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 øjôëÑdG  áμ∏ªe  »a  ¿ƒª«≤ªdGh  ¿ƒæWGƒªdG  ≈≤∏J
 óªM ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†M øe »fÉ¡J É¡LQÉNh
 ádÉ°SQ  ôÑY  ,ióØªdG  OÓÑdG  πgÉY  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  øH
 ó«©H  ¬àdÓL  ¬«a  Åæ¡j  ƒjó«a  §HGôH  áYƒÑàe  á«°üf
 áë°üdG ΩGhO ø«æWGƒª∏d ¬àdÓL É«æªàe ,∑QÉÑªdG ô£ØdG

.á«aÉ©dGh
 É¡ª∏°ùJ  »àdG  á«°üædG  ¬àdÉ°SQ  »`̀a  ¬àdÓL  ∫É`̀bh
 Ωhób áÑ°SÉæªH Éæ«fÉ¡J É©«ªL ºμd π°Sôf{ :¿ƒæWGƒªdG
 ºμ©àªj  ¿CG  ≈dÉ©J  ¬∏dG  ø«∏FÉ°S  ,∑QÉÑªdG  ô£ØdG  ó«Y
 ,øjõjÉØdG  øjójÉ©dG  øe  ºcÉ°ùYh  ,á«aÉ©dGh  áë°üdÉH

.zô«îH ºàfCGh ΩÉY πch
 ∂∏ªdG  ádÓL  ø`̀e  áªjôμdG  áàØ∏dG  √ò`̀g  â`̀b’  ó`̀bh
 ø«æWGƒªdG  Ωƒ`̀ª`̀Y  ø`̀e  RGõ``̀ à``̀Y’Gh  ô`̀μ`̀°`̀û`̀dG  ió`̀Ø`̀ª`̀dG
 áÄæ¡àH º¡à£ÑZh º¡JOÉ©°S øY GhôÑY øjòdG ø«ª«≤ªdGh

.É¡H ºgôîah ¬àdÓL
 OôdÉH É¡JÉÄ«gh ádhódG äGQGRh øe OóY âeÉb óbh
 â∏bÉæJ  ∂dòch  ,¿Éaô©dGh  ôμ°ûdÉH  ¬àdÓL  áÄæ¡J  ≈∏Y
 ™`̀bGƒ`̀ª`̀dGh »`̀YÉ`̀ª`̀à`̀L’G π`̀°`̀UGƒ`̀à`̀dG ™`̀bGƒ`̀e äÉ`̀HÉ`̀°`̀ù`̀M
 ø«æWGƒªdG  π©a  OhOQ  á«Hô©dGh  á«é«∏îdG  ájQÉÑNE’G
 äGógÉ°ûªdG  OóY  ≠∏H  PEG  ,ióØªdG  ∂∏ªdG  ádÓL  áÄæ¡àH
 äÉ≤«Ñ£Jh  »YÉªàL’G  π°UGƒàdG  ™bGƒe  ∞∏àîe  ≈∏Y
 ∑ƒÑ°ù«ah äÉ°T ÜÉæ°Sh ΩGô¨à°ùfEGh ôàjƒJ) äÓ°SGôªdG

 âcQÉ°T  Éªc  ,IógÉ°ûe  ¿ƒ«∏e  50  øe  ôãcCG  (ÜÉ°ùJGhh
 IOÉ`̀°`̀TE’Gh  áÄæ¡àdÉH  á«HôYh  á«é«∏N  äÉHÉ°ùM  Ió`̀Y
 Üƒ∏b  â°ùe’ »àdG  ,¬àdÓL ¿ód  øe ájƒHC’G  ôYÉ°ûªdÉH
 »a É¡LQÉNh øjôëÑdG áμ∏ªe »a ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒªdG

.ºdÉ©dG É¡°û«©j »àdG áëFÉédG πX

:≥dÉÿGóÑY »∏Y Öàc
 á«ÑjQóàdG äÉ°ù°SDƒªdGh ógÉ©ªdG ƒdhDƒ°ùe QòM
 ¢SQÉe  ô¡°T  òæe  É¡∏ªY  ∞bƒJ  QGôªà°SG  ôWÉîe  øe
 »àdG á``jRGô``à``M’G äGAGô`````̀LE’G π`̀X »`̀a »`̀°`̀VÉ`̀ª`̀dG
 ÉfhQƒc  ¢Shô«a  QÉ°ûàfG  á¡LGƒªd  áμ∏ªªdG  É¡JòîJG
 ∞bƒàdG  Gò`̀g  ¿CG  øjócDƒe  ,z19-ó`̀«`̀aƒ`̀c{  óéà°ùªdG
 ΩóîJ  »àdG  äÉ°ù°SDƒªdG  √ò`̀g  πÑ≤à°ùe  ≈∏Y  ôKDƒj

.¢UÉîdGh ΩÉ©dG ø«YÉ£≤dG
 øjôëÑdG  á«©ªL  IQGOEG  ¢ù∏ée  ƒ°†Y  ó``̀cCGh
 º«gGôHEG  ô«æe  ájô°ûÑdG  OQGƒªdG  ôjƒ£Jh  ÖjQóà∏d
 íÑ°UCG á«ÑjQóàdG õcGôªdG ™«ªL »a πª©dG ¿CG Qhô°S
 …óëàdG  ¿CG  ≈`̀dEG  Éàa’  ,áédÉ©ªdG  ô¶àæjh  ’ƒ∏°ûe
 ¬fCG  øjôëÑdG »a ÖjQóàdG ´É£b ¬LGƒj …òdG ôÑcC’G

.zø«μªJ{ ∫ÓN øe »eƒμëdG ºYódÉH §ÑJôe
 Oó¡e  á«ÑjQóàdG  õ`̀cGô`̀ª`̀dG  ™`̀°`̀Vh  ¿CG  ±É`̀°`̀VCGh
 ¿ƒμ«°S  É¡∏Ñ≤à°ùeh  ≥∏©e  É¡WÉ°ûf  ¿C’  ô£îdÉH
 á«ÑjQóàdG  õ`̀cGô`̀ª`̀dG  á«ÑdÉZ  ¿CGh  ,É©bƒàe  É°†eÉZ

.ø«ØXƒªdG º¶©e ìô°ù«°Sh ≥∏¨à°S

 äÉ©«Ñe  ∫hCG  »`̀°`̀UÉ`̀°`̀ü`̀à`̀NG  â``dÉ``b  É``̀gQhó``̀ H
 ¿EG …OGô©dG ¿ÉæL ÖjQóà∏d ó««°S õcôe »a ≥jƒ°ùJh
 áægGôdG  á`̀eRC’G  πX  »a  âÑ«°UCG  á«ÑjQóàdG  ógÉ©ªdG
 º∏©J  ’  ógÉ©ªdG  √òg  ¿CG  ≈`̀dEG  áàa’  ,º«°ùL  Qô°†H
 ∫ƒ¡ée  ¬«a  ô«°ùJ  …ò``̀dG  ≥`̀jô`̀£`̀dGh  Égô«°üe  É`̀e

.»HÉÑ°Vh
 ≥∏îà°S áeRC’G ¿CG íLôªdG øe ¬fCG ≈dEG äQÉ°TCGh
 ¿CG  Éª«°S  ’h  »©«Ñ£dG  iƒà°ùªdG  øY  Ió`̀FGR  ádÉ£H
 äCGó`̀ H  äÉ`̀cô`̀°`̀û`̀dGh  ájQÉéàdG  á`̀ª`̀¶`̀fC’G  ø`̀e  ô«ãμdG
 ø«ØXƒªdG  øe  ô«ãμdGh  ÉgQOGƒc  ìô°ùJ  hCG  ¢†ØîJ
 õcGôªdG  ≈∏Y  Öé«a  ,íjô°ùàdÉH  ø`̀jOó`̀¡`̀e  Gƒ`̀JÉ`̀H
 ÉgôÑ°U  ∞YÉ°†Jh  É¡àªjõY  øe  Oó°ûJ  ¿CG  á«ÑjQóàdG
 ájQGôªà°SG ´ÉLQE’ á«aGôàMGh IôμàÑe ¥ô£H ôμØJh

.ÖjQóàdG
 GôNDƒe zø«μªJ{  πª©dG  ¥hóæ°U ócCG  ,¬à¡L øe
 º`̀Yó`̀dG º`̀jó`̀≤`̀à`̀d √OQGƒ````̀e ¬`̀«`̀Lƒ`̀J IOÉ````̀YEG â`̀ª`̀J ¬```̀fCG
 øª°V  ÉfhQƒc  áëFÉL  AGôL  IôKCÉàªdG  äÉ°ù°SDƒª∏d

.á«eƒμëdG ájOÉ°üàb’Gh á«dÉªdG áeõëdG Oƒ¡L
(ájOÉ°üàb’G áëØ°üdG ≈∏Y π«°UÉØàdG)

 É≤«≤ëJ  áeÉ©dG  áHÉ«ædG  äCGó`̀H
 »LÉæL  ø°ùM  ¢UGƒ¨dG  IÉah  »a
 äGhOC’G  ≈∏Y  ßØëàdÉH  äô``̀eCGh
 á∏MôdG »a áeóîà°ùªdG Iõ¡LC’Gh
 ¬JÉah  πÑb  É¡H  ΩÉb  »àdG  ájôëÑdG

.É¡°üëØd ∂dPh ÉbôZ
 π«ch  º°SÉédG  »∏Y  ìô°Uh
 áeÉ©dG  áHÉ«ædG  ¿CÉ`̀H  ΩÉ©dG  ÖFÉædG
 ô`̀Ø`̀N IOÉ```̀«```̀b ø```̀e É``̀ZÓ``̀ H â``≤``∏``J
 á`̀dÉ`̀M Oƒ```̀Lh √OÉ``̀Ø``̀e π`̀MGƒ`̀°`̀ù`̀dG
 ¬`̀à`̀dhGõ`̀e  AÉ``̀æ``̀KCG  ¢üî°ûd  ¥ô``̀Z
 ,¬FÉbó°UCG  á≤aôH  ¢Uƒ¨dG  ájGƒg
 á`̀HÉ`̀«`̀æ`̀dG äô``̀°``̀TÉ``̀H ¬`̀«`̀∏`̀Y AÉ``̀æ``̀Hh
 »a á`̀©`̀°`̀Sƒ`̀e äÉ`̀≤`̀«`̀≤`̀ë`̀J á`̀eÉ`̀©`̀ dG
 PEG  ;ÆÓ`̀Ñ`̀dG  É¡«≤∏J  Qƒ`̀a  á«°†≤dG
 ¢UÉî°TC’G  ∫Gƒ``̀bCG  ≈`̀ dEG  â©ªà°SG
 ,á©bGƒdG  Ωƒj  ≈aƒàª∏d  ø«≤aGôªdG

 äôeCGh  áWô°ûdG  äÉjôëJ  âÑ∏Wh

 Iõ¡LC’Gh  äGhOC’G  ≈∏Y  ßØëàdÉH

 ,É¡°üëah á∏MôdG »a áeóîà°ùªdG

 á`̀jQÉ`̀L äÉ`̀≤`̀«`̀≤`̀ë`̀à`̀dG â```̀dGRÉ```̀eh

 äÉ°ùHÓeh  ±hô`̀X  ≈`̀dEG  π°Uƒà∏d

.á©bGƒdG

ó«©dÉH ∂``∏ªdG áÄæ¡àH á«HôYh á``«é«∏N IOÉ``°TEG
π°UGƒàdG ™bGƒe ≈∏Y ádÉ°Sô∏d IógÉ°ûe ¿ƒ«∏e 50

 ..ø``̀Ä``̀J Ö```jQó```à```dG äÉ``̀°``̀ù``̀°``̀SDƒ``̀e
•É`̀ °`̀ û`̀ æ`̀ dG ∞```̀bƒ```̀J ø```̀ e Qò```̀ ë```̀ Jh

»MÉæL ø°ùM ¢UGƒ¨dG IÉah »a ≥≤ëJ áHÉ«ædG

ÉæW 80ø```̀ e  ô``̀ã``̀cCG  π`̀≤`̀æ`̀J  zè`̀«`̀ ∏`̀î`̀ dG  ¿Gô``̀ «``̀ W{
ƒ`̀ jÉ`̀ e ô`̀ ¡`̀ °`̀ T »```̀a á``«``Ñ``£``dG äGOGó``````````̀ eE’G ø```̀e
(ájOÉ°üàb’G áëØ°üdG ≈∏Y π«°UÉØàdG)

««

ø`jô`ëÑdG º`cÉ`ë`e ™```«ªL »`a á`«`FÉ`°†`≤dG IRÉ```LE’G AÉ```¨`dEG
ÉjÉ°†≤dG º``cGôJ ™æªd º``¡àbÉW πeÉμH ¿ƒ``∏ª©j ±ƒ°S IÉ``°†≤dG :ø``«æ«YƒÑdG

ÉfhQƒc ™e ¢ûjÉ©àdGh IÉ«ë∏d á«éjQóJ IOƒY

 õ««ªàdG  áªμëe  ¢ù«FQ  ø«æ«YƒÑdG  ø°ùM  øH  ¬∏dGóÑY  QÉ°ûà°ùªdG  ìô°U
 ™«ªéd ájƒæ°ùdG á«FÉ°†≤dG IRÉLE’G AÉ¨dEÉH AÉ°†≤∏d ≈∏YC’G ¢ù∏éªdG ¢ù«FQ ÖFÉf
 IQOÉÑªc  ΩÉ©dG  ∫Gƒ`̀W  ºcÉëªdG  »a  πª©dÉH  QGôªà°S’Gh  É¡JÉLQóH  ºcÉëªdG
 AÉ°†≤∏d  ≈∏YC’G ¢ù∏éªdG øe É°UôM É¡ª«¶æJ IOÉYEGh ºcÉëªdG πª©d ájôjƒ£J
 AÉ°SQEG »a QGôªà°S’G ±ó¡H ΩÉ©dG ídÉ°üdG ≈∏Yh IõLÉædG ádGó©dG ≥«≤ëJ ≈∏Y
 OóY ™e ≥aGƒàj ÉjÉ°†≤dG º°ùM »a ™jô°Sh πYÉa πμ°ûH ™ªàéªdG »a ¥ƒ≤ëdG
 äÉ«YGóJ  ÖÑ°ùH  É¡°†©H  π«LCÉJ  ºJ  »àdG  ºcÉëªdG  ΩÉ`̀eCG  áMhô£ªdG  ÉjÉ°†≤dG

.z19-ó«aƒc{ ÉfhQƒc áëFÉL
 º°ùMh  ô¶ædG  π`̀LCG  øe  º¡àbÉW  πeÉμH  ¿ƒ∏ª©j  ±ƒ°S  IÉ°†≤dG  ¿EG  ∫É`̀bh
 äGƒæ°ùdG  »a  Gƒ∏ªY  Éªc  ÉeÉªJ  ÉjÉ°†≤dG  ºcGôJ  ™æªd  º¡eÉeCG  »àdG  ÉjÉ°†≤dG
 áÑ°ùf ¢VÉØîfG »a á«FÉ°†≤dG á£∏°ùdG ≈dEG âØ«°VCG áë°VGh äGRÉéfEÉc á≤HÉ°ùdG

 iƒYódG ôªY §°SƒàªH ihÉYódG »a π°üØdG áYô°S ∫ÓN øe …ƒæ°ùdG ºcGôàdG
 áYô°ùdÉH  º°ùàJ  »àdG  IõLÉædG  ádGó©dG  ≈dEG  ’ƒ°Uh  ∂dPh  ,ô¡°TCG  áà°S  øe  πbCG
 ≈∏Y IójóY äÉ«HÉéjEG ó«cCÉàdÉH ¬d á«FÉ°†≤dG IRÉLE’G AÉ¨dEG ¿CG ±É°VCGh ,ábódGh

.…OÉ°üàb’Gh »YÉªàL’G øjó«©°üdG
 ¢ù∏éªdG  ø«H  ≥«°ùæàdÉH  ájƒæ°ùdG  á«FÉ°†≤dG  IRÉ`̀LE’G  AÉ¨dEG  QGôb  »JCÉjh
 áeÉ©dG áHÉ«ædGh ±ÉbhC’Gh á«eÓ°SE’G ¿hDƒ°ûdGh ∫ó©dG IQGRhh AÉ°†≤∏d ≈∏YC’G

.á«æjôëÑdG ø«eÉëªdG á«©ªLh
 øe  »fhôàμdE’G  ∫ƒëàdG  ÉfhQƒc  áëFÉL  ∫ÓN  »dó©dG  ´É£≤dG  ó¡°T  óbh
 ºjó≤Jh ,πeÉc πμ°ûH É«fhôàμdEG á«FÉ°†≤dG …hÉYódG ™aQ äÉeóN ø«°TóJ ∫ÓN

.ó©H øY á«FôªdG äÉªcÉëªdG ≈dEG áaÉ°VE’ÉH ,ΩÉμMC’G ò«ØæJh ,äGôcòe
(çOGƒMh ÉjÉ°†b áëØ°U ≈∏Y π«°UÉØàdG)

:»°ùæe π°VÉa Öàc
 ¿CG  zè`̀«`̀∏`̀î`̀dG  QÉ```Ñ```NCG{  â`̀ª`̀∏`̀Y
 á«eÓ°SE’G ¿hDƒ°û∏d ≈∏YC’G ¢ù∏éªdG
 Ωƒ`̀j É`̀ª`̀¡`̀e É`̀YÉ`̀ª`̀à`̀LG ó`̀≤`̀©`̀j ±ƒ`̀°`̀S
 ¬dÓN  º°ùë«°S  PEG  ,πÑ≤ªdG  ó``̀MC’G
 íàa  IOÉ``̀YEÉ``̀H  á≤∏©àªdG  äGQGô``̀≤``̀ dG
 äÉWGôà°TG πX »a IÓ°ü∏d óLÉ°ùªdG
 øª°†J  äGAGô``LEGh  IOóëe  á«eGõdEG
 Qó`̀b  »`̀YÉ`̀ª`̀à`̀L’G  ó`̀YÉ`̀Ñ`̀à`̀dG  ≥«≤ëJ
 »æWƒdG  ≥jôØdG  ÉgOóëj  ¿É`̀μ`̀eE’G
 ÉfhQƒc  ¢Shô«a  QÉ°ûàfG  áëaÉμªd
 äÉ`̀Ñ`̀dÉ`̀£`̀e §``°``Sh ,(19-ó```̀«```̀aƒ```̀c)
 §`̀«`̀£`̀î`̀à`̀dÉ`̀H á`̀ «`̀ fÉ`̀ª`̀ dô`̀Hh á`̀«`̀HÉ`̀«`̀f
 äÉeóîdG  ºjó≤J  IOÉ`̀YE’  ¢ShQóªdG
 »éjQóJ  πμ°ûH  ø«æWGƒª∏d  áeÉ©dG
 øeGõàdÉH  á«©«Ñ£dG  IÉ«ëdG  IOƒ`̀Yh
 É`̀¡`̀Jò`̀î`̀JG »``̀à``̀dG äGAGô````````̀LE’G ™``̀e
 ∫Ó`̀N  ¬```̀JGP  ¥É`̀«`̀°`̀ù`̀dG  »`̀ a  áμ∏ªªdG

.Iô«NC’G IôàØdG
 ≈dEG IÉ«ëdG äOÉY á«fÉK á¡L øe
 ¢ùeCG  ábÓëdG äÓëeh äÉfƒdÉ°üdG
 IOó°ûe  ájRGôàMG  äGAGô``LEG  §°Sh
 á«ë°üdG  äÉWGôà°T’G  ™e  É«°TÉªJ
 á`̀ë`̀°`̀ü`̀dG É``````̀JQGRh É``̀¡``̀JOó``̀M »``̀à``̀dG
 ,áMÉ«°ùdGh  IQÉéàdGh  áYÉæ°üdGh

 äÓ`̀ë`̀eh  äÉ`̀fƒ`̀dÉ`̀°`̀ü`̀dG  äó`̀¡`̀°`̀T  PEG

 øFÉHõdG øe É£°Sƒàe ’ÉÑbEG  ábÓëdG

 Gó`̀«`̀YGƒ`̀e õ`̀é`̀ë`̀H Gƒ`̀eõ`̀à`̀ dG ø``jò``dG

 øY  hCG  ∫É°üJ’G  ≥jôW  øY  á≤Ñ°ùe

 »YÉªàL’G  π°UGƒàdG  ™bGƒe  ≥jôW

.á«°VÉªdG ΩÉjC’G ∫ÓN

 ádƒéH  âeÉb  zè«∏îdG  QÉÑNCG{

 á«dÉLôdG  äÉfƒdÉ°üdG  øe  Oó`̀Y  »a

 É`̀¡`̀HÉ`̀ë`̀°`̀UCG ΩGõ```̀à```̀dG ió```̀e ó`̀ °`̀Uô`̀ d

 ó`̀YGƒ`̀≤`̀ dGh äGAGô``````̀LE’G ≥`̀«`̀Ñ`̀£`̀Jh

 ΩGõ`̀à`̀dG ß`̀Mƒ`̀d ó``̀bh ,á``̀jRGô``̀à``̀M’G

 äÉfƒdÉ°üdG  »`̀a  ø«∏eÉ©dG  ™«ªL

 ¬LƒdG  »eÉMh  äÉeÉªμdG  AGó`̀JQÉ`̀H

 á`̀∏`̀HÉ`̀≤`̀dG π``̀ jGô``̀ª``̀ dGh äGRÉ```̀Ø```̀≤```̀dGh

 ∫GóÑà°SG ™e ,äGRÉØ≤dGh ∫GóÑà°SÓd

.π«ªY πμd ábÓëdG äGôØ°T

 ø`̀e Oó```````Y â```̀©```̀æ```̀à```̀eG É```ª```«```a

 ÖÑ°ùH É¡HGƒHCG  íàa øY äÉfƒdÉ°üdG

 äGAGô`̀LE’G  ≥«Ñ£àd  É¡àjõgÉL  ΩóY

 äÓëªdG  É°Uƒ°üNh  ,ó`̀YGƒ`̀≤`̀ dGh

 á«Ñ©°ûdG  ¥Gƒ``̀ °``̀ SC’G  »`̀ a  á`̀©`̀bGƒ`̀dG

 ádÉª©dG  É¡æ£≤J  »`̀à`̀dG  ≥`̀WÉ`̀æ`̀ª`̀dGh
.áeÉæªdG ¥ƒ°ùc ájƒ«°SB’G

 á```«```∏```NGó```dG ∫É````````̀LQ ¿É````````̀ch
 ä’ƒéH  GƒeÉbh  áaÉãμH  øjOƒLƒe
 ™«ªL »a áØãμe ájƒYƒJh á«°û«àØJ
 PEG ;QGô``̀≤``̀ dG ™``e É`̀æ`̀eGõ`̀J ≥`̀WÉ`̀æ`̀ª`̀dG
 ™«ªL  »a  áWô°ûdG  äÉjQhO  äóLh
 á«YƒJ ±ó¡H äÉ©ªéªdGh ¥Gƒ°SC’G
 ΩGõàd’ÉH  ¿ƒdÉ°üdG  ≈∏Y  ø«ªFÉ≤dG

.ájRGôàM’G óYGƒ≤dG πμH
 ≈dEG äÉfƒdÉ°üdG ÜÉë°UCG âØdh
 Ö°ùæH  äÉeóîdG  ¢†©H  QÉ©°SCG  ™aQ
 ÖÑ°ùH  %25h %20 ø«H  Ée  ìhGôàJ
 äGhOCG  ø`̀e  π«¨°ûàdG  áØ∏c  ´É`̀Ø`̀JQG
 ôªà°ùªdG ∫GóÑà°S’Gh ájÉªMh º«≤©J
 ó`̀cCG  Éª«a ,¿ƒ``̀ HR π`̀c  ™`̀e äGhOCÓ```̀ d
 äÉfƒdÉ°üdG  íàa  QGô`̀b  ¿CG  øFÉHõdG
 AÉ¡àfG »æ©j ’ á«FÉ°ùædGh á«dÉLôdG
 ∫É≤àfG  ∞bƒJ  hCG  ¢Shô«ØdG  »°ûØJ
 ™«ªédG  âaÉ¡J  »æ©j  ’h  ,ihó©dG
 øjOó°ûe  ,äÉ`̀fƒ`̀dÉ`̀°`̀ü`̀dG  √ò``g  ≈∏Y
 É¡æe  áeRÓdG  äÉWÉ«àM’G  òNCG  ≈∏Y
 á«°üî°ûdG  äGhOC’É````̀H  áfÉ©à°S’G
 ô«¡£àdG äGAGôLEG »a ¿hÉ¡àdG ΩóYh

.º««≤àdGh
(5¢U π«°UÉØàdG)

IOó°ûe  äGAGôLEG  §°Sh  ábÓëdG  äÓëeh  äÉfƒdÉ°üdG  ≈∏Y  §°Sƒàe  ∫ÉÑbEG

óMC’G zá``«eÓ°SE’G ¿hDƒ``°û∏d ≈``∏YC’G{ ó``j »``a ó``LÉ°ùªdG í``àa

.ábÓëdG äÓëeh äÉfƒdÉ°üdG π«¨°ûJ AóH ™e IOó°ûe äGAGôLEG |

 º`̀¡`̀fCG ΩÉ`̀¡`̀JÓ`̀d …Qƒ`̀ °`̀ T ¢`̀†`̀aQ
 á```eƒ`μëdG …CGQ  ø``Y ¿ƒ``©`aGó``j

:ó«ª◊GóÑY óªMCG Öàc
 á«©jô°ûàdG  ¿hDƒ`̀°`̀û`̀dG  áæéd  ¢ù«FQ  Ö`̀FÉ`̀f  »ë«eôdG  ¢ù«ªN  ¢`̀†`̀aQ
 ,áeƒμëdG  …CGQ  πãªj  ¬fCÉH  ¢ù∏éªdG  ΩÉ¡JG  iQƒ°ûdG  ¢ù∏éªH  á«fƒfÉ≤dGh
 ™e ∞∏àNG ¢ù∏éªdG ¿CG ≈∏Y GOó°ûe ,ábódG ≈dEG ô≤àØJ ádƒ≤e √òg ¿CG GócDƒe
.á«°VÉªdG äGƒæ°ùdG QGóe ≈∏Y ø«fGƒ≤H äÉYhô°ûªdG øe ójó©dG »a áeƒμëdG

 ø«H ábÓ©dG ¿EG ¢ùeCG ó©H øY ó≤Y …òdG »Øë°üdG ôªJDƒªdG ∫ÓN ∫Ébh
 øe  á«eOÉ°üJ  â°ù«dh  á«∏eÉμJ  ábÓY  »g  ájò«ØæàdGh  á«©jô°ûàdG  á£∏°ùdG
 á£∏°ùdG  ≈dEG  áeƒμëdG  π«ëJ  ¿CG  É©bƒàe  ,øWGƒªdGh  øWƒdG  áë∏°üe  πLCG
 ΩOÉ≤dG  OÉ≤©f’G  QhO  ájGóH  ™e  á«fƒfÉ≤dG  äÉ©jô°ûàdG  øe  áeõM  á«©jô°ûàdG
 iQƒ°ûdG  »°ù∏ée  AÉ°†YCG  øe  áeó≤ªdG  ø«fGƒ≤H  äÉ`̀MGô`̀à`̀b’G  ≈∏Y  AÉæH
 ∫ÓN πª©dG π°UGƒJ ±ƒ°S iQƒ°ûdG ¢ù∏ée ¿Ééd ¿CG ≈dEG Gô«°ûe ,ÜGƒædGh

.ΩOÉ≤dG ƒ«fƒj
 áÑ°ùædÉH ∫GDƒ°ùdG ≥M ¿ƒμj ¿CG »ë«eôdG ¢ù«ªN ≈Øf ¬°ùØf âbƒdG »a
 äÉÑLGh  øe  »g  áHÉbôdG  ¿CG  ≈`̀dEG  Éàa’  ,É°Uƒ≤æe  OÉ`̀Y  ób  ø«jQƒ°ûdG  ≈`̀dEG
 ¬dÓN  øe  ™«£à°ùjh  ΩÉ¡Øà°SG  ƒg  ∫GDƒ°ùdG  ¿CG  Éë°Vƒe  ,ÜGƒædG  ¢ù∏ée

.ΩÉ©dG ¿CÉ°ûdG º¡J »àdG äÉYƒ°VƒªdG ≈∏Y ±ô©àdG ƒ°†©dG
(3¢U π«°UÉØàdG)

.ø«æ«YƒÑdG ¬∏dGóÑY QÉ°ûà°ùªdG |

.∂∏ªdG ádÓL |

.»MÉæL ø°ùM πMGô∏d á«Ø«°TQCG IQƒ°U |

 :»∏Y áªWÉa âÑàc
 á«ë°üdG  äÉeóîdG  º¶æàd  á«æWƒdG  áÄ«¡dG  âæ∏YCG
 äÉ«Ø°ûà°ùªdG áªFÉb ΩGô¨à°ùfE’G »a É¡HÉ°ùM ôÑY zGô¡f{
 ¢üëØdG  AGô`̀LE’  »ÑW  ¢ü«NôJ  âëæe  »àdG  á°UÉîdG
 (19-ó«aƒc)  óéà°ùªdG  É`̀fhQƒ`̀c  ¢Shô«Ød  …ôÑîªdG
 AGôLEG  »a ø«ÑZGôdG  ¢UÉî°TCÓd á«ØfC’G  áë°ùªdG  òNCGh
 »a  9  É¡æe  ≈Ø°ûà°ùe  11  áªFÉ≤dG  º°†J  Éª«a  ;¢üëØdG

.áª°UÉ©dG á¶aÉëe
 á°UÉîdG äÉ«Ø°ûà°ùªdÉH áeóîdG √òg áØ∏c äOóMh

 èFÉàf ô¡¶J ¿CG ≈∏Y óMGƒdG ¢üî°û∏d GQÉæjO ø«°ùªîH
.áYÉ°S 48 ó©H ¢üëØdG

 IÉah  ádÉM  áë°üdG  IQGRh  âæ∏YCG  á«fÉK  á¡L  øe
 äÉØYÉ°†ªH  Gô`̀KCÉ`̀à`̀e  É`̀eÉ`̀Y  53  ôª©dG  ø`̀e  ≠∏Ñj  ó`̀aGƒ`̀d
 ≈aƒàªdG  ¿CG  áë°Vƒe  ,óéà°ùªdG  É`̀fhQƒ`̀c  ¢`̀Shô`̀«`̀a
 ióMEG ¿Éch áæeÉc á«ë°U ±hôXh ¢VGôeCG ¬jód âfÉc

.z19-ó«aƒc{ ÉfhQƒc ¢Shô«Ød áªFÉ≤dG ä’ÉëdG
 êÓ©dG  ≈∏Y  π°üM  ≈aƒàªdG  ¿CG  IQGRƒ``dG  äó`̀cCGh
 ¢üàîªdG  ≥jôØdG  πÑb  øe  áYÉ°ùdG  QGóe  ≈∏Y  ájÉYôdGh
.êÓ©dGh ∫õ©dG õcGôe »a áªFÉ≤dG ä’ÉëdG ™«ªLh ƒg

 ¿CG  áeÉbE’Gh  äGRGƒédGh  á«°ùæédG  ¿hDƒ°T  âæ∏YCG
 »a  AÓLE’G  äÓMQ  ôÑY  ø«eOÉ≤dG  øjôaÉ°ùªdG  ´ƒªée
 OóY  ≠∏H  Éª«a  ,GôaÉ°ùe  5570  ≠∏H  É`̀fhQƒ`̀c  á`̀eRCG  πX
 AÓLE’G  äÓMQ  øª°V  áμ∏ªªdG  øjQOÉ¨ªdG  øjôaÉ°ùªdG

.GôaÉ°ùe 2964
 º«¶æàd  äGAGô`̀LE’G  øe  Gójõe  äòîJG  É¡fEG  âdÉbh

 áμ∏ªe ≈dEGh øe ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒªdG êhôNh ∫ƒNO
 ∫ÓN  øe  AÓ`̀LE’G  äÉ«∏ªY  á«HÉ«°ùfG  ¿Éª°†d  øjôëÑdG
 IAÉØμdG  øe  á`̀LQO  ≈∏YCÉH  πgDƒe  »Ø«Xh  QOÉ`̀c  ô«aƒJ
 •ƒ£îdG ºg äGRGƒédG •ÉÑ°V ¿CG ≥∏£æe øe á«∏YÉØdGh

.øjôaÉ°ùªdG äGAGôLEG AÉ¡fEG ôÑY ≈dhC’G
(4¢U π«°UÉØàdG)

 É`fhQƒ`c ¢ü`ë`a á``eóN ..GQÉæjO 50 π``HÉ≤e
¢``UÉîdG ´É``£`≤`dÉ`H ≈```Ø`°û`à`°ù`e 11 »`````a

 GhQOÉ`````̀ Zh  Gƒ``̀ ∏``̀ NO  Gô`̀ aÉ`̀ °`̀ ù`̀ e  8534
zÉ``̀ fhQƒ``̀ c{ Ö`̀Ñ`̀°`̀ù`̀H AÓ````̀LEG äÓ```̀ MQ »``̀a



 á`̀eÉ`̀©`̀dG á```̀ fÉ```̀ eC’G â``̀æ``̀∏``̀YCG

 ò«ØæJ QGôªà°SG ÜGƒædG ¢ù∏éªH

 á«∏«gCÉàdGh  á«ÑjQóàdG  É¡à£N

 áaÉμH  É¡«Ñ°ùàæªd  zó`̀©`̀H  ø``̀Y{

 ∫Ó``N  äGQGOE’Gh  ΩÉ``̀ °``̀ ù``̀ bC’G

 »`̀JCÉ`̀Jh  ,á«fÉªdôÑdG IRÉLE’G

 É k«°TÉªJ  á∏eÉ°ûdG  á£îdG  √ò`̀g

 ô`̀jƒ`̀£`̀à`̀dG á`̀«`̀é`̀«`̀JGô`̀à`̀°`̀SG ™``̀e

 »`̀à`̀dG á`̀«`̀fÉ`̀ª`̀dô`̀Ñ`̀dG Ö``̀jQó``̀à``̀dGh

 ±ó¡H  ÜGƒ`̀æ`̀dG  á`̀fÉ`̀eCG  É¡é¡àæJ

 IOÉØà°S’Gh  ,äGô`̀Ñ`̀î`̀dG  ∫OÉ`̀Ñ`̀J

 IRQÉÑdG  á``̀jQGOE’G  ÜQÉéàdG  øe

 äÉ`̀°`̀ù`̀°`̀SDƒ`̀ª`̀dGh äGQGRƒ`````dG »`̀a

 ,á``̀bÓ``̀©``̀ dG  äGP  äÉ```Ä```«```¡```dGh

 ìÉéædG  ¢ü°ü≤d  GQÉ`̀ª`̀ã`̀à`̀°`̀SGh

 »©jô°ûàdG  πª©dG  ºYO  πLCG  øe

.øjôëÑdG áμ∏ªªH »HÉbôdGh

 ó```cCG ,Oó``̀ °``̀ü``̀ dG Gò````g »````ah

 áªéfƒH óªëe ó°TGQ QÉ°ûà°ùªdG

 ,ÜGƒædG  ¢ù∏éªd  ΩÉ©dG  ø«eC’G

 ø`̀Y{  »`̀Ñ`̀jQó`̀à`̀dG  è`̀eÉ`̀fô`̀Ñ`̀dG  ¿CG

 äÉ¡«Lƒàd  G kò«ØæJ  »JCÉj  ,zó©H

 π`̀æ`̀jR ¬`̀ ∏`̀ dGó`̀ Ñ`̀Y â`̀ æ`̀ H á``̀ jRƒ``̀ a

 ,ÜGƒ```̀ æ```̀ dG ¢``ù``∏``é``e á``̀°``̀ù``̀«``̀FQ

 á`̀jô`̀°`̀û`̀Ñ`̀dG QOGƒ```̀μ```̀dG ô`̀jƒ`̀£`̀à`̀d

 ´Ó``W’Gh ,á`̀eÉ`̀©`̀dG á`̀fÉ`̀eC’G »`̀a

 ÜQÉ``̀é``̀à``̀dGh äGô``̀ Ñ``̀î``̀ dG ≈``̀∏``̀Y

 ≈∏Y  ™`̀«`̀é`̀°`̀û`̀à`̀dGh  ,á`̀Ø`̀∏`̀à`̀î`̀ª`̀dG

 ,á«ÑjQóàdG  äGQÉ`̀¡`̀ª`̀dG  ôjƒ£J

 É«Lƒdƒæμàd πãeC’G QÉªãà°S’Gh

 »a ,zó©H øY ÖjQóàdGh º∏©àdG{

 øe  áμ∏ªªdG  ¬`̀H  ô`̀Nõ`̀J  É`̀e  π`̀X

 á```̀jQGOEG äGAGô``````LEGh ,äGAÉ``̀Ø``̀c

 »MÓ°UE’G è¡ædG πX »a ,á©«aQ

 ÖMÉ°U  Iô°†M  IOÉ«≤H  πeÉ°ûdG

 ≈°ù«Y  øH  óªM  ∂∏ªdG  ádÓédG

.ióØªdG OÓÑdG πgÉY áØ«∏N ∫BG

 èeÉfôH  ¿CG  áªéfƒH  QÉ°TCGh

 Qô≤ªdG  øe  zó©H  øY{  ÖjQóàdG

 ô¡°T  ø``̀e  AGó``̀ à``̀ HG  ≥`̀∏`̀£`̀æ`̀j  ¿G

 ôÑªàÑ°S  ≈àM  ôªà°ùjh  ƒ«fƒj

 180 øe ôãcCG ±ó¡à°ùjh ,ΩOÉ≤dG

 É kë°Vƒe  ,¢ù∏éªdÉH  É`̀Ø`̀Xƒ`̀e

 É«°TÉªJ  »JCÉJ  á«é«JGôà°S’G ¿CG

 á``jRGô``à``M’G äGAGô```````̀LE’G ™``̀e

 ¢Shô«Ød  …ó°üà∏d  á«FÉbƒdGh

 ≥«Ñ£Jh  ,z19  ó«aƒc{  ÉfhQƒc

 ≈∏Y É°UôM ,»YÉªàL’G óYÉÑàdG

 .™«ªédG áeÓ°Sh áë°U

 è``̀eÉ``̀fô``̀Ñ``̀ dG π``̀ª``̀°``̀û``̀«``̀°``̀Sh

 ìô``W zó``̀©``̀H ø````Y{ »``̀Ñ``̀jQó``̀à``̀dG

 á«ÑjQóàdG  äGQhó````̀dG  ø`̀e  Oó``̀Y

 èeGôÑdG  ∞«ãμJh  á°ü°üîàªdG

 ∞∏àîe »a ø«ØXƒª∏d á«∏«gCÉàdG

 Iôàa ∫ÓN zó©H øY{ ä’ÉéªdG

 G kOGó©à°SGh  á«fÉªdôÑdG  IRÉ`̀LE’G

 øe  ådÉãdG  OÉ≤©f’G  QhO  AóÑd

 øe ,¢ùeÉîdG »©jô°ûàdG π°üØdG

 OGó`̀YEG  ´hô°ûe  ¥Ó`̀WG  :É¡ªgCG

 OGóYEG  èeGôH  ,¢ù∏éªdG  »HQóe

 ,º`̀¡`̀JGQÉ`̀¡`̀e π`̀≤`̀°`̀Uh äGOÉ`̀ «`̀≤`̀ dG

 …OÉ`̀«`̀b ∞`̀ °`̀U OGó`````̀YE’ è``̀eGô``̀H

 »`̀aGô`̀à`̀M’G Ö`̀jQó`̀à`̀dG ,π``gDƒ``e

 ,êÉ``à``fƒ``ª``dGh ô`̀jƒ`̀°`̀ü`̀à`̀dG »``̀a

 äGQhO  ,á`̀jô`̀Ñ`̀î`̀dG  áZÉ«°üdGh

 äÉ≤«Ñ£J  è`̀eGô`̀H  »`̀a  á«ÑjQóJ

 ä’É°üJ’Gh  äÉeƒ∏©ªdG  á«æ≤J

 á``¨``∏``dG  äGQhO  ,á```̀ã```̀jó```̀ë```̀dG

 »ØXƒªd á«aGôàM’G ájõ«∏éf’G

 ,∫ƒ```cƒ```Jhô```Ñ```dGh º``̀°``̀SGô``̀ª``̀dG

 á```̀«```̀fƒ```̀fÉ```̀≤```̀dG á```̀ ZÉ```̀ «```̀ °```̀ü```̀ dG

 Ö«dÉ°SC’  ¢TQhh  ,á«©jô°ûàdGh

 ,ó`̀©`̀H ø``̀Y π`̀ª`̀©`̀dG äÉ`̀«`̀é`̀¡`̀æ`̀eh

 ¢TQƒdGh  äÉ«≤à∏ªdG  øY  Ó°†a

 »`̀ ∏`̀ë`̀ª`̀ dG iƒ``̀à``̀°``̀ù``̀ª``̀dG ≈``̀ ∏``̀Y

.»dhódGh »ª«∏bE’Gh

 áfÉeC’G  ¿G  ôcòdÉH  ôjóédGh

 âfÉc  ÜGƒ`̀æ`̀dG  ¢ù∏éªd  áeÉ©dG

 ™jQÉ°ûªdG  øe  áeõM  â≤∏WCG  ób

 âªgÉ°S  »`̀à`̀dGh  ,á`̀«`̀fhô`̀à`̀μ`̀dE’G

 ´hô``̀°``̀û``̀e π``̀ª``̀Y õ``̀jõ``̀©``̀J »````a

 É`̀ª`̀c ,»`̀fhô`̀à`̀μ`̀ dE’G ¿É`̀ª`̀ dô`̀ Ñ`̀ dG

 áëFÉédG  QÉ°ûàfG  ™`̀e  âëéf

 ,á«YƒÑ°SC’G  É¡JÉ°ù∏L ó≤Y  »a

 áØ∏àîªdG  ¿Éé∏dG  äÉYÉªàLGh

 ∂«gÉf  ,zó`̀©`̀H  ø``Y{  É`̀«`̀fhô`̀à`̀μ`̀dEG

 äGQhó``̀ dG  ø`̀e ó`̀jó`̀©`̀dG  ó≤Y ø`̀Y

 á``̀«``̀∏``̀«``̀gCÉ``̀à``̀ dGh á```̀«```̀Ñ```̀jQó```̀à```̀dG

 äGòH  á«Øë°üdG  äGôªJDƒªdGh

 èFÉàf  â``b’ »``à``dGh  ,á`̀«`̀æ`̀≤`̀à`̀dG

 áaÉc ≈`̀∏`̀Y  á`̀«`̀HÉ`̀é`̀jEG  AGó``̀°``̀UCGh

.Ió©°UC’G
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 óªM ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†M å©H
 ióØªdG  OÓÑdG  πgÉY  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  øH
 ∞««∏Y ΩÉ¡dG ¢ù«FôdG áeÉîa ≈dEG áÄæ¡J á«bôH
 áÑ°SÉæªH ∂dPh ,¿Éé«HQPG  ájQƒ¡ªL ¢ù«FQ

.√OÓÑd »æWƒdG ó«©dG iôcP
 ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  å©Hh
 ,AGQRƒdG ¢ù«FQ áØ«∏N ∫BG  ¿Éª∏°S øH áØ«∏N
 ∞««∏Y ΩÉ¡dEG ¢ù«FôdG áeÉîa ≈dEG áÄæ¡J á«bôH

 áÑ°SÉæªH ∂dPh ,¿Éé«HQPCG  ájQƒ¡ªL ¢ù«FQ
.√OÓÑd »æWƒdG ó«©dG iôcP

 ¢ù«FQ »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U å©H Éªc 
 »∏Y  ó«°ùdG  ≈``̀ dEG  á∏KÉªe  á`̀«`̀bô`̀H  AGQRƒ````̀dG

.¿Éé«HQPCG AGQRh ¢ù«FQ ±hOÉ°SCG
 ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  å©Hh
 ÖFÉf  ó¡©dG  »dh  áØ«∏N  ∫BG  óªM  øH  ¿Éª∏°S
 ¢ù∏ée  ¢ù«Fôd  ∫hC’G  ÖFÉædG  ≈∏YC’G  óFÉ≤dG

 ¢ù«FôdG  áeÉîa  ≈`̀dEG  áÄæ¡J  á«bôH  ,AGQRƒ``dG
 ,¿Éé«HQPCG  ájQƒ¡ªL  ¢ù«FQ  ∞««∏Y  ΩÉ¡dEG

.√OÓÑd »æWƒdG ó«©dG iôcP áÑ°SÉæªH ∂dPh
 »dh  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  å©H  Éªc
 ∫hC’G  Ö`̀FÉ`̀æ`̀dG  ≈`̀∏`̀YC’G  ó`̀FÉ`̀≤`̀dG  Ö`̀FÉ`̀f  ó¡©dG
 á∏KÉªe  á`̀«`̀bô`̀H  AGQRƒ`````dG  ¢ù∏ée  ¢`̀ù`̀«`̀Fô`̀d
 AGQRh  ¢ù«FQ  ±hOÉ``̀°``̀SCG  »∏Y  ó«°ùdG  ≈``̀dEG

.¿Éé«HQPCG

 ó`̀ ¡`̀ ©`̀ dG »`````̀ dhh AGQRƒ````````̀ dG ¢``̀ ù``̀ «``̀ FQh ∂``̀∏``̀ª``̀dG
»``̀æ``̀Wƒ``̀dG É``̀gó``̀«``̀©``̀H ¿É````̀é````̀«````̀HQPCG ¿ƒ``̀Ä``̀æ``̀¡``̀j

áeóN ∫ƒM ÉjOÉ°TQEG Ó«dO Qó°üJ z∫ó``©dG{
É«fhôàμdEG ájQÉéàdGh á«fóªdG ihÉYódG ™aQ

 óYÉ°ùªdG  π`̀«`̀cƒ`̀dG  ìô`̀°`̀U
 ≥«KƒàdGh  º`̀cÉ`̀ë`̀ª`̀dG  ¿hDƒ`̀°`̀û`̀d
 ¿hDƒ``̀°``̀û``̀ dGh ∫ó```©```dG IQGRƒ``````̀ H
 óªëe  ±É`````̀bhC’Gh  á`̀«`̀eÓ`̀°`̀SE’G
 ¿CÉ```H …ô``̀«``̀Lƒ``̀H º``«``Mô``dGó``Ñ``Y
 ÉjOÉ°TQEG  Ó«dO  äQó°UCG  IQGRƒdG
 ihÉ``̀Yó``̀ dG ™```̀ aQ á``̀eó``̀N ∫ƒ```̀M
 ™«ªéH  á`̀jQÉ`̀é`̀à`̀ dGh  á`̀«`̀fó`̀ª`̀dG
 QÉ`̀WEG  »`̀a  É«fhôàμdEG  É`̀¡`̀JÉ`̀LQO
 ´É`̀£`̀b »``̀ a »``̀ª``̀bô``̀dG ∫ƒ``̀ë``̀à``̀dG
 áHGƒÑdG  ôÑY  áeó≤ oªdGh  ,ádGó©dG
 :á«fhôàμdE’G áeƒμë∏d á«æWƒdG

.www.bahrain.bh
 óYÉ°ùªdG  π`̀ «`̀cƒ`̀dG  ó````̀cCGh

 øe  IOÉØà°S’G  õjõ©J  ≈∏Y  IQGRƒdG  ¢UôM  ≥«KƒàdGh  ºcÉëªdG  ¿hDƒ°ûd
 ø«eÉëªdG ΩÉeCG  á«dó©dG äÉeóîdG ô«°ù«J »a º¡°ùj ÉªH áãjóëdG á«æ≤àdG
 IQGRh ™bƒe ≈∏Y ìÉàe π«dódG ¿CG  ≈dEG  É kàa’ ,ø«©LGôªdGh ø«°VÉ≤àªdGh

.www.moj.gov.bh :±ÉbhC’Gh á«eÓ°SE’G ¿hDƒ°ûdGh ∫ó©dG
 á«©ªéd  IQGRƒ`̀dG  ôjó≤Jh  ôμ°T  øY  óYÉ°ùªdG  ∫ó©dG  π«ch  Üô`̀YCGh
 äÉMôà≤e  øe  √ƒeób  Éªd  ÜÉÑ°ûdG  ø«eÉëªdGh  á«æjôëÑdG  ø«eÉëªdG
 iƒàëªdG  º«YóJ  »a  âª¡°SCG  »àdGh  ,á«fhôàμdE’G  äÉeóî∏d  ájôjƒ£J
 …OGhò`̀dG  ∞jÉf  ºcÉëªdG  IQGOEG  ôjóe  ∫Éb  ¬ÑfÉL  øe  .π«dó∏d  »Øjô©àdG
 á«fhôàμdEG  ï°ùæH  ø«eÉëªdG  ÖJÉμe  ™«ªL  ójhõàH  âeÉb  IQGRƒ`̀ dG  ¿EG
 áeóN  äGƒ£îd  É«∏«°üØJ  É kMô°T  øª°†àj  …ò``dGh  ,…OÉ`̀ °`̀TQE’G  π«dó∏d
 ihÉYódG  πª°ûJh  ,É«fhôàμdEG  É¡JÉLQO  ™«ªéH  á«FÉ°†≤dG  ihÉYódG  ™aQ
 π«dódG ¿CG G kôcGP ,ájQÉéjE’Gh ,á«dÉª©dGh ,ájQGOE’Gh ,ájQÉéàdGh ,á«fóªdG

.iƒYódG ô«°S AÉæKCG äÉÑ∏£dG ºjó≤J áeóîd É°UÉN É kª°ùb OôaCG
 »£¨«d  á«dƒª°T  ôãcCG  ¿ƒμ«d  √OGóYEG  ºJ  π«dódG  ¿CÉH  …OGhòdG  OÉaCGh
 πFÉ°SƒdG  ΩGóîà°S’  á«°SÉ°SC’G  äÉÑ∏£àªdGh  á«æØdG  ÖfGƒédG  ô`̀ã`̀cCG
 ô«°S  AÉæKCG  ºcÉëªdG  ΩÉ`̀eCG  äÉÑ∏£dG  ºjó≤Jh  iƒYódG  ™aôd  á«fhôàμdE’G

.iƒYódG

.…ô«L ƒH óªëe |

 á«≤«Ñ£àdG  Ωƒ∏©dG  á©eÉL  âæ∏YCG
 á«ªjOÉcC’G É¡éeGôH ™«ªL AÉØ«à°SG øY
 ≈∏Y  kAÉæH  IOƒédG  ¿Éª°V  äÉÑ∏£àªd
 É¡H Ωƒ≤J »àdG á«°ù°SDƒªdG äÉ©LGôªdG
 å«M ,ÖjQóàdGh º«∏©àdG IOƒL áÄ«g
 áÄ«¡dG  ¬JQó°UCG  …ò`̀dG  ôjô≤àdG  ô¡XCG
 ™«ªéd  á`̀©`̀eÉ`̀é`̀dG  AÉØ«à°SG  kGô``̀NDƒ``̀e
 AGôLEG  ó©H  IOƒédG  ¿Éª°V  äÉÑ∏£àe
 ≥FÉKƒdG  ≥«bóJh áeRÓdG  äÉ©LGôªdG
 ócCÉàdGh  á©eÉédG  èeGôÑH  á≤∏©àªdG
 ôeC’G ,É¡æ«°ùëJh §£îdG ôjƒ£J øe
 …òdG  º«∏©àdG  IOƒL  ≈∏Y  ócDƒj  …òdG
 É¡MÉéf ó©H  á°UÉN á©eÉédG  ¬Mô£J
 OÉªàY’G äÉÑ∏£àe RÉ«àLG »a kGôNDƒe
 º«∏©àdG  ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀e  ø``̀e  »`̀°`̀ù`̀°`̀SDƒ`̀ª`̀dG

.»dÉ©dG
 ¢ù«FQ  Üô``YCG  áÑ°SÉæªdG  √ò¡Hh
 Qƒ`̀à`̀có`̀dG  PÉ`̀ à`̀ °`̀SC’G  AÉ``̀æ``̀eC’G  ¢ù∏ée
 √ôjó≤Jh  √ôμ°T  øY  áLÉîdG  Ö«gh
 º«∏©àdG  ôjƒ£àd  ≈``∏``YC’G  ¢ù∏éª∏d
 º«∏©àdGh  á«HôàdG  IQGRhh  ÖjQóàdGh
 º«∏©àdG  ¢ù∏éªd  á`̀eÉ`̀©`̀dG  á``̀fÉ``̀eC’Gh
 º`̀«`̀∏`̀©`̀à`̀dG IOƒ````̀L á``Ä``«``gh ,»``̀dÉ``̀©``̀ dG
 ádhòÑªdG  ºgOƒ¡L  ≈∏Y  Ö`̀jQó`̀à`̀dGh
 »dÉ©dG  º«∏©àdG  á`̀eƒ`̀¶`̀æ`̀e  ô`̀jƒ`̀£`̀à`̀d
 iDhQ  ™``̀ °``̀Vh  ô``̀Ñ``̀Y  ø``̀jô``̀ë``̀Ñ``̀dG  »```̀a
 Qƒ£J  »`̀a  º¡°ùJ  äÉ`̀«`̀é`̀«`̀JGô`̀à`̀°`̀SGh

.¬eó≤Jh »æjôëÑdG »dÉ©dG º«∏©àdG
 AÉæeC’G  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  Ωó≤J  Éªc
 PÉ`̀à`̀°`̀SC’G  á©eÉédG  ¢ù«Fôd  ôμ°ûdÉH
 AÉ``°``†``YCGh OGƒ````̀Y ¿É`̀ °`̀ù`̀Z Qƒ``̀à``̀có``̀dG
 ≈∏Y  á``̀jQGOE’Gh  á«ªjOÉcC’G  ø«àÄ«¡dG
 øY  äô`̀ª`̀KCG  »`̀à`̀dG  Iô«ÑμdG  ºgOƒ¡L
 GócDƒe  ,º¡ªdG  RÉ`̀é`̀fE’G  Gò`̀g  ≥«≤ëJ
 IQGRh äÉ«Fôeh §£îH ΩGõàd’G ≈∏Y
 ¢UôëdG  ∫ÓN  øe  º«∏©àdGh  á«HôàdG
 »a IOƒ``̀é``̀dG ô`̀«`̀jÉ`̀©`̀e ≥`̀«`̀Ñ`̀£`̀J ≈`̀∏`̀Y
 á`̀«`̀ª`̀jOÉ`̀cC’G  äÉ°ü°üîàdG  ∞∏àîe
 ¢ùμ©æj  ÉªH  á©eÉédG  É¡eó≤J  »`̀à`̀dG

 áªgÉ°ùª∏d  á«ª«∏©àdG  äÉLôîªdG  ≈∏Y
 »a  »dÉ©dG  º«∏©àdG  Iô«°ùe  º`̀YO  »a

.øjôëÑdG
 AÉæeC’G  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  ìô°Uh
 iƒà°ùªdG  ≈∏Y  ∫ój  RÉéfE’G  Gòg  ¿CÉH
 á©eÉédG  ¬«dEG  â∏°Uh  …ò`̀dG  Ωó≤àªdG
 õ«ªàªdGh  ÜhDhó``̀dG  πª©dG  ∫Ó`̀N  øe
 ,º¡à©eÉL √ÉéJ º¡eGõàdGh ø«ØXƒª∏d
 kÉ££N  á©eÉédG  »æÑJ  ≈``̀dEG  G kô«°ûe
 ôjƒ£J  ≈∏Y  õμJôJ  ádÉ©a  ájôjƒ£J
 »ª∏©dG  åëÑdGh  º«∏©àdG  äÉLôîe

.QÉμàH’Gh ´GóHE’Gh
 á©eÉédG  ¢ù«FQ  CÉæg  ¬ÑfÉL  øe
 øe  Óc  OGƒY  ¿É°ùZ  QƒàcódG  PÉà°SC’G
 ô«ª°S  ó«°ùdG  IQGOE’G  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ
 PÉà°SC’G AÉæeC’G ¢ù∏ée ¢ù«FQh ¢SÉf
 ™«ªLh  á`̀LÉ`̀î`̀dG  Ö`̀«`̀gh  Qƒ``à``có``dG
 Gò¡H AÉæeC’Gh IQGOE’G »°ù∏ée AÉ°†YCG
 πª©dG  á∏°UGƒe  ≈∏Y  GócDƒe  ,RÉéfE’G
 ±É°üe  ≈``̀dEG  á©eÉédÉH  π°üj  …ò``̀dG
 É«ãëHh É«ªjOÉcCG  Iõ«ªàªdG äÉ©eÉédG
 ´Gó````̀HE’G º``̀YO ∫Ó``̀N ø``̀e ,kÉ```̀jOÉ```̀jQh
 á«ª«∏©J  áHôéJ  ô«aƒJh  ,QÉμàH’Gh

.áÑ∏£∏d Iõ«ªàe
 ¿É°ùZ Qƒ`̀à`̀có`̀dG  PÉ`̀à`̀°`̀SC’G  ó``̀cCGh
 ≈∏Y á`̀©`̀eÉ`̀é`̀dG ¢``Uô``M ≈`̀∏`̀Y OGƒ```̀Y

 õjõ©àd  º«∏©àdG  IOƒL ô«jÉ©e ≥«Ñ£J
 ,á«ª«∏©àdGh  á`̀«`̀ª`̀jOÉ`̀cC’G  É¡Jô«°ùe
 èeGôH ™«ªL AÉØ«à°SG  ¿CG  ≈dEG  G kô«°ûe
 IOƒédG  ¿Éª°V  äÉÑ∏£àªd  á©eÉédG
 á∏°ù∏°S ≈dEG ±É°†j Éª¡e kGRÉéfEG ôÑà©j
 É¡à≤≤M  »àdG  äGRÉ`̀é`̀fE’G  øe  á∏jƒW

.á«°VÉªdG IôàØdG ∫ÓN á©eÉédG
 Gòg  ¿CÉ`̀H  á©eÉédG  ¢ù«FQ  √ƒ`̀fh
 á£îdG  ™`̀e  kÉ«°TÉªJ  »`̀JCÉ`̀j  RÉ``̀é``̀fE’G
 á©eÉédG É¡à©°Vh »àdG á«é«JGôà°S’G
 ≈∏Y  õcôJ  »àdGh  áeOÉ≤dG  äGƒæ°ù∏d
 èeGôÑ∏d  á∏eÉ°ûdG  IOƒ`̀é`̀ dG  ≥«≤ëJ
 øe É`̀¡`̀eó`̀≤`̀J »``à``dG äÉ`̀°`̀ü`̀°`̀ü`̀î`̀à`̀dGh
 ÉªH  ègÉæªdGh  §£îdG  ôjƒ£J  ∫ÓN
 »dÉ©dG  º«∏©àdG  äÉÑ∏£àe ™e  Ö°SÉæàj
 äGQƒ£àdG  ™e  ΩAÓàjh  øjôëÑdG  »a
 ™ªàéªdG  äÉLÉ«àMG  á«Ñ∏àd  á«ªdÉ©dG

.»dhódGh »ª«∏bE’Gh »∏ëªdG

.áLÉîdG Ö«gh .O |

 äÉjó∏ÑdG  ¿hDƒ°Th  ∫É¨°TC’G  IQGRh  âæ∏YCG
 IQGOE’G  ™e  ≥«°ùæàdÉHh  »fGôª©dG  §«£îàdGh
 IOÉYEG ∫ÉªYCG ¿CG ,á«∏NGódG IQGRƒH Qhôª∏d áeÉ©dG
 »Yóà°ùJ  áeÉæªdÉH  π°ü«a  ∂∏ªdG  ´QÉ°T  áfÉ«°U
 Qƒ°üëªdG  AõédG  »a  πMGôe ≈∏Y øjQÉ°ùe  ≥∏Z
 Qhôª∏d  íJÉØdG  ´QÉ`̀°`̀Th  ô°ü≤dG  ´QÉ`̀°`̀T  ø«H  É`̀e

.¥ôëªdG ≈dEG É kbô°T ¬éàªdG
 ™`̀bƒ`̀ª`̀dG »``a π`̀ª`̀©`̀dÉ`̀H Aó``Ñ``dG º`̀à`̀j ±ƒ``°``Sh
 áYÉ°ùdG Ω2020/05/28 ¢ù«ªîdG Ωƒ«dG QƒcòªdG
 Ω2020/05/31  ó`̀MC’G  Ωƒj  ≈dEG  kAÉ°ùe  11:00
 ø«æWGƒªdG øe ≈Lôj Gòd ,É kMÉÑ°U 05:00áYÉ°ùdG
 ájQhôªdG  óYGƒ≤dÉH  ΩGõàd’G  ΩGôμdG  ø«ª«≤ªdGh

.™«ªédG áeÓ°S ≈∏Y É kXÉØM

π°ü«a  ∂`̀∏`̀ª`̀dG  ´QÉ`̀ °`̀ T  ≈`̀∏`̀Y  π`̀ MGô`̀ e  ≈`̀∏`̀Y  ø`̀jQÉ`̀°`̀ù`̀e  ≥`̀∏`̀Z

 »∏Y  øH  óLÉe  QƒàcódG  OÉ°TCG
 º«∏©àdGh  á«HôàdG  ô`̀jRh  »ª«©ædG
 …hP  ø````̀e  á``̀Ñ``̀∏``̀£``̀ dG  ÜhÉ```̀é```̀à```̀H
 áHôéJ  ™e  á°UÉîdG  äÉLÉ«àM’G
 É¡≤«Ñ£J  º`̀J  »àdG  ó©oH  ø`̀Y  º∏©àdG
 ,á``̀°``̀SGQó``̀dG ≥`̀«`̀∏`̀©`̀J Iô``̀à``̀a ∫Ó```̀N
 IôàØ∏d  äGAÉ``̀°``̀ü``̀ME’G  â```qdO  å`̀«`̀M
 âbƒdG  ≈àM  ¢SQÉe  øe  ∫hC’G  øe
 áÑ∏£dG  äGQÉ```̀jR  Oó``Y  ¿CG  »`̀dÉ`̀ë`̀dG
 §HGhô∏d  º∏©àdG  äÉHƒ©°U  áÄa  øe
 ,IQÉ`̀jR  (8680)  ≠∏H  ób  á«∏YÉØàdG
 ¢ShQó∏d  º¡JGógÉ°ûe  OóY  ≠∏H  Éªc
 ≈∏Y  á°UÉîdG  á«HôàdG  IÉ`̀æ`̀b  ≈∏Y
 ≠∏H  Éª«a  ,Iôe  (2047)  Üƒ«Jƒ«dG
 IõØ∏àªdG ¢ShQó∏d º¡JGógÉ°ûe OóY
 á`̀«`̀°`̀VÉ`̀jô`̀dG ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG IÉ`̀æ`̀b ≈`̀∏`̀Y
 º¡JÉHÉLEG  OóY  ≠∏Hh ,Iôe  (4231)

 (2164)  º««≤àdG  äGQÉªà°SG  ø`̀Y
 ô«ÑμdG  πYÉØàdG  ócDƒj  Éªe  ,á`̀HÉ`̀LEG
 áØ∏àîªdG  º∏©àdG  äGƒæb  ™e áÑ∏£∏d
 ¿Éª°†d  IQGRƒ`````̀dG  É`̀¡`̀Jô`̀ah  »`̀à`̀ dG
 √ò`̀g  ∫Ó``̀N  º«∏©àdG  á`̀jQGô`̀ª`̀à`̀°`̀SG
 √ôμ°T  kÉ¡Lƒe  ,á«FÉæãà°S’G  IôàØdG
 º`̀gQƒ`̀eCG  AÉ`̀ «`̀ dhCGh  áÑ∏£dG  A’Dƒ`̀¡`̀d
 á°UÉîdG  äÉ`̀LÉ`̀«`̀à`̀M’G  »ª∏©eh
 ø«°üàîªdGh á«°SQóªdG äGQGOE’Gh
 Gòg ≈∏Y á°UÉîdG á«HôàdG IQGOEG »a

.á©HÉàªdGh ÜhÉéàdG
 IQGRƒdG ¿CG ≈dEG ôjRƒdG QÉ°TCGh
 ´hô`̀°`̀û`̀e ≥`̀«`̀Ñ`̀£`̀J »``̀a äCGó`````H ó``̀b
 »a  º«∏©àdG  É«LƒdƒæμJ  ∞«XƒJ
 ΩÉ©dG òæe º∏©àdG äÉHƒ©°U èeÉfôH
 ±ó¡H  ,Ω2018/2017  »°SGQódG
 √òg  øe  áÑ∏£dG  AGOCG  iƒà°ùe  ™aQ

 øe  á`̀Yƒ`̀ª`̀é`̀e  π«©ØJ  ô`̀Ñ`̀Y  á`̀Ä`̀Ø`̀dG
 í«àJ  »`̀à`̀dG  äÉ`̀eó`̀î`̀dGh  äGhOC’G
 á«∏YÉØJ á«fhôàμdG äÉ«éeôH êÉàfEG
 äÉ`̀jÉ`̀Ø`̀μ`̀dG ≈`̀∏`̀Y õ``̀ qcô``̀J á`̀«`̀Ñ`̀jQó`̀J
 á`̀«`̀ª`̀«`̀∏`̀©`̀à`̀dG äÉ``«``é``«``JGô``à``°``S’Gh
 º`̀gó`̀YÉ`̀°`̀ù`̀j É`̀ª`̀e ,º``̀¡``̀H á`̀ °`̀UÉ`̀î`̀dG
 á«°SÉ°SC’G  äÉ`̀jÉ`̀Ø`̀μ`̀dG  ¿É`̀≤`̀ JEG  ≈∏Y
 Oƒ°ûæªdG Ωó≤àdG RGôMEGh áHƒ∏£ªdG
 ºJ  å«M  ,»°SGQódG  º¡∏«°üëJ  »a
 äGhOCG  è`̀eO  ¢Uƒ°üîdG  Gò`̀g  »`̀a
 365  Microsoft Office
 ,»ªbôdG  ø«μªàdG  äGhOCG  ¢†©Hh
 »«°UÉ°üàNGh  »ª∏©e  ácQÉ°ûªH
 »a ,º`̀∏`̀©`̀à`̀dG äÉ`̀Hƒ`̀©`̀°`̀U è`̀eÉ`̀fô`̀H
 ácQÉ°ûe  π q¡°ùj  »fhôàμdG  ™ªàée
 ,∑ô`̀à`̀°`̀û`̀ª`̀dG ∞`̀ «`̀ dCÉ`̀ à`̀ dGh äÉ`̀Ø`̀∏`̀ª`̀dG
 ±ƒ``̀Ø``̀°``̀ü``̀dG »````̀a á```̀cQÉ```̀°```̀û```̀ª```̀dGh

 Ö`̀jQó`̀J  º``̀J  É`̀ª`̀c  ,¿É``̀μ``̀e  …CG  ø``̀e
 »ª∏©e  ø``̀e  á`̀aó`̀¡`̀à`̀°`̀ù`̀ª`̀dG  á`̀Ä`̀ Ø`̀ dG
 º∏©àdG  äÉHƒ©°U  »«°UÉ°üàNGh
 ∫ó©ªH á«ÑjQóJ ¢TQh 8 ∫ÓN øe

.Ióªà©e áYÉ°S 32
 ø«°üàîªdG ¿CG ôjRƒdG ±É°VCGh
 á°SGQódG  ≥«∏©J  Iôàa  ∫ÓN  GƒeÉb
 á«∏YÉØJ á«ª«∏©J ¢ShQO (8) OGóYEÉH
 á«ª««≤J  á«fhôàμdEG  äGQÉªà°SGh
 á«°ü«î°ûàdG  äGQÉÑàN’ÉH  á≤∏©àe
 á©HÉàdG  á`̀«`̀Hô`̀©`̀dG  á`̀¨`̀∏`̀dG  äÉ`̀jÉ`̀Ø`̀μ`̀d
 è`̀eGô`̀H á`̀©`̀HÉ`̀à`̀eh OGó`````̀YEG º`̀°`̀ù`̀≤`̀d
 ≈dEG  áaÉ°VE’ÉH  ,º∏©àdG  äÉHƒ©°U
 IõØ∏àeh  á«Jƒ°U  ¢`̀Vhô`̀Y  OGó``̀YEG
 §HGhôdG  ôÑY  É¡«dEG  ∫ƒ°UƒdG  ºàj
 IQGRƒ`````̀dG ™``̀bƒ``̀e »``̀a á`̀«`̀∏`̀YÉ`̀Ø`̀à`̀dG
 QÉ`̀«`̀à`̀NG º``̀J å`̀«`̀M ,»``̀fhô``̀à``̀μ``̀d’G
 ègÉæªdÉH  kÉWÉÑJQG  äÉjÉØμdG  ôãcCG
 ÜÉ`̀°`̀ù`̀à`̀cG π`̀«`̀¡`̀°`̀ù`̀à`̀d ,á``̀«``̀°``̀SGQó``̀dG
 ¬æe  áHƒ∏£ªdG  äÉjÉØμ∏d  ÖdÉ£dG
 Gòg  »`̀ah  ..»`̀°`̀SGQó`̀dG  è¡æªdG  »a

 ájÉØc ≈`̀∏`̀Y  õ`̀«`̀cô`̀à`̀dG  º`̀J  ,QÉ````̀WE’G
 (3)  ≥````̀ah  á``̀jƒ``̀ë``̀æ``̀dG  ó``̀YGƒ``̀≤``̀ dG
 iƒà°ùªdG  ¢üàîj  ,äÉ`̀jƒ`̀à`̀°`̀ù`̀e
 Ö«côàH  á≤∏©àªdG  ájÉØμdÉH  ∫hC’G
 ,kÉë«ë°U  kÉÑ«côJ  πªé∏d  ÖdÉ£dG
 ájÉØμH  »fÉãdG  iƒà°ùªdG  ≥∏©àjh
 øe á`̀jƒ`̀ë`̀æ`̀dG ó`̀YGƒ`̀≤`̀ dG ∞`̀«`̀Xƒ`̀J
 π`̀ ª`̀ oé`̀ dG ´Gƒ```````̀fCG ¢``````̀ShQO ∫Ó````̀N
 (á«∏©ØdG á∏ªédGh á«ª°S’G á∏ªédG)
 (™`̀ª`̀é`̀dGh ,≈`̀æ`̀ã`̀ª`̀dGh ,Oô`̀ Ø`̀ ª`̀ dG)h
 iƒà°ùªdG  É`̀eCG  ,(ô`̀é`̀dG  ±hô``̀M)h
 ∞`̀ «`̀Xƒ`̀à`̀ H ¢``ü``à``î``«``a å```̀dÉ```̀ã```̀dG
 ∫Ó``̀N ø```̀e á``̀jƒ``̀ë``̀æ``̀dG ó```YGƒ```≤```dG
 CGóàÑªdG  :á«ª°S’G  á∏ªédG)  ¢ShQO
 π©ØdG  :á«∏©ØdG  á∏ªédG)h  (ôÑîdGh
 äGhOCG)h  (¬H  ∫ƒ©ØªdGh  πYÉØdGh

.(ôédG ±hôM)h (ΩÉ¡Øà°S’G

ó©oH øY º∏©àdG ™``e äÉLÉ«àM’G …hP á``Ñ∏W πYÉØàH ó«°ûj á``«HôàdG ô``jRh
º`̀«`̀∏`̀©`̀à`̀dÉ`̀H  á``̀°``̀UÉ``̀î``̀dG  á`̀ «`̀ ∏`̀ YÉ`̀ Ø`̀ à`̀ dG  §```HGhô```∏```d  IQÉ``````̀ jR  8680  ø```̀e  ô```̀ã```̀cCG

.á«HôàdG ôjRh |

 ï«°ûdG  ƒ`̀ª`̀°`̀S  π`̀Ñ`̀≤`̀à`̀°`̀SG
 áØ«∏N  ø`̀H  »`̀∏`̀Y  ø`̀H  áØ«∏N
 á¶aÉëªdG  ßaÉëe  áØ«∏N  ∫BG
 ó«ª©dG  Qƒ°†ëHh  á«HƒæédG
 ÖFÉf  …ô°ShódG  ôeÉK  ≈°ù«Y
 õ`̀cGô`̀e AÉ``̀°``̀SDhQ ,ß`̀aÉ`̀ë`̀ª`̀dG
 ájôjóªd  á`̀©`̀HÉ`̀à`̀dG  á`̀Wô`̀°`̀û`̀dG

.á¶aÉëªdG áWô°T
 ßaÉëªdG  ƒª°S  Ö``̀MQh
 ¿CG  É`̀ kë`̀°`̀Vƒ`̀e  ,Qƒ`̀°`̀†`̀ë`̀dÉ`̀H
 ,ø«æWGƒªdG  ™`̀e  π`̀°`̀UGƒ`̀à`̀dG
 »`̀a  É``̀ vª``̀ ¡``̀ e  G kQhO  Ö``̀©``̀∏``̀j
 á«æeC’G  º¡JÉÑ∏£àe  á©HÉàe
 ∫Ó`̀N ø``̀e ,á``̀«``̀YÉ``̀ª``̀à``̀L’Gh
 ¿hÉ©àdGh  ádhòÑªdG  Oƒ¡édG

 á`̀¶`̀aÉ`̀ë`̀ª`̀ dG ø``̀«``̀H º```FÉ```≤```dG
 ,á```̀Wô```̀°```̀û```̀dG á`````̀jô`````̀jó`````̀eh
 »``̀ dÉ``̀gC’G ™``̀e π``̀°``̀UGƒ``̀à``̀dGh
 äGAGô``````````````̀LE’G ≥``̀«``̀Ñ``̀£``̀à``̀ d

.áeRÓdG ájRGôàM’G
 √ò`̀g  ¿CG  √ƒ`̀ª`̀°`̀S  ó````̀ cCGh
 ø`̀e ó```̀©```̀J äÉ````̀YÉ````̀ª````̀à````̀L’G
 á©HÉàªd  äÉ```̀ jƒ```̀ dhC’G  º```̀gCG
 »a á``̀«``̀æ``̀eC’G äÉ``LÉ``«``à``M’G
 ,á¶aÉëªdG  ≥WÉæe  ∞∏àîe
 QhO ≈`̀ ∏`̀ Y  √ƒ`̀ª`̀ °`̀S  É`̀ k©`̀ ∏`̀ q£`̀e
 õcGôªdGh  áWô°ûdG  ájôjóe
 PÉîJG  å«M  øe  ,É¡d  á©HÉàdG
 ô`̀«`̀HGó`̀à`̀dGh äGAGô`````̀LE’G π`̀ c
 G kó`̀«`̀°`̀û`̀e ,á``̀ eRÓ``̀ dG á``«``æ``eC’G

 πª©dG  §£N á©HÉàªH √ƒª°S
 á`̀eÓ`̀°`̀ù`̀dGh ø````̀eC’G õ`̀jõ`̀©`̀à`̀d

.¢ù«jÉ≤ªdG ≈∏YCÉH

 Qƒ°†ëdG ôÑY ,º¡à¡L øe
 º``gô``jó``≤``Jh º``gô``μ``°``T ø```̀Y
 ¢UôM  ≈∏Y  ßaÉëªdG  ƒª°ùd

 ¿hÉ©à∏d  √ƒ`̀ª`̀°`̀S  á`̀©`̀HÉ`̀à`̀eh
 á¶aÉëªdG  ø«H  ≥«°ùæàdGh
 ∞∏àîeh  áWô°ûdG  ájôjóeh

 õjõ©àd  á``̀«``̀æ``̀eC’G  äÉ``¡``é``dG
 ¥É£f  »`̀a  áeÓ°ùdGh  ø``̀eC’G

.á¶aÉëªdG

º¡JÉÑ∏£àe á``©HÉàªd ø«æWGƒªdG ™``e π°UGƒàdG á«ªgCG ó``cDƒj á«HƒæédG ß``aÉëe

..ÖjQóàdGh º«∏©àdG IOƒL áÄ«g øY QOÉ°üdG ôjô≤àdG ≈∏Y AÉæH

 äÉ``Ñ∏£àe  »``aƒ`à°ù`J  á``«≤«Ñ£àdG  Ωƒ``∏©dG  á``©eÉL
á``«ªjOÉcC’G  É``¡`é`eGô`H  ™``«`ª`é`d  IOƒ``édG  ¿É``ª°V

 :ÜGƒædG ¢ù∏éªd ΩÉ©dG ø«eC’G ..ô¡°TCG 4 ôªà°ùJh ÉØXƒe 180 ±ó¡à°ùJ

 á«fÉªdôÑdG IRÉ``LE’G ∫Ó``N zó©H ø``Y{ ÖjQóà∏d á``∏eÉ°T á``£N

.ÜGƒædG ¢ù∏ée á°ù«FQ |.áªéf ƒH ó°TGQ QÉ°ûà°ùªdG |

 πgÉY  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  øH  óªM  ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U  Iô°†M  å©H

 á°ù«FQ …OƒjR ∑ôjh »∏gÉ°S Ió«°ùdG áeÉîa ≈dEG  áÄæ¡J á«bôH ióØªdG OÓÑdG

 ó«©dG  iô`̀cP  áÑ°SÉæªH  ∂`̀dPh  ,á«WGô≤ªjódG  á«dGQó«ØdG  É«Hƒ«KEG  á``jQƒ¡ªL

.ÉgOÓÑd »æWƒdG

 ¢ù«FQ áØ«∏N ∫BG  ¿Éª∏°S øH áØ«∏N ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U å©Hh

 á«WGô≤ªjódG  á«dGQó«ØdG  É«Hƒ«KEG  ájQƒ¡ªL  á°ù«FQ  ≈dEG  áÄæ¡J  á«bôH  AGQRƒdG

.ÉgOÓÑd »æWƒdG ó«©dG iôcP áÑ°SÉæªH ,…OƒjR ∑Qh »∏gÉ°S

 ≈dEG  á∏KÉªe  á«bôH  AGQRƒ``̀ dG  ¢ù«FQ  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  å©H  Éªc

.á«WGô≤ªjódG á«dGQó«ØdG É«Hƒ«KEG ájQƒ¡ªL AGQRh ¢ù«FQ óªMCG »HBG QƒàcódG

 ó¡©dG »dh áØ«∏N ∫BG óªM øH ¿Éª∏°S ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U å©Hh

 ≈dEG  áÄæ¡J  á«bôH  AGQRƒ`̀dG  ¢ù∏ée  ¢ù«Fôd  ∫hC’G  ÖFÉædG  ≈∏YC’G  óFÉ≤dG  ÖFÉf

 á«dGQó«ØdG  É«Hƒ«KEG  ájQƒ¡ªL  á°ù«FQ  …OƒjR  ∑ôjh  »∏gÉ°S  Ió«°ùdG  áeÉîa

.ÉgOÓÑd »æWƒdG ó«©dG iôcP áÑ°SÉæªH ∂dPh ,á«WGô≤ªjódG

 ÖFÉædG  ≈∏YC’G  óFÉ≤dG  ÖFÉf  ó¡©dG  »dh  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U å©H  Éªc

 ¢ù«FQ  óªMCG  »HBG  QƒàcódG  ≈dEG  á∏KÉªe  á«bôH  AGQRƒdG  ¢ù∏ée  ¢ù«Fôd  ∫hC’G

.á«WGô≤ªjódG á«dGQó«ØdG É«Hƒ«KEG ájQƒ¡ªL AGQRh

 ó`̀ ¡`̀ ©`̀ dG »``````̀ dhh AGQRƒ``````````̀dG ¢```ù```«```FQh ∂``̀ ∏``̀ ª``̀ dG
»`̀æ`̀Wƒ`̀dG ó`̀«`̀©`̀ dÉ`̀ H á``«``Hƒ``«``KE’G IOÉ``̀«``̀≤``̀dG ¿ƒ`̀Ä`̀ æ`̀ ¡`̀j
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 OÉ≤©f’G  QhO  ∫ÓN  áæé∏dG  äÉ`̀jƒ`̀dhCG  ¿CÉ°ûHh
 âª∏°ùJ  áæé∏dG  ¿EG  »ë«eôdG  ¢ù«ªN  ∫É`̀b  ,ΩOÉ`̀≤`̀dG
 ¢†a ó©H ÜGƒædG ¢ù∏ée øe GóMGh ¿ƒfÉb ´hô°ûe
 äÉ©aGôªdG  ¿ƒfÉ≤H  ≥∏©àjh  ,»fÉãdG  OÉ≤©f’G  QhO
 ≈dEG áeƒμëdG π«ëJ ¿CG É©bƒàe ,ájQÉéàdGh á«fóªdG
 á«fƒfÉ≤dG äÉ©jô°ûàdG øe áeõM á«©jô°ûàdG á£∏°ùdG
 äÉMGôàb’G ≈∏Y AÉæH ΩOÉ≤dG OÉ≤©f’G QhO ájGóH ™e
 iQƒ°ûdG  »°ù∏ée  AÉ°†YCG  ø`̀e  áeó≤ªdG  ø«fGƒ≤H
 iQƒ°ûdG  ¢ù∏ée  ¿Ééd  ¿CG  ≈`̀dEG  Gô«°ûe  ,ÜGƒ`̀æ`̀dGh

.ΩOÉ≤dG ƒ«fƒj ∫ÓN πª©dG π°UGƒJ ±ƒ°S
 á∏Môªd á«©jô°ûàdG á£∏°ùdG äGOGó©à°SG ∫ƒMh
 áæéd  s¿CG  ≈``̀dEG  »ë«eôdG  QÉ`̀ °`̀TCG  ,É``fhQƒ``c  ó©H  É`̀e
 ábÉ qÑ°S âfÉc iQƒ°ûdG ¢ù∏éªH á«©jô°ûàdG ¿hDƒ°ûdG
 ™e  É keÉé°ùfG  ∂`̀dPh  ,ó©oH  øY  É¡JÉYÉªàLG  ó≤Y  »a
 ÉgPÉîJG  ºJ  »àdG  á«FÉbƒdG  ô«HGóàdGh  äGAGô``̀LE’G
 s¿CG  É kæ«Ñe  ,(19  ó«aƒc)  ÉfhQƒc  ¢Shô«a  áëaÉμªd
 ≈∏Y  ¢`̀Uô`̀ë`̀dGh  ΩÉ`̀ª`̀à`̀g’G  â°ùμY  Iƒ`̀£`̀î`̀dG  √ò``g
 äÉbhCG »a äÉYÉªàL’G ó≤Yh ,áæé∏dG πªY QGôªà°SG
 á«≤H  ™«é°ûJ  »a  º¡°SCG  ∂dP  ¿CG  ≈`̀dEG  Éàa’  ,áØ∏àîe

.ó©H øY É¡JÉYÉªàLG ó≤Y ≈∏Y ¿Éé∏dG
 ∞«ØîJ  ≈```̀dEG  ™∏£àj  ™`̀«`̀ª`̀é`̀dG  ¿CG  ±É``̀ °``̀VCGh
 ΩOÉ≤dG OÉ≤©f’G QhO ájGóH ™e ájRGôàM’G äGAGôLE’G
 ™LGôJ  ≈dEG  ô«°ûJ  »àdG  á«HÉéjE’G  äGô°TDƒª∏d  É≤ah
 øe  ô«ãch  øjôëÑdG  áμ∏ªe  »`̀a  äÉ`̀HÉ`̀°`̀UE’G  OGó``̀YCG
 IOÉ«≤H øjôëÑdG ≥jôa Oƒ¡éH Gó«°ûe ,ºdÉ©dG ≥WÉæe

 ∫BG  óªM  øH  ¿Éª∏°S  ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U

 ∫hC’G ÖFÉædG  ≈∏YC’G óFÉ≤dG  ÖFÉf ó¡©dG  »dh áØ«∏N

 »àdGh ,AÉHƒdG Gò¡d …ó°üà∏d AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«Fôd

.á«dhódG äÉª¶æªdG øe IOÉ°TEÉH â«¶M

 ¢†©H  ájQƒà°SO  Ωó`̀Y  øe  ±hÉîªdG  ¿CÉ°ûHh

 ¢ù«FQ  ÖFÉf  ó`̀ cCG  ,ø«fGƒ≤dG  ™jQÉ°ûe  »`̀a  OGƒ`̀ª`̀dG

 »a á«©jô°ûàdG áæé∏dG ¿CG á«©jô°ûàdG ¿hDƒ°ûdG áæéd

 ø«°Sôªàe AÉ°†YCG º°†J ÜGƒædGh iQƒ°ûdG »°ù∏ée

 øe áYƒªée Oƒ``̀Lh ≈``̀dEG  á`̀aÉ`̀°`̀VE’É`̀H  ¿ƒ`̀fÉ`̀≤`̀dG  »`̀a

 øe  ∫É`̀Y  iƒà°ùe  ≈∏Y  ø««fƒfÉ≤dG  øjQÉ°ûà°ùªdG

 ƒgh  ,ø«°ù∏éªdG  »a  AÉ°†YC’G  áfhÉ©ªd  IAÉØμdG

 πjó©J  ºJ  …ò`̀dG  áaô¨dG  ¿ƒfÉb  ´hô°ûe  ™e  ºJ  Ée

 ¿CG  ≈∏Y  GOó°ûe  ,Qƒà°SódG  ¢üf  ™e  ≥aGƒà«d  √OGƒe
 OGƒe …CG ôjôªàH íª°ùJ ’ á«©jô°ûàdG ¿hDƒ°ûdG áæéd

.ájQƒà°SO ΩóY á¡Ñ°T É¡H á«fƒfÉb
 ¢ù∏ée AÉ`̀°`̀†`̀YC’ ∫GDƒ`̀°`̀ù`̀dG ≥`̀M IOƒ``Y ∫ƒ``Mh
 ¿CG  ó≤à©j  ’  ¬`̀fCG  »ë«eôdG  ¢ù«ªN  ó`̀cCG  ,iQƒ°ûdG
 ,É°Uƒ≤æe  AÉL  ø«jQƒ°ûdG  ≈dEG  ∫GDƒ°ùdG  ≥M  IOƒY

 ,ÜGƒædG ¢ù∏ée äÉÑLGh øe »g áHÉbôdG ¿CG ≈dEG Éàa’
 øe  ™«£à°ùjh  ΩÉ¡Øà°SG  ƒg  ∫GDƒ°ùdG  ¿CG  Éë°Vƒe
 º¡J  »àdG  äÉYƒ°VƒªdG  ≈∏Y ±ô©àdG  ƒ°†©dG  ¬dÓN

.ΩÉ©dG ¿CÉ°ûdG
 ¢†aôJ  ’  áæé∏dG  ¿CG  ≈∏Y  »ë«eôdG  Oó`̀°`̀Th
 ,Qƒà°SódG  ™e  ¢VQÉ©J  Ée  GPEG  ’EG  ¿ƒfÉ≤H  ÉMôà≤e
 …CG  ≈∏Y  á≤aGƒªdG  »a  √QGôb  ó«°S  ¢ù∏éªdG  ¿CG  Éªc

.É¡°†aQ hCG äÉMôà≤e
 ø«à£∏°ùdG ø«H ºFÉ≤dG ¿hÉ©àdÉH »ë«eôdG √ƒfh
 πª©dG  ¥Éã«e  ¿CG  Gó`̀cDƒ`̀e  ,ájò«ØæàdGh  á«©jô°ûàdG
 ø«H  ¿hÉ`̀©`̀à`̀dG  ≈∏Y  ¿É°üæj  Qƒ`̀à`̀°`̀Só`̀dGh  »`̀æ`̀Wƒ`̀dG
 ,äÉ£∏°ùdG  ø«H  π°üØdG  ΩGô`̀ à`̀MG  ™`̀e  ø«à£∏°ùdG
 á£∏°ùdGh á«©jô°ûàdG á£∏°ùdG ø«H ábÓ©dG ¿CG GócDƒe
 á«∏eÉμJ  É¡æμdh  á«eOÉ°üJ  äÉbÓY  â°ù«d  ájò«ØæàdG
 QGó°UEG ∫ƒMh  .øWGƒªdGh øWƒdG áë∏°üe πLCG øe
 ÖFÉf  í°VhCG  ,á«fÉªdôÑdG  IRÉ`̀LE’G  ∫ÓN  º«°SGôªdG
 Qƒà°SódG  ÖLƒªH  ¬`̀fCG  á«©jô°ûàdG  áæé∏dG  ¢ù«FQ
 QGó°UEG ióØªdG ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†ëd ≥ëj
 á«fÉªdôÑdG  IRÉ`̀LE’G  Iôàa  ∫ÓN  ø«fGƒ≤H  º«°SGôªdG
 ∫ÓN  ø«°ù∏éªdG  ≈∏Y  ¢Vô©J  ¿CG  Öéj  »`̀à`̀dGh
 º«°SGôªdG  √ò`̀g  ¿CG  ≈`̀ dEG  Éàa’  ,ÉgQhó°U  øe  ô¡°T
 hCG  ∫ƒÑ≤dÉH  É¡«∏Y  âjƒ°üàdG  ºàj  øμdh  ∫ó©J  ’
 QhO  ¿CG  ≈``̀dEG  Gô«°ûe  ,AÉ`̀°`̀†`̀YC’G  á«ÑdÉ¨H  ¢†aôdG
 øe  OóY  ≈∏Y  äÓjó©J  AGôLEG  ó¡°T  »fÉãdG  OÉ≤©f’G
 ,∫hC’G  OÉ≤©f’G  QhO  »a  äQó°U  »àdG  º«°SGôªdG

 ¢†aQh .…QÉéàdG πé°ùdÉH ≥∏©àªdG Ωƒ°SôªdG É¡æe
 iQƒ°ûdG  ¢ù∏ée  ¿CG  øY  QÉãj  Ée  »ë«eôdG  ¢ù«ªN
 ≈dEG  ô≤àØJ  ádƒ≤e  É¡fCG  GócDƒe  ,áeƒμëdG  …CGQ  πãªj
 ô«ãc  ∑Éæg  á«°VÉªdG  äGƒæ°ùdG  QGó`̀e  ≈∏Yh  ,ábódG
 ¢ù∏ée  É¡«a  ∞∏àîj  »àdG  ø«fGƒ≤dG  äÉYhô°ûe  øe
 OƒLƒªdGóÑY  ó`̀cCG  √Qhó`̀H  .áeƒμëdG  ™e  iQƒ°ûdG
 ¿CG  á«©jô°ûàdG  áæé∏d  »fƒfÉ≤dG  QÉ°ûà°ùªdG  á∏à°ûdG
 á«©jô°ûàdG ¿hDƒ°ûdG »àæéd ø«H ÓeÉc ÉfhÉ©J ∑Éæg
 »a  ÜGƒ`̀æ`̀ dGh  iQƒ`̀°`̀û`̀dG  »°ù∏ée  »`̀a  á«fƒfÉ≤dGh
 äÉYhô°ûªdÉH ≥∏©àj Éª«a á°UÉNh ,ä’ÉéªdG ™«ªL
 øe  »`̀JCÉ`̀j  ´hô°ûe  π`̀c  ¿CG  ≈∏Y  GOó°ûe  ,ø«fGƒ≤H
 iQƒ°ûdG  ¢ù∏ée  »a  ¬à°ûbÉæe  ºàj  ÜGƒædG  ¢ù∏ée
 ¢ù∏ée  øe  »JCÉj  ¬`̀fC’  ,ÖdÉ¨dG  »a  ≥aGƒàdG  ºàjh
 áæéd  ¿CG  Éë°Vƒe  ,á«aGh  á°SGQóH  ’ƒª°ûe  ÜGƒædG
 ¢VQÉ©J  ’  iQƒ°ûdG  ¢ù∏éªH  á«©jô°ûàdG  ¿hDƒ°ûdG

.Qƒà°SódGh ¿ƒfÉ≤dG ™e ¢†bÉæàj Ée ’EG
 ø«°ù∏éªdG  ø«H  πeÉμdG  ¿hÉ©àdG  ≈∏Y  Oó°Th

.¿ƒfÉ≤∏d É≤ah ¿ƒμj ±ÓàNG …CGh ¿Éé∏dGh
 »YGõîdG  »∏Y  óªëe  QƒàcódG  √ƒf  ¬ÑfÉL  øe
 ó¡°T  »fÉãdG  OÉ≤©f’G  QhO  s¿CG  ≈`̀ dEG  áæé∏dG  ƒ°†Y
 Iô«°ùe  Rõ©J  »àdG  áª¡ªdG  äÉ©jô°ûàdG  øe  ójó©dG
 ô«KCÉJ  É¡dh  ,øjôëÑdG  áμ∏ªe  »a  Ωó≤àdGh  á«ªæàdG

.ø«æWGƒªdGh øWƒdG áë∏°üe ≈∏Y »HÉéjEG

:iQƒ°ûdG á«©jô°ûJ ¢ù«FQ ÖFÉf ..ó©H øY »Øë°U ôªJDƒe »a

É°Uƒ≤æe ¢ù«d ø«jQƒ°û∏d ∫GDƒ°ùdG ≥Mh ..ájQƒà°SO ΩóY á¡Ñ°T ¬H ¿ƒfÉ≤H ÉYhô°ûe Qôªf ’
:ó«ª◊GóÑY óªMCG Öàc

 á«©jô°ûàdG  ¿hDƒ`̀°`̀û`̀dG  áæéd  ¢ù«FQ  Ö`̀FÉ`̀f  »ë«eôdG  ¢ù«ªN  ó``̀cCG
 »fÉãdG OÉ≤©f’G QhO ∫ÓN äó≤Y áæé∏dG ¿CG iQƒ°ûdG ¢ù∏éªH á«fƒfÉ≤dGh
 º«°SGôªdG  É¡dÓN  âãëH  ,É kYÉªàLG  33  ¢ùeÉîdG  »©jô°ûàdG  π°üØdG  øe
 äÉMGôàb’G  ÖfÉL  ≈`̀dEG  ,É¡«dEG  ádÉëªdG  ø«fGƒ≤dG  äÉYhô°ûeh  ,ø«fGƒ≤H
 ∫ƒM  É«fƒfÉb  ÉjCGQ  52  âeób  Éªc  ,¢ù∏éªdG  AÉ°†YCG  øe  áeó≤ªdG  ø«fGƒ≤H
 ôÑà©j  ∂dP  ¿EG  å«M  ,¢ù∏éªdG  ¿Ééd  É¡à°ûbÉf  »àdG  äÉYƒ°VƒªdG  ™«ªL
 á«fƒfÉbh  ájQƒà°SO  øe  ≥≤ëà∏d  ∂`̀dPh  ,áæé∏dG  πªY  øe  É k«°SÉ°SCG  G kAõ`̀L
 »Øë°üdG  ôªJDƒªdG  ∫ÓN  ∂dP  AÉL  ..¢ù∏éªdG  É¡°ûbÉæj  »àdG  äÉ©jô°ûàdG

.zó©H øY{ »FôªdG ∫É°üJ’G äÉ«æ≤J ôÑY ¢ùeCG áæé∏dG ¬Jó≤Y …òdG
 ´hô°ûe iQƒ°ûdG ¢ù∏ée ≈dEG π°SQCG »Hô©dG ¿ÉªdôÑdG ¿CG ≈dEG ¥ô£Jh
 Éë°Vƒe ,¬JÉ«Fôe ≈∏Y ∫ƒ°üë∏d á«Hô©dG QÉKB’G ßØëd …OÉ°Tôà°SG ¿ƒfÉb
 QhO  É¡d  ¿Éc  ¢ù∏éªdÉH  á«©jô°ûàdG  áæé∏dG  ¢ù«FQ  ójGõdG  º°SÉL  ∫’O  ¿CG
 øjôëÑdG áÄ«g ™e ø«YÉªàLG áæé∏dG äó≤Y ¿CG ó©H ,´hô°ûªdG Gòg »a ô«Ñc
 á«Hô©dG ™jQÉ°ûªdG øe ¬fCÉH ¿ƒfÉ≤H ´hô°ûªdG Gòg ÉØ°UGh ,QÉKB’Gh áaÉ≤ã∏d
 ≥ëà°ùjh ,QÉKB’G øe »Hô©dG çQE’G ≈∏Y á¶aÉëªdG »a º¡°ùJ »àdG IóFGôdG

.áØ∏àîªdG á«Hô©dG äÉfÉªdôÑdG ¬H ≈æ©J ¿CG

á`̀«`̀eOÉ`̀°`̀ü`̀J ’ ..á`̀ «`̀ ∏`̀ eÉ`̀ μ`̀ J  á`̀ «`̀ ©`̀ jô`̀ °`̀ û`̀ à`̀ dGh á`̀ jò`̀ «`̀ Ø`̀ æ`̀ à`̀ dG  ø`̀«`̀à`̀£`̀∏`̀ °`̀ù`̀dG  ø`̀ «`̀ H  á``bÓ``©``dG

 ΩÉ«b  ÜGƒ`̀ æ`̀ dG  ø`̀e  Oó``̀Y  ôμæà°SG
 á«eÓ°SE’G  ¿hDƒ`̀°`̀û`̀dGh  ∫ó`̀©`̀dG  IQGRh
 õcGôe »a ø«∏eÉ©dG ¿ÉeôëH ±ÉbhC’Gh
 º¡JCÉaÉμe  øe  ºjôμdG  ¿Gô`̀≤`̀dG  ß«ØëJ
 áYƒaóe  ô«Z  IRÉLE’G  ≈∏Y  ºgQÉÑLEGh
 1)  ∞°üfh  ô¡°TCG  á`̀KÓ`̀K  Ió`̀e  ô``̀LC’G

.(2020 ôÑªàÑ°S 15 ≈dEG ƒ«fƒj
 ÜÉ£M ¥GRôdGóÑY ÖFÉædG ó°TÉfh
 áØ«∏N  ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U
 AGQRƒ`̀dG  ¢ù«FQ  áØ«∏N  ∫BG  ¿Éª∏°S  øH
 º`̀Yó`̀d á`̀ª`̀jô`̀μ`̀dG ¬`̀JÉ`̀¡`̀«`̀Lƒ`̀J QGó``̀ °``̀UEG
 øe  º``̀gh  ,ß`̀«`̀Ø`̀ë`̀à`̀dG  õ`̀cGô`̀e  »ª∏©e
 óbh  ,ΩGô`̀μ`̀dG  ¬`̀J’É`̀LQh  øWƒdG  AÉæHCG
 º`̀YO √ƒ`̀ª`̀°`̀S ø`̀Y Gó````HCGh É`̀ª`̀FGO ±ô``̀Y
 º¡JÉLÉ«àMG  á«Ñ∏Jh  ø`̀Wƒ`̀dG  AÉ``æ``HCG
 ádhódG  πLQ  ƒ¡a  ,º¡ÑdÉ£e  ≥«≤ëJh
 ádhódG äÉ°ù°SDƒªH ô«°ùj …òdG º«μëdG
 IOÉ`̀«`̀≤`̀dG  π`̀X  »`̀a  Iô`̀Ñ`̀Nh áμæM π`̀μ`̀H
 ádÓédG  ÖMÉ°U  Iô°†ëd  áª«μëdG
 πgÉY áØ«∏N ∫BG  ≈°ù«Y øH óªM ∂∏ªdG
 QGôμJ  ¿CG  ≈dEG  Gô«°ûe  ..ióØªdG  OÓÑdG
 øY  ø«dhDƒ°ùªdG  πÑb  øe  QGô`̀≤`̀dG  Gò`̀g
 Öéjh ¬æY âμ°ùj ød ß«ØëàdG õcGôe
 ÉØdÉîe »JCÉj  ¬fG  á°UÉNh ,GQƒa  ¬Øbh
 áª«μëdG  IOÉ«≤dGh  á`̀dhó`̀dG  äÉ¡Lƒàd
 ∫ÓN  ø`̀e  øjôëÑdG  ≥`̀jô`̀a  äGQGô```̀bh
 ø«∏eÉ©dGh ø«æWGƒªdG øe ójó©dG ºYO

.ä’ÉéªdGh äÉYÉ£≤dG øe ô«ãμdG »a
 πª©dG  ¥É`̀ã`̀«`̀e  ¿CG  ÜÉ`̀£`̀M  ó```̀cCGh
 øjôëÑdG  áμ∏ªe  Qƒ`̀à`̀°`̀SOh  »`̀æ`̀Wƒ`̀dG
 ∫ƒª©ªdG  áª¶fC’Gh  ø«fGƒ≤dG  áaÉch
 ¿BGô≤dG  ¿CÉ°T  øe  »∏©J  ádhódG  »a  É¡H
 ¬`̀°`̀ù`̀jQó`̀J ≈`̀∏`̀Y ø`̀«`̀ª`̀FÉ`̀≤`̀ dGh º`̀ jô`̀μ`̀ dG
 Qó````̀LC’Gh ≈`````̀ dhC’G ¿É````ch ,¬``¶``Ø``Mh
 Gƒ¶aÉëj  ¿CG  õcGôªdG  √òg  »dhDƒ°ùªH
 ¿BGô≤dG á¶ØM GƒªYójh ôeC’G Gòg ≈∏Y

.¬«ª∏©eh ºjôμdG
 ICÉaÉμe ±É≤jEG ¿CG ÜÉ£M í°VhCGh
 »a  »``JCÉ``j  ß«ØëàdG  õ``cGô``e  »ª∏©e
 ≈∏Y  ¬«a  ¿ƒ∏Ñ≤e  øëf  …ò``dG  â`̀bƒ`̀dG
 Iô«Ñc  áÑZQ  ∑Éægh  á«Ø«°üdG  IRÉLE’G

 »a  OÉà©e  ƒg  Éªc  Qƒ`̀eC’G  AÉ«dhCG  øe
 ≈`̀dEG  º`̀¡`̀FÉ`̀æ`̀HCG  º°†H  øjôëÑdG  áμ∏ªe
 QGô≤dG  Gòg  »JCÉj  GPÉª∏a  ,õcGôªdG  ∂∏J
 IQôμe  IQƒ`̀°`̀ü`̀Hh  â«bƒàdG  Gò`̀g  »`̀a

 !?á°Vƒaôeh
 ∫OÉ`̀Y  Ö`̀FÉ`̀æ`̀dG  Ö`̀dÉ`̀W  ¬ÑfÉL  ø`̀e
 ¿hDƒ`̀°`̀û`̀dGh  ∫ó`̀©`̀dG  IQGRh  »eƒ°ù©dG
 Gò`̀g AÉ`̀¨`̀ dEÉ`̀ H ±É`````̀bhC’Gh á`̀«`̀eÓ`̀°`̀SE’G
 ô«ÑμdG Qhó∏d  É``̀eGô``̀à``̀MG  º`̀«`̀ª`̀©`̀à`̀dG
 ¿BGô≤dG  ß«ØëJ  õcGôe  ¬H  Ωƒ≤J  …ò`̀dG
 É`̀ kæ`̀cQ É`̀gQÉ`̀Ñ`̀à`̀YGh ,É`̀¡`̀H ¿ƒ`̀∏`̀eÉ`̀©`̀dGh
 »ª«∏©àdG  ΩÉ¶ædG  ¿É`̀cQCG  øe  É k«°SÉ°SCG
 É¡ªjôμJh  É¡H  ΩÉªàg’Gh  ,ÉfOÓH  »a
 AGOC’  É¡d  á`̀eRÓ`̀dG  á`̀fRGƒ`̀ª`̀dG  ô«aƒJh

.¬Lh πªcCG ≈∏Y ÉgQhO
 √ò`̀g  º```YO  QGô`̀ª`̀à`̀ °`̀SG  ¿CG  ó````̀cCGh
 á°UÉNh  ™ªàéª∏d  ájÉªM  ƒ`̀g  áÄØdG
 õcGôªdG  √òg  ¿Gh  ,∫ÉØWC’Gh  ÜÉÑ°ûdG
 ≥ëà°ùJh  ó`̀©`̀ oH  ø``̀Y  πª©J âdGRÉe
 ≈∏Y ¿CG  G kócDƒe  ,É¡≤M øe ƒgh É¡ÑJGQ
 ¿BGô`̀≤`̀dG  ß«ØëJ  õ`̀cGô`̀e  º`̀YO  ™«ªédG
 øe É`̀gô`̀«`̀¨`̀c ,É`̀gQGô`̀ª`̀à`̀ °`̀SG ¿É`̀ª`̀°`̀†`̀d
 ∂∏J  ¿CG  ÉØ«°†e  ,áØ∏àîªdG  äÉYÉ£≤dG
 áeó≤àªdG õcGôªdG ≈∏Y â∏°üM õcGôªdG
 ó`̀cDƒ`̀j É`̀ª`̀e á`̀«`̀LQÉ`̀î`̀dG π`̀aÉ`̀ë`̀ª`̀dG »`̀a

.øjôëÑdG áμ∏ªe AÉæHCG õ«ªJ
 ó`̀ª`̀MCG Ö``FÉ``æ``dG Ö`̀é`̀°`̀T √Qhó`````H

 IQGRh øe QOÉ°üdG º«ª©àdG …QÉ°üfC’G
 ±ÉbhC’Gh á«eÓ°SE’G ¿hDƒ°ûdGh ∫ó©dG
 áYƒaóe ô«Z ájQÉÑLE’G IRÉLE’G ¿CÉ°ûH
 ºjôμdG  ¿BGô≤dG  ß«ØëJ  õcGôªd  ô`̀LC’G
 IQGRƒ∏d  á©HÉàdG  á«fBGô≤dG  äÉ≤∏ëdGh
 1)  ô¡°ûdG  ∞°üfh  ô¡°TCG  áKÓK  Ió`̀e
 ,(2020  ôÑªàÑ°S  15  ≈```̀dEG  ƒ`̀«`̀fƒ`̀j
 É kÑdÉ£e  ,á«FÉæãà°SG  IQƒ`̀°`̀ü`̀H  ∂``̀ dPh
 ô«ÑμdG  Qhó`̀dG  ôjó≤Jh  º«ª©àdG  AÉ¨dEÉH
 ¿BGô≤dG  ß«ØëJ  õcGôe  ¬H  Ωƒ≤J  …ò`̀dG
 É`̀ kæ`̀cQ É`̀gQÉ`̀Ñ`̀à`̀YGh ,É`̀¡`̀H ¿ƒ`̀∏`̀eÉ`̀©`̀dGh
 »ª«∏©àdG  ΩÉ¶ædG  ¿É`̀cQCG  øe  É k«°SÉ°SCG
 É¡ªjôμJh  É¡H  AÉØàM’Gh  ,ÉfOÓH  »a
 ’  ,É¡d  á°ü°üîªdG  áfRGƒªdG  IOÉ`̀jRh
 !OÉ°UôªdÉH  É¡d  ¢üHôàdG  hCG  É¡°ü«∏≤J
 QGô`̀ª`̀à`̀°`̀SG …QÉ``̀ °``̀ü``̀ fC’G Üô`̀¨`̀ à`̀ °`̀ SGh
 »a á`̀cQÉ`̀Ñ`̀ª`̀dG á`̀Ä`̀Ø`̀dG √ò``̀g ±Gó`̀¡`̀à`̀°`̀SG
 äÉÄØdG  ™«ªL  ø«H  øe  É¡JBÉaÉμe  ∞bh
 ,¢UÉîdGh ΩÉ©dG ø«YÉ£≤dG »a á∏eÉ©dG
 ôªà°ùJh  ó©oH  øY  ∂dòc  πª©J  »àdGh
 É¡ÑJGQ  ≈∏Y  ∫ƒ°üëdG  »a  ¬∏d  óªëdGh
 õ`̀cGô`̀e ¿CG  G kó``̀cDƒ``̀e  ,É`̀¡`̀≤`̀M ø``e ƒ``̀gh
 ´óÑoJh  πª©J  âdGRÉe  ¿BGô≤dG  ß«ØëJ
 Égô«¨c ,á«dÉëdG  IôàØdG  »a É¡FGOCG  »a
 äGô°TDƒeh  ,áØ∏àîªdG  äÉYÉ£≤dG  øe
 ,á``̀cQÉ``̀Ñ``̀ª``̀dG  äÉ``̀Lô``̀î``̀ª``̀ dGh  AGOC’G
 É¡«∏Y π°üëj »àdG áeó≤àªdG ÖJGôªdGh

 ,∂dP  ≈∏Y  π«dO  ô«N  øjôëÑdG  AÉ`̀æ`̀HCG
 ™£bh º¡WÉÑMEG  ’  º¡©«é°ûJ  »¨Ñæjh

!º¡JBÉaÉμe
 IGhÉ°ùªdG  IQhô`̀°`̀V  ≈∏Y  Oó`̀°`̀Th
 ™e  ¿BGô≤dG  ß«ØëJ  õcGôe  á∏eÉ©e  »a
 å«M ,á`̀°`̀UÉ`̀î`̀dGh á`̀eÉ`̀©`̀dG ¢`̀SQGó`̀ª`̀dG
 øe  äÉª∏©ªdGh  ¿ƒª∏©ªdG  Ωô`̀ë`̀ oj  ’
 ’  π`̀H  ,IRÉ```̀LE’G  Iôàa  á∏«W  º`̀¡`̀Ñ`̀JGhQ
 ÜÉàc  »ª∏©e  á∏eÉ©e  ∫ÉM  …CÉH  Rƒéj
 ô«Z á`̀≤`̀jô`̀£`̀dG √ò`̀¡`̀ H π``̀Lh õ``̀Y ¬`̀ ∏`̀ dG
 ∂∏ªdG  ádÓL  ¿CG  á°UÉNh  ,ádƒÑ≤ªdG
 º¡JCÉaÉμe ±ô°U IOhÉ©ªH ôeCG ¿CG ≥Ñ°S
 â°ù«d  Iôàa  òæe  É¡aÉ≤jEG  ó©H  ájô¡°ûdG
 ±Gó¡à°SG ºàj ¿CG Rƒéj ’h ,á∏jƒ£dÉH
 ócCGh  !á≤jô£dG  √ò¡H  ß«ØëàdG  õcGôe
 õcGôªdG √òg »a ø«∏eÉ©dG øe Gô«ãc ¿CG
 »a  ájô¡°ûdG  ICÉaÉμªdG  ≈∏Y  ¿hóªà©j
 ™e á°UÉNh ,á«°û«©ªdG  º¡JÉ≤Øf  OGó°S
 áëFÉéH  á£ÑJôªdG  áÑ©°üdG  ±hô¶dG
 á≤jôW  ø`̀e  AÉ«à°SG  ∑É`̀æ`̀gh  ,É`̀fhQƒ`̀c
 ácQÉÑªdG  õ`̀cGô`̀ª`̀dG  √ò`̀g  ™`̀e  πeÉ©àdG
 πLh  õ`̀Y  ¬∏dG  ÜÉàc  É¡«a  ≈∏àoj  »àdG
 ’h  ,√Qƒ°S  ßqØëoJh  ¬eƒ∏Y  ¢`̀S qQó`̀ oJh
 »μd ≈dGƒàJ åÑ∏J ’ äGQGô≤dG ¿CG Éª«°S
 ,É¡æe º°üàîJ hCG ICÉaÉμªdG øe º¡eôëJ

!π«Ä°†dG ÉgQGó≤eh É¡©°VGƒJ ºZQ
 º°SÉH  ÖFÉædG  ôμæà°SG  ¬à¡L  øe

 ¿hDƒ°ûdGh  ∫ó©dG  IQGRh QGôb  »μdÉªdG
 ≈`̀ dEG kÉ``̀«``̀YGO ,±É``````̀bhC’Gh á`̀«`̀eÓ`̀°`̀SE’G
 ¬æY  IOƒ©dGh  QGô≤dG  Gòg  øY ™LGôàdG
 »àdG  áÄØdG  √òg  ºYO  »a  QGôªà°S’Gh
 øWƒdG  áeóîd  ¿ÉØJh  ó¡L  πμH  πª©J
 π≤fh  ºjôμdG  ¿BGô≤dG  º«∏©J  ∫ÓN  øe

.Égô°ûfh ¬eƒ∏Y
 ±É≤jEGh  ±Gó¡à°SG  QGôb  ¿CG  ócCGh
 QGô`̀b  áÄØdG  √ò`̀¡`̀d  á«dÉªdG  äBÉ`̀aÉ`̀μ`̀ª`̀dG
 âdGRÉe  áÄØdG  √ò¡a  ¢Vƒaôeh  ÖjôZ
 º`̀Zô`̀dÉ`̀H É``````̀gQhOh É`̀¡`̀∏`̀ª`̀Y π``̀°``̀UGƒ``̀J
 É¡H  ôªf  »`̀à`̀dG  á«dÉëdG  ±hô`̀¶`̀dG  ø`̀e
 ≈dEG  kGô«°ûe  ,É`̀fhQƒ`̀c  áëFÉL  ÖÑ°ùH
 ójó©dG  É¡jód  áªjôμdG  áÄØdG  √ò`̀g  ¿CG
 ,á«°üî°ûdGh  ájô°SC’G  äÉeGõàd’G  øe
 ICÉaÉμªdG  áª«b  ∞©°V  ø`̀e  º`̀Zô`̀dÉ`̀Hh
 º¡fEÉa  É¡«∏Y  ¿ƒ∏°üëj  »àdG  ájô¡°ûdG
 ¿BGô≤dG  º«∏©J  »a  ºgQhóH  ¿ƒμ°ùªàe

.¬¶«ØëJh ∫É«LCÓd ºjôμdG
 »ª∏©e áÄa ºYO á«ªgCG ≈∏Y Oó°Th
 ºjó≤Jh  º¡©«é°ûJh  ºjôμdG  ¿BGô`̀≤`̀ dG
 ¿EG  å`̀«`̀M  º`̀¡`̀d  äÓ«¡°ùàdG  ø`̀e  ó`̀jõ`̀e
 »a  á∏jƒW  äÉYÉ°S  ¿ƒ∏ª©j  º¡à«ÑdÉZ
 ΩÉ©dGh  ¢UÉîdG  ø«YÉ£≤dÉH  º¡dÉªYCG
 º«∏©àd QGô°UEG πμH πª©dG ¿ƒ∏°UGƒjh
 á«ªgCÉH  º¡æe  É`̀fÉ`̀ª`̀jEG  ºjôμdG  ¿BGô`̀≤`̀ dG

.ácQÉÑªdG ¢ShQódG √òg ≈∏Y ®ÉØëdG

º¡JCÉaÉμe øe º``jôμdG ¿BGô≤dG ß«ØëJ õcGôªH ø``«∏eÉ©dG ¿ÉeôM ¿ƒ°†aôj ÜGƒ``f

.…QÉ°üfC’G óªMCG |.»μdÉªdG º°SÉH | .ÜÉ£M ¥GRôdGóÑY |.»eƒ°ù©dG ∫OÉY |

 ó`̀ª`̀ë`̀e ¢``̀Só``̀æ``̀¡``̀ª``̀dG ™```bƒ```J
 áæéd ¢ù«FQ ø«æ«YƒÑdG  »°ù«°ùdG
 ´É``̀aó``̀dGh á`̀«`̀LQÉ`̀î`̀dG ¿hDƒ``̀°``̀û``̀dG
 ÜGƒædG  ¢ù∏éªH  »æWƒdG  øeC’Gh
 ´É°VhC’G  ≈dG  á«éjQóàdG  IOƒ©dG
 ƒ«fƒj  ∞°üàæe  »`̀a  á«©«Ñ£dG
 ∫hO º¶©e ¿G ≈dEG G kô«°ûe ,ΩOÉ≤dG
 ∞«ØîJ  äGQGô`̀b  äòîJG  è«∏îdG
 øe  óë∏d  ájRGôàM’G  äGAGô`̀LE’G
 ó«aƒc)  ÉfhQƒc  ¢Shô«a  QÉ°ûàfG

.(19
 ø«æ«YƒÑdG »°ù«°ùdG ±É°VCGh
 IOƒY  ó¡°ûà°S  á∏Ñ≤ªdG  ΩÉ`̀jC’G  ¿CG
 É k«éjQóJ  É¡à©«ÑW  ≈``̀dEG  IÉ`̀«`̀ë`̀dG
 ,á≤£æªdG  ∫hO  ø`̀e  ó`̀jó`̀©`̀dG  »`̀ a
 iôÑμdG  á≤«≤°ûdG  É¡àeó≤e  »`̀ah
 ó©H  ájOƒ©°ùdG  á«Hô©dG  áμ∏ªªdG
 äGQGô``̀≤``̀ dG ø``̀e á`̀∏`̀°`̀ù`̀∏`̀°`̀S PÉ``̀î``̀JG
 äGRGôàM’G  ∞«ØîJ  ≈dEG  á«eGôdG
 ≥«∏©J  ™aQ  É¡æª°V  øeh  Oƒ«≤dGh
 πFÉ°SƒH  ≥`̀WÉ`̀æ`̀ª`̀dG  ø`̀«`̀H  ôØ°ùdG
 øe »àdGh ,áØ∏àîªdG äÓ°UGƒªdG
 íàa  IOÉ``̀YEG  øª°†àJ  ¿G  íLôªdG

.øjôaÉ°ùª∏d ó¡a ∂∏ªdG ô°ùL
 óªëe  ¢`̀Só`̀æ`̀¡`̀ª`̀dG  QÉ```̀°```̀TCGh
 ¿CG  ≈``̀ dG  ø`̀«`̀æ`̀«`̀Yƒ`̀Ñ`̀dG  »`̀°`̀ù`̀«`̀°`̀ù`̀dG

 á«©«Ñ£dG  ´É`̀°`̀VhC’G  ≈`̀dEG  IOƒ©dG
 mQób ≈∏Y ™«ªédG ¿ƒμj ¿CG Ö∏£àJ
 ΩÉªàg’Gh  á«dhDƒ°ùªdG  øe  m∫É`̀Y
 ≥ah á«ë°üdG  äGOÉ°TQE’G  ´ÉÑJGh
 á«ªdÉ©dG áë°üdG áª¶æe äÉ«°UƒJ
 º`̀¡`̀à`̀ë`̀°`̀Uh º`̀¡`̀à`̀eÓ`̀°`̀S ¿É`̀ª`̀°`̀†`̀d
 ø«æWGƒªdG  áë°U  ≈∏Y  ®ÉØë∏dh

.áμ∏ªªdG »a ø«ª«≤ªdGh
 »``̀°``̀ù``̀«``̀°``̀ù``̀dG í````````̀°````````̀VhCGh
 äGOGó`̀©`̀ à`̀ °`̀ S’G  ¿CG  ø`̀«`̀æ`̀«`̀Yƒ`̀Ñ`̀dG
 áμ∏ªe É¡JòîJG »àdG äGAGôLE’Gh
 ¢ShôjÉØdG  Qƒ¡X  òæe  øjôëÑdG

 â`̀bƒ`̀dG ø``̀e ô`̀«`̀ã`̀μ`̀dG äô`̀°`̀ü`̀à`̀NG
 »a Aó``̀Ñ``̀dG ΩÉ````̀eG äGAGô`````````̀LE’Gh
 á`̀jRGô`̀à`̀M’G  äGAGô````LE’G  ≥«Ñ£J
 É`̀fhQƒ`̀c  ¢`̀Shô`̀jÉ`̀a  »°ûØJ  ™æªd
 ´É£≤dG  ¿CG  Gó`̀cDƒ`̀e  ,(19  ó«aƒc)
 ºYóH ≈¶ëj áμ∏ªªdG »a »ë°üdG
 IOÉ«≤dG  ø`̀e  º`̀ FGO  ΩÉªàgGh  ô«Ñc
 ∞«ãμJh  …QƒØdG  πª©∏d  Ió«°TôdG
 ¿CÉ°ûH  á`̀jRGô`̀à`̀M’G  äGAGô`````̀LE’G
 á©HÉàªH  ¢``Shô``jÉ``Ø``dG  á`̀ë`̀aÉ`̀μ`̀e
 AGQRƒ`̀dG  ¢ù«FQ  ƒª°S  øe  áã«ãM
 IOÉ«≤H  øjôëÑdG  ≥`̀jô`̀a  Oƒ`̀¡`̀Lh

.ó¡©dG »dh ƒª°S
 ø«æ«YƒÑdG »°ù«°ùdG ºààNGh
 »∏©dG  ≈`̀dƒ`̀ª`̀dG  É`̀«`̀YGO  ¬ëjô°üJ
 øjôëÑdG  áμ∏ªe  ßØëj  ¿CG  ôjó≤dG
 Iô°†M  IOÉ`̀«`̀b  π`̀X  »`̀a  É¡Ñ©°Th
 øH  óªM  ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U
 OÓ`̀Ñ`̀dG  ∂`̀∏`̀e  á`̀Ø`̀«`̀∏`̀N  ∫BG  ≈`̀°`̀ù`̀«`̀Y
 ™«ªéd  ¬`̀Jƒ`̀YO  G kOó`̀é`̀e  ió`̀Ø`̀ª`̀dG
 ΩGõàd’ÉH  ø«ª«≤ªdGh  ø«æWGƒªdG
 äGAGô``````````̀LE’Gh äGOÉ````̀ °````̀ TQE’É````̀ H
 áëaÉμªd  á`̀jRGô`̀à`̀M’Gh  á«FÉbƒdG

.(19 ÉfhQƒc) ¢ShôjÉa

 ¿EG  ôeÉ©dG  óªMCG  ÖFÉædG  ∫É`̀b
 2020 ƒ«fƒj 3 ΩOÉ≤dG  óMC’G Ωƒj
 óLÉ°ùªdG íàa IOÉYE’ ™bƒàe óYƒe
 äGAGôLEG øª°V øjôëÑdG áμ∏ªe »a
 á`̀«`̀ FÉ`̀bhh á``̀ jRGô``̀ à``̀MGh á`̀«`̀ë`̀°`̀U
 óYÉÑàdG  ≥«≤ëJ  øª°†J  IOó`̀°`̀û`̀e
 ø«H ¿É``̀μ``̀eE’G Qó`̀≤`̀H  »`̀YÉ`̀ª`̀à`̀L’G
 á«æWƒdG Oƒ¡édG πX »a ø«∏°üªdG
 ÉfhQƒc  ¢Shô«a  QÉ°ûàfG  áëaÉμªd
 øe  ΩGõàd’G  á«ªgCGh  19)  ó«aƒc)
 É`̀ k≤`̀ah  ó`̀LÉ`̀°`̀ù`̀ª`̀dG  …OÉ``Jô``e  ™«ªL
 ¿Ó`̀YE’G  ºà«°S  »àdG  äÉ¡«Lƒà∏d
 ≈∏Y  áÑJôàªdG  äÉ`̀Ñ`̀LGƒ`̀dGh  É¡æY
 IOÉ`̀jR  »a  ÖÑ°ùàdG  Ωó©d  ™«ªédG
 óLÉ°ùªdG  IOƒY  ¿Éª°Vh  ä’ÉëdG
 ¿ƒæWGƒªdG  …ODƒ«d  ÉgQGôªà°SGh
 óLÉ°ùªdG »a º¡JGƒ∏°U ¿ƒª«≤ªdGh

.¿ÉæÄªWGh áMGôH
 ôeÉ©dG  ó`̀ª`̀MCG  ÖFÉædG  ø`̀ª`̀Kh

 IÉ«ëdG IOƒ©d øjôëÑdG ≥jôa QhO
 äGAGô````̀LE’  É`` k≤``ah  É¡à©«ÑW  ≈```̀dEG
 øe  √PÉîJG  ºàj  QGô`̀b  πμd  IOóëe
 ÖMÉ°U  á°SÉFôH  á«≤«°ùàdG  áæé∏dG
 øH  ¿Éª∏°S  ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG

 ÖFÉf  ó¡©dG  »`̀dh  áØ«∏N  ∫BG  óªM
 ¢ù«Fôd ∫hC’G ÖFÉædG ≈∏YC’G óFÉ≤dG

.AGQRƒdG ¢ù∏ée
 ¢ù∏éªdG  Qhó```̀H  OÉ``̀°``̀TCG  É`̀ª`̀c
 á`̀ «`̀ eÓ`̀ °`̀ SE’G ¿hDƒ``̀°``̀û``̀∏``̀d ≈```̀∏```̀YC’G
 QhO ≈dEG  IÉ«ëdG IOÉYE’ ≥«°ùæàdGh
 ´É°VhC’G äGóéà°ùªd É k≤ah IOÉÑ©dG
 ,á`̀«`̀ª`̀dÉ`̀©`̀dGh á`̀«`̀∏`̀ë`̀ª`̀dG á`̀«`̀ë`̀°`̀ü`̀dG
 øe IOÉ``̀Ø``̀à``̀°``̀S’G á``«``ª``gCG Gó``̀ cDƒ``̀ e
 äGOÉ°TQ’Gh á≤£æªdG ∫hO ÜQÉéJ
 QhO ™`̀«`̀ª`̀é`̀d É`̀¡`̀©`̀°`̀Vh º``̀J »``à``dG
 IQhô`̀°`̀V ≈`̀∏`̀Y G kOó`̀°`̀û`̀e ,IOÉ`̀Ñ`̀©`̀ dG
 ≈∏Y  É`̀Ñ`̀«`̀bQ  »`̀∏`̀°`̀ü`̀ª`̀dG  ¿ƒ`̀μ`̀ j  ¿CG
 áHƒ∏£ªdG  äGAGô``̀LE’Gh  ¬JÉaô°üJ
 πÑb  ø`̀e  á`̀HÉ`̀bô`̀dG  á`̀«`̀ª`̀gCG  ™`̀e  ¬æe
 á«æ°ùdG ±ÉbhC’Gh ¿PDƒªdGh ΩÉeE’G
 áaÉ≤K øjƒμJ ø«M ≈dEG ájôØ©édGh
 Qƒ°†ëdG  äÉÑ∏£àªH  ™«ªédG  iód
.É¡«a IÓ°üdG ájOCÉJh óLÉ°ùªdG ≈dEG

 ≈dEG á«éjQóJ IOƒ``Y :ÜGƒ``ædG á«LQÉN ¢``ù«FQ
ΩOÉ``≤dG ƒ``«fƒj ∞``°üàæe á``«©«Ñ£dG ´É``°VhC’G

 óLÉ°ùªdG IOƒ``Y :ô```eÉ`©dG ó```ªMCG Ö```FÉ`æ`dG
 ø«∏°üªdG áeÓ°ùd π°ü«ØdG ΩGõ```à`d’Gh óMC’G

.»°ù«°ùdG óªëe |

.ôeÉ©dG óªMCG |

 ∫ó`̀©`̀dG IQGRƒ````̀H á`̀eÉ`̀©`̀dG äÉ`̀bÓ`̀©`̀ dG äó```̀ cCG

 õcGôe  ºYO  ¿CG  ±É`̀bhC’Gh  á«eÓ°SE’G  ¿hDƒ°ûdGh

 ó≤Y  ø`̀e  ô`̀ã`̀cCG  òæe  ºFÉb  ¿BGô`̀≤`̀dG  õ`̀cGô`̀e  ß«ØëJ

 ájÉYôdÉH  ß«ØëàdG  õcGôe ≈¶ëJ å«M ,∞°üfh

.ø«î°SGôdG ºYódGh

 ¿G  ∫ó©dG  IQGRƒ`̀H  áeÉ©dG  äÉbÓ©dG  âdÉbh

 øjôëÑdG  áμ∏ªe  »a  ¿BGô≤dG  ß«ØëJ  õcGôe  OóY

 øe  É k°üNôe  G kõcôe  163  É¡æe  G kõcôe  279  ≠∏Ñj

 »bÉÑdG ™ÑàJ Éª«a ,ø«Yƒ£àe OGôaC’ IQGRƒdG πÑb

 Iô«°ûe  ,á°üNôªdG  á«∏gC’G  äÉ«©ªédG  øe  GOóY

 .2056 ≠∏Ñj É¡«a ø«Yƒ£àªdG OóY »dÉªLEG ¿G ≈dEG

 ø«¶ØëªdG øe 987 ¿CG áeÉ©dG äÉbÓ©dG äôcPh

 ICÉaÉμªc É kjô¡°T É kªYO ¿ƒ≤∏àj á°üNôªdG õcGôªdÉH

 ÜQÉ≤ oj Ée ≈dEG π°üJ á«fGõ«ªH ∂dPh ,É kÑJGQ ¢ù«dh

 ºYódG  QÉWEG  »a  ,É kjƒæ°S  »æjôëH  QÉæjO  »fƒ«∏e

 π°UCG  ¿CG  ≈``dEG  áàa’  ,ø«Yƒ£àª∏d  »©«é°ûàdG

 Ωƒ≤j  ºjôμdG  ¿BGô≤dG  ß«ØëJ  õcGôªd  ΩÉª°†f’G

 ô«ãμdG  ¿CG  É kª∏Y  ,»Yƒ£àdG  πª©dG  ¢SÉ°SCG  ≈∏Y

 .áàHÉK QƒLCGh ∞FÉXƒH ¿ƒ∏ª©j ø«Yƒ£àªdG øe

 á«eÓ°SE’G ¿hDƒ°ûdGh ∫ó©dG IQGRh ¿CG ôcòoj

 ¿CÉ°ûH  É k«ª«¶æJ  É kª«ª©J  äQó``°``UCG  ±É````̀bhC’Gh

 Ióªd á«fBGô≤dG äÉ≤∏ëdGh õcGôª∏d áeÉ©dG IRÉLE’G

 ≈àMh ƒ«fƒj 1 øe G kQÉÑàYG ∞°üfh ô¡°TCG áKÓK

 ,ICÉ`̀aÉ`̀μ`̀e  ±ô`̀°`̀U  ¿hOh  ,Ω2020  ôÑªàÑ°S  15

 •É°ûf ∞bƒJ ≈dEG G kô¶f á«FÉæãà°SG IQƒ°üH ∂dPh

 ájRGôàM’G  äGAGô``̀LE’G  Aƒ°V  »a  õcGôªdG  √òg

 z19ó«aƒc{ ÉfhQƒc ¢Shô«a øe ájÉbƒ∏d IòîàªdG

 º«ª©àdÉH  É`̀ kbÉ`̀ë`̀dEG  ∂``̀dPh ,√QÉ`̀°`̀û`̀à`̀fG  ø`̀e  ó`̀ë`̀dGh

 ß«ØëàdG  õcGôe  »a  á°SGQódG  ≥«∏©àH  ≥HÉ°ùdG

 ,ø«YƒÑ°SCG  Ióªdh  »°VÉªdG  ôjGôÑa  26  ïjQÉàH

 ≈àM á°SGQódG ≥«∏©àH ôNBG º«ª©àH ¬à≤ëdCG ∂dòch

.2020 ¢SQÉe 10 ïjQÉàH ôNBG QÉ©°TEG

»Yƒ£J É¡H πª©dG π°UCGh ß«ØëàdG õcGôªd Éjƒæ°S QÉæjO É``fƒ«∏e :OôJ ∫ó©dG IQGRh
É¡H  É`̀ Yƒ`̀ £`̀ à`̀ e  2056h  ..¿BGô````̀≤````̀ dG  ß`̀«`̀Ø`̀ë`̀à`̀d  É`̀ °`̀ UÉ`̀ N  Gõ``̀ cô``̀ e  279
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 ºgCG  øe  ó©H  øY  º«∏©àdG  »a  á«ª«∏©àdG  á£°ûfC’G  º«ª°üJ  ôÑà©j
 ,á«dÉëdG IôàØdG »a á°UÉNh ,¿ƒª∏©ªdG É¡H Ωƒ≤j »àdG á«°SÉ°SC’G ΩÉ¡ªdG
 IOÉY …ODƒj …òdG ƒg á«ª«∏©àdG á£°ûfC’G »a ÖdÉ£dG •GôîfG ¿EG  å«M
 ¢†©H ∫É≤ªdG Gòg »a ∫hÉæàf .IƒLôªdG á«ª«∏©àdG ±GógC’G ≥«≤ëJ ≈dEG

.á£°ûfC’G ∂∏J º«ª°üJ äÉ«°SÉ°SCG
 á«ª«∏©àdG  á£°ûfC’G  ™«ªL  ¿ƒμJ  ¿CG  º«ª°üàdG  äÉ«°SÉ°SCG  ºgCG  øe
 á«ª«∏©J kÉaGógCG ≥≤ëJ É¡fCG ≈æ©ªH IOƒ°ü≤e ..Ió«Øeh áaOÉgh IOƒ°ü≤e
 πμ°ûH  á«°SGQódG  IóMƒdÉH  á°UÉîdG  á«ª«∏©àdG  ±Gó``̀gC’G  ™e  ºé°ùæJ
 ≈dEG  ±ó¡J É¡fCG  ≈æ©ªH áaOÉgh ..ΩÉY πμ°ûH »°SGQódG  Qô≤ªdÉHh ¢UÉN
 å«ëH  ,á«°SGQódG  IóMƒdG  »a  kÉjQÉ¡eh  kÉ«aô©e  ¬eó≤Jh  ÖdÉ£dG  ôjƒ£J
 ..π∏ªdGh  QGôμàdG  øY  kGó«©H  á≤HÉ°S  á«ª«∏©J  á£°ûfCG  ≈∏Y  á«æÑe  ¿ƒμJ
 á«∏Ñ≤à°ùe  á£°ûfCG  »a  ÖdÉ£dG  É¡æe  ó«Øà°ùj  ¿CG  ≈æ©ªdÉa  Ió«Øe  É`̀eCGh

.iôNCG äGQô≤eh äÉbÉ«°Sh
 á«ª«∏©àdG  á£°ûfC’G  iƒàëe  ¿ƒμj  ¿CG  kÉ°†jCG  äÉ«°SÉ°SC’G  ø`̀eh
 ¿ƒμjh ,º∏©àdG »a ¬cÉª¡fGh ÖdÉ£dG •Gôîf’ kÉ©é°ûeh kGõØëeh kÉ©àªe
 áàHÉãdG  Qƒ°üdÉc  áØ∏àîªdG  IOó©àªdG  §FÉ°SƒdG  ô°UÉæY  ΩGóîà°SÉH  ∂dP
 iôjh  .Égô«Zh  »∏YÉØàdG  ¢üædGh  ƒjó«ØdGh  äƒ°üdGh  ácôëàªdGh
 kÉHƒë°üe  »ª«∏©àdG  •É°ûædG  ¿ƒμj  ¿CG  …Qhô°†dG  øe  ¬fCG  ¿ƒjƒHôàdG
 õ«côàdG ≈∏Y ÖdÉ£dG ™«é°ûJ É¡fCÉ°T øe »àdG á£«°ùÑdG á∏Ä°SC’G ¢†©ÑH

.á©HÉàªdGh
 á«ª«∏©àdG  á£°ûfC’G  º«ª°üJ  »a  kÉ°†jCG  ¬«∏Y  õ«côàdG  Öéj  Éªeh
 Social)  z»`̀YÉ`̀ª`̀à`̀L’G  ó`̀LGƒ`̀à`̀dG{  ≈ª°ùj  É`̀e  ó©H  ø`̀Y  º«∏©àdG  »`̀a
 ±GógC’G ≥«≤ëàH ≥«KƒdG ¬WÉÑJQG kÉjƒHôJ  âÑK  …òdGh  ,(Presence
 ìƒàØªdG π°UGƒàdG Rõ©J ¿CG á«ª«∏©àdG á£°ûfC’ÉH Qóéj ,∂dòd .á«ª«∏©àdG
 ¿Gô`̀bC’G  πªY  ôÑà©jh  .ÜÓ£dG  á«≤H  ™e  ÖdÉ£∏d  »YÉªédG  ∂°SÉªàdGh
 øe  á«ª«∏©àdG  á£°ûfC’G  »a  (Group Work)  äÉYƒªéªdG  πªYh

 .»YÉªàL’G óLGƒàdG ºYóJ »àdG πFÉ°SƒdG ºgCG
 õ«côàdG  á«ª«∏©àdG  á£°ûfC’G  º«ª°üJ  »a  áª¡ªdG  äÉ«°SÉ°SC’G  øeh
 ÖdÉ£∏d í«àj …òdGh ,(Critical Thinking) óbÉædG ô«μØàdG ≈∏Y
.áØ∏àîeh IójóL ¥ô£H ¬≤«Ñ£Jh »ª«∏©àdG iƒàëªdG »a ô«μØà∏d kÉ°Uôa
 (Problem Solving)  äÓμ°ûªdG  πM  ≈∏Y  õ«côàdG  ôÑà©jh
 ,ó©H øY º«∏©àdG »a á«ª«∏©àdG á£°ûfC’G º«ª°üàd áª¡ªdG äÉ«°SÉ°SC’G øe
 hCG qóëJ hCG ádÉM hCG ƒjQÉæ«°S hCG ádCÉ°ùªH ÖdÉ£dG ójhõàH ∂dP ¿ƒμj å«M
 ≈∏Y √õØëj Ée ,É¡©e πeÉ©àdG hCG É¡àédÉ©e hCG É¡∏M ¬æe Ö∏£j ,Ée á∏μ°ûe

.¬«a •Gôîf’Gh º∏©àdG
 É¡∏Ø¨j  »àdG  äÉ«°SÉ°SC’G  øe  ƒ¡a  (Reflection)  πeCÉàdG  ÉeCG
 .ó©H  øY  º«∏©àdG  hCG  …ó«∏≤àdG  º«∏©àdG  »a  AGƒ°S  ø«ª∏©ªdG  øe  ô«ãμdG
Meta-)  áaô©ªdG  AGQh  Ée  ôjƒ£J  ºYój  »ægP  •É°ûf  ƒg  πeCÉàdGh
 º¡ª∏©Jh  ºgô«μØJ  á«Ø«μd  º¡ª¡a  …CG  ,ÜÓ£dG  iód  (cognition
 π©ØdÉH  ¬aô©j  Éª«a  ÖdÉ£dG  ô«μØàH  πeCÉàdG  á«∏ªY  CGóÑJh  .ºgQƒ£Jh
 ¬©Ñàj  ºK  ,¬à°SGQO  OGôªdG  »ª«∏©àdG  iƒàëªdÉH  ≥∏©àj  Éª«a  ¬H  ôe  Éeh
 ,´ƒ°VƒªdG ∫ƒM »°üî°T πμ°ûH ¬°VôàØjh √ó≤à©j Éªd º««≤Jh π«∏ëàH
 á«ª«∏©àdG  á£°ûfC’G  ∫Éμ°TCG  øeh .¬JGP  ôjƒ£àd  ¬∏ªY Öéj Ée  Oóëj  ºK
 äÉ¶MÓe  hCG  (Reflective Essay)  »∏eCÉJ  ∫É≤e  áHÉàc  á«∏eCÉàdG
 ≈∏Y AÉæH √AGOCG  ÖdÉ£dG º«≤j å«ëH ≥HÉ°S »ª«∏©J •É°ûf ∫ƒM á«∏eCÉJ
 √Gƒà°ùe ™aôd ¬H ΩÉ«≤dG Öéj Ée Oóëjh IÉ£©ªdG ô«jÉ©ªdG øe áYƒªée

.•É°ûædG ∂dP »a

abuloum@gmail.com

á£°ûfC’G º«ª°üJ äÉ«°SÉ°SCG
ó©H øY º«∏©àdG »a á«ª«∏©àdG

 §«∏°ùàd  ájôjƒ°üJ  á≤HÉ°ùe  ICGôª∏d  ≈∏YC’G  ¢ù∏éªdÉH  ÜÉÑ°ûdG  áæéd  â≤∏WCG
 »a  á«æjôëÑdG  ICGôª∏d  IôKDƒªdG  äÉªgÉ°ùªdGh  äGQOÉÑªdG  á©«ÑW  ≈∏Y  Aƒ°†dG

.z19 ó«aƒc{ áëFÉL É¡à°Vôa »àdG Ióéà°ùªdG ±hô¶dG äÉjóëJ ™e πeÉ©àdG
 Oƒ¡L  ¥É«°S  »a  ,z»à°Só©H  »à°üb{  ¿GƒæY  πªëJ  »àdG  ,á≤HÉ°ùªdG  »JCÉJh
 ¢ü°ü≤dG  ó°UQ  ±ó¡H  ∂dPh  áëFÉédG  áëaÉμe  »a  á«FÉæãà°S’G  øjôëÑdG  áμ∏ªe
 óéà°ùªdG ±ô¶dG ™e É¡∏eÉ©J iód á«æjôëÑdG ICGôª∏d IôKDƒªdG ÜQÉéàdGh IôÑ©ªdG
 øe  ºZôdG  ≈∏Y  ,»YÉªàL’Gh  …ô`̀°`̀SC’G  §«ëªdG  »`̀ah  πª©dG  øjOÉ«e  áaÉc  »a
 ¢Vôa ≈∏Y πª©Jh IÉ«ëdG ô«°S âμHQCG »àdG á«ë°üdG áeRC’G äÉ«YGóJh äÉHƒ©°U

.¬©e º∏bCÉàdG ÖLƒà°ùj ójóL ™bGh
 ™«é°ûJh  õ«ØëJ  ≈∏Y  ¢UÉN  πμ°ûH  z»à°Só©H  »à°üb{  á≤HÉ°ùe  õcôJh  
 ácQÉ°ûªdG  Ö∏£àJ  å«M  ,É¡«a  ø«cQÉ°ûªdG  iód  á«æØdGh  ájQƒ°üàdG  äGQÉ¡ªdG
 »FôªdG  hCG  »aGôZƒJƒØdG  ôjƒ°üàdG  ∫ÓN  øe  ÉeEG  IôKDƒeh  áª¡∏e  á°üb  ≥«KƒJ
 πFÉ°SQ  øe  ¬∏ªëJ  É`̀eh  á°ü≤dG  ¿ƒª°†ªH  ∞jô©à∏d  ´óÑeh  »aGôàMG  πμ°ûHh
 ΩGõàd’Gh  ôÑ°üdG  »a  ¢ShQOh  ¢Uôa  ≈dEG  IÉ«ëdG  äÉjóëJ  πjƒëJ  »a  á«fÉ°ùfG

.AÉæÑdG á∏°UGƒeh
 ø«æWGƒªdG  ø`̀e  á`̀Ñ`̀gƒ`̀ª`̀dGh  IQó`̀≤`̀ dG  ¬`̀jó`̀d  ø`̀e  π`̀c  Ö£≤à°ùJ  á≤HÉ°ùªdGh
 øe ¢ü°ü≤d  á∏é°ùªdG  hCG  IQƒ°üªdG  º¡JOÉe ºjó≤àH  ,(ø«°ùæédG  øe) ø«ª«≤ªdGh
 øgGôdG  ±ô¶dG  äÉjóëJ  ≈∏Y  Ö∏¨àJ  ¿CG  âYÉ£à°SGh  º¡JÉ«M  »a  hCG  º¡£«ëe
 hCG  á©«aQ á«fÉ°ùfEG  áª«b ï°SôJ hCG  IôÑY Ωó≤Jh á«HÉéjEGh áfhôªH ¬©e πeÉ©àJh

.É¡à°SGQO hCG É¡∏ªY ∫Éée »a ´óÑJ

 á≤aGƒe  ,á≤HÉ°ùªdG  ∫ÉªYCG  ò«ØæJ  óæY  É¡JÉYGôe  ÖLGƒdG  ô«jÉ©ªdG  ºgCG  øeh
/á°ü≤dG äÉ£ëe hCG πMGôe ºgCG RGôHEG ≈∏Y IQó≤dGh ,É¡≤«KƒJ ≈∏Y á°ü≤dG áÑMÉ°U

 ,á«°üî°ûdG  QÉ«àNG  ÖÑ°Sh  πª©dG  Iôμa  ∫ƒM  Iô°üàîe  IòÑf  ºjó≤Jh  ,áHôéàdG
 ,ø«aô£dG áeÓ°ùd á°ü≤dG ≥«KƒJ óæY É¡YÉÑJG ÖLGƒdG äÉWÉ«àM’G òNCG ÖfÉL ≈dEG

.»fhôàμdE’G π°UGƒàdG äÉ«æ≤J ∫ÓN øe ôjƒ°üàdG ºàj ¿CG π°†Øjh
 28  øe  IôàØdG  ∫ÓN  á≤HÉ°ùªdG  »a  ácQÉ°ûª∏d  π«é°ùàdG  ÜÉH  íàa  ºà«°Sh
 øe äÉcQÉ°ûªdG ≈∏Y âjƒ°üàdG ÜÉH íàa ºK øeh ,2020 ƒ«fƒj 28 ≈àMh ƒjÉe
 ƒ«dƒj 7 Ωƒj øjõFÉØdG AÉª°SGh èFÉàædG ¿ÓYE’ G kó«¡ªJ ,2020 ƒ«dƒj 5 ≈àMh 2

.2020
 õcôªdÉH õFÉØdG π°üë«°S å«M ,»æjôëH QÉæjO 5000 õFGƒédG áª«b ≠∏ÑJh
 ,»fÉãdG  õcôªdÉH  õFÉØ∏d  QÉæjO  1500h  ,QÉæjO  2000  áª«≤H  IõFÉL  ≈∏Y  ∫hC’G
 300  áª«≤H  IõFÉL  á≤HÉ°ùªdG  íæªà°Sh  .ådÉãdG  õcôªdÉH  õFÉØ∏d  QÉæjO  1000h
 ∂dòc  ºà«°Sh  .∫ÉªYCG  10  π°†aCG  ≈∏Y  âjƒ°üàdG  áÄa  øª°V  øe  øjõFÉØ∏d  QÉæjO
 πμd GQÉæjO 50 áª«≤H âjƒ°üàdG »a ∑QÉ°ûªdG Qƒ¡ªé∏d á«aÉ°VG õFGƒL 5 ºjó≤J

.áYô≤dG ≥jôW øY »FGƒ°ûY πμ°ûH ºgQÉ«àNG ºàj õFÉa
 ,(ÉeÉY  25-18 ø«H) ÜÉÑ°ûdG áÄa øe á≤HÉ°ùªdG »a ø«cQÉ°ûª∏d É k©«é°ûJh 
 πgCÉà«°S øªd (áHÉ°Th ÜÉ°ûd) ø«à«ÑjQóJ ø«à°Uôa ICGôª∏d ≈∏YC’G ¢ù∏éªdG Ωó≤«°S
 õcôªdG »a ô¡°TCG áKÓK Ióªd á«∏ªY IôÑN Ö°ùμd äÉ°ùaÉæªdG øe á«FÉ¡ædG á∏Môª∏d
 ™bƒªdÉH á≤HÉ°ùªdG  øY ôãcCG  π«°UÉØJ ≈∏Y ∫ƒ°üëdG øμªjh .¢ù∏éª∏d  »eÓYE’G

.scw.bh  :ICGôª∏d ≈∏YC’G ¢ù∏éª∏d »fhôàμdE’G

z»```à`°Só`©`H »```à`°ü`b{ á```≤`HÉ`°ù`e ≥```∏`£`J zICGô```ª`∏`d ≈````∏`YC’G á```«`HÉ`Ñ`°T{

 á`̀«`̀°`̀ù`̀æ`̀é`̀dG ¿ƒ``̀Ä``̀ °``̀T â```æ```∏```YCG
 ´ƒªée  ¿CG  á``eÉ``bE’Gh  äGRGƒ``̀é``̀dGh
 äÓ`̀MQ  ôÑY  ø«eOÉ≤dG  øjôaÉ°ùªdG
 ,É``̀fhQƒ``̀c á`````eRCG π``̀X »``̀a AÓ`````̀LE’G
 OóY  ≠∏H  Éª«a  ,GôaÉ°ùe  5570  ≠∏H
 øª°V áμ∏ªªdG ,øjQOÉ¨ªdG øjôaÉ°ùªdG

.GôaÉ°ùe 2964 AÓLE’G äÓMQ
 ≈``̀dEG ¥É`̀«`̀°`̀ù`̀dG Gò```̀g »``̀a QÉ`̀°`̀û`̀j
 äGRGƒ``̀é``̀dGh  á«°ùæédG  ¿ƒ`̀Ä`̀°`̀T  ¿CG
 á≤∏©àªdG ÉgOƒ¡L QÉWEG »ah áeÉbE’Gh
 äGAGô````̀LE’É````̀ H ΩGõ````̀à````̀d’G õ`̀ jõ`̀©`̀ à`̀ H
 ¢Shô«a QÉ°ûàfG øe óë∏d ájRGôàM’G
 áeÓ°Sh áë°U ≈∏Y ®ÉØëdGh ÉfhQƒc
 ,QGhõ```̀dGh  ø«ª«≤ªdGh  ø«æWGƒªdG
 äGAGô````````̀LE’G ø```̀e Gó```̀jõ```̀e äò```̀î```̀JG
 ø«æWGƒªdG  êhô`̀Nh  ∫ƒ`̀NO  º«¶æàd
 øjôëÑdG áμ∏ªe ≈dEGh øe ø«ª«≤ªdGh
 ,AÓ`̀LE’G  äÉ«∏ªY  á«HÉ«°ùfG  ¿Éª°†d
 πgDƒe  »Ø«Xh QOÉc  ô«aƒJ  ∫ÓN øe
 ,á«∏YÉØdGh  IAÉØμdG  øe  áLQO  ≈∏YCÉH
 ºg  äGRGƒédG  •ÉÑ°V  ¿CG  ≥∏£æe  øe
 äGAGôLEG AÉ¡fEG ôÑY ≈dhC’G •ƒ£îdG

.øjôaÉ°ùªdG
 ¢Shô«a  áëFÉL  QÉ°ûàfG  òæeh
 á«°ùæédG  ¿ƒÄ°T  äô`̀°`̀TÉ`̀H  É`̀fhQƒ`̀c
 øe ó`̀jó`̀©`̀dG á``̀eÉ``̀bE’Gh äGRGƒ``̀é``̀ dGh
 á`̀«`̀FÉ`̀bƒ`̀dG á```jRGô```à```M’G ô``«``HGó``à``dG
 ,πª©dG  ô«°S  á«HÉ«°ùfG  øª°†J  »àdG
 ø«∏eÉ©dG áë°Uh áeÓ°S ≈∏Y ®ÉØë∏d
 ºjó≤J  »`̀a  QGôªà°S’Gh  IQGOE’G  »`̀a
 äGRGƒédG  QGó°UEÉc  É¡JÉeóN  ™«ªL
..äÉeÉbE’Gh äGô«°TCÉàdGh á«æjôëÑdG

 øe  óë∏d  ÉgOƒ¡L  øª°V  øeh 
  ®ÉØë∏dh  ÉfhQƒc  ¢Shô«a  QÉ°ûàfG
 É`̀¡`̀«`̀Ñ`̀°`̀ù`̀à`̀æ`̀e  á```̀aÉ```̀c á``̀eÓ``̀°``̀S ≈``̀∏``̀Y
 óYÉÑàdG  CGóÑªd  kÉ≤«Ñ£Jh   É¡«©LGôeh
 á«°ùæédG  ¿ƒÄ°T  âeÉb  »YÉªàL’G
 ∫ÉÑ≤à°SG ∞bƒH áeÉbE’lGh äGRGƒédGh
 ™«ªL  πjƒëJh   ø«©LGôªdG  ™«ªL
 Qƒ°†ëdG  Ö∏£àJ  »`̀à`̀dG  äÉ`̀eó`̀î`̀dG
  á«fhôàμdG  äÉeóN  ≈`̀ dEG  »°üî°ûdG
 ô°üb ™e ,»ª°SôdG É¡©bƒe ∫ÓN øe
 RGƒL  ΩÓà°S’   ø«©LGôªdG  Qƒ°†M
 ´ô`̀a ≈`̀∏`̀Y §`̀≤`̀a »`̀æ`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG ô`̀Ø`̀°`̀ù`̀dG

 õcôe  AÉ°ûfEG  ºJ  Éªc  ,≈°ù«Y  áæjóe
 äGQÉ°ùØà°SG  áaÉc  ≈∏Y  Oô∏d  ∫É°üJG
 QGhõ```̀ dGh ø`̀«`̀ª`̀«`̀≤`̀ª`̀dGh ø`̀«`̀æ`̀WGƒ`̀ª`̀dG
 á`̀Hƒ`̀∏`̀£`̀ª`̀dG Ió``̀fÉ``̀°``̀ù``̀ª``̀dG º``̀jó``̀≤``̀ Jh
 º`̀J »``̀à``̀ dG äÉ``̀ eó``̀î``̀ dG ¢`̀Uƒ`̀°`̀ü`̀î`̀H

.»fhôàμd’G ™bƒªdG ≈∏Y Égô«aƒJ
 á``̀«``̀Yƒ``̀à``̀d É``̀¡``̀à``̀£``̀N ø```̀ª```̀°```̀Vh

 ø«ØXƒªdG  áaÉc  ΩGõdG  ºJ  ,É¡«Ñ°ùàæe
 ¢ùÑdh  äÉeÉªμdGh  äGRÉØ≤dG  AGóJQÉH
 πeÉ©àdG  AÉ``̀æ``̀KCG  á`̀«`̀FÉ`̀bƒ`̀dG  ä’ó``̀Ñ``̀dG
 º¡à«YƒJh  øjôaÉ°ùªdG  ™e  ô°TÉÑªdG
 ¢Shô«ØdG IQƒ£îH Iôªà°ùe IQƒ°üH
 πFÉ°SôdG  ôÑY  ¬æe  á`̀jÉ`̀bƒ`̀dG  ¥ô``̀Wh
 »fhôàμdG  ójôÑdGh Iô«°ü≤dG  á«°üædG

 º«≤©J  ºàj  kÉ°†jCG  º¡àeÓ°S  πLG øeh
 »`̀à`̀dG á``̀eó``̀î``̀dG õ```̀cGô```̀eh »`̀fÉ`̀ Ñ`̀ª`̀ dG
 IQƒ°üH  ¿ƒ`̀Ø`̀Xƒ`̀ª`̀dG  É¡«a  ó`̀LGƒ`̀à`̀j
 ø«ØXƒªdG  ¢üëa  ºàj  Éªch  ,á`̀jQhO

.≈æÑª∏d º¡dƒNO πÑb »eƒj πμ°ûH
 ™e  É«°TÉªJh  π°üàe  ¥É«°S  »a
 Gò«ØæJh  á«≤«°ùæàdG  áæé∏dG  äGQGô`̀b
 ºJ ,á``̀«``̀∏``̀NGó``̀dG ô````̀jRh äÉ`̀¡`̀«`̀Lƒ`̀à`̀d
 ø«ØdÉîªdG  ™«ªL  ´É`̀°`̀VhCG  í«ë°üJ
 øe  º¡FÉØYEGh  ø«ª«≤ªdGh  QGhõdG  øe
 Iô«°TCÉJ Ióe ójóªJ ºJ å«M ,Ωƒ°SôdG
 Qhó°U  ïjQÉJ  øe  ô¡°TG  3   IQÉjõdG
 ∂dòch  Ωƒ`̀°`̀SQ  ¿hO  É«FÉ≤∏J  QGô`̀≤`̀ dG
 á«¡àæªdG  äÉeÉbEÓd  AÉ≤ÑdG  Ióe  ójóªJ
 ájÉ¡æd Ωƒ°SQ ¿hO É«FÉ≤∏J á«¨∏ªdG hCG
 Ωƒ°SôdG  øe  AÉØYE’Gh  ,»dÉëdG  ΩÉ©dG
 äÉ`̀eÉ`̀bE’G  ´Gƒ```̀fCG  ™«ªéH  á≤∏©àªdG
 á«°ùæédG  ¿hDƒ``̀ °``̀T  ø``̀e  IQOÉ``̀°``̀ü``̀dG
 ¥ƒ°S  áÄ«gh  á`̀eÉ`̀bE’Gh  äGRGƒ`̀é`̀dGh
 øe  OóY  ¿CG  ≈`̀dEG  IQÉ°TE’G  ™e  .πª©dG
 º¡FÉ£YEGh IQÉjõc º¡©°Vh πjó©J ºJ
 π°Uh Éª«a 54891  ≠∏H ô¡°TG 3 ¬∏¡e

 hCG  á«¡àæe   áeÉbG  ¿ƒ∏ªëj  øe  Oó`̀Y
  ƒëf  º¡©°Vh  í«ë°üJ  ºJh   á«¨∏e
 äGQGô≤dG  √òg  ±ó¡J  å«M  82065
 »a  ø«ØdÉîªdG  ´É°VhCG  í«ë°üJ  ≈dEG
 ¢†©H  ±hô¶d  Gô¶f  á«dÉëdG  IôàØdG
 ≈∏Y º¡JQób ΩóYh QGhõdGh ø«ª«≤ªdG
 ÖÑ°ùHh ,IQô≤ªdG IóªdG ∫ÓN ôØ°ùdG
 ójó©dG  ¥Ó`̀ZEGh  ôØ°ùdG  äÓMQ  AÉ¨dEG

.º¡fGó∏H »a òaÉæªdG øe
 Ö```̀fÉ```̀LC’É```̀H ≥``̀∏``̀©``̀à``̀j É``̀ ª``̀ «``̀ ah
 á````̀eÉ````̀bE’G ¿ƒ```̀fÉ```̀≤```̀d ø``̀«``̀Ø``̀dÉ``̀î``̀ª``̀dG
 øe GOóY IQGOE’G äòîJG ,Iô«°TCÉàdGh
 ø«ØdÉîªdG AÓLEG âæª°†J äGAGôLE’G
 ø«ª«≤ªdG øe ôØ°ùdG »a ø«ÑZGôdG hCG
 º¡JOƒY äGAGôLEG π«¡°ùJh ,QGhõdGh
 ôØ°ùdG ∞«dÉμJ πªëJ øe º¡FÉØYEG ™e
 ájCG  PÉîJG  Ωó`̀Yh  ,¿Gô«£dG  ô`̀cGò`̀Jh
 º¡«∏Y äÉHƒ≤Y hCG  á«fƒfÉb  äGAGôLEG
 ∫Ó`̀N ø`̀e ∂``̀ dPh .á`̀Ø`̀dÉ`̀î`̀ª`̀dG ¿CÉ`̀°`̀û`̀H
 ¿CÉ°ûH  º¡fGó∏H  äGQÉØ°S  ™e  ≥«°ùæàdG
 AGƒ``̀jEG  ™`̀e  ,äÉ`̀eƒ`̀∏`̀©`̀ª`̀dGh  äÉfÉ«ÑdG

.ºgôØ°S óYƒe ø«ëd ø«ØdÉîªdG

 á«∏NGódG ôjRh øe äÉ¡«LƒàH
 ,ΩÉ©dG  ø`̀eC’G  ¢ù«FQ  øe  á©HÉàeh
 ¿É£≤dG  ø°ùM  ≈°ù«Y  ó«ª©dG  Ωôc
 á¶aÉëªdG áWô°T ájôjóe ΩÉY ôjóe
 á°üM  Éªg  ø«Jó«°S  ,á«dÉª°ûdG
 (á«æjôëH)  Oƒ``°``SC’G  ô`̀«`̀eC’Gó`̀Ñ`̀Y
 ô«¶f  (á«Hô¨e)  …óª°üdG  ¿ÉæMh
 á«dhC’G äÉaÉ©°SE’G ºjó≤àH Éª¡eÉ«b
 ±É©°SE’G  äGQÉ«°S  ∫ƒ°Uh  ø«ëd
 »a  º¡°SCG  Éªe  ,»fóªdG  ´É`̀aó`̀dGh
 QÉéØf’G  ∫Ó`̀N  ø«HÉ°ü oªdG  PÉ≤fEG
 á≤£æªH  ºYÉ£ªdG  óMCÉH  ™bh …òdG
 ,2020  ôjÉæj  24  ïjQÉàH  áHÉ≤e

.RÉZ Üô°ùJ áé«àf
 á`̀jô`̀jó`̀e ΩÉ``̀Y ô`̀jó`̀e OÉ``̀ °``̀TCGh

 á`̀«`̀dÉ`̀ª`̀°`̀û`̀dG á`̀¶`̀aÉ`̀ë`̀ª`̀ dG á`̀Wô`̀ °`̀ T
 ±ô`̀°`̀û`̀ oª`̀ dGh π`̀«`̀Ñ`̀æ`̀dG ∞`̀ bƒ`̀ª`̀ dÉ`̀H
 ºYódG  ºjó≤J  ≈``̀dEG  Éª¡©aO  …ò``̀dG
 ≥`̀jô`̀W ø``̀Y ø`̀«`̀HÉ`̀°`̀ü`̀ª`̀∏`̀d ΩRÓ````̀ dG

 É kØ«°†e  ,á«dhC’G  äÉaÉ©°SE’G  πªY
 »YƒdG  ø`̀Y  ºæj  ∞bƒªdG  Gò`̀g  ¿CG
 á«©ªàéªdG  ácGô°ûdÉH  ¿É`̀ª`̀jE’Gh

.á∏YÉØdG

 Qƒ`̀à`̀có`̀dG  ø`̀cô`̀ dG  ó«ª©dG  ∑QÉ`̀ °`̀T
 óYÉ°ùe áØ«∏N ∫BG óªëe øH óªM ï«°ûdG
 äÉ«∏ª©dG  ¿hDƒ°ûd  ΩÉ©dG  øeC’G  ¢ù«FQ
 É`̀¡`̀°`̀SCGô`̀J ,Iô`̀°`̀VÉ`̀ë`̀e »`̀a Ö`̀jQó`̀ à`̀ dGh
 áØ«∏N  ∫BG  ó`̀°`̀TGQ  ø`̀H  ¬∏dGóÑY  ï«°ûdG
 äÉj’ƒdG  iód  øjôëÑdG  áμ∏ªe  ô«Ø°S
 á«æ≤J ôÑY äó≤Yh ,á«μjôeC’G IóëàªdG
 äÉªég  á°ûbÉæªd  »`̀Fô`̀ª`̀dG  ∫É`̀°`̀ü`̀J’G
 (Drone)  QÉ«W  ¿hO  øe  äGôFÉ£dG

 .Égójó¡J ióeh á«àëàdG á«æÑdG ó°V
 »àdGh  ,Iô`̀°`̀VÉ`̀ë`̀ª`̀dG  ∫Ó``N º``Jh
 ø«°üàîªdG  ø``̀e  Oó```̀Y  É`̀¡`̀«`̀a  ∑QÉ``̀°``̀T
 á`̀«`̀ æ`̀eC’G ¿hDƒ``̀°``̀û``̀ dG »``̀a AGô``̀Ñ``̀î``̀dGh
 äÉYƒ°VƒªdG  øe OóY åëH ,á«æ≤àdGh
 QÉ«W  ¿hO  ø`̀e  äGô`̀FÉ`̀£`̀dÉ`̀H  á≤∏©àªdG

 ≈∏Y  É`̀gô`̀«`̀KCÉ`̀J  ió```̀eh  (Drone)

 IQGRh IOÉ`̀Ø`̀à`̀°`̀SGh  á`̀«`̀æ`̀eC’G  Iõ`̀ ¡`̀LC’G

 »a  áMhô£ªdG  èeGôÑdG  øe  á«∏NGódG

.øeC’G õjõ©J ≈∏Y πª©dG QÉWEG

zÉfhQƒc á``eRCG{ πX »a AÓ``LE’G äÓMQ  ô``ÑY ÉghQOÉZh OÓ``ÑdG Gƒ``∏NO Gô``aÉ°ùe 8534

 ø«Jó«°S ºjôμJ ..á``«∏NGódG ôjRh øe äÉ¡«LƒàH
záHÉ≤e º``©£e{ çOÉM »HÉ°üe PÉ``≤fEG »``a É``àª¡°SCG

 »``a ∑QÉ``°ûj ΩÉ``©dG ø``eC’G ¢``ù«FQ ó``YÉ°ùe
QÉ«W ¿hO øe IôFÉ£dG äGójó¡J øY Iô°VÉëe

 …ô°ShódG QóH ÖFÉædG ÖdÉW
 ¿hDƒ`̀ °`̀û`̀ dG á`̀æ`̀é`̀d ¢`̀ù`̀«`̀FQ Ö`̀ FÉ`̀ f
 ø````̀eC’Gh ´É```̀aó```̀dGh á``«``LQÉ``î``dG
 π`̀ª`̀ë`̀à`̀H á``̀eƒ``̀μ``̀ë``̀dG »``̀ æ``̀Wƒ``̀ dG
 äGQhO  π`̀ª`̀©`̀H  É`̀¡`̀JÉ`̀ «`̀ dhDƒ`̀ °`̀ù`̀e
 »YƒdG  IOÉjõd  á«aÉ≤Kh  ájƒYƒJ
 ø`̀«`̀H »``̀YÉ``̀ª``̀à``̀L’Gh »`̀ë`̀ °`̀ü`̀ dG
 ™«ªéH  ø«ª«≤ªdGh  ø«æWGƒªdG
 ™aQ  ™e  øeGõàdÉH  ∂dPh  ,äÉ¨∏dG
 IOƒ`̀Yh  »éjQóJ  πμ°ûH  ô¶ëdG
 í`̀à`̀ah á``̀£``̀ °``̀ û``̀ fC’Gh ∫É````̀ª````̀YC’G
 IOÉ````̀jRh á``jQÉ``é``à``dG äÓ``̀ë``̀ª``̀dG
 »a  ôØ°ùdG  íàa  ™``eh  äÓ≤æàdG
 É`̀æ`̀fCG É`̀°`̀Uƒ`̀°`̀ü`̀Nh ≥```̀M’ â```̀bh
 »àdG ∞«°üdG IRÉLEG ≈∏Y ¿ƒ∏Ñ≤e
 ´É£b  §°ûæjh  ôØ°ùdG  É¡«a  ôãμj
 ÖÑ°ùj ób Éªe ¥OÉæØdGh áMÉ«°ùdG
 äÉ©ªéªdG  ¢†©H  »a  ΩÉ``̀MOR’G
 ºYÉ£ªdGh  ¥Gƒ`̀°`̀SC’Gh  ájQÉéàdG

.Éªæ«°ùdG QhOh
 ΩGõàdÉH  ø«æWGƒªdG  ÖdÉWh
 á`̀«`̀ë`̀°`̀ü`̀dG äGOÉ`````̀ °`````̀ TQE’G á``̀aÉ``̀c
 äÉeÉªμdG  AGóJQG  πãe  á«FÉbƒdGh
 ΩGõàd’Gh  äÉª≤©ªdG  ΩGóîà°SGh
 áaÉc  »`̀a  »`̀YÉ`̀ª`̀à`̀L’G  óYÉÑàdÉH
 ∂``̀dPh ,AÉ`̀æ`̀ã`̀à`̀°`̀SG Ó``̀H ø```cÉ```eC’G
 º``gô``°``SCG á`̀ë`̀°`̀U ≈``∏``Y kÉ``̀XÉ``̀Ø``̀M
 AÉHƒdG  ∫É≤àfG  π«∏≤àdh  º¡FÉæHCGh

.√QÉ°ûàfG ΩóY »dÉàdÉHh
 ¿hÉ`̀¡`̀à`̀dG á`̀Ñ`̀¨`̀e ø``e Qò```̀Mh
 ÉfhQƒc  áëFÉL  ™e  »WÉ©àdG  »a
 Éªe  ∫hó``dG  ¢†©H  »a  çó`̀M  Éªc
 áHÉ°UE’G  ä’ÉM OÉjORG  »a º¡°SCG
 Ö©°üJ  ô«Ñc  πμ°ûH  äÉ`̀«`̀aƒ`̀dGh
 ≈``̀dEG …ODƒ`````̀jh ¬`̀«`̀∏`̀Y Iô`̀£`̀«`̀°`̀ù`̀dG
.√QÉ«¡fGh »ë°üdG ΩÉ¶ædG ¥ÉgQEG
 ∞«ãμàH  …ô°ShódG  ÖdÉWh
 äÓªëdGh  ájQhôªdG  äÉjQhódG
 IQGRh  øe  á«ë°üdGh  á«°û«àØàdG
 á«∏NGódGh  áë°üdGh  IQÉ`̀é`̀à`̀dG
 ≥«°ùæàdÉH á«æ©ªdG äÉ¡édG áaÉch
 áëaÉμªd  á`̀«`̀æ`̀Wƒ`̀dG  áæé∏dG  ™`̀e
 ¿hÉ©àdG ¿CG GócDƒe ,ÉfhQƒc AÉHh
 á`̀«`̀ª`̀°`̀Sô`̀dG äÉ``̀¡``̀é``̀dG á``̀aÉ``̀c ™```e
 äÉª«∏©àdGh  äGOÉ°TQE’G  ΩGõàdGh
 AÉ`̀Hƒ`̀dG QÉ`̀°`̀û`̀à`̀fG ø``e ¿Gó`̀ë`̀«`̀°`̀S

 Ée  ƒ`̀gh  ,√QGô`̀ °`̀VCG  ø`̀e  ¿Ó∏≤jh
 QÉ`̀KB’G  øe  π«∏≤àdG  ≈`̀ dEG  …ODƒ«°S
 á¶gÉÑdG  ∞«dÉμàdGh  ájOÉ°üàb’G
 »a á`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀dG É`̀¡`̀∏`̀ª`̀ë`̀à`̀J »``̀à``̀dG
 á«ë°üdG áeRC’G √òg QÉKBG áédÉ©e
 ¿hÉ©àdGh  ∞JÉμàdG  Ö∏£àJ  »àdG

.AÉæãà°SG ÓH ™«ªédG ™e
 ™°Vh á«ªgCGh IQhô°V ócCGh
 »a  á`̀°`̀ShQó`̀eh  á`̀ë`̀°`̀VGh  §£N
 øe á`̀«`̀fÉ`̀K á`̀Lƒ`̀e çhó```̀M ∫É``̀M
 øe IQƒ£N ó°TCG ¿ƒμJ ób AÉHƒdG
 á£jôN  ™°Vhh  ≈`̀ dhC’G  áLƒªdG
 ∞«°üdG  IRÉ````̀LEG  ó`̀©`̀H  É`̀ª`̀d  π`̀ª`̀Y
 ¢`̀SQGó`̀ª`̀dG ≈``̀dEG ÜÓ`̀£`̀dG IOƒ``̀Yh
 ø«H  ≥«°ùæàdÉH  ¿B’G  ø`̀e  kGAó```̀H
 øY Qƒ```̀eC’G AÉ``̀«``̀dhCGh á`̀°`̀SQó`̀ª`̀dG
 á`̀jƒ`̀Yƒ`̀J äGô``̀°``̀VÉ``̀ë``̀e ≥``̀jô``̀W
 øe  É¡«a  πª©dG  CGó`̀Ñ`̀j  á«Ø«≤ãJh
 á°SGQódG  CGóÑà°S  »àdG  äÉ©eÉédG
 É¡ª«ª©J  º`̀à`̀jh  ∞«°üdÉH  É¡«a
 á«ª«∏©àdG  äÉ°ù°SDƒªdG  »bÉH  ≈∏Y
 á«HôàdG  IQGRh  øe  ¬«LƒàH  áaÉc

.º«∏©àdGh
 ™aQ  ≈∏Y  …ô`̀°`̀Shó`̀dG  å`̀Mh
 á©HÉàe  »`̀a  á`̀«`̀æ`̀eC’G  á`̀jRƒ`̀¡`̀é`̀dG
 ΩGõ```̀à```̀dGh äÉ``̀©``̀ª``̀é``̀à``̀dG ™```æ```eh
 äÉ¡édG øe IQOÉ°üdG  äGOÉ°TQE’G
 ø«ØdÉîªdG  áÑbÉ©eh  á«ª°SôdG
 ≈∏Y  ÉXÉØM  ∂dPh  ,¿ƒfÉ≤dG  ≥ah
 ≈∏Yh  É`̀æ`̀JÉ`̀æ`̀Hh  É`̀æ`̀FÉ`̀æ`̀HCG  áë°U

.ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒªdG ™«ªL

 ÖdÉ£j …ô``°ShódG Qó``H Ö``FÉædG
 á``«`Ø«`≤ãJh  á``jƒYƒJ  äGQhó``H
É``fhQƒc ™``e π```eÉ`©`à`dG ∫ƒ````M

.…ô°ShódG QóH |

 á«Ñ£dG  ¢ü«NGôàdG  OóY  ∫ƒMh
 áμ∏ªªdG  »`̀a  á«ë°üdG  äÉ°ù°SDƒª∏d
 Oó`̀Y  »`̀dÉ`̀ª`̀LEG  ¿EG  á`̀ª`̀gÓ`̀é`̀dG  â`̀dÉ`̀b
 á∏é°ùªdG  á«ë°üdG  ájÉYôdG  ≥aGôe
 ,á°ù°SDƒe  746  ≠∏H  »°VÉªdG  ΩÉ©dG
 OóY  »dÉªLEG  »a  %4  ÉgQób  IOÉ`̀jõ`̀H
 iõ©Jh ,á«ë°üdG ájÉYôdG äÉ°ù°SDƒe
 õcGôªdG OóY »a %10 ≈dEG IOÉjõdG √òg
 ¢†ØîfG  Éªæ«H  ,á∏é°ùªdG  á«Ñ£dG
 ≈dEG  äÉ«Ø°ûà°ùª∏d  »dÉªLE’G  Oó©dG
 ÖÑ°ùH  2018  »a  21``̀H  áfQÉ≤e  19
 ≈`̀ dEG  ø««Ø°ûà°ùe  ∞«æ°üJ  ô««¨J

.á«ÑW õcGôe
 º«¶æJ  º°ùb  ¿CG  ≈`̀ dG  äQÉ``°``TCGh
 81 Qó```̀ °```̀UCG á`̀ «`̀ë`̀ °`̀ü`̀ dG ≥```aGô```ª```dG
 ójóéàH  ΩÉ`̀b  Éªc  ,G kó`̀jó`̀L  É k°ü«NôJ
 òØfh áªFÉ≤dG äBÉ°ûæª∏d É k°ü«NôJ 657
 IOÉjõH  á«°û«àØJ  IQÉ`̀jR  943  º°ù≤dG
 ,»`̀°`̀VÉ`̀ª`̀dG  ΩÉ``©``dG  ø``Y  %35 É``gQó``b
 1599  í«ë°üJh  ójóëJ  É¡æY  èàf

 áeÓ°ùH  ≥∏©àJ  É¡æe  455  ,áØdÉîe
.ICÉ°ûæªdG

 º`̀«`̀¶`̀æ`̀J  º``̀ °``̀ù``̀b  ¿EG  â````̀ dÉ````̀ bh
 Oó``̀L á``̀«``̀f’ó``̀«``̀°``̀ü``̀dG äÉ``̀é``̀à``̀æ``̀ª``̀dG
 É«f’ó«°U  Ééàæe  518``d  ¢ü«NôàdG
 äÉ`̀é`̀à`̀æ`̀e  π`̀«`̀é`̀°`̀ù`̀à`̀d  É`̀Ñ`̀∏`̀W  284h
 IQƒJÉa  9053  ôjôªJ  ºJ  Éªc  IójóL
 ™Ñààd  »fhôàμd’G  ΩÉ¶ædG  ΩGóîà°SÉH
 ôjôªJ  ºJ  Éªæ«H  ,  (DUR)ájhOC’G
 328 ∞«æ°üJh Éjhój IQƒJÉa 1550
 õ«¡éJh  ,á«f’ó«°üdG  äÉéàæªdG  øe
 äÉéàæª∏d  ÉàbDƒe  GOGô«à°SG  3163
 ô«©°ùJ  º`̀ J  Éªæ«H  ,á∏é°ùªdG  ô`̀«`̀Z
 á``jhOC’G  Oó`̀Y  ≠∏H  Éª«a  AGhO  2608
 3491  Ω2019  ΩÉ``Y  »`̀a  á∏é°ùªdG

.É kéàæe
 ø¡ªdG  ¢ü«NGôJ  ó«©°U  ≈∏Yh
 ¿CG  ≈`̀dEG  áªgÓédG  äQÉ`̀°`̀TCG  á«ë°üdG
 IójóédG ¢ü«NGôàdG »a IOÉjR ∑Éæg
 »a  É`̀¡`̀Ñ`̀∏`̀ZCG  ,ø««ë°üdG  ø««æ¡ª∏d

 (%63)  áÑ°ùæH  ¢`̀†`̀jô`̀ª`̀à`̀dG  ∫É`̀é`̀e
 ,%26  áÑ°ùæH  áfhÉ©ªdG  ø¡ªdG  É¡«∏j
 »àdG  äÉjóëàdG  ôÑcCG  ó`̀MCG  ¿CG  áæ«Ñe
 á«ë°üdG  ø¡ªdG  º«¶æJ  º°ùb  É¡¡LGh
 ΩÉ¶ædG  ôjƒ£J  ƒ`̀g  »°VÉªdG  ΩÉ`̀©`̀dG
 ¢`̀ü`̀«`̀NGô`̀à`̀dG º`̀jó`̀≤`̀à`̀d »``fhô``à``μ``dE’G
 áªFÉ≤dG ¢ü«NGôàdG ójóéJh IójóédG
 áÄ«g ™e ≥«Kh πμ°ûH áÄ«¡dG â∏ªY PEG
 á«fhôàμdE’G  áeƒμëdGh  äÉeƒ∏©ªdG
 äÉÑ∏W  ™`̀«`̀ª`̀L  π`̀jƒ`̀ë`̀à`̀d  (IGA)
 á«fhôàμdEG  ¿ƒμàd  ¢ü«NGôàdG  ºjó≤J
 ∫ƒ∏ëH ¬``̀fG  ≈``̀dG  á`̀gƒ`̀æ`̀e  ,π`̀eÉ`̀μ`̀dÉ`̀H
 ™«ªL  ¿É```̀c  2019  ΩÉ```̀Y  ∞`̀°`̀ü`̀à`̀æ`̀e
 º¡JÉÑ∏W ºjó≤J ≈∏Y øjQOÉb ø««æ¡ªdG
 ,¢ü«NôàdG ≈∏Y ∫ƒ°üë∏d É«fhôàμdEG
 G kójóL  É kÑ∏W  3253  º°ù≤dG  õ`̀é`̀fCGh
 651  É`̀¡`̀æ`̀e  ,ø`̀¡`̀ª`̀dG  ´Gƒ````̀fCG  ™«ªéd
 ,…ô°ûÑdG  Ö£dG  »a  ÉÑ«ÑW  É k°ü«NôJ
 É°ü«NôJ 840h ¿Éæ°SCG Ö«ÑW 271h
 É«dó«°U  270h  ,øjóYÉ°ùe  ø««æ¡ªd

.É k°Vôªe 1221h
 áÄ«¡dG  ¿CG  á`̀ª`̀gÓ`̀é`̀dG  äó````cCGh
 äÉ`̀«`̀∏`̀ª`̀©`̀dG ∫É`̀ª`̀μ`̀à`̀°`̀SG ≈```̀ dEG ™`̀∏`̀£`̀à`̀J
 Éjhój  áédÉ©e  ∫GõJ  ’  »àdG  iôNC’G
 ø«jQÉ°ûà°S’G  äÉ`̀Ñ`̀∏`̀W  º`̀jó`̀≤`̀J  π`̀ã`̀e
 ø°ùM äGOÉ`̀¡`̀ °`̀ T  Ö`̀∏`̀Wh  ø``jô``FGõ``dG
 ôªà°ùà°S  PEG  ;∑ƒ`̀ ∏``°`̀ ù``dGh  ô`̀«`̀°`̀ù`̀dG
 äÉeóîdG  ™«ªL  ø«°ùëJ  »a  áÄ«¡dG
 ø««æ¡ªdGh äÉ°ù°SDƒªdG ≈∏Y π«¡°ùà∏d
 ¿hO  ø`̀e  º¡JÉÑ∏W  ™«ªL  ∫Éªμà°S’

.Éjhój É¡ªjó≤J ≈dEG áLÉëdG
 äOÉ```̀aCG á`̀dó`̀«`̀°`̀ü`̀dG ´É`̀£`̀b »``̀ ah
 41 ¢`̀ü`̀«`̀Nô`̀J º``̀J ¬``̀fCÉ``̀H á`̀ª`̀gÓ`̀é`̀dG
 »`̀°`̀VÉ`̀ª`̀dG ΩÉ``̀©``̀dG Ió``̀jó``̀L á`̀«`̀dó`̀«`̀°`̀U
 äÉ°ù°SDƒªdG  »a  É¡æe  7  π«¨°ûJ  ºJ
 Ée  ,á°UÉN  á«dó«°U  34h  á«ë°üdG
 OóY  »a  %17  áÑ°ùæH  IOÉ``jR  ¢ùμ©j
 ΩÉ©H  áfQÉ≤e  á°üNôªdG  äÉ«dó«°üdG
 äÉ«dó«°üdG OóY »dÉªLEG ≠∏Hh ,2018
 É¡æe  ,307  øjôëÑdG  »a  á°üNôªdG
 72h  á°UÉN  á«dó«°üc  πª©J  235

.á«ë°U á°ù°SDƒe πNGO πª©J
 ihÉ`̀μ`̀°`̀û`̀dÉ`̀H ≥`̀∏`̀©`̀à`̀j É`̀ª`̀«`̀a É```̀eCG
 áÄ«¡dG  ¿EG  áªgÓédG  âdÉ≤a  á«Ñ£dG
 »a  %13  á`̀Ñ`̀°`̀ù`̀æ`̀H  IOÉ`````̀jR  äó``̀°``̀UQ
 IóMh ≈dEG  áeó≤ªdG  ihÉμ°ûdG  ä’ÉM
 257  Ió`̀Mƒ`̀dG  â≤∏J  PEG  ;ihÉ`̀μ`̀°`̀û`̀dG
 ÆÓHE’G ºJ iƒμ°T 167 É¡æ«H iƒμ°T
 πÑb  øe  33h  ,OGô``̀aC’G  πÑb  øe  É¡æY
 øe  57h  á«ë°üdG  á`̀jÉ`̀Yô`̀dG  ≥`̀aGô`̀e
 âfÉch  .á«FÉ°†≤dG  äÉ£∏°ùdG  πÑb
 AÉÑWC’ÉH  ≥∏©àJ  ihÉμ°ûdG  øe  %42
 á`̀«`̀ë`̀°`̀ü`̀dG  äÉ`̀ °`̀ù`̀ °`̀SDƒ`̀ª`̀ dÉ`̀ H  %44h
 á«ë°üdG  ø¡ªdÉH  ≥∏©àJ  »`̀bÉ`̀Ñ`̀dGh
 .ádó«°üdGh  ¢†jôªàdGh  áfhÉ©ªdG

 OƒLh ΩóY ≥«≤ëàdG ∫ÓN øe ø«ÑJh
 %39  »a  á«bÓNCG  hCG  á«¡æe  áaÉîe
 ,ádƒëªdG  ÉjÉ°†≤dGh  ihÉμ°ûdG  øe
 á«æØdG  ≥«≤ëàdG  ¿Ééd  ¿CG  áë°Vƒe
 177  »a  ≥«≤ëàdG  ΩÉªJEG  øe  âæμªJ
 IOÉjR πãªj Ée ,2019 ΩÉY ∫ÓN ádÉM
 Éªc  ≥HÉ°ùdG  ΩÉ©dG  øY  %53  áÑ°ùæH
 AGôLEG  37 á«ÑjOCÉàdG  ¿Éé∏dG  äQó°UCG
 ≥«∏©J ä’ÉM 10 ∂dP »a ÉªH É«ÑjOCÉJ
 ¢ü«NôJ AÉ¨dEG QGòfEG 18h ¢ü«NôàdG

.óMGh »æ¡e
 á«∏ªY  »a  QGôªà°S’G  πLCG  øeh
 òæe á«ë°üdG äÉ°ù°SDƒªdG  AGOCG  º««≤J
 »æWƒdG OÉªàY’G èeÉfôH ≥«Ñ£J CGóH
 16  OÉªàYG  ºJ  ø`̀gGô`̀dG  âbƒdG  ≈àM
 ∞°ûch .É«ÑW G kõcôe  20h ≈Ø°ûà°ùe
 äÉ«Ø°ûà°ùªdG  OÉªàYG  ô°UÉæY  π«∏ëJ
 ø«°ùëàdG  ä’É`̀é`̀e  ø`̀e  ó`̀jó`̀©`̀dG  ø`̀Y
 Ió`̀YÉ`̀°`̀ù`̀ª`̀d á`̀Ä`̀«`̀¡`̀dG ≈````̀dEG á`̀Ñ`̀°`̀ù`̀æ`̀dÉ`̀H
 ≈∏Y  ∫ƒ`̀°`̀ü`̀ë`̀dG  »`̀a  äÉ«Ø°ûà°ùªdG
 IOƒ`̀L  ø«°ùëJ  º`̀K  ø``̀eh  OÉ`̀ª`̀à`̀Y’G
 º°ùb  ≥≤M  ó≤d  .áeó≤ªdG  äÉ`̀eó`̀î`̀dG
 IOóëªdG  ±GógC’G  øe  %60 OÉªàY’G

.»°VÉªdG ΩÉ©dG ∫ÓN ≈©°ùªdG Gò¡d
 º``̀bQ QGô````̀≤````̀dG Qhó```̀ °```̀U ò```æ```eh
 á«MÓ°U  ¿CÉ°ûH  2016  áæ°ùd  (40)
 á«ë°üdG  ájÉYôdG  »eó≤e  ¢ü«NGôJ
 IOÉ``̀ jR â`̀Kó`̀M ó`̀jó`̀é`̀à`̀dG •hô``̀°``̀Th
 »æ¡ªdG º«∏©àdG á£°ûfCG OóY »a Iô«Ñc
 ø¡ªdG  ™«ªL  iƒà°ùe  ≈∏Y  ôªà°ùªdG
 ΩÉY »a áÄ«¡dG  äQó°UCG  PEG  ;á«ë°üdG
 Ö∏W 19400 ≈∏Y á≤aGƒªdG  Ω2019
 ,ôªà°ùªdG  »æ¡ªdG  º«∏©àdG  á£°ûfC’
 .»eƒμëdG  ´É`̀£`̀≤`̀dG  »`̀a  É¡æe  %78
 »a  á£°ûfC’G  ´Gƒ``̀fCG  á«ÑdÉZ  âfÉch

 πªY  ¢`̀TQh  É¡«∏J  äGô°VÉëe  πμ°T
 Ió``̀Mh â`̀≤`̀∏`̀J É`̀ª`̀«`̀a ,äGô```̀ª```̀JDƒ```̀eh
 AGôLE’  äÉÑ∏W 4 ájôjô°ùdG  çƒëÑdG
 âjôLCG  É¡æe  %50  ájôjô°S  çƒëH
 â∏ª°Th  ,»`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀ dG  ´É`̀£`̀≤`̀ dG  »``̀a
 ¢`̀VGô`̀eCG  çƒ`̀ë`̀Ñ`̀dG  ≥«Ñ£J  ä’É`̀é`̀e
 RÉ¡édGh  Ωó``̀dG  ¢``VGô``eCGh  …ôμ°ùdG
.ó«dƒàdGh AÉ°ùædG ¢VGôeCGh »°ùØæàdG

 AÓ`̀ª`̀©`̀dG  á`̀eó`̀N  ó«©°U  ≈`̀∏`̀Yh
 ø`̀«`̀JQOÉ`̀Ñ`̀e ò`̀«`̀Ø`̀æ`̀à`̀H á`̀Ä`̀«`̀¡`̀dG â``̀eÉ``̀b
 »`̀à`̀dGh  2019  ΩÉ``̀Y  »``̀a  ø`̀«`̀Jó`̀jó`̀L
 äÉ````LQO  ø```e  ¿B’G  ≈``à``M  â`̀æ`̀°`̀ù`̀M
 IQOÉÑªdG  âfÉc  .Éæjód  AÓª©dG  É°VQ
 øjôªãà°ùªdG  Öàμe  íàa  »g  ≈`̀dhC’G
 ≈∏Y Oô``̀∏``̀d  π``̀eÉ``̀c ΩGhó`````H  ∞`̀Xƒ`̀ª`̀H
 IóYÉ°ùªdGh  äGQÉ°ùØà°S’G  ™«ªL
 ≈dEG  OóédG  øjôªãà°ùªdG  ∫ƒ`̀NO  »a
 »a  áÄ°TÉædG  á«ë°üdG  ájÉYôdG  ¥ƒ°S
 áeóN IQOÉÑªdG  √òg Ωó≤Jh  .áμ∏ªªdG
 º¡JÉMôà≤e ìô£d øjôªãà°ùª∏d á∏eÉc
 äGAGôLE’Gh ¢ü«NGôàdGh QÉªãà°SÓd
 âfÉch .ò«ØæàdG AóÑd áeRÓdG á«FÉ¡ædG
 »g É¡bÓWEG ºJ »àdG á«fÉãdG IQOÉÑªdG
 äÉeƒ∏©ªdG/ΩÓ©à°S’G  ∫É°üJG  §N
 ∫É°üJG  §N  áÄ«¡dG  â≤∏WCGh  ,áÄ«¡∏d
 ó`̀jô`̀H á`̀dÉ`̀ °`̀SQ ≥`̀ jô`̀W ø``̀Y É`̀ kMƒ`̀à`̀Ø`̀e
 á`̀°`̀SÉ`̀«`̀°`̀S ™``̀e á``̀Ñ``̀bGô``̀e »``̀fhô``̀à``̀μ``̀dEG
 .áHÉéà°S’G  â``̀bh  ∫ƒ``̀M  á«ª«¶æJ
 ô«Ñc  πμ°ûH  IQOÉÑªdG  √òg  â∏∏b  óbh
 äGQÉ°ùØà°SÓd  áHÉéà°S’G  âbh  øe
 âæ°ùM ºK øeh ,áÄ«¡dG  ≈dEG  áeó≤ªdG

.AÓª©dG É°VQ äÉLQO øe ójó©dG

»°VÉªdG ΩÉ©dG QÉæjO ¿ƒ``«∏e 30 øe ôãcCÉH á«ÑW Iõ¡LCG äOQƒ``à°SG ø``jôëÑdG
IójóL á«dó«``°U 41```d ¢ü«NôàdG :á«ë``°üdG ø``¡ªdG á``Ä«¡d …ò``«ØæàdG ¢``ù«FôdG

á«ÑW  iƒ`̀ μ`̀ °`̀ T  257h  á`̀ dó`̀ «`̀ °`̀ ü`̀ dG  ´É`̀ £`̀ ≤`̀ H  á`̀ Ø`̀ dÉ`̀ î`̀ e  962  ó``̀°``̀UQ
:»∏Y áªWÉa âÑàc

 É«æjôëH GQÉæjO  30382973^400 áª«≤H  á«ÑW Iõ¡LCG  øjôëÑdG  äOQƒà°SG
 á«ë°üdG äÉeóîdGh ø¡ªdG º«¶æàd á«æWƒdG áÄ«¡dG â°†aQ Éªæ«H ,»°VÉªdG ΩÉ©dG
 ó©H  OGô«à°SÓd  áeó≤ªdG  äÉÑ∏£dG  »dÉªLEG  øe  É«ÑW  GRÉ¡L  2160  øY  ìÉ°ùaE’G
 ,IQhõ`̀e  iô`̀NG  Iõ`̀¡`̀LCG  ó°UQ  ≈`̀ dEG  áaÉ°VEG  ,É¡d  IQhõ`̀e  IOÉ¡°T  ºjó≤J  ±É°ûàcG
 áYƒÑàe  ájhOCÓd  áØdÉîe  É¡æe  %38  ádó«°üdG  ´É£≤H  áØdÉîe  962  ó°UQ  ºJ  Éª«a
 ºJ óbh ,á«°û«àØJ IQÉjR 173 É¡àØ°ûc áHƒWôdGh IQGôëdG áLQód áØdÉîe %16`H

.É¡ë«ë°üJ
 áë°Vƒe ,áªgÓédG ºjôe IQƒàcódG áÄ«¡∏d …ò«ØæàdG ¢ù«FôdG ∂dòH âMô°U
 IójóédG á«Ñ£dG Iõ¡LC’G OóY »dÉªLEG ≠∏H Éª«a É«ÑW GRÉ¡L 2513 π«é°ùJ ºJ ¬fCG
 8783 ôjôªJ ºJ ,ÉÑ∏W 9174 á«Ñ£dG Iõ¡LC’G »°Sóæ¡e πÑb øe É¡ª««≤J ºJ »àdG
 ºJ  Éªæ«H  ,  (OFOQ)  ∑QÉªédG  ¿hDƒ°ûd  »fhôàμdE’G  ΩÉ¶ædG  ∫ÓN  É¡æe  É kÑ∏W

.áéeóªdG á«Ñ£dG Iõ¡LCÓd Éjhój É kÑ∏W 931 ôjôªJ.áªgÓédG ºjôe .O |



 OóY  »a  ádƒéH âeÉb  zè«∏îdG  QÉÑNCG{
 ó°Uôd á«dÉLôdG  äÉfƒdÉ°üdGh äÓëªdG øe
 äGAGôLE’G  ≥«Ñ£Jh  É¡HÉë°UCG  ΩGõàdG  ióe
 ÉeGõàdG  É`̀fó`̀°`̀UQ  ,á`̀ jRGô`̀ à`̀M’G  ó`̀YGƒ`̀≤`̀ dGh
 ájRGôàM’G  äGAGô``̀LE’G  ≥«Ñ£J  »a  Gô«Ñc
 º«¶æJ  ∫Ó`̀N  ø`̀e  äÉfƒdÉ°üdG  á«ÑdÉZ  »`̀a
 ∫ƒ`̀Nó`̀dÉ`̀H ø`̀FÉ`̀Hõ`̀∏`̀d ìÉ`̀ª`̀°`̀ù`̀dGh ó`̀«`̀YGƒ`̀ª`̀dG
 QÉ`̀¶`̀à`̀f’G ≥`̀WÉ`̀æ`̀e ¥Ó```̀ZEGh ,§`̀≤`̀a ó`̀Yƒ`̀ª`̀H
 ,øFÉHõdG  ø«H  äÉaÉ°ùe  ∑ô`̀J  IQhô`̀°`̀V  ™`̀e
 á`̀bÓ`̀ë`̀dG »`̀°`̀SGô`̀μ`̀d ô`̀ª`̀à`̀°`̀ù`̀ª`̀dG º`̀«`̀≤`̀©`̀à`̀dGh
 Iõ¡LC’Éc  ô««¨à∏d  á∏HÉ≤dG  ô«Z  äGhOC’Gh
 ™«ªL ΩGõ``̀à``̀dG  ß`̀Mƒ`̀d  É`̀ª`̀c  ,á`̀«`̀FÉ`̀Hô`̀¡`̀μ`̀dG
 äÉeÉªμdG AGóJQÉH äÉfƒdÉ°üdG »a ø«∏eÉ©dG
 á∏HÉ≤dG πjGôªdGh äGRÉØ≤dGh ¬LƒdG »eÉMh
 äGôØ°T ∫GóÑà°SG ™e ,äGRÉØ≤dGh ∫GóÑà°SÓd

.π«ªY πμd ábÓëdG

áeÉæªdG ¥ƒ°S
 øe  GOó`̀Y  ¿CG  Éfó°UQ  ¬°ùØf  âbƒdG  »a
 ΩóY  ÖÑ°ùH  É¡HGƒHCG  íààØJ  ºd  äÉfƒdÉ°üdG
 ,óYGƒ≤dGh  äGAGô``̀LE’G  ≥«Ñ£àd  É¡àjõgÉL
 ¥Gƒ°SC’G  »a  á©bGƒdG  äÓëªdG  É°Uƒ°üN
 ádÉª©dG  É¡æ£≤J  »àdG  ≥WÉæªdGh  á«Ñ©°ûdG
 øªμJ  å«M  ,á`̀eÉ`̀æ`̀ª`̀dG  ¥ƒ°ùc  á`̀jƒ`̀«`̀°`̀SB’G
 •ƒ£N  ô`̀aƒ`̀J  Ωó``̀Y  »`̀a  º`̀¡`̀jó`̀d  á∏°†©ªdG
 ™`̀bGƒ`̀e  ≥``jô``W  ø``̀Y  hCG  õ`̀é`̀ë`̀∏`̀d  ∫É`̀ °`̀ü`̀ JG
 ájÉªëdG  äGhOCG  »`̀a  ¢ü≤fh  ,π`̀°`̀UGƒ`̀à`̀dG
 ≈∏Y  É¡HÉë°UCG  ôÑéoj  ó`̀b  Éªe  ,º«≤©àdGh
 QÉ©°TEG  ≈àM  äÉfƒdÉ°üdG  ìÉààaG  π«LCÉJ

.ôNBG
 á«°û«àØJ ä’ƒL á«∏NGódG ∫ÉLôd ¿Éch
 OÓÑdG  ≥WÉæe  ™«ªL  »a  áØãμe  ájƒYƒJh
 äÉfƒdÉ°Uh  äÓëe  íàa  QGô`̀b  ™e  ÉæeGõJ
 áWô°ûdG  äÉ`̀jQhO  äóLGƒJ  å«M  ,ábÓëdG
 ±ó¡H  äÉ©ªéªdGh  ¥Gƒ``̀°``̀SC’G  ™«ªL  »`̀a
 ΩGõàd’ÉH  ¿ƒdÉ°üdG  ≈∏Y  ø«ªFÉ≤dG  ájƒYƒJ

.ájRGôàM’G óYGƒ≤dG áaÉμH
 äÉfƒdÉ°üdG  ÜÉë°UCG  øe  OóY  çóëJh
 QÉ©°SCG  ™aQ  øY  zè«∏îdG  QÉÑNCG{`d  á«dÉLôdG
 %20 ø«H Ée ìhGôàJ Ö°ùæH äÉeóîdG ¢†©H
 øe  π«¨°ûàdG  áØ∏c  ´É`̀Ø`̀JQG  ÖÑ°ùH  %25  h
 ôªà°ùªdG ∫GóÑà°S’Gh ájÉªMh º«≤©J äGhOCG

.¿ƒHR πc ™e äGhOCÓd
 »a Ée ÉYƒf §°Sƒàe ∫ÉÑbE’G ¿CG GhócCGh
 äÉ©bƒJ ™e ,äÓëªdG ìÉààaG øe Ωƒj ∫hCG
 Ωƒ«dG ∫Ó`̀N äGRƒ`̀é`̀ë`̀dG OGó```̀YCG  ´É`̀Ø`̀JQÉ`̀H
 Éª«a  ,´ƒÑ°SC’G  ájÉ¡f  ™e  ÉæeGõJ  á©ªédGh
 ÖÑ°ùH á«dõæªdG ábÓëdG ≈∏Y ¿hôNBG OÉàYG

 ,á∏jƒW Iô`̀à`̀a  â``̀eGO »`̀à`̀dG  ¥Ó```̀ZE’G Iô`̀à`̀a
 äGhOCG  AGô°T  ≈∏Y  º¡æe  ójó©dG  ôÑLCG  Éªe

.∫õæªdG »a É¡eGóîà°SGh ábÓëdG
 ™«ªL ΩGõ`̀ à`̀ dG IQhô`̀ °`̀V ≈``̀ dEG  Gƒ`̀à`̀Ø`̀dh
 õéM ¿hO äÓëª∏d  ∫ƒNódG Ωó©H øFÉHõdG
 õéM  Ωó`̀Y  IQhô`̀°`̀V  ™`̀e  ,á≤Ñ°ùe  ó«YGƒe
 hCG  ∫É©°ùdÉH  ∂àHÉ°UEG  ∫É`̀M  »`̀a  ó«YGƒªdG
 äÉ`̀LQO  »a  ´ÉØJQG  hCG  ¢ùØæàdG  »a  ≥«°V

.IQGôëdG

äÉfƒdÉ°üdG Éfó≤àaG
 äÓëe  IQÉjR  Ghó≤àaG  øjòdG  øFÉHõdG
 QÉ`̀Ñ`̀NCG{``̀d  Ghó```̀cCG  ,É`̀eƒ`̀j  60 òæe  á`̀bÓ`̀ë`̀dG
 á«dÉLôdG äÉfƒdÉ°üdG íàa QGôb ¿CG zè«∏îdG
 ¢Shô«ØdG »°ûØJ AÉ¡àfG »æ©j ’ á«FÉ°ùædGh
 »æ©j  É`̀ª`̀e  ,ihó``̀©``̀ dG  ∫É`̀≤`̀ à`̀fG  ∞`̀ bƒ`̀J  hCG
 ÉªfEGh  ,ó«YGƒªdG  õéM ≈∏Y ™«ªédG  âaÉ¡J
 ∫ƒ`̀Nó`̀dG  πÑb  äÉjQhô°†dÉH  ò``̀NC’G  Öéj
 ójó©dG  ¿EG  å`̀«`̀M  ,á`̀bÓ`̀ë`̀dG  äÓ`̀ë`̀e  ≈```dEG
 ∞FÉXh  »a  ¿ƒ∏ª©j  øªe  ºg  øFÉHõdG  øe
 »Yóà°ùJ  á«eƒμM  äÉ°ù°SDƒeh  äÉcô°Th

.ó«L ô¡¶ªH Qƒ¡¶dG
 πÑb  ¬``̀fCG  ≈``̀dEG  ô``̀NB’G  ¢†©ÑdG  QÉ`̀ °`̀TCGh
 πëe  ≈∏Y  GƒWôà°TG  ó`̀b  óYƒª∏d  ºgõéM
 á«°üî°ûdG  º`̀¡`̀JGhOCG  Ωóîà°ùj  ¿CG  ábÓëdG
 ¢UÉîdG  º¡HÉ°ùM  ≈`̀∏`̀Y  É`̀ghô`̀à`̀°`̀TG  »`̀à`̀dG
 ¿É`̀HEG  ∫õæªdG  »a  Égƒeóîà°SG  ób  Gƒ`̀fÉ`̀ch
 ób º`̀¡`̀fCG  ø`̀jó`̀cDƒ`̀e ,äÓ`̀ë`̀ª`̀dG  ¥Ó``̀ZEG  Iôàa
 É°Uƒ°üN ∫õæªdG »a ábÓëdG áæ¡e Gƒª∏©J
 Éªa  ô©°ûdG  ¢üîj  Éª«a  ÉeG  ,á«ë∏dG  ábÓM
 ,ôeC’G  áHƒ©°üd  ¬àbÓM  π¡éj  ô«ãμdG  ∫GR

.ábÓëdG äÓëªd º¡JQÉjR »Yóà°ùj Éªe
 ø``̀FÉ``̀HR ó``````̀MCG ô``̀£``̀e ¿Gó```````̀jR ∫É``````̀bh
 íàa  QGô````̀b  ¿EG  á``«``dÉ``Lô``dG  äÉ``fƒ``dÉ``°``ü``dG
 ò≤æªdG  QGô``≤``dG  áHÉãªH  ¿É``̀c  äÉ`̀fƒ`̀dÉ`̀°`̀ü`̀dG
 ¬fÉ≤JEG  ΩóY øY í°VhCG  å«M ,¬«dEG  áÑ°ùædÉH
 ¥Ó`̀ZE’G  ø`̀e  ºZôdÉH  ,∫õæªdG  »`̀a  ábÓëdG

.øjô¡°T øe ôãcCG ΩGO …òdG
 É¡«a óªàYG â°†e »àdG IôàØdG ¿CG ócCGh
 IóYÉ°ùe  ∫Ó`̀N  øe  á«dõæªdG  ábÓëdG  ≈∏Y
 ¿CG  IQhô`̀°`̀V  ≈`̀ dEG  Éàa’  ,∫õæªdG  »a  ¬FÉæHCG
 ó`̀YGƒ`̀≤`̀ dGh äGAGô```̀LE’É```̀H ™`̀«`̀ª`̀é`̀dG Ωõ`̀à`̀∏`̀j
 AGƒ``à``M’ á`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀dG É`̀¡`̀«`̀a â``¡``Lh »``à``dG
 ™«ªédG  É`̀«`̀YGO  ,É`̀ fhQƒ`̀c  ¢`̀Shô`̀«`̀a  »°ûØJ
 ≈dG  º¡©e  É¡∏ªMh  ábÓëdG  äGhOCG  AGô°ûd
 …RGô`̀à`̀MG  AGô`̀LEÉ`̀c  á«dÉLôdG  äÉfƒdÉ°üdG

.º¡e
 ócCÉa  ø°ùM  ô«ª°S  ô`̀NB’G  ¿ƒHõdG  É`̀eG

 ™e á«dÉLôdG  äÉfƒdÉ°üdG  IQÉjR  øe ¬aƒîJ
 õéM  Qôb  ¬fCG  ’EG  ,ÉfhQƒc  ¢Shô«a  OƒLh
 äô°ûf  »`̀à`̀dG  äÉfƒdÉ°üdG  ó``̀MCG  »`̀a  ó`̀Yƒ`̀e
 í°Vƒj ΩGô¨à°ùf’G »a É¡©bƒe ≈∏Y GQƒ°U
 ΩGõàd’Gh  º«≤©J  øe  ájRGôàM’G  É¡JGAGôLEG
 πc ¿CG í°VhCG å«M ,øFÉHõdG ™«ªL ¢üëØH
 õéëd áæ«fCÉª£dG »d âã©H äGAGôLE’G √òg

.¿ƒdÉ°üdG »a óYƒe
 â`̀eGO »`̀à`̀dG ¥Ó```̀ZE’G Iô`̀à`̀a ¿EG  ∫É``̀bh
 OÉ«àYG  Ωó©d  Ée  ÉYƒf  áÑ©°U  âfÉc  øjô¡°T
 Qhôe  ™e  øμdh  ,á«dõæªdG  ábÓëdG  ™«ªédG
 ∫Ó`̀N  ø`̀e  á`̀«`̀ë`̀∏`̀dG  á`̀bÓ`̀M  âª∏©J  ΩÉ````̀jC’G
 ¢üîj  Éª«a  É`̀eG  ,Üƒ«Jƒ«dG  ≈∏Y  ™WÉ≤e

.Ée ÉYƒf ÉÑ©°U ôeC’G ∫GRÉe ¢SCGôdG ô©°T
 QÉ©ædG º°SÉL ≈Yój ôNBG ¿ƒHR çóëJh
 Ωƒ«dG  »`̀a  äÉfƒdÉ°üdG  äGAGô```̀LEG  ¿CG  ø`̀Y
 äÉ¡édG É«YGO ,¿ÉæÄªW’G ≈dEG GƒYóJ ∫hC’G
 ≈àM  á«°û«àØàdG  É¡JÓªM  ∞«ãμàd  á«æ©ªdG

.áeOÉ≤dG ΩÉjC’G ∫ÓN ΩGõàd’G ôªà°ùj
 óH  ’ lô`̀eCG  äÉfƒdÉ°üdG  IQÉ`̀jR  ¿CG  ó`̀cCGh
 »àdG  á«dõæªdG  ábÓëdG  º∏©J  áHƒ©°üd  ¬æe
 AÉ£NCG  çóëJ  óbh  ô«Ñc  âbh  ≈`̀dEG  êÉàëJ

.πeÉμdÉH ô©°ûdG ábÓM ∂Ø∏μJ
 áæ«cÉe iôà°TG ób ¬fCG  QÉ©ædG  í°VhCGh
 Égô°†MCGh  ,»°VÉªdG  ô¡°ûdG  ∫Ó`̀N  ábÓM
 »a  πeÉ©dG  É¡eóîà°ù«d  ¿ƒdÉ°üdG  ≈dEG  ¬©e

.¬d ábÓëdG
 ¬∏dGóÑY  óéeCG  ¿ƒHõdG  çóëJ  √Qhó`̀H
 ôªà°ùj  ¿CG  Öéj  π°UÉëdG  ΩGõàd’G  ¿CG  øY
 õéM  á«Ø«c  É°Uƒ°üN  ,É`̀fhQƒ`̀c  ó©H  Éªd
 »a  ™«ªédG  â`̀bh  ôaƒà°S  »àdG  ó«YGƒªdG
 ò`̀NCG  ≈`̀dG  øFÉHõdG  ™«ªL  É`̀«`̀YGO  ,QÉ`̀¶`̀à`̀f’G
 QÉ«àNG  »`̀a  ≥∏©àj  Éª«a  Qò`̀ë`̀dGh  á£«ëdG
 Ωõà∏j  ’  É¡°†©H  ÉªHôd  »àdG  äÉfƒdÉ°üdG

.áKQÉμH ÖÑ°ùàj ób Éªe óYGƒ≤dÉH

áë°üdG IQGRh äÉWGôà°TG
 âæ∏YCG  ó`̀b  áë°üdG  IQGRh  ¿CG  ô`̀cò`̀j
 äÓëªH  á°UÉîdG  äÉWGôà°T’G  ™«ªL  øY
 20  ∑ô`̀J  Öéj  å«M  ,π«ªéàdGh  ábÓëdG
 πeÉ©∏d  ≈æ°ùàj  ≈àM  óYƒe  πc  ø«H  á≤«bO
 ,äGó``̀©``̀ª``̀dGh äGhOCÓ``````̀ d ó`̀«`̀é`̀dG º`̀«`̀≤`̀©`̀à`̀dG

.á«°üî°ûdG ájÉbƒdG äGhOCG ∫GóÑà°SGh
 Qƒ°†M  ¿ƒ`̀μ`̀j  ¿CG  Öéj  ¬`̀fG  äó```cCGh
 ™æªjh  ,§≤a  ó«YGƒªdÉH  õéëdÉH  øFÉHõdG

.óYƒe ¿hO øe Qƒ°†ëdG
 ,¿ƒHõ∏d  óYƒªdG  òNCG  AÉæKCG{  :â©HÉJh
 á«dÉàdG äÉeƒ∏©ªdG òNCG ¿ƒdÉ°üdG ≈∏Y Öéj

 â«fÉY hCG »fÉ©J πg ,á≤HÉ°ùdG Ωƒj 14`dG øY
 áLQO »a ´ÉØJQG :¢VGôYC’G √òg øe …CG øe
 »a ≥«°V ,Ö©Jh OÉ¡LG ,∫É©°ùdG ,IQGôëdG
 á°SÉM  ¿Gó≤a  ,º°ûdG  á°SÉM  ¿Gó≤a  ,¢ùØæàdG
 â£dÉN  πg  ,≥∏ëdG  »a  ¿É≤àMG  ,¥hò`̀à`̀dG
 ºJ hCG  ¢``̀VGô``̀YC’G √ò``̀g ø`̀e »`̀fÉ`̀©`̀j  Gó```̀MCG
 ,19  ó«aƒc  zÉfhQƒc{`H  ÜÉ°üe  ?¬°ü«î°ûJ
 ôéëdG  âëJ  ¢üî°T  …CG  ™e  øμ°ùJ  π`̀gh

.z»dõæªdG
 Öéj ,º©æH áHÉLE’G ∫ÉM »a ¬fEG âdÉbh
 óYƒªdG  õéM  øY  ´Éæàe’G  ¿ƒdÉ°üdG  ≈∏Y

.¿ƒHõ∏d
 ô`̀à`̀eƒ`̀eô`̀J ô`̀«`̀aƒ`̀J IQhô``̀°``̀V äó````̀ cCGh
 øFÉHõ∏d  IQGô`̀ë`̀ dG  á``̀LQO  ¢SÉ«≤d  …QGô``̀M
 πeÉY …CG OƒLh ∫ÉM »ah É«eƒj ø«∏eÉ©dGh
 Öéj ôãcCG hCG 37^5 ¬JQGôM áLQO ¿ƒHR hCG
 ∫É°üJ’Gh  GQƒ``̀a  ¿ƒdÉ°üdG  IQOÉ`̀¨`̀e  ¬«∏Y
 ¿ƒHR  …CG  IQOÉ¨eh  √óYƒe  AÉ¨dEGh  444``̀H
.19 ó«aƒμdÉH ábÓY É¡d ¢VGôYCG ¬«∏Y ô¡¶J

 »eƒj  πé°S  ô«aƒJ  Öéj{  :â©HÉJh
 ºbQh ¿ƒHõdG º°SG ¬«a Öàμj AÓª©dG ™«ªéd
 30  ¬H  ßØàëjh  IQÉjõdG  â`̀bhh  π°UGƒàdG
 áaÉ°ùe  ∑ô`̀J  ™e  ,IQÉ`̀jõ`̀dG  ïjQÉJ  øe  Éeƒj

.zâbƒdG ∫GƒW ôNBGh ¿ƒHR πc ø«H øjôàe
 QÉ¶àf’G ≥WÉæe AÉ¨dEG IQhô°V äócCGh
 ¿ƒdÉ°üdG  øe  äÓéªdGh  »°SGôμdG  á`̀dGREGh
 ôμÑe  â`̀bh  »a  ¿ƒHõdG  ∫ƒ°Uh  ∫É`̀M  »`̀ah
 êQÉ``̀N AÉ`̀≤`̀ Ñ`̀ dG ¬`̀«`̀∏`̀Y Ö`̀é`̀j ó`̀Yƒ`̀ª`̀ dG π`̀Ñ`̀b
 ø«M ≈dG  á°UÉîdG ¬àÑcôe »a hCG  ¿ƒdÉ°üdG

.¬d áHƒ∏£ªdG áeóîdG πªY AóÑd ¬FÉYóà°SG
 ™«ªL  ≈∏Y  Öéj  ¬``̀fCG  ≈∏Y  äOó`̀°`̀Th
 ∫GƒW  äÉeÉªμdGh  äGRÉØ≤dG  ¢ùÑd  ø«∏eÉ©dG
 hCG  ¿ƒHR  πc  ó©H  É¡dGóÑà°SG  Öéjh  âbƒdG

.É¡Kƒ∏J hCG É¡Ø∏J ∫ÉM »a
 ΩGóîà°SG  ∫Éª©dG  ≈∏Y  Öéj{  :âdÉbh
 Ö∏£àJ  »``̀à``̀dG  äÉ`̀eó`̀î`̀∏`̀ d  ¬``̀Lƒ``̀dG  »````̀bGh
 IOÉªdG  øe  ¿ƒ`̀Hõ`̀dG  ™e  ô°TÉÑªdG  ∫É°üJ’G
 ¿ƒHR  πc  ó©H  ¬LƒdG  »`̀bGh  º«≤©J  Öéjh
 øY √õ«côJ π≤j ’ »dƒëc ô¡£e ΩGóîà°SÉH

.%70 øY á«dƒëμdG
 AGóJQG  øFÉHõdG  ≈∏Y  Öéj  ¬fCG  äócCGh
 »a  É¡àdGREG  á«fÉμeEGh  äÉeÉªμdGh  äGRÉ`Ø≤dG
 ΩÉªμdG  á``̀dGREG)  áæ«©e  äÉeóN  º`jó≤J  ∫É`̀M
 ádGREGh ¬LƒdG ô©°T ádGREGh ábÓëdG äÉeóîd

.(ô«μ«æªdG äÉeóîd RÉØ≤dG
 π`̀cC’G  øY  ´Éæàe’G  Öéj  ¬`̀fCG  äó``cCGh
 øFÉHõ∏d  áÑ°ùædÉH  πëªdG  π`̀NGO  Üô°ûdGh
 á°UÉîdG  √É«ªdG  äGƒÑY  QÉ°†MG  º¡æμªjh

 ¿ƒμj  ¿CG  Öé«a  ¿ƒ∏eÉ©dG  É`̀eCG  ,§≤a  º¡H
.∂dòd á°ü°üîe áaôZ »a Üô°ûdGh πcC’G

 π°ùZ  ø«∏eÉ©dG  ≈∏Y  Öéj{  :â©HÉJh
 ¿ƒHÉ°üdGh ÅaGódG AÉªdG ΩGóîà°SÉH …ójC’G
 ¿ƒHR  πc  ó©Hh  ,πbC’G  ≈∏Y  á«fÉK  20  Ióªd
 ∫GóÑà°SG  óæY  hCG  ,¬LƒdG  á°ùeÓe  óæY  hCG

.zäGRÉØ≤dG
 ô`̀aƒ`̀J IÉ``̀ ```̀YGô``̀e IQhô```̀ °```̀V äó```````̀cCGh
 ájƒ¡àdG  IOÉjRh  ¿ƒdÉ°ü∏d  Ió«édG  ájƒ¡àdG
 hCG ò`̀``̀aGƒ`̀æ`̀dG í`̀à`̀a ≥`̀``̀jô`̀W ø`̀Y á`̀«`̀LQÉ`̀î`̀dG

.á£aÉ°ûdG ìhGôªdG ΩGóîà°SGh ÜGƒHC’G
 º≤©e ΩGó`̀î`̀à`̀ °`̀SG  Ö`̀é`̀j  ¬```̀fEG  â``̀dÉ``̀bh
 IOÉªdG  øe %70 øY √õ«côJ π≤j ’ »dƒëc
 ô«JGƒØdG  ™aO  ≈∏Y  ™«é°ûàdGh  ,á«dƒëμdG

.á«fhôàμdEG á≤jô£H
 äÉeÉªM  ≥∏Z  Öéj  ¬fCG  ≈∏Y  äOó°Th
 ,Éfƒ°ùdGh ,á«ë°üdG äÉeÉªëdG ,ΩÉªëà°S’G
 ¢û«àØàdG ºà«```°S ¬fCG IócDƒe ,QÉîÑdG ±ôZh
 äÓëªdG  ™«ªL  ≈∏Y  »FGƒ```°û©dG  …Qhó`̀dG
 ócCÉà∏d á°üàîªdG á«eƒμëdG äÉ¡édG πÑb øe

.á«ë°üdG äÉWGôà°T’ÉH ΩGõàd’G øe
 ô«aƒJ ¬æμªj ’ ¿ƒdÉ°U …CG{  :â©HÉJh
 áHƒ∏£ªdG  á«ë°üdG  äÉWGôà°T’G  ø`̀e  …CG

.zíàØdG IOÉYEG ΩóYh ≥∏¨dG ¬«∏Y Öéj
 ºjó≤àH  äÉfƒdÉ°ü∏d  íª°ùj  ’{  :âdÉbh

.z∫RÉæªdG »a äÉeóîdG

áYƒæªe äÉeóN
 áYƒæªe  á«dÉàdG  äÉeóîdG  ¿CG  äó`̀cCGh
 ∞«ØéJ  ,Iô°ûÑdGh  ¬LƒdG  äÉLÓY  :»`̀gh
 »FÉHô¡μdG  ∞ØéªdG  ΩGó`̀î`̀à`̀°`̀SÉ`̀H  ô©°ûdG
 Ö∏£àJ »`̀à`̀dG  äÉ`̀LÓ`̀©`̀dG  ,.zQGƒ`̀°`̀û`̀à`̀°`̀S’G{
 πãe  »``FÉ``Hô``¡``μ``dG  ∞`̀ Ø`̀é`̀ª`̀ dG  ΩGó``̀î``̀à``̀°``̀SG
 ,»``∏``jRGô``Ñ``dG ø`̀«`̀ JGô`̀ «`̀μ`̀ dG ,ø``̀«``̀JGô``̀«``̀μ``̀dG{
 ô`̀©`̀°`̀û`̀dG á`````̀ dGREG ,.zÉ``̀gô``̀ «``̀Zh ,ø``̀«``̀Jhô``̀Ñ``̀dG
 ,èfó«∏Hhôμ«ªdG  ,•ƒ`̀«`̀î`̀dG  ΩGó`̀î`̀à`̀°`̀SÉ`̀H
 ΩÉ`̀ª`̀ë`̀dGh êÉ`̀°`̀ù`̀ª`̀dG π`̀ã`̀e É`̀Ñ`̀°`̀ù`̀dG äÉ``eó``N
 øe  ´ƒ`̀f  …CGh  »côàdG  ΩÉªëdGh  »Hô¨ªdG
 ¢û≤f  äÉeóN  ,á«ë°üdG  äÉeÉªëdG  ´Gƒ`̀fCG
 äÉ`̀eó`̀N ,êÉ`̀«`̀μ`̀ª`̀dG ,AÉ`̀ æ`̀ë`̀ dG Ö`̀«`̀°`̀†`̀î`̀Jh
 äÓ°Uh Ö«côJ ,¢TƒeôdG Ö«côJ ,ô«ª°ùàdG

.´ÉLôà°SÓd á∏HÉ≤dG ô©°ûdG
 ≈∏Y  Öéj  ¬fEÉa  ô©°ûdG  ¢üb  ∫ÉM  »a
 ÉeCG  ¿ƒdÉ°üdG  π`̀NGO  ô©°ûdG  π°ùZ  AÉ°ùædG
 ô©°ûdG  π«∏ÑàH  »Øàμ«a  ∫ÉLô∏d  áÑ°ùædÉH

.AÉªdG ñÉîH ΩGóîà°SÉH
 ΩGó`̀î`̀à`̀°`̀S’G  äGP  •ƒ`̀Ø`̀ dG  ΩGó`̀î`̀à`̀°`̀SG
 Ö∏£J  ∫É`̀M  »`̀a  ô©°ûdG  ∞«Øéàd  ó`̀MGƒ`̀dG

.ôeC’G
 …OÉØàd  ÖWQ  ƒgh  ô©°ûdG  ¢üb  Öéj

.AGƒ¡dG »a ô©°ûdG äÉÄjõL ôjÉ£J
 π«jGôªdÉH á«°TÉª≤dG π«jGôªdG ∫GóÑà°SG
 øe  áYƒæ°üªdG  ó`̀MGƒ`̀dG  ΩGóîà°S’G  äGP

.∂à°SÓÑdG hCG ¥QƒdG
 QÉ°üàb’G  :»∏j  Ée  Öé«a  ábÓë∏d  ÉeCG
 ΩGóîà°S’G  äGP  äGôØ°ûdG  ΩGóîà°SG  ≈∏Y
 πc  ó©H  IôØ°ûdG  ø`̀e  ¢ü∏îàdGh  ó`̀MGƒ`̀dG

.¿ƒHR
 º≤©e ΩGóîà°SÉH ábÓëdG øFÉμe ô«¡£J
 á«dƒëμdG IOÉªdG øY √õ«côJ π≤j ’ »dƒëc

.ΩGóîà°SG πc ó©Hh πÑb
 :»∏j  É`̀e  Öé«a  ô`̀©`̀°`̀û`̀dG  ≠Ñ°üd  É```eCG
 óMGh  ¿ƒHR  á«ªμH  ô©°ûdG  ≠Ñ°U  ΩGóîà°SG

.§≤a
 ΩGóîà°S’G  äGP  π«jGôªdG  ΩGóîà°SG
 ∂à°SÓÑdG hCG ¥QƒdG øe áYƒæ°üªdG óMGƒdG

.á«°TÉª≤dG π«jGôªdG øe k’óH
 Öé«a IhÓëdG hCG ™ª°ûdG äÉeóN ÉeCG
 õ«¡éJ Öéj çƒ∏àdG  çhóM ™æªd  :»∏j  Ée
 óMGh  ΩGóîà°S’  IhÓëdG  hCG  ™ª°ûdG  á«ªc

.Iô«Ñc á«ªc õ«¡éJ ΩóYh Iôe πc »a
 ΩGóîà°S’G  äGP  äGhOC’G  ΩGóîà°SG

 (á«Ñ°ûîdG  OGƒ````̀YC’G  ,¢`̀TÉ`̀ª`̀≤`̀dG)  ó``MGƒ``dG
.Égô«Zh

 hCG  ™`̀ª`̀°`̀û`̀dG  á``̀jhÉ``̀M  CÓ`̀ª`̀ J  ¿CG  Ö`̀é`̀j
 ¿ƒ`̀HR  ΩGó`̀î`̀à`̀°`̀S’  »ØμJ  á«ªμH  IhÓ`̀ë`̀dG

.óMGh
 hCG ™ª°ûdG á«YhCG º«≤©Jh ∞«¶æJ Öéj

.ΩGóîà°SG πc ó©H IhÓëdG
 ô«μ«æªdGh  ô`̀«`̀c  …ó`̀Ñ`̀dG  äÉ`̀eó`̀N  É``̀eCG

:»dÉàdG IQhô°V äócCÉa
 º¡jójCG  π°ùZ  ø`̀FÉ`̀Hõ`̀dG  ≈∏Y  Öéj  -
 á«fÉK  20  Ióªd  ¿ƒHÉ°üdGh  ÅaGódG  AÉªdÉH
 ’  »dƒëc  º≤©e  ΩGóîà°SG  hCG  π`̀ bC’G  ≈∏Y
 IOÉªdG  ø`̀e  %70  ø`Y  √õ«côJ  áÑ`°ùf  π≤J

.ô«μ«æªdG áeóN ó©Hh πÑb á«dƒëμdG
 AÓª©dG  øFÉHõdG  ΩGó`̀bCG  π°ùZ  Öéj-  
 ’  º≤©e  ΩGó`̀î`̀à`̀°`̀SÉ`̀H  ô«μjóÑdG  π`̀ª`̀Y  π`̀Ñ`̀b
 IOÉ`̀ª`̀dG  ø`̀e  %70  ø`̀Y  Iõ`̀«`̀cô`̀J  áÑ°ùf  π≤J

.á«dƒëμdG
 äÉeÉªμdG AGóJQG øFÉHõdG ≈∏Y Öéj- 

.ô«μ«æªdGh ô«μjóÑdG πªY AÉæKG
 äGhOC’G ™«ªL º«≤©Jh ô«¡£J Öéj -
 ,á«YhC’G  ,ô`̀aÉ`̀XC’G  äÉ°ü≤e)  áeóîà°ùªdG
 ΩGó`̀î`̀à`̀°`̀SG π``̀c ó`̀©`̀H ,(ï````̀dG ..äÉ`̀°`̀ü`̀≤`̀ª`̀dG

.…QGôëdG º«≤©àdG Iõ¡LCG ΩGóîà°SÉH
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««

««

IOó°ûe á«FÉbh äGAGôLEG π``X »a πª©∏d ∫hC’G Ωƒ«dG »a §°Sƒàe ∫É``ÑbEG

Égô«aGòëH óYGƒ≤dG Gƒ≤ÑW äÉfƒdÉ°üdG ÜÉë°UCGh ..á«°üî°ûdG äGhOC’G Gƒ∏ªM øFÉHR

≥WÉæªdG ™«ªL »a á«∏NGódG ∫ÉLôd áØãμe ájƒYƒJh á«°û«àØJ ä’ƒL

ábÓëdG äÓëeh äÉfƒdÉ°üdG ∫É°UhCG »a ÜóJ IÉ«ëdG

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

 äÉfƒdÉ°üdG  ≈`̀dEG  IÉ«ëdG  äOÉ`̀Y  ¥Ó`̀ZE’G  øe  Éeƒj  60  ƒëf  ó©H
 IOó°ûe  ájRGôàMG  äGAGô`̀LEG  §°Sh  AÉ©HQC’G  ¢ùeCG  ábÓëdG  äÓëeh
 áYÉæ°üdG  IQGRh  É¡JOóM  »àdG  á«ë°üdG  äÉWGôà°T’G  ™e  É«°TÉªJ
 áëaÉμªd  »æWƒdG  ≥jôØdG  äÉª«∏©àd  Gò«ØæJ  áMÉ«°ùdGh  IQÉéàdGh

.(19 ó«aƒc) óéà°ùªdG ÉfhQƒc ¢Shô«a
 äÉfƒdÉ°üdGh ábÓëdG äÓëe âëàa ÉMÉÑ°U áæeÉãdG áYÉ°ùdG òæe
 ∫É°üJ’G ≥jôW øY á≤Ñ°ùe ó«YGƒe GhõéM øjòdG øFÉHõdG ΩÉeCG É¡HGƒHCG
 Éª«a ,á«°VÉªdG ΩÉjC’G ∫ÓN »YÉªàL’G π°UGƒàdG ™bGƒe ≥jôW øY hCG
 ábÓëdG äÓëe á«ÑdÉZ »a É£°Sƒàe ó«YGƒªdG õéM ≈∏Y ∫ÉÑbE’G ¿Éc
 ≈dEG  ÜÉgòdG  øe  ø«ª«≤ªdGh  ø«æWGƒªdG  øe  ójó©dG  ±ƒîJ ≈dEG  Gô¶f

.¢Shô«ØdG ÖÑ°ùH äÉfƒdÉ°üdG
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:ô£°ùdG ∫hCG
 ,É`̀eƒ`̀ª`̀Y ¢``̀UÉ``̀î``̀dG ´É``̀£``̀≤``̀dG »``̀ a ¿ƒ``̀∏``̀eÉ``̀©``̀dG
 á«¡«aôàdG  õcGôªdGh  Éªæ«°ùdG  QhO  »a  ¿ƒ∏eÉ©dGh
 »a  ô¶ædG  áª«μëdG  IOÉ«≤dG  ¿hó°TÉæj  É°Uƒ°üN
 »àdG áKÓãdG Qƒ¡°ûdG Iôàa AÉ¡àfG ÜGôàbG ™e ,ºgôeCG
 ¿C’  ,É¡«a  º¡ÑJGhQ  ™aóH  IQƒμ°ûe  á`̀dhó`̀dG  äQOÉ``H
 äGô≤e íàØJ ºd ¿EG º¡ÑJGhQ ∞bƒàJ ób á∏Ñ≤ªdG IôàØdG

.πª©dG ≈dEG GhOƒ©jh º¡dÉªYCG

:§≤a º∏©∏d
 É¡fÓYEG ≈∏Y áeÉ©dG áHÉ«æ∏d ôjó≤àdGh ôμ°ûdG πc 
 ¥ô`̀Z  á«°†b  »`̀a  á©°SƒªdG  äÉ≤«≤ëàdG  Iô`̀°`̀TÉ`̀Ñ`̀e
 ôØN  øe  ÉZÓH  É¡«≤∏J  ôKEG  ,»MÉæL  ø°ùM  ΩƒMôªdG
 áeÉ©dG áHÉ«ædG ¬H Ωƒ≤à°S ÉªH Éæà≤K ™eh ..πMGƒ°ùdG
 »a  ≈æªàf  ÉæfEÉa  ,áaÉØ°Th  á«fƒfÉb  äGAGô```LEG  øe
 É¡°ùØæH  áeÉ©dG  áHÉ«ædG  ô°TÉÑJ  ¿CG  áeOÉ≤dG  äGôªdG
 Égô«ãj  »àdG  ÉjÉ°†≤dG  »a  ≥«≤ëàdG  -¿ƒfÉ≤∏d  É≤ah-
 äÉZÓÑdG  »≤∏J  ≈dEG  áLÉëdG  ¿hO  øe  ,ΩÉ©dG  …CGô`̀dG

 .á¡L …CG øe

:∂ëªdG ≈∏Y ..»©ªàéªdG »YƒdG
 OÉ©àH’G  IQhô°†H  ¢ùeCG  ∫É≤e  »a  Éfô°TCG  Éªch
 ≥jôa  IQGOEG  è¡f  ¿EG  å«Mh  ,áfQÉ≤ªdG  áaÉ≤K  ø`̀Y
 ∞∏àîe »a ¿RGƒàªdGh »£°SƒdG è¡ædG ƒg øjôëÑdG
 »a  á«bÉÑà°S’G  äGƒ`̀£`̀î`̀dG  Ö`̀MÉ`̀°`̀Uh  ,Ö`̀fGƒ`̀é`̀dG
 »YƒdG  ¿CG  iôf  ÉæfEÉa  ,ÉfhQƒc  ¢Shô«Ød  …ó°üàdG
 √Qhó≤ªHh  ,∂ëªdG  ≈∏Y  íÑ°UCG  Ωƒ«dG  »©ªàéªdG
 á«HÉéjE’G  èFÉàædG  »a  á∏°UGƒªdG  ≥≤ëj  ¿CG  √óMh
 ≈`̀dEG  IOƒ`̀©`̀dG  Ωó`̀Yh  ,ôØ°üdG  á∏Môe  ≈`̀ dEG  ∫ƒ°Uƒ∏d

.ôØ°üdG ™HôªdG
 ≈`̀ dEG …ô`̀ °`̀Shó`̀ dG Qó``̀H Ö`̀FÉ`̀æ`̀dG Iƒ```YO ¿EÉ```a Gò``̀d
 »ë°üdG  »YƒdG  IOÉjõd  ∞«≤ãàdGh  á«YƒàdG  ∞«ãμJ
 ™«ªéH  ø«ª«≤ªdGh  ø«æWGƒªdG  ø«H  »YÉªàL’Gh

 ƒg  É«éjQóJ  äGAGô```̀LE’G  ™`̀aQ  ™e  ÉæeGõJ  ,äÉ¨∏dG
.á«©bGh ôãcC’Gh ,πãeC’Gh π°†aC’G ôeC’G

 º«≤ªdGh  ø`̀WGƒ`̀ª`̀dG  πªëj  ∂`̀ dP  ¿EÉ``̀a  ™Ñ£dÉHh
 »a ≈≤Ñj ¿CG ÖZQ øe AGƒ°S ,áØYÉ°†ªdG á«dhDƒ°ùªdG
 ÉgAÉ°†b  Qôb  øe  hCG  ,á«Ø«°üdG  IôàØdG  ∫ÓN  OÓÑdG
 ,äGQÉ``jõ``dGh  á`̀cô`̀ë`̀dG  å«M  ,êQÉ`̀î`̀ dG  »`̀a  áMÉ«°S
 áeÓ°Sh áë°U QGôb ¿EG å«Mh ..äGAÉ≤∏dGh π≤æàdGh

.√óMh ¬jód ¿ƒμ«°S OôØdG
 ÉæfEÉa  ,äGAGô`̀LE’G  º¶©e ™aQ ≈dEG  ¬LƒàdG  ™eh
 ¢ùÑ∏H  á°UÉîdG  äGAGô````̀LE’G  ™`̀aQ  Ωó`̀Y  ≈``̀dEG  ƒ`̀Yó`̀f
 ,áaÉ¶ædÉH  ΩGõàd’Gh  »YÉªàL’G  óYÉÑàdGh  áeÉªμdG
 ,¿É°ùfE’G áeÓ°Sh áë°U øY ∫hC’G ´ÉaódG §N »¡a
 ≈∏Y  íÑ°UCG  »©ªàéªdG  »YƒdG  ¿CG  ∑Qóf  ¿CG  Éæ«∏Yh
 ≈∏Y  á¶aÉëªdG  »a  ÉfóMh  Éfó«H  QGô`̀≤`̀dGh  ,∂ëªdG

.¬∏dG íª°S ’ ¢Shô«ØdÉH áHÉ°UE’G hCG ,áë°üdG

:áÑLGh á¶MÓe
 øH  ¬∏dGóÑY  π°VÉØdG  QÉ°ûà°ùªdG  IOÉ©°S  ¿Ó`̀YEG
 ¢ù«FQ ÖFÉf õ««ªàdG áªμëe ¢ù«FQ ø«æ«YƒÑdG ø°ùM
 á«FÉ°†≤dG  IRÉ`̀LE’G  AÉ¨dEG  AÉ°†≤∏d  ≈∏YC’G  ¢ù∏éªdG
 IôàØdG  »a  É¡ØbƒJ  ó©H  ,ºcÉëªdG  ™«ªéd  ájƒæ°ùdG
 IQOÉÑeh  á«HÉéjEG  Iƒ£N  ,ÉfhQƒc  ÖÑ°ùH  á«°VÉªdG
 IôbƒªdG  á«FÉ°†≤dG  á£∏°ùdG  ¢UôM  ócDƒJ  ,ádhDƒ°ùe

.¢SÉædG ídÉ°üe ≈∏Y øjôëÑdG áμ∏ªe »a

:ô£°ùdG ôNBG
 ájQÉÑLE’G  IRÉ`̀LE’G  ¿CÉ°ûH  ∫ó©dG  IQGRh  º«ª©J
 ºjôμdG  ¿BGô≤dG  ß«ØëJ  õcGôªd  ô`̀LC’G  áYƒaóe  ô«Z
 áKÓK  Ió`̀e  IQGRƒ`̀∏`̀ d  á©HÉàdG  á`̀«`̀fBGô`̀≤`̀dG  äÉ≤∏ëdGh
 øe ¢†aôdGh ÜGô¨à°S’G  »≤d  ô¡°ûdG  ∞°üfh ô¡°TCG
 IOÉ«≤dG  Ghó°TÉfh  ,ß«ØëàdG  õcGôe  »a  ø«∏eÉ©dG
 øe º¡©e QôμàªdG ´ƒ°VƒªdG ∞bƒd πNóàdG áª«μëdG

.õcGôªdG øY ø«dhDƒ°ùªdG πÑb

ó«ªëŸG ó«ª malmahmeed7@gmail.com

∂ëªdG ≈∏Y ..»©ªàéªdG »YƒdG
 ø°ùM  ø`̀H  ¬∏dGóÑY  QÉ°ûà°ùªdG  ìô`̀°`̀U
 ÖFÉf  õ««ªàdG  áªμëe  ¢ù«FQ  ø«æ«YƒÑdG
 AÉ¨dEÉH  AÉ°†≤∏d  ≈`̀∏`̀YC’G  ¢ù∏éªdG  ¢ù«FQ
 ºcÉëªdG ™«ªéd ájƒæ°ùdG á«FÉ°†≤dG IRÉLE’G
 ºcÉëªdG  »a  πª©dÉH  QGôªà°S’Gh  É¡JÉLQóH
 ºcÉëªdG πª©d ájôjƒ£J IQOÉÑªc ΩÉ©dG ∫GƒW
 ≈∏YC’G ¢ù∏éªdG øe É°UôM É¡ª«¶æJ IOÉYEGh
 ≈∏Yh IõLÉædG ádGó©dG ≥«≤ëJ ≈∏Y AÉ°†≤∏d
 AÉ°SQEÉH  QGôªà°S’G  ±ó¡H  ΩÉ`̀©`̀dG  ídÉ°üdG
 ™jô°Sh  πYÉa  πμ°ûH  ™ªàéªdG  »a  ¥ƒ≤ëdG
 ÉjÉ°†≤dG  OóY ™e ≥aGƒàj ÉjÉ°†≤dG  º°ùM »a
 π«LCÉJ  ºJ  »àdG  ºcÉëªdG  ΩÉ`̀eCG  áMhô£ªdG
 ÉfhQƒc  áëFÉL  äÉ`̀«`̀YGó`̀J  ÖÑ°ùH  É¡°†©H

.z19-ó«aƒc{
 ¿EG  ø«æ«YƒÑdG  ¬∏dGóÑY QÉ°ûà°ùªdG  ∫Ébh
 øe  º¡àbÉW  πeÉμH  ¿ƒ∏ª©j  ±ƒ°S  IÉ°†≤dG

 º¡eÉeCG  »àdG  ÉjÉ°†≤dG  º°ùMh  ô¶ædG  π`̀LCG
 »a  Gƒ∏ªY  Éªc  ÉeÉªJ  ÉjÉ°†≤dG  ºcGôJ  ™æªd
 áë°VGh  äGRÉ`̀é`̀fEÉ`̀ c  á≤HÉ°ùdG  äGƒ`̀æ`̀°`̀ù`̀dG

 ¢VÉØîfG »a á«FÉ°†≤dG á£∏°ùdG ≈dEG âØ«°VCG
 áYô°S  ∫Ó`̀N  ø`̀e  …ƒæ°ùdG  º`̀cGô`̀à`̀dG  áÑ°ùf
 iƒYódG ôªY §°SƒàªH ihÉYódG »a π°üØdG
 ádGó©dG ≈dEG ’ƒ°Uh ∂dPh ,ô¡°TCG áà°S øe πbCG
 .á`̀bó`̀dGh  áYô°ùdÉH  º°ùàJ  »`̀à`̀dG  Iõ`̀LÉ`̀æ`̀dG
 É¡d  á«FÉ°†≤dG  IRÉ``̀LE’G  AÉ`̀¨`̀dEG  ¿CG  ±É`̀°`̀VCGh
 øjó«©°üdG  ≈∏Y  IójóY  äÉ«HÉéjEG  ó«cCÉàdÉH

.…OÉ°üàb’Gh »YÉªàL’G
 á«FÉ°†≤dG  IRÉ``̀LE’G  AÉ¨dEG  QGô`̀b  »JCÉjh
 ≈∏YC’G  ¢ù∏éªdG  ø«H  ≥«°ùæàdÉH  ájƒæ°ùdG
 á«eÓ°SE’G ¿hDƒ°ûdGh ∫ó©dG IQGRhh AÉ°†≤∏d
 á`̀«`̀©`̀ª`̀Lh á``eÉ``©``dG á`̀ HÉ`̀ «`̀ æ`̀ dGh ±É```````̀bhC’Gh

.á«æjôëÑdG ø«eÉëªdG
 áëFÉL  ∫ÓN  »dó©dG  ´É£≤dG  ó¡°T  óbh
 ∫Ó`̀N ø`̀e »`̀fhô`̀à`̀μ`̀ dE’G ∫ƒ`̀ë`̀à`̀dG É``fhQƒ``c
 á«FÉ°†≤dG  …hÉ`̀Yó`̀dG  ™`̀aQ  äÉ`̀eó`̀N  ø«°TóJ

 ,äGôcòe  ºjó≤Jh  ,πeÉc  πμ°ûH  É«fhôàμdEG
 äÉªcÉëªdG  ≈dEG  áaÉ°VE’ÉH  ,ΩÉμMC’G  ò«ØæJh
 ¢ù∏éªdG  ¿EÉ``̀ a  ∂`̀ dò`̀Hh  ,ó`̀©`̀H  ø`̀Y  á`̀«`̀Fô`̀ª`̀dG
 ádhòÑªdG  Oƒ`̀¡`̀é`̀dG  Qó`̀≤`̀j  AÉ°†≤∏d  ≈`̀ ∏`̀ YC’G
 ¢Shô«Ød  …ó°üà∏d  á«æ©ªdG  äÉ`̀¡`̀é`̀dG  ø`̀e
 πc PÉîJG ≈∏Y É°†jCG √QhóH πª©j PEG ÉfhQƒc
 ßØëJ »àdG äGQGô≤dGh á«FÉbƒdG äGAGôLE’G
 º¡àeÓ°S  ø«eÉëªdGh  ø«°VÉ≤àª∏dh  IÉ°†≤∏d
 á©LGôªdG  âëJ  ¿ƒμà°S  »àdGh  º¡àë°Uh
 »FÉ°†≤dG πª©dG ΩÉ¶àfG øe ócCÉà∏d Iôªà°ùªdG
 ¢†jô©J ΩóYh áeÉ©dG áë°üdG ≈∏Y ®ÉØëdGh
 .º¡àeÓ°S  Oó¡j  ô£N  …C’  iƒYódG  ±Gô`̀WCG
 AÉ°†≤∏d  ≈∏YC’G  ¢ù∏éªdG  ¿CG  ôcòdÉH  ôjóédG
 π«μ°ûJ IOÉYEG  øª°†àj GQGôb ÉÑjôb Qó°ü«°S
 πª©dG  »a  AóÑdG  ïjQÉJ  Éæª°†àe  ºcÉëªdG

.QGô≤dG Gò¡H

É``¡JÉLQóH º``cÉëªdG ™``«ªéd á``«FÉ°†≤dG IRÉ``LE’G AÉ``¨dEG
IõLÉædG á``dGó©dG ≥«≤ëàd º``cÉëªdG π``ª©d ájôjƒ£J IQOÉ``Ñe QGô``≤dG :ø``«æ«YƒÑdG

.ø«æ«YƒÑdG ¬∏dGóÑY QÉ°ûà°ùªdG |

 ƒ°†Y  …OGhò``dG  ¬∏dGóÑY  ÖdÉW
 ™°VƒH  áeƒμëdG  ÜGƒ`̀æ`̀dG  ¢ù∏ée
 á`̀eOÉ`̀≤`̀dG á`̀∏`̀Mô`̀ª`̀dG á`̀«`̀é`̀«`̀JGô`̀à`̀°`̀SG
 á∏Môe  ≈dEG  ∫É≤àf’G  øª°†àJ  »àdGh
 ™«é°ûJh  »`̀é`̀jQó`̀à`̀ dG  ¢`̀û`̀jÉ`̀©`̀à`̀dG
 áYÉæªdG  õ«ØëJ  »`̀∏`̀Y  ø`̀«`̀æ`̀WGƒ`̀ª`̀dG
 ¢ShôjÉa  ™e  á«YÉªàL’Gh  ájOôØdG
 §`̀ª`̀f ≈``̀∏``̀Y OÉ```̀«```̀à```̀Y’Gh É```̀ fhQƒ```̀c

 òNC’G  á∏°UGƒe ™e  IójóédG  IÉ«ëdG
 á«ë°üdGh  ájRGôàM’G  äGAGôLE’ÉH

.IÉ«ëdG ¿hDƒ°T ™«ªL »a IOÉà©ªdG
 ™```°```Vh IQhô```````°```````V ó```````````̀ cCGh
 ó©H É`̀ª`̀d  á`̀«`̀é`̀«`̀JGô`̀à`̀°`̀S’G §`̀£`̀î`̀dG
 ≈∏Y π`̀ª`̀©`̀ dGh É``̀fhQƒ``̀c ¢`̀Shô`̀ jÉ`̀ a
 IOÉ`̀Ø`̀à`̀ °`̀ù`̀ª`̀ dG ¢````̀ShQó````̀dG π`̀ «`̀∏`̀ë`̀J
 ™`̀«`̀ª`̀L »```̀a á``̀ë``̀FÉ``̀é``̀dG √ò````̀g ø```̀e

 á«°SÉ«°ùdGh  ájOÉ°üàb’G  ä’ÉéªdG
 á`̀«`̀Lƒ`̀dƒ`̀æ`̀μ`̀à`̀dGh á``̀«``̀YÉ``̀ª``̀à``̀L’Gh
 óYÉ°ùj QÉWEG  »a É¡©°Vhh á«æeC’Gh
 áeGóà°ùªdG  á«ªæàdGh  ôjƒ£àdG  ≈∏Y
 äÉYÉ£bh  ádhódG  ¿hDƒ°T  ™«ªL  »a

.∫ÉªYC’G
 áeƒμëdG  …OGhò``̀ dG  ÖdÉW  Éªc
 ¢`̀ShQó`̀ª`̀dG  §«£îàdÉH  Iô`̀bƒ`̀ª`̀ dG

 ≈dEG  áeÉ©dG  äÉeóîdG  ºjó≤J  IOÉ`̀YE’
 IOƒYh  »éjQóJ  πμ°ûH  ø«æWGƒªdG
 óLÉ°ùªdG  íàah  á«©«Ñ£dG  IÉ«ëdG
 á«MÉ«°ùdG äÉeóîdGh IOÉÑ©dG QhOh
 á``̀jQÉ``̀é``̀à``̀dG á``̀£``̀ °``̀ û``̀ fC’G IOƒ```````̀Yh
 ≥«°ùæàdG  ≈dEG  áaÉ°VE’ÉH  .¥Gƒ°SC’Gh
 äÉ`̀eó`̀N  IOÉ`````̀YE’  º`̀ dÉ`̀©`̀ dG  ∫hO  ™``̀e
 áμ∏ªªdG  ™`̀e  ≥«°ùæàdGh  ¿Gô`̀«`̀£`̀dG

 íàa IOÉ````̀YE’ á`̀jOƒ`̀©`̀°`̀ù`̀dG á`̀«`̀Hô`̀©`̀dG
 PÉîJG ™e É«éjQóJ ó¡a ∂∏ªdG  ô°ùL

.ájRGôàM’G äGAGôLE’G

™e ≥``«°ùæàdG ≈``dEG á``eƒμëdG ƒ``Yój …OGhò``dG Ö``FÉædG
É«éjQóJ ó``¡a ∂``∏ªdG ô``°ùL í``àa IOÉ``YE’ á``jOƒ©°ùdG

.…OGhòdG ¬∏dGóÑY |

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

 π«LCÉJ á«FÉæédG É«∏©dG ±ÉæÄà°S’G áªμëe äQôb
 »a  IQOÉ°üdG  pΩÉμMC’G  ≈∏Y  áeÉ©dG  áHÉ«ædG  ±ÉæÄà°SG
 pπ°ù¨d  ºî°V  §£îe  »a  ácQÉ°ûªdÉH  ø«fGóªdG  ≥M
 ºJ  …ò``̀dG  πÑ≤à°ùªdG  p∂`̀æ`̀H  nô`̀Ñ`̀Y  äGQ’hó```̀ dG  äGQÉ`̀«`̀∏`̀e
 πÑb  øe  ¬«a  ºμëàdGh  øjôëÑdG  áμ∏ªe  »a  ¬°ù«°SCÉJ
 »æWƒdG ∂æÑdG  Éªg ,¿GôjE’ ø«cƒ∏ªe ø««fGôjEG  ø«μæH
 14  ≈dEG  ∂dPh  ,¿GôjEG  äGQOÉ°U  ∂æHh  z»∏e{  »fGôjE’G
 »a  äQÉ°TCG  áHÉ«ædG  âfÉch  .ø«ª¡àªdG  ¿Ó`̀YE’  ƒ«fƒj
 ™e  oÖ°SÉæàJ  ’  IQOÉ°üdG  nΩÉμMC’G  ¿CG  ≈`̀dEG  É¡aÉæÄà°SG
 áHƒ≤©dG áeAÓe Ωó©dh º¡«dEG Ióæ°ùªdG pºFGôédG páeÉ°ùL
 ≠∏H É keÉμMCG  iôÑμdG  á«FÉæédG oáªμëªdG äQó°UCG  å«M
 ™bGƒH ø«ª¡àe áKÓãd áæ°S 25 Ióe øé°ùdG É¡Yƒªée

 ´ƒªée ≠∏H Éªc ,ÉjÉ°†b 5 πc øY äGƒæ°S 5 øé°ùdG
 πÑ≤à°ùªdG  ∑ƒæHh  ø«ª¡àªdG  ≈∏Y  á©bƒªdG  äÉeGô¨dG
 3^5 á`̀Mhó`̀dG äGQOÉ``̀°``̀Uh ¿Gô```̀jEG äGQOÉ``̀°``̀Uh »`̀∏`̀eh

.QÉæjO ø«jÓe
 áeó≤ªdG  É¡aÉæÄà°SG  pIôcòe  »a  oáHÉ«ædG  âaÉ°VCGh
 »àdG nºFGôédG ¿CG ≈dhC’G É«∏©dG ±ÉæÄà°S’G áªμëe ≈dEG
 §ÑJQG Éeh ∫GƒeCG π°ùZ ájÉæL »g ¿ƒª¡àªdG É¡ÑμJQG
 ò«ØæJh  IòØæªdG  IóMƒdG  QÉ£NEG  ΩóY  ºFGôL  øe  É¡H
 AÓª©dG  ájƒg  øe  ≥≤ëàdG  ¿hO  øe  πjƒëJ  äÉ«∏ªY
 …õcôªdG ∂æÑdG äÉ¡«Lƒàd áØdÉîªdÉH ¢üëa ¿hO øeh
 GQÉ£NCG â∏ sμ°T É¡fCG Éªc ,∫GƒeC’G Qó°üe AÉØNE’ óª©Jh
 Gô«ãc  ¿CG  á°UÉNh  »æWƒdGh  »ªdÉ©dG  OÉ°üàb’G  ≈∏Y

 »a Ωóîà°ùJ á«Ø«μdG ∂∏àH ∫GƒeC’G πjƒëJ äÉ«∏ªY øe
 ≈Yóà°SG Ée ƒgh ,É¡∏°ùZ ó©H á«HÉgQE’G äÉ«∏ª©dG ºYO
 ô¶M  ¿CÉ`̀°`̀û`̀H  2001  áæ°ùd  4  º`̀ bQ  ¿ƒ`̀fÉ`̀≤`̀dG  QGó`̀ °`̀UEG
 ójó°ûàH  áHÉ«ædG  âÑdÉWh  ,∫Gƒ``̀eC’G  π°ùZ  áëaÉμeh

.≈°übC’G ÉgóM »a É¡∏©éH É¡H »°†≤ªdG áHƒ≤©dG
 º¡àØ°üH ø«ª¡àªdG ¿CG ≈dEG äQÉ°TCG áHÉ«ædG âfÉch
 º¡jód  äô``aGƒ``J  πÑ≤à°ùªdG  ∂`̀æ`̀H  »`̀a  ø`̀«`̀∏`̀eÉ`̀©`̀dG  ø`̀e
 äGQOÉ°U  ∂æH  øe  Ö∏£H  ≥∏©àJ  äÉ¡Ñ°Th  äÉeƒ∏©e
 πëe ∫GƒeC’G á«μ∏eh ácôM AÉØNEG áMhódG ´ôa ¿GôjEG
 πjƒëàdG ÖdÉW π«ª©dG º°SG AÉØNEG Ghóª©Jh πjƒëàdG
 IòØæªdG  IóMƒdG  QÉ£NEG  ¿hO  øe  πjƒëàdÉH  º¡eÉ«bh
 GƒÑYÓJ  Éªc  ,ágƒÑ°ûe  á«∏ªY  É¡fƒc  øe  ºZôdG  ≈∏Y

 Qó°üªdG  ágƒÑ°ûe  ∫Gƒ```̀eCG  π`̀jƒ`̀ë`̀J  äGóæà°ùe  »`̀a
 ≈dEG  áaÉ°VE’ÉH  πjƒëàdG  ÖdÉW »fGôjE’G  ∂æÑdG  ájƒgh
 IOó©àe  ºFGôL  ÜÉμJQÉH  º¡«∏Y  ≈Yóª∏d  áØ∏àîe  mº¡J
 πjƒªJh ∫GƒeC’G π°ùZ áëaÉμeh ô¶M ¿ƒfÉb ÖLƒªH

.ø«fGƒ≤dG º¡JÉcÉ¡àfG ÖLƒªH ∂dòch ,ÜÉgQE’G
 IóY  ΩGO  ™°Sƒe  ≥«≤ëJ  ó©H  ¬`̀fCG  âë°VhCG  Éªc
 ºî°†dG  §£îªdG  »`̀a  ø«ª¡àªdG  â`̀ dÉ`̀MCG  ,äGƒ`̀æ`̀°`̀S
 π°ù¨H á«FÉ°†≤dG äÉ≤MÓªdG ≥∏©àJ PEG ,∫GƒeC’G π°ù¨d
 ºJ  …ò``̀dG  πÑ≤à°ùªdG  ∂æH  ôÑY  äGQ’hó````̀dG  äGQÉ`̀«`̀∏`̀e
 πÑb  øe  ¬«a  ºμëàdGh  øjôëÑdG  áμ∏ªe  »a  ¬°ù«°SCÉJ
 »æWƒdG ∂æÑdG  Éªg ,¿GôjE’ ø«cƒ∏ªe ø««fGôjEG  ø«μæH

.¿GôjEG äGQOÉ°U ∂æHh z»∏e{ »fGôjE’G

ø«ª¡àªdG ¿Ó``YE’ πÑ≤à°ùªdG ∂æH ΩÉμ``MCG ≈∏Y áHÉ«ædG ø``©W π«LCÉJ

 ºμM õ`̀«`̀«`̀ª`̀à`̀dG  á`̀ª`̀μ`̀ë`̀e  äó````̀ jCG
 ø«ª¡àe  3  ≈∏Y  äGƒæ°S  10  øé°ùdG
 ¬∏dG Üõ``̀M Ö`̀FÉ`̀à`̀c ≈``̀ dEG  ΩÉ`̀ª`̀°`̀†`̀f’É`̀H
 ≈∏Y  πª©dG  ±ó¡H  »HÉgQE’G  »bGô©dG
 ,áμ∏ªªdG  »a  á«HÉgQEG  äÉ«∏ªY  ò«ØæJ
 ôNB’  äGƒæ°S  3  øé°ùdG  äó`̀jCG  Éª«a

.QÉæjO ∞dCG áFÉe º¡æe πc ºjô¨Jh
 iô``̀Ñ``̀μ``̀dG á``ª``μ``ë``ª``dG â```̀ fÉ```̀ ch
 11 kÉ`̀ª`̀μ`̀M äQó```°```UCG ó``̀b á`̀«`̀FÉ`̀æ`̀é`̀dG
 Éª¡àe  ô°ûY  óMCG  áfGOEÉH  2019/07/
 áYÉªL  ¢ù«°SCÉJ  äÉ`̀jÉ`̀æ`̀L  º`̀¡`̀J  ø`̀Y
 ¿ƒ`̀fÉ`̀≤`̀dG ΩÉ``̀μ``̀MC’ kÉ``̀aÓ``̀N á``̀«``̀HÉ``̀gQEG
 áYÉªL  πjƒªJh  ,É¡«dEG  ΩÉª°†f’Gh
 ÜQó`̀à`̀dGh  ,kÉ`̀«`̀HÉ`̀gQEG  kÉWÉ°ûf  ¢SQÉªJ
 Iõ¡éªdGh  á∏¡°ùªdG  ∫É``ª``YC’G  ≈∏Y
 á©bôØªdG OGƒªdGh áë∏°SC’G ∫Éª©à°S’
 ∂`̀dPh  ,á`̀«`̀HÉ`̀gQEG  ºFGôéd  è`̀jhô`̀à`̀dGh
 øé°ùdÉH  ø«ª¡àe  á°ùªN  áÑbÉ©ªH
 º¡æe  πc  ºjô¨Jh  äGƒæ°S  ô°ûY  Ióe
 áÑbÉ©ªHh  ,QÉ``æ``jO  ∞``̀ dCG  á`̀FÉ`̀e  ≠∏Ñe
 ,äGƒæ°S ¢ùªN Ióe øé°ùdÉH ø«ª¡àe

 ¢ùÑëdÉH  ø«ª¡àe  á`̀KÓ`̀K  áÑbÉ©ªHh
 º¡æe  πc  ºjô¨Jh  äGƒæ°S  çÓK  Ióe
 º¡àe áÑbÉ©ªHh ,QÉæjO ∞dCG áFÉe ≠∏Ñe
 äGƒæ°S  çÓ``̀K  Ió``̀e  øé°ùdÉH  ô```NBG
 Éª«a ,äÉWƒÑ°†ªdG ™«ªL IQOÉ°üªHh
 Éªe  ø«ª¡àe  á°ùªN  IAGô`̀Ñ`̀H  â°†b
 áeÉ©dG  áHÉ«ædG  âfÉch  .º¡«dG  óæ°SCG
 áeÉ©dG  IQGOE’G  ø`̀e  kÉ`̀ZÓ`̀H  â≤∏J  ó`̀b
 ó`̀MCG  ΩÉ`̀«`̀b  ø`̀Y  á«FÉæédG  åMÉÑª∏d
 kÉ«æeCG  Üƒ∏£ªdGh  ø«HQÉ¡dG  ø«ª¡àªdG
 º°†H  á«HÉgQEG  ÉjÉ°†b  Ió`̀Y  á`̀eP  ≈∏Y
 á«∏îdÉH  ¬©e  πª©∏d  ô°UÉæY  ó«æéJh
 ¢Vô¨H  É`̀gCÉ`̀°`̀û`̀fCG  »`̀à`̀dGh  á`̀«`̀HÉ`̀gQE’G
 É¡JÉÑcôeh  á«æeC’G  äGƒ≤dG  ±Gó¡à°SG
 ±ƒ`̀Jƒ`̀dƒ`̀ª`̀dG äÉ`̀LÉ`̀LR ΩGó`̀î`̀à`̀°`̀SÉ`̀H
 ¥ôMh IôéØàªdG  äGƒÑ©dGh  ábQÉëdG
 ≈∏Y  äÉëØ°U  IóY  IQGOEGh  äGQÉ`̀WE’G
 èjhôà∏d »YÉªàL’G π°UGƒàdG ™bGƒe
 ™e  OÓÑdG  π`̀NGO  á`̀«`̀HÉ`̀gQE’G  ∫ÉªYCÓd
 ∂∏àd  »dÉªdGh  …OÉ`̀ª`̀dG  º`̀Yó`̀dG  ºjó≤J
 º°†fG  ó``̀bh  ,á``̀«``̀HÉ``̀gQE’G  ô`̀°`̀UÉ`̀æ`̀©`̀dG

 á«∏îdG  ∂∏J  ≈``̀dEG  kÉ©«ªL  ¿ƒª¡àªdG
 âYƒæJ  ó`̀bh  ,É¡°VGôZCÉH  º¡ª∏Y  ™`̀e
 º¡à°SQÉªªH  º````̀gQGhOCGh  º¡JÉØ«∏μJ

.IQƒcòªdG á«HÉgQE’G á£°ûfCÓd
 OÉ`̀æ`̀°`̀SEG »`̀ a á`̀HÉ`̀«`̀æ`̀dG â`̀æ`̀μ`̀ JQGh
 ø«ª¡àªdG  ≥M  »a  ΩÉb  Ée  ≈dEG  ΩÉ¡J’G
 Oƒ¡°ûdG  IOÉ¡°T  »a  â∏ãªJ  á``dOCG  øe

 ádOC’G øY Ó°†a ø«ª¡àªdG äÉaGôàYGh
 º¡àdÉMEÉH  äô``̀eCGh  á«æØdGh  á`̀jOÉ`̀ª`̀dG
 âdhhóJh  ,á«FÉæédG  áªcÉëªdG  ≈`̀dEG
 Qƒ°†M  »`̀a  áªμëªdG  ΩÉ``̀eCG  á«°†≤dG
 ´ÉaódG øe º¡àæμeh ø«ª¡àªdG »eÉëe
 º¡d äôahh á«fƒfÉ≤dG ´ƒaódG AGóHEGh
 ¿CG  ≈`̀dEG  á«fƒfÉ≤dG  äÉfÉª°†dG  ™«ªL

 ∞fCÉà°SGh  ,É¡ªμM  áªμëªdG  äQó°UCG
 »``̀fÉ``̀ã``̀ dGh  ∫hC’G  ¿ƒ``̀eƒ``̀μ``̀ë``̀ª``̀ dG
 º`̀μ`̀ë`̀dG ≈`̀∏`̀Y å``̀dÉ``̀ã``̀dGh ¢`̀ù`̀eÉ`̀î`̀ dGh
 ó«jCÉàH  ±ÉæÄà°S’G  áªμëe  â°†bh
 ΩÉ``̀eCG º`̀μ`̀ë`̀dG ≈`̀∏`̀Y Gƒ`̀æ`̀©`̀£`̀a º`̀μ`̀ë`̀dG
 ºμëdG  äó``̀jCG  »`̀à`̀dG  õ««ªàdG  áªμëe

.É«FÉ¡f

»HÉgQE’G ˆG ÜõM ÖFÉàc øe AÉ°†YCG áKÓK ≈∏Y äGƒæ°S 10 øé°ùdÉH ΩÉμMCG ó«jCÉJ

:áæWÓ°ùdG ÒeC’GóÑY Öàc
 »fóªdG  ´ÉaódG  ∫ÉLQ øμªJ

 »a ™```̀bh ≥``̀jô``̀M OÉ```̀ª```̀NEG ø``̀e

 ìÉÑ°U  ø`̀e  ≈```̀dh’G  äÉ`̀YÉ`̀°`̀ù`̀dG

 IQhÉ``̀é``̀e á``≤``jó``M »``̀ a ¢``̀ù``̀ eCG

 ¥OÉ°üdG  ΩÉ`̀eE’G  óé°ùe  QGƒéH

 ∫ƒ`̀Ø`̀≤`̀ dG á`̀≤`̀£`̀æ`̀e »``̀ a ø``̀FÉ``̀μ``̀dG

 ¿hO  ø`̀e  áª°UÉ©dG  á¶aÉëªH

.äÉHÉ°UG …CG π«é°ùJ

 á«dh’G  π«°UÉØàdG  ô«°ûJh

 á«fÉãdG  á`̀YÉ`̀°`̀ù`̀dG  »`̀ a  ¬``̀fG  ≈``̀dG

 ÅLƒa  (AÉ``̀©``̀HQ’G)  ìÉÑ°U  ø`̀e

 ∫ƒØ≤dG  á≤£æe  ´QÉ`̀°`̀T  hOÉ`̀Jô`̀e

 á`̀≤`̀jó`̀M »``̀a ≥``̀jô``̀M Üƒ`̀°`̀û`̀æ`̀H

 ¥OÉ`̀°`̀ü`̀dG ™``eÉ``L ø``̀e Üô`̀≤`̀ dÉ`̀ H

 ∫É°üJ’ÉH  Qƒ`̀Ø`̀dG  ≈∏Y  GƒeÉ≤a

 Ghô°†M  øjòdG  »fóªdG  ´ÉaódÉH

 Qƒ``̀ a á``̀Yô``̀ °``̀ ù``̀ dG ¬`````̀Lh ≈``̀ ∏``̀ Y

 ≈dG  Gƒª°ù≤fGh  ÆÓÑdG  º¡«≤∏J

 øe  Gƒæμªàj  »μd  äÉYƒªée

 øe  ¬©æeh  ≥jôëdG  Iô°UÉëe

 »fÉÑªdGh óé°ùªdG ≈dG ∫É≤àf’G

.IQhÉéªdG

 ™`̀bƒ`̀e »```̀a ó```̀LGƒ```̀J ó````̀bh

 äGQÉ``«``°``S ø``̀e Oó```̀Y ≥``̀jô``̀ë``̀dG

 OÉ©HEÉH  GƒeÉbh  IóéædG  áWô°T

 ÜÉ`̀°`̀ü`̀j Ó`̀«`̀μ`̀ d ø``jó``LGƒ``à``ª``dG

 ∫É`̀LQ  Ωƒ≤j  ≈àMh  º¡æe  ó`̀MCG

 ó©Hh  ,º¡ÑLGƒH  »fóªdG  ´ÉaódG

 äÉ¡édG  âëàa  ≥jôëdG  OÉªNEG

 áaô©ªd  ≥`̀«`̀≤`̀ë`̀à`̀dG  á`̀«`̀ª`̀°`̀Sô`̀dG

.¬HÉÑ°SCG

 IQGOEG äOÉaCG iôNCG á¡L øe

 ≥jôëdG ¿CÉH ájôØ©édG ±ÉbhC’G

 á≤°UÓªdG  QÉé°TC’G  »a  Ö°ûf

 óé°ùªdG  »`̀a  ¢ù«dh  óé°ùª∏d

 »a  ≥jôëdG  AÉØWEG  ºJh  ,¬°ùØf

 IQGOE’G  πÑb  ø`̀e  »°SÉ«b  â`̀bh

 º`̀dh ,»`̀fó`̀ª`̀ dG ´É`̀aó`̀∏`̀d á`̀eÉ`̀©`̀dG

 äÉ`̀HÉ`̀°`̀UEG  …CG  ≥`̀jô`̀ë`̀dG  ∞∏îj

.ájOÉe hCG ájô°ûH

 ¬fCG  ≈`̀ dEG  IQGOE’G  äQÉ`̀°`̀TCGh

 ¢ù∏ée ¢ù«FQ ¬«LƒJ ≈∏Y AÉæH

 ídÉ°üdG ∞°Sƒj ó«°ùdG ±ÉbhC’G

 áæjÉ©ªH  IQGOE’G  øe  ≥jôa  ΩÉb

 »æa  ôjô≤J  OGó````YEGh  óé°ùªdG

 ô°TÉÑªdG  ≥«°ùæàdGh  π°UGƒàdGh

.á°üàîªdG á«ª°SôdG äÉ¡édG ™e

 ±ÉbhC’G  IQGOEG  âHôYCG  Éªc

 Égôjó≤Jh Égôμ°T øY ájôØ©édG

 ∫hCG  ≥jôØdG  á«∏NGódG  ô`̀jRƒ`̀d

 ∫BG  ¬∏dGóÑY  ø`̀H  ó`̀°`̀TGQ  ï«°ûdG

 ´Éaó∏d  áeÉ©dG  IQGOE’Gh  áØ«∏N

 ≈∏Y  á«∏NGódG  IQGRƒ`̀H  »fóªdG

 øe º¡æμªJh º¡àHÉéà°SG áYô°S

 »°SÉ«b âbh »a ≥jôëdG OÉªNEG

.QGô°VCG …G ´ƒbh ¿hóH

 äGƒæ°S  10  øé°ùdG  õ««ªàdG  áªμëe  äó``̀jCG
 ¬àeôZh  ,IQóîe  OGƒe  Ö∏L  záæ°S  31{  …ƒ«°SB’
 øY É«FÉ¡f √OÉ©HEÉH äôeCGh QÉæjO ±’BG 5 áªμëªdG

.É¡H »°†≤ªdG áHƒ≤©dG ò«ØæJ ó©H OÓÑdG
 º¡àªdG  Qƒ°†M  ≈dEG  á©bGƒdG  π«°UÉØJ  Oƒ©Jh
 ¬«a ¬Ñà°TÉa QÉ£ªdG ≥jôW øY øjôëÑdG áμ∏ªe ≈dEG
 ≈dEG ¬∏jƒëàH ôeCGh ¬àÑbGôªH ΩÉbh ∑QÉªédG §HÉ°V
 ôãY  ¬°û«àØàHh  ,≥«bódG  ¢û«àØà∏d  ôªMC’G  QÉ°ùªdG
 É¡∏NGóH ,30 ÉgOóY ¿ƒ∏jÉædG øe ¢SÉ«cCG ≈∏Y ¬jód
 É¡fCG  É«∏ª©e âÑK  É°Uôb  723 ∂dòch ∑ÉÑæàdG  IOÉe

 .QóîªdG ∫hOÉeGôàdG IOÉªd
 á`̀ë`̀aÉ`̀μ`̀e Ö`̀à`̀μ`̀e º`̀°`̀ù`̀b ≈````̀ dEG ¬`̀∏`̀ jƒ`̀ë`̀J º`̀ à`̀ a
 º«≤e ôNB’ É¡Ñ∏L ¬fCÉH  ±ôàYG  ∑Éægh ,äGQóîªdG

 ÉgGôLCG »àdG äÉjôëàdG äôØ°SCG óbh ,øjôëÑdG »a
 Ö∏L  º¡àªdG  ¿CG  ø`̀Y  …ô`̀ë`̀à`̀dGh  åëÑdG  §HÉ°V
.øjôëÑdG áμ∏ªe πNGO É¡éjhôàd IQóîªdG OGƒªdG

 ïjQÉàH ¬fCG º¡àªdG ≈dEG áeÉ©dG áHÉ«ædG äóæ°SCGh
 IOÉ`̀e  QÉ`̀é`̀J’G  ó°ü≤H  Ö∏L  2018  ôÑªàÑ°S  24
 ¢üNôªdG  ∫Gƒ`̀MC’G  ô«Z  »a  QóîªdG  ∫hOÉeGôàdG
 äGP  »WÉ©àdG  ó°ü≤H  Rô``̀MCGh  RÉ`̀M  ¬`̀ fCG  Éªc  ,É¡H
 º¡àªdG øé°ùH áLQO ∫hCG áªμëe â°†bh .QóîªdG
 øY  √OÉ©HEGh  QÉæjO  ±’BG  5  ¬ªjô¨Jh  äGƒæ°S  10
 ΩÉeCG  º¡àªdG  ∞fCÉà°SÉa  áHƒ≤©dG  ò«ØæJ  ó©H  OÓÑdG
 ±ÉæÄà°S’G ∫ƒÑ≤H â°†b »àdG ±ÉæÄà°S’G áªμëe
 ºμëdG ó«jCÉàH õ««ªàdG â°†b ºK ºμëdG ó«jCÉJh Óμ°T

.É«FÉ¡f

 ∫hOÉ``eGôJ ¢``Uôb 750h ∑É``ÑæJ ¢``ù«c 30
OÉ©HE’Gh äGƒæ°S 10 øé°ùdG ≈dEG Éjƒ«°SBG ™aóJ

 Ö`̀fÉ`̀é`̀H á``̀≤``̀jó``̀M »```̀a ≥``̀ jô``̀ M OÉ```̀ ª```̀ NEG
∫ƒ``̀ Ø``̀≤``̀ dG »````̀ a ¥OÉ````̀°````̀ü````̀dG ó``̀é``̀°``̀ù``̀e

 ∫hC’G ¢ùeCG AÉ°ùe ¬JQÉ«°S äQƒgóJ Éeó©H »æjôëH ÜÉ°T Ééf
.ìÉÑ°üdG óªM’G ôHÉL ï«°ûdG ´QÉ°T ≈∏Y

 ôHÉL  ï«°ûdG  ´QÉ°T  ≈∏Y  ¬JQÉ«°S  Oƒ≤j  »æjôëH  ÜÉ°T  ¿É`̀c
 Ωó£°UGh IOÉ«≤dG á∏éY ≈∏Y Iô£«°ùdG ó≤a ICÉéah ,ìÉÑ°üdG óªM’G
 IQÉ«°ùdG Qô°†J ∂dP øY èàfh ôμ©dG ájôb πNóªd …ójóëdG êÉ«°ùdÉH
 Qƒah .äÉHÉ°UEG ´ƒbh ¿hO øe Iô«Ñc äÉ«Ø∏àH …ójóëdG êÉ«°ùdGh
 ô«°S π«¡°ùàH ÉgOGôaCG  ΩÉbh IóéædG áWô°T äô°†M çOÉëdG ´ƒbh
 ,IQÉ«°ùdG áMGREG ºJ å«M QhôªdG áWô°T ∫ƒ°Uh ø«M ≈dEG äGQÉ«°ùdG
.çOÉëdG ÜÉÑ°SCG áaô©ªd ≥«≤ëàdG á«ª°SôdG äÉ¡édG âëàa Égó©Hh

óªMC’G ô``HÉL ï«°ûdG ´QÉ``°T ≈``∏Y ¬JQÉ«°S äQƒ``góJ ÜÉ``°T IÉ``éf

 º¡àJ  Ió«°S  AÉYóà°SG  á«FÉæédG  iôÑμdG  áªμëªdG  äQôb
 záfƒdÉ°U{  É¡∏NGóH  IQÉM  »¡W  IôéæW  AÉ≤dEÉH  É¡LhR  ≥«≤°T
 äQÉ°TCG  PEG  ,É¡dGƒbCG  ´Éª°ùd  ΩOÉ≤dG  AÉ©HQC’G  Ωƒj  ∂dPh  ,É¡«∏Y
 ïÑ£e »a ÉgOƒLh AÉæKCG  É¡fCG  ≈dEG  äÉ≤«≤ëàdG  AÉæKCG  Iô«NC’G
 â∏NO  »°VÉªdG  ¿É°†eQ  »a  QÉ`̀£`̀aE’G  OGó``̀YE’  É¡LhR  á∏FÉY
 ÉgôKCG  ≈∏Y  ΩÉb  á∏μ°ûe  É¡©e  â∏©àaGh  É¡LhR  ≥«≤°T  áLhR
 ¿ôØdG ≈∏Y øe ΩÉ©£dG IôéæW òNCGh ïÑ£ª∏d ∫ƒNódÉH º¡àªdG

.Égó°ùL øe ábôØàe AÉëfCÉH ÉbhôM É¡d ÉÑÑ°ùe É¡«∏Y ÉgÉ≤dCGh
 AÉæKCG  »°VÉªdG  ¿É°†eQ  »a  É¡fEG  É¡«∏Y  »æéªdG  âdÉbh  

 áÑLh  OGóYE’  ïÑ£ªdG  â∏NO  É¡LhR  ódGh  ∫õæe  »a  âfÉc  Ée
 Égô≤ØH  ÉgôjÉ©J  É`̀¡`̀LhR  ≥«≤°T  á`̀LhR  äô°†Mh  QÉ`̀£`̀aE’G
 âÑgPh  ,É¡«∏Y  OôJ  ºd  É¡fCG  ’EG  ∫õæªdG  IQOÉ¨e  É¡æe  Ö∏£Jh
 äGRGõØà°SG  ∞bƒd  Qƒ°†ëdG  ¬æe  Ö∏£J  É¡LhR  ≥«≤°T  ≈`̀dEG
 òNCÉH  ΩÉ`̀bh  ïÑ£ªdG  ≈`̀dEG  ô°†M  ¿CG  ’EG  ¬æe  ¿Éc  Éªa  ,¬àLhR
 É¡«∏Y πeÉμdÉH É¡Ñμ°Sh áfƒdÉ°U É¡H ¿ôØdG ≈∏Y âfÉc IôéæW
 ,Égó°ùL  øe  ábôØàe  AÉ`̀ë`̀fCG  »a  IójóY  ¥hôëH  É¡HÉ°UCGh
 É¡©e πcÉ°ûªdG ∫É©àaG áªFGO É¡LhR ≥«≤°T áLhR ¿CG âaÉ°VCGh
 É¡d ¢Vô©àdG ºFGO º¡àªdG ¿CGh ∫õæªdÉH á≤∏©àe äÉaÓN ÖÑ°ùH

 »Yô°ûdG Ö«Ñ£dG ôjô≤J øe âÑKCG Éª«a ,z¬≤«≤°T{ É¡LhRh »g
 áÑ°ùæH  äQó`̀b  áªjóà°ùe  ágÉ©H  âÑ«°UCG  É¡«∏Y  »æéªdG  ¿CG
 Ωƒj ¬fCG ≈dEG QÉ°TCGh ¬«dEG Ö°ùof Ée º¡àªdG ôμfCG ¬ÑfÉL øe .%3
 AÉæKCG É¡«∏Y »æéªdG ø«Hh ¬àLhR ø«H IOÉ°ûe âKóM á©bGƒdG
 ÜÉÑdG  íàah  ÉYô°ùe  Éª¡«dEG  Ögòa  ïÑ£ªdG  »a  ÉªgOƒLh
 IôéæW â£≤°S ÜÉÑdG ∞∏N ¿ôØdG OƒLh ÖÑ°ùH ¬fCG ’EG Iƒ≤H
 ôNB’G ¬≤«≤°T áLhRh ¬LhR ≈∏Yh ¬«NCG áLhR ≈∏Y áfƒdÉ°üdG
 øμj ºd ¬fCG É«Yóe áHÉ°üe É¡«∏Y »æéªdG â«≤Hh É«Ø°T Éª¡fCG ’EG

.É¡àHÉ°UEG ó°ü≤j

É``̀¡``̀LhR ≥`̀ «`̀ ≤`̀ °`̀ T º``¡``à``J Ió``̀«``̀°``̀S ∫Gƒ```````̀ bC’ ™`̀ ª`̀ à`̀ °`̀ ù`̀ J á`̀ ª`̀ μ`̀ ë`̀ ª`̀ dG
É`̀¡`̀«`̀∏`̀Y á``æ``NÉ``°``S Iô``̀é``̀æ``̀W ¬```FÉ```≤```dEG ó``̀©``̀H á``̀gÉ``̀©``̀H É``¡``à``HÉ``°``UEÉ``H



 ô««¨àdG  ¬àª°S  »`̀μ`̀«`̀eÉ`̀æ`̀jO  º`̀dÉ`̀Y  π`̀X  »`̀ a
 ≈∏Y  IQó`̀≤`̀ dG  ¿ƒ`̀Yó`̀Ñ`̀ª`̀dG  ¬«a  ∂∏àªj  Qƒ`̀£`̀à`̀dGh
 äGô`̀«`̀¨`̀à`̀dG ∞`̀∏`̀à`̀î`̀e ™``̀e QGô`̀ª`̀à`̀°`̀SÉ`̀H ∞`̀«`̀μ`̀à`̀dG
 ,»fÉ°ùfE’G ™ªàéªdG ¬LGƒJ »àdG äÉHGô£°V’Gh
 É¡JÉ«£©e ™e πeÉ©à∏d IôμàÑe ∫ƒ∏M øY åëÑdGh
 äÉ©ªàéªdG ¥ô¨à°ùJ Éªæ«H ,É¡JÉ«YGóJ á¡LGƒeh
 ô««¨àdG äÉeó°U øe ábÉaEÓd ÓjƒW Éàbh IócGôdG
 IQOÉÑªdG ≈∏Y IQó≤dG ó≤ØJ É¡fEÉa Gòd ,ÜGô£°V’Gh
 π°üëj Ée Gògh .äGóéà°ùªdG áÑcGƒeh ´GóHE’Gh
 øY  ºéf  …ò`̀ dG  ™°SGƒdG  ÜGô`̀£`̀°`̀V’G  ™`̀e  Ωƒ`̀«`̀dG
 »a  áëFÉédG  â°†¡æà°SG  ó≤a  ,É`̀fhQƒ`̀c  áëFÉL
 πc  ø«YóÑªdG  ™«ªL  á«μ«eÉæjódG  äÉ©ªàéªdG
 á«Ñ∏°ùdG  ÉgQÉKB’ …ó°üà∏d  ¬°ü°üîJh ¬dÉée »a
 Ωƒé¡dG  »`̀a  ´hô`̀°`̀û`̀ dGh  É`̀¡`̀JQƒ`̀a  ¢`̀UÉ`̀°`̀ü`̀à`̀eGh
 ≈`̀dEG  áëFÉL  ø`̀e  É¡∏jƒëJh  ,É¡Jƒb  øªμe  ≈∏Y
 ≥jôW »`̀a ô`̀«`̀°`̀ù`̀dGh ´Gó``̀HEÓ``̀d á`̀°`̀Uô`̀ah ,á`̀ë`̀æ`̀e
 »a  ø«ãMÉÑdGh  ø«∏eÉ©dG  ≈dEG  áÑ°ùædÉÑa  ,AGôãdG
 IOÉ`̀YE’  á°Uôa  áëFÉédG  â∏ãe  »ë°üdG  π≤ëdG
 π∏îdG  •É≤f  ±É°ûàcGh  á«ë°üdG  º¶ædG  º««≤J
 É¡Ø©°V  áédÉ©e  º`̀K  ø`̀eh  ,É¡«a  Iƒ`̀≤`̀dG  õ`̀cGô`̀eh
 åëÑdG  ä’Éée ™«°SƒJh ,Iƒ≤dG  õcGôe  õjõ©Jh
 á¡LGƒªd  ¢ù«d  »ë°üdG  ∫É`̀é`̀ª`̀dG  »`̀a  »ª∏©dG
 ∞∏àîªd  Ö°ùëàdG  πH  ,Ö°ùëa  ÉfhQƒc  ¢Shô«a
 á«°ü©à°ùªdG  ¢VGôeC’Gh  áÄHhC’Gh  äÉ°Shô«ØdG
 »a  á```dhO  (40)  ƒ`̀ë`̀f  ∑QÉ`̀ °`̀T  Óãªa  ,É`̀gô`̀«`̀Zh
 âfôàfE’G  ≈∏Y áªb »a Ω2020 ƒjÉe ô¡°T ™∏£e
 (8) ≠∏Ñe ™ªL »a »HhQhC’G OÉëJ’G É¡aÉ°†à°SG
 çƒëÑdG  π«©ØJ  ¢Vô¨d  »μjôeCG  Q’hO  äGQÉ«∏e
 ¢Shô«a  ó°V  ìÉ`̀≤`̀d  ôjƒ£J  ∫É`̀é`̀e  »`̀a  á«ª∏©dG
 ¢ü«î°ûàH  á≤∏©àªdG  çƒëÑdG  πjƒªJh  ,ÉfhQƒc
 ÉfhQƒc  áëFÉL  â∏ãe  Éªc  .ø«HÉ°üªdG  êÓ`̀Yh
 á°Sóæ¡dG  äÉ°ü°üîàH  ø«YóÑªdG  ¥Ó£f’ á°Uôa
 äGó©ªdGh  Iõ¡LC’G  ôjƒ£àd  á«Ñ£dG  AÉjõ«ØdGh
 ,Ö∏≤dG ¢TÉ©fEG Iõ¡LCÉc êÓ©∏d ájQhô°†dG á«Ñ£dG
 ,á«ë°üdG  äÉeóîdG  »a  äÉJƒHhôdG  ΩGóîà°SGh

 ƒªf  ΩÉ``̀eCG  ∫ÉéªdG  â`̀MÉ`̀JCGh
 äÉ°ü°üîJ  á`̀«`̀ª`̀gCG  IOÉ```̀jRh
 á≤∏©àªdG  ∂∏àc  ,IójóL  á«ÑW
 áédÉ©eh  ¢ü«î°ûJh  ∞°ûμH
 Éªc  ,á`̀ Ä`̀ HhC’Gh  äÉ°Shô«ØdG
 øe ójó©dG QÉ¡XEG »a âª¡°SCG
 á«Ñ£dG  äÉ°SGQódGh  çƒëÑdG
 ájôjô°ùdGh  á`̀«`̀f’ó`̀«`̀°`̀ü`̀dGh
 ÖfGƒL ∫hÉæàJ »àdG áãjóëdG
.ÉfhQƒc ¢Shô«a øe áØ∏àîe

 º`̀XÉ`̀©`̀J ô`̀°`̀ü`̀à`̀≤`̀ j º````̀dh
 ∫ÉéªdG  »a  á«ª∏©dG  Ihô`̀ã`̀dG
 ó`̀à`̀eG π``̀H Ö`̀°`̀ù`̀ë`̀a »`̀ë`̀°`̀ü`̀dG

 ,Ió`̀jó`̀Y iô``̀NCG ä’É`̀é`̀e ≈``̀dEG
 ,…OÉ`̀°`̀ü`̀à`̀b’G ´É`̀£`̀≤`̀dG É`̀¡`̀ª`̀gCG
 äÉ`̀YÉ`̀£`̀≤`̀ dG ô``̀ ã``̀ cCG ¿É```̀ c ó``≤``a
 Éª«°S  ’h  É¡JÉ«YGóàH  Gô`̀KCÉ`̀J

 ,»∏μdG  hCG  »FõédG  ¥Ó``̀ZE’G  ø`̀Y  áªLÉædG  ∂∏J
 ,»∏μdG  Ö∏£dG  ¢VÉØîfGh  ,»YÉªàL’G  óYÉÑàdGh
 ≈dEG OÉb Éªe ,§ØædG QÉ©°SCG ¢VÉØîfGh ,ádÉ£ÑdGh
 iQÉÑàa  ,¥ƒÑ°ùe  ô«Z  »ªdÉY  …OÉ°üàbG  Oƒ`̀cQ
 á«dÉªdG ΩõëdGh äÉØ°UƒdG ìGôàbG »a ¿ƒYóÑªdG
 ÆÉ°Uh  ,É¡JÉ«YGóJ  øe  ∞«Øîà∏d  ájOÉ°üàb’Gh
 Éªd IójóY äÉgƒjQÉæ«°S ¿ƒjOÉ°üàb’G ¿hôμØªdG
 ,§°SƒàªdGh ô«°ü≤dG ø«jóªdG »a çóëj ¿CG øμªj
 CGƒ°SCG  ™e  äÉeƒμëdG  πeÉ©àd  äÉ«°UƒJ  Gƒeóbh
 ∫Éée  »a  ¿hô`̀NBG  §°ûfh  ,ä’ÉªàM’G  π°†aCGh
 »àdG  á«fhôàμdE’G  IQÉéà∏d  ≥jƒ°ùàdG  øe  ójõªdG
 OGó`̀eE’G  ∞bƒJh  OÉ°üàb’G  ¥Ó`̀ZE’  πjóÑdG  âfÉc
 á«ªgCG  ≈`̀∏`̀Y  Gƒ``̀æ``̀gGQh  ,ø`̀ë`̀°`̀û`̀dGh  IQÉ`̀é`̀à`̀ dGh
 É«LƒdƒæμàdGh  ,á«ªbôdG  á«à°ùLƒ∏dG  äÉeóîdG
 å«ëH ,ä’É°üJ’Gh äÉeƒ∏©ªdG á«æ≤Jh ,á«dÉªdG
 Iôàa  »a  á∏FÉW  É`̀MÉ`̀HQCG  äÉYÉ£≤dG  √ò`̀g  â≤≤M
 Ö°ùμdGh AGôã∏d ÉÑMQ ’Éée âëÑ°UCGh ,Iô«°üb
 ø«jOÉ°üàb’G  øe  áYƒªée  ÖgP  Éª«a  ,™jô°ùdG

 …OÉ°üàb’G ôμØdG á°ûbÉæe ≈dEG
 ,É``̀fhQƒ``̀c ó`̀©`̀H É``̀e á`̀∏`̀Mô`̀ª`̀d
 á``jô``¶``æ``∏``d π```̀ jó```̀ Ñ```̀ dG É``````̀eh
 ?Iô°UÉ©ªdG  á«μ«°SÓcƒ«ædG
 ΩCG  á`̀ª`̀dƒ`̀©`̀dG  QÉ`̀¡`̀æ`̀à`̀°`̀S π``̀gh
 πμ°ûH  É`̀¡`̀à`̀ZÉ`̀«`̀°`̀U  OÉ`̀©`̀«`̀ °`̀S
 äÉ°TÉ≤ædG øe Égô«Zh ?ójóL
 ,…OÉ°üàb’G ôμØdG äôKCG »àdG
 Ωƒ∏Y ∫Éée »a ¬°ùØf ôeC’Gh
 ,¿ƒfÉ≤dGh á°SÉ«°ùdGh IQGOE’G
 »a  πμa  ,áÄ«ÑdGh  ,á«HôàdGh
 ∫hÉ``ë``j ¬`̀°`̀ü`̀°`̀ü`̀î`̀J ∫É``̀é``̀e
 äÉ```gƒ```jQÉ```æ```«```°```S ™````̀°````̀Vh
 áëFÉédG  äÉ`̀«`̀YGó`̀J  áédÉ©ªd
 áZÉ«°Uh  ÉgQÉ£NCG  RhÉ`̀é`̀Jh
 Ió``̀ jó``̀L äÉ``̀«``̀é``̀«``̀JGô``̀à``̀ °``̀SG
 IQGOEGh  ÇQGƒ`̀£`̀ dG  á¡LGƒªd
 ô£NCG øe ¢`̀VGô`̀eC’Gh á`̀Ä`̀HhC’G qó`̀Yh ,äÉ```eRC’G
 íéfh  .á«fÉ°ùfE’G  ¬LGƒJ  »àdG  äÉ`̀eRC’G  ´Gƒ`̀fCG
 ,á«fhôàμdE’G  äÉ«éeôÑdG  ∫Éée  »a  ¿ƒYóÑªdG
 ,ó©H  ø`̀Y  º«∏©àdÉH  á°UÉîdG  äÉ°üæªdG  AÉ`̀æ`̀Hh
 äÉeóîdG  ºjó≤Jh  ,ó©H  ø`̀Y  πª©dGh  IQGOE’Gh
 ÉfhQƒc  áëFÉL  âëàa  ó≤a  .ó©oH  øY  á«ë°üdG
 ø«ãMÉÑdGh  ∫É``̀ª``̀YC’G  OGhô```̀ d  É`̀©`̀°`̀SGh  ∫É`̀é`̀ª`̀dG
 äGQÉ¡e  º∏©Jh  QÉ`̀μ`̀à`̀H’Gh  ∞«μà∏d  AGô`̀ã`̀dG  ø`̀Y
 OÉμJ  å«M  ,AÓ`̀ª`̀©`̀dG  äÉLÉ«àMG  º¡ah  Ió`̀jó`̀L
 Ö∏ZCG  ¿CG  áãjóëdG  äÉ°SGQódG  øe  ójó©dG  ΩõéJ
 äÉ«∏ª©dGh äÉeóîdGh äÉ«é«JGôà°S’Gh ∫ÉªYC’G
 Ée  á∏Môe  »a  ô««¨à∏d  ¢Vô©àà°S  ájOÉ°üàb’G
 ∞jô©J  IOÉYEG  ºà«°S  å«M  ,ÉfhQƒc  áëFÉL  ó©H
 IOÉØà°S’G á«Ø«ch ,É¡JÉÑ∏£àeh É¡WÉªfCGh ∫ÉªYC’G
 áHÉë°ùdGh  »YÉæ£°U’G  AÉcòdGh  äÉμÑ°ûdG  øe
 OGóeE’G π°SÓ°Sh ,»ÄÑæàdG π«∏ëàdGh á«fhôàμdE’G
 ,á«ªbôdG  äÉ«æ≤àdG  ø`̀e  É`̀gô`̀«`̀Zh  á`̀«`̀°`̀VGô`̀à`̀a’G
 .IhôãdG  ™ªLh  QÉªãà°S’Gh  πª©∏d  ¢Uôa  √ògh

 »a  ø«YóÑªdG  ø«ãMÉÑdG  øe  ójó©dG  iôÑfG  Éªc
 Gõ«ªe  AGô``̀K  ¿ƒμ∏àªj  øªe  »Yô°ûdG  ∫É`̀é`̀ª`̀dG
 á`̀HQÉ`̀≤`̀ª`̀dG  ≈`̀∏`̀Y  º``¡``JGQó``bh  º¡JÉ°ü°üîJ  »``a
 ÉjÉ°†≤dG  π«©ØJ  ±ó¡Hh  ,º«ª©àdGh  êÉàæà°S’Gh
 õjõ©Jh  ø«ª∏°ùªdG  ió`̀d  ájƒæ©ªdGh  á«MhôdG
 πYÉa  ìÓ°S  ≈`̀ dEG  É¡∏jƒëJh  á«fÉªjE’G  º¡JhôK
 áëFÉéd á¡LGƒªdGh Oƒª°üdG ≈∏Y º¡JGQób …ƒ≤j
 á«Yô°ûdG  OÉ©HC’G  π«∏ëJh  á°SGQO  ôÑY  ,ÉfhQƒc
 äÉ«bÓNCGh  äÉ`̀eGõ`̀à`̀dG  ≈∏Y  É`̀gQÉ`̀KBGh  áëFÉé∏d
 á`̀Ä`̀HhC’G  åëH  ≈`̀ dEG  ¥ô£J  ø`̀e  º¡æeh  ,º∏°ùªdG
 å`̀jOÉ`̀MC’Gh  ºjôμdG  ¿BGô`̀≤`̀dG  »a  É¡©e  πeÉ©àdGh
 ¿hôNBGh ,É¡æe ájÉbƒdG πÑ°Sh ,áØjô°ûdG ájƒÑædG
 AÉHƒH  á≤∏©àªdG  á«¡≤ØdG  ΩÉ``μ``MC’G  »`̀a  GƒãëH
 ,IÓ°üdG  ,IQÉ¡£dG)  äGOÉÑ©dG  ∫Éée  »a  ÉfhQƒc
 Éª«a ,(Égô«Zh ,Iôª©dGh èëdG  ,Ωƒ°üdG  ,IÉcõdG
 á≤∏©àªdG á«¡≤ØdG ΩÉμMC’G ∫Éée »a ¿hôNBG åëH
 ,IQÉ`````̀LE’G) ,äÓ`̀eÉ`̀©`̀ª`̀ dG »``̀a É``̀fhQƒ``̀c AÉ``̀Hƒ``̀H
 ,(Égô«Zh ,äÉeGõàd’Gh Oƒ≤©dG  ,áÑ¡dG  ,á«°UƒdG
 »a ÉfhQƒc áëFÉL QÉKBG ∫Éée »a ºgô«Z åëHh
 .(äÉ≤ØædG ,¥Ó£dG ,ìÉμædG) á«°üî°ûdG ∫GƒMC’G
 Ió«≤©dG  ∫Éée  »a  ¿hô`̀NBG  ¿ƒãMÉH  ∫hÉæJ  Éªc
 ,π`̀cƒ`̀à`̀dG)  á`̀ Ä`̀ HhC’G  ø`̀eR  »`̀a  ó«MƒàdG  ≥«≤ëJ

 .(Qó≤dÉH ¿ÉªjE’G ,AÉYódG ,ôÑ°üdG
 ¬J’Ééeh  ¬`̀YGƒ`̀fCÉ`̀H  ΩÓ``̀YE’G  ó«©°U  ≈∏Yh
 GójóL  Ó«L  ÉfhQƒc  áëFÉL  äô¡XCG  ,IOó©àªdG
 äÉ«YGóàd  ø«©HÉàªdGh  ø«∏∏ëªdGh  ÜÉàμdG  øe
 ºjó≤àd  É`̀°`̀Uô`̀ah ø`̀«`̀HQó`̀e  äô`̀¡`̀XCGh ,á`̀ë`̀FÉ`̀é`̀dG
 ,âfôàfE’G  äÉμÑ°T  ôÑY  äGQÉ°ûà°SGh  ,äGQhO
 IhôãdG  ™ªéd  Ió`̀jó`̀L  É`̀HGƒ`̀HCG  íàa  …ò`̀ dG  ô``̀eC’G
 ÉfhQƒc  áëFÉL  ¿EG  ∫ƒ≤dG  øμªj  ≈àM  AGô`̀ã`̀dGh
 ≥jôW É¡fEÉa ,¥ƒÑ°ùe ô«Z ô£Nh AÉHh »g Éª∏ãe

.πÑb øe ÉbƒÑ°ùe øμj ºd AGôã∏d

…OÉ°üàbG ô«ÑNh »ªjOÉcCG |

(2)  AGô````ã````dG  º``̀ dÉ``̀ Y  ≈`````̀ dEG  ≥```jô```£```dGh  É````fhQƒ````c

 øjôëÑdG  áμ∏ªe  π©a  OQ  õ«ªJ
 øe  Oó`̀©`̀ H  É``̀fhQƒ``̀c  á`̀ë`̀FÉ`̀L  AGREG
 ±É°üe  »a  É¡à©°Vh  »àdG  ≥FÉ≤ëdG
 ó«©°U  ≈∏Y  AGƒ°S  áëLÉædG  ∫hó`̀dG
 ó«©°U  ≈`̀∏`̀Y  hCG  »`̀ë`̀°`̀ü`̀dG  AGOC’G
 á`̀«`̀fÉ`̀μ`̀°`̀SE’G äÉ``eó``î``dG QGô`̀ª`̀à`̀ °`̀SG
 ≈∏Y  hCG  á«YÉªàL’Gh  á«ª«∏©àdGh
 áeƒμëdG  øe  Ωó≤ªdG  ºYódG  ó«©°U

.¢UÉN ¬LƒH ø«æWGƒªdG ≈dEG
 âëéf  »ë°üdG  ó«©°üdG  ≈∏Y
 √òg  ÜÉ©«à°SG  á£N  »a  øjôëÑdG
 âbh »a äÉWÉ«àM’G òNCGh áëFÉédG
 äGAGô``̀LE’G PÉ`̀î`̀JG ∫Ó`̀N ø`̀e ôμÑe
 √òg IóM øe â∏∏b »àdG á«bÉÑà°S’G

 ,ø«ª«≤ªdGh  ø«æWGƒªdG  ≈∏Y  á`̀eRC’G
 áYô°ùdÉH á«æWƒdG á£îdG äõ«ªJ Éªc
 õ««ªàdG  Ωó`̀Yh  á«∏YÉØdGh  IOƒ`̀é`̀dGh
 øª°V  ø«ª«≤ªdGh  ø«æWGƒªdG  ø«H

 øjôëÑdG  áμ∏ªe  É¡H  äõ«ªJ  ájQÉ°†M  á«fÉ°ùfEG  á`̀jDhQ
 øjôëÑdG »a »ë°üdG ™°VƒdG ¿EÉa ∂dòdh ,ø«æ°ùdG ôÑY
 Ωƒ«dG øjôëÑdG ∞æ°üJh ,Gô≤à°ùe -¬∏d óªëdGh- hóÑj
 ¢VôªdG  øe  ø«aÉ©àªdG  OGó``̀YCG  »a  ºdÉ©dG  »a  áãdÉãdG
 ÉæJGQÉ«îH  ôîàØf  Éæ∏©éj  …ò`̀dG  ìÉéædG  Gò¡d  Gó«cCÉJ
 á«æWƒdG  Éæà£Nh  á«ë°üdG  Éæàeƒ¶æeh  á«°SÉ«°ùdG

.Ió«édG
 øjôëÑdG  ìÉéf  ¬«a  ô¡X  …ò`̀ dG  »fÉãdG  ÖfÉédG
 É¡«a  øªH  iôNC’G  ∫hódÉH  áfQÉ≤e  âØ∏eh  ôgÉH  πμ°ûH
 áeÉ©dG  äÉeóîdG  QGôªà°SG  ¿Éª°V  ƒg  áeó≤àªdG  ∫hódG
 áeÉ©dG  IÉ«ëdG  π∏°ûdG  Ö°üj  ºd  å«M  ,É¡YGƒfCG  áaÉμH
 áMƒàØe  á«ë°üdG  õ`̀cGô`̀ª`̀dGh  äÉ«Ø°ûà°ùªdG  â`̀∏`̀Xh
 óëdÉH  ƒ``̀dh  É`̀¡`̀JÉ`̀eó`̀N  Ωó`̀≤`̀J  á«eƒμëdG  äGQGOE’Gh
 Gòg  »a  øjôëÑdG  âëéfh  ,äÉeóîdG  √òg  øe  ≈fOC’G
 á«æ≤J »a RÉàªªdG ÉgQÉªãà°SG øe IOÉØà°S’G »a QÉWE’G
 »a  ádhódG  É¡«∏Y  â≤ØfCG  »àdG  ∫É°üJ’Gh  äÉeƒ∏©ªdG
 OÉØà°SG  …ò`̀dG  Ωƒ«dG  AÉ`̀Lh  ,AÉî°ùH  á«°VÉªdG  Oƒ≤©dG
 QÉªãà°S’G  Gò`̀g  ø`̀e  áÑWÉb  »æjôëÑdG  ™ªàéªdG  ¬«a
 á«°SÉ°SC’G  äÉeóîdG  QGôªà°SG  AGQh Ωƒ«dG  √óéf …òdG
 á«eƒμëdG ôFGhódG ™e ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒªdG πeÉ©Jh

.á«ªbôdG §FÉ°SƒdG á£°SGƒH ó©H øY
 ÉWÉ≤f  øjôëÑdG  ¬«a  â∏é°S  …òdG  ådÉãdG  ÖfÉédG
 øY  á«ª«∏©àdG  äÉeóîdG  QGôªà°SG  ¿Éª°V  ƒg  á«HÉéjEG
 hCG  á°UÉîdG  hCG  á«eƒμëdG  ¢SQGóªdG  »a  AGƒ°S  ó©H
 ™£≤æJ  ºd  å«M  á°UÉîdG  hCG  á«eƒμëdG  äÉ©eÉédG  »a
 ≈dEG  íLÉfh ó«L πμ°ûH äôªà°SG πH ó©H øY á°SGQódG
 øe ôãcCG äÉ«fÉμeEG É¡jód iôNCG ∫hóH áfQÉ≤e ô«Ñc óM
 ,ÉjOÉ°üàbGh  É«æ≤J  øjôëÑdG  ≈∏Y  áeó≤àeh  øjôëÑdG
 »°SGQódG  π°üØdG  â¨dCG  hCG  á°SGQódG  â©£≤fG  ∂dP  ™eh
 ø°ùM ≈```̀ dEG  Oƒ`̀©`̀ j ìÉ`̀é`̀ f Gò```̀gh ,Ó`̀«`̀°`̀ü`̀Ø`̀Jh á`̀∏`̀ª`̀L
 øëf  Égh  äÉeƒ∏©ªdGh  ∫É°üJ’G  á«æ≤J  »a  QÉªãà°S’G

.ÉgQÉªK »æéf Ωƒ«dG
 ∞«dÉμJ  áaÉc  â∏ªëJ  ádhódG  ¿CG  :™HGôdG  ÖfÉédG

 Gò``gh á`̀«`̀FÉ`̀æ`̀ã`̀à`̀°`̀S’G Iô`̀à`̀Ø`̀dG √ò``̀g
 â`̀eó`̀bh ¥ƒ`̀Ñ`̀°`̀ù`̀ª`̀dG ô`̀«`̀Z ™`̀°`̀Vƒ`̀dG
 ≈àMh ø«æWGƒªdG ≈dEG ô«ÑμdG ºYódG
 ¿Éª°V  ∫Ó``̀N  ø`̀e  ø«ª«≤ªdG  ≈```̀dEG
 äÉLÉ«àM’G  á`̀aÉ`̀c  ≥`̀aó`̀Jh  ô«aƒJ
 »àdG  ™∏°ùdGh  á«FGò¨dG  OGƒªdG  øe
 âeÉb  Éªc  ,™«ªédG  É`̀¡`̀«`̀dEG  êÉàëj
 ø«∏eÉ©dG  ø««æjôëÑdG  ÖJGhQ  ºYóH
 …ODƒJ  ’  ≈àM  ¢UÉîdG  ´É£≤dG  »a
 ø««æjôëÑdG  IQÉ`̀°`̀ù`̀N  ≈``̀dEG  á```̀eRC’G
 ,…ƒ«ëdG  ´É£≤dG  Gòg  »a  º¡ØFÉXh
 äGAGô``````̀LE’G ¢`̀†`̀©`̀H äò``̀î``̀JG É`̀ª`̀c
 ô«JGƒa  ∞«dÉμJ  πªëJ  πãe  áª¡ªdG
 ô¡°TCG  áKÓK  Ió`̀e  AÉ`̀ª`̀dGh  AÉHô¡μdG
 …QÉéàdG ´É£≤dG AÉØYEGh ™«ªédG øY
 ,Ωƒ`̀°`̀Sô`̀dG ¢`̀†`̀©`̀H ø``̀e »`̀YÉ`̀æ`̀°`̀ü`̀dGh
 á«ª«∏©àdG  äÉ°ù°SDƒªdG  â`̀eÉ`̀b  Éªc
 »a  »YƒW  πμ°ûH  ΩÉ¡°SE’ÉH  á°UÉîdG
 äóHCGh  ,ádƒ≤©e  Ö°ùæH  á«°SGQódG  É¡eƒ°SQ  ¢†«ØîJ
 ∫ÉØWC’G ¢VÉjQh á°UÉîdG äÉ©eÉédGh ¢SQGóªdG Ö∏ZCG
 Qƒ`̀eC’G  AÉ`̀«`̀dhCG  ´É`̀°`̀VhCG  º¡Øàd  ÉgOGó©à°SGh  É¡fhÉ©J

.™aódG »a äÉHƒ©°U ¿ƒ¡LGƒj øjòdG
 äÉ°ù°SDƒªdG É¡dòÑJ »àdG Oƒ¡édG √òg ∞°SCÓd øμdh
 ¿É`̀«`̀MC’G  º¶©e  »`̀a  π`̀HÉ`̀≤`̀J  º`̀ d  á`̀°`̀UÉ`̀î`̀dG  á«ª«∏©àdG
 ¢ùμ©dÉH  πH  ºYódGh  IOÉ°TE’ÉH  ’h  ,ôjó≤àdGh  ôμ°ûdÉH
 ¢†©Hh  ÜGƒædG  Iƒ`̀NE’G  ¢†©H  ºgÉ°S  ÉeÉªJ  ∂`̀dP  øe
 QGó°UEG  »a  »YÉªàL’G  π°UGƒàdG  πFÉ°Sh »a ø«∏YÉØdG
 É¡ª¡àJh äÉ°ù°SDƒªdG √ò¡d A»°ùJ äÉeÉ¡JGh äÉëjô°üJ
 ø«æWGƒªdG ÜÉ°ùM ≈∏Y AGôãdGh ∫Ó¨à°S’Gh IQÉéàdÉH
 øe ójó©dG ™æàeG å«M á∏WÉÑdG äÉeÉ¡J’G øe ∂dP ô«Zh
 á≤ëà°ùªdG  á«°SGQódG  Ωƒ°SôdG  ™aO  øY  Qƒ`̀eC’G  AÉ«dhCG
 ó°V  á°VôëªdG  äÉëjô°üàdG  ∂∏J  áé«àf  ∂dPh  ,º¡«∏Y
 ¬fCÉH  AÉëjE’G  áé«àfh  á°UÉîdG  á«ª«∏©àdG  äÉ°ù°SDƒªdG
 äÉ°ù°SDƒe É¡fCÉch äÉ°†«ØîàdG øe ójõªH É¡eGõdEG ºà«°S
 Éæ«æªJ Éeh ,ìƒ°VƒdG ΩóY øe ÉYƒf ≥∏N Éªe ájQÉéJ
 äÉ°ù°SDƒªdG  √ò``g  ¿C’  ∂``dP  çó`̀ë`̀j  ¿CG  á≤«≤ëdG  »`̀a
 90  »dGƒM  ø°†àëJh  á∏«∏L  äÉeóN  Ωó≤J  á«æWƒdG
 ádhódG øY º«∏©àdG IQƒJÉa ∞ØîJh áÑdÉWh ÖdÉW ∞dCG
 AÉæHCG  øe áÑdÉWh ÖdÉW ∞dCG  50 øe ôãcCG  ¿CG  á°UÉNh
 äÉ°ù°SDƒe »gh ¢SQGóªdG √òg »a ¿ƒ°SQój øjôëÑdG
 ¿CG  Öéj ájQÉªãà°SG  äÉ°ù°SDƒe É°†jCG  É¡æμdh ,ájƒHôJ
 ºjó≤J  ™«£à°ùJ  ≈àM  á«dÉªdG  É¡JÉfRGƒJ  ≈∏Y  ßaÉëJ
 ≈àM ájô«N äÉ°ù°SDƒe â°ù«d »gh Qƒ¡ªé∏d É¡JÉeóN
 É°Uƒ°üNh ,∫ƒ≤©e ô«Zh øμªe ô«Z ƒg Ée É¡æe Ö∏£f
 á«dÉe OQGƒe Ö∏£àjh Ö©°U º«∏©àdG »a QÉªãà°S’G ¿CG
 π«Ñ°S ≈∏Y á°UÉîdG ¢SQGóª∏d ó«MƒdG OQƒªdGh ,á∏FÉg

.á«°SGQódG Ωƒ°SôdG ƒg ∫ÉãªdG
 äÉ°ù°SDƒªdG √òg ≈∏Y ®ÉØëdG º¡ªdG øe ¬fEÉa ∂dòdh
 ´ƒ°Vƒeh  ,É¡«a  ∂«μ°ûàdG  hCG  É¡«dEG  IAÉ`̀°`̀SE’G  Ωó`̀Yh
 ô`̀eC’G  »`̀dh  ø«H  ó≤Y  ƒg  ±É£ªdG  ájÉ¡f  »a  Ωƒ°SôdG

.á°SQóªdGh

:º∏≤H
| ¿hó©°ùdG OƒªM ó©°SCG .O 

 øe  êhô`̀î`̀dG  ¿Gô``̀jEG  øe  ó`̀MCG  Ö∏£j ød
 .∑Éæg  É«ª°SQ  É°û«L  ∂∏ªJ  ’  »¡a  ÉjQƒ°S

.ádCÉ°ùª∏d ¿É¡Lh ∑Éæg
 ¬`̀∏`̀dG  Üõ``̀M  »``̀a  π`̀ã`̀ª`̀à`̀j  ∫hC’G  ¬``̀Lƒ``̀dG
 ™≤j Ée ƒgh ,á«bGô©dG äÉ«°û«∏ªdGh »fÉæÑ∏dG
 π«FGô°SEG πØμàJh á«°ShôdG äGƒ≤dG ô¶f âëJ
 ø«M ø«H ájƒL äÉHô°V ∫ÓN øe ¬àédÉ©ªH

.ôNBGh
 ¿É£«à°S’ÉH πãªàj ¬fEÉa »fÉãdG ¬LƒdG ÉeCG
 »a ¢üNC’ÉHh ≥°ûeO »MGƒ°V »a »fGôjE’G
 øª°V ™≤j Ée ƒgh .zÖæjR Ió«°ùdG{ á«MÉ°V
 AGƒjEÉH ÉjQƒ°S •Qh …òdG ΩÉ¶ædG ¢UÉ°üàNG
 ¿ƒμ«°S  øjòdG  ø««fGôjE’G  øe  Iô«Ñc  OGó`̀YCG
 êÉYREG  Qó°üe á∏Ñ≤ªdG  á∏MôªdG  »a ºgOƒLh

.ø«jQƒ°ù∏d
 ≈∏Y IQOÉb  ó©J  ºd  ¿GôjEG  ¿CG  ócDƒªdG  øe
 ô°TÉÑªdG ô«Z …ôμ°ù©dG ÉgOƒLh áØ∏c πªëJ
 ¿Gô¡W ≥jôW ø«eCÉJ ¿Éc Ée GPEGh .ÉjQƒ°S »a
 ,OƒLƒdG ∂dòd É°ù«FQ ÉÑÑ°S πμ°T ób ähô«H –
 ,ÉjQhô°V ¿ƒμj ød á∏Ñ≤ªdG á∏MôªdG »a ¬fEÉa
 ºjó≤J  ≈∏Y  IQOÉ`̀ b  ¿ƒμJ  ød  ¿Gô``̀jEG  ¿C’  ∂`̀dP

.¬∏jƒªJh ¬∏dG ÜõM ≈dEG ºYódG
 ¬∏dG  Üõ`̀M  ≈∏Y  Ö©°üdG  ø`̀e  ¿ƒμ«°Sh
 AÉ≤ÑdG  »a  QGôªà°S’G  á«bGô©dG  äÉ«°û«∏ªdGh
 ÜÉ«Z π``X »``a á`̀jQƒ`̀°`̀ù`̀dG »```°```VGQC’G ≈`̀∏`̀Y
 ºd  …Qƒ°ùdG  ΩÉ¶ædG  AÉ≤Ña  .»fGôjE’G  πeÉ©dG

 AGQh  øe  ¬JGòd  Éaóg  øμj
 ∂∏J  É¡à°VÉN  »àdG  ÜôëdG
 ±ó¡dG  ¿Éc  πH  äÉ«°û«∏ªdG
 AÉ`̀≤`̀HEG  »`̀a  øªμj  ¢ù«FôdG
 ôÑY áMƒàØe πjƒªàdG ¥ôW

.ÉjQƒ°S
 äÉ«°û«∏ªdG  ô¶àæJ  ød
 ÜõM  É¡æª°Vh  á`̀«`̀fGô`̀jE’G
 á`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀dG ø``̀e É`̀Ñ`̀∏`̀W ¬`̀ ∏`̀ dG
 QOÉ``̀¨``̀J »``̀μ``̀d á``̀jQƒ``̀ °``̀ù``̀ dG
 ó≤d .á`̀jQƒ`̀°`̀ù`̀dG  »``°``VGQC’G
 ∑Éæg  ¿CG  É`̀ë`̀°`̀VGh  QÉ`̀ °`̀U
 É«∏«FGô°SEG – É«°ShQ ÉbÉØJG

 ∂∏J  QOÉ¨J  ¿CG  IQhô°V  ≈∏Y
.âbh ´ô°SCG »a äÉ«°û«∏ªdG

 ø`̀Y ô``̀¶``̀æ``̀dG ¢``̀†``̀¨``̀Hh
 ¿EÉa  ,á«∏«FGô°SE’G  äÉHô°†dG
 AÉ≤ÑdG  »a  QGôªà°S’G  áØ∏c

 ,á¶gÉH  äQÉ`̀°`̀U  á`̀jQƒ`̀°`̀ù`̀dG  »``̀°``̀VGQC’G  ≈∏Y
 äÉ«°û«∏ªdG hCG ¬∏dG ÜõM ™«£à°ùj ’ Ée ƒgh
 QÉ°U  á«dÉe  á≤FÉ°V  πX  »a  ¬∏ qªëJ  iô`̀NC’G
 øY  ∂«gÉf  .É¡æe  ¿É«fÉ©j  ¥Gô`̀©`̀dGh  ¿ÉæÑd

.¿GôjEG ¬Lh »a GOhó°ùe QÉ°U ≥aC’G
 »a É`̀Xƒ`̀¶`̀ë`̀e ó``̀°``̀SC’G QÉ`̀°`̀û`̀H ¿ƒ`̀μ`̀«`̀°`̀S

.»fGôjE’G AÖ©dG øe ¬°ü∏îJ
 ¢ShôdG ™e Gó«©°S ¿ƒμj ød ¬¶M øμdh

 Ghó≤Y  º¡fC’  ∂dP  ,ÉeÉªJ
 áLÉëdG ô«Z øe äÉbÉØJG
 ™e ¬`̀ JQÉ`̀ °`̀ û`̀ à`̀ °`̀ SG  ≈`````dEG
 ábÓY É¡d IójóY ±GôWCG
 ,á`̀jQƒ`̀°`̀ù`̀dG á`̀dCÉ`̀°`̀ù`̀ª`̀dÉ`̀H
 É¡HhQO  âÑ©°ûJ  ¿CG  ó©H
 »àdG  iƒ`̀≤`̀ dG  äOó``©``Jh
 áë∏°üe  É¡d  ¿CG  äó`̀Lh
 π`̀μ`̀°`̀û`̀H ∑É```̀æ```̀g .É``̀¡``̀«``̀a
 äÉj’ƒdGh É«côJ ¢SÉ°SCG

.π«FGô°SEGh IóëàªdG
 ∂`̀∏`̀ª`̀j  ’  ±Gô```````̀WCG
 IQó``≤``dG ó``̀ °``̀ SC’G QÉ`̀°`̀û`̀H
 ô°TÉÑªdG  ∫É`̀°`̀ü`̀J’G  ≈∏Y
 ójôJ  Ée  º¡a  πLCG  øe  É¡H
 •ƒ£N É«°ShQ ∂∏ªJ Éª«a
 πc  ™`̀e  áæNÉ°S  ∫É`̀°`̀ü`̀JG

.É¡æe óMGh
 ájQƒ°ùdG  »°VGQC’G  øe  ¿Gô`̀jEG  OôW  ¿Éc
 áLÉëdG  ô«Z  øe  ≥≤ëJ  •ô°ûdG  ∂dP  .ÉWô°T
 ≈∏Y  É`̀aÓ`̀à`̀NG  ∑É`̀æ`̀g  ¿CG  ô«Z  .•ƒ`̀¨`̀°`̀V  ≈``̀dEG
 »a  É«°ShQ  ÉgÉYôà°S  »àdG  ÉjQƒ°S  IQƒ°U

.πÑ≤à°ùªdG
 á¡Lh ∂∏ªj ±Gô`̀WC’G  ∂∏J øe óMGh πc

.áØ∏àîe áë∏°üe É°†jCG ¬dh áØ∏àîe ô¶f
 ÉgOhóM  ájÉªM  áéëH  É«côJ  ∂°ùªàJ

 π`̀LCG ø`̀e OGô````̀cC’G äÉ`̀ª`̀é`̀g ø`̀e á`̀«`̀Hƒ`̀æ`̀é`̀dG
 »g  ÉjQƒ°S  ∫Éª°T  áæeBG  á≤£æe  ≈∏Y  AÉ≤HE’G
 òîàJ Éª«a ,ióªdG ó«©H …ôμ°ùY PƒØf á≤£æe
 á°VhôØªdG  É¡JÉHƒ≤Y  øe  IóëàªdG  äÉj’ƒdG
 ≈∏Y  ÉgOƒLh  QGôªà°S’  ÉZƒ°ùe  ¿GôjEG  ≈∏Y
 ≥jôW ™£b π``̀LCG  ø`̀e  á`̀jQƒ`̀°`̀ù`̀dG  »``̀°``̀VGQC’G

.ähô«Hh ¿Gô¡W ø«H ÉHÉjEGh ÉHÉgP OGóeE’G
 áë∏°üªdG  áÑMÉ°U  »¡a  π«FGô°SEG  ≈≤ÑJ
 ΩÉ¶æH  IóMƒªdG  ÉjQƒ°S  .iôÑμdG  áLhOõªdG
 ¿Gõ`̀«`̀e  πμ°ûj  É``e  ∂``̀ dP  ,∞`̀«`̀©`̀°`̀V  »`̀°`̀SÉ`̀«`̀°`̀S
 É¡°Vôa  ≈dEG  π«FGô°SEG  ≈©°ùJ  »àdG  ádOÉ©ªdG
 ∂∏àa  .ô°TÉÑe  πNóJ  ô«Z  ø`̀e  ¢``̀VQC’G  ≈∏Y
 Ée  ¥É`̀£`̀f  ø`̀Y  Gó«©H  êô`̀î`̀J  ’  ó`̀b  ádOÉ©ªdG
 ®ÉØëdG  ≈dEG  ¿ƒ©°ùj  ºgh  ¢ShôdG  ¬«a  ôμØj
 ô«Z ø`̀e É`̀jQƒ`̀°`̀S »`̀a º`̀¡`̀∏`̀Nó`̀J è`̀FÉ`̀à`̀f ≈`̀∏`̀Y
 øjòdG  ø`̀jô`̀NB’G  AÉcô°ûdÉH  Gƒeó£°üj  ¿CG
 ,Ahó¡H  πbC’G  ≈∏Y  º¡æe  ø«æKG  á`̀MGREG  øμªj
 ≈∏Y  AÉ`̀≤`̀HE’Gh  ,É«côJh  IóëàªdG  äÉ`̀j’ƒ`̀dG
 ≈∏Y  ÓYÉa  ¢ù«d  Éμjô°T  ÉgQÉÑàYÉH  π«FGô°SEG

.¢VQC’G
 ó°SC’G Ö°†¨J ’ ób ´ƒædG ∂dP øe ájÉ¡f
 øμdh .¬eÉ¶f AÉ≤Ñd IóYÉb πμ°ûJ âfÉc Ée GPEG
 ƒgh É°†jôe Gó°ùL ¿ƒμà°S IóMƒªdG ÉjQƒ°S
 ób á«dhDƒ°ùe á¡LGƒe »a ¢ShôdG ™°†«°S Ée

.É¡FÉÑYCÉH ¢Vƒ¡ædG ≈∏Y øjQOÉb ¿ƒfƒμj ’
¥Gô©dG øe ÖJÉc |

!É«°ShQh ¿Gô``jEG ø«H ájQƒ°ùdG áMÉ°ùdG »``a PƒØædG ≈∏Y ´Gô``°üdG

:º∏≤H
| ∞°Sƒj ¥hQÉa 

ÉfhQƒc áeRCG ÜÉ©«à°SG »``a øjôëÑdG äÉMÉéf

:º∏≤H
»eƒ°ù©dG π«Ñf .O

 Ö`̀∏`̀ o°`̀U  »```̀a  π``````̀NOCG  ¿CG  π``̀Ñ``̀b
 kÓ«∏b  º`̀μ`̀©`̀LQoCG  ,∫É`̀≤`̀ª`̀dG  ´ƒ`̀°`̀Vƒ`̀e
 ∫É≤ªdG  ≈dEG  ójóëàdÉHh ,AGQƒdG  ≈dEG
 QÉ`̀Ñ`̀NCG  áØ«ë°U  »`̀a  ¬Jô°ûf  …ò``̀dG
 ¢ù£°ùZCG  øe  ø«KÓãdG  »a  è«∏îdG
 ¢``Vô``e{  :¿Gƒ```̀æ```̀Y  â``ë``J  2019
 ôFÉé°ùdÉH  §ÑJô oe  ¢†eÉZ  …ƒ``̀F pQ
 ∫É≤ªdG  Gò``̀g  »``̀ah  .zá`̀«`̀fhô`̀à`̀μ`̀ dE’G
 á«fGó«ªdG  äÉ°SGQódG  ¢†©H  oäOQhCG
 á«°Vôe  ádÉM  ∞°üJ  »àdG  á«ë°üdG
 πc ≈`̀∏`̀Y â`̀dõ`̀f á`̀°`̀†`̀eÉ`̀Zh á`̀Ñ`̀jô`̀Z
 ôãcCG âHÉ°UCGh ,á«μjôeC’G äÉj’ƒdG
 ƒëf  â∏NOCGh  ,»μjôeCG  2700  øe
 ô«NC’G  ºgGƒãe  ≈``dEG  º¡æe  ø«à°S

 .º¡HÉÑ°T ¿É©jQ »a ºgh
 ¿CÉ``̀H äÉ``̀°``̀SGQó``̀dG räOÉ``````aCG ó```bh
 ¢VGôeCG øe ¿ƒfÉ©oj GƒfÉc ø«HÉ°üªdG
 …ƒ`̀Fô`̀dG  ÜÉ`̀¡`̀à`̀d’G  ¢``̀VGô``̀YCG  ¬Ñ°ûoJ
 ,¢ùØæàdG  »`̀a  ≥«°V  πãe  ,…ƒ«ëdG

 áëμdGh  ,Qó`̀°`̀ü`̀dG  »`̀a  Ω’BGh  ¢ùØæàdG  »`̀a  áHƒ©°Uh
 ¢VGôYC’G √òg ¿CG ’EG  ,á©ØJôªdG IQGôëdGh ,Iôªà°ùªdG
 ÜÉ¡àd’G  ¢`̀VGô`̀YCG  ™e  É k«∏c  ≥HÉ£àJ  ’  øμdh  ¬HÉ°ûàJ
 Iójôa »¡a ,ø«ahô©ªdG »°Shô«ØdGh …ô«àμÑdG …ƒFôdG
 Gòg ≈∏Y ójóL º°SG ≥∏WoCG ∂dòdh ,ádƒ¡éeh É¡Yƒf øe

ƒg ¢VôªdG
 á∏jƒW ô¡°TCG  ó©Hh .(E-VALI or VALI)
 iƒà°ùe  ≈∏Y  á«°VôªdG  ä’ÉëdG  á°SGQOh  åëÑdG  øe
 çOGƒëdG √òg ¿CG ≈dG AÉÑWC’G π°UƒJ ,äÉj’ƒdG ™«ªL
 âfÉc  ¢UÉN  mπμ°ûH  ø«≤gGôªdG  âHô°V  »àdG  áà«ªªdG
 º¡bÉ°ûæà°SGh  á«fhôàμdE’G  ôFÉé°ù∏d  º¡æ«NóJ  ÖÑ°ùH
 ø«Jƒμ«ædG  ø`̀e  á«≤fh  á«dÉY  máYôéd  ô°TÉÑe  mπμ°ûH
 √òg ¿CG ≈dEG áaÉ°VEG ,ôFÉé°ùdG √òg »a OƒLƒªdG ΩÉ°ùdG
 …EG  ø«eÉà«a  ≈∏Y  …ƒàëJ  âfÉc  á«fhôàμdE’G  ôFÉé°ùdG
 Ωóîà°ùj  …òdG  (vitamin E acetate)  â«à«°SCG
 Ωƒª°ùdG  ø`̀e  É k£«∏N  ¬æ«î°ùJ  óæY  óudƒo«a  ,±É°†ªc
 (ketene) ø«à«c RÉZ É¡æe ,»°ùØæàdG RÉ¡é∏d áØdÉàdG
 IQƒ°ûæªdG á°SGQódG Ö°ùëH ,ó«gódÉeQƒØdGh øjõæÑdGh
 24  »a  Ωƒ∏©∏d  á«μjôeC’G  á«ªjOÉcC’G  ™FÉbh  á∏ée  »a

 .2020 ¢SQÉe
 ábÓY  É¡d  Iô«ãc  iô`̀NCG  çOGƒ`̀Mh  áKOÉëdG  √ò¡a
 »∏Ø°ùdG  »°ùØæàdG  RÉ¡é∏d  ΩÉY  mπμ°ûH  ø«NóàdG  ô«eóàH
 äÉHÉ¡àd’G çGóMEGh áYÉæªdG RÉ¡L ±É©°VEGh ,…ƒ∏©dGh
 ´ƒbƒdG ≈dEG áaÉ°VEG ,»°ùØæàdG RÉ¡édG AGõLCG ™«ªL »a
 ºéæJ  »àdG  QGô°VC’G  √òg  πc  ™ªa  ,áFôdG  ¿ÉWô°S  »a
 øNój …òdG  ¿É°ùfE’G  Gò¡d  çóë«°S GPÉe ,ø«NóàdG  øY
 RÉ¡édG  »`̀a  ø`̀eõ`̀e  mQƒ`̀gó`̀J  ø`̀e  kÓ`̀°`̀UCG  »fÉ©j  …ò``̀dGh
 …òdG  ,å«ÑîdG  ÉfhQƒc ¢Shô«Ød  ¢Vô©J  GPEG  »°ùØæàdG
 ±É©°VEGh É k°†jCG »°ùØæàdG RÉ¡édG ô«eóJh OÉ°ùaEG ¬aóg

 ?πª©dG ≈∏Y ¬àØ«Xhh ¬JQób
 ,á¨eGódG  πF’ódGh  ≥FÉ≤ëdG  √òg  πc  øe  ºZôdÉHh
 ≠ÑàdG  ¿CÉH  »Y sój  É°ùfôa  AÉÑWCG  øe  ≥jôa  Éæ«∏Y  êôîj
 ≠Ñà∏d  §°ûædGh  ¢ù«FôdG  ¿ƒμªdG  ƒgh  ,ø«Jƒμ«ædG  hCG
 Qƒ£J  ∞bƒj  hCG  ,ÉfhQƒc  ¢Shô«ØH  áHÉ°UE’G  ™æªj  ób
 ôjô≤àdG  Ö°ùëH  ,ÜÉ°üªdG  ¿É°ùfEÓd  IOÉëdG  ¬JGô«KCÉJ
 »a  á«fÉ£jôÑdG  ¿É`̀jOQÉ`̀é`̀dG  áØ«ë°U  »`̀a  Qƒ°ûæªdG
 áÑjô¨dG  äGƒ``°``UC’G  √ò`̀g  ¿CÉ``̀ch  ,ƒ`̀jÉ`̀e  ø`̀e  ¢ùeÉîdG
 Iô°TÉÑe á«fÉée ájÉYO Ω uó≤ oJ á«≤£æªdG ô«Z äGAÉYO’Gh
 ôFÉé°ùdG AGô°Th ø«NóàdG º¡d ¥ƒ°ùJh ,≠ÑàdG äÉcô°ûd
 É`̀gAGô`̀°`̀T  º`̀¡`̀d  ø`̀jõ`̀ Jh  É¡JÉ«ª°ùeh  É`̀ ¡`̀YGƒ`̀fCG  á`̀aÉ`̀μ`̀H
 áÑ«°üY  É keÉjCG  ¿B’G  ¢û«©f  ÉæfCG  á°UÉîHh  ,É¡«WÉ©Jh

 …CG ƒëf ¿É°ùfE’G É¡«a å¡∏j á«°SÉb
 AÉHƒdG Gò¡d ¿Éc Éª¡e AGhO hCG mêÓY

 .º«≤©dG
 áë°üdG  áª¶æe  âYQÉ°S  ó`̀bh
 √ò``g ≈``∏``Y Oô````̀ dG ≈````̀ dEG á`̀«`̀ª`̀ dÉ`̀©`̀ dG
 óæà°ùJ ’ »àdG Iô«£îdG äGAÉYO’G
 »a  räô°ûnf  å«M  ,»ª∏Y  π«dO  ≈`̀dEG
 É`̀ kfÉ`̀«`̀H  2020  ƒ`̀jÉ`̀e  ø``e  ô`̀°`̀TÉ`̀©`̀dG
 ¿CÉ``H ±hô`̀©`̀ª`̀ dG ø``̀e{ :¬`̀«`̀a â`̀dÉ`̀b
 πeGƒ©dG  øe  ó©oj  ôFÉé°ùdG  ø«NóJ
 øe  ô«ãμdG  ÖÑ°ùJ  »`̀à`̀dG  Iô£îdG
 øe ójõJh ,»°ùØæàdG RÉ¡édG ihóY
 ,zá«°ùØæàdG  ¢VGôeC’G  Ió°Th  IóM
 ÉfhQƒc  ¢Vôe{  :¿É«ÑdG  ±É`̀°`̀VCGh
 ,á``Fô``dG º`̀LÉ`̀ ¡`̀ jh ó`̀©`̀e ¢``Vô``e ƒ``̀g
 áFôdG  ∞`̀FÉ`̀Xh  ∞©°†oj  ø«NóàdGh
 º°ùL  ≈∏Y  áHƒ©°üdG  ø`̀e  π©éjh
 É`̀fhQƒ`̀c ¢`̀Vô`̀e á`̀HQÉ`̀ë`̀e ¿É`̀°`̀ù`̀fE’G
 :¬«a  AÉ`̀L  Éªc  ,ziô```̀NCG  ¢``̀VGô``̀eCGh
 ∫ƒM  á«aÉc  äÉeƒ∏©eh  á«ª∏Y  á`̀ dOCG  óLƒJ  ’  É k«dÉM{
 øe  ¢†Øîj  ób  ø«Jƒμ«ædG  hCG  ,≠ÑàdG  ¿CÉ`̀H  äGAÉ``̀YO’G
 ∂dòc  .zÉ`̀fhQƒ`̀c  ¢VôªH  êÓ©dG  hCG  áHÉ°UE’G  ôWÉîe
 ô°ûof  môjô≤J  »a  â°ü∏N  á«ªdÉ©dG  áë°üdG  áª¶æe  ¿EÉa
 áHÉ°UEÓd  á°VôY  ôãcCG  ø«æNóªdG{  :¿CÉ`̀H  ƒjÉe  13  »a
 áfQÉ≤e  áμ∏¡eh  Iójó°T  ¢VGôYC’  ¢Vô©àdGh  ¢VôªdÉH

 .zø«æNóªdG ô«¨H
 øY  IQOÉ°üdG  ôjQÉ≤àdGh  ¿É«ÑdG  Gòg  ≈∏Y  IhÓYh
 äÉ°SGQódG  øe  ô«ãμdG  ∑Éæ¡a  ,á«ªdÉ©dG  áë°üdG  áª¶æe
 ø«NóàdG  ø`̀«`̀H  á`̀bÓ`̀©`̀dG  ø`̀«`̀Ñ`̀Jh  G kô``̀NDƒ``̀e  IQƒ`̀°`̀û`̀æ`̀ª`̀dG
 ,∫ÉãªdG π«Ñ°S ≈∏©a .ÉfhQƒc ¢Shô«a ∂a »a ´ƒbƒdGh
 øe  ¢ùeÉîdG  »a  zá«Ñ£dG  á«æ«°üdG  á∏éªdG{  äô°ûf
 πeGƒ©∏d  á«∏«∏ëJ  á°SGQO{  :¿GƒæY  âëJ  á°SGQO  ƒjÉe
 ,zÉfhQƒc ¢Shô«a ≈°Vôe ádÉM Qƒ£àH ábÓY É¡d »àdG
 »a  ÉfhQƒμH  É k°†jôe  78  ádÉM  á©HÉàªH  âeÉb  å«M
 ¿CÉH  äOÉ``̀aCGh  ,ôjÉæj  15  ≈`̀dEG  ôÑª°ùjO  30  øe  IôàØdG
 ÜÉ¡àd’ÉH áHÉ°UE’G ä’ÉM ºgóæY ∞YÉ°†àJ ø«æNóªdG
 äô°ûf Éªc .Iôe 14 áÑ°ùæH ójóédG »°Shô«ØdG …ƒFôdG
 k’É≤e  2020  πjôHCG  »a  zá«μjôeC’G  á«ª∏©dG  á∏éªdG{
 ôFÉé°ùdG  ø«NóJh  …ó«∏≤àdG  ø«NóàdG{  :¿GƒæY  âëJ
 ¢Shô«ØH  ihó`̀©`̀dG  Ió°T  øe  ójõj  ÉªHQ  á«fhôàμdE’G
 øe  ójõj  ø«NóàdG  ¿CG  ∫É≤ªdG  »a  äó``̀cCGh  ,zÉ`̀fhQƒ`̀c
 IóM  ø`̀e  ™`̀aô`̀jh  É`̀fhQƒ`̀c  ¢Shô«Ød  øNóªdG  á°VôY

 .¢VôªdG ¢VGôYCG
 ∑ôàJ  ’  á«fÉ£«°ûdG  ≠ÑàdG  äÉcô°T  ¿CG  óéf  ∂dòdh
 πLCG  øe É¡à∏¨à°SGh ’EG  áëfÉ°S  áÑ°SÉæe  hCG  á°Uôa  ájCG
 OOôàJ  ’h  ≈fGƒàJ  ’h  ,∫ÉªdG  IOÉ``jRh  ìÉ``̀HQC’G  »æL
 âfÉc  ƒdh  ≈àM  ,âfÉc  Éª¡e  á∏«°Sh  ájCG  ΩGóîà°SG  »a
 AGôãdG  ≥«≤ëJ  ídÉ°üd  ø«fGƒ≤∏d  á«aÉæeh  á«Yô°T  ô«Z
 ,Ö«Ñ£dG  ∂`̀ dP  π``LCG  ø`̀e  ó uæéàa  ,™jô°ùdGh  ¢ûMÉØdG
 ´ÉªàL’Gh áÄ«ÑdG AÉª∏Yh ,¿ƒfÉ≤dG ∫ÉLQh ,»eÓYE’Gh
 ô«©oJ ’h ,¿É°ùfE’G É¡ª¡j ’ äÉcô°ûdG √ò¡a .OÉ°üàb’Gh
 ¢SCÉj  »a  Ωƒ«dG  äóLh  ó≤a  ,ΩÉªàgG  …CG  ô°ûÑdG  áë°U
 ÉfhQƒc  ¢Shô«a  ΩÉ`̀eCG  ¬Ø©°Vh  ¬à∏«M  á∏bh  ¿É°ùfE’G
 IQƒ°U π«ªéJ »a É¡àjƒØJ øμªj ’h ¢Vƒ©J ’ á°Uôa
 ¢VôªdG  Gò¡d  AGhó```dGh  êÓ`̀©`̀dG  áæjõH  ¬æjõJh  ≠ÑàdG
 äÉcô°ûdG A’Dƒ¡a ,AÉ©ªL ájô°ûÑdÉH ∂àa …òdG ∫É°†©dG
 rø pe oê oô rînJ ká nª p∏ nc rä nôoÑ nc{ :ÉæHQ ∫ƒb É¡«∏Y ≥£æj áã«ÑîdG

.zÉ kH pò nc ’ pEG n¿ƒodƒo≤ nj ¿pEG rº p¡ pgG nƒranCG

bncftpw@batelco.com.bh

!ÉfhQƒμdG øeR »``a á«≤£æe ô«Z äGAÉ``YOG

 :º∏≤H
ÊóŸG óª π«YÉª°SEG .O

 áLôëdG  É¡à∏Môe  »a  á«bGô©dG  ádhódG  ôªJ
 Oó¡J ±GôWC’G áªμëe áeRCÉH É¡fÉcQCG πμHh á«dÉëdG
 óbh ,á«dÉªdGh ájOÉ°üàb’G É¡JÉ°ù°SDƒeh ÉgOƒLh
 äÉ≤ëà°ùeh ÖJGhQ ±ô°U á«fÉμeEG ΩóY ≈dEG π°üJ
 ,áeOÉ≤dG  áÑjô≤dG  Qƒ¡°û∏d  É¡«ØXƒeh  É¡«Ñ°ùàæe
 É¡Jó°UQCGh  É¡JGôNóe  πc  ô«Ø°üJ  áé«àf  ∂`̀dPh
 Ö∏°ùdGh  Ö¡ædG  áLQO  ≈dEG  π°Uh  OÉ°ùØH  á«dÉªdG
 èeGôHh ¥ôW ≥∏Nh ,ìƒ°†Øe πμ°ûH ΩÉ©dG ∫Éª∏d
 …õcôªdG  ∂æÑdG  ¿hõ`̀î`̀e  π`̀c  ∑Ó¡à°S’  áã«ÑN
 QÉWEG »a á«ÑæLC’G á∏ª©dG øe ¬JGôNóeh »bGô©dG
 …ò`̀dGh  …ô¡°ûdG  Q’hó``dG  ™«H  ¥ƒ°ùH  ≈ª°ùj  Ée
 á«ªgƒdG  ±QÉ°üªdG  ≈``dEG  ¬`̀Jó`̀°`̀UQCG  πμH  Ögòj
 ádhÉëe  »a  ¿Gô¡W  QGRÉ`̀H  ≈dEG  »dÉàdÉH  ¬∏jƒëàd
 QÉ¡æªdG »fGôjE’G ∫ÉjôdGh ¿ÉeƒàdG ¿Gõ«e πjó©àd
 ¥Gô©dG  Ö©°T  ∫GƒeCG  ∫Ó¨à°SG  ôÑY  Q’hódG  ΩÉeCG

.»fGôjE’G »dhódG …QÉéàdG ∫OÉÑàdG »a
 IójóédG  á°SÉ«°ùdG  ±Gó``̀gCG  ∫hCG  øe  ¿É`̀ch
 äGQGô`̀≤`̀dG  ø`̀e  á∏ªL  OÉªàYG  »ªXÉμdG  áeƒμëd
 á`̀jQ’hó`̀dG  ¥ƒ°ùdG  √ò`̀g  AÉ`̀¨`̀dEG  É¡æe  ájOÉ«°ùdG
 á«ª°SôdG  á«æWƒdG  ∑ƒæÑdG  ™e  πeÉ©àdG  OÉªàYGh

!…QÉéàdG ∫OÉÑàdG ¢VGôZC’ Q’hódG AGô°ûd
 πμH  »bGô©dG  Ö©°ûdG  AÉ`̀æ`̀HCG  ô°ûÑà°SG  ó`̀bh
 ó©H  »ªXÉμdG  ≈Ø£°üe  áeƒμM  π«μ°ûàH  ¬aÉ«WCG
 ø«ë°Tôe  É`̀gAGQh  âcôJ  á∏jƒW  Iô«°ùY  Iô«°ùe
 ,ájQGRƒdG º¡à∏«μ°ûàH á≤ãdG π«f É©«£à°ùj ºd ø«æKG
 âæ©àd í∏Øj ºdh …hÓY óªëe QƒàcódG ÜôL ó≤a
 á°ü°UÉëªdG ¢Vôa »a á«ÑgòªdG á«°SÉ«°ùdG πàμdG
 ,É¡æ«H  Éª«a  ájQGRƒdG  ÖFÉ≤ëdG  ™jRƒàd  á«HõëdG
 ∞∏μªdG  AGQRƒ`̀dG  ¢ù«FQ  ÜQódG  ¢ùØf  ≈∏Y √ÓJh
 øY  √QGòàYG  ø∏YCG  …òdGh  »aQõdG  ¿ÉfóY  »fÉãdG
 ¬FÓeR  AÉª°SG  ø∏©j  ¿CG  πÑb  áeƒμëdG  π«μ°ûJ
 »£îJ »a ôahCG ¿Éc »ªXÉμdG ßM øμd ,AGQRƒdG
 äƒ°U  øe  §¨°†H  á«fÉªdôÑdG  á≤ãdG  π«f  á∏Môe
 AÉeóH  âÑKCG  …ò`̀ dGh  Ö°VÉ¨dG  »bGô©dG  Ö©°ûdG
 õcôeh äÉ£∏°ùdG Qó°üe ¬fCG √ÉMôLh ¬jôgÉ¶àe
 IQGOE’  á£∏°ùdG  º∏°ùàJ  áeOÉb  áeƒμM  …C’  Iƒ≤dG
 á∏°UƒÑdG  πjó©J  ±ó`̀¡`̀H  º`̀μ`̀ë`̀dGh  á£∏°ùdG  á`̀ aO
 É«∏©dG ¬ëdÉ°üeh »bGô©dG øWƒdG √ÉéJ ájò«ØæàdG

.»eÉ°ùdG ±ó¡dG Gòg ƒëf ÉgOƒ¡L πc ô«î°ùJh
 á«é«JGôà°S’G  »`̀a  á``̀jƒ``̀dhC’G  AÉ``£``YEG  ¿EG
 äÉbÓ©dG ôjƒ£J ƒëf »ªXÉμdG áeƒμëd IójóédG
 ∑ôëàdG  »a  á«ªgC’G  É¡ëæeh  á«bGô©dG-á«Hô©dG

 »`̀°`̀SÉ`̀eƒ`̀∏`̀ Hó`̀ dGh »`̀°`̀SÉ`̀«`̀°`̀ù`̀dG
 IójóY äGQôÑe ¬d …OÉ°üàb’Gh
 »eÓYEG π∏ëe …CG ≈∏Y ≈ØîJ ’

.»bGô©dG ∞∏ªdÉH ºà¡j
-ƒ∏éfC’G hõ¨dG áÑμf òæªa
 ´É£à°SG  Ω2003  ΩÉY  »μjôeCG
 »``̀fGô``̀jE’G »`̀ª`̀«`̀∏`̀bE’G Ö``̀YÓ``̀dG
 çGó``̀MEG »`̀Ø`̀FÉ`̀£`̀dG ¬`̀Yhô`̀°`̀û`̀ª`̀H
 Ö°ùëH »æeC’G ÆGôØdG øe ádÉM
 ≈∏Y äó`̀ª`̀à`̀YG á`̀ª`̀μ`̀ë`̀e á`̀£`̀N
 ¢TƒH  êQƒ``L  ¢ù«FôdG  ´É`̀æ`̀bEG
 á«°SÉ°SC’G  Iõ«côdG  ¿CÉ`̀H  ø`̀H’G
 Oƒ`̀Lƒ`̀dÉ`̀H »``̀bGô``̀©``̀dG ∫ƒ`̀Ñ`̀≤`̀∏`̀d

 ≈∏Y óªà©j ¥Gô©dG »a »μjôeC’G
 Ö°ùëH  Égƒª°S  Ió``MGh  áØFÉW

 .z»©«°ûdG â«ÑdG{ º¡££îe
 ¬LƒàdG  Gò``g  ÜGô``̀Y  ¿É``̀ch
 »Ñ∏édG  ó`̀ª`̀MCG  ø«ÑfÉédG  ø`̀«`̀H

 »ØFÉ£dG  »°SÉ«°ùdG  πàμàdG  Gò``̀g  ≥`̀jô`̀W  ø``̀Yh
 äÉHÉîàfÉH á£∏°ùdG  ≈∏Y Gƒdƒà°ùj ¿CG  GƒYÉ£à°SG
 áë∏°ùe  äÉ«°û«∏e  É`̀gô`̀KCG  ≈∏Y  GhCÉ`̀°`̀û`̀fCG  IQhõ``̀e
 É k«Ñ©°Th  É k«°SÉ«°S  ¬ªYóJh  ´hô°ûªdG  Gòg  »ªëJ
 z¢ûYGO{ áHQÉëe ≈ª°ùe âëJ GƒYÉ£à°SG G kô«NCGh
 Ghô£«°ùj ¿CG ,»ÑæLC’G á©«æ°U »HÉgQE’G º«¶æàdG
 øY  ºgPƒØf  Ghõcôjh  ¥Gô©dG  ÜôZh  ∫Éª°T  ≈∏Y
 ≥WÉæªdG  ∂∏J  »a  »Ñ©°ûdG  ó°ûëdG  ÖJÉμe  ≥jôW
 »`̀μ`̀ jô`̀eC’G  Pƒ`̀Ø`̀æ`̀∏`̀d  É¡à°†gÉæªH  â`̀aô`̀Y  »`̀à`̀ dG

.¥Gô©dG »a »fGôjE’Gh
 »``aGô``Zƒ``ª``jó``dG ∫ƒ``̀ë``̀à``̀dG ∂```̀ dP á`̀é`̀«`̀à`̀fh
 ¬Ñ°T »Hô©dG »bGô©dG ÜQÉ≤àdG íÑ°UCG »°SÉ«°ùdGh
 QGô≤dG ≈∏Y ¿GôjEG »dÓe Iô£«°S ÖÑ°ùH π«ëà°ùe
 ádhÉëe  …CG  ™æeh  »bGô©dG  »Ñ©°ûdGh  »ª°SôdG
 á∏ªM  ø°Th  ¥Gô©∏d  »Hô©dG  QGƒédG  ™e  ÜQÉ≤à∏d
 øe  ´ƒf  …CG  ÉjGƒæH  ∂«μ°ûà∏d  á«°SÉ«°Sh  á«eÓYEG

.»Hô©dG »bGô©dG ¿hÉ©àdGh ÜQÉ≤àdG
 ∫É«àZG  ó©H  É k«HÉéjEG  ∫ƒëJ  ¬∏c  Gò`̀g  øμd
 ó°ùédG »a »fGôjE’G PƒØædG π°Th »fÉª«∏°S º°SÉb
 »`̀bGô`̀©`̀dG  Ö©°ûdG  ∑GQOEGh  »`̀bGô`̀©`̀dG  »`̀ª`̀°`̀Sô`̀dG
 º¡Ñ¡fh  øjó°SÉØdG  »dÓªdG  AÉbó°UCG  äÉ££îªd
 ,¿Gô¡W  ≈dEG  É¡Ñjô¡Jh  »bGô©dG  Ö©°ûdG  äGhôãd
 ≈Ø£°üe  ójóédG  AGQRƒ``̀dG  ¢ù«FQ  A»ée  ó©Hh
 ø«dÉ≤ªH  ¬``H  É k«°üî°T  äô`̀°`̀û`̀Ñ`̀à`̀°`̀SG  »`̀ª`̀XÉ`̀μ`̀dG

 á°SÉFôd  ¬Ø«∏μJ  ó©H  ø«≤HÉ°S
 øe ¬``̀H ™`̀à`̀ª`̀à`̀j É`̀ª`̀d AGQRƒ``````̀dG
 ¬JôÑNh  á«°SÉ«°S  á«dÓ≤à°SG
 …QÉÑîà°S’G  πª©dG  ∫Éée  »a
 ¬«æ«©H  ó¡°T  øe ƒgh »æWƒdG
 »a á``̀ «``̀ fGô``̀ jE’G äGRhÉ``̀é``̀ à``̀ dG
 á«bGô©dG  á`̀ dhó`̀ dG  äÉ`̀°`̀ù`̀°`̀SDƒ`̀e
 á``jOÉ``°``ü``à``b’Gh á`̀«`̀°`̀SÉ`̀«`̀°`̀ù`̀dG

.á«dÉªdGh
 ™`̀°`̀Vƒ`̀dG  ¿CG  G kô````̀«````̀NCGh  
 QƒgóàªdGh  ≥∏≤dG  »°SÉ«°ùdG
 ô¶ëdG ó©H ¿GôjEG ¬°û«©J …òdG
 QƒgóJh »μjôeC’G …OÉ°üàb’G
 ¿Gõ``̀«``̀ª``̀dG ™````̀LGô````̀Jh á``̀∏``̀ª``̀©``̀dG
 É¡JGQOÉ°U  ≈∏Y  É kÑ∏°S  …QÉéàdG
 áÑjôb  á`̀LQO  ≈`̀ dEG  â∏°Uh  ≈àM
 ≥``aGQ É``̀eh ¢``̀SÓ``̀aE’G ø``e G kó```̀L
 ™e  á«ë°üdG  ≈°VƒØdG  øe  ∂`̀dP
 á©ªàée  ÜÉÑ°SC’G  √ò¡d  ÉfhQƒc  ¢Shô«a  QÉ°ûàfG
 ∫hDƒ°ùe  …CG  ´ÉæbEG  ™«£à°ùJ  ’  Ωƒ«dG  ¿Gô`̀jEG  ¿EÉa
 ¥Gô`̀©`̀dG  »≤∏J Ωó`̀©`̀H  É`̀¡`̀FÉ`̀bó`̀°`̀UCG  ≈`̀à`̀Mh »`̀bGô`̀Y
 ÉgôjòëJ  hCG  Üô©dG  øe  ájOÉ°üàb’G  IóYÉ°ùªdG
 »Hô©dG  è«∏îdG ∫hO ™e ¿hÉ©àdG  øe iôNCG  Iôe
 ¿ƒ`̀Lhô`̀j »``̀ fGô``̀ jE’G ΩÉ`̀¶`̀æ`̀dG á`̀°`̀SÉ`̀°`̀S ¿É``̀c É`̀ª`̀c

.áHPÉμdG º¡bGƒHCÉH
 á`̀«`̀°`̀SÉ`̀«`̀°`̀ù`̀dG á``̀∏``̀°``̀Uƒ``̀Ñ``̀dG â```̀HÉ```̀°```̀UCG ó``̀≤``̀d
 IójóédG  á«bGô©dG  á«é«JGôà°SÓd  ájOÉ°üàb’Gh
 QGƒé∏d  á`̀jƒ`̀dhC’G  É¡FÉ£YEÉH  í«ë°üdG  √É`̀é`̀J’G
 ±hôX  âëJ  ™jô°ùdG  ∑ôëàdÉH  AóÑdGh  ,»Hô©dG
 áª¡eh  Iô«°üb  IQÉ``jR  ∫Ó`̀N  øe  ájOÉ«àYG  ô«Z
 ¥Gô©dG  AGQRh ¢ù«FQ ÖFÉf É¡H ΩÉb  ¢VÉjôdG  ≈dEG
 É¡dÓN øe ¢VôY »bGô©dG §ØædGh á«dÉªdG ôjRhh
 »a  øjó∏ÑdG  ø«H  …QÉªãà°S’G  ¿hÉ©àdG  ä’Éée
 äÉYÉæ°üdGh  RÉ¨dGh  á`̀YGQõ`̀dGh  ábÉ£dG  ä’Éée

.»FÉHô¡μdG §HôdGh ájhÉª«chôàÑdG
 Ö«MôàdG  π`̀c  »`̀bGô`̀©`̀dG  ≥«≤°ûdG  »≤d  ó`̀ bh
 áμ∏ªªdG  »`̀a  ¬`̀FÉ`̀≤`̀°`̀TCG  ø`̀e  º`̀Yó`̀ dGh Ió`̀fÉ`̀°`̀ù`̀ª`̀dGh
 »dhOh »ª«∏bEG π≤K øe É¡d Éªd ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG
 áYÉæ°üdG »a á©°SGh IôÑNh á«Hô©dG Éæà≤£æe »a
 ¿hÉ©àdG  ¿ƒμ«°Sh  áYGQõdGh  äÉjhÉ«ª«chôàÑdGh
 ™°Vh  ôÑY  »bGô©dG  Ö©°û∏d  ¢ü∏îªdG  …Oƒ©°ùdG
 ø«H  ™°SGh  »∏Ñ≤à°ùe  ¿hÉ©àd  õFÉcôdGh  ¢ù°SC’G

 QÉªãà°S’G ä’Éée íàØH ∂dPh ø«≤«≤°ûdG øjó∏ÑdG
 §«°ûæJh  …OÉ`̀°`̀ü`̀à`̀b’Gh  »°SÉ«°ùdG  ¿hÉ`̀©`̀à`̀dGh

 .É k«HôYh É k«é«∏N »°SÉeƒ∏HódG ó¡édG
 »a áYÉæ°üdG á∏éY ∂jôëJ ∂dP ≈dEG ±É°†jh
 ájOƒ©°S  ájOÉ°üàbG  äGQÉªãà°SÉH  øjóaGôdG  OÓH
 á«bGô©dG  ájOÉ°üàb’G  IÉ«ëdG  ó«©àd  á«é«∏Nh
 äÉYÉæ°üdÉH  GAó``H  ô`̀gOõ`̀ª`̀dG  Égó¡Y  ≥HÉ°S  ≈``dEG
 êÉàfEÓd  ≥aGôªdG  RÉ¨dG  π««°ùJh  ájhÉ«ª«chôàÑdG
 ±É`̀°`̀ü`̀eh á`̀«`̀YÉ`̀æ`̀°`̀U ¿ó``̀e AÉ``°``û``fEGh »`̀dhô`̀à`̀Ñ`̀dG

.á«dhôàH
 ¥ÓªY  ƒ`̀μ`̀eGQCG  ácô°T  ∂`̀dP  »a  ∑QÉ°ûà°Sh
 ™Ñæjh π«Ñé∏d  á«μ∏ªdG  áÄ«¡dGh …Oƒ©°ùdG  §ØædG
 á«YÉæ°üdGh  á«YGQõdG  äÉcô°ûdG  ácQÉ°ûe  ∂dòch
 ôãcC’  êÉàfE’G  á∏éY  AÉ«ME’  ádhÉëe  »a  iôÑμdG
 ¥Gô©dG »a ôeóeh π£©e ™æ°üe ∞dCG ø«°ùªN øe
 iôL ™fÉ°üe »gh »μjôeCG -ƒ∏éfC’G hõ¨dG òæe
 á«dÉààªdG  á«bGô©dG  äÉeƒμëdG  πÑb  øe  É¡dÉªgEG

.¿B’G ≈àM
 √òg  ¿CG  ∂dòd  áª¡ªdG  á«HÉéjE’G  áé«àædGh
 á«bGôY  äÉbÓ©d  ≈`̀ dhC’G  áæÑ∏dG  â©°Vh  IQÉjõdG
 ΩGôàM’Gh  á«Hô©dG  IƒNC’G  ≈∏Y  óªà©J  á«HôY  -
 »dÉªdGh  …OÉ°üàb’G  ¿hÉ©àdG  πª°ûJ  ∫OÉÑàªdG
 ídÉ°üe Ωóîj ¥OÉ°U ójóL QÉWEG »a »°SÉ«°ùdGh

.»eƒ≤dG É¡æeCGh á«Hô©dG á≤£æªdG Üƒ©°T πc
 »Ñ©°ûdGh  »ª°SôdG  »`̀bGô`̀©`̀dG  ó¡°ûªdG  ¿EG
 »Hô©dG  Qhó```̀ dG  ≈```dEG  á`̀°`̀†`̀jô`̀Y  ∫É``̀eBÉ``̀Hh  ™∏£àj
 ¢`̀TÉ`̀©`̀ fEGh É`̀ k«`̀ Hô`̀Y ¥Gô``̀©``̀ dG IOƒ``̀©``̀d »`̀é`̀«`̀∏`̀î`̀dG
 »°SÉ«°ùdG  √QGô````̀b  á`̀«`̀dÓ`̀≤`̀à`̀°`̀SGh  ¬`̀JGOÉ`̀°`̀ü`̀à`̀bG
 øjó°ùØªdGh  OÉ°ùØdG  á`̀HQÉ`̀ë`̀eh  …OÉ`̀°`̀ü`̀à`̀b’Gh
 »bGôY  ôLÉ¡eh  ôé¡e  ø«jÓe  á©HQCG  ø«WƒJh
 ó«H ìÓ``°``ù``dG ô`̀ °`̀ü`̀Mh º```̀gQÉ```̀jOh º`̀¡`̀fó`̀e »``̀a
 ñÉæªdG  áÄ«¡àd  ájôμ°ù©dGh  á«æeC’G  äÉ°ù°SDƒªdG
 äÉHÉîàfÓd É k«æeCGh É kjOÉ°üàbGh É k«°SÉ«°S Ö°SÉæªdG
 √ÉæÑJ É k«Ñ©°T É kÑ∏£e ôÑà©J »àdGh áeOÉ≤dG IôμÑªdG
 »a πeÉ°ûdG ô««¨àdG çGóMEG πLCG øe ¿hôgÉ¶àªdG
 π≤à°ùªdG  ¥Gô©∏d  »∏Ñ≤à°ùªdG  »°SÉ«°ùdG  ó¡°ûªdG

.ôëdG
»Hô©dG ôμØdG ióàæe AÉæeCG áÄ«g ƒ°†Y |
ø«jOƒ©°ùdG ø««Øë°üdG á«©ªL ƒ°†Y -
alsadoun100@gmail.com
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∫ÉLôdG ≈∏Y ôeBÉàdG ôªà°ùjh

 á«é«∏N  áØ«ë°U  »a  äCGô`̀b  π«∏≤H  …hÉfhQƒμdG  ¢SÉÑëf’G  πÑb
 ¢ùjôY ¿CG âØ°ûàcG ¿CG ó©H ,É¡jhP â«H »a Aƒé∏dG áLhR Ö∏W á©bGh
 CÉé∏a ,Égój Ö∏W ÉeóæY ºYR Éªc ∫ÉªYCG πLQ ¢ù«dh …óæL Oôée á∏Ø¨dG
 ±hô©e ƒg Éªc øμdh ,¬àLhR OGOôà°SG ≈∏Y ¬æ«©«d AÉ°†≤dG ≈dEG êhõdG
 áaÉc É¡gƒLh ≈∏Y QƒeC’G ¿ƒÑq∏≤j IÉ°†≤dG  ¿C’ πjƒW AÉ°†≤dG  ∫ÉH  ¿EÉa
 IÉ°†≤dG  º¶©e  Ö∏£j  GPÉªd  Gò`̀g  ô°ùØjh  ,áÑb  áÑM  πc  øe  ¿ƒ∏ª©jh
 ¿ƒ°†Øj  ºgh ºgôªY äGƒæ°S  Ö°üNCG  GhQó¡j  ¿CG  ó©H  ,ôμÑªdG  óYÉ≤àdG
 »°VÉ≤dG  πª©j  ºK  ,ÜòμdG  »aôàëe øe º¡ª¶©e ¢SÉfCG  ø«H  äÉYRÉæªdG
 πcCG  ≥Ñ°S  ø`̀e{  …ôØ©édG  πãªdG  áë°U  ∞°ûàμ«d  IÉeÉëªdÉH  ≥HÉ°ùdG

.è«∏îdG á«eÉY »a QÉæμdG ƒg ≥ÑædGh z≥ÑædG
 ,∫ÉªYCG  πLQ  ¢ù«d  êhõ`̀dG  ¿CG  ≥∏£æe  øe  ¥Ó£dG  áLhõdG  âÑ∏W
 z∫ÉªYCG{`H Ωƒ≤j ÉjóæL ¬fƒc ºμëH ,∫ÉªYCG πLQ É¡LhR ¿CG ÉeRÉL ó≤àYCGh
 ≈àM ,AÉ°ûJ øe ≈∏Y ∫ÉªYCG  πLQ Ö≤d  »Ø°†J ΩÓYE’G πFÉ°Shh ,á«dÉàb
 ≥M øe πH ,z∫ÉªYCG πLQ{ ¬°ùØf »ª°ùj π£Ñàeh π¨°T »dÉN πc íÑ°UCG
 ∑GPh Gò¡H Qô°†dG ¥ÉëdE’ zπª©dG{ OGóYEG ≈∏Y IQó≤dG »Yój …òdG ∫ÉLódG

.∫ÉªYCG πLQ ¬fCG »Yój ¿CG É°†jCG
 º°ùëj  ¿CG  Qô≤a  ,AÉ°†≤dG  ∫É`̀H  ∫ƒ£H  É`̀YQP  êhõ``dG  ¥É°V  ,º¡ªdG
 ΩGóªdG  πgCG  â«H ≈∏Y ¬©e GhQÉZCG  ¬FÉbó°UCG  øe Iô°û©H Éæ«©à°ùe ôeC’G
 ¿ÉJCGôªdG âë∏°ùJh ,É¡eCG iƒ°S É¡©e øμj ºd º¡¶M ø°ùëdh ,É¡aÉ£àN’
 áªLÉ¡ªdG  äGƒ≤dG  ô°UÉæY  ¿Gô«édG  ™ª°Sh  ,ácô©ªdG  äQGOh  »°ü©dÉH
 â¡àfGh ..»fƒ≤ëdG ..¢SÉædG âæH Éj ∂«∏Y ΩGôM ..¬ªj Éj :í«°üJ »gh
 ÉæÑMÉ°U  ¬LƒJh  ,≈Ø°ûà°ùªdG  ≈`̀ dEG  ø«ªLÉ¡ªdG  º¶©e  π≤æH  ádƒédG
 ,áLhõdG ó°V ÉZÓH íàØ«d áWô°ûdG ôØîe ≈dG  ≈Ø°ûà°ùªdG øe ¬Ñë°Uh

.ºgRÉéàMG ºàa ºgó°V iƒμ°T ºjó≤àH º¡à≤Ñ°S É¡fCG GƒØ°ûàμ«d
 ,á«Hô©dG á©eÉédG OƒLh øe ihóL ∑Éæg ó©J ºd ¬fCG ƒg ógÉ°ûdGh
 ∫ƒ¨àdG ¬Lh »a ±ƒbƒdG hCG ∫ÉLôdG øY ´ÉaódG ≈∏Y IQOÉb ó©J ºd É¡fC’
 AÉ°ûfEG  øe  óH  ’h  ,Üô©dG  ∫ÉLô∏d  á«îjQÉàdG  ¥ƒ≤ëdG  ≈∏Y  »FÉ°ùædG
 äô°ûà°SG ¿CG  ó©H ∫ÉLô∏d  ájÉªëdG ô«aƒàd á«dƒLôdG »a áæ©ªe áª¶æe
 ,á«Hô©dG  ∫hódG  øe ójó©dG  »a ¥QÉ£ªdGh ô«WGƒ°ùdÉH  º¡Hô°V çOGƒM
 ºZQ ,∫ÉLôdG ¬HÉ¡j É«FÉ°ùf ÉMÓ°S Ö°ûÑ°ûdG íÑ°UCG ¿GOƒ°ùdG »a ≈àMh
 ∂«à°SÓÑdG  øe  ™æ°üJ  á«fGOƒ°ùdG  Ö°TÉÑ°ûdG  ¿CG  º¡¶M  ø°ùM  øe  ¬fCG
 …òdG z¬«∏îJ äƒªJ{ ¬ª°SG ¿Éc Ö°ûÑ°T ≈ØàNGh ,»YÉæ£°U’G •É£ªdGh

.äGQÉ«°ùdG äGQÉWEG øe ™æ°üj ¿Éc
 á©°ùJ πÑëj ¿CG πLôdG ¿ÉμeEÉH ¬fCG ócDƒJ Üô¨dG »a á«Ñ£dG çÉëHC’G
 ¿ƒμj »æ©j ,ÜÉéfEÓd zIO’ƒdGh ∫ÉLôdG{ ≈Ø°ûà°ùe ≈dEG Ögòj ºK ,ô¡°TCG
 ó«dƒàdG áaôZ »a (QRhó∏ÑdÉH ô«¡°ûdG) ÜQGƒ°T ƒHCG ΩÉZô°V ôàæY ó«°ùdG
 øe ƒμ°ûJh á«Ñ°üY »a øNóJ »gh QÉ¶àf’G áaôZ »a á°ùdÉL ¬àLhRh
 áLhõdG  ¢†aôJ  ób  IO’ƒdG  ó©Hh ,zΩhõ∏dG  øY IOÉjR  ±GƒN{ ôàæY  ¿CG
 ™«°†J Gòμgh ,ÉàæH ÖéfCG ¬fC’ OƒdƒªdÉH ¬àÄæ¡Jh É¡LhR ≈∏Y ∫ƒNódG
 ≥Mh ,äÉæÑdG ÖéæJ É¡fC’ ICGôªdG ≥«∏£J :Éæd ádƒØμe âfÉc ¥ƒ≤M Éæ«∏Y

.≥∏£dGh ™LƒdG äÉ¶ëd Ö«¡àJ É¡fC’ áLhõdG ô¡f
 ¬àLhR ¬àÑdÉW É«fÉ£jôH »a AGQRƒ∏d É°ù«FQ ô«∏H »fƒJ ¿Éc ÉeóæY
 ,ÉgOƒdƒe  ™°†J  ¿CG  ó©H  IOGO  íÑ°ü«d  ,¬∏ªY  ø`̀e  IRÉ``̀LEG  ò`̀NCÉ`̀j  ¿CÉ``H
 …ô¡°ûdG  ¬ÑJGQ  ¿É`̀c  ó≤a  ,§«°ùH  ÖÑ°ùd  ,¬àLhR  ΩÉ`̀eCG  ô«∏H  ≈æëfGh
 ÖJGQ  ∫OÉ©j  Ée  …CG)  ,»æ«dôà°SEG  ¬«æL  ∞`̀dCG  47  ƒëf  AGQRh  ¢ù«Fôc
 ¿Éc  ø«M  »a  ,(IÉcõ∏d  ≥ëà°ùe  »HôY  ó∏H  »a  AGQRƒ`̀ dG  ¢ù«FQ  ≥FÉ°S
 »a  Qó°U  ºK  ,¬«æL  ∞`̀dCG  150  ƒëf  á«eÉëªc  …ô¡°ûdG  ¬àLhR  π`̀NO
 ÉcÉc  π°ùZ  »a  Gƒª¡°ùj  »μd  ,AÉHBÓd  zIO’h  IRÉ``LEG{  ¿ƒfÉb  É«fÉ£jôH
 ºμ°ShDhQ  Gƒ∏H  ÉfOÓH  ∫ÉLQ  Éjh  ,º¡JÉLhõd  äÉÑLƒdG  OGóYEGh  ,»Ñ«ÑdG
 ¬∏dG  ºcQÉLCG)  ºcQƒLCG  øe  ≈∏YCG  GQƒ`̀LCG  øÑ°ùμj  ºμJÉLhR  øe  ô«ãμdÉa

.(äÉjôàØªdG øe
 ø«©à«°S  ºK  øeh ,∫É¡°SE’ÉH  ÉæÑ°UCG  ø£æ°TGhh ¿óæd  â°ù£Y GPEGh
 ∫É`̀Lô`̀dG  íæe  ≈∏Y  Égô«JÉ°SO  ¢üæJ  ¿CG  á«Hô©dG  ∫hó``̀dG  ≈∏Y  ÉÑjôb
 ÜÉéfE’Gh zGô°S{ hCG á∏HÉb IóYÉ°ùªH ∂dòH GƒeÉb AGƒ°S z™°Vh{ äGRÉLEG
 ≈dEG √ÉÑàf’G äÉ«Hô©dG AÉ°ùædG ≈∏Y) ,º¡JÉLhR ∂dòH âeÉb hCG ,º¡°ùØfCÉH
 ÜÉ«Z  »a  »Ñ«ÑdG  ájÉYQ  á©jQP  âëJ-  ¿ƒÑ∏£j  ób  øjòdG  ∫ÉLôdG  π«M

.(äÉ«HhQhCG hCG äÉjƒ«°SBG äÉ©°VôªH áfÉ©à°S’G -äÉLhõdG

 ¿CG  ¿ƒ«Ø«dƒH AÉ≤°TCG  áKÓK Qôb

 z¿Ée  QójÉÑ°S{  Iƒb  ≈∏Y  Gƒ∏°üëj

 á∏eQC’G  äƒÑμæY  Gƒ©aóa  ,ábQÉîdG

 ƒ∏J  ó`̀MGƒ`̀dG  º¡Zód  ≈``dEG  AGOƒ`̀°`̀ù`̀dG

.ôNB’G

 É¡dÉØWCG  ≈∏Y  ΩC’G  äô`̀ã`̀Y  ó≤a

 ø«H ºgQÉªYCG ìhGôàJ øjòdG áKÓãdG

 âYôgh  ¿ƒμÑj  ºgh  8h  10h  12

 å«M QGƒédÉH »ë°U õcôe ≈dEG º¡H

 ,Öjôb  ≈Ø°ûà°ùe  ≈dEG  √QhóH  º¡∏≤f

.zõeõe{ ™bƒe ôcP Éªc

 IQGRh  »`̀a  ∫hDƒ`̀°`̀ù`̀e  ∞`̀°`̀û`̀ch

 ¿CÉ°ûH  »Øë°U  ôªJDƒe  »a  áë°üdG

 GhóLh AÉ≤°TC’G ¿CG ÉfhQƒc ¢Shô«a

 »a  õYÉªdG  »`̀YQ  AÉ`̀æ`̀KCG  äƒÑμæ©dG

.ÉàfÉjÉ°T

 ƒ«∏«Lô«a  ∫hDƒ`̀°`̀ù`̀ª`̀dG  ∫É```̀bh

 äƒÑμæ©dG  ¿CG  Ghó≤àYG  º¡fEG  hôà«H

 GƒeÉb å«M ,ábQÉN iƒb º¡ëæª«°S

 πc Æó∏H Ωƒ≤j ≈àM É°ü©H √õ«ØëàH

.IóM ≈∏Y º¡æe óMGh

 Telemundo IÉæb äôcPh

 GhOGQCG  øjòdG  áKÓãdG  ∫É`̀Ø`̀WC’G  ¿CG

 ôà«H{  äƒÑμæ©dG  πLôdÉH  ¬Ñ°ûàdG

 ôNBG  ≈Ø°ûà°ùe  ≈`̀dEG  Gƒ∏≤f  zRôcQÉH

 ó©H »`̀dÉ`̀à`̀dG Ωƒ``«``dG »``a RÉ```̀H’ »``a
 Ω’BGh  äGõ`̀¡`̀dGh  ≈ªëdÉH  º¡àHÉ°UEG
 º¡LÓY  º``J  ,∑É``̀æ``̀gh  .äÓ`̀°`̀†`̀©`̀dG
 …CG  ,»°VÉªdG  AÉ©HQC’G  Ωƒj  ìÉéæH
 º¡°Vô©J  ø`̀e  ÉÑjô≤J  ´ƒÑ°SCG  ó©H

.ôjô≤àdG Ö°ùëH ,äƒÑμæ©dG Æó∏d
 ôjòëàc áKOÉëdG hôà«H ∑QÉ°Th
 πc ∫ÉØWCÓd áÑ°ùædÉH{ :ÓFÉb ,AÉHBÓd
 ,á«≤«≤M  ΩÓ```̀aC’Gh  ,»≤«≤M  A»°T

 ™`̀bGƒ`̀dG »`̀ a É`̀ ¡`̀ fCG ø`̀e º`̀Zô`̀ dG ≈`̀∏`̀Y
.zºgh

 ∫É```̀fƒ```̀«```̀°```̀TÉ```̀f{ Ö```̀°```̀ù```̀ë```̀Hh
 á∏eQC’G äƒÑμæY ¿EÉa ,z∂«aGôZƒ«L
 Iôe 15`H iƒbCG É qª°S ∂∏ªj AGOƒ°ùdG
 ó©Jh  .á«°SôédG  ≈`̀©`̀aC’G  º°S  ø`̀e
 ôãcCG  øe  Ió`̀MGh  AGOƒ°ùdG  π`̀ eGQC’G
 ôãcC’Gh  ºdÉ©dG  »a  ÉÑYQ  ÖcÉæ©dG

.á«dÉª°ûdG ÉμjôeCG »a á«ª°S

 ’  É¡JÉZód  ¿CG  øe  ºZôdG  ≈∏Yh
 ºg  ∫ÉØWC’G  ¿EÉa  ,IOÉ`̀Y  á∏JÉb  ¿ƒμJ
 á°VôY  ôãcC’G  ¢UÉî°TC’G  ø«H  øe
 ø°ùdG  QÉ`̀Ñ`̀c  Ö`̀fÉ`̀L  ≈```̀dEG  ,ô`̀£`̀î`̀∏`̀d

.Iõé©dGh
 ∫É````̀fƒ````̀«````̀°````̀TÉ````̀f{ ∫ƒ```````̀≤```````̀Jh
 ÖcÉæ©dG  √ò``̀g  ¿EG  z∂`̀«`̀aGô`̀Zƒ`̀«`̀L
 ´Éaó∏d  §≤a  Æó∏Jh  á«fGhóY  â°ù«d

 .¢ùØædG øY

 ƒ`̀g π``̀∏``̀L çó`````̀M ¿ƒ```̀μ```̀j ó````b
 ≥jô£dG  ó¡e  ób  ø«Jôée  ΩGó£°UG

.»°ùª°ûdG ÉæeÉ¶f ICÉ°ûæd
 ¿EG AÉ`̀KÓ`̀ã`̀ dG Ωƒ``̀j AÉ`̀ª`̀∏`̀Y ∫É``̀b
 »a  hóÑj  Ée  ≈∏Y  çóM  ób  ÉYQÉ°ùJ
 ÜQO Iôée »a ΩƒéædG ¿ qƒμJ á«∏ªY
 ÉæeÉ¶f  ICÉ°ûf  ™e  øeGõàdÉH  áfÉÑàdG
 äGQÉ«∏e 4^5 øe ôãcCG πÑb »°ùª°ûdG
 ÉæJôée  ø«H  ΩGó£°U’  áé«àf  áæ°S
 º°SG  É¡«∏Y  ≥∏£j  ô`̀¨`̀°`̀UCG  Iô`̀é`̀eh

.¢SƒjQÉà«LÉ°S
 πãe ÉeGó£°UG ¿EG AÉª∏©dG ∫Ébh
 Gô°TÉÑe  ÉeOÉ°üJ  IOÉY  πª°ûj  ’  Gòg
 ≈`̀ dEG  …ODƒ```̀j  ó`̀b  ¬æμd  Ωƒ`̀é`̀æ`̀dG  ø`̀«`̀H
 ∂dPh ,ΩƒéædG πμ°ûàd ™°VƒdG áÄ«¡J
 IOÉjR  ≥jôW  øY  ∫ÉãªdG  π«Ñ°S  ≈∏Y

 êõªdÉH  hCG  IôéªdG  »a  RÉ¨dG  á«ªc
.äGRÉ¨dG øe Öë°S ø«H

 ø«JôéªdG  ¿CG  AÉª∏©dG  ±É°VCGh
 øe  ô`̀ã`̀cCG  πÑb  Iô`̀e  ∫hCG  Éàeó£°UG
 ∂`̀dP ò`̀ æ`̀eh .á`̀æ`̀°`̀S äGQÉ``«``∏``e á`̀à`̀°`̀S
 ¢SƒjQÉà«LÉ°S  Iôée  äôÑY  ø«ëdG
 øe ÉªéM π``̀bCG  á`̀eõ`̀b  Iô`̀é`̀e »`̀gh
 Iô`̀e  ±’BG  Iô`̀°`̀û`̀©`̀H  á`̀fÉ`̀Ñ`̀à`̀dG  ÜQO
 πFÉ¡dG  ÉæJôée  ¢Uôb  ø«Jôe  äôÑY
 ≠dÉÑdG  É¡eƒéf  º¶©e  º°†j  …ò``dG
 ≥aGQh .ºéf QÉ«∏e áÄe ƒëf ÉgOóY
 ø«JôéªdG  ø«H  áKÓãdG  äÉeOÉ°üàdG
 ÜQO  »`̀a  ΩƒéædG  πμ°ûJ  ø`̀e  IQƒ`̀a

.áfÉÑàdG
 ™HÉàdG  É`̀jÉ`̀L  ó`̀°`̀Uô`̀e  ∞`̀°`̀û`̀ch
 á«∏ªY øY á«HhQhC’G AÉ°†ØdG ádÉcƒd

 ø«H  Ée  πÑb  Ωƒéæ∏d  á∏jƒW  ¿ qƒμJ
 äGQÉ«∏e  4^2h  áæ°S  äGQÉ«∏e  6^2
 .∫hC’G  ΩGó£°U’ÉH  â£ÑJQG  áæ°S
 ¿ƒμJ  øe  ¿ÉjôNCG  ¿ÉJQƒa  §ÑJôJh
 ø«JôéªdG  ø«H  ΩGó£°U’ÉH  ΩƒéædG
 áæ°S  QÉ«∏e  1^9  πÑb  Éª¡JhQP  Éà¨∏H
 Éª¡æe  πc  äôªà°SGh  áæ°S  QÉ«∏eh

.ø«æ°ùdG øe ø«jÓªdG äÉÄe ™°†H
 ºdÉY GQ’-åjhQ ¢SÉeƒJ ∫Ébh
 á«μ∏ØdG  AÉjõ«ØdG  ó¡©e  ió`̀d  ∂∏ØdG
 ¢ù«FQh É«fÉÑ°SEÉH …QÉæμdG  QõL »a
 ájQhO  »a  ô°ûf  …òdG  åëÑdG  ≥jôa
 ™WÉ≤àJ{  ¿CG  :(»eƒfhôà°SCG  ô°ûà«f)
 ÜQOh ¢SƒjQÉà«LÉ°S  AGõLCG  ¢†©H
 .ΩOÉ°üàJ  ’  Ωƒ`̀é`̀æ`̀dG  øμd  áfÉÑàdG

.zÉ≤M QOÉf A»°T ø«ªéf ΩGó£°UG

 â`̀Kó`̀M  ’hCG{  :Ó``̀FÉ``̀b  ™``̀HÉ``̀Jh
 ø`̀e äGRÉ``````````̀Zh OGƒ```````̀e á````̀aÉ````̀°````̀VEG
 IOÉjR  ≈dEG  iOCG  Éªe  ¢SƒjQÉà«LÉ°S
 ó¡e  Ée  ÉæJôée  »a  äGRÉ`̀¨`̀dG  á«ªc
 çóM  É«fÉK  .Ió`̀jó`̀L  Ωƒéf  ¿ qƒμàd
 äGRÉ`̀¨`̀dG  ø`̀e  Öë°S  ø«H  ΩOÉ°üàdG
 áfÉÑàdG  ÜQOh  ¢SƒjQÉà«LÉ°S  øe
 øe  ΩƒéædG  πμ°ûJ  π«àa  π©°TCG  Éªe

.zójóL
 Ωó©d  øμªj  É`̀ã`̀dÉ`̀K{  :±É``̀°``̀VCGh
 ºLÉædG  á`̀«`̀HPÉ`̀é`̀dG  »`̀a  QGô`̀≤`̀à`̀°`̀S’G
 øY zΩƒéædG  πμ°ûj  ¿CG  ™WÉ≤àdG  øY
 »a  zäÉLƒªJ{  »a  ÖÑ°ùàdG  ≥jôW
 ø«H  ™bGƒdG  …RÉ¨dG  §°SƒdG  áaÉãc

.ΩƒéædG

 ô`̀¡`̀°`̀TCG Ió`̀é`̀ æ`̀ d ´ô`̀ ¡`̀ J ∂`̀«`̀Ñ`̀«`̀c
º`̀ dÉ`̀ ©`̀ dG »```̀a ∑ô``̀«``̀°``̀S á``̀ bô``̀ a

 ¿ƒ«∏e  200  √Qó`̀b  ÉWhô°ûe  É°Vôb  AÉKÓãdG  Ωƒj  ∂«Ñ«c  áeƒμM  â°VôY

 ÖÑ°ùH  íaÉμJ  »àdG  ,ºdÉ©dG  »a  ∑ô«°S  ábôa  ô¡°TCG  ,z…’ƒ°S  hO  ∑ô«°S{`d  Q’hO

 ¿CG  ø∏YCG{  :øÑ«Zõà«a QÉ«H ∂«Ñ«c »a OÉ°üàb’G ôjRh ∫Ébh  .19 ó«aƒc áëFÉL

 áªgÉ°ùª∏d Q’hO ¿ƒ«∏e 200 ≈dEG π°üJ á«dÉe IóYÉ°ùe íæe …ò«ØæàdG ¢ù∏éªdG

 ø«H  »FóÑe  ¥ÉØJG  ≈dEG  π°UƒàdG  iôL ¬fCG  í°VhCGh  .z∑ô«°ùdG  AÉ«MEG  IOÉYEG  »a

 »H »J{ á«μjôeC’G QÉªãà°S’G áYƒªée ,ø««dÉëdG ∑ô«°ùdG »ªgÉ°ùeh á©WÉ≤ªdG

 .z∂«Ñ«c »a ™FGOƒdG ¥hóæ°U{h á«æ«°üdG z¿ƒ°Sƒa{ áYƒªéeh zπà«HÉc »L

 ∫Éjôàfƒe  »a  z…’ƒ°S  hO  ∑ô«°S{  ô≤e  ≈≤Ñ«°S  ,¥ÉØJ’G  Gòg  ÖLƒªHh

 á«æ«°üdG  ø«àYƒªéªdG  ø`̀e  ácQÉ°ûªdG  º`̀¡`̀°`̀SC’G  ∂«Ñ«c  …ôà°ûJ  ¿CG  øμªjh

 ≈∏Y √ôÑLCG …òdG AÉHƒdG øe Ió°ûH z…’ƒ°S hO ∑ô«°S{ Qô°†J óbh  .á«μjôeC’Gh

 øe  %95  ¿ƒ∏μ°ûj  ÓeÉY  4679  ™°VƒH  ¬eõdCG  Ée  ºdÉ©dG  ∫ƒM  É°VôY 44  AÉ¨dEG

.á«FõédG ádÉ£ÑdG »a ¬«ØXƒe

 ádhÉëe  …ƒæj  ¬`̀ fCG  ó``̀MC’G  ø`̀∏`̀YCG  »JôÑ«d’  »`̀Z  ∑ô«°ùdG  ¢ù°SDƒe  ¿É`̀ ch

 øe  íÑ°UCG  ≥HÉ°S  »fGƒ∏¡H  ƒgh  ,»JôÑ«d’  ΩÉ`̀bh  .∑ô«°ùdG  ábôa  AGô°T  IOÉ`̀YEG

 ™«ÑH  ,1984  ΩÉY  »a  ájóæμdG  ábôØdG  ¢ù«°SCÉJ  »a  ∑QÉ°Th  ø«jÓªdG  ÜÉë°UCG

 ¬ª¡°SCG  º¶©e ´ÉH …òdG »JôÑ«d’ ¢†aQh .ôjGôÑa ∑ô«°ùdG »a á«≤ÑàªdG ¬à°üM

 ΩÉY  »a  Q’hO  QÉ«∏e  1^5  áª«≤H  á≤Ø°U  »a  ø««μjôeCGh  ø««æ«°U  øjôªãà°ùªd

 :∫Ébh  .¬FÉcô°T hCG ¬°Vô©d á∏ªàëªdG áª«≤dG ¿CÉ°ûH π«°UÉØJ øY ∞°ûμdG 2015

 ¬fCG  ÉØ«°†e  ,z™°VƒdÉH  ¢Vƒ¡ædG  øe  øμªàæ°S  ÉæfCG  ó≤à©f  .Ió«L  á£N  Éæjód{

  .…óæμdG IQGOE’G ≥jôa ≈∏Y AÉ≤HE’Gh ∫Éjôàfƒe »a ábôØdG ô≤ªH ®ÉØàM’G ójôj

 ,2015  ΩÉ`̀Y  »`̀ah   .Q’hO  ¿ƒ«∏e  900```̀H  Qó≤J  ¿ƒ``jO  ø`̀e  ∑ô«°ùdG  »fÉ©jh

 øe %60 ≈∏Y z∫Éà«HÉc »L »H »J{ á«μjôeC’G QÉªãà°S’G áYƒªée äPƒëà°SG

 iôà°TG Éªc ,%20 ≠∏ÑJ á°üM á«æ«°üdG z¿ƒ°Sƒa{ áYƒªée äôà°TGh áYƒªéªdG

 .%10 ≠∏ÑJ á°üM ∂«Ñ«c »a …QÉªãà°S’G ™FGOƒdG ¥hóæ°U

 %10  á¨dÉÑdG  á«≤ÑàªdG  »JôÑ«d’  á°üM  ¥hóæ°üdG  iôà°TG  ,ôjGôÑa  »ah

.%20 ≈dEG ¬à°üM »dÉªLEG π°ü«d

 π≤æf  ’  øëf  .ÉæY  Gƒ∏îàJ  ’{
 ádÉ°SQ ¿ƒª°†e ..zÉfhQƒc ¢Shô«a
 É¡∏≤æjh  §£≤dGh  ÜÓ`̀μ`̀dG  É¡∏°SôJ
 »a á`̀jô`̀£`̀«`̀H IOÉ``̀«``̀Y »``̀a AÉ```Ñ```WC’G

.âfôàf’G ôÑY IôgÉ≤dG
 …ô``£``«``Ñ``dG Ö``̀«``̀Ñ``̀£``̀dG ∫É``````̀bh
 IOÉ``̀«``̀Y »```̀a …ó``̀é``̀e ¢```̀Sƒ```̀dhQƒ```̀c
 á`̀ª`̀°`̀UÉ`̀©`̀dÉ`̀H z∂`̀«`̀æ`̀«`̀∏`̀c É`̀ «`̀ dÉ`̀ ª`̀ «`̀ fCG{
 øëf ¿’ IQOÉÑªdG ÉfCGóH{ :ájô°üªdG
 ¢SÉf  Éæ«≤d  äÉ```̀bhC’G  ø`̀e  â`̀bh  »`̀a
 ÜÓ``̀ch §`̀£`̀b äÉ``fGƒ``«``M Ö`̀«`̀é`̀à`̀H
 ..É`̀fó`̀æ`̀Y  IOÉ`̀«`̀©`̀dG  ΩGó```b  º¡Ñ«°ùàH
 ≈æ©e ..kGó````̀L Iô`̀£`̀N á`̀LÉ`̀M …ó``̀a
 ≈∏îààH  ¢SÉædG  äÉfGƒ«ëdG  ¿G  Góc
 ¿ƒ`̀μ`̀J á`̀ Ø`̀ jÉ`̀N »``̀g ¿É`̀ °`̀ û`̀Y É`̀¡`̀æ`̀Y
 ¢ûe  √Oh  ¢Shô«a  ÉfhQƒμdG  π≤æàH
 á«ªdÉ©dG  áë°üdG  áª¶æe  ¿C’  í°U
 ¢TƒdÉb Ée ¿Gƒ«ëdG áë°U áª¶æeh
 π≤æàH  äÉ`̀fGƒ`̀«`̀ë`̀dG  ¿CG  Gƒ`̀à`̀Ñ`̀KCG  ’h

.z¢Shô«a ÉfhQƒμdG
 ó©Ñà°ùªdG  ø``̀e  ¿CG  ±É``̀ °``̀VCGh
 äÉfGƒ«ëdG  ô°ûæJ  ¿CG  Iô«Ñc  áLQóH
 »a  É¡H  AÉæàY’G  ºàj  »àdG  áØ«dC’G
 hCG  ÜÓμdG  øμd  ,¢VGôeCG  …CG  ∫õæªdG
 ´QÉ°ûdG  »a  É¡côJ  ºàj  »àdG  §£≤dG

.Iô£N ¿ƒμJ ¿CG øμªj
 IOÉ`̀«`̀©`̀ dG »``̀a AÉ```̀Ñ```̀WC’G Qô````̀bh

 ô°ûæH  äÉ`̀fGƒ`̀«`̀ë`̀dG  √ò`̀¡`̀d  ìÉ`̀ª`̀°`̀ù`̀dG

 ÜÓμdG  ôjƒ°üJ  GhCGó`̀Ñ`̀a  .ádÉ°SôdG

 ¿CG  í°VƒJ  äÉàa’  É¡©eh  §£≤dGh

 Qƒ°üdG äô°ûfh .øeBG É¡H ®ÉØàM’G

 »YÉªàL’G  π°UGƒàdG  ™bGƒe  ≈∏Y

.âfôàf’G ≈∏Y

 ∫OƒH áÑ∏c QGƒéH áàa’ âdÉbh

 π≤æH ¢ûe ÉfCG{ ¿ƒ∏dG AÉ°†«H á«°ùfôa

 ¢ûaÉîJ Ée ∑ƒLQCG ÉfhQƒc ¢Shô«a

.z»æe

 çÓK)  »°SƒH  á£≤dG  âHhÉæJh

 ≈∏Y …hƒ`̀æ`̀°`̀S Ö`̀∏`̀μ`̀dGh (äGƒ`̀æ`̀°`̀S

 ÉfCG{  ∫ƒ≤J  áàa’ QGƒL ≈dEG  ±ƒbƒdG

.z´QÉ°ûdG »a ¢û«æeôJ Ée ∂ÑëH

 ∞jRƒL  É«dƒL  áHÉ°ûdG  âdÉbh

 Ée á`̀YÉ`̀ª`̀L É```̀j{ …hƒ``̀æ``̀°``̀S á`̀μ`̀ dÉ`̀ e

 π≤æàH  ¢`̀û`̀e  ÜÓ``̀μ``̀dG  ..¢`̀Tƒ`̀≤`̀∏`̀≤`̀J

 áØ«©°V …O ÜÓμdG ÉfhQƒc ¢Shô«a

 ´QÉ°ûdG  »a »eôàJ ¢û©Øæj Ée …ƒb

 É¡≤∏N  É`̀æ`̀HQh  ..ÉfÉLÉàëe  kÉ`̀ª`̀jGOh

.zÉ¡ªMôf ¿É°ûY

 ’ :Iô``̀ gÉ``̀≤``̀ dG »``̀ a §``£``≤``dGh ÜÓ``̀μ``̀ dG ø``̀ e á``dÉ``°``SQ
É``fhQƒ``c ¢`̀ Shô`̀ «`̀ a  π`̀≤`̀ æ`̀f  ’ ø`̀ ë`̀ f  ..É``̀ æ``̀Y Gƒ`̀ ∏`̀î`̀ à`̀J

 AÉ```̀≤```̀°```̀TCG  3  π```̀©```̀a  GPÉ````````̀e  Qƒ``̀ °``̀ ü``̀ à``̀ J  ø````̀ d
¿É````̀e Qó````̀jÉ````̀Ñ````̀°````̀S ≈``````````̀dEG Gƒ```̀ dƒ```̀ ë```̀ à```̀ «```̀ d

»``°ùª°ûdG ÉæeÉ¶f ¿ qƒ``μJ ´ qô``°S É``ªHQ ø``«J qôée ø``«H ΩOÉ``°üJ

 IógÉ``°ûe í«àj »``fhôàμdEG ™``bƒe
á```ªjó`≤dG ƒ``jó`«`Ø`dG §`FGô```°T

 π«¨°ûà∏d ídÉ°U ƒjó«a πé°ùe áaOÉ°üe ¿B’G π«ëà°ùªdÉH ¬Ñ°TCG QÉ°U
 .¬«∏Y É¡∏«¨°ûàd áªjó≤dG ƒjó«ØdG §FGô°T øY ∂«gÉf ΩÉjC’G √òg

 ,∫ÉªμdG  øe  Üôà≤J  »àdG  á«ªbôdG  π«é°ùàdG  Iõ`̀¡`̀LCG  ¢ùμY  ≈∏Yh
 (»dõæªdG  ƒjó«ØdG  ΩÉ¶f)  z¢SEG  ¢ûJEG  »a{  §FGô°ûd  á«æØdG  Oƒ«≤dG  âÑÑ°ùJ
 »a  …ƒb  ™LGôJ  »a  âbƒdG  Qhôe  ™e  §jô°û∏d  á«FÉjõ«ØdG  äGô««¨àdGh
 ¢ûJEG  »a{  äÓ«é°ùJ  íæªj  Ée  »g  É¡æ«©H  Üƒ«©dG  √òg  øμdh   .IOƒédG

 .ÉgôcòàH ¿hô«ãμdG ™àªà°ùj »àdG IOƒédG z¢SEG
 äÉj’ƒdÉH á«fhôàμdEG áÑàμe ƒgh- z∞jÉcQCG âfôàfEG{ ™bƒe ™aO Gògh
 á«fhôàμdE’G ™bGƒªdGh ≈≤«°SƒªdGh ΩÓaC’Gh ÖàμdG ÉfÉée ôaƒJ IóëàªdG
 ≈àMh .∞«°TQCG »a É¡©°Vhh z¢SEG ¢ûJEG »a{ áWô°TCG áæªbQ ≈dEG -Égô«Zh

 .≈à°T äÉ¨∏H §jô°T ∞dCG 21 øe ôãcCG É¡jód ¿B’G
 The VHS{ º°SG âëJ âfôàfE’G ôÑY É©«ªL É¡«∏Y ´ÓW’G øμªjh
 äÉfƒjõØ∏àdG  øeR  ≈dEG  IOƒ©dÉH  ¬Ñ°TCG  äÉgƒjó«ØdG  íØ°üJh  .zVault

 .πμ°ûdG á©HôªdG OÉ©HC’Gh IRhõ¡ªdG Qƒ°üdG äGP áªjó≤dG
 §FGô°ûdG  ø`̀e  äÓ«é°ùàdG  √ò``g  ¿EÉ``̀a  á«ªbQ  äQÉ`̀°`̀U  É`̀¡`̀fCG  º``̀ZQh
 ≈`̀dEG  ø«æëdÉH  É`̀jQƒ`̀a  É°SÉ°ùMEG  »£©J  ôª©dG  »`̀a  áeó≤àªdG  ájôXÉæàdG
 Gó«L ¬fƒc ºZQ …òdG äƒ°üdG IOƒL ≈∏Y ¬°ùØf ôeC’G ≥Ñ£æjh .»°VÉªdG
 øe  IQOÉ°U  á≤£≤£H  Üƒë°üe  ¬fEÉa  z¢SEG  ¢ûJEG  »a{  §FGô°T  ≈∏Y  É«Ñ°ùf

 .IQGhódG §jô°ûdG ¢ShDhQ

 á°SQÉªªH  ¿ƒ``°ùfƒéd  íª°ùJ  áμ∏ªdG
ΩÉ¡éæcÉH ô°üb ≥FGóM »a á°VÉjôdG

 ¢ùjQƒH  AGQRƒ`̀dG  ¢ù«Fôd  á«fÉãdG  å«HGõ«dEG  É«fÉ£jôH  áμ∏e  âëª°S
 OÉaCG  ÉªÑ°ùM  ,ΩÉ¡éæcÉH  ô°üb  ≥FGóM  »a  á°VÉjôdG  á°SQÉªªH  ¿ƒ°ùfƒL
 á°SQÉªe  ¿CG  ±Gôé«∏J  áØ«ë°U  äôcPh  .AÉ©HQC’G  ¢ùeCG  …QÉÑNEG  ôjô≤J
 ¢Vôe  øe  ¬«aÉ©J  á∏°UGƒªd  ¿ƒ°ùfƒL  Oƒ¡L  øe  Aõ`̀L  »g  á°VÉjôdG
 »a  á°VÉjôdG  á°SQÉªe  ¿CGh  ,ÉfhQƒc  ¢Shô«a  ¬ÑÑ°ùj  …òdG  z19-ó«aƒc{
 »a ¢†côdG »a IOÉà©ªdG ¬àjGƒg ¿CÉ°ûH á«æeC’G ±hÉîªdG ∞ØîJ ô°ü≤dG
 Iô«Ñc á≤jóM ¿óæd »a áμ∏ª∏d ô«ÑμdG áeÉbE’G ô≤e º°†jh .áeÉ©dG øcÉeC’G
 .á°VÉjôdG »Ñëe øe ¿ƒ°ùfƒL ¿CG ±hô©ªdG øeh .ÉMƒàØe ¢ùæJ Ö©∏eh

 øjOƒ≤Øe  ø«gõæàe  ≈``∏Y  Qƒã©dG
É``eƒj 18 ò``æe  Gó``æ∏jRƒ«f  »``a

 AÉ≤ÑdG øe ÉæμªJ ø«jóæ∏jRƒ«f IÉàah ÉHÉ°T ¿CG PÉ≤f’G ƒdhDƒ°ùe ø∏YCG
 ºJ ≈àM áØ«ãc äÉHÉZ º°†j »æWh √õæàe »a Éeƒj 18 Ióe IÉ«ëdG ó«b ≈∏Y
 RódƒæjQ ¿ƒjOh QƒfƒchCG Éμ«°ù«L â∏NOh .AÉ©HQ’G ¢ùeCG Éª¡«∏Y Qƒã©dG
 »a »æWƒdG »éfGQƒgÉc √õæàe ôª©dG øe øjô°û©dGh áãdÉãdG »a ÉªgÓch
 ¿Éch  ,ƒjÉe  øe  ™°SÉàdG  »a  Góæ∏jRƒ«æH  á«HƒæédG  IôjõédG  ÜôZ  ∫Éª°T
 øY É¨∏HCG ÉªgAÉbó°UCG øμd ,ΩÉjCG á°ùªN ¿ƒ°†Z »a GOƒ©j ¿CG ™bƒàªdG øe
 Éª¡©bƒe äOóM ôàHƒμ«∏g IôFÉW ¿G áWô°ûdG âdÉbh .ƒjÉe 18 »a Éªgó≤a
 .á«ÑW ¢UƒëØd ´ƒ°†î∏d ≈Ø°ûà°ùªdG ≈dG Ó≤fh AÉ©HQ’G ¢ùeCG ô¡X ó©H
 á©FGQ  áé«àf  √òg{  :õ«H  ¿ƒ°ù∏«f  á≤£æe  áWô°T  óFÉb  πjQƒH  ∫ƒH  ∫Ébh
 √õæàe óàªjh .zΩÉj’G Qhôe ™e É≤∏b OGOõf Éæc ÉæfCG  ™e É©«ªL É¡∏eCÉf Éæc
 ôÑcCG »fÉK ƒgh ÉÑjô≤J É©Hôe Gôàeƒ∏«c 4520 áMÉ°ùe ≈∏Y »éfGQƒgÉc
 ôjƒ°üJ äó¡°T »àdG  øcÉe’G ø«H øe ¿Éch Góæ∏jRƒ«f »a »æWh √õæàe

 .Iô«¡°ûdG (õéæjQ GP ±hCG OQƒd) zºJGƒîdG ó«°S{ ΩÓaCG á«KÓK

∂gôcCG ºc
¿ƒ©∏ªdG ÉfhQƒc Éj

 â≤à°TG  ºc  ..Iƒ≤Hh  ø°†ëf  ΩR’  Éæ°ùH  GPEGh  ,¢SƒÑf  ’  Ωƒb  øëf
 ºc  ,»FÉÑMCG  AÉ≤dG  ≈`̀dEG  â≤à°TG  ºc  ,Iójó°T  Iƒ≤Hh  »`̀eCG  ¿É°†àMG  ≈`̀dEG
 É¡àª«b ±ôYCG ’h É¡°û«YCG âæc Iô«¨°U π«°UÉØJh Iô«ãc º©f ≈dEG â≤à°TG
 Ée  πc  ôeO  …òdG  ,(ÉfhQƒc)  ¢ûMƒdG  Ωƒég  ó©H  ’EG  »≤«≤ëdG  ÉgÉæ©eh

.ÉæJÉ«M »a π«ªL ƒg
 íjôeh  π«ªL  ƒg  Ée  πc  Oó¡j  πH  ,§≤a  ÉæJÉ«M  Oó¡j  ’  É`̀fhQƒ`̀c
 π°UhCGh ô°SC’G ø«jÓe Oô°Th ∫hO OÉ°üàbG ôeO ó≤d  ,ÉæJÉ«M »a ¬°û«©f
 Éªc ,Iô≤à°ùe IÉ«M ¿ƒ°û«©j GƒfÉc ¿CG  ó©H ô≤ØdG  áaÉM ≈dEG  ô°SC’G ±’BG
 ,»YÉªàL’G óYÉÑàdG ô°ûÑdG ≈∏Y ¢Vôa ¿CG ó©H ø«jÓªdG äÉ«°ùØf ôeO ¬fCG

.GóHCG IóMƒdG Öëj ’ âëH »YÉªàLG ¬fCG ¿É°ùf’G á©«ÑW ¿CG ÉfócCÉJh
 ;∫ÉªL ’h áëFGQ ’h º©W ÓH (¬∏dG ôØ¨à°SG) ¿Éc ΩÉ©dG Gòg ó«©dG
 òNBGh º¡æ°†MCG ¿CG  ¿hO øe »HCGh »eCG  QhRCG  ¿CG  ≈dEG  äQô£°VG »æfG PEG
 ÖÑ°ùH »ææμdh (»eCG óN ≈∏Y á°SƒH ¢VôY »a) âæc ,¿ÉæëdG øe áYôL
 ºc ,Égô¡X »æà£YCG ¿CG ó©H É¡°SCGQ ¢SƒHG ¿CG ≈dEG äQô£°VG É¡«∏Y »aƒN
 øe ÉæH ¬∏©a Éeh ÉfhQƒc ¢ûMƒdG ¬æμdh ,»Ñ∏b ≈∏Y ôeC’G Gòg É«°SÉb ¿Éc
 º©f ,(»fƒ°ûMh) ø«Ñ«£dG »LhR πgCG ójÉYCGh QRCG ºd Iôe ∫hC’ .º«£ëJ
 øëf É≤HÉ°S â∏b Éªc Éææμdh (∫ƒc ƒjó«a) ÉfÉ«MCG ºgGQCGh É«ØJÉg º¡ª∏cG
 ø°†ëj ÉeóæY ’G AÉ≤∏dG º©£H ô©°ûf ’h ¢SƒÑdGh ø°†ëdG ≥°û©f Ö©°T
 »a  ó«©dG  AGóZ  IôØ°S  ≈∏Y  É©«ªL  ™ªàéf  ºd  Iôe  ∫hC’  ,É°†©H  Éæ°†©H
 ,»JGƒNCGh »fGƒNEG ójÉYCGh ≥àdCG ºd Iôe ∫hC’ ,º¡¶Øëj ¬∏dG IódGƒdG â«H

.πJÉ≤dG ¢ûMƒdG Gòg øe ájô°ûÑdG ™«ªL ßØëjh AÓÑdÉg ÉæY ó©Ñj ¬∏dG
 ≈dEG  ¢SÉædG  ÖMCG  ¿ƒ«Y  »a  ≥∏≤dGh  ¿õëdG  Gòg  πc  iQCG  Iôe  ∫hC’
 ,º¡«Ñëe IÉ«Mh º¡JÉ«M Oó¡j ¬fC’ ¢ûMƒdG Gòg øe ∞FÉN ™«ªédG ,»Ñ∏b
 ≈∏Y É©«ªL Éæ©ªéJ ΩóY ≈∏Y »eCG ¿õM øe ójó°T ºdCÉH ô©°TCG Iôe ∫hC’
 Ö∏bh É¡Ñ∏b ≈dEG π°Uh ÜÉÄàc’G ¿CG ô©°TCG Iôe ∫hC’ ,(ó«©dG AGóZ) IôØ°S
 õjõ©dG  …ódGƒa  ,á°ûaôØdGh  ∂ë°†dGh  IÉ«ë∏d  ÖëªdG  ô°†NC’G  …ó`̀dGh
 øe ¬dƒM (ÉfhQƒc) øμdh ,Iƒ∏ëdG áÑë°üdGh ∫DhÉØàdGh ¥Ó£f’G Öëj
 π∏ªdGh  ±ƒîdG  ô£«°S  ó≤d  ,áàaÉN  Iô°ùμæe  á©ª°T  ≈dG  áÄ«°†e  á©ª°T
 ÉfhQƒμdG Gòg ∞«îeh ºdDƒe ƒg ºc .ÉæHƒ∏b ≈dG ¢SÉædG ÖMCG Üƒ∏b ≈∏Y

.¿ƒ©∏ªdG
.ÜQ Éj IOÉ©°Sh áeÓ°Sh áë°Uh ô«îH ºàfCGh ΩÉY πc

»MÉæL AÉah waffajanahi@gmail.com
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 ÜÉéYEG »fOQCG πLQ ±ô°üJ QÉKCG
 »YÉªàL’G  π°UGƒàdG  ™bGƒe  OGhQ
 ¬àLhR ≥ëH ájôjó≤J IQOÉÑe ÖÑ°ùH
 .É¡dÓN  øe  π«ªédG  É¡d  Oôj  ¿CG  OGQCG
 ôÑY  ≥`̀Kh  ób  »``̀fOQC’G  πLôdG  ¿É`̀ch
 ágQÉa  IQÉ«°S  √AGô°T  ƒjó«a  ™£≤e
 ≈∏Y É¡d  ICÉaÉμe É¡fCG  GócDƒe ,¬àLhõd
 ¿É°†eQ ô¡°T ∫ÓN ∫õæªdG »a É¡Ñ©J
 »a  πLôdG  ∫Ébh  .»dõæªdG  ôéëdGh
 IQÉ«°S  iôà°TG  ¬`̀fEG  ƒjó«ØdG  ™£≤e
 øe ΩÉ£°S ΩCG ¬àLhõd …ôeÉc ÉJƒjƒJ
 .πjôHCG ô¡°T ∫ÓN ¬àcô°T »a ¬MÉHQCG
 ∫hO º¶©e QGôZ ≈∏Y ¿OQC’G òîJGh
 IOó°ûe  ájRGôàMG  äGAGô``̀LEG  ºdÉ©dG
 zÉfhQƒc{  ¢Shô«a  QÉ°ûàfG  øe  óë∏d
 äGAGô````̀LE’G  â∏ª°T  PEG  ,óéà°ùªdG
 »a á`̀°`̀UÉ`̀Nh ,Ó`̀eÉ`̀°`̀T ∫ƒ`̀é`̀J ô`̀¶`̀M

.ô£ØdG ó«Y Iôàa

 IQƒYòe ôØJ ájô°üe á«Øë°U

AGƒ¡dG  ≈``∏Y  ƒjOƒà``°S’G  øe
 øe  π°ùY  ≈æÑd  ájô°üªdG  á`̀«`̀eÓ`̀YE’G  äô``̀a
 iCGô`̀e  ≈`̀∏`̀Yh  Iô°TÉÑe  AGƒ`̀¡`̀dG  ≈∏Y  ƒ`̀jOƒ`̀à`̀°`̀S’G
 øe  ∞`̀jô`̀W  ∞`̀bƒ`̀e  ÖÑ°ùH  ,øjógÉ°ûªdG  ø«jÓe
 ΩÉ`̀ jCG  »`̀fÉ`̀K  á≤∏M  É¡ªjó≤J  ∫Ó`̀N  ,∞`̀ «`̀ dCG  ¿Gƒ`̀«`̀M
 á≤∏ëdG  âfÉch  .zΩƒ«dG  IÉ«ëdG{  èeÉfôH  øe  ó«©dG
 øjòdG  ø«fÉæØdGh  ø«∏ãªªdG  ™`̀e  AÉ≤∏d  á°ü°üîe
 ôÑY  É¡ãH  ºJ  á«fÉ°†eQ  É°VhôYh  èeGôH  Gƒeób
 º«gGôHEG  ¿ÉæØdG  É¡àaÉ°†à°SG  óæYh  .zIÉ«ëdG{  IÉæb
 âbô£J z»°ùcÉJ …õjôc{ èeÉfôH Ωób …òdG ¿Éª°ùdG
 ¿É©à°SG  …òdG  zƒ∏«dÉ≤H  ¢SÉæ°ùædG{  Iô≤a  ≈dEG  ¬©e
 ≈dEG ¿ÉæØdG ô£°VG Ée Gògh ,äÉ≤∏ëdG ióMEG »a ¬H
 ô¡¶«d ,ƒjOƒà°S’G ≈dEG ∞jô£dG ¢SÉæ°ùædG QÉ°†MEG
 ,ô°TÉÑe  åH  »a  AGƒ¡dG  ≈∏Y  ¿Éª°ùdG  πãªªdG  ™e
 ¬àMRÉªe  π°ùY  ≈æÑd  á«eÓYE’G  âdhÉM  ÉeóæYh
 ≈∏Y É¡H  ≥∏©J ¬æμd  ôWÉN Ö«W πμH  É¡d  ÜÉéà°SG
 øe ¬©æeh ¬«∏Y Iô£«°ùdG ™£à°ùJ ºd å«ëH QƒØdG
 á≤jô£H ƒjOƒà°S’G øe Ühô¡dG äQô≤a ,É¡àÑYGóe
 øe  äÉ¡≤¡b  ∂dòch  ,ΩÉ°ùM  É¡∏«eR  ∂ë°V  äQÉ`̀KCG
 ΩÉ`̀eCG  hCG  äGô«eÉμdG  ∞∏N  AGƒ`̀°`̀S  á≤∏ëdG  ógÉ°T

.á°TÉ°ûdG

 áÑ«ÑW ô¡°TCG Ö«``°üj ¢Shô«ØdG

ájôμ``°ùY  áÑJQ  πªëJ  á«bGôY
 áÑJQ  πªëJ  á«bGôY  áÑ«ÑW  ô¡°TCG  â°Vô©J
 AÉKÓãdG Ωƒj …QGƒédG óeÉM ó¡°T ≈YóJ ájôμ°ùY
 ó©H  ∂`̀dP  AÉ`̀Lh  .óéà°ùªdG  ¢Shô«ØdÉH  áHÉ°UEÓd
 »eÓYEG  á≤aôH  »fƒjõØ∏J  èeÉfôH  »a  É¡àcQÉ°ûe
 ¥Gô©dG  »a  á«FÉ°†ØdG  äGƒæ≤dG  ióMEG  ¬àãH  ,ô«¡°T
 É¡«∏Y  äô¡X  PEG  ;Ωô°üæªdG  ¿É°†eQ  ô¡°T  ∫Gƒ`̀W
 ájÉæ©dG  ≈``̀dEG  É¡∏≤f  ≈``̀dEG  iOCG  É`̀e  ,á`̀jƒ`̀b  ¢`̀VGô`̀YCG
 ∞°Uhh  .»°ü°üîàdG  AÉØ°ûdG  õcôe  »a  IõcôªdG
 ô«¨H  ôÑîdG  …ó`̀dÉ`̀î`̀dG  »∏Y  »`̀bGô`̀©`̀dG  »``eÓ``YE’G
 ¬àcQÉ°T  »àdG  ¬à∏«eR  IQƒ°üH  ¬≤aQCG  Éªc  ,QÉ°ùdG
 ä’ƒL  GòØf  å«M  ¢†«HC’G  ¢û«édG  èeÉfôH  »a
 ø«HÉ°üªdG  ô`̀é`̀M  õ``cGô``eh  ,äÉ«Ø°ûà°ùªdG  »`̀a

.º¡dRÉæe ≈dEG º¡à≤aGôªH ø«aÉ©àªdGh ,¢Shô«ØdÉH

 ICÉ`̀ aÉ`̀μ`̀ e IQÉ`̀ «`̀ °`̀ S ¬``̀à``̀LhR …ó`̀ ¡`̀ j »`````̀fOQCG
z»`̀dõ`̀æ`̀ª`̀dG ô`̀é`̀ë`̀dG Iô``à``a{ »``a É`̀gOƒ`̀¡`̀é`̀d

 »fGOƒ°ùdG  á`̀«`̀YGó`̀dG  IÉ``̀ ah
ø`̀ °`̀ ù`̀M ó````̀ª````̀MCG ó``̀ª``̀ë``̀e
 á«YGódG  AÉKÓãdG  Ωƒj  AÉ°ùe  ΩƒWôîdG  á«fGOƒ°ùdG  áª°UÉ©dÉH  »aƒJ
 äÉ©FÉ°T  ¬à≤M’ πMGôdGh .á«ë°U áμYh ôKEG  ø°ùM óªMCG  óªëe ô«¡°ûdG
 ≈∏Y  Iô`̀e  π`̀c  »`̀a  Qƒ¡¶dG  ≈``dEG  √ô£°†j  ¿É`̀c  É`̀e  äGô``e  8  ƒëf  IÉ`̀aƒ`̀dG
 ≈∏Y  ¿ƒ£°TÉf  ≈©fh  .»`̀M  ¬`̀fCG  äÉ`̀Ñ`̀KE’  »YÉªàL’G  π°UGƒàdG  πFÉ°Sh
 ¬ØbGƒe GhôcPh ,ø°ùM óªMCG óªëe ï«°ûdG »YÉªàL’G π°UGƒàdG πFÉ°Sh

.¬àaô©e ≥ªYh AÉàaE’G ôHÉæe »a ¬ª∏Y ∫É°üjEG »a ¬àWÉ°ùHh
 ¬≤ØdG  Ωƒ∏Y  ¿GOƒ°ùdG  AÉª∏Y  áÄ«g  »a  ƒ°†Y  ƒ`̀gh  π`̀MGô`̀dG  Ωó`̀bh
 á¨dh  á£«°ùH  ÖdGƒb  »a  AÉàaE’G  ôHÉæeh  ΩÓ`̀YE’G  πFÉ°Sh  ≈∏Y  AÉàaE’Gh
 ódƒ≤dG áæjóe »a ø°ùM óªMCG óªëe ódh .ÉeGQódG ¢†©H ™e á∏¡°S á«∏ëe
 .á«æjódG ógÉ©ªdÉH ô°üeh ¿GOƒ°ùdÉH ¬ª«∏©J ≈≤∏Jh ,¿GOƒ°ùdG ∫Éª°T »a
 ó©H  IƒYó∏d  ÆôØJh  ,á«fGOƒ°ùdG  ´ÉaódG  IQGRƒ``H  É``̀jQGOEG  ÉØXƒe  πªYh
 záë«°üædG øjódG{ èeÉfôH ôÑY π≤àfGh ,çƒëÑdG õcôªH ∞Xƒªc √óYÉ≤J
 ¿ƒjõØ∏àdGh áYGPE’G ôÑY …ƒYódG •É°ûædG ≈∏Y õ«côàdG ≈dEG 1992 ΩÉY »a

.¬JÉah ≈àM

 ø````e  É```°ü`î`°T  20  PÉ```≤`fEG
»``HO »``a á``HƒéYCÉH ¥ô``¨dG

 ÉàM …OGh »a º¡à∏aÉM â≤∏Y É°üî°T 20 ÉgPÉ≤fEG »HO áWô°T âæ∏YCG
 á∏aÉëdG óFÉb ¿CG áWô°ûdG âë°VhCGh .√É«ªdG »a É¡bôZ ó©H ,zQƒ°ùædG ΩCG{
 øe  øμªàj  ºd  Éeó©H  ,IÉ«ëdG  ó«b  ≈∏Y  AÉ≤Ñ∏d  áª≤dG  ƒëf  ÜÉcôdÉH  ¬LƒJ
 É¡Hƒ°ùæe ´ÉØJQGh QÉ£eC’G √É«e ™ªéJ ÖÑ°ùH …OGƒdG »a ¬≤jôW ∫Éªμà°SG
 ≈dEG  GQƒa  â¡LƒJ  PÉ≤fE’G  ¥ôa{  ¿CG  áWô°ûdG  äôcPh  .á∏aÉëdG  πNGO  ≈dEG
 ≥jôW ≥«°V ≈dEG Gô¶f ,∫ƒNódG øY äõéY äÉjQhódG øμd ,ÆÓÑdG ™bƒe
 ΩÉeCG  ≥jô£dG  ó°ùJ  Iô«Ñc  Qƒî°U  OƒLh  ≈dEG  áaÉ°VEG  ,¬JQƒYhh  …OGƒdG
 πÑédG  áªb  ≈dEG  ’ƒ°Uh ,¢ùjQ’ƒH  áLGQóH  áfÉ©à°S’G  âªàa  ,äÉjQhódG

.zø«≤dÉ©dG PÉ≤fE’

 áKOÉM ÜôZCG πjRGôÑdG ÜƒæL Ó«fÉc áæjóe äó¡°T
 ábô°ùdG  òØæe  ¿CÉ`̀H  É¡àHGôZ  »JCÉJh  ,ºdÉ©dG  »a  ƒ£°S
 áKOÉëdG  äCGó`̀Hh  .∑ôëàe  »°Sôc  ≈∏Y  ¢ù∏éjh  ó©≤e
 äÉYÉ°S πëe πNGóH Gô«eÉμd ƒjó«a ™£≤e É¡≤Kh »àdG
 ÜÉ°üeh  ∑ôëàe  »°SôμH  ó©≤ oe  ¢üî°T  πNO  ÉeóæY
 πëe  ≈`̀ dEG  ø«YQGòdG  ∫ƒ∏°ûeh  º`̀μ`̀HCGh  »ZÉeO  π∏°ûH
 ƒgh ó©≤ªdG ¢üî°ûdG ƒjó«ØdG ™£≤e ô¡XCGh .äÉYÉ°S
 Éeó©H ¬«eób ΩGóîà°SÉH ∞XƒªdG ¬LƒH ¬°Só°ùe ô¡°ûj
 âØ∏J  ’  ,∑óæY  Ée  πc  äÉ`̀g{  É¡«∏Y  Öàc  á`̀bQh  ¬ª∏°S

z√ÉÑàf’G

 ∑ôëàe »°SôμH ó©≤ oe
 πëe  ≈`̀ ∏`̀Y  ƒ`̀£`̀°`̀ù`̀j
 Üô``ZCG »`̀ a äÉ`̀YÉ`̀°`̀S
ºdÉ©dÉH  ábô°S  áKOÉM

 ¥Ó``̀WEG  »`̀a »`̀æ`̀jOƒ`̀g …ó`̀æ`̀μ`̀dG  ÜGô```̀dG  »æ¨e π`̀à`̀b

 äôcPh  .É keÉY  21  õgÉf  ôªY  øY  ,ƒàfQƒJ  á«fóªH  QÉf

 ó©H  πàb  »æjOƒg  ¿CG  á«fÉ£jôÑdG  zQhô`̀«`̀e{  áØ«ë°U

 á≤£æªH  ¥óæa  ΩÉeCG QÉ¡ædG  í°Vh  »a  ¬«∏Y  QÉædG  ¥ÓWEG

 27)  ICGô``̀eG  âÑ«°UCG  Ωƒé¡dG  ∫Ó`̀Nh  .áæjóªdG  §°Sh

 ¿CG  á«dhC’G  ôjQÉ≤àdG  ô«°ûJ  ,(É keÉY  15)  ≥gGôeh  (É keÉY

 ¢ù«FQ  RQófhÉ°S  ∑QÉe  ∫Ébh  .Iô£N  â°ù«d  Éª¡àHÉ°UEG

 PEG  ,É≤Ñ°ùe  ¬d  É k££îe  ¿Éc  Ωƒé¡dG  ¿EG  ƒàfQƒJ  áWô°T

 á≤«bO  40  Ió`̀e  IQÉ«°S  »a  ¿hô¶àæj  ¿ƒªLÉ¡ªdG  ¿É`̀c

 óMCG  ∞°Uhh  .QGôØdÉH  GhP’h  ,QÉædG  ¥ÓWEÉH  AóÑdG  πÑb

 PEG  ,zájQÉædG  ÜÉ©dC’ÉH  ¬Ñ°TCG  ¿Éc{  ¬fCÉH  çóM Ée  Oƒ¡°ûdG

 äGƒ°UCG  ºK  ájQÉædG  äÉ≤∏£dG  øe  äGô°û©dG  …hO  ™ª°S

 »a …QÉf ìÓ°S ≈∏Y áWô°ûdG äôãYh .QGòfE’G äGQÉØ°U

.ø«ªLÉ¡ªdG óMCG ¬côJ çOÉëdG ¿Éμe

 ≠æ«dhQ  ∑  .ê  áÑJÉμdG  âæ∏YCG
 Ωƒj  zôJƒH  …QÉ`̀g{  á∏°ù∏°S  áØdDƒe
 Ó°ù∏°ùJ  ≥∏£à°S  É`̀ ¡`̀ fCG  AÉ`̀KÓ`̀ã`̀ dG
 É¡àÑàc á°ü≤d âfôàfE’G ≈∏Y É«fÉée
 âdÉbh  .äGƒæ°S  10  πÑb  É¡dÉØWC’
 É¡fEG  Iô«¡°ûdG  á«fÉ£jôÑdG  áÑJÉμdG
 zÆÉ`̀HÉ`̀μ`̀jEG  …P{  á°üb  ô°ûf  äQô``̀b
 AÉ≤ÑdG  ≈∏Y  GhôÑLCG  øjòdG  ∫ÉØWCÓd
 …ò`̀ dG ô`̀é`̀ë`̀dG AÉ``̀æ``̀KCG ∫õ`̀æ`̀ª`̀dG »`̀ a
 º¶©e »a z19-ó«aƒc{ AÉHh ¬°Vôa
 »a  ≠æ«dhQ  âdÉbh  .ºdÉ©dG  AÉëfCG
 øe  ø«∏°üa  ∫hCG  ô°ûæà°S  É¡fEG  ¿É«H
.ÆÉHÉμjEG  …P{  ™bƒe  ≈∏Y  á°ü≤dG
 AÉKÓãdG  Ωƒj  É¡d  ¢ü°üîªdG  zΩƒc
 πc  É«aÉ°VEG  Ó°üa  34  QGó`̀°`̀UEG  ™e
 10 ≈àM ´ƒ`̀Ñ`̀°`̀SC’G ΩÉ``̀jCG  ø`̀e Ωƒ`̀j
 á°ü≤dG  ô°ûf  …ƒæJ  »`̀gh  .ƒ«dƒj
 ôÑªaƒf  »`̀a  á`̀jõ`̀«`̀∏`̀é`̀fE’G  á`̀¨`̀∏`̀dÉ`̀H
 íæªà°Sh  .É`̀≤`̀M’  iô```̀NCG  äÉ`̀¨`̀ dh
 óYÉ°ùJ  ™`̀jQÉ`̀°`̀û`̀ª`̀d  äGó`̀ FÉ`̀©`̀ dG  π`̀ c
 πμ°ûH  IQô`̀°`̀†`̀à`̀ª`̀dG  äÉ`̀Yƒ`̀ª`̀é`̀ª`̀dG
 çGóMCG  Qhó`̀Jh  .AÉHƒdG  øe  ¢UÉN
 »gh »dÉ«N ¿Éμe »a  á°ü≤dG  √òg

 ≈``̀dEG  ∫hC’G  ΩÉ`̀≤`̀ ª`̀ dG  »``̀a  á`̀¡`̀ qLƒ`̀e
 ºgQÉªYCG  ìhGô`̀à`̀J  ø`̀jò`̀dG  ∫É`̀Ø`̀WC’G
 »`̀gh  ,á`̀©`̀°`̀SÉ`̀à`̀dGh  á©HÉ°ùdG  ø`̀«`̀H
 á≤HÉ°S  ∫ÉªYCG  …CÉH  á£ÑJôe  â°ù«d
 ¿EG  á`̀ Ñ`̀ JÉ`̀μ`̀ dG  â``̀ dÉ``̀ bh  .≠``̀æ``̀«``̀dhô``̀d

 á≤«≤ëdG  ø`̀Y  á°üb  »`̀g  ÆÉ`̀HÉ`̀μ`̀jEG{
 ,zá`̀£`̀∏`̀°`̀ù`̀dG ΩGó`̀î`̀à`̀ °`̀SG IAÉ```̀°```̀SEGh
 Oƒ°ü≤ªdG  øe  øμj  ºd{  ¬fCG  áØ«°†e
 çóëj A»°T …CG ≈∏Y Oôc ÉgQÉÑàYG

 .z¿B’G ºdÉ©dG »a

QÉf ¥ÓWEG »a »æjOƒg …óæμdG ÜGôdG »æ¨e πà≤e

 á``«dÉ«N á``°üb ô``°ûæJ ô``JƒH …QÉ``g á``ØdDƒe
øjQƒéëªdG ∫ÉØWCÓd âfôàfE’G ≈``∏Y á«fÉée

 Ö`̀ eGô`̀ J ∞`̀ °`̀ ü`̀ j ¿ó``̀ jÉ``̀ H
 zÉ`̀ eÉ`̀ ª`̀ J ≥```̀ª```̀MCG{ ¬``̀ fCÉ``̀ H
 á`̀eÉ`̀ª`̀c  ™`̀ °`̀ †`̀ j  ’  ¬````̀ fC’
 á°SÉFôdG äÉHÉîàfG »a »WGô≤ªjódG í°TôªdG ¿ójÉH ƒL ∞°Uh
 ≥ªMCG{ ¬fCÉH AÉKÓãdG Ωƒj ÖeGôJ ódÉfhO ¢ù«FôdG ¬°ùaÉæe á«μjôe’G
 »àdG áeÉ©dG äÉÑ°SÉæªdG øe á∏°ù∏°S ∫ÓN áeÉªc ™°†j ºd ¬fC’ zÉeÉªJ
 ôe’G  Gò`̀g  »a  IOÉ«≤dG  ≈`̀dEG  ÖeGôJ  QÉ≤àaG  ¿G  ÓFÉb  ,Gô`̀NDƒ`̀e  äô`̀L

 .zº¡JÉ«M ¢SÉædG ∞∏μj{
 áeÉ©dG  äÉÑ°SÉæªdG  »a  áeÉªc  ™°VƒH  ¢UÉîdG  QGô≤dG  íÑ°UCGh
 ø«é¡æe  ¿É«°SÉFôdG  ¿Éë°TôªdG  »æÑJh  á«eƒb  á«°SÉ«°S  ácô©e

 .ÉeÉªJ ø«Ø∏àîe
 áÑ°SÉæe ∫hCG  »a iôcòdG  Ωƒj »a áeÉªμdÉH  ¿ójÉH  Qƒ¡X ¿Éch
 ô°ûf OÉYCG …òdG ÖeGôJ ΩÉªàgÉH »¶M ób ¢SQÉe òæe Égô°†ëj áeÉY
 ób{  :≥«∏©àH  áHƒë°üe  AÉ≤∏dG  »a  ¿ójÉH  IQƒ°U  øª°†àJ  Iójô¨J
 áeÉªc ™°Vh Öëj ’ ÖeGôJ ¿CG  »a ÖÑ°ùdG  ô«°ùØJ  »a Gòg óYÉ°ùj

 .záeÉ©dG øcÉeC’G »a
 øe á∏°ù∏°S »a äGô«eÉμdG ΩÉeCG äÉeÉªc ™°Vh ¢ù«FôdG ¢†aQh
 á∏HÉ≤e »a ¿ójÉH ∫Ébh .iôcòdG Ωƒj ∂dP »a ÉªH áeÉ©dG äÉÑ°SÉæªdG
 ≥ªMCGh  ≥ªMCG  ¬fG{  :á«fƒjõØ∏àdG  z¿G.¿G.»°S{  áμÑ°T  ™e  á∏é°ùe
 ócDƒj  ºdÉ©dG  »a ô«Ñc  Ö«ÑW πc .ƒëædG  ∂dP  ≈∏Y çóëàj ¿CG  ÉeÉªJ

.zOƒ°ûëdG §°Sh äÉeÉªμdG ™°Vh IQhô°V

º«gGôHEG º©æŸGóÑY

ÉfhQƒc á¡LGƒe »a »Ñ£dG ºbÉ£dG ™e zá«∏NGódG{ ∫ÉLQ
 ÓH  ø«Ø©°ùeh  äÉ°Vôªeh  ø«°Vôªeh  AÉÑWCG  øe  »æjôëÑdG  »Ñ£dG  ºbÉ£dG

 ôμ°ûdG  πc  º¡dh  ,É`̀fhQƒ`̀c  áëFÉL  á¡LGƒe  »a  á«eÉeC’G  ±ƒØ°üdG  »a  ºg  ∂°T

 äÉYÉ£b  äRôH  á«ªdÉ©dG  á`̀eRC’G  √òg  πX  »ah  ..Iô«ÑμdG  ºgOƒ¡L  ≈∏Y  ôjó≤àdGh

 ∫ÉLQ øjôëÑdG »a É¡æ«H øe ,πJÉ≤dG AÉHƒdG á¡LGƒe »a ô«ãμdG âdòH Iô«ãc iôNCG

 »æWƒdG  ≥jôØdG)  øª°V  áaô°ûe  QGhOCÉ`̀ H  GƒeÉb  øjòdG  (á«∏NGódG  IQGRh)  AÉ°ùfh

 π«eõ∏d  É k≤«≤ëJ  (è«∏îdG  QÉÑNCG)  äô°ûf  ¢ùeC’ÉHh  ,(É`̀fhQƒ`̀c  ¢Shô«a  áëaÉμªd

 øª°V  »fóªdG  ´ÉaódG  á«aGôàMGh  ájõgÉL  IójôédG  ¬«a  äó°UQ  (®ƒØëe  ΩÓ°SEG)

 áeÉ©dG ≥aGôª∏d ô«¡£J á«∏ªY ∞dCG 31 øe ôãcCG ò«ØæJ ºJ å«M ,äÉ«∏ª©dG IQGOEG ádƒL

 (ÉfhQƒc  á`̀eRCG)  ºZQh  ,ΩÉ©dG  ájGóH  òæe  É kZÓH  5425  á©HÉàeh  ,»°SÉ«b  âbh  »a

 ôãcC’G  ÖfÉédG  ¿CG  ’EG  ..äÉZÓÑdG  á©HÉàe  »a  áHÉéà°S’G  áYô°S  ≈∏Y  ∂dP  ôKDƒj  ºd

 ìhQh ºª¡dG ¢VÉ¡æà°SG »a (á«∏NGódG IQGRh) ìÉéf »a øªμj ´ƒ°VƒªdG »a G kQƒ£J

 ¢Sóæ¡e  Ö«≤ædG  ∞°ûc  å«M  ,»æjôëÑdG  Ö©°ûdG  ±ƒØ°U  »a  á«æWƒdG  äGQOÉÑªdG

 »fóªdG ´ÉaódG õcGôe áYƒªée ¢ù«FQ ∫ÉªYCÉH ºFÉ≤dG (…ódÉîdG »∏Y Ö©°üe) QƒàcO

 IQhO 328 äó≤Y IQGOE’G ¿CGh ,¿B’G ≈àM ¢SQÉe 23 òæe ÉYƒ£àe 4444 ÖjQóJ øY

 ≈∏Y âaô°TCG Éªc ,ÜQóàe ±’BG 6 »dGƒëd á«ÑjQóJ

 75h ,ø«Yƒ£àªdG πÑb øe âªJ ô«¡£J á«∏ªY 951

.áaÉ¶ædG äÉcô°T ™e ô«¡£J á«∏ªY

 ´ƒ`̀£`̀à`̀dG »``̀a á``̀«``̀∏``̀gC’G äGQOÉ``̀ Ñ``̀ª``̀ dG Oƒ````̀Lh

 hCG  áë°üdG  IQGRh  hCG  á«∏NGódG  IQGRh  »a  AGƒ°S  ,øjôëÑdG  »a  ø«æWGƒªdG  ø«H

 á«HÉéjEG ÖfGƒL ô¡¶j á«eóîdG äGQGRƒdG øe Égô«Z hCG ,º«∏©àdGh á«HôàdG IQGRh

 ∞°ûμàd  ÉfhQƒc  áëFÉL  äAÉ`̀L  óbh  ,»æjôëÑdG  øWGƒªdG  iód  IOƒLƒe  Iô«ãc

 ™ªàéªdG  »a  (´ƒ£àdG)  IôFGO  ´É°ùJGh  Iôãc  ÉfóLƒa  .¢SÉædG  ø«H  ìƒ°VƒH  É¡æY

 ,ájƒ«°SB’G ádÉª©dG ≈∏Y á«FGò¨dG äÉÑLƒdG ™jRƒJ »a ´ƒ£J øe ∑Éæg πH ,»æjôëÑdG

.É kfÉée ¢SÉædG ≈∏Y É¡©jRƒJh á«bGƒdG (äÉeÉªμdG) áYÉæ°U »a ´ƒ£J øe ∑Éægh
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الق�ضاة �ضيعملون على ح�ضم الق�ضايا ومنع تراكمها حتقيًقا للعدالة

البوعينني: اإلغاء الإجازة الق�ضائية ال�ضنوية جلميع املحاكم
ح�شن  بن  عبداهلل  امل�شت�شار  اأعلن 

نائب  التمييز  حمكمة  رئي�س  البوعينني 

اإلغاء  للق�شاء  الأعلى  املجل�س  رئي�س 

جلميع  ال�شنوية  الق�شائية  الإجازة 

العمل  يف  وال�شتمرار  بدرجاتها،  املحاكم 

مبادرة  يف  العام،  طوال  املحاكم  يف 

تنظيمها؛  واإعادة  املحاكم  لعمل  تطويرية 

على  للق�شاء  الأعلى  املجل�س  من  ا  حر�شً

ال�شالح  وعلى  الناجزة  العدالة  حتقيق 

احلقوق  باإر�شاء  ال�شتمرار  بهدف  العام 

يف  و�شريع  فاعل  ب�شكل  املجتمع  يف 

الق�شايا  عدد  مع  يتوافق  الق�شايا،  ح�شم 

تاأجيل  مت  التي  املحاكم  اأمام  املطروحة 

كورونا  جائحة  تداعيات  ب�شبب  بع�شها 

)كوفيد 19(.

اإن  البوعينني  عبداهلل  امل�شت�شار  وقال 

الق�شاة �شوف يعملون بكامل طاقتهم من 

اأمامهم  التي  الق�شايا  وح�شم  النظر  اأجل 

يف  عملوا  كما  متاًما،  الق�شايا  تراكم  ملنع 

وا�شحة  كاإجنازات  ال�شابقة،  ال�شنوات 

انخفا�س  يف  الق�شائية  لل�شلطة  اأ�شيفت 

�شرعة  خالل  من  ال�شنوي  الرتاكم  ن�شبة 

عمر  مبتو�شط  الدعاوى  يف  الف�شل 

الدعوى اأقل من �شتة �شهور؛ وذلك و�شولً 

الناجزة التي تت�شم بال�شرعة  اإىل العدالة 

الإجازة  اإلغاء  اأن  واأ�شاف  والدقة، 

عديدة  اإيجابيات  بالتاأكيد  لها  الق�شائية 

على ال�شعيد الجتماعي والقت�شادي.

الق�شائية  الإجازة  اإلغاء   وياأتي قرار 

الأعلى  املجل�س  بني  بالتن�شيق  ال�شنوية 

وال�شوؤون  العدل  ووزارة  للق�شاء 

العامة  والنيابة  والوقاف  الإ�شالمية 

وجمعية املحامني البحرينية.

 وقد �شهد القطاع العديل خالل جائحة 

خالل  من  الإلكرتوين،  التحول  كورونا 

الق�شائية  الدعاوي  رفع  خدمات  تد�شني 

مذكرات،  وتقدمي  كامل  ب�شكل  اإلكرتونًيا 

املحاكمات  اإىل  بالإ�شافة  الأحكام،  وتنفيذ 

املرئية عن ُبعد.

عن  للق�شاء  الأعلى  املجل�س  واأعرب   

اجلهات  من  املبذولة  للجهود  تقديره 

املعنية للت�شدي لفريو�س كورونا )كوفيد 

اتخاذ  على  بدوره  يعمل  اإنه  وقال   ،)19

جميع الإجراءات الوقائية والقرارات التي 

واملحامني  وللمتقا�شني  للق�شاة  حتفظ 

�شالمتهم و�شحتهم، والتي �شتكون حتت 

انتظام  من  للتاأكد  امل�شتمرة  املراجعة 

ال�شحة  على  واحلفاظ  الق�شائي  العمل 

الدعوى  اأطراف  تعري�س  وعدم  العامة، 

لأي خطر يهدد �شالمتهم.

الأعلى  املجل�س  اأن  بالذكر  اجلدير 

يت�شّمن  قراًرا  قريًبا  �شي�شدر  للق�شاء 

تاريخ  مت�شمًنا  املحاكم،  ت�شكيل  اإعادة 

البدء يف العمل بهذا القرار.

»النيابة« تفتح حتقيًقا

 مو�ضًعا يف وفاة الغوا�ص جناحي

النيابة  اأن  اجلا�شم  علي  العام  النائب  وكيل  اأكد 

العامة تلقت بالًغا من قيادة خفر ال�شواحل مفاده وجود 

الغو�س  لهواية  مزاولته  اأثناء  يف  ل�شخ�س  غرق  حالة 

العامة حتقيقات  النيابة  اأ�شدقائه، وعليه با�شرت  رفقة 

اإىل  ا�شتمعت  اإذ  البالغ،  تلقيها  الق�شية فور  مو�شعة يف 

الواقعة  يوم  يف  للمتوفى  املرافقني  الأ�شخا�س  اأقوال 

وطلبت حتريات ال�شرطة، واأمرت بالتحفظ على الأدوات 

ومازالت  وفح�شها،  الرحلة  يف  امل�شتخدمة  والأجهزة 

ومالب�شات  ظروف  اإىل  ل  للتو�شّ جارية  التحقيقات 

الواقعة.

خالل  غرًقا  ق�شى  جناحي  ح�شن  الغوا�س  وكان 

رحلة ال�شبت املا�شي. وُعرف عن الراحل جناحي ولعه 

ت�شوير  عرب  البحرينية  لل�شياحة  وترويجه  بالبحر، 

اأعماق بحار البحرين.

»العدل« ت�ضدر دلياًل اإر�ضادًيا حول خدمة 

رفع الدعاوى املدنية والتجارية اإلكرتونًيا

عبداهلل البوعينني

حممد بوجريي

»اجلعفرية«: حريق حمدود بجانب 

م�ضجد الإمام ال�ضادق ول اأ�ضرار

باأن حريًقا حمدوًدا  الأوقاف اجلعفرية  اإدارة  اأفادت 

يف  الكائن  )ع(،  ال�شادق  الإمام  م�شجد  بجوار  ن�شب 

منطقة القفول مبحافظة العا�شمة، يف �شاعة مبكرة فجر 

اأم�س الأربعاء.

الأ�شجار  يف  ن�شب  احلريق  اأن  الإدارة  واأو�شحت 

اإطفاء  ومت  نف�شه،  امل�شجد  ولي�س يف  للم�شجد  املال�شقة 

للدفاع  العامة  الإدارة  احلريق يف وقت قيا�شي من قبل 

املدين، ومل يخلّف احلريق اأي اإ�شابات ب�شرية اأو مادية.

رئي�س  توجيه  على  بناًء  اأنه  اإىل  الإدارة  واأ�شارت 

الإدارة  من  فريق  قام  ال�شالح،  يو�شف  الأوقاف  جمل�س 

مبعاينة امل�شجد واإعداد تقرير فني، والتوا�شل والتن�شيق 

ة. املبا�شر مع اجلهات الر�شمية املخت�شّ

�شكرها  عن  اجلعفرية  الأوقاف  اإدارة  اأعربت  كما 

بن  را�شد  ال�شيخ  اأول  الفريق  الداخلية  لوزير  وتقديرها 

املدين بوزارة  للدفاع  العامة  اآل خليفة، والإدارة  عبداهلل 

اإخماد  من  ومتكنهم  ا�شتجابتهم  �شرعة  على  الداخلية، 

احلريق يف وقت قيا�شي، من دون وقوع اأي اأ�شرار.

اأ�ضاد بجهود فريق عمل برنامج »ال�ضارية«.. نا�ضر بن حمد: 

املوروث ال�ضعبي ميثل جزًءا اأ�ضياًل من الهوية الوطنية البحرينية

اأكد �شمو ال�شيخ نا�شر بن حمد اآل خليفة ممثل جاللة 

الأمن  ال�شباب م�شت�شار  الإن�شانية و�شوؤون  لالأعمال  امللك 

اأن  والريا�شة  لل�شباب  الأعلى  املجل�س  رئي�س  الوطني 

على  املحافظة  نحو  طريقها  يف  ما�شية  البحرين  مملكة 

ح�شرة  توجيهات  مع  يتوافق  مبا  ال�شعبي،  املوروث 

�شاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�شى اآل خليفة عاهل البالد 

البحرين  تاريخ  من  مهًما  جزًءا  ميثل  باعتباره  املفدى، 

تقدمي  اأهمية  موؤكًدا  التليد،  جمدها  حمطات  من  وحمطة 

املوروث  على  املحافظة  يف  ت�شهم  التي  الرائدة  املبادرات 

تكاملية  ب�شورة  والعمل  البحرين،  ململكة  ال�شعبي 

واأجيال  احلالية  الأجيال  ربط  نحو  �شحيحة  وبطريقة 

امل�شتقبل برتاث الآباء والأجداد.

ال�شيخ نا�شر بن حمد  ا�شتقبال �شمو  جاء ذلك خالل 

علي  بح�شور  »ال�شارية«،  برنامج  عمل  لطاقم  خليفة  اآل 

الرميحي وزير �شوؤون الإعالم، واأمين املوؤيد وزير �شوؤون 

ال�شباب والريا�شة.

وقال �شمو ال�شيخ نا�شر بن حمد اآل خليفة يف حديثه 

مهًما  جزًءا  ال�شعبي  املوروث  »ُيعد  الربنامج:  طاقم  مع 

البحرين  اأهل  ثقافة  به  ارتبطت  وقد  البحرين  تاريخ  من 

الهوية  منبت  ميثل  ال�شعبي  املوروث  اأن  كما  القدم،  منذ 

ململكة  والنتماء  الولء  قيم  تعزيز  على  ويبعث  الوطنية 

ومبادرات  برامج  دعم  على  حر�شنا  فقد  لذا  البحرين، 

املوروث ال�شعبي لت�شكل ج�شًرا من ج�شور التوا�شل بني 

ولينتقل  امل�شتقبل،  واأجيال  واحلا�شر  املا�شي  اأجيال  بني 

ال�شحيحة  ب�شورته  البحريني  ال�شعبي  املوروث  لهم 

وليتفكروا يف تراث البحرين القدمي«.

تعزيز  اأجل  من  كبرية  جهوًدا  »نبذل  �شموه  وتابع 

خالل  من  وتوثيقه،  البحرين  ململكة  ال�شعبي  املوروث 

بالن�شبة  واأهميته  ال�شعبي  املوروث  ال�شباب  جيل  تعليم 

فنون  تعلم  اأجل  من  ت�شجيعهم  على  والعمل  للبحرين، 

والنخراط  وتكوينه،  تاريخه  ومعرفة  ال�شعبي  املوروث 

فيه باعتباره جوهر هويتنا الوطنية«.

تر�شيخ  يف  اأ�شا�شي  �شريك  الإعالم  »اأن  �شموه  وبنينَّ 

هوية املوروث ال�شعبي ململكة البحرين، وهو الأمر الذي 

ات�شح من خالل اجلهود الكبرية التي بذلها طاقم الفريق 

والذي كان له الدور الأ�شا�شي يف جناح الربنامج وجعله 

من الربامج التلفزيونية التي حققت جناًحا كبرًيا ومتابعة 

جماهريية متميزة«.

واجلهات  الفريق  لطاقم  تقديره  عن  �شموه  واأعرب 

الربنامج  جناح  يف  اأ�شهمت  التي  واخلا�شة  الر�شمية 

تعزيز  يف  اأجلها،  من  ُوجد  التي  الأهداف  اإىل  والو�شول 

هوية املوروث ال�شعبي البحريني.

ُيذكر اأن برنامج »ال�شارية« اأقيم بتوجيهات من �شمو 

ال�شيخ نا�شر بن حمد اآل خليفة للجنة املوروث ال�شعبي 

وزارة  مع  بالتعاون  القعود،  عبداهلل  بن  خليفة  برئا�شة 

من  كبري  اإقبال  على  الربنامج  حاز  اإذ  الإعالم،  �شوؤون 

امل�شاركني من داخل وخارج البحرين.

اأعرب عن »فخره باإجنازات اأع�ضاء الفريق على الأ�ضعدة كافة«.. ال�ضيخ: 

فريق البحرين بقيادة �ضمو ويل العهد يقدم اأمنوذًجا متميًزا يف الت�ضدي لـ»كورونا«

الأعمال  رجل  ال�شيخ،  عبداهلل  اإبراهيم  اأكد 

ومالك �شركة »مونرتيال لل�شيارات«، اأن »فريق 

التوعية  ب�شاأن  متميًزا  اأمنوذًجا  يقدم  البحرين 

والتدابري الوقائية جلميع املواطنني واملقيمني، 

ل �شيما من خالل اإدارة احلملة الوطنية ملكافحة 

فريو�س كورونا )كوفيد 19(، بقيادة �شاحب 

اآل خليفة  ال�شمو امللكي الأمري �شلمان بن حمد 

الأول  النائب  الأعلى  القائد  نائب  العهد  ويل 

لرئي�س جمل�س الوزراء، حفظه اهلل ورعاه«.

القيمة  »اجلهود  اإىل  ال�شيخ  واأ�شار 

بقيادة  البحرين  فريق  يقدمها  التي  واملتميزة 

اأظهره  العهد، ومبا  امللكي ويل  ال�شمو  �شاحب 

جميع اأع�شاء الفريق من روح م�شوؤولة -كٌل يف 

موقعه- عرب اللتزام بالتعليمات والإر�شادات 

ال�شادرة يف هذا اخل�شو�س«، لفًتا اإىل اأن »كل 

ي�شهم  الواحد  الفريق  بروح  حتقيقه  يتم  ما 

ب�شكل كبري يف حفظ �شحة و�شالمة املواطنني 

واملقيمني يف مملكة البحرين«.

»مونرتيال  �شركة  ومالك  الأعمال  رجل 

لل�شيارات« اأ�شاد يف الوقت ذاته »بالتوجيهات 

ال�شديدة املباركة حل�شرة �شاحب اجلاللة امللك 

املفدى  البالد  عاهل  خليفة  اآل  عي�شى  بن  حمد 

الطيبة للحكومة  حفظه اهلل ورعاه، وباجلهود 

خليفة  الأمري  امللكي  ال�شمو  �شاحب  برئا�شة 

املوقر،  الوزراء  رئي�س  خليفة  اآل  �شلمان  بن 

والقرارات  وامل�شتمرة  احلثيثة  وباملتابعة 

ال�شليمة واحلكيمة ل�شاحب ال�شمو امللكي الأمري 

�شلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد نائب القائد 

الوزراء،  جمل�س  لرئي�س  الأول  النائب  الأعلى 

يف التعامل مع اأزمة فريو�س كورونا«.

والإجراءات  اجلهود  »بكل  ال�شيخ  واأ�شاد 

املحافظة على  اأجل  تتخذها احلكومة من  التي 

ل  الأمر  هذا  واأن  واملقيمني،  املواطنني  �شالمة 

يتحقق اإل بتعاون وتكاتف اجلميع يف اللتزام 

بهذا  ال�شادرة  والإر�شادات  التعليمات  بتلك 

ال�شاأن«.

»البحرينيني  اأن  على  ال�شيخ  و�شّدد 

هذه  عك�شته  مبا  والعتزاز  بالفخر  ي�شعرون 

الإقبال  وطنية جت�شدت يف  من حلمة  املرحلة 

الوطنية  احلملة  اأهداف  خلدمة  التطوع  على 

»اجلهود  اإىل  لفًتا  كورونا«،  فريو�س  ملكافحة 

الكبرية لأبطال الوطن يف ال�شف الأول ملواجهة 

قوة  ومنت�شبي  طبية،  كوادر  من  الفريو�س، 

وخمتلف  الداخلية،  ووزارة  البحرين،  دفاع 

وزارات وموؤ�ش�شات الدولة والقطاع اخلا�س«، 

»لكل �شخ�س دوره يف م�شاندة  اأن  اإىل  م�شرًيا 

هذه اجلهود«.

اإبراهيم ال�شيخ

والتوثيق  املحاكم  ل�شوؤون  امل�شاعد  الوكيل  �شرح 

حممد  والأوقاف،  الإ�شالمية  وال�شوؤون  العدل  بوزارة 

عبدالرحيم بوجريي، اأن الوزارة اأ�شدرت دليالً اإر�شادًيا 

بجميع  والتجارية  املدنية  الدعاوى  رفع  خدمة  حول 

قطاع  يف  الرقمي  التحول  اإطار  يف  اإلكرتونًيا  درجاتها 

للحكومة  الوطنية  البوابة  عرب  واملُقدمة  العدالة، 

.www.bahrain.bh الإلكرتونية

والتوثيق  املحاكم  ل�شوؤون  امل�شاعد  الوكيل  واأكد 

التقنية  من  ال�شتفادة  تعزيز  على  الوزارة  حر�س 

اأمام  العدلية  اخلدمات  تي�شري  يف  ي�شهم  مبا  احلديثة، 

الدليل  اأن  اإىل  لفًتا  واملراجعني،  واملتقا�شني  املحامني 

الإ�شالمية  وال�شوؤون  العدل  وزارة  موقع  على  متاح 

.www.moj.gov.bh والأوقاف

وتقدير  �شكر  عن  امل�شاعد  العدل  وكيل  واأعرب 

الوزارة جلمعية املحامني البحرينية واملحامني ال�شباب؛ 

ملا قدموه من مقرتحات تطويرية للخدمات الإلكرتونية، 

والتي اأ�شهمت يف تدعيم املحتوى التعريفي للدليل.

الذوادي  نايف  املحاكم  اإدارة  مدير  قال  جانبه،  من 

املحامني بن�شخ  الوزارة قامت بتزويد جميع مكاتب  اإن 

�شرًحا  يت�شّمن  والذي  الإر�شادي،  للدليل  اإلكرتونية 

الق�شائية  الدعاوى  رفع  خدمة  خلطوات  تف�شيلًيا 

املدنية،  الدعاوى  وت�شمل  اإلكرتونًيا،  درجاتها  بجميع 

والتجارية، والإدارية، والعمالية، والإيجارية، ذاكًرا اأن 

ا خلدمة تقدمي الطلبات يف اأثناء  الدليل اأفرد ق�شًما خا�شً

�شري الدعوى.

اأكرث  ليكون  اإعداده  مت  الدليل  اأن  الذوادي  واأفاد 

واملتطلبات  الفنية  اجلوانب  اأكرث  ليغطي  �شمولية، 

الأ�شا�شية ل�شتخدام الو�شائل الإلكرتونية ورفع الدعوى 

وتقدمي الطلبات اأمام املحاكم يف اأثناء �شري الدعوى.
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انخفا�ض عدد امل�شت�شفيات اإىل 19 م�شت�شفى.. اجلالهمة:

زيادة ال�شكاوى الطبية بن�شبة 13 % وتلقينا 257 �شكوى يف 2019

خديجة العرادي : 

الوطنية  للهيئة  التنفيذي  الرئي�س  قالت 

الدكتورة  ال�شحية  املهن واخلدمات  للتنظيم 

العام  اأدخلت يف  الهيئة  اإن  اجلالهمة،  مرمي 

الأطر  يف  التحديثات  من  العديد   ،2019

يف  وا�شتمرت  ال�شحي،  للقطاع  التنظيمية 

وجه  وعلى  بانتظام،  عملياتها  مراجعة 

مرافق  بتنظيم  يتعلق  فيما  اخل�شو�س 

والإ�شراف  واملهنيني،  ال�شحية  الرعاية 

والأجهزة  الأدوية  وترخي�س  ت�شجيل  على 

ال�شريرية،  التجارب  اجراء  ولوائح  الطبية، 

ومراجعات التعليم املهني امل�شتمر . 

واأ�شارت اىل اأن وحدة ال�شوؤون القانونية 

تطوير  يف  املا�شي  العام  خالل  انخرطت 

لوائح جديدة وحتديث اللوائح القائمة، اإذ مت 

ن�شر اأربعة قرارات مهمة خالل 2019، هي 

ت�شنيف  ب�شاأن   2019 ل�شنة   2 رقم  القرار 

ال�شحية  واملتطلبات  ال�شحية  املن�شاآت 

يجب  التي  ال�شالمة  ومتطلبات  والفنية 

رقم  والقرار  ومعداتها،  من�شاآتها  يف  تلبيتها 

62 ل�شنة 2019 ب�شاأن متطلبات الرتخي�س 

يف  للم�شاعدة  الطبية  التقنيات  لال�شتخدام 

رقم  والقرار  ال�شناعي،  والإخ�شاب  التلقيح 

ملمار�شة  لوائح  باإ�شدار   2019 ل�شنة   63

ال�شيدلة  مراكز  وترخي�س  ال�شيدلة  مهن 

وم�شانع الأدوية وامل�شتح�شرات ال�شيدلنية 

رقم  القرار  واأخرًيا  ال�شيدلنية،  واملن�شاآت 

95 ل�شنة 2019 ب�شاأن التحقيق يف الأخطاء 

والأخطاء  احلــوادث  عن  ــالغ  والإب الطبية 

الطبية . 

تقريرها  يف  الهيئة  وا�شتعر�شت 

تلك  جانب  اإىل   ،2019 للعام  ال�شنوي 

ب�شاأن  قــرار  م�شروع  اجلديدة،  الــقــرارات 

برتخي�س  اخلا�شة  واملتطلبات  اللوائح 

واإعــادة  الإدمــان  لعالج  ال�شحية  املن�شاآت 

التاأهيل، وم�شروع قرار ب�شاأن اإ�شدار اللوائح 

وامل�شتح�شرات  الأدوية  بت�شجيل  اخلا�شة 

وحتديد  الأدويـــة  وت�شعري  ال�شيدلنية، 

الربح، وم�شروع قرار لإ�شدار قائمة  هام�س 

برتخي�س  اخلا�شة  والإجراءات  باملتطلبات 

ومراقبة املرافق ال�شحية احلكومية. وتنتظر 

هيئة  موافقة  الــقــرارات  م�شاريع  جميع 

تعاونت  كما  القانوين.  ــراأي  وال الت�شريع 

ال�شحة  الأطباء ووزارة  الوحدة مع جمعية 

للعمل على م�شروع جديد  والقطاع اخلا�س 

ملزاولة مهنة الطب الب�شري وطب الأ�شنان . 

املوؤ�ش�شات  ترخي�س  �شعيد  وعلى 

مرافق  عدد  اإجمايل  اأن  ذكــرت  ال�شحية، 

الرعاية ال�شحية امل�شجلة يف عام 2019 بلغ 

746 موؤ�ش�شة، بزيادة قدرها 4% يف اإجمايل 

اململكة،  الرعاية ال�شحية يف  عدد موؤ�ش�شات 

اإىل  كبري-  حد  -اإىل  الزيادة  هذه  مرجعة 

زيادة 10% يف عدد املراكز الطبية امل�شجلة، 

للم�شت�شفيات  الإجمايل  العدد  انخف�س  بينما 

ب�شبب  2018؛  يف  بـ21  مقارنة   19 اإىل 

تغيري ت�شنيف م�شت�شفيني اإىل مراكز طبية.

ق�شم  اأ�شدر  فقد  اجلالهمة،  وبح�شب 

ا جديًدا،  تنظيم املرافق ال�شحية 81 ترخي�شً

القائمة،  للمن�شاآت  ا  ترخي�شً  657 وجــّدد 

كما نفذ الق�شم 943 زيارة تفتي�شية بزيادة 

عنها  نتج  املا�شي،  العام  عن   %35 قدرها 

حتديد وت�شحيح 1599 خمالفة، 455 منها 

تتعلق ب�شالمة املن�شاأة . 

ال�شحية،  املهن  تراخي�س  �شعيد  وعلى 

اجلديدة  الرتاخي�س  يف  زيادة  هناك  كانت 

جمال  يف  اأغلبها  ال�شحيني،  للمهنيني 

املعاونة  املهن  يليها   ،)%63( التمري�س 

التحديات  اأكرب  اأحد  وُيعد   .)%26( بن�شبة 

ال�شحية يف  املهن  تنظيم  ق�شم  واجهها  التي 

الإلكرتوين  النظام  تطوير  هو   2019 عام 

وجتديد  ــدة  ــدي اجل الرتاخي�س  لتقدمي 

الهيئة  عملت  وقــد  القائمة،  الرتاخي�س 

واحلكومة  املعلومات  هيئة  مع  وثيق  ب�شكل 

طلبات  جميع  الإلكرتونية  )IGA(  لتحويل 

تقدمي الرتخي�س لتكون اإلكرتونية بالكامل . 

قالت:   ،2019 عام  منت�شف  وبحلول 

»اإن جميع املهنيني كانوا قادرين على تقدمي 

طلباتهم اإلكرتونًيا للح�شول على الرتخي�س، 

حيث اأجنز الق�شم 3253 طلًبا جديًدا جلميع 

الطب  يف  ا  ترخي�شً  651 منها  املهن،  اأنواع 

و840  اأ�شنان  طبيب  و271  الب�شري، 

ا ملهنيني م�شاعدين، و270 �شيدليًّا،  ترخي�شً

ا« .  و1221 ممر�شً

واأ�شارت اىل ان الهيئة تتطلع اإىل ا�شتكمال 

معاجلة  تــزال  ل  التي  ــرى  الأخ العمليات 

ال�شت�شاريني  طلبات  تقدمي  مثل  يدوًيا، 

ال�شري  ُح�شن  �شهادات  وطلب  الزائرين 

جميع  حت�شني  يف  و�شت�شتمر  وال�شلوك، 

اخلدمات للت�شهيل على املوؤ�ش�شات واملهنيني 

اإىل  احلاجة  دون  طلباتهم،  جميع  ل�شتكمال 

تقدميها يدوًيا . 

 41 ترخي�س  مت  ال�شيدلة،  قطاع  ويف 

�شيدلية جديدة يف عام 2019، اإذ مت ت�شغيل 

7 منها يف املوؤ�ش�شات ال�شحية و34 �شيدلية 

خا�شة، ما يعك�س زيادة بن�شبة 17% يف عدد 

 .2018 بعام  مقارنة  املرخ�شة  ال�شيدليات 

يف  املرخ�شة  ال�شيدليات  عدد  اإجمايل  وبلغ 

ك�شيدلية  تعمل  منها 235  البحرين 307، 

خا�شة و72 تعمل داخل موؤ�ش�شة �شحية . 

زيارة   731 باإجراء  الق�شم  قام  كما 

تفتي�شية اأدت اإىل زيادة بن�شبة 22% يف عدد 

نتيجة  اإجراوؤها  مت  التي  التفتي�س  عمليات 

اأ�شهم  ما  اإ�شافيني،  �شيدلة  مفت�شي  توظيف 

وت�شحيحها،  خمالفة   962 عن  الك�شف  يف 

بـ%16  متبوعة  لالأدوية  منها خمالفة   %38

خمالفة لدرجة احلرارة والرطوبة . 

من جهة اأخرى، قام ق�شم تنظيم املنتجات 

ال�شيدلنية بتمرير جتديد الرتخي�س لـ518 

لت�شجيل  طلًبا  و284  �شيدلنًيا،  منتًجا 

منتجات جديدة. وقام الق�شم بتمرير 9053 

لتتبع  الإلكرتوين  النظام  با�شتخدام  فاتورة 

بتمرير  الق�شم  قام  بينما   ، )DUR(  الأدوية

 328 ت�شنيف  ومت  يدوًيا.  فاتورة   1550

 3163 وجتهيز  ال�شيدلنية،  املنتجات  من 

امل�شجلة،  غري  للمنتجات  موؤقًتا  ا�شترياًدا 

عدد  وبلغ  اأدوية.   2608 ت�شعري  مت  بينما 

املن�شرم   2019 عام  يف  امل�شجلة  الأدويــة 

اأكرث  باإجناز  الق�شم  قام  كما  منتًجا،   3491

من 3 اآلف طلب للمهن ال�شحية ، واإ�شدار 81 

ا ملن�شاآت �شحية، وزيادة الرتاخي�س  ترخي�شً

اجلديدة للمهنيني ال�شحيني. 

انخفا�ض عدد 

امل�شت�شفيات اإىل 19 م�شت�شفى

اأما فيما يتعلق بال�شكاوى الطبية، فقالت 

بن�شبة  زيادة  ر�شدت  الهيئة  ان  اجلالهمة 

13% يف حالت ال�شكاوى املقدمة اإىل وحدة 

 257 الوحدة  تلقت  اإذ  الطبية،  ال�شكاوى 

الإبالغ  مت  �شكوى   167 بينها  من  �شكوى، 

مرافق  قبل  من  و33  الأفراد،  قبل  من  عنها 

ال�شلطات  قبل  من  و57  ال�شحية،  الرعاية 

الق�شائية. وكانت 42% من ال�شكاوى تتعلق 

ال�شحية،  باملوؤ�ش�شات  و%44  بالأطباء، 

املعاونة  ال�شحية  باملهن  يتعلق  والباقي 

خالل  من  وتبنّي  وال�شيدلة.  والتمري�س 

اأو  مهنية  خمالفة  وجــود  عــدم  التحقيق 

والق�شايا  ال�شكاوى  من   %39 يف  اأخالقية 

املحولة . 

ومتكنت جلان التحقيق الفنية من اإمتام 

التحقيق يف 177 حالة خالل عام 2019، 

العام  عن   %53 بن�شبة  ــادة  زي ميثل  ما 

 37 التاأديبية  اللجان  واأ�شدرت  ال�شابق. 

اإجراًء تاأديبًيا، مبا يف ذلك 10 حالت تعليق 

ترخ�س  واإلغاء  ــذاًرا،  اإن و18  الرتخي�س، 

مهني واحد . 

الطبية،  الأجهزة  مراقبة  جمال  ويف 

 2513 املا�شي  العام  يف  الهيئة  �شجلت 

اإىل  الت�شجيل  عملية  وتهدف  طبًيا.  جهاًزا 

والأداء  ال�شالمة  ملتطلبات  المتثال  تقييم 

واملعايري  اللوائح  يف  عليها  املن�شو�س 

الأجهزة  عدد  اإجمايل  وبلغ  بها.  املعمول 

قبل  من  تقييمها  مت  التي  اجلديدة  الطبية 

الطبية 9174 طلًبا، كما  الأجهزة  مهند�شي 

النظام  خالل  من  طلًبا   8783 مترير  مت 

 ، )OFOQ(  اجلمارك ل�شوؤون  الإلكرتوين 

لالأجهزة  يدوًيا  طلًبا   931 مترير  مت  يبنما 

الإجمالية  التكلفة  وبلغت  املدجمة.  الطبية 

 30،382،973.400 امل�شتوردة  لالأجهزة 

 %23 الهيئة  ورف�شت  بحريني.  دينار 

املقدمة  الطلبات  اإجــمــايل  من   )2160(

لال�شترياد، اإما ب�شبب ر�شد �شهادة مزورة اأو 

جهاز مزور . 

ومن اأجل ال�شتمرار يف عملية تقييم اأداء 

املوؤ�ش�شات ال�شحية منذ بدء تطبيق برنامج 

مت  الراهن،  الوقت  وحتى  الوطني  العتماد 

طبًيا.  مركًزا  و20  م�شت�شفى   16 اعتماد 

امل�شت�شفيات  اعتماد  عنا�شر  حتليل  وك�شف 

بالن�شبة  التح�شني  جمالت  من  العديد  عن 

احل�شول  يف  امل�شت�شفيات  مل�شاعدة  للهيئة 

جودة  حت�شني  وبالتايل  العتماد،  على 

اخلدمات املقدمة، اإذ حقق ق�شم العتماد %60 

من الأهداف املحددة لهذا امل�شعى خالل العام 

املا�شي . 

ل�شنة   )40( رقم  القرار  �شدور  ومنذ 

مقدمي  تراخي�س  �شالحية  ب�شاأن   2016

حدثت  التجديد،  و�شروط  ال�شحية  الرعاية 

التعليم املهني  اأن�شطة  زيادة كبرية يف عدد 

امل�شتمر على م�شتوى جميع املهن ال�شحية، 

املوافقة   2019 عام  يف  الهيئة  اأ�شدرت  اإذ 

املهني  التعليم  لأن�شطة  على 19400 طلب 

احلكومي.  القطاع  يف  منها   %78 امل�شتمر، 

�شكل  يف  الأن�شطة  ــواع  اأن غالبية  وكانت 

وموؤمترات،  عمل  ور�س  تليها  حما�شرات 

الإر�شادية  الدلئل  اإ�شدار  اإىل  بالإ�شافة 

العامة لإجراء البحوث ال�شريرية يف مملكة 

و�شع   2019 العام  يف  ومت  البحرين، 

البحوث  باإجراء  الإر�شادية اخلا�شة  الدلئل 

ال�شريرية يف جمال اخلاليا اجلذعية . 

 4 ال�شريرية  البحوث  وحــدة  وتلقت 

منها   %50 �شريرية؛  بحوث  لإجراء  طلبات 

و�شملت  احلكومي.  القطاع  يف  اأجــريــت 

ال�شكري  اأمرا�س  البحوث  تطبيق  جمالت 

واأمرا�س  التنف�شي  واجلهاز  الدم  واأمرا�س 

الن�شاء والتوليد . 

قامت  العمالء،  خدمة  �شعيد  وعلى 

عام  يف  جديدتني  مبادرتني  بتنفيذ  الهيئة 

2019 ح�ّشنتا حتى الآن من درجات ر�شا 

هي  الأوىل  املبادرة  كانت  لدينا.  العمالء 

فتح مكتب امل�شتثمرين مبوظف بدوام كامل 

وامل�شاعدة  ال�شتف�شارات  جميع  على  للرد 

�شوق  اإىل  اجلــدد  امل�شتثمرين  دخــول  يف 

الرعاية ال�شحية النا�شئة يف اململكة. وتقدم 

من  للم�شتثمرين  كاملة  خدمة  املبادرة  هذه 

طرح مقرتحاتهم لال�شتثمار اإىل الرتاخي�س 

التنفيذ.  لبدء  الالزمة  النهائية  والإجراءات 

وكانت املبادرة الثانية التي مت اإطالقها هي 

خط ات�شال ال�شتعالم /  املعلومات للهيئة، 

عن  مفتوًحا  ات�شال  خط  الهيئة  واأطلقت 

مع  مراقبة  اإلكرتوين  بريد  ر�شالة  طريق 

ال�شتجابة،  وقت  حول  تنظيمية  �شيا�شة 

من  كبري  ب�شكل  املبادرة  هذه  قللت  وقد 

اإىل  املقدمة  لال�شتف�شارات  ال�شتجابة  وقت 

الهيئة، وبالتايل ح�ّشنت العديد من درجات 

ر�شا العمالء. 

بح�شولها  الهيئة  اإجنازات  تّوجت  وقد 

)اأف�شل  جــائــزة  على   2019 ــام  ع يف 

املمار�شات احلكومية لأبحاث الإدارة العامة 

يف منطقة ال�شرق الأو�شط و�شمال اأفريقيا(، 

التنفيذ  الهيئة ب�شبب  اإىل  والتي مت تقدميها 

يف  ال�شحية  املوؤ�ش�شات  لعتماد  الناجح 

اململكة . 

التنفيذي    الرئي�س  �شرحت  وختاًما، 

واخلدمات  املهن  لتنظيم  الوطنية  للهيئة 

باأن  اجلالهمة  مرمي  الدكتورة  ال�شحية 

اإىل  ت�شعى  م�شتقبلية،  خطوة  يف  الهيئة، 

ذلك جتديد  اإجراءاتها، مبا يف  اأمتتة جميع 

واإ�شافة  ال�شحية،  املــرافــق  تراخي�س 

ــة  الأدوي وت�شجيل  اخلــدمــات،  تغيري  اأو 

والأجهزة الطبية، وغريها.

زي��������������ادة ال�����راخ�����ي�����������ض اجل��������دي��������دة ل���ل���م���ه���ن���ي���ن ال�������ش���ح���ي���ن 

د. مرمي اجلالهمة

»الأعلى للمراأة«: »ق�شتي بعد�شتي«

م�شابقة توثِّق كفاح املراأة يف مواجهة كورونا

باملجل�س  ال�شباب  جلنة  اأطلقت 

ت�شويرية،  م�شابقة  للمراأة  الأعلى 

املبادرات  طبيعة  على  ال�شوء  لت�شليط 

وامل�شاهمات املوؤثرة للمراأة البحرينية يف 

التعامل مع حتديات الظروف امل�شتجدة 

التي فر�شتها جائحة »كوفيد 19«.

عنوان  حتمل  التي  امل�شابقة،  وتاأتي 

جهود  �شياق  يف  بعد�شتي«،  »ق�شتي 

مملكة البحرين ال�شتثنائية يف مكافحة 

الق�ش�س  ر�شد  بهدف  وذلك  اجلائحة؛ 

للمراأة  املوؤثرة  والتجارب  املعربة 

الظرف  مع  تعاملها  لدى  البحرينية 

امل�شتجد يف خمتلف ميادين العمل ويف 

املحيط الأ�شري والجتماعي، على الرغم 

من �شعوبات وتداعيات الأزمة ال�شحية 

على  وتعمل  احلياة  �شري  اأربكت  التي 

التاأقلم  ي�شتوجب  جديد  واقع  فر�س 

معه.

بعد�شتي«  »ق�شتي  م�شابقة  وتركز 

وت�شجيع  حتفيز  على  خا�س  ب�شكل 

املهارات الت�شورية والفنية لدى امل�شاركني 

ق�شة  توثيق  امل�شاركة  تتطلب  اإذ  فيها، 

الت�شوير  خالل  من  اإما  وموؤثرة،  ملهمة 

احرتايف  وب�شكل  املرئي  اأو  الفوتوغرايف 

وما  الق�شة  مب�شمون  للتعريف  ومبدع 

حتويل  يف  اإن�شانية  ر�شائل  من  حتمله 

يف  ودرو�س  فر�س  اإىل  احلياة  حتديات 

ال�شرب واللتزام وموا�شلة البناء.

و�شيتم فتح باب الت�شجيل للم�شاركة 

يف امل�شابقة خالل الفرتة من 28 مايو اإىل

 28 يونيو 2020. 

على  الت�شويت  باب  �شيفتح  ثم  ومن 

 ،2020 يوليو   5 اإىل   2 من  امل�شاركات 

الفائزين  واأ�شماء  النتائج  لإعالن  متهيًدا 

يوم 7 يوليو 2020. 

دينار   5000 اجلوائز  قيمة  وتبلغ 

باملركز  الفائز  �شيح�شل  اإذ  بحريني، 

دينار،   2000 بقيمة  جائزة  على  الأول 

الثاين،  باملركز  للفائز  دينار  و1500 

الثالث.  باملركز  للفائز  دينار  و1000 

 300 بقيمة  جائزة  امل�شابقة  و�شتمنح 

الت�شويت  فئة  �شمن  من  للفائزين  دينار 

على اأف�شل 10 اأعمال. و�شيتم كذلك تقدمي 

يف  امل�شارك  للجمهور  اإ�شافية  جوائز   5

الت�شويــت بقيمـــة 50 ديناًرا لكل فائز 

عن  ع�شوائي  ب�شكل  اختــيارهم  يــتم 

طريق القرعة.

متديد تاأ�شريات الزيارة 3 اأ�شهر اإ�شافية.. »اجلوازات«:

 8534 م�شافًرا دخلوا البالد وغادروها يف ظل »اأزمة كورونا«

اجلن�شية  �شوؤون  اأعلنت 

جمموع  اأن  والإقامة  واجلوازات 

اأزمة  ظل  يف  القادمني   امل�شافرين 

فيما  م�شافًرا،  بلغ 5570  كورونا 

بلغ عدد امل�شافرين مغادري اململكة 

2964 م�شافًرا.

اأن  اإىل  ال�شياق  هذ  يف  ُي�شار 

واجلوازات  اجلن�شية  �شوؤون 

جهودها  اإطار  يف  والإقامة، 

اللتزام  بتعزيز  املتعلقة 

من  للحد  الحرتازية  بالإجراءات 

انت�شار فريو�س كورونا واحلفاظ 

املواطنني  و�شالمة  �شحة  على 

مزيًدا  اتخذت  والزوار،  واملقيمني 

دخول  لتنظيم  الإجراءات  من 

من  واملقيمني  املواطنني  وخروج 

خالل  من  البحرين  مملكة  واإىل 

باأعلى  موؤهل  وظيفي  كادر  توفري 

من  والفاعلية،  الكفاءة  من  درجة 

هم  اجلوازات  �شباط  اأن  منطلق 

اخلطوط الأوىل عرب اإنهاء اإجراءات 

امل�شافرين.

فريو�س  جائحة  انت�شار  ومنذ 

اجلن�شية  �شوؤون  با�شرت  كورونا، 

من  العديد  والإقامة  واجلوازات 

التي  الوقائية  الحرتازية  التدابري 

العمل،  �شري  ان�شيابية  ت�شمن 

و�شحة  �شالمة  على  للحفاظ 

وال�شتمرار  الإدارة  يف  العاملني 

يف تقدمي جميع خدماتها، كاإ�شدار 

والتاأ�شريات  البحرينية  اجلوازات 

جهودها  �شمن  ومن  والإقامات، 

كورونا  فريو�س  انت�شار  من  للحد 

جميع  �شالمة  على  وللحفاظ 

وتطبيًقا  ومراجعيها،  منت�شبيها 

قامت  الجتماعي،  التباعد  ملبداأ 

واجلوازات  اجلن�شية  �شوؤون 

جميع  ا�شتقبال  بوقف  والإقامة 

جميع  وحتويل  املراجعني 

احل�شور  تتطلب  التي  اخلدمات 

اإلكرتونية  خدمات  اإىل  ال�شخ�شي 

مع  الر�شمي،  موقعها  خالل  من 

ل�شتالم  املراجعني  ح�شور  ق�شر 

فرع  على  البحريني  ال�شفر  جواز 

اإن�شاء  مت  كما  فقط،  عي�شى  مدينة 

جميع  على  للرد  ات�شال  مركز 

واملقيمني  املواطنني  ا�شتف�شارات 

املطلوبة  امل�شاندة  وتقدمي  والزوار 

مت  التي  اخلدمات  بخ�شو�س 

اللكرتوين.  املوقع  على  توفريها 

و�شمن خطتها لتوعية منت�شبيها، 

بارتداء  كافة  املوظفني  اإلزام  مت 

ولب�س  والكمامات  القفازات 

اأثناء التعامل  البدلت الوقائية يف 

وتوعيتهم  امل�شافرين،  مع  املبا�شر 

بخطورة  م�شتمرة  ب�شورة 

الفريو�س وطرق الوقاية منه عرب 

الر�شائل الن�شية الق�شرية والربيد 

�شالمتهم  اأجل  ومن  الإلكرتوين، 

ومراكز  املباين  تعقيم  يتم  ا  اأي�شً

التي يكون فيها املوظفون  اخلدمة 

فح�س  يتم  كما  دورية،  ب�شورة 

املوظفني ب�شكل يومي قبل دخولهم 

للمبنى. يف �شياق مت�شل، ومتا�شًيا 

التن�شيقية  اللجنة  قرارات  مع 

وتنفيًذا لتوجيهات وزير الداخلية، 

جميع  اأو�شاع  ت�شحيح  مت 

واملقيمني  الزوار  من  املخالفني 

واإعفاوؤهم من الر�شوم، اإذ مت متديد 

من  اأ�شهر   3 الزيارة  تاأ�شرية  مدة 

دون  تلقائًيا  القرار  �شدور  تاريخ 

البقاء  مدة  متديد  كذلك  ر�شوم، 

لالإقامات املنتهية اأو امللغية تلقائًيا 

احلايل،  العام  لنهاية  ر�شوم  دون 

املتعلقة  الر�شوم  من  والإعفاء 

ال�شادرة  الإقامات  اأنواع  بجميع 

واجلوازات  اجلن�شية  �شوؤون  من 

مع  العمل.  �شوق  وهيئة  والإقامة 

تعديل  من مت  عدد  اأن  اإىل  الإ�شارة 

مهلة  واإعطاوؤهم  كزيارة  و�شعهم 

3 اأ�شهر بلغ 54891، فيما و�شل 

اأو  منتهية  اإقامة  عدد من يحملون 

ملغية ومت ت�شحيح و�شعهم نحو 

القرارات  هذه  تهدف  اإذ   ،82065

املخالفني يف  اأو�شاع  ت�شحيح  اإىل 

الفرتة احلالية نظًرا لظروف بع�س 

املقيمني والزوار وعدم قدرتهم على 

ب�شبب  املقّررة؛  املدة  خالل  ال�شفر 

اإلغاء رحالت ال�شفر واإغالق العديد 

من املنافذ يف بلدانهم. 

بالأجانب  يتعلق  وفيما 

الإقامة  لقانون  املخالفني 

عدًدا  الإدارة  اتخذت  والتاأ�شرية، 

اإجالء  ت�شمنت  الإجراءات  من 

ال�شفر  يف  الراغبني  اأو  املخالفني 

وت�شهيل  والزوار،  املقيمني  من 

اإعفائهم  مع  عودتهم  اإجراءات 

وتذاكر  ال�شفر  تكاليف  حتمل  من 

الطريان، وعدم اتخاذ اأي اإجراءات 

ب�شاأن  عليهم  عقوبات  اأو  قانونية 

املخالفة، وذلك من خالل التن�شيق 

مع �شفارات بلدانهم ب�شاأن البيانات 

املخالفني  اإيواء  مع  واملعلومات، 

حلني موعد �شفرهم.
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خديجة العرادي:

�صّدد قرار لوزيرة ال�صحة 

فائقة بنت �صعيد ال�صالح على 

ال�صحية  اال�صرتاطات  توفري 

املطلوبة يف ال�صالونات وحماّل 

اأن  موؤكًدا  والتجميل،  احلالقة 

اأي �صالون ال ي�صتطيع توفري 

عليه  يتوجب  اال�صرتاطات 

الغلق وعدم اإعادة الفتح.

ال�صالونات  القرار  ومنع 

من تقدمي اخلدمات يف املنازل، 

عدة  على  بالوقوف  وطالبهم 

الزبون  ب�صاأن  معلومات 

اأخذ  قبل  اأ�صبوعني  مدة  خالل 

خدمات  من  لال�صتفادة  املوعد 

ال�صالون.

ال ي�صمح بتقدمي �خلدمات يف �ملنازل �أو ��صتقبال �أي زبائن خمالطني �أو م�صابني

»�ل�صحة« لل�صالونات: توفري �ال�صرت�طات �ل�صحية �أو �لغلق وعدم �إعادة �لفتح

ب�ش�أن   2020 ل�شنة   )32( رقم  قرار  ال�ش�لح  واأ�شدرت 

اال�شرتاط�ت ال�شحية الواجب توافره� يف ال�ش�لون�ت وحم�ّل 

كورون�  فريو�س  انت�ش�ر  ومنع  الحتواء  والتجميل  احلالقة 

.)19-COVID( امل�شتجد

وج�ء يف امل�دة االوىل من القرار الزام ال�ش�لون�ت وحم�ّل 

بهذا  املرفقة  ال�شحية  ب�ال�شرتاط�ت  ك�فة  والتجميل  احلالقة 

ال�شحية  واالإجراءات  ب�ال�شرتاط�ت  االإخالل  عدم  مع  القرار 

التي يتعني اتخ�ذه� يف املح�ّل التج�رية وال�شن�عية الحتواء 

.)19-COVID( ومنع انت�ش�ر فريو�س كورون� امل�شتجد

يخ�لف  من  كل  يع�قب  اأنه  على  الث�نية  امل�دة  ون�شت 

اأحك�م هذا القرار ب�لعقوبة املقررة يف امل�دة )121( من ق�نون 

ال�شحة الع�مة ال�ش�در ب�لق�نون رقم )34( ل�شنة 2018.

وحدد القرار اال�شرتاط�ت ال�شحية يف �ش�لون�ت احلالقة 

والتجميل، وج�ء من بينه�: وجوب اأن يكون ح�شور الزب�ئن 

ب�حلجز ب�ملواعيد فقط ومينع احل�شور بدون موعد، ويتوجب 

التعقيم  للع�مل  يت�شنى  حتى  موعد  كل  بني  دقيقة   20 ترك 

اجليد لالأدوات واملعدات وا�شتبدال اأدوات الوق�ية ال�شخ�شية.

�صجل ملعلومات �لزبائن

عدة  اأخذ  للزبون  املوعد  ت�شجيل  اأثن�ء  القرار  وا�شرتط 

ك�ن  اإذا  مب�  تتعلق  ال�ش�بقة،  يوًم�   14 الـ  خالل  معلوم�ت 

اأو �شعوبة  ارتف�ع درجة احلرارة  اأعرا�س  الزبون ع�نى من 

يف التنف�س اأو اإجه�د وتعب، وفقدان حل��شة ال�شم اأو الذوق، 

ك�ن  اإذا  م�  ب�ش�أن  ط�لب مبعلوم�ت  كم�  احللق.  واحتق�ن يف 

مت  او  االأعرا�س  هذه  من  يع�ين  �شخ�س  اأي  خ�لط  الزبون 

مع  ي�شكن  اأنه  اأو   )19 )كوفيد  بفريو�س  م�ش�ًب�  ت�شخي�شه 

�شخ�س قيد احلجر املنزيل.

ووجه القرار ال�ش�لون اإىل االمتن�ع عن حجز اأي موعد يف 

ح�ل ك�نت اإج�بة الزبون ب�الإيج�ب.

كم� ا�شرتط توفري ثرمومرت حراري لقي��س درجة حرارة 

للزب�ئن والع�ملني يومًي� ويف ح�ل وجود اأي ع�مل اأو زبون 

مغ�درة  عليه  يتوجب  اأكرث  اأو   37.5 حراته  درجة  تكون 

ال�ش�لون فوًرا اأو االت�ش�ل بـ444، م�شدًدا على �شرورة اإلغ�ء 

اإذا م� ظهرت عليه  موعد اأي زبون ومغ�درته ال�ش�لون فوًرا 

اأعرا�س له� عالقة بـ)كوفيد 19(.

العمالء  جلميع  يومي  �شجل  توفري  وجوب  القرار  واأكد 

يتم  اأن  على  الزي�رة،  ووقت  ورقمه،  الزبون،  ا�شم  فيه  يقّيد 

االحتف�ظ ب�ل�شجل مدة 30 يوًم� من ت�ريخ الزي�رة.

كل  بني  مرتين  م�ش�فة  ترك  �شرورة  على  القرار  اأكد  كم� 

واإزالة  االنتظ�ر،  من�طق  واإلغ�ء  الوقت،  طوال  واآخر  زبون 

الكرا�شي واملجالت من ال�ش�لون، ويف ح�ل و�شول الزبون يف 

وقت مبكر قبل املوعد يتوجب عليه البق�ء خ�رج ال�ش�لون.

لب�س �لقفاز�ت و�لكمامات و��صتبد�لها بعد كل زبون

القف�زات  لب�س  الع�ملني  جميع  على  القرار  وا�شرتط 

والكم�م�ت طوال الوقت، وا�شتبداله� بعد كل زبون اأو يف ح�ل 

واقي  العم�ل  ي�شتخدم  اأن  وجوب  اأكد  كم�  تلوثه�.  اأو  تلفه� 

الوجه للخدم�ت التي تتطلب االت�ش�ل املب��شر مع الزبون من 

امل�دة ويتوجب تعقيم واقي الوجه بعد كل زبون ب��شتخدام 

مطهر كحويل ال يقل تركيزه عن 70% من امل�دة الكحولية.

ومنع القرار االأكل وال�شرب داخل املحل ب�لن�شبة للزب�ئن، 

فقط،  بهم  اخل��شة  املي�ه  عبوات  اإح�ش�ر  ذلك  من  م�شتثنًي� 

غرفة  يف  و�شربهم  اأكلهم  يكون  اأن  فيتوجب  الع�ملون  اأم� 

خم�ش�شة لذلك.

االأيدي  غ�شل  اإىل  الع�ملني  ال�شحة  وزير  قرار  ودع� 

االأقل،  على  ث�نية   20 ملدة  وال�ش�بون  الدايف  امل�ء  ب��شتخدام 

ا�شتبدال  عند  اأو  الوجه،  مالم�شة  عند  اأو  زبون  كل  وبعد 

وزي�دة  لل�ش�لون  اجليدة  التهوية  توفري  ومراع�ة  القف�زات، 

التهوية اخل�رجية عن طريق فتح النوافذ اأواالأبواب وا�شتخدام 

املراوح ال�ش�فطة، وا�شتخدام معقم كحويل ال يقل تركيزه عن 

70% من امل�دة الكحولية.

اإلكرتونية،  بطريقة  الفواتري  دفع  على  القرار  و�شّجع 

ال�شحية،  احلم�م�ت  اال�شتحم�م،  حم�م�ت  غلق  واأوجب 

وال�شون�، وغرف البخ�ر.

على  الع�شوائي  الدوري  التفتي�س  �شيتم  اأنه  القرار  واأكد 

جميع املح�ّل من قبل اجله�ت احلكومية املخت�شة؛ للت�أكد من 

االلتزام ب�ال�شرتاط�ت ال�شحية.

منع عالجات �لوجه و�لب�صرة

وهي:  ممنوعة  الت�لية  اخلدم�ت  جميع  ب�أن  القرار  واأف�د 

)عالج�ت الوجه والب�شرة، جتفيف ال�شعر ب��شتخدام املجفف 

ا�شتخدام  تتطلب  التي  العالج�ت  »اال�شت�شوار«،  الكهرب�ئي 

الربازيلي،  الكرياتني  »الكرياتني،  مثل  الكهرب�ئي  املجفف 

اخليوط،  ب��شتخدام  ال�شعر  اإزالة  وغريه�«،  الربوتني، 

املغرب  واحلم�م  امل�ش�ج  مثل  ال�شب�  خدم�ت  امليكروبليدجن، 

ال�شحية،  احلم�م�ت  اأنواع  من  نوع  واأي  الرتكي  واحلم�م 

الت�شمري،  خدم�ت  املكي�ج،  احلن�ء،  وتخ�شيب  نق�س  خدم�ت 

تركيب الرمو�س، تركيب و�شالت ال�شعر الق�بلة لال�شرتج�ع(.

بكل خدمة؛ يف ح�ل  ا�شرتط�ت خ��شة  اإىل  القرار  واأ�ش�ر 

ال�شعر  غ�شل  الن�ش�ء  على  يتوجب  يجب  ف�إنه  ال�شعر  ق�س 

ال�شعر  بتبليل  فيكتفي  للرج�ل  ب�لن�شبة  اأم�  ال�ش�لون،  داخل 

ب��شتخدام بخ�خ امل�ء، ا�شتخدام الفوط ذات اال�شتخدام الواحد 

لتجفيف ال�شعر يف ح�ل تطلب االأمر، يجب ق�س ال�شعر وهو 

ا�شتبدال  الهواء،  يف  ال�شعر  جزيئ�ت  تط�ير  لتف�دي  رطب؛ 

املراييل القم��شية ب�ملراييل ذات اال�شتخدام الواحد امل�شنوعة 

من الورق اأو البال�شتك.

ا�شتخدام  على  )االقت�ش�ر  يلي:  م�  فيجب  للحالقة  اأم� 

كل  بعد  منه  والتخل�س  الواحد  اال�شتخدام  ذات  ال�شفرات 

زبون، تطهري مك�ئن احلالقة ب��شتخدام معقم كحويل ال يقل 

تركيزه عن امل�دة الكحولية قبل وبعد كل ا�شتخدام(.

��صتخد�م �ملر�ييل مرة و�حدة

بكمية  ال�شعر  �شبغ  ا�شتخدام  فيجب  ال�شعر  ل�شبغ  اأم� 

الواحد  اال�شتخدام  ذات  املراييل  وا�شتخدام  فقط  واحد  زبون 

امل�شنوعة من الورق اأو البال�شتك بدالً من املراييل القم��شية.

القرار  اأوجب  احلالوة  اأو  ال�شمع  بخدم�ت  يتعلق  وفيم� 

اأو احلالوة ال�شتخدام واحد يف كل مرة  ال�شمع  جتهيز كمية 

وعدم جتهيز كمية كبرية، ا�شتخدام االأدوات ذات اال�شتخدام 

على  م�شدًدا  وغريه�،  اخل�شبية(  االأعواد  )القم��س،  الواحد 

وجوب ملء ح�وية ال�شمع اأو احلالوة بكمية تكفي ال�شتخدام 

زبون واحد.

واأخرًيا، اأكد القرار ب�لن�شبة خلدم�ت البدي كري واملنيكري 

الدايف  ب�مل�ء  اأيديهم  بغ�شل  الزب�ئن  يقوم  اأن  �شرورة  على 

وال�ش�بون ملدة 20 ث�نية على االأقل اأو ا�شتخدام معقم كحويل 

ال تقل ن�شبة تركيزه عن 70% من امل�دة الكحولية قبل وبعد 

خدمة املنيكري، ويتوجب غ�شل اأقدام الزب�ئن عمالء قبل عمل 

البديكري ب��شتخدام معقم ال تقل ن�شبة تركيزة عن 70% من 

الكم�م�ت  ارتداء  الزب�ئن  على  يتوجب  كم�  الكحولية،  امل�دة 

اأثن�ء عمل البديكري واملنيكري، ويتوجب تطهري وتعقيم جميع 

املق�ش�ت..  االأوعية،  االأظ�فر،  )مق�ش�ت  امل�شتخدمة  االأدوات 

الخ(، بعد كل ا�شتخدام ب��شتخدام اأجهزة التعقيم احلراري.

�رتياح لدى �لزبائن ب�صاأن �الإجر�ء�ت �الحرت�زية رغم رفع �الأ�صعار بنحو %50

�إقبال حمدود على �ل�صالونات �لن�صائية و�لرجالية يف يومها �الأول

حممد بحر:

التجميل  �ش�لون�ت  ع�دت  ال�شهرين،  يق�رب  مل�  توقف  بعد 

اأبوابه�  اإىل مم�ر�شة ن�ش�طه� وفتحت  الن�ش�ئية واحلالقة الرج�لية 

جمدًدا ال�شتقب�ل الزب�ئن، ولكن وفق �شوابط واإجراءات احرتازية 

اأقّرته� وزارة ال�شحة ووزارة ال�شن�عة والتج�رة.

واأكد عدد من اأً�شح�ب حم�ّل احلالقة الرج�لية اأن اال�شتعدادات 

ا�شتمرت منذ اأي�م من خالل توفري الكم�م�ت والقف�زات واملعقم�ت، 

والتخل�س  الواحد  اال�شتخدام  ذات  احلالقة  �شفرات  وا�شتخدام 

احلالقة  تكلفة  رفع  اإىل  املح�ّل  وا�شطرت  زبون،  كل  بعد  منه� 

الرج�لية مبقدار 500 فل�س نظري تقدمي بع�س اخلدم�ت، والتزامه� 

اآخرون  رف�س  حني  يف  توافره�،  الواجب  ال�شحية  ب�ال�شرتاط�ت 

رفع االأ�شع�ر، موؤكدين اأنه� »�شدة وتزول« وال�شوق ال ي�شتحمل اأي 

زي�دة مطلًق�.

واأ�ش�ر �شيد حممد العلوي، �ش�حب اأربعة �ش�لون�ت رج�لية يف 

منطقة �شوق واقف، اإىل اأنهم حر�شوا على توفري ثرمومرت حراري 

نظ�م  طبق  كم�  يومًي�،  والع�ملني  للزب�ئن  احلرارة  درجة  لقي��س 

ال�شجل اليومي جلميع العمالء لتدوين معلوم�ت الزب�ئن االأ�ش��شية 

ح�شبم� اأو�شت به وزارة ال�شحة يف ا�شرتاط�ته�، واالحتف�ظ بهذه 

امل�ش�ف�ت  ب�ش�أن  اأم�  الزي�رة،  ت�ريخ  من  يوًم�   30 ملدة  املعلوم�ت 

فقد تقل�س عدد املوظفني موؤقًت� لاللتزام ب�لتعليم�ت وترك م�ش�فة 

مرتين بني كل الزب�ئن، مع توفري خدمة حجز املواعيد عرب اله�تف، 

وتعليق خدم�ت مثل التدليك وغريه� ح�لًي�.

وفيم� يتعلق ب�إقب�ل املواطنني واملقيمني، ق�ل العلوي اإنه رغم 

االإجراءات االحرتازية املتبعة يف �ش�لون�ت احلالقة، اإال اأن االإقب�ل 

اإ�ش�بته  �شعيف يف يومه االأول؛ نظًرا لقلق البع�س من احتم�لية 

بفريو�س كورون� امل�شتجد، وهذا غري وارد بت�ًت� ب�شبب االلتزام الت�م 

ب�إجراءات الوق�ية، موؤكًدا اأن اأ�شع�ر اخلدم�ت م� زالت ك�ش�بقه�، ولن 

يتجه لرفع االأ�شع�ر رغم التكلفة الب�هظة التي يتحمله� جّراء �شراء 

االأدوات ال�شحية.

مبقدار  االأ�شع�ر  رفع  الرج�لية  للحالقة  حمل  �ش�حب  وبرر 

فر�شته�  التي  ال�شحية  االأدوات  ا�شتخدام  تكلفة  ب�أنه�  فل�س   500

ح�ول  اأنه  اإىل  م�شرًيا  فقط،  واحدة  ملرة  وت�شتخدم  ال�شحة  وزارة 

العدول عن قرار رفع االأ�شع�ر، اإال اأنه راأى اأن خ�ش�رته �شتتحقق، 

ج�ئحة  على  الق�ش�ء  فور  االأ�شع�ر  اإىل خف�س  �شيتجه  اأنه  م�شيًف� 

كورون�.

اأم� فيم� يخ�ّس ال�ش�لون�ت الن�ش�ئية فق�لت املهرة 

البحرينية، �ش�حبة �ش�لون »املهرة بيوتي«، اإنه� 

كرتكيب  م�ش�عفة  احرتازية  اإجراءات  اتخذت 

حواجز زج�جية يف ال�ش�لون، ب�الإ�ش�فة اإىل 

اأمت�ر بني كل زبونة واأخرى  ترك م�ش�فة 3 

طوال الوقت، موؤكدة اأن االإقب�ل على خدم�ت 

ال�ش�لون�ت الن�ش�ئية مقبول يف يومه االأول، 

االجتم�عي  التوا�شل  و�ش�ئل  ا�شتغلت  وقد 

االإجراءات  جميع  على  الزب�ئن  الإطالع 

االحرتازية املتخذة يف ال�ش�لون لطم�أنتهم.

طوال  ب��شتمرار  لتعقيم  يخ�شع  »ال�ش�لون  املهرة:  واأ�ش�فت 

جه�ز  ا�شتخدام  مع  الفريو�س،  انتق�ل  احتم�لية  الإجه��س  الوقت 

قي��س احلرارة كذلك«.

ب�أن  الزب�ئن،  اأحد  وهو  �شلم�ن،  حممد  املواطن  وعرّب 

االإجراءات االحرتازية وال�شحية احل�لية مطمئنة للغ�ية من 

النواحي ك�فة، وال داعي للقلق يف ظل التزام اجلميع ب�رتداء 

القف�زات والكم�م�ت واحلر�س على غ�شل اليدين ب��شتمرار.

واأ�ش�ر يف حديثه اإىل اأنه يجب على املواطن عدم احلالقة 

يف ال�ش�لون�ت غري امللتزمة ب�ال�شرتاط�ت ال�شحية، واأن يبلغ 

اجله�ت املخت�شة ب�الأمر فوًرا، موؤكًدا اأن ال�شحة الع�م م�شوؤولية 

م�شرتكة بني اجلميع، ويجب اأن نتع�ي�س مع الفريو�س ب�اللتزام 

منذ  احلالقة  حم�ل  فتح  انتظر  اأنه  اإىل  م�شرًيا  ال�شحية،  ب�لقواعد 

اأ�ش�بيع وقد اأتى الفرج اأخرًيا.

بدوره، عرّب املواطن ح�شن بو�شعر عن �شع�دته 

الرج�لية  احلالقة  �ش�لون�ت  ب�فتت�ح  الغ�مرة 

جتربته  وعن  ل�شهرين،  ت�م  انقط�ع  بعد 

ال  جتربة  اأنه�  اأكد  احلالقة  يف  املنزلية 

فيم�   � خ�شو�شً ال�شعوبة  من  تخلو 

والذقن،  الراأ�س  �شعر  بحالقة  يتعلق 

اآخر  �شخ�س  يقوم  اأن  واالأ�شهل 

بحالقته لكي يظهر ب�ملنظر اجلميل، 

مبفرده  احلالقة  جتربة  ف�إن  واإال 

ق�دته اإىل عدم مغ�درة املنزل بت�ًت� مل� 

يق�رب ال�شهر، بعد اأن جرحت �شفرة 

احلالقة وجهه.

اأم� املواطنة مي�ش�ء را�شد ف�أكدت 

اأن عودة �ش�لون�ت التجميل الن�ش�ئية 

خجولة للغ�ية، اإذ تقدم خدم�ت اأ�ش��شية 

املرحلة  مع  يتن��شب  م�  وهذا  فقط، 

تقدير  ح�شب  احل�لية 

اآملة  املعنية،  اجله�ت 

اأن تعود �ش�لون�ت 

اإىل  التجميل 

جميع  تقدمي 

خدم�ته�.

وزيرة ال�صحة
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من األرجح أن المدخنين أكثر عرضًة لمخاطر )كوفيد 19( ألن ممارسة التدخين بحد ذاتها تعني 
أن األصابع -وربما السجائر الملوثة- تالمس الشفتين بشكل مستمر، مما يزيد من احتماالت 

انتقال الفيروس من اليد إلى الفم، وال يستبعد كذلك أن يكون المدخنون مصابين بالفعل بمرض 
رئوي أو يعانون من ضعف في وظائف الرئة، مما يزيد من احتماالت تعرضهم لمضاعفات خطيرة.

مل�ساركة ق�س�سكم مع فريو�س »كورونا«، الرجاء التوا�سل مع م�سرف ال�سفحة بالـ»وات�ساب« على )66338832(
اإخراج وتنفيذ: عبا�س اأوال اإ�سراف: م�سطفى ال�ساخوري

بريطانيا اتجهت لرسم خطط دورية لمواجهة الفايروس.. والتعامل مع المرضى أصبح أكثـر هدوًءا

الدرازي: تراكم الخبرات ووضوح البرتوكوالت العالجية أزال حالة هلع األطباء تجاه »كورونا« وخّفف أعداد الوفيات
حممد بحر:

الأطباء  ــارب  جت اأمــام  نقف  اأخــرى  مــرة 

نحاور  املــرة  وهــذه  ــارج،  اخل يف  البحرينيني 

اأمرا�س  اخت�شا�شي  ــدرازي،  ال علي  الطبيب 

الأطــبــاء  ــد  اأح وهــو  وال�شدرية،  الباطنية 

البحرينيني يف لندن، والذي اأ�شار اإىل اأن التعامل 

مع حالت »كورونا« يف بريطانيا اأخذت منحى 

التعامل  اأ�شبح  اإذ  اخلربات،  تراكم  بعد  جديًدا 

اتباع  من خالل  اأريحية  بكل  ي�شري  املر�شى  مع 

املنا�شب  العالج  وتوفري  العالجي  الربتكول 

للمر�شى امل�شابني بالفايرو�س.

بها  التي متتع  الرتاكمية  اأن اخلربة  م�شيًفا 

التعامل  واأ�شبح  الهلع،  حالة  من  حَدّ  الأطباء 

العالج  توفري  خالل  من  باأريحية  املر�س  مع 

اأعداد الوفيات  الالزم، وهذا ما نتج عنه تراجع 

تقوم  لذلك  ثباتها، ونتيجة  ثم  والإ�شابات ومن 

املحلية  بالتعاون مع احلكومة  امل�شت�شفى  اإدارة 

كورونا  فريو�س  ملواجهة  �شحية  خطة  بو�شع 

دورًيــا  ومراجعتها  قادمة،  اأ�شهر  �شتة  ملدة 

يت�شبب  رمبا  طــارئ  اأي  ملواجهة  با�شتمرار 

وعودة  اجلزئي  احلظر  رفع  مع  الفريو�س  به 

احلياة اإىل طبيعتها تدريجًيا وا�شتقبال ال�شياح 

واملواطنني القادمني من اخلارج.

التي  ال�شتباقية  الإجـــراءات  اأن  اأكــد  كما 

كورونا  فريو�س  ملواجهة  البحرين  اتخذتها 

»كوفيد 19« حدَّت من خطورته، وكبحت جماح 

اإليه  افتقرت  ما  وهذا  كبرية،  بدرجة  الفريو�س 

اململكة املتحدة منذ ت�شجيل اأول اإ�شابة بكورونا 

يف بريطانيا، اإذ ل تزال ت�شر لندن على �شيا�شة 

حالة  يف  املنزيل  العزل 

الب�شيطة  الأعرا�س 

والــــلــــجــــوء 

ت  للم�شت�شفيا

حـــالت  يف 

ة  ر و ل�شر ا

 ، ى لق�شو ا

ر  قت�شا ا و

اإجـــــــــراء 

ت  �شا لفحو ا

الطبية للحالت 

باإ�شابتها  امل�شتبه 

بالإ�شافة  بالفريو�س، 

�شيا�شة  تطبيقها  عدم  اإىل 

وطننا  به  متيز  والــذي  املخالطني،  اأثــر  تتبع 

امل�شابني  عزل  مت  ذلك  �شوء  وعلى  البحرين، 

ا يف البحرين. وامل�شتبه باإ�شابتهم اأي�شً

ال�شجاع  بالدور  الإ�ــشــاده  من  لبد  وهنا 

وال�شيا�شة احلكيمة بقيادة �شاحب ال�شمو امللكي 

العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد  بن  �شلمان  الأمــري 

املتطوعني  من  البحرين  فريق  وباقي  الأمــني، 

والعاملني يف ال�شف الأمامي.

�شارمة  اإجراءات  تطبيق  عدم  اأ�شباب  وعن 

علي  الطبيب  اأكد  لندن،  يف  اجلائحة  ملواجهة 

الأوروبية  البلدان  التنقل يف  اأن حرية  الدرازي 

حترتم  الــتــي  املتحدة  اململكة  وبــالأخــ�ــس 

ال�شكان  عدد  كرثة  مع  الفردية  اخل�شو�شية 

حال  يف  احل�شود  على  ال�شيطرة  و�شعوبة 

فّعلت  البحرين  فيما  امل�شكلة،  من  فاقم  املخالفة 

على �شبيل املثال خمالفة عدم ارتداء الكمامة. 

اأر�س  اإىل  بالعودة  خططه  عن  اأما 

الراهنة  الأو�ــشــاع  ظل  يف  الوطن 

علي  الطبيب  اأو�شح  احلالية، 

البحرين  اإىل  عودته  اأن  الدرازي 

حلاجة  نظًرا  حالًيا  واردة  غري 

به  يعمل  الـــذي  امل�شت�شفى 

لخت�شا�شيي امل�شاكل التنف�شية، 

وقد اأ�شدرت اإدارة امل�شت�شفى اأمًرا 

ال�شنوية  الإجازات  جميع  باإلغاء 

واملرحلية ملواجهة جائحة فريو�س 

يكت�شبها  التي  اخلربات  واأن  كورونا، 

يف  الوطن  على  بالنفع  �شتعود  الآن 

امل�شتقبل القريب حال عودته �شاملًا بعد الق�شاء 

على فريو�س كورونا.

م�شت�شفيات  يف  التجهيزات  يخ�س  وفيما 

لندن، اأ�شار الطبيب الدارزي اإىل اأن اإدارة امل�شفى 

وال�شيدلنيني  الأطباء  ي�شم  كادًرا طبًيا  جهَّزت 

باأطباء  ا�شتعانت  كما  وم�شاعديهم،  واملمر�شني 

الأ�شنان يف الوقت الراهن، نظًرا للنق�س ال�شديد 

الذي يعاين منه القطاع ال�شحي، وتنامي اأعداد 

املتحدة  اململكة  عموم  يف  بالفريو�س  الإ�شابات 

اأ�شاب  الفريو�س  انت�شار  بداية  واأن  حينها. 

واخلوف  الهلع  من  بحالة  الربيطاين  املجتمع 

ال�شديدين مع بداية ت�شجيل الإ�شابات، مما نتج 

عنه حالة مــن الإرباك يف امل�شت�شفيات وازدياد 

للحالت  التنــف�س  اأجهزة  علــى  الطلــب 

اأكرث  اأ�شبح  الآن  الو�شــع  اأن  اإل  اخلطرة، 

و�شوًحا وحتت ال�شيطرة.

ال إجازات لألطباء هذا العام.. والبحرين تفرّدت ببرامج 
تتبّع المخالطين وهو ما لم تستطع عليه دول كبرى

 بخبرات متراكمة.. البحرين تعاملت مع الفايروس 
بكل حرفية منذ البدايات.. وهذا ما يفسّر عدم 

وجود قفزة في أعداد المصابين

خديجة العرادي:

ر�شي  هالة  الدكتورة  قالت 

وحنجرة  واأذن  اأنف  طبيبة  حميد، 

دول  اإن  الطبي،  احلياة  دار  مبركز 

اإعادة  ب�شاأن  قراًرا  اتخذت  العامل 

مع  والتعاي�س  اأخرى  مرة  احلياة 

 )19-COVID( كورونا  فريو�س 

اجلديد.

واأ�شارت اإىل اأن فريو�س كورونا 

ليزال متواجًدا خالل الفرتة القادمة 

ا�شتمرار  مع  التعاي�س  من  ولبد 

بقائه حلني ظهور عالج له.

بالتباعد  اللتزام  اإىل  ودعت 

اأثناء التواجد يف الأماكن العامة مثل 

املحاّل التجارية اأو الأ�شواق.

من  �شتقلل  املطاعم  اإن  وقالت 

ل�شتقبال  ال�شتيعابية  طاقتها 

املواطنني  عموم  نا�شحة  الزبائن، 

املحاّل  عن  البتعاد  اإىل  واملقيمني 

التجارية يف حال وجود تزاحم يف 

املجمع اأثناء الت�شوق.

كما دعتهم اإىل البتعاد عن ن�شر 

بعالج  عالقة  لها  لي�س  خرافات 

على  والعتماد  الكورونا،  فايرو�س 

اأو  ال�شحة  الر�شمية لوزارة  املواقع 

كم�شادر  العاملية  ال�شحة  منظمة 

ر�شمية ورئي�شية املعلومات.

لـ»الأيام«  ت�شريح  يف  واأكدت 

طريق  عن  ينتقل  ل  الفايرو�س  اأن 

الهواء واإمنا يتنقل بالرذاذ املتطاير 

على  هم  ملن  امل�شاب  ال�شخ�س  من 

مقربة منه، لفتة اإىل اأنه ل توجد اأي 

الفايرو�س  نقل  اإمكانية  عن  تقارير 

عن طريق طلبات الطعام اخلارجي.

اإلكثار من شرب الماء ال يعالج كورونا.. والعمل باالحترازات هو الحل.. د.هالة:

التعايش مع »كورونا« بات ضرورة.. 
والبدّ من إعادة الحياة لمجراها الطبيعي

د. هالة ر�ضي 

طيران الخليج تنقل 80 طنًا 
من اإلمدادات الطبية في شهر مايو

اإنه  اخلليج  طريان  �شركة  قالت 

من  املبذولة  الوطنية  اجلهود  اإطار  يف 

اأجل تعزيز توافر الإمدادات الطبية يف 

الإجراءات  ظل  ويف  البحرين،  مملكة 

انت�شار  الحرتازية لحتواء واحلد من 

قامت   ،)19 )كوفيد  كورونا  فريو�س 

يف  البحرين  ململكة  لوطنية  الناقلة 

عدد  مع  بالتعاون  اجلاري  مايو  �شهر 

املتخ�ش�شة  البحرينية  ال�شركات  من 

طًنا   82 بنقل  الطبية  الإمدادات  يف 

فريو�س  املتعلقة مبكافحة  املعدات  من 

بيان  وبح�شب   .)19 )كوفيد  كورونا 

الطبية  الإمدادات  �شمت  لل�شركة، 

ا اأدوية، ومعدات طبية، وعدًدا من  اأي�شً

منتجات التعقيم، اإذ خ�ش�شت ال�شركة 

املدن  من  عدد  من  لل�شحن  رحالت   5

 6 بت�شيري  الناقلة  قامت  كما  الهندية، 

الإمدادات  من  طًنا   90 لنقل  رحالت 

ا ال�شهر املا�شي. الطبية من الهند اأي�شً

 27 يف  اخلليج  طريان  و�شرّيت 

مايو اجلاري رحلتها التاريخية الأوىل 

ال�شحن  رحالت  من  �شل�شلة  �شمن 

التي  كوانزو  ال�شينية  املدينة  من 

ا�شتخدمت فيها مق�شورة ال�شحن عالوة 

لنقل  امل�شافرين  مقاعد  على مق�شورات 

وكانت  الطبية.  الإمددات  من  طًنا   21

الناقلة قد ا�شتخدمت مق�شورات مقاعد 

الأغرا�س  من  عدد  لنقل  امل�شافرين 

بهدف  والأوزان؛  الأحجام  خمتلفة 

ال�شتفادة الق�شوى من م�شاحة الطائرة 

يف �شحن الإمدادات املذكورة.

وقد قامت طريان اخلليج بنقل تلك 

مبادرة  يف  الطبية  والإمدادات  الأدوية 

منها لالإ�شهام يف اجلهود الوطنية التي 

يقوم بها اأع�شاء فريق البحرين كافة.

ونّبهت ال�شركة اإىل اأن التعاون بني 

املحلية،  وال�شركات  الوطنية  الناقلة 

كميات  على  اململكة  ح�شول  ل�شمان 

الطبية  واملعدات  الأدوية  من  وافــرة 

لتحقيق  الراهنة،  الظروف  خــالل 

اآمن  الهدف امل�شرتك يف �شمان جمتمع 

و�شحي للجميع.
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فاطمة �شلمان:

الت�شريعية  ال�شوؤون  رئي�س جلنة  نائب  قال 

والقانونية مبجل�س ال�شورى خمي�س الرميحي اإن 

»اأزمة كورونا« ت�شّكل حافًزا لل�شلطة الت�شريعية 

ملراجعة عّدة قوانني وت�شريعات، الفًتا اإىل اأن من 

اأهم تلك القوانني التي تتطلّب املراجعة هو قانون 

»ال�شّحة العاّمة«.

لـ»االأيام«  �شوؤال  على  رّده  يف  ذلك  جاء 

مبوؤمتر �شحفي عقدته اللجنة اأم�س، ال�شتعرا�س 

اإجنازاتها يف دور االنعقاد املن�شرم.

عدد  ملراجعة  �شيدفع  اأّنه  الرميحي  واأّكد 

باجلوانب  يتّعلق  فيما  ا  خ�شو�شً القوانني،  من 

والرقمي،  التكنولوجي  التطور  مبواكبة  املتعلقة 

اإىل  احلاجة  كورونا«  »اأزمة  اأظهرت  والذي 

ت�شمينه يف املنظومة الت�شريعية يف اململكة ب�شكل 

اأكرب و�شوًحا.

�شريًكا  بو�شفها  احلكومة  اأن  اإىل  واأ�شار 

عن  غافلة  غري  الت�شريعية  ال�شلطة  مع  اأ�شا�شًيا 

�شرورة املزيد من تطوير الت�شريعات والقوانني، 

وقد عملت يف الفرتة املا�شية على تقدمي ت�شريعات 

م�شتعجلة.

ال�شورية،  الت�شريعية  اللجنة  اإجنازات  وعن 

املا�شي  الدور  عقدت يف  اأنها  اإىل  الرميحي  اأ�شار 

مرا�شيم   5 اللجنة  خاللها  بحثت  اجتماًعا،   33

القوانني  م�شروعات  و6  اأ�شلية،  ب�شفة  بقوانني 

اقرتاحني  جانب  اإىل  اإليها،  املحالة  ا�شلية  ب�شفة 

قدمت  كما  املجل�س،  اأع�شاء  من  مقدمة  بقوانني 

 52 بلغت  القانونية  االآراء  من  عدد  اللجنة 

ال�شوؤون  جلنة  اىل  قانونًيا  راأًيا   11 بواقع  راأًيا 

اىل  و16  الوطني  واالأمن  والدفاع  اخلارجية 

املالية  ال�شوؤون  جلنة  اىل  و15  اخلدمات  جلنة 

واالقت�شادية و8 اىل جلنة املرافق العامة والبيئة 

وراأي واحد اىل جلنة �شوؤون املراة والطفل واآخر 

اإىل جلنة �شوؤون ال�شباب.

التي  الت�شريعات  اأبرز  اإىل  الرميحي  وتطّرق 

تتعلق  ت�شريعات  ومنها  اللجنة،  درا�شتها يف  مّت 

ال�شورى  ملجل�شي  الداخليتني  الالئحتني  بتعديل 

الو�شاطة  قانون  على  وتعديالت  والنواب، 

املدنية،  اخلدمة  وقانون  املنازعات،  لت�شوية 

وقانون املرافعات املدنية والتجارية.

من  عدًدا  ناق�شت  اللجنة  اأن  اإىل  اأ�شار  كما 

بقانون  االقرتاح  ومنها  بقوانني  االقرتاحات 

بتعديل بع�س اأحكام قانون االإجراءات اجلنائية، 

واالقرتاح بقانون باإ�شافة مادة اإىل قانون االإثبات 

يف املواد املدنية والتجارية.

كورونا  مو�شوع  مع  اللجنة  تعاطي  وحول 

اأكد الرميحي اإىل اأَنّ اللجنة كانت �شّباقة يف عقد 

اجتماعاتها عن ُبعد، وذلك ان�شجاًما من االإجراءات 

ملكافحة  اتخاذها  مت  التي  الوقائية  والتدابري 

هذه  اأَنّ  مبيًنا  )كوفيد-19(،  كورونا  فريو�س 

اخلطوة عك�شت االهتمام واحلر�س على ا�شتمرار 

عمل اللجنة، وعقد االجتماعات يف اأوقات خمتلفة.

من جانبه نّوه الدكتور اخلزاعي اإىل اأَنّ دور 

االنعقاد الثاين �شهد العديد من الت�شريعات املهمة 

مملكة  يف  والتقدم  التنمية  م�شرية  تعزز  التي 

البحرين، ولها تاأثري اإيجابي على م�شلحة الوطن 

واملواطنني.

اأر�شل  اأن  �شبق  العربي  الربملان  اأن  وبنّي 

ا�شرت�شادي  قانون  م�شروع  ال�شورى  ملجل�س 

ب�شاأن حفظ االآثار العربية طالًبا مرئيات ال�شورى 

بهذا ال�شاأن، منوًها على الدور البارز الذي قامت 

يف  ع�شو  كونها  اللجنة  رئي�س  الزايد  دالل  به 

على  قدمتها  كثرية  ا�شافات  من  العربي  الربملان 

الثقافة  بهيئة  اجتماعات  امل�شروع عرب  هذا  مواد 

بهذا  املختلفة  مرئياتها  على  واالطالع  واالآثار 

امل�شروع املهم والرائد عربًيا والذي يجب ان تعنى 

الدول  تت�شمنه  ملا  العربية  الربملانات  جميع  به 

دول  حتتوية  ما  تفوق  واآثار  كنوز  من  العربية 

العامل الأن الدول العربية تعاقبت عليها ح�شارات 

خمتلفة وجب منا ومن ال�شعوب العربية العناية 

باإبراز هذه االآثار واملحافظة عليها ملا تت�شمنه من 

قيم تاريخية واثرية.

االتهامات  الرميحي  نفى  مت�شل،  �شياق  يف 

التي توجه للجنة الت�شريعية ب�شاأن رف�شها لعدد 

اأ�ش�س  اإىل  اال�شتناد  بدون  النيابية  امل�شاريع  من 

ال�شلطتني  قانونية ر�شينة، وقال: »التعاون بني 

املحالة  امل�شاريع  رف�س  يتم  وال  ومتكامل،  تام 

للجنة اإال اإذا تبني وجود �شبهة عدم الد�شتورية، 

�شيد  وهو  املجل�س  اىل  احلق  يبقى  النهاية  ويف 

قراره يف رف�س تو�شية اأي جلنة وتربير املقرتح 

طاملا راأى املجل�س باأنه �شيحقق امل�شلحة والفائدة 

من التعديل«.

ت�شتعني  ال  اللجنة  ان  اىل  الرميحي  و�شّدد 

منوًها  املجل�س،  خارج  من  وا�شت�شارات  بخربات 

القانونني  اال�شت�شاريني  من  نخبة  وجود  على 

باللجنة واملجل�س ويف حال اأرتات اللجنة وجود 

تعار�س بني راأي م�شت�شار اللجنة واآراء االع�شاء 

امل�شت�شارين  هيئة  اىل  املو�شوع  احالة  يتم  فاإنه 

راأيها  لتعطي  اع�شاء  واملتكون من 7  القانونيني 

راأي  اخذ  يتم  كما  احلالة،  هذه  يف  للجنة  امللزم 

اجلهات املخت�شة من اجل ا�شتي�شاح اي امور قد 

تعيق عمل اللجنة.

ل نو�سي برف�ض القوانني النيابية اإل اإذا خالفت الد�ستور.. الرميحي رًدا على »الأيام«:

مراجعة قانون »ال�سّحة العامة« وقوانني خمتلفة يف ظل حتّديات »اأزمة كورونا«

العامر: توّجه لإعادة فتح امل�ساجد الأحد القادم

اأحمد العامر

فاطمة �شلمان:

قال النائب احمد العامر لـ»االأيام« اإن هناك توجها الإعادة فتح امل�شاجد يف 

البحرين بدًءا من يوم االأحد القادم.

ا�شرتاطات  وفق  �شيكون  امل�شاجد  فتح  ان  لـ»االأيام«  ت�شريح  يف  واأفاد 

اإلزامية حمددة واإجراءات ت�شمن حتقيق التباعد االجتماعي قدر االإمكان.

القواعد  و�شع  على  احلايل  الوقت  يف  تعكف  املعنية  اجلهات  باأن  وذكر 

بالت�شّدي  املتعلقة  الطبية  بالتعليمات  االلتزام  يكفل  مبا  الالزمة  االحرتازية 

اإ�شدارها يف �شيغة قراٍر �شي�شدر يف  لفريو�س »كورونا، كوفيد-19«، ليتم 

وقٍت الحق.

خمي�س الرميحي جانب من امل�ؤمتر ال�صحفي

تخفيف القيود وتعليق رفع ال�سفر واإعادة فتح ج�سر امللك فهد

رئي�ض »خارجية النواب«: عودة تدريجية للحياة الطبيعية

ال�شوؤون  جلنة  رئي�س  توقع 

الوطني  واالأمن  والدفاع  اخلارجية 

حممد  املهند�س  النواب  مبجل�س 

ال�شي�شي البوعينني العودة التدريجية 

لالأو�شاع الطبيعية يف منت�شف يونيو 

اخلليج  دول  معظم  اإىل  م�شرًيا  القادم، 

االإجراءات  تخفيف  قرارات  اتخذت 

فريو�س  انت�شار  من  للحد  االحرتازية 

كورونا»كوفيد-19«.

اأن  البوعينني  ال�شي�شي  واأ�شاف 

احلياة  عودة  �شت�شهد  املقبلة  االأيام 

من  العديد  يف  تدريجًيا  طبيعتها  اإىل 

ال�شقيقة  مقدمتها  ويف  املنطقة،  دول 

الكربى اململكة العربية ال�شعودية بعد 

الرامية  القرارات  من  �شل�شلة  اتخاذ 

ومن  والقيود  االحرتازات  تخفيف  اإىل 

ال�شفر بني املناطق  �شمنها رفع تعليق 

بو�شائل املوا�شالت املختلفة، والتي من 

امللك  اإعادة فتح ج�شر  املرجح تت�شمن 

فهد للم�شافرين.

ال�شي�شي  حممد  املهند�س  واأ�شار 

االأو�شاع  اإىل  العودة  اأن  البوعينني 

اجلميع  يكون  اأن  تتطلب  الطبيعية 

على قدٍر عاٍل من امل�شوؤولية واالهتمام 

وفق  ال�شحية  االإر�شادات  واتباع 

العاملية  ال�شحة  منظمة  تو�شيات 

وللحفاظ  و�شحتهم  �شالمتهم  ل�شمان 

يف  واملقيمني  املواطنني  �شحة  على 

اململكة.

اأن  البوعينني،  ال�شي�شي  واأو�شح 

اال�شتعدادات واالجراءات التي اتخذتها 

الفريو�س  ظهور  منذ  البحرين  مملكة 

اخت�شرت الكثري من الوقت واالجراءات 

االجراءات  تطبيق  يف  البدء  امام 

االحرتازية ملنع تف�شي فريو�س كورونا 

القطاع  اأن  على  موؤكًدا  »كوفيد-19«، 

كبري  بدعم  يحظى  اململكة  ال�شحي يف 

الر�شيدة  القيادة  من  دائم  واهتمام 

االجراءات  وتكثيف  الفوري  للعمل 

الفريو�س  مكافحة  ب�شاأن  االحرتازية 

رئي�س  �شمو  من  حثيثة  مبتابعة 

الوزراء وجهود فريق البحرين بقيادة 

�شمو ويل العهد.

البوعينني  ال�شي�شي  واختتم 

القدير  العلي  املوىل  داعيا  ت�شريحه 

و�شعبها  البحرين  مملكة  يحفظ  اأن 

قيادة ح�شرة �شاحب اجلاللة  يف ظل 

ملك  خليفة  اآل  عي�شى  بن  حمد  امللك 

املفدى حفظه اهلل ورعاه، جمدًدا  البالد 

واملقيمني  املواطنني  جميع  اإىل  دعوته 

واالجراءات  باالر�شادات  بااللتزام 

الوقائية واالحرتازية ملكافحة فريو�س 

»كوفيد-19«.

30 نائًبا يف بيان م�سرتك: ن�سجب اإيقاف
 مكافاآت العاملني يف مراكز القراآن الكرمي

حمرر ال�شوؤون الربملانية:

اأ�شدر 30 نائًبا بياًنا اأم�س �شجبوا فيه التعميم ال�شادر 

بفر�س  واالأوقاف  االإ�شالمية  وال�شوؤون  العدل  وزارة  عن 

ال�شهر(  اأ�شهر ون�شف  ا�شتثنائية طويلة )مدتها ثالثة  اإجازة 

غري مدفوعة االأجر للعاملني يف مراكز حتفيظ القراآن التابعة 

للوزارة، من الفرتة 1 يونيو اإىل 15 �شبتمرب 2020، وذلك 

املوجودة يف  احلكومية  واملوؤ�ش�شات  الوزارات  خالًفا جلميع 

اململكة والتي مل يتم حرمان موظفيها من رواتبهم ومكافاآتهم 

اأثناء االإجازة اأو طيلة فرتة العمل عن ُبعد املرتبطة بجائحة 

يخالف  التعميم  هذا  اأن  النواب  واأكد  كورونا.  فريو�س 

مكافاآت  �شرف  ا�شتئناف  ب�شاأن  ال�شامية  امللكية  التوجيهات 

وتدري�س  تعليم  على  والقائمني  التحفيظ  مراكز  العاملني يف 

العام  واإيقافها  منها  اخل�شم  بعد  وذلك  وجل،  عز  اهلل  كتاب 

بهذه  القراآن  معلمي  ُتعامل  اأن  للوزارة  يجوز  وال  املا�شي، 

الطريقة التي ال تخلو من متييز وال تراعي اعتبارات العدالة 

املهنية والوظيفية.

ووّقع على البيان كلٌّ من النواب: عبدالرزاق حطاب، علي 

ا�شحاقي، حممد  االأن�شاري، حممد بوحمود، علي  اأحمد  زايد، 

الدو�شري،  عبداهلل  ح�شني،  عمار  الع�شريي،  ه�شام  ال�شي�شي، 

عبداهلل الذوادي، با�شم املالكي، اأحمد العامر، اإبراهيم النفيعي، 

النعيمي،  علي  الع�شومي،  عادل  البناي،  عمار  بوعنق،  خالد 

ممدوح  ال�شواد،  فا�شل  البحراين،  حممود  القا�شي،  عي�شى 

ال�شالح، بدر الدو�شري، عي�شى الدو�شري، عمار قمرب، اأحمد 

الدم�شتاين، فاطمة القطري، يو�شف الذوادي، حمد الكوهجي، 

حممد العبا�شي، زينب عبداالأمري.

حممد ال�صي�صي

 2056 متطوًعا مبراكز حتفيظ القراآن.. »العدل«:

مليونا دينار �سنوًيا للمراكز واأ�سل العمل بها تطّوعي

اأكدت العالقات العامة بوزارة العدل 

دعم  اأن  واالأوقاف  االإ�شالمية  وال�شوؤون 

منذ  قائم  القراآن  مراكز  حتفيظ  مراكز 

مراكز  حتظى  اإذ  ون�شف،  عقد  من  اأكرث 

التحفيظ بالرعاية والدعم الرا�شخني.

بوزارة  العامة  العالقات  وقالت 

يف  القراآن  حتفيظ  مراكز  عدد  اإن  العدل 

منها  مركًزا؛   279 تبلغ  البحرين  مملكة 

الوزارة  قبل  من  ا  مرخ�شً مركًزا   163

عدًدا  الباقي  تتبع  فيما  متطوعني،  الأفراد 

االأهلية املرخ�شة، م�شرية  من اجلمعيات 

يبلغ  فيها  املتطوعني  عدد  اإجمايل  اأن  اإىل 

.2056

 987 اأن  العامة  العالقات  وذكرت 

يتلقون  املرخ�شة  باملراكز  املحفظني  من 

دعًما �شهرًيا كمكافاأة ولي�س راتًبا، وذلك 

مليوين  ُيقارب  ما  اإىل  ت�شل  مبيزانية 

الدعم  اإطار  يف  �شنوًيا  بحريني  دينار 

اأن  اإىل  الفتة  للمتطوعني،  الت�شجيعي 

القراآن  حتفيظ  ملراكز  االن�شمام  اأ�شل 

الكرمي يقوم على اأ�شا�س العمل التطوعي، 

يعملون  املتطوعني  من  الكثري  باأن  علًما 

بوظائف واأجور ثابتة. 

وال�شوؤون  العدل  وزارة  اأن  ُيذكر 

تعميًما  اأ�شدرت  واالأوقاف  االإ�شالمية 

للمراكز  العامة  االإجازة  ب�شاأن  تنظيمًيا 

اأ�شهر  ثالثة  ملدة  القراآنية  واحللقات 

ون�شف، ابتداًء من 1 يونيو وحتى 15 

�شبتمرب 2020، ودون �شرف مكافاأة، 

لتوقف  نظًرا  ا�شتثنائية  ب�شورة  وذلك 

ن�شاط هذه املراكز يف �شوء االإجراءات 

من  للوقاية  املتخذة  االحرتازية 

واحلد   »19 »كوفيد  كورونا  فريو�س 

بالتعميم  اإحلاًقا  وذلك  انت�شاره،  من 

مراكز  يف  الدرا�شة  بتعليق  ال�شابق 

املا�شي،  فرباير   26 بتاريخ  التحفيظ 

وملدة اأ�شبوعني، وكذلك اأحلقته بتعميم 

اآخر بتعليق الدرا�شة حتى اإ�شعار اآخر 

بتاريخ 10 مار�س 2020.
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»نهرا«: 30 مليون دينار تكلفة األجهزة
الطبية المستوردة في 2019

أعلن��ت هيئ��ة المه��ن الصحي��ة »نهرا« ع��ن أبرز 
إنجازاتها والقرارات الت��ي اتخذت في العام 2019، 
مؤكدة أنها أدخلت العديد من التحديثات في األطر 
التنظيمية للقطاع الصحي واس��تمرت في مراجعة 
عملياته��ا بانتظ��ام وعل��ى وجه الخص��وص فيما 
يتعلق بتنظيم مرافق الرعاية الصحية والمهنيين، 
واإلشراف على تس��جيل وترخيص األدوية واألجهزة 
الطبية، ولوائح إجراء التجارب السريرية، ومراجعات 

التعليم المهني المستمر.
وقالت الهيئة إن وحدة الشؤون القانونية انخرطت 
خ��ال الع��ام الماض��ي في تطوي��ر لوائ��ح جديدة 
وتحديث اللوائح القائمة حيث تم نشر أربعة قرارات 
مهمة خال 2019، القرار رقم 2 لسنة 2019 بشأن 
تصنيف المنش��آت الصحي��ة والمتطلب��ات الصحية 
والفنية ومتطلبات الس��امة التي يجب تلبيتها في 
منش��آتها ومعداته��ا، القرار رقم 62 لس��نة 2019 
بش��أن متطلب��ات الترخي��ص الس��تخدام التقنيات 
الطبية للمساعدة في التلقيح واإلخصاب الصناعي، 
والقرار رقم 63 لسنة 2019 بإصدار لوائح لممارسة 
مهن الصيدلة وترخيص مراك��ز الصيدلة ومصانع 
والمنش��آت  الصيدالنية  والمس��تحضرات  األدوي��ة 
الصيدالني��ة الق��رار رق��م 95 لس��نة 2019 بش��أن 
التحقيق في األخطاء الطبي��ة واإلباغ عن الحوادث 

واألخطاء الطبية.
إلى جان��ب تلك الق��رارات الجديدة، أنه��ت الوحدة 
مش��روع قرار بش��أن اللوائح والمتطلب��ات الخاصة 
بترخيص المنش��آت الصحية لعاج اإلدمان وإعادة 
التأهيل، ومشروع قرار بشأن إصدار اللوائح الخاصة 
بتس��جيل األدوي��ة والمس��تحضرات الصيدالني��ة، 
وتس��عير األدوية وتحديد هامش الربح، ومش��روع 
قرار إلصدار قائمة بالمتطلبات واإلجراءات الخاصة 
بترخي��ص ومراقب��ة المراف��ق الصحي��ة الحكومية 
وتنتظ��ر جمي��ع مش��اريع الق��رارات موافق��ة هيئة 
التش��ريع وال��رأي القانون��ي. كما تعاون��ت الوحدة 
مع جمعية األطب��اء ووزراة الصحة والقطاع الخاص 
للعمل على مش��روع جدي��د لمزاول��ة مهنة الطب 

البشري وطب األسنان.
وعل��ى صعيد ترخي��ص المؤسس��ات الصحية، بلغ 
إجمالي عدد مرافق الرعاية الصحية المس��جلة في 
عام 2019، 746 مؤسس��ة، بزي��ادة قدرها 4٪ في 
إجمالي عدد مؤسسات الرعاية الصحية في المملكة 
وتع��زى هذه الزي��ادة إلى حد كبير إل��ى زيادة ٪10 
في ع��دد المراكز الطبية المس��جلة. بينما انخفض 
العدد اإلجمالي للمستشفيات إلى 19 مقارنة ب� 21 
في 2018 بس��بب تغيير تصنيف مستش��فيين إلى 
مراكز طبية. وأصدر قس��م تنظيم المرافق الصحية 
81 ترخيص��ًا جديدًا وجدد 657 ترخيصًا للمنش��آت 
القائم��ة. كم��ا نفذ القس��م 943 زيارة تفتيش��ية 
بزيادة قدره��ا 35% عن العام الماض��ي، نتج عنها 
تحديد وتصحي��ح 1599 مخالفة، 455 منها تتعلق 

بسامة المنشأة.
وعلى صعيد تراخيص المهن الصحية، كانت هناك 
زيادة ف��ي التراخيص الجديدة للمهنيين الصحيين، 
أغلبه��ا في مج��ال التمري��ض )63٪( يليها المهن 
المعاونة بنس��بة )26٪(. ويعد أحد أكبر التحديات 

الت��ي واجهها قس��م تنظي��م المه��ن الصحية في 
عام 2019، هو تطوير النظ��ام اإللكتروني لتقديم 
التراخيص الجديدة وتجديد الراخيص القائمة. وقد 
عمل��ت الهيئة بش��كل وثيق مع هيئ��ة المعلومات 
والحكومة اإللكترونية )IGA( لتحويل جميع طلبات 

تقديم التاخيص لتكون إلكترونية بالكامل.
وبحلول منتصف ع��ام 2019، كان جميع المهنيين 
قادرين عل��ى تقديم طلباته��م الكترونيا للحصول 
على الترخيص. حيث أنجز القسم 3253 طلبًا جديدًا 
لجميع أنواع المهن، منه��ا 651 ترخيصًا طبيبًا في 
الطب البشري، و271 طبيب أسنان و840 تراخيص 
مهنيين مساعدين، و270 صيدليًا و1221 ممرضًا.

وتتطل��ع الهيئة إلى اس��تكمال العملي��ات األخرى 
الت��ي ال ت��زال معالجة يدوي��ًا مثل تقدي��م طلبات 
االستشاريين الزائرين وطلب شهادات حسن السير 
والس��لوك. وسنستمر في تحس��ين جميع الخدمات 
للتس��هيل على المؤسس��ات والمهنيين الستكمال 

جميع طلباتهم دون الحاجة إلى تقديمها يدويًا.
وف��ي قط��اع الصيدل��ة ت��م ترخي��ص 41 صيدلية 
جدي��دة في ع��ام 2019، حيث تم تش��غيل 7 منها 
في المؤسس��ات الصحية و34 صيدلية خاصة، مما 
يعك��س زي��ادة بنس��بة 17٪ في ع��دد الصيدليات 
المرخص��ة مقارنة بعام 2018. وبل��غ إجمالي عدد 
الصيدليات المرخص��ة في البحرين 307 منها 235 
تعمل كصيدلية خاصة و72 تعمل داخل مؤسس��ة 

صحية.
كما قام القس��م بإج��راء 731 زيارة تفتيش��ية أدت 
إلى زيادة بنس��بة 22٪ في ع��دد عمليات التفتيش 
الت��ي تم إجراؤه��ا نتيجة توظيف مفتش��ي صيدلة 
إضافيين مما س��اهم في الكش��ف عن 962 مخالفة 
وتصحيحه��ا، 38٪ منها مخالف��ة لألدوية متبوعة 

ب�16٪ مخالفة لدرجة الحرارة والرطوبة.
م��ن جه��ة أخ��رى، ق��ام قس��م تنظي��م المنتجات 
الصيدالنية بتمرير تجديد الترخيص ل� 518 منتجًا 
صيدالني��ًا، و284 طلبًا لتس��جيل منتج��ات جديدة. 
وق��ام القس��م بتمري��ر 9053 فات��ورة باس��تخدام 
النظام اإللكتروني لتتبع األدوية )DUR(، بينما قام 
القس��م بتمرير 1،550 فاتورة يدوي��ًا وتم تصنيف 
328 م��ن المنتج��ات الصيدالني��ة، وتجهيز 3163 
اس��تيراد مؤقت للمنتجات غير المسجلة، بينما تم 
تس��عير 2608 دواء. وبلغ عدد األدوية المسجلة في 

عام 2019، 3491 منتجًا.

أم��ا فيما يتعل��ق بالش��كاوى الطبية فق��د رصدت 
الهيئ��ة زي��ادة بنس��بة 13 ٪ في حاالت الش��كاوى 
المقدمة إلى وحدة الش��كاوى الطبي��ة. حيث تلقت 
الوح��دة 257 ش��كوى م��ن بينها 167 ش��كوى تم 
اإلب��اغ عنها من قبل األف��راد، و33 من قبل مرافق 
الرعاية الصحية و57 من قبل الس��لطات القضائية 
وكانت 42% من الش��كاوى تتعل��ق باألطباء و%44 
بالمؤسس��ات الصحي��ة والباق��ي يتعل��ق بالمهن 
الصحية المعاونة والتمريض والصيدلة وتبين من 
خال التحقيق عدم وجود مخالفة مهنية أو أخاقية 

في 39% من الشكاوى والقضايا المحولة. 
وتمكنت لجان التحقي��ق الفنية من إتمام التحقيق 
ف��ي 177 حال��ة خال ع��ام 2019، ما يمث��ل زيادة 
بنس��بة 53٪ عن العام الس��ابق. وأص��درت اللجان 
التأديبية 37 إج��راء تأديبيًا بما في ذلك 10 حاالت 
تعليق الترخيص و18 إنذارًا، وإلغاء ترخيص مهني 

واحد.
وفي مجال مراقبة األجهزة الطبية، س��جلت الهيئة 
في العام 2019م 2513 جهاًزا طبًيا. وتهدف عملية 
التس��جيل إلى تقييم االمتثال لمتطلبات الس��امة 
واألداء المنص��وص عليها ف��ي اللوائ��ح والمعايير 
المعمول به��ا. وبلغ إجمالي ع��دد األجهزة الطبية 
الجدي��دة الت��ي ت��م تقييمه��ا من قبل مهندس��ي 
األجهزة الطبي��ة 9174 طلبًا، كما تم تمرير 8783 
طلبًا من خال النظام اإللكتروني لش��ؤون الجمارك 
)OFOQ(، يبنما تم تمرير 931 طلًبا يدوًيا لألجهزة 
الطبي��ة المدمج��ة. وبلغ��ت التكلف��ة اإلجمالي��ة 
دين��ار.   30,382,973.400 المس��توردة  لألجه��زة 
ورفض��ت الهيئة 23٪ )2160( من إجمالي الطلبات 
المقدمة لاستيراد إما بس��بب رصد شهادة مزورة 

أو جهاز مزور.
أداء  تقيي��م  ف��ي عملي��ة  االس��تمرار  أج��ل  وم��ن 
المؤسس��ات الصحي��ة من��ذ ب��دء تطبي��ق برنامج 
االعتم��اد الوطني وحتى الوق��ت الراهن تم اعتماد 
16 مستشفى و20 مركزًا طبيًا. وكشف تحليل عناصر 
اعتم��اد المستش��فيات ع��ن العديد م��ن مجاالت 
التحسين بالنس��بة للهيئة لمساعدة المستشفيات 
في الحصول على االعتماد وبالتالي تحس��ين جودة 
الخدم��ات المقدمة. لقد حقق قس��م االعتماد ٪60 
م��ن األهداف المح��ددة لهذا المس��عى خال العام 

الماضي.
ومنذ ص��دور القرار رقم )40( لس��نة 2016 بش��أن 

الصحي��ة  الرعاي��ة  مقدم��ي  تراخي��ص  صاحي��ة 
وش��روط التجدي��د، حدثت زي��ادة كبي��رة في عدد 
أنش��طة التعليم المهني المس��تمر على مس��توى 
جمي��ع المهن الصحي��ة. حيث أص��درت الهيئة في 
عام 2019م الموافقة على 19400 طلب ألنش��طة 
التعلي��م المهني المس��تمر، 78٪ منها في القطاع 
الحكومي. وكانت غالبية أنواع األنش��طة في ش��كل 

محاضرات تليها ورش عمل ومؤتمرات.
وباإلضاف��ة إل��ى إصدارالدالئل اإلرش��ادية العامة 
إلجراء البحوث الس��ريرية في البحرين، تم في العام 
2019 موض��ع الدالئ��ل اإلرش��ادية الخاصةبإج��راء 

البحوث السريرية في مجال الخايا الجذعية.
وتلقت وح��دة البحوث الس��ريرية 4 طلب��ات إلجراء 
بح��وث س��ريرية 50% منه��ا أجري��ت ف��ي القطاع 
الحكومي وش��ملت مجاالت تطبيق البحوث أمراض 
الس��كري وأمراض الدم والجهاز التنفسي وأمراض 

النساء والتوليد.
وعلى صعيد خدمة العم��اء، قامت الهيئة بتنفيذ 
مبادرتي��ن جديدتين في عام 2019 والتي حس��نت 
حت��ى اآلن م��ن درجات رض��ا العماء لدين��ا. كانت 
المب��ادرة األول��ى ه��ي فت��ح مكتب المس��تثمرين 
بموظف بدوام كامل للرد على جميع االستفس��ارات 
والمس��اعدة ف��ي دخول المس��تثمرين الج��دد إلى 
سوق الرعاية الصحية الناشئة في المملكة. وتقدم 
هذه المبادرة خدمة كاملة للمس��تثمرين من طرح 
مقترحاتهم لاس��تثمار إلى التراخيص واإلجراءات 
النهائي��ة الازم��ة لب��دء التنفيذ وكان��ت المبادرة 
الثانية التي تم إطاقها هي خط اتصال االستعام، 
المعلوم��ات للهيئة، وأطلقت الهيئ��ة خط اتصال 
مفتوًحا عن طريق رس��الة بري��د إلكتروني مراقبة 
مع سياس��ة تنظيمية ح��ول وقت االس��تجابة. وقد 
قللت هذه المبادرة بشكل كبير من وقت االستجابة 
لاستفسارات المقدمة إلىالهيئة، وبالتالي حسنت 

العديد من درجات رضا عمائنا.
وقد توجت إنجازات الهيئة بحصولها في عام 2019 
جائزة أفضل الممارس��ات الحكومية ألبحاث اإلدارة 
العامة في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا، 
والت��ي تم تقديمها إل��ى الهيئة من أج��ل التنفيذ 

الناجح العتماد المؤسسات الصحية في المملكة.
وتس��عى الهيئة إلى أتمتة جميع إجراءاتها بما في 
ذلك تجديد تراخي��ص المرافق الصحية، وإضافة أو 
تغيير الخدمات، وتسجيل األدوية واألجهزة الطبية.

رفض 2160 طلب استيراد بسبب رصد شهادة مزورة أو جهاز مزور

746 مؤسسة رعاية صحية مسجلة في 2019

زيادة التراخيص الجديدة للمهنيين الصحيين

ترخيص 41 صيدلية جديدة في 2019 

ارتفاع الشكاوى الطبية إلى 13 ٪ وإتمام التحقيق في 177 حالة

 »األوقاف السنية« تطلب من المساجد
تشكيل فرق تطوعية للتعقيم وتنظيم المصلين

     »األعلى للشؤون اإلسالمية« يبحث إجراءات إعادة فتح المساجد 

ص��در تعمي��م م��ن إدارة األوق��اف الس��نية إلى 
أئمة الجوامع والمس��اجد بتشكيل فرق تطوعية 
وخ��روج  دخ��ول  وتنظي��م  المس��اجد  لتعقي��م 
المصلي��ن وترتي��ب أماكنه��م م��ع التأك��د من 
االلت��زام بالتعليمات الصحي��ة، ويأتي التعميم 
بالتزام��ن مع م��ا أكدته مص��ادر ل�»الوطن« أن 
المجلس األعلى للش��ؤون اإلس��امية س��يجتمع 

لبحث إجراءات إعادة فتح المساجد.
وجاء نص التعميم كالتالي:

»أصح��اب الفضيل��ة أئم��ة الجوامع والمس��اجد 
اس��تباقًا لما قد يطرأ من تعليمات بشأن إعادة 
فتح الجوامع والمساجد في ظل الظروف الصحية 
االس��تثنائية التي نمر بها، نأمل من فضيلتكم 
تشكيل )فريق تطوعي( من المصلين في الجامع 
أو المسجد حيث ستكون مهام الفريق كالتالي: 

1. التدرب على طريقة تعقيم الجامع أو المسجد. 
2. القي��ام بتعقي��م الجام��ع أو المس��جد بع��د 

الفروض. 
3. القيام بأعمال تنظيم دخول وخروج المصلين.

4. القيام بأعمال ترتيب أماكن المصلين.
5. التأك��د م��ن الت��زام المصلي��ن بالتعليمات 

الصحية.
6. تنفيذ التعليمات التي تستجد.

ويشترط في الفريق التطوعي ما يلي:
1. يكون إمام الجامع أو المس��جد رئيس��ًا للفريق 

ويشرف بشكل مباشر على أعضاء الفريق ويقوم 
بتوزيع المهام على الفري��ق ومتابعة تنفيذها، 

ويكون المؤذن عضوًا في الفريق.
2. ع��دد أعض��اء الفري��ق ف��ي الجوامع خمس��ة 
أعضاء من المصلي��ن كحد أقصى من غير اإلمام 

والمؤذن.
3. ع��دد أعض��اء الفري��ق ف��ي المس��اجد ثاثة 
أعضاء من المصلي��ن كحد أقصى من غير اإلمام 

والمؤذن.
4. يراع��ى الوض��ع الصح��ي واللياق��ة البدني��ة 

للمتطوعي��ن حيث س��تتطلب المه��ام التنفيذ 
المباشر وليس اإلشراف على العمل.

5. إط��اع أعض��اء الفري��ق عل��ى المه��ام قب��ل 
ترشيحهم رس��ميًا والتأكد من موافقة كل عضو 

على تنفيذ المهام.
آملي��ن من فضيلتك��م تزويدنا ببيان��ات الفريق 
التطوعي عبر الرابط اإللكتروني أدناه في موعد 

أقصاه يوم السبت 2020/05/30
تعاونك��م  حس��ن  لك��م  ومقدري��ن  ش��اكرين 

واهتمامكم«.

أيمن شكل

 11 مستشفى خاصًا 
تقدم خدمة فحص 

»كورونا« مقابل رسم

أعلن��ت الهيئة الوطني��ة لتنظيم المه��ن والخدمات 
الصحية، عبر صفحتها عبر موقع التواصل االجتماعي 
»إنستغرام« قائمة بأس��ماء المستتشفيات الخاصة 
المس��موح لها بإج��راء فح��ص كورون��ا )كوفيد 19( 
االختي��اري مقاب��ل رس��وم والت��ي يبل��غ عدده��ا 11 

مستشفى. 
فيما دعت الحاالت التي ظهرت عليها أعراض اإلصابة 
بفي��روس كورون��ا )كوفيد 19(، إل��ى االتصال بالرقم 

444 إلجراء الفحص مجانًا.
د.مري��م  للهيئ��ة  التنفيذي��ة  الرئيس��ة  وكان��ت 
الجاهم��ة، أكدت في وقت س��ابق أنه ت��م منح عدد 
من المستش��فيات الخاصة تصاريح ألجراء الفحوص 
االختياري��ة لفيروس كورونا )كوفيد 19( لألش��خاص 
غي��ر المصابين أو المش��تبه بهم والذي��ن ال يعانون 
من أية أعراض، والذي��ن لديهم رغبة بذلك بناًء على 

طلبهم الخاص.
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 صالونات ومحال الحالقة
تعاود العمل مجددًا وسط إقبال ضعيف

الحالق��ة  ومح��ال  الصالون��ات  ع��اودت 
االفتتاح بع��د انقطاع طويل وذلك ضمن 
اإلج��راءات االحترازي��ة للحد من انتش��ار 
في��روس كورونا م��ع ضعف اإلقب��ال لدى 
بعض الصالون��ات لتخوف الناس وحرص 
األغل��ب على عدم الذه��اب إلى أن تنتهي 
هذه األزمة بشكل تام والتي يرى البعض 
الحاج��ة للذه��اب لع��دم تقدي��م أغل��ب 

الخدمات واستثنائها خالل هذه الفترة.
وقالت صاحبة أحد الصالونات النس��ائية 
والت��ي عملت على وضع مواعيد مس��بقة 
للصالون للعمل على اإلجراءات المطلوبة 
من التأكد من سالمة الزبونة قبل تحديد 
الموعد لها إلتم��ام الخدمة في الصالون 
وذلك ع��ن طري��ق التواصل م��ع الزبونة 
عبر تطبي��ق »الوات��س آب« والتأكد من 
وضعها الصحي وسالمتها ثم يتم تحديد 

الموعد.
وأضافت أن اإلقبال في اليوم األول يعتبر 
ضعيف��ًا وذل��ك لتخ��وف الن��اس إلى اآلن 
والبع��ض عمل عن طري��ق خدمات ذاتية 
في المنزل أما بالنسبة للخدمات المقدمة 
ف��ي الصال��ون فقال��ت إن هن��اك خمس 
خدمات أساس��ية تم إيقافه��ا حاليًا وهي 
خدمة المكياج والحمام المغربي والمساج 
وعالجات الشعر بكافة أنواعها باإلضافة 
إل��ى خدمة تنظيف الوج��ه بكافة أنواعها 
كذلك حفاف الوجه بالخيط ممنوع ولكن 
يمكن بالش��مع أو عن طري��ق »الموس« 
مع تبديل الش��فرات للحواجب وهي فترة 
تجريبي��ة ولكن ت��رى أن المتطلبات التي 

تم وضعها تصب بمصلحة الجميع ولكن 
ذو تأثي��ر عل��ى صاحب��ة الصال��ون حيث 
يجب تقليل ع��دد الموظف��ات بالصالون 
وذلك لاللتزام بالبع��د االجتماعي وجعل 
مس��افة مترين تقريبًا بي��ن كل موظفة 
وزبونة باألخرى باإلضافة لاللتزام بلبس 

الكمامات والفقازات والواقي.
صال��ون  صاحب��ة  قال��ت  جانبه��ا  م��ن 
متخصص لألظافر إن صالونها س��يعاود 
العمل بش��كل طبيعي للس��ماح بتقديم 
خدم��ة األظاف��ر م��ع األخ��ذ باالحتياطات 
واإلج��راءات االحترازي��ة المطلوب��ة حيث 

س��يكون هناك أيض��ًا حمالت تفتيش��ية 
للتأك��د م��ن س��المة ونظام��ة الم��كان 
وتعقيمه بي��ن كل زبون��ة وأخرى ووضع 
المعقم��ات للزبائ��ن باإلضاف��ة لقياس 

الحرارة قبل دخول الزبونة للصالون.
أما بالنسبة إلقبال الناس على الصالونات 
م��ن بع��د االفتت��اح فق��د أج��اب األغلب 
على االلت��زام بعدم الذه��اب للصالونات 
ألس��باب تتراوح بين من سيتم بااللتزام 
إلى أن تس��تقر األمور ومن يرى بأن أغلب 
الخدم��ات التي تحتاجه��ا غير متوفره فال 

داعي للذهاب.

وتقول ليلى علي إنها لن تذهب للصالون 
لعم��ل الخدمات هن��اك وذل��ك لذهابها 
س��ابقًا لعمل خدم��ات اس��تطاعت خالل 
هذه الفترة القي��ام بها في المنزل والتي 
تعلم��ت عل��ى القي��ام بها لوج��ود وقت 
طويل في الحجر مما أضاف وقتًا لالهتمام 
بالنف��س ولكن ال يعني ذلك كما أوضحت 
الفتح  الصالون��ات  معارضتها لمع��اودة 
فم��ن الالزم أن تعود األمور إلى طبيعتها 
وأن ال تتوق��ف الحي��اة ويتعلم الإلنس��ان 

كيف يحافظ على نفسه ويتأقلم.
وأضافت »االقتصاد له تأثير س��لبي على 

المواط��ن والوطن ويج��ب أن نتأقلم مع 
الوضع الحالي ونحافظ على أنفسنا لعدم 
معرفتنا بوق��ت انتهاء الفي��روس والذي 

يبدو وكأنه سيطول أكثر من ذلك«.
فيما قالت سارة حسن إنها ستلتزم المنزل 
كوقاية للحفاظ على س��المتها وس��المة 
الغير وتقدي��رًا لجهود اللجنة الوطنية أما 
ليالي عبداهلل فس��تذهب لعم��ل الخدمة 
المتاحة من أظافر والتي كانت تنتظر أن 
تفتح الصالونات بفارغ الصبر لعملها مع 
األخ��ذ باالحتياطات واإلجراءات االحترازية 

بالذهاب لصالون ذات ثقة عالية.

موزة فريد

موزة فريد

 »حالقون« وصالونات تجميل
ترفع األسعار للضعف.. ومواطنون: ال رقابة

ش��كا زبائن، م��ن اختالف أس��عار خدمات 
بعض صالونات الحالقة الرجالية ومحالت 
التجميل النس��ائية مع الس��ماح لها بفتح 
أبوابه��ا اعتب��ارًا من أمس، حي��ث عمدت 
بعضها إلى مضاعفتها وأخرى إلى زيادتها 
بش��كل غير طبيعي مقارنة بم��ا قبل أزمة 
في��روس كورون��ا )كوفي��د19(، داعين إلى 

تكثيف الرقابة لوفق استغالل الزبائن.
وأك��د أنس محمد، أح��د الزبائن أن بعض 
الصالونات تعمدت رفع أس��عارها بمقدار 
الضع��ف، حيث زادت خدمة حالقة الش��عر 
إل��ى ديناري��ن مقاب��ل دينار في الس��ابق، 
أصح��اب  أو  العم��ال  بع��ض  أن  مؤك��دًا 

الصالونات يس��تغلون الوضع الحالي لرفع 
األسعار مع غياب الرقابة.

وأض��اف، أن بع��ض الصالون��ات أكدت أن 
االختالف في األسعار، يعود إلى التعويض 
ع��ن فت��رة توق��ف العم��ل لم��دة تقارب 
الشهرين، األمر الذي كبدهم خسائر كبيرة 
وخصوص��ًا أن عليهم التزمات أخرى كأجور 
العم��ال والموظفي��ن إلى جان��ب إيجارات 

الشقق التي تقطنها العمالة.
فيم��ا أك��دت المواطن��ة لولوة عل��ي، أنها 
تفاجأت بارتفاع أس��عار بع��ض الخدمات 
المس��موح بها في الصالونات النس��ائية، 
بشكل كبير، واصفة األس��عار بأنه »مبالغ 

به��ا«، مقارن��ة بما كانت علي��ه قبل أزمة 
كورونا، متوقعة أن هذا االرتفاع يمكن أن 
يكون تعويضًا لفت��رة التوقف عن العمل 
خ��الل الفت��رة الماضية ولك��ن ليس على 

حساب الزبائن.
وقالت المواطنة »ل.ز«، إنها ارتأت تأجيل 
الذه��اب إل��ى الصال��ون لحي��ن اس��تقرار 
األس��عار، مؤك��دة ف��ي الوقت نفس��ه أن 
األس��عار حاليًا مرتفعة ألس��باب قد تعود 
لتعويض فترة التوق��ف عن العمل لفترة 
طويلة وتعويض قيمة المس��تلزمات التي 
تم شراؤها لتعقيم الصالونات حفاظًا على 

صحة وسالمة الجميع.

 استمرار »فريق العطاء«
بمشاريعه التطوعية في ظل »كورونا«

ل��م تقف الظ��روف التي تعيش��ها مملكتن��ا الحبيبة في ظ��ل جائحة 
في��روس كورونا عائقًا في مس��يرة فريق العطاء التطوعي في ش��هر 
الخير ولم تتوق��ف األيادي الكريمة المحبة للخي��ر من أهل هذا البلد 
الطيب من دع��م فريق العطاء التطوعي لتقديم مش��اريعه الخيرية 
ومشاركاته التطوعية في مساعدة األسر واألفراد طوال شهر رمضان 
المبارك، فقد أثبت أعضاء فريق العطاء التطوعي جدارتهم في تخطي 
العوائق التي تحول دون اس��تمرار مش��اريعه. وأن أعضاء الفريق قد 
التزموا بتطبيق التعليمات واالحتياطات االحترازية س��واء في تجهيز 
وجبات مش��روع إفطار صائم التى تراوحت مابين 3000 وجبة من أرز 
ولبن وماء وتمر وفواكه. أو حين إيصالها للفئات المستحقة من أسر 
متعفف��ة وعمالة في مواقع عملها المختلفة، مع العلم يتم التجهيز 
من قبل أفراد الفريق قبل التوزيع بس��اعة وع��ن آليه التوزيع حرصنا 
أن ال تكون هناك تجمعات أثناء التوزيع. وكل متطوع يقوم بتس��ليم 
الوجب��ات بطريقة احترافية منعًا للتزاحم وإيص��ال ماتجود به أيادي 
أه��ل الخير الكريم��ة من صدق��ات وزكاة والس��الل الرمضانية أيضًا 

لمستحقيها ولم تقتصر جهود الفريق التطوعية على مملكة البحرين 
بل اتس��عت لخارج المملكة حيث تم توزيع إفطار على المحتاجين في 
إحدى الدول العربيه لمبادرة )كسوة العيد( بالغ األثر في إدخال الفرح 
والس��رور على األس��ر المتعففة. فقد تم تخصي��ص مبالغ متفاوتة 
لألس��ر المتعففة على حس��ب عدد أفراد األسر لس��د النقص لديهم 

لشراء مستلزمات العيد. 
وطبع��ًا كعادتن��ا الس��نوية االحتف��ال بليل��ة القرقاعون م��ع أحبائنا 
م��ن األيت��ام المكفوفين في جمعية الس��نابل ونظ��رًا للظروف لمنع 
التجمعات. تم تجهيز توزيعات القرقاعون وإرسالها الي مقر جمعية 

السنابل لرعاية األيتام ليتسنى لهم إرسالها إلى منازلهم.
ولكبار الس��ن نصيب أيضًا من عطاء الفريق هدايا العيد تم تجهيزها 
وإرس��الها إلى مركز الرعايه االجتماعية للمسنين الذين يقيمون في 
المرك��ز. وفي مبادرة عيدهم في بيتهم ت��م توزيع العيدية مع قدوع 
العيد على كبار السن من األسر المحتاجة وإرسالها إلى بيوتهم لعدد 

٢٠٠ أسرة.

214 حالة تعاٍف من »كورونا«.. 
و327 إصابة جديدة

أعلن��ت وزارة الصح��ة عن تعافي 10 ح��االت إضافية من 
فيروس كورون��ا )كوفيد19( ليصل ع��دد حاالت التعافي 
أمس إلى 214 حالة، فيما وصل العدد اإلجمالي للحاالت 
المتعافية إلى 5152، وتس��جيل 59 حالة قائمة جديدة 
منه��ا 42 حال��ة لعمالة واف��دة، و17 حال��ة لمخالطين 
لح��االت قائمة. وبلغ ع��دد اإلصابات أم��س 327 إصابة 

جديدة، فيما سجلت حالة وفاة لوافد 53 عامًا.
وأضافت ال��وزارة أن عدد الحاالت القائم��ة التي يتطلب 
وضعه��ا الصح��ي تلقي الع��الج بلغ 29 حال��ة، منها 10 
ح��االت تحت العناي��ة، في حي��ن أن 4515 حالة وضعها 
مس��تقر من العدد اإلجمالي للح��االت القائمة الذي بلغ 

4525 حالة قائمة.
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 »العلوم التطبيقية« تستوفي
متطلبات ضمان الجودة لكافة البرامج

أعلن��ت جامع��ة العل��وم التطبيقي��ة ع��ن اس��تيفاء جمي��ع برامجها 
األكاديمية لمتطلبات ضمان الجودة بناًء على المراجعات المؤسسية 

التي تقوم بها هيئة جودة التعليم والتدريب.
وأظهر التقرير الذي أصدرته الهيئة مؤخرًا اس��تيفاء الجامعة لجميع 
متطلب��ات ضم��ان الجودة بع��د إج��راء المراجعات الالزم��ة وتدقيق 
الوثائ��ق المتعلق��ة ببرام��ج الجامع��ة والتأكد من تطوي��ر الخطط 
وتحسينها، األمر الذي يؤكد على جودة التعليم الذي تطرحه الجامعة 
خاص��ة بعد نجاحها مؤخرًا في اجتياز متطلبات االعتماد المؤسس��ي 

من مجلس التعليم العالي.
وق��ال رئيس مجلس األمناء األس��تاذ الدكتور وهي��ب الخاجة أن هذا 
اإلنج��از يدل على المس��توى المتقدم الذي وصل��ت إليه الجامعة من 
خالل العمل الدؤوب والمتميز للموظفين والتزامهم تجاه جامعتهم، 
مش��يرًا إلى تبني الجامعة خططًا تطويرية فعالة ترتكز على تطوير 

مخرجات التعليم والبحث العلمي واإلبداع واالبتكار. 
م��ن جانبه اكد رئي��س الجامعة األس��تاذ الدكتور غس��ان عواد على 
مواصل��ة العمل الذي يصل بالجامعة إلى مصاف الجامعات المتميزة 
أكاديمي��ا وبحثي��ا ورياديًا، من خ��الل دعم اإلبداع واالبت��كار، وتوفير 

تجربة تعليمية متميزة للطلبة.
وش��دد ع��واد على ح��رص الجامعة لتطبي��ق معايير ج��ودة التعليم 
لتعزيز مسيرتها األكاديمية والتعليمية، مشيرًا إلى أن استيفاء جميع 
برام��ج الجامعة لمتطلبات ضمان الج��ودة يعتبر إنجازًا مهما يضاف 
إلى سلس��لة طويلة من اإلنجازات التي حققتها الجامعة خالل الفترة 

الماضية.
 ون��وه رئي��س الجامع��ة بأن ه��ذا اإلنجاز يأتي تماش��يًا م��ع الخطة 
اإلس��تراتيجية التي وضعتها الجامعة للس��نوات القادمة والتي تركز 
على تحقيق الجودة الش��املة للبرامج والتخصصات التي تقدمها من 
خ��الل تطوير الخطط والمناهج بما يتناس��ب م��ع متطلبات التعليم 
العال��ي في البحرين ويتالئم مع التطورات العالمية لتلبية إحتياجات 

المجتمع المحلي واإلقليمي والدولي.

3 أشخاص يسرقون 
إلكترونيات من منزل 

وسيارة لنقل مسروقاتهم
ص��رح مدير ع��ام مديرية ش��رطة محافظ��ة العاصمة 
أن ش��رطة المديري��ة ألق��ت القب��ض على 3 أش��خاص 
مش��تبه  عام��ًا«   35،31،26 أعماره��م  »بحرينيي��ن، 
بس��رقتهم أجهزة إلكترونية من منزل بمنطقة سترة، 
إضاف��ة إلى قيامهم باس��تخدام س��يارة كانت متوقفة 
داخل »كراج المنزل« في نقل المسروقات، بعدما سرقوا 

مفتاحها من داخل المنزل.
وأوض��ح أن المديرية، تلقت بالغًا م��ن صاحب المنزل، 
مف��اده تع��رض منزله وس��يارته للس��رقة م��ن قبل 3 
أش��خاص رصدتهم كاميرا المنزل وتس��للوا عبر نافذة 
المطبخ، مضيفًا أنه إثر ذلك، باشرت المديرية، عمليات 
البح��ث والتح��ري والتي أس��فرت ع��ن تحدي��د هويات 
المش��تبه بهم والقب��ض عليهم، كما ت��م العثور على 

السيارة وإعادتها إلى صاحبها.
وأش��ار مدير ع��ام مديرية ش��رطة محافظ��ة العاصمة 
إل��ى أنه تم اتخاذ اإلج��راءات القانونية المقررة، وإحالة 

القضية إلى النيابة العامة.

 82 مخالفة عدم ارتداء
»الكمامة« في العيد بالعاصمة

صرح مدير عام مديرية شرطة محافظة العاصمة أن شرطة المديرية وفي 
إط��ار االلتزام بتنفيذ تعليمات رئاس��ة األمن العام بما يس��هم في تعزيز 
تطبيق اإلجراءات االحترازية للحد من انتش��ار فيروس كورونا )كوفيد 19(، 
س��جلت 82 مخالف��ة بحق مخالفي ق��رار ارتداء كمامة الوج��ه في األماكن 

العامة، خالل إجازة عيد الفطر.
وأش��ار إلى أن المديرية، تقوم باتخاذ اإلج��راءات القانونية الالزمة، والتي 
تقض��ي بض��رورة التباع��د االجتماع��ي ف��ي األس��واق والمح��ال التجارية 
والمتنزهات والتقيد بعدم التجمع ألكثر من 5 أشخاص مع ضرورة االلتزام 

بلبس الكمامة.
ودعا مدير عام مديرية ش��رطة محافظ��ة العاصمة المواطنين والمقيمين 
إل��ى عدم الخروج م��ن المنزل إال للض��رورة، وذلك دعمًا للجه��ود الوطنية 

للتصدي لفيروس كورونا )كوفيد 19(.

تكريم سيدتين ساهمتا 
في إنقاذ مصابين بحادث 

انفجار مطعم مقابة
ك��رم مدير ع��ام مديرية ش��رطة المحافظة الش��مالية 
العميد عيس��ى حس��ن القطان، وبتوجيه��ات من وزير 
الداخلي��ة ومتابعة م��ن رئيس األمن العام، س��يدتين 
وهما حصة عبداألمير األسود )بحرينية( وحنان الصمدي 
)مغربي��ة( نظير قيامهم��ا بتقديم اإلس��عافات األولية 
لحين وصول س��يارات اإلس��عاف والدف��اع المدني، مما 
ساهم في إنقاذ المصابين خالل االنفجار الذي وقع بأحد 
المطاع��م بمنطقة مقابة في 24 يناي��ر 2020، نتيجة 

تسرب غاز.
وأش��اد مدير عام مديرية ش��رطة المحافظة الشمالية 
بالموق��ف النبيل والمش��رف وال��ذي دفعهم��ا لتقديم 
الدع��م الالزم للمصابي��ن عن طريق عمل اإلس��عافات 
األولية، مضيفًا أن هذا الموقف ينم عن الوعي واإليمان 

بالشراكة المجتمعية الفاعلة.

 »شبابية األعلى للمرأة«
تطلق مسابقة »قصتي بعدستي«

أطلق��ت لجنة الش��باب بالمجلس األعل��ى للمرأة مس��ابقة تصويرية 
لتس��ليط الضوء على طبيعة المبادرات والمساهمات المؤثرة للمرأة 
البحرينية في التعامل مع تحديات الظروف المس��تجدة التي فرضتها 

جائحة )كوفيد 19(.
وتأتي المس��ابقة، التي تحمل عنوان »قصتي بعدس��تي«، في سياق 
جهود المملكة االس��تثنائية في مكافحة الجائحة وذلك بهدف رصد 
القصص المعبرة والتجارب المؤث��رة للمرأة البحرينية لدى تعاملها 
مع الظرف المس��تجد في كافة ميادين العمل وفي المحيط األس��ري 
واالجتماعي، على الرغم من صعوبات وتداعيات األزمة الصحية التي 
أربكت س��ير الحياة وتعمل على فرض واقع جديد يس��توجب التأقلم 

معه.
وتركز مسابقة »قصتي بعدستي« بشكل خاص على تحفيز وتشجيع 
المه��ارات التصويرية والفنية لدى المش��اركين فيه��ا، حيث تتطلب 
المش��اركة توثي��ق قص��ة ملهم��ة ومؤثرة إم��ا من خ��الل التصوير 
الفوتوغرافي أو المرئي وبش��كل احترافي ومبدع للتعريف بمضمون 
القصة وما تحمله من رسائل إنسانية في تحويل تحديات الحياة إلى 

فرص ودروس في الصبر وااللتزام ومواصلة البناء.
والمس��ابقة تستقطب كل من لديه القدرة والموهبة من المواطنين 
والمقيمين )من الجنس��ين(، بتقديم مادتهم المصورة أو المس��جلة 
لقصص م��ن محيطهم أو ف��ي حياتهم واس��تطاعت أن تتغلب على 
تحدي��ات الظرف الراهن وتتعامل معه بمرونة وإيجابية وتقدم عبرة 

أو ترسخ قيمة إنسانية رفيعة أو تبدع في مجال عملها أو دراستها.
وم��ن أهم المعايير الواج��ب مراعاتها عند تنفيذ أعمال المس��ابقة، 
موافق��ة صاحبة القصة على توثيقه��ا، والقدرة على إبراز أهم مراحل 
أو محطات القصة/التجربة، وتقديم نبذة مختصرة حول فكرة العمل 
وسبب اختيار الش��خصية، إلى جانب أخذ االحتياطات الواجب اتباعها 
عند توثيق القصة لس��المة الطرفين، ويفض��ل أن يتم التصوير من 

خالل تقنيات التواصل اإللكتروني.
وس��يتم فتح باب التس��جيل للمش��اركة في المس��ابقة خالل الفترة 
م��ن 28 ماي��و وحتى 28 يوني��و 2020، ومن ثم فتح ب��اب التصويت 
على المش��اركات من 2 وحتى 5 يوليو 2020، تمهيدًا إلعالن النتائج 

وأسماء الفائزين يوم 7 يوليو 2020.
وتبلغ قيمة الجوائز 5000 دينار، حيث س��يحصل الفائز بالمركز األول 

على جائزة بقيم��ة 2000 دينار، و1500 دينار للفائز بالمركز الثاني، 
و1000 دين��ار للفائ��ز بالمرك��ز الثالث. وس��تمنح المس��ابقة جائزة 
بقيم��ة 300 دينار للفائزين من ضمن فئة التصويت على افضل 10 
أعمال. وس��يتم كذلك تقديم 5 جوائز إضافية للجمهور المشارك في 
التصويت بقيمة 50 دينارًا لكل فائز يتم اختيارهم بش��كل عش��وائي 

عن طريق القرعة.
وتشجيعًا للمش��اركين في المس��ابقة من فئة الشباب )بين 25-18 
عامًا(، س��يقدم المجل��س األعلى للمرأة فرصتين تدريبيتين )لش��اب 
وش��ابة( لمن سيتأهل للمرحلة النهائية من المنافسات لكسب خبرة 
عملي��ة لمدة ثالثة أش��هر في المرك��ز اإلعالمي للمجل��س. ويمكن 
الحص��ول عل��ى تفاصيل أكثر ع��ن المس��ابقة بالموق��ع اإللكتروني 

.scw.bh :للمجلس األعلى للمرأة

 6 أشهر لنقيب سابق
سّب أعضاء »االتحاد الحر« 

على وسائل التواصل

اس��تبدلت محكم��ة االس��تئناف عقوب��ة نقيب س��ابق 
بشركة ش��حن لوجستية عالمية ومرشح سابق لمجلس 
الن��واب، بالعمل في خدمة المجتمع بداًل من حبس��ه 6 
أش��هر وذلك بتهمة قذف وس��ب أعضاء م��ن المجلس 
التنفي��ذي باالتح��اد الح��ر لنقابات عم��ال البحرين في 

وسائل التواصل االجتماعي.
الواقع��ة بدأت ف��ي عام 2019 عندما نش��ب خالف بين 
النقاب��ي المتهم م��ع المجلس التنفي��ذي لالتحاد الحر 
لنقابات عم��ال البحرين، وفصله من االتحاد، فقام على 
إثر ذلك بكتابة عدة رسائل نصية عبر برنامج التواصل 
االجتماعي »الواتس��اب« و»اإلنستغرام« ونشرها لعدة 
أش��خاص ومجموعات، تضمنت عبارات سب وقذف بحق 
المجني عليهم، واتهم فيها أعضاء ورئيس مجلس إدارة 
االتحاد باتهامات كاذبة دون إسناد واقعة حقيقية لما 
نش��ره، ووصفهم بالكاذبين والمنافقين، مثل س��معو 
اخ��ر فناتق عصاب��ة االتحاد الح��ر، تج��اوزات مالية في 

االتحاد.
وتق��دم 4 من أعض��اء مجلس إدارة االتح��اد الحر ببالغ 
حي��ال تلك الجرائ��م، وثبت من أق��وال المتهم بمحضر 
جمع االستدالالت وبتحقيقات النيابة العامة أنه هو من 
قام بكتابة العبارات عن طريق هاتفه الخاص، بس��بب 
خالفات س��ابقة م��ع بعض المجني عليه��م بررها بأنه 
اكتش��ف تجاوزات مالية وإدارية فتم فصله تعسفيًا من 
عضوية االتحاد، وقد قام بإرسال تلك الرسائل إلى أكثر 

من 100 نقابي.
وأحال��ت النيابة العامة المته��م للمحاكمة بتهمة أنه 
في غضون عام 2019 تس��بب عمدًا ف��ي إزعاج المجني 
عليهم بأن أس��اء اس��تعمال أجهزة االتصال، كما أسند 
بطري��ق الهاتف إليه��م وقانع من ش��أنها أن تجعلهم 
محاًل للعقاب واالزدراء، ورمى المجني عليهم بما يخدش 

شرفهم واعتبارهم وكان ذلك بطريق الهاتف.
وثب��ت من أق��وال المته��م بتحقيق��ات النياب��ة أن له 
أسبقيات مماثلة تم وقف تنفيذ العقوبة فيها، فحكمت 
المحكمة بحبس��ه س��نة وقررت كفالة 200 دينار لوقف 
التنفي��ذ، فطعن على الحكم باالس��تئناف وطلب الرأفة 
وتخفي��ف العقوب��ة واس��تبدالها، حيث قض��ت محكمة 
االستئناف باالكتفاء بحبسه 6 أشهر واستبدلت العقوبة 

بالعمل في خدمة المجتمع.
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 »األعلى للقضاء«: إلغاء اإلجازة
القضائية في جميع المحاكم

كش��ف رئي��س محكم��ة التمييز 
نائ��ب رئي��س المجل��س األعلى 
عب��داهلل  المستش��ار  للقض��اء 
البوعيني��ن ع��ن إلغ��اء اإلج��ازة 
لجمي��ع  الس��نوية  القضائي��ة 
المحاك��م بدرجاتها واالس��تمرار 
المحاك��م ط��وال  بالعم��ل ف��ي 
العام كمب��ادرة تطويرية لعمل 
المحاكم وإعادة تنظيمها حرصًا 
من المجلس األعلى للقضاء على 
تحقي��ق العدال��ة الناج��زة وعلى 
الصال��ح العام بهدف االس��تمرار 
بإرس��اء الحق��وق ف��ي المجتم��ع 
بش��كل فاعل وس��ريع في حس��م 
القضايا يتوافق مع عدد القضايا 
المطروح��ة أم��ام المحاكم التي 
بس��بب  بعضه��ا  تأجي��ل  ت��م 
تداعيات جائح��ة فيروس كورونا 

)كوفيد 19(. 
وقال البوعينين، إن القضاة سوف 

يعمل��ون بكام��ل طاقته��م من 
أجل النظر وحس��م القضايا التي 
أمامه��م لمن��ع تراك��م القضايا 
تمامًا كم��ا عملوا في الس��نوات 
واضح��ة  كإنج��ازات  الس��ابقة 
أضيف��ت للس��لطة القضائية في 
انخفاض نس��بة التراكم السنوي 
م��ن خ��ال س��رعة الفص��ل في 

الدعاوى بمتوس��ط عمر الدعوى 
أق��ل م��ن س��تة ش��هور وذل��ك 
وص��واًل للعدال��ة الناج��زة الت��ي 
تتسم بالس��رعة والدقة، مضيفًا 
أن إلغ��اء اإلج��ازة القضائي��ة له 
بالتأكي��د إيجابي��ات عديدة على 
الصعيد االجتماعي واالقتصادي.

ويأتي قرار إلغاء اإلجازة القضائية 
السنوية بالتنسيق بين المجلس 
الع��دل  ووزارة  للقض��اء  األعل��ى 
واألوقاف  اإلس��امية  والش��ؤون 
وجمعي��ة  العام��ة  والنياب��ة 

المحامين البحرينية. 
وقد ش��هد القطاع العدلي خال 
جائح��ة فيروس كورون��ا التحول 
اإللكترون��ي م��ن خال تدش��ين 
القضائية  الدع��اوى  رفع  خدمات 
إلكترونيًا بش��كل كامل وتقديم 
األح��كام،  وتنفي��ذ  مذك��رات، 
المحاكم��ات  إل��ى  باإلضاف��ة 

المرئية ع��ن ُبع��د، وبذلك فإن 
المجل��س األعل��ى للقض��اء يقدر 
الجهات  المبذولة م��ن  الجه��ود 
لفي��روس  للتص��دي  المعني��ة 
ب��دوره  يعم��ل  حي��ث  كورون��ا 
أيض��ًا باتخ��اذ كاف��ة اإلج��راءات 
الت��ي  والق��رارات  الوقائي��ة 
تحف��ظ للقض��اة وللمتقاضي��ن 
والمحامين س��امتهم وصحتهم 
والتي س��تكون تح��ت المراجعة 
المس��تمرة للتأكد م��ن انتظام 
والحفاظ على  القضائ��ي  العمل 
الصح��ة العامة وع��دم تعريض 
أط��راف الدع��وى الي خطر يهدد 

سامتهم. 
الجدير بالذكر أن المجلس األعلى 
ق��رارًا  قريب��ًا  للقض��اء س��يصدر 
يتضمن إعادة تش��كيل المحاكم 
متضمنًا تاريخ الب��دء في العمل 

بهذا القرار.

عبداهلل البوعينين

 »النيابة«
 تحقق في وفاة 

الغواص حسن جناحي
أعلن وكيل النائ��ب العام، علي الجاس��م، أن النيابة العامة 
تلقت باغًا من قيادة خفر الس��واحل مفاده وجود حالة غرق 
لش��خص أثناء مزاولته لهواية الغ��وص رفقة أصدقائه)في 
إشارة للغواص حسن جناحي(، وعليه باشرت النيابة العامة 
تحقيق��ات موس��عة ف��ي القضية ف��ور تلقيها الب��اغ حيث 
اس��تمعت إلى أقوال األش��خاص المرافقي��ن للمتوفى بيوم 
الواقع��ة وطلب��ت تحريات الش��رطة وأم��رت بالتحفظ على 
األدوات واألجهزة المستخدمة في الرحلة وفحصها، وال زالت 

التحقيقات جارية للتوصل لظروف ومابسات الواقعة.

»العدل«: دليل إرشادي 
حول رفع الدعاوى المدنية 

والتجارية إلكترونيًا
قال الوكيل المس��اعد لشؤون المحاكم والتوثيق بوزارة 
العدل والش��ؤون اإلسامية واألوقاف محمد بوجيري، إن 
الوزارة أصدرت دليًا إرش��اديًا حول خدم��ة رفع الدعاوى 
المدني��ة والتجارية بجميع درجاته��ا إلكترونيًا في إطار 
التحول الرقمي في قطاع العدالة، والُمقدمة عبر البوابة 

.www.bahrain.bh الوطنية للحكومة اإللكترونية
وأكد الوكيل المساعد لشؤون المحاكم والتوثيق حرص 
الوزارة على تعزيز االس��تفادة م��ن التقنية الحديثة بما 
يس��هم في تيس��ير الخدم��ات العدلية أم��ام المحامين 
والمتقاضي��ن والمراجعي��ن، الفتًا إل��ى أن الدليل متاح 
 عل��ى موقع وزارة العدل والش��ؤون اإلس��امية واألوقاف 

.www.moj.gov.bh
وأعرب وكيل العدل المس��اعد عن ش��كر وتقدير الوزارة 
لجمعي��ة المحامي��ن البحرينية والمحامين الش��باب لما 
قدم��وه من مقترحات تطويرية للخدم��ات اإللكترونية، 

والتي ساهمت في تدعيم المحتوى التعريفي للدليل.
م��ن جانبه، ق��ال مدير إدارة المحاكم ناي��ف الذوادي إن 
ال��وزارة قام��ت بتزويد جمي��ع مكاتب المحامين بنس��خ 
إلكتروني��ة للدلي��ل اإلرش��ادي، وال��ذي يتضمن ش��رحا 
تفصيليا لخط��وات خدمة رفع الدعاوى القضائية بجميع 
درجاتها إلكترونيا، وتشمل الدعاوى المدنية، والتجارية، 
واإلداري��ة، والعمالية، واإليجارية، ذاك��رًا أن الدليل أفرد 

قسًما خاًصا لخدمة تقديم الطلبات أثناء سير الدعوى.
وأفاد الذوادي أن الدليل تم إعداده ليكون أكثر شمولية 
ليغط��ي أكث��ر الجوانب الفني��ة والمتطلبات األساس��ية 
الس��تخدام الوس��ائل اإللكترونية لرفع الدعوى وتقديم 

الطلبات أمام المحاكم أثناء سير الدعوى.

 إلغاء قرار »العمل« رفض النظام
األساسي لنقابة »طياري الخليج«

قال الممث��ل القانوني لنقابة 
الخلي��ج   طي��ران  طياري��ن 
المحام��ي أس��امه الم��ا بأن 
المحكم��ة إنتص��رت للعم��ال 
تعس��ف  بعد  النقابي  والعمل 
وزارة العمل ضد النقابة وذلك 
في س��ابقة للقض��اء البحريني 
تعد هي األولى من نوعها في 

مسيرة العمل النقابي.
وأص��درت المحكم��ة الكب��رى 
القاض��ي  برئاس��ة  اإلداري��ة 
الدس��وقي  كم��ال  محم��د 
محم��د  القاض��ي  وعضوي��ة 
توفي��ق عبدالمجي��د وعضوية 
القاض��ي طالب فيص��ل المري 

أحم��د  يوس��ف  س��ر  وأمان��ة 
الدخي��ل حكمًا يقض��ي بإلغاء 
الق��رار الس��لبي الص��ادر م��ن 
وزارة العمل باالمتناع عن منح 
نقاب��ة طيارين طي��ران الخليج 
ما يفيد ايداع النظام االساسي 
للنقابة مع ما يترتب على ذلك 
من آث��ار، وإل��زام وزارة العمل 
المصروفات وأتعاب المحاماة. 
بأن  الدع��وى  وقائ��ع  وتش��ير 
مؤسسين نقابة طيارين طيران 
الخليج والتي عقدت جمعيتها 
ف��ي  التأسيس��ية  العمومي��ة 
تقدم��وا  ق��د   ٢٠١٩ م��ارس 
من��ذ  النقاب��ة  أوراق  بإي��داع 

تاريخ ٨ مارس ٢٠١٩ حس��ب 
م��ا تن��ص عليه الم��ادة )١١( 

من قان��ون النقابات العمالية 
الصادر بمرس��وم بقانون رقم 
٣٣ لس��نة ٢٠٠٢ والتي نصت 
على أن إجراءات تكوين النقابة 
تتم بإيداع نظامها األساس��ي 
وأسماء مؤسسيها لدى الوزارة 
بش��رط أال يتع��ارض النظ��ام 
مع أح��كام القواني��ن واللوائح 

السارية في المملكة.
وبين بأن أعضاء نقابة طيارين 
اس��تكملوا  الخليج قد  طي��ران 
المنصوص  اإلج��راءات  جمي��ع 
النقابات  قان��ون  ف��ي  عليه��ا 
العمالي��ة، إال أن ال��وزارة ق��د 
تعس��فت ضده��م وامتنع��ت 

عن تس��ليمهم الوص��ل الدال 
عل��ى اإلي��داع وحي��ث أنه من 
المستقر عليه أن القرار اإلداري 
التعس��في الس��لبي قد تحقق 
عندما امتنعت الجهة اإلدارية 
متمثل��ة ف��ي وزارة العمل عن 
اتخ��اذ إجراء كان م��ن الواجب 

عليها اتخاذه بحكم القانون.
وأضاف »بالرغ��م من تواصلنا 
بشكل رس��مي مع وزارة العمل 
ومخاطبتها ع��دة مرات إلنفاذ 
اح��كام قان��ون النقاب��ات قبل 
المحاكم،  أروق��ة  إلى  الوصول 
إال أن ال��وزارة ل��م تق��م بالرد 
على خطاباتنا وبعد استنفادنا 

لكاف��ة الحلول الودية مع وزارة 
العم��ل أصب��ح م��ن الضروري 
رفع األمر إلى القض��اء؛ إلنفاذ 
تطبيق��ه  وضم��ان  القان��ون 
س��عيًا للحف��اظ عل��ى حق��وق 
العم��ال وحقهم في تش��كيل 
تنظيمهم النقابي، الذي كفله 
دس��تور البحرين وذلك للدفاع 
عن مصالحه��م والحفاظ على 
للمسيرة  ودعمًا  مكتسباتهم، 
النقابية  والحق��وق  اإلصاحية 
والعمالية التي أرسى دعائمها 
المش��روع اإلصاح��ي لجال��ة 
الملك  المف��دى  الب��اد  عاهل 

حمد بن عيسى آل خليفة. 

أسامة المال

 »الجوازات«: 8534 مسافرًا دخلوا البالد
وغادروها عبر رحالت اإلجالء في أزمة »كورونا«

والج��وازات  الجنس��ية  ش��ؤون  أعلن��ت 
واإلقامة، أن مجموع المسافرين القادمين 
عب��ر رحات اإلجاء في ظ��ل أزمة فيروس 
كورونا، بلغ 5570 مس��افرًا، فيما بلغ عدد 
المملكة ضمن  المغادرين،  المس��افرين 

رحات اإلجاء 2964 مسافرًا.
 يش��ار ف��ي هذا الس��ياق، إلى أن ش��ؤون 
الجنس��ية والج��وازات واإلقام��ة وفي إطار 
االلت��زام  بتعزي��ز  المتعلق��ة  جهوده��ا 
باإلج��راءات االحترازية للحد من انتش��ار 
في��روس كورون��ا والحف��اظ عل��ى صحة 
وس��امة المواطني��ن والمقيمين والزوار، 
اتخ��ذت مزي��دًا م��ن اإلج��راءات لتنظيم 
دخ��ول وخ��روج المواطني��ن والمقيمي��ن 
م��ن وإل��ى المملك��ة لضمان انس��يابية 
عملي��ات اإلجاء، م��ن خال توفي��ر كادر 
وظيفي مؤهل بأعل��ى درجة من الكفاءة 
والفاعلية، من منطلق أن ضباط الجوازات 
هم الخط��وط األولى عبر إنه��اء إجراءات 

المسافرين.
 ومن��ذ انتش��ار جائح��ة في��روس كورونا، 
والج��وازات  الجنس��ية  ش��ؤون  باش��رت 
واإلقامة العديد م��ن التدابير االحترازية 
الوقائي��ة الت��ي تضمن انس��يابية س��ير 
العم��ل، للحف��اظ عل��ى س��امة وصحة 
العاملي��ن ف��ي اإلدارة واالس��تمرار ف��ي 
تقديم جميع خدماته��ا كإصدار الجوازات 

البحرينية والتأشيرات واإلقامات.
 وضمن جهودها للحد من انتشار فيروس 
كورون��ا وللحف��اظ عل��ى س��امة كاف��ة 
لمبدأ  وتطبيق��ًا  ومراجعيها،  منتس��بيها 
التباعد االجتماعي، قامت شؤون الجنسية 
والجوازات واإلقامة بوقف اس��تقبال جميع 
الت��ي  الخدم��ات  وتحوي��ل  المراجعي��ن 
تتطلب الحضور الش��خصي إل��ى خدمات 
إلكترونية م��ن خال موقعها الرس��مي، 
وقص��ر حضور المراجع على اس��تام جواز 
الس��فر البحرين��ي فقط من ف��رع مدينة 

عيسى.
 كما تم إنش��اء مركز اتص��ال، يهدف إلى 
اإلجابة على كافة استفسارات المواطنين 
والمقيمي��ن وال��زوار وتقديم المس��اندة 

المطلوب��ة بخصوص الخدم��ات التي تم 
توفيرها على الموقع اإللكتروني.

 وضم��ن خطتها لتوعية منتس��بيها، تم 
إل��زام كافة الموظفين بارت��داء القفازات 
الوقائي��ة  الب��دالت  ولب��س  والكمام��ات 
أثناء تعاملهم المباش��ر مع المس��افرين 
بخطورة  وتوعيته��م بص��ورة مس��تمرة 
الفيروس وطرق الوقاية منه عبر الرسائل 
النصي��ة القصي��رة والبري��د اإللكترون��ي 
ومن أجل س��امتهم أيض��ًا، يتم تعقيم 
المبان��ي ومراك��ز الخدم��ة الت��ي يتواجد 
فيه��ا الموظف��ون بص��ورة دوري��ة وكما 
يتم فحص الموظفين بش��كل يومي قبل 

دخولهم للمبنى.
التنس��يقية  اللجن��ة  لق��رارات  وتنفي��ذًا   
وتوجيه��ات وزي��ر الداخلية، ت��م تصحيح 
أوض��اع جمي��ع المخالفي��ن م��ن ال��زوار 
والمقيمين وإعفاؤهم من الرس��وم، حيث 
تم تمديد مدة تأش��يرة الزيارة 3 أش��هر 
من تاريخ صدور القرار تلقائيًا دون رسوم، 
وكذل��ك تمدي��د م��دة البق��اء لإلقامات 
المنتهية أو الملغية تلقائيًا دون رس��وم 

لنهاية العام الحالي، واإلعفاء من الرسوم 
المتعلق��ة بجميع أنواع اإلقامات الصادرة 
من شؤون الجنس��ية والجوازات واإلقامة 
وهيئ��ة س��وق العمل. حي��ث تهدف هذه 
الق��رارات إلى تصحيح أوض��اع المخالفين 
في الفترة الحالية ونظ��رًا لظروف بعض 
المقيمي��ن وال��زوار وع��دم قدرتهم على 
الس��فر خال المدة المقررة لهم وبسبب 
إلغ��اء رحات الس��فر وإغ��اق العديد من 

المنافذ في بلدانهم.
المخالفي��ن  باألجان��ب  يتعل��ق  وفيم��ا   
لقانون اإلقام��ة والتأش��يرة فقد اتخذت 
اإلدارة ع��ددًا م��ن اإلج��راءات تضمن��ت 
إج��اء المخالفين أو الراغبين في الس��فر 
من المقيمين والزوار، وتس��هيل إجراءات 
عودتهم م��ع إعفائهم من تحمل تكاليف 
الس��فر وتذاك��ر الطي��ران، وع��دم اتخاذ 
أية إج��راءات قانوني��ة أو عقوبات عليهم 
بشأن المخالفة. وذلك من خال التنسيق 
م��ع س��فارات بلدانه��م بش��أن البيانات 
والمعلوم��ات، مع إي��واء المخالفين لحين 

موعد سفرهم.

 تمديد تأشيرات الزيارة
»الجعفرية«: حريق محدود 3 أشهر إضافية بشكل آلي

بجانب مسجد الصادق في 
القفول لم يسفر عن أضرار

قال��ت إدارة األوقاف الجعفرية إن حريقًا محدودًا نش��ب 
بج��وار مس��جد اإلمام الص��ادق )ع( الكائ��ن في منطقة 
القفول بمحافظة العاصمة في ساعة مبكرة فجر أمس 
األربعاء. وأوضحت اإلدارة أن الحريق نش��ب في األشجار 
الماصق��ة للمس��جد وليس في المس��جد نفس��ه، وتم 
إطفاء الحريق في وقت قياس��ي م��ن قبل اإلدارة العامة 
للدفاع المدني، ولم يخلف الحريق أي إصابات بش��رية أو 

مادية وهلل الحمد.
 وأش��ارت اإلدارة إل��ى بن��اء على توجي��ه رئيس مجلس 
األوقاف س��عادة الس��يد يوس��ف الصالح ق��ام فريق من 
اإلدارة بمعاينة المس��جد وإع��داد تقرير فني والتواصل 

والتنسيق المباشر مع الجهات الرسمية المختصة. 
 كم��ا أعرب��ت إدارة األوق��اف الجعفري��ة ع��ن ش��كرها 
وتقديرها لوزير الداخلية الفريق أول الش��يخ راش��د بن 
عب��داهلل آل خليفة واإلدارة العامة للدفاع المدني بوزارة 
الداخلية على سرعة اس��تجابتهم وتمكنهم من إخماد 

الحريق في وقت قياسي بدون وقوع اية أضرار.
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مؤشر البحرين يقفل 
بانخفاض 0.88 نقطة

أقف��ل مؤش��ر البحري��ن الع��ام األربع��اء عند مس��توى 
1,269.51 بانخفاض وقدره 0.88 نقطة مقارنة بإقفاله 
ي��وم الخميس الماض��ي، في حين أقفل مؤش��ر البحرين 
اإلس��امي عند مس��توى 580.21 بارتفاع وق��دره 3.84 

نقطة مقارن�ة بإقفاله السابق.
وتداول المس��تثمرون في بورص��ة البحرين 3.01 مليون 
س��هم، بقي�مة إجمالي��ة قدرها 575.24 أل��ف دينار، تم 
تنفيذه��ا من خ��ال 73 صفقة، حيث ركز المس��تثمرون 
تعاماتهم على أس��هم قط��اع البن��وك التجارية والتي 
بلغت قيمة أس��همه المتداولة 290.52 ألف دينار أي ما 
نس��بته 50.50% من القيمة اإلجمالية للتداول وبكمية 
قدره��ا 1.13 ملي��ون س��هم، تم تنفيذها م��ن خال 29 

صفقة.
وج��اء البن��ك األهلي المتحد ف��ي المرك��ز األول إذ بلغت 
قيمة أسهمه المتداولة 178.30 ألف دينار أي ما نسبته 
31.00% م��ن إجمالي قيمة األس��هم المتداولة وبكمية 
قدره��ا 801.60 ألف س��هم، تم تنفيذه��ا من خ�ال 17 

صفقة.
أم��ا المركز الثاني ف��كان إلي بي إم تيرمينال��ز البحرين 
بقيمة قدرها 137.90 ألف دينار أي ما نسبته 23.97%من 
إجمالي قي�مة األس��هم المتداولة وبكمي��ة قدرها 140 

ألف سهم، تم تنفيذها م�ن خ�ال 11صفقة.
ث��م ج��اءت مجموع��ة ج��ي اف ات��ش المالي��ة بقيم��ة 
قدرها76.75 ألف دينار أي ما نسبته 13.34% من إجمالي 
قيمة األس��هم المتداول��ة وبكمية قدره��ا 1.40 مليون 

سهم، تم تنفيذها من خال 10 صفقات.
وتم تداول أس��هم 13 ش��ركة، ارتفعت أس��عار أسهم 7 
شركات، في حين انخفضت أس��عار أسهم شركة واحدة، 
وحافظت بقية الشرك�ات على أسعار إق�فاالتها السابقة.

تغطية أذونات خزانة 
حكومية بـ35 مليون دينار

أعل��ن مص��رف البحري��ن المرك��زي بأنه تم��ت تغطية 
اإلصدار من أذون��ات الخزانة الحكومية الش��هرية التي 
يصدره��ا مص��رف البحرين المركزي نياب��ة عن حكومة 

المملكة.
وتبل��غ قيم��ة ه��ذا اإلص��دار 35 ملي��ون دين��ار لفترة 
اس��تحقاق 182 يومًا تبدأ ف���ي 31 مايو 2020 وتنتهي 
ف��ي 29 نوفمبر 2020، وبلغ معدل س��عر الفائدة على 
ه��ذه األذون��ات 2.62% مقارنة بمعدل س��عر الفائدة 
ألذونات اإلصدار الس��ابق بتاري��خ 10 مايو 2020 حيث 

بلغت 2.67.%
وقد بلغ معدل س��عر الخص��م 98.695% وتم قبول أقل 
س��عر للمش��اركة بواقع 98.663% علم��ًا بأنه قد تمت 
تغطي��ة اإلص��دار بنس��بة 119%، وبلغ الرصي��د القائم 
ألذونات الخزانة مع هذا اإلصدار ما قيمته 2.110 مليار 

دينار.

 وزير المواصالت: المطار الجديد 
جاهز وننتظر تحسن الظروف الدولية

كش��ف وزير المواص��ات واالتصاالت 
المهن��دس كمال بن أحمد محمد عن 
انته��اء المرحل��ة األولى من مش��روع 
توسعة مطار البحرين الدولي الجديد، 
وربط موعد التشغيل بتحسن الظروف 
الدولية الخاصة باإلجراءات االحترازية 
لمكافحة فيروس كورونا )كوفيد 19( 
وحدد نهاية ش��هر أغس��طس المقبل 
موعدًا لانته��اء من المرحلة الثانية. 
وأكد الوزي��ر في تصري��ح ل�»الوطن« 
الب��دء في المرحلة الثاني��ة وقال إنها 

تنقس��م إلى جزأين: الشرقي والمقرر 
االنته��اء من��ه في ش��هر أغس��طس 
المقبل، أم��ا الجزء الغرب��ي فمرتبط 
بالمط��ار القدي��م ولن يت��م البدء في 
عملي��ات ه��ذا الج��زء إال عن��د انتقال 
إلى المطار الجدي��د ألنه يحتاج لهدم 
المبنى القديم. ولفت المهندس كمال 
بن أحم��د إلى أن هذا الجزء األخير من 
المش��روع يمثل أقل من 3% من حجم 
المش��روع اإلجمالي، ويش��تمل فقط 
على بوابتين ال يمكن العمل عليهما 

إال بعد ه��دم المطار القديم، وأكد أن 
المط��ار يعتبر جاهزًا للتش��غيل لكنه 
عقب قائًا: من غير المناس��ب افتتاح 

المطار في مثل هذه الظروف.
وأوضح أن المرحلة الثانية من المطار 
الجدي��د كان من المفت��رض االنتهاء 
منها خال سنة، لكن تم إجراء بعض 
التغيي��رات الت��ي س��رعت م��ن زمن 
االنته��اء بحي��ث س��تكون جاهزة في 
نهاية أغسطس وبداية سبتمبر. وبدأ 
برنامج تحديث مطار البحرين الدولي 

ف��ي فبراي��ر 2016 بتكلف��ه إجمالية 
تبلغ 1.1 ملي��ار دوالر أمريكي، ويمتد 
عل��ى مس��احة 210 أل��ف مت��ر مرب��ع 
وبطاق��ة اس��تيعابية تص��ل إلى 14 
مليون مس��افر و130 ألف حركة جوية 
 4,800 ومناول��ة  س��نويًا  للطائ��رات 
حقيب��ة في الس��اعة. إل��ى جانب ذلك 
كله، يض��م موقف للس��يارات متعدد 
الطواب��ق بمس��احة تق��ارب 27,000 
متر مربع وبس��عة إجمالية تصل إلى 

2,700 سيارة.

أيمن شكل

 »إنفستكورب« يستثمر 340 مليون يورو 
في صندوق للقروض اإليطالية المتعثرة

أعلنت »إنفس��تكورب«، المؤسسة 
المالي��ة العالمية المتخصصة في 
االس��تثمارات البديل��ة، أمس أنها 
أبرمت نهائيًا عقدًا لضخ استثمار 
قيمت��ه نحو 340 ملي��ون يورو في 
للقروض  ث��ان  إيطال��ي  صن��دوق 

المتعثرة المضمونة. 
وكان المستشار الحصري للصفقة 
»إي��دوس بارتن��رز«، وهي ش��ركة 
إيطالي��ة رائ��دة متخصص��ة ف��ي 
تتخ��ذ  واالئتم��ان،  االستش��ارات 
من مدينة ميان��و اإليطالية مقرًا 
له��ا. وحت��ى اآلن، ت��م تخصيص 
أكث��ر م��ن 460 مليون ي��ورو من 
األص��ول الس��تراتيجية الق��روض 
اإليطالية المتعثرة التي وضعتها 

إنفستكورب و»إيدوس بارتنرز«.
الثان��ي  الصن��دوق  ويس��تثمر 
للقروض اإليطالي��ة المتعثرة في 
قروض مضمونة بعقارات سكنية 
ويمث��ل  إيطالي��ا.  ف��ي  وتجاري��ة 
انفس��تكورب  محفظة  الصن��دوق 

التاسعة للفرص الخاصة. 
العام  وأطلقت »إنفستكورب« في 
للف��رص  محفظ��ة  أول   ،2011
الخاص��ة به��دف االس��تفادة من 
الفرص الناش��ئة ع��ن اضطرابات 

السوق والتحوالت الهيكلية.
وق��ال رئي��س الفري��ق العالم��ي 
العاق��ات  وإدارة  للتوزي��ع 
االس��تثمارية في »إنفس��تكورب« 

تيموثي مطر: »خلصنا قبل سنوات 
عدة إلى أن العديد من البنوك في 
أنحاء إيطاليا س��تحتاج إلى تقليل 
تعرضها لمخاطر االئتمان وتعزيز 
ميزانياتها العمومية، وخلق فرص 
الخب��رة  للمس��تثمرين م��ن ذوي 

الكبيرة في االكتتاب«.
وأضاف »نعرف جيدًا سوق القروض 
وعززن��ا  المتعث��رة،  اإليطالي��ة 

قدراتنا أكثر من خال شراكات مع 
خبرات محلية متخصصة في سوق 

االئتمان اإليطالي«.
فيما قالت المحللة االس��تراتيجية 
ف��ي  االس��تثمارية  للمحاف��ظ 
رانغويلوفا:  إيلينا  »إنفستكورب«، 
»هناك ف��رص قوية للحصول على 
ق��روض جذابة بحس��ومات كبيرة 
اإليطالي��ة  الق��روض  ف��ي س��وق 

المتعثرة«.
وأردف��ت »نؤم��ن ب��أن صن��دوق 
للق��روض  الجدي��د  إنفس��تكورب 
اإليطالية المتعثرة سيس��اعد في 
تلبي��ة حاج��ة مهمة في الس��وق، 
كم��ا أنن��ا ملتزمون باالس��تفادة 
م��ن خبرتنا ومواردن��ا لخلق قيمة 
ومساعدة المستهلكين والشركات 
اإليطالي��ة خ��ال ه��ذه المرحلة. 
ونق��در الدع��م ال��ذي نتلق��اه من 
ش��ركائنا الحاليين والمستثمرين 
الجدد، ونتطلع إلى مواصلة تعزيز 

شراكتنا مع إيدوس«.

إيلينا رانغويلوفا إيدوس بارتنرز

 »طيران الخليج« تنقل 
82 طنًا من اإلمدادات الطبية خالل مايو

قام��ت طيران الخليج في ش��هر ماي��و الجاري 
بالتع��اون مع ع��دد من الش��ركات البحرينية 
المتخصصة في اإلم��دادات الطبية بنقل 82 
طنًا من المعدات المتعلقة بمكافحة فيروس 
كورونا )كوفي��د-19(، باإلضافة إلى األدوية، 
م��ن منتج��ات  وع��دد  الطبي��ة،  والمع��دات 
التعقي��م؛ وذلك من خال تخصيص 5 رحات 
للش��حن من عدد م��ن الم��دن الهندية، كما 
قامت الناقلة بتس��يير 6 رحات لنقل 90 طن 
من اإلمدادات الطبية من الهند أيضًا الش��هر 

الماضي.
ويأتي ذلك في إطار الجهود الوطنية المبذولة 
من أج��ل تعزيز توافر اإلم��دادات الطبية في 
المملك��ة، وف��ي ظ��ل اإلج��راءات االحترازية 
الحتواء ومنع للحد من انتشار فيروس كورونا 

)كوفيد-19(.
كم��ا س��ّيرت طي��ران الخلي��ج أم��س رحلتها 
التاريخي��ة األول��ى ضمن سلس��لة من رحات 
الش��حن من المدين��ة الصينية كوان��زو التي 
اس��تخدمت فيه��ا مقص��ورة الش��حن عاوة 
عل��ى مقص��ورات مقاع��د المس��افرين لنقل 

وكان��ت  الطبي��ة،  اإلم��ددات  م��ن  21 طن��ًا 
الناقل��ة ق��د اس��تخدمت مقص��ورات مقاعد 
المس��افرين لنقل عدٍد من األغراض مختلفة 
األحجام واألوزان بهدف االس��تفادة القصوى 
من مس��احة الطائ��رة في ش��حن اإلمدادات 
المذك��ورة. و قامت طي��ران الخليج بنقل تلك 
األدوية واإلمدادات الطبي��ة في مبادرة منها 

لإلس��هام في الجهود الوطنية التي يقوم بها 
كافة أعضاء فريق البحرين.

ويأتي التعاون بين الناقلة الوطنية والشركات 
المحلية لضمان حصول المملكة على كمياٍت 
واف��رة من األدوي��ة والمع��دات الطبية خال 
الظروف الراهنة لتحقيق الهدف المشترك في 

ضمان مجتمٍع آمٍن وصحي للجميع.

وزير المواصالت واالتصاالت



أكد نائب رئيس جامعة الخليج العربي 
واالس��تاذ المش��ارك لألحي��اء الدقيقة 
والمناع��ة د. خال��د س��عيد طب��ارة أن 
»أمص��ال النقاهة إحدى طرق الش��فاء 
م��ن في��روس كورون��ا )كوفي��د 19(«، 
موضحًا أن »الشفاء من المرض يعتمد 
على جه��از مناعة قوي يكافح الفيروس 
ويتغلب عليه«، مش��يرًا إلى أن »العالج 
بال�مص��ل يت��م م��ن خالل حق��ن هذه 
األمص��ال الت��ي تحتوي على األجس��ام 
ال�مضاده، بكمية قد تصل إلى نحو ربع 

لتر، في دم ال�مريض«.
ل���  ف��ي تصريح��ات  د. طب��ارة  وق��ال 
»الوط��ن« إنه »ال ت��زال جائحة كورونا 
تنتشر في جميع بقاع العالم وال بشائر 
عل��ى انتهائه��ا ف��ي القري��ب العاجل 
وال نرى الن��ور في نهاي��ة النفق فكيف 
س��تنتهي؟ ولذل��ك فإنه م��ن ال�مؤكد 
أن��ه مادام هناك حتى لو ش��خص واحد 
مص��اب في العالم فس��وف تنتقل منه 
العدوى آلخرين وهلم جرا ولن تنتهي«.
وكش��ف نائب رئي��س جامع��ة الخليج 
العرب��ي واألس��تاذ المش��ارك لألحي��اء 
الدقيق��ه والمناعة عن أن »هناك حلين 
في األفق، األول هو اكتشاف دواء لعالج 
ال�مرض وعنده يمكن عالج كل مريض 
وربما أيض��ًا حماية مخالطيه من خالل 
الوقاي��ة بتن��اول ه��ذا ال��دواء ولربما 
نس��تطيع ع��الج كل المصابين ونخمد 
الجائحة«، مشيرًا إلى أن »هناك العديد 
من ش��ركات األدوية ومختبرات البحث 
الطب��ي التي تعمل على اكتش��اف هذا 
الدواء الذي سينهي هذه الجائحة، وهذا 
هو الحل األس��رع وأتوقع أن يكون هذا 
الدواء متوفرًا قبل نهاية شهر سبتمبر 

القادم إن شاء اهلل«.
وذكر د. طب��ارة أن »الح��ل الثاني وهو 
األضم��ن فهو تطوي��ر لقاح ض��د هذا 
الفي��روس وهن��اك أيض��ًا العدي��د من 
ال�مختب��رات وش��ركات األدوي��ة الت��ي 
تح��اول تطوير لق��اح وقائ��ي وبعضه 
دخ��ل الطور التجريب��ي على متطوعين 
وبعضها ج��اء بنتائج مش��جعة، ولكن 
ه��ذا الح��ل ل��ن يك��ون جاه��زًا إال بعد 
أمد طوي��ل حيث مازالت هن��اك مراحل 
تجريبي��ه طويلة األم��د، ومن ال�متوقع 
أن ال يك��ون جاه��زًا قبل 18 ش��هرًا في 

الحدود الدنيا«.
وقال إنه »في هذه الفترة لحين تطوير 

دواء ناج��ح فإن الجه��ات الصحية حول 
العال��م تح��اول أن تجد حل��واًل وقتية 
وباألخ��ص، لع��الج الح��االت الحرج��ة 
لتقليل نسبة الوفاة من هذا ال�مرض، 
ومن ه��ذه الحلول اس��تخدام األمصال 
م��ن األش��خاص الذين ش��فوا من هذا 
ال�م��رض، حي��ث إن الش��فاء م��ن هذا 
ال�م��رض يعتم��د عل��ى جه��از مناعة 
ق��وي يكافح ه��ذا الفي��روس ويتغلب 
عليه«. وأش��ار د. طبارة إل��ى أن »ذلك 
يتم من خالل آليات متعددة ينش��رها 
جهاز المناعة إليق��اف تكاثر الفيروس 
في الجس��م والقضاء على جميع الخاليا 
ال�مصاب��ة وبذلك ينته��ي ال�مرض«. 
وذك��ر أن »م��ن أوائ��ل دفاع��ات جهاز 
مض��ادة  أجس��ام  تكوي��ن  ال�مناع��ة 
»Antibodies«، وهي بروتينات ترتبط 

بغشاء الفيروس وتمنعه من االرتباط 
بالخالي��ا وغزوها وبذل��ك تتوقف دورة 
تكاثرالفي��روس، حي��ث تق��وم خالي��ا 
الجس��م  ف��ي  متخصص��ة  ل�مفاوي��ة 
ال�مض��ادة  األجس��ام  ه��ذه  بصناع��ة 
وتفرزه��ا ف��ي ال��دم ومن ثم تنتش��ر 
في جميع س��وائل الجس��م لحمايتنا«. 
د. طبارة أش��ار إل��ى أن »ال�مصل وهو 
الجزيء الس��ائل م��ن الدم بع��د إزالة 
الخاليا والصفائح من ال��دم، وبالتالي 
فإن ه��ذا ال�مص��ل يحت��وي على هذه 
العالج  ويتك��ون  ال�مضادة،  األجس��ام 
بال�مص��ل م��ن حق��ن ه��ذه األمصال 
التي تحتوي على األجس��ام ال�مضاده، 
بكمي��ه قد تص��ل إلى حوال��ي ربع لتر، 
ف��ي دم ال�مريض بحث تق��وم بنفس 
الوظيفة التي تمت في جسم الشخص 

الذي ش��في من ال�مرض حيث ترتبط 
تكاث��ر  دورة  وتقط��ع  بالفيروس��ات 
الفي��روس مم��ا يعط��ي جه��از مناعة 
ه��ذا ال�مريض دفعة من ال�مس��اعدة 
في مكافح��ة الفيروس وتع��زز جهازه 
ال�مناعي ليتغلب على العدوى، ويسمى 

هذا بالمناعه المكتسبة«.
وأوض��ح أن »ال�مجل��س األعلى للصحة 
أعلن مؤخ��رًا أن البحرين بصدد تجربة 
العالج باس��تعمال أمصال النقاهة من 
أش��خاص تم ش��فاؤهم م��ن ال�مرض 
وقد تم دعوة متطوعين تم ش��فاؤهم 
من المرض للتبرع بالدم الس��تخالص 
ال�مص��ل الس��تعماله للع��الج، وتقوم 
العديد من ال�مستشفيات حول العالم 
اآلن بإجراء التجارب لتحديد مدى نجاح 
هذه الطريقة في العالج، وقد تم نش��ر 
بعض المق��االت العلميه عن تقييمه، 
ولكن في األغلب ش��ملت هذه التجارب 
عددًا محدودًا م��ن المرضى تراوح بين 
6 إلى 10 مرضى فقط، وكانت النتائج 

مبشرة ولكن ليست حاسمة«. 
وق��ال إن��ه »عن��د تحدي��د المتبرعين، 
هن��اك ش��روط يتوج��ب االلت��زام بها، 
حيث إن هن��اك محاذير لنقل مصل من 
شخص آلخر، وهي نفس شروط التبرع 
بال��دم لمن��ع انتقال أي م��ن األمراض 
الت��ي تنتق��ل بالدم من ش��خص آلخر، 
ل��ذا تق��وم المختب��رات بفح��ص الدم 
واألمص��ال للتأكد من خلوهم من هذه 

الميكروبات«.
وش��دد د. طب��ارة عل��ى أن »ه��ذا عالج 
تجريب��ي وللتأك��د م��ن صح��ة النتائج 

يتوج��ب اتب��اع الطريق��ة العلمية في 
البح��ث، حي��ث يتوج��ب اختب��ار ع��دد 
م��ن ال�مرض��ى يت��م توزيعه��م إل��ى 
بال�مصل  األولى تحق��ن  مجموعتي��ن، 
ال�معتمد«،  الع��الج  إل��ى  »باإلضاف��ة 
والثانية تحص��ل على العالج ال�معتمد 
فق��ط، ومن ث��م تت��م مقارن��ة نتائج 
التجربة للتأكد من تأثير ال�مصل وهل 
كان ل��ه دور في تقلي��ل فترة أو ضراوة 
ال�مرض أو حصل تحسن في المؤشرات 
اإلكلينيكية؟ وربما يكون التأثير األكبر 
ف��ي ال�مرضى الذي��ن حالته��م حرجة 
مثل كبار الس��ن وال�مرضى ال�مصابين 

باألمراض ال�مزمنة«.
ون��وه إل��ى أن »له��ذا الع��الج تبع��ات 
ممكنة حي��ث إن المصل المحتوي على 
األجسام المضادة ل�فيروس »كورونا«، 
قد يحت��وي أيضًا على أجس��ام مضادة 
أخرى قد تتفاعل مع أنس��جة المريض 
مم��ا قد ينتج عنه تعط��ل عمل بعض 
األعض��اء كالكب��د والكل��ى، ل��ذا م��ن 
الضروري مالحظة عم��ل هذه األعضاء 
لعملها  المخبريه  الفح��وص  ومتابعة 

بعد نقل المصل للمريض«.
وأع��رب د. طب��ارة ع��ن »أمل��ه بنج��اح 
التجربة ف��ي البحري��ن«، مضيف��ًا أنه 
»من المؤمل أن تعلن الجهات الصحية 
ف��ي المملكة عن نتائج ه��ذه التجربة 
قريبًا وتش��ارك باقي دول العالم نتائج 
هذه الدراس��ة لع��ل نتائجها تس��اعد 
الجهات الصحي��ة في الدول األخرى من 
االس��تفادة منه��ا لتطبيقه��ا في عالج 

ال�مرضى في دولهم«.
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إشرافنرحب بمشاركاتكم على
وليد صبري

Health

الشفاء يعتمد على المناعة القوية  
و»أمصال النقاهة« توقف تكاثر الفيروس

 عالج »كورونا« لن يكون قبل
 سبتمبر واللقاح المضاد يحتاج 18 شهرًا
التأثير األكبر لـ»أمصال النقاهة« على 
المسنين والمصابين بأمراض مزمنة

 متابعة الفحوص المخبرية 
بعد نقل »مصل النقاهة« للمريض

أنيميا نقص الحديد: تحدث نتيجة عدم تناول األطعمة الغنية بعنصر الحديد مثل الخضروات الطازجة واللحوم والبيض والخضروات المطبوخة 
مثل السبانخ والخبيزة والملوخية.. وأبرز المضاعفات تتمثل في مشاكل في القلب والجهاز التنفسي

معلومة في كبسولة
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طبارة لـ                : »أمصال النقاهة« 
لعالج »كورونا« بحقن ربع لتر من األجسام المضادة

د. خالد طبارة

 أريج السعد: تناول »الطبق الصحي« 
في مرحلة التحول الغذائي بعد الصيام

نصح��ت نائ�ب رئي��س جمعي��ة أصدقاء 
الصح��ة، وأخصائي���ة التغذي���ة، د.أريج 
السعد، »بضرورة االعتماد على الوجبات 
الصغي��رة المتع��ددة بداًل م��ن الوالئم 
الضخمة، وذلك بعد انتهاء شهر رمضان 
وأي��ام العي��د، وتناول ما يع��رف علميًا ب� 
»الطبق الصحي««، معتبرة أنه »في تلك 
المرحلة االنتقالية يكون الجهاز الهضمي 
أق��ل تحم��اًل لكمي��ات الطع��ام الكبيرة 
التي تؤكل دفعة واحدة«، مش��ددة على 
»ضرورة الحرص على ممارس��ة الرياضة 

بما ال يقل عن 30 دقيقة يوميًا«.
وقال��ت في تصريح��ات ل� »الوط��ن«، إن 
»أهم وجبة من هذه الوجبات هي الفطور 
الصباح��ي، ألن��ه يس��اعد الش��خص على 
التحك��م بالجوع وعلى ع��دم اإلفراط في 
الطع��ام بقية اليوم، حيث إنه من المهم 
تجنب عدم اإلفراط في تناول الطعام ألن 
ذلك يسبب العديد من المشاكل الصحية 
منها فرط الحموضة »اإلرتداد المريئي«، 
ونفخ��ة وأوج��اع ف��ي البطن، وإمس��اك، 

وإضطرابات في الغدد الصماء«.
وقدم��ت د. أري��ج الس��عد »مجموعة من 

المقترح��ات والنصائ��ح لمرحل��ة التحول 
الغذائ��ي بع��د فت��رة الصي��ام، أبرزه��ا، 
تناول 3 فردات تم��ر كوجبة خفيفة قبل 
ص��الة الفجر، وش��رب كوب م��ن اللبن أو 
الحلي��ب قليل الدس��م بعد ص��الة الفجر، 
وم��ن الممكن تن��اول وجبة فط��ور غنية 
بالكربوهي��درات المعق��دة التي تحتوي 
عل��ى األلياف مثل »الخبز األس��مر، حبوب 
اإلفطار الكاملة التي تساعد على تنظيم 

حركة الجهاز الهضمي وبالتالي تس��اعد 
عل��ى تجن��ب اإلمس��اك، وتعط��ي 

الجسم مصدر ثابت من الطاقة 
خالل اليوم فتحافظ على ثبات 

الس��كر فتقلل من  معدالت 
خالل  بالج��وع  اإلحس��اس 

إض��اة  أن  كم��ا  الي��وم، 
البروتينات قليلة الدسم 
من أجبان، لبنة أو بيض 
المع��ززه  األم��ور  م��ن 

لإلحساس بالشبع«.  
وذك��رت أن��ه »م��ن بين 

على  الحرص  المقترح��ات 
اختي��ار الطع��ام المش��وي 

بدل المقلي، واإلكثار من تناول 
الخضروات والفواكه والمكسرات 

النية غير المملحة، وذلك لس��هولة 
هضمه��ا، ولش��غلها حي��زًا هام��ًا م��ن 
المعدة، كما أنها تس��اعد عل��ى التقليل 

من اإلحساس بالجوع«.
ونصحت د. أريج الس��عد »بتناول وجبات 
صغيرة ومتكررة، فتن��اول وجبات كبيرة، 
ثقيل��ة دفع��ة واح��دة يمك��ن أن يخل��ق 

مشاكل في المعدة، وكلما كانت الوجبة 
أكبر، كلما اس��تغرقت المع��دة وقتًا في 
هضمها، مع اس��تهالك وجب��ات الطعام 

قصي��رة ومتك��ررة يجع��ل من األس��هل 
عل��ى المعدة لهضمه وه��ذا أيضًا يحفز 
معدالت التمثيل الغذائي، فمن األفضل 
بي��ن  قصي��رة  الفج��وات  تبق��ي  أن 
الوجب��ات، مثل 3-4 س��اعات بدال 
من الفج��وات طويل��ة مثل 7-6 

ساعات«.
ولضم��ان التن��وع ف��ي تن��اول 
ف��ي  الغذائي��ة  المجموع��ات 
وع��دم  الرئيس��ية  الوجب��ات 
اإلف��راط في الكمي��ات، نصحت 
د. أريج الس��عد »بإتب��اع قاعدة 
تن��اول  أثن��اء  الصح��ي  الطب��ق 
الوجبات الرئيس��ة، م��ع اإلكثار من 
شرب المياة بما ال يقل عن 8 أكواب 
يوميًا، فهذا، إضاف��ة إلى فائدته في 
الوقاية من الجفاف ف��ي حر الصيف، من 
ش��أنه أن يجنب الش��خص اإلف��راط في 
تناول المأكوالت المغرية والمتوفرة في 
كل مكان أيام العيد، مع ضرورة التخفيف 
من تناول الملح والتعويض عنه بعصير 
الليم��ون وبالبه��ارات التي ثب��ت غناها 

بمضادات األكسدة«.

د. أريج السعد

وليد صبري

وليد صبري

األطباء يحاولون استخدام األجسام المضادة في البالزما لمعالجة أعراض »كورونا«
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اآلراء واألفكار الواردة في هذه المقاالت تعكس آراء أصحابها 
وحدهم.. وال تمثل بالضرورة رأيًا أو موقفًا رسميًا لجريدة 

»الوطن« أو سياستها التحريرية 
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يوسف محمد أحمد بوزيد

هيفاء عدوان

@Haifadwanhaifa. juma@gmail .com

نقطة ضوء

الصحافة منذ البدء إلى العهد الزاهر

ف��ي البحرين م��ن الرجال والش��باب الذين أنع��م اهلل عليهم بنعمة 
الس��يطرة عل��ى القل��م، ليحولوا الحبر األس��ود إلى ضي��اء على الورق 
األبي��ض، وال��ذي يمث��ل ما ف��ي وجدانهم م��ن كلمات وجم��ل، نثرًا 
أوشعرًا، وآراء وحكمًا، تتغنى بحب الوطن والوالء للقيادة المعطاءة.

رجال العش��رينيات والثالثينيات من القرن الماضي، والذين س��نحت 
لهم الظروف بالس��فر إلى الدول التي س��بقتنا في تأس��يس األندية، 
كمتنفس عن ط��ول باعهم في الكتابة والخطاب��ة والتمثيل، لذلك 
ش��مروا عن س��واعدهم وحثوا الخطى للح��اق بركب الحض��ارة، وأن 
القل��م فق��ط، ال يمكنه أن يلب��ي إنتاج أفكارهم ويوثقه��ا، فتطلعوا 
إل��ى أن تكون في البحرين مطابع حديث��ة، لتكون نواة أولى لمطابع 
المستقبل. تاريخ طويل للمطابع في البحرين، ورد في كتاب »مسيرة 
وطن« للس��يد عبدالعزيز يوسف أحمد الس��يد. وتلك المطابع، نقلت 
البحري��ن نقلة حضارية وثقافية ومعرفية، وتطلع رجال تلك الحقبة، 
إلص��دار الجرائ��د، وتأت��ي جريدة البحري��ن كأول جري��دة طبعت في 
البالد بتاريخ 10-3-1939 وهي أس��بوعية لصاحبها ومحررها السيد 
عبداهلل الزايد، تلتها مجلة صوت البحرين، وأصحابها نخبة من شباب 

البحرين، »نفس المصدر«.
وفي 17-5-1952، أصدر كي.جي.ميناس ميناسيان جريدة الخميلة، 
وفي 7-7-1952 حصل أحمد محمد يتيم على ترخيص إلصدار جريدة 
باس��م القافلة، مع ع��دد من رجاالت تل��ك الفترة، وف��ي عام 1955 
حصل عبداهلل الوزان على ترخيص إلصدار جريدة أس��بوعية إس��مها 

الميزان، وأصدر الس��يدان محمود محمد الم��ردي وإبراهيم المؤيد، 
جريدة الش��علة في عام 1956، وجريدة الخليج لمؤسس��ها لورانس 
باللغ��ة اإلنجليزية عام 1956، ثم جريدة األض��واء لصاحبها محمود 
الم��ردي عام 1965، وهي أس��بوعية، وأول جريدة يومية صدرت عام 
1976 لصاحبه��ا محمود المردي أيضًا، اس��مها أخبار الخليج »بنفس 
المص��در«، والتي الزالت تؤدي رس��التها الرائدة ف��ي ميدان صحافة 
البحرين. وحديثًا في س��احتنا الصحافية صدرت »األيام« و»الوسط« 
و»الميثاق« و»العهد« و»الوطن« و»الوقت« و»البالد«، و»النبأ« قبل 

أن تتحول إلى إلكترونية، وجرائد باللغة اإلنجليزية.
صحف ما قبل االستقالل، كانت تحت الرقابة، وال يخلو عدد منها من 

مقال مبتور، أو احتجاب جريدة لعدة أيام.
وف��ي العهد الزاه��ر، والمش��روع اإلصالحي لحضرة صاح��ب الجاللة 
مليكن��ا حمد بن عيس��ى آل خليف��ة عاهل البالد المف��دى حفظه اهلل 
ورع��اه، أصبح��ت الصحافة الس��لطة الرابع��ة قواًل وعم��اًل، وُأعطيت 
الكلمة الهادفة والتي تبني الوط��ن وتكرس الوحدة الوطنية، كامل 
حريتها وفق قانون الصحافة، ونش��طت العق��ول الرائدة، وكثر عدد 
الصحافيين واإلعالميين الذي��ن يمدون من صحفنا اليومية بكل رأي 
س��ديد في جميع المجاالت، ه��دف الجميع مصلح��ة مملكة البحرين 
العلي��ا أواًل، واذ احتفلنا ونحتفل دومًا بي��وم الصحافة البحرينية فإن 
من واجبنا جميعًا ان نهنئ قيادتنا الرشيدة بهذا اليوم المشرق، كما 

نستذكر الرجال والمؤسسين لهذا الصرح العظيم.

التطاول 
على العراق

أن يوعز النظام اإليراني لإليرانييين لرفع صور الخميني وخامنئي وسليماني 
وآخري��ن غيرهم ولصقها على الجدران في ش��وارع طهران وكل مدن وقرى 
إي��ران فهذا حقه الذي ال يلومه عليه أح��د، لكن أن يوعز ألتباعه لرفع تلك 
الصور ولصقها على الجدران في ش��وارع المدن العراقية فهذا تدخل سافر 
وتط��اول ينبغي عدم الس��كوت عنه وعدم اكتف��اء العراقيين بالتعبير عن 

غضبهم بتمزيقها وركلها باألحذية، كما حدث في ديالى أخيرًا. 
وأن يوع��ز النظام اإليراني لإليرانيين ويحرضهم على االحتفال بما أس��ماه 
ذك��رى انتصار إيران عل��ى العراق في مدن وقرى إي��ران فهذا حقه الذي ال 
يلوم��ه أحد عليه، لك��ن أن يوعز ألتباع��ه فعل ذلك في الع��راق فهذا هو 
التدخ��ل والتطاول الذي ينبغي عدم الس��كوت عنه م��ن قبل العراقيين بل 

من قبل العرب أجمعين. 
م��ا حدث أخيرًا ف��ي العراق أم��ر خطير ويجب وض��ع حد ل��ه والتأكيد على 
ع��دم تكراره، فال عالقة ألصح��اب تلك الصور بالع��راق وال مكان لهم فيه 
وال مكانة. العراق ليس��ت أرضًا فارس��ية، ووجود نظام يتماهى مع النظام 
اإليراني فيه أو يعتبر نفس��ه تابعًا له ال يعني أن الش��عب العراقي موافق 

على هذا الذي حدث ويراد له أن يتكرر. 
العراق عربي والش��عب العراقي ال يمكن أن يقبل بقيام عراقيين من أتباع 
النظ��ام اإليراني باالحتفال ولو في أماكن س��رية أو افتراضيًا بما يس��ميه 
النظ��ام اإليراني بانتصار إي��ران على العراق أو نش��ر فيديوهات تعبر عن 

ذلك. 
هذا الذي جرى أخيرًا وما يجري بين الحين والحين يؤكد أن النظام اإليراني 
ينظ��ر إلى العراق بمنظ��ار مختلف عن الذي يدعيه وأن��ه يريد له أن يكون 
ميدانًا لمعاركه مع اآلخرين الذين يعاديهم ويعمل على تخريب بلدانهم. 
ت��رى ما الذي يمك��ن أن يحدث لو أن عراقي��ًا أو معارضًا إيراني��ًا رفع صورًا 
لشخصيات يصنفهم النظام اإليراني في خانة األعداء أو يتخذ منهم موقفًا 

في أحد شوارع طهران أو أي مدينة أو قرية إيرانية؟

العقالني ضمن األفق اإلنساني

التالزم بين المواطنة والديمقراطية كثقافة 
وكممارس��ة، أمر ض��روري وأساس��ي، ويعد 
الضمان��ة األساس��ية الس��تقرار المجتم��ع. 
ولك��ن لألس��ف هنالك م��ن يح��اول جاهدًا، 
وبال ه��وادة، اس��تبعاد المواطنة كأس��اس 
للتعايش، ويقت��رح في المقابل حلواًل بديلة 
يحتم��ون به��ا، ولذلك يعمدون، في س��بيل 
تكري��س مصالحه��م الضيقة، إل��ى تخويف 
الناس من أن يكونوا أفرادًا أحرارًا، يتمتعون 
بحرية فكرهم واختياره��م، إنهم ال يريدون 
»مواطنية« بل يريدونها فئوية محصنة ضد 
»دولة المواطنة«، وحين تب��دأ المجتمعات 
بالتعبير عن نفس��ها بهويات فئوية، فهذا 
يعن��ي بداي��ة انته��اء الدول��ة والدخول في 
نف��ق مظل��م م��ن االنقس��امات والصراعات 
والمواجه��ات. فمهم��ا بالغنا ف��ي الحديث 
عن التعايش والتس��امح، فإننا في ظل هذه 
البنى الصاعدة التي تعمق أسباب التصنيف 
الفئ��وي، فل��ن نجد قاع��دة للمس��اواة بين 
المواطنين على أس��اس هوياته��م الوطنية 
الجامع��ة، ف��ي مفارقة بي��ن رفع ش��عارات 
الدولة المدنية الديمقراطية، وبين تكريس 
الفئوية فكرًا وشعارًا وممارسة وانعزااًل، من 
دون الش��عور باحتم��االت الوق��وع في مأزق 

فكري وأخالقي وسياسي.
ولذل��ك م��ن الطبيع��ي أن تظه��ر بع��ض 
الممارس��ات غي��ر الس��وية، مث��ل التقلي��ل 
م��ن مواطنة اآلخري��ن، وامته��ان كرامتهم 
ومعتقداته��م باس��م حرية التعبير، ونش��ر 
الص��ور النمطية عنه��م، بما يتج��اوز القيم 
بذل��ك  نفس��ها.  الديمقراطي��ة  والمب��ادئ 
تتكش��ف حقيقة مفزعة هي وليدة اإلفالس 
الفكري والسياسي، بأن نسق القيم الثقافي 
الذي نش��أ ونما مع نش��وء الش��عور الوطني 
والقومي واإلنساني التحرري، يتعرض اليوم 
إل��ى الت��آكل واالنهيار ف��ي الحي��اة العامة، 
وف��ي اإلعالم، ف��ي لغة التخوي��ن والتخويف 
والتحقير والسباب، نتيجة النفصال المعرفة 
ع��ن األخالق وعن قضايا الن��اس والمجتمع، 
وعن العقالنية والثواب��ت الجامعة لألوطان 

وللبشر في كل مكان. 
وال ش��ك هن��ا أن األم��ر ل��ه عالق��ة بثقافة 
الشعوب والتي تعد من العوامل الرئيسية، 
في تكريس وتجس��يد المواطنة المتساوية 
كقيم��ة وكفع��ل، أو الحد من ه��ذا االتجاه، 
ولك��ن الديمقراطية كفكر وكممارس��ة في 
أجه��زة الدول��ة والمجتم��ع، تكس��ب ه��ذه 
المواطن��ة فرصة أكبر للبروز والتجس��د على 

صعي��د الواق��ع، حت��ى وإن كان��ت تركيب��ة 
المجتم��ع عل��ى درج��ة كبي��رة م��ن التنوع 

والتعدد االجتماعي واالثني والثقافي.
الدول��ة  أفرغ��ت  ولك��ن، لألس��ف، فمثلم��ا 
أه��م مضامينه��ا  م��ن  نفس��ها  العربي��ة، 
التحررية، ونكصت عن التعبير عن التطلعات 
التحرري��ة ف��ي التق��دم والعدال��ة والحداثة 
والوحدة، فإن بع��ض الجماعات نكصت هي 
األخرى عن الثوابت، وحولت الفكر إلى شعار 
عدمي، مستعيضة به عن االنخراط فيما هو 

عقالني وواقعي، ضمن األفق اإلنساني.

* همس:
أبحث عن نفسي

تاهت في ثنايا الطريق،
أناطح سماء غربتي،
في محراب األناشيد.

وفي لحظة العقم األبدي،
أقرع باب حيرتي، 

دون اشتهاء،
فال أعثر على الزنبقة،

خلف بقايا الحلم.

 عيٌد يقاوم
الحزن بعزم 

وطن وهمة قائد

»نرسل لكم جميعًا تهانينا بمناسبة عيد الفطر المبارك، سائلين اهلل تعالى 
أن يمتعكم بالصحة والعافية، وعس��اكم م��ن العايدين الفايزين، وكل عام 

وأنتم بخير«. حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين.
بهذه الرسالة الملكية السامية جدد أهل البحرين، مواطنين ومقيمين، األمل 
بالغد األجمل وضربوا موعدًا مع الفرح القادم رغم ما نعانيه ويعانيه العالم 
م��ن تداعيات األزم��ة الحالية، والتي فرض��ت علينا جميعًا وضع��ًا اجتماعيًا 

واقتصاديًا وإنسانيًا غير مسبوق.
انقضى ش��هر الخير والبركة وقد عش��ناه بوضعه االس��تثنائي المختلف عن 
س��ابقيه، حيث ال تجمعات أو غبقات أو مجالس، وال حتى صالة في المساجد، 
لكننا أتممناه بعبادته وطاعاته، كٌل حسب قدرته واستطاعته، وها هو العيد 
وق��د جاء في ذات الظ��روف وقد فرضت علينا أزمة كورونا وضعًا اس��تثنائيًا، 
حرمنا فيه من ممارس��ة طقوس��نا وعاداتنا، حيث الجمع��ات العائلية ولمة 

األصدقاء وعناق األهل واألحبة، ومشاهدة فرحة العيد في عيون األطفال.
وبرس��الة أبوية م��ن جاللة الملك، جاء العيد هذا الع��ام فاتحًا أبواب الفرح، 
وكأن به يهمس بنا أن األمل ال يزال قائمًا، فوطن يقوده ملك حكيم ويحميه 
فري��ق البحرين بقيادة س��مو ولي العهد، ال بد له أن يتج��اوز األزمة، ويعيد 
حياتن��ا إلى ما كانت عليه وقد اكتس��بنا خبرات جديدة ومناعة ضد ما يمكن 

أن يدخره المستقبل لنا من تحديات.
عيد اس��تثنائي بكل المقاييس مر، فرض علينا سلوكيات لم يكن يخطر في 
ب��ال أكثرنا تفائاًل قدرتنا على اكتس��ابها أو التعامل معها، حيث اس��تبدلنا 
زيارة األه��ل واألصدقاء، رغم قربهم، بالتواص��ل معهم من خالل الهاتف أو 
عبر مواقع التواصل االجتماعي، واس��تعضنا عن األحضان والقبل اإلش��ارات 
ع��ن بعد، وكان التلفزيون ومواقع األفالم والمسلس��الت العالمية بدياًل عن 
جوالتنا و»اكل النفيش« في صاالت السينما، ولم تعد المقاهي والمجمعات 
والمطاعم س��احات لس��هراتنا وجمعاتنا بعد أن احتضنتن��ا بيوتنا بكبيرها 

وصغيرها. 
عيد الفطر على وقع كورونا خلق فينا حالة من الخوف والترقب، واهتمام غير 
مس��بوق بمتابعة كل تطوراته محليًا وعالميًا، وكل ما يرش��ح من معلومات 
وأخب��ار م��ن هنا أو هناك عن أم��ل في الوصول إلى لقاح أو دواء يس��اهم في 
القض��اء على هذا الوباء، الذي اس��تنزف اقتصاد العالم وجمد طاقاته وعطل 

حياة مئات الماليين في مختلف القارات والبلدان.
ورغم كل ذلك، البد لنا أن نواصل الحمد والشكر هلل أننا في وطن عزيز كريم، 
وفي ظ��ل قيادة حكيمة اتخذت قرارها الحاس��م والنهائي من��ذ بداية تفجر 
األزمة، بأن اإلنسان أولويتها األولى وصحته أعلى اهتماماتها، وما دونه فال 

يعدو أن يكون تحديات ثانوية سنتجاوزها وسننتصر عليها..
تقبل اهلل طاعاتكم، وكل عام وهذا الوطن ومليكه وش��عبه ينعمون بموفور 

الصحة وتمام العافية..

* إضاءة..
م��ا مر ذكرك إال وابتس��مت له.. كأنك العي��د والباقون أي��ام، »جالل الدين 

الرومي«.

كمال الذيب

مجرد رأي

العودة »لما قبل« »كورونا«!

كن��ا نتح��دث في األيام الس��ابقة عن قي��ام بعض ال��دول باألخص 
األوروبي��ة بتخفي��ف القي��ود واإلج��راءات عل��ى األعم��ال والمرافق 
الترفيهية والمطاعم والمس��ابقات الرياضية، تمهيدًا لعودة الحياة 

إلى ما كانت عليه »قبل« فيروس كورونا )كوفيد 19(. 
كان التساؤل ما إذا بالفعل وصلنا لتوقيت يسمح لتخفيف اإلجراءات 
ش��يئًا فش��يئًا، حتى يس��تعيد الن��اس حياتهم، وحتى تع��ود عجلة 
االقتصاد للدوران، في الوقت الذي نسمع فيه يوميًا تسجياًل إلصابات 

جديدة، ما يعني أن الفيروس مازال موجودًا ولم ينتهي وجوده. 
ال��دول الش��قيقة وعلى رأس��ها المملكة العربية الس��عودية أعلنت 
عن تخفي��ف تدريجي لعمليات اإلغالق وتخفي��ف اإلجراءات، تمهيدًا 
للعودة إل��ى الحياة الطبيعية، من ممارس��ة األعمال، واالس��تعداد 
للعام الدراس��ي الجديد بعد ش��هور. كمتابعين لم��ا يحصل حولنا، 
ق��د تكون اإلجراءات التي تتخذ حول العالم تمثل »بش��ائر« خير، إذ 
يب��دو نظريًا أننا تعدينا أصعب مراحل المرض، من ناحية التفش��ي 
ومقاومت��ه عبر مناعة األفراد، لكن مثلم��ا قلت بأن الفيروس مازال 
موجودًا، بالتالي العودة لحياة »ما قبل« الكورونا لن تحصل بش��كل 
كام��ل، إذ حتى من تخفيف اإلجراءات وإع��ادة فتح كثير من األماكن 
مثلما حصل مؤخرًا مع الصالونات والمحالت وغيرها، فإن الفرد عليه 
دائمًا أن يتعامل مع هذا الوضع وكأنه الوضع الس��ابق الذي يتطلب 
أخذ الحيطة الحذر، واتباع إرش��ادات التباع��د االجتماعي، والتعقيم 
الدائم لليد واألدوات المختلفة، وتقليل عمليات الخروج إال للضرورة، 
إذ نقطة اإلعالن عن نهاية هذا الوباء لن تتعدى عملية اإلعالن عن 

عالج صريح، أو مصل مضاد يقي اإلصابة بالعدوى. 
من ضم��ن جملة ما تردد مؤخ��رًا، وأيضًا طرحه بع��ض النواب، ما 
يتعلق بفتح المنافذ البرية، وتحديدًا نتحدث عن جس��ر الملك فهد، 
بحيث يتمكن الناس من التنقل بين الجانبين البحريني والسعودي، 
وكذل��ك الوصول للبحري��ن من بقي��ة دول الخليج، لك��ن حتى هذه 
اللحظ��ة تظل العملية غير محس��ومة، خاصة في ظل إجراءات الحجر 
المتبع��ة عند التنق��ل، وكيف س��يتم التكيف معها ل��و فتح المنفذ 

البري؟!
إع��ادة الحياة للجس��ر، تعني الكثير بالنس��بة للبحري��ن، من ناحية 
اقتصادية عبر السياحة وما يتداخل معها من عمليات سفر وإشغال 
فندقي وتس��وق، وهو أمر نحتاجه بشدة في ظل ما أصاب االقتصاد 
من ضرر، وكذلك يتسق مع مطالبات شعبية من الجانبين البحريني 
والس��عودي، لك��ن تظل ه��ذه الخطوة ف��ي حاجة لوض��ع تعامالت 
مقابلة تضمن سالمة الجميع. الحديث يدور عن قرب فتح المطارات 
والرح��الت المتنوعة، ودول أوروبية بدأت تروج مجددًا للس��ياحة في 

الصيف، والعالم تترقب عودة الحياة لما كانت عليه. 
األمور بإذن اهلل س��تعود لما كانت عليه، عاجاًل أم آجاًل، لكن السؤال 
كيف ستكون العودة، وهل ستكون آمنة تمامًا، أم أن هذا الفيروس 

يتطلب التعايش معه كمرض كسائر األمراض؟!
أس��ئلة عديدة تطرح، والناس مشاعرها تتباين بين المخاوف وبين 
الرغبة الشديدة النتهاء هذا الوضع المتعب، وكل ما نأمله أن تكون 

الخطوات مدروسة وآمنة للجميع.



المنامة - أمانة العاصمة

أكـــدت مدير عـــام أمانـــة العاصة شـــوقية 
حميدان أن عـــدد المالحظـــات والبالغات 
التـــي تلقتهـــا أمانـــة العاصمة خـــالل الربع 
مـــن  الفتـــرة  فـــي  العـــام  هـــذا  مـــن  األول 
ينايـــر وحتـــى نهايـــة مـــارس 2020 بلغت 
328 مالحظة، وردت على 26 استفســـارا، 
و12 مقترحـــا، بنســـبة معالجـــة للشـــكاوى 

والمالحظات بلغت 100 ٪.
وبينت حول كيفية تلقي هذه المالحظات 
أمانـــة  أن  واالستفســـارات  والبالغـــات 
القنـــوات  مـــن  عـــددا  خلقـــت  العاصمـــة 
التقليـــدي  اإلعـــالم  تشـــمل  اإلعالميـــة 
أخـــرى  وتطبيقـــات  اإللكترونـــي،  أو 
موضحـــة  أيضـــا،  اب  الواتـــس  كخدمـــة 
والبالغـــات  المالحظـــات  مـــن   %  82 أن 
بعدد 223 تـــم تلقيها عبـــر النظام الوطني 
والشـــكاوى “تواصل”،  للمقترحـــات 
وجـــاء ثانيـــا الشـــكاوى التـــي وردت عبـــر 
االتصـــال الهاتفـــي، حيث بلغت نســـبتها 8 
ثـــم  عددها 46 مالحظـــة،  %، وبلـــغ 
البالغـــات التـــي تلقتهـــا األمانـــة المحولـــة 
بنســـبة 5  العاصمـــة  محافظـــة  مـــن 
بلـــغ  فيمـــا  % وعددها 33 مالحظـــة، 
األمانـــة  تلقتهـــا  التـــي  المالحظـــات  عـــدد 
المحليـــة  الشـــخصي  الحضـــور  مـــن 
نحو 24 مالحظة، وشكلت نسبة 5 % من 

إجمالـــي البالغـــات، وقـــد تـــم الـــرد عليهـــا 
جميعها.

وأشـــارت إلـــى أن الوقـــت المحـــدد لرفـــع 
المالحظات والبالغات هو يوما عمل فقط، 
مؤكدة حرص أمانة العاصمة على متابعة 
معالجة شـــكاوى ومالحظـــات المواطنين 
في أســـرع وقـــت ممكن، وقالـــت إن أمانة 
العاصمة تســـعى لتيســـير وتحسين جودة 
خدمـــة تلقي الشـــكاوى من خـــالل متابعة 
مالحظـــات الجمهـــور أيضـــا فـــي مختلـــف 
قنوات التواصـــل االجتماعي وتقوم بالرد 
عليهـــا، ويحقق ذلك زيـــادة وعي المجتمع 
بـــدور البلديـــة واختصاصاتهـــا والخدمات 
التـــي تقدمهـــا مـــا ينعكـــس علـــى تقليـــل 

المخالفات البلدية.
وعـــن أنـــواع البالغـــات والمالحظات التي 
وردت علـــى أمانـــة العاصمة مـــن الجمهور 
فـــي الفتـــرة، أوضحـــت المديـــر العـــام أن 
نظافـــة  بأمـــور  تعلقـــت  األكبـــر  النســـبة 
المناطق، وبلغت 44 %، أي 221 مالحظة 
حاويـــات  توفيـــر  طلـــب  بيـــن  وتنوعـــت 
تلـــك  ثـــم  متنوعـــة،  مخالفـــات  وإزالـــة 
المتعلقة بالمتنزهات والحدائق بنسبة 38 
ذلـــك  يلـــي  مالحظـــة،  % وعددهـــا 52 
مالحظات خدمات المشـــتركين بنسبة 10 

% وعددها 15 مالحظة.

أمانة العاصمة تتلقى 328 مالحظة معظمها من “تواصل”

دعـــم سمـــو الشيـــخ ناصــــر أنجــح “الساريــــة”
أكــد وزيــر االعــالم علــي الرميحــي أن دعــم ممثل جاللة الملك المفدى لألعمال اإلنســانية وشــؤون الشــباب مستشــار 
األمن الوطني رئيس المجلس األعلى للشباب والرياضة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة  المستمر لقطاع اإلعالم 
يعكــس حــرص ســموه علــى تطوير هــذا القطاع الحيــوي والنهوض به باعتباره مــرآة تعكس هوية الوطــن ومنجزاته 
الحضاريــة، تنفيــًذا لتوجيهــات حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســى آل خليفة عاهل البالد المفدى أيده هللا 

ورعاه.

الكبيـــر  الدعـــم  وثمـــن وزيـــر اإلعـــالم 
والمتابعـــة المســـتمرة مـــن قبـــل ســـمو 
خليفـــة  آل  حمـــد  بـــن  ناصـــر  الشـــيخ 
التلفزيونـــي  المســـابقات  لبرنامـــج 
“الســـارية” الذي بثه تلفزيون البحرين 
خـــالل شـــهر رمضـــان المبـــارك، مؤكًدا 
أن دعـــم ســـموه كان لـــه الـــدور األكبـــر 
فـــي إنجاح هذا اإلنتـــاج الوطني الذي 

يهدف للحفاظ على موروثنا الشـــعبي 
لألجيـــال  ونقلـــه  العريـــق  وتاريخنـــا 

القادمة. 
وتقـــدم  وزير اإلعالم بخالص الشـــكر 
والتقديـــر للجنـــة رياضـــات المـــوروث 
األعلـــى  للمجلـــس  التابعـــة  الشـــعبي 
للشـــباب والرياضة ولشـــركة البحرين 
والالســـلكية  الســـلكية  لالتصـــاالت 

“بتلكـــو”، على دعم البرنامج والتعاون 
المســـتمر مـــع وزارة اإلعـــالم لمـــا فيه 
تعزيز الدور الحيوي إلعالمنا الوطني.

وشـــدد وزيـــر اإلعالم علـــى أن الوزارة 
وبرامجهـــا  خططهـــا  فـــي  مســـتمرة 
الوطنيـــة  الهويـــة  لتعزيـــز  الراميـــة 
البحرينـــي  التـــراث  علـــى  والحفـــاظ 

األصيل وتطويره.

المنامة - بنا
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50 مليون مشــاهدة لفيديو جاللته علــى مواقع التواصل االجتماعي

العاهل يبادل المواطنين والمقيمين التهنئة بالعيد

تلقــى المواطنــون والمقيمــون فــي مملكــة البحرين وخارجها تهان من عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســى آل خليفة، 
عبر رسالة نصية، متبوعة برابط فيديو يهنئ فيه جاللته بعيد الفطر المبارك، متمنًيا جاللته للمواطنين دوام الصحة والعافية.

رســـالته  فـــي  جاللتـــه  وقـــال 
تســـلمها  التـــي  النصيـــة 
المواطنون “نرســـل لكم جميًعا 
تهانينـــا بمناســـبة قـــدوم عيـــد 
هللا  ســـائلين  المبـــارك،  الفطـــر 
بالصحـــة  يمتعكـــم  أن  تعالـــى 
مـــن  وعســـاكم  والعافيـــة، 
العايديـــن الفايزيـــن، وكل عـــام 

وأنتم بخير”.
وقد القت هـــذه اللفتة الكريمة 
الشـــكر  الملـــك  جاللـــة  مـــن 
واالعتزاز من عموم المواطنين 
والمقيميـــن الذيـــن عبـــروا عـــن 
بتهنئـــة  وغبطتهـــم  ســـعادتهم 

جاللته وفخرهم بها.
وزارات  مـــن  عـــدد  وقامـــت 
علـــى  بالـــرد  الدولـــة وهيئاتهـــا 
تهنئة جاللته بالشكر والعرفان، 

حســـابات  تناقلـــت  وكذلـــك 
االجتماعـــي  التواصـــل  مواقـــع 
والمواقـــع اإلخبارية الخليجية 
والعربية ردود فعل المواطنين 
بلـــغ  بتهنئـــة جاللـــة الملـــك، إذ 
عدد المشـــاهدات على مختلف 
االجتماعـــي  التواصـــل  مواقـــع 
وتطبيقات المراســـالت )تويتر، 
انستغرام، سنابشات، فيسبوك، 
واتســـاب( أكثر مـــن 50 مليون 
مشـــاهدة، وشـــاركت حسابات 
خليجيـــة وعربية عدة بالتهنئة 
األبويـــة  بالمشـــاعر  واإلشـــادة 
مـــن لدن جاللته، التي المســـت 
والمقيمين  المواطنيـــن  قلـــوب 
فـــي مملكة البحريـــن وخارجها 
في ظل الجائحة التي يعيشها 

العالم.

المنامة - بنا

جاللة الملك

المنامة - بنا

بعـــث عاهـــل البـــالد صاحب 
بـــن  حمـــد  الملـــك  الجاللـــة 
عيســـى آل خليفـــة ورئيـــس 
الســـمو  صاحـــب  الـــوزراء 
الملكـــي األميـــر خليفـــة بـــن 
وولـــي  خليفـــة  آل  ســـلمان 
العهـــد نائـــب القائـــد األعلـــى 
النائب األول لرئيس مجلس 
الســـمو  صاحـــب  الـــوزراء 
الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن 
برقيـــات  خليفـــة،  آل  حمـــد 

تهنئة إلى رئيـــس جمهورية 
علييـــف،  الهـــام  اذربيجـــان 
وذلك بمناســـبة ذكـــرى العيد 

الوطني لبالده.
رئيـــس  ســـمو  بعـــث  كمـــا 
الـــوزراء وســـمو ولـــي العهد 
نائـــب القائد األعلـــى النائب 
مجلـــس  لرئيـــس  األول 
الـــوزراء برقيتيـــن مماثلتين 
إلـــى رئيس وزراء أذربيجان 

علي أسادوف.

البحرين تهنئ 
أذربيجان بالعيد الوطني

المنامة - بنا

بعـــث عاهـــل البـــالد صاحـــب 
الجاللة الملك حمد بن عيسى 
آل خليفـــة، ورئيـــس الـــوزراء 
الملكـــي  الســـمو  صاحـــب 
األميـــر خليفـــة بن ســـلمان آل 
نائـــب  العهـــد  وولـــي  خليفـــة، 
القائـــد األعلـــى النائـــب األول 
الـــوزراء  مجلـــس  لرئيـــس 
صاحب الســـمو الملكي األمير 
ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة 
رئيســـة  إلـــى  تهنئـــة  برقيـــات 

جمهوريـــة أثيوبيـــا الفيدرالية 
الديمقراطية ســـاهلي زيودي؛ 
وذلـــك بمناســـبة ذكـــرى العيد 

الوطني لبالدها.
كما بعث ســـمو رئيس الوزراء 
وســـمو ولي العهد نائب القائد 
األعلـــى النائـــب األول لرئيس 
برقيتيـــن  الـــوزراء  مجلـــس 
مماثلتيـــن إلـــى رئيـــس وزراء 
جمهوريـــة أثيوبيـــا الفيدرالية 

الديمقراطية آبي أحمد.

... وتهنئ 
أثيوبيا بالعيد الوطني

ربط األجيال الحالية والمستقبلية بالتراث
ــاس فـــي تــرســيــخ الــهــويــة ــ ــك أس ــري ــام ش ــ ــد: اإلعـ ــم ــر بـــن ح ــاص ن

أكد ممثل جاللة الملك لألعمال اإلنسانية 
وشـــؤون الشباب مستشار االمن الوطني 
رئيس المجلس األعلى للشباب والرياضة 
ســـمو الشـــيخ ناصر بـــن حمـــد آل خليفة 
أن مملكـــة البحريـــن ماضية فـــي طريقها 
نحـــو المحافظـــة على الموروث الشـــعبي 
بمـــا يتوافـــق مـــع توجيهات عاهـــل البالد 
صاحـــب الجاللـــة الملك حمد بن عيســـى 
آل خليفة، باعتباره يمثل جزءا مهما من 
تاريـــخ البحريـــن ومحطـــة مـــن محطات 
التليـــد، مؤكـــدا أهميـــة تقديـــم  مجدهـــا 
فـــي  تســـاهم  التـــي  الرائـــدة  المبـــادرات 
المحافظة على الموروث الشعبي لمملكة 
البحريـــن والعمـــل بصـــورة تكامليـــة أكبر 
وبطريقـــة صحيحـــة نحـــو ربـــط األجيال 
الحالية وأجيال المســـتقبل بتراث اآلباء 

واالجداد.
جـــاء ذلك خالل اســـتقبال ســـمو الشـــيخ 
ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفـــة لطاقـــم عمل 

برنامج “الســـارية” بحضور وزير شـــؤون 
اإلعـــالم علـــي الرميحـــي و وزيـــر شـــئون 

الشباب والرياضة أيمن المؤيد.
وقـــال ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل 
خليفـــة فـــي حديثه مع طاقـــم البرنامج “ 
يعتبر الموروث الشـــعبي جـــزءًا مهمًا من 
تاريـــخ البحريـــن وقد ارتبطت بـــه ثقافة 
أهـــل البحرين منذ القـــدم كما أن المورث 
الشـــعبي يمثـــل منبـــت الهويـــة الوطنيـــة 
ويبعث علـــى تعزيز قيم الوالء واالنتماء 
لمملكـــة البحريـــن لـــذا فقد حرصنـــا على 
دعم برامج ومبادرات الموروث الشـــعبي 
التواصـــل  جســـور  مـــن  جســـر  لتشـــكل 
بيـــن أجيال الماضـــي والحاضـــر واجيال 
المســـتقبل، لينتقل لهم الموروث الشعبي 
البحريني بصـــورة الصحيحة وليتفكروا 

في تراث البحرين القديم”.
وتابـــع ســـموه: “نبـــذل جهودا كبيـــرة من 
لمملكـــة  الشـــعبي  المـــورث  تعزيـــز  أجـــل 
تعليـــم  خـــالل  مـــن  وتوثيقـــه  البحريـــن 

جيل الشـــباب لما هي الموروث الشـــعبي 
وأهميته بالنســـبة للبحريـــن والعمل على 
تشجيعهم من أجل تعلم فنون الموروث 
وتكوينـــه  تاريخـــه  ومعرفـــة  الشـــعبي 
واالنخـــراط فيه باعتبـــاره جوهر هويتنا 
الوطنية”. وبين سموه “إن االعالم شريك 
المـــوروث  هويـــة  ترســـيخ  فـــي  أســـاس 
الشـــعبي لمملكة البحرين وهو االمر الذي 
اتضـــح مـــن خالل الجهـــود الكبيـــرة التي 

بذلهـــا طاقم الفريق والـــذي كان له الدور 
األساســـي في نجاح البرنامج وجعله من 
البرامـــج التلفزيونية التي حققت نجاحا 

كبيرا ومتابعة جماهيره متميزة”.
وأعرب ســـموه عن تقديره لطاقم الفريق 
التـــي  والخاصـــة  الرســـمية  والجهـــات 
ســـاهمت في نجـــاح البرنامـــج والوصول 
الـــى األهـــداف التـــي وجد مـــن أجلها في 
تعزيز هوية الموروث الشعبي البحريني.

سمو الشيخ ناصر بن حمد يستقبل فريق عمل برنامج السارية 

المنامة - بنا

المنامة - وزارة الداخلية

ســـمو  الجنوبيـــة  اســـتقبل محافـــظ 
الشـــيخ خليفـــة بـــن علي بـــن خليفة 
آل خليفة وبحضـــور نائب المحافظ 
العميد عيســـى  الدوســـري، رؤســـاء 
لمديريـــة  التابعـــة  الشـــرطة  مراكـــز 

شرطة المحافظة.
ورحـــب ســـمو المحافـــظ بالحضور، 
موضحـــا أن التواصل مع المواطنين 
متابعـــة  فـــي  مهمـــا  دورا  يلعـــب 
متطلباتهم األمنية واالجتماعية من 
خـــالل الجهـــود المبذولـــة والتعـــاون 
ومديريـــة  المحافظـــة  بيـــن  القائـــم 
األهالـــي  مـــع  والتواصـــل  الشـــرطة، 
االحترازيـــة  اإلجـــراءات  لتطبيـــق 

الالزمة.
وأكـــد ســـموه أن هـــذه االجتماعـــات 

تعـــد مـــن أهـــم األولويـــات لمتابعـــة 
االحتياجـــات األمنيـــة فـــي مختلـــف 
مناطـــق المحافظـــة، مّطلعـــا ســـموه 
على دور مديرية الشـــرطة والمراكز 
التابعـــة لهـــا، مـــن حيـــث اتخـــاذ كل 
األمنيـــة  والتدابيـــر  اإلجـــراءات 
بمتابعـــة  ســـموه  مشـــيدا  الالزمـــة، 
خطط العمل لتعزيز األمن والسالمة 

بأعلى المقاييس.
عـــن  الحضـــور  عبـــر  جهتهـــم،  مـــن 
شـــكرهم وتقديرهم لسمو المحافظ 
على حرص ومتابعة ســـموه للتعاون 
والتنســـيق بين المحافظة ومديرية 
الشـــرطة ومختلف الجهـــات األمنية 
لتعزيـــز األمن والســـالمة فـــي نطاق 

المحافظة.

سمو محافظ الجنوبية: متابعة االحتياجات األمنية للمواطنين



شـــجب 30 نائبا التعميم الصادر عن وزارة 
العـــدل والشـــؤون اإلســـامية واألوقـــاف 
بفـــرض إجازة اســـتثنائية طويلة )مدتها 3 
أشـــهر ونصف الشـــهر( غير مدفوعة األجر 
للعامليـــن بمراكـــز تحفيـــظ القـــرآن التابعة 
 15 إلـــى  يونيـــو   1 الفتـــرة  مـــن  للـــوزارة، 
ســـبتمبر 2020، خاًفـــا لجميـــع الـــوزارات 
والمؤسســـات الحكوميـــة الموجـــودة فـــي 
المملكـــة والتي لـــم يتم حرمـــان موظفيها 
مـــن رواتبهـــم ومكافآتهـــم أثنـــاء اإلجـــازة 
أو طيلـــة فتـــرة العمل عـــن ُبعـــد المرتبطة 

بجائحة فيروس كورونا.
يخالـــف  التعميـــم  أن  النـــواب  وأكـــد 
بشـــأن  الســـامية  الملكيـــة  التوجيهـــات 
اســـتئناف صرف مكافآت العاملين بمراكز 

التحفيـــظ والقائمين على تعليم وتدريس 
كتـــاب هللا عـــز وجـــل، بعـــد الخصـــم منهـــا 
وإيقافهـــا العـــام الماضي، مضيفيـــن أنه ال 
يجـــوز للـــوزارة أن ُتعامـــل معلمـــي القرآن 
بهـــذه الطريقـــة التـــي ال تخلـــو مـــن تمييز 
المهنيـــة  العدالـــة  اعتبـــارات  تراعـــي  وال 
بإلغـــاء  النـــواب  وطالـــب  والوظيفيـــة. 
التعميـــم بشـــكل عاجـــل، وناشـــدوا جالة 
الملك التوجيه الســـامي بمعاملة العاملين 
بمراكـــز التحفيـــظ على قدم المســـاواة مع 
أقرانهم المعلمين بوزارة التربية والتعليم 
وباقـــي وزارات الدولـــة، وتكريـــم معلمـــي 
كتاب هللا عز وجـــل وجميع القائمين على 
تعليمـــه ألبناء وبنات البحرين، الســـيما أن 
ســـجل البحرين مشـــرف وناصـــع في هذا 
الشـــأن، وينبغـــي التعامـــل مـــع كتـــاب هللا 

بالتقدير والتوقير الازم.

“كورونــــا” ُيجبــر “دعـم األجــور” على التوقــف
كشــف مصدر موثوق لـ”البالد” أن مشــروع دعم األجور توقف بشــكل مؤقت مع بقية المشــاريع المتوقفة في 
تمكيــن؛ بســبب اآلثــار الســلبية لجائحــة كورونــا، وأن مباحثــات بشــكل كبير تجــري حالًيا بين صنــدوق العمل 
“تمكين” ووزارة العمل والتنمية االجتماعية؛ من أجل نقل تبعية مشروع دعم األجور من تمكين إلى الوزارة.

حالًيـــا  تعكـــف  الـــوزارة  أن  وبيـــن 
على إيجـــاد صيغة معينـــة النتقال 
المشـــروع، منوًها إلى أن المشروع 
ســـيتم نقله من دون ميزانية، فيما 
ســـيتم اعتمـــاد ميزانيـــة تشـــغيلية 
للمشـــروع مـــن ميزانيـــة المشـــروع 
إن  حيـــث  للتوظيـــف،  الوطنـــي 
مليـــون   15 نحـــو  لديهـــا  الـــوزارة 
دينـــار كميزانية للمشـــروع الوطني 

للتوظيف.

وأكـــد أن آليـــات الدعـــم وتفاصيلها 
لـــن تمس، فيما ســـيتم فقط انتقال 
المشـــروع من تمكين إلـــى الوزارة، 
علـــى تحمـــل  قـــادرة  الـــوزارة  وأن 
للمشـــروع  الكاملـــة  المســـؤولية 
وتفاصيله المالية والتقنية والفنية.
ووزارة  “تمكيـــن  المصـــدر:  وقـــال 
العمـــل مســـتمرتان فـــي شـــراكتهما 
صالـــح  أجـــل  مـــن  اإلســـتراتيجية 
مســـتمرة  الشـــراكة  وهـــذه  العـــام، 

لتقديم الدعم لألفراد والمؤسسات 
فـــي المملكـــة مـــن خـــال برنامـــج 
الـــذي  األجـــور  ودعـــم  التدريـــب 
عملت تمكين على تطويره وإعادة 
إطاقـــه ســـابًقا بمـــا يتماشـــي مـــع 
أهداف البرنامج الوطني للتوظيف 
عـــن طريـــق تقديـــم دعـــم األجـــور 
زيـــادة  ودعـــم  التدريـــب  ودعـــم 
األجور؛ بهدف تشجيع المؤسسات 
علـــى توظيـــف المزيد مـــن حديثي 

زيـــادة  ثقافـــة  وتعزيـــز  التخـــرج، 
األجـــور، والتأكيد علـــى أهمية دور 
التدريـــب في زيـــادة اإلنتاجية إلى 
جانـــب تخفيـــف جزء مـــن النفقات 
على المؤسســـات لمســـاعدتها على 
فـــي  والمســـاهمة  والتطـــور  النمـــو 

االقتصاد الوطني”.
وتابـــع: أن مشـــروع دعـــم األجـــور 

لحديثي التخرج هو بنســـبة 50 % 
فـــي الســـنة األولى و30 % للســـتة 
األشـــهر التاليـــة، إلى جانـــب تقديم 
الموظفيـــن  أجـــور  لزيـــادة  الدعـــم 
الحالييـــن بمبلـــغ يتـــراوح بين -20
250 دينـــارا لمـــدة 12 شـــهًرا، وفي 
حالـــة زيـــادة الراتب للمـــرة الثانية، 
فـــإن تمكيـــن تتكفل بدفـــع مجموع 

أن  أي  التاليـــة  للســـنة  الزيادتيـــن 
 24 إلـــى  يصـــل  الدعـــم  مجمـــوع 
شـــهًرا، إضافـــة إلـــى دعـــم تدريـــب 
الموظفين البحرينيين في مختلف 
التخصصات؛ بهـــدف رفع كفاءتهم 

وتطوير إنتاجيتهم في العمل”.
الســـنوات  خـــال  أن  وأوضـــح 
الثـــاث األخيـــرة شـــهدت مبادرات 
دعـــم األجور وزيـــادة األجور زيادة 
أكثـــر مـــن الضعف في العـــام 2018 
بالمقارنة بالسنة التي سبقتها، فقد 
قدمـــت تمكين الدعـــم لزيادة أجور 

أكثر من 4400 موظف بحريني.

انتقل من “تمكين” 
إلى “العمل” وال 
مساس بتفاصيله

ماليين “الوطني 
للتوظيف” تمّول 
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محرر الشؤون المحلية

علوي الموسوي

المنامة - وزارة العدل

أكدت العاقات العامة بوزارة العدل والشـــؤون 
اإلســـامية واألوقـــاف أن دعـــم مراكـــز تحفيظ 
مراكـــز القرآن قائـــم منذ أكثر مـــن عقد ونصف، 
حيـــث تحظى مراكز التحفيظ بالرعاية والدعم 

الراسخين.
وقالـــت العاقات العامة بـــوزارة العدل أن عدد 
مراكـــز تحفيظ القرآن فـــي مملكة البحرين تبلغ 
279 مركًزا منها 163 مركًزا مرخًصا من الوزارة 
ألفـــراد متطوعيـــن، فيمـــا تتبع الباقـــي عدد من 
الجمعيـــات األهليـــة المرخصة، مشـــيرة إلى ان 

إجمالي عدد المتطوعين فيها يبلغ 2056.

وذكرت العاقات العامة أن 987 من المحفظين 
بالمراكز المرخصة يتلقون دعًما شهرًيا كمكافأة 
وليـــس راتًبـــا، وذلـــك بميزانيـــة تصـــل إلـــى مـــا 
ُيقارب مليونين دينار ســـنوًيا، فـــي إطار الدعم 
التشـــجيعي للمتطوعيـــن، الفتـــة إلـــى أن أصـــل 
االنضمـــام لمراكـــز تحفيظ القـــرآن الكريم يقوم 
علـــى أســـاس العمـــل التطوعي، علًمـــا أن الكثير 
من المتطوعين يعملون بوظائف وأجور ثابتة.

العـــدل والشـــؤون اإلســـامية  ُيذكـــر أن وزارة 
بشـــأن  تنظيمًيـــا  تعميًمـــا  أصـــدرت  واألوقـــاف 
القرآنيـــة  والحلقـــات  للمراكـــز  العامـــة  اإلجـــازة 

لمـــدة ثاثة أشـــهر ونصف اعتباًرا مـــن 1 يونيو 
وحتى 15 سبتمبر 2020، ودون صرف مكافأة، 
وذلـــك بصـــورة اســـتثنائية نظًرا لتوقف نشـــاط 
هـــذه المراكز في ضوء اإلجـــراءات االحترازية 
كورونـــا  فيـــروس  مـــن  للوقايـــة  المتخـــذة 
“كوفيـــد19” والحد من انتشـــاره، وذلـــك إلحاًقا 
بالتعميـــم الســـابق بتعليق الدراســـة فـــي مراكز 
التحفيـــظ بتاريـــخ 26 فبرايـــر الماضـــي ولمـــدة 
أســـبوعين، وكذلك ألحقتـــه بتعميم آخر بتعليق 
الدراســـة حتى إشـــعار آخـــر بتاريـــخ 10 مارس 

.2020

“العدل”: مليونا دينار سنوًيا لمراكز تحفيظ القرآن وأصل العمل بها تطوعي

إطـــــــالق مسابقــــــــة “قصتـــــي بعدستـــي”٧٠
أطلقــت لجنــة الشــباب بالمجلــس األعلــى للمــرأة مســابقة تصويرية لتســليط الضــوء على 
طبيعــة المبــادرات والمســاهمات المؤثــرة للمــرأة البحرينيــة فــي التعامــل مــع تحديــات 

الظروف المستجدة التي فرضتها جائحة “كوفيد ١٩ “.

وتأتي المســـابقة، التـــي تحمل عنوان “قصتي 
بعدســـتي”، في ســـياق جهود مملكة البحرين 
االســـتثنائية فـــي مكافحـــة الجائحـــة؛ بهدف 
رصـــد القصـــص المعبـــرة والتجـــارب المؤثـــرة 
للمـــرأة البحرينيـــة لـــدى تعاملهـــا مـــع الظـــرف 
المســـتجد فـــي كافـــة مياديـــن العمـــل وفـــي 
المحيـــط األســـري واالجتماعـــي، علـــى الرغم 
من صعوبات وتداعيات األزمة الصحية التي 
أربكت ســـير الحياة وتعمل علـــى فرض واقع 

جديد يستوجب التأقلم معه.
وتركز مسابقة “قصتي بعدستي” بشكل خاص 
علـــى تحفيـــز وتشـــجيع المهـــارات التصورية 
والفنية لدى المشـــاركين فيهـــا، حيث تتطلب 

المشـــاركة توثيـــق قصـــة ملهمـــة ومؤثـــرة إما 
مـــن خـــال التصوير الفوتوغرافـــي أو المرئي 
وبشـــكل احترافي ومبـــدع للتعريف بمضمون 
القصـــة ومـــا تحمله من رســـائل إنســـانية في 
تحويـــل تحديات الحيـــاة إلى فرص ودروس 

في الصبر وااللتزام ومواصلة البناء.
والمســـابقة تســـتقطب كل مـــن لديـــه القـــدرة 
والموهبـــة مـــن المواطنيـــن والمقيميـــن )مـــن 
أو  المصـــورة  مادتهـــم  بتقديـــم  الجنســـين(، 
المسجلة لقصص من محيطهم أو في حياتهم 
واســـتطاعت أن تتغلب على تحديات الظرف 
الراهن وتتعامل معه بمرونة وإيجابية وتقدم 
عبرة أو ترســـخ قيمة إنسانية رفيعة أو تبدع 

في مجال عملها أو دراستها.
ومـــن أهـــم المعاييـــر الواجـــب مراعاتهـــا عند 
تنفيذ أعمال المسابقة، موافقة صاحبة القصة 
علـــى توثيقها، والقدرة على إبراز أهم مراحل 
أو محطـــات القصة/التجربـــة، وتقديـــم نبـــذة 
مختصـــرة حول فكـــرة العمل وســـبب اختيار 
الشـــخصية، إلـــى جانـــب أخـــذ االحتياطـــات 
الواجـــب اتباعها عنـــد توثيق القصة لســـامة 
الطرفيـــن، ويفضل أن يتم التصوير من خال 

تقنيات التواصل اإللكتروني.
وســـيتم فتح بـــاب التســـجيل للمشـــاركة في 
المســـابقة في الفترة مـــن 28 مايو وحتى 28 
يونيـــو 2020، ومـــن ثـــم فتح بـــاب التصويت 

على المشـــاركات من 2 وحتى 5 يوليو 2020، 
تمهيدا إلعان النتائج وأســـماء الفائزين يوم 

7 يوليو 2020.
حيـــث  دينـــار،   5000 الجوائـــز  قيمـــة  وتبلـــغ 
ســـيحصل الفائـــز بالمركـــز األول علـــى جائزة 
للفائـــز  دينـــار  و1500  دينـــار،   2000 بقيمـــة 

بالمركـــز الثانـــي، و1000 دينار للفائـــز بالمركز 
الثالث. وســـتمنح المسابقة جائزة بقيمة ٣٠٠ 
دينـــار للفائزين من ضمـــن فئة التصويت على 

افضل ١٠ أعمال. 
إضافيـــة  جوائـــز   ٥ تقديـــم  كذلـــك  وســـيتم 
بقيمـــة  التصويـــت  فـــي  المشـــارك  للجمهـــور 
50 دينـــارا لـــكل فائـــز يتـــم اختيارهم بشـــكل 

عشوائي عن طريق القرعة.
وتشـــجيعا للمشـــاركين في المســـابقة من فئة 
الشـــباب )بين ١٨-٢٥ عاما(، ســـيقدم المجلس 
األعلـــى للمـــرأة فرصتيـــن تدريبيتين )لشـــاب 
وشـــابة( لمـــن ســـيتأهل للمرحلـــة النهائية من 
المنافســـات لكســـب خبـــرة عملية لمـــدة ثاثة 
أشـــهر في المركز اإلعامـــي للمجلس. ويمكن 
الحصـــول علـــى تفاصيـــل أكثر عن المســـابقة 
بالموقـــع اإللكتروني للمجلـــس األعلى للمرأة: 

. scw.bh

الرفاع - المجلس األعلى للمرأة

شبابية األعلى للمرأة تطلق مسابقة قصتي بعدستي

تسليط الضوء على دور 
المرأة في مواجهة الوباء

868٠ زيارة من طلبة ذوي االحتياجات للروابط االلكترونية
ــد ــع ــن ُب ــ ــم ع ــي ــل ــع ــت ــي تـــجـــربـــة ال ــ ــت ف ــ ــاف ــ ــم ال ــه ــل ــاع ــف ــت وزيــــــر الـــتـــربـــيـــة يــشــيــد ب

أشــاد وزيــر التربيــة والتعليــم ماجد النعيمي بتجاوب الطلبــة من ذوي االحتياجات الخاصة مــع تجربة التعلم عن 
ُبعد التي تم تطبيقها أثناء فترة تعليق الدراسة.

ودّلت اإلحصـــاءات للفترة من األول 
من مـــارس حتى الوقـــت الجاري أن 
عدد زيارات الطلبة من فئة صعوبات 
التعلـــم للروابـــط التفاعليـــة قـــد بلـــغ 
)8680( زيارة، وبلغ عدد مشاهداتهم 
للـــدروس على قنـــاة التربية الخاصة 

على “اليوتيوب” )2047( مرة.
للـــدروس  مشـــاهداتهم  عـــدد  وبلـــغ 
المتلفزة على قناة البحرين الرياضية 
)4231( مرة، وبلغ عدد إجاباتهم على 
اســـتمارات التقييـــم )2164( إجابـــة، 
مـــا يؤكد التفاعـــل الكبيـــر للطلبة مع 
قنوات التعلم المختلفة التي وفرتها 

الـــوزارة لضمـــان اســـتمرارية التعليم 
في هذه الفترة االســـتثنائية، موجًها 
شكره لهؤالء الطلبة وأولياء أمورهم 
الخاصـــة  االحتياجـــات  ومعلمـــي 
والمختصيـــن  المدرســـية  واإلدارات 
فـــي إدارة التربيـــة الخاصة على هذا 

التجاوب والمتابعة.
وأشـــار الوزيـــر إلـــى أن الـــوزارة قـــد 
بدأت فـــي تطبيق مشـــروع توظيف 
برنامـــج  فـــي  التعليـــم  تكنولوجيـــا 
صعوبات التعلم منذ العام الدراســـي 
2017 - 2018؛ بهـــدف رفع مســـتوى 
أداء الطلبة من هذه الفئة عبر تفعيل 

مجموعـــة مـــن األدوات والخدمـــات 
التي تتيح إنتاج برمجيات الكترونية 
تفاعلية تدريبية ترّكز على الكفايات 
الخاصة  التعليمية  واالستراتيجيات 
إتقـــان  علـــى  يســـاعدهم  مـــا  بهـــم، 
الكفايات األساسية المطلوبة وإحراز 
تحصيلهـــم  فـــي  المنشـــود  التقـــدم 
الدراســـي، إذ تم فـــي هذا الخصوص 
 Microsoft Office أدوات  دمـــج 
365 وبعض أدوات التمكين الرقمي، 
واختصاصيـــي  معلمـــي  بمشـــاركة 
برنامج صعوبات التعلم، في مجتمع 
الكترونـــي يســـّهل مشـــاركة الملفات 

والمشـــاركة  المشـــترك،  والتأليـــف 
فـــي الصفـــوف من أي مـــكان، كما تم 
تدريب الفئة المســـتهدفة من معلمي 
واختصاصيـــي صعوبـــات التعلم من 
خـــال 8 ورش تدريبيـــة بمعـــدل 32 

ساعة معتمدة.
المختصيـــن  أن  الوزيـــر  وأضـــاف 
قامـــوا أثنـــاء فتـــرة تعليق الدراســـة 
بإعـــداد )8( دروس تعليميـــة تفاعلية 
تقييميـــة  الكترونيـــة  واســـتمارات 
التشـــخيصية  باالختبـــارات  متعلقـــة 
لكفايات اللغة العربية التابعة لقســـم 
صعوبـــات  برامـــج  ومتابعـــة  إعـــداد 
التعلـــم، إضافـــة إلـــى إعـــداد عروض 
صوتيـــة ومتلفزة يتـــم الوصول إليها 
عبـــر الروابـــط التفاعليـــة فـــي موقع 
الـــوزارة االلكترونـــي، إذ تـــم اختيـــار 
بالمناهـــج  ارتباًطـــا  الكفايـــات  أكثـــر 
الدراسية، لتســـهيل اكتساب الطالب 
للكفايـــات المطلوبة منـــه في المنهج 

الدراسي.

وفـــي هـــذا اإلطار، تـــم التركيـــز على 
 )3( النحويـــة وفـــق  القواعـــد  كفايـــة 
مســـتويات، يختص المستوى األول 
بالكفايـــة المتعلقـــة بتركيـــب الطالب 
ويتعلـــق  صحيًحـــا،  تركيًبـــا  للجمـــل 
الثانـــي بكفايـــة توظيـــف  المســـتوى 
القواعـــد النحوية من خـــال دروس 
االســـمية  )الجملـــة  الُجمـــل  أنـــواع 
والجملة الفعلية( و)المفرد، والمثنى، 
أمـــا  الجـــر(،  و)حـــروف  والجمـــع( 
المســـتوى الثالث فيختص بتوظيف 
القواعـــد النحوية من خـــال دروس 
)الجملـــة االســـمية: المبتـــدأ والخبـــر( 
و)الجملـــة الفعليـــة: الفعـــل والفاعـــل 
والمفعـــول بـــه( و)أدوات االســـتفهام( 

و)حروف الجر(.

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

ماجد النعيمي

3٠ نائبا يشجبون إيقاف مكافآت العاملين بمراكز تحفيظ القرآن
الـــطـــريـــقـــة ــذه  ــ ــه ــ ب اهلل  ــاب  ــ ــت ــ ك مـــعـــلـــمـــي  ــل  ــ ــام ــ ــع ــ ُت أن  لــــــلــــــوزارة  ــوز  ــ ــج ــ ي ال 



يغــوص ملــف “ البالد “ في ســؤال محــوري طرحه الكثيــرون وال توجد إجابات 
شافيه له، وهو “هل تسبب المنتجات التي تحتوي على مادة )الكراتين( والتي 
تســتخدم فــي صالونــات التجميــل والبيــوت لتمليــس الشــعر في زيــادة حاالت 
السرطان لدى النساء بالبحرين؟ وهل هذه المنتجات ال تزال متداولة بالسوق 

المحلية؟ 

ال يذوب

البيولوجـــي  بقســـم  األســـتاذ  يؤكـــد 
بجامعـــة  الطـــب  بكليـــة  الجزيئـــي 
الخليج العربـــي، الدكتور خالد جريش 
أن مـــادة الكيراتيـــن هـــي عبـــارة عـــن 
بروتيـــن صلـــب ال يذوب بالمـــاء، وهي 
تســـتخدم فـــي منتجـــات فـــرد الشـــعر 
فـــي الصالونات وخطورتهـــا تكمن في 
مادة “ الفورمالديهايد “ المضافة إليها، 
وهي مادة مثبت عالميا أنها مســـرطنة 
لإلنسان، وخصوصا لو استخدم بنسبة 
أعلـــى من المســـموح بها، واســـتخدامه 
يـــؤدي إلـــى أضـــرار ومخاطـــر صحيـــة 
أولهـــا تدميـــر بصيلـــة الشـــعر وضيـــق 
قـــد  بالعيـــن  والتهـــاب  التنفـــس  فـــي 
يصـــل للعمـــى وزيـــادة نســـب اإلصابـــة 
الغـــذاء  هيئـــة  وطالبـــت  بالســـرطان، 
والـــدواء األمريكي الشـــركات المنتجة 
علـــى  ومخاطـــره  نســـبته  بتوضيـــح 
الصحة وأدراج عبارة “خطر الســـرطان 

محتمل “ على ملصق المنتج.
وأوضح جريش إلى أنه قد يتم إدراج 
الفورمالديهايـــد فـــي أســـماء مختلفـــة 
مثـــل، ميثيليـــن جليكـــول، فورماليـــن، 
أوكســـي ميثـــان، وغيرها، مشـــددا الى 
انه يجب أن تكون نســـبته 0.1 % ولو 
كانت نســـبته 5 باأللف، فهـــو يعد مادة 

مسرطنة. 

يسبب السرطان

أورام  جراحـــة  استشـــارية  وأكـــدت 
مركـــز  رئيســـة  والتجميـــل،  الثـــدي 
لنـــدن لجراحـــة الثـــدي فـــي البحريـــن 
والكويـــت ســـارة الريفـــي، لقـــد أثبـــت 
ان اســـتخدام الكراتيـــن الـــذي يحتوي 
علـــى الفورمالديهيـــد ســـبب لإلصابـــة 
بالســـرطان، وبالنســـبة للمـــرأة الحامل، 
فهـــو قـــد يـــؤدي الـــى حـــدوث أضـــرار 
خطيرة على الحامـــل والجنين، إذا تم 
أســـتخدامه بكثـــرة وبنســـبة أكثـــر من 

النسبة المسموح بها.
وأشـــارت الريفـــي، إلـــى أنه تـــم بالفعل 
تشـــخيص حـــاالت مصابة بالســـرطان 
بســـبب اســـتخدامها المتكـــرر لعمليات 
وعمليـــات  بالكيراتيـــن  الشـــعر  فـــرد 
صبـــغ الشـــعر المتكـــررة؛ ألنـــه موجـــود 
فـــي صبغة الشـــعر التي تســـتخدم في 
الصالونـــات وخصوصا التي تجلب من 

مصادر غير معروفة.
وكشفت الريفي أن الدراسات العالمية 
األخيـــرة أكـــدت أن صبـــغ الشـــعر ألكثر 
من 5 مرات بالسنة يزيد نسبة اإلصابة 
مـــادة  أن  مبينـــة  الثـــدي،  بســـرطان 
بالكارتيـــن  الموجـــودة  الفورمالديهيـــد 
تدخـــل فـــروة الـــرأس عند فرد الشـــعر 
والبصيـــات  الشـــعر  لجـــذور  وتصـــل 
الســـيدات  معرضـــة  للجســـم  وتدخـــل 
إلـــى أخطـــار جســـيمة، وأثبتـــت نتائج 
الدراســـات أن فـــرد الشـــعر بمنتجـــات 
تحتـــوي الفورمالديهيـــد يســـبب زيادة 

نسبة التعرض السرطان.
إلـــى عـــدم وجـــود  الريفـــي،  وأشـــارت 
دراســـات بحرينيـــة أو خليجيـــة لحـــد 
مؤكـــدة  الموضـــوع،  هـــذا  حـــول  اآلن 
ارتفاع نســـب اإلصابة بســـرطان الثدي 
فـــي البحريـــن خـــال الســـنين الخمس 

األخيـــرة بطريقـــة واضحـــة، وأن هناك 
حـــاالت لبحرينيـــات في مقتبـــل العمر 
وبعضهـــن لـــم يتجـــاوز الــــ 17 عاما من 
الثـــدي  ســـرطان  أن  مشـــددة  العمـــر، 
يعـــد حاليـــا مـــن أعلـــى نســـب اإلصابة 
فـــي البحريـــن وكذلـــك أن المصابـــات 
فـــي الســـرطان مـــن البحرينيـــات هـــم 
أقـــل عمرا مـــن المعـــروف عالميا، وفي 
البحرين متوســـط العمر للمصابات في 
الســـرطان هـــو 45 عاما، بينمـــا يبلغ 60 

عاما عالميا.
ودعت الريفي مريضات السرطان مما 
مـــن يتعالجن باليكيمياوي إلى ضرورة 
اختيـــار األنواع المخصصـــة لمريضات 
الســـرطان مـــن بـــاروكات الشـــعر حتى 
يتجنبـــن إلى أي احتقان بفروة الرأس، 
صالونـــات  هنـــاك  يكـــون  أن  مطالبـــة 
متخصصة في مريضات السرطان كما 

هو معمول بيه عالميا.
المريضـــات  الريفـــي،  ونصحـــت 
والمتعافيـــات إلـــى ضرورة اســـتخدام 
كالحنـــة  الطبيعيـــة  الشـــعر  صبغـــات 
وغيرهـــا في صبغ الشـــعر، واســـتخدام 

الصبغات التي ال تحتوي على األمونيا، 
مبينـــة أن بعـــض الصبغـــات قد تســـبب 
لدى بعض النســـاء الحكة والحساسية 
ضـــرورة  مـــع  الـــراس،  فـــروة  وتهيـــج 
ترطيـــب الجلد وفروة الراس وشـــرب 
الجلـــد  جفـــاف  لتـــدارك  كثيـــرا  المـــاء 
والشـــعر الـــذي قـــد يصيـــب مريضـــات 

السرطان.

قصة مصابة

ومـــن جانبهـــا اســـتعرضت فـــرح علـــي 
فـــي  للتجميـــل  كنـــوز  مركـــز  صاحبـــة 
وكيـــف  بالســـرطان  إصابتهـــا  عالـــي، 

أنهـــا اكتشـــفت اإلصابـــة بنفســـها وهي 
فـــي مرحلتهـــا األولـــى، وكانـــت بحجم 
حبـــة العـــدس وثـــم ســـفرها الـــى لندن 
إلجـــراء الجراحة هناك، مضيفة عندما 
رجعـــت إلـــى البحريـــن فقد اســـتكملت 
واإلشـــعاعي  الكيمـــاوي  البروتوكـــول 
واســـتمرت فـــي العـــاج لمـــدة خمـــس 

سنوات حتى تم شفائي نهائيا.
وأوضحـــت فرح، بالنســـبة للمواد التي 
بالصالـــون،  الشـــعر  لفـــرد  نســـتخدمها 
فنحـــن نحـــرص أن يكـــون المنتـــج من 
شركة معروفة ومرخص لها من وزارة 
الصحة وخصوصا منتجات فرد الشعر 

الفورمالدهايـــد،  علـــى  تحتـــوي  التـــي 
ونحـــرص علـــى التعامـــل مـــع شـــركات 
تقـــدم منتجـــات معروفـــة عالميـــا ولها 
خبرة طويلة وسمعة في هذا الجانب، 

وأن تكون “ براند” معروف.
وتؤكـــد فـــرح، أنهـــا ال تتـــردد فـــي أن 
تســـأل المختصين والصحـــة في حالة 
“ شـــكها “ بأي معلومة حـــول الكراتين، 
مؤكـــدة أن هذا ينبع مـــن حرصها على 
وألن  وصحتهـــن  الزبونـــات  ســـامة 

هـــذا المـــادة حساســـة جـــدا إذا لم يتم 
معرفـــة محتوياتهـــا ونســـبها وطريقـــة 
أنهـــا  مشـــيرة  الســـليمة،  اســـتخدامها 
ترفـــض الحصول على مـــادة الكراتين 
عـــن أي طريـــق غيـــر رســـمي كمـــا فـــي 
بعض المنتجات مجهولة المصدر التي 

تروج لها من خال “ تجار الشنط “.
الزبونـــات  مـــن  العديـــد  أن  وأضافـــت 
يحضرنـــا لصبغ شـــعرهن وتطلب منهن 
اســـتخدام الصبغـــات التـــي ال تحتـــوي 
علـــى األمونيـــا، والتـــي قد تســـبب لهن 
أضرار مستقبلية، إنها ومنذ شفائها من 
الســـرطان اصبحـــت داعمـــة لمريضات 

السرطان ومهتمة بكل قضاياهن.
ودعـــت فـــرح إلـــى معرفة وكشـــف من 
يروجون لها بأسعار رخيصة والتي قد 
يستخدمها البعض ويؤدي استخدامها 
إلى كـــوارث صحية، منوهـــة أن وزارة 
الصحة تقوم بجوالت تفتيشية دورية 
على كافـــة الصالونـــات لمراقبة العديد 
مـــن األمـــور التـــي تصب فـــي مصلحة 
التـــي  المـــواد  وخصوصـــا  الزبونـــة 
تســـتخدم في صباغـــة الشـــعر وفرده، 
داعية الســـيدات إلى التأكد من مصدر 

مثل هذه المنتجات. 

رأي صيدالنية

وفـــي صفحـــة وزارة الصحـــة بالموقـــع 
ســـامة  رئيـــس  كتبـــت  اإللكترونـــي، 
المواد االستهاكية، الصيدالنية عفيفة 
بـــدر أن الِكراتين هو عبارة عن بروتين 
صلـــب وهـــو ال يفـــرد الشـــعر كمـــا هـــو 
معتقد، بل تضـــاف إليه مواد كيميائية 
أخرى كالفورمالديهايد لفرد الشعر مما 

يؤدي إلى أضرار ومخاطر صحية.
الغـــذاء والـــدواء  وأضافـــت أن هيئـــة 
األمريكـــي وقانـــون االتحـــاد األوروبي 
لمستحضرات التجميل سمحا بإضافة 
الفورمالديهايد بنســـبة ال تزيد عن 0.2 
% من التركيبة الكلية ألي مســـتحضٍر 
تجميلي كمادة حافظة، وتلزم القوانين 
بتسجيل نسبة الفورمالديهايد الداخلة 
فـــي التركيب علـــى الغـــاف الخارجي 
للمســـتحضر إذا زادت نسبته عن 0.05 
% وذلك من أجل تحذير المستهلكين، 
ولكـــن بعضها ال تلتزم وبعضها ال يذكر، 

وهو تضليل صريح للمستهلك.
ودعـــت الى عـــدم اســـتخدام عاجات 
الِكراتيـــن لفرد الشـــعر فـــي المنازل، بل 
في مراكـــز التجميل لتقليـــل المخاطر، 
ويجـــب تـــرك مســـافة ربـــع بوصـــة من 
فروة الرأس عند االســـتخدام، واتخاذ 
االجراءات الوقائية وأدوات الســـامة 

لحماية العامات بالصالون.

سارة الريفي فرح علي

خالد جريش عفيفة بدر

“كيراتين” الصالونات النسائية... قنبلة موقوتة للسرطان
طبيبة تكشف لـ “^” تشخيص حاالت بالخبيث.. أكاديمي يحذر.. و ”الصحة”: ال تستخدموه بالبيوت

أكاديمي: مادة 
في كيراتين فرد 

الشعر تسبب 
السرطان

البحرينيات المصابات 
بالسرطان أقل 
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ارتفاع نسب اإلصابة بسرطان الثدي في 
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تشخيص حاالت 

سرطان استخدمن 
الكيراتين بالصالونات

 صيدالنية 
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انتبهوا الكيراتين 
ال يفرد الشعر

يجب أن تقل نسبة 
“الفورمالديهايد” عن 

0.1 % ولو زادت عن 
5 باأللف فيسرطن

مصابة بالسرطان 
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تجميل: أرفض 

كيراتين “تجار الشنط”

إصابات بالسرطان 
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يتجاوز عمرهن 
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صبغ الشعر ألكثر 
من 5 مرات بالسنة 
يزيد نسبة اإلصابة 
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اآلراء الواردة في 
»منطلقات« تعبر 
عن أصحابها وال 
تلزم »             «

للتواصل: 17111483

التخلص من الكمام بعد استعماله... مسؤولية أيضا
أشـــار ســـيدي صاحـــب الســـمو الملكـــي األمير خليفـــة بن ســـلمان آل خليفة 
رئيـــس الـــوزراء الموقـــر حفظه هللا ورعـــاه “إلى أن التهاون وعـــدم االلتزام 
باتبـــاع التعليمات واإلجراءات االحترازيـــة والوقائية الطبية كان وال يزال 
من أبرز األســـباب في زيادة اإلصابات وانتشـــار فيروس كورونا على نطاق 

واسع في العديد من الدول”.
ال يختلـــف اثنـــان علـــى نتيجـــة انعـــدام المســـؤولية وااللتـــزام بالتعليمـــات 
واإلجراءات االحترازية والوقائية، واستخالص الوقائع بطريقة صحيحة، 
ولعـــل مـــن أهم أســـباب انتشـــار كورونا وعدم ســـيطرة بعض الـــدول عليه، 
وكذلـــك ازديـــاد أرقام الحـــاالت المصابة بدل انخفاضها، قلـــة الوعي وعدم 
االلتزام، فضال عن استهتار بعض المواطنين وهو ما يضعف جبهة التصدي 
للوبـــاء، والبحرين وللـــه الحمد تعاملت مع الوضع بشـــكل صحيح وحققت 
انتصـــارا فـــي مواجهـــة كورونا، لكنني أود أن أشـــير إلى بعض الســـلوكيات 
الخاطئـــة التـــي ربمـــا تعيدنـــا إلـــى المربـــع األول بـــدون أن يعـــي أصحابهـــا 
فداحـــة الخطأ الذي يرتكبونه، فقد لوحـــظ أن بعض المواطنين والمقيمين 
يتخلصـــون من “الكمامات” برميها في الشـــوارع والطرقات، وأمام المنازل، 

ومن نوافذ الســـيارات، بدل وضعها في حاويات القمامة، وأخبرني صديق 
أن عامل النظافة “في فريجهم” اشتكى له من قيام البعض برمي الكمامات 
في الشـــارع وخوفه مـــن إمكانية انتقال العدوى إليـــه، خصوصا أن مهمته 

جمع كل ما على األرض من مخلفات.
إذا كان ارتـــداء الكمـــام يخدمني كأســـاس أول لحمايتي مـــن وباء كورونا، 
فـــإن التخلص مـــن الكمام بعد اســـتعماله ووضعه في األماكـــن المخصصة، 
ال يقـــل أهمية في مســـألة النظافة وااللتزام بالتعليمـــات واالرتقاء بالحس 
المســـؤول، وحبـــذا لو تقـــوم الجهات المســـؤولة بإفراد بند يتعلـــق بطريقة 
التخلص من الكمام بعد اســـتعماله، في النشرات التوعوية المتعارف عليها 
والتي تقدم نصائح للوقاية من كورونا، مثل غسل اليدين بالماء والصابون 
باستمرار، وتغطية الفم واألنف عند السعال والعطس، والتباعد االجتماعي 

وغيرها. 

نحن فخورون برصيدنا التوعوي في التعامل مع وباء كورونا، وال يمكن السماح  «
ألشياء محدودة بأن تخلق لنا مشكلة.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

ماذا بعد “كورونا”؟
تبشـــرنا وزارة الصحـــة كل يوم بتعافي العشـــرات مـــن المصابين بفيروس 
الكورونـــا )كوفيـــد 19( وتماثلهـــم للشـــفاء، ويحظـــى هـــذا الخبـــر بتـــداول 
واهتمـــام مـــن النـــاس على اختـــالف جنســـياتهم وأعمارهم ومســـتوياتهم 
االجتماعيـــة واالقتصاديـــة والتعليميـــة، فهـــذا الفيـــروس الـــذي لـــم يعرف 
العنصريـــة وال الطبقية وال المذهبيـــة أصبح العدو الذي اتحد الجميع على 

مواجهته.
ويمثـــل خبـــر تعافـــي المصابين وخـــروج آخرين من العـــزل الصحي األمل 
الذي يتمســـك فيـــه كثيرون، والذي يشـــكل الدليل الُمطمئـــن على إمكانية 
مواجهة هذا الفيروس وعدم افتراســـه المرضـــى أو القضاء عليهم، ورغم 
ذلـــك، هـــل فكرنا بمرحلـــة ما بعـــد الكورونا؟ مـــا بعد شـــفاء المرضى منه؟ 

ورجوعهم لمنازلهم، وأعمالهم أو حتى مدارسهم وجامعاتهم؟
مـــا يجب أن نؤكـــد عليه مرة ومرات، أن هذا المـــرض والذي هو من عائلة 
األنفلونزا، ليس بالمرض المعيب وال يستدعي من المصابين به، التستر أو 
الخـــوف من اإلفصاح عن اإلصابة به، وعلى الجانب اآلخر يجب أن يدرك 
الجميع أن المصابين به، والذين تماثلوا للشـــفاء ليســـوا إال مرضى شـــأنهم 
شأن أي مريض يصاب بوعكة صحية ويتماثل للشفاء، ويعود إلى طبيعته 
وحياتـــه الروتينيـــة والعادية، وأن ال داعي أبدًا إلى التهويل أو الوسوســـة 
أو الخـــوف مـــن التعامل مـــع أولئك الذين ســـبق أن أصيبـــوا بالعدوى بهذا 
الفيروس، وكأنه في ليلة وضحاها تحول من إنسان إلى فيروس متحرك!
يجب علينا جميعا مســـاندتهم، واحتضانهم نفسيا، ال أن نكون - باإلضافة 
إلـــى مـــا مروا بـــه من رحلة عالجية اســـتمرت ألســـابيع - عليهـــم، فنظرات 
الخـــوف، أو االبتعـــاد من أماكـــن تواجدهم، وعدم الرغبة فـــي مخالطتهم، 
أو حتـــى إلقـــاء كلمات أو عبارات في ظاهرهـــا التندر وفي باطنها نوع من 
التوجس والخوف، كلها، يجب الحذر منها وتحاشـــيها، فال مبرر لكل ذلك 
والمريض قد تماثل للشـــفاء ولم يعد يشـــكل أية خطورة ال على نفسه وال 

على اآلخرين.
ويكفـــي أن تضع نفســـك فـــي ذات الموقف، أفبعد أن ُتصـــاب بالمرض هل 

عليك أن تتوقف عن التعامل مع الناس أو الخروج للشارع؟.

ياسمينة: فلنكن أكثر رُقي في التعامل مع المتعافين. «

ياسمين خلف
yasmeeniat@yasmeeniat.com

كم هو مسكين إنسان هذا العصر
في عصر كورونا أصبح اإلنســـان في مأســـاة حقيقية بســـبب ما يتعرض له على 
مـــدار الســـاعة من رســـائل متناقضة أثرت علـــى قواه العقلية والنفســـية، وحتى 
هذه اللحظة ورغم كل ما يذاع عن تفشي الوباء وأعداد الوفيات اليومية، تجد 
غالبية الناس يهرعون إلى قراءة ما يبثه اإلعالم الجديد من أن كورونا مؤامرة 
وأنه ال يوجد كورونا من األصل وأن هناك حربا اقتصادية تدور رحاها وأن هذه 

الحرب تستهدف إسقاط دول معينة والقضاء على اقتصادياتها.
لقد وصل البشـــر إلى حافة الجنون بســـبب ما يصب فوق رؤوســـهم من رســـائل 
كل يـــوم، يكفيـــك أن تقرأ أن أميركا على وشـــك إنتاج لقاح، وأن الصين اقتربت 
من إنتاج دواء، ثم تعود لتقرأ عن مؤامرة بيل جيتس والسعي الستعباد البشر 
عن طريق تركيب شـــرائح تحت جلدهم ليتحكم فيهم، حيث يحميهم إن أراد، 

أو يقتلهم إن أراد!
ويكفيـــك بيـــن هذا وذاك أن تتلقى شـــيئا رابعا على هاتفـــك الجوال يحدثك عن 
شـــيء ينســـف كل هذا، ولتتأمل هذه الرســـالة التي تناقلها الناس على هواتفهم 
قبل أيام قليلة لكي تعرف حجم مأساة بني البشر هذه األيام، الرسالة تقول إن 
مركز أبحاث الشمال في دولة السودان قام بنسف كل ما أذاعته الصين وأميركا 
وغيرهمـــا من الـــدول والجامعات ومراكز البحوث حـــول إصابة فيروس كورونا 

للرئة، وطالب بمقاضاة أميركا والصين بسبب إخفائهما الحقائق.
والحقائـــق التي يقصدهـــا المركز هنا أن الفيروس يصيب كريـــات الدم الحمراء 
ويضر بالهيموغلوبين ويجعل هذه الكرات غير قادرة على حمل األكسجين إلى 
الجســـم وغير قادرة على تخليص الجســـم من ثاني أكســـيد الكربـــون، وبالتالي 
تحـــدث األزمـــة، وبنـــاء عليه فإن العالج الناجـــع هو عالج كريات الـــدم الحمراء 
باســـتخدام أقـــراص الفوليـــك أســـيد والحديـــد عمومـــا، وبنـــاء عليه طبقـــا لهذه 
الرســـالة أيضـــا تنتفي الحاجة إلى أجهزة التنفـــس الصناعي التي هي خزعبالت 

ال قيمة لها!

وربما يخرج علينا مركز أبحاث الشمال بعد أيام لينفي هذا الكالم أو يصححه، وربما  «
ال يكون هناك مركز أبحاث بهذا االسم من األساس، لكن ما أردناه هو التدليل فقط 

على أسباب حالة الحيرة والتشتت التي أصابت العقول في زمن كورونا.

B7747@hotmail.com

بثينة خليفة قاسم

dr.ali.saegh 
@gmail.com

لعلنـــي تناولت هذا الموضوع بشـــكل ما في مقال ســـابق، لكن اليوم، 
ومـــع الكـــم الكبير ممـــن يفترضون انتماءهم للوســـط الفنـــي، أرى أن 
حضورهـــم بات مســـتفزًا، بســـبب بعض المســـببات غيـــر الفنية، وغير 
الواعيـــة والمالئمـــة بين القول والفعـــل، فيوصفون جزافـــًا بالفنانين، 

والفن بريء منهم!
هناك مسببات كثيرة - يعلمها هللا - تجعل من الفرد مشهورًا، وليس كل 
مشـــهور فنان، وليس كل فنان مشهور، هذه هي المعادلة التي ينبغي 
أن نفهمهـــا، عندمـــا نتجـــرأ، ونطلق على شـــخص ما نعرفـــه، أو يعرفه 
الكثيـــرون، لقـــب الفنان! وهنا أود أن أطرح تســـاؤالً، هل كل الممثلين 
لديهـــم القـــدرة على تقمص الشـــخصيات والتفنن في إيصـــال الواقع 
الـــذي ال يعـــد كونه واقعًا فـــي أحايين كثيـــرة، ويؤمنون برســـاالتهم، 

وملتزمون بأدائها، وهدفهم السامي إرادة الخير للمجتمعات؟!
بغـــض النظـــر عـــن جدارة اللقـــب من عدمه، فـــإن الصنـــاع ومن معهم 
بـــكل أفكارهـــم ومعتقداتهـــم ونواياهـــم وأهدافهـــم، هم المســـؤولون 

الرئيســـيون عـــن مســـتوى الذائقة العامـــة للجمهور، وعليـــه فإنه كلما 
ارتفع مســـتوى األعمال المقدمة فنيًا، اكتسب الجمهور مستوى أرفع 
مـــن الذائقـــة، واألمر أخيرًا متروك الختـــالف األذواق، فكما يقال لوال 
اختالف األذواق لبارت الســـلع، وهذه القاعدة تصلح للمعروض فقط 

من األعمال مهما تدنت أو علت مستوياتها.

إطالق لقب الفنان على شخص ما يعد مسؤولية، يتحملها كل فرد  «
من الجمهور، وبتجنب الحديث عن بعض األعمال الرديئة المقدمة هذا 
العام، والتي ال تشفع لها األزمة الراهنة التي يمر بها العالم، أود إرسال 

تحية إلى ناصر القصبي في )مخرج 7(، وتحية إلى محمد رمضان في 
)البرنس(، وتحية إلى إبراهيم الحساوي في )الشهد المر(، وتحية كبرى 

لفقيد الفن الراحل عبدالحسين عبدالرضا في )درب الزلق(، الحاضر 
الغائب، الفنان القدوة بكل ما تحمله الكلمة من معنى، وتحية للفنانين 

اآلخرين الذين ال يسعني ذكر أسمائهم، ليس تقلياًل من شأنهم، معاذ 
الله، لكن لعدم اتساع المقام، وهم فقط ممن يصح أن نطلق عليهم 

لقب )الفنان(.

د. علي الصايغ

لقــب الفنــــــان!

نعم كان هناك موعد للفرحة معنا، حيث التفاؤل بكل جميل، فها هي 
أيـــام شـــهر الصيام انتهت وأقبـــل علينا عيد الفطر المبـــارك، وقد أتى 
هذا العيد كي يدخل السعادة إلى قلوب المسلمين بعد أدائهم فرائض 
هللا، واجتهادهـــم فـــي الصيام، ليدل ذلك علـــى أن الفرح يلي التعب، 
وأن العيـــد جائـــزة العابدين في اآلخرة، وكان عيـــد هذا العام مختلفا 
عـــن كل األعياد الســـابقة ونحن في أزمة أصابت العالم وهي تفشـــي 
فيـــروس كورونـــا، وللخروج منها يجـــب الحفاظ على هـــدوء النفس 

والتفكير بعقالنية، وإيجاد الحلول المناسبة لذلك.
ينبغـــي أن ال تمـــر أيـــام العيـــد دون فـــرح، لنســـعد ونبتهج بهـــذا العيد 
وندعو هللا ونتقرب منه بأن يحفظنا من كل مكروه ودولنا، وأن نكبر 
ونهلـــل لقوله عز وجـــل )ولتكملوا العدة ولتكبـــروا هللا على ما هداكم 
ولعلكـــم تشـــكرون(، نعـــم كبر المســـلمون ربهم في هذا العيـــد تعظيمًا 
وشـــكرًا لله الذي هداهم للدين، وبّلغهم هذا الشـــهر، وأكمل لهم العدة، 
ووفقهـــم ألداء مـــا كتـــب عليهم من صـــوم، وكذلـــك كان إظهار الفرح 

والســـرور والتهنئـــة بالعيـــد، وهناك فرصـــة كبيرة لعمـــل الخير، فمهما 
كبرنـــا، ومهما تعّددت وكثرت مشـــاغلنا، وأخذتنا وباعدت بيننا األيام 
والليالـــي، ســـيظّل عيد الفطر رمزًا للفرح، وشـــاهدًا علـــى عبادة أروع 
الشـــهور وأكرمها، وختام المســـك والعنبر لشـــهر القـــرآن الكريم، ففي 
عيد الفطر آالف العبر والحكم والمواعظ، وفيه من الروعة والســـحر 
مـــا يتركنا شـــاكرين لعظمة الخالق ســـبحانه، لنطلب منـــه وندعوه أن 
يديـــم علينا العيد ويعيده أعوامـــًا عديدة، وال يحرمنا األجر والثواب 

والفرح به، وأن ال يموت االنتظار الطفولي ولهفتنا له.
نداء من القلب في هذا العيد وبعد تلك األحوال التي مرت بنا علينا 
بالكلمة الطيبة فهي أجمل الهدايا وأقّلها ســـعرًا، الكلمة الطيبة ليست 

سهمًا، لكنها تخرق القلب.

ختاما اللهم احفظ دولنا من كل مكروه وحقق السالم واألمن واالستقرار  «
لها، وكل عام والجميع بخير ونكرر “دمت يا خليجنا شامخا”.

غدير الطيار

كانت للعيد فرحة
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2856 محال مرخصا لحالقة الرجال وتجميل النساء
ــم ــاره ــع أس يــخــفــضــوا  لـــم  واألتــــــراك  مـــحـــدود  إقـــبـــال  الـــصـــالـــونـــات:  لـــعـــودة  األول  الـــيـــوم 

اســتأنفت صالونــات الحالقة الرجاليــة ومراكز التجميل النســائية 
أنشطتها نهار اليوم بعد توقف اضطراري لمدة شهرين.

وواكبـــت “البـــاد” حركـــة اعـــادة 
مـــن  لعـــدد  بجولـــة  االفتتـــاح 

المحات.
وقـــال مصدر لـ “البـــاد” بأن عدد 
الصالونـــات الرجالية والنســـائية 

المرخصة يبلغ 2856.
وذكر صاحب أحد مراكز الحاقة 
عيســـى  مدينـــة  فـــي  الرجاليـــة 
عبـــد الرحمن: لقد فتحنـــا المركز 
منـــذ الصباح، بعد اغاق اســـتمر 
لفتـــرة طويلـــة، تضررنـــا جميعا، 
بل كان الضرر االكبر علينا وعلى 

العاملين في هذه المهنة.
مبكـــرا  بدأنـــا  لقـــد  وأضـــاف: 
والحركـــة  الزبائـــن،  الســـتعداد 
منتصـــف  حتـــى  خفيفـــة  كانـــت 
النهـــار ، وربمـــا ســـنقدم عروضـــا 
تنافســـية )أوفرات( لدفع الزبائن 

للحضور.
ورأى عدنـــان علـــي، والذي يعمل 
في أحد محات الحاقة التركية 
المعروفـــة فـــي مدينـــة عيســـى، 
والتـــي تحظى بإقبال واســـع من 
الشـــباب، ان االسعار كما هي في 
العـــام الســـابق، وأنهـــم ملتزمون 
والكفـــوف،  الكمامـــات  بارتـــداء 
االشـــتراطات  كافـــة  ويطبقـــون 

التي أصدرتها وزارة الصحة.
أرقـــام  بإعـــداد  بدأنـــا  وقـــال: 

لانتظار، تطبيقا للتوجيهات.
االقبـــال وحتـــى عصـــر  وأردف: 
أمـــس كان “ضئيـــا”، مؤكـــدا أن 
الخدمـــات  بعـــض  تقديـــم  عـــدم 
ينعكـــس على ايرادات العمل في 

الفترة الحالية .
صاحـــب  وهـــو  عمـــران،  وبيـــن 
محل للحاقـــة الرجالية في جد 
علي، أنهم استعدوا للعمل ضمن 
ولكـــن  المطلوبـــة،  االجـــراءات 

االقبال يبدو “قليا جدا”.
وأضـــاف انـــه قـــام بشـــراء كافـــة 
المطلوبـــة،  والمـــواد  المعقمـــات 
وعلـــى الرغـــم مـــن عـــدم زيـــادة 

االسعار عن السابق.
لعلنـــا ســـنصبح  قائـــا:  وابتســـم 
“حاقيـــن با حاقـــة” وذلك الن 
في فتـــرة الحجر جعلـــت الناس 
يعتمدون على أنفسهم بالحاقة 

.
وكذلـــك كان الحال مع صالونات 
كان  االقبـــال  حيـــث  االطفـــال 

ضعيفا.
مراكـــز التجميـــل النســـائية تبدو 
فـــي وضـــع أفضـــل مـــن محات 

الحاقـــة الرجاليـــة ، وهـــي تؤكد 
وعـــدم  باالشـــتراطات  التزامهـــا 

تقديم بعض الخدمات المهمة.
االشـــتراطات  أبـــرز  مـــن  وكان 
والتدابيـــر المحـــددة وفـــق قـــرار 

الكمامـــات  ارتـــداء  الـــوزاري، 
والقفازات من العاملين والزبائن، 
والعمـــل وفـــق نظـــام المواعيـــد، 
وترك مسافة مترين بين الزبائن، 
االنتظـــار،  مناطـــق  وإغـــاق 

باإلضافـــة إلـــى عـــدم اســـتخدام 
مجففـــات الشـــعر، وتقليـــل عـــدد 
العاملين في الصالونات ومحال 
الحاقة قدر المستطاع ، وإيقاف 
بعـــض الخدمـــات ومنهـــا العناية 

بالبشـــرة، والخيـــط ، والرمـــوش 
الشـــبة دائمـــة ووصـــات الشـــعر 
ومنـــع  والتدليـــك،  “اكستنشـــن”، 
تقديـــم االطعمـــة والمشـــروبات ، 

وتعقيم أدوات تقليم األظافر.

بدور المالكي |  تصوير خليل ابراهيم
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