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…OÉ`̀ °`̀ü`̀ à`̀ b’G ™`̀ °`̀ Vƒ`̀ dG å`̀ë`̀Ñ`̀d ¿É`̀ ª`̀ dô`̀ Ñ`̀ dGh á`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀ dG ø`̀ «`̀ H º`̀ ¡`̀ e ´É`̀ ª`̀ à`̀ LG
   (4¢U π«°UÉØàdG)

««

É¡æeCG ájÉªëd …Qhô``°V ô£b ™e É¡JÉbÓY ájOƒ©``°ùdG ™£b :á«ªdÉ©dG IQÉéàdG
±ô£àdGh ÜÉ``gQE’G ºYO â∏°UGhh äÉ``bÉØJ’G ø``e â∏°üæJ á``MhódG

»LÓ©dG å``ëÑdG IõFÉLh »``æjôëÑdG Ö``«Ñ£∏d Ωƒ``j ¢ü«``°üîàH IOÉ``°TEG

AGQRƒdG ¢``ù«FQ Gôμ``°T :ø``jôëÑdG AÉ``ÑWCG  IQOÉÑe ºYóJ øjôëÑdG :»``°ù«°ùdG ¢ù«Fô∏d ∂∏ªdG
É``«Ñ«d  »``a  QGô≤à``°S’Gh  ø``eC’G  ≥``«≤ëàd  ô``°üe

:ó«ª◊GóÑY óªMCG Öàc
 ÖMÉ°U  äGQOÉ`̀Ñ`̀ª`̀H  øjôëÑdG  AÉ`̀Ñ`̀WCG  OÉ`̀°`̀TCG

 ∫BG  ¿Éª∏°S  ø`̀H  áØ«∏N  ô`̀ «`̀eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG

 á«Ñ£dG  ºbGƒ£dG  ôjó≤àd  AGQRƒ``dG  ¢ù«FQ  áØ«∏N

 AGQRƒ`̀dG  ¢ù∏ée  OÉªàYG  ó©H  ∂`̀dPh  áμ∏ªªdG  »a

 ô¡°T øe AÉ©HQCG ∫hCG »a »æjôëÑdG Ö«Ñ£∏d Éeƒj

 º°SÉH  IõFÉL  ¢ü«°üîJh  ,ΩÉ`̀Y  πc  øe  ôÑªaƒf

 øjõ«ªàªdG  ø««æjôëÑdG  AÉÑWC’G  ºjôμàd  √ƒª°S

 √òg  ¿CG  øjócDƒe  ,»Ñ£dGh  »LÓ©dG  åëÑdG  »a

 óFÉb  ƒ¡a  ;√ƒª°S  ≈∏Y  áÑjôZ  â°ù«d  äGQOÉÑªdG

 ä’ÉéªdG  »a  ájƒªæàdGh  á«fÉ°ùfE’G  äGQOÉÑªdG

 äÉeóîdG  ôjƒ£J  Iô«°ùªd  º`̀YGó`̀dG  ƒ`̀gh  ,á`̀aÉ`̀c

 ¿CG  òæe  Iõjõ©dG  Éæàμ∏ªe  »a  á«ë°üdGh  á«Ñ£dG

.AGQRƒdG ¢ù∏ée á°SÉFQ √ƒª°S ≈dƒJ

 QÉ`̀Ñ`̀NCG{``̀d  á°UÉN  äÉëjô°üJ  »`̀a  Ghó```̀cCGh

 Iô«Ñc  á©aO  πãªJ  äGQOÉÑªdG  √ò`̀g  ¿CG  zè«∏îdG

 »a  QGô`̀ª`̀à`̀°`̀SÓ`̀d  áμ∏ªªdG  »`̀a  AÉ``̀Ñ``̀WC’G  ™«ªéd

 øWƒdG  á`̀eó`̀N  π``̀LCG  ø`̀e  ø«ªãdGh  »`̀dÉ`̀¨`̀dG  ∫ò``H

 ¿CG  ≈``dEG  ø«àa’  ,¬«a  ø«ª«≤ªdGh  ø«æWGƒªdGh

 πX  »a  Ö°SÉæªdG  â«bƒàdG  »a  äAÉL  äGQOÉÑªdG

 »ë°üdG  ´É£≤dG  »a  ø«∏eÉ©∏d  ádhòÑªdG  Oƒ¡édG

 É¡«a  Ωó`̀b  »`̀à`̀dGh  ,É`̀fhQƒ`̀c  áëFÉL  á¡LGƒe  »`̀a

 πeÉ©àdÉH  ¬`̀H  iòàëj  ’Éãe  »æjôëÑdG  Ö«Ñ£dG

 âHô°V  »`̀à`̀dG  áëFÉédG  ™`̀e  πeÉ°ûdGh  ™jô°ùdG
.É«dhO É¡H IOÉ°TE’G âªJ »àdGh ºdÉ©dG

 ™«ªL  Qhó°U  âé∏KCG  äGQGô`̀≤`̀dG  ¿EG  GƒdÉbh
 AGQRƒdG ¢ù«FQ ƒª°S ¢UôM ¢ùμ©J É¡fC’ AÉÑWC’G
 øjócDƒe ,ÉgQGôªà°SGh Oƒ¡édG √òg IófÉ°ùe ≈∏Y
 »`̀JCÉ`̀j  AÉ``Hƒ``dG  áëaÉμe  »`̀a  áμ∏ªªdG  ìÉ`̀é`̀f  ¿CG
 á«àëJ  á«æH  øe  øjôëÑdG  ¬μ∏ªJ  Ée  ≈dEG  GOÉæà°SG
 ádÓL  äÉ¡«LƒJ  π°†ØH  â≤≤ëJ  ájƒb  á«ë°U
 ƒª°S  á°SÉFôH  áeƒμëdG  ò«ØæJh  ióØªdG  ∂∏ªdG

.ó¡©dG »dh ƒª°S á©HÉàeh AGQRƒdG ¢ù«FQ
 åëÑdG  »a IõFÉL ¢ü«°üîJ á«ªgCG  GhócCGh
 »Ñ£dG  πª©dG  ¢SÉ°SCG  ¿EG  PEG  ,»Ñ£dGh  »LÓ©dG
 øY π≤J ’ øjôëÑdG  áμ∏ªeh ,»ª∏©dG  åëÑdG  ƒg
 ∫Éée »a ÖgGƒªdGh äGQó≤dG »a á«Hô¨dG ∫hódG
 º°SG πªëJ IõFÉL ¿EÉa Gòd ,»Ñ£dG »ª∏©dG åëÑdG
 ôjƒ£àd  Gô«Ñc  GõaÉM πãªJ  AGQRƒdG  ¢ù«FQ  ƒª°S
 Ö°ùëa áægGôdG á∏Môª∏d ¢ù«d øjôëÑdG »a Ö£dG

.É°†jCG áeOÉ≤dG äGƒæ°ù∏d øμdh
(5¢U π«°UÉØàdG)

 ∂∏ªdG  á`̀dÓ`̀é`̀dG  ÖMÉ°U  Iô°†M  iô```LCG
 ióØªdG  OÓÑdG  ∂∏e  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  øH  óªM
 ¢ù«FôdG áeÉîa ¬«NCG  ™e ¢ùeCG  É«ØJÉg ’É°üJG
 ô°üe  ájQƒ¡ªL  ¢ù«FQ  »°ù«°ùdG  ìÉàØdG  óÑY
 ¢VGô©à°SG  ¬`̀dÓ`̀N  º``J  ,á`̀≤`̀«`̀≤`̀°`̀û`̀dG  á`̀«`̀Hô`̀©`̀dG
 »àdG  áî°SGôdG  á«îjQÉàdG  ájƒNC’G  äÉbÓ©dG
 ÖfGƒL  ∞∏àîeh  ø«≤«≤°ûdG  øjó∏ÑdG  ™ªéJ
 πÑ°Sh  Éª¡æ«H  ∑ôà°ûªdG  ≥«°ùæàdGh  ¿hÉ©àdG

.áaÉc äÉjƒà°ùªdG ≈∏Y ¬ªYO
 äGQƒ`̀£`̀à`̀dGh  ÉjÉ°†≤dG  åëH  iô``L  Éªc
 ócCG å«M ,á«ª«∏bE’Gh á«Hô©dG ø«àMÉ°ùdG ≈∏Y
 øjôëÑdG  áμ∏ªe  ∞bƒe  ióØªdG  ∂∏ªdG  ádÓL
 á«Hô©dG  ô°üe  á`̀jQƒ`̀¡`̀ª`̀L  IQOÉ`̀Ñ`̀ª`̀d  º``YGó``dG
 QGô≤à°S’Gh øeC’G ≥«≤ëJ ≈dEG áaOÉ¡dG á≤«≤°ûdG
 óMƒªdG  ∞bƒªdG  ó«cCÉJh ,É«Ñ«d  »a QÉgOR’Gh
 äÓNóàdG ¢†aôH ¿CÉ°ûdG Gòg »a á«Hô©dG ∫hó∏d
 »dhódG  ™ªàéªdG  IƒYOh  ,É«Ñ«d  »a  á«ÑæLC’G
 ®ÉØë∏d  ájô°üªdG  IQOÉÑªdG  IófÉ°ùeh  ºYód
.á≤£æªdG »a ΩÓ°ùdGh QGô≤à°S’Gh øeC’G ≈∏Y

 á°üdÉîdG  ¬JÉ«æªJ  ø`̀Y  ¬àdÓL  Üô```̀YCGh
 ô«îdG  π`̀c  õjõ©dG  É¡Ñ©°Th  á≤«≤°ûdG  ô°üªd
 ¢ù«FôdG áeÉîa IOÉ«b πX »a Ωó≤àdGh á©aôdGh

.…ô°üªdG
 ìÉàØdG  óÑY  ¢ù«FôdG  áeÉîa  Üô``̀YCG  ó`̀bh

 ádÓL  ¬«NC’  ôjó≤àdGh  ôμ°ûdG  øY  »°ù«°ùdG
 øjôëÑdG  áμ∏ªe  ∞bGƒe  ≈∏Y  ióØªdG  ∂∏ªdG
 É¡Ñ©°Th  ô°üe  √É`̀é`̀J  á`̀aô`̀°`̀û`̀ª`̀dGh  á`̀∏`̀«`̀°`̀UC’G
 »Hô©dG  πª©dG  º``YO  »`̀a  ±ô°ûªdG  É```̀gQhOh

.∑ôà°ûªdG

 ¿CG  AÉKÓãdG  ¢ùeCG  á«ªdÉ©dG  IQÉéàdG  áª¶æe  äôÑàYG  :âf.á«Hô©dG
 ™£b ¿CG áØ«°†e ,É¡æeCG ájÉªëd ájQhô°V âfÉc ô£b ó°V ájOƒ©°ùdG äGAGôLEG
 ≈dEG äQÉ°TCG Éªc ,äÉ«bÉØJ’G øe É¡∏°üæJ ÖÑ°ùH ¿Éc ô£b ™e É¡àbÓY ¢VÉjôdG
 ÜÉgQE’G  øe  ájÉªëdG  ≈dEG  äÉbÓ©dG  ™£b  ∫ÓN  øe  â©°S  ájOƒ©°ùdG  ¿CG

.ô£b √ô«ãJ …òdG
 ¢ùeCG  á«ªdÉ©dG  IQÉéàdG  áª¶æe  äÉYRÉæe  º«μëJ  ≥jôa  Qó°UCGh
 á≤∏©àªdG  IQÉéàdG  á«bÉØJG  ≥«Ñ£J ∫É«M ô£b ¬à©aQ ´Gõf ¿CÉ°ûH  ÉfÉ«H
 ∞bƒe ¿CG  ≈dEG  QÉ°TCG  Éªc  ,(¢ùÑjôJ)  ájôμØdG  á«μ∏ªdG  ¥ƒ≤M ÖfGƒéH
 ,á«°SÉ°SC’G  á«æeC’G  É¡ëdÉ°üe  ájÉªëd  √QôÑj  Ée  ¬d  ô£b  √ÉéJ  áμ∏ªªdG
 ¢üæJ  »àdG  áª¶æªdG  á«bÉØJG  »a  á«æeC’G  äGAÉæãà°S’G  IOÉ`̀e  Ö°ùëH
 ájÉªëd  ájQhô°V  ÉgôÑà©J  äGAGô`̀LEG  ƒ°†©dG  ádhódG  PÉîJG  á«fÉμeEG{  ≈∏Y
 äÉbÓ©dG  »a  ÇQGƒ`̀W  ádÉM  Oƒ`̀Lh  ∫ÉM  »a  á«°SÉ°SC’G  á«æeC’G  É¡ëdÉ°üe

 ájÉªM ≈dEG â©°S áμ∏ªªdG ¿CG ≈dEG º«μëàdG ≥jôa ¢ü∏N Éªc .zÉª¡æ«H á«dhódG
 »àdG  ±ô£àdGh  ÜÉ`̀gQE’G  äGójó¡J  øe  É¡«°VGQCGh  É¡JÉ°ù°SDƒeh  É¡«æWGƒe
 É¡JòîJG »àdG á∏eÉ°ûdG äGAGôLE’G ¿CG É°†jCG óLhh .á≤£æªdG »a ô£b Égô«ãJ
 óæà°ùJh á«dhódG äÉbÓ©dG »a ÇQGƒW ádÉM OƒLh âbh »a âªJ ób áμ∏ªªdG
 á«ª«∏bE’G äÉ«bÉØJ’G ô£b äÉcÉ¡àfG ¿CÉ°ûH áμ∏ªªdG É¡àeób á°†«Øà°ùe ádOCG ≈dEG

.á≤£æªdG »a äÉHGô£°V’Gh ∞æ©dG ºYO øY »∏îàdÉH äÉeGõàd’Gh
 áμ∏ªªdG  ™£b  ¿CG  ∑Qó`̀j  ≥jôØdG  ¿CG  ≈`̀dEG  ôjô≤àdG  âØd  ∂`̀dP  ÖfÉL  ≈`̀dEG
 øe  ô£b  π°üæJ  ÜÉÑ°SC’  ¿Éc  ô£b  ™e  á«∏°üæ≤dGh  á«°SÉeƒ∏HódG  äÉbÓ©dG
 á≤∏©àªdG á«Hô©dG è«∏îdG ∫hód ¿hÉ©àdG ¢ù∏éªd á«ª«∏bE’G ¢VÉjôdG äÉ«bÉØJG
 øY  áMhódG  »∏îJ  ΩóYh  QGô≤à°S’Gh  øeC’ÉH  á≤£æªdG  äÉeÉªàgG  áédÉ©ªH

.iôNC’G ∫hó∏d á«∏NGódG ¿hDƒ°ûdG »a πNóàdGh ±ô£àdGh ÜÉgQE’G ºYO

(9¢U π«°UÉØàdG)

 ƒ`̀ª`̀°`̀ù`̀dG Ö``̀MÉ``̀°``̀U ¢````SCGô````J
 óªM  ø`̀H  ¿Éª∏°S  ô`̀«`̀eC’G  »μ∏ªdG
 óFÉ≤dG  ÖFÉf ó¡©dG »dh áØ«∏N ∫BG
 ¢ù«Fôd  ∫hC’G  Ö`̀FÉ`̀æ`̀dG  ≈``∏``YC’G
 ´ÉªàLG  ¢`̀ù`̀eCG  AGQRƒ```dG  ¢ù∏ée
 …òdG  326``̀ dG  á«≤«°ùæàdG  áæé∏dG
 áæé∏dG  â°ûbÉfh  .ó`̀©`̀ oH  ø`̀Y  ó≤Y
 äGó`̀é`̀à`̀°`̀ù`̀e ô````̀NBG á`̀«`̀≤`̀«`̀°`̀ù`̀æ`̀à`̀dG
 É`̀fhQƒ`̀c ¢`̀Shô`̀«`̀a ™`̀e π`̀eÉ`̀©`̀à`̀dG
 ¬fCG áæé∏dG äôcPh .z19-ó«aƒc{
 ¿hDƒ°T  IQGRh  ¢VôY  ≈∏Y  kAÉæH
 äÉ«°UƒJh  á°VÉjôdGh  ÜÉÑ°ûdG
 …ó°üà∏d  »Ñ£dG  »æWƒdG  ≥jôØdG
 â`̀≤`̀aGh ó`̀≤`̀a É``̀fhQƒ``̀c ¢`̀Shô`̀«`̀Ø`̀d
 »∏NGódG  ÖjQóàdÉH  ìÉª°ùdG  ≈∏Y
 ø``̀«``̀«``̀°``̀VÉ``̀jô``̀∏``̀d »````̀LQÉ````̀î````̀ dGh
 á«æWƒdG äÉÑîàæªdGh ø«aôàëªdG

 ,Ió`̀ª`̀à`̀©`̀ª`̀dG äÉ`̀ª`̀«`̀∏`̀©`̀à`̀dG ≥```̀ ah
 äÉjQhódG  ±ÉæÄà°SÉH  ìÉª°ùdGh
 ƒ«dƒj  ∞°üàæe  ∫ƒ∏ëH  á«∏ëªdG
 â°Vô©à°SG Éªc ,Qƒ¡ªL ¿hO øe

 »àdG  ø«fGƒ≤dG  øe  GOó`̀Y  áæé∏dG
.áæé∏dG É¡©HÉàJ

 äÉëØ°üdG ≈∏Y π«°UÉØàdG)

(á«°VÉjôdG

.áæé∏dG ´ÉªàLG ¢SCGôàj ó¡©dG »dh ƒª°S |

.AGQRƒdG ¢ù«FQ ƒª°S | .∂∏ªdG ádÓL |.»°ù«°ùdG ìÉàØdGóÑY ¢ù«FôdG |

 äÉ``jQhódG ±ÉæÄà``°SG ≈``∏Y ≥``aGƒJ á«≤«``°ùæàdG
Qƒ¡ªL ¿hO ø``e ƒ«dƒj ∞``°üàæe ∫ƒ∏ëH á«∏ëªdG
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 ôμ°T  á``«bôH  ≈``≤∏àj  π``gÉ©dG
¿OQC’G  ∂``∏e  ø``e  á``«HGƒL

 ∂∏e  ,áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  øH  óªM  ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U  Iô°†M  ≈≤∏J
 á«ª°TÉ¡dG  ádÓédG  ÖMÉ°U  ¬«NCG  øe  á«HGƒL  ôμ°T  á«bôH  ,ióØªdG  OÓÑdG
 á«ª°TÉ¡dG  á`̀ «`̀ fOQC’G  áμ∏ªªdG  ∂∏e  ø«°ùëdG  ø`̀HG  »fÉãdG  ¬∏dGóÑY  ∂∏ªdG
 ó«dÉ≤e  ¬«dƒJ  iôcòH  ¬d  áÄæ¡ªdG  ¬àdÓL  á«bôH  ≈∏Y  G kOQ  ∂`̀dPh  ,á≤«≤°ûdG

.áμ∏ªªdG »a ºμëdG
 ≈∏Y  ∂∏ªdG  ádÓéd  √ôjó≤Jh  √ôμ°T  ≠dÉH  øY  »`̀fOQC’G  πgÉ©dG  ÜôYCGh
 ,IOÉ©°ùdGh  áë°üdG  Qƒaƒe  ¬àdÓéd  É«æªàe  ,á∏«ÑædG  ájƒNC’G  √ôYÉ°ûe

.QÉgOR’Gh Ωó≤àdG øe ójõªdG ≥«≤°ûdG É¡Ñ©°Th øjôëÑdG áμ∏ªªdh

 Góæ∏°ùjBG ¢``ù«FQ Åæ¡j ∂∏ªdG
ájQƒ¡ªédG  ¢``ù«°SCÉJ  iôcòH
 πgÉY ,áØ«∏N ∫BG  ≈°ù«Y øH óªM ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†M å©H
 ¢ù«FQ ,¿ƒ°ùfÉgƒj »fOƒL ¢ù«FôdG áeÉîa ≈dEG áÄæ¡J á«bôH ,ióØªdG OÓÑdG

 .Góæ∏°ùjBG ájQƒ¡ªL ¢ù«°SCÉJ iôcP áÑ°SÉæªH ∂dPh ,Gó`æ∏°ùjBG ájQƒ¡ªL

 á«bôH  ≈``≤∏àj  AGQRƒ``dG  ¢``ù«FQ

»fOQC’G πgÉ©dG øe á«HGƒL ôμ°T
 ,áØ«∏N ∫BG ¿Éª∏°S øH áØ«∏N ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ≈≤∏J
 ádÓédG  ÖMÉ°U  ¬`̀«`̀NCG  ø`̀e  á«HGƒL  ôμ°T  á«bôH  ,AGQRƒ```̀dG  ¢ù«FQ
 á«fOQC’G  áμ∏ªªdG  ∂∏e  ø«°ùëdG  øHG  »fÉãdG  ¬∏dGóÑY  ∂∏ªdG  á«ª°TÉ¡dG
 ¬àdÓéd  áÄæ¡ªdG  √ƒª°S  á«bôH  ≈∏Y  G kOQ  ∂`̀dPh  ,á≤«≤°ûdG  á«ª°TÉ¡dG

 .áμ∏ªªdG »a ºμëdG ó«dÉ≤e ¬«dƒJ iôcòH
 ƒª°ùdG ÖMÉ°üd √ôjó≤Jh √ôμ°T ≠dÉH øY »fOQC’G πgÉ©dG ÜôYCGh
 √ƒª°ùd É k«æªàe ,á∏«ÑædG ájƒNC’G √ôYÉ°ûe ≈∏Y AGQRƒdG ¢ù«FQ »μ∏ªdG
 Ωó≤àdG  øe  G kójõe  øjôëÑdG  áμ∏ªe  Ö©°ûdh  ,á«aÉ©dGh  áë°üdG  ôaGh

.QÉgOR’Gh

 ôμ°T á«bôH ≈≤∏àj ó``¡©dG »dh
¿OQC’G  π``gÉY  ø``e  á``«HGƒL
 áØ«∏N  ∫BG  óªM  øH  ¿Éª∏°S  ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  ≈≤∏J
 AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«Fôd ∫hC’G ÖFÉædG ≈∏YC’G óFÉ≤dG ÖFÉf ó¡©dG »dh
 »fÉãdG ¬∏dG óÑY ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U ¬«NCG øe á«HGƒL ôμ°T á«bôH
 ≈∏Y kGOQ ∂dPh ,á≤«≤°ûdG á«ª°TÉ¡dG á«fOQC’G áμ∏ªªdG ∂∏e ø«°ùëdG øHG

.áμ∏ªªdG »a ºμëdG ó«dÉ≤e ¬«dƒJ iôcòH ¬d áÄæ¡ªdG √ƒª°S á«bôH
 ƒª°ùdG ÖMÉ°üd √ôjó≤Jh √ôμ°T ≠dÉH øY »fOQC’G πgÉ©dG ÜôYCGh
 ¢ù∏ée ¢ù«Fôd ∫hC’G ÖFÉædG ≈∏YC’G óFÉ≤dG  ÖFÉf ó¡©dG »dh »μ∏ªdG
 Qƒaƒe  √ƒª°ùd  É k«æªàe  ,ábOÉ°üdG  ájƒNC’G  √ôYÉ°ûe  ≈∏Y  AGQRƒ`̀ dG

 .IOÉ©°ùdGh áë°üdG

 »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  ≈≤∏J
 áØ«∏N  ∫BG  ¿Éª∏°S  øH  áØ«∏N  ô«eC’G
 äÉ«`bôH  øe G kójõe ,AGQRƒdG  ¢ù«FQ
 ø`̀«`̀dhDƒ`̀°`̀ù`̀ª`̀dG QÉ``Ñ``c ø``̀e á`̀Ä`̀æ`̀¡`̀à`̀dG
 áμ∏ªe  »`̀a  AGô`̀Ø`̀°`̀ù`̀dGh  AGQRƒ`````̀dGh
 ≥jôa  QGô```̀bEG  áÑ°SÉæªH  ,ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG
 ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀ª`̀∏`̀d …ô`̀«`̀ °`̀†`̀ë`̀à`̀ dG π``̀ª``̀©``̀dG
 IóëàªdG  º``eC’G  áª¶æªd  …ò«ØæàdG
 (ƒμ°ùfƒ«dG)  á`̀aÉ`̀≤`̀ã`̀dGh  Ωƒ`̀∏`̀©`̀dGh
 á°UÉîdG  √ƒª°S  IQOÉÑªH  AÉØàM’G
 GhOÉ°TCGh  ,ô«ª°†∏d  »dhódG  Ωƒ«dÉH
 QhOh Oƒ¡éH áÄæ¡ªdG  º¡JÉ«bôH  »a
 ΩÓ°ùdG  ¢`̀ù`̀°`̀SCG  õjõ©J  »`̀a  √ƒª°S
 ó«WƒJ  ≈∏Y  ¬°UôMh  ,QGô≤à°S’Gh
 ∞∏àîe  ø«H  ºgÉØàdGh  øeÉ°†àdG

.ºdÉ©dG ∫hO
 º¡«fÉ¡J  ¢üdÉN  øY  Gƒ`̀Hô`̀YCGh
 ƒª°ùdG  ÖMÉ°üd  º¡JÉμjôÑJ  Ö«WCGh
 √ò`̀¡`̀H AGQRƒ```````̀dG ¢`̀ù`̀ «`̀ FQ »`̀μ`̀∏`̀ª`̀dG
 äÉeÉ¡°SEG  ¿CG  øjócDƒe  ,áÑ°SÉæªdG
 ΩÓ°ùdG  ÉjÉ°†b  IófÉ°ùe  »a  √ƒª°S
 á«dhódG  áfÉμªdG  äRõ``̀Y  »ªdÉ©dG
 ≈dƒªdG  ø«∏FÉ°S  ,øjôëÑdG  áμ∏ªªd
 √ƒ`̀ª`̀°`̀S  ≈`̀∏`̀Y  º`̀©`̀æ`̀j  ¿CG  π```̀Lh õ``̀Y
 á∏°UGƒªd á«aÉ©dGh áë°üdG QƒaƒªH
 Égó¡°ûJ  »àdG  äGRÉ`̀é`̀fE’G  Iô«°ùe
.ä’ÉéªdG ≈à°T »a øjôëÑdG áμ∏ªe

 óLÉe QƒàcódG ÜôYCG ¬ÑfÉL øe
 á«HôàdG  ô``̀jRh  »ª«©ædG  »`̀∏`̀Y  ø`̀H
 »fÉ¡àdG  äÉ`̀jBG  ≈ª°SG  øY  º«∏©àdGh
 ƒ`̀ª`̀°`̀ù`̀dG Ö`̀MÉ`̀°`̀ü`̀d äÉ``μ``jô``Ñ``à``dGh
 áÑ°SÉæªH  AGQRƒ``̀ dG  ¢ù«FQ  »μ∏ªdG
 …ô«°†ëàdG  πª©dG  ≥jôa  á≤aGƒe
 º`̀eC’G  áª¶æªd  …ò«ØæàdG  ¢ù∏éª∏d
 áaÉ≤ãdGh  º∏©dGh  á«Hôà∏d  IóëàªdG
 ≈`̀∏`̀Y ´É```̀ª```̀LE’É```̀H (ƒ``̀μ``̀°``̀ù``̀fƒ``̀«``̀dG)
 ,»ªdÉ©dG  ô«ª°†dG  Ωƒ«H  ∫ÉØàM’G

 IQOÉ`̀Ñ`̀ª`̀∏`̀d ká`̀HÉ`̀é`̀à`̀°`̀SG »`̀ JCÉ`̀ j …ò```̀dG
 »àdGh  √ƒª°S  É¡≤∏WCG  »àdG  áªjôμdG
 ó«©°üdG  ≈∏Y  ô`̀KC’G  Ö«WCG  É¡d  ¿É`̀c

.»dhódG
 AÉ``Ø``à``M’G  QGô``````̀ bEG  ¿EG  ∫É````̀ bh
 (ƒμ°ùfƒ«dG) πÑb øe √ƒª°S IQOÉÑªH
 »àdG  á©«aôdG  áfÉμªdG  ≈∏Y  π`̀«`̀dO
 πaÉëªdG  »``a  √ƒ`̀ª`̀°`̀S  É`̀¡`̀H  ≈`̀¶`̀ë`̀j
 ∫Éée »a ¬JGRÉéfE’ G kôjó≤J á«dhódG
 Éªe  ,Ωó≤àdGh  áeGóà°ùªdG  á«ªæàdG
 áμ∏ªe QÉgORG »a ôKC’G Ö«WCG ¬d ¿Éc
 ¿CG ≈`̀dÉ`̀©`̀J ¬`̀∏`̀dG kÓ`̀FÉ`̀°`̀S ,ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG

.™«ªé∏d G kõYh G kôNP √ƒª°S ßØëj
 ≥«aƒJ  øH  øªjCG  ó«°ùdG  ™aQh 
 ÜÉ`̀Ñ`̀°`̀û`̀dG ¿hDƒ``̀ °``̀T ô```̀ jRh ó``jDƒ``ª``dG
 ¢ü∏NCGh  »fÉ¡àdG  Ö«WCG  á°VÉjôdGh
 ƒ`̀ª`̀°`̀ù`̀dG Ö``MÉ``°``ü``d äÉ``̀μ``̀jô``̀Ñ``̀à``̀dG
 áÑ°SÉæªH  AGQRƒ``̀ dG  ¢ù«FQ  »μ∏ªdG
 …ô«°†ëàdG  π`̀ª`̀©`̀dG  ≥`̀jô`̀a  QGô````bEG
 º`̀eC’G  áª¶æªd  …ò«ØæàdG  ¢ù∏éª∏d
 áaÉ≤ãdGh  Ωƒ∏©dGh  á«Hôà∏d  IóëàªdG
 √ƒ`̀ª`̀°`̀S IQOÉ```̀ Ñ```̀e (ƒ``̀μ``̀°``̀ù``̀fƒ``̀«``̀dG)
 ,ô«ª°†∏d  »dhódG  Ωƒ«dÉH  AÉØàMÓd
 AÉL √ƒª°S IQOÉÑe QGôbEG ¿CG É kØ«°†e
 ±É°†j  ójóL  »`̀dhO  RÉéfEG  áHÉãªH
 G kôjó≤Jh  √ƒª°S  äGRÉ`̀é`̀fEG  πé°ùd
 º`̀eC’G  ø`̀e  É kæ«ªãJh  ,É`̀ k©`̀«`̀aQ  É`̀ k«`̀ dhO
 áã«ãëdG  √ƒª°S  Oƒ¡éd  IóëàªdG

.»ªdÉ©dG ô«ª°†dG äGQOÉÑe ºYód
 ï°SôJ √ƒª°S IQOÉÑe ¿EG ∫Ébh 
 ºYO  »`̀a  √ƒª°S  è¡f  ìƒ`̀°`̀Vh  πμH
 ,á«fÉ°ùfE’G  º«bh  »ªdÉ©dG  ΩÓ°ùdG
 õ`̀jõ`̀©`̀à`̀d Oƒ``¡``é``dG π``̀c Ió`̀ fÉ`̀ °`̀ ù`̀ eh
 ÇOÉÑe  ≥«≤ëJh  »ªdÉ©dG  ΩÓ°ùdG
 øe ,™«ªédG ø«H IGhÉ°ùªdGh ∫ó©dG
 ,á«fÉ°ùfE’G  Iô«°ùªdG  õjõ©J  π`̀LCG
 ≥«≤ëàd »dhódG ™ªàéªdG IófÉ°ùeh

 ¿CG ôjó≤dG »∏©dG ¬∏dG É k«YGO ,ΩÓ°ùdG
 Qƒaƒe  º`̀jô`̀μ`̀dG  √ƒª°S  ≈∏Y  º`̀jó`̀j

.ôª©dG ∫ƒWh á«aÉ©dGh áë°üdG
 »e  áî«°ûdG  äó```̀cCG  É`̀gQhó`̀ H 
 áÄ«g  á°ù«FQ  áØ«∏N  ∫BG  óªëe  âæH
 áÑ°SÉæªH  ,QÉKB’Gh  áaÉ≤ã∏d  øjôëÑdG
 Ωƒ`̀∏`̀©`̀dGh  á`̀«`̀Hô`̀à`̀dG  áª¶æe  QGô````̀bEG
 IQOÉ`̀Ñ`̀e zƒ`̀μ`̀°`̀ù`̀«`̀fƒ`̀«`̀dG{ á`̀«`̀aÉ`̀≤`̀ã`̀dG
 ¢ù«FQ  »`̀μ`̀∏`̀ª`̀dG  ƒ`̀ª`̀°`̀ù`̀dG  Ö`̀MÉ`̀°`̀U
 ¿CG ,ô«ª°†∏d »dhódG Ωƒ«dÉH AGQRƒdG
 ¢UôëJ ±ƒ°S QÉKB’Gh áaÉ≤ãdG áÄ«g
 øª°V  Ωƒ``̀ «``̀ dG  Gò```̀g  êQGOEG  ≈`̀ ∏`̀ Y
 É¡H AÉØàM’ÉH Ωƒ≤J »àdG äGQOÉÑªdG
 á°UÉN á£°ûfCG ¢ùjôμJ ≈∏Y πª©Jh

.É kjƒæ°S É¡H
 É keGôàMG ∞≤j ºdÉ©dG ¿EG âdÉbh 
 Ωƒ`̀j  ¢ü«°üîàH  √ƒ`̀ª`̀°`̀S  Iô`̀μ`̀Ø`̀d
 QGô`̀bEÉ`̀H  ôîØdG  ¿EG  ô«ª°†∏d  »ªdÉY
 »àdG  Üƒ`̀∏`̀≤`̀dG  º©j  IQOÉ`̀Ñ`̀ª`̀dG  √ò``g
 πª©∏d  áHhDhódG  √ƒª°S  Oƒ¡L  ∑QóJ
 øjôëÑdG áμ∏ªe á°†¡f »a ôªà°ùªdG
 á``̀WQÉ``̀N ≈``̀∏``̀Y É``¡``ª``°``SG õ``̀jõ``̀©``̀Jh

.á«dhódG äÉMÉéædG
 øH  ∫OÉ```̀Y  ≥`̀jô`̀Ø`̀dG  Ωó`̀≤`̀J  Éªc 
 øeC’G  RÉ¡L  ¢ù«FQ  π°VÉØdG  áØ«∏N
 »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ≈dEG ,»æWƒdG
 ¬°ùØf øY ádÉ°UC’ÉH AGQRƒdG  ¢ù«FQ
 RÉ¡L  »Ñ°ùàæe  áaÉc  øY  áHÉ«ædÉHh
 »fÉ¡àdG äÉjBG ≈ª°SCÉH »æWƒdG øeC’G
 RÉ``̀é``̀fE’G Gò``̀g ≈`̀∏`̀Y äÉ`̀μ`̀jô`̀Ñ`̀à`̀dGh
 ≈dEG  ±É°†j  …ò`̀dG  ójóédG  »`̀dhó`̀dG
 GócDƒe  ,√ƒª°S  äGRÉ`̀é`̀fEG  á∏°ù∏°S
 ΩÓ°ùdG  ºYód  Éé¡f  ï°SQ  √ƒª°S  ¿CG
 Oƒ¡édG  IófÉ°ùeh  á«fÉ°ùf’G  º«bh
 ™«ªéd  ¿É`̀ °`̀ ù`̀ fE’G  ¥ƒ`̀≤`̀M  õ`̀jõ`̀©`̀à`̀d
 ∫ó©dG  ÇOÉÑe  ≥`̀ah  ºdÉ©dG  Üƒ©°T

.™«ªédG ø«H IGhÉ°ùªdGh

 áØ«∏N  øH  ó°TGQ  ï«°ûdG  CÉægh 
 á«∏NGódG  IQGRh  π«ch  áØ«∏N  ∫BG
 äGRGƒ``̀é``̀dGh  á«°ùæédG  ¿hDƒ`̀°`̀û`̀ d
 »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  ,á`̀eÉ`̀bE’Gh
 QGô``̀bEG  áÑ°SÉæªH  ,AGQRƒ```̀ dG  ¢ù«FQ
 ƒμ°ùfƒ«∏d  …ô«°†ëàdG  ≥`̀jô`̀Ø`̀dG
 Ωƒ«d  √ƒ`̀ª`̀°`̀S  IQOÉ`̀ Ñ`̀ª`̀ H  AÉ`̀ Ø`̀ à`̀M’G
 ≈∏Y  G kó«cCÉJ  ∂dPh  ,»dhódG  ô«ª°†dG
 ∫Éée  »`̀ a  í`̀°`̀VGƒ`̀dG  √ƒ`̀ª`̀°`̀S  QhO
 §HGhôdG  õjõ©àd  »fÉ°ùfE’G  πª©dG
.ºdÉ©dG ¿Gó∏Hh Üƒ©°T ∞∏àîe ø«H

 √ƒª°S  äGQOÉ`̀Ñ`̀e  ¿CG  ±É`̀°`̀VCGh
 ±ô£àdGh  ∞æ©dG  òÑf  ≈`̀dEG  á«eGôdG
 QÉμaC’G ∫OÉÑJh QGƒëdG áaÉ≤K ô°ûfh
 ≈≤∏J  Ée  É kªFGO  ,»ª∏°S  ¢ûjÉ©J  øe
 É kàa’  ,∫hó``̀dG  áaÉc  ´É`̀ª`̀LEGh  ∫ƒÑb
 ójóédG »dhódG RÉéfE’G Gòg ¿CG ≈dEG
 √ƒª°S  äGQOÉÑªd  GQGôªà°SG  »JCÉj
 »ª«∏bE’G  øjó«©°üdG  ≈∏Y  IóFGôdG
 ¬H  ™àªàj  É`̀ e  ¢`̀ù`̀μ`̀©`̀jh  »``̀dhó``̀dGh
 ∞∏àîe  ió```d  ô`̀jó`̀≤`̀J  ø``̀e  √ƒ`̀ª`̀°`̀S

.»dhódG ™ªàéªdG •É°ShCG
 ï«°ûdG  ócCG  ¥É«°ùdG  äGP  »ah
 ∫BG  óªM  ø`̀H  º`̀«`̀gGô`̀HEG  ø`̀H  ¿Éª∏°S
 ¢ù∏éª∏d  ΩÉ``©``dG  ø``̀«``̀eC’G  ,á`̀Ø`̀«`̀∏`̀N
 ¿CG  á`̀°`̀VÉ`̀jô`̀dGh ÜÉ`̀Ñ`̀°`̀û`̀∏`̀d  ≈``̀∏``̀YC’G
 …ô«°†ëàdG  π`̀ª`̀©`̀dG  ≥`̀jô`̀a  QGô```̀ bEG
 º`̀eC’G  áª¶æªd  …ò«ØæàdG  ¢ù∏éª∏d
 áaÉ≤ãdGh Ωƒ∏©dGh á«Hôà∏d  IóëàªdG
 ÖMÉ°U  IQOÉ``Ñ``ª``d  (ƒ`̀μ`̀ °`̀ù`̀fƒ`̀«`̀dG)
 á°UÉîdG  AGQRƒ```̀dG  ¢ù«FQ  ƒª°ùdG
 áaÉ°VEG  ,ô«ª°†∏d  »`̀dhó`̀dG  Ωƒ«dÉH
 √ƒª°S  äGRÉ```̀é```̀fEG  π`̀é`̀°`̀ù`̀d  á``eÉ``g
 á`̀«`̀dhó`̀dG á`̀MÉ`̀°`̀ù`̀dG ≈`̀∏`̀Y Iô`̀«`̀Ñ`̀μ`̀dG
 á©«aôdG  √ƒª°S  áfÉμªH  É`̀ kaGô`̀à`̀YGh
 IQƒ∏H  »`̀a  áë°VGƒdG  ¬JÉeÉ¡°SGh
 ô«ª°†dG  ÖWÉîJ  Ió`̀jó`̀L  º«gÉØe

 É`̀jÉ`̀°`̀†`̀b ƒ`̀ë`̀f ¬``̀Lƒ``̀Jh »`̀ª`̀ dÉ`̀©`̀ dG
 áªb  πàëJ  »`̀à`̀dG  ΩÓ`̀°`̀ù`̀dGh  ø```eC’G
 ,»dhódG  ™ªàéªdG  ÉjÉ°†b  äÉjƒdhCG
 äÉμjôÑàdGh  »fÉ¡àdG  ¢üdÉN  É k©aGQ
 ,»dhódG  RÉéfE’G  Gòg  ≈∏Y  √ƒª°ùd
 ßØëj  ¿CG  ôjó≤dG  »∏©dG  ¬∏dG  É«YGO
 á«aÉ©dGh  áë°üdÉH  √óªjh  √ƒª°S
 É¡Ñ©°Th  øjôëÑdG  áμ∏ªe  áeóîd

.ºjôμdG
 ¢SQÉa  ∫É`̀ª`̀L  ô«Ø°ùdG  ó```cCGh 
 áμ∏ªªd  ºFGódG  ÜhóæªdG  ,»©jhôdG
 ¿CG  ,IóëàªdG  º`̀eC’G  iód  øjôëÑdG
 ÖMÉ°U  IQOÉÑªH  ∫ÉØàM’G  QGô``̀bEG
 AGQRƒ```̀dG  ¢`̀ù`̀«`̀FQ  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG
 ô«ª°†dG  Ωƒ`̀«`̀H  á°UÉîdG  ,ô`̀bƒ`̀ª`̀dG
 É k«aÉ°VEG  É k«ªeCG  G kôjó≤J  ó©j  ,»dhódG

 á«eGôdG  á``̀HhDhó``̀dG  √ƒª°S  Oƒ¡éd
 QGô≤à°S’Gh  ø`̀eC’Gh  ΩÓ°ùdG  ºYód

.»ªdÉ©dG
 á©«aôdG áÑ°SÉæªdG √òg ¿EG ∫Ébh 
 ô«ª°†∏d  »dhódG  Ωƒ«dÉH  AÉØàMÓd
 ¥ƒ≤M  ΩGôàMG  ÇOÉÑe  ócDƒj  …ò`̀dG
 ÓH  á«°SÉ°SC’G  äÉjôëdGh  ¿É°ùfE’G
 õjõ©àd  √ƒª°S  Oƒ¡L  êƒàJ  ,õ««ªJ
 ∫hó``̀ dG ø`̀«`̀H í`̀eÉ`̀°`̀ù`̀à`̀dGh ΩÓ`̀°`̀ù`̀dG
 ø`̀eÉ`̀°`̀†`̀à`̀dG õ``jõ``©``Jh Üƒ`̀©`̀ °`̀ û`̀ dGh
 ∫ÉN  ºdÉY  ≥∏îd  »dhódG  ¿hÉ©àdGh
 ¬«a º©æj ÜhôëdGh äÉYGô°üdG øe
 É«YGO  AÉNôdGh  QÉgOR’ÉH  ™«ªédG
 √ƒª°S  ßØëj  ¿CG  πLh  õY  ≈dƒªdG
 √É£N ô«îdG ≥jôW ≈∏Y Oó°ùj ¿CGh
 .AÉ£©dGh á«ªæàdG Iô«°ùe á∏°UGƒªd

 á`̀Ä`̀æ`̀¡`̀à`̀dG äÉ``̀ «``̀bô``̀ H ø```̀e Gó```̀jõ```̀e ≈`̀≤`̀ ∏`̀ à`̀ j AGQRƒ````````̀dG ¢``̀ù``̀«``̀FQ
ô«ª°†∏d  »```̀dhó```̀dG  Ωƒ``̀«``̀dÉ``̀H  ∫É``̀Ø``̀à``̀M’G  ƒ`̀μ`̀ °`̀ ù`̀ fƒ`̀ «`̀ dG  QGô```̀ bEÉ```̀ H

.AGQRƒdG ¢ù«FQ ƒª°S |

 ÖFÉf  áØ«∏N  ∫BG  ∑QÉÑe  øH  óªëe  ï«°ûdG  ƒª°S  πÑ≤à°SG
 âæH  á≤FÉa  á«Ñ«°†≤dG  ô°ü≤H  ¬ÑàμªH  AGQRƒdG  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ
 ´É°VhCG ¢VGô©à°SG iôL å«M áë°üdG IôjRh ídÉ°üdG ó«©°S
 äÉ©eÉL »a Ö£dG ∫Éée »a ø«°SQGódG øjôëÑdG áμ∏ªe áÑ∏W

.á«Ñ©°ûdG ø«°üdG ájQƒ¡ªL
 ΩÉªàgG  áØ«∏N  ∫BG  ∑QÉÑe  øH  óªëe  ï«°ûdG  ƒª°S  ó`̀cCGh

 ≈∏Y  º¡à°SGQO  ∫Éªμà°SGh  áÑ∏£dG  A’Dƒg  ´É°VhCÉH  áeƒμëdG
 áμ∏ªe  »a  »Ñ£dG  ∫ÉéªdG  »a  πª©∏d  º¡∏gDƒj  …ò`̀dG  ¬LƒdG
 ï«°ûdG  ƒª°S  áë°üdG  Iô`̀jRh  äôμ°T  É¡ÑfÉL  øe.øjôëÑdG
 ´ƒ°VƒªdG  Gò¡H  ¬eÉªàgG  ≈∏Y  áØ«∏N  ∫BG  ∑QÉÑe  øH  óªëe
 »a  ø«éjôîdGh  ø«°SQGódG  A’Dƒg  ´É°VhC’  √ƒª°S  á©HÉàeh

.ΩÉ¡dG …ƒ«ëdG ∫ÉéªdG Gòg

 Iô```̀jRh ™``̀e ¢`̀Vô`̀©`̀à`̀°`̀ù`̀j ∑QÉ``̀Ñ``̀e ø``̀H ó`̀ª`̀ë`̀e
zø`̀«`̀ °`̀ü`̀ dG Ö```̀ W{ á`̀ Ñ`̀ ∏`̀ W ´É```̀ °```̀ VhCG á`̀ ë`̀ °`̀ ü`̀ dG

 ∫BG  ó`̀ª`̀MCG  ø`̀H  áØ«∏N  ï«°ûdG  ø`̀cô`̀dG  ô«°ûªdG  πÑ≤à°SG
 IOÉ«≤dG  »a  ¬ÑàμªH  øjôëÑdG  ´ÉaO  Iƒ≤d  ΩÉ©dG  óFÉ≤dG  áØ«∏N
 ƒª°S  ,Ω2020  ƒ«fƒj  16  AÉKÓãdG  ¢`̀ù`̀eCG  ìÉÑ°U  áeÉ©dG
 ∫BG  ¿Éª∏°S  øH  ≈°ù«Y  øH  óªëe  ï«°ûdG  ø`̀cQ  ∫hCG  ≥jôØdG

.»æWƒdG ¢SôëdG ¢ù«FQ áØ«∏N
 ≥«°ùæàdGh ¿hÉ©àdG äÉbÓY ¢VGô©à°SG ºJ AÉ≤∏dG ∫ÓNh
 ºJ Éªc ,»æWƒdG ¢SôëdGh øjôëÑdG ´ÉaO Iƒb ø«H ∑ôà°ûªdG

.∑ôà°ûªdG ΩÉªàg’G äGP äÉYƒ°VƒªdG øe OóY åëH

 á«ªæàdGh  πª©dG  ô`̀ jRh  ≈≤àdG
 »∏Y  óªëe  øH  π«ªL  ,á«YÉªàL’G
 ÜGƒ`̀æ`̀dG  ¢ù∏ée  ƒ°†Y  ,¿Gó`̀«`̀ª`̀M
 ∂dPh ,¢SÉÑY ∫BG ø«°ùM QÉªY ó«°ùdG
 ¬©e  åëHh  ,IQGRƒ``dÉ``H  ¬Ñàμe  »`̀a
 ø«H ¿hÉ©àdG ä’ÉéªH AÉ≤JQ’G πÑ°S
 á«©jô°ûàdGh  ájò«ØæàdG  ø«à£∏°ùdG
 »àdG ácôà°ûªdG ídÉ°üªdG ≥≤ëj ÉªH

.ø«æWGƒªdG äÉMƒªW »Ñ∏J
 QGô`̀ª`̀à`̀°`̀SG ¿Gó`̀«`̀ª`̀M ó```cCG ó``̀bh
 á«YÉªàL’G  á«ªæàdGh  πª©dG  IQGRh
 äÉeóîdG  äÉ`̀Yhô`̀°`̀û`̀e  ôjƒ£J  »`̀a
 »``̀à``̀dGh ,ø``«``æ``WGƒ``ª``∏``d á``̀eó``̀≤``̀ª``̀dG
 ¢Uôa  ô`̀«`̀aƒ`̀J  É¡àeó≤e  »`̀a  »`̀JCÉ`̀ J

 ºgQGô≤à°SGh  ø«æWGƒª∏d  πª©dG
 ,±hô`̀¶`̀dG  ∞∏àîe  »`̀a  »`̀Ø`̀«`̀Xƒ`̀dG
 º`̀YO  á°SÉ«°S  á`̀∏`̀°`̀UGƒ`̀e  ø`̀Y  Ó°†a
 ô°SC’G  á«ªæJh  á«YÉªàL’G  ájÉªëdG
 øe  É vjOÉ°üàbG  É¡«æμªJh  á«æjôëÑdG
 ôÑY  »°û«©ªdG  ÉgGƒà°ùe  ™aQ  π`̀LCG
 ≈dEG  É kàa’ ,É¡d  äÉ«fÉμeE’G πc ô«aƒJ
 ¢ù∏ée  ™e  ôªãªdG  ¿hÉ©àdG  á«ªgCG
 ôjƒ£Jh  ø`̀°`̀S  ∫É`̀é`̀e  »`̀a  ÜGƒ``̀æ``̀dG
 ≥≤ëJ  »`̀à`̀dG  á`̀eRÓ`̀dG  äÉ©jô°ûàdG
 »a á«é«JGôà°S’G á«æWƒdG ±GógC’G
.á«YÉªàL’G ájÉYôdGh πª©dG »dÉée

 ∫BG  Ö`̀ FÉ`̀ æ`̀ dG  ≈``̀æ``̀KCG  ,√Qhó`````̀H
 πª©dG  IQGRh  Oƒ¡L  ≈∏Y  ¢SÉÑY

 ≥«≤ëJ  »a  á«YÉªàL’G  á«ªæàdGh
 ¬ªYO  GócDƒe  ,ájƒªæàdG  ±Gó`̀gC’G
 »àdG  ™`̀jQÉ`̀°`̀û`̀ª`̀dGh  è`̀eGô`̀Ñ`̀dG  πμd
 Iõ«ªàªdG  äÉeóîdG  ºjó≤J  π¡°ùJ
 Gò`̀g »``̀a G kó`̀«`̀ °`̀û`̀e ,ø`̀«`̀æ`̀WGƒ`̀ª`̀∏`̀ d
 É¡JòîJG »àdG äGAGôLE’ÉH ¥É«°ùdG
 ±hô```¶```dG √ò````̀g »```̀a IQGRƒ`````````̀dG
 ºdÉ©dG  Égó¡°ûj  »àdG  á«FÉæãà°S’G
 ,ÉfhQƒc  ¢Shô«a  áëFÉL  ÖÑ°ùH
 ø«H  ¿hÉ©àdG  øe  ójõe  ≈dEG  É k«YGO
 á«©jô°ûàdGh  ájò«ØæàdG  ø«à£∏°ùdG
 ∫É≤àf’Gh  á∏MôªdG  √òg  RÉ«àL’
 á«ªæàdG  §`̀£`̀N  AÉ`̀æ`̀H  á`̀∏`̀°`̀UGƒ`̀ª`̀d

.á∏eÉ°ûdG

»æWƒdG ¢``SôëdG ¢ù«FQ π``Ñ≤à°ùj ΩÉ``©dG ó``FÉ≤dG

 ¢SÉÑY  QÉ`̀ ª`̀ Y  Ö`̀ FÉ`̀ æ`̀ dG  ™``̀e  å`̀ë`̀Ñ`̀j  π`̀ ª`̀©`̀ dG  ô```̀ jRh
ø«à£∏°ùdG  ø`̀«`̀H  ¿hÉ`̀ ©`̀ à`̀ dG  ä’É`̀ é`̀ ª`̀ H  AÉ``̀ ≤``̀ JQ’G

 øH  »∏Y  ø`̀H  áØ«∏N  ï«°ûdG  ƒª°S  ¢`̀SCGô`̀J
 á«HƒæédG  á¶aÉëªdG  ßaÉëe  áØ«∏N  ∫BG  áØ«∏N
 Qƒ°†ëH  ,zó©oH  ø`̀Y{  á«æeC’G  áæé∏dG  ´ÉªàLG
 ,ßaÉëªdG  ÖFÉf  …ô°ShódG  ôeÉK  ≈°ù«Y ó«ª©dG
 ∞∏àîe »∏ãªe øe AÉ°†YC’G •ÉÑ°†dG øe OóYh

.á«æeC’G Iõ¡LC’G
 √ƒ`̀ª`̀°`̀S Ö```̀MQ ,´É``̀ª``̀à``̀L’G π`̀¡`̀à`̀°`̀ù`̀e »``̀a
 Ωƒ≤J  …ò`̀dG  óFGôdG  QhódÉH  Gó«°ûe  ,Qƒ°†ëdÉH
 äGAGô`````̀LE’G PÉ``î``JG »``a á`̀«`̀ æ`̀eC’G á`̀æ`̀é`̀∏`̀dG ¬``H
 ø«H ácGô°ûdGh ¿hÉ©àdÉH ájRGôàM’Gh á«FÉbƒdG
 kGò«ØæJ ,áWô°ûdG ájôjóeh á«HƒæédG á¶aÉëªdG
 ¬∏dGóÑY øH ó°TGQ ï«°ûdG ∫hCG ≥jôØdG äÉ¡«Lƒàd
 øeC’G ºFÉYO ï«°SôàH á«∏NGódG ôjRh áØ«∏N ∫BG

.á¶aÉëªdG AÉLQCG ∞∏àîe »a ,áeÓ°ùdGh
 ,´ÉªàL’G  ∫ÓN  ,ßaÉëªdG  ƒª°S  åëHh
 ≥jôëdG  ô`̀WÉ`̀î`̀e  ø`̀Y  á`̀jƒ`̀Yƒ`̀J  á∏ªM  á``eÉ``bEG
 ™e  ≥«°ùæàdGh  ¿hÉ©àdÉH  ∞«°üdG  π°üa  ∫ÓN

 áWô°T  ájôjóeh  »fóªdG  ´Éaó∏d  áeÉ©dG  IQGOE’G

 á«Yƒà∏d  kGõjõ©J  ∂`̀dPh  ,á«HƒæédG  á¶aÉëªdG

 »a  áeÓ°ùdGh  ø``̀eC’G  äÉÑ∏£àeh  ¥ô`̀W  ∫ƒ`̀M

.≥aGôªdG ∞∏àîe

 ¢ù«FQ …OGhòdG ó«dh Ö«≤ædG Ωób ,¬à¡L øe

 kÓ°üØe  kÉMô°T  ´ÉaôdÉH  »fóªdG  ´É`̀aó`̀dG  õcôe

 OGƒª∏d  ´Oƒà°ùe »a ™dófG  …òdG  ≥jôëdG  ∫ƒM
 ,ô«eÉ©ªdG  á≤£æªH ƒ«fƒj 11 ïjQÉàH  á«FGò¨dG
 á«æeC’G  ájõgÉédÉH  ßaÉëªdG  ƒª°S  OÉ°TCG  óbh
 áYô°Sh  »fóªdG  ´ÉaódG  ∫ÉLQ  É¡H  ™àªàj  »àdG
 ≥jôëdG OÉªNEG  »a õ«ªàªdG AGOC’Gh áHÉéà°S’G
 GOô`̀ah  ∞°U  §HÉ°Vh  É£HÉ°V  40  ∫Ó`̀N  ø`̀e

 π«μ°ûJ  IQhô°V  ≈dEG  √ƒª°S  kGô«°ûe  ,á«dBG  13h
 »a  áeÓ°ùdG  äÉWGôà°TG  õjõ©àd  ∑ôà°ûe  ≥jôa
 ,á¶aÉëªdG  ¥É£f  »a  ™≤J  »àdG  äÉYOƒà°ùªdG
 ∫ÓN  ,»fóªdG  ´ÉaódG  õcôe  ¢ù«FQ  QÉ°TCG  Éª«a
 ™dófG …òdG ≥jôëdG OÉªNEG Oƒ¡L ≈dEG ,RÉéjE’G
 ¿Éª°Vh ô«ëÑdG á≤£æªH Iô°SC’ ¢UÉN øμ°S »a

 .Iô°SC’G OGôaCG áeÓ°S
 ßaÉëªdG  ƒª°S  ócCG  ,´ÉªàL’G  ΩÉàN  »ah
 ò«ØæJ  ∫ÓN  øe  á«æeC’G  áHÉbôdG  õjõ©J  á«ªgCG
 ≥WÉæe ∞∏àîe »a ájRGôàM’G äGAGôLE’G áaÉc
 ôaƒJ  »àdG  Oƒ¡édG  øe  ójõe  ∫òHh  ,á¶aÉëªdG

.»dÉgCÓd áeÓ°ùdGh øeC’G
 …òdG  QhódÉH  Qƒ°†ëdG  OÉ°TCG  ,º¡à¡L  øe
 áã«ãM á©HÉàeh ΩÉªàgG øe á¶aÉëªdG ¬H Ωƒ≤J
 É¡≤«≤ëJ  ióeh  ,á¶aÉëªdG  »a  ÉjÉ°†≤dG  RôHC’
 ÖfÉédG  RGô`̀HEGh  á«©ªàéªdG  ácGô°ûdG  Ωƒ¡Øªd

.äÉjƒà°ùªdG ≈∏YCG ≥ah »æeC’G

IòîàªdG Oƒ¡édÉH ó«°ûjh á``«æeC’G áæé∏dG ´ÉªàLG ¢SCGôàj á«HƒæédG ß``aÉëe

 QƒàcódG  ø`̀cô`̀dG  ó«ª©dG  ó``̀cCG
 áØ«∏N  ∫BG  óªëe  øH  óªM  ï«°ûdG
 ¿hDƒ°ûd ΩÉ©dG øeC’G ¢ù«FQ óYÉ°ùe
 á∏°UGƒe  Ö``jQó``à``dGh  äÉ`̀«`̀∏`̀ª`̀©`̀dG
 ,ΩÉ©dG øeC’G á°SÉFQ äÉª«∏©J ò«ØæJ
 äGAGô```̀LE’G  PÉ`̀î`̀JÉ`̀H  ≥∏©àj  Éª«a
 õjõ©J  ≈```̀dEG  á`̀ aOÉ`̀ ¡`̀ dG  á`̀«`̀fƒ`̀fÉ`̀≤`̀dG
 ¢Shô«a QÉ°ûàfG øe óëdÉH ΩGõàd’G
 ≈dEG Oó°üdG Gòg »a kGô«°ûe ,ÉfhQƒc
 AGóJQG ΩóY áØdÉîe 4735 π«é°ùJ
 áeÉ©dG  ø`̀cÉ`̀eC’G  »a  ¬LƒdG  áeÉªc

.QGô≤dG ≥«Ñ£J AóH òæe ∂dPh
 äGAGô``LE’G  √òg  ¿CG  ±É°VCGh
 ≈∏Y  ®ÉØëdG  ≈`̀dG  ±ó¡J  Égô«Zh
 øe √OGô``````̀aCGh ™`̀ª`̀à`̀é`̀ª`̀dG á`̀eÓ`̀°`̀S
 ¢`̀Shô`̀«`̀Ø`̀H á``HÉ``°``UEÓ``d ¢`̀Vô`̀©`̀à`̀ dG
 ΩGõ`̀à`̀dG á`̀«`̀ª`̀gCG kGó``̀cDƒ``̀e ,É``̀fhQƒ``̀c

 ø``̀«``̀ª``̀«``̀≤``̀ª``̀ dGh ø```̀ «```̀ æ```̀WGƒ```̀ ª```̀ dG
 äÉ¡édG  øY  IQOÉ°üdG  äGOÉ°TQE’ÉH
 óYÉÑàdG  ≥«≤ëJ IQhô°Vh á«æ©ªdG
 ∫ÉëªdGh ¥Gƒ°SC’G  »a »YÉªàL’G
 ó«≤àdGh  äÉgõæàªdGh  ájQÉéàdG
 ¢UÉî°TCG 5 øe ôãcC’ ™ªéàdG Ωó©H
 ¢ùÑ∏H  ΩGõ````à````d’G  IQhô```̀°```̀V  ™```e

.áeÉ©dG øcÉeC’G »a äÉeÉªμdG
 øeC’G ¢ù«FQ óYÉ°ùe ±É°VCGh
 ÖjQóàdGh äÉ«∏ª©dG ¿hDƒ°ûd ΩÉ©dG
 ≈∏Y  ¿ƒfÉ≤dG  ≥«Ñ£J  ÖfÉéH  ¬fCG
 ,ájRGôàM’G  äGAGô`̀L’G  »ØdÉîe
 Iôªà°ùe ájƒYƒàdG  äÓªëdG  ¿EÉa
 í`̀FGô`̀°`̀T ∞`̀∏`̀à`̀î`̀e ±ó`̀¡`̀à`̀ °`̀ù`̀Jh
 ió`̀d  »`̀Yƒ`̀ dG  õjõ©àd  ™ªàéªdG
 á«ªgCÉH  ø«ª«≤ªdGh  ø«æWGƒªdG
 ádhódG  Oƒ¡L  IófÉ°ùeh  ΩGõàd’G

.¢Shô«ØdG ≈∏Y AÉ°†≤∏d
 äÉ```̀«```̀FÉ```̀°```̀ü```̀M’G ≥`````````ahh
 AGóJQG äÉØdÉîe ¿CÉ°ûH á∏é°ùªdG
 ≥«Ñ£J  Aó`̀ H  òæe  ¬`̀Lƒ`̀dG  áeÉªc
 á`̀Wô`̀°`̀T á`̀ jô`̀ jó`̀e ¿EÉ````a ,QGô```̀≤```̀dG
 â∏é°S  á`̀«`̀dÉ`̀ª`̀°`̀û`̀dG  á`̀¶`̀aÉ`̀ë`̀ª`̀dG
 ájôjóe â∏é°Sh ,áØdÉîe 1579
 1166  áª°UÉ©dG  á¶aÉëe  áWô°T
 ájôjóe  â∏é°S  Éªæ«H  ,áØdÉîe
 958  ¥ôëªdG  á¶aÉëe  áWô°T
 ºJ  äÉ`̀Ø`̀dÉ`̀î`̀e  803h  ,á`̀Ø`̀dÉ`̀î`̀e
 á`̀Wô`̀°`̀T á``̀£``̀°``̀SGƒ``̀H É`̀¡`̀∏`̀«`̀é`̀°`̀ù`̀J
 â∏é°S Éªc ,á«HƒæédG á¶aÉëªdG
 ø`̀eC’G  á°SÉFôH  äÉ«∏ª©dG  IQGOEG
 ø«M  »`̀a  ,á`̀Ø`̀dÉ`̀î`̀e  167  ΩÉ`̀©`̀ dG
 ø``̀eC’  á`̀eÉ`̀©`̀ dG  IQGOE’G  â`̀∏`̀é`̀°`̀S

.áØdÉîe 62 òaÉæªdG

áeÉ©dG ø``cÉeC’G »``a ¬LƒdG á``eÉªc AGó``JQG Ωó``Y á``ØdÉîe 4735

 äÉ°UƒëØdG ¿CG áë°üdG IQGRh âæ∏YCG
 5671  ÉgOóY  ≠∏Hh  ¢ùeCG  É¡JôLCG  »àdG
 ,IójóL áªFÉb ádÉM 540 π«é°ùJ äô¡XCG

 187h  ,Ió``̀aGh  ádÉª©d  ádÉM  349  É¡æe
 ä’ÉM 4h áªFÉb ä’Éëd ø«£dÉîªd ádÉM
 ádÉM 599 âaÉ©J Éªc ,êQÉîdG øe áeOÉb

 ä’Éë∏d  »dÉªLE’G  Oó©dG  π°ü«d  á«aÉ°VEG
.13866 ≈dEG á«aÉ©àªdG

 ä’É`̀ë`̀dG  Oó`̀Y  ¿CG  ≈``̀dEG  äQÉ`̀ °`̀ TCG  Éªc

 »ë°üdG  É¡©°Vh  Ö∏£àj  »àdG  áªFÉ≤dG
 27  É¡æe  ,á`̀dÉ`̀M  133  ≠∏H  êÓ`̀©`̀dG  »≤∏J

ádÉM

Ió``jóL á``HÉ°UEG 540 π``«é°ùJh É``fhQƒc ¢``Shô«a ø``e á``dÉM 599 »``aÉ©J
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 ó°TGQ  øH  áØ«∏N  ï«°ûdG  πÑ≤à°SG
 ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  QÉ°ûà°ùe  áØ«∏N  ∫BG
 »a  ¬ÑàμªH  AGQRƒ```̀dG  ¢ù«FQ  »μ∏ªdG
 »``̀eÓ``̀YE’G ¢``̀ù``̀eCG á`̀«`̀Ñ`̀«`̀°`̀†`̀≤`̀dG ô`̀°`̀ü`̀b
 iô``L å``«``M ,»`̀ª`̀ «`̀ª`̀ à`̀ dG º``̀ «``̀gGô``̀HG
 ádÉ°SôdG  ô«KCÉJh  á«ªgCG  øY  åjóëdG
 »©ªàéªdG »YƒdG á«ªæJ »a á«eÓY’G

.á«æWƒdG ÉjÉ°†≤dG √ÉéJ
 ï«°ûdG  OÉ``̀°``̀TCG  ,AÉ`̀≤`̀ ∏`̀ dG  ∫Ó```̀Nh
 Qhó`̀dÉ`̀H  áØ«∏N  ∫BG  ó`̀°`̀TGQ  ø`̀H  áØ«∏N
 »`̀eÓ`̀YE’G  ¬`̀H  Ωƒ≤j  …ò``dG  …ôjƒæàdG
 πFÉ°Sh  ∫Ó`̀N  øe  »ª«ªàdG  º«gGôHEG
 OGƒe  ¬ªjó≤J  ôÑY  ,áØ∏àîªdG  ΩÓ`̀YE’G
 IQGõ¨dÉH  õ«ªàJ  á«eÓYEG  ø«eÉ°†eh
 π«∏ëàdGh ájDhôdG »a ≥ª©dGh ájôμØdG
 á©°SGh  á«aÉ≤K  Iõ`̀«`̀cQ  ≈`̀∏`̀Y  º`̀FÉ`̀≤`̀dG

.IOó©àe á«JÉ«M áHôéJh
 »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  ¿CG  ócCGh
 ∫BG  ¿Éª∏°S  ø`̀H  áØ«∏N  ó`̀dGƒ`̀dG  ô`̀«`̀eC’G

 ¢`̀ü`̀jô`̀M AGQRƒ```````̀dG ¢`̀ù`̀ «`̀ FQ á`̀Ø`̀«`̀∏`̀N
 ô«KCÉJ  á«ªgCG  ≈∏Y  ó«cCÉàdG  ≈∏Y  ÉªFGO
 øWƒdG  AÉªf  Iô«°ùe  ºYO  »a  ΩÓ`̀Y’G
 Gôjó≤J  πªëj  √ƒª°S  ¿CGh  ,¬eó≤Jh
 ≈∏Y  ø««eÓY’Gh  ø««Øë°ü∏d  Gô«Ñc
 ™ªàéªdÉH AÉ≤JQ’G »a RQÉÑdG º¡eÉ¡°SG

.áæ«°UôdG º¡JÉMhôWCG ∫ÓN øe
 ôîàØJ  øjôëÑdG  áμ∏ªe  ¿EG  ∫Ébh

 ’h ,á`̀«`̀eÓ`̀YG QOGƒ```̀c ø`̀e É`̀¡`̀jó`̀d É`̀ª`̀H
 iDhQ ¿ƒeó≤j øjòdG ÜÉÑ°ûdG øe Éª«°S
 º«b øe Rõ©Jh ™ªàéªdG ó«ØJ GQÉμaCGh
 º«gGôHG  »eÓYEÓd  kÉ«æªàe  ,AÉªàf’G

.≥«aƒàdGh ìÉéædG ΩGhO »ª«ªàdG
 »``̀eÓ``̀Y’G Üô`````YCG ,¬``Ñ``fÉ``L ø``̀e
 √ôμ°T  ¢üdÉN  øY  »ª«ªàdG  º«gGôHG
 ó`̀°`̀TGQ  ø`̀H  áØ«∏N  ï«°û∏d  √ô`̀jó`̀≤`̀Jh

 IófÉ°ùeh  º`̀YO  ¿CG  GócDƒe  ,áØ«∏N  ∫BG
 AGQRƒdG ¢ù«FQ »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U
 πc »a º¡H √ƒª°S IOÉ°TGh ø««eÓYEÓd
 ójõe ∫òÑd º¡d É©aGO πμ°ûJ äÉÑ°SÉæªdG
 ádÉ°SQ ºjó≤J ≈∏Y ¢UôëdGh ó¡édG øe
 øe Rõ©Jh ¢SÉædG ™ØæJ áaOÉg á«eÓYG
 AÉªædG  Iô«°ùe  ºYóJh  øWƒdG  áfÉμe

.ä’ÉéªdG ∞∏àîe »a

 »ª«ªàdG º``«gGôHEG »eÓYE’G π``Ñ≤à°ùj ó°TGQ ø``H áØ«∏N

 á«©ªL  ¢`̀ù`̀«`̀FQ  Ö`̀ FÉ`̀ f  â`̀ dÉ`̀ b
 IQƒ`̀à`̀có`̀dG á`̀«`̀æ`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG …ô`̀μ`̀°`̀ù`̀dG
 ìÉéæ∏d  G kOGóàeG  ¬fEG  …ôLÉ¡dG  ºjôe
 »àdG  á«Ø«°üdG  á£°ûfCÓd  õ«ªªdG
 á«æjôëÑdG …ôμ°ùdG á«©ªL É¡àeÉbCG
 ó©à°ùJ  ,á`̀≤`̀HÉ`̀°`̀ù`̀dG  äGƒ`̀æ`̀°`̀ù`̀dG  »`̀a
 ¥Ó`̀WE’ Qƒ```eC’G  AÉ`̀«`̀ dhCG  ø`̀e  áæéd
 ô°ûY  ¢ùeÉîdG  »Ø«°üdG  èeÉfôÑdG
 ≥`̀jô`̀Ø`̀dG ø`̀e á`̀ª`̀jô`̀c á`̀ jÉ`̀YQ â`̀ë`̀J
 ∫BG  ¬∏dGóÑY øH óªëe ï«°ûdG Ö«ÑW
 á«©ªL IQGOEG ¢ù∏ée ¢ù«FQ ,áØ«∏N

.á«æjôëÑdG …ôμ°ùdG
 …ôLÉ¡dG  IQƒàcódG  äQÉ`̀°`̀TCGh
 èeÉfôÑdG  Gò`̀g  OGó```̀YEG  º`̀J  ¬``̀fCG  ≈``̀dEG
 ¥hô``°``T ≈`̀≤`̀ à`̀ ∏`̀ e{ ¿Gƒ```æ```Y â``ë``J
 – …ô`̀μ`̀ °`̀ ù`̀ dG ∫É```̀£```̀HC’ »`̀Ø`̀«`̀°`̀ü`̀dG
 ≥jôW  øY  Ωó≤ oj  …òdG  zonline
 §HGƒ°†d kIÉYGôe »FôªdG π°UGƒàdG
 øe ó`̀ë`̀∏`̀ d »``YÉ``ª``à``L’G ó`̀YÉ`̀ Ñ`̀ à`̀ dG
 káàa’  ,ÉfhQƒμdG  ¢Shô«a  QÉ°ûàfG
 IOÉjõd ±ó¡j èeÉfôÑdG Gòg ¿CG  ≈dEG
 iód  á«LÓ©dG  Ö«dÉ°SC’ÉH  »YƒdG
 ºjó≤J  ôÑY  ø«≤gGôªdGh  ∫É`̀Ø`̀WC’G
 Ö°SÉæJ  Ö«dÉ°SCÉH  á«ª«∏©J  IOÉ``̀e
 ≈∏Y  º¡JóYÉ°ùªd  ájôª©dG  º¡JÉÄa
 áaÉ°VE’ÉH  …ôμ°ùdÉH  ó«édG  ºμëàdG
 ¬«aôà∏d  ìôªdG  øe  ƒL  ô«aƒJ  ≈`̀dEG
 ∞«°üdG  á∏£Y  ∫Ó`̀N  ∫É`̀Ø`̀WC’G  ø`̀Y
 èeGôH ôÑY ∫õæªdG »a AÉ≤ÑdG AÉæKCG
 ìôªdG  øe  ƒL  »a  á«∏°ùe  á«¡«aôJ

 .äBÉLÉØªdGh äÉ≤HÉ°ùªdÉc
 Gò`̀g ¿CÉ```H …ô`̀LÉ`̀¡`̀ dG äOÉ````̀aGh
 ôaƒj  ±OÉ`̀¡`̀dG  »Ø«°üdG  èeÉfôÑdG
 ø«H  ø`̀eB’G  π°UGƒà∏d  áë°ùa  ∂dòc
 º`̀¡`̀fGô`̀bCGh ø`̀«`̀≤`̀gGô`̀ª`̀dGh ∫É``Ø``WC’G
 ™aôj  Éªe  …ôμ°ùdG  AÉ`̀bó`̀°`̀UCG  ø`̀e
 º¡à≤K  ø`̀e  ó`̀jõ`̀jh  º¡JÉjƒæ©e  ø`̀e

 è`̀eÉ`̀fô`̀Ñ`̀dG π`̀∏`̀î`̀à`̀Jh .º`̀¡`̀°`̀ù`̀Ø`̀fCÉ`̀H
 º`̀Yó`̀dG º`̀jó`̀≤`̀à`̀d á``̀jQGƒ``̀M äÉ`̀°`̀ù`̀∏`̀L
 øe  Üƒ∏£ªdG  …ƒæ©ªdGh  »°ùØædG
 ∫ÉéªdG  Gò`̀g  »a  πgDƒe  ºbÉW  πÑ pb
 ø««ªjOÉcCGh  ø«°Vôªeh  AÉÑWCG  øe
 ±Gô`̀°`̀TE’Gh  á«°ùØædG  áë°üdG  »`̀a
 ,»`̀ fó`̀ Ñ`̀ dG •É``̀°``̀û``̀æ``̀dGh á``̀«``̀Hô``̀à``̀dGh
 èeÉfôÑdG OGóYEG ºJ ób ¬fCG  káë°Vƒe
 á`̀«`̀Yƒ`̀Ñ`̀°`̀SCG äÉ`̀°`̀ù`̀∏`̀L π`̀μ`̀°`̀T ≈`̀∏`̀Y
 ∫ÉØWCÓd  ™«HÉ°SCG  á©HQCG  Ióªd  Ωó≤ oJ
 ´ƒÑ°SC’G ¢ü«°üîJ ºJh áÄ°TÉædGh
 .ΩGôμdG  ºgQƒeCG  AÉ«dhC’  ¢ùeÉîdG
 âÑ°ùdG  ΩÉ`̀jCG  »a  äÉ°ù∏édG  Ωó≤ oJh
 ≈àM  Ω2020  ƒ«dƒj  4  ø`̀e  G kAó``̀ H
 º«°ù≤J  ºà«°Sh  2020  ¢ù£°ùZCG  1

 Ö°ùëH ø«àYƒªée ≈dEG ø«cQÉ°ûªdG
 - 7 øe ≈dhC’G áÄØdG ;ájôª©dG áÄØdG
 ≈àM á©HGôdG áYÉ°ùdG øe) áæ°S 11
 á«fÉãdG  áÄØdGh  ,( kAÉ°ùe  á°ùeÉîdG
 áYÉ°ùdG  ø``e)  áæ°S  16  -  12  ø`̀e
 ,( kAÉ°ùe  á°SOÉ°ùdG  ≈àMh  á°ùeÉîdG
 Gòg »a ácQÉ°ûªdÉH ø«ÑZGôdG ≈∏Yh
 IQÉªà°S’G ôÑY π«é°ùàdG èeÉfôÑdG
 ™bƒe  ôÑY  IOƒLƒªdG  á«fhôàμdE’G
 ôÑY hCG á«æjôëÑdG …ôμ°ùdG á«©ªL
.ΩGôéà°ùf’G ≈∏Y á«©ªédG áëØ°U

 á«©ªL  ¿CG  ô`̀cò`̀dÉ`̀H  ô`̀jó`̀é`̀dG
 √òg  ºjó≤J  »`̀a  ôªà°ùJ  …ôμ°ùdG
 ∫ÉØWC’  Iõ«ªªdG  á«Ø«°üdG  á£°ûfC’G
 É`` keÉ``Y ô`̀°`̀û`̀Y á`̀°`̀ù`̀ª`̀î`̀d …ô``μ``°``ù``dG

 É keÉY ô°ûY á°ùªîd …ôμ°ùdG ∫ÉØWC’

 •É°ûædG  õ«ªj  É`̀eh  .»dGƒàdG  ≈∏Y

 ∫hC’G  ¬`̀fƒ`̀c  ΩÉ`̀©`̀dG  Gò`̀¡`̀d  »Ø«°üdG

 …òdG  …ôμ°ùdG  ∫ÉØWC’  á≤£æªdG  »a

 »FôªdG π°UGƒàdG πFÉ°Sh ôÑY Ωó≤j

 á«©ªéd Ö°ùëJ IóFGQ áHôéJ »gh

 ¢UôëJ  »àdG  á«æjôëÑdG  …ôμ°ùdG

 ºjó≤Jh  π°UGƒàdG  áeGóà°SG  ≈∏Y

 ™«ªéd  º`̀Yó`̀dGh  á«YƒàdG  äÉ`̀eó`̀N

 ∞∏àîe πX »ah …ôμ°ùdG AÉbó°UCG

 ≈∏Y ®ÉØëdG ¬fCÉ°T øe Éªd ±hô¶dG

 áμ∏ªe  »`̀a  ™ªàéªdG  OGô``̀aCG  áë°U

.á«dÉ¨dG øjôëÑdG

ø««°ùØf ø««ªjOÉcCGh ø«°Vôªeh AÉÑWCG ácQÉ°ûªH

…ôμ°ùdG ∫É£HC’ »Ø«°üdG ¥hô°T ≈≤à∏e ≈Yôj záë°ü∏d ≈∏YC’G{ ¢ù«FQ

 ó≤Y …òdG AÉ≤∏dG ¿CG ¿Éμ°SE’G IQGRh âë°VhCG
 ádGóY  ¿CÉ°ûH  á«fÉªdôÑdG  ≥≤ëàdG  áæéd  ™e  ¢ùeCG
 AÉæH  áØ∏ch  á«fÉμ°SE’G  äÉÑ∏£∏d  ™jRƒàdG  ô«jÉ©e
 »a á«æØdG •hô°ûdG IÉYGôeh á«fÉμ°SE’G äGóMƒdG
 ób  ÜGƒædG  ¢ù∏éªH á«fÉμ°SE’G  äGóMƒdG  º«ª°üJ
 IQÉjõH  ΩÉ«≤dG  ¿CÉ°ûH  áæé∏dG  Ö∏£d  É k≤ah  iô`̀L
 ¬H  Ö«MôàdG  ºJ  …ò`̀dG  ô`̀eC’G  ƒ`̀gh IQGRƒ``̀dG  ô≤e
 Ö∏£àJ  »àdGh  áægGôdG  ±hô¶dG  øe  ºZôdG  ≈∏Y
 áeÓ°S ≈∏Y ÉXÉØM ájÉbƒdG äÉLQO ≈°übG PÉîJG
 ∫ÉÑ≤à°S’G  ºJ  π©ØdÉHh  ,ø«©LGôªdGh  ø«ØXƒªdG
 ¢ù«FQ{  ¿Éμ°S’G  IQGRh π«chh ôjRƒdG  Qƒ°†ëH
 IQGRƒ`̀dÉ`̀H  ø«dhDƒ°ùªdG  QÉ`̀Ñ`̀ch  z¿É`̀μ`̀°`̀S’G  áæéd

.á«fƒfÉ≤dG ¿hDƒ°ûdG »∏ãªe ≈dEG áaÉ°VE’ÉH
 ºjó≤J  ø`̀Y  ™æàªJ  º`̀ d  É`̀¡`̀fG  ≈```dEG  äQÉ``̀ °``̀TCGh
 Ö∏£H  áæé∏dG  AÉ`̀°`̀†`̀YCG  Ωó`̀≤`̀J  »`̀à`̀dG  äÉeƒ∏©ªdG
 áÑWÉîe ÜGƒædG øe âÑ∏W ÉªfEGh ,É¡«∏Y ∫ƒ°üëdG
 á©ÑàªdG äGAGôLE’G ≥ah á«ª°SQ IQƒ°üH IQGRƒdG
 äÉeƒ∏©ªdÉH áæé∏dG ójhõàH IQGRƒdG Ωƒ≤J ¿CG ≈∏Y

.É k°†jCG á«ª°SQ IQƒ°üH áæé∏dG äÉÑ∏Wh
 ≈∏Y  ™æàªJ  ’  É`̀ ¡`̀ fCG  IQGRƒ````̀ dG  äOÉ````̀aCG  É`̀ª`̀c
 äÉeƒ∏©ªdG  ≈`̀∏`̀Y  áæé∏dG  ´Ó``̀WG  ø`̀Y  ¥Ó```̀WE’G
 á«°Uƒ°üN  ≈∏Y  ®É`̀Ø`̀ë`̀dG  á£jô°T  á«fÉμ°S’G
 ¿G É`̀ª`̀c ,ø`̀«`̀æ`̀WGƒ`̀ª`̀∏`̀d á`̀«`̀°`̀ü`̀î`̀°`̀û`̀dG äÉ`̀fÉ`̀ «`̀ Ñ`̀ dG
 IQƒ°üH É¡«∏Y OôdG øμªj ’ áHƒ∏£ªdG äÉeƒ∏©ªdG
 äÉfÉ«ÑdG  IóYÉb  ≈dEG  ´ƒLôdG  ¿hO  ágÉØ°Th  á«fBG

.ábóH äÉeƒ∏©ªdG êGôîà°SGh
 øe  âÑ∏W  äÉeƒ∏©e  ∑Éæg  ¿G  É°†jG  âæ«Hh
 »a  áHÉàc  É k«∏©a  É¡«∏Y  OôdG  ºJ  ¿G  ≥Ñ°S  IQGRƒ`̀dG
 IôàØdG  ∫ÓN  áæé∏dG  á∏Ä°SG  ≈∏Y  IQGRƒ``dG  OhOQ
 ¬H áæé∏dG ójhõJ ºJ Ée ¿G ≈dEG  Iô«°ûe ,á«°VÉªdG
 ≈∏Y  ∫ó`̀j  äÉ«FÉ°üMGh  äÉfÉ«Hh  äÉeƒ∏©e  øe

.ÜGƒædG ™e ¿hÉ©àdG ióe
 ÜGƒHG ¿G AÉ≤∏dG ájGóH »a äócG É¡fG âdÉbh
 IQÉjõdÉH  ΩÉ«≤∏d  ÜGƒædG  ΩÉ`̀eG  áMƒàØe  IQGRƒ``dG
 ºJh ,IQGRƒdG πªY á«dBG  ≈∏Y ´ÓW’Gh á«fGó«ªdG
 ÉgóLGƒJ  ™`̀bGƒ`̀eh  äGQGOE’G  ∫ƒ`̀M  ìô°T  ºjó≤J

 ∫ƒ°üë∏d  áæé∏dG  ∫ƒ`̀°`̀Uh  π«¡°ùàd  IQGRƒ``̀dÉ``̀H
 øe  πNóJ  …CG  ¿hO  äGQÉ°ùØà°S’G  ™«ªL  ≈∏Y
 »àdG  á∏Ä°S’G  ¿G  ’G  ,IQGRƒ`̀ dÉ`̀ H  É«∏©dG  IQGOE’G
 ,á«ª°SQ IQƒ°üHh áHÉàc É¡«∏Y OôdG Ö∏£àj äOQh
 äÉÑ∏£dGh  ™«°VGƒªdG  øe  GOó`̀Y  ∑Éæg  ¿CG  áæ«Ñe
 Ö∏£àj  ¿Éc  áæé∏dG  øe  IOQGƒ`̀dG  äGQÉ°ùØà°S’Gh
 á«fƒfÉ≤dG  ¿hDƒ°ûdÉH  áfÉ©à°S’G  É¡«∏Y  Oô`̀dG  »a
 ≥«≤ëàdG áæéd QhÉëªd É¡à≤HÉ£e ióe øe ócCÉà∏d
 AÉ¡àfG  Qƒah  IQGRƒdG  ¿CGh  ,á«fÉμ°SE’G  áª¶fC’Gh
 ≈∏Y Oô∏d OGó©à°S’G »a π©ØdÉH âYô°T ´ÉªàL’G

.áHƒ∏£ªdG äÉfÉ«ÑdGh äÉeƒ∏©ªdG
 ΩÉàdG  ÉgOGó©à°SG  ¿Éμ°S’G  IQGRh  Oó`̀é`̀Jh
 »a  Éªd  ≥«≤ëàdG  áæéd  ™`̀e  ¿hÉ`̀©`̀à`̀dG  á∏°UGƒªd
 ídÉ°Uh  ΩÉ©dG  ídÉ°üdG  ≥«≤ëJ  »a  ô`̀KCG  øe  ∂`̀dP
 á`̀«`̀WGô`̀≤`̀ª`̀jó`̀dG á`̀Hô`̀é`̀à`̀dG Rõ``©``jh ,ø`̀«`̀æ`̀WGƒ`̀ª`̀dG
 áæé∏dG Qhód πeÉμdG Égôjó≤J øY áHô©e ,áμ∏ªªdÉH
 AGôKG  »a º¡°ùJ äÉ«°UƒJ øe É¡æY Qó°ü«°S Éeh

.»fÉμ°S’G ∞∏ªdG

 á«≤«Ñ£àdG Ωƒ∏©dG á©eÉL âæÑJ
 ≈∏Y  Ωõ©dG  IóbÉY  á°UÉîdG  É¡àjDhQ
 »a Iõ«ªàe á«ªdÉY á©eÉL ¿ƒμJ ¿CG
 ,»ª∏©dG  åëÑdGh  ,¢ùjQóàdG  IOƒL
 √òg  êƒààd  ,»`̀ª`̀jOÉ`̀cC’G  õ«ªàdGh
 äGRÉ``̀é``̀fE’G ø`̀e ó`̀jó`̀©`̀dÉ`̀H á``̀jDhô``̀dG
 »∏ëªdG  iƒà°ùªdG  ≈∏Y  Iô«ÑμdG
 É`̀gô`̀NBG ¿É`̀c ,»`̀ª`̀dÉ`̀©`̀dGh »`̀Hô`̀©`̀dGh
 »a  ¬à≤≤M  …ò``̀dG  Ωó≤àªdG  õ`̀cô`̀ª`̀dG
 QS  »ªdÉ©dG  ¢``̀SEG  ƒ«c  ∞«æ°üJ
 World University
 »a É¡dƒ∏ëH ,2021 Rankings
 áªFÉb  øª°V  651-700  áÑJôªdG
 iƒà°ùe  ≈∏Y  á©eÉL  1000  π°†aCG
 á©eÉL  5500  π`̀ °`̀UCG  ø`̀e  ,º`̀dÉ`̀©`̀dG
 ∫hCG  ¿ƒμJ  ∂dòHh  ,º««≤àdG  É¡∏ª°T
 ≥≤ëJ  øjôëÑdG  »a  á°UÉN  á©eÉL
 É¡∏©éj É`̀e  ,Ωó`̀≤`̀à`̀ª`̀dG  õ`̀cô`̀ª`̀dG  Gò`̀g
 äÉ©eÉédG  π°†aCG  ø«H  øe  Ió`̀MGh

.ºdÉ©dG iƒà°ùe ≈∏Y
 Ωƒ``̀∏``̀©``̀dG á``̀©``̀eÉ``̀L ô``̀Ñ``̀à``̀©``̀Jh
 »a  á°UÉN  á©eÉL  ∫hCG  á«≤«Ñ£àdG
 ∞«æ°üàdG  Gò``̀g  π`̀Nó`̀J  ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG
 Iô«Ñc  áÑîf  Ö`̀fÉ`̀L  ≈``̀dEG  »ªdÉ©dG
 ,á≤jô©dG  á«ªdÉ©dG  äÉ©eÉédG  ø`̀e
 ¢`̀SEG  ƒ«μdG  ∞«æ°üJ  ôÑà©j  å«M
 á«ªdÉ©dG äÉØ«æ°üàdG ôãcCG óMCG QS
 ó`̀MGh  ¬``̀fCG  Éªc  ,Gõ`̀«`̀ª`̀J  äÉ©eÉé∏d
 äÉ©eÉé∏d  äÉØ«æ°üJ áKÓK ºgCG  øe
 øY  kÉjƒæ°S  Qó°üjh  ,ºdÉ©dG  ∫ƒ`̀M
 ¢Sófƒª«°S  »∏jQÉcGƒc  á°ù°SDƒe
 äÉ¡L  çÓK  ôÑcCG  ió`̀MEG  ó©J  »àdG
 ≈∏Y  äÉ`̀©`̀eÉ`̀é`̀dG  ∞«æ°üàH  ≈æ©J
 á«ªgC’G  å«M  øe  ºdÉ©dG  iƒà°ùe

.ô«KCÉàdGh

 »àdG ≈dhC’G IôªdG â°ù«d √ògh
 áeó≤àe  õcGôe  á©eÉédG  É¡H  CGƒÑàJ
 äô¡X  å`̀«`̀M  ,QS  ∞«æ°üJ  »`̀a
 iƒà°ùe  ≈∏Y  áeó≤àe  õ`̀cGô`̀e  »`̀a
 QS  ∞«æ°üàH  á«Hô©dG  äÉ©eÉédG
 »Hô©dG  øWƒdG  äÉ©eÉéH  ¢UÉîdG
 »Øa  ,ø««°VÉªdG  ø«eÉ©dG  QGóe ≈∏Y
 ,2019-2018  ΩÉ``̀©``̀dG  ∞`̀«`̀æ`̀°`̀ü`̀J
 45 õ``̀cô``̀ª``̀dG á`̀ ©`̀ eÉ`̀é`̀ dG äó`̀ °``ü`̀M
 ,á«Hô©dG  äÉ©eÉédG  iƒà°ùe  ≈∏Y
-2019  ΩÉ©dG  ∞«æ°üJ  »a  Ωó≤ààd

 π°üëJh  ,37`dG  õcôªdG  ≈dEG  2020
 ∞«æ°üJ  »``̀a  Ωƒ`̀é`̀f  á``̀©``̀HQCG  ≈`̀∏`̀Y
 á©eÉédG  íÑ°üJh  ,QS Stars
 π°üëJ »àdG øjôëÑdG »a Ió«MƒdG
 Iô«°ùªdG ¿CG Éªc ,Ωƒéf á©HQCG ≈∏Y
 õ«ªàdÉH  á∏aÉM  á©eÉé∏d  á«ªjOÉcC’G
 É¡ªgCG  π©d  ,áYƒæàªdG  äGRÉéfE’Gh
 »°ù°SDƒªdG  OÉªàY’G  ≈∏Y  ∫ƒ°üëdG
 ,»``̀dÉ``̀©``̀dG º`̀ «`̀ ∏`̀ ©`̀ à`̀ dG ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀e ø```̀e
 øe á«°ù°SDƒªdG á©LGôªdG AÉØ«à°SGh
 ,ÖjQóàdGh º«∏©àdG IOƒL áÄ«g πÑb
 ºgC’G  ¿GRÉéfE’G  ¿Gòg  ôÑà©j  å«M
.É¡°ù«°SCÉJ òæe á©eÉédG Iô«°ùe »a

 ¢ù«FQ  ó``̀cCG  áÑ°SÉæªdG  √ò`̀¡`̀Hh
  QƒàcódG  PÉ`̀à`̀°`̀SC’G  AÉ`̀æ`̀eC’G  ¢ù∏ée
 á©eÉédG  ¿CG  ≈∏Y  áLÉîdG  Ö`̀«`̀gh
 á`̀eƒ`̀¶`̀æ`̀ª`̀dG ô`̀jƒ`̀£`̀J ≈`̀∏`̀Y á``̀eRÉ``̀Y
 ,AGOC’G  ø«°ùëJh  ,É¡«a  á«ªjOÉcC’G
 óªJ  »àdG  äÉLôîªdÉH  AÉ`̀≤`̀ JQ’Gh
 á°UÉîdGh  á«eƒμëdG  äÉ`̀YÉ`̀£`̀≤`̀dG
 Ωó`̀≤`̀J É`̀ª`̀c ,á``̀∏``̀gDƒ``̀ª``̀dG QOGƒ``̀μ``̀ dÉ``̀H
 ≈``̀dEG ô`̀jó`̀≤`̀ à`̀ dGh ô`̀μ`̀°`̀û`̀dG ¢`̀ü`̀dÉ`̀î`̀H
 QƒàcódG  º«∏©àdGh  á«HôàdG  ô``̀jRh
 AÉ°†YCGh  ,»ª«©ædG  »∏Y  øH  óLÉe

 á`̀fÉ`̀eC’Gh  »dÉ©dG  º«∏©àdG  ¢ù∏ée
 »dÉ©dG  º«∏©àdG  ¢ù∏éªd  á`̀eÉ`̀©`̀dG
 ôjƒ£J  »a  áã«ãëdG  ºgOƒ¡L  ≈∏Y
 ºFGódG  º`̀¡`̀HCGOh  øjôëÑdÉH  º«∏©àdG
 á«ª«∏©àdG  á`̀eƒ`̀¶`̀æ`̀ª`̀dG  º``̀YO  ≈`̀∏`̀Y
 øjôëÑdG  π©éd  ájDhôdG  ≥≤ëj  ÉªH
 ≈∏Y  º«∏©à∏d  áMGhh  kÉ«aô©e  kGõcôe

 .á≤£æªdG iƒà°ùe
 Gòg  ø`̀Y  ¬ãjóM  ¢Vô©e  »`̀ah
 áª¡e  áaÉ°VEG  ôÑà©j  …ò`̀dG  RÉ`̀é`̀fE’G
 Iõ«ªàªdG  á`̀©`̀eÉ`̀é`̀dG  Iô`̀«`̀°`̀ù`̀e  ≈```dEG
 PÉà°SC’G  á©eÉédG  ¢ù«FQ  í`̀°`̀VhCG
 õ«ªàdG Gòg ¿CG ,OGƒY ¿É°ùZ QƒàcódG
 É¡∏©L  …òdGh  ,á©eÉé∏d  ≥ëà°ùªdG
 á«ªdÉ©dG  äÉ©eÉédG  π°†aCG  øª°V
 èeGôH ôjƒ£J πMGôe ∫ÓN øe AÉL
 áÑcGƒªdG  á©eÉédG  äÉ«é«JGôà°SGh
 á`̀«`̀ª`̀∏`̀©`̀dGh á`̀«`̀ã`̀ë`̀Ñ`̀dG äGô`̀«`̀¨`̀à`̀ª`̀∏`̀d
 ¿CG ≈dEG kGô«°ûe ,ºdÉ©dG »a á≤MÓàªdG
 õcGôªdG πÑb øe ∞«æ°üàdG Gòg πãe
 ∞«æ°üàH  á°ü°üîàªdG  á«ªdÉ©dG
 Ωƒ∏©dG á©eÉL øe π©éj äÉ©eÉédG
 IQó`̀≤`̀H  õ«ªàJ  á`̀©`̀eÉ`̀L  á«≤«Ñ£àdG
 É¡JGô«¶f  ™`̀e  á°ùaÉæªdG  IAÉ`̀ Ø`̀ ch

.á«ªdÉ©dG
 ¿CG  á`̀©`̀eÉ`̀é`̀dG  ¢`̀ù`̀«`̀FQ  √ƒ````̀fh
 óªà©j  »`̀ª`̀dÉ`̀©`̀dG  QS  ∞`̀«`̀æ`̀°`̀ü`̀J

 ô`̀«`̀jÉ`̀©`̀ª`̀ dG ø```̀e á``̀Yƒ``̀ª``̀é``̀e ≈``̀∏``̀Y
 øe  ácQÉ°ûªdG  äÉ`̀©`̀eÉ`̀é`̀dG  º««≤àd
 á«ãëÑdGh  á«ª«∏©àdG  Ö`̀fGƒ`̀é`̀ dG
 »∏ëªdG  õ«ëdG  »a  á©eÉédG  ô«KCÉJh
 á©ª°ùdG  É¡æª°V  ø`̀e  ,»`̀ª`̀dÉ`̀©`̀dGh
 á©ª°Sh  ,á`̀©`̀eÉ`̀é`̀∏`̀ d  á``̀«``̀ª``̀jOÉ``̀cC’G
 áÑ°ùfh ,πª©dG ¥ƒ°S »a ø«éjôîdG
 ,ÜÓ£∏d  ¢ùjQóàdG  áÄ«g  AÉ`̀°`̀†`̀YCG
 â≤≤M  á`̀©`̀eÉ`̀é`̀dG  ¿CG  ≈``̀ dEG  kGô`̀«`̀°`̀û`̀e
 ô«jÉ©ªdG  á`̀aÉ`̀c  »`̀a  Iô`̀¡`̀Ñ`̀e  è`̀FÉ`̀à`̀f
 É¡à©ª°Sh á©eÉédG Iƒb ¢ù«≤J »àdG
 É¡∏©L É`̀e  ,Iõ`̀«`̀ª`̀à`̀ª`̀dG  á`̀«`̀ª`̀jOÉ`̀cC’G
 ≈∏Y  Ωó`̀≤`̀à`̀ª`̀dG  õ`̀cô`̀ª`̀dG  Gò``̀g  πàëJ

.»ªdÉ©dG iƒà°ùªdG
 Qƒ`̀à`̀có`̀ dG ìô``̀°``̀U ¬`̀Ñ`̀ fÉ`̀L ø``̀e
 ¢ù«FQ  ÖFÉf  óªMCG  ∞°Sƒj  óªëe
 á```````̀ jQGOE’G ¿hDƒ``̀°``̀û``̀∏``̀d á``̀©``̀eÉ``̀é``̀dG
 Gòg  ¿CG  ™ªàéªdG  áeóNh  á«dÉªdGh
 ó`̀cDƒ`̀j õ`̀«`̀ª`̀à`̀ª`̀dG »``̀dhó``̀dG ô`̀jó`̀≤`̀à`̀dG
 á«ª«∏©àdG  äÉLôîªdG  IOƒ`̀L  ≈∏Y
 ábô°ûe  IQƒ°U  ¢ùμ©jh  á©eÉé∏d
 øY  kÉHô©e  ,øjôëÑdÉH  º«∏©àdG  øY
 Gòg  ≈∏Y  á©eÉédG  ∫ƒ°üëH  √ôîa
 »dhódG ôjó≤àdGh Ωó≤àªdG ∞«æ°üàdG
 ,ºdÉ©dG  AÉ`̀ë`̀fCG  ™«ªL  »`̀a  õ«ªàªdG
 IOƒ``L ¿É`̀ª`̀°`̀V ∫É`̀é`̀e »``a á`̀°`̀UÉ`̀N

.º«∏©àdG

..GójóL É«ªdÉY GRÉé`fEG πé°ùJ á«≤«Ñ£àdG Ωƒ∏©dG á©eÉL

 á`̀©`̀eÉ`̀é`̀dG  ô`̀¡`̀¶`̀j  »`̀ ª`̀ dÉ`̀ ©`̀ dG  (¢`````SEG  ƒ`̀ «`̀ c  ) ∞`̀«`̀æ`̀°`̀ü`̀J
º`̀dÉ`̀©`̀dG iƒ`̀à`̀ °`̀ù`̀e ≈`̀ ∏`̀ Y äÉ`̀ ©`̀ eÉ`̀ é`̀ dG π`̀ °`̀ †`̀ aCG ø`̀ «`̀ H ø``̀e

:OôJ ¿Éμ°SE’Gh

 OGó````̀ YEG  É```̀ fCGó```̀ Hh  ..á``̀gÉ``̀Ø``̀°``̀T  Ωó``̀≤``̀ J  ’  äÉ``eƒ``∏``©``ª``dG
ø`̀«`̀æ`̀WGƒ`̀ª`̀dG á`̀«`̀°`̀Uƒ`̀°`̀ü`̀N ≈`̀ ∏`̀ Y ®É``Ø``ë``dG ™``̀ e äÉ`̀ fÉ`̀ «`̀ Ñ`̀ dG

 øjôëÑdG »``a á``°UÉN á``©eÉL ∫hCG
á≤jôY  á``«ªdÉY  äÉ©eÉL  ¢``ùaÉæJ

 ájôëÑdG  Ihô``̀ã``̀dGh  á``̀YGQõ``̀dG  π`̀«`̀ch  Ö``̀ qMQ
 §«£îàdGh  äÉjó∏ÑdG  ¿hDƒ°Th  ∫É¨°TC’G  IQGRƒH
 áÑZôH íàØdG  ƒHCG  óªëe π«Ñf  QƒàcódG  »fGôª©dG
 ájôμ°ù©dG  ájOÉ°üàb’Gh  á«cÓ¡à°S’G  á°ù°SDƒªdG
 ∫Éée »a QÉªãà°S’ÉH øjôëÑdG ´ÉaO Iƒ≤d á©HÉàdG

.»μª°ùdG ´GQõà°S’G
 ôjóe  ™e  ™jóÑdÉH  ¬Ñàμe  »a  ¬FÉ≤d  ∫Ó`̀Nh
 ájôμ°ù©dG  ájOÉ°üàb’Gh  á«cÓ¡à°S’G  á°ù°SDƒªdG
 ,ô£jƒ°T  º°SÉL  ô«ª°S  …ô`̀ë`̀H  ø`̀cô`̀dG  ó«ª©dG
 ,ø°ùëdG  ó`̀°`̀TGQ  ¿Éª©f  …ôëH  ø`̀cô`̀dG  ó«ª©dGh
 íàØdG  ƒ```̀HCG  å`̀ë`̀H  ,º`̀dÉ`̀°`̀ù`̀dG  á`̀Ø`̀«`̀∏`̀N  Ö`̀«`̀≤`̀æ`̀dGh
 øjôëÑdG  ´É`̀aO  Iƒ≤d  á©HÉàdG  á°ù°SDƒªdG  ¬LƒJ

 øe  »μª°ùdG  ´GQõà°S’G  ∫Éée  »a  QÉªãà°S’ÉH
.»FGò¨dG øeC’G »a áªgÉ°ùªdG πLCG

 ¿G  ájôëÑdG  Ihô`̀ã`̀dGh  á`̀YGQõ`̀dG  π«ch  ∫É`̀bh
 ∞∏àîe ô«aƒJ π«Ñ°S »a Gó¡L ôNóJ ød ádÉcƒdG
 ¬LƒàdG Gòg ìÉéfEG πLCG øe áMÉàªdG ºYódG πÑ°S

.á«æWƒdG áë∏°üªdG ≥≤ëj Éªd ,∑QÉÑªdG
 õjõ©J ≈`̀∏`̀Y  ¢`̀Uô`̀ë`̀dG  í`̀à`̀Ø`̀dG  ƒ```̀HCG  ó````̀cCGh
 äÉYhô°ûe ¥ÓWE’ äÉ¡édG ∞∏àîe ™e ácGô°ûdG
 »μª°ùdG  ´GQõ`̀à`̀°`̀S’G  ä’É`̀é`̀e  »`̀a  ájQÉªãà°SG
 »a  Éª¡e  GóaGQ  ó©jh  ,GóYGh  ÉYÉ£b  πμ°ûj  …òdG
 áμ∏ªªd  »æWƒdG  »FGò¨dG  ø`̀eC’G  »a  áªgÉ°ùªdG

.øjôëÑdG

 ™e  ¿hÉ©àdÉH  ádÉcƒdG  ¿EG  íàØdG  ƒ`̀HCG  ∫É`̀bh
 Gó¡L  ôNóJ  ød  ábÓ©dG  äGP  á«ª°SôdG  äÉ¡édG
 √òg  πãe  ìÉéfE’  ΩRÓdG  ºYódG  ºjó≤J  π«Ñ°S  »a
 øeCG  ≥«≤ëJ  ∫Éée  »a  Ö°üJ  »àdG  äÉYhô°ûªdG
 ≥ah  ∂dPh  ,øjôëÑdG  áμ∏ªe  »a  ΩGóà°ùe  »FGòZ
 ∫ÉéªH  á°UÉîdG  á«æØdGh  á«æ≤àdG  äÉ«fÉμe’G

.»μª°ùdG ´GQõà°S’G
 É¡¡LƒJ  »``̀a  á`̀«`̀°`̀VÉ`̀e  á``dÉ``cƒ``dG  ¿G  ø`̀«`̀ Hh
 ¿hDƒ°Th  ∫É¨°TC’G  ô`̀jRh  äÉ¡«LƒJ  øe  ÉbÓ£fG
 ΩÉ°üY ¢Sóæ¡ªdG »fGôª©dG §«£îàdGh äÉjó∏ÑdG
 ´É£≤dG »a QÉªãà°S’G §«°ûæàd ∞∏N ¬∏dGóÑY øH

.IóYGƒdG äÉYÉ£≤dG øe ó©j …òdG »μª°ùdG

 åëÑJ  á`̀ jô`̀μ`̀ °`̀ ù`̀ ©`̀ dG  á`̀ «`̀ cÓ`̀ ¡`̀ à`̀ °`̀ S’G  á`̀ °`̀ ù`̀ °`̀ SDƒ`̀ ª`̀ dG
»`̀ μ`̀ ª`̀ °`̀ ù`̀ dG ´GQõ````̀ à````̀ °````̀ S’G »````̀a QÉ``̀ ª``̀ ã``̀ à``̀ °``̀ S’G ø«≤ëà°ùªdG äÉfÉ«H åëÑd z¿Éμ°SE’G{ IQGRh QhõJ zá«fÉªdôÑdG ≥«≤ëàdG{

 â`̀Ñ`̀é`̀M IQGRƒ````````̀dG :ô``̀ «``̀ eC’Gó``̀ Ñ``̀ Y Ö``̀ æ``̀ jR Ö``̀ FÉ``̀ æ``̀ dG
 äÉ`̀ Ñ`̀ ∏`̀ £`̀ dG ™``̀ jRƒ``̀ à``̀ H ≥`̀ ∏`̀ ©`̀ à`̀ J á``̀ jô``̀gƒ``̀L äÉ``̀eƒ``̀∏``̀©``̀e

 á°ù«FQ  ô«eC’GóÑY  ÖæjR  ÖFÉædG  äó`̀ HCG
 ô«jÉ©e ádGóY ¿CÉ°ûH á«fÉªdôÑdG ≥«≤ëàdG áæéd
 AÉæH  áØ∏ch  á«fÉμ°SE’G  äÉÑ∏£∏d  ™`̀jRƒ`̀à`̀dG
 á«æØdG •hô°ûdG IÉYGôeh á«fÉμ°SE’G äGóMƒdG
 ¢ù∏éªH  á«fÉμ°SE’G  äGó`̀Mƒ`̀dG  º«ª°üJ  »`̀a
 øjójó°ûdG  ÉgQÉμæà°SGh  É¡HGô¨à°SG  ÜGƒædG
 πeÉ©àdG »a á«aÉØ°ûdG ≈dEG IQGRƒdG QÉ≤àaG øe
 ÖéM  ≈∏Y  QGô°UE’G  ™e  ≥«≤ëàdG  áæéd  ™e
 ™e  IQGRƒ``̀dG  πeÉ©J  »a  ájôgƒL  äÉeƒ∏©e

.á«fÉμ°SE’G äGóMƒdG ™jRƒJ á«Ø«c
 ´ÓWEG  ≈∏Y  â¶ØëJ  IQGRƒ`̀dG  ¿EG  âdÉbh
 ≈∏Y  É¡æ«©J  »àdG  äÉeƒ∏©ªdG  ≈∏Y  áæé∏dG
 âbh »a áæé∏dG  ∫É°SQG  ºZQ É¡∏ªY ∫Éªμà°SG
 äÉfÉ«H  ≈∏Y  ´ÓWÓd  É«ª°SQ  ÉHÉ£N  ≥HÉ°S
 ø«≤ëà°ùªdGh  á«fÉμ°SE’G  äÉÑ∏£dG  »eó≤e
 ¿CG kIó``̀cDƒ``̀e ,Gô``NDƒ`̀e á`̀«`̀fÉ`̀μ`̀°`̀SE’G äGó`̀Mƒ`̀∏`̀d
 á«HÉ«f  ≥«≤ëJ  áæé∏c  áæé∏d  lπ«°UCG  w≥M  ∂dP

.á«fÉªdôH
 ≥«≤ëàdG  áæéd  ´ÉªàLG  Ö≤Y  ∂`̀dP  AÉ`̀L

 ™jRƒàdG  ô«jÉ©e  á`̀dGó`̀Y  ¿CÉ°ûH  á«fÉªdôÑdG
 äGó`̀Mƒ`̀dG  AÉæH  áØ∏ch  á«fÉμ°SE’G  äÉÑ∏£∏d
 »a  á«æØdG  •hô`̀°`̀û`̀dG  IÉ``YGô``eh  á`̀«`̀fÉ`̀μ`̀°`̀SE’G
 ÖFÉædG  á°SÉFôH  á«fÉμ°SE’G  äGóMƒdG  º«ª°üJ
 ¢Sóæ¡ªdG ¿Éμ°SE’G ôjRh ™e ô«eC’GóÑY ÖæjR
 »dhDƒ°ùe øe OóYh ,ôªëdG Üƒ≤©j øH º°SÉH
 á≤£æªdÉH  ¿É`̀μ`̀°`̀SE’G  IQGRh  ô≤ªH  IQGRƒ```̀ dG

.á«°SÉeƒ∏HódG
 áæéd  á°ù«FQ  äOÉ`̀ aCG  ¬`̀JGP  ¥É«°ùdG  »`̀ah
 »àdG  OhOô```̀ dG  ™«ªL  ¿CG  ¿É`̀μ`̀ °`̀S’G  ≥«≤ëJ
 á≤HÉ°ùdG IôàØdG »a ¿Éμ°S’G IQGRh øe É¡à≤∏J
 ≈dEG  äô≤àaGh  ,Gó`̀L  áªFÉYh  á«FÉ°ûfG  âfÉc
 IQÉjõH ΩÉ«≤dG ≈dEG áæé∏dG ™aO Ée ,äGóæà°ùªdG
 øμdh ,áë°VGh áHƒLCG ≈∏Y ∫ƒ°üë∏d á«fGó«e

.IQGRƒdG πÑb øe ¿hÉ©J Ωó©H πHƒb ôeC’G
 Ö∏W  ø`̀Y  áæé∏dG  á°ù«FQ  âØ°ûc  Éªc 
 ô¶æ∏d  ôjRƒdG  É¡°SCGôj  »àdG  áæé∏dG  ô°VÉëe
 ,´ÉªàL’G  ∫Ó`̀N  á«FÉæãà°S’G  äÉÑ∏£dG  »a
 …òdG  ,IQGRƒ`̀∏`̀d  »fƒfÉ≤dG  QÉ°ûà°ùªdG  øμdh

 ¢†aQ ,´ÉªàL’G ∫ÓN ó¡°ûªdG GQó°üàe ¿Éc
 ná¶«ØM  QÉ`̀KCG  Ée  ,ôjRƒdG  âª°U  π pX  »a  ∂dP
 ,É¡∏ªY ™e πeÉ©àdG á≤jôW ≈∏Y áæé∏dG AÉ°†YCG
 ™e  OÉ`̀L  ô«Z  ÓeÉ©J  πãªj  ∂`̀ dP  ¿CG  kIôÑà©e

.Égô«Ñ©J óM ≈∏Y áæé∏dG
 á«fÉªdôÑdG áæé∏dG äOóL QÉWE’G Gòg »ah
 ≈∏Y  ´Ó``̀W’G  ¿CG  Égó«cCÉJ  ™`̀jRƒ`̀à`̀dG  ádGó©d
 ´ƒ°Vƒe  QÉ```̀WEG  »`̀a  á«°üî°ûdG  äÉ`̀fÉ`̀«`̀Ñ`̀dG
 º«ª°U  ø`̀eh  ,É¡d  π«°UCG  ≥`̀M  ƒ`̀g  ≥«≤ëàdG
 ¿hÉ©àdG  ≈dEG  IQGRƒ∏d  É¡JƒYO  kIOóée  ,É¡∏ªY
 øWƒdG  áë∏°üe  πLCG  øe  ≥«≤ëàdG  áæéd  ™e

.∫hC’G ΩÉ≤ªdG »a øWGƒªdGh
 ¿ÉªdôÑdG ¿CG ≈dEG áæé∏dG á°ù«FQ äQÉ°TCGh
 Iô°†ëd »MÓ°UE’G ´hô°ûªdG QÉªK ióMEG ƒg
 ≥«≤ëJ ±ó¡H ióØªdG ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U
 äÉeƒ∏©ªdG  Ö`̀é`̀Mh  ,á`̀dGó`̀©`̀ dGh  á«aÉØ°ûdG
 ôeCG ¿ÉªdôÑdG ™e πeÉ©àdG »a á«aÉØ°ûdG ΩóYh
 ´hô°ûªdG  Gòg É¡«∏Y »æoH  »àdG  º«≤∏d  ∞dÉî oe

.óFGôdG
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»°ùæe π°VÉa :Öàc
 ¬`̀«`̀a ¬```̀LGƒ```̀J …ò`````̀dG â```̀bƒ```̀dG »```̀a
 Ö«dÉ°SCÉH  É`̀fhQƒ`̀c  áëFÉL  ºdÉ©dG  ∫hO
 á«ë°üdG  äÉ«YGóà∏d  áæjÉÑàeh  áØ∏àîe
 áéJÉædG  á`̀jOÉ`̀°`̀ü`̀à`̀b’Gh  á`̀«`̀YÉ`̀ª`̀à`̀L’Gh
 óéà°ùªdG  É`̀fhQƒ`̀c  ¢Shô«a  »°ûØJ  øY
 øjôëÑdG  áμ∏ªe  π°UGƒJ  ,(19  ó«aƒc)
 √ò¡d …ó°üàdG »a áàHÉK ≈£N »a ô«°ùdG
 ¢Shô«ØdG  á¡LGƒe »a äCGóH  πH  ,áeRC’G
 ≈dG  ƒ`̀Yó`̀J  IOô`̀Ø`̀à`̀eh  Ió`̀jó`̀L  Ö«dÉ°SCÉH
 ¬eó≤j  Éªd  ôjó≤àdGh  RGõ`̀à`̀Y’Gh  ôîØdG
 ó¡©dG  »dh  ƒª°S  IOÉ«≤H  øjôëÑdG  ≥jôa
 AGƒ°S  ø«£dÉîªdGh  ≈°VôªdG  ™«ªéd
 ôéëdG  »a  hCG  á°ü°üîªdG  õcGôªdG  »a

.»dõæªdG
 CGó``̀H ƒ`̀«`̀ fƒ`̀j ø``̀e ™`̀HÉ`̀ °`̀ù`̀ dG ò``̀æ``̀eh
 IójóL  á∏Môe  »Ñ£dG  »æWƒdG  ≥jôØdG
 ∫õ©dG  QGôbEG  ó©H  ¢Shô«ØdG  á¡LGƒe  »a
 ä’Éë∏d  …QÉ«àN’G  »dõæªdG  »ë°üdG
 ≥ah ¢VGôYCG É¡«∏Y ô¡¶J ’ »àdG áªFÉ≤dG
 äGOÉ°TQEÓd  É≤ahh  IOóëe  äÉWGôà°TG
 áª¶æe  πÑb  ø`̀e  Ióªà©ªdG  ô«jÉ©ªdGh
 ä’ÉëdG  ∫ÉÑ≤à°SG  ™e  ,á«ªdÉ©dG  áë°üdG
 »ë°üdG  ∫õ©∏d  ™°†îà°S  »àdG  áªFÉ≤dG
 º««≤àd πeÉ°ûdG ábÉYE’G õcôe »a »dõæªdG
 Éeh »fhôàμdE’G QGƒ°ùdG Ö«côJh ádÉëdG
 ÖfÉL  ≈`̀ dEG  áªFÉb  äGAGô```̀LEG  ø`̀e  ¬©Ñàj
 á«Ñ£dG äÉeõ∏à°ùªdG ä’ÉëdG √òg º«∏°ùJ

.∫õ©dG AÉæKCG É¡«dEG ¿ƒLÉàëj »àdG
 OóY  ™e  â∏°UGƒJ  zè«∏îdG  QÉÑNCG{
 ∫õ©dG  »a  ÉfhQƒc  ¢Shô«a  ≈°Vôe  øe
 »àdG áHôéàdG ìÉéf ióe ó°Uôd »dõæªdG
 iƒà°ùe  ≈∏Y  É¡Yƒf  øe  ≈`̀ dhC’G  ôÑà©J
 …QÉ«àN’G  ∫õ©dG  ¿CG  Ghó``cCG  PEG  ,ºdÉ©dG
 Ée  ¿CGh  ,¢ù«jÉ≤ªdG  πμH  áëLÉf  áHôéJ
 »a  á`̀Yô`̀°`̀Sh  äÓ«¡°ùJ  ø`̀e  ¬ªjó≤J  º`̀J
 ä’É`̀°`̀ü`̀J’Gh äÉ`̀ZÓ`̀Ñ`̀dG ™`̀e ÜhÉ`̀é`̀à`̀dG
 …ƒæ©ªdGh  »Ñ£dG  º`̀Yó`̀dG  π`̀c  º`̀jó`̀≤`̀Jh
 πÑ≤ oj  »æWƒdG ≥jôØdG ¿CG  âÑKCG  ≈°Vôª∏d
 ¢Shô«a  á`̀HQÉ`̀ë`̀e  »`̀a  Iƒ`̀£`̀N  …CG  ≈∏Y
 ¬©e πeÉ©àdG ≈∏Y ¿hQOÉb º¡fCGh ÉfhQƒc
 äÉ«fÉμeE’G  ™«ªL  ô«aƒJ  ™e  óëJ  πμH

.áHôéàdG ìÉéæd áeRÓdG
 QÉ`̀Ñ`̀NCG{``̀d  ≈°VôªdG  ó``̀MCG  çó`̀ë`̀Jh
 »dõæªdG  ∫õ©dG  »a ¬àHôéJ øY zè«∏îdG
 ¢ù«ªîdG  Ωƒ``̀j  CGó```H  …ò```dG  …QÉ`̀«`̀ à`̀N’G
 ,ø«HÉ°üªdG  óMCG  ¬à£dÉîe  ó©H  »°VÉªdG
 444 ≈∏Y ∫É°üJ’ÉH QOÉH ¬fCG ≈dEG G kô«°ûe
 ,ø«HÉ°üªdG  ó`̀MCG  á£dÉîªH  ¬àaô©e  ó©H
 Ωƒ«dG  »a  ¢üëØ∏d  GóYƒe  √DhÉ£YEG  ºJh
 ,¢Shô«ØdÉH  ¬àHÉ°UEG  ø«ÑJ  Éeó©Hh ,¬JGP
 õ`̀ cGô`̀ª`̀ dG ó````̀MCG ≈````̀ dEG √DhÉ``̀Yó``̀à``̀ °``̀SG º``̀ J

 áeRÓdG äÉ°UƒëØdG AGôLE’ á°ü°üîªdG
 áæeõªdG ¢VGôeC’G øe √ƒ∏N øe ócCÉàdGh

.áHÉ°UEÓd Iójó°T ¢VGôYCG hCG
 QGR »dÉàdG Ωƒ«dG ìÉÑ°U »a ¬fEG ∫Ébh
 ºd »àdG äÉ°UƒëØdG AGôLE’ õcGôªdG óMCG
 ø«ÑJ Égó©Hh ,äÉYÉ°S 3 øe ôãcCG ôªà°ùJ
 ¢VGôYCG hCG áæeõe ¢VGôeCÉH ¬àHÉ°UEG ΩóY
 ¬fCÉH  AÉÑWC’G  √ôÑî«d  ,¢Shô«Ø∏d  Iójó°T
 •ô°ûH  ∫õæªdG  »a  ôéëdG  Iôàa  πªμ«°S
 ¬ª«∏°ùJ ºJh ,»fhôàμdE’G QGƒ°ùdG AGóJQG
 ™e  äÉª≤©ªdGh  äGRÉ`̀Ø`̀≤`̀dGh  äÉeÉªμdG
 ø«é°ùcC’Gh IQGôëdG áLQO ¢SÉ«≤d RÉ¡L
 ,äÉæ«eÉà«ØdGh  á````̀jhOC’G  ø`̀e  Oó``̀Y  ™`̀e
 πμ°ûH  ¬d  ∫É°üJÓd  Ö«ÑW  ¢ü«°üîJh

.¬àë°U ≈∏Y ¿ÉæÄªWÓd »eƒj
 ôéëdG  Iôàa  ¢û«©j  ¬`̀fCG  É kë°Vƒe
 ádõ©æe á`̀aô`̀Z »`̀a  ΩÉ```̀jCG  ò`̀æ`̀e  »`̀dõ`̀æ`̀ª`̀dG
 ô`̀cò`̀J  ¢```̀VGô```̀YCG  ¿hO  ø``̀e  ¬`̀ dõ`̀æ`̀e  »``̀a
 ø«H  ∫ƒªîH  √Qƒ©°T  iƒ°S  ¢Shô«Ø∏d
 Iôªà°ùe  á©HÉàe  ™`̀e  ,iô````̀NCGh  Iô`̀à`̀a
 ≈∏Y  ¢Uôëj  …ò``̀dG  AÉ``Ñ``WC’G  ó``̀MCG  ø`̀e
 ¬àdÉM  á©HÉàªd  »eƒj  πμ°ûH  ∫É°üJ’G
 ∫õ©dG ¿CG ≈dEG G kô«°ûe ,Ωƒj πc ìÉÑ°U »a
 É°Uƒ°üNh Gô«Ñc ÉMÉéf ≥≤M »dõæªdG
 øjòdG  ≈°Vôª∏d  á«°ùØædG  á«MÉædG  ø`̀e
 §°Sh ºgOƒLh ÖÑ°ùH  áHôéàdG  Gƒ∏Ñ≤J
 áaôZ  »`̀a  ∫õ`̀©`̀dG  ø`̀e  º`̀Zô`̀dÉ`̀H  º¡∏FGƒY

.á°ü°üîe
 á`̀«`̀FÉ`̀æ`̀ã`̀à`̀°`̀S’G Oƒ`̀¡`̀é`̀dÉ`̀H Gó`̀«`̀°`̀û`̀e
 ƒª°Sh »æWƒdG ≥jôØdGh á«Ñ£dG QOGƒμ∏d
 AGQh ∞`̀≤`̀j  …ò```dG π`̀Lô`̀ dG ó`̀¡`̀©`̀dG »``̀dh
 äGRÉ``̀é``̀fE’Gh ô`̀gÉ`̀Ñ`̀dG ìÉ`̀é`̀æ`̀dG Gò`̀g π`̀c
 êPƒªæ∏d  »ªdÉ©dG  õ«ªàdGh  áª«¶©dG

.ÉfhQƒc áeRCG áédÉ©e »a »æjôëÑdG
 Iô°SCG ™e zè«∏îdG QÉÑNCG{ âKóëJh

 á`̀HÉ`̀°`̀ü`̀e  ¢``̀UÉ``̀î``̀°``̀TCG  6 ø```̀e  á``̀fƒ``̀μ``̀e
 ΩÉjCG 9 πÑb É«dõæe É¡dõY ºJ ,¢Shô«ØdÉH
 ºJh  ,ó``̀MGh  Ωƒ`̀j  ∫Ó`̀N  º¡àHÉ°UEG  ó©H
 º¡àHÉ°UEG ΩóY ø«ÑJ Éeó©H É«dõæe º¡dõY
 RhÉéàj  º`̀d  Éª«a  áæeõe  ¢`̀VGô`̀eCG  …CÉ``H
 Éªe ,É`̀eÉ`̀Y 60```̀dG  ø°S ø`̀jó`̀dGƒ`̀dG QÉ`̀ª`̀YCG
 »a  »dõæªdG  ∫õ©∏d  º¡∏jƒëJ  ≈Yóà°SG

.¬JGP Ωƒ«dG
 ≥jôa  ¬H  ΩÉb  Ée  ¿CG  äó`̀cCG  Iô°SC’G
 ≈dG  GƒYój  á«Ñ£dG  QOGƒ`̀μ`̀dGh  øjôëÑdG
 ,»æjôëH øWGƒe ∂fCÉH RGõàY’Gh ôîØdG
 Oƒ¡édG  ió``̀e  Ghô©°ûà°ùj  º`̀d  º`̀ ¡`̀ fCGh
 óæY  ’EG  á«Ñ£dG  QOGƒ`̀μ`̀dG  øe  ádhòÑªdG
 Oƒ¡édG  √òg ¿CGh  ,¢Shô«ØdÉH  º¡àHÉ°UEG
 ™e  πeÉ©àdG  É¡«∏Y  ÖJôJ  »àdG  Iô¡ÑªdG
 »a  á`̀Yô`̀°`̀Sh  á°SÓ°S  πμH  ø«HÉ°üªdG
 äÉ`̀LÓ`̀Yh äÉ`̀°`̀Uƒ`̀ë`̀a ø``e ÜhÉ`̀é`̀à`̀ dG
 QOGƒ`̀μ`̀ dG  ∂∏àH  ø`̀jQƒ`̀î`̀a  É`̀æ`̀e)  â∏©L

.(á«æWƒdG
 º`̀¡`̀à`̀HÉ`̀°`̀UEG ò`̀æ`̀e ¬```̀ fCG ø`̀«`̀ë`̀°`̀Vƒ`̀e
 ô£îdÉH  Ghô©°ûà°ùj  º`̀ d  ¢`̀Shô`̀«`̀Ø`̀dÉ`̀H
 ô«ÑμdG  ΩÉ``̀ª``̀à``̀g’G  Ö`̀Ñ`̀°`̀ù`̀H  ±ƒ``̀î``̀ dGh

 ºJ)  PEG  ,º¡àë°üH  á«Ñ£dG  QOGƒ`̀μ`̀dG  øe
 Éæ©e π°UGƒàdÉH Ωƒ≤j Ö«ÑW ¢ü«°üîJ
 ,™«ªédG  áë°U  ≈∏Y  ¿ÉæÄªWÓd  É«eƒj
 øe  Iô`̀«`̀Ñ`̀c  äÉ`̀«`̀ª`̀c  Éæª«∏°ùJ  º`̀ J  Éª«a
 ¢SÉ«≤d  Iõ¡LCGh  äÉæ«eÉà«ØdGh  á`̀jhOC’G
 øe  Iô«Ñc  äÉ«ªc  ô«aƒJ  ™`̀e  IQGô`̀ë`̀dG

.(äÉª≤©ªdGh äGRÉØ≤dGh äÉeÉªμdG
 ∫õ©dG »a º¡àHôéJ ¢Uƒ°üîH ÉeCG
 ¿ƒ°û«©j º¡fCG Iô°SC’G äócCG ó≤a »dõæªdG
 …ô°SC’G  ™ªéàdG  πX  »a  Ió«L  ÉahôX
 ôJƒàdGh  ≥∏≤dG  ø°ùëJ  »a  º¡°SCG  …ò`̀dG
 ,¢Shô«ØdÉH º¡àHÉ°UEG òæe º¡ÑMÉ°U …òdG
 Ió«L  á«°ùØf  ádÉM  »a  ¿ƒ°û«©j  º¡fCGh
 äóYÉ°S  áHôéàdG  √òg ¿CGh  ,º¡FÉæHCG  ™e
 áHÉ°UE’G  ó©H  …ô°SC’G  âà°ûàdG  ΩóY  »a

.¢Shô«ØdÉH
 ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  Qhó``̀H  GhOÉ``̀°``̀TCGh
 áØ«∏N ∫BG óªM øH ¿Éª∏°S ô«eC’G »μ∏ªdG
 ∫É≤j Ée πbCG É k°ShQO Ωób …òdG ó¡©dG »dh
 IQGOEG  º∏Y  »a  iòàëj  ∫Éãe  É¡fCG  É¡æY
 IôgÉH  èFÉàf  ø`̀e  ¬à≤≤M  ÉªH  äÉ```eRC’G

.áªμMh ∂°SÉªJh Ahógh

zÉfhQƒc{ áHQÉëe »a OôØàdG π°UGƒJ øjôëÑdG

»dõæªdG ∫õ©dG »a ÜÉ°üe πμd zΩƒéf 5{ á«ÑW äÉeóN
 ¢`̀SÉ`̀«`̀bh ø`̀«`̀é`̀°`̀ù`̀cCG RÉ``¡``Lh ¢`̀ UÉ`̀ N Ö`̀«`̀Ñ`̀W ô`̀«`̀aƒ`̀J
ÜÉ`̀ °`̀ü`̀e π``̀μ``̀d äÉ``̀ª``̀≤``̀©``̀eh äÉ```eÉ```ª```ch IQGô```ë```∏```d

ó«Øà°ùj ™ªàéªdG GƒcôJG
!á∏jóÑdG äÉHƒ≤©dG øe 

 »a á∏jóÑdG ô«HGóàdGh äÉHƒ≤©dG ¿ƒfÉb ò«ØæJ »a AóÑdG òæe

 ,Ωƒμëe 2700 áHGôb ¬æe øjó«Øà°ùªdG OóY ≠∏H ,2018 ƒjÉe 16

 á°Uôa º¡d âMÉJCG iôNCÉH ájôë∏d áÑdÉ°ùdG º¡àHƒ≤Y ∫GóÑà°SG ºJ

 º¡∏gCGh ºgô°SCGh º¡dRÉæe ≈dEG IOƒ©dGh G kOóée ájôëdÉH ™àªàdG

 ºéM π«îàf ¿CG §≤a Éædh .ó«Øe πªY ò«ØæJ πHÉ≤e »a ,º¡jhPh

 √ÉØ°VCG Éeh ,¿ƒfÉ≤dG Gòg ≥«Ñ£J ¬KóMCG …òdG …QòédG ô««¨àdG

 óªM  ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U  …ó«°S  ¬©°Vh  …ò`̀dG  è¡ædG  Gò`̀g

 ,√ÉYQh  ¬∏dG  ¬¶ØM  ióØªdG  OÓÑdG  πgÉY  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  øH

 º¡FÉHôbCGh  º¡FÉæHCG  IÉ«M  »`̀ah  ,º`̀gô`̀°`̀SCGh  OGô``̀ aC’G  IÉ«M  »`̀a

 á«°û«©ªdGh  ájOÉªdG  ±hô¶dG  É k°†jCG  »YGôj  ÉªHh  ,º¡FÉÑMCGh

.á«fÉ°ùfE’G äGQÉÑàY’G øe Égô«Zh á«ë°üdGh

 ádÓL QGó°UEG ôÑY √DhÉ°SQEG ºJ …òdG íeÉ°ùàªdG è¡ædG Gòg ¿EG

 äÉHƒ≤©dG ¿CÉ°ûH 2017 áæ°ùd (18) ºbQ ¿ƒfÉ≤dG ióØªdG ∂∏ªdG

 G kõμJôe ™ªàéªdG áeóN »a πª©dG øe π©L ,á∏jóÑdG ô«HGóàdGh

 IGOCG  ≈dEG  Iô°TÉÑe  ∫ƒëàJ  »àdG  áHƒ≤©dG  ∫GóÑà°SG  »a  É k«°SÉ°SCG

 á«∏ªY äGôÑNh äGQÉ¡e ÜÉ°ùàcG »ah ,äGòdGh ¢ùØædG ìÓ°UE’

 iôNCG  äÉHƒ≤Y  É k°†jCG  í«àj  ¿ƒfÉ≤dG  ¿CG  øe  ºZôdÉH  ,á«JÉ«Mh

 ,Égô«Zh á«fhôàμdE’G áÑbGôª∏d ´ƒ°†îdGh ájôÑédG áeÉbE’G πãe

 áeóN ƒëf πeÉc πμ°ûH π«ªj ¿ƒfÉ≤dG ò«ØæJ »a õ«côàdG ¿CG ó«H

.¬°ùØf Ωƒμëª∏d IóFÉØdG º«¶Y øe ∂dP »a Éªd ,™ªàéªdG

 ≈bQCG  øe  G kó`̀MGh  ôÑà©j  …òdG  ¿ƒfÉ≤dG  Gòg  ò«ØæJ  π°†ØHh

 ≥«Ñ£J »a áãjóëdG äÉ°SQÉªªdG ï°SôJ »àdG ø«fGƒ≤dG çóMCGh

 OôØdG áë∏°üe Qó≤j »∏©a ¿Gõ«e ∑Éæg äÉH ,áYOGôdG äÉHƒ≤©dG

 ádGó©dG ≥«≤ëJ IQhô°V ¬«æ«Y Ö°üf É k°†jCG  ™°†jh ™ªàéªdGh

 .¥ƒ≤ëdG áfÉ«°Uh ΩÉ¶ædGh øeC’G ßØMh

 øe IPÉ°ûdG äGƒ°UC’G ÜÉë°UCG »©j ¿CG º¡ªdG øe ¬fEÉa ∂dòdh

 É¡≤≤M  »àdG  äÉÑ°ùàμªdGh  äGõéæªdG  øe  π«ædG  ¿hójôj  øjòdG

 øjòdGh ,øjôëÑdG »a ™ªàéªdGh ¿É°ùfE’G áë∏°üªd ¿ƒfÉ≤dG Gòg

 ¿ƒfÉ≤dG Gòg Üƒ°U áaƒ°ûμªdG º¡JGóæLCG ΩÉ¡°S ¿ƒ¡Lƒj GhCGóH

 Gƒcôàj  ¿CG  º¡H  …ôëdGh  π°†aC’G  øe  ¬fCG  ,Qƒ£àªdG  »fÉ°ùfE’G

 Éeh  ¿ƒfÉ≤dG  Gòg  øe  Ghó«Øà°ù«d  ™ªàéªdGh  á«æjôëÑdG  ô°SC’G

 ≥«©ædG  ¿CG  G kó«L  Gƒ©j  ¿CGh  ,Iô«ãch  Iô«Ñc  ™aÉæe  øe  ¬eó≤j

 ìÓ°UE’G  øe  ¢ù«d  ìGhQC’G  »≤gõe  ìGô°S  ¥ÓWEÉH  áÑdÉ£ªdGh

.OÉ°ùaEGh Qô°V ôÑcCG ƒg πH ,A»°T »a

 øe  øjó«Øà°ùªdG  ø«eƒμëªdG  OGó```̀YCG  óYÉ°üàJ  ±ƒ`̀°`̀S

 »°†ªJ  ±ƒ°S  ádhódG  ¿C’  á∏jóÑdG  ô«HGóàdGh  äÉHƒ≤©dG  ¿ƒfÉb

 »aƒà°ùjh  ≥ëà°ùj  øe  πc  ≈∏Y  ¬≤«Ñ£J  »a  ôªà°ùà°Sh  É keób

 è¡ædÉH á«dhódG äGOÉ°TE’G ôªà°ùà°S Éªc ,áHƒ∏£ªdG äÉWGôà°T’G

 ¬Ñé©j ’ øªY É kªZQ øjôëÑdG áμ∏ªe »a íeÉ°ùàªdG »MÓ°UE’G

!í«ë°üdG ’EG í°üj Ée :É kªFGO ∫É≤jh π«b Éªch ..∂dP

á©ªL ∑QÉÑe óª .O Mubarak_bh@yahoo.com

 ..»æWƒdG ΩÓYE’G
ΩRÓdG ºYódGh

ó«ªëŸG ó«ª malmahmeed7@gmail.com

:ô£°ùdG ∫hCG 
 ájQÉªãà°SG  äÉcô°T  ≈`̀ dEG  á«∏ëªdG  á`̀jó`̀fC’G  πjƒëJ  ¿ƒfÉb
 ™eh  ájófC’G  ™e  äÉYÉªàL’Gh  äGAÉ≤∏dG  øe  ójõe  ≈`̀dEG  áLÉëH
 ájQÉªãà°S’G äÉ«©ªédGh áYÉæ°üdGh IQÉéàdG áaôZ ™eh äÉcô°ûdG
 ºd ájófC’G øe ójó©dG ¿CG í°VGƒdG øe hóÑj ¬fC’ ..∫ÉªYC’G ∫ÉLQh
 ∞«≤ãàdÉH  º≤J  ºd  á«æ©ªdG  á¡édGh  ,¿ƒfÉ≤dG  ≥«Ñ£àd  ó©H  ó©à°ùJ
  .áeRÓdG áª¶fC’Gh äGAGôLE’Gh äÉWGôà°T’G ™°Vhh ,á«YƒàdGh

:§≤a º∏©∏d 
 π«Môàd  ÉgOƒ¡L  øª°V  ,á«é«∏îdG  ∫hó``̀dG  ¢†©H  äQô``b
 ôØ°S ôcGòJ ™aóH zπ«ØμdG{ ΩGõdEÉH ,á«eÉ¶ædG ô«Z IóaGƒdG ádÉª©dG
 ≈∏Y  π°üëJh  ,´QÉ°ûdG  »a  º¡«eôH  ΩÉ`̀b  ¿CG  ó©H  ,ádÉª©dG  ∂∏J
 øª°V ´ƒ°VƒªdG Gòg ¿ƒμj ¿CG ≈æªJCG ..OÓÑ∏d º¡eGó≤à°SG ≠dÉÑe
 á«eÉ¶ædG ô«Z ádÉª©dG π«MôJ ÉfQôb GPEG ,ÉfóæY á©ÑàªdG äGAGôLE’G

.Ωƒj äGP

:ΩRÓdG ºYódGh ..»æWƒdG ΩÓYE’G 
 ÉfÓYEG  â©HÉJ (∫Éfƒ«°TÉfôàfEG)  á«FÉ°†ØdG  øjôëÑdG  IÉæb ≈∏Y
 çóëàJ  ,»dõæªdG  ôéëdG  ∫ƒM  á«æjôëH  á∏Ø£d  ,Ó«ªL  ÉjƒYƒJ
 Iôμa ∂∏Jh ,á«Hô©dG á¨∏dÉH áªLôàdG OƒLh ™e ájõ«∏éfE’G á¨∏dÉH
 Qƒ¡ªédG  ≈dEG  áÑ°SÉæªdG  ádÉ°SôdG  ∫É°üjEG  »a  Iõ«ªàeh  ájQÉ°†M

.áÑ°SÉæªdG á∏«°SƒdG ôÑY Ö°SÉæªdG
 øe  »æjôëH  ø`̀WGƒ`̀e  IOÉ``̀YEG  ôÑN  Éæ©HÉJ  Öjô≤dG  ¢ùeC’ÉH
 ¢ù«FQ  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  øe  áªjôc  äÉ¡«LƒàH  »HôY  ó∏H
 ∫ÉæJ ¿CG  ≈æªJCG  âæc »æjôëH ìÉéf á°üb ∂∏Jh ,ôbƒªdG AGQRƒdG
 ,GRGôHEGh  É≤jƒ°ùJh Gõ«ªJ  ôãcC’G  ,á«fÉ°ùfE’Gh  á«eÓYE’G  á«£¨àdG
 øe ø«æWGƒªdG IOÉYEG »a á°ü∏îªdG Oƒ¡édG øe ô«ãμdG ¿CÉ°T É¡fCÉ°T

.øjôëÑdG ≥jôa Oƒ¡L øª°V ,êQÉîdG
 ƒ¡a  ,ºYódG  øe  ójõªdG  iƒ°S  ¬°ü≤æj  ’  »æjôëÑdG  ΩÓYE’G  
 óæY  á°UÉNh  ,õ«ªàdGh  ´Gó``HE’G  ô«ãch  ,êÉ`̀à`̀fE’Gh  πª©dG  ôjõZ
 ÖMÉ°U  ó`̀cCG  Éªch  ,»æjôëÑdG  Ö©°ûdG  ¿C’  ,äÉjóëàdG  Oƒ`̀Lh
 ≥`̀jô`̀a{  ó`̀FÉ`̀b  √É```̀YQh  ¬`̀∏`̀dG  ¬¶ØM  ó`̀¡`̀©`̀dG  »``̀dh  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG
 ∫hC’G ÖFÉædG Öàμe »ah ,õ«ªàdGh …óëàdG ≥°û©f ÉæfCG ,zøjôëÑdG
 É¡d ¿Éc ,Iõ«ªàeh á∏eÉ°T á«eÓYEG IQGOEG AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«Fôd

.πYÉØdG ÉgQƒ°†Mh ,IôKDƒªdG É¡JÉª°üHh ,IRQÉÑdG ÉgOƒ¡L
 ¿hDƒ°T ôjRh IOÉ©°S É¡æ«H »àdG äÉ«FÉ°üME’Gh ΩÉbQC’G ¿CG Éªc
 »æWƒdG  ΩÓYE’G  ¬H ΩÉb  Ée ¿CÉ°ûH ,¢ùeC’ÉH ¬ëjô°üJ »a ΩÓYE’G
 áeÓ°Sh  áë°U  ¿Éª°†d  ,É`̀ fhQƒ`̀c  áëFÉéd  …ó°üàdG  π`̀X  »`̀a
 ¬∏dG  ¬¶ØM  ióØªdG  ∂∏ªdG  ádÓL  äÉ¡«Lƒàd  Gò«ØæJ  ,™«ªédG
 ≈dG ™«ªédG ™∏£Jh ,»æWƒdG ΩÓYEÓd RQÉÑdG QhódG ócDƒJ ,√ÉYQh
 ôªà°ùªdGh  ΩRÓdG  ºYódG  ôaGƒJ  á«ªgCG  ™e  ,»dÉ¨dG  øWƒdG  áeóN

.»æWƒdG ΩÓYEÓd

:áÑLGh á¶MÓe 
 Ö«Ñ£dG  Ωƒ«H  AÉØàM’G  ôbƒªdG  AGQRƒ``dG  ¢ù∏ée  QGô`̀b  ™e
 √ò¡H  ™`̀HÉ`̀W  QGó``̀°``̀UEG  ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  ó`̀jô`̀H  ø`̀e  ≈æªàf  ,»`̀æ`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG

  .Ω2020 ôÑªaƒf 4 ≥aGƒªdG AÉ©HQC’G Ωƒj »a ,áÑ°SÉæªdG

:ô£°ùdG ôNBG 
 …Q ô«¶f ,á«ª°SQ áÄ«g »a »dÉe Qóg áª«b QÉæjO ø«jÓe 3
 ..ÉeÉY  20  ∫Gƒ`̀W  »fÉée  ÜòY  AÉªH  á°UÉîdG  ´QGõªdG  ió`̀MEG
 ∞°ûμàd  ôÑîdG  Gòg  øe  á«fƒfÉ≤dGh  á«HÉbôdG  äÉ¡édG  øjCG  iôJ
 íÑ°üj  ¿CG  ô¶àæf  π`̀g  ...ΩÉ`̀©`̀ dG  ∫É`̀ª`̀dG  ≈∏Y  ÉXÉØM  ,≥FÉ≤ëdG
 ?§«°ùH ≠∏Ñe QÉæjO ø«jÓe 3 ¿CG ΩCG ?ΩÉY …CGQ á«°†b ´ƒ°VƒªdG
 ¬jƒæàdG  Ωõd  Éægh  ,≥«bO  ô«Z  ¬∏ªcCÉH  ´ƒ°VƒªdG  ¿Éc  ÉªHôd  hCG

.í«°VƒàdGh

 è«YO  øH  ≈°ù«Y  âæH  ÉfQ  áî«°ûdG  .O  âcQÉ°T
 ¢ù∏éªdG  ƒ°†Y  á«LQÉîdG  IQGRh  π«ch  áØ«∏N  ∫BG
 IQGRƒH  ¢UôØdG  DƒaÉμJ  áæéd  ¢ù«FQ  ICGôª∏d  ≈∏YC’G
 ≥«Ñ£J á«∏YÉa ∫ƒM õ«côàdG áYƒªée »a ,á«LQÉîdG
 ≈∏YC’G  ¢ù∏éªdG  É¡ª¶f »àdG  zó©H øY πª©dG  ΩÉ¶f{
 ,»fhôàμdE’G  »FôªdG  ∫É°üJ’G  ôÑY  ,¢ùeCG  ,ICGôª∏d
 Iõ«ªàªdG  äÉ°SQÉªªdG  ≈∏Y  Aƒ°†dG  â£∏°S  »àdGh
 áaÉ°VEG  ,ó©H  øY  πª©dG  âÑMÉ°U  »àdG  äÉjóëàdGh
 iƒà°ùe ≈∏Y ΩÉ¶ædG ≥«Ñ£J øe á≤≤ëàªdG QÉKB’G ≈dEG
 ≈`̀dEG  É k«©°S  ,»Ø«XƒdG  É°VôdGh  »°ù°SDƒªdG  AGOC’G
 áªYGódG  äGQOÉ`̀Ñ`̀ª`̀dGh  IófÉ°ùªdG  äÉeóîdG  ôjƒ£J
 á«ªæàdG  »a  É¡àcQÉ°ûe  iƒà°ùe  ™aQh  ICGôªdG  Ωó≤àd
 ¢UôØdG DƒaÉμJ CGóÑe ¿Éª°V »a ºgÉ°ùj ÉªHh ,á«æWƒdG

.ø«°ùæédG ø«H ¿RGƒàdGh
 á«LQÉîdG IQGRh π«ch äócCG ´ÉªàL’G ∫ÓNh
 DƒaÉμJ  áæéd  ¢ù«FQ  ICGôª∏d  ≈∏YC’G  ¢ù∏éªdG  ƒ°†Y
 áëFÉL QÉ°ûàfG  ¿CG  ≈∏Y ,á«LQÉîdG  IQGRƒH ¢UôØdG
 Éæ«∏Y  ¢`̀Vô`̀a  º`̀dÉ`̀©`̀dG  »`̀a  (19  -  ó`̀«`̀aƒ`̀c)  É`̀ fhQƒ`̀c
 óbh  ,á«FÉæãà°SG  äÉ`̀jó`̀ë`̀Jh  ±hô``̀X  ™`̀e  πeÉ©àdG
 ≥«Ñ£J  »a  ¬H  iòàëj  ’Éãe  øjôëÑdG  áμ∏ªe  âfÉc
 ¢Shô«ØdG  »°ûØJ  øe  óë∏d  ájRGôàM’G  äGAGô``LE’G
 ºdh  πª©dG  ∞bƒàj  º∏a  ,êÉàfE’G  á∏éY  π«£©J  ¿hO
 äGAGô`̀LE’É`̀H  ΩGõ`̀à`̀d’G  ∫Ó`̀N  ø`̀e  äÉeóîdG  ™£≤æJ

.á«FÉbƒdGh ájRGôàM’G
 è«YO  øH  ≈°ù«Y âæH  ÉfQ  áî«°ûdG  .O  äOÉ°TCGh
 ¿ód  øe  á«eÉ°ùdG  á«μ∏ªdG  äÉ¡«LƒàdÉH  áØ«∏N  ∫BG
 ∫BG  ≈°ù«Y  øH  óªM  ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U  Iô°†M

 πª©dG  ΩÉ¶f  ≥«Ñ£àH  ,ióØªdG  OÓÑdG  πgÉY  áØ«∏N
 äÉÄ«¡dGh  äGQGRƒ```dG  »a  á∏eÉ©dG  ΩCÓ`̀ d  ∫õæªdG  øe
 Iô«°ûe ,Ω2020 ¢SQÉe 22 øe G kQÉÑàYG  ,á«eƒμëdG
 ƒª°ùdG ÖMÉ°U á°SÉFôH á«≤«°ùæàdG áæé∏dG  QGôb ≈dEG
 ó¡©dG »dh áØ«∏N ∫BG  óªM øH ¿Éª∏°S ô«eC’G »μ∏ªdG
 ¢ù∏ée  ¢ù«Fôd  ∫hC’G  ÖFÉædG  ≈∏YC’G  óFÉ≤dG  ÖFÉf
 ∫õæªdG  ø`̀e  πª©dG  ≥«Ñ£J  ≈∏Y  åëdÉH  ,AGQRƒ```̀dG
 ,á«fÉμeE’G  äôaGƒJ  Ée  ≈àe  áeÉ©dG  äÉ°ù°SDƒªdG  »a
 ¿ƒμJ  ¿CG  ≈∏Y 2020 ¢SQÉe 22 ïjQÉJ  øe GQÉÑàYG
 »ah  ,ø«ØXƒªdG  OóY  øe  ≈°übCG  óëc  %50  áÑ°ùæH
 πª©dG áÑ°ùf ™aôH ìÉª°ùdG ºJ 2020 πjôHCG 2 ïjQÉJ

 äÉ°ù°SDƒªdGh  äÉÄ«¡dGh  äGQGRƒ``dG  »a  ∫õæªdG  øe
.%70 ≈dEG á«eƒμëdG

 ƒ°†Y  á«LQÉîdG  IQGRh  π«ch  âë°VhCG  ó`̀bh
 ,¢UôØdG DƒaÉμJ áæéd ¢ù«FQ ICGôª∏d ≈∏YC’G ¢ù∏éªdG
 ≥«Ñ£J ™e »JCÉJ »àdG äÉjóëàdG øe ójó©dG ∑Éæg ¿CG
 IôμàÑe  ’ƒ∏M  Ö∏£àJ  »àdGh  ó©H  øY  πª©dG  ΩÉ¶f
 á«à°ùLƒ∏dG  äÉeóîdG  øe  »aÉμdG  Qó≤dG  ô«aƒJ  πãe
 ,™jô°ùdGh  ô≤à°ùªdG  »ªbôdG  ∫É°üJ’G  πÑ°S  ø«eCÉJh
 äÉfÉ«ÑdG ájÉªMh äÉ«∏ª©dG øeCG ¿Éª°V ≈∏Y πª©dGh

.ájô°ùdG ≥FÉKƒdGh
 è«YO  øH  ≈°ù«Y  âæH  ÉfQ  áî«°ûdG  .O  äó`̀cCGh
 √òg  ™`̀e  â∏eÉ©J  á«LQÉîdG  IQGRh  ¿CG  áØ«∏N  ∫BG
 ô«jÉ©e  â©°Vh  ó≤a  ,¥ô`̀£`̀dG  ø`̀e  Oó©H  äÉjóëàdG
 ó≤©H  âeÉb  Éªc  ,∫õæªdG  øe  πª©dG  º¶æJ  §HGƒ°Vh
 ájÉªMh  ∞«æ°üJ  á«Ø«μH  á«æ©ªdG  πª©dG  á`̀°`̀TQh
 áeƒμëdGh  äÉeƒ∏©ªdG  áÄ«g  ™e  ¿hÉ©àdÉH  ≥FÉKƒdG
 èeGôÑdG  øe  GOó`̀Y  IQGRƒ``̀dG  âæ°TOh  ,á«fhôàμdE’G
 äÉÑWÉîªdG  π«dO  OGó```YEGh  π°SGôJ  èeÉfôH  É¡æeh

.πª©dG á«HÉ«°ùfGh áfhôe ¿Éª°†d ∂dPh ,á°Sô¡ØdGh
 ƒ°†Y  á`̀«`̀LQÉ`̀î`̀dG  IQGRh  π`̀ «`̀ ch  äQÉ```̀°```̀TCGh
 ,¢UôØdG DƒaÉμJ áæéd ¢ù«FQ ICGôª∏d ≈∏YC’G ¢ù∏éªdG
 É kÑ∏°S  ôKDƒj  ºd  ó©H  øY  πª©dG  ΩÉ¶f  ≥«Ñ£J  ¿CG  ≈dEG
 É¡JÉÑLGhh É¡eÉ¡e áaÉc AGOCG ≈∏Y IQGRƒdG IQób ≈∏Y
 πH  ,êQÉ``î``dG  »`̀a  ø««æjôëÑdG  ø«æWGƒªdG  √É`̀é`̀J
 ø«æWGƒªdG  IOÉ`̀YEG  áª¡e  RÉéfEG  IQGRƒ`̀dG  âYÉ£à°SG
 ≠∏H  øjòdGh  øWƒdG  ¢`̀VQCG  ≈`̀dEG  IOƒ©dÉH  ø«ÑZGôdG

 .øWGƒe 6300 ºgOóY

á`̀ ¡`̀ LGƒ`̀ e »``̀ a ø``jô``ë``Ñ``dG á``Hô``é``J :á``̀«``̀LQÉ``̀î``̀dG π``̀«``̀ch
√QÉ``̀°``̀û``̀à``̀fG ø```̀ e ó``ë``∏``d ¬```̀ H iò``̀à``̀ë``̀j ∫É```ã```e É````̀fhQƒ````̀c

.á«LQÉîdG IQGRh π«ch |

:ÜÉjO ó«dh Öàc
 Éª¡e  É`̀YÉ`̀ª`̀à`̀LG  á`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀dG  ó`̀≤`̀©`̀J
 á£∏°ùdG  ™`̀e  ¢ù«ªîdG  Gó`̀Z  zó©H  ø`̀Y{
 äGó`̀é`̀à`̀°`̀ù`̀ª`̀dG å`̀ë`̀Ñ`̀ d á`̀«`̀©`̀jô`̀°`̀û`̀à`̀dG
 áeõëdG  ò«ØæJ  Aƒ°V  »a  ájOÉ°üàb’G
 »a …CGôdG ∫hGóJh ájOÉ°üàb’Gh á«dÉªdG

 .ÉfhQƒc áëFÉL πX
 ≈°ù«Y  óªëe  ÖFÉædG  ∂dòH  ìô°U
 á«©jô°ûàdG  ¿hDƒ`̀ °`̀ û`̀ dG  á`̀æ`̀é`̀d  ¢`̀ù`̀«`̀FQ
 ÉØ«°†e  ,ÜGƒædG  ¢ù∏éªH  á«fƒfÉ≤dGh

 πc  ácQÉ°ûªH  ¿ƒμ«°S  ´É`̀ª`̀à`̀L’G  ¿CG
 »æWƒdG  OÉ°üàb’Gh  á«dÉªdG  ô`̀jRh  øe
 áMÉ«°ùdGh  IQÉéàdGh  áYÉæ°üdG  ôjRhh
 ,á«YÉªàL’G  á«ªæàdGh  πª©dG  ô`̀ jRhh
 áÄ«g  AÉ`̀°`̀†`̀YCGh  ,ø«°ù∏éªdG  ô```jRhh

 .iQƒ°ûdGh ÜGƒædG »°ù∏éªH ÖàμªdG
 í`̀jô`̀ °`̀ü`̀J »````̀a ≈``̀°``̀ù``̀«``̀Y ó````````̀cCGh
 á°Uôa  ´ÉªàL’G  ¿CG  zè«∏îdG  QÉÑNCG{`d
 ∞FÉXh  ≈∏Y  ®ÉØëdG  IQhô°V  ó«cCÉàd
 ΩóYh ¢UÉîdG  ´É£≤dG  »a  ø««æjôëÑdG
 ÜGƒædG  ¿CG  GócDƒe  ,íjô°ùàdÉH  ìÉª°ùdG

 IQhô°†H  á°Uôa  øe  ôãcCG  »a  GƒÑdÉW
 äGQÉ«îdG  óMCÉc  á«dÉªdG  áeõëdG  ójóªJ
.áëFÉédG øe IQô°†àªdG äÉcô°ûdG ºYód
 Gƒ`̀eó`̀≤`̀J  ó``̀b  ÜGƒ``̀ æ``̀ dG  ¿CG  ô````cPh
 ø«eCÉàdG ¿ƒfÉb πjó©àH ìGôàbÉH GôNDƒe
 Qƒ`̀LCG  OGó°S  ≈`̀ dEG  ±ó¡j  π£©àdG  ó°V
 º¡«∏Y  ø`̀eDƒ`̀ª`̀dG  ø««æjôëÑdG  ∫É`̀ª`̀©`̀dG
 »YÉªàL’G  ø«eCÉàdG  ¿ƒ`̀fÉ`̀b  ÖLƒªH
 äÉ°ù°SDƒªdGh äBÉ°ûæªdGh äÉcô°ûdG »a
 á`̀ë`̀FÉ`̀é`̀H É`̀ jOÉ`̀ °`̀ü`̀à`̀ bG äô```KCÉ```J »``̀à``̀dG

 .ÉfhQƒc

 ¬∏dGóÑY  .O  ÖFÉædG  QÉ`̀°`̀TCG  √Qhó`̀ H
 ≈dEG  ¥ô£à«°S  ´ÉªàL’G  ¿CG  …OGhò``̀dG
 ájOÉ°üàb’G  á`̀eõ`̀ë`̀dG  ó`̀jó`̀ª`̀J  ìô`̀à`̀≤`̀e
 …òdG  ìôà≤ªdG  ƒ`̀gh  ,iô``̀NCG  ô¡°TCG  3
 √òg  ¿ƒ`̀μ`̀J  å«ëH  ,ÉÑFÉf  36  ¬ªYój
 ±ó¡à°ùJh  á`̀æ`̀æ`̀≤`̀eh  á`̀ «`̀ cP  á`̀eõ`̀ë`̀ dG

.áëFÉédG øe É«∏©a øjQô°†àªdG
 Qƒ°üJ  ™°Vh  ºJ  ¬`̀fCG  ≈`̀dEG  QÉ°TCGh
 ¢ûbÉæj ±ƒ°Sh ,¢ù∏éªdG πÑb øe πeÉc
 á£≤f ≈```̀dEG  ∫ƒ`̀°`̀Uƒ`̀∏`̀d  ´É`̀ª`̀ à`̀L’G »``a

.ø«à£∏°ùdG ø«H ≥aGƒJ

ÉfhQƒc πX »a …OÉ°üàb’G ™°VƒdG åëÑd ¿ÉªdôÑdGh áeƒμëdG ø«H º¡e ´ÉªàLG



 á«æWƒdG  áÄ«¡∏d  …ò«ØæàdG  ¢ù«FôdG  âdÉb
 IQƒàcódG  á«ë°üdG  äÉeóîdGh  ø¡ªdG  º«¶æàd
 ¢ùμ©J  äGQGô``̀≤``̀dG  ¿EG  áªgÓédG  »`̀Hò`̀Y  º`̀jô`̀e
 AGQRƒdG ¢ù«FQ ƒª°ùdG ÖMÉ°üd áª«μëdG ájDhôdG
 ø«Ñ°ùàæªdGh  ø«∏eÉ©dG  ™«ªéd  ºFGódG  √ôjó≤Jh

.øjôëÑdG áμ∏ªe »a »ë°üdG ´É£≤dG ≈dG
 ¿EÉ`̀a  ,∂°T  ¿hO  ø`̀e  :áªgÓédG  â`̀aÉ`̀°`̀VCGh
 AÉØàMG  ƒ`̀g  »æjôëÑdG  Ö«Ñ£∏d  Ωƒ``̀j  OÉ`̀ª`̀à`̀YG
 »a  á«Ñ£dG  º`̀bGƒ`̀£`̀dGh  QOGƒ``μ``dG  ™«ªéd  ô«Ñc
 ô«ÑμdG  ºgAÉ£Y  Éª«°S  ’h  ,±hô`̀¶`̀dG  ∞∏àîe
 á«eÉeC’G ±ƒØ°üdG øª°V áª«°ùédG º¡JÉ«ë°†Jh
 áëFÉL ÖÑ°ùH ºdÉ©dGh øWƒdG ¬H ôªj Ée πX »a
 øe  ºYódG  Gòg  q¿EG  å«M  ,z19-ó«aƒc{  ÉfhQƒc
 »a  áªgÉ°ùª∏d  º¡d  É`̀ k©`̀aGO  πãªj  ºjôμdG  √ƒª°S
 áeóN  É¡àeGóà°SGh  á«Ñ£dG  äÉ`̀eó`̀î`̀dG  ôjƒ£J

.øWGƒªdGh øWƒ∏d
 ÖMÉ°U  ÉfOƒY  ó≤d  :áªgÓédG.O  â©HÉJh
 √òg  πãe  ≈∏Y  AGQRƒ``̀dG  ¢ù«FQ  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG
 áfÉμe ø``̀e  Rõ`̀©`̀J  »`̀à`̀ dG  á`̀ª`̀jô`̀μ`̀dG  äGQOÉ``̀Ñ``̀ª``̀dG
 π«Ñ°S  »``̀a  á«∏Ñ≤à°ùªdG  É``̀¡``̀à``̀jDhQh  á`̀μ`̀∏`̀ª`̀ª`̀dG
 ™àªJ  ¿Éª°Vh  ,á«ë°üdG  áeƒ¶æªdÉH  AÉ`̀≤`̀JQ’G
 äÉeóîdG  π°†aCÉH  ø«ª«≤ªdGh  ø«æWGƒªdG  ™«ªL

.á«ë°üdG
 ÉæfEG  :áÄ«¡∏d  …ò«ØæàdG  ¢ù«FôdG  â`̀dÉ`̀bh  
 ¢ù∏ée  πÑb  øe  Ohóëe  ÓdG  ºYódG  É k«dÉY  øªãf
 ¢ù«FQ  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  á°SÉFôH  AGQRƒdG
 »dh »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U IQRGDƒ`̀eh AGQRƒ`̀dG
 ¢ù«Fôd  ∫hC’G  ÖFÉædG  ≈∏YC’G  óFÉ≤dG  ÖFÉf  ó¡©dG
 ¢`̀Uô`̀Mh  ,»`̀ë`̀°`̀ü`̀dG  ´É£≤∏d  AGQRƒ````̀dG  ¢ù∏ée
 ,»ë°üdG ´É£≤dÉH ¢Vƒ¡ædG ≈∏Y ºFGódG Éªgƒª°S
 º¡ªdG ´É£≤dG Gòg »a á∏eÉ©dG QOGƒμdG ™«é°ûJh
 ;AÉ£©dGh ó¡édG øe ójõªdG ∫òH ≈∏Y …ƒ«ëdGh
 á«ë°üdG  äÉeóîdG  IOƒL ≈∏Y ®ÉØëdG  πLCG  øe
 ≈∏Y áμ∏ªªdG »a ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒª∏d áeó≤ªdG

.AGƒ°S óM

á«Ñ£dG QOGƒμ∏d ±ô°T
 º«gGôHEG ºjôe IQƒàcódG äOÉ°TCG ájGóÑdG »a
 áeÉ©dG  áë°ü∏d  óYÉ°ùªdG  π`̀«`̀cƒ`̀dG  …ô`̀LÉ`̀¡`̀dG
 ÖMÉ°U  ø`̀e  áªjôμdG  áàØ∏dÉH  áë°üdG  IQGRƒ``̀H
 áØ«∏N ∫BG ¿Éª∏°S øH áØ«∏N ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG
 ,»æjôëÑdG Ö«Ñ£∏d Ωƒj OÉªàYÉH AGQRƒdG ¢ù«FQ
 ºjôμàd  ºjôμdG  √ƒª°S  º°SÉH  IõFÉL  ¢ü«°üîJh
 øe  Gôjó≤J  ,øjõ«ªàªdG  ø««æjôëÑdG  AÉ`̀Ñ`̀WC’G
 AÉ`̀Ñ`̀WCG  É¡eó≤j  »`̀à`̀dG  Iô«ÑμdG  Oƒ¡é∏d  √ƒª°S
 √òg  õ«ØëJ  ≈∏Y  √ƒª°S  øe  kÉ°UôMh  ,øjôëÑdG
 AÉ≤JQÓd ó¡édG  øe ójõe ∫òÑd  áª¡ªdG  áëjô°ûdG

.á«ë°üdG äÉeóîdG IOƒéH
 ¢ù«FQ  ƒª°S  áàØd  ¿CG  …ô`̀LÉ`̀¡`̀dG  äó```̀cCGh
 â°ù«d  øjôëÑdG  áμ∏ªe  AÉÑWCG  ´ƒªéd  AGQRƒ`̀dG
 ôjƒ£J  Iô«°ùªd  ºYGódG  ƒ¡a  ,√ƒª°S  ≈∏Y áÑjôZ
 Éæàμ∏ªe  »``̀a  á`̀«`̀ë`̀°`̀ü`̀dGh  á`̀«`̀Ñ`̀£`̀dG  äÉ``̀eó``̀î``̀dG
 ¢ù∏ée  á°SÉFQ  √ƒª°S  ≈dƒJ  ¿CG  òæe  Iõjõ©dG
 AÉÑWCÓd Ωƒj ¢ü«°üîJ ¿CG ≈dEG Iô«°ûe ,AGQRƒdG
 ¿ƒμ«°S ºjôμdG √ƒª°S º°SÉH IõFÉL ¢ü«°üîJh
 AÉ≤JQ’G  »a  GóL  Iô«Ñc  á«HÉéjEG  äÉ°SÉμ©fG  ¬d
 QOGƒμdG  É¡eó≤J  »àdG  á«ë°üdG  äÉeóîdG  ∫ÉéªH
 ,ø«ª«≤ªdGh  ø«æWGƒª∏d  øjôëÑdG  »a  á«Ñ£dG
 GóHCGh  ÉªFGO  GƒfÉc  øjôëÑdG  AÉÑWCG  ¿CG  áë°Vƒe
 ™ªàéªdG áeóN á«dhDƒ°ùe º¡≤JÉY ≈∏Y ¿ƒ∏ªëj
 Gƒfƒμj  ¿Gh º¡H  á£«ëªdG  ±hô¶dG  âfÉc  Éª¡e

.á≤ã∏d ÓgCG ÉªFGO

Ö°SÉæªdG â«bƒàdG
 …QÉ°ûà°SG  áØ«∏N  ∫OÉ`̀Y  .O  ó`̀cCG  ¬ÑfÉL  øe
 º°ùb  ¢ù«FQh  Ö∏≤dG  AÉHô¡ch  Ö∏≤dG  ¢`̀VGô`̀eCG
 áØ«∏N ∫BG  áØ«∏N øH óªëe õcôªH Ö∏≤dG  AÉHô¡c
 øY äQó°U »àdG äGQGô≤dG ¿CG Ö∏≤∏d »°ü°üîàdG
 AÉÑWC’G  πc  Üƒ∏b  è∏ãJ  ¢ùeCG  AGQRƒ``dG  ¢ù∏ée
 äÉ«ë°†à∏d  ôjó≤àdG  ócDƒàd  »JCÉJh ,øjôëÑdG  »a
 »a  »ë°üdG  ∫ÉéªdG  »a  ø«∏eÉ©dG  øe  ádhòÑªdG
 äAÉL  äGQGô≤dG  √òg  ¿EÉa  Gòd  ,ÉfhQƒc  áëaÉμe
 AÉÑWCÓd õ«ØëJ πLCG  øe ,Ö°SÉæªdG  â«bƒàdG  »a

.™ªàéªdG áeóN »a QGôªà°SÓd
 äGQOÉÑªdG √òg ¿CG áØ«∏N ∫OÉY .O ±É°VCGh
 ƒgh  AGQRƒ`̀dG  ¢ù«FQ  ƒª°S  ≈∏Y  áÑjô¨H  â°ù«d
 áμ∏ªªdG  »a  á«ë°üdGh  á«Ñ£dG  ácôëdG  »`̀YGQ
 Gò¡H ΩÉªàg’G ≈dEG áeƒμë∏d √ƒª°S IOÉ«b π°†ØH
 »a äGQGô≤dG á«ªgCG ≈dEG Gô«°ûe ,…ƒ«ëdG ´É£≤dG
 Oƒ¡édG  πX  »a  á°UÉNh  »Ñ£dG  ºbÉ£dG  õ«ØëJ
 äGƒ£îdG  »gh  áμ∏ªªdG  »a  ádhòÑªdG  Iô«ÑμdG

.É«ªdÉY É¡H Oƒ¡°ûªdG
 ¢ù«FQ  …OGô©dG  ôØ©L  »∏Y  QƒàcódG  ócCGh
 …QÉ°ûà°SGh ¢ù«ØædG øHG ≈Ø°ûà°ùe IQGOEG ¢ù∏ée
 ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  ¿CG  π°UÉØªdGh  ΩÉ¶©dG  áMGôL
 ¿CÉ°T  õjõ©J  »`̀a  É`̀ª`̀FGO  ¥ÉÑ°S  AGQRƒ```dG  ¢ù«FQ

 äGQOÉÑªdG  √ò`̀g  ¿EÉ`̀a  Gò`̀d  ,ø««æjôëÑdG  AÉ`̀Ñ`̀WC’G
.√ƒª°S ≈∏Y áÑjô¨H â°ù«d

 ádÓL ó¡Y »a »ë°üdG ´É£≤dG ¿CG ±É°VCGh
 ¢ù«FQ  ƒª°S  á`̀jÉ`̀YQ  π`̀X  »``ah  ió`̀Ø`̀ª`̀dG  ∂∏ªdG
 ,Éë°VGh ÉeÉªàgGh Iô«Ñc äGQƒ£J ó¡°T AGQRƒdG
 GƒàÑKCG º¡JÉ«°ùæL ∞∏àîªH AÉÑWC’G ¿CG ≈dEG Éàa’
 ,ÉfhQƒc  áëFÉéd  …ó°üàdG  »a  É«HÉéjEG  ÉØbƒe
 ΩÉ©dG ´É£≤dG ≈dEG º¡FÉªàfG øY ô¶ædG q¢†¨H ∂dPh
 á`̀eRC’G  √òg  »a  Éª¡e  GQhO  GhOCGh  ,¢UÉîdG  hCG

.ºdÉ©dÉH âªdCG »àdG
 Ωƒj  OÉªàYG  ¿CG  ≈∏Y  …OGô`̀©`̀ dG  .O  Oó`̀°`̀Th
 ™«ªéd  á`̀jƒ`̀b  á`̀©`̀aO  πãªj  »æjôëÑdG  Ö«Ñ£∏d
 AÉÑWC’G  á°UÉNh  »ë°üdG  ´É£≤dG  »a  ø«∏eÉ©dG
 √òg ¿CG  ≈dEG  Égƒæe ,AÉ£©dG  á∏°UGƒe ≈∏Y º¡æe
 AGQRƒ``dG  ¢ù«FQ  ƒª°S  ¿ó`̀d  øe  áªjôμdG  áàØ∏dG
 »JCÉJh  »æjôëÑdG  Ö«Ñ£∏d  ádhódG  ôjó≤J  ¢ùμ©J
 ºbÉ£dG  äÉ`̀jƒ`̀æ`̀©`̀e  ™`̀aô`̀d  Ö°SÉæe  â`̀«`̀bƒ`̀J  »`̀a

.»Ñ£dG
 √ƒª°S  º°SÉH  Iõ`̀FÉ`̀L  ¢ü«°üîàH  √ƒ``̀fh
 ájƒæ©e  Iõ`̀FÉ`̀L  Oƒ``̀Lh  ¿C’  »`̀LÓ`̀©`̀dG  åëÑ∏d
 ™«ªL õØëJh §°ûæJ AGQRƒdG ¢ù«FQ º°SG πªëJ
 º¡JÉbhCG  øe  GAõ`̀L  Gƒ°ü°üîj  ¿CG  ≈∏Y  AÉÑWC’G
 ºYódG øe ÉYƒf πãªJ É¡fEÉa Gòd ,á«ª∏©dG çƒëÑ∏d

 ,∫ÉéªdG  Gòg  »a  ôÑcCG  πμ°ûH  RÉéfEÓd  Ö«Ñ£∏d
 AGQRƒdG ¢ù«FQ ƒª°S πÑb øe áÑ«W IQOÉÑe »gh

.»ª∏©dG ∫ÉéªdG »a ìhôdG AÉ«ME’
 óMCG ƒg Ö«Ñ£dG ¿CG …OGô©dG QƒàcódG ócCGh
 AÉÑWC’ÉH √ƒª°S ΩÉªàgGh ájô°ûÑdG á«ªæàdG IóªYCG
 ƒHCG  ƒg  AGQRƒ`̀dG  ¢ù«FQ  ƒª°S  ¿C’  Öjô¨H  ¢ù«d
 è∏ãj ôjó≤àdG Gògh ,áμ∏ªªdG »a ájô°ûÑdG á«ªæàdG
 ¢ù«d √ƒª°S ôμ°Th øjôëÑdG »a Ö«ÑW πc Qó°U

.±ÉμH

√ƒª°S IõFÉéd º¡e QhO
 ¢ù«FQ  ÖFÉf  á«æWÉÑdG  º°ùb  ¢ù«FQ  ¬Lhh
 »ª°†¡dG  RÉ¡édG  ¢`̀VGô`̀eCG  …QÉ°ûà°SG  AÉ`̀Ñ`̀WC’G
 QƒàcódG  »©eÉédG  óªM  ≈Ø°ûà°ùe  »a  óÑμdGh
 ¢ù«FQ  ƒª°S  ≈dEG  ôμ°ûdG  ∞jô°ûdG  º«gGôHEG  ôªY
 Ö«Ñ£∏d Ωƒj OÉªàYÉH √ƒª°S IQOÉÑe ≈∏Y AGQRƒdG
 á«Ñ£dG ºbGƒ£∏d ôjó≤àdG ¢ùμ©J »àdGh »æjôëÑdG
 ±hô¶dG  πãe  »a  øjôëÑdG  áμ∏ªe  »a  á∏eÉ©dG
 ,ÉfhQƒc  AÉ`̀Hh  á¡LGƒe  »a  á∏ãªàªdG  áægGôdG
 ºg  AÉ`̀Ñ`̀WC’G  ¿C’  √ƒª°S  øe  Oƒ¡©ªdG  ƒg  Gò`̀gh
.ÉªFGO √ƒª°S øe ΩÉªàgÉH ¿ƒ¶ëj øjòdG √DhÉæHCG

 åëÑdG  »a  IõFÉL  ¢ü«°üîJ  á«ªgCG  ócCGh
 »Ñ£dG πª©dG ¢SÉ°SCG ¿EG å«M ,»Ñ£dGh »LÓ©dG

 π≤J  ’  øjôëÑdG  áμ∏ªeh  »ª∏©dG  åëÑdG  ƒ`̀g
 »a  ÖgGƒªdGh  äGQó≤dG  »a  á«Hô¨dG  ∫hódG  øY
 IõFÉL  ¿EÉ`̀a  Gò`̀d  ,»Ñ£dG  »ª∏©dG  åëÑdG  ∫Éée
 GõaÉM  πãªJ  AGQRƒ``dG  ¢ù«FQ  ƒª°S  º°SG  πªëJ
 á∏Môª∏d ¢ù«d øjôëÑdG »a Ö£dG ôjƒ£àd Gô«Ñc

.É°†jCG áeOÉ≤dG äGƒæ°ù∏d øμdh Ö°ùëa áægGôdG
 IõFÉédG √òg ¿CG ∞jô°ûdG ôªY .O ±É°VCGh
 iód  á«HÉéjEG  GQÉ``KBG  ∑ôàJh  ô«Ñc  ∞jô°ûJ  »g
 ÉªYO  áeƒμëdG  ¬LƒJ  …òdG  âbƒdG  »a  ,™«ªédG
 øμdh ,á∏MôªdG √òg »a á«ª∏©dG çƒëÑ∏d  Gô«Ñc
 …ƒæ©e  õaÉM  »g  √ƒª°S  º°SÉH  IõFÉL  Oƒ`̀Lh
 IõFÉédG  ¿EÉa  Gòd  ,ôjƒ£àdG  ≈∏Y  Ö«ÑW  πμd  º¡e

.∫ÉéªdG Gòg »a ô«Ñc QhO É¡d ¿ƒμ«°S
 »`̀FÉ`̀ °`̀ü`̀NCG  ∞``̀jô``̀£``̀dG  Ö`̀«`̀Ñ`̀M  .O  ∫É````̀ bh
 øH  óªëe  õcôªH  Ö∏≤dG  á`̀MGô`̀L  …QÉ°ûà°SGh
 ≈Øîj  ’  ¬fEG  Ö∏≤∏d  áØ«∏N  ∫BG  ¿Éª∏°S  øH  áØ«∏N
 á©«∏W  »a  AGQRƒ``̀dG  ¢ù«FQ  ƒª°S  ¿CG  ó`̀MCG  ≈∏Y
 ,øjôëÑdG  áμ∏ªe  »a  »ë°üdG  ´É£≤∏d  øjQó≤ªdG
 á`̀ë`̀°`̀ü`̀dG  ô`̀«`̀ aƒ`̀J  ≈`̀∏`̀Y  ¢`̀ü`̀jô`̀M  √ƒ`̀ª`̀ °`̀S  ¿C’

.áμ∏ªªdG ¢VQCG ≈∏Y ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒª∏d
 »JCÉJ  ÉfhQƒc  AÉ`̀Hh  πX  »a  ¬`̀fCG  ±É`̀°`̀VCGh
 ºbÉ£dG √ÉéJ Iô«Ñc á©aO »£©àd √ƒª°S IQOÉÑe
 πLCG  øe  á°UÉN  AÉÑWCÓdh  áeÉY  áØ°üH  »Ñ£dG

 á«ë°üdGh  á«Ñ£dG  äÉeóîdG  ºjó≤J  QGôªà°SG
 ≈dEG  Éàa’  ,AÉHƒdG  Gòg  ô£îd  …ó°üàdGh  IAÉØμH
 ™aôj  øjôëÑdG  áμ∏ªe  »`̀a  »Ñ£dG  ºbÉ£dG  ¿CG
 ¢ù«FQ  ƒª°Sh  ióØªdG  ∂∏ªdG  ádÓL  ≈dEG  ôμ°ûdG
 ¿CG ≈∏Y º¡°UôM ≈∏Y ó¡©dG »dh ƒª°Sh AGQRƒdG
 º¡ÑLGh  AGOCÉH  ¿ƒeƒ≤j  øªd  ôjó≤J  ∑Éæg  ¿ƒμj

.¢SÉædG áeóN »a
 á«FÉæãà°S’G á«ªgC’G ≈∏Y ∞jô£dG .O Oó°Th
 åëÑ∏d  Éªd  »`̀LÓ`̀©`̀dG  åëÑ∏d  √ƒª°S  Iõ`̀FÉ`̀é`̀d
 PEGh  ,â«bƒàdG  Gòg »a Iô«Ñc á«ªgCG  øe »ª∏©dG
 á«Hô©dG ¿Gó∏ÑdG »a ∫ÉéªdG Gòg »a Éeó≤J ó¡°ûf
 äRõ©J áaÉ≤ãdG √òg ¿EÉa ,áægGôdG á∏MôªdG ∫ÓN
 »àdG  IõFÉédG  »JCÉJ  ∂dòdh  ,è«∏îdG  ∫hO  ió`̀d
 »ª∏©dG  åëÑdG  ∫Éée »a  õFGƒédG  ºgCG  øe  ó©J
 »a Iƒ≤H óLGƒà∏d á«Ñ£dG ºbGƒ£∏d á©aO »£©àd
 »a Iõ«ªàªdG çƒëÑdG ô°ûf ∫ÓN øe π≤ëdG Gòg
 çƒëÑdG ¿CG ≈dEG Éàa’ ,á«ªdÉ©dG á«Ñ£dG äÓéªdG
 …CG  Ωó≤J  øY  É«HÉéjEG  ÉYÉÑ£fG  »£©J  á«ª∏©dG
 »a  Iõ«ªàe  áLQO  ≈dEG  â∏°Uh  øjôëÑdGh  ,ó∏H

.∫ÉéªdG Gòg

»æjôëÑdG Ö«Ñ£dG  IófÉ°ùe
 …QÉ°ûà°SG ´õ¡ªdG º°SÉL .O ócCG ¬ÑfÉL øe
 ¿CG á¨«∏ÑdG äÉMGôédG …QÉ°ûà°SGh áeÉY áMGôL
 º°ùédG ™e ¬JGAÉ≤d πc »a AGQRƒdG ¢ù«FQ ƒª°S
 IófÉ°ùeh  ™«é°ûJ  ≈∏Y  É°üjôM  ¿É`̀c  »Ñ£dG
 √ƒª°S  √ôÑà©jh  ,»æjôëÑdG  Ö«Ñ£dG  IQRGDƒ`̀eh
 ºgôÑîj  ¿Éc  Ée  ÉªFGOh  ,áμ∏ªª∏d  á≤«≤M  Ihô`̀K
 ¿EÉa ∂dòd ,»æjôëÑdG Ö«Ñ£dÉH ôîàØj √ƒª°S ¿CG
 √ócDƒj  ÉªY  Ió©Ñà°ùe  â°ù«d  √ƒª°S  äGQOÉ`̀Ñ`̀e

.ÉªFGO √ƒª°S
 ≈∏Y  Éæ©é°T  ÉªdÉ£d  √ƒª°S  ¿CG  ±É`̀°`̀VCGh
 áeóN  ≈∏Y  πª©dGh  »ª∏©dG  åëÑdG  ájQGôªà°SG
 »a  áμ∏ªªdG  ¿CÉ`̀ °`̀T  ™``̀ aQh  º`̀«`̀≤`̀ª`̀dGh  ø`̀WGƒ`̀ª`̀dG
 øe  áªjôμdG  IQOÉÑªdG  √ògh  ,πaÉëªdG  ∞∏àîe
 AÉÑWC’G πÑb øe ¿Éæàe’ÉH Qƒ©°ûdG äOGR √ƒª°S
 AGQRƒdG ¢ù«FQ ƒª°S øe »JCÉj ÉeóæY ôjó≤àdG ¿C’
 º¡©é°ûjh AÉÑWC’G ¢SƒØf »a ÉÑ«W GôKCG ¢ùμ©j

.AÉ£©dG ájQGôªà°SGh »fÉØàdG ≈∏Y
 ÉeÉªàgG  ∑Éæg  ¿CG  ≈``dEG  ´õ¡ªdG  .O  √ƒ``fh
 §ÑJôe  ¬fC’  áμ∏ªªdG  »a  »ª∏©dG  åëÑdÉH  Gô«Ñc
 Gòg  øe  ójõàd  »JCÉJ  IõFÉédG  øμdh  ,äÉ«bôàdÉH
 É°†jCG ºgQÉÑch AÉÑWC’G ÜÉÑ°T ™«é°ûàd ΩÉªàg’G

.ôjƒ£àdG á∏°UGƒe ≈∏Y
 …QÉ°ûà°SG IQÉ≤ÑdG óªMCG »∏Y .O ∫Éb √QhóH
 :z´ƒ`̀£`̀à`̀e  ó`̀YÉ`̀≤`̀à`̀e{  ™ªàéªdGh  Iô``̀°``̀SC’G  Ö`̀W
 OÉªàYG  QGô`̀b  ≈∏Y  AGQRƒ``dG  ¢ù«FQ  ƒª°S  ôμ°ûf
 ìôaCG  …òdG QGô≤dG  ƒgh »æjôëÑdG Ö«Ñ£∏d  Ωƒj
 »a  QGôªà°SÓd  IójóL  á©aO  ÉfÉ£YCGh  ÉæHƒ∏b

.øWƒdG áeóîd AÉ£©dG
 √ƒª°S º°SÉH IõFÉL ¢ü«°üîJ ¿CG ±É°VCGh
 ôjƒ£J »a º¡°ùj »ª∏©dG åëÑdG »a øjõ«ªàª∏d
 ºYójh  É¡à«dÉ©a  ø`̀e  ó`̀jõ`̀jh  á«Ñ£dG  á`̀cô`̀ë`̀dG
 πãªJ  IõFÉédG  √ògh  ,»Ñ£dGh  »ª∏©dG  ÉgAÉ£Y
 Gô«°ûe  ,á«Ñ£dGh  á«ª∏©dG  ácôë∏d  Éjƒb  GõaÉM
 »c É¡∏gDƒJ »àdG äÉeƒ≤ªdG ∂∏àªJ áμ∏ªªdG ¿CG ≈dEG
 äGQGô≤dG  √ògh  ,á«Ñ£dG  áMÉ«°ù∏d  á¡Lh  ¿ƒμJ

.äÉeƒ≤ªdG √òg Rõ©J √ƒª°S øe Iõ«ªàªdG
 Qhó°U  â«bƒJ  ¿CG  ≈`̀ dEG  IQÉ≤ÑdG  .O  √ƒ`̀fh
 ióØªdG  ∂`̀∏`̀ª`̀dG  á`̀dÓ`̀L  ô`̀jó`̀≤`̀J  ¢ùμ©j  QGô``̀≤``̀dG

 AGQRƒ````dG ¢`̀ù`̀«`̀FQ ƒ`̀ª`̀°`̀S á`̀°`̀SÉ`̀Fô`̀H á`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀dGh
 πμ°ûH  »Ñ£dG  ºbÉ£∏d  ó¡©dG  »dh  ƒª°S  á©HÉàeh
 AÉHƒd …ó°üàdG »a Iô«Ñc GOƒ¡L ∫òÑj …òdG ΩÉY
 ¢ù«FQ ƒª°S ôjó≤J ¢ùμ©jQGô≤dG  Gògh ,ÉfhQƒc
 QGôªà°SG ≈∏Y ºgóYÉ°ùjh »Ñ£dG ºbÉ£∏d AGQRƒdG
 Qó≤f ÉæfEÉa Gòd ,º«≤ªdGh øWGƒªdG áeóîd AÉ£©dG
 ¢ù«FQ  ƒª°S  πÑb  øe  Iõ«ªàªdG  äGQOÉÑªdG  √òg

.AGQRƒdG

¢ShDhôdG ≈∏Y êÉJ
 ÜÉgƒdGóÑY óªëe ÜÉgƒdGóÑY QƒàcódG ÉeCG
 á`̀MGô`̀Lh  á`̀eÉ`̀©`̀dG  á`̀MGô`̀é`̀dG  ∫hCG  …QÉ`̀°`̀û`̀à`̀°`̀SG
 AÉæeCG ¢ù∏ée ¢ù«FQ ô«XÉæªdGh »ª°†¡dG RÉ¡édG
 ∫hC’G ΩÉ≤ªdG »a :ÓFÉb çóëàa á«ë°üdG õcGôªdG
 áëFÉL  É¡°VôØJ  »àdG  áÑ©°üdG  ±hô`̀¶`̀dG  ™`̀eh
 ¬Lƒf ¿CG óH ’ ,»ªdÉ©dG iƒà°ùªdG ≈∏Y ÉfhQƒc
 ¢ù«FQ  ƒª°Sh  ióØªdG  ∂∏ªdG  ádÓL  ≈dEG  á«ëàdG
 ó¡L πc ¿ƒdòÑj øjòdG ó¡©dG »dh ƒª°Sh AGQRƒdG
 ≈∏Y ÉfhQƒc ¢Shô«a äÉ«YGóJ øe óëdG πLCG øe
 ø«jƒà°ùªdG  ≈∏Y  áμ∏ªªdG  »a  º«≤ªdGh  øWGƒªdG

.…OÉ°üàb’Gh »ë°üdG
 áμ∏ªe  â∏©L  Oƒ¡édG  √ò`̀g  ¿CG  ±É`̀°`̀VCGh
 øe ºdÉ©dG ∫hO ø«H Éeó≤àe Gõcôe CGƒÑàJ øjôëÑdG
 ¢Shô«ØdÉH  ø«HÉ°üª∏d  áeó≤ªdG  äÉeóîdG  ∫ÓN
 π«°UƒJh  π`̀H  êÓ`̀©`̀ dGh  ∫õ`̀©`̀dG  iƒà°ùe  ≈`̀∏`̀Y
 iô≤dGh ¿óªdG ∞∏àîe ≈dEG êÓ©dGh äÉ°UƒëØdG
 ¿CG øjôëÑdG ¬H äõ«ªJ Ée ¿CG ≈dEG Éàa’ ,áμ∏ªªdÉH
 äÉeóîdG  √òg  ¢ùØf  ≈∏Y  π°üM  øWGƒªdG  ô«Z
 ≈°ùæf  ¿CG  øμªj ’ ÉæfEÉa  Gòd  ,õ««ªJ …CG  ¿hO øe

.AÉHƒdG QÉKBG øe óëdG »a áeƒμëdG Oƒ¡L áª«b
 Ö«Ñ£∏d Ωƒj QGôbEG ÜÉgƒdGóÑY .O ∞°Uhh
 π≤ëdG  »`̀a  ø«∏eÉ©∏d  º`̀jô`̀μ`̀J  ¬`̀fCÉ`̀H  »æjôëÑdG
 ø«∏eÉ©dG  ™«ªL ¢ShDhQ ≈∏Y êÉJ  ¬fCGh »ë°üdG
 ±ƒØ°üdG  »`̀a  Gƒ`̀fÉ`̀c  ø`̀jò`̀dGh  ∫ÉéªdG  Gò`̀g  »`̀a
 ¿CG  ≈dEG  Éàa’  ,AÉHƒdG  Gòg  á¡LGƒe  »a  á«eÉeC’G
 øe  »JCÉj  ôjó≤J  ¬fC’  øªãH  Qó≤j  ’  ôjó≤àdG  Gòg

.áμ∏ªªdG »a á£∏°S ≈∏YCG
 …ô`̀«`̀Ø`̀é`̀dG  ≈`̀æ`̀e  .O äô`̀ Ñ`̀Y É`̀¡`̀Ñ`̀fÉ`̀L ø``̀e 
 ™ªéªH  IO’ƒ```̀dG  »`̀ã`̀jó`̀Mh  ∫É`̀Ø`̀WCG  …QÉ°ûà°SG
 ôjó≤àdÉH  á¨dÉÑdG  É¡JOÉ©°S  øY  »Ñ£dG  á«fÉª∏°ùdG
 ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  πÑb  øe  QOÉ°üdG
 √ÉéJ AGQRƒdG ¢ù«FQ áØ«∏N ∫BG ¿Éª∏°S øH áØ«∏N
 ôjó≤àdG Gòg ¿CG ≈∏Y IOó°ûe ,»æjôëÑdG Ö«Ñ£dG
 ôjó≤àdÉH  ºgô©°ûjh  AÉ`̀Ñ`̀WC’G  AÉ`̀£`̀Y  ø`̀e  ó`̀jõ`̀j
 ≈∏Y  ôãcCG  AÉÑWC’G  ™é°û«°S  ∂dòch  ,IOÉ«≤dG  øe

.»ª∏©dG åëÑdG ∫Éée »a ™°SƒàdG

RÉ«àeÉH á«æWh áØbh
 ¢ù∏ée  ƒ°†Y  ∫’ó``̀ dG  ΩÉ°ùàHG  .O  äó``̀ cCG
 »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  ácQÉÑe  ¿CG  iQh¢`̀û`̀dG
 ¢ù∏ée ¢ù«FQ áØ«∏N ∫BG ¿Éª∏°S øH áØ«∏N ô«eC’G
 ôÑªaƒf  ô¡°T  øe  AÉ`̀©`̀HQCG  ∫hCG  OÉªàYG  AGQRƒ``̀dG
 »æjôëÑdG  Ö«Ñ£∏d  ¢ü°üîe  Ωƒ`̀«`̀c  ΩÉ``̀Y  π`̀c
 AÉÑWC’G ºjôμàd √ƒª°S º°SÉH IõFÉL ¢ü«°üîJh
 ,»Ñ£dGh »LÓ©dG »ª∏©dG åëÑdG »a øjõ«ªàªdG
 ájDhôdGh áª«μëdG äÉ°SÉ«°ùdG ócDƒJ ácQÉÑªdG √òg
 πX  »a  øjôëÑdG  áμ∏ªe  É¡é¡àæJ  »àdG  áÑbÉãdG
 ∫BG  ≈°ù«Y øH óªM ∂∏ªdG  ádÓédG ÖMÉ°U IOÉ«b

.ióØªdG OÓÑdG πgÉY áØ«∏N
 á«æWh áØbh ó©oj ºjôμàdG Gòg ¿CG âaÉ°VCGh

 áHÉéà°SÉH  áeƒYóe  »æjôëÑdG  Ö«Ñ£∏d  RÉ«àeÉH
 ó≤d .√ƒª°S É¡≤∏WCG »àdG á«ªdÉ©dG IQOÉÑª∏d á«ªeCG
 QOGƒμdG  áaÉc  á≤aôH  »æjôëÑdG  Ö«Ñ£dG  ≈ë°V
 ô£îdG äÉLQO ≈°übCG ¬°VƒîH á«æWƒdG á«Ñ£dG
 øjôëÑdG ≥jôa »a á«eÉeC’G ±ƒØ°üdG »a ¬fƒμd
 ¿Éª∏°S  ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  IOÉ«≤H
 óFÉ≤dG  Ö`̀FÉ`̀f  ó`̀¡`̀©`̀dG  »``̀dh  áØ«∏N  ∫BG  ó`̀ª`̀M  ø`̀H
 ,AGQRƒ`̀dG  ¢ù∏ée  ¢ù«Fôd  ∫hC’G  ÖFÉædG  ≈∏YC’G
 º¡JGRÉéfEÉH  ¿ƒ«æjôëÑdG  AÉÑWC’G  Éæaô°T  å«M
 ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  Iõ`̀FÉ`̀L  ¿ƒμà°Sh  ,Iõ«ªàªdG
 áØ«∏N  ∫BG  ¿Éª∏°S  ø`̀H  áØ«∏N  ô`̀«`̀eC’G  »μ∏ªdG
 ,AÉ£©dG øe ójõªd GõaÉM AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«FQ
 åëÑdG á«∏ªY ™«é°ûJ ≈dEG áLÉëdG ¢ùeCÉH øëæa
 áeƒ¶æªdG  ó`̀aô`̀d  »`̀Ñ`̀£`̀dG  ∫É`̀é`̀ª`̀dG  »`̀a  »ª∏©dG

. áeRÓdG äÉ°SGQódÉH á«ë°üdG

øWƒdG ≈dEG AÉªàf’ÉH ôîØf
 ∞`̀ °`̀Sƒ`̀«`̀dG ió````̀f IQƒ```̀à```̀có```̀dG â````̀Hô````̀YCGh
 äÉ«fô≤dGh ¿ƒ«©dG áMGôLh ¢VGôeCG ájQÉ°ûà°SG
 ∂∏ªdG áæjóªH »©eÉédG »Ñ£dG õcôªdÉH ∑õ«∏dGh
 äGQOÉÑª∏d  ô«ÑμdG  Égôjó≤J  øY  á«Ñ£dG  ¬∏dGóÑY
 IócDƒe ,AGQRƒdG ¢ù∏ée øY IQOÉ°üdG á«HÉéjE’G
 QGôªà°SG  ≈∏Y  AÉÑWC’G  ™«é°ûJ  »a  º¡°ùJ  É¡fCG
 øe  ÉYƒf  ¢ùμ©Jh  ,ø`̀Wƒ`̀dG  áeóN  »a  »fÉØàdG

.»æjôëÑdG Ö«Ñ£∏d ôjó≤àdG
 ƒª°S º°SÉH IõFÉL ¢ü«°üîJ ¿CG âaÉ°VCGh
 ø««æjôëÑdG  AÉ`̀Ñ`̀WC’G  ºjôμàd  AGQRƒ``̀ dG  ¢ù«FQ
 »`̀Ñ`̀£`̀dGh »`̀LÓ`̀©`̀ dG å`̀ë`̀Ñ`̀dG »``̀a ø`̀jõ`̀«`̀ª`̀à`̀ª`̀dG
 åëÑdG  ∫Éée  »a  ¢ùaÉæàdG  ≈∏Y  AÉÑWC’G  õØëJ
 ∞∏àîe  »`̀a  ºgGƒà°ùe  ø`̀e  Rõ`̀©`̀j  ÉªH  »ª∏©dG

.äÉ°ü°üîàdG
 ƒª°S  äGQOÉÑªH  ∞°Sƒ«dG  ióf  .O  âgƒfh
 ≈∏Y áÑjô¨H â°ù«d É¡fCG IócDƒe ,AGQRƒdG ¢ù«FQ
 π°UGƒàªdG  √ƒª°S  AÉ£©d  OGóàeG  »gh  ,√ƒª°S
 Éªc  ,áμ∏ªªdG  »a  áeƒμëdG  á°SÉFQ  ¬«dƒJ  òæe
 AÉ£©dG á∏°UGƒe ≈∏Y »Ñ£dG ºbÉ£∏d  É©aGO πãªJ
 øWƒdG  Gò`̀g  ≈`̀ dEG  AÉªàf’ÉH  øjQƒîa  Éæ∏©éJh

.Ió«°TôdG IOÉ«≤dG √ògh
-á«Ñ£dG  øjôëÑdG  á©eÉL  ¢ù«FQ  øªKh

 Qƒ°ù«ahôÑdG GóædôjÉH ø«MGôé∏d á«μ∏ªdG á«∏μdG
 »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  IQOÉÑe  Ωƒà©dG  ô«ª°S
 ¢ù«FQ  áØ«∏N  ∫BG  ¿Éª∏°S  ø`̀H  áØ«∏N  ô`̀«`̀eC’G
 »æjôëÑdG  Ö«Ñ£∏d  Ωƒ``̀j  OÉ`̀ª`̀à`̀YÉ`̀H  AGQRƒ````̀ dG
 ,ΩÉ`̀Y  π`̀c  ôÑªaƒf  ô¡°T  ø`̀e  AÉ``©``HQCG  ∫hCG  »`̀a
 AÉÑWC’G ºjôμàd √ qƒª°S º°SÉH IõFÉL ¢ü«°üîJh
 »LÓ©dG  åëÑdG  »a  øjõ«ªàªdG  ø««æjôëÑdG
 »Ñ£dG  iƒà°ùªdG  á©eÉédG  ó`̀cDƒ`̀Jh  ,»Ñ£dGh
 ∫ÓN ¿ƒ«æjôëÑdG AÉÑWC’G ¬≤≤M …òdG Ωó≤àªdG
 øe  Ió©°UC’G  ∞∏àîe  ≈∏Yh  á≤HÉ°ùdG  ΩGƒ`̀YC’G
 á∏eÉ°Th  IQƒ£àe  á«ë°U  äÉeóN  ºjó≤J  ∫ÓN
 Éªc  .øjôëÑdÉH  ø«ª«≤ªdGh  ø«æWGƒªdG  ™«ªéd
 ±hô¶dG  √òg »a  áªjôμdG  IQOÉÑªdG  √òg »JCÉJ
 »æjôëÑdG  Ö«Ñ£dG  É¡«a  Ωób  »àdG  á«FÉæãà°S’G
 πeÉ°ûdGh  ™jô°ùdG  πeÉ©àdG  »a  iòàëj  ’Éãe
 »àdGh  ºdÉ©dG  âHô°V  »àdG  ÉfhQƒc  áëFÉL  ™e
 áë°üdG  áª¶æe  πÑb  øe  É«dhO  É¡H  IOÉ°TE’G  ºJ
 á«Hô©dG  á`̀dhó`̀dG  øjôëÑdG  â∏©Lh  á«ªdÉ©dG
 çÉëHC’G  ™jQÉ°ûe  ≈dEG  âª°†fG  »àdG  Ió«MƒdG
 á«ªdÉ©dG áë°üdG áª¶æe ÉgÉYôJ »àdG ájôjô°ùdG

.óéà°ùªdG ÉfhQƒc ¢Shô«Ød êÓY ±É°ûàc’
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¿Éª∏°S øH áØ«∏N Gôμ°T :øjôëÑdG AÉÑWCG
 »æjôëÑdG Ö«Ñ£∏d Ωƒj OÉªàYÉH á©°SGh IOÉ°TEG
»LÓ©dG åëÑ∏d √ƒª°S º°SÉH IõFÉL ¢ü«°üîJh

:ó«ª◊GóÑY óªMCG Öàc
 øH áØ«∏N ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ≈dEG ôjó≤àdGh ¿Éaô©dGh ôμ°ûdG äÉjBG ≈ª°SCG øjôëÑdG AÉÑWCG ™aQ
 øe AÉ©HQCG ∫hCG »a »æjôëÑdG Ö«Ñ£∏d Ωƒj OÉªàYG AGQRƒdG ¢ù∏ée QGôb ≈∏Y AGQRƒdG ¢ù«FQ áØ«∏N ∫BG ¿Éª∏°S
 åëÑdG »a øjõ«ªàªdG ø««æjôëÑdG AÉÑWC’G ºjôμàd √ƒª°S º°SÉH IõFÉL ¢ü«°üîJh ,ΩÉY πc øe ôÑªaƒf ô¡°T
 á«fÉ°ùfE’G  äGQOÉÑªdG  óFÉb  ƒgh  √ƒª°S  ≈∏Y  áÑjô¨H  â°ù«d  äGQOÉÑªdG  √òg  ¿CG  øjócDƒe  ,»Ñ£dGh  »LÓ©dG

.áaÉc ä’ÉéªdG »a ájƒªæàdGh
 AÉÑWC’G ™«ªéd Iô«Ñc á©aO πãªJ »àdG äGQOÉÑªdG √ò¡H zè«∏îdG QÉÑNCG{`d á°UÉN äÉëjô°üJ »a GhOÉ°TCGh

 ø«æWGƒªdGh øWƒdG áeóN πLCG øe ø«ªãdGh »dÉ¨dG ∫òH »a QGôªà°SÓd áμ∏ªªdG »a
 πX  »a  »æjôëÑdG  Ö«Ñ£∏d  Ωƒj  QGô`̀bEG  â«bƒJ  ¿CG  ≈`̀dEG  ø«àa’  ,¬«a  ø«ª«≤ªdGh

 ÉfhQƒc  áëFÉL  á¡LGƒe  »a  »ë°üdG  ´É£≤dG  »a  ø«∏eÉ©∏d  ádhòÑªdG  Oƒ¡édG
 ≈∏Y  AGQRƒ`̀dG  ¢ù«FQ  ƒª°S  ¢UôM  ¢ùμ©j  ¬fC’  AÉÑWC’G  ™«ªL  Qhó°U  è∏KCG

 áëaÉμe »a áμ∏ªªdG ìÉéf ¿CG øjócDƒe ,ÉgQGôªà°SGh Oƒ¡édG √òg IófÉ°ùe
 ájƒb  á«ë°U  á«àëJ  á«æH  øe  øjôëÑdG  ¬μ∏ªJ  Éªd  GOÉæà°SG  »JCÉj  AÉHƒdG

 á°SÉFôH áeƒμëdG ò«ØæJh ióØªdG ∂∏ªdG ádÓL äÉ¡«LƒJ π°†ØH â≤≤ëJ
.ó¡©dG »dh ƒª°S á©HÉàeh AGQRƒdG ¢ù«FQ ƒª°S

á«ªæàdGh á«fÉ°ùfE’G óFÉb ≈∏Y áÑjô¨H â°ù«d äGQOÉÑe :GƒdÉb

.áªgÓédG ºjôe .O |.…ôLÉ¡dG ºjôe .O |.…OGô©dG »∏Y .O |

.áØ«∏N ∫OÉY .O |.∞jô£dG Ö«ÑM .O |.IQÉ≤ÑdG »∏Y .O |

.∫’ódG ΩÉ°ùàHG .O |.´õ¡ªdG º°SÉL .O |.óªëe ÜÉgƒdGóÑY .O | 

.…ô«ØédG ≈æe .O |.∞jô°ûdG ôªY .O |.∞°Sƒ«dG ióf .O |

 Ö«Ñ£dG ¿CÉ°T õjõ©J »a ¥ÉÑ°S AGQRƒ``dG ¢ù«FQ
Qhó°üdG  â``é∏KCG  äGQGô``≤dGh  ..»``æjôëÑdG



!äÉeƒ∏©ªdG ÜQÉ°†Jh ÉfhQƒc
ó«°TQ ájRƒa

 oô°üà≤J  pºdÉ©dG  pÜƒ©°T  oIô«M  ó©J  ºd
 »a zÉ```fhQƒ```c AÉ````̀Hh{ pQƒ``̀¡``̀X uô`̀ °`̀ S ≈`̀∏`̀Y
 OGóYCGh  ,√QÉ°ûàfG  p¥ôW  ≈∏Y  ’h  ,ájGóÑdG
 ,ºdÉ©dG  ¿Gó∏H  »a  äÉ«aƒdGh  äÉ`̀HÉ`̀°`̀UE’G
 pÜQÉ°†J øe oódƒàJ »àdG oIô«ëdG »g ÉªfEGh
 É¡H  »`̀dó`̀J  »`̀à`̀dG  ∂∏J AGƒ`̀°`̀S  päÉ`̀eƒ`̀∏`̀©`̀ª`̀dG
 oAÉHƒdG nCGóH òæe zá«ªdÉ©dG áë°üdG áª¶æe{
 ,¿B’G ≈àMh pºdÉ©dG »a ô°ûàæ«d ,ø«°üdG »a
 n∫ƒM páHQÉ°†àªdG päÉëjô°üàdG ÖfÉL ≈dEG
 »àdG  á```̀jhOC’Gh  ,¬æe  ájÉbƒdG  päGAGô```̀LEG
 IòîàªdG  äGOGó©à°S’Gh  ,É¡eGóîà°SG  tºàj
 ºdÉ©dG  ∫hO  øe  mójóY  ôÑY  ìÉ≤∏dG  êÉàfE’
 á«ªgCG ÖfÉL ≈dEG ,¬LÉàfEG πÑb Ée •hô°Th
 óYÉÑàdGh  ,É¡eóY  øe  záeÉªμdG{  ΩGóîà°SG
 ∫ƒ`̀Mh  ,™«£≤dG  á`̀jÉ`̀bh  hCG  »`̀YÉ`̀ª`̀à`̀L’G
 øjòdG  º`̀K  ó«dÉH  ¢ùª∏dGh  ihó`̀©`̀dG  ¥ô`̀W
 »dÉàdÉHh ihó©dG ¿ƒ∏≤æjh ¢VGôYCG º¡jód
 ∂∏J  ô`̀NBG  ≈`̀ dEG  !»ë°üdG  ôéë∏d  »`̀YGO  ’
 â©°Vh  »`̀à`̀dG  ô`̀jQÉ`̀≤`̀à`̀dGh  äÉëjô°üàdG
 pôeCGh ÉgôeCG øe n¢ü«H n¢ü«M »a Üƒ©°ûdG

!É¡©e AÉHƒdG Gòg
 Ö`̀ n≤`̀Jô`̀ oª`̀dG pìÉ``≤``∏``dG ¢`̀Uƒ`̀°`̀ü`̀î`̀H É```̀eCG
 m∑ƒμ°T  »`̀a  ¢`̀SÉ`̀æ`̀dG  ™`̀°`̀Vh É`̀ k°`̀†`̀jCG  ¬`̀ fEÉ`̀ a
 ôjQÉ≤àdG  ºéM  ÖÑ°ùH  ,Iô`̀«`̀Ñ`̀ch  Iô«ãc
 á°UÉN  ¬æe  ±ó¡dG  ø«H  Ée  ,äÓ«∏ëàdGh
 â`̀Lô`̀N …ò`````̀dG z¢``ù``à``«``L π``̀«``̀H ìÉ```̀≤```̀d{
 p¿ó`̀ª`̀ dG ø``̀e mOó```̀Y »``̀a √ó`̀ °`̀V äGô``gÉ``¶``e
 oô«ãμdG ¬«a â∏«bh ,á«HhQhC’Gh á«μjôeC’G
 ¬dƒM  o¢Vƒª¨dG  ¬`̀WÉ`̀MCGh  ,π`̀jhÉ`̀bC’G  øe
 ºdÉ©dG  Üƒ©°T  QÉÑLEG  øe  ±ó¡dG  ∫ƒ`̀Mh
 lìÉ≤dh  ,πJÉb  lìÉ≤d  ¬fCGh  !¬H  º«©£àdG  ≈∏Y
 π`̀≤`̀©`̀dGh  º`̀°`̀ù`̀é`̀dG  »`̀ a  ºμëà∏d  ´ƒ`̀æ`̀°`̀ü`̀e
 äÉ`̀gƒ`̀jó`̀«`̀Ø`̀dG ∂`̀∏`̀J ô```̀NBG ≈```̀dEG …ô`̀°`̀û`̀Ñ`̀dG
 ºgô«Zh  á°SÉ°Sh  AÉÑWCG  øe  äÓ«∏ëàdGh
 É«dÉ£jEÉc ∫hódG øe ójó©dGh !5G`H ¬£Hôj
 zOQƒ`̀Ø`̀°`̀ù`̀chCG{  á©eÉL  å«M  É«fÉ£jôHh
 ≈dEG  ,ìÉ≤∏dG  ÜQÉéJ  πMGôe  ådÉK  äCGó`̀H
 !Égô«Zh  É«°ShQh  ø«°üdG  Oƒ`̀Yh  ÖfÉL
 πgh !?Gòg πc ó©H ¬dhGóJ ºà«°S mìÉ≤d t…CÉa
 πgh  !?äÉMÉ≤∏dG  ∂∏J  äÉfƒμe  ¬HÉ°ûàJ
 êÉàfE’G •hô°T âaƒà°SG πgh !?áæeBG »g
 áë°üdG áª¶æe ¿CG á°UÉN ,iôNCG á∏Ä°SCGh
 êÉàëj ìÉ≤d êÉàfEG ¿EG É k≤HÉ°S âdÉb á«ªdÉ©dG
 ¿B’Gh !ΩÉ©dG ∞°üfh ΩÉYh ΩÉY ø«H Ée ≈dEG

.äÉMÉ≤∏dG øe á∏°ù∏°S ∑Éæg ô¡°TCG ó©H

 ÉªH zÉfhQƒc{ ∫ƒM ÜQÉ°†àdG ô°üà≤j ’

 ,êÓ©dG ájhOCGh ájÉbƒdG  äGAGôLEG  ¢üîj

 íàa  äGAGô````̀LEG  ≈``̀dEG  π°üàd  óàªJ  É`̀ª`̀fEGh

 äGAGô``LEGh  ,É``̀HhQhCG  »a  á°UÉN  OhóëdG

 íÑ°UCG  ≈àM  ,G kô«ãc  äó≤©J  »àdG  ,ôØ°ùdG

 É kØ∏μe  IQhô°†dG  »YGhóH  ¿Éc  ƒdh  ôØ°ùdG

 hCG ,á«°ùØædG hCG ájOÉªdG á«MÉædG øe AGƒ°S

 äÉeƒ∏©ªdG PEG ,âbƒdGh ó¡édÉH ≥∏©àj Éª«a

 πH  Iô≤à°ùe  ô«Z  ¿Gó∏ÑdG  ∫ƒM  á«ë°üdG

 ¿Gô«£dG  äÉ`̀cô`̀°`̀Th  !É`̀°`̀†`̀jCG  áHQÉ°†àeh

 É¡îjQÉJ  ôÑY  É¡à¡LGh  á`̀eRCG  CGƒ°SCÉH  ôªJ

 ôcGòàdG  QÉ©°SCG  ∫ƒ`̀M  äÉeƒ∏©ªdGh  ,¬∏c

 á«ë°üdG  äGAGô```LE’G  ∫ƒ`̀Mh  !áHQÉ°†àe

 á`̀dhO  QÉ£e ≈`̀ dEG  á`̀ dhO  QÉ£e ø`̀eh π`̀NGO

 ¿Éμe  IôFÉ£dG  ¿CG  º∏©f  É k©«ªLh  !iô`̀NCG

 ,G kQGôμJh  G kQGô`̀e  AGƒ¡dG  ¬«a  Qôμàj  ≥∏¨e

 É¡≤aGôe  ΩGóîà°SG  ºàj  äGQÉ`̀£`̀ª`̀dG  ¿CGh

 »a ,ájÉbƒdG äGAGôLEG âfÉc Éª¡e ,Év«YÉªL

 IóªdG{  øY É°†jCG  äÉeƒ∏©ªdG  ÜQÉ°†J πX

 AÉHƒdG  Gò`̀g  É¡«a  ≈≤Ñ«°S  »àdG  zá«æeõdG

 »¡àæ«°S  ∞«ch  ≈àeh  ?ájô°ûÑ∏d  É keRÓe

 iô``̀NCG  mäÉ``̀Lƒ``̀e  ∑É`̀æ`̀g  ¿CG  ΩCG  ?É`̀«`̀FÉ`̀¡`̀f

 äÉeƒ∏©ªdG  G kô«ãc  É¡dƒM  ÜQÉ°†àJ  áeOÉb

!Égô«¨c

 oOGó`̀YCG  äOGõ`̀a  z™«£≤dG  áYÉæe{  GƒdÉb

 GƒdÉbh Gƒ`̀dÉ`̀b  π`̀H  ,≈`̀Jƒ`̀ª`̀dGh päÉ`̀HÉ`̀°`̀UE’G

 äÉeƒ∏©ªdG  »a  ÉHQÉ°†J  ∑Éæg  ¿CG  óéàd

 OGó`̀YCG  ∫ƒ`̀Mh πH Qƒ``̀eC’G  øe ô«ãc ∫ƒ`̀M

 ∫ƒ≤J ôjQÉ≤J ∑Éægh !≈JƒªdGh äÉHÉ°UE’G

 ÉfhQƒc ô«Z ÜÉÑ°SC’  ¿ƒJƒªj  ≈°Vôe ¿EG

 øe  ∑Éægh  !AÉ`̀Hƒ`̀dG  ≈∏Y  º¡HÉ°ùàMG  ºàj

 ºàj  ºdÉ©dG  »a  äÉHÉ°UE’G  OGó`̀YCG  ¿CG  ócDƒj

 »μd  ¬«a  ≠dÉÑeh  ÅWÉN  πμ°ûH  É¡HÉ°ùàMG

 ,ìÉ≤∏dG  ò``̀NCG  ≈∏Y  Üƒ©°ûdG  QÉ`̀Ñ`̀LEG  ºàj

 äÉcô°ûdG  ¬`̀©`̀jRƒ`̀J  ø`̀e  ó«Øà°ùà°S  »`̀à`̀dG

 áHQÉ°†àe äÉeƒ∏©eh ∑ƒμ°T !äGQÉ«∏ªdÉH

 !É¡°ùØf  zá«ªdÉ©dG  áë°üdG  áª¶æe{  ∫ƒM

 ≈dEG  ºdÉ©dG π≤æj ºd zÉfhQƒc{ ¿CG í°VGƒdG

 äÉjƒà°ùªdG  π`̀c  ≈∏Y  ΩOÉ``̀b  ô«Ñc  ô««¨J

 mäÉ`̀eƒ`̀∏`̀©`̀e Üô`̀ë`̀d ¢`̀ù`̀°`̀SCG É``̀ª``̀fEGh ,§`̀≤`̀a

 !É¡FÉ≤Hh  ájô°ûÑdG  áë°üH  ≥∏©àJ  IójóL

 øe  ¬Ø«ZQ  ƒëf  nQÉ`̀æ`̀dG  tôéj  mó``̀MGh  tπ``ch

!ºdÉ©dG »a ºμëà∏d ∫ÉªdG pOÉ«°SCG
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 ¿ƒ`̀ª`̀Yó`̀j ø``jò``dG ∂``dò``ch á`̀aô`̀©`̀ª`̀dG π``L É`̀«`̀Hƒ`̀«`̀KEG ±ô`̀©`̀J
 øe ¿GOƒ°ùdGh ô°üe øe πc ™e É¡JÉKOÉëe »a É¡àæ©J ¿ƒ©é°ûjh
 á°†¡ædG ó°S Aπe ¿CÉ°ûH ≥aGƒJ ≈àM hCG ¥ÉØJG ≈dEG π°UƒàdG πLCG
 á«HÉ©«à°S’G ¬àbÉW ¿EG ¿ƒ°üàîªdG AGôÑîdG ∫ƒ≤j …òdG »Hƒ«KE’G
 âæ©àdG ºYóJ »àdG ±GôWC’G .Ö©μe ôàe QÉ«∏e 74 ≠∏ÑJ iƒ°ü≤dG
 »fƒ«¡°üdG  ¿É«μdG  É¡æeh  ,Éæ∏Y  hCG  GôgÉX  ,¬©é°ûJh  »Hƒ«KE’G
 Gòg AGôL ô°üe Oó¡J »àdG ôWÉîªdG ¿CG  ∑QóJ ¿CG  É¡«∏Y ,É«côJh
 ôWÉîe  »g  ÉªfEG  ,∫hDƒ°ùªdG  ô«Z  »Hƒ«KE’G  ∞bƒªdGh  âæ©àdG
 ∂dP ,…ô°üe ¿ƒ«∏e áFÉe øe ôãcCG ¢ùªJ á«é«JGôà°SG OÉ©HCG äGP
 .π«ædG ô¡f ≈∏Y óªà©J á«FÉªdG ô°üe äGOGóeEG øe áFÉªdÉH 90 ¿CG
 πgÉ°ùàdG  hCG  É¡©e  ¿hÉ¡àdG  øμªj  ’  ôWÉîªdG  ºéM  ¿EÉ`̀a  ,Gò¡d

.áªL ôWÉîªH É¡àeôªH á≤£æªdG Oó¡j …òdG ôeC’G ,É¡dÉ«M
 »eƒ≤dG  ÉgQhO  ô°üe  ó«©J  ¿CG  É¡éYõj  á«ª«∏bEG  iƒb  ∑Éæg
 áÑ≤M ¿ÉHEG  ¬H â©∏WG ób âfÉc …òdG ôKDƒªdGh ∫É©ØdG »ª«∏bE’Gh
 ≈∏Y …ô°üªdG  QhódG  ¿CG  ∂dP  ,ô°UÉædGóÑY  ∫ÉªL πMGôdG  º«YõdG
 πμ°T (≈dhC’G áLQódÉH »≤jôaE’G) »ª«∏bE’Gh »eƒ≤dG ø«jƒà°ùªdG
 ∂∏àd á°ù«°ùîdG ÉjGƒædGh ±GógC’G ¬Lh »a ™«æªdG ó°ùdG ¬Ñ°ûj Ée
 øe ô°üe ΩÉeCG  ÖYÉ°üªdGh πcÉ°ûªdG ≥∏N ¿EÉa »dÉàdÉHh ,iƒ≤dG
 »àdG  IƒÑμdG  øe  ¢Vƒ¡æ∏d  ÉgOƒ¡L  π£©j  hCG  ,ôã©Ñj  ¿CG  ¬fCÉ°T
 º«YõdG π«MQ ó©H âKóM »àdG á«°SÉ«°ùdG ä’ƒëàdG òæe É¡°û«©J

.Ió©°UC’G ∞∏àîe ≈∏Y …ô°üªdG QhódG ™LGôJh ô°UÉædGóÑY
 πëe  ¿ƒμJ  ¿CG  øμªj  ’  ,á°†¡ædG  ó°S  á«°†b  πãe  á«°†b
 á«°†≤dÉa  ,ô°üe  »a  á«°SÉ«°S  á£∏°S  …CG  ≈dEG  áÑ°ùædÉH  áehÉ°ùe
 ≈∏Y  ø«jô°üªdG  OÉªàYG  áÑ°ùæa  ,¬∏ªcCÉH  Ö©°T  ô«°üªH  á£ÑJôe

 Oó¡j ¢ü≤f …CG ¢†jƒ©J ádÉëà°SG âÑãJh ,GóL á«dÉY π«ædG √É«e
 áÑ°ùæH  É¡°ü«∏≤àH  Gójó¡J  ∑Éæg  ¿CG  ∫ÉëdGh  ∞«μa  ,áÑ°ùædG  √òg
 ójó¡àdG  ø«jô°üªdG  ≈dEG  áÑ°ùædÉH  »æ©j  …òdG  ôeC’G  ,GóL  á«dÉY
 âëJ ¬H πÑ≤J ¿CG ájô°üªdG IOÉ«≤∏d øμªj ’ ójó¡J ƒgh ,¢û£©dÉH
 QRGDƒ`̀J  »àdG  iƒ≤dG  øY  ô¶ædG  ¢†¨Hh  ,±ô¶dG  øe  ±ô`̀X  …CG
 á°†¡ædG  ó°S  øe  π©éJ  ¿CG  ójôJh  »Hƒ«KE’G  âæ©àdG  ™é°ûJh
 ,Ö≤JôªdG  …ô°üªdG  QhódG  ¬à£°SGƒH  OÉ£°üJ  …òdG  ïØdG  áHÉãªH

.ïØdG Gòg ≈dEG ÉgôL ô¶àæJ ød ô°üe ¿EÉa
 áª«b  øe  π«ædG  √É«e  ¬∏ãªJ  Ée  ±ô©J  §≤a  ¢ù«d  É«Hƒ«KEÉa
 ’  ÉHÉHCG  ¢ùjOCÉa  ,…ô°üªdG  Ö©°ûdG  ≈`̀dEG  áÑ°ùædÉH  á«é«JGôà°SG
 ≥∏©àj Éª«a É¡©ÑàJ »àdG âæ©àdG á°SÉ«°S ¬ÑÑ°ùJ ¿CG øμªj Ée π¡éJ
 ,É¡fGô«L ≈dEG áÑ°ùædÉH É°†jCG IQƒ£îdGh á«ªgC’G »a ájÉZ á«°†≤H
 ôã©àdG  ¬«dEG  …ODƒj  ¿CG  øμªj  Éeh  ,π«ædG  √É«e  øe  øjó«Øà°ùªdGh
 ød  ,áª«Nh ÖbGƒY øe ™«ªédG  ¥ƒ≤M ßØëj êôîe OÉéjEG  »a
 øe øjQô°†àªdG ôãcCG »g øμJ ºd ¿EG ,É¡æY Ió«©H É«Hƒ«KEG ¿ƒμJ
 ≥jô£dG ƒg »°SÉeƒ∏HódG ≥jô£dG ¿EÉa ,¿B’G ≈àM ÖbGƒ©dG √òg
 Gòg  »¡æj  êôîe ≈dEG  ∫ƒ°UƒdG  πLCG  øe  ±Gô`̀WC’G  ¬μ∏°ùJ  …òdG
 ,ó°ùdG AÉæH É«Hƒ«KEG âæ∏YCG ø«M 2011 ΩÉY øe CGóH …òdG ¥RCÉªdG
 ±Gô`̀WCG  πNóJh  âdòoH  »àdG  Oƒ¡édG  º`̀ZQh  ïjQÉàdG  ∂`̀dP  òæeh
 ÉHÉHCG  ¢ùjOCG  ¿EÉa  ,êôîªdG  Gòg  πãe  OÉéjEG  »a  IóYÉ°ùª∏d  á«dhO
 ídÉ°üªd IÉYGôe ¿hO øe ó°ùdG  Aπªd É¡££N ò«ØæJ ≈∏Y Iô°üe
 AπªdG  á«∏ª©d  É«Hƒ«KEG  ¬à©°Vh  …ò`̀dG  ∫hó`̀é`̀dG  ¿C’  ;ø`̀jô`̀NB’G
 √É«e  øe  ¿GOƒ°ùdGh  ô°üe  á°üM  ÜÉ°ùM  ≈∏Y  ó«cCÉàdÉH  ¿ƒμ«°S
 ójôJ ’ É¡æμd  ,áaô©ªdG  πL É«Hƒ«KEG  É¡aô©J á≤«≤M √ògh ,π«ædG

 ¢ùjOCG áë∏°üªd âªJ ’ ±GógCGh ÉjGƒæd QÉÑàY’G »a ÉgòNCÉJ ¿CG
.»YóJ Éªc ,ájOÉ°üàb’G ÉHÉHCG

 ájô°üªdG  äÉ`̀bÓ`̀©`̀dG  ô`̀«`̀Jƒ`̀J  »`̀a  ÖÑ°ùàJ  á«°†≤dG  √ò``̀g
 å«M ,∞°UƒdG Gòg øe ó©HCG ≈dEG ÖgP ¢†©ÑdG ¿EG πH ,á«Hƒ«KE’G
 çhóM á«fÉμeEG …CG ,ôJƒàdG øe CGƒ°SCG ƒg ÉªY ¿ƒÑbGôªdG çóëàj
 ôãcCG  âKóëJ  ô°üe  ¿CG  á°UÉNh  ,ø«ÑfÉédG  ø«H  …ôμ°ùY  ΩGó°U
 á«FÉªdG É¡bƒ≤M ≈∏Y ®ÉØë∏d É¡eÉeCG Iô«ãc äGQÉ«N øY Iôe øe
 ,¥ÓWE’G ≈∏Y …ôμ°ù©dG QÉ«îdG ôcòJ ºd É¡fCG ºZQ ,π«ædG ô¡f »a
 øY  Iô`̀e  øe  ôãcCG  ìô°U  …ò`̀dG  »Hƒ«KE’G  ÖfÉédG  ±Ó`̀N  ≈∏Y
 ¿CÉHh  ,…ôμ°ù©dG  QÉ«îdG  É¡æeh  ,ä’ÉªàM’G  ™«ªéd  OGó©à°S’G
 äÉ≤Wô¡dG øe ∂dP ô«Z ≈dEG  zájô°üªdG Iƒ≤dG ≈°ûîJ ’{ É«Hƒ«KEG

.ÖbGƒ©dG áHƒ°ùëªdG ô«Zh á°ShQóªdG ô«Z
 ájôμ°ù©dG  äGQó`̀≤`̀ dG  ø«H  áfQÉ≤ªdG  ≈``̀dEG  Aô`̀ª`̀dG  êÉàëj  ’
 π«ªj ájôμ°ù©dG Iƒ≤dG ¿Gõ«e »a ∫ÓàN’Éa ,á«Hƒ«KE’Gh ájô°üªdG
 ¿CG Égô«Z »ah ô°üe »a ,≈æªàj óMCG ’h ,ô°üe ÖfÉL ≈dEG IóëH
 ≈dEG  ™aóJh ájOƒdGh  á«°SÉeƒ∏HódG  ÜGƒHC’G  ™«ªL É«Hƒ«KEG  ≥∏¨J
 »a  É°†jCG  É«Hƒ«KE’h  ô°üªd  á«æWh  áë∏°üe  ∑Éæ¡a  ,QÉ«îdG  Gòg
 ∑QóJ ¿CG É«Hƒ«KEG ≈∏Y øμd ,áLQódG √òg ≈dEG QƒeC’G ∫É°üjEG ΩóY
 á«æWƒdG  É¡ëdÉ°üe  ≈∏Y  á°üjôM  É≤M  âfÉc  GPEG  É¡fCG  ±ô©Jh
 ÉgOÉ°üàbG  ôjƒ£àd  π«ædG  √É«e  øe  á«≤«≤ëdG  IOÉØà°S’G  ≈∏Yh
 ¥ƒ≤Mh ídÉ°üe QÉÑàY’G »a ™°†J ¿CÉH ,É¡Ñ©°T ídÉ°üe ájÉªMh
 É¡«a  º¡dh  á«FÉªdG  IhôãdG  √òg  »a  É¡fƒcQÉ°ûj  øjòdG  øjôNB’G
 ±Gô`̀YC’Gh  äGQGô≤dGh  ¿ƒfÉ≤dG  ÖLƒªH  IócDƒeh  áàHÉK  ¥ƒ≤M

.á«FÉªdG ´É°VhC’G √òg πãe ºμëJ »àdG á«dhódG

 ∫BG  óªM  øH  ô°UÉf  ï«°ûdG  ƒª°S  ôÑà©j
 á«fÉ°ùfE’G  ∫ÉªYCÓd  ∂∏ªdG  ádÓL  πãªe  áØ«∏N
 »æWƒdG  ø``̀eC’G  QÉ°ûà°ùe  ÜÉÑ°ûdG  ¿hDƒ`̀°`̀Th
 á«μ∏ªdG  á°ù°SDƒªdG  AÉ`̀ æ`̀ eCG  ¢ù∏ée  ¢`̀ù`̀«`̀FQ
 IQó≤dG »a ¬H iòàëj ’Éãe á«fÉ°ùfE’G ∫ÉªYCÓd
 áμ∏ªe  Ωó≤J  »`̀a  º¡°ùJ  »àdG  IQOÉ`̀Ñ`̀ª`̀dG  ≈∏Y
 ∞∏àîªH É¡FÉæHCG ø«H πeC’G áYÉæ°Uh øjôëÑdG
 óæY ∞bƒàf ¿CG Éæg »Øμjh ,ºgQÉªYCGh º¡JÉÄa
 √òg »a √ƒª°S QhóH ¿É£ÑJôj ø«ª¡e ø«ÑfÉL
 ¢Shô«a »°ûØJ øY áªLÉædG áÑ©°üdG á∏MôªdG
 QhOh …ô«îdG »fÉ°ùfE’G QhódG Éªgh ÉfhQƒc
.º«∏©àdGh ÜÉÑ°ûdG ∫Éée »a ájƒæ©ªdG áÄÑ©àdG
 É`̀bÓ`̀£`̀fGh  »`̀fÉ`̀°`̀ù`̀fE’G  Qhó`̀ ∏`̀ d  áÑ°ùædÉH
 á°ù°SDƒªdG  AÉæeCG  ¢ù∏éªd  √ƒª°S  á°SÉFQ  øe
 øe  ójó©dG  ¿EÉ`̀a  á«fÉ°ùfE’G  ∫ÉªYCÓd  á«μ∏ªdG
 Ö°üJ  âfÉc  √ƒª°S  É¡H  ΩÉb  »àdG  äGQOÉÑªdG
 òæe  øjQô°†àªdGh  ø«æWGƒªdG  áë∏°üe  »a
 øY  ø∏YCG  å«M  ÉfhQƒc  áëFÉL  QÉ°ûàfG  AóH
 zô«N  Éæ«a{  Ió``̀FGô``̀dGh  Iõ«ªàªdG  IQOÉ`̀Ñ`̀ª`̀dG
 Oƒ¡L  áÄÑ©J  ø`̀e  É`̀¡`̀dÓ`̀N  ø`̀e  øμªJ  »`̀à`̀dGh
 ∫É``̀LQh ô`̀«`̀î`̀dG ÜÉ`̀ë`̀ °`̀UCG ø``e ø`̀«`̀æ`̀WGƒ`̀ª`̀dG
 ¿ƒ«∏e áFÉe ≠∏Ñe ™ªéd äÉ°ù°SDƒªdGh ∫ÉªYC’G
 ™ªàéªdG  áeóîd  πeÉμdÉH  â°ü°üN  Q’hO
 ø««æjôëÑdG  ø«æWGƒªdG  á°UÉîHh  »æjôëÑdG
 AõL  ¢ü«°üîàH  áëFÉédG  øe  øjQô°†àªdG
 á«æWƒdG  á∏ªëdG  ºYód  QƒcòªdG  ≠∏ÑªdG  ø`̀e
 Ωó≤ªdG  ºYódG  ≈dEG  áaÉ°VEG  √ƒª°S  É¡≤∏WCG  »àdG
 ájƒ«ëdG  á«©ªàéªdG  äÉYÉ£≤dG  øe  ójó©∏d
 ¢UÉN  ¬`̀Lƒ`̀H  øjQô°†àªdGh  ø«LÉàëª∏dh

 »a  ôKC’G  Ö«WCG  ¬d  ¿Éc  Éªe
 á°UÉNh  ™«ªédG  ¢`̀Sƒ`̀Ø`̀f
 √òg ø`̀e GhOÉ`̀Ø`̀à`̀°`̀SG ø`̀jò`̀dG
 âØ°üY  »``̀à``̀dG  IQOÉ``̀ Ñ``̀ª``̀ dG
 ∫É````̀ª````̀YC’Gh ∞```FÉ```Xƒ```dÉ```H
 á°ù°SDƒª∏d  ¿Éch ,Iô«¨°üdG
 á«fÉ°ùfE’G  ∫ÉªYCÓd  á«μ∏ªdG
 RôHC’G  QhódG  √ƒª°S IOÉ«≤H
 á`̀¡`̀LGƒ`̀ª`̀ d ¢``̀Sƒ``̀ª``̀∏``̀ª``̀dGh
 Gò«ØæJ  ∂``dPh  ™°VƒdG  Gò`̀g

.∂∏ªdG ádÓL äÉ¡«Lƒàd
 ƒª°S  äÉ`̀¡`̀«`̀Lƒ`̀J  ¿EG
 óªM ø``̀H  ô`̀ °`̀UÉ`̀ f  ï`̀«`̀°`̀û`̀dG

 »fÉ°ùfE’G  ÖfÉédÉH  á≤∏©àªdG
 IQƒ````°````ü````dG ø`````̀ e äRõ`````````̀Y
 á`̀«`̀fÉ`̀ °`̀ù`̀fE’Gh á`̀jQÉ`̀ °`̀†`̀ë`̀dG
 âcôMh πH øjôëÑdG áμ∏ªªd

 ìhQ  øe  äOGRh »æjôëÑdG  ™ªàéªdG  ¿GóLh
 â°ùμYh áÑëªdGh áØdC’Gh ¿hÉ©àdGh øeÉ°†àdG
 ¢SƒØf  »`̀a  øμ°ùj  …ò`̀ dG  »fÉ°ùfE’G  ÖfÉédG
 ô°UÉf ï«°ûdG ƒª°S ´É£à°SGh ,øjôëÑdG AÉæHCG
 πLCG  øe  ¬∏©Øj  ¿CGh  ¿GóLƒdG  Gòg  ∑ôëj  ¿CG
 ió°U  ¬JQOÉÑe  â«≤d  å«M  ™ªàéªdG  áeóN
 AÉæHCG πc øe ácQÉ°ûªdGh ÜÉéYE’G øe É©°SGh
 øjôëÑdG  âëÑ°UCG  ≈àM  ¬JÉÄa  áaÉμH  Ö©°ûdG
 á«fÉ°ùfE’G  äGQOÉÑªdG  »a  ¬H  iòàëj  ÉLPƒªf
 óLh  Éªã«ëa  iô`̀NCGh  áÄa  ø«H  õ«ªJ  ’  »àdG

.¬àeóîd IQOÉÑªdG √òg äAÉL ¿É°ùfE’G
 äGQOÉÑªdG  √ò`̀g  øe  »fÉãdG  ÖfÉédG  É`̀eCG

 ï«°ûdG ƒª°ùH â£ÑJQG »àdG
 §≤a  ¢ù«d  óªM  øH  ô°UÉf
 á`̀ë`̀FÉ`̀é`̀dG √ò```̀g Iô``à``a »``̀a
 »`̀gh É`̀¡`̀∏`̀Ñ`̀b ≈`̀à`̀M É``̀ª``̀fEGh
 ¿hDƒ°ûH  ô«ÑμdG  ΩÉ`̀ª`̀à`̀g’G
 øe ÜÉ``Ñ``°``û``dGh á`̀ dƒ`̀Ø`̀£`̀ dG
 ÜÉÑ°ûdÉH  ΩÉ`̀ª`̀à`̀g’G  ∫Ó``N
 á`̀«`̀MÉ`̀f ø```̀e á``̀ °``̀VÉ``̀ jô``̀ dGh
 øe º`̀«`̀∏`̀©`̀à`̀dGh á`̀«`̀Hô`̀à`̀dÉ`̀Hh
 ¿Gòg  ¿ƒμ«d  iôNCG  á«MÉf
 á«≤«≤M  á`̀©`̀aGQ  ¿É`̀Ñ`̀fÉ`̀é`̀dG
 ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀ dG á`̀μ`̀∏`̀ª`̀e ƒ`̀ª`̀ æ`̀ d
 √ƒª°S  OÉb  ó≤a  ,ÉgQƒ£Jh
 ™aó∏d IQOÉÑe øe ôãcCG ºjôμdG
 á°VÉjôdGh  ÜÉÑ°ûdG  »YÉ£≤H
 ΩÉeC’G ≈dEG º«∏©àdGh á«HôàdGh
 ôãcCGh  ájƒ«M  ôãcCG  Éfƒμ«d
 ≈∏Y  IQó`̀b  ôãcCGh  ÜÉÑ°ûdG  äÉÑ∏£d  áHÉéà°SG
 Éμ∏àªe »æjôëÑdG ÜÉÑ°ûdG π©éj …òdG Qƒ£àdG
 äÉÑ∏£àeh øjô°û©dGh óMGƒdG ¿ô≤dG äGQÉ¡ªd
 ió°U  äGQOÉ`̀Ñ`̀ª`̀dG  √ò¡d  ¿É``ch  πª©dG  ¥ƒ°S

.ø«jƒ«ëdG ø«YÉ£≤dG øjòg iód É«HÉéjEG
 äÉª∏μdG  ó`̀æ`̀Y  É`̀æ`̀g  ∞`̀bƒ`̀à`̀f  ¿CG  ø`̀μ`̀ª`̀jh
 øH  ô`̀°`̀UÉ`̀f  ï`̀«`̀°`̀û`̀dG  ƒ`̀ª`̀°`̀S  É`̀¡`̀H  π°†ØJ  »`̀à`̀dG
 »æjôëÑdG  ÜÉÑ°ûdG  ≈``̀dEG  É¡H  É¡Lƒàe  óªM
 ¢SQGóªdG  »`̀a  äÉéjôîdGh  ø«éjôîdG  ø`̀e
 ΩÉ©dG  AÉ¡àfG  áÑ°SÉæªH  á°UÉîdGh  á«eƒμëdG
 RGõàYG  IOÉ¡°T  äÉª∏μdG  √òg  âfÉμa  »°SGQódG
 øe  ¬àæª°†J  É`̀ª`̀d  É©«ªL  áÑ∏£∏d  QÉ`̀î`̀à`̀aGh

 ≥≤Mh ó¡àLG øe πμd ôjó≤àdGh ôμ°ûdG »fÉ©e

 áªLÉædG  äÉjóëàdG  RhÉéJ  øe  πμdh  ìÉéædG

 ∞bƒàdG  Ωó`̀Yh  É`̀fhQƒ`̀c  ¢Shô«a  »°ûØJ  ø`̀Y

 »a  á°SGQódG  ≥«∏©J  øe  ºZôdÉH  º«∏©àdG  øY

.¢SQGóªdG

 AÉæHCÓd  Gõ`̀aÉ`̀M  â∏μ°T  √ƒª°S  áª∏c  ¿EG

 ÖgGƒªdG øe ºgóæY Ée π°†aCG GhRôÑ«d áÑ∏£dG

 ≥«≤ëàd  ºgOƒ¡L  äôaÉ°†J  å«M  äGQó≤dGh

 áμ∏ªªd  É`̀MÉ`̀é`̀f  ôÑà©J  »`̀à`̀dG  è`̀FÉ`̀à`̀æ`̀dG  √ò``̀g

 ÜÉ©°üdG  …ó`̀ë`̀J  »`̀a  ¬`̀H  GOƒ¡°ûe  øjôëÑdG

.áaô©ªdGh º«∏©àdG ≈∏Y ∫ÉÑb’Gh

 äócCG  √ƒª°S  øe  áªjôμdG  áàØ∏dG  √òg  ¿EG

 âfÉc  Éª¡e  á°SGQódGh  πª©dG  á∏°UGƒe  á«ªgCG

 ób  áëFÉédG  √òg  âfÉc  ¿EÉa  ,áÑ©°U  ±hô¶dG

 IOGQEG  ¿EÉa ÉàbDƒe ¢SQGóªdG ¥ÓZEG  »a âÑÑ°ùJ

 IÉ«ëdG  IQhO  QGôªà°SG  âæª°V  ø««æjôëÑdG

 á°Uôa  ≈`̀ dEG  Ö©°üdG  …óëàdG  Gò`̀g  πjƒëJh

.RÉéfEÓd

 áÑ«£dG  äÉª∏μdGh  ájƒæ©ªdG  ìhô``dG  ¿EG

 óªM  øH  ô°UÉf  ï«°ûdG  ƒª°S  øY  Qó°üJ  »àdG

 √ƒª°S  ÉgOƒ≤j  »àdG  á«fÉ°ùfE’G  äGQOÉÑªdGh

 õFÉcôdG  º`̀gCG  ó`̀MCG  øjôëÑdG  áμ∏ªe  »a  πμ°ûJ

 ∫É«LC’G  ø«H  ô°ûæJ  »àdG  ájOÉªdGh  ájƒæ©ªdG

 øeÉ°†àdGh  π`̀ª`̀©`̀dGh  π``̀eC’G  áaÉ≤K  Ió`̀jó`̀é`̀dG

 ƒg  ô«îdG  »fÉ°ùfE’G  ¢SÉ°SC’G  ¿C’  íeÉ°ùàdGh

 ájƒæ©ªdG Iƒ≤dG ô°UÉæY πμ°ûj ¿CG øμªj …òdG

 πc …óëJh ÜÉ©°üdG RhÉéJ ≈∏Y óYÉ°ùJ »àdG

 .¬∏dG ¿PEÉH ±hô¶dG âfÉc Éª¡e A»°T

 π«ædG IhôãH ôeÉ≤J É«Hƒ«KEG

»HƒjC’G ¬∏dGóÑY ayoobi99@gmail.com

ô``°UÉf ï«``°ûdG ƒª``°S äGQOÉ``Ñe »```a á«fÉ``°ù`fE’G »``fÉ`©`ª`dG

:º∏≤H
»eƒ°ù©dG π«Ñf .O

 2020-5-27)  ≥HÉ°ùdG  ÉædÉ≤e  ôKG  ≈∏Y
 ™«é°ûJ{  ¿ƒ``̀fÉ``̀b  ∫ƒ``̀M  (è`̀«`̀∏`̀î`̀dG  QÉ``̀Ñ``̀NCG
 ¢ù∏ée ≈∏Y ¢Vhô©ªdG  zQÉªãà°S’G ájÉªMh
 »g  Ée  πãe  ä’DhÉ°ùJ  ¬«a  ÉæMôWh  ÜGƒædG
 Gòg »a É¡«∏Y õ«côàdG ºà«°S »àdG äÉ¡LƒàdG
 èeO  »a  ¿ƒfÉ≤dG  º¡°ù«°S  ∞«ch  ?¿ƒfÉ≤dG
 áeƒμëdGh  äÉ©eÉédG  ™e  ∫É`̀ª`̀YC’G  ™ªàée
 áÄ«Hh IOÉjQ áeƒ¶æeh QÉμàHG áeƒ¶æe ≥∏îd
 ádhódG QhO ¿ƒμ«°S GPÉeh ?áHPÉL ájQÉªãà°SG
 »a  ø««æ©ªdG  ó`̀MG  ™`̀e  ¢TÉ≤f  QGO  ?∂`̀ dP  »`̀a
 ¿Éc  Ée  GPEG  ∫GDƒ°ùdG  ¬«∏Y  ÉæMôWh  ,¢ù∏éªdG
 √ÓYCG  ä’DhÉ°ùàdG  øY  Ö«éj  ±ƒ°S  ¿ƒfÉ≤dG
 Aƒ°V »a QÉªãà°SÓd á∏eÉ°ûdG Iô¶ædG ≥≤ëjh
 ∑Éæg  ¿CÉH  OÉaCÉa  ?πeÉ°ûdG  …ƒªæàdG  Qƒ¶æªdG
 zQÉªãà°SÓd áÄ«g{ Å°ûæj ôNBG  ¿ƒfÉ≤d  áLÉM
 .Égô«Zh  ∫É≤ªdG  »a  IOQGƒ`̀ dG  ΩÉ¡ªdÉH  Ωƒ≤J
 AÉÑYCG  ™°†j  ôNBG  RÉ¡L ≈dEG  êÉàëf  Ó©a  π¡a

 ?á«fGõ«ªdG ≈∏Y
 Éªd  á«dƒª°T  Iô`̀¶`̀f  ≈``̀dG  á`̀LÉ`̀M  ∑É`̀æ`̀g
 ¬«dEG  êÉàëj  É`̀e  §≤a  ¢ù«dh  ó∏ÑdG  ¬LÉàëJ
 ≈`̀dEG  áLÉëH  øëf  .(»`̀Ñ`̀æ`̀LC’G)  ôªãà°ùªdG
 ìÉàØf’Gh áÑ°SÉæªdG áÄ«ÑdG ó¡ªJ á«é«JGôà°SG
 ¿CÉª£«d  á∏«ØμdG  á«aÉØ°ûdGh  á`̀dAÉ`̀°`̀ù`̀ª`̀dGh
 πeC’G ´QRh (»ÑæLC’Gh »∏NGódG) ôªãà°ùªdG
 á≤ãdG  ¢SôZh πªY øY åMÉÑdG  øWGƒªdG  »a
 πÑ≤à°ùe »`̀a  Qƒ```̀eC’G  AÉ``̀«``̀dhCGh π``̀gC’G  ió`̀ d
 ô«jÉ©e  ™`̀°`̀Vh  ≈``̀dEG  áLÉëH  øëf  .º`̀¡`̀FÉ`̀æ`̀HCG
 ÖdÉ£ªdG  √òg  Rõ©J  QÉªãà°S’G  èFÉàæd  º««≤J
 .Ωó≤àdG  á©HÉàªd  º««≤J  äGô°TDƒe  ójóëJh
 äÉeƒ∏©ªdG  √òg  π©éf  ¿G  ≈dEG  áLÉëH  øëf
 QGô`̀≤`̀ dG  »``̀a  º`̀gÉ`̀°`̀ù`̀«`̀d  ™ªàéª∏d  Iô``aGƒ``à``e
 ≈dEG  áLÉëH  øëf  .èFÉàædG  ≈∏Y  Ö°SÉëjh
 á«YÉæ°üdGh  ájQÉªãà°S’G  ÉæJÉ°SÉ«°S  á©LGôe
 É¡H ™`̀°`̀†`̀æ`̀d  á`̀ jQÉ`̀é`̀ à`̀ dGh á`̀«`̀Lƒ`̀dƒ`̀æ`̀μ`̀à`̀dGh
 QÉ`̀ª`̀ã`̀à`̀°`̀S’G á`̀«`̀Yƒ`̀æ`̀d á`̀°`̀†`̀jô`̀©`̀dG •ƒ`̀£`̀î`̀dG
 πeÉ©à«°S  ∞«μa  .áÑ°SÉæªdG  áÄ«ÑdG  á«Yƒfh

 π`̀g ?∂`````̀ dP ™```̀e ¿ƒ```fÉ```≤```dG
 áÄ«g AÉ`̀°`̀û`̀fEG  »`̀a ÜGƒ`̀é`̀dG

 ?QÉªãà°SÓd áeÉY
 IOƒ°ùe  ìôW ôKG  ≈∏Y
 øe π`̀c äQó`̀ °`̀UCG ¿ƒ`̀fÉ`̀≤`̀dG
 ¢ù∏éeh  IQÉéàdG  IQGRh
 ∂æÑdGh ájOÉ°üàb’G á«ªæàdG
 IQÉéàdG  áaôZh  …õcôªdG
 Qhó°U ¬«a  ¿ƒ°†aôj  ÉfÉ«H
 ¬à¨«°üH  QÉªãà°S’G  ¿ƒfÉb
 ¢ù∏ée  ≈`̀∏`̀Y  á`̀°`̀Vhô`̀©`̀ª`̀dG
 IQGRh  iô```̀J  .ÜGƒ```̀ æ```̀ dGh

 óM  ó`̀jó`̀ë`̀J  ¿G  IQÉ``̀é``̀à``̀dG
 ô°†j  ó`̀b  QÉªãà°SÓd  ≈``̀fOG
 ô°TDƒe  »a  øjôëÑdG  º««≤àH
 ∫É`̀ª`̀YC’G  Aó``̀Hh  á«°ùaÉæàdG

 .QÉªãà°S’G  äÉbƒ©e  øe  ó©j  ∂`̀dP  ¿EG  å«M
 ,Ö`̀fÉ`̀LCÓ`̀d  áMƒàØªdG  á`̀£`̀°`̀û`̀fC’G  ∫ƒ``̀M  É``̀eG
 äÉÑ∏£àe{  ≥ah  …QhO  åjóëàd  ™°VÉN Gò¡a
 ∂æÑdG  iCGQ  ø«M  »a  .z¥ƒ°ùdG  äÉLÉ«àMGh
 ±Gó`̀gC’G  ¿C’  ¿ƒfÉ≤d  »`̀YGO  ’  ¬fG  …õcôªdG
 ÜÉ£≤à°SG  π«dóH  ™bGƒdG  ¢VQG  ≈∏Y  á≤≤ëàe
 Iô°TÉÑªdG  á«ÑæLC’G  äGQÉªãà°S’G  øe ójó©dG
 ∂æÑdG  iô``̀jh .á`̀«`̀°`̀VÉ`̀ª`̀dG  äGƒ`̀æ`̀°`̀ù`̀dG  ∫Ó``̀N
 ≈`̀ dEG ±ó`̀¡`̀J ø`̀«`̀fGƒ`̀≤`̀dG ø`̀e á`̀eõ`̀M ∑É`̀æ`̀g ¿G
 áaÉc  »Ñ∏J  QÉªãà°SÓd  Ö°SÉæe  ñÉæe  OÉéjEG

.á«dhódG äÉLÉ«àM’G
 iôJ  É¡fEÉa  IQÉéàdG  áaôZ  ≈dG  áÑ°ùædÉH
 ™e  ¬°†bÉæJ  ΩóY  øe  ócCÉà∏d  ¿ƒfÉ≤dG  á°SGQO
 ¬«dEG  Ögòf  Ée  Rõ©j  Gò`̀gh  .iô``̀NCG  ø«fGƒb
 IOóëe  á¡L  OƒLh  IQhô°Vh  á«ªgCG  ¿CÉ°ûH
 á¡édG  »gh  QÉªãà°S’G  øY  ádhDƒ°ùe  ¿ƒμJ
 áaôZ  ™e  ø«fGƒ≤dG  √òg  á°SGQóH  Ωƒ≤J  »àdG

 .¢VQÉ©àdG ÖfGƒL RôÑJh IQÉéàdG
 á`̀«`̀ª`̀æ`̀à`̀dG ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀e á`̀ °`̀VQÉ`̀©`̀e ó`̀æ`̀à`̀°`̀ù`̀J
 IQhô`̀°`̀V  ∫hC’G  ,ø``jô``eCG  ≈``̀dEG  á`̀jOÉ`̀°`̀ü`̀à`̀b’G

 É`̀jGõ`̀ª`̀dG ≈`̀∏`̀Y á`̀¶`̀aÉ`̀ë`̀ª`̀dG
 É¡eó≤j  »`̀à`̀dG  á«∏«°†ØàdG
 øe  ¬à«°ûNh  ôªãà°ùª∏d
 ¿ƒ``̀fÉ``̀≤``̀dG Gò``̀¡``̀H É``̀gô``̀ KCÉ``̀ J
 »fÉãdG  ô```̀eC’Gh  .ìôà≤ªdG
 äÉ°SÉ«°ùdG ó«MƒJ IQhô°V
 ∫hO  »````̀ a  á``̀ «``̀ Ñ``̀ jô``̀ °``̀†``̀ dG
 ’Gh  ¿hÉ```©```à```dG  ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀e
 ¢Vôa  »a  øjôëÑdG  OôØæJ
 .Ö`̀FGô`̀°`̀†`̀dG  ∞`̀«`̀Ø`̀î`̀J  hCG
 ¿É``̀eƒ``̀¡``̀Ø``̀e ¿Gô``````````````eC’Gh
 ô```̀cP ¬``̀ æ``̀μ``̀ d ¿GQó``````̀≤``````̀eh
 IOÉ`̀jô`̀dG  õ«Øëàd  äGAGô```̀LEG
 iôfh .∫ÉªYC’G ¢ù«°SCÉJ »a
 ó«Øeh  º¡e  ¬LƒàdG  Gòg  ¿G
 ô`̀ ã`̀cCG  π`̀μ`̀°`̀û`̀H  ¢```̀SQó```̀ oj  ¿G
 IOÉjôdG  õ«ØëJ  á«Ø«c  ≈∏Y  ±ƒbƒ∏d  Ó«°üØJ
 »a IOƒ`̀°`̀û`̀æ`̀ª`̀dG á`̀≤`̀∏`̀ë`̀dG É`̀ ¡`̀ fCG iô``̀f »`̀à`̀ dGh
 ,»aô©ªdG  OÉ°üàb’G  ƒëf  ∫ƒëàdG  áeƒ¶æe
 »a  á«ªæàdG  ¢ù∏ée  QhO  á«ªgCG  »JCÉJ  Éægh
 IóYÉ≤dG  √òg  πãe  ≥∏îd  IQOÉÑªdG  ΩÉeR  òNG
 ∑Éægh .(á«æWƒdG IOÉjôdG áeƒ¶æe) ájOÉjôdG
 ¥ô°T ∫hO »a É¡æe IOÉØà°S’G øμªj ÜQÉéJ

.ÉμjôeCGh ÉHhQhCGh É«°SBG
 øe ¿ƒfÉb ≈dEG áLÉëdG »a â°ù«d á«°†≤dG
 ádhDƒ°ùªdG á¡édG »g øe »a á«°†≤dG  ,¬eóY
 äÉjÉ¨dGh  ±Gó```gC’G  »`̀g  É`̀eh  ?èFÉàædG  ø`̀Y
 Éæjód  πgh  ?iôÑμdG  á«æWƒdG  ájQÉªãà°S’G
 ≥«≤ëJ ≈∏Y IQOÉ≤dG äÉ°ù°SDƒªdGh äÉ°SÉ«°ùdG
 ≈`̀dEG  äGQÉªãà°S’G  πjƒëJ  çó`̀ë`̀Jh  èFÉàf
 äGQó≤dG Éæjód ôaGƒàJ πgh ?ájOÉjQ ™jQÉ°ûe
 ÜÉ©«à°SGh  π≤f  ≈∏Y  IQOÉ≤dG  á«JÉ°ù°SDƒªdG
 π`̀gh  ,á`̀«`̀Lƒ`̀dƒ`̀æ`̀μ`̀à`̀dGh  á«ª∏©dG  á`̀aô`̀©`̀ª`̀dG
 ≥∏N ≈∏Y IQOÉ≤dG  ájOÉjôdG äGQÉ¡ªdG ôaGƒàJ
 IQó≤dG  Éæjód  πgh  .Qƒ£àe  ∂«eÉæjO  OÉ°üàbG
 ?á«æWƒdG ádÉª©dG ÖjQóJ IOÉYEGh ÖjQóJ ≈∏Y

 á¡L  Oƒ``̀Lh  ÖLƒà°ùJ  á`̀∏`̀Ä`̀°`̀SC’G  √ò``̀g
 äÉ°SÉ«°ùdG  ™°†Jh  ádhDƒ°ùe  ¿ƒμJ  Ió`̀MGh
 ôWC’Gh ,áeRÓdG á«æ≤àdGh IQÉéàdGh á«YÉæ°üdG
 äÉ°ù°SDƒªdG  OÉ`̀é`̀ jEGh  ,QÉªãà°SÓd  á`̀eÉ`̀©`̀dG
 á«ë°üdGh  áÑ°SÉæªdG  áÄ«ÑdG  ≥∏îH  á∏«ØμdG
 øjƒμàd  øμdh  ,QÉªãà°S’G  Ö∏éd  §≤a  ¢ù«d
 ¬∏≤æj  Éªe  IOÉØà°SÓd  OGó©à°S’Gh  äGQó≤dG
 …CG .É«LƒdƒæμJh ±QÉ©e øe QÉªãà°S’G Gòg
 øe IOÉØà°SÓd á«HÉ©«à°S’G ÉæJGQó≤H ΩÉªàg’G
 Gògh  .ájQÉéàdG  ¢UôØdG  øeh  É«LƒdƒæμàdG
 IOÉjôdG  ≥∏îd  ádhódG  øe  IOÉ«b  ≈`̀dEG  êÉàëj
 ¬°VôØJ  É`̀eh  IOÉ`̀jô`̀dG  äÉÑ∏£àe  .É¡°TÉ©fGh
 ™ªàée  áaÉ≤K  »a  ôaGƒàe  ô«Z  IôWÉîe  øe
 äGQób èàæJ ’ ™jôdG áaÉ≤K .á«dÉëdG ∫ÉªYC’G
 øe ó«Øà°ùj ¿G ™«£à°ùj iƒà°ùe ≈∏Y ájOÉjQ
 á«Ø«c ƒg óFÉ°ùdG ôμØdG .äÉfÉμeE’Gh ¢UôØdG
 á«ªæJh  ,¬æe  »Ñ«°üf  ƒg  Éeh  ™jôdG  ™jRƒJ
 ™jQÉ°ûªdG  ≈∏Y ∫ƒ°üëdG  á«Ø«c  »a äGQó≤dG
 IOÉ`̀jô`̀dGh  QÉ`̀μ`̀à`̀H’Gh  ´Gó```HE’G  É`̀eG  .á«©jôdG
 êÉàëj Ée Gò¡a (á«HÉ©«à°S’G äGQó≤dG »gh)

.¬æjƒμJ øY ádhDƒ°ùe ¿ƒμJ á¡L ≈dEG
 ÉeóæY øμdh IOƒLƒe äGQó≤dG ¿ƒμJ ób
 QÉªãà°S’G  ÜÉ£≤à°SG  ø`̀Y  åjóëdG  …ôéj
 ô¶æfh  áæ°S  øjô°ûY  ió`̀e  ≈∏Y  »`̀Ñ`̀æ`̀LC’G
 IQó`̀b  Ωó`̀Yh πª©dG  ¢Uôa ™`̀bGh ≈`̀ dEG  Ωƒ`̀«`̀dG
 ä’Éée  »a  ÉæFÉæHCG  ÜÉ©«à°SG  ≈∏Y  ¥ƒ°ùdG
 ?π°†aC’G ≥«≤ëJ ≈dEG ™∏£àf ,áØ∏àîªdG πª©dG
 ∞«ch ?ä’DhÉ`̀ °`̀ù`̀à`̀ dG  ìô`̀£`̀f  IQhô`̀°`̀†`̀dÉ`̀Hh
 »àdG  äÉLÓ©dG  ™°†fh  äÉHÉLE’G  ≈dEG  π°üf
 äÉëjô°üàdG  »a  ¢ù«d  øWGƒªdG  Égô©°ûà°ùj
 »a  ºLôàJ  ¢```̀VQC’G  ≈∏Y  èFÉàf  »`̀a  ø`̀μ`̀dh
 ô≤à°ùeh  ó«L  á°û«©e  iƒà°ùeh  πªY  ¢Uôa
 »a  ∞«XƒàdG  ≈`̀∏`̀Yh  §ØædG  ≈∏Y  óªà©j  ’

.ádhódG äÉ°ù°SDƒe
 mkuwaiti@batelco.com.bh

 ?QÉ`̀ª`̀ã`̀à`̀°`̀SÓ`̀d á`̀Ä`̀«`̀g AÉ``̀°``̀û``̀fEG ≈````dEG á`̀ LÉ`̀ ë`̀ H ø`̀ ë`̀ f π``̀g

:º∏≤H
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 pá«©«Ñ£dG ô«Z n±hô¶dG ¿EG
 ÉfhQƒc páëFÉL øY râéàf »àdG
 ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG ná`̀©`̀eÉ`̀L râ``̀©``̀aO ó``̀b
 n∫ƒ`̀M  päÉ©eÉédG  ø`̀e  Ég pô«¨c
 πjƒëJ ≈dEG pAƒé∏dG ≈dEG pºdÉ©dG
 »μd  º∏©àdGh  º«∏©àdG  päÉ«∏ªY
 .â`̀fô`̀à`̀fE’G nô`̀Ñ`̀Y ó©H ø`̀Y sº`̀à`̀J
 q∫ tƒ```̀ë```̀à```̀dG  Gò`````̀g  ¿CG  º``````̀ZQh
 xπμd  Ω só``b  ¬``fCG  ’EG  É v«FÉéa  ¿É`̀c
 páÄ«g  pAÉ`̀ °`̀†`̀YCGh  pÜÓ``£``dG  ø`̀e
 øjôëÑdG  á«∏c  »`̀a  ¢ùjQóàdG

 Gƒfƒμ«d  káª«b  É k°Uôa  ø«ª∏©ª∏d
 mìGƒ``f  »`̀a  øjôμàÑeh  ø«YóÑe
 pá«∏ª©dG  pô«°ùH  o≥∏©àJ  Iô`̀«`̀ã`̀c
 ,∫É`̀≤`̀ª`̀dG Gò```g »``̀a .á`̀«`̀ª`̀«`̀∏`̀©`̀à`̀dG

 pá s«HÉéjE’G  pº«≤dG  ≈∏Y  nAƒ°†dG  n§∏°SCG  ¿CG  tOhCG
 ÉæHÓ£d  áª«≤dG  º∏©àdG  äGQÉ`̀ ¡`̀ e  pÜÉ`̀°`̀ù`̀à`̀cGh
 Gòg  ô``̀KEG  âéàf  »`̀à`̀dGh  ¢`̀ù`̀jQó`̀à`̀dG  á°SQÉªªd
 ¿CG øe ºZôdG ≈∏Y .áëFÉédG √òg π©ØH ∫ƒëàdG
 π°†aC’G  øe  ¢ùjQóàdG  pá°SQÉªe  ≈∏Y  nÖjQóàdG
 ’EG  ,á°SQóª∏d  á«©«Ñ£dG  páÄ«ÑdG  »a  ¢SQÉªoj  ¿CG
 k’ tƒëJ Ö∏£àJ á«©«Ñ£dG ô«Z n±hô¶dG √òg ¿CG
 ¿hO  º«∏©àdG  pQGôªà°SG  ≈∏Y  p®ÉØë∏d  É`̀ vjQò`̀L
 èeÉfôH  »a  ÜÓ£∏d  É kaô°ûe  »àØ°üH  .´É£≤fG
 ¬Lh  ≈∏Y  n∫ƒ`̀bCG  ¿CG  »ææμªj  ,á«∏ª©dG  á«HôàdG
 mäGQóbh mäGQÉ¡e GƒÑ°ùàcG ób nÜÓ£dG ¿CG ø«≤«dG
 ¢ùØædÉH  á≤ãdGh äÓμ°ûªdG  πM πãe G kóL áª¡e
 nôãcCG  GƒëÑ°UCGh  äÉeRC’G  IQGOEG  ≈∏Y IQó≤ªdGh

.á«dhDƒ°ùªdG πªëJ ≈∏Y IQób
 pIô`̀HÉ`̀ã`̀ª`̀dGh  pô`̀Ñ`̀°`̀ü`̀dG  pº`̀«`̀≤`̀H  É`̀æ`̀ oHÓ`̀W  ≈∏ëJ
 »a  ∫ÉæªdG  áÑ©°U  »g  É kª«b  ∂`̀dP  nQÉªK  Gƒæéa
 É¡fƒ≤≤ëj  º`̀gh  º¡dÉH  Éªa  ,ájOÉ©dG  ±hô¶dG
 oáëFÉL äô¡XCG  ó≤d  .Ö«°ü©dG  p™°VƒdG  Gòg »a
 pIQó≤ªdGh pá«dhDƒ°ùªdG  nº«b  ÉæHÓW óæY ÉfhQƒc
 â©ØJQGh ,áfhôªdÉH Gƒ∏ëJ .äÉeRC’G pIQGOEG ≈∏Y

 ¿Éμa  ,¢ùØædÉH  oá≤ãdG  ºgóæY
 ≥`̀∏`̀Nh ´Gó````````̀ HE’G º`̀¡`̀Ø`̀«`̀∏`̀M
 ø`̀e Gƒ``̀ dÉ``̀ Ñ``̀ j º```̀d .∫É```̀ª```̀é```̀dG
 ≥jô£dG  ¥ô``̀Wh  Iô`̀WÉ`̀î`̀ª`̀dG
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حممد بن مبارك وال�صالح 

يبحثان اأو�صاع طلبة الطب بجامعات ال�صني

»وقفات ومواقف وجتربتي مع القلم«..

 كــتــاب جــديـــد للكاتب عبدالنبي ال�صعلة

»اأمانة العا�صمة«: بحث اإقامة لقاء

افرتا�صي مع اأهايل ال�صاحلية ومناطق العا�صمة

ا�شتقبل �شمو ال�شيخ حممد بن مبارك اآل 

خليفة نائب رئي�س جمل�س الوزراء يف مكتبه 

بق�شر الق�شيبية، وزيرة ال�شحة فائقة بنت 

�شعيد ال�شالح، اإذ جرى ا�شتعرا�س اأو�شاع 

جمال  يف  الدار�شني  البحرين  مملكة  طلبة 

الطب بجامعات جمهورية ال�شني ال�شعبية.

اآل  مبارك  بن  ال�شيخ حممد  �شمو  واأكد 

هوؤلء  باأو�شاع  احلكومة  اهتمام  خليفة 

الوجه  على  درا�شتهم  وا�شتكمال  الطلبة 

يف  الطبي  املجال  يف  للعمل  يوؤهلهم  الذي 

مملكة البحرين.

من جانبها �شكرت وزيرة ال�شحة �شمو 

اآل خليفة اهتمامه  ال�شيخ حممد بن مبارك 

لأو�شاع  �شموه  ومتابعة  املو�شوع  بهذا 

هوؤلء الدار�شني واخلريجني يف هذا املجال 

احليوي املهم.

الأ�شتاذ  البحريني  للكاتب  حديًثا  �شدر 

اجلديد  كتابه  ال�شعلة  عبداهلل  عبدالنبي 

القلم«،  مع  وجتربتي  ومواقف..  »وقفات 

للعلوم  العربية  ــدار  ال ــدارات  اإ�ــش �شمن 

م�شرية  فيه  يوثق  بريوت،  يف  »نا�شرون« 

خم�شة عقود من ممار�شة الكتابة ال�شحافية، 

بداأت بوادرها يف العام 1971 وهي م�شتمرة 

حتى اليوم.

وقال ال�شعلة يف مقدمة الكتاب اإن الدافع 

الأبرز لإ�شدار الكتاب يكمن يف توثيق اأحداث 

لإميانه  امل�شرية؛  هذه  وجتــارب 

باأن التجارب الإن�شانية ل تخلو 

من الدرو�س والعرب من جهة، 

ويف م�شار يوفر مادة جيدة 

ت�شتحق القراءة والتاأمل 

مــن جــهــة اأخــــرى، 

اآخر  دافــع  وهناك 

ي�شتخل�س  قد  اإذ 

يجد  اأو  منها 

فائدة  فيها 

من  اأكــــرب 

ــب يف  ــرغ ي

ـــراط  ـــخ الن

كمهنة  الكتابة  يف 

اأ�شا�شية اأو ك�شغف اأو كهواية، اأو 

تكون حافًزا ي�شهم يف ت�شجيع الأقالم ال�شابة 

املعرفة  تراكم  يف  والإ�شهام  الإنتاج  على 

تق�شيم  مت  املوؤلف،  تبويب  ووفق  والثقافة، 

اإىل   - الذي يحوي 724 �شفحة   - الكتاب 

م�شهبة  مقدمة  الأول  الق�شم  �شم  ق�شمني، 

ت�شتعر�س جتربة الكاتب ودوافع انخراطه 

يف هذا املجال، وتتطرق اإىل جوانب من تطور 

ال�شحافة يف البحرين والرجال والأقالم التي 

ي�شمل  التطور والنمو، كما  وقفت وراء هذا 

ون�شرها  كتبها  التي  املقالت  الأول  الق�شم 

خالل العام 2019 وما قبله بانتظام ودون 

انقطاع مبعدل مقال يف الأ�شبوع، وهذا اجلزء 

فمنها  املقالت،  م�شامني  تنوع  يف  يتفرع 

ال�شاأن  يف  كتابات 

ومنها  الــوطــنــي، 

ال�شاأن  يف  مــقــالت 

والعربي  اخلليجي 

ومنها  والإ�ـــشـــالمـــي، 

عاملية،  ق�شايا  يف  كتابات 

تناولت  التي  املقالت  ومنها 

والتاريخ  الفكر  يف  ق�شايا 

والفن والوقائع، ويبدو جلًيا اأن 

املوؤلف حر�س اأ�شد احلر�س على 

الأ�شا�س يف هذا  العن�شر  اأن يكون 

واملعاجلة غري  العميق  التناول  هو  التنوع 

ذات  املقالت  �شل�شلة  يجعل  ما  التقليدية، 

قيمة معرفية نافعة.

الكتاب  الثاين من  الق�شم  املوؤلف  واأدرج 

وهو  القلم«،  مع  »جتربتي  عنوان  حتت 

يحتوي على املقالت واملقابالت والتحقيقات 

تعلقه  اأو  ان�شغاله  بداية  يف  اأجراها  التي 

بال�شحافة، والتي بداأ يف كتابتها منذ العام 

1971، و�شملت الق�شايا املحلية والعربية 

ال�شحافة  تناولتها  التي  املهمة  والعاملية 

وحتى  والثمانينات  ال�شبعينات  حقب  يف 

الت�شعينات.

العامة  العالقات  جلنة  رئي�س  قالت 

مها  د.  العا�شمة  اأمانة  مبجل�س  والإعالم 

اآل �شهاب باأن اللجنة ناق�شت يف اجتماعها 

مقرتح  احلايل  النعقاد  دور  يف  الأخري 

ال�شاحلية  اأهايل  مع  افرتا�شي  لقاء  عقد 

لالإجراءات  وفًقا  وذلك  العا�شمة،  ومناطق 

من  للوقاية  بها  املعمول  الحرتازية 

 ،)19-COVID( كورونا  فايرو�س 

البلدية  الحتياجات  اأهم  على  للتعرف 

ومتابعة الطلبات العالقة.

موا�شلة  اللجنة  رئي�س  اأّكدت  كما 

عرب  واملقرتحات  ال�شكاوى  ا�شتقبال 

اإىل وجود مواقع  بالإ�شافة  من�شة توا�شل 

التوا�شل الجتماعي وكذلك خدمة املواطنني 

هواتف  اأرقام  توفري  طريق  عن  واملقيمني 

موظفي جمل�س اأمانة العا�شمة.

اإعادة  مقرتح  »جاء  �شهاب  اآل  وقالت 

اإحياء اأ�شدقاء احلدائق انطالًقا من احلاجة 

املجتمعي  الوعي  م�شتوى  رفع  اإىل  امللحة 

باأهمية املحافظة على احلدائق واملتنزهات 

بها  والعتناء  العا�شمة  حمافظة  يف 

وذلك  تخريب،  اأو  عبث  اأي  عن  واإبعادها 

املوؤ�ش�شات  مع  املجتمعية  ال�شراكة  عرب 

واملتنزهات  احلدائق  تلك  لتبقى  الأهلية 

متنف�ًشا �شحًيا للمواطن واملقيم«.

وتابعت »ناق�س اأع�شاء جلنة العالقات 

اإحياء  مبادرة  عمل  اآلية  والإعالم  العامة 

تطرقت  والتي  احلدائق  اأ�شدقاء  جمموعة 

املجموعة  هذه  ومهام  واأهداف  مفهوم  اإىل 

بالإ�شافة اإىل الربامج والفعاليات املقرتحة، 

لت�شكيل  القانوين  الغطاء  درا�شة  مت  كما 

هذه املجموعة بالتعاون مع ق�شم ال�شوؤون 

القانونية باأمانة العا�شمة. 

ال�صماح بالتدريب للريا�صيني املحرتفني واملنتخبات الوطنية.. »التن�صيقية«:

ا�صتئناف الدوريات املحلية منت�صف يوليو املقبل

خالل اجتماع مو�صع عقدته »الإ�صكان« مع جلنة التحقيق الربملانية

توافق على اإيجاد مبادرات لت�صريع تخ�صي�ص اخلدمات الإ�صكانية

حري�صون على التعاون مع جلنة التحقيق الربملانية.. »الإ�صكان«:

مل منتنع عن تقدمي املعلومات وطلبنا خماطبة الوزارة ب�صكل ر�صمي

تراأ�س �شاحب ال�شمو امللكي الأمري �شلمان بن حمد اآل خليفة 

جمل�س  لرئي�س  الأول  النائب  الأعلى،  القائد  نائب  العهد،  ويل 

الوزراء اجتماع اللجنة التن�شيقية الـ326 ، والذي عقد عن ُبعد.

وناق�شت اللجنة اآخر م�شتجدات التعامل مع فريو�س كورونا 

ال�شباب  �شوؤون  وزارة  عر�س  على  وبناًء   .)19-COVID(

والريا�شة، وتو�شيات الفريق الوطني الطبي للت�شدي لفريو�س 

بالتدريب  ال�شماح  على  التن�شيقية  اللجنة  وافقت  كورونا، 

الوطنية  للريا�شيني املحرتفني واملنتخبات  الداخلي واخلارجي 

وفق التعليمات املعتمدة، وال�شماح با�شتئناف الدوريات املحلية 

بحلول منت�شف يوليو بدون جمهور.

التي  القوانني  من  عدًدا  التن�شيقية  اللجنة  ا�شتعر�شت  كما 

تتابعها اللجنة.

عقد املهند�س با�شم بن يعقوب احلمر وزير 

مع  اأم�س  �شباح  مو�شع  عمل  اجتماع  الإ�شكان 

معايري  عدالة  ب�شاأن  الربملانية  التحقيق  جلنة 

التوزيع للطلبات الإ�شكانية وتكلفة بناء الوحدات 

ت�شميم  الفنية يف  ال�شروط  ومراعاة  الإ�شكانية 

برئا�شة  النواب  مبجل�س  الإ�شكانية  الوحدات 

الإ�شكان  وزارة  مقر  عبدالأمري يف  زينب  النائب 

التن�شيق  اإطار  وذلك يف  الدبلوما�شية،  باملنطقة 

الربملانية  التحقيق  الوزارة وجلنة  بني  امل�شتمر 

ل�شتيفاء املحاور الرئي�شية ملحاور اللجنة.

ويف بداية اللقاء رحب وزير الإ�شكان برئي�س 

بني  التعاون  م�شيًدا مب�شتوى  اللجنة،  واأع�شاء 

وجلنة  عام  ب�شكل  النواب  وجمل�س  الوزارة 

الذي  الأمر  خا�س،  ب�شكل  الربملانية  التحقيق 

ال�شلطتني  بني  التعاون  اأوجه  توطيد  يف  ي�شهم 

�شالح  يف  ي�شب  مبا  والتنفيذية،  الت�شريعية 

املواطن، جمدًدا تاأكيد حر�س الوزارة على تقدمي 

كل اأوجه التعاون مع اللجنة مبا ي�شهم يف جناح 

عملها.

و�شهد اللقاء تبادل وجهات النظر والإجابة 

على الأ�شئلة املطروحة من النواب ب�شاأن حماور 

وزير  وا�شتعر�س  اللجنة،  عمل  ومو�شوعات 

الإ�شكان اآلية عمل الوزارة يف التعامل مع طلبات 

املواطنني يف خمتلف مراحل دورة الطلب، متناولً 

املعايري الفنية لإعداد قوائم التوزيع يف امل�شاريع 

اجلاهزة، والتي حتددها الأنظمة الإ�شكانية.

اخلطط  ا�شتعرا�س  اللقاء  خالل  مت  كما 

والربامج التي تعتمدها وزارة الإ�شكان حللحلة 

مدن  م�شاريع  يف  �شواء  ال�شكانية،  الطلبات 

البحرين اجلديدة اأو برامج ال�شراكة مع القطاع 

امل�شتقبلية  والروؤى  مزايا،  كربنامج  اخلا�س 

النتظار،  قوائم  على  املدرجة  الطلبات  لتلبية 

امل�شرتك  التن�شيق  اأهمية  على  الطرفان  اأكد  اإذ 

ت�شريع  يف  ت�شهم  وحلول  مبادرات  لإيجاد 

ال�شكانية،  خدماتهم  على  املواطنني  ح�شول 

باملعلومات  اللجنة  تزويد  على  الطرفان  واتفق 

واملتطلبات التي تقدم بها ال�شادة النواب اأع�شاء 

اللجنة خالل الجتماع.

عبدالأمري  زينب  النائب  اأكدت  جانبها  من 

رئي�شة جلنة التحقيق الربملانية حر�س اللجنة 

على التعاون مع وزارة الإ�شكان لتقدمي تو�شيات 

هذا  جمال  اأن  موؤكدة  الإ�شكاين،  امللف  تخدم 

املواطن  �شالح  يف  ياأتي  اجلانبني  بني  التعاون 

البحريني بالدرجة الأوىل.

حمد  النائب  من  كل  الجتماع  ح�شر  وقد 

والنواب:  اللجنة،  رئي�س  نائب  الكوهجي 

قمرب،  وعمار  ها�شم،  وفالح  الدم�شتاين،  اأحمد 

وعبدالرزاق حطاب، و�شو�شن كمال. فيما ح�شر 

من وزارة الإ�شكان كل من ال�شيخ عبداهلل بن اأحمد 

اآل خليفة وكيل الوزارة، واملهند�س �شامي عبداهلل 

الإ�شكانية،  للم�شاريع  امل�شاعد  الوكيل  بوهزاع 

الوكيل  احليدان  عبدالرحمن  خالد  والدكتور 

امل�شاعد لل�شيا�شات واخلدمات الإ�شكانية، وعدد 

من امل�شوؤولني بالوزارة.

اأو�شحت وزارة الإ�شكان اأن اللقاء الذي 

عقد يوم اأم�س - الثالثاء - مع جلنة التحقق 

التوزيع  معايري  عدالة  ب�شاأن  الربملانية 

الوحدات  بناء  وتكلفة  الإ�شكانية  للطلبات 

يف  الفنية  ال�شروط  ومراعاة  الإ�شكانية 

ت�شميم الوحدات الإ�شكانية مبجل�س النواب 

القيام  ب�شاأن  اللجنة  لطلب  وفًقا  جرى  قد 

مت  الذي  الأمر  وهو  الوزارة،  مقر  بزيارة 

الرتحيب به على الرغم من الظروف الراهنة 

الوقاية؛  درجات  اق�شى  اتخاذ  تتطلب  التي 

واملراجعني،  املوظفني  �شالمة  على  حفاًظا 

الوزير  بح�شور  ال�شتقبال  مت  وبالفعل 

جلنة  »رئي�س  الإ�شكان  وزارة  ووكيل 

بالوزارة،  امل�شوؤولني  وكبار  الإ�شكان« 

بالإ�شافة اىل ممثلي ال�شوؤون القانونية.

اأنها مل متتنع عن  اإىل  واأ�شارت الوزارة 

اللجنة  اأع�شاء  تقدم  التي  املعلومات  تقدمي 

من  طلبت  واإمنا  عليها،  احل�شول  بطلب 

ر�شمية  ب�شورة  الوزارة  خماطبة  النواب 

تقوم  اأن  على  املتبعة،  الإجراءات  وفق 

الوزارة بتزويد اللجنة باملعلومات وطلبات 

ا. اللجنة ب�شورة ر�شمية اأي�شً

على  ل متتنع  باأنها  الوزارة  اأفادت  كما 

املعلومات  على  اللجنة  اإطالع  عن  الإطالق 

الإ�شكانية، �شريطة احلفاظ على خ�شو�شية 

اأن  كما  للمواطنني،  ال�شخ�شية  البيانات 

عليها  الرد  ميكن  ل  املطلوبة  املعلومات 

اىل  الرجوع  دون  و�شفاهة  اآنية  ب�شورة 

قاعدة البيانات وا�شتخراج املعلومات بدقة.

ا اأن هناك معلومات  وبّينت الوزارة اأي�شً

عليها  الرد  مت  اأن  �شبق  الوزارة  من  ُطلبت 

اأ�شئلة  على  الوزارة  ردود  يف  كتابًة  فعلًيا 

اإىل  م�شريًة  املا�شية،  الفرتة  خالل  اللجنة 

معلومات  من  به  اللجنة  تزويد  مت  ما  اأن 

وبيانات واإح�شاءات يدل على مدى التعاون 

مع النواب.

بداية  يف  اأكدت  اإنها  الوزارة  وقالت 

اللقاء اأن اأبواب الوزارة مفتوحة اأمام النواب 

للقيام بالزيارة امليدانية والطالع على اآلية 

عمل الوزارة، ومت تقدمي �شرح حول الإدارات 

لت�شهيل و�شول  بالوزارة  ومواقع وجودها 

اللجنة للح�شول على جميع ال�شتف�شارات، 

بالوزارة،  العليا  الإداره  من  تدخل  اأي  دون 

اإل اأن الأ�شئلة التي وردت يتطلب الرد عليها 

هناك  اأن  مبّينة  ر�شمية،  وب�شورة  كتابًة 

عدًدا من املوا�شيع والطلبات وال�شتف�شارات 

الواردة من اللجنة كان يتطلب يف الرد عليها 

ال�شتعانة بال�شوؤون القانونية.

عبدالنبي عبداهلل
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امل��و���ص��م ال���ث���اين م���ن ���ص��ل�����ص��ل��ة الأن�������ص���اري و»ق���دمي���ه امل��ت��ج��دد«

تبادر »دارة الأن�شاري للفكر والثقافة«*، بالتعاون مع جريدة »الأيام«، كنا�شٍر ح�شري، باإعادة ن�شر بع�ض 

مقالت اأ. د. حممد جابر الأن�شاري »بت�شّرف«، وحتمل املقالت املختارة قراءة للحا�شر من ما�ٍض قريب.

اجل�صر.. 

ل يخ�ص التجار وحدهم!

د. حممد جابر الأن�صاري

والبحرين،  ال�شعودية  بني  اجل�شر  م�شروع 

م�شروع متعدد اجلوانب متعدد الأبعاد واملعاين 

واملوؤثرات..

عادتنا  على  جداً،  �شيقة  زاوية  يف  بح�شره  ن�شتمر  األ  اأرجوه  ما  وكل 

التجارية فقط، وكاأن  الناحية  اإل من  الأمور، فال نتحدث عنه  يف مثل هذه 

التجارة هي احلياة.. وهي احل�شارة.. وهي امل�شتقبل.. وهي الدنيا والآخرة!.

اأثناء  وهذا ما فعلناه لي�س يف البحرين واإمنا يف منطقة اخلليج كلها، 

الطفرة النفطية، فن�شينا اأن النفط طاقة، واأن النفط ا�شرتاتيجية، واأن النفط 

م�شئولية وحتد وم�شتقبل و�شالح ح�شاري، ومل يهم اأكرثنا من النفط غري 

املال والأ�شهم والعقارات واملتاجرة.. 

والآن بعد انتهاء الطفرة وركود اأ�شواق النفط، ذهبت ال�شكرة، وعادت 

ويف  امل�شاربات  ويف  النفاق  يف  بالغنا  اننا  متاأخرين  فاكت�شفنا  الفكرة، 

قليالً،  نفكر  واأن  نرتيث  اأن  علينا  واأن  ال�شتهالكي،  التجاري  النغما�س 

البائرة والعقارات  التجارية والأ�شهم  الأرقام  اأخرى غري  باأ�شياء  واأن نهتم 

الكا�شدة.. واأن يف احلياة اأ�شياء اأخرى جديرة اأي�شاً بالهتمام خارج اأ�شواق 

املال وما تورثه من اإحباطات.. 

بالن�شبة  من�شفني  نكون  لن  اننا  فنقول  اجل�شر،  مو�شوع  اإىل  ونعود 

لأنف�شنا ولأبعاد هذا امل�شروع القومي احل�شاري الكبري، اإذا تركنا اأمر حديثنا 

مادية حتددها  منافع  �شنحقق من  فقط وما  التجاري  بعده  زاوية  عنه من 

ك�شوف الأرباح واخل�شائر املبا�شرة على ال�شوق التجارية.

حجمه  وياأخذ  ينح�شر  اأن  يجب  للم�شروع  املبا�شر  التجاري  البعد  اإن 

الطبيعي، ل اأكرث ول اأقل، وعلى خطابنا العام حوله، كمنجز ا�شتثنائي، اأن 

ال�شرتاتيجي وتاأثريه  امل�شروع  اأبعاد وجوانب هذا  كافة  العتبار  ياأخذ يف 

وال�شعبي،  الر�شمي  امل�شتويني  على  ال�شقيقني  البلدين  تقارب  على  النوعي 

ومن ثم تاأتي تاأثرياته على القت�شاد وعامل املال. وهذا لن يتم اإل من خالل 

حتليل املعلومات وقراءة الت�شورات والتوقعات ومقارنتها بالواقع الفعلي 

لنجاح هذا امل�شروع وحجم ا�شتفادتنا الفعلية منه. 

ومن الطبيعي اأن يكون للتجار راأي يف خ�شم احلديث عن اجل�شر، ولكن 

اجلامعيني،  والأ�شاتذة  والأطباء،  والجتماعيني،  املهند�شني،  راأي  عن  ماذا 

واملثقفني... الخ، وعلى اجلانبني طبعاً. ومع مثل هذا الطرح ال�شامل يجب 

كانت  التي  القومية  الفكرة  اإجناز هذه  اإىل م�شتوى  نرتفع  اأن  علينا جميعاً 

حلماً كغريها من اأحالم امل�شروعات العربية الكربى.. فتحققت على اأر�شية 

الواقع ال�شلب، بينما بقيت تلك امل�شروعات القومية اأحالماً حتى الآن.

اإن اأغرب ما ميكن اأن يحدث مل�شروع ح�شاري كبري النظر اإليه من زوايا 

اإل يف نف�شها  اأو نظرات جماعات �شغرية ل تفكر  �شيقة مرتبطة مب�شالح 

اأنقذ  الذي  العايل يف م�شر،  ال�شد  اإطارها املحدود.. كما حدث مل�شروع  ويف 

م�شر من اجلفاف الأفريقي، ومع هذا مل يجدوا فيه اإل انه اأ�شر باأنواع معينة 

من الأ�شماك، وقلل من خ�شوبة الطني.. وت�شور اخواننا النوبيون يف منطقة 

ال�شد اأنه اأقيم لت�شريدهم! 

وكل ما امتناه هنا، ويف كل مرة نتحدث فيها عن اجل�شر.. اأن ننظر اإليه 

بعيداً عن وجهة النظر النوبية!

وبع�ض  الأيام  جريدة  يف  الت�شعينيات  بداية  يف  ن�شر  املقال 

ال�شحف ال�شعودية.

دارة »الأن�شاري« للفكر والثقافة هي موؤ�ش�شة ثقافية تهدف اإىل 

احلفاظ على اإنتاج الدكتور الأن�شاري واأعماله الفكرية والأدبية التي 

اهتم بها وركز عليها طوال م�شريته العلمية، ويف مقدمتها، التعريف 

ومطالبته  العربي  والرتاث  الإ�شالمية  للح�شارة  امل�شيئة  باجلوانب 

ب�شحوة فكرية وثقافية لأمة العرب، واإتاحتها للمخت�شني واملهتمني 

للبناء عليها واإثرائها.

خلف و�صلمان ي�صتعر�صان 

املخططات العامة بالقرب من »الرملي«

خلف  عبداهلل  بن  ع�شام  املهند�س  بحث 

وزير الأ�شغال و�شوؤون البلديات والتخطيط 

الأول  النائب  مع  مرئي  ات�شال  العمراين يف 

عبدالنبي  النائب  النواب  جمل�س  لرئي�س 

املحافظة  ال�شاد�شة يف  الدائرة  �شلمان ممثل 

يف  العمراين  التخطيط  م�شاريع  ال�شمالية، 

الدائرة وخ�شو�شا تخطيط املناطق املحيطة 

والقريبة من م�شروع الرملي الإ�شكاين.

تطوير  م�شت�شار  الت�شال  يف  و�شارك 

والتطوير  التخطيط  هيئة  يف  الأرا�شي 

العمراين املهند�شة عليه رحمة.

الوزير خلف  رحب  الت�شال  بداية  ويف 

بالدور  م�شيًدا  �شلمان،  عبدالنبي  بالنائب 

النيابي  املجل�س  اأع�شاء  يلعبه  الذي  الكبري 

يف  موؤكًدا  واملواطنني  الوطن  خدمة  يف 

الوقت ذاته على اأهمية التعاون امل�شتمر بني 

اأجل  من  والتنفيذية  الت�شريعية  ال�شلطتني 

ال�شالح العام، ومت خالل املقابلة بحث عدد 

الدائرة  باحتياجات  اخلا�شة  املوا�شيع  من 

واملتعلقة  ال�شمالية  املحافظة  يف  ال�شاد�شة 

املخططات  �شيما  ل  العمراين  بالتخطيط 

الإ�شكاين  الرملي  مب�شروع  املحيطة  العامة 

املتوفرة  الجتماعية  اخلدمات  وطبيعة 

اأرا�شي  توفري  اإمكانية  يف  والبحث  فيها، 

امل�شتقبلية  الإ�شكانية  امل�شروعات  تخدم 

اأو  احلالية  املخططات  �شمن  الدائرة  يف 

مل�شتقبلية. ا

م�شاريع  اإىل  املرئي  الجتماع  وتطرق 

اخلدمات �شمن املخططات العامة وم�شاريع 

يف  الوزارة  بها  تعنى  التي  التحتية  البنية 

الدائرة، كما بحث النائب مع الوزير امل�شاريع 

الوزارة للفرتة 2020  املدرجة �شمن خطة 

العامة  امليزانية  �شمن  واملقرة   2021  –
للدولة ل�شالح الدائرة ال�شاد�شة.

غالب اأحمد:

حب�ص طبيبة معروفة 

بتهمة اإدارة عيادة بدون ترخي�ص

طبيبة  بحب�س  اجلنائية  ال�شغرى  املحكمة  ق�شت 

نف�شية معروفة باحلب�س ملدة �شنة والغرامة األفي دينار، 

الطب  مهنة  تتعلق مبمار�شة  لها  وجهت  تهمة  عن  وذلك 

اإثر احلكم تقدمت  واإدارة عيادة من غري ترخي�س. وعلى 

املتهمة مبعار�شة على احلكم ال�شادر بحقها. 

و�شتعيد املحكمة النظر يف الق�شية بجل�شة اليوم.

27 يوليو احلكم يف ا�صتئناف 
طعن النيابة على اأحكام بنك امل�صتقبل

الأوىل  اجلنائية  العليا  ال�شتئناف  حمكمة  حجزت 

احلكم يف ا�شتئناف النيابة العامة على الأحكام ال�شادرة 

وذلك  اإيرانية،  بنوك  ل�شالح  اأموال  غ�شيل  ق�شية  يف 

جلل�شة 27 يوليو املقبل، واأفادت النيابة يف ا�شتئنافها اأن 

الأحكام ال�شادرة ل تتنا�شب مع ج�شامة اجلرائم امل�شندة 

اإليهم. 

وكيل اخلارجية ت�صارك يف جمموعة فاعلية »نظام العمل عن بعد«:

انت�صار »كورونا«  فر�ص علينا التعامل مع ظروف وحتديات ا�صتثنائية

بنت  رنا  ال�شيخة  د.  �شاركت 

اآل خليفة وكيل  عي�شى بن دعيج 

املجل�س  ع�شو  اخلارجية  وزارة 

الأعلى للمراأة رئي�س جلنة تكافوؤ 

يف  اخلارجية،  بوزارة  الفر�س 

فاعلية  حول  الرتكيز  جمموعة 

بعد«  عن  العمل  »نظام  تطبيق 

الأعلى  املجل�س  نظمها  التي 

الثالثاء املوافق 16  اأم�س  للمراأة، 

الت�شال  عرب   ،2020 يونيو 

�شلطت  والتي  الإلكرتوين،  املرئي 

املتميزة  املمار�شات  على  ال�شوء 

العمل  �شاحبت  التي  والتحديات 

عن بعد، اإ�شافًة اإىل الآثار املتحققة 

م�شتوى  على  النظام  تطبيق  من 

الأداء املوؤ�ش�شي والر�شا الوظيفي، 

اخلدمات  تطوير  اإىل  �شعياً 

امل�شاندة واملبادرات الداعمة لتقدم 

م�شاركتها  م�شتوى  ورفع  املراأة 

يف التنمية الوطنية، ومبا ي�شاهم 

الفر�س  تكافوؤ  مبداأ  �شمان  يف 

والتوازن بني اجلن�شني.

وخالل الجتماع، اأكدت وكيل 

املجل�س  ع�شو  اخلارجية  وزارة 

الأعلى للمراأة رئي�س جلنة تكافوؤ 

على  اخلارجية،  بوزارة  الفر�س 

اأن انت�شار جائحة كورونا )كوفيد 

علينا  فر�س  العامل  يف   )19  -

وحتديات  ظروف  مع  التعامل 

مملكة  كانت  وقد  ا�شتثنائية، 

يف  به  يحتذى  مثال  البحرين 

الحرتازية  الإجراءات  تطبيق 

دون  الفريو�س  تف�شي  من  للحد 

تعطيل عجلة الإنتاج، فلم يتوقف 

اخلدمات  تنقطع  ومل  العمل 

بالإجراءات  اللتزام  خالل  من 

الحرتازية والوقائية.

رنا  ال�شيخة  د.  واأ�شادت 

خليفة  اآل  دعيج  بن  عي�شى  بنت 

ال�شامية  امللكية  بالتوجيهات 

اجلاللة  �شاحب  ح�شرة  لدن  من 

خليفة  اآل  عي�شى  بن  حمد  امللك 

اهلل  حفظه  املفدى  البالد  عاهل 

من  العمل  نظام  بتطبيق  ورعاه، 

الوزارات  يف  العاملة  لالأم  املنزل 

من  اعتباًرا  احلكومية،  والهيئات 

اإىل  م�شرية  2020م،  مار�س   22

برئا�شة  التن�شيقية  اللجنة  قرار 

الأمري  امللكي  ال�شمو  �شاحب 

ويل  خليفة  اآل  حمد  بن  �شلمان 

النائب  الأعلى  القائد  نائب  العهد 

الوزراء،  جمل�س  لرئي�س  الأول 

من  العمل  تطبيق  على  باحلث 

متى  العامة  املوؤ�ش�شات  املنزل يف 

من  اعتبارا  الإمكانية،  توافرت  ما 

تاريخ 22 مار�س 2020 على اأن 

تكون بن�شبة 50% كحد اأق�شى من 

عدد املوظفني، ويف تاريخ 2 اأبريل 

ن�شبة  برفع  ال�شماح  مت   2020

الوزارات  يف  املنزل  من  العمل 

احلكومية  واملوؤ�ش�شات  والهيئات 

اإىل %70.

وزارة  وكيل  اأو�شحت  وقد 

الأعلى  املجل�س  ع�شو  اخلارجية 

للمراأة رئي�س جلنة تكافوؤ الفر�س، 

التحديات  من  العديد  هناك  اأن 

التي تاأتي مع تطبيق نظام العمل 

حلول  تتطلب  والتي  بعد  عن 

الكايف  القدر  توفري  مثل  مبتكرة 

وتاأمني  اللوج�شتية  اخلدمات  من 

امل�شتقر  الرقمي  الت�شال  �شبل 

�شمان  على  والعمل  وال�شريع، 

البيانات  وحماية  العمليات  اأمن 

والوثائق ال�شرية.

بنت  رنا  ال�شيخة  د.  واأكدت 

اأن  خليفة  اآل  دعيج  بن  عي�شى 

مع  تعاملت  اخلارجية  وزارة 

الطرق،  من  بعدد  التحديات  هذه 

و�شوابط  معايري  و�شعت  فقد 

كما  املنزل،  من  العمل  تنظم 

املعنية  العمل  ور�شة  بعقد  قامت 

الوثائق  وحماية  ت�شنيف  بكيفية 

املعلومات  هيئة  مع  بالتعاون 

ود�شنت  الإلكرتونية،  واحلكومة 

ومنها  الربامج  من  عددا  الوزارة 

دليل  واإعداد  ترا�شل  برنامج 

وذلك  والفهر�شة،  املخاطبات 

ل�شمان مرونة وان�شيابية العمل.

البحرين ترف�ص �صيا�صة التهجري 

الق�صري بحق ال�صعب الفل�صطيني

ل�شيا�شة  القاطع  رف�شها  على  البحرين  مملكة  اأكدت 

ال�شلطات  التي متار�شها  الق�شري  والتهجري  الأرا�شي  �شم 

ما  �شيما  ل  الفل�شطيني  ال�شعب  اأبناء  بحق  الإ�شرائيلية 

الغربية  ال�شفة  يف  املحلية  املجتمعات  حالياً  لُه  تتعر�س 

من تهجري ق�شري �شارخ يدفع ثمنه الأطفال والن�شاء وكبار 

امل�شتوطنات  وتو�شع  لتمدد  املجال  اإف�شاح  اأجل  من  ال�شن 

غري ال�شرعية ب�شكل فا�شح ومناٍف للقانون الدويل حلقوق 

الإن�شان والقانون الدويل الإن�شاين. 

جاء ذلك يف البيان الذي األقاه امل�شت�شار ح�شني خملوق 

الأمم  لدى  البحرين  مملكة  لبعثة  الدائم  املندوب  نائب 

حالة  ب�شاأن  العام  النقا�س  جل�شة  خالل  بجنيف  املتحدة 

املحتلة  العربية  والأرا�شي  فل�شطني  يف  الإن�شان  حقوق 

الأخرى يف اإطار البند ال�شابع من جدول اأعمال الدورة 43 

امل�شتاأنفة ملجل�س حقوق الإن�شان التابع لالأمم املتحدة. 

بقرار  البحرين  مملكة  رحبت  فقد  اآخر،  جانب  من 

املفو�شة ال�شامية اإ�شدار قاعدة البيانات لأ�شماء ال�شركات 

العاملة يف امل�شتوطنات الإ�شرائيلية بالأرا�شي الفل�شطينية 

يف  امل�شاهمة  �شاأنها  من  اخلطوة  هذه  اأن  باعتبار  املحتلة 

اجل�شيمة  النتهاكات  من  حمدود،  ب�شكل  ولو  التخفيف، 

املوؤذية التي تطال جميع مناحي حياة ال�شعب الفل�شطيني.

�صفارتنا يف مو�صكو تهدي كتًبا

ومراجع للإدارة الدينية مل�صلمي رو�صيا

الثقايف  التعاون  اإطــار  �شمن 

رو�شيا  مل�شلمي  الدينية  الإدارة  بني 

البحرين  مملكة  و�شفارة  الحتادية 

قامت  ــة،  ــادي الحت رو�شيا  ــدى  ل

الدينية  الإدارة  بت�شليم  ال�شفارة 

الكتب  ــن  م متنوعة  جمــمــوعــة 

والإ�شالمية  العربية  واملــراجــع 

املركز  مكتبة  على  �شتوزع  كهدية، 

الثقايف الإ�شالمي مبو�شكو ومكتبات 

املعاهد الإ�شالمية.

الإدارة  عربت  املنا�شبة،  وبهذه 

الحتادية  رو�شيا  مل�شلمي  الدينية 

لرو�شيا،  املفتني  �شورى  وجمل�س 

برئا�شة �شماحة املفتي ال�شيخ راوي 

وتقديرها  �شكرها  عن  الدين،  عني 

اإىل ال�شيخ عبدالرحمن بن حممد بن 

را�شد اآل خليفة رئي�س املجل�س الأعلى 

لل�شوؤون الإ�شالمية مبملكة البحرين، 

عبدالرحمن  اأحمد  ال�شفري  واإىل 

البحرين  مملكة  �شفري  ال�شاعاتي 

معربة  ــة،  الحتــادي رو�شيا  لــدى 

لعالقات  وتقديرها  اعتزازها  عن 

الأخوة وال�شداقة القائمة بني مملكة 

يف  الحتادية،  ورو�شيا  البحرين 

ظل ما حتظى به من رعاية من لدن 

حمد  امللك  اجلاللة  �شاحب  ح�شرة 

مملكة  ملك  خليفة،  اآل  عي�شى  بن 

البحرين، حفظه اهلل ورعاه، وفخامة 

رئي�س  بوتني،  فالدميري  الرئي�س 

رو�شيا الحتادية.

واأو�شح ال�شفري اأحمد ال�شاعاتي 

عن  عبارة  هي  الكتب  هــذه  ــاأن  ب

خمتلف  يف  متنوعة  جمموعة 

ال�شيا�شية  املجالت  يف  الإ�شدارات 

والقت�شادية والجتماعية والثقافية 

باللغتني  البحرين  مبملكة  املتعلقة 

تهدف  والتي  والإجنليزية،  العربية 

وح�شارة  بتاريخ  التعريف  اإىل 

ال�شاملة  والنه�شة  البحرين  مملكة 

الزاهر  العهد  ظل  يف  ت�شهدها  التي 

امللك حمد  حل�شرة �شاحب اجلاللة 

البالد  ملك  خليفة  اآل  عي�شى  بن 

املفدى حفظه اهلل ورعاه.

اأحمد ال�شاعاتي



يكمن  البديلة  العقوبات  قانون  روح  باأن  واأ�ضاف 

مبملكة  للنهو�ض  للمحكومني  الكاملة  الفر�ضة  منح  يف 

وتاأهيلهم  وطموحاتهم،  اأحالمهم  وحتقيق  البحرين 

الطابع  اإىل  والعودة  الطبيعية  احلياة  اإىل  للعودة 

الأ�ضيل لل�ضعب البحريني مرة اخرى وهو ما ميثل نقلة 

ح�ضارية يف تاريخ مملكة البحرين.

من  البحرين  مملكة  به  تقوم  ما  اأن  على  موؤكدا 

واأ�ضح  دليل  اإل  ماهو  املحكومني  ملف  جبارة يف  جهود 

عليه  ن�ضت  ما  وهو  املجتمع،  يف  الإن�ضان  اأهمية  على 

واحلريات  احلقوق  احرتام  يف  الوطنية  الت�ضريعات 

مهد  البحرين  مملكة  كون  هامة  خلفية  من  تاأتي  والتي 

احل�ضارة والعدل.

قانون  من  امل�ضتفيدين  عدد  اأن  اإىل  البناي  واأ�ضار 

العقوبات البديلة يف مملكة البحرين بلغ 2663 حمكوما 

القانون يف  بتنفيذ  البدء  الرجال والن�ضاء وذلك منذ  من 

يف  هامة  خطوة  الرقم  هذا  ميثل  اإذ   ،2018 مايو   16

م�ضرية حقوق الن�ضان يف اململكة.

جلنة  رئي�ض  احلداد  اأحمد  ال�ضوري  اأكد  جانبه  من 

حقوق الإن�ضان مبجل�ض ال�ضورى على اأن العمل بقانون 

مميًزا  وحقوقًيا  ت�ضريعًيا  اإجناًزا  ُيعد  البديلة  العقوبات 

ياأتي  الجناز  هذا  ان  مبينا  اململكة،  ل�ضالح  يح�ضب 

ا�ضتجابة لتوجيهات جاللة امللك.

الت�ضريعية ب�ضقيها  لل�ضلطة  واأ�ضاف قائال »لقد كان 

ال�ضالمية  وال�ضوؤون  العدل  ووزارة  والنواب  ال�ضورى 

وجمل�ض الق�ضاء الأعلى دور بارز يف حتقيق هذا العمل 

والنيابة  الداخلية  وزارة  م�ضاهمات  كذلك  نن�ضى  ول 

وجلنة  الن�ضان  حلقوق  الوطنية  واملوؤ�ض�ضة  العامة 

املدين  املجتمع  ومنظمات  ال�ضجون  ومفو�ضية  التظلمات 

يف اإقرار وتطبيق قانون العقوبات البديلة.

وذكر احلداد ان تطبيق هذا القانون قد اأعطى ململكة 

م�ضريتها  وعزز  كما  عاملية  حقوقية  مكانة  البحرين 

ال�ضجون  واملوقوفني يف  النزلء  فيما يخ�ض  الت�ضريعية 

حيث ا�ضتفاد من تنفيذ هذا القانون اىل الآن ما يقارب من 

2663 حمكوما من الرجال والن�ضاء.

كما وا�ضار احلداد اىل اإ�ضادة اجلهات الدولية العاملة 

واملهتمة بحقوق الن�ضان وكذلك منظمات املجتمع املدين 

على  اململكة  حر�ض  على  واكدت  احلدث  بهذا  احلقوقية 

با�ضتمرار  والعمل  الن�ضان  حقوق  و�ضيانة  حماية 

رفاهية  يف  ت�ضاهم  التي  والقوانني  الت�ضريعات  لتطوير 

املواطنني وحمايتهم.

وبني ان تطبيق قانون العقوبات البديلة �ضاهم كثريا 

وال�ضرور  البهجة  وادخال  الوطنية  اللحمة  تعزيز  يف 

�ضراح  اإطالق  مت  حيث  املواطنني  اأ�ضر  من  كثري  على 

املنا�ضبات  خالل  خا�ضة  واقاربهم  ابنائهم  من  العديد 

امللكية  املكارم  اىل  يرجع  طبعا  وهذا  والأعياد  الوطنية 

الذي يعمل دائما  البالد  الذي عودنا عليها ملك  ال�ضامية 

على اإ�ضعاد �ضعبه على كافة ال�ضعدة.

خامتا حديثه بتوجيه ال�ضكر اجلزيل اىل جاللة امللك 

الذي كان له الدور البارز واملميز يف اإ�ضدار هذا القانون 

واىل  الت�ضريعية  ال�ضلطة  اىل  وكذلك  احلديث  الع�ضري 

الذين  املدين  املجتمع  ومنظمات  الدولة  وزارات  جميع 

عملوا بكل جد واإخال�ض حتى يرى هذا القانون الن�ضاين 

النور.

علي  احلقوقيني  جمعية  رئي�ض  نائب  قال  ذلك،  اإىل 

تتعدى  ل  اأن  يف  جنحت  البديلة  العقوبات  »اإن  القطاف: 

العقوبة  ا�ضتبدال  خالل  من  وذلك  نف�ضه  املتهم  �ضخ�ض 

ويطبق  اأ�ضرته  بني  عليه  املحكوم  وليكون  احلرية،  ل�ضلب 

العقوبة البديلة وهذا ما قد يزيل ال�ضرر النف�ضي على اأ�ضرة 

املحكوم عليه بغياب املحكوم عليه عنهم وعدم اللتقاء بهم 

اأن هذا القانون ي�ضاير التطور احلايل  ب�ضورة يومية، كما 

اأن تلتزم اجلهات بتوجيهات  يف املجتمع من العقوبة على 

قا�ضي تنفيذ العقاب بالتزام املحكوم عليه بالعقوبة البديلة 

�ضواء  ثانية  حقوق  باأية  اجلنائية  امل�ضوؤولية  يخ�ض  وما 

كم�ضوؤولية جنائية اأو مدنية«.

من جهته، قال رئي�ض جمموعة »حقوقيون م�ضتقلون« 

�ضاحب  توجيه  ثمار  نقطف  اليوم  »اإننا  نا�ضر:  �ضلمان 

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

يف اأبريل 2019 للحكومة، بتعزيز اإمكاناتها من اأجل اإتاحة 

البديلة،  العقوبات  قانون  لأحكام  الفعال  للتطبيق  املجال 

من  املرجوة  لالأهداف  وحتقيًقا  العام،  ال�ضالح  ليحقق 

العقوبة وبخا�ضة الردع اخلا�ض بعدم العودة اإىل ارتكاب 

اجلرمية، وعلينا اأن نبني على ما حتقق من اإجنازات عززت 

من مكانة البحرين الدولية خا�ضة منها ما يتعلق باحلقوق 

واحلريات«.

ير�ضخ  البديلة  العقوبة  قانون  تطبيق  اأن  على  واأكد 

اإن  اإذ  والعقابية  الق�ضائية  باملنظومة  التطوير  مبادئ 

الإيجابية؛  اجلوانب  من  العديد  لها  البديلة  العقوبات 

اإىل  ا�ضتخدامها يوؤدي  التو�ضع يف  فاإن  الدولة،  فمن ناحية 

انخفا�ض اأعداد امل�ضجونني، الأمر الذي �ضيتيح للدولة القيام 

العمل  عقوبة  واإن  لل�ضجناء،  حقيقي  تاأهيل  عملية  باإجراء 

القانون  ي�ضمنها  للحرية  ال�ضالبة  للعقوبات  كبديل  العام 

تهدف  البديلة  العقوبات  اإن  هنا  نوؤكد  اأن  ويجب  اجلديد، 

عليه  يقع  قد  الذي  ال�ضرر  من  والتقليل  الفرد  اإ�ضالح  اإىل 

�ضخ�ضًيا اأو على اأفراد اأ�ضرته من الناحية الجتماعية.

 7 يت�ضمن  البديلة  العقوبات  قانون  »اإن  واأ�ضاف: 

يف  العمل  وهي:  الأ�ضلية؛  الأحكام  عن  بديلة  عقوبات 

وحظر  حمَدّد،  مكان  يف  اجلربية  والإقامة  املجتمع،  خدمة 

اأو  التعُرّ�ض  بعدم  والتعهد  اأماكن حمددة،  اأو  مكان  ارتياد 

للمراقبة  اأو جهات معينة، واخل�ضوع  باأ�ضخا�ض  الت�ضال 

التاأهيل والتدريب، واإ�ضالح  الإلكرتونية، وح�ضور برامج 

رر النا�ضئ عن اجلرمية«. ال�ضَّ

ووا�ضل: »اإننا نتطلع باأن تتو�ضع هذه الإجراءات لت�ضمل 

املحكومني يف ق�ضايا املرور مع احلفاظ على �ضيادة القانون 

من  يقي  البديلة  العقوبة  ا�ضتخدام  نرى  اإننا  اإذ  واحلقوق، 

واأن  والنف�ضية،  والأ�ضرية  والقت�ضادية  الجتماعية  الآثار 

الدول؛  البديلة كما هو معمول يف عدد من  العقوبة  ت�ضمل 

اخلدمة يف اأعمال الإغاثة والدفاع املدين وم�ضاعدة املر�ضى 

العقوبة  من  الهدف  ليتحقق  حكمهم  يف  ومن  واملعاقني 

البديلة وهو اأن يكون عمالً منتًجا«.

مكانة  من  يعزز  البديلة  العقوبة  قانون  اأن  واأكد 

الق�ضائية،  البحرين احلقوقية ويوؤكد على تطور املنظومة 

واملواطن  للوطن  وال�ضتقرار  الأمن  حتقيق  اإمكانية  عرب 

املقام  يف  ت�ضتلزم  مهمة  وهي  القانون،  �ضيادة  اإطار  يف 

من  طياته  يف  يحمل  وما  للقانون  �ضحيًحا  تطبيًقا  الأول 

حقوق  ومبادئ  واللتزام مبعايري  وامل�ضاواة،  العدالة  قيم 

الإن�ضان، واحلفاظ على الأ�ضرة واملجتمع.

»اأقر  �ضلمان:  ال�ضيد  زينب  املحامية  قالت  جانبها  من 

عام  يف  البديلة  والتدابري  العقوبات  قانون  امللك  جاللة 

2017 ومت تطبيقه والعمل به فعلًيا يف عام 2019، وقد 

كان اأول حكم با�ضتبدال عقوبة احلب�ض من ن�ضيب موكلي 

يف ق�ضية جنحة ومن بعدها توالت الأحكام املماثلة. اإن اإقرار 

قانون العقوبات والتدابري البديلة موجود يف اأغلب الدول 

الأجنبية ومعمول به منذ القدم وكان لبد للدول العربية اأن 

الت�ضريعي وحتذو حذوهم، واحلمد هلل  التطور  ت�ضاير هذا 

اأن جاللة امللك قد �ضرع ونظم هذا القانون بلم�ضة اإن�ضانية اإذ 

راعى فيه ظروف املتهمني اأو املحكومني وجعلها من املعايري 

املهمة لإحالل العقوبات والتدابري البديلة مكان احلب�ض، كما 

اأن تطبيقه موؤخًرا على عدد كبري من املحكوم عليهم قد خلق 

نوًعا من الطماأنينة وبث الأمل يف اأنف�ض ال�ضجناء وذويهم، 

الإ�ضالح  هي  للعقوبة  الأ�ضمى  الغاية  باأن  اأوؤمن  اإنني  كما 

ولي�ض الردع، وخري و�ضيلة لتحقيقها هي الأخذ بيد املدانني 

عن�ضًرا  ليكونوا  املجتمع  يف  النخراط  على  وم�ضاعدتهم 

فعالً وم�ضاهًما وحتى ي�ضت�ضعرون باأن التغيري ممكن«.

وتابعت قائلة: »اإن توجيهات جاللة امللك جاءت بتطبيق 

ال�ضجناء، وقد  ا�ضتبدال عقوبة احلب�ض على عدد كبري من 

العمل يف  اأن تطبيقها ان�ضب على  اإل  القانون 7 بدائل  اأقر 

ممن  جًدا  قليل  وعدد  احلالت،  اأغلب  يف  املجتمع  خدمة 

املجتمع،  خدمة  يف  العمل  غري  ببديل  عقوبتهم  ا�ضتبدلت 

كما اأن القانون خول ا�ضتخدام بديلني اأو اأكرث للحب�ض لذات 

ال�ضخ�ض اإل اأنه يندر روؤية ذلك مطبًقا على اأر�ض الواقع«.

املجل�ض  وع�ضو  املحامية  قالت  ذاته،  ال�ضياق  ويف 

البلدي باملحافظة ال�ضمالية زينة جا�ضم: »يف البداية اأ�ضيد 

بحر�ض جاللة امللك حمد بن عي�ضى اآل خليفة على اهتمامه 

القوانني  رائدة ومواكبة جلميع  البحرين  باأن تكون مملكة 

احلايل،  الع�ضر  مع  يتنا�ضب  مبا  وحتديثها  والت�ضريعات 

مت�ضاوية  اأ�ض�ض  على  بنى  البديلة  العقوبات  قانون  اإن  اإذ 

املت�ضررين  اأو  عليهم  املجني  بحق  اإخالل  دون  ومتنا�ضبة 

احلب�ض  طريق  عن  يكون  ل  العقاب  اأن  كون  اجلرمية  من 

العقوبة من باب الإ�ضالح وو�ضع  اأن تكون  فقط بل يجب 

ي�ضتقيم ويكون عن�ضًرا  اأن  املتهم يف و�ضع �ضخ�ض ميكن 

فعالً يف املجتمع. ويجب اأن ننوه على اأن قانون العقوبات 

البديلة ن�ض على �ضوابط و�ضروط يجب اأن تتحقق من اأجل 

تطبيق العقوبة البديلة، وهذا ما حر�ض عليه امل�ضرع اأ�ضد 

احلر�ض«.
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دعوا للتو�سع يف تطبيقها.. فعاليات وطنية:

العقوبات البديلة نقلة ت�سريعية نوعية وتر�سيخ حقوق الإن�سان وتعزيز اللحمة الوطنية

اجتماع حكومي - برملاين

 م�سرتك غًدا ملناق�سة امل�ستجدات القت�سادية

م�ساعد رئي�س الأمن العام للعمليات والتدريب

ت�سجيل 4735 خمالفة عدم ارتداء كمامة الوجه يف الأماكن العامة
فاطمة �ضلمان:

علمت »الأيام« من م�ضادر برملانية اأن 

»عن  م�ضرتًكا  برملانًيا   – اجتماًعا حكومًيا 

ملناق�ضة  املقبل،  اخلمي�ض  �ضُيعقد  ُبعد« 

م�ضتجدات الو�ضع القت�ضادي.

الجتماع  يف  ي�ضارك  اأن  املزمع  ومن 

الوطني  والقت�ضاد  املالية  وزير 

خليفة،  اآل  خليفة  بن  �ضلمان  ال�ضيخ 

وال�ضياحة  والتجارة  ال�ضناعة  ووزير 

والتنمية  العمل  ووزير  الزياين،  زايد 

اإىل  بالإ�ضافة  حميدان،  جميل  الجتماعية 

والنواب  ال�ضورى  جمل�ضي  �ضوؤون  وزير 

غامن البوعينني.

اأما من ال�ضلطة الت�ضريعية، ف�ضي�ضارك 

يف الجتماع بالإ�ضافة اإىل رئي�ضي جمل�ضي 

وعلي  زينل  فوزية  وال�ضورى  النواب 

ال�ضالح، كل من اأع�ضاء هيئتي املكتب يف 

الجتماع  اإن  امل�ضادر  وقالت  املجل�ضني، 

القت�ضادي  الو�ضع  م�ضتجدات  �ضيناق�ض 

وخطط  »كورونا«،  جائحة  ظل  يف 

الراأي  وتداول  املقبلة،  للمرحلة  احلكومة 

ب�ضاأن التعاطي معها.

املقرتح  اأن  لالأيام  م�ضدر  واأفاد 

الربملاين ب�ضاأن »متديد فرتة احلزمة املالية 

لتعزيز  �ضخها  مت  التي  والقت�ضادية 

اإ�ضافية  �ضهور  لثالثة  الوطني  القت�ضاد 

2020م«  �ضبتمرب  نهاية  حتى  لت�ضتمر 

البحث يف الجتماع،  �ضيكون على طاولة 

حيث يعتزم نواب الدفع به.

الأ�ضبوع  اأ�ضدروا  قد  نائًبا   36 وكان 

تاأييدهم  عن  فيهم  اأعربوا  بياًنا  املا�ضي 

اأن  اإىل  منوهني  احلكومي،  الدعم  لتمديد 

انتهاء  قرب  مع  خا�ضة  اجراء  اتخاذ  عدم 

يف  والقت�ضادية  املالية  احلزمة  فرتة 

و�ضوح  عدم  ظل  ويف  اجلاري،  يونيو 

اأزمة  من  النتهاء  موعد  ب�ضاأن  الروؤية 

اإىل  العمل  �ضوق  وعودة  عامليا  وكرونا 

م�ضكالت  اىل  �ضيوؤدي  الطبيعية،  حالته 

عديدة.

د.ال�ضيخ  الركن  العميد  اأكد 

م�ضاعد  خليفة  اآل  حممد  بن  حمد 

ل�ضوؤون  العام  الأمن  رئي�ض 

موا�ضلة  والتدريب،  العمليات 

تنفيذ تعليمات رئا�ضة الأمن العام، 

الإجراءات  باتخاذ  يتعلق  فيما 

تعزيز  اإىل  الهادفة  القانونية 

اللتزام باحلد من انت�ضار فريو�ض 

كورونا، م�ضرياً يف هذا ال�ضدد، اإىل 

ت�ضجيل 4735 خمالفة عدم ارتداء 

العامة  الأماكن  يف  الوجه  كمامة 

وذلك منذ بدء تطبيق القرار.

الإجراءات  هذه  اأن  واأ�ضاف 

على  للحفاظ  تهدف  وغريها، 

من  واأفراده  املجتمع  �ضالمة 

بفريو�ض  لالإ�ضابة  التعر�ض 

التزام  اأهمية  على  موؤكداً  كورونا، 

بالإر�ضادات  واملقيمني  املواطنني 

املعنية  اجلهات  عن  ال�ضادرة 

التباعد  حتقيق  و�ضرورة 

واملحال  الأ�ضواق  يف  الجتماعي 

التجارية واملنتزهات والتقيد بعدم 

اأ�ضخا�ض مع  التجمع لأكرث من 5 

الكمامات  بلب�ض  اللتزام  �ضرورة 

يف الأماكن العامة.

الأمن  رئي�ض  م�ضاعد  واأ�ضاف 

العام ل�ضوؤون العمليات والتدريب 

على  القانون  تطبيق  بجانب  اأنه 

الحرتازية،  الجراءات  خمالفي 

م�ضتمرة  التوعوية  احلمالت  فاإن 

�ضرائح  خمتلف  وت�ضتهدف 

لدى  الوعي  لتعزيز  املجتمع 

املواطنني واملقيمني باأهمية اللتزام 

للق�ضاء  الدولة  جهود  وم�ضاندة 

على الفريو�ض.

امل�ضجلة  الح�ضائيات  ووفق 

كمامة  ارتداء  خمالفات  ب�ضاأن 

القرار،  تطبيق  بدء  منذ  الوجه 

املحافظة  �ضرطة  مديرية  فاإن 

ال�ضمالية �ضجلت 1579 خمالفة، 

حمافظة  �ضرطة  مديرية  و�ضجلت 

بينما  خمالفة،   1166 العا�ضمة 

حمافظة  �ضرطة  مديرية  �ضجلت 

 803 و  خمالفة،   958 املحرق 

بوا�ضطة  ت�ضجيلها  مت  خمالفة 

كما  اجلنوبية،  املحافظة  �ضرطة 

برئا�ضة  العمليات  اإدارة  �ضجلت 

الأمن العام 167 خمالفة، يف حني 

�ضجلت الإدارة العامة لأمن املنافذ 

62 خمالفة.

فاطمة �سلمان- ح�سني املرزوق:

اأّكد فعاليات نيابية ووطنية وحقوقية اأن قانون العقوبات البديلة يعترب اأحد اأهم الإجنازات الت�سريعية املتقّدمة ململكة البحرين، والذي ي�سعها يف مكانة حقوقية عاملية اىل جانب تعزيز م�سريتها 

اإمنا جاءت بف�سل ال�سرت�ساد بتوجيهات جاللة امللك املفّدى، ويف �سياق حر�ص جاللته على تر�سيخ مبادئ حقوق الن�سان وا�ستمرار تطوير كافة  اأن العقوبات البديلة  الت�سريعية، منوهة اإىل 

الت�سريعات والقوانني التي ت�سهم يف حماية املواطن والنهو�ص به.

واأكدوا  اأن تطبيق قانون العقوبات البديلة اأحدث نقلة نوعية يف الت�سريع، كما اأ�سهم يف تعزيز مكانة مملكة البحرين على ال�سعيدين الدويل والإن�ساين وطالبوا يف التو�سع يف تطبيقه، واأ�ساروا 

اإىل اأن البحرين اليوم تقطف ثمار توجيهات جاللة امللك بتعزيز اإمكاناتها من اأجل اإتاحة املجال للتطبيق الفعال لأحكام قانون العقوبات البديلة، ليحقق ال�سالح العام، وحتقيًقا لالأهداف املرجوة من 

العقوبة وبخا�سة الردع اخلا�ص بعدم العودة اإىل ارتكاب اجلرمية.

واأ�سار النائب عمار البناي رئي�ص اللجنة النوعية الدائمة حلقوق الن�سان مبجل�ص النواب اأن مملكة البحرين �سبّاقة يف تطبيق قانون العقوبات البديلة، حلر�سها الدائم على تعزيز حقوق الن�سان، 

ومنح اأبناء الوطن فر�سة اأخرى وتاأهيلهم للعودة اإىل احلياة الطبيعية، واأ�سار اإىل اأن �ساحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى اَل خليفة قد كر�ص اهتمامه بحياة وحرية املواطن البحريني، اإذ اأوىل جل 

اهتمامه لالرتقاء مب�ستوى حقوق املواطن البحريني، وهو ما جاء به ميثاق العمل الوطني وامل�سروع الإ�سالحي ليثبت وير�سخ هذه املبادئ.

ونوه البناي اإىل اأن ا�ستمرار مملكة البحرين يف التو�سع يف تطبيق قانون العقوبات البديلة مثّل نقلة نوعية يف الت�سريع اجلنائي البحريني، و�ساهم يف معاجلة العديد من امل�سكالت املتعلقة 

بالظروف ال�سخ�سية للمتهم، وبع�سها الآخر بدواعي املالءمة يف اختيار الإجراءات املنا�سبة.

علي القطافزينب ال�سيد �سلمانزينة جا�سم�سلمان نا�سراحمد احلدادعمار البناي
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د. ديانا عبدالكرمي اجلهرمي
جامعة البحرين

البد لليل من اآخر

ال�سرت  الدنيا غري  هذه  نطلب من  ماذا  العمر،  بنا  يتقدم  عندما 

وال�سحبة الطيبة مع الأ�سدقاء واجلريان، واملعارف الذين جمعتنا 

واإياهم ظروف احلياة يف الوطن اأو خارجه؟

التي  ال�سحية  الظروف  عن  الزمالء  اأحد  مع  نقا�ش  يف  كنت 

واأ�سبحنا  م�ساجعنا،  ق�ست  التي  واجلائحة  الأيام،  هذه  بها  منر 

نتح�س�ش خطانا، ون�سفق على بع�سنا بع�ًسا، واأ�سبحت امل�سوؤولية 

واأبناء  بيته  لأهل  لنف�سه وحماية  منا؛ حماية  فرد  كل  على  كبرية 

وطنه، فامل�سوؤولية ت�سامنية الكل يتحمل امل�سوؤولية مبا قي�ش اهلل 

له اأن يكون ويف املوقع الذي و�سعته املقادير فيه.

تكلمنا عن اآبائنا واأجدادنا و�سعورهم الإن�ساين الذي نتعاطف 

الأيام، فقد كانت امل�ساجد واجلوامع بالن�سبة لهم  معه كثريًا هذه 

دور عبادة يق�سون وقتهم يف طاعة اهلل وال�ستغفار، وي�سعرون 

يلتقون  الوقت  نف�ش  ويف  العبادات  لأداء  النف�سية  بالراحة 

ال�سلوات  اخلم�ش  خالل  من  في�سعرون  ومعارفهم،  باأ�سدقائهم 

املفرو�سة اأنهم الأقرب اإىل بع�سهم بع�ًسا ويف بيت من بيوت اهلل 

التي يجد املرء فيها كل الراحة النف�سية والطمئنان القلبي والر�سا 

والتقدي�ش  الإجالل  كل  تلقى  وتعاىل  �سبحانه  اهلل  فبيوت  العقلي، 

�سلوتهم  ووجدوا  جتاربها  بكل  احلياة  خربوا  الذين  اأولئك  من 

بات  وال�سعبة  ال�سحية  الظروف  ولهذه  بينهم،  احلميمي  باللقاء 

عليهم اللتزام بالتحذيرات والتنبيهات والحرتازات التي نادت بها 

واملجتمعية،  الوطنية  بامل�سوؤولية  منهم  �سعوًرا  املخت�سة  اجلهات 

�سالمة  وبالتايل  و�سالمته،  مواطن  كل  على  احلري�سون  فهم 

فالتعاون  ومقدرة،  كبرية  م�سوؤولية  لعمري  وهي  ككل،  اجلميع 

كل يف  اجلميع،  م�سوؤولية  من  الإيجابية  وال�ستجابات  والتكاتف 

املوقع وامل�سوؤولية التي هو يتولها وامل�سوؤول عنها.

اأنف�سهم بعيدين عن املجال�ش التي  كذلك وجد الآباء والأجداد 

وتبادلهم  بينهم  فيما  والت�ساور  للقائهم  مالًذا  دائًما  اعتربوها 

يوؤمنون  مازالوا  الذي  الزمن  وذكريات  وامل�سامرات  الأحاديث 

وحلوها  ق�ساوتها  بكل  الظروف  جمعتهم  فقد  وروعته،  بجماله 

منغ�سات  من  اعرت�سهم  ما  جتاوز  على  تعاونوا  لكنهم  ومرها، 

ومعوقات بتعاونهم وتفانيهم يف خدمة جمتمعهم.

فيه  ملا  روادها  من  املجال�ش  وقد خلت  اأنف�سهم  يجدون  اليوم 

العليا  فامل�سلحة  مقدر،  عندهم  والعذر  واملجتمع  النا�ش  م�سلحة 

اجلهات  من  ال�سادرة  والتنبيهات  بالتعليمات  اللتزام  تقت�سي 

املخت�سة.

ول يح�سنب البع�ش اأن هذا الأمر �سهالً على اأولئك الرجال الذين 

اعتادوا اأن يلتقوا بزمالئهم وحمبيهم يف الأيام والأم�سيات اجلميلة، 

ولكنهم ل�سعورهم الوطني الإن�ساين يدركون اأن لل�سرورة اأحكاًما، 

الت�سامن  هذا  ويف  اجلميع،  على  نف�سها  تفر�ش  الظروف  واأن 

رونق وبريق قد ل ندركه اليوم ولكنه �سيظل يف تاريخنا �سفحات 

نا�سعة من التعاون والتكاتف وال�ستجابة املجتمعية لنداء الوطن.

ل  واأنه  تدوم،  لن  الطارئة  الظروف  هذه  باأن  يقني  على  نحن 

بد لليل من اآخر، واأن الفرج �سيكون اإن �ساء اهلل بعد ال�سدة واهلل 

�سبحانه وتعاىل قادر على اإزالة الغمة والبالء عن جمتمعنا الإن�ساين.

املجتمعات  تواجه  التي  والظروف  بالتجارب،  مليئة  احلياة 

اللبيب  كان  واإذا  والبدائل،  احللول  التاأمل ودرا�سة  منهم  تقت�سي 

بالإ�سارة يفهم، فنحن اأمام واقع ماثل ول�سنا يف مو�سع الإ�سارة، 

لنا  تكون  اأن  الوطني  والواجب  املجتمعية  امل�سوؤولية  من  وبالتايل 

الدرا�سات املعمقة، واإعمال الفكر والعقل ملواجهة اآثار ذلك، والتقدم 

بها جمتمعنا  يتمتع  التي  القدرات  باأن  واثقون  ونحن  الأمام،  اإىل 

الر�سيدة  الوطن  هذا  قيادة  بها  تتحلى  التي  ال�سيا�سية  والإرادة 

مت�سامنني  احللول  وو�سع  املقبلة  اخلطوات  درا�سة  على  قادرة 

من  الإيجابي  الفعل  على  فالقدرة  بع�ًسا،  بع�سنا  مع  ومتعاونني 

اأخالق ال�سعوب املحبة للخري والبناء، فقد عودنا هذا املجتمع على 

على  والرهان  للم�ستقبل،  ويبني  الزمان  �سلبيات  كل  يتجاوز  اأن 

اأن تبادل  �سبابنا وعطائهم وبذلهم يزداد يوًما عن يوم، ول �سك 

اخلربات والتجارب، وتقدير كل جهد وطني �سي�سهم اإن �ساء اهلل يف 

بناء امل�ستقبل، فاملرء منا مهما احتل من موقع ومكان فله م�سوؤولية 

جمتمعنا  وطاقات  بقدرات  نوؤمن  اأن  وعلينا  به،  ي�سطلع  ودور 

ودرا�سة القوى الكامنة فيه خلري اجلميع اإن �ساء اهلل.

 وعلى اخلري واملحبة نلتقي،،،

التعاون والتكاتف واال�ضتجابات االإيجابية من 

م�ضوؤولية اجلميع كل يف املوقع وامل�ضوؤولية التي يتوالها

التحديات والفر�ص يف البحث العلمي

يواجه  كورونا،  بجائحة  املرتبطة  الراهنة  الظروف  ظل  يف 

البحث العلمي حتديات جديدة من نوعها، خا�سة يف جمالت العلوم 

تت�سابق  العامل  دول  فاأ�سبحت  العامة،  وال�سحة  والطب  احليوية 

بطبيعة  فر�ست  كما   ،19 كوفيد  لفريو�ش  لقاح  تطوير  يف  بحثيًا 

والتحول  ُبعد  عن  والتعلم  الجتماعي  التباعد  مقت�سيات  احلال 

الرقمي عدًدا من التحديات للباحثني والرتبويني والنا�سرين، منها 

الدرا�سات  من  بعدد  القيام  على  القدرة  عدم  املثال  �سبيل  على 

تتطلب  التي  وامليدانية والنرثوبولوجية وال�سفية وتلك  املختربية 

فاإن  ذلك،  اىل  اإ�سافة  واملبا�سرة،  احلية  واملالحظات  العينات  اأخذ 

الو�سع القت�سادي العاملي الراهن يف ظل اجلائحة قد يوؤدي اىل 

الأبحاث  من  للعديد  املايل  الدعم  وتوقف  البحثية  املنح  تقلي�ش 

اجلهات  لدى  املايل  اليقني  عدم  من  حالة  وجود  ب�سبب  املدعومة؛ 

الداعمة اأو املانحة. 

اأن  ت�ستدعي  كورونا  الراهنة يف ظل جائحة  الظروف  اأن  بيد 

ننظر اىل ن�سف الكاأ�ش املمتلئ، فقد اأوجدت هذه الفرتة الحرتازية 

ا بحثية غري م�سبوقة وموا�سيع بحثية متنوعة يف جمالت  فر�سً

interdisciplinary r e بينية بحثية  تكتالت  وخلقت   �ستى، 

search ت�سافر فيها عدد من بيوت اخلربة يف تخ�س�سات متباينة 
كالطب والقت�ساد وتقنية املعلومات والعلوم الإدارية والإن�سانية 

املن�سورة يف  البحوث  من  كبري  عدد  ذلك  ونتج عن  والجتماعية، 

Web of Sc e اأو  جمالت علمية حمكمة مدرجة على �سكوب�ش 

وتركزت  العلمي يف جمالت خمتلفة  البحث  ن�سط  ence. حمليًا، 
الإدارة والقت�ساد  نظم  اجلائحة على  تاأثري  درا�سة  البحوث على 

وال�سحة النف�سية واللغة و�سمان اجلودة، وغريها من الدرا�سات 

يعك�ش  ب�سكل  امل�ستقبل  ت�ست�سرف  اأو  احلايل  الواقع  تدر�ش  التي 

الظروف  ظل  يف  العلمي  البحث  يف  امل�ستقبلية  الوطنية  الأولوية 

اأعلنه جمل�ش التعليم العايل، والتي تن�سب على  الراهنة ح�سب ما 

ال�سحة وال�سحة العامة والطب النتقايل وتقنية املعلومات والت�سال 

واخلدمات املالية وال�سريفة الإ�سالمية والتمويل والتاأمني، اإ�سافة 

اىل ذلك، فاإن درا�سة تاأثري العمل عن ُبعد خالل فرتة اجلائحة على 

جودة العمل وجودة الإنتاج وتاأثري التعلم عن ُبعد على خمرجات 

العملية التعلمية والتح�سيل الدرا�سي والعمليات الذهنية الداخلية 

ومهارات التفكري العليا، ودور البيئة اللغوية وتاأثري التوا�سل احلي 

Learning Ma e  وغري احلي على من�سات واأنظمة اإدارة التعلم

ل�سمان  واخلارجية  الداخلية  والعمليات   agement Systems
الراهنة  الظروف  بتقييم  املهتمني  للباحثني  ا  فر�سً ت�سكل  اجلودة، 

الفر�ش  بذلك  م�ستغلني  القائمة،  للتحديات  ناجعة  حلول  وتقدمي 

التي وفرتها اجلائحة لهم وعلى راأ�سها ما وفره العمل عن ُبعد من 

وقت خللق م�ساحة ذهنية مفيدة واإعادة ترتيب الأولويات وتنظيم 

عملية الإنتاج البحثي، وما ي�سره من �سهولة التوا�سل مع ال�سبكات 

البحثية العاملية. 

ازدياد  جميًعا  فقد لحظنا  العلمية،  الفعاليات  يخ�ش  فيما  اأما 

الإلكرتونية  العلمية  واملحا�سرات  واملنتديات  املوؤمترات  عدد 

با�ستخدام من�سات مثل Zoom اأو Microsoft Teams، و�سهد 

ب�سكل  فيها  امل�ساركني  عدد  ارتفاع  الفعاليات  هذه  على  القائمون 

اأغلبها للجمهور املعني ب�سكل مفتوح وجماين.  لفت نظًرا لإتاحة 

القت�سادية  الوقت واجلهد والتكلفة  املتاحة  التقنيات  وقد قل�ست 

للخربات  تبادل  عملية  وي�ّسرت  العلمية،  الفعاليات  هذه  مثل  لعقد 

ب�سكل حملي واقليمي ودويل وجعلت القرية العاملية اأ�سغر بكثري 

مما كانت عليه قبل جائحة كورونا. وقد �سهدنا حمليًا على �سبيل 

بداية  يف  البحرين  جامعة  اأقامته  الذي  الفرتا�سي  املنتدى  املثال 

�سهر يونيو 2020 حول م�ستقبل التنمية يف ظل التحديات الراهنة، 

والذي كان يل �سرف امل�ساركة فيه متحدثًة مع نخبة من الباحثني 

والقت�ساديني ورواد الأعمال البحرينيني. 

جميع  اىل  بالإ�سافة  حاليًا  البحريني  املجتمع  يحتاجه  ما  اإن 

واخلا�ش  العام  القطاع  موؤ�س�سات  قدمتها  التي  الرائعة  املبادرات 

قبل  من  اجلهود  وت�سافر  الهمم  �سحذ  من  املزيد  هو  م�سكورة 

هذه  ملواجهة  حياتية  حلول  على  للح�سول  والرتبويني؛  الباحثني 

ن�سطة  فكرية  بيئة  خللق  العلمية  الفعاليات  وتن�سيط  اجلائحة، 

قادرة على طرح ودرا�سة كل ما هو جديد ومفيد للمجتمع املحلي 

والإقليمي والدويل خالل هذه الفرتة الحرتازية وال�ستثنائية. 

الدكتورة كيت هندري، كلية علوم الأر�ش من جامعة بري�ستول، 

فاإن  الكيميائي،  املحيطات  اأخ�سائي علم  املتحدة: »ب�سفتي  اململكة 

املفرو�سة  القيود  هما  احلايل  الو�سع  فريقي يف  على  اأثرين  اأكرب 

على الو�سول اإىل املخترب، والعمل امليداين. نحن متخ�س�سون يف 

املناطق  اإىل  ال�سفر  على  ينطوي  امليداين  وعملنا  القطبية  البحوث 

املحلية  املجتمعات  واأنتاركتيكا.  ال�سمايل  القطب  يف  للغاية  النائية 

يف القطب ال�سمايل، وحمطات البحث يف كل من املناطق القطبي«. 

لوند،  جامعة  من  الريا�سية  الفيزياء  اإيديني،  اأندريا  الدكتورة 

ال�سويد:

العامل  حول  العلمية  واملوؤمترات  الندوات  من  العديد  نقل  »مت 

عرب الإنرتنت، مع اإمكانية للطالب ملتابعة ذلك دون التعار�ش مع 

خالل  من  الفكري  ال�ستك�ساف  ت�سجيع  اأحاول  اأخرى.  واجبات 

 eاملحظوظة غري  eولكن  الر�سمية  غري  واملحادثات  الندوات،  هذه 

عرب الإنرتنت. انتهى بي الأمر اأنا والطالب يف اأف�سل بيئة فكرية 

ممكنة، بف�سل جهود م�ساركة الأكادمييني حول العامل«. 

جامعة  يف  الهند�سة  كلية  درين�سواتر،  برو�ش  الربوفي�سور 

�سركاء  مع  م�ساريع  يف  منخرط  »اأنا  املتحدة:  اململكة  بري�ستول، 

�سناعيني يواجهون حالة حقيقية من عدم اليقني املايل. يف بع�ش 

احلالت، يتم تعليق الإ�سهامات يف امل�ساريع احلالية وامل�ستقبلية. 

الو�سع  هذا  ا�ستمر  اإذا  ولكن  الق�سري،  املدى  على  التاأقلم  ميكننا 

لفرتة اأطول فاإن تاأثري هذا النخفا�ش يف التمويل �سيعني تقل�ش 

جمموعتنا وعملنا البحثي«.

الو�ضع االقت�ضادي العاملي الراهن يف ظل 

اجلائحة قد يوؤدي اإىل تقلي�ص املنح البحثية

sh.s.aljowder@gmail.comضالح اجلودر�

مراجعات

قانون العقوبات البديلة

اجلوانب االإن�ضانية يف التعديالت االأخرية

من  موقفها  �سنوات  قبل  البحرين  ح�سمت  لقد 

امللك  جاللة  اأ�سدر  اأن  بعد  البديلة  العقوبات  قانون 

 18 رقم  قانون  خليفة  اآل  عي�سى  بن  حمد  املفدى 

ل�سنة 2017م، واملعروف بقانون العقوبات والتدابري 

يف  )العمل  الثالثة  مادته  يف  ت�سمن  والذي  البديلة، 

خدمة املجتمع يكون بتكليف املحكوم عليه ومبوافقته 

بالعمل ل�سالح اإحدى اجلهات دون مقابل، ويراعى يف 

العمل توافقه مع مهنة املحكوم عليه eاإن اأمكنe واأل 

�ساعات  ثماين  يجاوز  �سنة، ومبا ل  على  مدته  تزيد 

ال�سالبة  العقوبات  عن  بديلة  عقوبة  وهي  يوميًا(، 

بح�سب  حمددة  باأعمال  اجلاين  اإلزام  مقابل  للحرية 

طبيعة ونوع اجلرم.

وتعترب البحرين من الدول القليلة مبنطقة ال�سرق 

البديلة(، فقد  التي اجتهت لتطبيق )العقوبة  الأو�سط 

ح�سمت اأمرها قبل ثالثة اأعوام من هذا القانون، ومت 

تطبيقه مبا�سرة حيث ا�ستفاد منه 2663 حمكوًما من 

الرجال والن�ساء منذ البدء بتنفيذ القانون يف 16 مايو 

2018م.
يف  نوعية  نقلة  البديلة  العقوبات  قانون  ويعد 

حقوق  يف  البحرين  مكانة  ويعزز  الت�سريعات، 

بديلة،  عقوبات  �سبع  القانون  حدد  فقد  الإن�سان، 

منها خدمة املجتمع، الإقامة اجلربية يف مكان حمدد، 

برامج  ح�سور  الإلكرتونية،  للمراقبة  اخل�سوع 

عن  النا�سئ  ال�سرر  اإ�سالح  والتدريب،  التاأهيل 

على  البديلة  للعقوبات  احلايل  الرتكيز  لكن  اجلرمي، 

اجلانب  مراعاة  مع  املجتمع(  )خدمة  الأوىل  العقوبة 

امللك  جاللة  اإليه  اأ�سار  والذي  للمحكومني  الإن�ساين 

املفدى حني قال: »يهدف eهذا القانونe اإىل مراعاة 

دورهم  ا�ستئناف  �سبل  مبنحهم  املحكومني  ظروف 

الإيجابي يف املجتمع«.

قانون العقوبة البديلة يهدف يف املقام الأول اإىل 

ا�ستبدال العقوبة ال�سالبة للحرية اأو تخفيًفا لها، ومن 

اأعمال  البديلة  العقوبة  لتنفيذ  الوظائف  تلك  �سمن 

تنظيف وزراعة و�سيانة مباٍن، وتعترب تلك العقوبات 

البحريني، ويهدف  الت�سريع اجلنائي  نقلة نوعية يف 

اإىل مراعاة ظروف املتهمني، وينعك�ش بالإيجاب عند 

تطبيقه على الأ�سرة واملجتمع، فيحافظ على مل �سمل 

الأ�سرة ويحميها من التفكك والنفالت ويحافظ على 

مقدراتها. 

اقتداًء  جاء  قد  البديلة  العقوبات  قانون  اإن 

النجاحات  درا�سة  بعد  دولية  وجتارب  بت�سريعات 

م�ساحة  القا�سي  اأعطت  اأنها  واأبرزها  حتققت،  التي 

العقوبات  بدائل عن  تقديرية، ولختيار  لأعمال  اأكرب 

ال�سالبة للحرية اإذا اقت�سى الأمر، فهذا القانون يقدم 

خيارات اإ�سافية للقا�سي يف تقرير العقوبة املنا�سبة 

اأمامه  ويجعل  للحرية،  ال�سالبة  العقوبة  بخالف 

بديلة عن احلب�ش  تدابري  العامة فر�ش  النيابة  واأمام 

الحتياطي )مثالً(، وتعود فائدته على املتهم واأ�سرته 

ما يوؤثر على ا�ستقرار الأ�سرة ومعي�ستها.

قانون العقوبات البديلة التي �سادق عليها جاللة 

ال�سامل  العقوبة مبفهومها  اأهداف  املفدى يعزز  امللك 

والتي تقوم على �سرورة الردع، واإعادة تاأهيل اجلاين 

خالل  من  املجتمع  حماية  وكذلك  حقوقه،  و�سمان 

فعالة  اإجراءات  عرب  منها  واحلد  اجلرمية،  مكافحة 

واإ�سالحه  وتهذيبه  اجلاين  �سلوك  تقومي  يف  ت�سهم 

وتقليل احتمال العودة للجرمية.

منذ  القانون  باإنفاذ  الداخلية  وزارة  قامت  وقد 

)العمل يف  الأوىل  العقوبة  من خالل  وذلك  �سدوره 

الكثري  طبقتها  التي  العقوبة  وهي  املجتمع(،  خدمة 

من الدول ملا فيها من منفعة كبرية واأثر اإيجابي على 

اجلوانب  القانون  راعى  وقد  عليهم،  املحكوم  �سلوك 

دائرة  من  ونقلهم  عليهم،  املحكوم  يف  الإن�سانية 

فيها  يعيد  التي  العقوبة  اإىل  للحرية  ال�سالبة  العقوبة 

الفرد تقييم نف�سه لالنخراط من جديد باملجتمع.

ملف  يف  جديدة  �سفحة  يفتح  القانون  هذا  اإن 

ملفهوم  جديدة  مرحلة  ويد�سن  الإن�سان،  حقوق 

التعاي�ش ال�سلمي، وثقافة الت�سامح بني النا�ش، والعمل 

باإيجابية باملجتمع، فالعقوبة لي�ش الهدف منها النيل 

�سلوك  تقومي  اإىل  تهدف  الإن�سان، ولكنها  من كرامة 

الفرد وتهذيبه، لذا جاء يف حمكم التنزيل اأن العقوبات 

يف  )ولكم  اأعالها  الواقع،  اجلرم  بحجم  درجات 

179« واأدناها )فمن عفى  »البقرة:  الق�سا�ش حياة( 

واأ�سلح( »ال�سورى: 40«.

من هنا فاإنه يجب ت�سجيع �سركاء العمل باملجتمع، 

تطبيق  مع  مقرتحاتهم  وتقدمي  للم�ساهمة  ودعوتهم 

والتنوع  الفر�ش  يحقق  مبا  البديلة  العقوبات  قانون 

اإنها  واملهارات،  القيم  واكت�ساب  العمل،  و�ساعات 

اخلا�ش  والقطاع  املدين  املجتمع  ملوؤ�س�سات  فر�سة 

عليهم  املحكوم  لعودة  التاأهيل  برامج  يف  للم�ساهمة 

للمجتمع، وهذا ما اأكد عليه جاللة امللك حني قال: اإن 

اأحد اأهداف القانون »منح ال�سجناء الفر�سة ملمار�سة 

دور اإيجابي يف املجتمع«.
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 الملك يهنئ
 الرئيس اآليسلندي

بذكرى تأسيس بالده
 بع��ث حض��رة صاح��ب الجالل��ة الملك حمد بن عيس��ى 
آل خليفة، عاهل البالد المفدى، برقية تهنئة إلى رئيس 
جمهورية آيس��لندا جودني يوهانس��ون، وذلك بمناسبة 

ذكرى تأسيس جمهورية آيسلندا.

 الملك ورئيس الوزراء وولي العهد يتلقون 
برقيات شكر جوابية من العاهل األردني

تلق��ى حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة عاهل 
البالد المفدى، برقية شكر جوابية من أخيه صاحب الجاللة الهاشمية 
الملك عبداهلل الثاني ابن الحس��ين ملك المملكة األردنية الهاشمية 
الش��قيقة، وذل��ك ردًا على برقي��ة جاللته المهنئة ل��ه بذكرى توليه 

مقاليد الحكم في المملكة.
وأع��رب العاهل األردني عن بالغ ش��كره وتقدي��ره لجاللة الملك على 
مش��اعره األخوية النبيلة، متمنيًا لجاللته موفور الصحة والس��عادة، 

وللبحرين وشعبها الشقيق المزيد من التقدم واالزدهار.
وتلق��ى صاحب الس��مو الملكي األمي��ر خليفة بن س��لمان آل خليفة 
رئيس الوزراء، برقية شكر جوابية من أخيه صاحب الجاللة الهاشمية 
الملك عبداهلل الثاني ابن الحس��ين ملك المملكة األردنية الهاشمية 
الشقيقة، وذلك ردًا على برقية سموه المهنئة لجاللته بذكرى توليه 

مقاليد الُحكم في المملكة.

وأع��رب العاه��ل األردني ع��ن بالغ ش��كره وتقديره لصاحب الس��مو 
الملكي رئيس الوزراء على مش��اعره األخوية النبيلة، متمنيًا لس��موه 

وافر الصحة والعافية، ولشعب البحرين مزيدًا من التقدم واالزدهار.
كما تلقى صاحب الس��مو الملكي األمير س��لمان ب��ن حمد آل خليفة 
ول��ي العهد نائب القائد األعلى النائ��ب األول لرئيس مجلس الوزراء، 
برقية شكر جوابية من أخيه صاحب الجاللة الهاشمية الملك عبداهلل 
الثاني ابن الحسين ملك المملكة األردنية الهاشمية الشقيقة، وذلك 
ردًا عل��ى برقية س��موه المهنئة له بذكرى تولي��ه مقاليد الحكم في 

المملكة.
وأع��رب العاه��ل األردني ع��ن بالغ ش��كره وتقديره لصاحب الس��مو 
الملكي ولي العهد نائب القائ��د األعلى النائب األول لرئيس مجلس 
الوزراء على مش��اعره األخوية الصادقة، متمنيًا لسموه موفور الصحة 

والسعادة.

 القائد العام يبحث 
مع رئيس الحرس الوطني 

التعاون المشترك

اس��تقبل القائد العام لق��وة دفاع البحرين المش��ير 
الرك��ن الش��يخ خليفة بن أحم��د آل خليف��ة بمكتبه 
ف��ي القيادة العامة الثالث��اء 16 يونيو 2020، رئيس 
الحرس الوطني س��مو الفريق أول ركن الش��يخ محمد 

بن عيسى بن سلمان آل خليفة.
وخالل اللقاء تم استعراض عالقات التعاون والتنسيق 
المش��ترك بين قوة دفاع البحري��ن والحرس الوطني، 
كم��ا تم بحث عدد م��ن الموضوع��ات ذات االهتمام 

المشترك.

 رئيس الوزراء يتلقى مزيدًا من برقيات
التهنئة بـإقرار »اليونسكو« يوم الضمير

تلقى صاحب الس��مو الملك��ي األمير خليفة بن 
س��لمان آل خليف��ة رئيس ال��وزراء، مزي��دًا من 
برقيات التهنئة من كبار المس��ؤولين والوزراء 
والس��فراء في البحرين، بمناس��بة إق��رار فريق 
العمل التحضيري للمجلس التنفيذي لمنظمة 
األمم المتحدة والعلوم والثقافة »اليونس��كو« 
االحتفاء بمبادرة سموه الخاصة باليوم الدولي 
للضمير، مش��يدين ف��ي برقياته��م المهنئة، 
بجهود ودور س��موه في تعزيز أس��س الس��الم 
واالس��تقرار، وحرص��ه عل��ى توطي��د التضامن 

والتفاهم بين مختلف دول العالم.
وأعربوا عن خالص تهانيهم وأطيب تبريكاتهم 
إلى صاحب الس��مو الملكي رئيس الوزراء بهذه 
المناس��بة، مؤكدين أن إس��هامات س��موه في 
مس��اندة قضايا السالم العالمي عززت المكانة 
الدولي��ة للبحرين، س��ائلين المولى عز وجل أن 
ينع��م على س��موه بموف��ور الصح��ة والعافية 
لمواصل��ة مس��يرة اإلنج��ازات التي تش��هدها 

مملكة البحرين في شتى المجاالت.
من جانبه، أعرب وزير التربية والتعليم د.ماجد 
النعيمي، عن أسمى آيات التهاني والتبريكات، 
لصاحب الس��مو الملكي رئيس الوزراء بمناسبة 
موافق��ة فري��ق العم��ل التحضي��ري للمجلس 
التنفي��ذي لمنظم��ة األم��م المتح��دة للتربية 
والعل��م والثقاف��ة »اليونس��كو« باإلجماع على 
االحتف��ال بي��وم الضمير العالم��ي، الذي يأتي 
استجابًة للمبادرة الكريمة التي أطلقها سموه 
والتي كان لها أطيب األثر على الصعيد الدولي.
وق��ال النعيم��ي، إن إق��رار االحتف��اء بمب��ادرة 
سموه من قبل »اليونسكو« دليل على المكانة 
الرفيع��ة الت��ي يحظى به��ا س��موه رفيعة في 
المحاف��ل الدولي��ة تقديرًا إلنجازات��ه في مجال 
التنمي��ة المس��تدامة والتق��دم، مم��ا كان له 
أطي��ب األثر في ازدهار مملكة البحرين، س��ائاًل 
اهلل تعالى أن يحفظ سموه  ذخرًا وعزًا للجميع.

ورف��ع وزي��ر ش��ؤون الش��باب والرياض��ة أيمن 
المؤي��د أطي��ب التهان��ي وأخل��ص التبريكات 
لصاحب الس��مو الملكي رئيس الوزراء بمناسبة 
للمجل��س  التحضي��ري  العم��ل  فري��ق  إق��رار 
التنفي��ذي لمنظم��ة األم��م المتح��دة للتربية 
والعلوم والثقافة »اليونس��كو« مبادرة س��موه 
لالحتف��اء بالي��وم الدولي للضمي��ر، مضيفًا أن 
إق��رار مبادرة س��موه ج��اء بمثابة إنج��از دولي 

جدي��د يضاف لس��جل إنجازات س��موه وتقديرًا 
دوليًا رفيعًا، وتثمينًا من األمم المتحدة لجهود 
سموه الحثيثة لدعم مبادرات الضمير العالمي.
وق��ال المؤي��د، إن مبادرة س��موه ترس��خ بكل 
وض��وح نهج س��موه في دعم الس��الم العالمي 
وقيم اإلنسانية، ومس��اندة كل الجهود لتعزيز 
الع��دل  مب��ادئ  وتحقي��ق  العالم��ي  الس��الم 
والمساواة بين الجميع، من أجل تعزيز المسيرة 
اإلنسانية، ومس��اندة المجتمع الدولي لتحقيق 
الس��الم، داعيًا اهلل العلي القدي��ر أن يديم على 
س��موه الكريم موفور الصح��ة والعافية وطول 

العمر.
بدورها، أكدت رئيس��ة هيئ��ة البحرين للثقافة 
واآلث��ار الش��يخة م��ي بن��ت محم��د آل خليفة، 
بمناسبة إقرار منظمة التربية والعلوم الثقافية 
»اليونيس��كو« مب��ادرة صاحب الس��مو الملكي 
رئي��س الوزراء باليوم الدولي للضمير، أن هيئة 
الثقاف��ة واآلثار س��وف تحرص عل��ى إدراج هذا 
اليوم ضمن المب��ادرات التي تق��وم باالحتفاء 
بها وتعم��ل على تكريس أنش��طة خاصة بها 

سنويًا.
وقالت الش��يخة م��ي، إن العالم يق��ف احترامًا 
لفكرة س��موه بتخصيص ي��وم عالمي للضمير 
إن الفخر بإقرار هذه المبادرة يعم القلوب التي 
تدرك جهود س��موه الدؤوبة للعمل المس��تمر 
في نهضة مملكة البحرين وتعزيز اسمها على 

خارطة النجاحات الدولية.
كما تق��دم رئيس جهاز األم��ن الوطني الفريق 
عادل الفاضل، إلى صاحب السمو الملكي رئيس 
الوزراء باألصالة عن نفس��ه وبالنيابة عن كافة 
منتس��بي جه��از األم��ن الوطني بأس��مى آيات 
التهان��ي والتبري��كات على هذا اإلنج��از الدولي 
الجديد الذي يضاف إلى سلسلة إنجازات سموه، 
مؤكدًا أن س��موه رس��خ نهج لدعم السالم وقيم 
اإلنس��انية ومس��اندة الجه��ود لتعزي��ز حقوق 
اإلنس��ان لجمي��ع ش��عوب العالم وف��ق مبادئ 

العدل والمساواة بين الجميع.
وهن��أ وكي��ل وزارة الداخلية لش��ؤون الجنس��ية 
والجوازات واإلقامة الش��يخ راش��د بن خليفة آل 
خليفة، صاحب الس��مو الملكي رئي��س الوزراء، 
بمناسبة إقرار الفريق التحضيري ل�«اليونسكو« 
االحتفاء بمبادرة س��موه ليوم الضمير الدولي، 
وذلك تأكيدًا على دور س��موه الواضح في مجال 

العمل اإلنس��اني لتعزيز الرواب��ط بين مختلف 
شعوب وبلدان العالم.

وأضاف أن مبادرات سموه الرامية إلى نبذ العنف 
والتطرف ونشر ثقافة الحوار وتبادل األفكار من 
تعايش س��لمي، دائم��ًا ما تلقى قب��ول إجماع 
كاف��ة الدول، الفت��ًا إلى أن هذا اإلنج��از الدولي 
الجديد يأتي اس��تمرارًا لمبادرات سموه الرائدة 
على الصعيدين اإلقليم��ي والدولي ويعكس ما 
يتمتع به سموه من تقدير لدى مختلف أوساط 

المجتمع الدولي.
وفى ذات الس��ياق، أكد األمي��ن العام للمجلس 
األعلى للش��باب والرياضة الش��يخ س��لمان بن 
إبراهيم بن حمد آل خليفة أن إقرار فريق العمل 
التحضي��ري للمجلس التنفي��ذي لمنظمة األمم 
المتحدة للتربية والعلوم والثقافة »اليونسكو« 
لمبادرة صاحب الس��مو رئيس ال��وزراء الخاصة 
بالي��وم الدول��ي للضمير، إضافة هامة لس��جل 
إنجازات س��موه الكبي��رة على الس��احة الدولية 
واعتراف��ًا بمكانة س��موه الرفيعة وإس��هاماته 
الواضح��ة في بل��ورة مفاهيم جدي��دة تخاطب 
الضمي��ر العالم��ي وتوج��ه نحو قضاي��ا األمن 
والس��الم الت��ي تحت��ل قم��ة أولوي��ات قضايا 
التهان��ي  رافع��ًا، خال��ص  الدول��ي،  المجتم��ع 
والتبري��كات لس��موه على هذا اإلنج��از الدولي، 
داعيًا اهلل العلي القدير أن يحفظ س��موه ويمده 
بالصح��ة والعافي��ة لخدم��ة مملك��ة البحرين 

وشعبها الكريم.
وأك��د المن��دوب الدائ��م للبحري��ن ل��دى األمم 
المتحدة السفير جمال فارس الرويعي، أن إقرار 
االحتفال بمبادرة صاحب السمو الملكي رئيس 
الوزراء، الخاصة بيوم الضمير الدولي يعد تقديرًا 
أممي��ًا إضافيًا لجهود س��موه الدؤوب��ة الرامية 

لدعم السالم واألمن واالستقرار العالمي.
وقال إن هذه المناسبة الرفيعة لالحتفاء باليوم 
الدولي للضمير ال��ذي يؤكد على مبادئ احترام 
حقوق اإلنس��ان والحريات األساس��ية بال تمييز، 
تتوج جهود سموه لتعزيز للسالم والتسامح بين 
الدول والش��عوب وتعزيز التضام��ن والتعاون 
الدولي لخلق عالم خالي من الصراعات والحروب 
ينع��م في��ه الجمي��ع باالزده��ار والرخ��اء، داعيًا 
المولى عز وجل أن يحفظ سموه وأن يسدد على 
طري��ق الخير خط��اه لمواصلة مس��يرة التنمية 

والعطاء.

سفارة البحرين بموسكو 
تهدي كتبًا لـ»اإلدارة الدينية 

لمسلمي روسيا«
قامت سفارة مملكة البحرين لدى روسيا االتحادية، بتسليم 
اإلدارة الديني��ة مجموع��ة متنوع��ة م��ن الكت��ب والمراجع 
العربية واإلس��المية كهدية، س��توزع عل��ى مكتبة المركز 
الثقافي اإلسالمي بموس��كو ومكتبات المعاهد اإلسالمية، 
ضمن إطار التعاون الثقافي بين اإلدارة الدينية لمس��لمي 

روسيا االتحادية والسفارة.
وعبرت اإلدارة الدينية لمس��لمي روس��يا االتحادية ومجلس 
ش��ورى المفتين لروس��يا، برئاسة س��ماحة المفتي الشيخ 
راوي عين الدين، عن ش��كرها إلى رئي��س المجلس األعلى 
للشؤون اإلسالمية الش��يخ عبدالرحمن بن محمد بن راشد 
آل خليفة، وإلى س��فير البحرين لدى روسيا االتحادية أحمد 

الساعاتي.
وأعربت  عن اعتزازها وتقديرها لعالقات األخوة والصداقة 
القائمة بين البحرين وروس��يا االتحادية، في ظل ما تحظى 
به م��ن رعاية من لدن حضرة صاح��ب الجاللة الملك حمد 
بن عيس��ى آل خليفة، عاهل البالد المفدى، ورئيس روس��يا 

االتحادية فالديمير بوتين.
وأوضح الس��اعاتي أن هذه الكتب هي عب��ارة عن مجموعة  
متنوع��ة ف��ي مختلف اإلص��دارات في المجاالت السياس��ية 
واالقتصادي��ة واالجتماعي��ة والثقافي��ة المتعلقة بمملكة 
البحري��ن باللغتين العربية واإلنجليزي��ة، والتي تهدف إلى 
التعريف بتاريخ وحضارة البحرين والنهضة الش��املة التي 
تش��هدها في ظ��ل العهد الزاه��ر لحضرة صاح��ب الجاللة 

الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البالد المفدى.
يذك��ر أن المجل��س األعل��ى للش��ؤون اإلس��المية، قد قدم 
مجموع��ًة قيمًة من الكتب في مايو عام 2017 لتكون نواًة 
رئيس��ية في مكتب��ة المركز الثقافي االس��المي بموس��كو 

»دار«.

رنا بنت عيسى: عودة 6300 مواطن إلى البحرين 
       شاركت في مجموعة التركيز حول فاعلية »نظام العمل عن بعد«

أك��دت وكي��ل وزارة الخارجي��ة عضو 
المجلس األعل��ى للمرأة رئيس لجنة 
تكاف��ؤ الفرص ب��وزارة الخارجية، د. 
الش��يخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل 
خليفة، أن تطبي��ق نظام العمل عن 
بعد لم يؤثر س��لبًا على قدرة الوزارة 
عل��ى أداء كافة مهامه��ا وواجباتها 
تج��اه المواطني��ن البحرينيي��ن ف��ي 
الخ��ارج، بل اس��تطاعت إنجاز مهمة 
إعادة المواطني��ن الراغبين بالعودة 
إلى أرض الوطن والذين بلغ عددهم 

6300 مواطن.
ج��اء ذل��ك، أثن��اء مش��اركتها، ف��ي 
مجموعة التركيز حول فاعلية تطبيق 
»نظام العمل عن بعد« التي نظمها 
المجل��س األعلى للم��رأة، أمس، عبر 

االتصال المرئي اإللكتروني.
وس��لطت الض��وء على الممارس��ات 
التي صاحبت  والتحدي��ات  المتميزة 
العم��ل عن بع��د، إضافة إل��ى اآلثار 

المتحقق��ة من تطبي��ق النظام على 
مس��توى األداء المؤسس��ي والرض��ا 
الوظيفي، سعيًا إلى تطوير الخدمات 
المساندة والمبادرات الداعمة لتقدم 
المرأة ورفع مس��توى مشاركتها في 
التنمي��ة الوطنية، وبما يس��اهم في 
ضمان مبدأ تكافؤ الفرص والتوازن 

بين الجنسين.
وأك��دت أن انتش��ار جائح��ة كورونا 

ف��رض  العال��م  ف��ي  »كوفي��د19« 
علين��ا التعامل مع ظ��روف وتحديات 
مملك��ة  كان��ت  وق��د  اس��تثنائية، 
ف��ي  ب��ه  يحت��ذى  مث��ااًل  البحري��ن 
للحد  االحترازية  اإلج��راءات  تطبي��ق 
من تفش��ي الفي��روس دون تعطيل 
عجلة اإلنتاج، فلم يتوقف العمل ولم 
تنقط��ع الخدمات من خ��الل االلتزام 

باإلجراءات االحترازية والوقائية.

الملكي��ة  بالتوجيه��ات  وأش��ادت 
الس��امية من ل��دن حض��رة صاحب 
الجالل��ة المل��ك حمد بن عيس��ى آل 
خليفة عاهل البالد المفدى، بتطبيق 
نظام العمل من المنزل لألم العاملة 
ف��ي ال��وزارات والهيئ��ات الحكومية، 

اعتبارًا من 22 مارس الماضي.
وأش��ارت إلى قرار اللجنة التنس��يقية 
الملك��ي  الس��مو  برئاس��ة صاح��ب 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي 
العهد نائ��ب القائد األعل��ى النائب 
األول لرئي��س مجلس الوزراء، بالحث 
عل��ى تطبيق العمل م��ن المنزل في 
المؤسس��ات العامة متى ما توافرت 
اإلمكاني��ة، اعتب��ارا م��ن 22 مارس 
عل��ى أن تك��ون بنس��بة 50%  كح��د 
أقص��ى من ع��دد الموظفين، وفي 2 
أبريل تم السماح برفع نسبة العمل 
من المنزل ف��ي ال��وزارات والهيئات 

والمؤسسات الحكومية إلى %70.

 وأوضح��ت أن هن��اك العدي��د م��ن 
التحديات التي تأتي مع تطبيق نظام 
العمل عن بعد والتي تتطلب حلوال 
مبتكرة مثل توفير القدر الكافي من 
الخدمات اللوجس��تية وتأمين س��بل 
االتصال الرقمي المس��تقر والسريع، 
والعمل على ضم��ان أمن العمليات 

وحماية البيانات والوثائق السرية.
وأك��دت أن وزارة الخارجي��ة تعاملت 
مع هذه التحديات بعدد من الطرق، 
إذ وضع��ت معايي��ر وضوابط تنظم 
العم��ل م��ن المن��زل، كم��ا قام��ت 
بعقد ورش��ة العمل المعنية بكيفية 
بالتعاون  الوثائ��ق  تصنيف وحماية 
م��ع هيئ��ة المعلوم��ات والحكوم��ة 
اإللكترونية، ودش��نت ال��وزارة عددا 
م��ن البرام��ج ومنها برنامج تراس��ل 
وإعداد دليل المخاطبات والفهرسة، 
وانس��يابية  وذل��ك لضم��ان مرونة 

العمل.
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 محمد بن مبارك يستعرض مع وزيرة 
الصحة أوضاع طلبة الطب في الصين

اس��تقبل نائ��ب رئيس مجلس 
ال��وزراء س��مو الش��يخ محم��د 
بن مب��ارك آل خليف��ة بمكتبه 
بقصر القضيبية وزيرة الصحة 
فائقة بنت سعيد الصالح حيث 
جرى اس��تعراض أوضاع طلبة 
البحري��ن الدارس��ين في مجال 

الطب في جامعات الصين.
وأكد س��مو الش��يخ محمد بن 
اهتم��ام  خليف��ة  آل  مب��ارك 
ه��ؤالء  بأوض��اع  الحكوم��ة 
الطلبة واس��تكمال دراس��تهم 
عل��ى الوج��ه ال��ذي يؤهله��م 
للعمل في المج��ال الطبي في 

المملكة.
 م��ن جانبه��ا ش��كرت وزي��رة 

الش��يخ محمد  الصح��ة س��مو 
بن مب��ارك آل خليفة اهتمامه 

ومتابع��ة  الموض��وع  به��ذا 
سموه ألوضاع هؤالء الدارسين 

والخريجي��ن ف��ي ه��ذا المجال 
الحيوي الهام.

خليفة بن راشد: أهمية 
الرسالة اإلعالمية في تنمية 
الوعي تجاه القضايا الوطنية

اس��تقبل مستشار صاحب الس��مو الملكي رئيس الوزراء 
الش��يخ خليف��ة ب��ن راش��د آل خليفة بمكتب��ه في قصر 
القضيبية اإلعالمي إبراهيم التميمي، حيث جرى الحديث 
عن أهمية وتأثير الرس��الة اإلعالمي��ة في تنمية الوعي 

المجتمعي تجاه القضايا الوطنية.
وأش��اد الشيخ خليفة بن راشد آل خليفة بالدور التنويري 
ال��ذي يقوم ب��ه اإلعالم��ي إبراهيم التميم��ي من خالل 
وسائل اإلعالم المختلفة، عبر تقديمه لمواد ومضامين 
إعالمي��ة تتميز بالغ��زارة الفكرية والعم��ق في الرؤية 
والتحلي��ل القائ��م على ركي��زة ثقافية واس��عة وتجربة 

حياتية متعددة.
وأكد أن صاحب الس��مو الملكي األمير الوالد خليفة بن 
س��لمان آل خليف��ة رئيس ال��وزراء، حري��ص دائما على 
التأكي��د عل��ى أهمي��ة تأثير اإلع��الم في دعم مس��يرة 
نم��اء الوطن وتقدمه، وأن س��موه يحم��ل تقديرًا كبيرًا 
للصحفيين واإلعالميين على إسهامهم البارز في االرتقاء 

بالمجتمع من خالل أطروحاتهم الرصينة.
وق��ال إن البحرين تفتخر بما لديه��ا من كوادر إعالمية 
والسيما من الش��باب الذين يقدمون رؤى وأفكارًا تفيد 
المجتم��ع وتع��زز من قي��م االنتماء، متمني��ًا لإلعالمي 

إبراهيم التميمي دوام النجاح والتوفيق.
من جانبه، أعرب اإلعالمي إبراهيم التميمي عن خالص 
شكره وتقديره للشيخ خليفة بن راشد آل خليفة، مؤكدًا 
أن دعم ومساندة صاحب الس��مو الملكي رئيس الوزراء 
لإلعالميين وإشادة سموه بهم في كل المناسبات تشكل 
دافعًا لهم لبذل مزي��د من الجهد والحرص على تقديم 
رس��الة إعالمية هادف��ة تنفع الناس وتع��زز من مكانة 

الوطن وتدعم مسيرة النماء في مختلف المجاالت.

 »التنسيقية« برئاسة ولي العهد..
استئناف الدوريات المحلية منتصف يوليو دون جمهور

وافقت اللجنة التنس��يقية ال� 326، برئاس��ة صاحب 
الس��مو الملكي األمير س��لمان بن حم��د آل خليفة، 
ولي العهد، نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس 
مجلس ال��وزراء والتي عقدت عن بعد، على الس��ماح 
بالتدريب الداخل��ي والخارجي للرياضيين المحترفين 
والمنتخب��ات الوطني��ة وفق التعليم��ات المعتمدة، 
والسماح باستئناف الدوريات المحلية بحلول منتصف 

يولي��و بدون جمه��ور، بناًء على عرض وزارة ش��ؤون 
الش��باب والرياضة وتوصيات الفريق الوطني الطبي 

للتصدي لفيروس كورونا )كوفيد 19(. 
وناقشت اللجنة التنس��يقية آخر مستجدات التعامل 
مع في��روس كورونا )كوفي��د 19(. كما اس��تعرضت 
اللجنة التنس��يقية عددًا من القوانين التي تتابعها 

اللجنة.

»األشغال« تبحث و»االستهالكية 
العسكرية« االستثمار باالستزراع السمكي

بحث وكيل الزراعة والثروة البحرية بوزارة األشغال وشؤون البلديات 
والتخطيط العمراني، د. نبيل أبوالفتح، خالل لقائه مدير المؤسسة 
االس��تهالكية واالقتصادية العس��كرية العميد الركن بحري س��مير 
جاس��م شويطر، والعميد الركن بحري نعمان راشد الحسن، والنقيب 
خليف��ة الس��الم، توج��ه المؤسس��ة التابعة لق��وة دف��اع البحرين 
باالس��تثمار في مجال االس��تزراع  الس��مكي من أجل المساهمة في 

األمن الغذائي.
وقال، إن الوكالة لن تدخر جهدًا في سبيل توفير مختلف سبل الدعم 
المتاح��ة من أجل إنج��اح هذا التوجه المبارك، لم��ا يحقق المصلحة 
الوطني��ة. وأك��د أبوالفتح الحرص عل��ى تعزيز الش��راكة مع مختلف 

الجهات إلطالق مشروعات استثمارية في مجاالت االستزراع السمكي 
الذي يشكل قطاعًا واعدًا، ويعد رافدًا مهمًا في المساهمة في األمن 
الغذائ��ي الوطني للبحرين. وق��ال أبوالفتح، إن الوكال��ة وبالتعاون 
مع الجهات الرس��مية ذات العالقة لن تدخر جهدًا في س��بيل تقديم 
الدع��م ال��الزم إلنجاح مثل هذه المش��روعات التي تص��ب في مجال 
تحقيق أمن غذائي مس��تدام في البحرين، وف��ق اإلمكانيات التقنية 
والفنية الخاصة بمجال االستزراع السمكي. وبين أن الوكالة ماضية 
في توجهها انطالقًا من توجيهات وزير األش��غال وش��ؤون البلديات 
والتخطي��ط العمراني عصام خلف لتنش��يط االس��تثمار في القطاع 

السمكي الذي يعد من القطاعات الواعدة.

 محافظ الجنوبية: حملة 
توعوية عن مخاطر الحريق في الصيف

بحث محافظ الجنوبية س��مو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة آل خليفة، 
تنظي��م حملة توعوية عن مخاطر الحريق خ��الل فصل الصيف بالتعاون 
والتنس��يق مع اإلدارة العامة للدفاع المدني ومديرية شرطة المحافظة 
الجنوبي��ة، تعزيزًا للتوعية ح��ول طرق ومتطلبات األمن والس��المة في 
مختل��ف المراف��ق. جاء ذلك، أثناء ترؤس��ه اجتماع اللجن��ة األمنية »عن 
بعد«، بحضور نائب المحافظ العميد عيس��ى ثامر الدوسري، وعدد من 

الضباط األعضاء من ممثلي مختلف األجهزة األمنية.
وأش��اد محافظ الجنوبية بالدور الرائد ال��ذي تقوم به اللجنة األمنية في 
اتخاذ اإلجراءات الوقائية واالحترازية بالتعاون والشراكة بين المحافظة 
ومديرية الش��رطة، تنفيذًا لتوجيهات وزير الداخلي��ة الفريق أول الركن 
الش��يخ راشد بن عبداهلل آل خليفة بترس��يخ دعائم األمن والسالمة، في 

مختلف أرجاء المحافظة.
ب��دوره قدم رئيس مرك��ز الدفاع المدني بالرفاع النقي��ب وليد الذوادي، 
ش��رحًا مفصاًل ح��ول الحريق الذي اندلع في مس��تودع للم��واد الغذائية 
في 11 يونيو بمنطقة المعامير، فيما أش��اد س��مو المحافظ بالجاهزية 
األمنية التي يتمتع بها رجال الدفاع المدني وس��رعة االس��تجابة واألداء 
المتميز في إخماد الحريق من خالل 40 ضابطًا وضابط صف وفردًا و13 

آلية.

وأشار سموه إلى ضرورة تشكيل فريق مشترك لتعزيز اشتراطات السالمة 
في المس��تودعات التي تقع في نطاق المحافظة، فيما أشار رئيس مركز 
الدف��اع المدني، خ��الل اإليجاز، إلى جهود إخم��اد الحريق الذي اندلع في 

سكن  خاص ألسرة بمنطقة البحير وضمان سالمة أفراد األسرة. 
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 البحرين تستورد أقنعة واقية 
بـ 10ماليين دينار في شهرين

اس��توردت البحرين خالل الش��هرين الماضيين أقنعة جراحية وأقنعة 
الوجه للوقاية من الغب��ار والروائح بقيمة 10,850,653 مليون دينار 
وذلك بحسب هيئة المعلومات والحكومة اإللكترونية ضمن أهم 50 

سلعة غير نفطية يتم استيرادها.

ففي ش��هر مايو اس��توردت 243,759  ألف كمام بقيمة 5,703,962 
ملي��ون دين��ار، وفي أبري��ل اس��توردت البحري��ن 141,766 ألف قناع 
بقيم��ة 5,146,691  مليون دينار، أي بزي��ادة قدرها 101,993 قناع، 

و557,271  دينارًا خالل شهر.

سماهر سيف اليزل 

مريم بوجيري

141 ألفًا الستيراد قفازات ولوازم األلبسة الطبية

 البحرين تستورد كمامات
طبية بـ5.7 مليون دينار في مايو

رس��مية حديثة  بيانات  كش��فت 
صادرة عن إدارة شؤون الجمارك 
التابعة لوزارة الداخلية، استيراد 
أكث��ر م��ن 243 أل��ف كيلوغ��رام 
من الكمام��ات الطبية كاألقنعة 
المس��تعملة من قب��ل الجراحين 
أثن��اء العملي��ات وأقنع��ة الوجه 
للوقاي��ة م��ن الغب��ار والروائ��ح 
بقيمة إجماليه 5.7 مليون دينار 
بنهاي��ة ماي��و الماض��ي، حي��ث 
صنف��ت ف��ي المرتبة السادس��ة 
من حيث 50 سلعة أكثر استيرادًا 

خالل الفترة المذكورة.
ت��م  الت��ي  األقنع��ة  وتص��درت 
اس��تيرادها من الصين، المرتبة 
القيم��ة  ناحي��ة  م��ن  األول��ى 
اإلجمالية والتي بلغت 5 ماليين 
دينار بنح��و 242 أل��ف كيلوغرام 

من الكمامات الطبية.
المملكة خالل  اس��توردت  فيم��ا 
ماي��و نح��و 12 كيلوغرام��ًا م��ن 
القفازات ولوازم األلبس��ة الطبية 
 141 بقيمة إجمالية قدرت بنحو 
أل��ف دين��ار احتلت فيه��ا ماليزيا 
وردت  حي��ث  األول��ى  المرتب��ة 
للمملكة نح��و 31 ألف كيلوغرام 

من القف��ازات واأللبس��ة الطبية 
بقيمة 46 ألف دينار.

وبحس��ب البيانات الرس��مية، تم 
اس��تيراد نحو 17 أل��ف كيلوغرام 
ب��األوزون  الع��الج  أجه��زة  م��ن 
وباألوكس��جين وبااليروس��ول أو 

غيره��ا للتنفس، بجان��ب أجهزة 
تنفس أخ��رى واقنعة الغاز، حيث 
بلغت القيمة اإلجمالية ما يقارب 
935 ألف دينار أكثرها اس��توردت 
من ألمانيا بقيمة 439 ألف دينار.

آالف   8 نح��و  اس��تيراد  وت��م 

كيلوغ��رام من المطه��رات التي 
تحتوي على بروموميثان وغيرها 
بقيمة  األخ��رى  المطه��رات  من 
تقدر بنحو 11 أل��ف دينار أكثرها 
تم اس��تيرادها م��ن مصر بقيمة 

91 ألف دينار.

»البحرينية لإلعاقة«: االلتزام 
بتوصيات الفريق الوطني 

ضامن للوقاية من »كورونا«
أظه��رت دراس��ة أجريت عل��ى العاملي��ن والمتطوعين في 
الجمعية البحريني��ة لإلعاقة الذهنية والتوحد، أن 98% من 
المش��اركين، أك��دوا أن االلتزام بتوصي��ات الفريق الوطني 
للتصدي لفي��روس كورونا »كوفيد19«، الضامن األس��اس 
للوقاي��ة م��ن الفي��روس، عبر غس��ل اليدي��ن بالصابون أو 
اس��تخدام المعقم��ات ولب��س الكمام��ات، واالبتع��اد عن 

التجمعات. 
وهدفت الدراس��ة - الت��ي أعدها أعض��اء الجمعية د. أحمد 
األنصاري، د. هيثم جهرمي، د. نبيل سليمان - إلى التعرف 
على موق��ف العاملين والمتطوعي��ن بالجمعية إزاء جائحة 
كورون��ا »كوفيد19« وفق��ًا لعدة متغي��رات، حيث اعتمدت 

على المنهج الوصفي المقارن. 
وتكون��ت عينة الدراس��ة م��ن 97 ش��خصًا 57 موظفًا و40 
متطوع��ًا، 39 من الذكور و58 من اإلناث، تراوحت أعمارهم 

بين 18 إلى أكثر من 60 سنة. 
واستخدمت الدراسة اس��تبانة تم توزيعها على أفراد عينة 
البحث عبر الش��بكة اإللكترونية، حيث أظهرت النتائج عدم 
وجود فروق دالة إحصائي��ًا بين أفراد عينة البحث ولمختلف 
المتغيرات. وتوافق جميع المشاركين، على الشعور بالقلق 
ف��ي حال إصابة أحد من أفراد األس��رة بالفيروس، ما يظهر 
مس��توى وع��ي العاملين جميع��ا بجميع مراك��ز الجمعية، 

والتحلي بروح المسؤولية. 
المش��اركة  أن  بالجمعي��ة،  العاملي��ن  م��ن   %99 ورأى 
المجتمعية م��ع الكوادر الصحية في برام��ج الوقاية بلجان 
العم��ل الطوع��ي، واجب وطن��ي بالدرجة األولى وإنس��اني 
وأخالق��ي أيضًا. وبينت النتائج أن حوالي 89% من العاملين 
بالجمعية يؤيدون هذه المب��ادرة، بأخذ اللقاح في حال تم 
الحصول عليه، ما يؤكد ارتفاع مس��توى الوعي الصحي لدى 
جمي��ع العاملين بالجمعية بأهمية التحصين ضد األمراض 
واألوبئة. كما تبي��ن أيضًا أن 99% من العاملين بالجمعية 
متفقون على أهمية الحصول على كافة المعلومات الخاصة 
بالفي��روس واالط��الع عليها، ما دليل عل��ى تطابق وجهات 

النظر لدى كافة العاملين في الجمعية. 
ورأى 86% أن المعلوم��ات المتوف��رة حول في��روس كورونا 
»كوفيد19« مقبول��ة وكافية، ما يؤكد الدور الذي يقوم به 
األطباء والمس��ؤولون بتقديم كافة المعلومات المستجدة 
حول المرض، فيما رأي 93%، أن المؤسسات الصحية قادرة 

اآلن على احتواء الفيروس. 
كما رأى 54%، أنه يجب أن يحظى الفيروس بالعالج المركز 
في المشافي المجهزة، وأن يكون المصابون موضع اهتمام 
م��ن قبل األطباء، في حين أك��د 97%  تجاوبهم مع إجراءات 

الجمعية، والمبنية على إجراءات التباعد االجتماعي.

 وزير األشغال يبحث 
مع سلمان المخططات 

المحيطة بـ»الرملي اإلسكاني«

بحث وزير األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني 
المهندس عص��ام بن عبداهلل خلف ف��ي اتصال مرئي مع 
النائ��ب األول لرئي��س مجلس الن��واب النائ��ب عبدالنبي 
س��لمان ممثل الدائرة السادسة في المحافظة الشمالية 
مش��اريع التخطي��ط العمران��ي ف��ي الدائ��رة وخصوصًا 
تخطيط المناطق المحيطة والقريبة من مش��روع الرملي 

اإلسكاني.
وأش��اد الوزي��ر خل��ف خ��الل االجتم��اع الذي ش��اركت في 
االتصال مستش��ارة تطوير األراضي ف��ي هيئة التخطيط 
والتطوير العمراني المهندس��ة عليه رحمة بالدور الكبير 
ال��ذي يلعبه أعضاء المجل��س النيابي ف��ي خدمة الوطن 
والمواطني��ن، مؤك��دًا أهمي��ة التع��اون المس��تمر بين 
السلطتين التشريعية والتنفيذية من أجل الصالح العام. 
وت��م خالل المقابل��ة بحث ع��دد من المواضي��ع الخاصة 
باحتياج��ات الدائرة السادس��ة في المحافظة الش��مالية 
والمتعلق��ة بالتخطي��ط العمراني الس��يما المخططات 
العام��ة المحيط��ة بمش��روع الرملي اإلس��كاني وطبيعة 
الخدمات االجتماعية المتوفرة فيها، والبحث في إمكانية 
توفير أراٍض تخدم المشروعات اإلسكانية المستقبلية في 

الدائرة ضمن المخططات الحالية أو المستقبلية.
وتط��رق االجتماع المرئ��ي إلى مش��اريع الخدمات ضمن 
المخططات العامة ومش��اريع البني��ة التحتية التي تعنى 
بها الوزارة في الدائرة، كما تم بحث المش��اريع المدرجة 
ضمن خطة الوزارة للفترة 2020 – 2021 والمقرة ضمن 

الميزانية العامة للدولة لصالح الدائرة السادسة.
وشدد الوزير خلف على حرص الوزارة على تنفيذ توجيهات 
مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الملكي األمير خليفة 
بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء بالعمل من أجل توفير 

أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين.
من جانبه، أش��اد النائب عبدالنبي س��لمان بجهود وزارة 
األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني في تنفيذ 
المشاريع الخدمية في عموم المملكة، والتطوير الحاصل 

على صعيد المشاريع الخدمية التي تقدمها.

 مستفيدون وَذُووهم: 
»العقوبات البديلة« غير مجرى حياتنا

أكد مس��تفيدون وَذُووهم من قانون العقوب��ات والتدابير البديلة، أن 
القان��ون غير مجرى حياتهم مجددًا، وحولهم إلى أش��خاص فاعلين في 

المجتمع، مشددين على أن االستفادة من هذا القانون كبيرة جدًا.
وعبروا عن ش��كرهم وتقديرهم لحضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن 
عيسى آل خليفة عاهل البالد المفدى، وإلى جميع القائمين على قانون 
العقوب��ات والتدابير البديل��ة، مبينين أن س��هولة التطبيق واألهداف 

النبيلة التي تحققت من هذا القانون ال يمكن إحصاؤها.
وقال  أحد المحكومين والمس��تفيدين م��ن قانون العقوبات والتدابير 
البديلة، إن القانون غير مجرى حياته، واس��تطاع من خالله العودة إلى 

أحضان أسرته.
ووجه شكره إلى حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة 
عاهل البالد المفدى، وإلى القائمين على تنفيذ القانون، مشيرًا إلى أن 

القانون أعاد له الحياة من جديد.
وقال: »اس��تطعت العودة إلى حياتي الطبيعية، تبقى سنة من الحكم 
قبل أن يتم ش��مولي بقان��ون العقوبات والتدابي��ر البديلة، وهو األمر 

الذي أدى إلى تغيير حياتي جذريًا من جديد«.
م��ن جهتها، قال��ت والدة أحد المحك��وم عليهم إن قان��ون العقوبات 
والتدابير البديلة التي استفاد منها نجلها، بعد أن قضى 7 سنوات من 

أصل 9 سنوات، غير مجرى حياتهم.
وأش��ارت إلى أن الكلم��ات الزالت تعجز عن وصف ش��عورها بعد خروج 
ابنها من الس��جن، وعودته إلى أحضان أس��رته، وهو شخص آخر، بعد 

شعوره بالندم على ما جرى سابقًا.

وقال��ت: »نجلي م��ازال لم يس��توعب ما ج��رى له، فه��و اآلن في قمة 
الس��عادة، وسيعود شخص آخر إلى المجتمع، بتفكير آخر، وبقدرة على 
التأقلم بش��كل أكبر م��ع محيطه، ليكون عضوًا فاع��اًل ويخدم مملكته 

ونفسه وذويه«.
من جهته، قال والد أحد المحكومين ب� 5 سنوات في السجن، إن شمول 

نجله بقانون العقوبات والتدابير البديلة، أسعد األسرة كاملة.
وأضاف: »بعد أن يكون الش��خص في الس��جن، يخرج إلى النور مجددًا، 
هو أكبر دافع للشخص لتغيير حياته، حيث يرى كيف يتسابق أبناء البلد 

لخدمة البحرين، وكيف يعيشون حياتهم الطبيعية«.
وتابع: »أتوجه بش��كري إلى جاللة الملك المفدى، وكل القائمين على 
القانون، والذي أصب��ح محطة مهمة في البحرين، ويدفع كل من أخطأ 
بحق نفسه أو بلده أو اآلخرين إلى العودة مجددًا إلى الحياة الطبيعية، 

وأن يكون شخصًا فاعاًل في المجتمع«.
إل��ى ذلك، لم تس��تطع الكلمات أن تعبر عن ش��عور أح��د المحكومين 
والمستفيدين من القانون، مشيرًا إلى أن حياته تغيرت كثيرًا باإلضافة 
إلى األس��رة، مؤكدًا أن ما جرى م��ن إنجاز في هذا القانون غير حياتهم 
تمام��ًا. وأكد أن الجميع يرفعون أك��ف الدعاء إلى جاللة الملك المفدى 
عل��ى إقراره قان��ون العقوبات والتدابير البديلة، مش��يرًا إلى أنه قضى 

سنة و8 أشهر من أصل 3 سنوات في الحكم.
وأشار إلى أن عقوبته البديلة علمته الكثير، وأصبحت مدرسة بالنسبة 
ل��ه، مبينًا أنه أصبح ش��خصًا آخر بعد خروجه من الس��جن، واس��تبدال 

عقوبته.

 وفاة مواطنة ثمانينية
بـ »كورونا« وتسجيل 540 إصابة جديدة

أعلن��ت وزارة الصحة أن »الفحوصات الت��ي بلغ عددها 5671 يوم أمس 
الثالث��اء، أظهرت تس��جيل 540 حال��ة قائمة جديدة منه��ا 349 حالة 
لعمالة وافدة، و187 حال��ة لمخالطين لحاالت قائمة و4 حاالت قادمة 
م��ن الخ��ارج، كما تعاف��ت 599 حالة إضافي��ة ليصل الع��دد اإلجمالي 

للحاالت المتعافية إلى 13866«.
وأش��ارت إلى أن »عدد الح��االت القائمة التي يتطل��ب وضعها الصحي 
تلق��ي العالج بلغ 133 حالة، منها 27 حالة تح��ت العناية، في حين أن 
5613 حالة وضعها مس��تقر من العدد اإلجمالي للحاالت القائمة الذي 

بلغ 5640 حالة قائمة«.
وأعلن��ت وزارة الصحة صباح أمس »تس��جيل وفاة حالة قائمة لفيروس 

كورونا لمواطنة تبلغ من العمر 80 عامًا«. 
وتعرب الوزارة عن خالص تعازيها ألسرة الفقيدة وكافة أهلها وأقاربها. 
وبذلك يبل��غ عدد حاالت الوفاة 47 حالة. وأجرت وزارة الصحة 438080 

فحصا طبيا.
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يوثق مسيرة نصف قرن من الزمن في الكتابة منذ بداية السبعينات

 »وقفات ومواقف.. وتجربتي مع القلم«..
كتاب جديد للكاتب الشعلة

ص��در حديث��ا للكات��ب البحريني 
الشعلة كتابه  عبدالنبي عبداهلل 
ومواق��ف..  »وقف��ات  الجدي��د: 
وتجربت��ي م��ع القل��م«، ضم��ن 
إص��دارات الدار العربي��ة للعلوم 
حيث  بي��روت،  ف��ي  »ناش��رون« 
يوثق في��ه مس��يرة 5 عقود من 
الصحافي��ة،  الكتاب��ة  ممارس��ة 
بدأت بوادره��ا في العام 1971، 

وهي مستمرة حتى اليوم.
وقال الشعلة في مقدمة الكتاب 
إن الدافع األبرز إلص��دار الكتاب 
يكمن في توثيق أحداث وتجارب 
ب��أن  إليمان��ه  المس��يرة  ه��ذه 
التج��ارب اإلنس��انية ال تخلو من 
الدروس والعبر م��ن جهة، وفي 
مس��ار يوفر مادة جيدة تستحق 
الق��راءة والتأمل من جهة أخرى، 
وهناك دافع آخر إذ قد يستخلص 
منها أو يجد فيها فائدة أكبر من 
يرغب في االنخ��راط في الكتابة 

كمهن��ة أساس��ية أو كش��غف أو 
كهواية، أو تكون حافًزا يس��اهم 
في تش��جيع األقالم الشابة على 
اإلنت��اج والمس��اهمة في تراكم 

المعرفة والثقافة.
ت��م  المؤل��ف،  تبوي��ب  ووف��ق 
تقسيم الكتاب الذي يحوي 724 
صفحة إلى قسمين، ضم القسم 
األول مقدمة مسهبة تستعرض 

تجربة الكات��ب ودوافع انخراطه 
ف��ي هذا المج��ال وتتط��رق إلى 
جوانب من تط��ور الصحافة في 
التي  والرج��ال واألقالم  البحرين 

وقفت وراء هذا التطور والنمو.
األول  القس��م  يش��مل  كم��ا 
المق��االت التي كتبها ونش��رها 
خ��الل الع��ام 2019، وم��ا قبله 

بانتظ��ام ودون انقطاع بمعدل 
مقال في األس��بوع، وه��ذا الجزء 
مضامي��ن  تن��وع  ف��ي  يتف��رع 
المق��االت، فمنه��ا كتاب��ات في 
الش��أن الوطني، ومنه��ا مقاالت 
ف��ي الش��أن الخليج��ي والعربي 
واإلس��المي، ومنه��ا كتابات في 
قضايا عالمي��ة، ومنها المقاالت 
الت��ي تناولت قضايا ف��ي الفكر 
والتاريخ والف��ن والوقائع، ويبدو 
جلي��ًا أن المؤل��ف ح��رص أش��د 
الح��رص على أن يك��ون العنصر 
األس��اس في ه��ذا التن��وع، هو 
التناول العمي��ق والمعالجة غير 
التقليدي��ة مم��ا يجعل سلس��لة 
المق��االت ذات قيم��ة معرفي��ة 

نافعة.
وأدرج المؤلف القسم الثاني من 
الكتاب تحت عنوان »تجربتي مع 
القلم«، وهو يحتوي على المقاالت 
التي  والتحقيق��ات  والمقاب��الت 

أجراه��ا ف��ي بداية انش��غاله أو 
تعلق��ه بالصحاف��ة، والت��ي بدأ 
ف��ي كتابتها منذ الع��ام 1971، 
المحلي��ة  القضاي��ا  وش��ملت 
والعربي��ة والعالمي��ة المهم��ة 
التي تناولتها الصحافة في حقب 
الس��بعينات والثمانين��ات وحتى 

التسعينات.
وفي هذا الش��أن يذكر الش��علة: 
»من المهم اإلش��ارة هنا إلى أن 
محت��وى هذا الج��زء يضم نماذج 
مما توافر بي��ن أيدينا من مواد 
صحفي��ة حظيت باألرش��فة مما 
كتبته في تل��ك الفترة، حيث لم 
يكن الوضع آنذاك كما هو اليوم 
م��ن ناحي��ة الحفظ باس��تخدام 
الحديثة،  اإللكتروني��ة  التقنيات 
ومع ذل��ك فإن القارئ يس��تطيع 
تسلس��ل  بس��هولة  يتتب��ع  أن 
األحداث وتطور األس��لوب وتنوع 

المواضيع«.

عبدالنبي الشعلة

 »العاصمة«
تدرس إحياء »أصدقاء 

 الحدائق« ولقاءات
افتراضية مع األهالي

قال��ت رئي��س لجن��ة العالق��ات العام��ة واإلع��الم 
بمجلس أمانة العاصمة دمها آل ش��هاب إن اللجنة 
ناقشت في اجتماعها األخير في دور االنعقاد الحالي 
مجموعة من المقترح��ات والمواضيع أهمها إعادة 
إحياء مقترح أصدقاء الحدائ��ق وترتيب لقاءات عبر 

الفضاء اإللكتروني مع أهالي العاصمة.
وقالت آل ش��هاب: »جاء مقترح إعادة إحياء أصدقاء 
الحدائ��ق وذل��ك انطالقًا م��ن الحاج��ة الملحة إلى 
رفع مس��توى الوعي المجتمعي بأهمية المحافظة 
عل��ى الحدائق والمتنزهات ف��ي محافظة العاصمة 
واالعتن��اء به��ا وإبعادها ع��ن أي عب��ث أو تخريب 
وذلك عب��ر الش��راكة المجتمعية مع المؤسس��ات 
األهلي��ة لتبقى تلك الحدائق والمتنزهات متنفس��ًا 
صحيًا للمواطن والمقيم«. وتابعت » ناقش أعضاء 
لجنة العالق��ات العامة واإلعالم آلي��ة عمل مبادرة 
إحي��اء مجموعة أصدقاء الحدائق والتي تطرقت إلى 
مفهوم وأهداف ومهام ه��ذه المجموعة باإلضافة 
إل��ى البرامج والفعاليات المقترحة كما تم دراس��ة 
الغطاء القانوني لتشكيل هذه المجموعة بالتعاون 
مع قس��م الش��ؤون القانوني��ة بأمان��ة العاصمة. 
ودرس أعض��اء اللجن��ة إج��راءات تش��كيل مجموعة 
أصدقاء الحدائ��ق بكافة تفاصيله��ا من العضوية 
وكيفية االنس��حاب منها باإلضافة إلى الحوافز التي 
س��يتم تقديمه��ا من قب��ل كل من مجل��س أمانة 

العاصمة بالتعاون مع الجهاز التنفيذي«.
من جهة أخرى، أوضحت آل شهاب أن اللجنة تطرقت 
إلى مقترح عقد لق��اء افتراضي مع أهالي الصالحية 
ومناطق العاصمة وذلك وفقًا لإلجراءات االحترازية 
المعم��ول بها للوقاية من في��روس كورونا )كوفيد 
19( وذل��ك للتع��رف على أهم االحتياج��ات البلدية 

ومتابعة الطلبات العالقة.
وأّك��دت رئي��س اللجن��ة عل��ى مواصل��ة اس��تقبال 
الشكاوى والمقترحات عبر منصة تواصل باإلضافة 
إلى وجود مواقع التواصل االجتماعي باإلضافة إلى 
خدمة المواطنين والمقيمين عن طريق توفير أرقام 

هواتف موظفي مجلس أمانة العاصمة.
واختتمت آل ش��هاب حديثه��ا موضحة أنه »تنفيذًا 
لخطة لجن��ة العالقات العامة واإلعالم والمتضمنة 
العدي��د م��ن األه��داف االس��تراتيجية والفرعي��ة 
والتي من برامجها المجل��ة اإللكترونية والتي يتم 
إصداره��ا دوري��ًا من قبل لجن��ة العالق��ات العامة 
واإلع��الم ووحدة اإلعالم بمجل��س أمانة العاصمة، 
حيث تم مناقش��ة المح��اور واألعمدة الهامة ومنها 
اس��تعراض أنش��طة المجلس والقرارات باإلضافة 
إل��ى توصيات اللجان وغيرها من المواضيع الحيوية 
ذات االختص��اص البل��دي التي س��يتم تثبيتها في 

العدد الذي سيصدر قريبًا«.

 القبيسي يطالب بتراخيص 
وأرض للباعة الجائلين بـ»الشمالية«

تق��دم عض��و المجلس البلدي ورئي��س اللجنة الفني��ة ممثل الدائرة 
التاسعة عبد اهلل القبيسي، بمقترح يطالب فيه بتخصيص  مساحات 
أو أراٍض من البلدية »س��وق« متخصص للباع��ة الجائلين أو أصحاب 
المش��اريع الصغيرة وإصدار التصاريح لهم لممارس��ة أعمالهم التي 

تعتبر مصدر رزق أوحد ألغلبهم. 
وأرجع القبيسي أس��باب تقديم هذا الطلب للحفاظ على كرامة هؤالء 
األفراد، حيث إن هذا التصريح سيخدمهم ويجعلهم نظامين، وللحفاظ 

عل��ى المنظ��ر الع��ام بالمناط��ق المختلف��ة، باإلضافة إل��ى أنه من 
اختصاص المجالس البلدية بوضع األنظمة الخاصة بإشغاالت الطرق 

العامة واألنظمة المتعلقة بالباعة الجائلين ومراقبة تنفيذها. 
وأضاف القبيسي أن جميع المحافظات بها مساحات مخصصة ألصحاب 
»الفرش��ات« لذلك يجب أن تحذو المحافظة الشمالية حذوهم، حيث 
إن الرس��وم الرمزية التي س��توضع له��ؤالء الباعة س��يعود للبلدية، 

وسيقلل من العشوائيات.

سماهر سيف اليزل

»شرطة الشمالية«: تدريب أفراد المديرية على 
التطهير والتعقيم وفريق للتعامل مع »كورونا«

ص��رح مدي��ر عام مديري��ة ش��رطة المحافظة 
الشمالية، العميد عيس��ى القطان أنه تنفيذا 
لتعليمات رئاس��ة االمن العام في إطار تعزيز 
االلتزام باإلجراءات االحترازية للحد من انتشار 
في��روس كورونا، ت��م تدريب أف��راد المديرية 
على عمليات التطهير والتعقيم، بالتعاون مع 
الدفاع المدني، كما تم تشكيل فريق للتعامل 

مع قضايا هذه الجائحة.
وش��دد في مقابلة مع برنامج »مجتمع واعي« 
بتلفزيون البحرين على ضرورة االلتزام بارتداء 
كمامة الوجه عند الخروج من المنزل بالطريقة 

الصحيح��ة وهي تغطية األنف والفم، الفتًا إلى 
أن الهدف من ذلك، المحافظة على الش��خص 

وعائلته وأقربائه ومن ثم المجتمع كله.
وأض��اف أن فري��ق رص��د المخالف��ات، لم��س 
ارتفاع��ا في مع��دل تحرير المخالف��ات، خالل 
ش��هر رمضان وعيد الفطر، نظرًا لخروج الناس 
إلى األس��واق، مش��يرا إلى أن المديرية، قامت 
بتنظي��م ع��دة حم��الت توعوية ح��ول ارتداء 
الكمامات قبل صدور ق��رار تحرير المخالفات، 
والتركيز على أهمية التعاون للخروج من هذه 

األزمة بأقل الخسائر الممكنة.

وفيما يتعلق بتطبيق مبدأ التباعد االجتماعي، 
أوض��ح مدير ع��ام مديرية ش��رطة المحافظة 
الش��مالية أن��ه يتم فض أي تجم��ع ألكثر من 
5 أش��خاص وفق��ًا للقان��ون، والعم��ل عل��ى  
توعيتهم عن طريق مطبوعات بلغات مختلفة 
لتوضي��ح خط��ورة األم��ر، وض��رورة االلت��زام 
بتطبيق اإلج��راءات الوقائية، الفتًا إلى تدريب 
أفراد من ش��رطة خدمة المجتم��ع، بالتعاون 
م��ع األكاديمية الملكية للش��رطة للعمل على 
توعي��ة كاف��ة فئ��ات المجتمع م��ن مواطنين 

ومقيمين وبالطريقة المناسبة.

 الحسن: قرية تدريبية نموذجية ومركزًا
لـ»الجودة« في األكاديمة الملكية للشرطة

ت��رأس الفري��ق ط��ارق ب��ن حس��ن الحس��ن 
رئي��س األمن العام، رئي��س المجلس العلمي 
لألكاديمية الملكية للشرطة، االجتماع الثامن 
واألربعين للمجلس والذي عقد »عن بعد« عبر 

تقنية االتصال المرئي. 
وف��ي بداي��ة االجتماع، رحب رئي��س المجلس 
وجهوده��م  بحرصه��م  مش��يدا  باألعض��اء، 
الدؤوبة للعم��ل على تطوير المناهج العلمية 
والتدريبية، مش��ددا على المضي قدما بتنفيذ 
توجيهات وزير الداخلي��ة، رئيس مجلس أمناء 
والمتمثل��ة  للش��رطة  الملكي��ة  األكاديمي��ة 
ف��ي التركيز عل��ى ج��ودة البرام��ج التعليمية 
للمناه��ج  المس��تمر  والتطوي��ر  والتدريبي��ة 
بم��ا يواك��ب المتغي��رات األمني��ة والتحديات 
المتزاي��دة، م��ع متابعة هذه البرامج بش��كل 

مستمر بهدف تقويمها وتطويرها.
وت��م خ��الل االجتماع، اس��تعراض ع��دد من 
الموضوع��ات المدرج��ة على ج��دول األعمال، 
والمتطلب��ات  التصامي��م  مناقش��ة  ومنه��ا 
التدريبي��ة  القري��ة  لتدش��ين  المقترح��ة 
النموذجي��ة باألكاديمية والتي جاءت بناء على 
توجيهات مجلس األمناء في اجتماعه برئاسة 
وزير الداخلية وتهدف لتدعيم الجانب النظري، 
عب��ر مح��اكاة الواق��ع، كم��ا تحت��وي القري��ة 
التدريبية على آخر ما توصلت إليه التكنولوجيا 
في المجال األمن��ي وكذلك في عالم الجريمة، 
مما يجع��ل المتدرب على دراية ومعرفة تامة 
بهذه التطورات عبر التدريب النظري والعملي. 

كما تم استعراض البرنامج التدريبي المقترح 
للمتطوعين لخدمة األمن العام.

وناقش المجلس العلمي لألكاديمية، مقترحًا 
بإنش��اء مرك��ز ضم��ان الج��ودة واالعتمادات 
األكاديمي��ة  مه��ام  لحوكم��ة  األكاديمي��ة 
وإداراتها وفقًا إلدارة ممنهجة، تماش��يًا مع ما 
هو معمول به بمؤسس��ات التعلي��م العالي، 
كم��ا ت��م اس��تعراض تقري��ر ح��ول الجلس��ة 
ومس��تقبل   »19 Covid« بعن��وان  الحواري��ة 
التعلي��م والتدري��ب باألكاديمي��ات والكليات 
الش��رطية والتي ش��ارك بها آم��ر كلية تدريب 

الضب��اط وعقدت في دبي وتم فيها مناقش��ة 
وكلي��ات  باألكاديمي��ات  التعلي��م  مس��تقبل 
الش��رطة وإمكاني��ة التحول إل��ى التعليم عن 
بعد واس��تعراض اإليجابيات والتحديات لهذا 

الموضوع.
وفي ختام االجتم��اع، أكد رئيس األمن العام، 
رئيس المجلس العلم��ي لألكاديمية الملكية 
التطوي��ر  عل��ى ض��رورة مواصل��ة  للش��رطة 
تقدم��ه  م��ا  كل  ف��ي  بالج��ودة  واالهتم��ام 
األكاديمية م��ن البرامج التعليمية والتدريبية 

وبما يحقق  رسالتها على الوجه األكمل.
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الحمر يبحث مع »برلمانية اإلسكان« حلحلة الطلبات  
اس��تعرضت لجنة التحقيق البرلمانية بش��أن 
عدال��ة معايي��ر التوزي��ع للطلبات اإلس��كانية 
وكلف��ة بن��اء الوح��دات اإلس��كانية ومراع��اة 
الوح��دات  تصمي��م  ف��ي  الفني��ة  الش��روط 
اإلس��كانية بمجلس النواب الخط��ط والبرامج 
التي تعتمدها وزارة اإلسكان لحلحلة الطلبات 
اإلس��كانية، س��واء في مش��اريع مدن البحرين 
الجديدة أو برامج الش��راكة مع القطاع الخاص 
كبرنام��ج مزايا، وال��رؤى المس��تقبلية لتلبية 

الطلبات المدرجة على قوائم االنتظار.
ج��اء ذلك خ��ال عقد وزير اإلس��كان م.باس��م 
الحمر اجتماع عمل موس��ع الثاثاء، برئاس��ة 
النائب زين��ب عبداألمير بمقر وزارة اإلس��كان 
بالمنطق��ة الدبلوماس��ية، وذل��ك ف��ي إط��ار 
التنسيق المستمر بين الوزارة ولجنة التحقيق 
البرلمانية الس��تيفاء المحاور الرئيسة لمحاور 
اللجن��ة، بحض��ور كل من نائ��ب رئيس اللجنة 
حم��د الكوهج��ي، والنواب أحمد الدمس��تاني، 
وفاح هاشم، وعمار قمبر، وعبدالرزاق حطاب، 
وسوس��ن كمال، ومن جانب وزارة اإلسكان كل 
من وكيل الوزارة الش��يخ عب��داهلل بن أحمد آل 
خليفة ، والوكيل المساعد للمشاريع اإلسكانية 
م.سامي بوهزاع، والوكيل المساعد للسياسات 
والخدمات اإلس��كانية د.خال��د الحيدان، وعدد 
من المس��ؤولين بالوزارة، حي��ث أكد الطرفان 
على أهمية التنسيق المشترك إليجاد مبادرات 
وحلول تس��هم في تس��ريع حصول المواطنين 

عل��ى خدماتهم اإلس��كانية، واتف��ق الطرفان 
عل��ى تزويد اللجنة بالمعلوم��ات والمتطلبات 
التي تق��دم بها الن��واب أعض��اء اللجنة خال 

االجتماع.
وفي بداية اللقاء، رحب وزير اإلس��كان برئيس 
وأعض��اء اللجن��ة، مش��يدًا بمس��توى التعاون 
بين الوزارة ومجلس النواب بش��كل عام ولجنة 
التحقي��ق البرلماني��ة بش��كل خ��اص، األم��ر 
الذي يس��هم ف��ي توطيد أوجه التع��اون بين 
الس��لطتين التشريعية والتنفيذية، بما يصب 
في صال��ح المواط��ن، مج��ددًا تأكي��د حرص 
ال��وزارة على تقدي��م كافة أوج��ه التعاون مع 

اللجنة بما يسهم في نجاح عملها.

وش��هد اللقاء تب��ادل وجهات النظ��ر واإلجابة 
على األس��ئلة المطروح��ة من النواب بش��أن 
مح��اور وموضوعات عمل اللجنة، واس��تعرض 
وزير اإلس��كان آلية عمل ال��وزارة في التعامل 
م��ع طلبات المواطنين في مختلف مراحل دورة 
الطل��ب، متناواًل المعايير الفنية إلعداد قوائم 
التوزيع في المش��اريع الجاهزة، والتي تحددها 

األنظمة اإلسكانية.
من جانبها أكدت عبداألمير حرص اللجنة على 
التع��اون مع وزارة اإلس��كان لتقديم توصيات 
تخ��دم الملف اإلس��كاني، الفتة إل��ى أن مجال 
ه��ذا التعاون بي��ن الجانبين يأت��ي في صالح 

المواطن البحريني بالدرجة األولى.

 »خدمات النواب« توافق 
على استمالك مستشفى البحرين الدولي

ناقش��ت لجنة الخدم��ات النيابية عن ُبع��د أمس االقتراح برغبة بش��أن 
اس��تماك مستشفى البحرين الدولي وتحويله لمستشفى حكومي، حيث 
ق��ررت اللجنة وبإجماع األعضاء الحاضرين الموافقة على االقتراح، ورفعه 

إلى هيئة مكتب المجلس.
وأكد رئيس اللجنة النائب ممدوح عباس الصالح أن اس��تماك مستشفى 
البحرين الدولي من قبل الحكومة يمثل خطوة هامة وضرورية، خصوصًا 
في ظل الظروف الراهنة، والتي تجعل من بناء واستماك الصروح الطبية 
على رأس األولويات، حيث تشكل هذه الخطوة تخفيفًا للعبء الكبير الذي 

يتحمله مجمع السلمانية الطبي، والمراكز الصحية األخرى.
وأش��ار إل��ى أن وزارة الصحة ومن خ��ال مرئيات ثمنت أه��داف االقتراح 
برغب��ة أك��دت إحالتها المقت��رح للمجلس األعلى للصح��ة، كونه صاحب 
االختصاص في موضوع بناء واس��تماك المستشفيات الحكومية، معربًا 
عن ثقته من تحس��س المجلس للمصلحة العامة الس��تماك مستشفى 
البحري��ن الدولي وفتحه بعد إجراء عمليات الصيانة المطلوبة، خاصة مع 
وجوده ضمن مس��احة تشهد كثافة س��كانية عالية، وذلك ضمن امتداد 
قرى ش��ارع البديع، األمر الذي سيسهم في استيعاب المواطنين، ويخفف 
الضغط على المستش��فيات والمراكز الصحية ف��ي المنطقة، ويعزز من 

تقديم الخدمات الصحية في المملكة.
ولفت إلى أن مستش��فى البحري��ن الدولي يمثل مركزًا طبي��ًا متكامًا، و 
يحتوي على كافة األقس��ام المطلوبة منها الطوارئ والوالدة والعمليات 
وأقس��ام األش��عة والمختب��ر والصيدلية، والعي��ادات الخارجي��ة، وتتوفر 
فيه األجنحة المختلفة للتنويم، حس��ب الحاج��ة المتعلقة بالتخصصات 
العاجية المختلفة، واألقسام األخرى التي من شأنها تقديم العديد من 
الخدمات العاجي��ة والوقائية، والمكاتب اإلدارية، والمواقف المناس��بة 
للس��يارات. وبي��ن أن مستش��فى البحرين الدولي ش��به جاه��ز، ويتمتع 
بمس��احة كبيرة، تفوق حجم المركزين في منطقت��ي جدحفص وباربار، 
والعمل على اس��تماكه سيس��هم في القدرة على جعل��ه متاحًا لتقديم 
الخدمات الطبية والصحية بشكل س��ريع، وليعطي دفعة جديدة للتقدم 
الذي تتمتع به مملكة البحرين في هذا المجال، ويعزز الدور الافت الذي 

توليه المملكة في االستثمار المستمر من أجل صحة المواطنين.
وناقشت لجنة الخدمات االقتراح برغبة بشأن منح بطاقة لمرضى السكلر 
على غرار البطاقة التي تمنح لألش��خاص ذوي اإلعاقة، حيث اطلعت على 
المرئي��ات المقدمة من وزارة العم��ل والتنمية االجتماعية، ورفعت طلبًا 

للحصول على مرئيات وزارة الصحة بهذا الشأن.

الصالح: يوٍم الطبيب 
البحريني محطة وطنية 

لالحتفاء باإلنجاز والعطاء
أك��د رئي��س مجلس 
ب��ن  عل��ي  الش��ورى 
أن  الصال��ح  صال��ح 
صاح��ب  مبارك��ة 
الملك��ي  الس��مو 
ب��ن  خليف��ة  األمي��ر 
خليف��ة،  آل  س��لمان 
رئيس ال��وزراء، خال 
الوزراء  جلسة مجلس 
باعتماد يوم للطبيب 
أول  ف��ي  البحرين��ي 

أربعاء من شهر نوفمبر 
كل ع��ام، وتخصيص جائزة باس��م س��مّوه لتكريم 
األطباء البحرينيي��ن المتميزين في البحث العاجي 
والطب��ي، يعكس الدعم والرعاي��ة التي يحظى بها 
ال��كادر الطبي في ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب 
الجالة عاهل الباد المفدى، والفخر واالعتزاز نظير 
عطائه��م اإلنس��اني الكبير، والتضحي��ات الوطنية 
المستمرة لتوفير الرعاية الصحية وعاج المرضى، 
والحفاظ على صحة وسامة المواطنين والمقيمين 

في المملكة.

رئيس مجلس الشورى 

 الصالح يطالب يدعم 
متضرري »كورونا« 3 أشهر 

إضافية بـضوابط جديدة
طالب رئيس لجنة الخدمات النائب ممدوح الصالح بتمديد 
3 أش��هر إضافية لدعم المتضررين ج��راء تداعيات جائحة 
في��روس كورونا )كوفي��د 19( ولكن وف��ق ضوابط جديدة 
تس��تثني بعض القطاعات الخاصة والجامعات والمدارس 
و«الهايبر ماركت« والصيدليات وبعض المؤسسات الكبير 
كش��ركتي ألبا وبابك��و وبعض القطاعات الت��ي لم تتأثر، 
مشيرًا إلى أن هذه الضوابط ستزيد من حجم مبالغ الدعم 

للمتأثرين قطعيًا. 
وق��ال الصالح إن ه��ذا يؤيد المقترح ال��ذي تقدمت به مع 
مجموعة من السادة النواب في موضوع دفع الرواتب ثاثة 

شهور وفق ضوابط ونسب يعينها الوزير المعني. 
وتق��دم الصالح م��ع مجموعة من النواب باقت��راح بقانون 
عل��ى إضافة بند جديد إل��ى قانون التأمي��ن ضد التعطل 
ين��ص إضاف��ة فئة جدي��دة إل��ى مس��تحقي التأمين ضد 
التعطل بس��داد أجور العمال البحرينيي��ن المؤمن عليهم 
بموجب قانون التأمين االجتماعي في الشركات والمنشآت 
والمؤسسات التي تأثرت اقتصاديا بجائحة كورونا )كوفيد 
19( ومدد ونسب تسديد األجور بناء على قرارات تصدر من 
مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير على أال يتجاوز س��داد 

األجور حدًا أقصى مقداره األجر المؤمن بموجبه.

»اإلسكان«: التعاون مع »التحقق البرلمانية« 
مشروط بالحفاظ على خصوصية البيانات

قالت وزارة اإلس��كان إنه��ا لم تمتنع عن تقدي��م المعلومات التي تقدم 
أعضاء لجن��ة التحقق البرلمانية بش��أن عدالة معايي��ر التوزيع للطلبات 
اإلس��كانية بطلب الحصول عليها، مبينة أنه��ا طلبت من النواب مخاطبة 
ال��وزارة بصورة رس��مية وف��ق اإلج��راءات المتبعة على أن تق��وم الوزارة 

بتزويد اللجنة بالمعلومات وطلبات اللجنة بصورة رسمية أيضًا.
وأكدت الوزارة أنها ال تمتنع على اإلطاق عن إطاع اللجنة على المعلومات 
اإلسكانية شريطة الحفاظ على خصوصية البيانات الشخصية للمواطنين، 
كم��ا إن المعلومات المطلوبة ال يمكن الرد عليها بصورة آنية وش��فاهة 

دون الرجوع إلى قاعدة البيانات واستخراج المعلومات بدقة.    
أوضح��ت أن اللق��اء الذي عقد أمس م��ع لجنة التحقق البرلمانية بش��أن 
عدالة معايير التوزيع للطلبات اإلسكانية وتكلفة بناء الوحدات اإلسكانية 
ومراعاة الش��روط الفنية في تصميم الوحدات اإلسكانية بمجلس النواب 
قد ج��رى وفقًا لطلب اللجنة بش��أن القيام بزيارة مقر ال��وزارة وهو األمر 
الذي ت��م الترحيب به عل��ى الرغم من الظ��روف الراهن��ة والتي تتطلب 
اتخاذ أقصى درجات الوقاية حفاظًا على س��امة الموظفين والمراجعين، 
وبالفعل تم االستقبال بحضور الوزير ووكيل وزارة اإلسكان »رئيس لجنة 
اإلس��كان« و كبار المس��ؤولين بال��وزارة باإلضافة إلى ممثلي الش��ؤون 

القانونية.

وبين��ت ال��وزارة أيضًا أن هناك معلومات طلبت من الوزارة س��بق وأن تم 
ال��رد عليها فعليًا كتابة في ردود الوزارة على أس��ئلة اللجنة خال الفترة 
الماضية، مش��يرة إلى أن ما تم تزويد اللجنة ب��ه من معلومات وبيانات 

وإحصائيات يدل على مدى التعاون مع النواب.
وقالت إنها أك��دت في بداية اللقاء أن أبواب الوزارة مفتوحة أمام النواب 
للقيام بالزيارة الميدانية واالطاع على آلية عمل الوزارة، وتم تقديم شرح 
ح��ول اإلدارات ومواقع وجودها بالوزارة لتس��هيل وصول اللجنة للحصول 
على جميع االستفس��ارات دون أي تدخل من اإلدارة العليا بالوزارة، إال أن 
األس��ئلة التي وردت يتطلب الرد عليها كتابة وبصورة رسمية، مبينة أن 
هن��اك عددًا من المواضيع والطلبات واالستفس��ارات ال��واردة من اللجنة 
كان يتطل��ب في الرد عليها االس��تعانة بالش��ؤون القانونية للتأكد من 
مدى مطابقتها لمحاور لجنة التحقيق واألنظمة اإلس��كانية، وأن الوزارة 
وفور انتهاء االجتماع شرعت بالفعل في االستعداد للرد على المعلومات 

والبيانات المطلوبة.
وجددت وزارة اإلس��كان اس��تعدادها الت��ام لمواصلة التع��اون مع لجنة 
التحقيق لما في ذلك من أثر في تحقيق الصالح العام وصالح المواطنين، 
ويعزز التجربة الديمقراطية بالمملكة، معربة عن تقديرها الكامل لدور 

اللجنة وما سيصدر عنها من توصيات تسهم في إثراء الملف اإلسكاني.

 الكوهجي: »اإلسكان« غير 
متعاونة مع لجنة التحقيق

ق��ال نائ��ب رئي��س لجن��ة التحقي��ق البرلمانية بش��أن 
عدال��ة معايير التوزيع للطلبات اإلس��كانية النائب حمد 
الكوهج��ي إن الوزارة غير متعاون��ة مع اللجنة ولم تقدم 
أي معلوم��ات ش��افية وواضحة إل��ى اللجن��ة، مؤكدًا أن 
تعامل الوزارة يعيق عمل اللجنة وحق النواب الدستوري 

في عمل لجان التحقيق في الشأن العام.
وأشار النائب الكوهجي إلى أن اللجنة البرلمانية اجتمعت 
مع المس��ؤولين ف��ي وزارة اإلس��كان ولم يق��دم الوزير 
والمسؤولون في الوزارة أية إجابة واضحة على تساؤالت 
النواب سواء عن معايير توزيع الوحدات اإلسكانية وحجم 
الوحدات وقوائم االنتظار للوحدات، مشيرًا إلى أن ممثلي 
ال��وزارة تعذروا عن اإلفصاح ع��ن أي معلومات بحجة أن 
ه��ذه المعلوم��ات س��رية وه��ذا األمر يتناف��ى مع عمل 
اللجنة ف��ي التحقيق والحق الدس��توري. وبين الكوهجي 
أن الائحة الداخلية صريح��ة فيما يخص لجان التحقيق 

صريحة وواضحة. 

 المالكي يدعو 
لحزمة مالية جديدة بضوابط

أكد النائب باسم المالكي أهمية إطاق حزمة مالية جديدة 
للحفاظ عل��ى ديمومة االقتصاد الوطن��ي ودعم العاملين 
في القطاع الخاص وخصوصًا في المؤسس��ات والش��ركات 
المتض��ررة بفع��ل تداعي��ات جائحة كورون��ا »كوفيد19« 

والتي تمر على البحرين والعالم.
وأوض��ح، أن عوام��ل الدف��ع بدفع��ة جدي��دة وحزمة دعم 
أخ��رى الزالت باقية وذل��ك لكون األزمة ل��م تنته إلى اآلن 

والتداعيات السلبية مستمرة.
وش��دد المالكي على أن تك��ون الدفعة والجزم��ة المالية 
القادم��ة مقنن��ة وبضواب��ط بحي��ث تش��مل المتضررين 
واألكث��ر اس��تحقاقًا. وأض��اف أن اس��تمرار األزم��ة يتطلب 
بالدفع بحزمة اقتصادية ومالية ل�3 أش��هر أخرى سواء من 
دعم رواتب العاملين بالقطاع الخاص لثاثة أشهر وإعفاء 
المش��تركين من فواتير الكهرباء والماء وتوفير منح مالية 

للمؤسسات المتضررة وإيقاف قروض االستبدال.

 »مرأة الشورى« تواصل بحث 
مشروع قانون »العدالة اإلصالحية لألطفال«

واصلت لجنة ش��ؤون الم��رأة والطفل بمجلس 
الش��ورى الثاث��اء، برئاس��ة هال��ة فاي��ز بحث 
العدال��ة  قان��ون  بإص��دار  قان��ون  مش��روع 
اإلصاحي��ة لألطف��ال وحمايته��م م��ن س��وء 
المعاملة، المرافق للمرس��وم رقم )20( لس��نة 
2019، المقدم من الحكوم��ة الموقرة، و الذي 
يهدف إلى تحقيق العدالة اإلصاحية لألطفال، 
ورعايتهم وحمايتهم من سوء المعاملة، وذلك 
اتساقًا مع االتفاقيات والمعاهدات الدولية التي 
صادق��ت عليها البحرين. وفيما أش��ادت اللجنة 
خ��ال االجتم��اع الذي عق��د عن ُبع��د بصياغة 
مشروع القانون الذي جاء من الحكومة، مشيرة 
إلى أن مش��روع القانون مصاغ بطريقة حرفية 

ومهني��ة محكم��ة بم��ا سيس��هم في س��هولة 
تطبيق��ه إذا دخل حيز التنفي��ذ، وذلك لضمان 
تحقيق العدالة اإلصاحية لألطفال، ورعايتهم 
وحمايته��م م��ن س��وء المعاملة، اس��تكملت 
اللجنة مناقش��ة ما انتهت إليه ف��ي اجتماعها 
الماضي، حيث اس��تكملت اللجن��ة أربعة أبواب 
م��ن مش��روع القان��ون، وذلك بمناقش��ة )69( 
مادة وقد طلب��ت اللجنة رأي الجه��ات المعنية 
في صياغة ومضمون بع��ض هذه المواد، قبل 
أن تش��رع في مناقشة مواد الباب الخامس من 
القان��ون والمتعلق ب�«األح��كام الختامية« في 
القانون. حيث يتكون هذا الباب من )24( مادة، 
وقد نظم الباب المحاكمات والدعاوى والقرارات 

المتعلق��ة باألطف��ال. وتطرق��ت اللجنة خال 
االجتماع لمناقش��ة المواد المتعلقة بالرسوم 
أم��ام  بالتقاض��ي  الصل��ة  ذات  والمصاري��ف 
اللجن��ة القضائي��ة للطفولة ومحاك��م العدالة 
اإلصاحي��ة، والم��واد الت��ي تتن��اول الدعاوى 
المدني��ة الخاص��ة باألطف��ال والت��ي ال تقب��ل 
أم��ام محاكم العدال��ة اإلصاحي��ة. فيما تمت 
مناقش��ة المواد المرتبطة باألش��خاص الذين 
يح��ق لهم حض��ور محاكمة األطف��ال. وأكملت 
اللجنة مناقش��ة مواد مشروع القانون المتكون 
من خمس��ة أبواب والمتضمن )89( مادة، كما 
ناقش��ت اللجنة مواد اإلصدار وهي خمس مواد 

وكذلك تم مناقشة ديباجة القانون.
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برافو للمخالطين؟!!

بالفعل كلمة ش��كرًا قليلة في حق كل من الزال يراود المجالس 
ويس��تمر ف��ي التجمع��ات، ه��ذا هو المواط��ن اإليجاب��ي الذي 
يحافظ عل��ى العادات والتقاليد ويحمل على عاتقه هم الحفاظ 
عل��ى التراث األصيل، ه��ذا هو المواطن الذي بالفعل يس��تحق 
التقدي��ر والتكريم، فل��واله لتم إقفال المجال��س وتوقف لعب 
ال��ورق واألحاديث الجانبية الهامة جدًا والتي عادة ما تكون في 

مجملها إشاعات وأكاذيب وبطوالت وهمية!
ش��كرًا لكل من يض��رب باإلرش��ادات االحترازي��ة والمؤتمرات 
الصحفية ونداءات منظم��ة الصحة العالمية والهيئات اإلغاثية 
ع��رض الحائ��ط، ويس��تمر بالله��و والجمع��ات والتجمع��ات 

واللقاءات!
ش��كرًا لكل من نق��ل الفيروس ألهل��ه وأبنائ��ه وأبويه وجميع 
م��ن حوله دون أدنى اكتراث لهم، بالفعل ش��كرًا لك من القلب 
وبرافو لك وعليك، فأنت البطل في زمن التزم فيه الجميع بعدم 
الخ��روج والبقاء في المنزل، بينما أن��ت الرجل الخارق وعنتر هذا 
الزمان الذي ال تبالي بما يحدث في العالم بأس��ره وتخرج خروج 
األبطال لتبرهن بأن البش��رية جمعاء على خطأ وأنت وأصحابك 

على حق وصواب!
ال أعل��م أي عقل تفكر به، بل أي قلب تحمله بداخلك وأي ضمير 

لديك يجعلك غير آبه بأسرتك، كيف تواجه أبناءك وأنت تضحي 
بصحته��م وحياتهم م��ن أجل أن تله��و هنا وهناك وتتس��امر 
م��ع أصدقائك، ال أعلم كيف س��تواجه أبواك وأن��ت تراهم على 
الس��رير األبيض يعانون ويتذوقون مرارة األلم والسبب طيشك 
واستهتارك وتغليب مصلحتك الشخصية على حساب المصلحة 

العامة. 
بالطبع ال أش��ير فيم��ا كتبت أعاله لمن خال��ط بغير قصد وهو 
متخذ كل اإلجراءات االحترازية والتدابير الكفيلة وملتزم بجميع 
التعليم��ات الصادرة من الفرق الطبية، ولكن أوجه كالمي لمن 
ال يزال في عناده ومكابرته غير معتبر لألعداد التي تتزايد يومًا 

بعد يوم للمصابين بفيروس كورونا. 
أقول لمثل هؤالء المستهترين عودوا لرشدكم قبل أن يعيدكم 
الق��در إليه رغم��ًا عنكم، عودوا قبل أن تكونوا س��ببًا في فقدان 
عزيز لكم وبعدها لن يفيدكم الندم ولن ينفعكم اس��تهتاركم 

وال تجمعاتكم في هذا الوقت العصيب. 
أم��ا من ال ي��زال مطبقًا لكاف��ة التعليم��ات والتوجيهات فأنت 
بالفع��ل مث��ال للمواط��ن المخلص، وق��دوة يعت��ز ويفخر بها 
الجميع، وتعكس بأخالقك هذه حقيقة المجتمع الواعي وتكون 

مرآة صادقة له.

قانون قيصر بين الخليج وسوريا

اس��تخدمت عواص��م خليجي��ة ع��دة ف��ي 
فترات قريبة كلم��ة »الحكومة« بداًل من 
»النظام«، لوصف قادة س��وريا، ولم يكن 
األمر بحاجة إلعادة طرح سؤال نزق إن كنا 
خليجيي��ن أواًل أم تج��ارًا أواًل؟! واآلن نعيد 
طرحه مع توس��يع التعري��ف فيما يخص 
سوريا إن كنا في الخليج عربًا أواًل أم تجارًا 
أواًل؟! نزعة التاج��ر الخليجي الموصومين 
بها تم تكييفه��ا لتبدو مقبولة بالترويج  
القائ��ل إن مراكز أبح��اث صهيونية ترى 
توظيف المال الخليجي إلعادة إعمار سوريا 
عبر إقناع من موسكو، التي عليها التعهد 
بإخ��راج اإليرانيي��ن من س��وريا أواًل، وبذا 
تكتمل الحبكة. ولنتذك��ر أن إعادة إعمار 
البل��دان المدم��رة بعد الح��رب هو مجال 
استثماري مغٍر لكل رأسمال من سوليدير 
في بيروت إلى البوس��نة والهرسك، حيث 

كان المستثمر الخليجي هناك.
نشير أواًل إلى بدء سريان قانون قيصر الذي 

يمنع التعامل مع النظ��ام القائم برموزه 
الحالية مما أدى إلى أزمة اقتصادية حادة 
في س��وريا ق��د تكون مفي��دة للخليجيين 
وق��د ال تكون كذل��ك، فق��د أدت النهيار 
أن  األس��د  أراد  حي��ث  الس��ورية  اللي��رة 
يكون هناك س��وريا المفيدة وس��وريا غير 
المفيدة، لكنه فش��ل وخس��رالنظام كما 
يقول خبراء س��وريون ثلثي ثروات سوريا 
وكل مص��در للعمل��ة الصعب��ة كالنفط 
والماء والغاز ومحط��ات الكهرباء والقمح 
والقط��ن والزيتون فاألراض��ي التي فيها 
الخي��رات أم��ا تح��ت س��يطرة المعارضة 
واألت��راك أو األكراد واألمريكان في حقول 

النفط السورية بذريعة منع داعش.
ويق��ال إن العقوبات األمريكية الس��ابقة 
على س��وريا ق��د فش��لت، مم��ا يعني أن 
قان��ون قيصر قد ال يس��قط األس��د أو قد 
ال يس��قط النظ��ام برمت��ه، مم��ا يجعل 
الباب مفتوحًا لدخول المستثمر الخليجي 

إلعادة إعمار س��وريا. فم��ن غيرالمعقول 
اس��تبعاد ال��دول الخليجية م��ن العملية 
االقتصادية برمتها وهم جزء من معظم 
العمليات السلمية والقتالية أيضًا هناك. 
مع إمكاني��ة تكرار س��يناريو العراق حيث 
عمل الخليجيون بجد إلسقاط صدام، لكن 
 Halliburton المش��اريع ذهب��ت لش��ركة
هاليبرتون األمريكية ووصل كل شيء عبر 
العقبة بش��احنات أردنية رغم أن الكويت 

أقرب!

* بالعجمي الفصيح:
لوتجاوز الخليجيون قان��ون قيصر إلعادة 
إعمار س��وريا، ببقاء أو زوال األس��د، فمن 
المه��م أن ال يتركوا ش��رطي ب��دء عملية 
سياس��ية مراقبة دوليًا هن��اك والتخلص 

من التبعية اإليرانية.

* كاتب وأكاديمي كويتي

 قصتا 
نجاح بحرينيتين

التقري��ر ال��ذي صدر أخيرًا ع��ن جمعي��ة المرصد لحقوق اإلنس��ان، وهي 
منظمة غير حكومية مس��تقلة، واهتم بتدوين »قصة نجاح بحرينية« هو 
نفس��ه قصة نجاح، فالتفاصيل التي احتواها والجهد الكبير المبذول من 

فريق العمل في إعداده ال يمكن أن يوصف بغير هكذا وصف.
التقري��ر عبارة ع��ن توثيق لجه��ود مملك��ة البحرين بكافة س��لطاتها، 
وهيئاتها، ومؤسس��اتها وأفراده��ا لمواجهة فيروس كورونا المس��تجد 
»كوفي��د 19« وتلخيص لما بذل��ه فريق البحرين بقيادة صاحب الس��مو 
الملكي األمير س��لمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد األعلى 
النائ��ب األول لرئي��س مجلس الوزراء وما تفرع عن ه��ذا الفريق من فرق 
ومجموعات أدت كل واحدة منه��ا دورها بإخالص واقتدار فجاءت النتيجة 
المتوخاة حيث تمكنت البحرين من الس��يطرة عل��ى األمور كافة وتقليل 

اآلثار المتوقعة عن هذه الجائحة.
القائمون على إصدار التقرير ذكروا في مقدمته بأن فكرة إعداده وإصداره 
ج��اءت »تقديرًا لرجال ونس��اء البحري��ن في كافة المج��االت، حيثُ بذلت 
الجهود الكبيرة من أجل حماية اإلنس��ان وحقوقه دون تمييز بين مواطن 
أو مقيم، بش��كل أبهر الجميع بالكيفية االحترافية، والمهنية، واإلنسانية 
الت��ي قامت بها المملكة للحفاظ على الصح��ة العامة دون تعطل عمل 
المؤسس��ات الرس��مية ومه��ام الدولة« وبين��وا أن الجمعي��ة عملت من 
خالل ه��ذا التقرير على رصد ومتابعة التش��ريعات والقرارات واإلجراءات 
والجه��ود والمب��ادرات التي قامت به��ا الجهات التش��ريعية والتنفيذية 
والقضائي��ة واألهلية، فضاًل عما قام به المواطنون والمقيمون للحد من 
انتش��ار الفيروس« واستعرضوا أبرز األحداث المتسارعة ومستوى اإلنجاز 
ال��ذي تحقق خالل هذه الفترة، واهتم��وا كذلك ببيان الفرص والتحديات 

في مختلف المجاالت.
هذا العمل المتميز والمصاغ بطريقة علمية دقيقة يهدف – كما جاء في 
التقري��ر – إلى »تحلي��ل مرحلة هامة مرت بها مملك��ة البحرين... لتبقى 
شاهدًا على العصر باعتبارها حقًا لألجيال القادمة ومنهجًا لهم للتطوير«.

الكتاب��ة ع��ن التقرير هنا وإن باختص��ار تحية لجه��ود الجمعية وتقديرًا 
للمشاركين في إعداده وتسطيرهم قصة النجاح األخرى.

دعونا نختلف..!

يك��رر الكثير من��ا مقولة »اختالف الرأي ال يفس��د لل��ود قضية« كعنوان 
منم��ق فضفاض وش��عار  يكون محور نقاش��اته ولكنه م��ع أول اختالف 

بالرأي يحاربك أنت والود والقضية.
فالبع��ض يلجأ لش��خصنة خالفاته بال��رأي ويحول الموض��وع من خالف 
بالرأي إلى خالف ش��خصي وتصفية حسابات توصله للطعن في شخصه 
وعرض��ه وأخالق��ه، م��ع أن��ه يكتب ف��ي معرفه الخ��اص ف��ي التواصل 
االجتماعي »أتقبل الجميع« ولكنه في حقيقة األمر يتقبل نفس��ه وفكره 

فقط ويرفض الجميع.
إن عملي��ة االختالف في الرأي ظاهرة صحية في المجتمعات من ش��أنها 
توس��يع المدارك وتعطيك س��عة في األفق وربما تجذب أنظارك لبعض 

النقاط التي من الممكن أن تكون قد غضضت البصر عنها مسبقًا.
ولذل��ك علينا أن نحرص على أن نختلف ف��ي األفكار ولكن نرتقي بأخالق 
الخالف، فالعيش ضمن قوقعتك الخاصة أو الخاصة بجماعتك وانتماؤك 
تس��لبك حرية الرأي وحرية التفكير لتكون في صندوق تفكير ضيق رسم 

حدوده لك جماعتك وناسك.
فم��اذا ترجو م��ن حضور ندوة يقدمها ش��خص من محيطك ونش��أ على 
نفس خطاك وينتم��ي لنفس حزبك أو جماعة تفكي��رك، كذلك الحضور 

هم من مريدي هذا الفكر أو أعضاء الحزب؟!
س��تكون هي تلك األفكار نفسها ربما تصاغ بطريقة مختلفة ولكنها في 
النهاي��ة تدور حول نفس األش��خاص ونفس األفكار م��ع بعض الحداثة 

عليها.
وم��ن الغريب أن بع��ض الجماعات ترف��ض أن تقيم ن��دوة أو تدعو أي 
ش��خص أو متحدث من خ��ارج جماعتها ومخال��ف أليديولوجيتها ليكون 
ضم��ن المتحدثين خوفًا من مريديها على التأثر بهذا الش��خص، وذلك 
يع��ود لكهنت��ة بعض الجماع��ات وتقديس��ها لش��خوصها وبعدها عن 

تقديس المبدأ التي تقوم عليه.
إن االختالف ال ينقص أسباب االئتالف بيننا بل يزيدها، وال يقوض معالم 
الحرية بل يش��يدها، غي��ر أننا نرى في مواقع التواص��ل االجتماعي اليوم 
ص��ورًا مناقض��ة، فبعضه��م يريد االحت��كار، فال صح��ة إال ألقوالهم، وال 
صواب إال في آرائهم، وال حرية إال حريتهم عند طرح أفكارهم وكل مخالف 
لها يتم التهجم عليه، وتجدهم يضيقون على كل من يخالفهم الرأي وال 

تجد عندهم روح التسامح والحب واأللفة.
فعلين��ا أن نتمس��ك عند االختالف بأخ��الق النبالء، ونجع��ل من اختالفنا 
هذا وس��يلة للتكام��ل وليس مجااًل للصراع، بل مجااًل الكتس��اب الخبرات 
وتفتح العقل، وبالتالي إفس��اح المجال أمام اآلخرين للتعبير عن آرائهم 
وأفكاره��م ووجه��ات النظر دون تس��فيه أو تحقير أو تب��ادل أو اتهامات 

وتخوين.

يوم »الطبيب البحريني«

هن��اك مه��ن إنس��انية تقديره��ا ال يق��اس بالم��ال حتى، ألن 
مقياسها أكبر في ميزان اإلنسانية، ومن هذه المهن »الطب«، 
ولذلك فإن إعالن صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان 
رئي��س الوزراء الموقر حفظه اهلل ع��ن تخصيص أول أربعاء من 
نوفمب��ر كيوم للطبيب لق��ي صدى كبيرا في أوس��اط المجتمع 

وباألخص لدى األطباء. 
اليوم، ونحن نواجهة جائحة فيروس كورونا، أكبر الجبهات التي 
تقف على خ��ط المقدمة والصفوف األمامي��ة هي جبهة الكادر 
الطبي، هم من يضحون ويخاطرون بأنفس��هم لمعالجة الناس 
والحف��اظ على س��المتهم، رجل مثل األمير خليفة بن س��لمان 
صاح��ب المبادرات اإلنس��انية العدي��دة، وصاحب مب��ادرة يوم 
الضمي��ر العالمي، بإعالن��ه الذي تم في جلس��ة مجلس الوزراء 
إنما هو يعظم دور هؤالء األبطال ويخلد لهم يوما نحتفي بهم 

كل عام. 
مثل يوم الش��هيد، وي��وم الصحافة، ويوم الم��رأة، وغيرها من 
األيام التي فيها نس��تذكر مناق��ب كل المخلصين من أبناء هذا 
الوطن، يأتي »ي��وم الطبيب« ليكون يوما مميزا نفخر فيه بكل 
أبطالنا في الكادر الطبي، والذين هم في حرب على مدار الساعة 

للتصدي لهذا الفيروس الذي قلب حياة الجميع. 
ش��خصيا أكن احترامًا كبيرًا لعديد من األطب��اء الذين أعرفهم، 
باألخص من أس��ألهم دومًا عن دوافعهم لدخول مهنة الطب، 
وهل هو المال أواًل، أم ش��يء آخر؟! فيجيبون بأن الدافع إنساني 
بح��ت، يتمثل ف��ي خدمة الناس، ومس��اعدة المرضى، وش��فاء 

المعتلين بإذن اهلل. 
الطبي��ب وكل من يعمل في هذا المجال، أش��خاص منحهم اهلل 
سبحانه وتعالى العلم والطبابة، ليقوموا بدور من أدوار اإلعجاز 
اإللهي، يتمثل ذلك في قدرتهم على ش��فاء الناس، ويجتهدون 
ليكتب��وا لكثيري��ن عمراًَ أط��ول، وحياة أفضل، فك��م طبيبًا كان 
عمله المتقن، وكانت إنسانيته العالية سببًا في إعادة أشخاص 
إل��ى الحياة دنوا من الموت، أو إنق��اذ أرواح كادت أن ترتفع لوال 

العناية الطبية. 
ي��وم الطبيب ه��ذا، هو يوم ل��كل طبيب »إنس��ان«، دافعه في 
العمل إنس��انيته، ورغبته بأن يكون س��ببًا ف��ي إنقاذ اآلخرين، 

وإسعاد عائالت، وصناعة البسمة واألمل لدى كل معتل. 
لذلك نقول إنها مهنة س��امية، وكل من يعمل فيها بإنس��انية 

هو بشر بدرجة »مالك«.
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ــاء فــــي تــصــريــحــات  ــ ــب ــع أطــ ــمـ أجـ
صحافية لـ “البالد” على أن مباركة 
السمو  الــــــوزراء صــاحــب  رئــيــس 
سلمان  بن  خليفة  األمير  الملكي 
مجلس  جلسة  خــالل  خليفة،  آل 
للطبيب  ــوم  يـ بــاعــتــمــاد  ــوزراء  ــ ــ ال
البحريني في أول أربعاء من شهر 
وتخصيص  عــام،  كل  من  نوفمبر 

ــزة بـــاســـم ســـمـــوه لــتــكــريــم  ــ ــائ جــ
المتميزين  البحرينيين  األطــبــاء 
في البحث العالجي والطبي، هي 
المتميزة  المكانة  يعكس  تشريف 
التي يحظى بها الكادر الطبي لدى 
تكريم سموه  أن  مؤكدين  سموه، 
توجيهات  وأن  بــالــغــريــب،  لــيــس 

سموه أثلجت صدورهم.

أطباء: توجيهات سمو رئيس 
الوزراء أثلجت صدورنا

)04(

)08(

العاهل يؤكد موقف البحرين 
الداعم لمبادرة مصر بشأن ليبيا

المنامة - بنا

آل  بن عيسى  الملك حمد  الجاللة  البالد صاحب  عاهل  أجــرى 
العربية  مصر  رئيس جمهورية  مع  أمس  هاتفًيا  اتصاًل  خليفة 
العالقات  اســتــعــراض  فيه  تــم  السيسي،  عبدالفتاح  الشقيقة 
الشقيقين،  البلدين  تجمع  التي  الراسخة  التاريخية  األخوية 
وسبل  بينهما  المشترك  والتنسيق  التعاون  جوانب  ومختلف 
دعمه على المستويات كافة. كما جرى بحث القضايا والتطورات 
على الساحتين العربية واإلقليمية، إذ أكد جاللة الملك موقف 
مملكة البحرين الداعم لمبادرة جمهورية مصر العربية الشقيقة 

الهادفة لتحقيق األمن والستقرار والزدهار في ليبيا، وتأكيد 
الموقف الموحد للدول العربية في هذا الشأن برفض التدخالت 
ومساندة  لدعم  الــدولــي  المجتمع  ودعــوة  ليبيا،  في  األجنبية 
المبادرة المصرية للحفاظ على األمن والستقرار والسالم في 
الشقيقة  لمصر  الخالصة  تمنياته  عن  وأعرب جاللته  المنطقة. 
قيادة  ظــل  فــي  والــتــقــدم  والــرفــعــة  الخير  كــل  العزيز  وشعبها 
الرئيس المصري. وأعرب السيسي عن الشكر والتقدير لجاللة 
تجاه  والمشرفة  األصيلة  البحرين  مملكة  مواقف  على  الملك 
مصر وشعبها، ودورها المشرف في دعم العمل العربي المشترك.

0608121413

من يستضيف آسيوية اليد لألندية 23؟“ دراما بحرينية” يجذب المشاهدينتركيا وإيران تذكيان الفتنةبنوك إماراتية ترتب قرضا لمصر“اإلسكان”: لم نحجب المعلومات
أوضحت وزارة اإلسكان في  «

اللقاء الذي عقد صباح أمس مع 
لجنة التحقق البرلمانية بشأن 
عدالة معايير التوزيع للطلبات 
اإلسكانية أن هناك معلومات 

سبق أن طلبت من الوزارة، وأنه 
تم الرد عليها فعليا كتابة.

قال مصدران مطلعان “إن  «
الحكومة المصرية تتطلع إلى 

تدبير قرض بأكثر من مليار دوالر، 
وإنها خاطبت بنوكا باإلمارات 

العربية المتحدة لترتيب التمويل”. 
وتتزامن خطة التمويل مع 

تداعيات تفشي فيروس كورونا.

أكد األمين العام المساعد  «
لجامعة الدول العربية حسام 

زكي أن على تركيا إيقاف تدخالتها 
في دول المنطقة، قائال “تركيا 
وإيران ال تراعيان مبادئ حسن 

الجوار مع الدول العربية، 
وتذكيان نار الفتنة والخالف”.

تفاعل عدد كبير من  «
المشاهدين من داخل 

البحرين وخارجها مع الحلقة 
األولى من برنامج “دراما 

بحرينية” الذي عرضه تلفزيون 
البحرين الجمعة الماضي، 

وهو من إعداد مبارك خميس.

فتح االتحاد اآلسيوي لكرة اليد باب  «
المجال لالتحادات األعضاء الراغبة 

في طلب استضافة البطولة 
اآلسيوية 23 لألندية أبطال الدوري 

للرجال، والمؤهلة لبطولة السوبر 
جلوب بالسعودية 2021 لتقديم 

طلباتهم في ذلك.

األعلى  القائد  نائب  العهد  ولــي  تــرأس 
الــوزراء  مجلس  لرئيس  األول  النائب 
سلمان  األمير  الملكي  السمو  صاحب 
اللجنة  اجــتــمــاع  خليفة  آل  حــمــد  بــن 
التنسيقية 326 ، الذي عقد عن بعد، إذ 
ناقشت اللجنة آخر مستجدات التعامل 

.)COVID 19( مع فيروس كورونا
شــــؤون  وزارة  ــرض  ــ عـ عـــلـــى  وبــــنــــاًء 
الفريق  وتوصيات  والرياضة  الشباب 
ــوطــنــي الــطــبــي لــلــتــصــدي لــفــيــروس  ال
كورونا، وافقت اللجنة التنسيقية على 
السماح بالتدريب الداخلي والخارجي 
والمنتخبات  المحترفين  للرياضيين 
المعتمدة،  التعليمات  وفــق  الوطنية 
والسماح باستئناف الدوريات المحلية 

بحلول منتصف يوليو دون جمهور.
كما استعرضت اللجنة التنسيقية عددا 

من القوانين التي تتابعها اللجنة.

سمو ولي العهد يترأس اجتماع اللجنة التنسيقية

المنامة - بنا

على  بــحــريــنــيــون  عـــقـــاريـــون  رأى 
“فــرز”  تجميد  عــن  أثــيــر  مــا  خلفية 
األراضي أو تقسيمها عبر المحاكم، 
الــتــخــطــيــط  إلدارة  ــغــي  ــب ــن ي أنـــــه 
واضحة  معايير  تطبيق  العمراني 
المخططات  بتصنيف  يتعلق  فيما 
فــيــمــا يتعلق  ــجــديــدة، خــصــوصــا  ال
بتصنيف “RHA”، الذي يتيح أراضي 
 160 بـــمـــســـاحـــات صـــغـــيـــرة حـــتـــى 
التصنيف.  هــذا  في  والتوسع  مترا 
وليست هذه المرة األولى التي يتم 

فيها تجميد طلبات الفرز.

اقترحتــه “األصالــة”... ويلــزم أولياء األمور بحــث األطفال على تجنب التســكع

قانون االحتشام: لبس الئق وال “مغازلة” وال خلوة

وقــعــت كتلة األصــالــة اإلســالمــيــة اقــتــراحــا 
ــعـــام”، ويــهــدف  بــقــانــون أســمــتــه “الــســلــوك الـ

لفرض الحتشام بالمجتمع.
وأوجــــــب القــــتــــراح عــلــى جــمــيــع األفـــــراد 
العام  السلوك  بضوابط  اللــتــزام  بالبحرين 
خصوصا  الــبــالد،  وتــقــالــيــد  آداب  واحـــتـــرام 
المساجد  وارتياد  المحتشم،  الالئق  اللباس 
بالمالبس الالئقة بقدسيتها، وارتياد حمامات 
ــعــامــة بــالــمــالبــس  الــســبــاحــة والـــشـــواطـــئ ال
المخصصة  األماكن  ارتياد  وعدم  المناسبة، 
إل  القتراب منها  والفتيات وتجنب  للنساء 
في ظروف مبررة تتفق مع عادات وتقاليد 
المشروعة  غير  الخلوة  وتجنب  المجتمع، 
ــال التي  ــعـ وغــيــرهــا مــن الــســلــوكــيــات واألفـ
العام.  الحياء  وتخدش  المألوف  عن  تخرج 
وألزم اقتراح القانون أولياء األمور بوجوب 
ــداث  ــ ــال واألحـ ــفـ ــاء مـــن األطـ ــنـ مــراقــبــة األبـ

وحثهم على السلوك القويم وتجنب التسكع 
ــالــطــرقــات، ووجــــوب شــغــل أوقــــات فــراغ  ب
األبـــنـــاء الــشــبــاب بــالســتــفــادة مــن خــدمــات 
والثقافية،  والرياضية  الدينية  المؤسسات 

ومــــراعــــاة حــريــة 
ــن بــعــدم  ــ ــري اآلخــ
الــــتــــســــبــــب فـــي 
أو  إزعـــــاجـــــهـــــم 
مـــضـــايـــقـــتـــهـــم، 
وعــــــــــدم إتــــيــــان 

مـــن  فــــــعــــــل  أي 
المعاكسة  أفــعــال 
)الــمــغــازلــة( الــتــي 

تخدش الحياء العام.
ويــشــمــل ســريــان الــقــانــون 

واألماكن  الرسمية  الجهات  على 
ــة واألســـــــــواق  ــيــ ــدمــ ــخــ ــ ــة وال ــامــ ــعــ ــ ال

ومناطق  السياحية  واألماكن  والمتاحف 
الترفيه والمؤسسات التعليمية.

الموقعون  الــنــواب  ــاز  أجـ الــعــقــوبــات،  وعـــن 
المختصة  الجهات  تلفت  أن  القتراح  على 
المخالفين شفاهة أو خطيا بحسب مقتضى 
ــتــوعــيــة وإزالــــــة أســبــاب  الـــحـــال؛ بـــهـــدف ال

المخالفة.

ضاحية السيف - وزارة الشباب والرياضة

 ،326 الـ  اجتماعها  في  التنسيقية  اللجنة  لقرارات  متابعة 
النائب  األعلى  القائد  نائب  العهد  ولي  برئاسة  عقد  الــذي 
األول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير 
ممثل  توجيهات  على  وبناء  خليفة،  آل  حمد  بن  سلمان 
جاللة الملك لألعمال اإلنسانية وشؤون الشباب مستشار 
والرياضة  للشباب  األعلى  المجلس  رئيس  الوطني  األمن 
سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، تقرر عقد اجتماعات 
اليوم األربعاء وغدا الخميس بين المسؤولين في المجلس 
األعلى للشباب والرياضة ووزارة شؤون الشباب والرياضة 
الحــتــرازات  اتخاذ  بهدف  البحرينية؛  األولمبية  واللجنة 
ــتــي تضمن سالمة  الـــشـــأن، وال بــهــذا  الـــالزمـــة  والــتــدابــيــر 
المحلية  الــدوريــات  استئناف  عند  والالعبين  الرياضيين 

إضافة إلى اإلجراءات اإلدارية والتنظيمية.
كما سيتم توفير منصة اتصال مرئي وتحديد اجتماعات؛ 
بهدف الرد على استفسارات األندية الوطنية والتحادات 

الرياضية وجميع المعنيين بهذه القرارات.

اجتماعات التخاذ احترازات 
استئناف الدوريات

مطالب بمعايير 
واضحة في 

مخططات األراضي

)٠٨(

)05(

جاللة الملك

بدور المالكي

علي الفردان

راشد الغائب

المنامة - البركة اإلسالمي

وقع بنك البركة اإلسالمي وبورصة البحرين اتفاقية تسمح بموجبها 
عبر  الشريعة  مع  المتوافقة  اإلجــارة  صكوك  بشراء  بالقيام  للبنك 
منصة بورصة البحرين ثم بيعها إلى العمالء، ما يسهم في تسهيل 

عمليات التمويل التي يقدمها البنك للعمالء.

“البركة” يقدم تمويالت 
مرابحة الصكوك

اجتماع للسلطتين الخميس لـ “تداول الرأي” عن األوضاع المالية

علمت “البالد” أن السلطتين التنفيذية 
ــتــشــريــعــيــة ســتــعــقــدان اجــتــمــاعــا  وال
ــاع  مــشــتــركــا عـــن مــســتــجــدات األوضــ
ــوء تــنــفــيــذ الــحــزمــة  ــيــة فـــي ضــ ــمــال ال
القتصادية، وذلك نهار يوم الخميس 

18 يونيو.

غاية  إن  للصحيفة  الــمــصــادر  وقــالــت 
الـــرأي” بشأن هذا  الجــتــمــاع “تـــداول 
نهاية  قــرب  مــع  الــمــوضــوع؛ خصوصا 
ــة الــتــي  ــاديـ ــصـ ــتـ ــل الـــحـــزمـــة القـ ــ أجـ

استمرت لمدة 3 أشهر.
وبينت المصادر أن الجتماع سيقتصر 
على  البرلمانية  المؤسسة  جانب  من 
النواب  مجلس  مكتب  هيئة  أعضاء 

وأعضاء هيئة مكتب مجلس الشورى.
بـ  ستمثل  الحكومة  أن  ــى  إل ولفتت 
والقــتــصــاد  المالية  ــم:  وهـ وزراء،   4
مجلسي  ــؤون  ــ شـ ــر  ــ ــ ووزي الـــوطـــنـــي، 
الصناعة  ــر  ووزيــ والـــنـــواب،  ــشــورى  ال
ــر العمل  والــتــجــارة والــســيــاحــة، ووزيـ
أن  إلى  الجتماعية، مشيرة  والتنمية 

الجتماع سيعقد عن ُبعد.

راشد الغائب

بمشـــاركة 
هيئــة مكتــب 
المجلسيــن       

و4 وزراء

“التنســيقية”: التدريب الداخلي والخارجي للمحترفيــن والمنتخبات وفق التعليمات

السماح باستئناف الدوريات دون جمهور مسؤولون: سمو األمير خليفة بن 
سلمان عزز مكانة البحرين عالمًيا

)٠٢(

المنامة- بنا

صاحب  الـــــوزراء  رئــيــس  تلقى 
األمــيــر خليفة  الــمــلــكــي  الــســمــو 
ــًدا  بـــن ســلــمــان آل خــلــيــفــة مــزي
كبار  مــن  التهنئة  بــرقــيــات  مــن 
والسفراء  والــوزراء  المسؤولين 
بمناسبة  البحرين؛  مملكة  فــي 
التحضيري  العمل  فريق  إقــرار 
لمنظمة  ــتــنــفــيــذي  ال لــلــمــجــلــس 
األمم المتحدة والعلوم والثقافة 
بمبادرة  الحــتــفــاء  )اليونسكو( 
الدولي  باليوم  الخاصة  سموه 

للضمير.
بجهود  برقياتهم  في  ــادوا  وأشـ
في  الـــوزراء  رئيس  سمو  ودور 
تعزيز أسس السالم والستقرار، 
التضامن  توطيد  على  وحرصه 

ــتــفــاهــم بــيــن مــخــتــلــف دول  وال
ــوا عـــن خــالــص  ــ ــرب الـــعـــالـــم. وأعــ
تهانيهم وأطيب تبريكاتهم إلى 

رئيس  الملكي  السمو  صــاحــب 
الوزراء بهذه المناسبة، مؤكدين 
أن إسهامات سموه في مساندة 
عــززت  العالمي  الــســالم  قضايا 
المكانة الدولية لمملكة البحرين.

الحـــتـــفـــاء  إقـــــــرار  إن  وقــــالــــوا 
ــن قــبــل  ــ ــوه مــ ــ ــمـ ــ بـــــمـــــبـــــادرة سـ
المكانة  على  دليل  “اليونسكو” 
بها سموه  التي يحظى  الرفيعة 
تقديرا  الــدولــيــة؛  المحافل  فــي 
التنمية  مــجــال  فــي  إلنــجــازاتــه 
له  كان  ما  والتقدم،  المستدامة 
ازدهــار مملكة  األثــر في  أطيب 
تعالى  هللا  ســائــلــيــن  الــبــحــريــن، 
ــرا وعــزا  أن يــحــفــظ ســمــوه ذخــ

للجميع.

سمو رئيس الوزراء

اللـجـنــة التـنـسـيـقيـــة تستـعـــرض     
عـــددا مـن القـوانـيـــن



المنامة- بنا

تلقى رئيس الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير خليفة بن ســلمان آل خليفة مزيًدا من برقيات التهنئة من كبار المســؤولين والوزراء والســفراء في مملكة 
البحريــن؛ بمناســبة إقــرار فريــق العمــل التحضيري للمجلس التنفيذي لمنظمــة األمم المتحدة والعلوم والثقافة )اليونســكو( االحتفاء بمبادرة ســموه الخاصة 
باليوم الدولي للضمير، وأشــادوا في برقياتهم المهنئة بجهود ودور ســموه في تعزيز أســس الســام واالســتقرار، وحرصه على توطيد التضامن والتفاهم بين 

مختلف دول العالم.

وأعربـــوا عـــن خالـــص تهانيهـــم وأطيـــب تبريكاتهم 
إلـــى صاحـــب الســـمو الملكي رئيـــس الـــوزراء بهذه 
المناســـبة، مؤكدين أن إسهامات سموه في مساندة 
قضايـــا الســـام العالمـــي عـــززت المكانـــة الدوليـــة 
لمملكـــة البحرين، ســـائلين المولى عز وجل أن ينعم 
علـــى ســـموه بموفـــور الصحـــة والعافيـــة لمواصلـــة 
مســـيرة اإلنجـــازات التي تشـــهدها مملكـــة البحرين 

في شتى المجاالت.

 سموه يحظى بمكانة رفيعة  

 في المحافل الدولية 

مـــن جانبـــه، أعـــرب وزيـــر التربيـــة والتعليـــم ماجد 
النعيمـــي عـــن أســـمى آيـــات التهانـــي والتبريـــكات 
لصاحـــب الســـمو الملكـــي رئيس الـــوزراء بمناســـبة 
موافقـــة فريق العمل التحضيري للمجلس التنفيذي 
لمنظمـــة األمـــم المتحـــدة للتربيـــة والعلـــم والثقافة 
)اليونســـكو( باإلجماع على االحتفـــال بيوم الضمير 
العالمـــي، الـــذي يأتـــي اســـتجابًة للمبـــادرة الكريمـــة 
التي أطلقها سموه، والتي كان لها أطيب األثر على 

الصعيد الدولي.
 وقـــال إن إقـــرار االحتفـــاء بمبادرة ســـموه من قبل 
“اليونسكو” دليل على المكانة الرفيعة التي يحظى 
بهـــا ســـموه رفيعـــة فـــي المحافـــل الدوليـــة تقديـــًرا 
إلنجازاته فـــي مجال التنمية المســـتدامة والتقدم، 
مـــا كان له أطيب األثر في ازدهـــار مملكة البحرين، 

ســـائًا هللا تعالـــى أن يحفـــظ ســـموه ذخـــًرا وعـــًزا 
للجميع.

 ورفع وزير شـــؤون الشـــباب والرياضة أيمن المؤيد 
أطيب التهاني وأخلص التبريكات لصاحب الســـمو 
الملكـــي رئيس الوزراء بمناســـبة إقـــرار فريق العمل 
األمـــم  لمنظمـــة  التنفيـــذي  للمجلـــس  التحضيـــري 
المتحـــدة للتربيـــة والعلـــوم والثقافـــة )اليونســـكو( 
مبـــادرة ســـموه لاحتفـــاء باليـــوم الدولـــي للضمير، 
مضيًفـــا أن إقـــرار مبادرة ســـموه جـــاء بمثابة إنجاز 
دولي جديد يضاف لسجل إنجازات سموه وتقديًرا 
دولًيـــا رفيًعـــا، وتقديـــرا مـــن األمم المتحـــدة لجهود 

سموه الحثيثة لدعم مبادرات الضمير العالمي.
 وقـــال إن مبادرة ســـموه ترســـخ بـــكل وضوح نهج 
ســـموه في دعـــم الســـام العالمي وقيم اإلنســـانية، 
العالمـــي  الســـام  لتعزيـــز  الجهـــود  كل  ومســـاندة 
وتحقيق مبادئ العدل والمســـاواة بين الجميع؛ من 
أجل تعزيز المســـيرة اإلنســـانية، ومساندة المجتمع 
الدولي لتحقيق الســـام، داعًيا هللا العلي القدير أن 
يديـــم على ســـموه الكريم موفور الصحـــة والعافية 

وطول العمر.

 العالم يقف احتراًما لفكرة سموه

وأكـــدت رئيســـة هيئـــة البحريـــن للثقافـــة واآلثـــار 
الشـــيخة مي بنـــت محمد آل خليفة بمناســـبة إقرار 
“اليونيســـكو”  الثقافيـــة  والعلـــوم  التربيـــة  منظمـــة 
مبادرة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء باليوم 

الدولـــي للضميـــر، أن هيئـــة الثقافـــة واآلثار ســـوف 
تحرص على إدراج هذا اليوم ضمن المبادرات التي 
تقـــوم باالحتفـــاء بها وتعمـــل على تكريس أنشـــطة 

خاصة بها سنوًيا.
العالـــم يقـــف احتراًمـــا لفكـــرة ســـموه   وقالـــت إن 
بتخصيـــص يـــوم عالمي للضميـــر، وإن الفخر بإقرار 
هـــذه المبادرة يعم القلوب التي تدرك جهود ســـموه 
الدؤوبة للعمل المســـتمر فـــي نهضة مملكة البحرين 

وتعزيز اسمها على خارطة النجاحات الدولية.

سموه رسخ نهًجا لدعم   

السالم وقيم اإلنسانية 

 كمـــا تقـــدم رئيـــس جهـــاز األمـــن الوطنـــي الفريـــق 
عـــادل الفاضـــل، إلى صاحـــب الســـمو الملكي رئيس 
الـــوزراء باألصالـــة عـــن نفســـه وبالنيابة عـــن جميع 
منتســـبي جهاز األمن الوطني بأسمى آيات التهاني 
والتبريكات على هذا اإلنجـــاز الدولي الجديد الذي 
يضاف إلى سلسلة إنجازات سموه، مؤكدا أن سموه 
رســـخ نهجا لدعم السام وقيم اإلنسانية ومساندة 
الجهود لتعزيز حقوق اإلنسان لجميع شعوب العالم 

وفق مبادئ العدل والمساواة بين الجميع.

 تعزيز الروابط بين مختلف شعوب 

 وهنـــأ وكيـــل وزارة الداخليـــة لشـــؤون الجنســـية 
والجـــوازات واإلقامة الشـــيخ راشـــد بـــن خليفة آل 

خليفـــة، صاحـــب الســـمو الملكـــي رئيـــس الـــوزراء؛ 
لليونســـكو  التحضيـــري  الفريـــق  إقـــرار  بمناســـبة 
االحتفـــاء بمبـــادرة ســـموه ليـــوم الضميـــر الدولـــي؛ 
تأكيـــًدا لـــدور ســـموه الواضـــح فـــي مجـــال العمـــل 
اإلنســـاني لتعزيـــز الروابـــط بيـــن مختلـــف شـــعوب 

وبلدان العالم.
 وأضاف أن مبادرات ســـموه الرامية إلى نبذ العنف 
والتطـــرف ونشـــر ثقافة الحوار وتبـــادل األفكار من 
تعايـــش ســـلمي، دائًما ما تلقى قبـــول إجماع الدول 
كافة، الفًتا إلى أن هذا اإلنجاز الدولي الجديد يأتي 
اســـتمرارا لمبادرات ســـموه الرائدة على الصعيدين 
اإلقليمـــي والدولي ويعكس ما يتمتع به ســـموه من 

تقدير لدى مختلف أوساط المجتمع الدولي.

 إضافة مهمة لسجل إنجازات سموه الكبيرة 

 وفـــي ذات الســـياق، أكـــد األميـــن العـــام للمجلـــس 
األعلى للشباب والرياضة الشيخ سلمان بن إبراهيم 
بن حمد آل خليفة، أن إقرار فريق العمل التحضيري 

للمجلـــس التنفيذي لمنظمة األمـــم المتحدة للتربية 
والعلوم والثقافة “اليونسكو” لمبادرة صاحب السمو 
رئيـــس الـــوزراء الخاصـــة باليـــوم الدولـــي للضمير، 
إضافـــة مهمة لســـجل إنجازات ســـموه الكبيرة على 
الســـاحة الدوليـــة واعتراًفـــا بمكانة ســـموه الرفيعة 
وإســـهاماته الواضحـــة في بلـــورة مفاهيـــم جديدة 
تخاطـــب الضمير العالمي وتوجه نحو قضايا األمن 
والســـام التي تحتل قمـــة أولويات قضايا المجتمع 
الدولـــي، رافًعا خالـــص التهاني والتبريكات لســـموه 
على هـــذا اإلنجاز الدولـــي، داعيـــا هللا العلي القدير 
أن يحفظ ســـموه ويمده بالصحـــة والعافية لخدمة 

مملكة البحرين وشعبها الكريم.

خلق عالم خال من الصراعات والحروب

فيما أكد المندوب الدائم لمملكة البحرين لدى األمم 
المتحـــدة جمال فارس الرويعي، أن إقرار االحتفال 
بمبـــادرة صاحـــب الســـمو الملكـــي رئيـــس الـــوزراء، 
الخاصـــة بيـــوم الضميـــر الدولي يعـــد تقديـــًرا أممًيا 
إضافًيا لجهود سموه الدؤوبة الرامية لدعم السام 

واألمن واالستقرار العالمي.
وقـــال إن هـــذه المناســـبة الرفيعة لاحتفـــاء باليوم 
الدولـــي للضميـــر، الذي يؤكد مبـــادئ احترام حقوق 
اإلنســـان والحريـــات األساســـية بـــا تمييـــز، تتـــوج 
جهود ســـموه لتعزيز للسام والتســـامح بين الدول 
والشعوب وتعزيز التضامن والتعاون الدولي لخلق 
عالـــم خـــال مـــن الصراعـــات والحـــروب ينعـــم فيـــه 
الجميـــع باالزدهار والرخاء، داعيـــا المولى عز وجل 
أن يحفـــظ ســـموه وأن يســـدد علـــى طريـــق الخيـــر 

خطاه لمواصلة مسيرة التنمية والعطاء.

ســمو رئيــس الــوزراء يتلقــى مزيــًدا مــن التهانــي بمناســبة إقــرار اليــوم الدولــي للضمير

إسهامات األمير خليفة بن سلمان في السالم عززت مكانة البحرين عالمًيا

المنامة - بنا

الـــوزراء  اســـتقبل نائـــب رئيـــس مجلـــس 
ســـمو الشـــيخ محمد بن مبـــارك آل خليفة 
بمكتبـــه بقصـــر القضيبيـــة وزيـــرة الصحة 
فائقة الصالح، إذ جرى استعراض أوضاع 
طلبة مملكة البحرين الدارسين في مجال 
الطـــب فـــي جامعـــات جمهوريـــة الصيـــن 
الشـــعبية.  وأكـــد ســـمو الشـــيخ محمـــد بن 
مبارك آل خليفة اهتمام الحكومة بأوضاع 

هـــؤالء الطلبة واســـتكمال دراســـتهم على 
الوجـــه الـــذي يؤهلهـــم للعمل فـــي المجال 

الطبي في مملكة البحرين.
مـــن جانبهـــا، شـــكرت وزيرة الصحة ســـمو 
خليفـــة  آل  مبـــارك  بـــن  محمـــد  الشـــيخ 
اهتمامـــه بهـــذا الموضوع ومتابعة ســـموه 
ألوضاع هؤالء الدارسين والخريجين في 

هذا المجال الحيوي المهم.

المنامة - بنا

جاللة الملك يهنئ 
بذكرى تأسيس 

جمهورية آيسلندا

بعث عاهل الباد صاحب الجالة 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة، 
برقية تهنئة إلى رئيس جمهورية 
آيــســلــنــدا جـــودنـــي يــوهــانــســون، 
تأسيس  ذكــــرى  بمناسبة  ــــك  وذل

جمهورية آيسلندا.

البحرين تتلقى شكر العاهل األردني
تلقى عاهـــل الباد صاحب الجالـــة الملك حمد 
بن عيســـى آل خليفة، ورئيـــس الوزراء صاحب 
الســـمو الملكـــي األميـــر خليفـــة بـــن ســـلمان آل 
خليفـــة، وولي العهد نائب القائـــد األعلى النائب 
األول لرئيـــس مجلـــس الوزراء صاحب الســـمو 
بـــن حمـــد آل خليفـــة،  الملكـــي األميـــر ســـلمان 
برقيات شكر جوابية من عاهل المملكة األردنية 
الشـــقيقة أخيهـــم صاحـــب الجالـــة  الهاشـــمية 

الهاشمية الملك عبدهللا الثاني بن الحسين؛ رًدا 
علـــى البرقيـــات المهنئة له بذكـــرى توليه مقاليد 

الحكم في المملكة.
وأعرب العاهل األردني عن بالغ شكره وتقديره 
األخويـــة  مشـــاعرهم  علـــى  الرشـــيدة  للقيـــادة 
النبيلـــة، متمنيا لهـــم موفور الصحة والســـعادة، 
ولمملكـــة البحريـــن وشـــعبها الشـــقيق مزيدا من 

التقدم واالزدهار.

المنامة - بنا
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جاللة الملك

سمو رئيس الوزراء

المنامة - بنا

الســـمو  صاحـــب  مستشـــار  اســـتقبل 
الملكي رئيس الوزراء الشـــيخ خليفة 
بن راشـــد آل خليفـــة بمكتبه في قصر 
القضيبيـــة أمـــس اإلعامـــي إبراهيـــم 
التميمـــي، إذ جرى الحديث عن أهمية 
وتأثير الرســـالة اإلعاميـــة في تنمية 
القضايـــا  تجـــاه  المجتمعـــي  الوعـــي 
الوطنية.وأشـــاد الشـــيخ خليفة بن راشد 
آل خليفـــة بالـــدور التنويـــري للتميمي عبر 
وســـائل اإلعـــام المختلفـــة، عبـــر تقديمـــه 
لمـــواد ومضامين إعاميـــة تتميز بالغزارة 
الفكريـــة. وأكد أن رئيـــس الوزراء صاحب 

الســـمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل 
خليفـــة حريـــص دائمـــا على تأكيـــد أهمية 
تأثير اإلعام في دعم مسيرة نماء الوطن 
وتقدمه، وأن ســـموه يحمـــل تقديرا كبيرا 
للصحافييـــن واإلعاميين على إســـهامهم 

البارز في االرتقاء بالمجتمع.
وأعـــرب اإلعامـــي إبراهيـــم التميمي عن 
خالص شـــكره وتقديره للشـــيخ خليفة بن 
راشـــد آل خليفة، مؤكدا أن دعم ومساندة 
صاحـــب الســـمو الملكـــي رئيـــس الـــوزراء 
لإلعاميين تشـــكل دافعا لهـــم لبذل مزيد 

من الجهد.

خليفة بن راشد يشيد بجهود التميمي

الرفاع - قوة دفاع البحرين

اســـتقبل القائد العام لقوة دفـــاع البحرين 
المشـــير الركن الشـــيخ خليفة بن أحمد آل 
خليفـــة بمكتبه فـــي القيـــادة العامة أمس، 
رئيس الحرس الوطني ســـمو الفريق أول 
ركن الشـــيخ محمد بن عيســـى بن سلمان 

عاقـــات  اســـتعراض  وتـــم  خليفـــة.  آل 
التعـــاون والتنســـيق المشـــترك بيـــن قـــوة 
دفاع البحرين والحـــرس الوطني، كما تم 
بحث عدد من الموضوعات ذات االهتمام 

المشترك.

تأكيد االهتمام بأوضاع طلبة الطب بالصينتنسيق التعاون بين “الدفاع” والحرس والوطني

المنامة - وزارة الخارجية

شـــاركت وكيل وزارة الخارجية عضو 
المجلـــس األعلـــى للمـــرأة رئيـــس لجنة 
الخارجيـــة  بـــوزارة  الفـــرص  تكافـــؤ 
الشـــيخة رنـــا بنـــت عيســـى بـــن دعيج 
التركيـــز  مجموعـــة  فـــي  خليفـــة،  آل 
عـــن فاعلية تطبيـــق ”نظـــام العمل عن 
بعـــد” التـــي نظمهـــا المجلـــس األعلـــى 
للمـــرأة، أمـــس، عبـــر االتصـــال المرئـــي 
الضـــوء  والتـــي ســـلطت  اإللكترونـــي، 
على الممارســـات المتميزة والتحديات 
التـــي صاحبت العمل عن بعـــد، إضافًة 
إلى اآلثار المتحققة من تطبيق النظام 
على مستوى األداء المؤسسي والرضا 
الوظيفي، ســـعًيا إلى تطوير الخدمات 
المســـاندة والمبـــادرات الداعمة لتقدم 
المـــرأة ورفـــع مســـتوى مشـــاركتها في 
التنميـــة الوطنيـــة، وبمـــا يســـاهم فـــي 
ضمـــان مبدأ تكافـــؤ الفـــرص والتوازن 

بين الجنسين.
وأكـــدت الشـــيخة رنـــا بنت عيســـى أن 
انتشـــار جائحـــة كورونـــا )كوفيـــد 19( 
فـــي العالـــم فـــرض علينـــا التعامـــل مع 
ظروف وتحديات اســـتثنائية، وكانت 
مملكـــة البحريـــن مثاال يحتـــذى به في 
تطبيـــق اإلجـــراءات االحترازيـــة للحد 
تعطيـــل  دون  الفيـــروس  تفشـــي  مـــن 
عجلة اإلنتاج، فلـــم يتوقف العمل ولم 
تنقطـــع الخدمـــات مـــن خـــال االلتزام 

باإلجراءات االحترازية والوقائية.

وأشادت بالتوجيهات الملكية السامية 
من لـــدن عاهل البـــاد صاحب الجالة 
الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة، 
المنـــزل  مـــن  العمـــل  نظـــام  بتطبيـــق 
لـــأم العاملة فـــي الـــوزارات والهيئات 
مـــارس   22 مـــن  اعتبـــاًرا  الحكوميـــة، 
اللجنـــة  قـــرار  إلـــى  مشـــيرة   ،2020
التنســـيقية برئاســـة ولـــي العهـــد نائب 
القائـــد األعلـــى النائـــب األول لرئيـــس 
مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي 
األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة، 

بالحـــث على تطبيـــق العمل من المنزل 
في المؤسســـات العامـــة متى ما توافر 
اإلمكان، اعتبـــارا من تاريخ 22 مارس 
 % 50 2020 علـــى أن تكـــون بنســـبة 
كحـــد أقصى من عدد الموظفين، وفي 
تاريخ 2 أبريل 2020 تم الســـماح برفع 
نســـبة العمل من المنزل فـــي الوزارات 
والهيئات والمؤسســـات الحكومية إلى 

.% 70
وأكدت أن وزارة الخارجية تعاملت مع 
التحديـــات بعدد من الطرق، وأشـــارت 
إلـــى أن تطبيـــق نظـــام العمل عـــن بعد 
لم يؤثر ســـلًبا على قـــدرة الوزارة على 
أداء جميـــع مهامهـــا وواجباتهـــا تجـــاه 
المواطنيـــن البحرينييـــن فـــي الخارج، 
بـــل اســـتطاعت الـــوزارة إنجـــاز مهمـــة 
إعـــادة المواطنيـــن الراغبيـــن بالعـــودة 
إلـــى أرض الوطن والذيـــن بلغ عددهم 

6300 مواطن.

رنــا بنت عيســى: البحرين مثال يحتذى في تطبيق اإلجــراءات االحترازية

الجائحة العالمية فرضت علينا التعامل مع تحديات استثنائية



وأعربـــوا فـــي تصريحـــات صحافيـــة لـ 
“البالد” عن خالص شكرهم وتقديرهم 
رئيـــس  الملكـــي  الســـمو  لصاحـــب 
الـــوزراء علـــى هـــذه البـــادرة والتكريم 
يـــوم  بتخصيـــص  ســـموه  لـــدن  مـــن 
تكريـــم  وجائـــزة  البحرينـــي  للطبيـــب 
األطبـــاء البحرينيين، مشـــيدين بدعم 
ســـموه غير المحـــدود للقطاع الصحي 
وحرصـــه على االرتقاء به من مختلف 
الجوانـــب؛ إيماًنا من ســـموه بما يمثله 
هذا القطاع مـــن دور رئيس في تطور 

ونماء المجتمع البحريني.

الهاجري: انعكاسات إيجابية 
كبيرة 

أشادت الوكيل المساعد للصحة العامة 
بوزارة الصحة مريـــم الهاجري باللفتة 
الـــوزراء  رئيـــس  ســـمو  مـــن  الكريمـــة 
باعتمـــاد يـــوم للطبيـــب البحريني في 
أول أربعـــاء من شـــهر نوفمبـــر من كل 
عام، وتخصيص جائزة باســـم ســـموه 
الكريـــم لتكريـــم األطبـــاء البحرينيين 
المتميزيـــن، تقديرا من ســـموه للجهود 
الكبيـــرة التي يقدمهـــا أطباء البحرين، 
هـــذه  لتحفيـــز  ســـموه  مـــن  وحرًصـــا 
الشـــريحة المهمـــة فـــي بـــذل مزيد من 
الخدمـــات  بجـــودة  لالرتقـــاء  الجهـــد 

الصحية.
وأكدت الهاجري أن “لفتة ســـمو رئيس 
الوزراء لجميـــع أطباء مملكة البحرين 
ليســـت غريبة على سموه، فهو الداعم 
الطبيـــة  الخدمـــات  تطويـــر  لمســـيرة 
والصحية في مملكتنا العزيزة منذ أن 
تولى ســـموه رئاســـة مجلس الوزراء”، 
مشيرة إلى أن تخصيص يوم لألطباء 
وتخصيص جائزة باسم سموه الكريم 
ســـيكون له انعكاســـات إيجابية كبيرة 
جـــدا فـــي االرتقـــاء بمجـــال الخدمات 
الصحية التي تقدمهـــا الكوادر الطبية 
فـــي البحريـــن للمواطنيـــن والمقيمين، 
دائمـــا  البحريـــن  أطبـــاء  أن  موضحـــة 
وأبـــدا كانـــوا يحملـــون علـــى عاتقهـــم 
مســـؤولية خدمة المجتمع مهما كانت 
الظـــروف المحيطـــة بهـــم وأن يكونوا 

دائما أهال للثقة.
وأوضحـــت أن “هـــذا القـــرار قـــد أثلـــج 
صدرونا جميعا، فـــي هذا الوقت الذي 
يعمـــل فيـــه أطبـــاء البحريـــن في خط 
تفـــان وإخـــالص  بـــكل  األول  الدفـــاع 
ومنـــع  كورونـــا  فيـــروس  لمجابهـــة 

انتشاره”.

قائد مستشفى حمد: حدث 
تاريخي وفريد

مـــن جانبه، أكد قائد مستشـــفى الملك 
حمـــد الجامعـــي اللواء طبيب الشـــيخ 
ســـلمان بـــن عطيـــة هللا آل خليفـــة أن 
تخصيص جائزة تحمل اســـم صاحب 
الســـمو الملكي رئيس الـــوزراء لتكريم 
األطبـــاء البحرينييـــن المتميزيـــن فـــي 
البحث العالجـــي والطبي، تعتبر حدثا 
تاريخيـــا فريد له أهميـــة بالغة الداللة، 
فجائزة ســـموه بادرة طيبة عبرت عن 
فكـــر ســـموه اإلنســـاني الرفيـــع ووعيه 
الحضـــاري البالغ الحكمـــة الذي أعطى 
بيـــن  خاصـــة  أولويـــة  الطبـــي  الشـــأن 
اهتماماتـــه؛ إدراكا مـــن ســـموه بأهمية 
فـــي تحقيـــق  األمـــن الصحـــي ودوره 

االستدامة والتنمية.
الحكومـــة  أن  ســـلمان  الشـــيخ  وأكـــد 
برئاســـة ســـمو رئيـــس الـــوزراء طالمـــا 
أولت القطاع الصحـــي مكانة متقدمة 
فـــي أولويات العمل الحكومي وأمدته 
بمختلف العوامـــل التي تضمن تطوره 
في مختلف األوقات والظروف بما في 
ذلك تأهيـــل الكوادر الطبية البحرينية 

وإتاحة المجال أمامها لصقل مهاراتها 
وخبراتها العلمية، ما ســـاهم في تعزيز 
المنظومـــة الصحيـــة وأهلهـــا للتعامـــل 

بكفاءة عالية مع الظروف كافة.
ونـــوه قائد مستشـــفى الملك حمد إلى 
أن تخصيـــص يوم الطبيـــب البحريني 
فـــي هـــذا التوقيـــت المهـــم هـــو أفضل 
تكريم للـــكادر الطبـــي البحريني نظير 
جهـــوده الكبيرة فـــي التصدي لجائحة 
فيروس كورونا “كوفيد 19”، والتزامه 
المهنـــي بتقديـــم الراعيـــة الطبية بكل 
تفـــان وإنـــكار للـــذات من أجـــل حماية 
وصـــون المجتمع البحرينـــي من خطر 
المســـتجد  كورونـــا  فيـــروس  انتشـــار 

وتداعياته على مختلف القطاعات.

القحطاني: سموه أدخل على 
قلوبنا الفرحة 

وبـــدوره، أكـــد عضـــو الفريـــق الوطني 
“كوفيـــد  كورونـــا  لفيـــروس  للتصـــدي 
المعديـــة  األمـــراض  استشـــاري   ”19
المقـــدم  العســـكري  المستشـــفى  فـــي 
طبيـــب منـــاف القحطانـــي أن اعتمـــاد 
يـــوم للطبيـــب البحرينـــي وتخصيص 
جائـــزة باســـم صاحـــب الســـمو الملكي 
رئيـــس الـــوزراء حظـــي بثنـــاء جميـــع 
علـــى  وأدخـــل  البحرينييـــن  األطبـــاء 
قلوبهـــم الفرحـــة والبهجة علـــى الرغم 
مـــن الظـــروف الصحيـــة المحيطة في 
مواجهـــة تداعيـــات فيـــروس كورونـــا 
المســـتجد، الفًتا إلى أن تلـــك المبادرة 
الكريمـــة مـــن لدن ســـموه هـــي امتداد 
لعطـــاء ســـموه الكبير وتتويـــج لجهود 
األطباء الذين يبذلون ما في وســـعهم 
جهودهم لالرتقاء بتلك المهنة النبيلة.

وأكد القحطاني “إننا في البحرين نعتز 
ونفخـــر بتخصيـــص هـــذا اليـــوم وتلك 
الجائـــزة التـــي قدمت لألســـرة الطبية 
البحرينيـــة مثاال يحتذى به في أهمية 
تضافـــر الجهـــود تجـــاه حمايـــة الوضع 
الصحي فـــي البالد”، الفًتا إلى أن هذه 
الجائـــزة تأتـــي انطالقـــا مـــن المبـــادئ 
التي أرســـاها ســـموه؛ من أجل ترسيخ 
االهتمـــام بالبنية الصحيـــة في مملكة 
البحريـــن بمختلـــف أدواتهـــا باعتبارها 

جزءا مهما من عملية التنمية”.
وأضاف “إذا كان اعتماد يوما للطبيب 
البحرينـــي يمثـــل تكريما لـــكل الكوادر 
لتكريـــم  فـــإن جائـــزة ســـموه  الطبيـــة 
األطبـــاء البحرينييـــن المتميزيـــن فـــي 
البحـــث العالجي تمثل دعوة متجددة 
لبذل مزيد مـــن الجهد والعمل الخالق 
جمعـــاء،  اإلنســـانية  خيـــر  لتحقيـــق 
نفخـــر جميعـــا في الجســـد الطبي بهذا 
التكريم من لدن ســـمو رئيس الوزراء، 
وهـــو تكريم يدفعنـــا لمزيد من التطور 
واالرتقـــاء بالخدمة والرعاية الصحية 
ألفضـــل المســـتويات، هـــو فخـــر لـــكل 
العمـــل  لمواصلـــة  وتأكيـــد  األطبـــاء 

والتفاني”. 

 محمد: ستحفز األطباء على بذل 
قصارى جهدهم

وبـــدوره أعـــرب، رئيس مجلـــس أمناء 
الرعاية الصحية األولية رئيس جمعية 
المستشـــفيات الخاصة استشاري أول 
الجراحـــة العامـــة وجراحـــة المناظيـــر 
ســـعادته  عـــن  محمـــد،  عبدالوهـــاب 
بمباركة ســـمو رئيـــس الـــوزراء، خالل 
جلســـة مجلس الـــوزراء باعتمـــاد يوم 
للطبيـــب البحرينـــي فـــي أول أربعـــاء 
من شـــهر نوفمبـــر كل عام، وتخصيص 
جائـــزة باســـم ســـموه لتكريـــم األطباء 
البحرينييـــن المتميزيـــن فـــي البحـــث 
هـــذه  العالجـــي والطبـــي، مضيًفـــا أن 
الجائـــزة ســـتحفز األطبـــاء علـــى بـــذل 
أجـــل تطويـــر  مـــن  قصـــارى جهدهـــم 
البحث العلمي في مملكة البحرين، ما 
ســـيكون له أثر بالغ في تحقيق العديد 

من المكاسب للقطاع الصحي.
وأوضـــح أن تخصيـــص يـــوم للطبيب 
يعطـــي  المتميزيـــن  لتكريـــم  وجائـــزة 
داللـــة واضحـــة علـــى مـــدى االهتمـــام 
الـــذي يبديـــه صاحـــب الســـمو الملكـــي 
رئيس الوزراء على األصعدة كافة بما 
يصب لتحقيـــق المصلحة العليا للبالد، 
معرًبـــا عـــن ثقتـــه الكبيرة فـــي تحقيق 
أكبـــر قدر من المكاســـب اإليجابية من 
وراء هـــذه اللفتـــة اإلنســـانية العظيمة 

من لدن سمو.
وأشـــار إلى إن صاحب الســـمو الملكي 
رئيـــس الـــوزراء هدف مـــن خالل هذه 
الجائـــزة وكذلك التكريـــم إلى االرتقاء 
بالقطـــاع الصحي في المملكة، مشـــيًرا 
إلى أن الجائزة ســـتدفع جميع األطباء 
للعمل علـــى تطوير البحث العلمي في 
مجـــال الطب بما ينعكـــس على صحة 
وســـالمة المواطنيـــن والمقيمين على 

أرض هذا الوطن الغالي.

الجودر: األمير خليفة قائد 
استثنائي

من جانبها، أكدت خبيرة تعزيز الصحة 
استشـــارية طـــب العائلة أمـــل الجودر 
“مـــرة تلو المـــرة يثبـــت أميرنا صاحب 
السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان 
آل خليفـــة أنـــه قائـــد اســـتثنائي يبادر 
بتقديـــر مـــن يقـــدم للبحريـــن خدمات 
القـــوى  أظهـــرت  والجائحـــة  نوعيـــة، 
الكامنة عند الطبيب البحريني بجميع 
التخصصات بل حتى من طلبة الطب، 
فأبدعـــوا وتفوقـــوا علـــى أنفســـهم في 
التصـــدي لهـــذه الجائحـــة، كمـــا أنه من 
المؤكد ومما ال شك فيك أن تخصيص 
البحرينـــي  للطبيـــب  لتكريـــم  يـــوم 
واعتماد جائزة من سمو رئيس الوزراء 
ســـيلهم كثيرا مـــن األطبـــاء بمزيد من 
التميـــز واإلبـــداع، وإننـــا نلتمـــس مـــن 

سموه أن يتم تخصيص يوم للممرض 
البحريني وللعامل الصحي بشكل عام 
يشـــمل الفنييـــن واالختصاصيـــن على 
اختـــالف تخصصاتهم، فكلهـــم قدموا 
الغالـــي والنفيـــس فـــي هـــذه الجائحة، 
كمـــا أقتـــرح أن يشـــمل مـــن يعمل في 

الجانب الوقائي”. 

السلمان: دعم سموه ارتقى 
بالخدمات الصحية

الوطنـــي  الفريـــق  عضـــو  وأعربـــت 
استشاري األمراض المعدية في مجمع 
الســـلمان  جميلـــة  الطبـــي  الســـلمانية 
عـــن جـــل شـــكرها وامتنانهـــا تقديرها 
الملكـــي  الســـمو  لصاحـــب  الكبيريـــن 
رئيـــس الـــوزراء علـــى مكرمـــة ســـموه 
باعتمـــاد أول يـــوم أربعاء مـــن نوفمبر 
البحرينـــي،  للطبيـــب  يومـــا  عـــام  كل 
وتخصيص جائزة باسم سموه الكريم 
لتكريم األطباء البحرينيين المتميزين 

في البحث العالجي والطبي.
وأكـــدت الســـلمان أن “ســـموه حريـــص 
علـــى أن يكـــون التكريـــم فـــي وقتـــه 
المناســـب، وهـــو الوقـــت الـــذي تقـــف 
فيـــه كوادرنـــا فـــي الصفـــوف األولـــى 
تقديـــًرا  كورونـــا؛  لفيـــروس  للتصـــدي 
للجهـــود الكبيـــرة والعمـــل المتواصـــل 
لجميـــع الكوادر الطبية من أجل صحة 
وســـالمة الجميـــع فـــي بلدنـــا البحرين 
الغالـــي”، مؤكـــدة أنـــه ســـيكون لليـــوم 
وللجائـــزة دور كبيـــر في دعـــم الكوادر 
الطبيـــة فـــي مختلـــف مواقـــع العمـــل 
وتحفيزهـــا للعاملين من األطباء لبذل 
مزيـــد مـــن الجهـــد للعمل علـــى تطوير 
الطبيـــة  والرعايـــة  الخدمـــات  جـــودة 
واالرتقاء بها إلى المســـتويات، مؤكدة 
أن الخدمـــات الطبيـــة بالبحرين كانت 
مـــن الخدمـــات التـــي يشـــهد لهـــا فـــي 
والريـــادة،  بالتميـــز  والعالـــم  المنطقـــة 
وهـــذا ما كان ليكـــون حقيقة لوال دعم 

صاحب السمو لهذا القطاع.

عبداهلل: دمعت عيناي فرحا 

ورفعـــت رئيس رابطة العلوم العصبية 
البحرينيـــة استشـــاري طـــب األعصاب 
في مجمـــع الســـلمانية الطبـــي فاطمة 
عبدهللا أســـمى آيات الشـــكر والعرفان 
لســـمو رئيس الـــوزراء، قائلـــة “انتابني 
شـــعور غريـــب ال يمكن وصفـــه لحظة 
قـــراءة الخبـــر ودمعـــت عينـــاي فرحا. 
عمـــا  تعبـــر  أن  الكلمـــات  تســـتطيع  ال 
فـــي قلبي مـــن شـــعور الفرحـــة والعزة 
والشـــموخ وبحريننـــا الغاليـــة تحتفـــل 
واألنظـــار  البحرينـــي  للطبيـــب  بيـــوم 
تتوجه لكل طبيـــب في ذلك اليوم، ما 
أعظمهـــا من فرحة! ووســـام علق على 

صدر كل طبيب بحريني”.
وأكدت “هذا ليس بغريب على سموكم 
جميـــع  لتطويـــر  الدائـــم  وحرصكـــم 

الخدمات وباألخص القطاع الصحي”، 
“العالـــم يمـــر بوقـــت  إلـــى أن  منوهـــة 
عصيب بســـبب جائحـــة الكورونا، لكن 
تعلمنـــا منها الكثيـــر وأظهرت للمجتمع 
البحريني الـــدور الفعلي للطبيب، على 
الرغم مـــن أن دور الطبيب دائما وأبدا 
هـــو الحفاظ علـــى صحة األفـــراد، لقد 
مـــرت علينـــا أشـــهر عصيبـــة ولكنها لن 
تمحى من ذاكـــرة كل طبيب بحريني، 
باعتمـــاد  حظينـــا  أننـــا  فخـــرا  يكفينـــا 
يـــوم لالحتفـــال بالطبيـــب البحرينـــي، 
هـــذا االحتفـــال ســـيكون حافـــزا لـــكل 
طبيـــب للعطـــاء والتطويـــر فـــي جميع 
التخصصـــات؛ لمـــا لـــه من أثـــر إيجابي 
لتحســـين الخدمـــات الطبيـــة المقدمة 

للمرضى”.
وأعربـــت عن ســـعادتها بالقول “أفتخر 
ابنـــة  بحرينيـــة،  طبيبـــة  أكـــون  بـــأن 
مملكتنـــا الغالية البحريـــن وتحت ظل 

قيادتنا الرشيدة”.

الريفي: مبادرة غير مسبوقة 
عالميا

وعبرت استشارية جراحة أورام الثدي 
والترميـــم ســـارة الريفي عـــن فرحتها 
الســـمو  صاحـــب  بمبـــادرة  وســـعادتها 
الملكـــي األميـــر خليفـــة بن ســـلمان آل 
خليفة؛ ألن هذا التكريم سيضيف لكل 
الكـــوادر الطبية البحرينيـــة مزيدا من 
الفخر بعملهم وعطائهم اإلنســـاني من 
خالل تقدير باني نهضة البحرين ومن 
أرسى دعائم رفعتها وتطورها، مؤكدة 
أن “هذه البادرة اإلنسانية الجميلة من 
ســـموه وهذا التقدير يأتي في إضافة 
بالبحريـــن  مســـبوقة  غيـــر  ومبـــادرة 
بمـــاء  والمنطقـــة والعالـــم وستســـجل 
مـــن ذهب فـــي ســـجل ســـموه الحافل 
واالجتماعيـــة  الوطنيـــة  بالمبـــادرات 
مـــن جهة، وضمـــن المبـــادرات الداعمة 
لتطوير ورفعة القطاع الصحي القطاع 
الصحـــي وتحســـين جـــودة الخدمـــات 
والرعاية الصحية المقدمة للمواطنين 

والمقيمين في مملكتنا الغالية”.
وقالـــت الريفي “تابع ســـموه عن كثب 
والمســـؤول  األب  وبعيـــن  واهتمـــام 
الطبيـــة  الكـــوادر  جهـــود  والمطلـــع 
عملهـــا  ونجـــاح  وقدرتهـــا  البحرينيـــة 
وإدارتها خـــالل أزمة فيروس كورونا، 
التي أثبتت خاللهـــا مهنيتها وكفاءتها 
وتالحمهـــا  العالـــي  الوطنـــي  وحســـها 
والشـــعب  والحكومـــة  القيـــادة  مـــع 
وبمـــا يصـــب فـــي ســـالمة المواطنيـــن 

والمقيمين”.
وأكـــدت الريفي “البد من اإلشـــارة إلى 
ما ســـتتركه هـــذه المبادرة فـــي قلوب 
جميـــع األطباء من ســـعادة وســـتكون 
حافـــزا وغطـــاء للدفـــع بعجلـــة البحث 
العلمي وتطويرها فـــي بلدنا البحرين، 
وستســـهم بتطور البحوث والدراسات 

الطبيـــة  المجـــاالت  جميـــع  فـــي 
وتخصصاتهـــا، وبما يصـــب في ارتقاء 
البحرين بالمؤشـــرات العالمية في هذا 

الجانب”.

عبدالرحيم: عرس سنوي للكوادر 

الطبية

وأكـــدت رئيـــس وحـــدة المؤيـــد لعالج 
المخـــدرات  إدمـــان  مرضـــى  وتأهيـــل 
والكحول ســـابقا عضو مجلس النواب 
عبدالرحيـــم،  معصومـــة  االستشـــارية 
بمباركـــة  الـــوزراء  مجلـــس  قـــرار  أن 
صاحب الســـمو الملكي رئيس الوزراء 
البحرينـــي  للطبيـــب  يـــوم  اعتمـــاد 
صاحـــب  باســـم  جائـــزة  وتخصيـــص 
الســـمو الملكـــي رئيس الـــوزراء، أدخل 
البهجة والســـعادة على قلوب ونفوس 
العاملين بالقطاع الصحي من الكوادر 
الطبية من األطباء والطبيبات، منوهة 
إلـــى أن هـــذا التكريـــم اإلنســـاني هـــو 
بمثابـــة تتويج من لدن ســـموه لجهود 
الكادر الطبي طيلة السنوات الماضية.
وشـــددت علـــى أن هـــذا القـــرار األهـــم 
يشـــكل  كونـــه  المهنـــة؛  تاريـــخ  فـــي 
عرســـا ســـنويا يتم من خالله تســـليط 
الضـــوء على مجهـــودات الكادر الطبي 
هنـــاك  أن  إلـــى  مشـــيرة  البحرينـــي، 
مســـاحة كبيـــرة الحـــب والمـــودة التي 
تجمع األطباء بقائدهـــم األمير خليفة 
بن ســـلمان الذي يولي القطاع الصحي 

جل اهتمامه ورعايته.
جائـــزة  تخصيـــص  أن  إلـــى  ونوهـــت 
لألطباء باســـم ســـموه هو مصدر فخر 
وإعـــزاز للجميع وحلم وأمنية ومطلب 
األطبـــاء مـــن ســـنوات، وهو مـــا يؤكد 
اهتمـــام وتكريـــم ســـموه لمـــن يـــؤدي 
دوره فـــي خدمة الوطـــن، ورفع رايته، 
كمـــا أن الجائـــزة تحفـــز الـــكادر الطبي 
علـــى تنمية قدراتهـــم البحثية لتطوير 

المسيرة العلمية في مجال الطب.
وأكـــدت أن هـــذه المبـــادرة والتكريـــم 
ســـيكون لهـــا دورهـــا الكبيـــر فـــي دعم 
وتطوير واالرتقـــاء بالخدمات والراية 
الصحية في مملكة البحرين والمقدمة 
للمواطنيـــن والمقيميـــن، وهـــي تمثـــل 
دعمـــا كبيرا للكـــوادر الطبيـــة الوطنية 
القطـــاع  فـــي  اإلنجـــازات  مـــن  لمزيـــد 
التخصصـــات  جميـــع  وفـــي  الصحـــي 
الطبية، وزيـــادة البحوث والدراســـات 
وبما يصب بتطور المؤشرات الصحية 
واالرتقـــاء بهـــا لألفضـــل ومـــن خـــالل 
دعـــم حكومـــي من لدن ســـموه الكريم 
الـــذي يقـــف شـــامخا وراء مـــا وصلـــت 
إليـــه البحريـــن مـــن إنجـــازات بالقطاع 

الصحي.

سارة الريفي أمل الجودر معصومة عبدالرحيمعبدالوهاب محمد

المواطنون مقبلون على رفاهية طبية بعد مبادرة سمو رئيس الوزراء
ـــا ـــت صدورن ـــموه أثلج ـــات س ـــى لــــ “^”: توجيه ـــوف األول ـــي الصف ـــون ف ـــاء العامل األطب

نلتمس من سموه تخصيص يوم للممرض البحريني والعامل الصحي
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جميلة السلمان

فاطمة عبدالله

مناف القحطاني مريم الهاجريالشيخ سلمان بن عطية الله

أجمــع أطبــاء علــى أن مباركــة رئيــس الــوزراء صاحــب الســمو الملكي 
األميــر خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة، خــال جلســة مجلــس الــوزراء 
باعتمــاد يــوم للطبيــب البحرينــي فــي أول أربعاء من شــهر نوفمبر كل 
عــام، وتخصيــص جائــزة باســم ســموه لتكريــم األطبــاء البحرينييــن 
المتميزيــن فــي البحث العاجــي والطبي، هي تشــريف يعكس المكانة 
المتميزة التي يحظى بها الكادر الطبي لدى سموه، مؤكدين أن تكريم 
ســموه ليس بالغريب، فســموه دائًما مقدًرا وداعًما لتلك المهنة النبيلة 
السيما خال المرحلة الراهنة التي تشهد تضحيات األطباء البحريين 

في مواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.



أكد مســـاعد رئيس األمن العام لشؤون 
الركـــن  العميـــد  والتدريـــب  العمليـــات 
الشـــيخ حمـــد بـــن محمـــد آل خليفـــة، 
مواصلـــة تنفيذ تعليمات رئاســـة األمن 
العـــام، فيما يتعلق باتخـــاذ اإلجراءات 
القانونيـــة الهادفـــة إلى تعزيـــز االلتزام 
بالحـــد مـــن انتشـــار فيـــروس كورونـــا، 
مشـــيرًا في هـــذا الصدد، إلى تســـجيل 
كمامـــة  ارتـــداء  عـــدم  مخالفـــة   4735
الوجـــه فـــي األماكن العامـــة وذلك منذ 

بدء تطبيق القرار.
وأضاف أن اإلجراءات وغيرها، تهدف 
للحفاظ على ســـامة المجتمع وأفراده 
من التعرض لإلصابة بفيروس كورونا، 
المواطنيـــن  التـــزام  أهميـــة  مؤكـــدًا 
والمقيميـــن باإلرشـــادات الصـــادرة عن 

تحقيـــق  وضـــرورة  المعنيـــة  الجهـــات 
األســـواق  فـــي  االجتماعـــي  التباعـــد 
والمنتزهـــات  التجاريـــة  والمحـــال 
والتقيـــد بعـــدم التجمـــع ألكثـــر مـــن 5 
أشـــخاص مـــع ضـــرورة االلتـــزام بلبس 

الكمامات في األماكن العامة.

وأضـــاف مســـاعد رئيـــس األمـــن العام 
أنـــه  والتدريـــب  العمليـــات  لشـــؤون 
بجانـــب تطبيق القانـــون على مخالفي 
االجراءات االحترازيـــة، فإن الحمات 
التوعوية مستمرة وتستهدف مختلف 
شـــرائح المجتمـــع لتعزيـــز الوعـــي لدى 

المواطنيـــن والمقيمين بأهمية االلتزام 
ومســـاندة جهـــود الدولـــة للقضاء على 

الفيروس.
ووفـــق االحصـــاءات المســـجلة بشـــأن 
مخالفـــات ارتـــداء كمامـــة الوجـــه منذ 
مديريـــة  فـــإن  القـــرار،  تطبيـــق  بـــدء 
شـــرطة المحافظـــة الشـــمالية ســـجلت 
مديريـــة  وســـجلت  مخالفـــة،   1579
 1166 العاصمـــة  محافظـــة  شـــرطة 
مخالفة، بينما ســـجلت مديرية شرطة 
محافظة المحرق 958 مخالفة، و 803 
مخالفة تم تســـجيلها بواســـطة شرطة 
ســـجلت  كمـــا  الجنوبيـــة،  المحافظـــة 
إدارة العمليـــات برئاســـة األمـــن العـــام 
167 مخالفة، في حين سجلت اإلدارة 

العامة ألمن المنافذ 62 مخالفة.

مـــن المقـــرر أن تنظر المحكمة الصغـــرى الجنائية، اليوم األربعـــاء، في معارضة 
طبيبـــة معروفـــة، والمتهمة حســـبما ورد لـ “الباد” من معلومات بممارســـة مهنة 
الطب أو إدارة عيادة من دون ترخيص وعدد من االتهامات األخرى، والمحكوم 
عليها، غيابيا، بالحبس لمدة سنة واحدة وبتغريمها مبلغ 2000 دينار عن جميع 
التهم لارتباط وبكفالة 200 دينار لوقف التنفيذ - لحين االســـتئناف - في هذه 

القضية، حيث ستعيد المحكمة فتح ملف القضية وإعادة محاكمتها مجددا.

إعادة محاكمة طبيبة متهمة بإدارة عيادة غير مرخصة
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يجـب تحديد الئحـة ألجـور الموثقيـن
ــق  ــة للموثـ ــرار المديونيـ ــة إقـ ــاء صالحيـ ــى إعطـ ــون علـ ــون يثنـ محامـ

أثنــى محامــون لـــ “البــاد” علــى قــرار وزارة العــدل حــول إصــدار 
تعميــم رقــم 4 لســنة 2020 يســمح بموجبــه لكاتب العــدل الخاص 
المرخــص لهــم، القيــام بأعمــال توثيــق إقــرارات المديونية، حيث 
اســتثنت عقــود التوثيــق التــي يكــون طرفهــا ضمــن قائمــة أفــراد 
وشــركات بينت أســماءهم وبياناتهم في الكشــف المرفق للتعميم 

أو بواسطة وكاء عنهم. 

وأشـــارت المحاميـــة فاطمـــة بن 
الموثـــق  نظـــام  أن  إلـــى  رجـــب 
الخـــاص الـــذي انتهجتـــه وزارة 
العدل في اآلونة االخيرة خفف 
من االزدحام عن مكتب التوثيق 
الســـيما في ظل احتياج األفراد 
الخدمـــات الســـريعة مـــن حيث 
علـــى  والعمـــل  طلباتهـــم  تلبيـــة 

راحتهـــم وخاصة أن 
وزارة العـــدل 

توســـعت في إعطاء الصاحية 
بعـــض  فـــي  الخـــاص  للموثـــق 
الخدمات، ومنها سند المديونية 
بالتالي ســـوف يحد من ازدحام 

قضايا في المحاكم.
اما فيما يتعلق برسوم التوثيق 
تتدخـــل  أن  فابـــد  الخـــاص، 
وزارة العدل بمرســـوم أو الئحة 
يـــد  لتحد

أجـــور الموثقين حتـــى ال يقوم 
البعـــض بتحديـــد أتعـــاب عالية 
الثمـــن ال تتناســـب مـــع جميـــع 
وبالتالـــي  الفئـــات،  أغلـــب  أو 
فـــإن تحديـــد ســـعر الخدمة من 
قبـــل وزارة العدل ســـوف يعود 
بالنفع على األفراد الســـيما وأنه 
عندما قامت وزارة العدل بفتح 
خدمة الموثق الخاص كانت 
تهـــدف في المقـــام األول 
إلـــى العمل علـــى راحة 

أفراد المجتمع.
بــــــــــــــــــــدوره، قــــــال 
محمد  الــمــحــامــي 
ــه  ــ الـــــــــــــذوادي إن
قــــــرار مــحــمــود 
ويــــــــــــهــــــــــــدف 
ــر  ــ ــ ــويـ ــ ــ ــطـ ــ ــ ــتـ ــ ــ لـ
ادارة  خدمات 
الــــــتــــــوثــــــيــــــق 
ــل  ــ ــ ــي ــ ــ ــه ــ ــســ ــ ــ وت
اإلجـــــــــــــــراءات 
عـــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــى 
الــــمــــراجــــعــــيــــن، 
حيث إن معامات 
إقــــــرار الــمــديــونــيــة 
ــا مـــا  ــ ــوعــ ــ ــ ــرة ن ــ ــيـ ــ ــثـ ــ كـ
شديدا  زحــامــا  وتسبب 
الــتــوثــيــق  إدارة  عـــلـــى 
وتــــــــــــؤدي إلــــــــى بــــطء 
ــتــالــي  ــال الـــمـــعـــامـــات، وب

ــة لـــدى  ــدمــ ــخــ ــ إقـــــــــرار هــــــذه ال
سيقلل  الــخــاصــيــن  الــمــوثــقــيــن 
الــتــوثــيــق  إدارة  عــلــى  الــضــغــط 
ويساهم في سرعة اإلجراءات.

وقـــال: “أما قرار اســـتبعاد بعض 
األشخاص والمؤسســـات، فأرى 
أنـــه خاضـــع للســـلطة التقديرية 
وأن  خصوصـــا  اإلدارة،  لجهـــة 
األشـــخاص  هـــؤالء  بعـــض 
عنهـــم  اشـــتهر  والمؤسســـات 
اســـتغال حاجة الناس وإساءة 
وعليـــه  اإلقـــرارات،  اســـتعمال 
مـــن األفضل اســـتبعاد معامات 
أجـــل  مـــن  األشـــخاص  هـــؤالء 

التدقيق عليها بشكل أفضل”.
وأضاف أن رسوم الموثق الخاص 
تتكون من جزأين، فالجزء األول 
هـــو رســـوم إدارة التوثيـــق، وهي 
رســـوم ثابتـــة ومحـــددة بحســـب 
نـــوع المعاملـــة ســـواء كانـــت في 
الموثـــق  لـــدى  أو  التوثيـــق  إدارة 
الخـــاص، فيما الجـــزء الثاني هي 
ومـــن  الخاصـــة  الموثـــق  أتعـــاب 
المفترض يقدرها بحســـب الحالة 
والجهد المبـــذول إذا كان يتطلب 
العميـــل  أن  أو  للعميـــل  االنتقـــال 
مكتبـــه،  فـــي  للموثـــق  ســـيذهب 
وأرى بانه ال يوجد ما يمنع قانونا 
من أن يتفق الطرفان مسبقا على 
تحديـــد قيمة األتعاب قبل إجراء 

المعاملة.

 فاطمة بن رجبمحمد الذوادي

تأييد عقوبات بين المؤبد و3 سنوات لـ 13 شرعوا بقتل 7 شرطيين
رفضــت محكمــة التمييــز طعــون 13 مدانا من أصل 25 متهما، بقضية إنشــاء وإدارة جماعــة إرهابية واالنضمام إليها، 
والتــدرب فــي إيــران والعــراق على األســلحة والمتفجرات، إذ شــرع اثنان منهــم بقتل 7 أفراد شــرطة كانوا في طريق 
عودتهــم مــن إدارة اإلصــاح والتأهيــل “ســجن جــو” عقب انتهــاء نوبة عملهــم، عبر تفجيــر عبوة محليــة الصنع بجوار 
الحافلة التي كانت تقلهم، واستثمروا أمواال كانت بحوزتهم في شركة يملكها والد أحد المدانين، وخصصوا نسبة 5 
% من أرباحها لإلنفاق على الجماعة، وأقّرت عقوبة الســجن المؤبد بحق 4 طاعنين، والســجن 10 ســنوات لـ 8 آخرين، 

فضا عن الحبس 3 سنوات على طاعن آخر.

وألغـــت محكمة التمييـــز في ذات 
الحكـــم عقوبة إســـقاط الجنســـية 
علـــى  بهـــا  المحكـــوم  البحرينيـــة 
الطاعنيـــن وكذا المحكـــوم عليهم 
الذيـــن كانوا طرفـــا في الخصومة 
االســـتئنافية وهـــم 3 آخريـــن لـــم 

يطعنوا بالتمييز.
وكانـــت محكمـــة أول درجة دانت 
 10 وعاقبـــت  منهـــم،  متهمـــا   24
مدانين بالســـجن المؤبد، وبسجن 

 10 لمـــدة  آخريـــن  مدانيـــن   10
لمـــدة   3 ســـجنت  كمـــا  ســـنوات، 
مـــدان  حبســـت  فيمـــا  ســـنين،   5
واحـــد لمدة 3 ســـنوات عـــن تهمة 
المذكـــورة  للجماعـــة  االنضمـــام 
وبرأتـــه من تهمة حيازة األســـلحة 

محلية الصنع.
بإســـقاط  المحكمـــة  وأمـــرت 
الجنســـية البحرينية عن المدانين 
جميـــع  وبمصـــادرة  جميعـــا 

المضبوطـــات، فيمـــا بـــرأت متهما 
آخر من جميع االتهامات.

وأوضحت المحكمـــة أن تفاصيل 
الواقعـــة تتحصـــل فـــي إنشـــاء 4 
متهميـــن جماعة إرهابيـــة غرضها 
اســـتهداف أفراد الشرطة وقتلهم 
عـــن طريـــق اســـتخدام العبـــوات 
مـــن  تمكنـــوا  وقـــد  المتفجـــرة 
إليهـــا،  المدانيـــن  المتهميـــن  ضـــم 
والمشـــاركة في أنشـــطتها والعمل 

علـــى تحقيـــق أهدافها، كما ســـهل 
األربعة المذكورين للمتهمين من 7 
وحتى 21 السفر لتلقي التدريبات 

العسكرية في العراق وإيران.
ونقل عـــدد من المتهميـــن عبوات 
متفجرة ومواد تدخـــل بصناعتها 
وكذلـــك األســـلحة، وتقديـــم مبلغ 
5750 للمتهم 12 الستثماره بأحد 
المشـــاريع التجاريـــة في حســـاب 
حجـــم  لتوســـيع  والـــده،  شـــركة 

العمـــل بهـــا، وخصـــص نســـبة مـــن 
أرباحهـــا تقدر بـ 5 % لإلنفاق منها 
علـــى الجماعـــة اإلرهابيـــة لتوفير 

مدخول دائم لهم.
في حين استهدف المتهمين 6 و7 
حافلـــة ألفـــراد الشـــرطة وحاولوا 

قتلهـــم حـــال قدومها من “ســـجن 
جـــو” بعـــد انتهـــاء نوبـــة عملهـــم، 
عبـــوة  وزرعـــا  رصداهـــا  حيـــث 
متفجـــرة، وتســـبب االنفجـــار في 
إصابـــة 7 من أفراد الشـــرطة، وتم 

مداركتهم بالعاج.

أسسوا خلية 
إرهابية وتدربوا 

بإيران والعراق على 
األسلحة والمتفجرات
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العقوبات البديلة و“صدق النوايا”
Û  فــي العــام 1999 كان عاهــل البــاد صاحــب الجالــة الملــك حمــد بــن

عيسى آل خليفة على موعد مع الشعب البحريني في رؤية مشروع 
إصاحــي ناهــض وطمــوح، يعبــر فــي كل خلجاتــه عــن طمــوح ملــك 
وإرادة شعب نحو حياة عصرية زاهية وجديدة، يكون فيها المواطن 

على رأس أولويات الدولة واهتماماتها، ورعايتها.
Û  بــكل النــاس،  التــي طالــت حيــاة  األخــاذة  المتغيــرات  ســياق  وفــي 

يومياتهم ويوميات أبنائهم، وانعكست بوضوح وأثر في رغد الحياة 
الكريمة بشــتى حقولها وتدرجاتها، كانت مملكة البحرين على موعد 
مــع مرســوم جالتــه للعقوبــات البديلــة، والتي تعبر عن صــدق النوايا 
لبناء مجتمع متاحم ومتراحم، ساسه األول فتح األبواب الموصدة، 
ومنح الفرصة للفرد لكي يكون جزءا أصيا منه، وإن أخطأ أو أجرم.

Û  وأحكام العقوبات البديلة وببساطة هي إسقاط ما تبقى من العقوبات
الســالبة للحريــة وعقوبات الغرامــة، مراعاة لظــروف المحكوم عليهم 
الشخصية واألسرية واإلنسانية، واستبدالها متى ما توفرت الشروط 
والضوابط القانونية بعقوبات بديلة تساهم في خدمة المجتمع، عبر 

االلتحاق ببرامج التأهيل والتدريب المخصصة لذلك.
Û  هــذا النتــاج العصــري الرائــع والذي تبنتــه المملكة وتقدمــت ونجحت

بــه علــى مســتويات مختلفــة، أخــذ اخيرا مســارا جديدا أكثر توســعا، 
لتطــال عــدد أكبــر مــن المحكوميــن، دون االخــال بحقــوق المجنــي 

عليهم والمتضررين من الجريمة.
Û  مــا يحــدث ببســاطة، هــو تعبيــر عــن صــدق نوايــا الدولــة، فــي منــح

المحكوم ألن يكون فردا فاعا بالمجتمع، يقضي يوميات حياته بين 
أفراد أسرته وذويه وأصدقائه، وهو يؤدي محكوميته برؤية جديدة 
تخــدم البلــد، مســتذكرا بــذات الوقــت األخطــاء الماضيــة وواجبــات 
المستقبل وأولوياتها، فشكرا لجالة الملك وشكرا لمن يسطر قصص 

النجاح هذه بعمل مخلص ووفي.

ebrahim.alnahham@albiladpress.com
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صـــرح مديـــر عـــام مديرية شـــرطة 
المحافظة الشـــمالية العميد عيسى 
القطان أنه تنفيذا لتعليمات رئاســـة 
االمـــن العام في إطار تعزيز االلتزام 
باإلجـــراءات االحترازيـــة للحـــد من 
انتشـــار فيروس كورونا، تم تدريب 
عمليـــات  علـــى  المديريـــة  أفـــراد 
التطهيـــر والتعقيـــم، بالتعـــاون مـــع 
الدفـــاع المدنـــي، كمـــا تـــم تشـــكيل 

فريق للتعامل مع قضايا الجائحة.
برنامـــج  مـــع  مقابلـــة  فـــي  وشـــدد 
“مجتمع واعـــي” بتلفزيون البحرين 
على ضرورة االلتزام بارتداء كمامة 
الوجـــه عنـــد الخـــروج مـــن المنـــزل 
بالطريقـــة الصحيحة وهـــي تغطية 

األنف والفم. وأضاف أن فريق رصد 
المخالفات، لمس ارتفاعا في معدل 
تحرير المخالفات، في شهر رمضان 
وعيـــد الفطـــر؛ لخـــروج النـــاس إلى 
األســـواق، مشـــيرا إلى أن المديرية، 
نظمت حمـــات توعوية عن ارتداء 
الكمامـــات قبل صدور قـــرار تحرير 
المخالفـــات. وفيمـــا يتعلـــق بتطبيق 
مبـــدأ التباعـــد االجتماعـــي، أوضـــح 
أنـــه يتم فـــض أي تجمع ألكثر من 5 
اشخاص وفقًا للقانون، والعمل على 
عـــن طريـــق مطبوعـــات  توعيتهـــم 
بلغـــات مختلفـــة لتوضيـــح خطورة 
األمـــر، وضـــرورة االلتـــزام بتطبيـــق 

االجراءات الوقائية.

ارتفاع معدل المخالفات في رمضان والعيد
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كثيرة هي المناســـبات العالمية التي زخرت بها مواقف ســـمو رئيس الوزراء 
األميـــر خليفة بن ســـلمان حفظه هللا ورعـــاه، لتذكرنا بـــأن الزعامة الحكيمة 
لكل قائد ال تتشكل إال من خالل البعدين المحلي والعالمي، وقد عرف العالم 
خـــالل العصـــر الحديـــث قيادات أمميـــة اســـتطاعت أن تتبوأ مكانـــة عالمية 
عندمـــا ربطت بالدها بالعالم وجعلت مصير العالم جزءا من اهتمامها، وهذا 
مـــا بلغـــه ســـمو رئيـــس وزرائنا وفقـــه هللا عندما جعـــل رؤيته الثاقبـــة للعالم 
منطلقـــًا الهتمامه بالقضايا األممية المتعلقة بالســـالم والتنمية المســـتدامة، 
وقد أخذ ســـموه على عاتقه التركيز على هذه القضايا المصيرية التي تعزز 
عمـــق العالقـــات الدولية فـــي زمن التحديـــات والصعاب المختلفـــة على كل 

األصعدة.
لقـــد جـــاء إقرار فريق العمـــل التحضيـــري للمجلس التنفيـــذي لمنظمة األمم 
المتحـــدة للتربيـــة والعلـــوم والثقافـــة )اليونســـكو( باليـــوم الدولـــي للضمير، 
باعتبـــاره وســـيلة لحشـــد جهـــود المجتمـــع الدولـــي لتدعيم وتعزيز الســـالم 
واالندمـــاج والتضامـــن والتفاهـــم من أجل بناء عالم مســـتدام، هـــذا اإلنجاز 
الـــذي يضـــاف إلى إنجازات ســـموه ليعكس ما يحظى به مـــن مكانة وتقدير 
عالمييـــن تمثال من قبل في احتفال العالـــم بيوم الضمير العالمي وهو اليوم 
الذي شـــكل انطالقة وعالمة مضيئة ورمزا دوليا للســـلم والتسامح، وتعزيز 
التضامن والتعاون ودعم جهود التنمية المسـتدامة في عالم خال من األوبئة 

والحروب والصراعات، وتأتي مثل هذه المناسبة وما أحوجنا إلى المواقف 
اإلنســـانية والحضاريـــة، حيث تشـــهد الكرة األرضية ألول مـــرة في تاريخها 
المعاصـــر تحديـــا عالميا حقيقيا تمثل في هذا الوباء الذي اجتاح العالم، كما 
لو كان حرًبا على الكون والبشـــرية، في هذا الوقت بالذات، تتجســـد مبادرة 
ســـمو رئيـــس الوزراء فيمـــا يتعلق باليـــوم العالمي للضمير، وهـــو احتفال له 
مغزى أممي وإنســـاني وحضاري، من شـــأنه أن يعزز عالقات شعوب األرض 
بعضها بعًضا بدل االقتتال والصراعات، لتجتمع هذه الشـــعوب على مختلف 

توجهاتها للتصدي للتحديات الكبيرة.
إن اعتمـــاد منظمـــة األمـــم المتحدة، هـــذا اليـــوم التاريخي، يمثل اســـتجابة 
لمبادرة ســـموه بهدف تحفيز المجتمع الدولي لحل النزاعات بطريقة سلمية 
وإشـــاعة المحبة والتســـامح، تأتي هذا المناســـبة في وقت يشهد فيه العالم 
محنـــة عالميـــة تكاتفت فيها األمم والشـــعوب في واحدة مـــن أهم المواقف 
الدولية التي شهدها العالم، توحدت كل هذه األمم لمواجهة شر الوباء. من 
هنـــا يأتـــي القادة األمميون، من مواقف إنســـانية وحضارية جســـدها خليفة 

بن سلمان.

تنويرة: 

الشمس ال تحجبها الغيوم بل تجملها، كذلك الحقيقة. «

بين الثقافة واإلبداع
في خضم ما نشـــهده في العصر الحالي من نتاج إنســـاني مبدع 
للمعلومات، البد لنا أن نمّيز بذهن متيقظ الفرق بين أن نســـعى 
إلى معرفة كل شـــيء بدافع الحصول على لقب “مثّقفين”، وأن 
نســـعى إلـــى اإلدراك العميـــق لما يهّمنا ذاتيا مـــن تلك المعلومات 
فنكـــون “مبدعيـــن”. والحقيقـــة أن المبدعيـــن هم مـــن أدركوا ما 
يمت بفكر عميق في مجال إبداعهم، ولم يتشتتوا في المعرفة. 
واإلنســـان بطبيعـــة الحـــال عندمـــا يســـعى للمعرفـــة والحصول 
علـــى معلومـــات فـــي مجـــاالت متعددة فهـــو بحد ذاتـــه دمار له 
وليـــس بناء، ألنـــه يفقد التركيز فـــي القيمة العليـــا الذاتية التي 
هـــي بوصلتـــه الربانيـــة، فالقيمـــة العليـــا الذاتية رســـالة ضمنية 
معلوماتية تشـــكل الطاقة الداخلية المحركة ألجسادنا، لذا فإن 
ممارســـتها بتناوب التحـــدي واإلنجاز يشـــعرنا بالحب الحقيقي 
المتـــوازن، وكلما أدركنـــا قيمتنا العليا بالتركيـــز في المعرفة في 
المعلومـــات المرتبطـــة بها ومارســـناها فـــي رحلـــة الوصول إلى 
تحقيق الهدف، فإننا بذلك نرتقي بوعينا الكوني، ونفّعل توازننا 
الفســـيولوجي لتفعيـــل أداء أعضاء أجســـامنا. فبهـــذا نكون قد 

حققنا معادلة الحياة المعنّية بالحب الواعي.
أيضا نجد أن العقل حلقة الوصل بين الجسد والروح، أي الوعي  «

الجسدي والوعي الروحي الذي هو األصل، لذا فإن توجيه لجام 
العقل للمزيد من إدراك القيمة العليا يلهم للمزيد من العطاء 

لإلنسانية، وكذلك يفّعل الصحة التكاملية النفسية والجسدية، أما 
أن نطلق لجام العقل للتخّبط بين أشكال اإلدمان المتنّوعة على 

الملذات وقيم اآلخرين وثقافتهم، فهو استنزاف لطاقاتنا، ألنها 
عقيمة تفتقر التركيز على اإلنتاج الجديد واإلبداع. إّن ذلك التباهي 
بالمعلومات المختزنة تحت مسّمى “مثقف” يجلب األمراض ألن 

في تحصيل المعلومات المشتتة تشتيت لألفكار المفّعلة في 
الدماغ بتشتت المسارات العصبية، وبطبيعة الحال، يبدأ االتساق 
مع االنبعاث الكوني عن طريق التسليم للقيمة العليا الذاتية التي 

مكمنها القلب والذي بدوره يتسق مع الفص األمامي من الدماغ 
اللتقاط أفكار نتخيلها ونحيى بها فتحيى بنا وتخّلد، بذلك يكون 
إدراك العقل بتلك القيمة الكونية، بعيدا عن التشتت والبرمجة، 

وبهذا نصبح “مبدعين” بدل أن نكون “مثقفين” غير منتجين، 
دعوة إلى التأمل في الذات.

د. ندى الحساوي

ahmedjuma44
@yahoo.com

أحمد جمعة

المكانة األممية للقائد

ها هو الصيف حّل، وســـبقه هذه المـــرة إعصار كورونا، الذي أكل األخضر 
واليابس من ُمتع هذه الحياة، طوال فترة الشـــتاء، ونزل كرزّية كان أبرز 
صورها الُمبكرة: منع السفر! في قرار دولي سيادي حظر على األفراد كل 
ا، فـــي الوقت الذي تعالـــت فيه األصوات  أنواع الســـفر: بـــًرا، وبحًرا، وجوًّ

الرسمية، بالتزام المنازل، وعدم الخروج منها، إال للضرورة.
قـــرارات تصـــب في الصالـــح العام وال ريب فـــي ذلك؛ غير أنهـــا تضافرت 
جميعهـــا؛ لُتحكـــم الســـياج على كثيـــر من األفـــراد الذين اعتـــادوا التنقل، 
والسفر المتكرر، أو على األقل، من كانوا يجدون فيه؛ تسلية، وتغييًرا، أو 
حتى هواية؛ تخرجهم من المألوف والروتين الحياتي، إلى الجديد الذي 

يستشعرون من خالله تجديًدا لطاقاتهم التي أثقلتها متاعب الحياة.
َمـــن ُيتابـــع أخبار الســـفر فتـــرة هذه الجائحـــة أو توقعات مـــا بعدها؛ يجد 
أنهـــا ُتركز على اإلجـــراءات الوقائية المكثفة، وهي في ُمجملها إجراءات 
طويلـــة، وتعليمـــات ُمعقـــدة نســـبًيا، تبدأ مع قـــرار الفرد بالســـفر، وال تكاد 
تنتهي بســـهولة مع قرار العودة! وكأن الســـفر رحلة مغامرة، بل مخاطرة، 

محفوفة بالمفاجآت!
يبـــدو أن “الســـفر” في طريقه لخســـارة بريقـــه، وفقدان معانيـــه الجميلة؛ 
فبـــداًل مـــن أن يكون ترويًحـــا؛ يصبح تضييًقا! بدال مـــن أن يكون تخفيًفا؛ 
يصبـــح عبًئـــا، بل نافـــذة تأخذنا إلـــى المجهـــول! وعلى الرغم مـــن إصرار 
شـــركات النقل والســـفريات أو الطيران على التزام معايير السالمة كافة، 
بكل حيثياتها وجزئياتها؛ ما إن ُيفتح المجال للســـفر؛ فإن مجرد التفكير 

بالسفر؛ سيحتاج إلى تخطيط مرير، وتدبيِر فرٍد قادٍر ُمَحّنٍك وحكيم.

هذا الصيف الذي ُيلزمك منزلك، من الحرّي به، والطبيعي جًدا؛ أن يكون بال  «
سفر، وأيًّا يكن الضيق أو االنزعاج؛ إنه ال يساوي ما قد تتجشمه من عناء، 

لو تخيلَت – مجرد التخيل – أنه مسموح لك أن َتسيح في البلدان، كيفما 
تشاء، على أن تتحمل المسؤولية كاملة، وأنت تتوجس من كل شيء حولك: 

المطار مثال، والطائرة، ثم التاكسي، والفندق، وقس عليها تحركاتك كلها، 
هل تخيلت؟ ال شك أن البيت راحة بال، والوطن دوحة أمان. صيف بال سفر، 

وال صيف مع خطر!

د. زهرة حرم 

صيف بال سفر!

اآلراء الواردة في 
»منطلقات« تعبر 
عن أصحابها وال 
تلزم »             «

للتواصل: 17111483

الطبيب البحريني.. نهر متدفق من األمل والحنان
إن تعبئـــة الطاقـــات لبعـــث روح الخلق واإلبداع في شـــتى المجاالت 
والدفـــع بمســـتوى طموحاتنـــا وآمالنـــا، اإلشـــعاع الـــذي تســـير عليـــه 
الحكومـــة برئاســـة ســـيدي صاحب الســـمو الملكي األميـــر خليفة بن 
ســـلمان آل خليفة رئيس الـــوزراء الموقر حفظه هللا ورعاه، وكم من 
المشـــاريع واإلنجازات التي مكنت البحرين من التمسك بالريادة في 
مســـيرة التنميـــة الشـــاملة وكل ما يهم مصلحة الوطـــن والمواطنين، 
وفـــي جلســـة مجلس الـــوزراء االثنين الماضي “قـــرر مجلس الوزراء 
اعتمـــاد يـــوم للطبيـــب البحرينـــي فـــي أول أربعـــاء من شـــهر نوفمبر 
من كل عام، وتخصيص جائزة باســـم صاحب الســـمو الملكي األمير 
خليفة بن ســـلمان آل خليفـــة رئيس الوزراء الموقـــر لتكريم األطباء 
البحرينييـــن المتميزيـــن فـــي البحـــث العالجي والطبـــي، ويأتي ذلك 
تقديـــرًا للجهـــود التي يضطلع بهـــا األطباء في الحفاظ على ســـالمة 
وصحـــة المجتمـــع وحرصـــًا علـــى تحفيزهم لبـــذل المزيد مـــن الجهد 

لالرتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطن والمقيم”.
الصحافـــة  بيـــوم  أســـوة  البحرينـــي،  للطبيـــب  يـــوم  تخصيـــص  إن 

البحرينيـــة، ويـــوم المرأة البحرينية، ويوم الشـــرطة، ويوم الشـــهيد، 
ويـــوم المهندس والكثير مـــن االحتفاالت والبرامـــج الوطنية، تأكيد 
علـــى تقويـــة ملكات اإلبـــداع واإلنتـــاج واالجتهاد وزيادة المشـــاركة 
في مســـيرة التنمية الشـــاملة والتقدم والتطور الذي تعيشه البحرين 
فـــي كل الميادين، ولبلوغ أرفع وأرقـــى المراتب، فأي مراقب ومتابع 
لحركـــة الحيـــاة في مختلـــف جوانبهـــا بمجتمعنا البحريني، ســـيدرك 
الرؤيـــة الباهـــرة للحكومة وتحقيق القفزات الرائـــدة في كل مضمار، 
علـــى اعتبـــار أن المواطن البحرينـــي ركيزة التنمية ومحـــور العجلة، 
ودائما يؤكد ســـمو رئيس الوزراء حفظه هللا ورعاه أن المواطن كان 

وسيظل محور عملية التنمية وغايتها األولى.

وعودة إلى تفاني الطبيب البحريني وعزيمته الفوالذية وتميزه وإخالصه  «
الذي تجاوز كل الحدود، فال يسعنا إال القول.. إنه صنع مجد الحياة 

بأبجدية الوفاء، وكان بحق مثاال رائعا للتضحية من أجل اآلخرين وقدم 
للعالم مفاهيم أخالقية وعملية تعكس معدنه األصيل، وكان محاربا 

على جميع الجبهات ونهرا متدفقا من األمل والحنان لكل المرضى.
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مات األب
رغم أنه كان هاجًســـا مؤرًقا لحياتي ومنغًصا لراحتي وأوقاتي، إال 
أننـــي لم أكـــن أتخيل أن يكون وقع ســـماع خبر وفـــاة والدي بمثل 
هذه القسوة واأللم وأن يسبب كل هذا الحزن والوجع، وأدعو هللا 

أن يلهمني الصبر على هذا الفراق الصعب.
ورغـــم إيمانـــي بـــأن الموت حـــق وأن لكل إنســـان وقتـــا حدده هللا 
لـــه وأجـــل قـــدره، إال أنني كنـــت أدعـــو هللا أن يطيل فـــي عمر أبي 
ألظـــل إلى جواره أســـعد بحبه وأنهـــل من عطفه وحنانه وأســـتمد 
مـــن عونه ما يعينني فـــي حياتي، ويحفزني على تحقيق نجاحات 
لكي أســـردها وأقصها عليه كل يوم وليلة ألنني أعرف أنه يشـــتاق 
لســـماعها ويـــزداد ســـعادة وبهجة وهو يـــرى ثمرة من ثمـــار تربيته 

وحصاًدا لما زرع في من صفات.
ورغم أنه اإلنسان األعز إلى نفسي واألقرب إلى روحي وقلبي، إال 
أننـــي لـــم أكن أتخيـــل أن ال أكون بجواره عند موتـــه، بل وال أحضر 
جنازتـــه في ظروف لم نشـــهدها ولم نعهدها مـــن قبل، لكنني أصبر 
نفســـي وأهـــون عليهـــا بمحاولتـــي إقناعها بـــأن هذا البعـــد خير لي 
وألبي ألن الفراق حتما سيكون أصعب وأشق إن كنا بجوار بعضنا.
ورغـــم أننـــي رأيت ولله الحمـــد من مظاهر الصبر والثبات وحســـن 
الخاتمـــة ألبـــي ما يســـعد قلبي ويطمئن نفســـي ويخفف من حزني 
على الفراق، إال أن غيابه يفجر كل مشـــاعر الحزن واألســـى ويولد 
ألما شـــديدا وينثر في أيامي قســـوة كنت فيما مضى أتغلب عليها 

بقوة وجود أبي في حياتي.
ومن كرم الله تعالى علينا أن جعل الباب مفتوًحا ألن نبر آباءنا بعد  «

موتهم، وأن جعل من أهم أعمال البّر التي ال تزال تزيد من حسناتهم 
بعد وفاتهم، الولد الصالح الذي يدعو له، فاللهم ارحم روحًا صعدت 

إليك ولم يعد بيننا وبينها إال الدعاء، وأكرم نزله ووسع مدخله وارفع 
درجته وأفسح له في قبره ونوره، وأبدله دارًا خيًرا من داره وأهاًل خيًرا 

من أهله.
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