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 ¢SQÉa  ∫É`̀ª`̀L  ô«Ø°ùdG  ∑QÉ`̀°`̀T
 áμ∏ªªd  º`̀FGó`̀dG  ÜhóæªdG  »©jhôdG
 »a  IóëàªdG  º``̀eC’G  ió`̀d  øjôëÑdG
 ºeC’G  ∞dÉëJ  ¬ª¶f  …òdG  ´ÉªàL’G
 áμ∏ªªdGh  äGQÉ`̀°`̀†`̀ë`̀∏`̀d  Ió`̀ë`̀à`̀ª`̀dG
 »a  ,á≤«≤°ûdG  á«ª°TÉ¡dG  á`̀«`̀ fOQC’G
 ,∑Qƒ`̀jƒ`̀«`̀æ`̀H Ió`̀ë`̀à`̀ª`̀dG º```̀eC’G ô`̀≤`̀e
 IóëàªdG  º```̀eC’G  π`̀ª`̀Y  á`̀£`̀N  ∫ƒ``̀M
 á°SÉFôH  ,á«æjódG  ™bGƒªdG  ájÉªëd
 πãªªdG  ¢Sƒæ«àjQƒe  π«¨«e  ó«°ùdG
 ∞dÉëàd  IóëàªdG  º`̀eCÓ`̀d  »eÉ°ùdG

.äGQÉ°†ëdG
 ¢`̀SQÉ`̀a  ∫É`̀ª`̀L  ô«Ø°ùdG  ∫É```̀bh
 AõL  á«æjódG  ájôëdG  ¿EG  »©jhôdG
 áμ∏ªe  áaÉ≤Kh  ïjQÉJ  øe  CGõéàj  ’
 AÉ°ûfEG  ¿CG  ≈``dEG  G kô«°ûe  ,øjôëÑdG
 ¢ûjÉ©à∏d  »ªdÉ©dG  óªM ∂∏ªdG  õcôe
 Iô°†M  ájDhôd  ó«°ùéJ  ƒg  »ª∏°ùdG

 øH ó`̀ª`̀M ∂`̀∏`̀ª`̀dG á`̀dÓ`̀é`̀dG Ö`̀MÉ`̀°`̀U

 OÓ`̀Ñ`̀dG  π`̀gÉ`̀Y  ,á`̀Ø`̀«`̀∏`̀N  ∫BG  ≈°ù«Y

 ¢`̀û`̀jÉ`̀©`̀à`̀dG õ`̀jõ`̀©`̀J »``̀a ,ió``̀Ø``̀ª``̀dG

 õ`̀cô`̀ª`̀dG ó`̀≤`̀©`̀j å`̀ «`̀M ,ΩÓ``̀ °``̀ù``̀ dGh

 áª¡e çGóMCGh äGôªJDƒeh äGQGƒM

 ø«H QGƒëdGh á«æjódG ájôëdG ∫ƒM

 ø«H  »ª∏°ùdG  ¢ûjÉ©àdGh  ¿É```̀jOC’G

 á«gGôμdG  áëaÉμeh  ,äGQÉ`̀°`̀†`̀ë`̀dG

.ÜÉgQE’Gh ±ô£àdGh

 Gòg  ¿CG  ≈``̀ dEG  ô«Ø°ùdG  QÉ``°``TCGh
 á°ûbÉæªd áª¡e á°Uôa ó©j ´ÉªàL’G
 ò«Øæàd  ÜQÉ``̀é``̀à``̀dGh  π`̀Ñ`̀°`̀ù`̀dG  º```̀gCG
 πª©dG  ¿CÉ°ûH  IóëàªdG  º`̀eC’G  á£N
 õjõ©Jh  ,á«æjódG  ™bGƒªdG  ájÉªëd
 AÉëfCG  ™«ªL  »`̀a  á«æjódG  ájôëdG
 ô`̀«`̀Zh »`̀ª`̀dÉ`̀Y ≥``̀M ƒ``̀gh ,º`̀ dÉ`̀©`̀ dG
 QÉ`̀WEG  »`̀a  Ö°üjh  ±ô°üà∏d  π`̀HÉ`̀b
 ¢ûjÉ©àdGh  íeÉ°ùàdG  õjõ©J  Oƒ¡L

.ºeC’G ø«H á«ª∏°ùdG äÉbÓ©dGh
 áHôéàdG  ≈`̀dEG  ô«Ø°ùdG  ¥ô£Jh
 óLƒJ PEG ∫ÉéªdG Gòg »a á«æjôëÑdG
 ¢ùFÉæch óLÉ°ùe øe IOÉÑ©dG äƒ«H
 ,É°†©H  É¡°†©H  øe  Üô≤dÉH  óHÉ©eh
 øjôëÑdG  áμ∏ªe Qƒà°SO  ¿CG  ócCG  Éªc
 ∂dòch  IOÉÑ©dG  øcÉeCG  ájÉªM  πØμj
 ôFÉ©°ûdG  á`̀°`̀SQÉ`̀ª`̀eh  ø`̀jó`̀dG  á`̀jô`̀M

.á«æjódG

 äGQÉ°†ë∏d IóëàªdG ºeC’G ∞dÉëJ ´ÉªàLG »a ¿ÉcQÉ°ûJ ¿OQC’Gh øjôëÑdG

 âæH  á≤FÉa  IPÉ`̀à`̀°`̀SC’G  äOÉ`̀°`̀TCG
 áë°üdG  Iô````̀jRh  í`̀dÉ`̀°`̀ü`̀dG  ó`̀«`̀©`̀°`̀S
 º°ùb  É¡≤≤ëj  »`̀à`̀dG  äGRÉ``̀é``̀fE’É``̀H
 ,»Ñ£dG  á«fÉª∏°ùdG  ™ªéªH  ≈∏μdG
 á«Ñ£dG  QOGƒ``̀μ``̀dG  AGOCG  iƒ`̀à`̀°`̀ù`̀eh
 Éªe  ,º°ù≤dÉH  á∏eÉ©dG  á«ë°üdGh
 äÉ`̀eó`̀î`̀ dG IOƒ````̀L ≈`̀ ∏`̀ Y ¢`̀ù`̀μ`̀©`̀fG
 ≈∏μdG  ≈°Vôªd  áeó≤ªdG  á«ë°üdG
 º`̀°`̀ù`̀≤`̀dG Gò```̀g ≈`̀ ∏`̀ Y ø``̀jOOô``̀à``̀ª``̀dGh
 ΩÉ`̀à`̀ dG É`̀¡`̀ª`̀YO Ió``̀ cDƒ``̀e ,…ƒ``̀«``̀ë``̀dG
 É¡ÑjQóJh  áMƒª£dG  QOGƒμdG  √ò¡d
 øe  ,áeó≤àªdG  è`̀eGô`̀Ñ`̀dG  ∞∏àîªH
 ΩÉ`̀°`̀ù`̀bC’É`̀H π`̀ª`̀©`̀∏`̀d É`̀¡`̀∏`̀«`̀gCÉ`̀J π```̀LCG
 áμ∏ªªH ≈∏μdG ¢VGôeC’ á°ü°üîàªdG
 á«ë°U  äÉeóN  ºjó≤àd  ,øjôëÑdG
 ,Ió≤©ªdGh áÑ©°üdG  ä’Éë∏d  á«Yƒf
 IAÉ``̀ Ø``̀μ``̀ Hh  á``̀ «``̀ dÉ``̀Y  IOƒ``````̀L  äGP

.ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒª∏d
 Iô``̀jRh AÉ`̀≤`̀ d ∫Ó``̀N ∂``̀ dP AÉ``̀L
 ≥aGƒªdG  ¢ù«ªîdG  AÉ°ùe  áë°üdG
 »a  É¡ÑàμªH  2020  ô`̀jGô`̀Ñ`̀a  13
 äÉª«≤e  äÉÑ«ÑW  ™`̀HQCÉ`̀H  ,ô«ØédG
 »``JÓ``dG ≈``∏``μ``dG ¢```̀VGô```̀ eCG º`̀°`̀ù`̀≤`̀H
 ΩOÉ≤dG  ´ƒÑ°SC’G øe GAóH ø≤ëà∏«°S
 áμ∏ªªdÉH  á°SGQó∏d  ø«eÉY  Ió`̀ª`̀dh
 è`̀eÉ`̀fô`̀Ñ`̀d á``jOƒ``©``°``ù``dG á``«``Hô``©``dG
 áYGQRh  ≈∏μdG  ¢VGôeCG  »a  ádÉeõdG
 ¿Gó`̀Lh IQƒ`̀à`̀có`̀dG ø`̀gh AÉ`̀°`̀†`̀YC’G
 »HƒjC’G ¢ù«ªd IQƒàcódGh ÜÉ°ü≤dG
 »`̀HÉ`̀¡`̀°`̀û`̀dG á`̀é`̀jó`̀N IQƒ```à```có```dGh
 ô°†Mh  .…ó«æédG  óæg  IQƒàcódGh
 ø°ùM »`̀∏`̀Y  Qƒ`̀à`̀có`̀ dG  AÉ`̀≤`̀∏`̀dG  Gò``̀g
 ¢``̀VGô``̀eCG …QÉ`̀ °`̀ û`̀ à`̀ °`̀ SG …OGô```̀©```̀ dG
 ≈∏μdG  º°ùb  ¢ù«FQh  ≈∏μdG  áYGQRh

.»Ñ£dG á«fÉª∏°ùdG ™ªéªH

 ôμ°ûdÉH  äÉÑ«Ñ£dG  â`̀eó`̀≤`̀Jh
 É¡ªYO  ≈`̀∏`̀Y  Iô`̀jRƒ`̀∏`̀ d  ¿É`̀ æ`̀ à`̀ e’Gh
 ¢Uôa  áMÉJEGh  á«ÑjQóàdG  èeGôÑ∏d
 øe ,äGô``̀Ñ``̀î``̀dGh º`̀∏`̀©`̀dG ÜÉ`̀°`̀ù`̀à`̀cG
 áeó≤ªdG  äÉã©ÑdGh  äGQhó`̀dG  ∫ÓN
 ΩÉ``̀°``̀ù``̀bC’Gh º`̀°`̀ù`̀≤`̀ dÉ`̀H äÉ`̀Ñ`̀«`̀Ñ`̀£`̀∏`̀d

.iôNC’G
 Iô``̀jRh  âæ«H  AÉ`̀≤`̀∏`̀dG  ∫Ó```Nh
 iƒà°ùªH  IQƒ`̀î`̀a  É`̀¡`̀fCÉ`̀H  áë°üdG
 Iõ«ªàªdG  äÉeóîdGh  º°ù≤dÉH  AGOC’G
 ,º°ù≤dÉH  ≈∏μdG  ≈°Vôªd  Ωó≤J  »àdG
 á∏°UGƒàe  Oƒ`̀¡`̀L  ø``̀e  ∫ò`̀Ñ`̀ j  É``̀ eh
 hCG  ÇQGƒ`̀£`̀dÉ`̀H  áYÉ°ùdG  QGó``e  ≈∏Y
 ≈∏μdG  π«°ùZ  äGó``Mhh  áëæLC’ÉH
 øjòdG  AGƒ°S  ≈∏μdG  ≈°Vôe  áeóîd
 hCG  …ƒ`̀∏`̀μ`̀ dG  π«°ù¨∏d  ¿ƒ`̀©`̀°`̀†`̀î`̀j
 ÖfÉL  ≈dEG  ,≈∏μdG  äÉ`̀YGQR  ≈°Vôe
 ∞∏àîªH  ø``jOOô``à``ª``dG  ≈`̀ °`̀Vô`̀ª`̀dG
 ¿CG ≈`̀∏`̀Y Ió`̀ cDƒ`̀ e ,≈`̀∏`̀μ`̀dG ¢``̀VGô``̀eCG
 á«ÑjQóJ  è`̀eGô`̀H  â©°Vh  IQGRƒ```dG
 º¡d  ô```aƒ```Jh  AÉ````Ñ````WC’G  π``gDƒ``à``°``S
 ≥«≤ëàd  ,á«ÑjQóàdG  ¢UôØdG  π°†aCG
 hCG  ≈`̀°`̀Vô`̀ª`̀∏`̀d  AGƒ``̀°``̀S  IOÉ`̀ Ø`̀ à`̀ °`̀ S’G
 º°ù≤dÉH  ø`̀jô`̀NB’G  AÉ`̀Ñ`̀WC’G  ÖjQóàd
 äGQÉ¡ªdGh  äGôÑîdG  ÜÉ°ùàcG  ó©H

.ä’ÉéªdG Gòg »a áeRÓdG
 …OGô`̀©`̀dG  »∏Y Qƒ`̀à`̀có`̀dG  ∫É``bh
 á«fÉª∏°ùdG ™ªéªH ≈∏μdG º°ùb ¢ù«FQ
 Iô«Ñc G kOƒ¡L ∫òÑj º°ù≤dG ¿EG »Ñ£dG
 ,»æjôëÑdG ™ªàéªdG áë°U πLCG øe
 èeGôÑdG  ºjó≤J  QGô`̀ª`̀à`̀°`̀SG  G kó``cDƒ``e
 »aÉμdG »YƒdG ¬jód ¿ƒμ«d ájƒYƒàdG
 ´ôÑàdG  äÉ«∏ª©H  ≥«ª©dG  ¿ÉªjE’Gh
 π«Øc  »YƒdG  Gòg  ¿EG  å«M  ,≈∏μdÉH
 É¡¡LGƒj  »àdG  πcÉ°ûªdG  º`̀gCG  πëH

 á∏ãªàªdGh  ,…ƒ∏μdG  π°ûØdG  ≈°Vôe
 ¿CG  É kæ«Ñe ,AÉ°†YC’ÉH ´ôÑàdG  á∏b »a
 IójóL É k°Uôa »£©j ≈∏μdÉH ´ôÑàdG
 ≈dEG  IOƒ©∏d  ºgóYÉ°ùjh  ≈°Vôª∏d
 ,É¡«fÉ©e  π`̀μ`̀H  á«©«Ñ£dG  IÉ`̀«`̀ë`̀dG
 èeÉfôH »a ácQÉ°ûª∏d ™«ªédG ÉYOh
 IÉ«ëdG  IOÉYEG  ¢Uôa  IOÉjõd  ´ôÑàdG
 ,…ƒ∏μdG  π°ûØdG  ≈°Vôªd  á«©«Ñ£dG
 ™ªàéª∏d  ¿ƒμJ  ¿CG  »¨Ñæj{  :∫É`̀bh
 AÉ°†YC’ÉH  ´ôÑàdG  áaÉ≤K  »æjôëÑdG
 PÉ`̀≤`̀fEG  »`̀a  áªgÉ°ùª∏d  IÉ`̀aƒ`̀ dG  ó©H

.z≈°VôªdG º¡JGƒNGh º¡fGƒNG
 áë°üdG  Iô`̀jRh  äó`̀HCG  ∂dP  ≈dEG
 Iõ«ªàªdG Oƒ¡édÉH Égôîah É¡HÉéYEG
 »a á«ë°üdG QOGƒμdG É¡H Ωƒ≤J »àdG
 º¡àÑZôH  äOÉ°TCGh  ,øjôëÑdG  áμ∏ªe
 á«ë°üdG  äÉ``eó``î``dG  ô`̀jƒ`̀£`̀J  »``̀a
 ≥«aƒàdG ΩGhO º¡d âæªJh ,áeó≤ªdG
 á`̀eó`̀N »``̀a Ö`̀°`̀ü`̀j É`̀ª`̀H OGó``̀°``̀ù``̀dGh

 É¡©«é°ûJ  kIócDƒe  ,øjôëÑdG  áμ∏ªe
 É¡jód  »àdG  äÉbÉ£dÉH  É¡eÉªàgGh
 º`̀∏`̀©`̀à`̀dG ø``̀e ó``jõ``ª``dG »``̀a á``Ñ``Zô``dG
 ¢ùμ©j  Éªe  ,AÉ`̀£`̀©`̀dGh  Ö`̀jQó`̀à`̀dGh
 »a  á«ë°üdG  äÉeóîdG  Q qƒ£J  ióe
 IQhô°†H  ágƒæe  ,øjôëÑdG  áμ∏ªe
 á`̀°`̀SGQó`̀dG è`̀FÉ`̀à`̀f ø``e IOÉ`̀Ø`̀à`̀ °`̀S’G
 ,»ë°üdG  ´É£≤dÉH  äÉ«°UƒàdGh
 »a  Ö°üj  ÉªH  É¡∏«©ØJ  ƒëf  É k«©°S
 AÉ≤JQ’Gh øjôëÑdG áμ∏ªe áë∏°üe

.áeó≤ªdG á«ë°üdG äÉeóîdÉH
 Ω qó``̀≤``̀J AÉ``̀≤``̀ ∏``̀ dG ΩÉ```à```N »````̀ ah
 ó`̀aƒ`̀dGh …OGô``̀©``̀dG »`̀∏`̀Y Qƒ`̀à`̀có`̀dG
 ôjó≤àdGh  ôμ°ûdG  πjõéH  ≥aGôªdG
 É¡eÉªàgG  ≈∏Y  áë°üdG  IôjRh  ≈dEG
 äÉeóîdÉH  AÉ`̀≤`̀JQÓ`̀d  É¡©«é°ûJh
 ø«dhDƒ°ùªdG ™«ªL ≈dEGh ,á«ë°üdG
 ¿ƒãëj  øjòdG  áë°üdG  IQGRh  »a
 Ö°üj É`̀ª`̀H ô`̀jƒ`̀£`̀à`̀dG  ≈`̀∏`̀Y É``̀ kª``̀FGO

 ≈dEG  ø«©∏£àe  ,≈°VôªdG  áeóN  »a

 á«ë°üdG  äÉeóî∏d  π°†aCG  πÑ≤à°ùe

 çGó``̀MEGh  ,Ö`̀jô`̀≤`̀dG  πÑ≤à°ùªdG  »`̀a

 ¢VGôeCG  ÖW ∫Éée »a  á«Yƒf  á∏≤f

.AÉ°†YC’G áYGQRh ≈∏μdG

:áë°üdG IôjRh ..äÉeóîdG iƒà°ùªH äOÉ°TCG

á«fÉª∏°ùdÉH ≈∏μdG º``°ù≤H AÉÑWC’G π«gCÉàd á«ÑjQóJ èeGôH ™``°Vh

 áØ«∏N ∫BG  óªëe øH º«gGôHEG  ï«°ûdG õcôe ø q°TO
 IôcGP »a QÉ«°S »∏Y{ ÜÉàc GôNDƒe çƒëÑdGh áaÉ≤ã∏d
 ø qª°†J …òdG ,ÖjòdG ∫Éªc ÖJÉμdGh »eÓYEÓd zøWƒdG
 ,√hô°UÉY ø««Øë°Uh ÜÉàμd äGOÉ¡°T ∫hC’G :ø«ª°ùb
 ÜÉàc  øe  á«fÉãdG  á©Ñ£dG  »fÉãdG  º°ù≤dG  º°V  Éª«a
 QÉ«°S  »∏Y  Iô``cGP  »a  á∏MQ{  ¿Gƒæ©H  √ô°ûf  ≥Ñ°S
 ∫Éªc  ôjôëJ  ,z¬∏gCG  √ôég  …òdG  â«ÑdG  ;á«Øë°üdG

 .ÖjòdG
 ó«ªëdGóÑY  Qƒ`̀à`̀có`̀dG  äGOÉ`̀¡`̀°`̀T  ÜÉ`̀à`̀μ`̀dG  º`̀°`̀V
 ø°Sƒ°S  áÑJÉμdGh  QGƒ°S  π«≤Y  ÖJÉμdGh  øjOÉëªdG
 ßaÉMh ,»ª°ûH º«gGôHEGh ¿GóªëdG ∞°Sƒjh ôYÉ°ûdG
 ,…ô«≤a  º«MôdGóÑYh  ,¬∏dGóÑY  …ó¡eh  ,QÉØ¨dGóÑY
 á«JÉ«ëdG  QÉ«°S  áHôéàd  Qƒ°üe  ≥ë∏e  ÖfÉL  ≈`̀ dEG

.z´ƒÑ°SC’G ió°U{ á∏ée »a á°UÉNh ,á«Øë°üdGh

ÜÉ`̀à`̀c ø``°``Tó``j º``̀ «``̀ gGô``̀ HEG ï`̀ «`̀ °`̀ û`̀ dG õ``̀cô``̀e
zø```̀ Wƒ```̀ dG Iô````````̀cGP »````̀a QÉ``̀ «``̀ °``̀ S »```̀ ∏```̀ Y{

QOÉ≤dGóÑY ó«°S - IôgÉ≤dG
 π`̀«`̀∏`̀N ô`̀«`̀ Ø`̀ °`̀ù`̀ dG π`̀ Ñ`̀≤`̀ à`̀ °`̀SG
 ΩÉ©dG  ø`̀«`̀eC’G  …OGhò``̀dG  º«gGôHEG
 ¿hDƒ°ûdG  ´É£b  ¢ù«FQ  óYÉ°ùªdG
 á©eÉéH  »eƒ≤dG  øeC’Gh  á«Hô©dG
 ¬«LƒdG ¬Ñàμe »a ,á«Hô©dG ∫hódG
 ô«Ø°S  ∫hCG  áfQÉëÑdG  óªëe  »≤J
 ô°üe ájQƒ¡ªéH øjôëÑdG áμ∏ªªd
 ≥Ñ°SC’G ºFGódG ÜhóæªdGh á«Hô©dG
 Qhõj …òdG á©eÉédG »a øjôëÑ∏d

.É«dÉM IôgÉ≤dG
 áfQÉëÑdG ¬«LƒdG iógCG óbh
 äGô`̀cò`̀e{  ¬HÉàc øe  ï°ùf  çÓ`̀K
 »Hô©dG è«∏îdGh øjôëÑdG - ô«Ø°S
 ó©j  …ò`̀dGh  ,z∫Ó≤à°S’G  ó¡Y  »a
 ≥«KƒJh  ¢VGô©à°SG  ∫hCG  áHÉãªH
 øjôëÑ∏d  ô«Ø°S  ∫hCÉ``̀c  ¬àHôéàd
 1970  ø`̀e  IôàØdG  »`̀a  ô°üe  »`̀a
 áî°ùf  iógCG  å«M  ,Ω1974  ≈dEG
 ΩÉ©dG  ø`̀«`̀eC’G  §«¨dG  ƒ`̀HCG  óªMC’
 á«fÉãdGh  á«Hô©dG  ∫hó`̀dG  á©eÉéd
 áÑàμªd  áãdÉãdGh  …OGhòdG  ô«Ø°ù∏d

.á©eÉédG
 π`̀«`̀∏`̀N ô```«```Ø```°```ù```dG Üô```YCGh
 AÉ`̀≤`̀∏`̀H √RGõ```̀à```̀YG ø``̀Y …OGhò``````̀dG
 …ò`̀dGh  ,áfQÉëÑdG  »≤J  ¬«LƒdG
 G kõ«ªàe  G kô«Ø°S  ¿É`̀c  ¬fCÉH  ¬Ø°Uh
 É¡æe  áÑ«W  äÉ`̀Ø`̀°`̀U  ¬«∏Y  ≥`̀∏`̀WCG
 º∏©J  ,á«°SÉeƒ∏Hó∏d  PÉ`̀à`̀°`̀SCG  ¬``fCG
 π°üM  óbh  ,¬jój  ≈∏Y  ¿hô«ãμdG
 øe ¥É``≤``ë``à``°``S’G ΩÉ``̀ °``̀ Sh ≈``∏``Y
 ¢ù«FôdG  πÑb  øe  ≈`̀ dhC’G  á≤Ñ£dG
 äGOÉ°ùdG  QƒfCG  πMGôdG  …ô°üªdG

 ôjó≤J  IõFÉLh  ,1973  ΩÉ©dG  »a
 ƒª°S  øe  »æWƒdG  πª©∏d  ádhódG
 Éªc  ,1992  ΩÉY  AGQRƒ`̀ dG  ¢ù«FQ
 ≈°ù«Y  ï«°ûdG  ΩÉ°Sh  ≈∏Y  π°üM
 ádÓL πÑb øe ≈dhC’G áLQódG øe

.2001 ΩÉY øjôëÑdG ∂∏e
 RQÉ`̀H ∫É`̀ ª`̀YCG π``̀LQ ¬``̀fCG É`̀ª`̀c

 ó«©°üdG  ≈`̀∏`̀Y  ¬`̀JÉ`̀eÉ`̀¡`̀ °`̀SEG  ¬```dh
 áaÉ°VEG  ,…QÉéàdGh  …OÉ°üàb’G
 ,ÉYóÑe  GôYÉ°Th  ÉÑjOCG  ¬fƒc  ≈`̀dEG
 Öàμ∏d  Ió``jó``Y  äGQGó```̀°```̀UEG  ¬``̀ dh
 ø`̀e á`̀Yƒ`̀ª`̀é`̀ª`̀ H ø`````̀ jhGhó`````̀ dGh
 ÜOC’Gh  ô`̀©`̀°`̀û`̀dG  »``̀a  ¬`̀ JÉ`̀ Ø`̀ dDƒ`̀e

.ïjQÉàdGh

 ¬``à``Hô``é``J …ó````¡````j á```̀ fQÉ```̀ ë```̀ Ñ```̀ dG »```̀≤```̀J
 á«Hô©dG  ∫hó```̀ dG  á`̀©`̀eÉ`̀L  ≈``̀ dEG  á`̀«`̀°`̀SÉ`̀eƒ`̀∏`̀Hó`̀dG

 ,á«YÉªàL’G á«ªæàdGh πª©dG IQGRh π«ch ócCG
 áeƒμëdG  ΩÉªàgG  ,…ô°ShódG  ºdÉ°S  ìÉÑ°U  ó«°ùdG
 á«æ¡ªdG  áë°üdGh  áeÓ°ùdG  äÉWGôà°TG  ≥«Ñ£àH
 ôWÉîe ø``̀e  ø`̀«`̀∏`̀eÉ`̀©`̀dG  IÉ`̀ «`̀M ≈`̀∏`̀Y  á`̀¶`̀aÉ`̀ë`̀ª`̀∏`̀d
 ∞∏àîe »``̀a  á`̀«`̀æ`̀¡`̀ª`̀dG  ¢```̀VGô```̀eC’Gh  äÉ``̀HÉ``̀°``̀UE’G
 áæeBG πªY áÄ«H º¡d øeDƒj ÉªH ,á«LÉàfE’G äÉYÉ£≤dG
 ±Gô`̀WCG  ¢UôM  ∂`̀dP  ÖfÉL  ≈`̀ dEG  ¢ùμ©J  áª«∏°Sh
 á«dÉª©dG äÉ©jô°ûàdÉH ΩGõàd’G ≈∏Y áKÓãdG êÉàfE’G

.øjôëÑdG áμ∏ªe »a á«æWƒdG
 πØëdG  ∫ÓN …ô°Shó∏d  íjô°üJ »a ∂dP  AÉL
 (É`̀Ñ`̀dCG)  ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  Ωƒ`̀«`̀æ`̀ª`̀dCG  á`̀cô`̀°`̀T  ¬àª¶f …ò``̀dG
 É¡à≤≤M  »àdG  äGRÉéfE’G  áÑ°SÉæªH  ∂dPh  ,Égô≤ªH

 ,G kô`̀NDƒ`̀e  á«æ¡ªdG  áë°üdGh  áeÓ°ùdG  ∫Éée  »`̀a
 »«æah  »aô°ûeh  ø«dhDƒ°ùªdG  øe  OóY  Qƒ°†ëH

.ácô°ûdÉH á«æ¡ªdG áeÓ°ùdG
 á«YÉªàL’G á«ªæàdGh πª©dG IQGRh π«ch √ƒfh
 á©«°†ªdG çOGƒëdG øe ∫ÉN ΩÉ©d ácô°ûdG ≥«≤ëàH
 πªY áYÉ°S ¿ƒ«∏e (15) øe ôãcCG ≥«≤ëJh âbƒ∏d
 …òdGh  ,2019  ∫ÓN  ™æ°üªdG  iƒà°ùe  ≈∏Y  áæeBG
 √òg  ΩÉ`̀ª`̀à`̀gG  ¢ùμ©j  É`̀e  ,≈````dhC’G  Iôª∏d  ¬≤≤ëJ
 ,á«æ¡ªdG  áeÓ°ùdG  áaÉ≤K  õjõ©àH  á«æWƒdG  ácô°ûdG
 äÉWÉ«àM’Gh äGAGô`̀LE’G  áaÉc  PÉîJG  ∂dP  »a ÉªH

.º¡àeÓ°S ø«eCÉJh ∫Éª©dG ájÉªëd á«FÉbƒdG
 äÉWGôà°TG ≥«Ñ£J á«ªgCG ≈dEG …ô°ShódG âØdh

 õjõ©J  »a  É``̀gQhOh  á«æ¡ªdG  áë°üdGh  áeÓ°ùdG
 á∏eÉ©dG  äBÉ°ûæªdG  ió``d  á`̀«`̀LÉ`̀à`̀fE’G  äÉjƒà°ùe
 É k©«ªL  ¬d  ™∏£àf  Ée  ƒ`̀gh  ,¢UÉîdG  ´É£≤dG  »a
 øe á«dÉîdGh áæeB’Gh áª«∏°ùdG πª©dG áÄ«H õjõ©àd

.πª©dG ™bGƒe »a ∫Éª©dG ájÉªMh äÉHÉ°UE’G
 »`̀à`̀dG ô``̀ FGhó``̀ dG º`̀jô`̀μ`̀J π`̀Ø`̀ë`̀dG ∫Ó``̀N º``̀ Jh
 ÖfÉL  ≈```dEG  ,á``̀æ``̀eBG  π`̀ª`̀Y  äÉ`̀YÉ`̀°`̀S  ≈`̀ ∏`̀ YCG  â≤≤M
 øY  kÓ°†a  ,»Ä«ÑdG  AGOC’G  »a  Iõ«ªàªdG  ôFGhódG
 »a  ∫É©a  πμ°ûH  GƒªgÉ°S  øjòdG  ø«ØXƒªdG  ºjôμJ
 ø«ØXƒªdGh  ,á«æ¡ªdG  áë°üdGh  áeÓ°ùdG  èeGôH
 ¢TƒjC’G èeÉfôH »a äÉLQódG ≈∏YCG Gƒ≤≤M øjòdG

 .á«æ¡ªdG áeÓ°ù∏d

á«æ¡ªdG áë°üdGh áeÓ°ùdG äÉWGôà°TG ≥«Ñ£àH ΩÉªàg’G ócDƒj πª©dG π«ch

 ô°UÉf  RGƒ``̀a  Ωó`̀≤`̀ª`̀dG  πÑ≤à°SG
 ¿hDƒ°ûH òaÉæªdG IQGOEG ôjóe ¿Gô«édG
 ,á`̀eÉ`̀bE’Gh  äGRGƒ``̀é``̀dGh  á«°ùæédG
 ôjóªdG  â``dhOQÉ``H  …OQƒ``̀L  ó«°ùdG
 »`̀dhó`̀dG  …ƒ`̀é`̀dG  π≤ædG  OÉ`̀ë`̀JG  »`̀a
 ¬`̀ JQÉ`̀ jR  ∫Ó```N  ∂```̀ dPh  zIATA{
 á«°ùæédG  ¿hDƒ°ûd  »°ù«FôdG  ≈æÑªdG
 áeÉæªdÉH  á``̀eÉ``̀ bE’Gh  äGRGƒ```̀é```̀dGh
 »dÉ©dG iƒà°ùªdG ≈∏Y ôμ°ûdG ºjó≤àd
 ºjó≤J  »a  ¿hÉ©àdGh  π°UGƒàdG  øe
 á`̀Yô`̀°`̀ù`̀H á`̀Hƒ`̀∏`̀£`̀ª`̀dG äÉ`̀eƒ`̀∏`̀©`̀ª`̀ dG
 É k«°üî°T  ±ô``̀©``̀à``̀dGh  ,á``dƒ``¡``°``Sh
 ≈∏Y  ø«ªFÉ≤dG  ø`̀«`̀dhDƒ`̀°`̀ù`̀ª`̀dG  ≈`̀∏`̀Y
 π≤ædG  OÉëJ’  äÉeóîdG  √òg  ºjó≤J

 ≥«°ùæJ áª¡e ≈dƒàj …òdGh …ƒédG
 äÉ`̀cô`̀°`̀û`̀d á`̀Ø`̀∏`̀à`̀î`̀ª`̀dG äÉ`̀«`̀∏`̀ª`̀©`̀ dG
 ô`̀«`̀aƒ`̀Jh ,º`̀ dÉ`̀©`̀ dG ∫ƒ``̀M ¿Gô`̀«`̀£`̀ dG
 πÑ°S  OÉéjEGh  ø`̀eB’G  …ƒédG  π≤ædG
 äÉ°ù°SDƒeh  äÉcô°T  ø«H  ¿hÉ©àdG

.á«dhódG …ƒédG π≤ædG
 π°üØe ∞jô©J IQÉjõdG π∏îJh
 ô`̀NBG  á°ûbÉæeh  OÉ`̀ë`̀J’G  πªY  ø`̀Y
 ,¿Gô«£dG  ∫Éée  »`̀a  äGóéà°ùªdG
 ¿hDƒ°ûH  QÉ°ûà°ùªdG  Qƒ°†ëH  ∂dPh
 á`̀eÉ`̀bE’Gh  äGRGƒ``̀é``̀dGh  á«°ùæédG
 ,»©«Ñ°ùdG  óªëe  »`̀bƒ`̀°`̀T  ó«°ùdG
 ,ô≤°üdG  ó`̀ dÉ`̀N  ≈°ù«Y  Ö`̀«`̀≤`̀æ`̀dGh

 .¬°SÓaƒÑdG ΩÉ°ûg ó«°ùdGh

zäGRGƒédGh á«°ùæédG{ ™``e ¿hÉ©àdÉH ó«°ûj …ƒédG π≤æ∏d »``dhódG OÉëJ’G
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 ..zÉfhQƒc{
!ΩÓ°SE’G ±ô©j ’

 á«ª∏©dG  á«ª°ùàdG  Ö°ùM  z19  ó`̀«`̀aƒ`̀c{  hCG  ,É`̀ fhQƒ`̀c  ¢`̀Shô`̀«`̀a
 ä’ÉëdG  äGô°ûY  OƒLh  ™e  ,É k«dÉM  ø«°üdG  »a  ô°ûàæªdGh  ,IójóédG
 ™«ªL øe Ö∏£àj AÉHh øY IQÉÑY ƒg ,ºdÉ©dG ∫hO øe OóY »a iôNC’G
 á«MÉædG  øe  Üƒ∏£ªdG  ƒg  Gòg  .¬LÓYh  ¬Jô°UÉëªd  ¿hÉ©àdG  ∫hódG
 áª¶æe ¬©HÉàJh á«æ«°üdG  äÉ£∏°ùdG  ¬«∏Y πª©J Ée ƒg Gògh ,á«∏ª©dG
 GPEG  ,¢VôªdG  Gòg  QÉ°ûàfG  ô£N  ¿CG  øe  äQòM  »àdG  á«ªdÉ©dG  áë°üdG

.ÜÉgQE’G ô£N øe ó°TCG ¿ƒμj ±ƒ°S ,ºdÉ©dG »a iô°ûà°SG
 ¢VôªdG  Gò`̀g  ø`̀Y  çóëàj  ¢†©ÑdG  óéf  ¿CG  É k≤M  Öjô¨dG  ø`̀eh
 ∂àØdG  »a  ¢VôªdG  ôªà°ùj  ¿CG  ¬∏dG  ƒYójh  πH  É k«¡dEG  É kHÉ≤Y  √QÉÑàYÉH
 á≤«≤M kÓØ¨eh ,∑Éæg ø«ª∏°ùª∏d É keÉ≤àfG ∂dP G kôÑà©e ø«°üdG »a ô°ûÑdÉH
 ¥ôØj ød ±ƒ°S ¬fEÉa Iô£«°ùdG øY êôNh iô°ûà°SG Ée GPEG ¢VôªdG ¿CG
 ÉªHQh ,¿Éμe πc »a ™«ªédÉH ∂àØj ±ƒ°S πH ,º∏°ùe ô«Zh º∏°ùe ø«H
 »àdG Iô«≤ØdG ∫hódG É k°Uƒ°üNh ,iôNC’G ∫hódG »a ¿ƒª∏°ùªdG ¿ƒμj
 º¡æe  ∫Éæ«°S  øe  áeó≤e  »a  ,áeRÓdG  á«Ñ£dG  ájÉYôdG  É¡«a  ôaGƒàJ  ’

!¢VôªdG
 É°Shô«a  ¢ù«d  (19-ó«aƒc)  ÉfhQƒc  ¢Shô«a  ,ô`̀eC’G  á≤«≤M  »a
 ’h  á«ë«°ùªdG  ±ô©j  ’h  ΩÓ°SE’G  ±ô©j  ’  ƒgh  ,É kª∏°ùe  ’h  É k«HôY
 áªLÉ¡e É keÉªJ ±ô©j ¬æμd ,¥GôYC’G hCG ¿ÉjOC’G øe Égô«Z ’h ájOƒ¡«dG
 ¥ôY  hCG  øjO  hCG  ájƒg  øY  ô¶ædG  ¢†¨H  ¬H  ∂àØdGh  »°ùØæàdG  RÉ¡édG

!»°ùØæàdG RÉ¡édG ÖMÉ°U
 ºdÉ©dG ∫hO É¡dòÑJ »àdG Oƒ¡édG º°†N »a Üƒ∏£ªdG ¿EÉa ,¬∏c ∂dòd
 áÑ«£dG  äÉ«æªàdG  ôjó≤J πbCG  ≈∏Y ƒg ¬LÓYh ¢VôªdG  ≈∏Y Iô£«°ù∏d

 !äÉæ©∏dG Ö°Uh »Ø°ûàdG ¢ù«dh á«Ñ∏≤dG äGƒYódGh

á©ªL ∑QÉÑe óª .O Mubarak_bh@yahoo.com

 hCG  ,áeƒ°Sôe  áμë°V  hCG  ,Iƒ`̀∏`̀M  IQƒ`̀°`̀U  §≤a  ¢ù«d  êGhõ``̀ dG{

 äÉ©∏W êGhõdG ,ä’ÉØàMG hCG ,GôØ°S hCG ,π°ùY ô¡°T hCG ,¢SôY ¿Éà°ùa

 ,áé¡Ñe  Iƒ∏M  iô``NCGh  ,á«°SÉb  ÜQÉéJ  ,áÑ©°U  ∞bGƒe  ,ä’õ``fh

 ’  êGhõ`̀dG  ,á«ë°†Jh  Ö°†Zh  ÖMh  ¥ÉæNh  ∂ë°Vh  AÉμH  êGhõ`̀dG

 πjƒW ¢ùØf ≈dEG êÉàëj πH ,áæ°ùëdG ÉjGƒædGh äGƒYódÉH §≤a íéæj

.zô«μØJh πªYh ó¡Lh ôÑ°Uh

 á«°üî°T É¡àfhO »àdGh ,á∏«ªédG áàjƒàdG ∂∏J ÓjƒW »æàØbƒà°SG

 √ò¡d á«fÉ°ùfE’G »fÉ©ªdG πªLCG á∏«∏b Qƒ£°S »a â°üîd å«M ,Iô«¡°T

 ,ójó°ûdG  ∞°SCÓd  Ωƒ«dG  øjô«ãμdG  øY  âHÉZ  »àdGh  á°Só≤ªdG  ábÓ©dG

 á©jô°ùdG Iô«JƒdG è¡f OÉàYG …òdG »dÉëdG π«édG ÜÉÑ°T ø«H á°UÉNh

 Ée  ƒgh  ,•ÉÑJQ’G  ∂a  óæY  hCG  ,•ÉÑJQ’G  óæY  AGƒ°S  ,A»°T  πc  »a

.™bGƒdG ¢VQCG ≈∏Y ÉædƒM øe ¢ü°ü≤dG øe ô«ãμdG √ócDƒJ

 ≥∏£ªdG ¬∏dGóÑY QƒàcódG AÉª∏©dG QÉÑc áÄ«g ƒ°†Y í°VhCG GôNDƒe

 GóL  áÑjôZh  πH  ,á¡aÉJ  ÜÉÑ°SC’  ™≤J  Ωƒ«dG  ¥Ó£dG  ä’ÉM  Ö∏ZCG  ¿CG

 ¿ƒμJ AÉàa’G QGO »a º¡«JCÉJ »àdG ÉjÉ°†≤dG ¢†©H ¿CG Éë°Vƒe ,ÉfÉ«MCG

 ,ágõf »a êhôîdG hCG ,º©£e ≈dEG ÜÉgòdG πLCG øe á£«°ùH äÉaÓîd

.Iô«ãc ä’ÉM »a ÜÉÑ°SC’G ôcP øe ¿ƒëà°ùj êGhRC’G ¿CG áLQód

:Éæg ∫GDƒ°ùdGh

 ºàj  êGhõ`̀dG  ¿C’  çóëj  ..ÜÉÑ°SC’G  ¬ØJC’  ºàj  …òdG  ¥Ó£dG  πg

?ÜÉÑ°SC’G ¬ØJC’

 ∞jô°ûdG ôgRC’G ï«°T Ö«£dG óªMCG QƒàcódG ôÑcC’G ΩÉeE’G á∏«°†a 

 §HGôàdG  øe  ójõe  ≈`̀ dEG  áLÉëH  ájô°üªdG  Iô`̀°`̀SC’G  ¿CG  ó`̀cCG  ób  ¿É`̀c

 Éæ«HôJ »àdG á∏«°UC’Gh áë«ë°üdG äÉ«cƒ∏°ùdGh äGOÉ©dG ≈dEG IOƒ©dGh

 äÉ«cƒ∏°ùdG ≈∏Y AÉ°†≤dG ≈dEGh ,á≤jô©dG á«bô°ûdG ÉæJÉ©ªàée »a É¡«∏Y

 ä’hÉëe øe Iô«NC’G áfhB’G ∫ÓN QÉ°ûàf’G »a äòNCG »àdG áÄWÉîdG

 ájô°SC’G  áaÉ≤ãdG  áæéd AÉ°†YCG  ¬dÉÑ≤à°SG  ∫ÓN GOó°ûe ,Üô¨dG  ó«∏≤àd

 ≥«≤ëàd á«ÑjQóJ äGQhO ¥ÓWEG IQhô°V ≈∏Y ,ájô°üªdG á∏FÉ©dG â«ÑH

 á°ShÉ°ù≤dGh  ®ÉYƒdG  äGô°ûY  É¡«a  ∑QÉ°ûj  ájô°SC’G  §HGhôdG  ájƒ≤J

 ,±ó¡dG  Gò`̀g  ≥«≤ëàd  Qƒ¡ªédG  ™e  πeÉ©àdG  á«Ø«c  ≈∏Y  º¡ÑjQóàd

 πH  ,§≤a  …ô°üªdG  ™ªàéªdG  ó«©°U  ≈∏Y  ÉHƒ∏£e  ¢ù«d  ¬LƒJ  ƒgh

 Ωƒ¡Øe  ÉeÉªJ  ÉæJÉ«M  øY  Ö«¨j  ¿CG  πÑb  ∂dPh  ,»Hô©dGh  »é«∏îdGh

.á∏FÉ©dG â«H

 á°UÉNh á«LGhõdG áaÉ≤ãdG ô°ûf ≈dEG Ωƒ«dG áë∏e áLÉM ∑Éæg º©f

 ∂dP  »a  ∑QÉ°û«dh  ,Iô`̀°`̀SC’G  Ωƒ¡ØªH  á«YƒàdG  ≈`̀ dEGh  ,ÜÉÑ°ûdG  ø«H

 GOóY  º°†J  áæéd  π«μ°ûJ  ∫ÓN  øe  ∂dP  øμ«dh  ,á«æ©e  äÉ¡L  IóY

 øe »àdG ájô°üªdG áæé∏dG  QGôZ ≈∏Y ¿CÉ°ûdG  Gòg »a ø«°üàîªdG øe

.ájô°üªdG á∏FÉ©dG áfÉμe IOÉYE’ GRQÉH GQhO Ö©∏J ¿CG πeDƒªdG

halakamal99@hotmail.comøjódG ∫Éªc ádÉg

 Iô°SC’G Ωƒ¡Øe IOÉYEG
á∏FÉ©dG áfÉμeh »∏Y  øH  óLÉe  QƒàcódG  πÑ≤à°SG

 º«∏©àdGh  á`̀«`̀Hô`̀à`̀dG  ô```̀jRh  »ª«©ædG
 áæjóªH  IQGRƒ`````̀dG  ¿Gƒ``̀jó``̀H  ¬ÑàμªH
 ÜÉ£M  ¥GRô``dGó``Ñ``Y  Ö`̀FÉ`̀æ`̀dG  ≈°ù«Y
 ¬d  Ωó`̀b  å«M  ,ÜGƒ`̀æ`̀dG  ¢ù∏ée  ƒ°†Y
 ájôjƒ£àdG èeGôÑdG øY kÉ°VôY ôjRƒdG
 åMÉÑàdG ºJ Éªc ,IQGRƒdG ÉgòØæJ »àdG
 É¡eó≤J »àdG á«ª«∏©àdG äÉeóîdG ∫ƒM
 á`̀«`̀HÉ`̀î`̀à`̀f’G Iô```FGó```dG »``̀a IQGRƒ`````̀ dG
 óªëe  PÉà°SC’G  AÉ≤∏dG  ô°†M  .ÖFÉæ∏d
 á«∏ëªdG  ¿Éé∏dG  ¢ù«FQ  ∫Ó`̀g  π«ªL
 äÉ`̀ª`̀¶`̀æ`̀ª`̀dG IQGOEÉ```````̀H á``̀«``̀LQÉ``̀î``̀dGh

.¿Éé∏dGh

..á«HÉîàf’G ¬JôFGO »a áeó≤ªdG á«ª«∏©àdG äÉeóîdG ¬©e åëH

ÜÉ£M ¥GRôdGóÑY ÖFÉædG πÑ≤à°ùj º«∏©àdGh á«HôàdG ôjRh

Ωƒ«dG QÉHQÉH á«©ªéH AÉ≤d »a ..á°UÉîdG äÉLÉ«àM’G …hP ¥ƒ≤M
ø°ùM »μe :Öàc

 ájô«îdG  QÉHQÉH  á«©ªL  º«≤J

 í`̀∏`̀£`̀°`̀ü`̀e ∞``̀jô``̀©``̀J ∫ƒ````̀M AÉ``̀≤``̀ d

 …hP  hCG  á````̀bÉ````̀YE’G  ÜÉ```̀ë```̀°```̀UCG{

 ?ºg  ø`̀e  ,á°UÉîdG  äÉ`̀LÉ`̀«`̀à`̀M’G

 z?™ªàéªdG  »a  º¡bƒ≤M  »g  Éeh

 πª©dG IQGRh ø«H ≥«°ùæàdÉH ∂dPh

 á«©ªLh  á«YÉªàL’G  á«ªæàdGh

 AÉ°ùe  á`̀©`̀HÉ`̀°`̀ù`̀dÉ`̀H  ∂```̀dPh  QÉ``̀HQÉ``̀H

 .á«©ªédG ≈æÑªH Ωƒ«dG

 ∫hDƒ°ùe ïjƒ°ûdG Ögh ∫Ébh

 »a  á«©ªédÉH  á`̀eÉ`̀©`̀dG  äÉ`̀bÓ`̀©`̀dG

 ¿G zè`̀«`̀∏`̀ë`̀ dG QÉ``̀ Ñ``̀NCG{```̀ d å``̀jó``̀M
 πª©dG  IQGRh  »dhDƒ°ùe  øe  GOó`̀Y
 ¿ƒcQÉ°ûj  á«YÉªàL’G  á«ªæàdGh
 äÉeóîdG í«°Vƒàd Ωƒ«dG AÉ≤d  »a
 IQGRƒ``̀dG  É¡eó≤J  »àdG  áYƒæàªdG
 º°ùb  ¢`̀ù`̀«`̀FQ  º`̀¡`̀æ`̀e  ,ø`̀«`̀bÉ`̀©`̀ª`̀∏`̀d
 á«ªjOÉcC’Gh  á«∏«gCÉàdG  õ`̀cGô`̀ª`̀dG
 á``̀jÉ``̀Yô``̀dG  QhO  º`̀ °`̀ù`̀ b  ¢``̀ù``̀«``̀FQh
 .»°SQÉØdG  ¿Éî«°T  õcôe  ¢ù«FQh
 OóY  Qƒ°†M ≈dEG  ™∏£àf  ,±É°VCGh
 ø«©HÉàªdGh  ø«ªà¡ªdG  ø`̀e  ó«L
 äÉLÉ«àM’G  …hP  Qƒ`̀eCG  AÉ«dhCGh
 Gòg  ∫ƒM  á∏Ä°SC’G  ìôWh  QGƒë∏d

 ô°ûf ≈dEG ∂dòH ø«aOÉg ,´ƒ°VƒªdG
 äÉLÉ«àMG  ∫ƒM  »YƒdG  øe  ójõe
 á`̀«`̀Yƒ`̀f í`̀«`̀ °`̀Vƒ`̀Jh á`̀Ä`̀ Ø`̀ dG √ò```̀g
 IQGRƒ``̀dG  É¡eó≤J  »`̀à`̀dG  äÉ`̀eó`̀î`̀dG
 Gòg  ¿G  :ïjƒ°ûdG  º`̀à`̀à`̀NGh  .º`̀¡`̀d
 á«©ªédG èeÉfôH øª°V »JCÉj AÉ≤∏dG
 äÉ`̀«`̀dÉ`̀©`̀ah äGhó`````f º`̀«`̀¶`̀æ`̀J »``̀a
 É¡«MGƒ°Vh ájô≤dG »dÉgC’ ájô¡°T
 øe  É°ü«°üH  Ωó`̀≤`̀f  ¿G  π``̀eCG  ≈∏Y
 »a  á°UÉîdG  áÄØdG  √òg  ≈dEG  πeC’G
 Gójõe  Ωó≤ædh  ,á¡L  øe  ™ªàéªdG
 áÄØdG  √òg  »dÉgC’  äÉeƒ∏©ªdG  øe
 á¡L  øe  º¡©e  πeÉ©àdG  á«Ø«c  »a

 ø«KóëàªdG ¿G ≈dEG G kô«°ûe ,iôNCG
 Gòg  »a  IôÑîdG  ÜÉë°UCG  øe  ºg

 .´ƒ°VƒªdG

 iQƒ``̀°``̀û``̀dG ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀e ¢``û``bÉ``æ``j
 Ωƒ«dG  Iô°ûY  áæeÉãdG  ¬à°ù∏L  »`̀a
 ¿hDƒ`̀°`̀û`̀dG á`̀æ`̀é`̀d ô`̀jô`̀≤`̀J ,(ó`````̀MC’G)
 ¢Uƒ°üîH  á«fƒfÉ≤dGh  á«©jô°ûàdG
 IójóL IOÉe áaÉ°VEÉH ¿ƒfÉb ´hô°ûe
 áeóîdG ¿ƒfÉb ≈dEG (G kQôμe 15) ºbôH
 ¿ƒfÉ≤H  Ωƒ°SôªdÉH  QOÉ°üdG  á«fóªdG
 ó©ªdG)  ,Ω2010  áæ°ùd  (48)  º`̀bQ
 Ωó≤ªdG  ¿ƒfÉ≤H  ìGô`̀à`̀b’G  Aƒ°V  »a
 øª°†àªdGh  ,(ÜGƒ`̀æ`̀ dG  ¢ù∏ée  ø`̀e
 å«M  øe  á≤aGƒªdÉH  áæé∏dG  á«°UƒJ

.¿ƒfÉ≤dG ´hô°ûe ≈∏Y CGóÑªdG
 ¿CG  Égôjô≤J  »a  áæé∏dG  âæq«Hh
 º¶æoJ ¿CG ≈dEG ±ó¡j ¿ƒfÉ≤dG ´hô°ûe
 øª°V  ájƒæ°ùdG  á`̀jQhó`̀dG  IhÓ`̀©`̀dG
 øY  Ék `°Vƒ pY  ,á«fóªdG  áeóîdG  ¿ƒfÉb
 Éªe ,äGQGô≤dGh íFGƒ∏dG »a É¡ª«¶æJ
 ∞Xƒª∏d  á«fƒfÉ≤dG  ájÉªëdG  ôaƒj
 ∞bƒH IQGOE’G √òîàJ ób QGôb …CG øe

.IhÓ©dG √òg ±ô°U
 IhÓ``̀©``̀dG  s¿CG  á`̀æ`̀é`̀∏`̀ dG  äCGQh
 ΩÉ©dG  ∞Xƒª∏d  ájƒæ°ùdG  á`̀jQhó`̀dG
 ;¬d  IQô≤ªdG  ¥ƒ≤ëdG  øe  Ék `≤M  ó©oJ
 »a ¬«©°Sh »dÉªdG ¬©°Vh ºYóJ É¡fC’
 á«dÉààªdG äGOÉjõdG á¡LGƒªd ¥ÉØfE’G
 ±hôX  É¡°VôØJ  »àdG  QÉ©°SC’G  »a

 ±hô¶H  á£ÑJôe  »¡a  ,äÉ©ªàéªdG
 áÑ°ùfh  ,ºî°†àdG  áÑ°ùfh  á°û«©ªdG
 ,ΩÉY πμ°ûH QÉ©°SC’G ´ÉØJQGh AÓ¨dG
 íÑ°üJ  ∂`̀dò`̀d  É`̀k ``̀≤`̀ah  »¡a  »dÉàdÉHh
 ™«ªéd  Ö`̀°`̀ù`̀à`̀μ`̀ª`̀dG  ≥`̀ë`̀dÉ`̀H  ¬`̀Ñ`̀ °`̀TCG
 äÉ`̀LQó`̀dG  ∞∏àîe  »`̀a  ø«ØXƒªdG
 É¡àÑ°ùf  ähÉ`̀Ø`̀à`̀J  ó``̀bh  ,á`̀«`̀Ø`̀«`̀Xƒ`̀dG
 ¿EÉ`̀a  ∂`̀dò`̀d  ,∞`̀Xƒ`̀ª`̀dG  á``̀LQO Ö°ùM
 ΩGõàdG πØμj ¿ƒfÉ≤dG »a É¡«∏Y ¢üædG
 ¢üædG Gò¡d G kOÉæà°SG Égôjô≤àH ádhódG
 √ÉéJ  É¡JÉeGõàdÉH  kAÉ`̀ahh  »fƒfÉ≤dG

.É¡«ØXƒe
 ¢ûbÉæj  ¬````JGP  ¥É`̀«`̀ °`̀ù`̀ dG  »```̀ah
 »fÉãdG  »∏«ªμàdG  ôjô≤àdG  ¢ù∏éªdG
 äÓjó©àdG  ∫ƒ`̀M  äÉ`̀eó`̀î`̀dG  áæé∏d
 ádhGóe  IOÉ``̀YEG  Ö∏W  É¡æª°†J  »àdG
 IójóL Iô≤a áaÉ°VEÉH ¿ƒfÉb ´hô°ûe
 ºbQ  ¿ƒfÉ≤dG  øe  (27)  IOÉ`̀ª`̀dG  ≈`̀ dEG
 º«¶æJ  ¿CÉ°ûH  ,Ω2006  áæ°ùd  (19)
 Aƒ`̀°`̀V »``̀a ó`̀©`̀ª`̀ dG) ,π`̀ª`̀©`̀ dG ¥ƒ`̀ °`̀S
 -ádó©ªdG ¬à¨«°üH- ¿ƒfÉ≤H ìGôàb’G
 …òdGh  ,(ÜGƒædG  ¢ù∏ée øe Ωó≤ªdG
 »ÑæLC’G  πeÉ©dG  π«ªëJ  ≈dEG  ±ó¡j
 •hô°ûd áØdÉîªdÉH πª©dG ∑ôàj …òdG
 äÉ≤Øf ¬fCÉ°ûH QOÉ°üdG πª©dG íjô°üJ
 É¡«dEG  »ªàæj  »àdG  á¡édG  ≈dEG  ¬JOƒY

.¬à«°ùæéH
 »∏«ªμàdG  ô`̀jô`̀≤`̀à`̀dG  ø`̀ª`̀°`̀†`̀Jh
 á≤aGƒªdÉH  á«°UƒJ  áæé∏d  »`̀fÉ`̀ã`̀dG
 É`̀gDhGô`̀LEG  ºJ  »àdG  äÓjó©àdG  ≈∏Y
 ,¿ƒfÉ≤dG ´hô°ûe øe (O) Iô≤ØdG ≈∏Y
 πªëàJ  »àdG  á¡édG  ójóëJ ºJ  å«M
 ¬∏ª©d  ∑QÉ`̀à`̀dG  πeÉ©dG  IOÉ``̀YEG  äÉ≤Øf
 Ék `«∏©a  G kQOÉ`̀b  øμj  ºd  GPEG  ,¬∏«MôJ  hCG

 ∂dPh  ,¬°ùØæH  ∂dP  áØ∏c  πªëJ  ≈∏Y
 ¥ƒ°S º«¶æJ áÄ«g π«ªëJ ∫ÓN øe
 ¿ƒμj  ¿CG  ¿hO  ,á≤ØædG  √ò¡H  πª©dG
 ÖMÉ°U  ≈`̀dEG  ´ƒLôdG  »a  ≥ëdG  É¡d
 »àdG á¡édG ójóëJ ÖfÉL ≈dEG ,πª©dG
 πeÉ©dG  ¿ÉªãL  π≤f  äÉ≤Øf  πªëàJ
 QhOh ,¬``̀JÉ``̀ah ∫É``̀M »`̀a ∞`̀dÉ`̀î`̀ª`̀dG

.ádÉëdG √òg »a áë°üdG IQGRh

á``«fó`ª`dG  á``eóî``dG  ¿ƒ``fÉ``b  π``jó©`J  å``ë`Ñj  ziQƒ``°û`dG{
√OÓH ≈dEG ¬``JOƒY ∞«dÉμàH ∞``dÉîªdG π``eÉ©dG ΩGõ``dEG ¢``ûbÉæjh

.ïjƒ°ûdG Ögh |
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 ≈dhC’G iôÑμdG á«FÉæédG áªμëªdG äQôb
 áæ°S  24  »æjôëH  ÜÉ`̀°`̀T  áªcÉëe  π`̀«`̀LCÉ`̀J
 ≈≤dCG  PEG  ,á©aGôª∏d  ôjGôÑa  18  á°ù∏L  ≈`̀ dEG
 áYƒªée  ≈∏Y  ´ƒeó∏d  π«°ùe  RÉZ  á°UÉ°UQ
 Iôà°S á≤£æe »a ºgOƒLh ∫ÓN OGôaC’G øe
 äOÉb  º¡àªdG  äÉª°üH  ¿CG  ’EG  ,ÉHQÉg  ôa  ºK

.¬£Ñ°V ≈dEG

 õcôe »≤∏J ≈dEG á©bGƒdG π«°UÉØJ Oƒ©Jh
 ¬fCÉH  ó«Øj  ¢üî°T  øe  ÉZÓH  Iôà°S  áWô°T
 ¬FÉbó°UCG  ø`̀e  áYƒªée  ™`̀e  √Oƒ``̀Lh  ∫Ó`̀N
 ÜÉ°T  ÜôàbG  ôμ©dG  á≤£æe  »a  zá£°ùH{  óæY
 RÉZ  á°UÉ°UQ  ≈≤dCG  ºK  º¡æe  ¬JQÉ«°S  Oƒ≤j
 ºdh ÉYô°ùe IQÉ«°ùdÉH ≥∏£fGh ´ƒeó∏d π«°ùe
 ≈dEG  G kô¶f  IQÉ«°ùdG  ΩÉbQCG  ó°UQ  øe  Gƒæμªàj

.á≤£æªdG »a áæNOC’G QÉ°ûàfG
 á©bGƒdG  ¿Éμe  ≈dEG  á«æeCG  Iƒb  âcôëJh
 áÑ©°T  ôjô≤J  ¿CG  ’EG  á°UÉ°UôdG  ™`̀aQ  º`̀Jh
 PEG πYÉØdG äÉª°üH ≈dEG π°Uƒàj ºd äÉª°üÑdG
 ∞°ûc ºK ,äÉfÉ«ÑdG IóYÉb ¬JÉª°üH √É°†J ºd
 ≥HÉ£J  …hƒ`̀æ`̀ dG  ¢†ªëdG  äÉ`̀fÉ`̀«`̀H  ô`̀jô`̀≤`̀J
 øe  áYƒaôªdG  ájô°ûÑdG  ÉjÓîdG  QOÉ°üe óMCG

 ≈∏Y ±ƒbƒe ¬fCG ø«ÑJ PEG ,º¡àª∏d á°UÉ°UôdG
.iôNCG á«°†b áeP

 »a  ¬``fCG  º¡àªdG  ≈``dEG  áHÉ«ædG  äó`̀æ`̀°`̀SCGh
 áæ«ÑªdG  á°UÉ°UôdG  RÉ`̀M  2018  ƒ«fƒj  23
 ìÓ°ùdG »a Ωóîà°ùJ »àdGh ∞°UƒdGh ´ƒædG
 ∫ƒ°üëdG  ¿hO  øe  ôjô≤àdÉH  ø«ÑªdG  …QÉædG

.á«∏NGódG IQGRh øe ΩRÓdG ¢ü«NôàdG ≈∏Y

ÉHQÉg ôa ºK ôμ©dÉH øjôNBG ≈∏Y RÉZ á°UÉ°UQ ≈≤dCG ÜÉ°T á«°†b π«LCÉJ

 áμ∏ªªdG  Oƒ`̀¡`̀é`̀d  GQGô`̀ª`̀à`̀°`̀SG
 âª¶f  ¿É`̀°`̀ù`̀fE’G  ¥ƒ`̀≤`̀M  õjõ©àd
 á«eÓ°SE’G ¿hDƒ°ûdGh ∫ó©dG IQGRh
 ,á`̀eÉ`̀©`̀dG á`̀HÉ`̀«`̀æ`̀ dGh ,±É```````̀bhC’Gh
 á«æWƒdG  á`̀æ`̀é`̀∏`̀dG  ™`̀e  ¿hÉ`̀©`̀à`̀dÉ`̀H
 ,¢UÉî°TC’ÉH  QÉ`̀é`̀J’G  áëaÉμªd
 ±ô©àdG  äGAGô```̀LEG{  ∫ƒ`̀M á`̀°`̀TQh
 QÉ``̀é``̀J’G º``̀FGô``̀L É`̀jÉ`̀ë`̀°`̀V ≈`̀ ∏`̀Y
 øe  Oó`̀Y  ácQÉ°ûªH  ,z¢UÉî°TC’ÉH

 .∫ó©dG IQGRh »ØXƒe
 »∏Y  QƒàcódG  á°TQƒdG  Ωó`̀bh
 áHÉ«ædG  ¢ù«FQ  ïjƒ°ûdG  ¢SÉÑY
 áëaÉμªd  á«æWƒdG  áæé∏dG  ƒ°†Y
 »`̀à`̀dGh ,¢`̀UÉ`̀î`̀ °`̀ TC’É`̀ H QÉ``̀é``̀J’G
 QÉéJ’G áªjôL ∞jô©J ≈∏Y äõcQ
 Ωƒ`̀¡`̀Ø`̀eh ,É```¡```fÉ```cQCGh ,ô`̀°`̀û`̀Ñ`̀dÉ`̀H
 πFÉ°Shh  ,ô°ûÑdÉH  QÉéJ’G  á«ë°V

 äGAGô```````̀LE’Gh ,É`̀¡`̀«`̀∏`̀Y ±ô``©``à``dG
 Ó°†a  ,É¡àjÉªëd  É¡YÉÑJG  ÖLGƒdG
 á«ë°†∏d  IQô≤ªdG  äÉfÉª°†dG  øY

.»æjôëÑdG ™jô°ûàdG »a
 »a á``̀°``̀TQƒ``̀dG √ò```̀g »```̀JCÉ```̀Jh
 IAÉ`̀Ø`̀c õ`̀jõ`̀©`̀J ≈`̀∏`̀Y π`̀ª`̀©`̀dG QÉ```̀WEG
 ,¿ƒfÉ≤dG PÉØfEG ∫Éée »a ø«∏eÉ©dG
 É¡à≤∏WCG  »`̀à`̀dG  äGQOÉ`̀Ñ`̀ª`̀dG  º``̀YOh
 QÉéJ’G  áëaÉμªd  øjôëÑdG  áμ∏ªe
 ÉjÉë°V  á``̀jÉ``̀YQh  ¢`̀UÉ`̀î`̀°`̀TC’É`̀H
 äGQOÉ`̀Ñ`̀ª`̀dG √ò``̀g ø``̀eh ,QÉ``̀é``̀J’G
 ±ó¡j …òdG »æWƒdG ádÉME’G ΩÉ¶f
 áëaÉμe  äGAGô`````̀LEG  õ`̀jõ`̀©`̀J  ≈```̀dEG
 í«°VƒJh  ,¢UÉî°TC’ÉH  QÉéJ’G
 äÉ`̀¡`̀é`̀dG  ∞∏àîe  QhO  º`̀«`̀¶`̀æ`̀Jh
 QÉéJG ádÉM …CG ™e É¡∏eÉ©J äÉ«dBGh
 ≈dEG É¡dƒëJ á«fÉμeEG »a ¬Ñà°ûj hCG

.QÉéJG ádÉM
 â≤≤M øjôëÑdG áμ∏ªe ¿CG ôcòj
 áÄØdG  »dGƒàdG  ≈∏Y  »fÉãdG  ΩÉ©∏d
 á«LQÉîdG  IQGRh  ôjô≤àH  ≈`̀ dhC’G
 ∞«æ°üàH  ≥`̀∏`̀©`̀à`̀ª`̀dG  á`̀«`̀μ`̀ jô`̀eC’G
 QÉéJ’G  áëaÉμe  ∫Éée  »a  ∫hódG
 »a  Ió`̀«`̀Mh  á`̀dhó`̀c  ,¢UÉî°TC’ÉH
 Üô`̀Zh  §``°``ShC’G  ¥ô`̀°`̀û`̀dG  á≤£æe
 áÑJôªdG  √òg  CGƒÑàJ  »àdG  É«≤jôaEG
 á`̀«`̀dhó`̀dG  äÉ`̀Ñ`̀∏`̀£`̀à`̀ª`̀dG  É¡≤«≤ëàd
 π°UGƒàd  ,É k«≤«Ñ£Jh  É k«©jô°ûJ
 É¡àfÉμe  ≈∏Y  É¡XÉØM  øjôëÑdG
 QÉéJ’G áëaÉμe ∫Éée »a á«dhódG
 øY  É¡à≤ëà°SG  »àdG  ,¢UÉî°TC’ÉH
 É¡à«æH  ô`̀jƒ`̀£`̀à`̀d  ká`̀é`̀«`̀à`̀f  IQGó```̀L
 IRõ©ªdG  á«JÉ°ù°SDƒªdGh  á«fƒfÉ≤dG

.ádÉª©dG ájÉªMh πª©dG áÄ«Ñd

 ≈``̀dhC’G  iôÑμdG  á«FÉæédG  áªμëªdG  äQô``̀b
 ôjGôÑa  17  á°ù∏L  ≈`̀dEG  »æ«KÓK  áªcÉëe  π«LCÉJ
 ió©J PEG ,¬°ùÑëe øe ¬Ñ∏éd ;á«fÉãdG Iôª∏d ∂dPh
 √ó°V  Ωó`̀b  ÆÓ`̀H  ó©H  ¬£Ñ°V  ∫hÉ`̀M  »Wô°T  ≈∏Y
 300  ≈∏Y  ¬FÓ«à°SGh  ô``NBG  ≈∏Y  ¬dÉ«àMG  ó«Øj

 ,QÉæjO
 øe  ÉZÓH  ≈≤∏J  ™jóÑdG  áWô°T  õcôe  ¿É``ch
 ∫ÓN  º¡àªdG  ¿CG  ó«Øj  »°ùcÉJ  ≥FÉ°S  »æjôëH
 ¿ƒØjCG  ø«ØJÉg  AGô°T  ¬«∏Y  ¢VôY  ¬©e  √Oƒ`̀Lh
 º¡àªdG ¬æe Ö∏Wh ≠∏ÑªdG ¬ª∏°Sh QÉæjO 300 ≠∏ÑªH
 ¬fCG  ’EG  ø«ØJÉ¡dG  Ö∏éd ∫RÉæªdG  óMCG  ΩÉeCG  ∫hõædG
 ä’hÉëe øe ºZôdG ≈∏Yh êôîj ºdh ∫õæªdG πNO
 .¬«∏Y Oôj ºd  º¡àªdG  ¿CG  ’EG  äGôe IóY ¬H ¬dÉ°üJG
 ¬LƒJ º¡àªdG §Ñ°†H áHÉ«ædG øe ¿PEG QGó°UEG ó©Hh
 äÉeƒ∏©e  »≤∏J  ó©H  ´ÉaôdG  á≤£æe  ≈`̀dEG  »Wô°T
 ¬æe Ö∏W º¡àªdG ¬£Ñ°V ó©Hh º¡àªdG OƒLh ó«ØJ

 ΩhÉb  ô«NC’G  ¿CG  ’EG  áWô°ûdG  õcôe  ≈dEG  Qƒ°†ëdG
 OGôaCG  ≈∏Y Éjó©àe Üô¡dG  ∫hÉMh Iójó°T áehÉ≤e

.áWô°ûdG
 ¬fCG  ≈`̀dEG  QÉ°TCGh  á©bGƒdG  ôμfCG  º¡àªdG  ¿CG  ’EG
 º∏°ùJ  π©ØdÉH  ¬fCGh  »°ùcÉàdG  ≥FÉ°S  ≈∏Y πàëj ºd
 ƒg ô«NC’G ¿CG  ’EG  ,ø«ØJÉ¡dG ¬ª∏°Sh QÉæjO 300`dG
 AÉ¡àf’G  ó©H  ™«ÑdG  á∏ªY  ΩÉ`̀ª`̀JEG  ø`̀Y  ™`̀LGô`̀J  ø`̀e
 ≈dEG  G kô«°ûe »Wô°ûdG ≈∏Y √AGóàYG ≈Øf Éªc ,É¡æe
 .¬£Ñ°V  ¿hO  øe  áWô°û∏d  ¬°ùØf  º∏°ù«°S  ¿Éc  ¬fCG
 ôÑª°ùjO  25 »a  ¬fCG  º¡àªdG  ≈dEG  áHÉ«ædG  äóæ°SCGh
 πª©à°SG  á«dÉª°ûdG  á¶aÉëªdG  øeCG  IôFGóH  2019
 ∫hÉM ¿CÉH øeC’G »Ñ°ùàæe óMCG ™e ∞æ©dGh Iƒ≤dG
 ´Éæàe’G ≥M ô«¨H ¬∏ªM á«æH Üô¡dGh ¬æe äÓaE’G
 ºdh ¬«∏Y ¢†Ñ≤dG ƒgh ¬àØ«Xh ∫ÉªYCG øe πªY øY
 »æéªdG áHÉ°UEG ∂dP ≈∏Y ÖJôJ óbh √ó°ü≤e ≠∏Ñj

»Ñ£dG ôjô≤àdÉH á«æÑªdG äÉHÉ°UE’ÉH ¬«∏Y

¢UÉî°TC’ÉH QÉéJ’G áëaÉμªd á«æWƒdG áæé∏dG ™e ¿hÉ©àdÉH

 äGAGôLEG{ á``°TQh ¿Gó``≤©J á``HÉ«ædGh z∫ó``©dG{
z¢UÉî``°TC’ÉH QÉ``éJ’G ÉjÉ`ë```°V ≈``∏Y ±ô``©àdG

»°ùcÉJ ≥FÉ°S ≈∏Y ¬dÉ«àMG ó©H ..»Wô°T ≈∏Y ió©J

 á`̀ª`̀cÉ`̀ë`̀e π``̀«``̀LCÉ``̀J ..á``̀ «``̀ fÉ``̀ ã``̀ dG Iô``ª``∏``d
¬`̀ °`̀ ù`̀ Ñ`̀ ë`̀ e ø`````̀e ¬``̀ Ñ``̀ ∏``̀ é``̀ d »```̀æ```̀«```̀KÓ```̀K

 AGQh  á«∏FÉY  äÉaÓN  ¿CG  zè«∏îdG  QÉÑNCG{  âª∏Y
 ô«ØédG ¥OÉæa óMCÉH á«°ùæédG á«HôY Ió«°S ø©W á©bGh
 âfÉc å«M ,∫hC’G ¢ùeCG  AÉ°ùe øe IôNCÉàe áYÉ°S »a
 äCÉLÉØJh  É¡æe  ø«Hô≤ªdG  ó`̀MCG  á≤aôH  É¡«∏Y  »æéªdG
 …Oƒ`̀J  ¿CG  äOÉ``c  äÉæ©W  Ió©H  É¡àZÉÑj  ºã∏e  º¡àªH
 GhóLGƒJ  øjòdG  OGô``̀aC’G  ¢†©H  πNóJ  ’ƒ`̀d  É¡JÉ«ëH

.¬«∏Y ¢†Ñ≤dG πÑb º¡àªdG QGôah çOÉëdG ™bƒªH

 ™£≤ªdG  ≈∏Y  ÉÑ«≤©J  á`̀«`̀∏`̀NGó`̀dG  IQGRh  â`̀dÉ`̀bh
 ójóëJ âYÉ£à°SG ¬fCG ¬dhGóJ ºJ …òdG á©bGƒ∏d Qƒ°üªdG
 »æéªdG  ≈∏Y  äÉæ©W  Ió©H  AGóàY’ÉH  ¬Ñà°ûªdG  ájƒg
 äQÉ°TCG  å«M  ,¬«∏Y  ¢†Ñ≤dG  QÉ`̀Lh  (ÉeÉY  33)  É¡«∏Y
 á«ë°üdG  É¡àdÉM  ¿CG  ≈dG  çOÉë∏d  á«dhC’G  äÉeƒ∏©ªdG
 ¬Ñà°ûªdG ¿CG zè«∏îdG QÉÑNCG{`d QOÉ°üe âdÉbh ,Iô≤à°ùe

.á«°ùæédG »é«∏N ¬H

ô«ØédG »a á«HôY ø©W çOÉM AGQh á«∏FÉY äÉaÓN

 É«∏©dG  á«aÉæÄà°S’G  áªμëªdG  â`̀¨`̀ dCG
 ø¡ªdG  º«¶æàd á«æWƒdG áÄ«¡dG  QGôb ájQGOE’G
 Ö«ÑW  º`̀°`̀SG  Ö£°T  á«ë°üdG  äÉ`̀eó`̀î`̀ dGh
 ó©H  ¬°ü«NôJ  AÉ¨dEGh  É¡JÓé°S  øe  π«ªéJ
 ÉjÓîdG ø≤M ΩGóîà°SG áØdÉîe ¬d äóæ°SCG ¿CG
 QGôb G kRhÉéàe ÉgGôLCG á«∏ªY ∫ÓN á«YòédG
 √òg ΩGóîà°SG Ωó©H áë°ü∏d ≈∏YC’G ¢ù∏éªdG

.êÓ©dG »a äÉ«æ≤àdG
 áÄ«¡dG  ¿CG  ≈`̀dG  áªμëªdG  äQÉ`̀°`̀TCG  å«M
 øe  äGOÉ¡°T  hCG  á«ÑW  ôjQÉ≤J  á`̀jCG  Ωó≤J  ºd
 ™£≤J ádOCG ájCG hCG º¡LÓY ºJ øjòdG ≈°VôªdG
 ÉjÓîdÉH  êÓ©dG  á«æ≤J  Ö«Ñ£dG  ΩGóîà°SÉH
 äƒÑK  ¢`̀Vô`̀Ø`̀Hh  ¬``̀fCG  ø`̀Y  kÓ°†a  ,á«YòédG
 √òg  ¿EÉ`̀a  ,≈°Vôª∏d  ÉeRÓÑdG  ø≤M  áØdÉîe
 AÉ¨dEG  AGõ`̀L  ™«bƒJ  ≈`̀ dEG  ≈bôJ  ’  áØdÉîªdG
 É¶∏¨e AGõL ôÑà©jh áæ¡ªdG ádhGõe ¢ü«NôJ

.¬«dEG áHƒ°ùæªdG áØdÉîªdG ™e Ö°SÉæàj ’
 Ö«Ñ£dG  ¿CG  iƒ`̀Yó`̀dG  ¥GQhCG  âØ°ûch
 äÉ`̀MGô`̀é`̀dG  ∫É`̀é`̀e  »`̀a  πª©jh  …QÉ°ûà°SG
 ¢ü«NôàdG  AÉ`̀¨`̀dEÉ`̀H  Å`̀Lƒ`̀ah  ,á«∏«ªéàdG
 äÉ«°†à≤e áØdÉîe óæ°S ≈∏Y øe ¬d ìƒæªªdG
 ™e  ¬∏eÉ©J  óæY  …ô°ûÑdG  Ö£dG  áæ¡e  ∫ƒ°UCG
 ¢ü«NôàdG  OhóM  √RhÉéàH  ≈°VôªdG  ¢†©H
 º«¶æàd  á«æWƒdG  áÄ«¡dG  πÑb  øe  QOÉ°üdG  ¬d
 äÉeóN ºjó≤Jh ,á«ë°üdG  äÉeóîdGh ø¡ªdG
 ¢ü«NôJ  ≈∏Y  ∫ƒ°üëdG  ¿hO  ø`̀e  á«ë°U
 ≈∏YC’G  ¢ù∏éªdG  QGô`̀≤`̀d  G kRhÉ`̀é`̀à`̀e  É¡fCÉ°ûH
 ÉjÓîdG ø≤M äÉ«æ≤J ΩGóîà°SG Ωó©H áë°ü∏d
 ¬«dEG  ¬Lh  Ée  ¬«Øf  øe  ºZôdG  ≈∏Y  ,á«YòédG
 Ö°ùM  -ô°üà≤j  ¬∏ªY  ¿CG  ≈`̀∏`̀Y  √ó`̀«`̀cCÉ`̀Jh
 á≤£æe  øe  ¿ƒgódG  Öë°S  ≈∏Y  -  ¬°ü°üîJ
 ÉjÓîdG  ø≤M  á«∏ªY  ¿CGh  ,≈°Vôª∏d  ø£ÑdG

 ∂dP ÖJôj ºdh ,ôNBG Ö«ÑW É¡H ΩÉb á«YòédG
 âÑ°ùf  áÄ«¡dG  ¿CG  ’EG  ,≈°Vôª∏d  Qô°V  …CG
 πª©j  ÉjQÉ°ûà°SG  ÉÑ«ÑW  ¬fƒc  ∫ÉM  Ö«Ñ£∏d
 äÉØdÉîe  á«∏«ªéàdG  äÉMGôédG  ∫Éée  »a
 QOÉ°üdG ¢ü«NôàdG OhóM √RhÉéJ »a â∏ãªJ
 äÉeóN ºjó≤Jh ,π«ªéJ Ö«Ñ£c áÄ«¡dG øe ¬d
 ¢ü«NôJ  ≈∏Y  ∫ƒ°üëdG  ¿hO  ø`̀e  á«ë°U
 ≈∏YC’G  ¢ù∏éªdG  QGô`̀≤`̀d  G kRhÉ`̀é`̀à`̀e  É¡fCÉ°ûH
 »a  äÉ«æ≤àdG  √ò`̀g  ΩGóîà°SG  Ωó©H  áë°ü∏d
 âªJ å«M ,(á«YòédG ÉjÓîdG ø≤M) êÓ©dG
 º¡d  ¢üNôª∏d  á«ÑjOCÉàdG  áæé∏dG  ≈dEG  ¬àdÉMEG
 ¿Éæ°SC’G ÖWh …ô°ûÑdG Ö£dG áæ¡e ádhGõªH
 ,äÉØdÉîe øe ¬«dEG  Ö°ùof  Éª«a  ¬©e  ≥«≤ëà∏d
 ƒg  Éª«a  ¬dGƒbCG  ≈dEG  áæé∏dG  â©ªà°SG  å«M
 ¿ƒ©£ªdG  QGô≤dG  äQó°UCG  ºK  ¬«dEG  Üƒ°ùæe
 Ö£dG  áæ¡e  ¬àdhGõe  ¢ü«NôJ  AÉ¨dEÉH  ¬«a

 Gò`̀g  ø`̀e  ∞fCÉà°ùªdG  º∏¶J  PEGh  ,…ô`̀°`̀û`̀Ñ`̀dG
.QGô≤dG

 ,¬ª∏¶J »a ô¶æ∏d á«æa áæéd π«μ°ûJ ºJh
 QOÉ°üdG QGô≤dG ó«jCÉJ ≈dEG áæé∏dG â¡àfG å«M
 ádhGõªH º¡d  ¢üNôª∏d  á«ÑjOCÉàdG  áæé∏dG  øe
 ≈∏Y  ¿É`̀æ`̀°`̀SC’G  Ö`̀Wh  …ô°ûÑdG  Ö£dG  áæ¡e
 ΩGóîà°SÉH  ¬eÉ«b  Ö«Ñ£dG  »Øf  ø`̀e  º`̀Zô`̀dG
 øjôëÑdG »a á«YòédG ÉjÓîdÉH êÓ©dG á«æ≤J
 ≈°VôªdG øe ¿ƒgódG §Ø°ûH Ωƒ≤j ¬fCG Qôbh
 ÉeRÓÑdG  ø≤ëH  Ωƒ≤j  ôNBG  ÉÑ«ÑW  ∑Éæg  ¿CGh
 É`̀jÓ`̀î`̀dG ø`̀≤`̀ë`̀H Ωƒ`̀≤`̀ j ’ ¬````̀fCGh ≈`̀°`̀Vô`̀ª`̀∏`̀d

.á«YòédG
 Éªgó°V  ∞fCÉà°ùªdG  ¿CG  áªμëªdG  âdÉbh
 øe  äGOÉ¡°T  hCG  á«ÑW  ôjQÉ≤J  á`̀jCG  Éeó≤j  ºd
 ™£≤J ádOCG ájCG hCG º¡LÓY ºJ øjòdG ≈°VôªdG
 ÉjÓîdÉH êÓ©dG á«æ≤J ∞fCÉà°ùªdG ΩGóîà°SÉH

 ¢ü«NôàdG  Ohó``̀M  √RhÉ``é``J  hCG  á`̀«`̀Yò`̀é`̀dG
 Égó°V  ∞fCÉà°ùªdG  áÄ«¡dG  ø`̀e  ¬`̀d  QOÉ`̀°`̀ü`̀dG
 »a áªμëªdG ¬©e ∂μ°ûàJ …òdG ôeC’G ,≈dhC’G
 ,∞fCÉà°ùªdG  ≥M  »a  äÉØdÉîªdG  ∂∏J  äƒÑK
 áØdÉîªdG  äƒ`̀Ñ`̀K  ¢`̀Vô`̀Ø`̀Hh  ¬``̀fCG  ø`̀Y  kÓ`̀°`̀†`̀a
 √RhÉéàH  ¬`̀eÉ`̀«`̀bh  ∞fCÉà°ùª∏d  áHƒ°ùæªdG
 ¬°ü°üîàd  Qô`̀≤`̀ª`̀ dG  ¢`̀UÉ`̀°`̀ü`̀à`̀N’G  Ohó```̀M
 äÉMGôL …QÉ°ûà°SG Ö«ÑW ¬fƒc ∫ÉM »Ñ£dG
 É`̀eRÓ`̀Ñ`̀dG  ø≤ëH  ¬`̀eÉ`̀«`̀≤`̀H  ∂```dPh  ,á«∏«ªéJ
 áØdÉîªdG  √ò`̀g  ¿EÉ``̀a  ,á`̀Ñ`̀cô`̀dG  »`̀a  ≈°Vôª∏d
 ¢ü«NôJ  AÉ`̀¨`̀dEG  AGõ`̀L  ™«bƒJ  ≈`̀ dEG  ≈bôJ  ’
 ’  É¶∏¨e  AGõ``̀L  ¬fÉÑ°ùëH  áæ¡ªdG  á`̀dhGõ`̀e

.¬«dEG áHƒ°ùæªdG áØdÉîªdG ™e Ö°SÉæàj
 Éeó≤j ºd Éªgó°V ∞fCÉà°ùªdG ¿CG âaÉ°VCGh
 »a É«ÑW CÉ£N ∑Éæg ¿CG ó«ØJ á«ÑW ôjQÉ≤J ájCG
 á«ÑW äÉØYÉ°†e ∑Éæg ¿CG hCG ≈°VôªdG êÓY
 ¥GQhC’G ƒ∏N Aƒ°V »a ∂dòch ,º¡d âKóM ób
 É«ÑjOCÉJ  ∞fCÉà°ùªdG  IGRÉée  ≥Ñ°S  ó«Øj  Éªe
 ¬©e  ≈ë°†j  Ée  ƒgh  ,á∏KÉªe  äÉØdÉîe  øY
 ¢ü«NôJ AÉ¨dEÉH QOÉ°üdG ¬«a ¿ƒ©£ªdG QGô≤dG
 …ô°ûÑdG  Ö£dG  áæ¡e  ádhGõªH  ∞fCÉà°ùªdG
 ÉHƒ°ûe  áÄ«¡dG  äÓé°S  øe  ¬ª°SG  Ö£°Th

 .¬©bƒj ÉªH AGõédG ™«bƒJ »a I’É¨ªdÉH
 ∫ƒÑ≤H :áªμëªdG âªμM ÜÉÑ°SC’G √ò¡∏a
 AÉ¨dEÉH  ´ƒ°VƒªdG  ≈`̀ah  , kÓμ°T  ±ÉæÄà°S’G
 AÉ¨dEÉH  GOóée  AÉ°†≤dGh  ∞fCÉà°ùªdG  ºμëdG
 ¢ü«NôJ AÉ¨dEÉH QOÉ°üdG ¬«a ¿ƒ©£ªdG QGô≤dG
 …ô°ûÑdG  Ö£dG  áæ¡e  ádhGõªH  ∞fCÉà°ùªdG
 Ée  ™`̀e  áÄ«¡dG  äÓé°S  ø`̀e  ¬ª°SG  Ö£°Th
 ∞fCÉà°ùªdG âeõdCGh ,QÉKBG øe ∂dP ≈∏Y ÖJôàj
 »°VÉ≤àdG  »`̀à`̀LQO  ø`̀Y  ∞jQÉ°üªdG  Égó°V

.IÉeÉëª∏d ÉHÉ©JCG GQÉæjO ø«°ùªNh

¬Ñ£°T QGôb »¨∏jh ¬∏ªY ≈dEG π«ªéJ Ö«ÑW ó«©j AÉ°†≤dG

 »Ñ£dG √CÉ£N hCG ≈°Vôª∏d á«YòédG ÉjÓîdG ¬æ≤M âÑãJ ºd zá«ë°üdG ø¡ªdG{

 ∫ƒÑb  õ««ªàdG  áªμëe  â°†aQ
 5 ø`̀é`̀°`̀ù`̀dÉ`̀H Ωƒ`̀μ`̀ë`̀e ±É`̀æ`̀Ä`̀à`̀°`̀SG
 ¥ôM  á`̀©`̀bGh  »`̀a  ,Óμ°T  äGƒ`̀æ`̀°`̀S
 ±ÉæÄà°S’G ºjó≤J ≈dEG G kô¶f »FÉæL
 øY π«cƒàH øμdh ΩÉëe ≥jôW øY
 áªμëªdG  äó`̀cCG  å«M  º¡àªdG  ódGh
 Ωƒμëª∏d  ∫ƒØμe  ø©£dG  ≥`̀M  ¿CG
 óMC’ ¢ù«dh ¬àë∏°üe Ö°ùëH ¬«∏Y
 Gòg Iô°TÉÑe »a ¬æY Üƒæj ¿CG ≥M
 RhÉL ¬æ°S ¿CG ÉªdÉW ¬fPEÉH ’EG ≥ëdG

.ÉKóM ó©j ºdh Iô°ûY á°ùeÉîdG
 ¿CG  á``ª``μ``ë``ª``dG  â```̀ aÉ```̀ °```̀VCGh
 ºμëdG  ≈∏Y  ø©£dG  Qô`̀b  »eÉëªdG
 ΩƒμëªdG  ó``̀dGh  ø`̀Y  Ó`̀cƒ`̀e  ø`̀μ`̀dh
 øe Iô°ûY á°ùeÉîdG RhÉL ¬fG ºZQ
 ób  ¿ƒμj  ø©£dG  ¿EÉa  ∂dòHh  √ôªY
 ø«©àjh  áØ°U  …P  ô«Z  øe  ¬H  Qôb
 áªμëe  âfÉch  .Óμ°T  ¬dƒÑb  ΩóY
 øé°ùdÉH  âªμM  ó`̀b  á```LQO  ∫hCG
 øjôNBGh  º¡àªdG  ≈∏Y  äGƒæ°S  10
 áªμëe  ΩÉ``̀eG  º`̀μ`̀ë`̀dG  ≈`̀∏`̀Y  ø©£a
 ôjGôÑa  »a  â°†b  »àdG  ±ÉæÄà°S’G

 »°†≤ªdG  áHƒ≤©dG  πjó©àH  2019
.äGƒæ°S 5 øé°ùdG É¡∏©Lh É¡H

 ≈dEG  áeÉ©dG  áHÉ«ædG  äóæ°SCGh
 ,2015/9/6  »a  º¡fCG  ø«ª¡àªdG
 ø«dƒ¡ée  øjôNBGh  GóªY  Gƒ∏©°TCG
 ¬fCÉ°T øe ¿Éc ä’ƒ≤æªdG »a É≤jôM
 ∫Gƒ``̀eC’Gh  ¢SÉædG  IÉ«M  ¢†jô©J
 ¢`̀Vô`̀¨`̀d Gò`̀ «`̀ Ø`̀ æ`̀ J ∂`````dPh ô`̀£`̀î`̀∏`̀ d
 ø`̀jô`̀NBGh  Gƒ`̀©`̀°`̀Vh Éªc  ,»``̀HÉ``̀gQEG
 ÉLPƒªf  ΩÉ`̀Y  ¿Éμe  »a  ø«dƒ¡ée
 ∂`̀dPh  äGôéØàªdG  πμ°ûd  É«cÉëe
 Gƒcôà°TGh  »HÉgQEG  ¢Vô¨d  Gò«ØæJ
 øe  ô`̀ã`̀cCG  ø`̀e  ∞`̀ dDƒ`̀e  ô¡ªéJ  »`̀a
 ¬æe ¢`̀Vô`̀¨`̀dG  ¢`̀UÉ`̀î`̀°`̀TG á`̀°`̀ù`̀ª`̀N
 Gƒeóîà°SGh ΩÉ©dG  øeC’ÉH  ∫ÓN’G
 »`̀à`̀dG á``̀jÉ``̀¨``̀dG ≥`̀«`̀≤`̀ë`̀à`̀d ∞``æ``©``dG

.É¡∏LG øe Gƒ©ªàLG
 ¿CG  »``a á`̀©`̀ bGƒ`̀ dG  π`̀°`̀ü`̀ë`̀à`̀Jh
 ôÑªàÑ°S 6 ïjQÉàH øjôNBGh º¡àªdG
 øe  Oó```̀Y  ™`̀°`̀Vƒ`̀H  Gƒ``̀eÉ``̀b  2015
 øY IQÉÑY ÖjôZ º°ùLh äGQÉW’G
 äÉØ«μªdÉH  á°UÉN  RÉ`̀Z  áfGƒ£°SG

 á`̀«`̀FÉ`̀Hô`̀¡`̀c ∑Ó``̀°``̀SCÉ``̀H á``dƒ``°``Uƒ``e
 ´QÉ°ûH  QÉ`̀æ`̀dG  Gƒ`̀∏`̀©`̀°`̀TCGh  ≥`̀°`̀U’h
 ¿G  øY  äÉjôëàdG  äôØ°SCGh  ¿ÉªY
 ø«cQÉ°ûªdG  øª°V  ø`̀e  ø«ª¡àªdG
 º`̀¡`̀à`̀ª`̀ dG §``̀Ñ``̀°``̀†``̀Hh á```©```bGƒ```dÉ```H
 á©bGƒ∏d  ¬HÉμJQÉH  ±ô`̀à`̀YG  ∫hC’G

.ø«ª¡àªdG »bÉH ™e ∑Gôà°T’ÉH
 π°UƒJ ¬fEG  Oƒ¡°ûdG óMCG  ∫Ébh
 ¿G ≈`````̀dEG √QOÉ``̀ °``̀ü``̀ e ≥``̀ jô``̀W ø```̀Y
 ø«cQÉ°ûªdG  øª°V  ø`̀e  ø«ª¡àªdG
 AÉ`̀æ`̀KG ¬``̀ fG ô```̀NBG ±É``̀ °``̀VCGh ,É`̀¡`̀«`̀a
 ≥jôëdG  ógÉ°T  ´QÉ°ûdÉH  √Qhô``̀e

.äÉ£∏°ùdG ≠∏HCÉa áfGƒ£°S’Gh
 ô`̀Ñ`̀à`̀î`̀ª`̀dG ô``̀jô``̀≤``̀à``̀H â```Ñ```Kh
 áWƒÑ°†ªdG  äÉæ«©dG  ¿CG  »FÉæédG
 »≤«≤M ô`̀«`̀Z  êPƒ``ª``f  ø``Y  IQÉ``Ñ``Y
 RÉ`̀Z á`̀ fGƒ`̀£`̀ °`̀ SC’ á`̀«`̀ª`̀gh Iƒ`̀Ñ`̀©`̀d
 ôªMCG ≥°U’ É¡«∏Y ºéëdG Iô«¨°U
 ôÑàîªdG  ô`̀jô`̀≤`̀à`̀H  â`̀Ñ`̀Kh  ,¿ƒ``̀∏``̀dG
 á`̀Yƒ`̀aô`̀ª`̀dG  äÉ`̀æ`̀ «`̀©`̀ dG  ¿G  É`̀ °`̀†`̀jG
 ≈∏Y …ƒ`̀à`̀ë`̀J á`̀©`̀bGƒ`̀dG ¿É`̀μ`̀e ø`̀e

.∫h’G º¡àª∏d …hƒædG ¢†ªëdG

 ø``̀ H’G ±É`̀ æ`̀ Ä`̀ à`̀ °`̀ SG ¢`̀ †`̀ aô`̀ J á`̀ ª`̀μ`̀ ë`̀ ª`̀ dG
ÜC’G  π``̀ «``̀ cƒ``̀ J  »````a  CÉ```̀£```̀N  Ö``Ñ``°``ù``H

 á`̀«`̀dÉ`̀ª`̀©`̀dG á`̀ª`̀μ`̀ë`̀ª`̀dG â``̀eõ``̀ dCG
 ä’É°üJG  ácô°T  ≈```̀dhC’G  iô`̀Ñ`̀μ`̀dG
 »HôY  ∞Xƒªd  QÉæjO  ∞dCG  61  ™aO
 ¬∏°üa  ø``̀Y  É`̀°`̀†`̀jƒ`̀©`̀J  á`̀«`̀°`̀ù`̀æ`̀é`̀dG
 ¬°†aQ  ÖÑ°ùH  ,πª©dG  øe  É«Ø°ù©J
 »a  ácô°û∏d  ôNBG  ´ôa  ≈dEG  ∫É≤àf’G
 »≤∏àH  ÅLƒa  å«M  ,á«é«∏N  ádhO
 ò«ØæJ  ¬æe  Ö∏£j  ∫hC’G  ,ø«HÉ£N
 áYÉ°S 24 ∫ÓN ≥HÉ°ùdG π≤ædG QGôb
 ,ájõ«é©àdG  Ió`̀ª`̀dG  AÉ`̀¡`̀à`̀fG  π`̀Ñ`̀bh
 AÉ¡fEÉH  ó«Øj  ¿É`̀K  ÜÉ£N  ¬∏°Uhh
 πª©dG ó≤Y áØdÉîe ºYõH πª©dG ó≤Y

.ájQGOE’G äÉª«∏©àdG ò«ØæJ ΩóYh
 …OGhòdG óªëe »eÉëªdG ∫Ébh
 ≥ëàdG ,á«°ùæédG »Hô©dG ¬∏cƒe ¿EG
 ácô°T iód á«é«∏N ádhO »a πª©dÉH
 πª©∏d π≤f ºK ,2004 »a ä’É°üJG
 ácô°ûdG  ió``̀d  ø`̀«`̀aô`̀£`̀dG  á`̀≤`̀aGƒ`̀ª`̀H
 øjôëÑdG  áμ∏ªe  »a  É¡«∏Y  ≈YóªdG
 ó≤Y  ΩôHCG  2017  »ah  ,2012  òæe
 »a  É¡«∏Y  ≈YóªdG  ™e  GójóL  πªY
 áØ«XƒH IOóëe ô«Z Ióªd øjôëÑdG

 …ô¡°T  Ö``JGQ  AÉ≤d  ´hô°ûe  ôjóe
 ,É`̀«`̀æ`̀jô`̀ë`̀H  GQÉ``̀æ``̀jO  1875  √Qó```̀ b
 ƒg ó≤©dG Gòg ¿ƒμj ¿CG ó≤©dG ¢üfh
 äCGóH  »àdG  πª©dG  ábÓ©d  QGôªà°SG
 2004  òæe  á«é«∏îdG  á`̀dhó`̀dG  »`̀a
 ¬JÉ≤ëà°ùe  øe  ÉjCG  º∏à°ùj  ºd  ¬fƒc
 »a á≤HÉ°ùdG ¬∏ªY Iôàa øY á«dÉª©dG
 ¬àeóN Ióe º°Vh á«é«∏îdG ádhódG
 ™e  á«dÉëdG  ¬àeóN  ≈``dEG  á≤HÉ°ùdG
 IOÉjR  ºJh  ,É¡«∏Y  ≈YóªdG  ácô°ûdG
.GQÉæjO 2125 ≈dEG »°SÉ°SC’G ¬ÑJGQ

 »a  ÅLƒa  ¬∏cƒe  ¿CG  ±É°VCGh
 ≈YóªdG ácô°ûdG øe ÜÉ£îH 2019
 π≤f QGô``̀≤``̀H  ¬`̀«`̀ a  √ô`̀£`̀î`̀J É`̀¡`̀«`̀∏`̀Y
 á«é«∏îdG  ádhódG  ≈`̀dEG  ¬∏ªY  ¿Éμe
 ¢Uƒ°üæd  áØdÉîªdÉH  iô``̀NCG  Iô`̀e
 IQGOE’G  ô`̀Ñ`̀NCG  ¬``̀fCG  ’EG  πª©dG  ó≤Y
 »a  ∫É≤àf’G  QGô`̀b  ò«ØæJ  áHƒ©°üH
 ¬Jô°SCG OƒLh ÖÑ°ùH »dÉëdG âbƒdG
 áHƒ©°Uh  øjôëÑdG  áμ∏ªe  »a  ¬©e
 º¡côJ hCG  ÅLÉØªdG ∫É≤àf’G Ö«JôJ
 ,ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG á`̀μ`̀∏`̀ª`̀e »``̀a ø`̀jó`̀«`̀Mh

 É°†jôe  ÉæHG  ¬jód  ¿CG  É k°Uƒ°üNh

 .êÓY á©HÉàeh ájÉYQ ≈dEG áLÉëH

 ≈YóªdG  ácô°ûdG  øe  ¿É`̀c  Éªa  

 ∫hC’G ,ø«HÉ£N â∏°SQCG ¿CG ’EG É¡«∏Y

 ≥HÉ°ùdG π≤ædG QGôb ò«ØæJ ¬æe Ö∏£j

 áYÉ°S  24  ∫Ó`̀N  ∫É≤àf’G  ò«ØæJh

 ,»Yóª∏d  ájõ«é©J  á∏¡ªc  ∂``̀ dPh

 IóªdG AÉ¡àfG πÑbh ¬JGP âbƒdG »ah

 »fÉãdG ÜÉ£îdG â∏°SQG ájõ«é©àdG

 áØdÉîe  º`̀Yõ`̀H  πª©dG  ó≤Y  AÉ`̀¡`̀fEÉ`̀H
 äÉª«∏©àdG  ò«ØæJ  ΩóYh  πª©dG  ó≤Y
 ∞`̀bƒ`̀à`̀dG ¬`̀æ`̀e â`̀Ñ`̀∏`̀Wh ,á``````̀jQGOE’G
 π°SôªdG  Ωƒ«dG  äGP  »a  πª©dG  øY
 hCG  ¬JÉHÉ°ùM  á«Ø°üJ  ¿hO  øe  ¬«a
 AGôLEG hCG á«dÉª©dG ¬bƒ≤M ¬eÓà°SG

 .¬°†jƒ©Jh ¬©e ájOh ájƒ°ùJ
 ¬`̀∏`̀cƒ`̀ª`̀d …OGhò`````````̀dG Ö``̀ ∏``̀Wh
 AÉæH »Ø°ù©àdG π°üØdG øY ¬°†jƒ©J
 ¿ƒfÉb øe (101) IOÉªdG ¢üf ≈∏Y
 ≥ëdG  πeÉ©∏d  ¿ƒμj  ¿CG  ≈∏Y πª©dG
 ÖMÉ°U  AÉ`̀¡`̀fEG  øY  ¢†jƒ©àdG  »a
 øμj º``d É``e ,π`̀ª`̀©`̀dG ó`̀≤`̀©`̀d π`̀ª`̀©`̀dG
 Éªdh  ,´hô°ûe  ÖÑ°ùH  ó≤©dG  AÉ¡fEG
 ø«H  πª©dG  ábÓY  âfÉch  ∂dP  ¿Éc
 É¡«∏Y  ≈YóªdG  ácô°ûdGh  »YóªdG
 á°ùªNh  É keÉY  ô°ûY  á°ùªN  â¨∏H
 ô¡°ûdG  Qƒ°ùc  QÉÑàYG  ó©H  ô¡°TCG
 ÖdÉ£j  ¬fEÉa  kÓeÉc  G kô¡°T  ¢ùeÉîdG
 »dÉªLEÉH  G kô¡°T  ô°ûY  »æKG  ôLCÉH
 øY  É k°†jƒ©J  QÉæjO  25500  ≠∏Ñe

 .É«Ø°ù©J ¬∏°üa

 π`̀ HÉ`̀≤`̀ e ±ô```̀°```̀U Ö``̀∏``̀W É``̀ª``̀c
 »YóªdG  äGRÉ`̀LEG  ó«°UQ  øY  …ó≤f
 ÉgóØæà°ùj  º``d  »`̀à`̀ dG  á`̀jOÉ`̀«`̀à`̀Y’G
 ÖJGQ  ∫OÉ©j  ÉªH  Éeƒj  120 ™bGƒH
 8500  ≠∏Ñe  »`̀dÉ`̀ª`̀LEÉ`̀H  Qƒ`̀¡`̀°`̀T  4
 ôLCGh ,äGRÉLE’G ó«°UQ ∫óH QÉæjO
 2125  √Qó```̀b  ≠∏ÑªH  π`̀eÉ`̀c  ô`̀¡`̀°`̀T
 QÉ£NEÓd  ∫ó`̀Ñ`̀c  É«æjôëH  GQÉ`̀ æ`̀ jO
 á`̀eó`̀î`̀dG á`̀jÉ`̀¡`̀f ICÉ`̀ aÉ`̀μ`̀ e ±ô``°``Uh
 4h É`̀ keÉ`̀Y  15 ``̀dG  Ió`̀e  ø`̀Y  »Yóª∏d
 »a  ÉgÉ°†b  »àdGh  ΩÉ`̀jCG  5h  ô¡°TCG
 29368 √Qób »dÉªLEG ≠∏ÑªH πª©dG
 øY  …ó≤f  πHÉ≤e  ±ô°Uh  ,GQÉ`̀æ`̀jO

.¿Gô«£dG ôcGòJ
 ΩGõ``̀dEÉ``̀H á`̀ª`̀μ`̀ë`̀ª`̀dG â`̀ª`̀μ`̀Mh
 »Yóª∏d  …ODƒ``̀J  ¿CG  É¡«∏Y  ≈YóªdG
 Ió`̀FÉ`̀Ø`̀ dGh QÉ``̀æ``̀jO  ∞```̀dCG  61 ≠`̀∏`̀Ñ`̀e
 Éjƒæ°S  %1  ™``̀bGƒ``̀H  á`̀jô`̀«`̀NCÉ`̀ à`̀ dG
 iƒYódG  ™aQ  ïjQÉJ  øe  áHƒ°ùëe
 IOÉ¡°T  ™`̀e  π`̀eÉ`̀μ`̀dG  OGó`̀°`̀ù`̀dG  ≈àM
 Ée  hCG  IOƒ``̀©``̀dG  Iô``̀cò``̀Jh  á`̀eó`̀î`̀dG

.É¡àª«b ∫OÉ©j

 ¬∏°üa øY É°†jƒ©J »HôY ∞Xƒªd QÉæjO ∞dCG 61 ™aO ácô°T ΩGõdEG

 ó`̀ ∏`̀ H »`````̀a ´ô```````̀a ≈````````̀ dEG ∫É````≤````à````f’É````H ¬```̀à```̀Ñ```̀dÉ```̀W
π`̀ °`̀ü`̀ ``̀Ø`̀dG  ’EGh  ..á``̀```̀YÉ``̀```̀°``̀S  24  ∫Ó````̀ N  »`̀ ``̀ é`̀ ``̀ «`̀ ∏`̀ N

.…OGhòdG óªëe »eÉëªdG |

 ¥ôëªdG  á¶aÉëe  áWô°T  ájôjóe  ΩÉY  ôjóe  ìô°U
 øe  OóY  ≈∏Y  ¢†Ñ≤dG  øe  âæμªJ  ájôjóªdG  áWô°T  ¿CÉ`̀H
 (QÉª≤dG)  á°SQÉªªH  º¡eÉ«b  ôKEG  (ø«jƒ«°SBG)  ¢UÉî°TC’G

.OGôY á≤£æªH áYQõe πNGO ,Iôμ°ùªdG OGƒªdG »WÉ©Jh

 ºJ  »`̀à`̀dGh  …ô`̀ë`̀à`̀dGh  åëÑdG  ∫É`̀ª`̀YCG  ¿CG  í`̀°`̀VhCGh
 äôØ°SCG ,ájôjóªdG iód äôaƒJ äÉeƒ∏©e ôKG ,É¡Jô°TÉÑe
 ádÉM »a º¡«∏Y ¢†Ñ≤dGh øjQƒcòªdG äÉjƒg ójóëJ øY
 á«dÉªdG ≠dÉÑªdGh äÉWƒÑ°†ªdG õjôëJ ≈dEG Égƒæe ,¢ùÑ∏J

.º¡«∏Y ¢VƒÑ≤ªdG IRƒëH âfÉc »àdG
 ¥ôëªdG  á¶aÉëe  áWô°T  ájôjóe  ΩÉY  ôjóe  QÉ°TCGh
 G kó«¡ªJ ,áeRÓdG á«fƒfÉ≤dG äGAGôLE’G PÉîJG ºJ ¬fCG  ≈dEG

.áeÉ©dG áHÉ«ædG ≈dEG º¡«∏Y ¢VƒÑ≤ªdG ádÉME’

OGô©H á``YQõªH QÉª≤dG º¡à``°SQÉªªd ø«jƒ«``°SB’G ø``e OóY ≈``∏Y ¢``†Ñ≤dG
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اأُحيلت اإىل احلكومة 15 ت�شريًعا فقط 

256 ت�شريًعا قيد الدرا�شة يف اأروقة النواب منها 57 م�شروًعا بقانون

وبح�شب الإح�شائية، فاإن العدد الأكرب من امل�شاريع 

الدرا�شة موجودة لدى جلنة  بقوانني التي مازالت قيد 

اخلدمات بواقع 17 م�شروًعا بقانون، كذلك فيما يتعلق 

ا  باملقرتحات برغبة فاإن العدد الأكرب منها موجود اأي�شً

 )40( درا�شة  على  تعكف  التي  اخلدمات  جلنة  لدى 

مقرتًحا برغبة خالل هذا الدور.

اأكرب  لديها  اخلدمات  جلنة  اأن  الإح�شائية  وبّينت 

و�شل  وقد  درا�شتها،  على  تعكف  الت�شريعات  من  عدد 

عددها اإىل 84 ت�شريًعا قيد الدرا�شة، بواقع 17 م�شروًعا 

بقانون، و27 مقرتًحا بقانون، و40 مقرتًحا برغبة.

واأو�شحت الإح�شائية اأن جلنة ال�شوؤون الت�شريعية 

والقانونية مبجل�س النواب تاأتي يف املرتبة الثانية من 

حيث عدد الت�شريعات التي مل تنتِه منها بعد، اإذ لديها 

بقانون  مقرتًحا  بواقع 48  الدرا�شة،  قيد  ت�شريًعا   80

و16 مقرتًحا برغبة، و13 م�شروًعا بقانون، واتفاقية 

واحدة ومر�شومني.

العامة والبيئة فلديها 48  املرافق  اأما ب�شاأن جلنة 

ت�شريًعا قيد الدرا�شة، بواقع اتفاقية واحدة، و8 م�شاريع 

بقوانني، و12 مقرتًحا بقانون، و27 مقرتًحا برغبة.

جلنة  منها  تنتِه  مل  التي  باملوا�شيع  يتعلق  وفيما 

ال�شوؤون اخلارجية والدفاع والأمن الوطني فقد و�شل 

مر�شوم  بواقع  الدرا�شة،  قيد  ت�شريًعا   29 اإىل  عددها 

مقرتحات  و9  بقانون،  م�شروًعا  و12  واحد،  بقانون 

بقانون، و7 مقرتحات برغبة.

والقت�شادية  املالية  ال�شوؤون  جلنة  كانت  فيما 

مبجل�س النواب الأقل ن�شيًبا يف عدد الت�شريعات التي 

تتدار�شها حالًيا، فلديها 15 ت�شريًعا فقط قيد الدرا�شة، 

و3  بقوانني،  م�شاريع  و7  واحدة،  اتفاقية  بواقع 

اقرتاحات بقانون، و4 مقرتحات برغبة، بالإ�شافة اإىل 

اللجنة  منه  تنتِه  مل  الذي  املالية  الرقابة  ديوان  تقرير 

حتى الآن.

التي  املو�شوعات  عدد  اأن  الإح�شائية  بّينت  كما 

خالل  والنواب  ال�شورى  جمل�س  من  كل  منها  انتهى 

اخلام�س،  الت�شريعي  الف�شل  من  الثاين  النعقاد  دور 

مو�شوًعا،   15 اإىل  و�شل  احلكومة،  اإىل  اأُحيلت  والتي 

اأهمها  من  بقانون،  م�شروًعا  و11  مرا�شيم   4 بواقع 

اتفاقية ال�شتك�شاف وامل�شاركة يف اإنتاج النفط البحري، 

ومر�شوم القوى الحتياطية.

جمل�س  عليها  وافق  التي  املو�شوعات  ب�شاأن  اأما 

النواب وُرفعت اإىل احلكومة مبا�شرة خالل دور النعقاد 

الثاين من الف�شل الت�شريعي اخلام�س، فقد و�شل عددها 

اإىل 77 مو�شوًعا، منها 5 مقرتحات بقانون فقط، و72 

مقرتًحا برغبة، اأي ما ن�شبته 97% من تلك املوا�شيع، 

اإىل احلكومة  اأُحيلت  التي  اأهم املقرتحات بقوانني  ومن 

�شة يف جرائم  مقرتح بقانون ب�شاأن اإن�شاء نيابة متخ�شّ

الأموال العامة.

درا��������ش�������ت�������ه�������ا  ع��������ل��������ى  ال���������ل���������ج���������ان  ت�������ع�������ك�������ف  ب��������رغ��������ب��������ة  م���������ق���������رًح���������ا   94

ف����ق����ط  15 وامل���������ال���������ي���������ة  ت�������������ش������ري������ًع������ا   84 ت����������در�����������س  اخل������������دم������������ات  جل�������ن�������ة 

�شماء عبداجلليل:

الوقت احلايل على  املجل�س تعكف يف  اأن جلان  النواب،  اإح�سائية ر�سمية ملجل�س  اأظهرت 

درا�سة ما يقارب 256 ت�سريًعا، منها 94 مقرتًحا برغبة، و57 م�سروًعا بقانون، بالإ�سافة اإىل 

عدد من املرا�سيم والتفاقيات واملقرتحات بقوانني.

وتظهر الإح�سائية التي ح�سلت »الأيام« على ن�سخٍة منها اأن جلنة اخلدمات كان لها ن�سيب 

التي  الت�سريعية  اللجنة  بعدها  تاأتي  ت�سريًعا،   )84( عددها  بلغ  التي  الت�سريعات  من  الأ�سد 

تعكف على درا�سة )80( ت�سريًعا، بينما تدر�س جلنة املرافق العامة ما يقارب )48( ت�سريًعا، 

واخلارجية )29( ت�سريًعا، بينما تعد اللجنة املالية اأقل ن�سيبًا من باقي اللجان، اإذ اإنها تدر�س 

حاليًا ما يقارب )15( ت�سريًعا.

انفوجرافيك

لجنة 
الخدمات

اللجنة 
التشريعية
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اللجنة 
المالية
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8480482915

256
تشريع قيد الدراسة 

لدى لجان مجلس النواب

موؤكًدا اأهمية ربط خمرجات التعليم ب�شوق العمل.. الكوهجي:

»العدل« تنهي عقود متدربي برنامج »عدالة« 
وزارة  اإن  الكوهجي  حمد  النائب  قال 

العدل وال�شوؤون الإ�شالمية والأوقاف اأنهت 

عقود عدد من املتدربني لديها �شمن برنامج 

الوزارة  اأقامته  والذي  التدريبي  »عدالة« 

من  عدد  لتدريب  »متكني«  مع  بالتعاون 

باإدارة  الوزارة  للعمل يف  خريجي احلقوق 

التوثيق، موؤكًدا اأنه تلقى عدًدا من الت�شالت 

عقدهم  بنهاية  اأُبلغوا  والذين  املتدربني  من 

مع وزارة العدل باإدارة التوثيق بالرغم من 

ما  بجميع  وقيامهم  العمل  يف  ان�شباطهم 

يوكل لهم من اأعمال.

واأ�شار الكوهجي اإىل اأن امل�شكلة الأ�شا�س 

حملة  من  اخلريجني  اأعداد  تزايد  يف  هي 

خريجي  من  �شواء  �شنوًيا  احلقوق  �شهادة 

جامعة البحرين اأو اجلامعات اخلا�شة دون 

اأن هذا  اإىل  لهم، لفًتا  وجود �شواغر عملية 

التعليم  خمرجات  ربط  اأهمية  يوؤكد  الأمر 

�شوق  باحتياجات  واجلامعات  العايل 

تخريج  يتم  اأن  املنطقي  غري  فمن  العمل، 

خريجني لي�س لهم موقع ووظائف يف �شوق 

العمل �شواء يف القطاع العام اأو اخلا�س.

مع  العدل  وزارة  عقد  اأن  اإىل  ولفت 

املتدربني الهدف منه هو التدريب والتاأهيل 

بعد  ولكن  عملية،  خربة  على  للح�شول 

واإثبات  اخلربة  على  واحل�شول  العمل 

لعدم  تثبيتهم  يتم  ل  العمل  يف  جديتهم 

وجود �شواغر.

ربط  اأهمية  على  الكوهجي  و�شدد 

تدريب  ميكن  فال  بالتوظيف،  التدريب 

ل  وبعدها  واأكرث  �شنتني  ملدة  املتدربني 

الوظيفية  ال�شواغر  وجود  لعدم  يوظفون 

املنا�شبة لهم، فتخ�شر »متكني« الأموال التي 

ويتحول  اخلريجني  تاأهيل  لأجل  �شرفتها 

املتدرب اإىل عاطل.

تتحمله  امللف  هذا  اأن  الكوهجي  وذكر 

واملجل�س  العمل  وزارة  ومنها  جهات  عده 

البحرين  وجامعة  العايل  للتعليم  الأعلى 

حاملي  تخريج  يف  م�شتمرة  زالت  ل  التي 

ال�شوق  تكد�س  من  بالرغم  القانون  �شهادة 

بالعاطلني وعدم وجود �شاغر لهم وهذا ما 

يعر�شهم لال�شتغالل من قبل بع�س املكاتب.

وزارة  الكوهجي،  حمد  النائب  وطالب 

والأوقاف  الإ�شالمية  وال�شوؤون  العدل 

حل  باإيجاد  املدنية،  اخلدمة  وديوان 

كانوا  كونهم  عاجل  ب�شكل  للمتدربني 

املثبتني  املوظفني  مثل  وظائفهم  يوؤدون 

بالإدارة وتنطبق عليهم كل ال�شروط كما اأن 

الوظائف التي ي�شغلونها متوافرة وحتتاج 

فقط لإقرار من قبل ديوان اخلدمة املدنية.

حمد الكوهجي

زينل وعدد من النواب يتقدمون مبقرح

دعم املوظفني الذين يدر�شون على ح�شابهم اخلا�س

رئي�شة  زينل  عبداهلل  بنت  فوزية  تقدمت 

جمل�س النواب، وعدد من النواب، باقرتاح برغبة 

الذين  احلكومة  موظفي  ودعم  م�شاعدة  ب�شاأن 

اجلامعات  يف  اخلا�س  ح�شابهم  على  يدر�شون 

املحلية واخلارجية من قبل وزاراتهم.

اأن  للمقرتح  التف�شيلية  املذكرة  يف  وجاء 

الذين يدر�شون على ح�شابهم  موظفي احلكومة 

اخلا�س يف اجلامعات املحلية واخلارجية، يقع 

على عاتقهم عبء مادي كبري يف �شبيل التطوير 

من ذواتهم.

وجاء يف املذكرة الإي�شاحية اأنه ل ي�شتطيع 

اأعبائه  بني  املوازنة  الأحيان  اأغلب  يف  املوظف 

املادية  التزاماته  وبني  اليومية،  احلياتية 

ونفقات  ر�شوم  دفع  من  يتطلبه  وما  الدرا�شية، 

يف  يدر�س  املوظف  كان  اإذا  ا  خ�شو�شً كبرية، 

الذي  الأمر  اخلارج،  يف  اأو  اخلا�شة  اجلامعات 

من �شاأنه اأن يوؤثر على عمله ودرا�شته.

واأ�شارت املذكرة الإي�شاحية اإىل اأنه يفرت�س 

لتدريب  وموازنة  خطة  الوزارات  لدى  اأن 

املمكن  من  يجعل  مما  لديها،  العاملني  املوظفني 

اأن تقوم هذه الوزارات بدعم موظفيها، من خالل 

هذه املوازنة، وزيادتها اإذا تطلب الأمر ذلك.

زيادة فرة »خ�شم الراتب« للمخالفني ل�3 اأ�شهر يف ال�شنة.. ت�شريع جديد على طاولة »النواب«:

اإلغاء عقوبة »الوقف عن العمل« ملوظفي احلكومة واالكتفاء باخل�شم من الراتب
حمّرر ال�شوؤون الربملانية:

اأو�شت جلنة ال�شوؤون الت�شريعية والقانونية مبجل�س 

النواب باملوافقة على ت�شريع جديٍد يلغي عقوبة »الوقف 

عن العمل« والتي تعترب واحدة من اجلزاءات املّتبعة يف 

اأنظمة اخلدمة املدنية للموظفني املخالفني.

من  »اخل�شم  بجزاء  الكتفاء  على  الت�شريع  ون�ّس 

اإىل  الواحدة  ال�شنة  يف  اخل�شم  مّدة  زيادة  مع  الراتب« 

�شهًرا  تتجاوز  اأن  القانون ل يجيز  كان  اأن  بعد  اأ�شهر،   3

واحًدا فقط يف ال�شنة.

يف  اخل�شم  يتجاوز  اأن  اجلديد  القانون  يجيز  ول 

ال�شهر الواحد 10 اأّيام، وذلك حفاًظا على حقوق املوّظف 

واأ�شرته ومراعاة مل�شلحتهم وتدبري �شوؤونهم.

واأبقى القانون اجلديد على اإجراء »الوقف عن العمل« 

ظروف  اقت�شت  اإذا  الإداري  التحقيق  حالة  يف  فقط 

كجزاء  ذلك  يكون  اأن  دون  ذلك،  التحقيق  وحيثيات 

تاأديبي.

الهدف  اإن  النواب  وقالت احلكومة يف مذكرٍة ملجل�س 

من مر�شوم القانون اإعطاء املرونة الالزمة لتحديد اجلزاء 

املنا�شب لكل خمالفة، ومبا يعود بامل�شلحة على املوظف 

احلكومي.

بند  على  اجلديد  الت�شريع  ن�ّس  نف�شه  ال�شياق  يف 

يخت�ّس  اأن  على  ن�ّس  املدنية  اخلدمة  لقانون  جديد 

العليا  الوظائف  �شاغلي  باإحالة  الوزراء  جمل�س  رئي�س 

والوظائف التي ي�شدر بتحديدها قرار من رئي�س جمل�س 

التاأديبية وبتوقيع  اإىل امل�شائلة  الوزراء باإحالتهم جميعاً 

اجلهة  بتحديد  يخت�س  كما  عليهم،  التاأديبية  اجلزاءات 

الوزراء  جمل�س  ولرئي�س  معهم،  التحقيق  تتوىل  التي 

اإ�شناد مبا�شرة هذا الخت�شا�س اإىل جلنة تاأديبية ي�شكلها 

لهذا الغر�س اأو ال�شلطة املخت�شة.

اإعادة  على  اجلديد  القانون  ن�ّس  التفا�شيل،  ويف 

املدنية،  اخلدمة  قانون  من   )23( رقم  املادة  �شياغة 

التي  التاأديبية  اجلزاءات  تكون  اجلديد:  ها  ن�شّ ليكون 

يجوز توقيعها على املوظفني هي: التنبيه �شفوياً، الإنذار 

كتابياً، واخل�شم من الراتب، مبا ل يزيد على راتب ثالثة 

اأ�شهر عن كل خمالفة، ومبا ل يزيد عن راتب ثالثة اأ�شهر 

خالل ال�شنة، ول يجوز اأن يزيد اخل�شم على راتب ع�شرة 

اأيام يف ال�شهر الواحد، الف�شل من اخلدمة.

مُتحى  اأن   على  املادة  ذات  من  الثاين  البند  ون�ّس 

تلقائياً  املوظف  على  ُتوقع  التي  التاأديبية  اجلزاءات 

التنبيه  حالة  يف  اأ�شهر  �شتة  الآتية:  الفرتات  بانق�شاء 

من  اخل�شم  حالة  يف  �شنة  الكتابي،  والإنذار  ال�شفوي 

حالة  يف  �شنتني  �شهر،  راتب  عن  يزيد  ل  مبا  الراتب 

اخل�شم من الراتب مبا يزيد عن راتب �شهر، ويرتتب على 

حمو اجلزاء اعتباره كاأن مل يكن بالن�شبة للم�شتقبل، ول 

يوؤثر على احلقوق والتعوي�شات التي ترتبت نتيجة له، 

اإليه وما يتعلق به من  اإ�شارة  اأوراق اجلزاء وكل  وترفع 

ملف خدمة املوظف.

البند  �شياغة  اإعادة  ا  اأي�شً اجلديد  الت�شريع  وت�شّمن 

ليكون  املدنية  قانون اخلدمة  املادة )29( من  الثالث من 

املوظف  راتب  على  توقيع حجز  يجوز  ل  اجلديد:  الن�ّس 

اإل  الوظيفة–  ب�شبب  له  م�شتحقة  اأخرى  مبالغ  اأية  –اأو 
وفاء لنفقة اأو لدين حمكوم به من الق�شاء، ول يجوز اأن 

املبالغ  ربع  عن  �شهر  كل  عليه  املحجوز  املقدار  يتجاوز 

لدين  الأولوية  تكون  التزاحم  وعند  للموظف،  امل�شتحقة 

–اأو  املوظف  راتب  من  خ�شم  اإجراء  يجوز  ول  النفقة. 

لأداء  اإل  الوظيفة–  ب�شبب  له  م�شتحقة  اأخرى  مبالغ  اأية 

اأو  الوظيفة  ب�شبب  املوظف  من  للدولة  م�شتحقاً  يكون  ما 

تنفيذاً جلزاء تاأديبي

https://www.alayam.com/alayam/Parliament/842098/News.html
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 الحرس الوطني والجيش الباكستاني 
يختتمان »بدر 4« لمكافحة اإلرهاب بإسالم آباد

اختتمت مجري��ات التمرين المش��ترك »بدر 
4« ف��ي العاصمة الباكس��تانية إس��ام آباد 
الصديق��ة، وال��ذي نف��ذه الح��رس الوطني 
والجيش الباكس��تاني، بحض��ور مدير مكتب 
س��مو رئيس الح��رس الوطني الل��واء الركن 
عبدالرحمن راشد السعد، وكبار الضباط من 

الجيش الباكستاني والحرس الوطني.
ويأت��ي إجراء هذا التمري��ن تنفيذًا لمذكرات 
التفاه��م والتع��اون المش��تركة بين الحرس 
الوطني والجيش الباكستاني، والتي أسفرت 
عن تنفيذ سلسلة من تمارين »البدر«، حيث 
نفذت النسختين األولى والثانية من التمرين 
في جمهورية باكستان اإلسامية، فيما نفذت 
النس��خة الثالثة من��ه في مملك��ة البحرين، 
وبرعاية من صاحب المعالي المش��ير الركن 
الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام 

لقوة الدفاع.
وأك��د رئي��س الح��رس الوطن��ي الفريق أول 
الرك��ن س��مو الش��يخ محمد بن عيس��ى آل 
خليف��ة، أن سلس��لة تمارين » لب��در« والتي 
تخت��ص ف��ي مج��االت مكافح��ة اإلره��اب، 
عكست المستويات العالية والدقة في تنفيذ 
عمليات مكافحة اإلرهاب، وتطبيق العمليات 
العس��كرية في مختلف البيئات والتضاريس، 
والتعام��ل مع التهدي��دات اإلرهابية، وتنفيذ 

العملي��ات الليلي��ة والتح��ركات التكتيكي��ة، 
إضاف��ة إلى عدة فرضيات ميدانية عس��كرية 

أمنية مشتركة.
وأوضح س��مو رئي��س الح��رس الوطني بأن 
»منتس��بي الحرس الوطني وأش��قاءهم من 
الجي��ش الباكس��تاني، على درج��ة عالية من 
التركيز في تطبيق المهارات الميدانية خال 
فت��رة إعداد التمرين وحتى المرحلة الختامية 
الت��ي اعتدنا أن نرى الكفاءات المتميزة وهي 

تجتاز معاضل التمرين وتنفذها بأعلى درجات 
الدقة والتميز«.

بدوره، أكد مدير أركان الحرس الوطني اللواء 
الركن الشيخ عبدالعزيز بن سعود آل خليفة، 
أن »سلس��لة تماري��ن ب��در نجح��ت بتحقيق 
أهدافه��ا ف��ي تعزي��ز التنس��يق العس��كري 
المش��ترك، وتبادل الخبرات العس��كرية فيما 
يخص أعمال مكافحة اإلرهاب، ورفع مستوى 

الجاهزية القتالية لدى الجانبين«.

 »الدولي للنقل 
 الجوي« يشيد بالتعاون 

مع »الجنسية والجوازات«

اس��تقبل مدير إدارة المنافذ بش��ؤون الجنس��ية والج��وازات واإلقامة 
المق��دم فواز ناصر الجي��ران، المدير في اتحاد النق��ل الجوي الدولي 
»IATA« ج��وردي باردول��ت خ��ال زيارت��ه المبنى الرئيس لش��ؤون 
الجنس��ية والجوازات واإلقامة بالمنامة لتقديم الش��كر على المستوى 
العالي من التواصل والتعاون في تقديم المعلومات المطلوبة بسرعة 
وسهولة، والتعرف شخصيًا على المسؤولين القائمين على تقديم هذه 
الخدم��ات التحاد النقل الجوي والذي يتولى مهمة تنس��يق العمليات 
المختلفة لش��ركات الطيران حول العال��م، وتوفير النقل الجوي اآلمن 

وإيجاد سبل التعاون بين شركات ومؤسسات النقل الجوي الدولية.
وتخلل الزيارة، التعريف بعمل االتحاد ومناقش��ة آخر المستجدات في 
مجال الطيران، بحضور المستشار بشؤون الجنسية والجوازات واإلقامة 

شوقي السبيعي، والنقيب عيسى خالد الصقر، وهشام البوفاسه.

 وزيرة الصحة: برامج تدريبية لتأهيل
األطباء في »كلى السلمانية«

أكدت وزي��ر الصحة فائقة الصال��ح، أن الوزارة 
األطب��اء  س��تؤهل  تدريبي��ة  برام��ج  وضع��ت 
وتوفر لهم أفضل الف��رص التدريبية، لتحقيق 
االس��تفادة س��واء للمرضى أو لتدريب األطباء 
اآلخرين بقس��م الكل��ى في مجمع الس��لمانية 
الطب��ي، بع��د اكتس��اب الخب��رات والمهارات 

الازمة في هذا المجاالت.
وش��ادت باإلنجازات التي يحققها قسم الكلى، 
ومستوى أداء الكوادر الطبية والصحية العاملة 
بالقس��م، م��ا انعك��س عل��ى ج��ودة الخدمات 
الصحية المقدمة لمرض��ى الكلى والمترددين 

على هذا القسم الحيوي.
وأك��دت دعمها التام لهذه الك��وادر الطموحة 
وتدريبه��ا بمختلف البرامج المتقدمة، من أجل 
تأهيلها للعمل باألقسام المتخصصة ألمراض 
الكل��ى في البحري��ن، لتقديم خدم��ات صحية 
نوعية للحاالت الصعب��ة والمعقدة، ذات جودة 

عالية وبكفاءة للمواطنين والمقيمين.
جاء ذل��ك خال لق��اء، مع 4 طبيب��ات مقيمات 
بقس��م أمراض الكل��ى الاتي س��يلتحقن بدءًا 
من األس��بوع المقبل ولمدة عامين للدراس��ة 
لبرنام��ج  الس��عودية  العربي��ة  بالمملك��ة 
الزمال��ة في أم��راض الكل��ى وزراع��ة األعضاء 
وه��ن د.وج��دان القصاب، د.لمي��س األيوبي، 
د.خديجة الش��هابي ود.هند الجنيدي، بحضور 
علي العرادي استش��اري أم��راض وزراعة الكلى 
ورئيس قسم الكلى بمجمع السلمانية الطبي.

وقدم��ت الطبيبات الش��كر إلى الوزي��رة، على 
دعمها للبرامج التدريبية وإتاحة فرص اكتساب 
العل��م والخبرات، من خال ال��دورات والبعثات 

المقدمة للطبيبات بالقسم واألقسام األخرى.

وبين��ت، أنها فخورة بمس��توى األداء بالقس��م 
والخدم��ات المتميزة التي تقدم لمرضى الكلى 
بالقس��م، وما يبذل من جه��ود متواصلة على 
مدار الس��اعة بالط��وارئ أو باألجنحة ووحدات 
غسيل الكلى لخدمة مرضى الكلى سواء الذين 
يخضعون للغس��يل الكل��وي أو مرضى زراعات 
الكلى، إلى جانب المرضى المترددين بمختلف 

أمراض الكلى، مؤكدة ع
وقال العرادي إن قسم الكلى بمجمع السلمانية 
الطب��ي يب��ذل جه��ودًا كبيرة م��ن أجل صحة 
المجتم��ع البحرين��ي، مؤكدًا اس��تمرار تقديم 
البرام��ج التوعوية ليكون لدي��ه الوعي الكافي 

واإليمان العميق بعمليات التبرع بالكلى.
وبين أن هذا الوعي كفيل بحل أهم المش��اكل 
الكل��وي،  الفش��ل  مرض��ى  يواجهه��ا  الت��ي 
والمتمثل��ة في قلة التبرع باألعض��اء، مبينًا أن 
التب��رع بالكلى يعطي فرص��ًا جديدة للمرضى 
ويس��اعدهم للعودة إلى الحياة الطبيعية بكل 

معانيها.
فيما أب��دت وزي��رة الصحة إعجابه��ا بالجهود 
المتمي��زة التي يقوم بها الك��وادر الصحية في 
البحرين، مشيدة برغبتهم في تطوير الخدمات 

الصحية المقدمة.
وأكدت تش��جيعها واهتمامه��ا بالطاقات التي 
لديها الرغبة ف��ي المزيد من التعلم والتدريب 
والعط��اء، م��ا يعكس م��دى تط��وّر الخدمات 
الصحية في مملك��ة البحرين، منوهة بضرورة 
االس��تفادة م��ن نتائ��ج الدراس��ة والتوصيات 
بالقطاع الصحي، سعيًا نحو تفعيلها بما يصب 
في مصلحة مملكة البحرين واالرتقاء بالخدمات 

الصحية المقدمة.

 105معلمين يستفيدون 
من برنامج »التقويم ودعم التعّلم«

اس��تفاد 105 من المعلمين والمعلمات من البرنام��ج التدريبي »التقويم ودعم التعّلم«، والذي نفذته إدارة 
التدري��ب والتطوي��ر المهني ب��وزارة التربي��ة والتعليم، ضمن خطة الوزارة لرفع كفاءة منتس��بيها، حس��ب 

احتياجاتهم التدريبية.
وتن��اول البرنامج العديد م��ن المحاور، منها تصنيف مجاالت العمل المدرس��ي من منظور الجودة، ومفهوم 
التقويم، وأنواعه، ومبادئه، مع توضيح أهميته في دعم التعّلم، إلى جانب اكتس��اب آليات وفنيات االستفادة 

من نتائج التقويم داخل الدروس وخارجها.
يذكر أنه يتم اختيار وتصميم برامج الوزارة التدريبية بما ينسجم مع مشروعاتها التطويرية، ويلبي احتياجات 

العاملين في مختلف التخصصات، وشاغلي الوظائف التعليمية على وجه الخصوص.
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أعلنت استشاري أألمراض الروماتيزمية وهشاشة العظام بمستشفى الملك حمد الجامعي سحر سعد، أن المستشفى قام ومع بداية العام 2020، بتخصيص أول عيادة “متخصصة” 
لمرضــى “الذئبــة الحمــراء” لعــاج الحــاالت التي تحتاج لمتابعة على فترات قصيرة، مؤكدة أن العيادة تســتقبل مرضاها وتقوم بتشــخيص ومتابعــة حاالتهم وتقديم أفضل رعاية 

صحية من خال توفير آخر العاجات واألدوية للمرضى الذين يعانون من هذا المرض، مؤكدة أن مستشفى الملك حمد لديه جميع التحاليل الطبية التي تكشف المرض فورا.

الحمـــراء”  “الذئبـــة  أن  ســـحر  وأوضحـــت 
هـــو مـــرض مزمـــن يحـــدث عندمـــا يهاجم 
الجهاز المناعي أنســـجة وأعضاء الجســـم 
الســـليمة، كرد فعل طبيعي عند االشـــتباه 
بوجـــود أي عدوى فـــي مجرى الدم تهاجم 
أعضاء الجسم المختلفة، ما يتسبب بتلف 
بأجـــزاء الجســـم بمـــا في ذلـــك الكلـــى، أو 
الرئة، أو القلب، مبينة أن األدوية الحديثة 
والمتوافـــرة فـــي مستشـــفى الملـــك حمـــد 
الجامعي تسيطر على المرض، منوهة إلى 
أن هـــذا المرض يعد من األمراض المزمنة؛ 
ألن على المريض أن يتناول عالجه طول 
حياتـــه، مؤكدة أن الكشـــف المبكر للمرض 
يســـاعد فـــي عـــالج المـــرض وفـــي حماية 

أعضاء الجسم من مضاعفاته.
وفـــي هذا اإلطـــار، أشـــادت ســـحر بالدعم 
الكبيـــر والمســـتمر لقائد مستشـــفى الملك 
الشـــيخ  طبيـــب  اللـــواء  الجامعـــي  حمـــد 
ســـلمان بـــن عطيـــة هللا آل خليفـــة الـــذي 
ارتقى بمستوى الخدمة العالجية المقدمة 
في المستشـــفى نحـــن المصـــاف العالمية، 
مؤكـــدة أن توجيهات ومتابعـــة قائد حمد 
الجامعي وما يمتلكه شخصيا من خبرات 
طبيـــة وإداريـــة مكنت المستشـــفى من أن 

يكون صرحا طبيا متميزا.
وأكـــدت استشـــارية أمـــراض الروماتيـــزم 
فـــي تصريحات صحفية خاصـــة لـ “البالد” 
أن للمستشـــفى تجربـــة متميـــزة فـــي فتح 
العيـــادات المتخصصـــة لجميـــع األمـــراض 
المعروفـــة منـــذ انطالقـــه، ونظرا النتشـــار 
البحريـــن  فـــي  الروماتيزميـــة  األمـــراض 
فقد عمد المستشـــفى إلى تأســـيس وحدة 
األمراض الروماتيزمية؛ تزامنا مع افتتاح 
مستشـــفى الملك حمد الجامعي، لتستقبل 
جميـــع مرضـــى الروماتيـــزم مـــن المراكـــز 

الصحية.
وقامت إدارة المستشـــفى بعدها بتأسيس 
وحـــدة اإلقامـــة القصيـــرة التي يتـــم فيها 
بالعقـــارات  الروماتيـــزم  مرضـــى  عـــالج 
البيولوجيـــة وعقـــارات أخـــرى عـــن طريق 

الحقن، وأيضا مرضى هشاشة العظام.

تـــم   ،2012 أبريـــل  وفـــي  أنـــه  وأضافـــت 
تأســـيس عيادة خاصة بالتشخيص المبكر 
وهـــي  المفصلـــي”،  “الروماتويـــد  لمـــرض 
تســـتقبل المرضـــى مرتين شـــهريا، منوهة 
إلى أنه تم اختيار هذه العيادة؛ لتكون من 
ضمن المراكز المتميزة على مســـتوى دول 
مجلس التعاون الخليجي وبعد المشاركة 

في برنامج “انهانس” بجامعة برمنغهام.
وذكرت استشارية األمراض الروماتيزمية 
هشاشـــة  بمرضـــى  الخاصـــة  العيـــادة  أن 
العظام تأسســـت في ينايـــر 2013؛ لتكون 
أول عيـــادة متخصصـــة بهـــذا النـــوع مـــن 
التشـــخيص والعالج فـــي مملكة البحرين، 
مردفـــة “نجـــري فـــي هـــذه العيـــادة جميع 
هشاشـــة  عـــن  للكشـــف  التقييـــم  أشـــكال 
العظـــام وتشـــخيصها ومـــن ثـــم عالجهـــا، 

إذ تســـتقبل هـــذه العيادة جميـــع المرضى 
المحولين من المراكز الصحية ومن جميع 
أقسام المستشفى بمختلف التخصصات”.
وأردفـــت “تـــم تأســـيس العيـــادة الخاصـــة 
أســـفل  وآالم  الفقـــري  العمـــود  بالتهابـــات 
الظهـــر المزمنـــة ومرضـــى الفقـــار الالصق 
يصاحـــب  الـــذي  الصدفـــي  والروماتيـــزم 
أنـــه  مشـــددة  الجلـــد،  صدفيـــة  مـــرض 
وبتواصل الدعم من قائد المستشفى فأنه 
يتـــم توفيـــر جميـــع العقـــارات البيولوجية 
إضافـــة  المفصلـــي  الروماتويـــد  لعـــالج 
األخـــرى  الروماتيزميـــة  األمـــراض  إلـــى 
للمرضـــى والمترددين علـــى هذه العيادات 
بالمستشـــفى”، موضحـــة “وفـــي حال عدم 
توافـــر بعـــض أنـــواع العـــالج فـــإن اإلدارة 
تتكفـــل بطلـــب العقـــار وتوفيـــره للمرضى 

بأقصر فترة ممكنة”.
وأكـــدت ســـحر أن عمـــل المستشـــفى فـــي 
عـــالج األمراض يترافق ويتزامن دوما مع 
تنظيم وإطـــالق حمالت توعيـــة بانتظام، 
خصوصا خالل األيـــام العالمية لألمراض، 
ومنهـــا األمـــراض الروماتيزميـــة بأنواعها، 
وبدعم من اإلدارة؛ من أجل رفع مســـتوى 
الوعـــي لـــدى المرضـــى والمجتمـــع، ويتـــم 
مالحظـــة التغيـــر فـــي درجـــة الوعـــي لدى 
المجتمـــع من خالل اســـتبانات دورية يتم 
علـــى ضوء نتيجتها التغيير والتطوير في 

الحمالت التي تنظم بعدها.

“^” ترصد سوقا سوداء لبيع الديزل في جرداب
ـــات المقاوليـــن والرافعـــات أســـعارها منخفضـــة وزبائنهـــا الباصـــات وخزان

كشـــفت “البالد” بعد رصد ومتابعة قيام 
مجموعـــة من اآلســـيويين بعمليات بيع 
خارج القانون للديزل في إحدى مناطق 
جرداب، منذ أســـابيع عدة، إذ تقوم هذه 
الفئة من خالل عمليات التظليل باتخاذ 
المنطقـــة التـــي تعمـــل فيهـــا مكاًنـــا آمًنا 
للقيام بعمليـــات التهريب والبيع المنظم 
فـــي عالمـــة بـــارزة لســـوق ســـوداء لبيع 

الديزل.
وتشـــير الدالئل الواضحـــة والموصوفة، 
في سياق تحقق “البالد” من هذه السوق 
الســـوداء التي يديرها اآلسيويون، إلى 
وجود نقطة معينة اتخذها اآلســـيويون 
مركًزا في منطقة جرداب المتاخمة إلى 
مدينـــة عيســـى وجدعلـــي، فـــي منطقة 

مظللة ويوجد بها مواقف للسيارات.
وينشـــط اآلســـيويون فـــي بيـــع الديـــزل 
علـــى الســـيارات الخاصـــة التـــي تعتمـــد 
لتشـــغيل  كوقـــود  الديـــزل  مـــادة  علـــى 
محركهـــا، كالرافعـــات، وســـيارات )بيـــك 
الكبيـــرة  الباصـــات  خصوًصـــا  أب( 

المخصصة لنقل الطلبة من المدراس.
“البـــالد” زارت الموقـــع ووثقـــت بالصور 
والفيديو عمليات البيع والتقت مع أحد 
اآلسيويين الذين يمتلكون سيارة )تنكر 
ديـــزل( تتخذ من الموقع ذاته مكاًنا لبيع 

الديزل وكانت الوقفة كالتالي:
السالم عليكم هل يوجد لديكم ديزل؟

نعم في، جم يبي؟
لـــدي “تانكـــي” أريـــد أن أشـــحنه يوجـــد 

لديكم كفاية؟
إي أربـــاب فـــي ديـــزل، انـــت جيـــب وأنا 

يخلي.
بكم سعركم؟

سعر الزم أرباب يقول أنا ما في يقول.
لكني أخاف أن يرصدونا الشرطة؟

ال بياه، ما في خوف، أنا ما في خوف.
العامـــل  أصـــر  الحديـــث  ختـــام  وفـــي 
اآلســـيوي إلى حضـــور “التنكـــر” إلعطاء 
يتحقـــق  ولكـــي  النهائيـــة،  التســـعيرة 
بأنـــي أريد أن أشـــتري وال أضيع وقتهم 

باألسئلة.
وفي اليوم التالي، تابعت “كاميرا” البالد 
رصد الموقع، تكثر السيارات والباصات 
على التـــردد عليهم؛ مـــن أجل الحصول 
الديـــزل  مـــن  الليتـــرات  عشـــرات  علـــى 
الالزمـــة لتحريـــك ســـياراتهم، إال أن تم 
رصد ســـيارات )سكسويل( تقوم بشحن 
خزانـــات كبيـــرة بالديزل، وهـــي مغطية 

في الخلف.
توجهنـــا لهـــم وســـألنا الموجوديـــن، هل 
نســـتطيع أن نشـــحن خـــزان بحجم هذا 
الخـــزان من الديزل، فأجـــاب البائع نعم، 
ولكـــن ال يوجـــد لدينـــا اآلن كفاية انتظر 

ساعة وسنجلب لك.
أوقفنـــا أحـــد الزبائـــن المواطنين بعد أن 
قام بمـــلء خزانـــات ســـياراته )الرافعة( 
أن  نســـتطيع  هـــل  فســـألنا:  بالديـــزل، 
نشـــتري ديزل لشحن خزان سيارتنا من 
هذه المجموعة مباشـــرة، أو نحتاج إلى 

تزكية أحدهم؟ 
فأجـــاب: يمكنكـــم ذلك مـــن دون تزكية، 
إذا كانت لديكم سيارة واستشعر هؤالء 
أنكـــم تطلبـــون الديـــزل لشـــحن خـــزان 

سيارتكم.
وبشـــأن شـــرائه الديـــزل منهـــم بـــدال من 
أنـــا أشـــتري منهـــم ألن  المحطـــة قـــال: 

الســـعر ينخفـــض عـــن ســـعر المحطـــات 
الرســـمية بما يصل إلى نحو 30 %، وأنا 
في أمـــس الحاجة لحفظ هـــذه األموال 

بدال من دفعها للمحطات.
وأضاف “المســـتفيدون من هؤالء ليس 
أنـــا أو مـــن لديهـــم ســـيارات أو باصـــات 
تعتمـــد علـــى الديـــزل كوقـــود لمحركات 
هـــم  المســـتفيدون  بـــل  ســـياراتهم، 
المقاولون الذي يشترون الديزل بأسعار 
مخفضـــة جًدا لديهم؛ لتشـــغيل مولدات 
الكهربـــاء التي توفر الطاقة إلى اآلليات 
الكهربائية المختلفة التي يستخدمونها 

في مواقع البناء واإلنشاء”.
وفـــي نهايـــة الحديـــث طلـــب منهـــا هذا 
المواطـــن بأال “نخرب عليهم” بالشـــكوى 
أو تمريـــر معلومـــات للصحافة؛ من أجل 

أن يستمر األمر ويستفيد الجميع!
ولـــم يكشـــف القائمـــون علـــى عمليـــات 
عـــن مصـــدر  الســـوداء  البيـــع والســـوق 
حصولهـــم على الديـــزل، إال أنهم اكتفوا 
بأنهم يبيعون الديزل بأســـعار منخفضة 
وأقـــل ممـــا هو موجـــود فـــي المحطات، 
وأنهـــم يحصلون عليه بأســـعار مخفضة 
جـــًدا، ومـــن ثم يقومـــون ببيعه بأســـعار 
“البـــالد”  ورصـــدت  للعامـــة.  منخفضـــة 
رقـــم أحـــدى ســـيارات الخزانـــات التـــي 
الموجوديـــن  والعنـــوان  يســـتخدمونها 
فيـــه، وبعـــض لوحـــات الزبائـــن، ورقـــم 
“التنكر” الذي يشـــحن نظيـــره الذي يبيع 

الزبائن يومًيا.

روح البهجة في عالي

Û  كأنــه بيننــا يناجينــا، ويتحســس حاجاتنــا، وكأن مســافة الُبعــد لــم تحــل دون
لقائه بشــعبه وناســه، بمشــكالتهم ومعاناتهــم اليومية، بأحالمهــم وتطلعاتهم 

المستقبلية.
Û  عندمــا علــم رئيــس الــوزراء صاحب الســمو الملكــي األمير خليفة بن ســلمان

حفظــه هللا ورعــاه بــأن جمعية عالي الخيرية تحتــاج مقرا يالئم عملها، وأنها 
تتطلــع إلــى دعم حكومي أو مكرمــة تريح أهاليها المؤمنيــن بالعمل الخيري، 
وأن حلقة مهمة من الحلقات التي تستكمل بها الدولة أدوارها ومسؤولياتها 
التنموية الكبيرة، قرر سموه على الفور تخصيص بل وتسجيل عقار حكومي 
لصالح جمعية عالي الخيرية، مشــكاًل بذلك اســتكمااًل قيادًيا وطنًيا لمشــاريع 

الدولة المتعددة في مختلف أنحاء المناطق والقرى.
Û  هــذه المكرمــة الســامية ســوف تســهم فــي إنشــاء دار لرعايــة الوالديــن، بــل

وإقامــة مشــروع اســتثماري لتنميــة مــوارد الجمعية؛ حتى تتمكــن من القيام 
بواجبها تجاه المحتاجين والمعوزين من أبناء المنطقة.

Û  البهجــة والســعادة التي أشــاعها قرار ســمو رئيــس الوزراء في نفــوس أهالي
عالي لم يكن لها نظير حيث الحاجة الماسة، والضرورة الحتمية، واألمل في 
القيــادة بعــد هللا، وحيث العمل الخيري الســاكن في نفــوس أصحاب األيادي 
البيضــاء مــن أبنــاء بالدنــا، والمســتوطن مشــاعرهم التواقــة للمســاهمة فــي 
بنــاء هــذا الوطــن، وتخفيف األعباء قــد اإلمكان على الحكومة بمســؤولياتها 
الجســام، وأدوارهــا المركبة المتنوعة الممتــدة، من رعاية المواطن أينما كان، 
وتوفير البنى األساسية الالزمة لنمائه وعالجه وتعليمه واالرتقاء بمخرجاته 
العلميــة، إلــى القضايــا الوطنيــة الكبــرى المتمثلــة فــي الــذود عــن الحــدود، 
واالرتقاء بالمنتج البشــري البحريني الخالص، واســتنهاض عزيمة المبدعين؛ 
مــن أجــل تحديــث المنجــزات والبنــاء علــى ما فــات، وتعميق أواصــر المحبة 
بنشــر ثقافــة الوعــي المؤمــن بالتســامح والتعايــش واحتــرام اآلخــر وصــون 

عباداته ومناسكه.
Û  ،كل ذلــك يأتــي ضمــن أولويــات الدولــة فــي الدفــاع عــن ثوابتهــا المؤسســية

واالضطالع بمسؤولياتها اليومية، واالرتقاء بمستوياتها المعيشية.
Û  إن اللفتــة الكريمــة مــن األب الرئيس لهي غيض من فيض، حلقة في سلســلة

المدى من دعم سموه ألعمال الخير في كل مكان.
Û  إنــه القائــد المؤمــن بــأن وطنــه ال ُيبنــى إال بســواعد بنيــه، وأن اســتقراره ال

يتحقق من دون أمان واطمئنان فارًدا ظالله على كل ربوع الوطن، ال شاردة 
وال واردة يتم تركها من دون تغطية، من غير اهتمام ومراعاة ورؤية تتبعية.

Û  العمــل الخيــري جــزء مــن ثقافــة بالدنــا، حجــر أســاس فــي بنيتهــا اإلنســانية
والفكريــة والعقائديــة، ضرورة ملحة تضع الدولة أيديها من خاللها في أيدي 
المواطــن، تســاعده علــى الوقــوف إذا تعثــر، وعلــى اإلبــداع إذا تجلــى، وإلــى 

العودة سريًعا عندما يذهب بعيًدا.
Û  األمانــي مــن  واٍد  والكفايــات،  الضمانــات  مــن  واحــة  البحريــن  هــي  هكــذا 

المتوهجة، واألحالم المتعددة، والبراكين المتسامحة الهادئة.
Û  هكذا هي البحرين أعمال خير في كل مكان، قدوة حسنة تجسدها مكرمات

قادتهــا، أســوة مباركــة فــي كل مشــروع، وكل طريــق، وكل صمــود مــن أجــل 
بحرين غالية.

Û  إنهــا عملتنــا الجيــدة االرتقــاء بالخير، أن نزرعه فــي كل بقعة من هذه األرض
المعطــاءة، وأن نلــوذ به في عثراتنا ونلتحف بأفضاله في صوالتنا وجوالتنا، 
وأن ندعــو بــه إلــى أصحابــه رافعيــن يدينــا إلــى الســماء بأن يحفــظ هللا هذه 
البــالد، وأن يــرزق أهلهــا وبنيهــا، وأن يمتــع قادتهــا بنعمــة الصحــة والعافيــة 

وطول العمر، إنه سميع مجيب.

بقلم: د. عبداهلل الحواج
علوي الموسوي

المستهلكون: “ال تخربون 
علينا”... واآلسيويون يتحّدون 

القانون: “ما في خوف”

أول عيادة متخصصة بـ “الذئبة الحمراء” في “حمد الجامعي”
االستشارية سعد لـ “^”: توفير جميع العقارات البيولوجية لعالج األمراض الروماتيزمية

بدور المالكي من المحرق

سحر سعد

مستشفى الملك حمد الجامعي
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كنا نســـتغيث ونتبرم من كثرة السيارات 
فـــي منطقتنـــا الديـــر لضيقهـــا الجغرافي 
وضيق شوارعها وأزقتها وال يوجد حتى 
مـــكان لمـــاك الســـيارات إليقافهـــا أمـــام 
منازلهـــم أو بعيدا عنها أيضـــا. وتمنينا لو 
يحد من كثرة السيارات في هذه القرية، 
حتـــى جاءت الطامـــة الكبرى التي ما كنا 
نتوقعهـــا ولـــم تكن فـــي الحســـبان وهي 
دخـــول الغالبيـــة العظمى من الســـيارات 
كبيرة الحجـــم اآلتية من خارج البحرين 
إلى قرية الدير متجهة إلى مجمع التنين 

التجاري. 
أوال: شـــوارع هـــذه القريـــة ال تســـتوعب 
أصـــا هـــذا الكـــم الهائـــل مـــن الســـيارات 
الكبيرة، وثانيا: تسبب اختناقات مرورية 
أصحـــاب  والموظفيـــن  ولألهالـــي  لهـــم 

األعمال وتاميذ المدارس وبغض النظر 
عن الحـــوادث المميتة التـــي تحدث بين 
فترة وأخرى بسبب توغل تلك المركبات 
الضخمـــة داخـــل القريـــة وشـــارع مقبـــرة 
الديـــر. نحـــن وفي هذه األزمـــة المرورية 
الخانقـــة التـــي نحـــن بصددها فـــي الدير 
نتمنـــى من المســـؤولين الكـــرام ومن في 
المعنيـــة،  الجهـــات  فـــي  الحـــل  أيديهـــم 
أن يقومـــوا بواجبهـــم لحـــل هـــذه األزمة 
لطريق الجادة الصحيح واختيار شـــارع 
آخـــر يمكنهـــم مـــن الوصول إلـــى المجمع 
بكل أريحية وســـهولة شارع أوسع وأكثر 
أمنـــا من داخل شـــوارع القريـــة الضيقة؛ 
لتجنبنـــا جميعا شـــر الحـــوادث والقضاء 

على االختناق المروري المتعب. 
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ترحب “البالد” برسائل 
ومساهمات القراء، وتنشر 

منها ما ال يتعارض 
مع قوانين النشر، مع 

االحتفاظ بحق تنقيح 
الرسائل واختصارها.

يرجى توجيه الرسائل إلى 
البريد اإللكتروني أدناه 

متضمنة االسم والعنوان 
ورقم الهاتف.

إبراهيم دخل “السلمانية” إلزالة الحصى.. والتخدير الخاطئ توفاه
ابنة المرحوم لـ “^”: العائلة تقدم شكوى بـ “نهرا” ضد اختصاصية التخدير

قالت منـــى ابنة المرحوم إبراهيم جاســـم 
فخـــر لــــ “البـــاد” إن والدهـــا دخـــل مجمـــع 
لعمليـــة  للخضـــوع  الطبـــي  الســـلمانية 
جراحية بسيطة إلزالة حصى من المرارة، 
ومدتها نصف ساعة، ولكن خطأ طبيا أدى 

لرحيل روحه لبارئها.
مؤشـــرات  وجـــود  علـــى  وأوضحـــت 
علميـــة لوجـــود خطـــأ طبي متورطـــة فيه 
اختصاصيـــة التخدير، وأنها ال تفقه معنى 
التخديـــر الطبي الدقيق الناجح، ومن بين 
ذلـــك معلومات تلقتهـــا العائلة من الطبيب 

ومن الكادر التمريضي وغيرهم.
وذكـــرت أن العائلـــة تقدمت بشـــكوى لدى 
الهيئة الوطنيـــة لتنظيم المهن والخدمات 

الصحية )نهرا( ضد اختصاصية التخدير.
وانتقـــدت تأخـــر التجـــاوب مـــع الشـــكوى 
والـــرد علـــى مضمونهـــا، إذ بلغـــت المدة ما 

يقارب 3 أسابيع.
وتساءلت: أليس من الضرورة االستعجال 
في البت في مثل هذه القضايا والشكاوى 
المتعلقة بأرواح المرضى لئا نعرض حياة 
مرضى آخرين للمصير نفسه؟ وهل ننتظر 
وقائـــع أخـــرى مشـــابهة لنتحـــرك ونجـــري 

إجراءاتنا؟ 
ولفتـــت إلـــى أن هيئـــة “نهـــرا” ردت علـــى 
طلب الشـــكوى بأنها بصدد مباشـــرة النظر 
بالوثائـــق والتقاريـــر المطلوبة من الجهات 

المعنية وســـيتم إخطارهـــا بالنتيجة متى 
ما انتهى فحص الموضوع محل الشكوى.
وقالت إن العائلة قدمت الشـــكوى بتاريخ 
19 ينايـــر 2020 بينمـــا رد الهيئة باســـتام 

الشكوى في 6 فبراير 2020.
وســـجلت اســـتغرابها مـــن عـــدم تســـبيب 

شهادة الوفاة الصادرة.

مقال منى فخر

وفيمـــا يأتي نص المقـــال الذي كتبته منى 
لنشره بالصحيفة:

 مـــر على رحيلـــه ما يقارب الشـــهر ومازلنا 
نعيـــش ألم الفقد وجرح قلـــة الحيلة.. نعم 
لـــم نكن لنعرف بأن والدي الذي تم إدخاله 
غرفـــة العمليـــات إلجـــراء عمليـــة جراحية 
بســـيطة إلزالـــة الحصـــى والتـــي ال تتعدى 
النصف ساعة بأنه سيكسر ظهورنا ويقّطع 
نياط قلوبنا بخروج الطبيب واختصاصية 
التخديـــر ليخبرانا بتوقـــف قلب أبي نهاية 
العمليـــة، التي خرج منهـــا جثًة هامدة بعد 
إنعاٍش دام ســـاعة على حـــد قولهم.. وهنا 
نقـــف لنبكـــي ونندب ذلك اليوم المشـــؤوم 
الـــذي تـــم االتصـــال بنا فيـــه قبـــل العملية 
بيـــوم إلدخالـــه مجمـــع الســـلمانية الطبـــي 
اســـتعداًدا لدخول غرفة العمليات وإجراء 
الفحوصـــات الطبيـــة الازمـــة التـــي أهلته 

إلجراء تلك العملية.
هـــل كان مقدًرا ألبي الغالـــي أن يقع تحت 

قـــدره  كان  أم  متدربيـــن،  أطبـــاء  أيـــدي 
تواجد اختصاصيـــة التخدير التي ال تفقه 
معنـــى التخديـــر الطبي الدقيـــق الناجح؟! 
لـــم نكـــن لنعلـــم بـــأن هنـــاك مـــن يجعل من 
خطـــوة التخديـــر وكأنهـــا خطـــوة ليســـت 
ذات أهميـــة لذلك ُيقـــّدم للعمل فيها من ال 
يســـتأهلها ومن جعل للتدريـــب العابر غير 
الواقعـــي معيـــاًرا للنجـــاح لمجـــرد انتهـــاء 
بعض الدورات ألنـــاس غير مؤهلين وغير 
متخصصيـــن.. إذ كنـــا فـــي الســـابق نـــرى 
مـــن طبيـــب أو اختصاصـــي التخدير ذلك 
المستشـــار الفذ الذي ُيعتمد عليه قبل بدء 
العملية وحتى نهايتها.. ولم نعد نرى دائًما 
أولئـــك المستشـــارين، بـــل أصبحنـــا حالًيـــا 
نرى ونســـمع بحاالٍت كثيرة راحت ضحية 
االســـتهتار بقدســـية ذلـــك التخصص الذي 
كان فيـــه اختصاصـــي التخديـــر ذا صيـــٍت 
طبـــي طّيـــب، إذ َيحتـــرم حيـــاة المريـــض 
ويخـــاف عليها ويحـــرص على بقاء روحه 
دون إخال بأي وظيفة ألعضاء المريض.
مـــن هـــذا المنطلـــق، فقد توجهت بشـــكوى 
للهيئة الوطنيـــة لتنظيم المهن والخدمات 
الصحيـــة )نهـــرا( لعـــّل وعســـى نشـــهد أنـــا 
وأخواتي وإخواني ما يهّون علينا حساب 
النفـــس في التفريط في حق والدنا رحمه 
هللا، وقـــد انتظـــرت الـــرد منـــذ مـــا يقـــارب 
الثاثة أســـابيع وبعـــد مضي الوقت أتصل 
ألفاجـــأ بالرد بـــأن الموضوع قد يســـتغرق 

فـــي أدنى حد ســـت أشـــهر وقـــد يزيد، وال 
أعـــرف حقيقـــًة مـــدى جديـــة العمـــل بذلك 
طالمـــا تأخـــذ هـــذه المـــدة رغـــم كونهـــا ال 
المريـــض  ملـــف  توفيـــر  إلـــى  إال  تحتـــاج 
لمتابعة ماجاء في الشـــكوى، وحتى إفادة 
اســـتام الشكوى نفسها لم أستلمها إال بعد 
مهاتفتي عدة مرات لهم، علًما بأن شـــهادة 
الوفاة نفســـها لم يتم فيها تخصيص خانة 
لذكـــر ســـبب الوفـــاة رغـــم أهمية اإلشـــارة 
إليهـــا كحٍق مـــن الحقوق في المستشـــفى 
العام والمقصد األول على مســـتوى مملكة 
البحرين. أليس من الضرورة االســـتعجال 
في البت في مثل هذه القضايا والشكاوى 
المتعلقة بأرواح المرضى لئا نعرض حياة 
مرضى آخرين للمصير نفســـه؟ هل ننتظر 
وقائـــع أخـــرى مشـــابهة لنتحـــرك ونجـــري 
إجراءاتنا؟ هل يا ترى لوكان ال ســـمح هللا 
المتوفـــى المتعـــرض لذلـــك الخطـــأ الطبي 
أحـــد أقارب من قدمت لهم الشـــكوى ومن 
يقومـــون بســـحلفة اإلجراءات ســـتتطلب 

المدة نفسها؟
أنـــا ابنة المتوفى رحمـــة هللا عليه وأطالب 
مـــن هـــذا المنبر الحـــر أن ُيحاســـب كل من 
تســـبب فـــي إنهـــاء حيـــاة والـــدي الغالـــي، 
وأدعو أصحاب كلمة الحق أن يقفوا موقًفا 
ا جريًئا وأن ُيعلوا كلمة الحق ويطبقوا  جليًّ
ا الَِّذيَن  قولـــه تعالى في محكم كتابـــه: )َفأَمَّ

آَمُنوا َفَيْعَلُموَن َأنَُّه اْلَحقُّ ِمْن َربِِّهْم(.

تأكيد “نهرا” استالم الشكوى تاريخ إرسال الشكوى شهادة وفاة المرحوم إبراهيم فخر

محرر الشؤون المحلية

فـــي  لنشـــرها  رســـالتي  أكتـــب 
صحيفـــة “الباد” الغـــراء بعدما 
اليـــأس  مرحلـــة  إلـــى  وصلـــت 
فأنـــا  األحـــوال،  بـــي  وضاقـــت 
مواطن بحرينـــي أبلغ من العمر 
46 عاًمـــا وأعـــول أســـرة، وقـــد 
تراكمـــت علـــّي الديـــون من كل 
جهة، فقد كنت أعمل في مجال 
لخســـائر  وتعرضـــت  الشـــحن 
فادحـــة مـــا جعلنـــي فـــي وضـــع 
متعســـر للغايـــة وال أتمكـــن مـــن 
تلبية احتياجات أســـرتي، حتى 
أغلقت مؤسســـتي نظًرا لألزمة 
للصناديـــق  وتوجهـــت  الماليـــة، 
الخيرية، وحصلت  والجمعيات 
علـــى بعض المســـاعدة من أحد 
أن  إال  الخيريـــة،  الصناديـــق 
الصنـــدوق أبلغني بعـــدم قدرته 

على االســـتمرار في مساعدتي، 
علـــى  عندمـــا حصلـــت  وحتـــى 
مدينـــة  فـــي  ســـكنية  وحـــدة 
ســـلمان العامـــرة، وانتقلـــت مـــع 
عائلتـــي للســـكن هنـــاك، لم نجد 
مـــا يمكننـــا مـــن تأثيثه؛ بســـبب 
أننـــي أدفع الديـــون التي ترهق 
أننـــي  كمـــا  التقاعـــدي،  راتبـــي 
مصـــاب بإعاقـــة فـــي قدمي وال 
أتمكـــن مـــن العمـــل، فصحتي ال 

تسعفني.
إنني أناشـــد أصحاب اإلحســـان 
مســـاعدتي  الكريمـــة  واأليـــدي 
ومســـاعدة أســـرتي، والنظر في 
أحوالي المعيشية؛ حتى أتمكن 
متطلبـــات  أبســـط  تلبيـــة  مـــن 

الحياة ألسرتي.

رب أسرة ومصاب بإعاقة 
والديون تكسر ظهري

بمجرد جولة قصيرة في تلك الشـــقة الضيقة التي تعيش فيها أســـرة 
بحرينية مكونة من 8 أفراد، يمكن الشعور بحجم المعاناة! فالحشرات 
تنتشـــر في مواضع عدة، إضافة إلى انتشـــار العفن والرطوبة العالية، 
وحركـــة “الفئران” بين حين وآخر في بعض األماكن، ما جعل األســـرة 
تطالب المســـؤولين بوزارة اإلسكان بالنظر في وضعها وتسريع طلبها 
اإلســـكاني الذي يعـــود إلى العام 2004، للحصول على وحدة ســـكنية 
في مشـــروع جنوسان الســـكني. يقول رب األسرة “أسكن مع زوجتي 
و6 مـــن أبنائـــي فـــي تلك الشـــقة المكونة مـــن غرفة نـــوم ودورة مياه 
واحدة، ويتكدس في مكان المعيشـــة هذا الذي ال تتوافر فيه أبســـط 
متطلبات الحياة، جميع أفراد األســـرة في ضيـــق وحتى دورة المياه، 
تصبح مشـــكلة بســـبب الطابور الســـيما فـــي الصباح الباكـــر، إذ نضطر 
لاســـتيقاظ مبكـــًرا حتـــى ال يتأخر األبنـــاء عن مدارســـهم وأتأخر عن 
عملي”. وبســـبب عدم وجود تهوية أو نوافذ تســـمح بدخول الشمس 
إلى الشـــقة، تكثر فيها الحشـــرات والفئران التي نجدها في مابســـنا 
وحقائبنا، إضافة إلى الرطوبة والعفن الذي يطال األسقف والجدران، 
ولكونـــي من ذوي الدخل المحدود، أقف عاجًزا عن إيجاد ســـكن آخر 
يناســـب أســـرتي، فأنـــا ال أملك المـــال الكافي لتكبد مزيـــد من األعباء 

المعيشية، فالشقة مستأجرة ومتطلبات الحياة تثقل كاهلي، وأعيش 
الخوف الدائم على صحة أفراد أســـرتي بســـبب وضع سكننا الحالي”. 
ويطالـــب رب األســـرة المســـؤولين فـــي وزارة اإلســـكان بالنظـــر فـــي 
مشـــكلته ومعاينـــة مكان الســـكن إن تطلب األمر علـــى حقيقته؛ حتى 
يتســـنى له االستفادة من وحدة بمشروع جنوسان، حيث يعيش منذ 

20 عاًما.

هكذا ينام األطفال في الغرفة الوحيدة مع والديهم

تتكــون مــن 8 أفــراد وتنتظــر الحصــول على وحدة ســكنية

أسرة بحرينية تعيش مع الحشرات والرطوبة وأحياًنا.. الفئران

أصحـــاب  أناشـــد  والـــدة  أنـــا 
البيضـــاء مســـاعدتي  األيـــادي 
فـــي عاج طفلتـــي، وكلي أمل 
وثقة في أن تســـمع مناشـــدتي 
ا وحيدة وأعيل ابنتي  كوني أمًّ
بنفســـي وليس لدي ما يكفيني 

ألتكفل بعاجها في الخارج.
ابنتـــي كانـــت طفلـــة طبيعيـــة 
فـــي  العـــاج  لتلقـــي  وذهبـــت 
المستشـــفى ورجعت مشـــلولة 
بالكامـــل؛ بســـبب خطـــأ طبـــي 
أصبـــح يهدد حياتهـــا وال قدرة 

لدي على تكفل عاجها. 
القلـــوب  أصحـــاب  أناشـــد 
طلبـــي  فـــي  النظـــر  الرحيمـــة 

ومساعدتي. 

أناشد الطيبين 
مساعدتي في 

عالج طفلتي

البيانات لدى المحرر البيانات لدى المحرر

مصطفى الخوخي

البيانات لدى المحرر

من ينجدهم؟
أشــير بمتــن مقــال اليــوم، لـــ 9 نقاط أساســية، هي صلــب أولويات فئة 
اضطــراب طيــف التوحد، والتي جاءت بثمــرة تواصل مع ذويهم ومع 

المعنيين بهذا “الملف الوطني المهم”، علَّ وعسى أن ُيلتفت إليها. 
ــا، مــن أزمات كثيــرة، منها  - تعانــي المراكــز األربعــة المدعومــة حكوميًّ
مركــز “عاليــة”، حيــث تصــل قوائــم االنتظار لـ6 ســنوات، بضــرر يطول 

التوحدي وأسرته والمجتمع؛ بسبب تأخر التدخل المبكر.
- ال يستوعب مركز “الرشاد” وهو لفئة الشباب، إال 12 حالة فقط، في 

حين تضعه الوزارة على قائمة 4 مراكز مدعومة من الدولة، كيف؟
- المعايير التي ُتطلب من مركز “الرشاد” للشاب التوحدي معقدة، كأن 
ال يكون لديه فرط نشــاط، أو ســلوك عدواني، بينما هي ســمات أصيلة 

باضطراب طيف التوحد.
- إمكانات مركز “تفاؤل” متواضعة من حيث التأهيل، حيث إن معظم 
االختصاصيين من حملة شهادة الثانوية. كما يشترط المركز - بشكل 

تعجيزي - أن “يداوم” ولي األمر مع الطفل.
- غياب مراكز حكومية شاملة )لهم( بالمحافظات األربع، خاًفا للطلبة 
معاملــة  يجــب  الحكوميــة.  المــدارس  يرتــادون  الذيــن  “الطبيعييــن” 

مرضى اضطراب طيف التوحد بالمثل.
- إصدار الوزارة أكثر من 25 ترخيًصا لمراكز خاصة، هو اعتراف بعدم 
المقدرة على اســتيعاب هذه الفئة، بحل )كاوي( يحمل األســر الرســوم 

الباهظة.
- مراقبــة الــوزارة علــى مراكز تأهيل التوحدييــن، فيما يخص الكفاءة 
وضمــان ســامة التوحدييــن تحديــًدا ضعيفــة، وغيــر كافيــة بمقابــل 

تنامي حاالت التعنيف.
- مجمــع اإلعاقــة الشــامل، لــن يكــون قــادًرا على اســتيعاب فــي جناح 

مرضى اضطراب طيف التوحد إال مجموعة محدودة فقط.
- طلــب الــوزارة بزيــادة مخصص الدعم، أمر يتكّرر على المســامع منذ 
أكثر من 5 ســنوات، وموضوع زيادة المخصص ال ينفي أهمية إنشــاء 

مراكز حكومية.

ebrahim.alnahham@albiladpress.com
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