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 ¬æª°†J  Ée  Ió°ûH  á«©jô°ûàdG  á£∏°ùdG  ƒ∏ãªe  ôμæà°SG
 äÉfÉ«Hh áWƒ∏¨e äÉeƒ∏©e øe á«dhódG ƒØ©dG áª¶æe ôjô≤J
 ¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤Mh  á«WGô≤ªjódG  Iô«°ùe  ¢ùªJ  áë«ë°U  ô«Z
 OÉªàYÉH  á«dhódG  äÉª¶æªdG  ø«ÑdÉ£e  ,øjôëÑdG  áμ∏ªe  »a
 á«æ©ªdG  äÉ°ù°SDƒªdG  ™`̀e  π`̀°`̀UGƒ`̀à`̀dGh  ,á`̀bƒ`̀Kƒ`̀e  QOÉ`̀°`̀ü`̀e
 OGó`̀YEG  ø`̀e  ’ó`̀H  ,»bƒ≤ëdG  ¿CÉ°ûdÉH  á∏°üdG  äGP  äÉ¡édGh

.ágGõædGh á«Yƒ°VƒªdG ó≤àØJ ôjQÉ≤J
 áª¶æªdG √òg ôjô≤J »a AÉL Ée ¿EG iQƒ°ûdG ¢ù∏ée ∫Ébh
 áμ∏ªe ¬°û«©J …òdG ™bGƒdG ¢ùμ©j ’h ≥FÉ≤ëdG ≈dEG óæà°ùj ’
 ,äÉjôëdGh  ¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤M  ¿Éª°V  »a  ÉgOƒ¡Lh  øjôëÑdG

 ÇOÉÑeh  ¢ù°SCG  øY  ôjô≤àdG  OÉ©àHG  ¢ùμ©j  …òdG  ôeC’G  ƒgh
 »a  É¡YÉÑJG  Öéj  »àdG  á«aÉØ°ûdGh  á«Yƒ°VƒªdGh  á«æ¡ªdG
 IOQGƒdG äÉeƒ∏©ªdG AÉ≤à°SG ºJ PEG  ,á«bƒ≤ëdG ôjQÉ≤àdG OGóYEG
 á«eÓYEG  äGƒæb QÉÑNCGh ,á¡jõf ô«Z QOÉ°üe øe ôjô≤àdG  »a

.É¡à«bGó°üe ΩóY É¡æY ±ô©oj ,Iõ«ëàe
 áæéd  ¢ù«FQ  …ÉæÑdG  ó`̀ª`̀MCG  QÉªY  ÖFÉædG  ∫É`̀b  √Qhó``̀H
 ºd á«dhódG ƒØ©dG áª¶æe ¿EG ÜGƒædG ¢ù∏éªH ¿É°ùfE’G ¥ƒ≤M
 ∫É°üJ’G  á«bGó°üªdGh  ájOÉ«ëdG  ÜÉH  øe  ≈àM É¡°ùØf  ∞∏μJ
 hCG  É¡jCGôH  ¢SÉæÄà°SÓd  ¢ù∏éªdÉH  ¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤M  áæé∏H

.É¡fCÉ°ûH ójÉëªdGh ∞°üæªdG ≥«∏©àdG

 øeC’Gh  ´ÉaódGh  á«LQÉîdG  ¿hDƒ°ûdG  áæéd  ¢ù«FQ  ÉeCG
 ¿CG  ócCÉa  »°ù«°ùdG  óªëe  ÖFÉædG  ÜGƒædG  ¢ù∏éªH  »æWƒdG
 øjôëÑdG  áμ∏ªe  ±Gó¡à°SG  ≈∏Y  âHCGO  á«dhódG  ƒØ©dG  áª¶æe
 QOÉ°üe  ≈``̀dEG  OÉ`̀æ`̀à`̀°`̀S’G  ó≤àØJ  áWƒ∏¨e  ô`̀jQÉ`̀≤`̀J  ∫Ó`̀N  ø`̀e
 äÉ¡L øe áYƒaóe á«eÓYEG ôjQÉ≤J ≈∏Y óªà©J Éªc ,ábƒKƒe
 »a ø«∏eÉ©dG ´ƒ°†N ócDƒj ôjô≤àdG ¿CG Éªc ,áμ∏ªª∏d á°†gÉæe
 É¡°SCGQ ≈∏Y á«HÉgQE’G äÉª¶æªdGh äÉYÉªé∏d zá«dhódG ƒØ©dG{
 ¿GôjEG  É¡eóîà°ùJ  »àdG  ´QPC’G  ióMEG  z»fÉæÑ∏dG  ¬∏dG  ÜõM{

.á≤£æªdG »a ÜÉgQE’Gh ≈°VƒØdG ô°ûæd

(7h 4¢U π«°UÉØàdG)

øjôëÑdG ø``Y zá``«dhódG ƒ``Ø©dG{ ô``jô≤J ø``e »``fÉªdôH Ö``°†Z
áμ∏ªª∏d á``jOÉ©e á``«HÉgQEG äÉ``YÉªL ø``e É``¡JÉeƒ∏©e »≤à``°ùJ á``ª¶æªdG

zÉfhQƒc{`d »ë°U ôéëe ≈``dEG ¬∏jƒëàd ø«æ°ùª∏d ¥ôëªdG ≈Ø°ûà°ùe AÓ``NEG

  áeRCG ô``£NCG É``fhQƒc :»``æ«°üdG ¢``ù«`Fô`dG
äGô¨`K Oƒ`Lƒ`H ±ôà`YCGh ..ΩÉ¶ædG ¬LGƒJ

 qóéà°ùªdG ÉfhQƒc ¢Shô«a ¿CÉH ¢ùeCG ≠æ«Ñæ«L »°T »æ«°üdG ¢ù«FôdG ìô°U
 »Yƒ«°ûdG ΩÉ¶ædG ¢ù«°SCÉJ òæe ø«°üdG »a á«ë°U ÇQGƒW ádÉM ô£NCG πμ°ûj

.¢Shô«ØdG áëaÉμe á∏ªM »a zäGô¨K{ OƒLƒH Éaôà©e ,1949 ΩÉY
 Öéj{ :»æWƒdG ¿ƒjõØ∏àdG É¡∏≤f äÉëjô°üJ ≥ah ≠æ«Ñæ«L »°T ∫Ébh
 áHÉéà°S’G  ∫ÓN  äô¡X  »àdG  áë°VGƒdG  äGô¨ãdG  øe  ôÑ©dG  ¢UÓîà°SG

.zAÉHƒ∏d
 áHGôb  ÜÉ°UCG  …òdG  »°Shô«ØdG  …ƒFôdG  ÜÉ¡àd’G  ¿CG  ¢ù«FôdG  ôÑàYGh
 áæëeh áeRCG ƒg{ ,2400 øe ôãcCG º¡æe »aƒJ ,ø«°üdG »a ¢üî°T ∞dCG 77
 ¿CG  hóÑj  z¢SQÉ°S{  AÉHƒH  áfQÉ≤e ¬fCG  ¢ù«FôdG  ócCGh  .zÉæ«dEG  áÑ°ùædÉH  Iô«Ñc
 ájÉbƒdG Ö©°üJ{ ,ÉfhQƒc ¢Shô«a ≈∏Y ≥∏WCG …òdG º°S’G ,19-ó«aƒc AÉHh

 .z¬«∏Y Iô£«°ùdGh ¬æe
 òæe  á«æ«°üdG  áeƒμëdG  â°Vôa  ¢Shô«ØdG  »°ûØJ  ™æªd  ádhÉëe  »ah
 É¡fÉμ°Sh ,¢Shô«ØdG CÉ°ûæe ,¿Éghh áæjóe ≈∏Y »ë°üdG ôéëdG ΩÉªàdÉH ô¡°T

.áª°ùf ¿ƒ«∏e 11 ºgOóY ≠dÉÑdG
 ≈∏Y  …ƒ`̀b  ô«KCÉJ  ÉªàM{  ¬d  ¿ƒμ«°S  AÉHƒdG  ¿CÉ`̀H  ≠æ«Ñæ«L  »°T  qô``bCGh
 ≈∏Y{ ¿ƒμà°S ¢Shô«ØdG  ÖbGƒY ¿CG  ∑Qóà°SG  ¬æμdh ,z™ªàéªdGh OÉ°üàb’G

.É¡H ºμëàdG øμªjh zô«°ü≤dG ióªdG

 â¨∏H ÉMÉHQCG ≥≤ëJ zácôÑdG{

»μjôeCG Q’hO ø«jÓe 106
 »°VÉªdG ΩÉ©dG á«aô°üªdG ácôÑdG áYƒªée â≤≤M
 ΩC’G  ácô°ûdG  »ªgÉ°ùªd  óFÉY  πNO  »aÉ°U  (2019)
 »aÉ°U  ≠∏H  Éª«a  ,»μjôeCG  Q’hO  ø«jÓe  105^7  ≠∏H
 ¿ƒ«∏e  21^9  ¬°ùØf  ΩÉ©dG  øe  ™`̀HGô`̀dG  ™Hô∏d  íHôdG

.»μjôeCG Q’hO
 ≠∏Ñ«d  %10  áÑ°ùæH  ∫ƒ`̀°`̀UC’G  ´ƒªée  ™`̀Ø`̀JQGh
 ÉªH áfQÉ≤e 2019 ΩÉY ájÉ¡f »a Q’hO QÉ«∏e 26^26
 23^83  ≠dÉÑdGh  2018  ôÑª°ùjO  ájÉ¡f  »a  ¬«∏Y  ¿Éc
 áÑ°ùf ≈∏Y áYƒªéªdG ßaÉëJh ,»μjôeCG Q’hO QÉ«∏e
 .á∏FÉ°S  ∫ƒ`̀°`̀UCG  πμ°T  »`̀a  ∫ƒ`̀°`̀UC’G  √ò`̀g  ø`̀e  Iô«Ñc
 IQGOEG  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  ∫Éb  èFÉàædG  √òg  ≈∏Y  ÉÑ«≤©Jh
 ¬∏dGóÑY  ídÉ°U  ï«°ûdG  á«aô°üªdG  ácôÑdG  áYƒªée
 ∫ÓN  áYƒªéªdG  èFÉàf  ≈`̀dEG  ô¶æJ  IQGOE’G  ¿EG  πeÉc
 ™«ªL ¿CG á°UÉNh ,ájÉ¨∏d Ió«L É¡fCG ≈∏Y 2019 ΩÉY
 ≈dEG  Gô¶f  É¡≤«≤ëJ  »a  âª¡°SCG  á«aô°üªdG  äGóMƒdG
 º«∏°S »dÉe AGOCGh ¥Gƒ°SC’G »a …ƒb ñƒ°SôH É¡©àªJ

. mΩÉæàeh

 (ájOÉ°üàb’G äÉëØ°üdG ≈∏Y π«°UÉØàdG)

äÉ```jQhódG ∫É```¨°TE’ ó```«°üdG ÜQGƒ```b ¿ƒ``eó`î`à°ùj ¿ƒ```Hô`¡`ª`dG
ô«¨àà``°S á``«∏«∏dG äÉ``ØdÉîªdG »``ÑμJôe ™``e π``eÉ©àdG á``«dBG :πMGƒ``°ùdG ô``ØN

…ô``ëÑdG ø``eC’G õ``jõ©àd Ió``jóL äGAGô``LEG

:®ƒØ ΩÓ°SEG Öàc
 ™°VƒdG  ¿CG  πMGƒ°ùdG  ôØN  óFÉb  …OÉ«°S  ¬∏dGóÑY  AÓY  …ôëH  øcQ  AGƒ∏dG  ócCG
 ÖæéJh  ø«fGƒ≤dGh  áª¶fC’ÉH  ó«≤àdG  IQhô°V  IQÉëÑdG  øe  Ωõ∏à°ùj  É«dÉM  »æeC’G
 É¡HÉμJQG  ºàj  »àdG  äÉØdÉîªdG  ¿CG  ≈∏Y G kOó°ûe  ,ájôëÑdG  áeÓ°ùdÉH  ¢ùªJ  áØdÉîe …CG
 ’  øjòdG  ø«ØdÉîªdG  øjOÉ«°üdG  ™e  πeÉ©àdG  á«dBG  ¿CG  GócDƒe  ,ô£î∏d  º¡°Vô©J  Ó«d
 íÑ°UCG  ÉªdÉW{  :∫É`̀bh  ,áeOÉ≤dG  IôàØdG  »a  áØ∏àîe  ¿ƒμà°S  äÉjQhó∏d  ¿ƒÑ«éà°ùj
 øª°V ¬©e πeÉ©àdG ºà«°Sh »FGóY ¬fCG  ≈∏Y ¬©e πeÉ©àæ°ùa ±ô©e ô«Z ±ó¡dG Éæjód
 øeC’G õjõ©àd äGAGôLEG PÉîJG QÉWEG »a »JCÉj Gòg ¿CG ÉØ«°†e ,zá«fƒfÉ≤dG äGAGôLE’G

.øjôëÑdG
 ôØN IOÉ«≤d  áeÉ©dG  IQGOE’G  ô≤ªH ó≤ oY  ¢ùeCG  »Øë°U ôªJDƒe ∫ÓN …OÉ«°S ∫Ébh
 á¶≤«dG  »Yóà°ùJ Iô«¨àe á«æeCG  äGójó¡J ¬LGƒJ øjôëÑdG  áμ∏ªe √É«e ¿EG  πMGƒ°ùdG

 ÖcGôe ¿ƒeóîà°ùj  áë∏°SC’Gh äGQóîªdG  »Hô¡e ¿CG  GócDƒe ,™«ªédG  ™e ¿hÉ©àdGh
 IQÉëÑdG ¬«a ÖμJôj …òdG âbƒdG »a ,á«eGôLE’G º¡JÉ££îe ò«Øæàd Iô«¨°üdG ó«°üdG
 äÉ«∏ªY  ø«H  ábôØàdG  áHƒ©°üd  º¡àeÓ°S  ≈∏Y  Gô£N  πãªj  ÉªH  Ó«d  ó«°üdG  äÉØdÉîe
 OÉæ°SE’G  RÉ¡L ≈∏Y ¬JÉfÉ«H  ô¡¶J  ’  ô«NC’G  ¿CG  á°UÉNh ∞dÉîªdG  ó«°üdGh  Öjô¡àdG

.¬àØdÉîe ≈dEG Gô¶f »fhôàμdE’G
 ∞bƒàdGh πMGƒ°ùdG ôØN óYGƒ≤H ΩGõàd’G ≈dEG IQÉëÑdG πMGƒ°ùdG ôØN óFÉb ÉYOh
 hCG  ôeGhCÓd  ´É«°üf’G  ΩóY ∫ÉM »a ¬fC’  ,º¡àØdÉîe ∫ÉM »a ≈àM º¡æe Ö∏£dG  óæY
 ,ø«ØdÉîe  Gƒ°ù«dh  ¿ƒHô¡e  º¡fCG  ≈∏Y  º¡©e  πeÉ©àdG  ¿ƒμ«°ùa  ájQhódG  øe  Üô¡dG
 ìÓ°ùdG Öjô¡J äÉ«∏ªY »a ≈àM IóMGh á°UÉ°UQ ≥∏£J ºd 2013 ΩÉY òæe ¬fCG ÉØ«°†e
 áμ∏ªe  ≈∏Y  »æeCG  ójó¡J  óLƒjh  ∞∏àîe  É«dÉM  »æeC’G  ™°VƒdG  øμdh  ,äGQóîªdGh

.ô£î∏d º¡JÉ«M ¢†jô©J Ωó©d IQÉëÑdG ≈∏Y ¬«ÑæàdGh QòëdG ¬©e Öéjh øjôëÑdG

(9¢U π«°UÉØàdG)
.»Øë°üdG ôªJDƒªdG ∫ÓN …OÉ«°S AÓY …ôëH øcQ AGƒ∏dG |

 ≥`̀FGó`̀ë`̀∏`̀d ø`̀ jô`̀ ë`̀ Ñ`̀ dG ¢`̀ Vô`̀ ©`̀ e
ΩOÉ``̀≤``̀ dG  ¢```̀SQÉ```̀e  3  ≥`̀ ∏`̀ £`̀ æ`̀ j

:»∏Y áªWÉa âÑàc
 øe á`̀ª`̀ jô`̀c á``̀jÉ``̀Yô``̀H
 ádÓédG  ÖMÉ`°U  Iô°†M
 ∫BG  ≈°ù«Y  øH  óª`M  ∂∏ªdG
 ióØªdG  OÓÑdG  ∂∏e  áØ«∏N
 áÑMÉ°U  ø`̀e  ºjôc  º`̀Yó`̀Hh
 Iô`̀ «`̀ eC’G »`̀μ`̀∏`̀ª`̀dG ƒ`̀ª`̀°`̀ù`̀dG
 ∫BG  º`̀«`̀gGô`̀HEG  âæH  áμ«Ñ°S
 áμ∏ªe  ∂∏e  áæjôb  áØ«∏N
 ¢ù∏éªdG  á°ù«FQ  øjôëÑdG
 IQOÉ`̀Ñ`̀ª`̀∏`̀ d …QÉ``°``û``à``°``S’G
 ´É£≤dG  á«ªæàd  á`̀«`̀æ`̀Wƒ`̀dG
 ìÉ`̀à`̀à`̀a’G ΩÉ`̀≤`̀ j »``̀YGQõ``̀ dG
 øjôëÑdG ¢Vô©ªd »ª°SôdG
 …ò``̀dG ≥`̀FGó`̀ë`̀∏`̀ d »``̀ dhó``̀ dG
 ójóéJ :AÉªdG{ QÉ©°T πªëj

 âæH  ΩGô`̀e  áî«°ûdG  âë°VhCGh  .πÑ≤ªdG  ¢SQÉe  ô¡°T  øe  ådÉãdG  »a  zIÉ«ëdG
 ∫ÓN »YGQõdG ´É£≤dG á«ªæàd á«æWƒdG IQOÉÑª∏d ΩÉ©dG ø«eC’G áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y
 ¬fƒc ø«H  ™ªéj PEG  ,Iójôa  áÑ°SÉæe ôÑà©j  ¢Vô©ªdG  ¿CG  ¢ùeCG  »Øë°U ôªJDƒe
 á«ªæàd  ácQÉ°ûªdG  äÉ°ù°SDƒª∏d  áª¡e  ¢Uôa  ≥∏N  »a  º¡°ùj  ÉjQÉéJ  É°Vô©e
 ¢Vô©ªdG ¿CG IócDƒe ,É«dhOh É«ª«∏bEGh É«∏ëe É¡à£°ûfCG ¥É£f ™«°SƒJh É¡dÉªYCG
 õjõ©Jh  π°UGƒà∏d  Éª¡e  Gô°ùL  πμ°ûj  ¿CG  ´É£à°SG  á≤HÉ°ùdG  ¬JGQhO  ióe  ≈∏Y
 á¡L øe á«dhódGh á«ª«∏bE’G ácQÉ°ûªdG äÉ°ù°SDƒªdG ø«H ôªãªdG ¿hÉ©àdG äÉbÓY
 äÉcô°û∏d á«dÉãe IQƒ°üH ≥jô£dG ó¡e Ée ,iôNCG á¡L øe ø««∏ëªdG É¡FGô¶fh

.É¡«a É¡à°üMh É¡àfÉμe õjõ©Jh á≤£æªdG ¥Gƒ°SCG ∫ƒNO »a áÑZGôdG

(3¢U π«°UÉØàdG)

.áμ«Ñ°S Iô«eC’G ƒª°S |

 ¬fCG zRƒ«f »∏jO ∞∏L{ á∏«eõdG âª∏Y
 ôÑcCG  øe  ø°ùe  100  øe  ôãcCG  AÓ``NEG  ºJ
 iôL  PEG  ,OÓÑdG  »a  ø«æ°ùªdG  ájÉYôd  QGO
 á«ë°üdG  ájÉYô∏d  iôNCG  äBÉ°ûæe  º¡dÉNOEG
 äOÉaCG  ó≤a .¢UÉîdGh ΩÉ©dG ø«YÉ£≤dG  »a
 ¥ôëªdG  ≈Ø°ûà°ùe  ¿CÉ`̀ H  á©∏£e  QOÉ°üe

 ôéëe  ≈``̀dEG  ∫ƒë«°S  ø«æ°ùªdG  á`̀jÉ`̀Yô`̀d
 ä’ÉM  π«é°ùJ  ∫ÉªàM’  ÉÑ°ùëJ  ,»ë°U
 ∂dPh ,óéà°ùªdG ÉfhQƒc ¢Shô«ØH áHÉ°UEG

.»dhódG øjôëÑdG QÉ£e øe ¬Hôb ºμëH
 ≈Ø°ûà°ùª∏d IQÉjR áØ«ë°üdG â∏é°Sh
 ∞«¶æàdG  äGAGô``̀LEG  ≈∏Y  âØbhh  ,¢ùeCG

 √ò`̀g A»``é``Jh .¬``̀H á`̀ jQÉ`̀é`̀ dG º`̀«`̀≤`̀©`̀à`̀dGh
 çhó``̀M ø``̀e ±hÉ``̀î``̀e §``̀°``̀Sh Iƒ``£``î``dG
 π«é°ùJ  ™`̀e  ¢Shô«Ø∏d  ™`̀jô`̀°`̀S  QÉ`̀°`̀û`̀à`̀fG
 ∫hO  ió``MEG  »a  äÉ`̀«`̀ahh  áHÉ°UEG  ä’É`̀M

.QGƒédG
 ≈Ø°ûà°ùªdG A’õf ¿CG QOÉ°üªdG äócCGh

 äÉ«Ø°ûà°ùªdG  ø`̀e  ø«æKG  ≈``̀dEG  º¡∏≤f  º`̀J
 »°ùØædG  Ö`̀£`̀dG  ≈Ø°ûà°ùe  É`̀ª`̀g  á`̀eÉ`̀©`̀dG
 áaÉ°VEG  »©eÉédG  óªM  ∂∏ªdG  ≈Ø°ûà°ùeh
 á«μjôeC’G á«dÉ°SQE’G ≈Ø°ûà°ùe øe πc ≈dEG
 »`̀°`̀ü`̀°`̀ü`̀î`̀à`̀dG ø``jô``ë``Ñ``dG ≈`̀Ø`̀°`̀û`̀à`̀°`̀ù`̀eh

.¢UÉîdG ´É£≤∏d ø«©HÉàdG
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É«fƒà``°SG  ∫Ó≤à``°SG  iô``còH  Å``æ¡j  ∂``∏ªdG
 øH  óªM  ∂∏ªdG  á`̀dÓ`̀é`̀dG  ÖMÉ°U  Iô°†M  å©H
 ≈dEG áÄæ¡J á«bôH ,ióØªdG OÓÑdG πgÉY áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y

 ájQƒ¡ªL  á°ù«FQ  ój’ƒ«dÉc  »à°Sô«c  á°ù«FôdG  áeÉîa
.ÉgOÓH ∫Ó≤à°SG iôcP áÑ°SÉæªH ∂dPh ,É«fƒà°SG

 óªM  ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U  Iô°†M  å©H
 á«bôH  ióØªdG  OÓÑdG  πgÉY  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  øH
 QƒWGôÑeEG ƒà«ghQÉf QƒWGôÑe’G ádÓL ≈dEG áÄæ¡J
 ,¬àdÓL  OÓ«e  iô``cP  áÑ°SÉæªH  ∂``dPh  ,¿É`̀HÉ`̀«`̀dG
 ¬JÉ«æªJh ¬«fÉ¡J Ö«WCG øY ∂∏ªdG ádÓL É¡«a ÜôYCG

.áÑ°SÉæªdG √ò¡H IOÉ©°ùdGh áë°üdG Qƒaƒe ¬d
 áØ«∏N  ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  å©Hh
 áÄæ¡J á«bôH AGQRƒdG ¢ù«FQ áØ«∏N ∫BG  ¿Éª∏°S øH
 Qƒ`̀WGô`̀Ñ`̀eEG  ƒà«ghQÉf  Qƒ`̀WGô`̀Ñ`̀eE’G  á`̀dÓ`̀L  ≈``̀dEG
 ÜôYCG  ,¬àdÓL OÓ«e ó«Y áÑ°SÉæªH ∂dPh ,¿ÉHÉ«dG

 ¬d  ¬JÉ«æªJh  ¬«fÉ¡J  Ö«WCG  øY  ¬à«bôH  »a  √ƒª°S
.áÑ°SÉæªdG √ò¡H IOÉ©°ùdGh áë°üdG Qƒaƒe

 ô`̀«`̀eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  å©H  Éªc
 óFÉ≤dG ÖFÉf ó¡©dG »dh áØ«∏N ∫BG  óªM øH ¿Éª∏°S
 AGQRƒ``̀dG  ¢ù∏ée  ¢ù«Fôd  ∫hC’G  ÖFÉædG  ≈`̀∏`̀YC’G

 ƒà«ghQÉf  QƒWGôÑeE’G  ádÓL  ≈`̀dEG  áÄæ¡J  á«bôH
 OÓ«e  iô`̀cP  áÑ°SÉæªH  ∂`̀dPh  ,¿ÉHÉ«dG  QƒWGôÑeEG
 ¬«fÉ¡J  Ö`̀«`̀WCG  ø`̀Y  É¡«a  √ƒª°S  Üô``̀YCG  ,¬`̀à`̀dÓ`̀L
 √ò¡H  IOÉ`̀©`̀°`̀ù`̀dGh  áë°üdG  Qƒ`̀aƒ`̀e  ¬`̀d  ¬JÉ«æªJh

.áÑ°SÉæªdG

ó``¡``©``dG »```````dhh AGQRƒ```````````̀dG ¢```̀ù```̀«```̀FQh ∂``̀ ∏``̀ ª``̀ dG
√OÓ``̀«``̀e ó`̀ «`̀ ©`̀ H ¿É```HÉ```«```dG Qƒ```̀ WGô```̀ Ñ```̀ eEG ¿ƒ``Ä``æ``¡``j

 ∞«£∏dGóÑY  QƒàcódG  πÑ≤à°SG
 ,á«LQÉîdG ôjRh ,»fÉjõdG ó°TGQ øH
 ,IQGRƒ`̀∏`̀ d  ΩÉ`̀©`̀dG  ¿Gƒ`̀jó`̀dÉ`̀H  ¬ÑàμªH
 ,…Qƒ```̀N É```jQÉ```e á``̀ °``̀ù``̀fB’G ,¢```ù```eG
 ¥ƒ≤ëd  á«æWƒdG  á°ù°SDƒªdG  á°ù«FQ
 õjõ©dGóÑY  ódÉN  ó«°ùdGh  ,¿É°ùfE’G

 .á°ù°SDƒªdG ¢ù«FQ ÖFÉf ôYÉ°ûdG
 ô``̀jRh Ö```̀MQ ,AÉ``̀≤``̀∏``̀dG ∫Ó```̀Nh
 ,…Qƒ`̀N  ÉjQÉe  á°ùfB’ÉH  á«LQÉîdG
 º¡ªdG Qhó∏d √ôjó≤J ≥«ªY øY É kHô©e
 á«æWƒdG á°ù°SDƒªdG ¬H ™∏£°†J …òdG
 áaÉ≤K  õjõ©J  »`̀a  ¿É`̀°`̀ù`̀fE’G  ¥ƒ≤ëd
 Iõ«cQ  ó©J  »àdGh  ¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤M
 »a Ωó≤àdGh á«ªæàdG õFÉcQ øe áª¡e
 É kLPƒªf  âJÉH  »àdG  øjôëÑdG  áμ∏ªe
 ¥ƒ`̀≤`̀ë`̀dG á`̀jÉ`̀ª`̀M »``̀a ¬``̀H iò`̀à`̀ë`̀j

 IQGRh  ¢UôM  G kó`̀cDƒ`̀e  ,äÉ`̀jô`̀ë`̀dGh
 è`̀eGô`̀Ñ`̀dG π`̀c º``̀YO ≈`̀∏`̀Y á`̀«`̀LQÉ`̀î`̀dG
 á°ù°SDƒªdG É¡H Ωƒ≤J »àdG äGQOÉÑªdGh
 õjõ©Jh  ,¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤ëd  á«æWƒdG
 ,á°ù°SDƒªdG  ™e  ∑ôà°ûªdG  ¿hÉ©àdG
 ΩGhO  É¡«∏Y  ø«ªFÉ≤dG  ™«ªéd  É k«æªàe

.ìÉéædGh ≥«aƒàdG
 ÉjQÉe á°ùfB’G äCÉæg ,É¡ÑfÉL øe
 á≤ãdÉH  á`̀«`̀LQÉ`̀î`̀dG  ô```̀jRh  …Qƒ```̀N
 G kô``̀jRh  ¬æ««©àH  á«eÉ°ùdG  á«μ∏ªdG
 É`̀gRGõ`̀à`̀YG ø`̀Y á`̀Hô`̀©`̀e ,á`̀«`̀LQÉ`̀î`̀∏`̀d
 IQGRh ø«H ºFÉ≤dG ¿hÉ©à∏d Égôjó≤Jh
 á«æWƒdG  á`̀°`̀ù`̀°`̀SDƒ`̀ª`̀dGh  á`̀«`̀LQÉ`̀î`̀dG
 »a  º¡°ùj  …ò`̀ dGh  ¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤ëd
 É¡«dEG  ≈©°ùJ  »àdG  ±Gó`̀gC’G  ≥«≤ëJ

 .áaÉc Ió©°UC’G ≈∏Y á°ù°SDƒªdG

¥ƒ≤ëdG á``aÉ≤K õjõ©J »a z¿É``°ùfE’G ¥ƒ≤M{ Qhó``H √ƒæj á``«LQÉîdG ô``jRh

 ∞«£∏dGóÑY  QƒàcódG  πÑ≤à°SG
 ô````jRh ,»````fÉ````jõ````dG ó````°````TGQ ø````H
 ¿Gƒ`̀jó`̀dÉ`̀H  ¬ÑàμªH  ,á`̀«`̀LQÉ`̀î`̀ dG
 Ió«°ùdG  ,¢`̀ù`̀eG  ,IQGRƒ``̀∏``̀d  ΩÉ`̀©`̀dG
 ÖFÉf  ,…ô``̀°``̀Shó``̀dG  ¿É`̀ª`̀∏`̀°`̀S  π```̀eCG
 ºeC’ÉH  πØ£dG  ¥ƒ≤M  áæéd  ¢ù«FQ

.IóëàªdG
 ô`̀jRh Ö`̀MQ ,AÉ`̀≤`̀∏`̀dG ∫Ó``̀Nh
 ¿Éª∏°S  π`̀eCG  Ió«°ùdÉH  á«LQÉîdG
 √ôjó≤J  ø`̀Y  É`̀ kHô`̀©`̀e  ,…ô`̀ °`̀ Shó`̀ dG

 É`̀¡`̀dò`̀Ñ`̀J »``̀à``̀dG á`̀Ñ`̀«`̀£`̀dG Oƒ`̀¡`̀é`̀∏`̀ d
 ¬àeób  Éeh  ,πØ£dG  ¥ƒ≤M ájÉªëd
 ,∫ÉéªdG Gòg »a ¢Sƒª∏e AÉ£Y øe
 øjôëÑdG  áμ∏ªe  ¢`̀Uô`̀M  G kó``cDƒ``e
 ∑ô`̀à`̀°`̀û`̀ª`̀dG π`̀ª`̀©`̀ dG õ`̀jõ`̀©`̀J ≈`̀∏`̀Y
 ∞∏àîe »`̀a  Ió`̀ë`̀à`̀ª`̀dG  º```̀eC’G  ™`̀e
 ≥∏©àj  Éª«a  á°UÉNh  ,ä’ÉéªdG
 É k«æªàe  ,É¡àjÉªMh  πØ£dG  ¥ƒ≤ëH
 …ô`̀°`̀Shó`̀dG  ¿Éª∏°S  π``̀eCG  Ió«°ù∏d

.ìÉéædGh ≥«aƒàdG ΩGhO

 Ió«°ùdG  âHôYCG  ,É¡ÑfÉL  øe
 ø`̀Y …ô```̀°```̀Shó```̀dG ¿É``ª``∏``°``S π`````̀eCG
 ,á«LQÉîdG  ôjRh  AÉ≤∏H  ÉgRGõàYG
 áÑ°SÉæªH  É¡«fÉ¡J  ¢üdÉN  ø``Yh
 ¬æ««©àH  á«eÉ°ùdG  á«μ∏ªdG  á≤ãdG
 á`̀gƒ`̀æ`̀e ,á``̀«``̀LQÉ``̀î``̀∏``̀d G kô````````̀jRh
 É¡à≤≤M »àdG Iõ«ªàªdG äGRÉéfE’ÉH
 ¥ƒ≤M  ∫Éée  »a  øjôëÑdG  áμ∏ªe
 πØ£dG  ¥ƒ`̀≤`̀Mh  á`̀eÉ`̀Y  ¿É`̀ °`̀ù`̀ fE’G

.á°UÉN

 áØ«∏N  ∫BG  óªëe  âæH  »`̀e  áî«°ûdG  â∏Ñ≤à°SG
 É¡Ñàμe  »a  QÉ``̀KB’Gh  áaÉ≤ã∏d  øjôëÑdG  áÄ«g  á°ù«FQ
 ¿Éª∏°S ï«°ûdG 2020 ôjGôÑa 23 ≥aGƒªdG óMC’G ¢ùeCG
 .»æWƒdG OÉ°üàb’Gh á«dÉªdG ôjRh áØ«∏N ∫BG áØ«∏N øH

 áØ«∏N  ∫BG  óªëe  âæH  »`̀e  áî«°ûdG  â¡LƒJh
 áØ«∏N  ∫BG  áØ«∏N  ø`̀H  ¿Éª∏°S  ï«°ûdG  ≈``dEG  ôμ°ûdÉH
 áμ∏ªe  áfÉμªH  AÉ≤JQ’G  πLCG  øe  Iôªà°ùªdG  √Oƒ¡éd
 ƒªædG  ≥«≤ëJ  »a  QGôªà°S’Gh  á«aÉ≤ãdG  øjôëÑdG
 ™«ªL  Oƒ¡L  ôaÉ°†J  á«ªgCG  kIó`̀cDƒ`̀e  ,…OÉ°üàb’G

 QhOh OÉ°üàb’G á∏éY ™aO »a ºgÉ°ùj ÉªH äÉYÉ£≤dG
.∫ÉéªdG Gòg »a ∫É q©ØdG áaÉ≤ãdG

 OÉ`̀°`̀ü`̀à`̀b’Gh á`̀«`̀dÉ`̀ª`̀dG ô``̀ jRh OÉ``°``TCG ¬`̀Ñ`̀fÉ`̀L ø`̀e
 QÉ`̀KB’Gh  áaÉ≤ã∏d  øjôëÑdG  áÄ«g  ™jQÉ°ûªH  »æWƒdG
 »æjôëÑdG  »`̀aÉ`̀≤`̀ã`̀dG  ∑Gô``̀ë``̀dG  õ`̀jõ`̀©`̀à`̀d  É`̀gOƒ`̀¡`̀Lh
 ,áμ∏ªª∏d  …QÉ°†ëdG  ¬Lƒ∏d  èjhôàdG  ≈∏Y  É¡∏ªYh
 á«ªgCGh áÄ«¡dGh IQGRƒdG ø«H ºFÉ≤dG ¿hÉ©àdÉH É kgƒæe
 ™jQÉ°ûªdGh  äGõéæªdG  ≥«≤ëàd  √õjõ©J  á∏°UGƒe

.áØ∏àîªdG á«aÉ≤ãdG

 ¢`̀ù`̀«`̀FQ Ö``̀FÉ``̀f π`̀Ñ`̀≤`̀à`̀°`̀ù`̀j á``̀«``̀LQÉ``̀î``̀dG ô````̀ jRh
Ió`̀ ë`̀ à`̀ ª`̀ dG º```̀ eC’É```̀ H π``̀Ø``̀£``̀dG ¥ƒ``̀≤``̀ M á`̀ æ`̀ é`̀ d

á«dÉªdG ô``jRh πÑ≤à``°ùJ á``aÉ≤ãdG á``Ä«g á``°ù«FQ

 ∫BG  »∏Y  ø`̀H  áØ«∏N  ï«°ûdG  ƒª°S  ¢`̀SCGô`̀J
 ´ÉªàLG  ,á«HƒæédG  á¶aÉëªdG  ßaÉëe  áØ«∏N
 äÉ¡édG  »∏ãªe  Qƒ°†ëH  ,»≤«°ùæàdG  ¢ù∏éªdG

.á«eƒμëdG
 á«ªgCG GócDƒe ,AÉ°†YC’ÉH √ƒª°S ÖMQ óbh
 ø«æWGƒªdG äÉLÉ«àMG ó°UQ »a ¢ù∏éªdG QhO
 âbƒdG  »a  √ƒª°S  G kó«°ûe  ,º¡JÉ©∏£J  á«Ñ∏Jh
 ¿hÉ©àdG  ≥«≤ëJ  »a  ádhòÑªdG  Oƒ¡édÉH  ¬°ùØf
 ∞∏àîªH  áeÉ≤ªdG  ™jQÉ°ûªdG  ò«Øæàd  ≥«°ùæàdGh

 .á¶aÉëªdG ≥WÉæe
 ´É`̀ª`̀à`̀L’G ∫Ó```̀N √ƒ`̀ª`̀°`̀S ¢`̀Vô`̀©`̀à`̀°`̀SGh
 á«°Sóæ¡dG  äÉeóîdG  IQGOEG  øe  áeó≤e  á°SGQO
 ºgCG  ∫ƒM  á«HƒæédG  á¶aÉëªdÉH  QÉªãà°S’Gh
 »àdGh  áØ«∏N  áæjóe  »a  á«eóîdG  äÉLÉ«àM’G
 á«fGó«ªdG  äGQÉ``̀jõ``̀dG  ∫Ó``̀N  ø`̀e  É`̀gó`̀°`̀UQ  º`̀J
 ô«aƒJ  IQhô`̀°`̀V  ≈`̀ dEG  √ƒª°S  Égƒæe  ,áæjóª∏d
 »M  πãe  ,á«æμ°ùdG  AÉ«MC’G  »a  IQÉfE’G  IóªYCG
 ∫Éªμà°SGh  ôjOÉëªdGh  º«dÉ©ªdGh  äÉª«©ædG
 ≥`̀aGô`̀ª`̀dGh  á«àëàdG  á`̀«`̀æ`̀Ñ`̀dG  ™`̀jQÉ`̀°`̀û`̀e  á`̀aÉ`̀c
 √ò`̀g  »`̀a  á«ë°üdGh  á«ª«∏©àdGh  ájƒªæàdG
 áaÉ°VE’ÉH  á∏eÉ°ûdG  á«ªæà∏d  É k≤«≤ëJ  ,AÉ`̀«`̀MC’G
 êQÉîeh  πNGóe  π«ªéJ  ™jQÉ°ûe  åëH  ≈`̀dEG
 ¿hDƒ°Th ∫É¨°TC’G IQGRh ™e ¿hÉ©àdÉH áæjóªdG
 √ƒª°S GócDƒe ,»fGôª©dG  §«£îàdGh äÉjó∏ÑdG

 ™«ªéd  á«fGó«ªdG  äGQÉ`̀jõ`̀dG  á∏°UGƒe  á«ªgCG
 ≈∏Y  ±ƒbƒ∏d  á«HƒæédG  á¶aÉëªdG  ≥WÉæe
 πª©dGh  á«eóîdGh  ájƒªæàdG  äÉLÉ«àM’G  ºgCG
 »dÉgCG  äÉ©∏£Jh  iDhô`̀d  É≤«≤ëJ  Égò«ØæJ  ≈∏Y

.á¶aÉëªdG
 IQGRh ø`̀e RÉ``é``jEG  ≈`̀∏`̀Y  √ƒ`̀ª`̀°`̀S ™`̀∏`̀WGh
 Ió``̀ª``̀YCG Ö`̀«`̀cô`̀J ´hô``̀°``̀û``̀e ∫ƒ```̀M ¿É``̀μ``̀ °``̀SE’G
 Gòg  ¬«dEG  π°Uh  Éeh  áØ«∏N  áæjóe  »a  IQÉ`̀fE’G
 ádhòÑªdG  Oƒ¡édÉH  √ƒª°S  G kó«°ûe  ,´hô°ûªdG
 á«HƒæédG  á¶aÉëªdG  ø«H  ∑ôà°ûªdG  ¿hÉ©àdGh

 äÉeóîdÉH AÉ≤JQ’G π«Ñ°S »a ¿Éμ°SE’G IQGRhh
.ájƒªæàdG

 äGóéà°ùe  ô`̀NBG  ßaÉëªdG  ƒª°S  åëHh
 »à≤£æe  »a  á«àëàdG  á«æÑdGh  ¥ô£dG  ™jQÉ°ûe
 ™°Vh  á«ªgCG  √ƒª°S  ó`̀cCG  å«M  ,ƒ`̀Lh  ôμ°ùY
 ´QÉ°ûdG »a …QhôªdG ΩÉMOR’G π«∏≤àd ∫ƒ∏ëdG
 »dÉgCG  øe Iô«Ñc áëjô°T Ωóîj …òdG …ƒ«ëdG
 ôjƒ£Jh  ƒLh  ôμ°ùY  »à≤£æeh  áØ«∏N  áæjóe
 …OÉJôªd áæeBG áÄ«H ô«aƒJh áeÓ°ùdG äGAGôLEG

.´QÉ°ûdG Gòg

 IQGRh  øe  Ωó≤e  RÉéjE’  √ƒª°S  ™ªà°SGh
 ô`̀jƒ`̀£`̀à`̀dGh äÉ`̀jó`̀ ∏`̀ Ñ`̀ dG ¿hDƒ```̀°```̀Th ∫É``̀¨``̀°``̀TC’G
 á«æ«æëdG ´QÉ°T á©°SƒJ ´hô°ûe øY »fGôª©dG
 ¬«dEG  â∏°Uh  É`̀eh  ôμ°ù©ªdG  ´QÉ°ûH  ¬`̀£`̀HQh
 ≈`̀dEG  √ƒª°S  QÉ`̀°`̀TCG  å«M  ,´hô`̀°`̀û`̀ª`̀dG  π`̀MGô`̀e
 á≤£æe √ó¡°ûJ Éªd ∂dPh ™jQÉ°ûªdG √òg á«ªgCG
 G kô¶f  á`̀jQhô`̀eh  á«fÉμ°S  áaÉãc  øe  á«æ«æëdG
 á«eƒμëdG  äBÉ°ûæªdG  ø`̀e  ójó©dG  Oƒ`̀Lh  ≈`̀ dEG
 á«fÉμ°SE’Gh  á«eóîdGh  ájƒªæàdG  ™jQÉ°ûªdGh

.á≤£æªdG √òg »a á«ª«∏©àdGh

»`̀≤`̀«`̀°`̀ù`̀æ`̀à`̀dG ¢`̀ ù`̀ ∏`̀ é`̀ ª`̀ dG ™```̀e å`̀ ë`̀ Ñ`̀ j á``«``Hƒ``æ``é``dG ß``̀aÉ``̀ë``̀e
Ió`̀ jó`̀ é`̀ dG äÉ``̀Yhô``̀°``̀û``̀ª``̀dGh á`̀ «`̀ eó`̀ î`̀ dG äÉ``̀LÉ``̀«``̀à``̀M’G º````̀gCG

 øe  á`̀°`̀UÉ`̀Nh  á«eƒμM  á`̀°`̀SQó`̀e  23  ø`̀e  á`̀Ñ`̀dÉ`̀Wh  É`̀ kÑ`̀dÉ`̀W  2085  OÉØà°SG
 á«HôàdG  IQGRƒ`̀H  á«ÑæLC’G  äÓgDƒªdG  ádOÉ©e  º°ùb  ÉgòØf  »àdG  äGô°VÉëªdG
 IQÉjõH ΩÉb …òdGh ,…QÉédG »°SGQódG ΩÉ©dG øe ∫hC’G π°üØdG ∫ÓN ,º«∏©àdGh
 áμ∏ªe êQÉN »dÉ©dG º«∏©àdG äÉ°ù°SDƒªH ¥Éëàd’G ô«jÉ©ªH º¡à«Yƒàd º¡°SQGóe

.øjôëÑdG
 »àdG ájOÉ°TQE’G ô«jÉ©ªdGh §HGƒ°†dG í«°VƒJ äGô°VÉëªdG ∫ÓN ºJ óbh
 ≈dEG káaÉ°VEG ,êQÉîdG »a á°SGQódÉH º¡bÉëàdG πÑb É¡H ΩGõàd’G áÑ∏£dG ≈∏Y Öéj
 Ö∏W áeóNh ,É¡H á°SGQódÉH ≈°UƒªdG äÉ©eÉédÉH OÉ°Tôà°S’G áeóîH º¡Øjô©J

.á«fhôàμd’G áeƒμëdG áHGƒH ™bƒe ôÑY ,á«ªjOÉcC’G èeGôÑdÉH á«°UƒàdG

 ≈∏Y ¿ƒaô©àj …ƒ``fÉK ÖdÉW 2085
á«LQÉîdG äÉ©eÉédÉH ¥Éëàd’G ô«jÉ©e

 ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  ôeC’  G kò«ØæJ
 óªM  øH  ¿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
 5000  ™jRƒàH  AGQRƒ`̀dG  ¢ù∏ée
 QÉ``̀WEG  »`̀a  ∂``̀ dPh  á«æμ°S  Ió``̀Mh
 ,á«eÉ°ùdG  á«μ∏ªdG  äÉ¡«LƒàdG
 Üƒ≤©j øH º°SÉH ¢Sóæ¡ªdG ø∏YCG
 º«∏°ùJ øY ¿Éμ°SE’G ôjRh ôªëdG
 äÉª«©ædG  »M  ´hô°ûe  í«JÉØe
 áØ«∏N  áæjóªH  zôμ°ùY  ¢`̀VÉ`̀jQ{
.á«HƒæédG á¶aÉëªdG »a á©bGƒdG
 ¿EG  ¿É``̀μ``̀°``̀SE’G ô```̀jRh ∫É```̀bh
 óMCG  ó©j  áØ«∏N  áæjóe  ´hô°ûe
 áLQóªdG  á«°ù«FôdG  ™jQÉ°ûªdG
 ò«Øæàd  IQGRƒ```dG  èeÉfôH  øª°V

 á`̀dÓ`̀é`̀dG Ö`̀MÉ`̀°`̀U Iô`̀°`̀†`̀M ô```̀eCG

 áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  øH  óªM  ∂∏ªdG

 ∞dCG 40 AÉæÑH ióØªdG OÓÑdG ∂∏e

 ≈`̀dEG  á`̀aÉ`̀°`̀VE’É`̀H  ,á«æμ°S  Ió``̀Mh

 »a  OQGƒ``̀ dG  »fÉμ°SE’G  ΩGõ`̀à`̀ d’G

.»dÉëdG áeƒμëdG èeÉfôH

 ¿CG  zô```̀ª```̀ë```̀dG{  ±É`````°`````VCGh

 ¿óªdG  øe  ôÑà©J  áØ«∏N  áæjóe

 OƒLƒH  õ«ªàJ  PEG  ,á«LPƒªædG

 á°ü°üîe  äÉMÉ°ùeh  ÅWGƒ°T

 §HôJ Éªc ,É¡«a áeÉ©dG ≥FGóë∏d

 IQƒ£àe  áμÑ°T  ÉgQõL  ø«H  Ée

 G kô«°ûe  ,Qƒ°ùédGh  ¥ô£dG  øe

 áæjóªdG  º«ª°üJ  sº``̀J  ¬```̀fCG  ≈```̀dEG

 øe Oó``̀©``̀H á``dƒ``°``Uƒ``e ¿ƒ``μ``à``d

 ÜÉ©«à°S’  á«°ù«FôdG  πNGóªdG

 »`̀æ`̀WÉ`̀≤`̀d á``̀ jQhô``̀ª``̀ dG á``̀cô``̀ë``̀dG

 IÉYGôe  ™e  ,É``̀gQGhRh  á≤£æªdG

 á°ü°üîe  äGQÉ``̀°``̀ù``̀e  ô`̀ «`̀ aƒ`̀ J

 ,á«FGƒ¡dG  äÉ`̀LGQó`̀dGh  IÉ°ûª∏d

 ∞``̀bƒ``̀J äÉ``̀£``̀ë``̀e ô```̀aƒ```̀J ™````̀e

 áaÉ°VE’ÉH ,ΩÉ©dG π≤ædG äGQÉ«°ùd

 AÉ`̀Hô`̀¡`̀c äÉ`̀£`̀ë`̀e ô`̀«`̀aƒ`̀J ≈```̀ dEG

 √É«e  á£ëeh  ,á«Yôah  á«°ù«FQ

 ±ô°üdG  √É«e  áédÉ©ªd  iô`̀NCGh

 Oƒ``̀Lh ø``̀Y Ó`̀°`̀†`̀a ,»``ë`` s°``ü``dG

 á«°ù«FôdG  ≥aGôªdGh  äÉeóîdG

 ¢VÉjQh  äÉfÉ°†Mh  ,™eGƒédÉc

 ,á©eÉLh  ,¢SQGóªdGh  ,∫ÉØWC’G

 mõ`̀cGô`̀eh  »`̀°`̀ù`̀«`̀FQ  ≈Ø°ûà°ùeh

 á`̀æ`̀jó`̀eh ,äGOÉ````̀«````̀Yh á`̀«`̀ë`̀°`̀U

 Iô``c OÉ``̀à``̀°``̀SG º`̀°`̀†`̀J á``«``°``VÉ``jQ

 ≥FGóëdG  ≈``̀dEG  á`̀aÉ`̀°`̀VE’É`̀H  ,Ωó``̀b

.áMƒàØªdG

 øH º°SÉH ¢Sóæ¡ªdG √ƒf Éªc

 äGóMh  ¿CG  ≈`̀dEG  ôªëdG  Üƒ≤©j

 ™jQÉ°ûªdG  øe ó©J áØ«∏N áæjóe

 IQGRƒ`̀dG  Ωƒ≤J  »àdG  á«fÉμ°SE’G

 èeÉfôÑdG  QÉ``̀WEG  »`̀a  É¡©jRƒàH

 ô`̀eCG  ò«Øæàd  IQGRƒ``̀∏``̀d  »`̀æ`̀eõ`̀dG

 5000 ™jRƒàH ó¡©dG »dh ƒª°S

 ≈∏Y á``̀YRƒ``̀e ,á`̀«`̀æ`̀μ`̀°`̀S  Ió```̀Mh

 IójóédG øjôëÑdG ¿óe ™jQÉ°ûe

 á«æμ°ùdG  äÉ©ªéªdG  ™jQÉ°ûeh

.áμ∏ªªdG äÉ¶aÉëe »a

ó¡©dG »dh ƒª°S ôeC’ Gò«ØæJ

áØ«∏N á``æjóe äGó``Mh ø``e Ió``jóL á``©aO ™``jRƒJ »``a ´ô``°ûJ z¿Éμ``°SE’G{

.¿Éμ°SE’G ôjRh |

 ø«ª«≤ªdGh  ø«æWGƒªdG  áeÓ°Sh  áë°U  ™°†J  É¡fCG  áë°üdG  IQGRh  äó`̀cCG  
 ≈©°ùJh  ,iƒ°üb  ájƒdhCG  19  ó«aƒc  ÉfhQƒc  ¢Shô«a  øe  º¡àeÓ°S  ¿Éª°Vh

 .É¡«∏Y ®ÉØë∏d ™«ªédG ™e ¿hÉ©àdÉH
 ä’Éë∏d  ¢UƒëØdG  AGôLEG  π°UGƒJ É¡fCÉH  IQGRƒdG  √ƒæJ ≥∏£æªdG  Gòg øeh
 èFÉàf  ™«ªL âàÑKCG  »àdGh ,19 ó«aƒc ÉfhQƒc ¢Shô«ØH  É¡àHÉ°UEG  »a  ¬Ñà°ûªdG
 ¿CG  áë°Vƒe  ,á«Ñ∏°S  É¡∏c  ¢üëØdG  èFÉàf  äAÉ`̀L  å«M  ,É¡àeÓ°S  ¢UƒëØdG
 äGAGôLE’G ≥«Ñ£àH áYÉ°ùdG QGóe ≈∏Y Ωƒ≤J ábÓ©dG äGP äÉ¡édG ™«ªLh IQGRƒdG
 á«dhódG ô«jÉ©ªdG Ö°ùëH 19 ó«aƒc ÉfhQƒc ¢Shô«a øe á«FÉbƒdGh ájRGôàM’G
 áHÉéà°S’Gh ÖgCÉàdG á£îd É k≤ah ∂dPh ,á«ªdÉ©dG áë°üdG áª¶æe É¡H â°UhCG »àdG
 É¡fCÉH  ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒªdG  ™«ªL IQGRƒdG  âfCÉªWh.¢Shô«Ø∏d  á«é«JGôà°S’G
 ≈∏Y  kÉXÉØM  É¡«∏Y  áÑLGƒdG  äÉÑ∏£àªdG  πμH  á«æ©ªdG  äÉ¡édG  ÖfÉL  ≈dEG  Ωƒ≤J
 20 ádÉMEÉH âeÉb É¡fEÉa ,Oƒ¡édG √òg QÉWEG »a ¬fCÉH âgƒfh ,º¡àeÓ°Sh º¡àë°U

 ¢ü«°üîJ ºJ ¬fCG ≈dEG kIô«°ûe ,Éeƒj 14 ¬Jóe ≠∏ÑJ …òdG »ë°üdG ∫õ©dG ≈dG ádÉM
 QÉ°ûàfG ™æªd á«ªdÉ©dG áë°üdG áª¶æe äÉWGôà°TG ™e ≥aGƒàJ ∫õ©∏d ™bGƒe IóY
 »a  á∏ãªàªdGh  ájÉbƒdG  äÉª«∏©àH  ô«còàdG  IQGRƒdG  äOóLh.ájó©ªdG  ¢VGôeC’G
 á«£¨Jh  ,QGôªà°SÉH  ¿ƒHÉ°üdGh  AÉªdÉH  É¡∏°ùZh  øjó«∏d  ájOÉ©dG  áaÉ¶ædG  ´ÉÑJG
 ¢üî°T …CG  ™e ≥«KƒdG ∫É°üJ’G ÖæéJh ,¢SÉ£©dGh ∫É©°ùdG  óæY ∞fC’Gh ºØdG
 ÖæéJh  ,¢ù£©dGh  ∫É©°ùdG  πãe  »°ùØæàdG  RÉ¡édG  ¢Vôe  ¢VGôYCG  ¬«∏Y  ô¡¶J
 »°ùØæàdG  RÉ¡édG  äÉHÉ¡àdG  øe  ¿ƒfÉ©j  øjòdG  ¢UÉî°TC’G  ™e  ≥«KƒdG  ∫É°üJ’G
 hCG  áYQõªdG  äÉfGƒ«M  ™e  »ªëªdG  ô«Z  ∫É°üJ’G  ÖæéJ  ≈`̀dEG  áaÉ°VEG  ,IOÉëdG
 óæY ºØdGh ∞fC’G  á«£¨Jh áaÉ°ùªdG  ≈∏Y ®ÉØëdG  IQhô°Vh ,ájôÑdG  äÉfGƒ«ëdG
 π°ùZh  ,É¡æe  ¢ü∏îàdG  øμªj  »àdG  ¢ùHÓªdG  hCG  áé°ùfC’ÉH  ¢ù£©dGh  ∫É©°ùdG
.IOÉëdG á«°ùØæàdG ihó©dG ¢VGôYCG øe ¿ƒfÉ©j øjòdG ¢UÉî°TCÓd Égó©H øjó«dG
 ¿GôjEGh ø«°üdG ≈dEG ôØ°ùdG ΩóY ≈dEG ø«æWGƒªdG âYO ób øjôëÑdG áμ∏ªe ¿CG ôcòj

 ¢Shô«a  »°ûØJ  ≈dG  kGô¶f  ,á«HƒæédG  ÉjQƒch  Éjõ«dÉeh  IQƒaÉ¨æ°Sh  ófÓjÉJh
 áª¶æe  øe  Ióªà©ªdG  á«Ñ£dG  äGAGô``̀LE’Gh  ô«jÉ©ªdG  äOó`̀M  óbh.É¡H  ÉfhQƒc
 ¢ù∏ée  ∫hO  »æWGƒeh  ø«æWGƒªdG  ™e  ÉgPÉîJG  ºà«°S  »àdG  á«ªdÉ©dG  áë°üdG
 ∫hódG  √òg  øe  ø«eOÉ≤dG  øjôëÑdG  »a  ø«æWÉ≤dG  ÖfÉLC’G  ø«ª«≤ªdGh  ¿hÉ©àdG

.IAƒHƒªdG
 ºgQƒ©°T  ∫ÉM  »a  ¬fCG  ≈dEG  ø«ª«≤ªdGh  ø«æWGƒªdG  πμH  IQGRƒ`̀dG  âHÉgGh
 áLQO »a ´ÉØJQG :πãe 19 ó«aƒc ÉfhQƒc ¢Shô«ØH á£ÑJôªdG á«dÉàdG ¢VGôYC’ÉH
 ióMEG  ≈dG  ºgôØ°S  ∫ÉM  »a  hCG  ,¢ùØæàdG  »a  áHƒ©°Uh  ,∫É©°ùdGh  ,IQGô`̀ë`̀dG
 º¡WÓàNG hCG É¡«dEG  øjôaÉ°ùªdG óMCÉH º¡WÓàNG hCG ¢Shô«ØdÉH áHÉ°üªdG ¿Gó∏ÑdG
 ∫É°üJ’Gh ,á∏°üØæe áaôZ »a º¡æμ°S ô≤e »a AÉ≤ÑdG ,¢Shô«ØdÉH ø«HÉ°üªdG óMCÉH
 ™e  ,»Ñ£dG  ≥jôØdG  πÑb  øe  º¡d  ≈£©à°S  »àdG  äÉª«∏©àdG  ´ÉÑJGh  ,444  ºbôH

.øjôNB’ÉH •ÓàN’G ÖæéJ IQhô°V

 É`̀ fhQƒ`̀ c  ¢`̀Shô`̀«`̀Ø`̀H  É`̀¡`̀à`̀HÉ`̀°`̀UEG  »`̀ a  ¬Ñà°ûªdG  ä’É``̀ë``̀dG  π`̀ c  á`̀eÓ`̀°`̀S  :á`̀ë`̀°`̀ü`̀dG
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GPEG òaÉæªdGh QÉ£ªdG
 ?..ÉfhQƒc ™æe ÉfOQCG 

 ô°ûàfG  ó`̀b  zÉ``̀fhQƒ``̀c{  ¢`̀Vô`̀ª`̀dG  Gò``̀g  ¿É``̀c  GPEG
 É``HhQhCG  â∏é°S  Éªc)  É```HhQhCGh  ájƒ«°SBG  ∫hO  »a
 πc ÖcGƒJ ¿CG  Ωƒ«dG  ádhódG  ≈∏Y »¨Ñæ«a  (äÉHÉ°UEG
 äÉHÉ°UE’G  äGóéà°ùe  ≈∏Y  CGô£J  »àdG  äGQƒ£àdG
 ≈dEG  ¢VôªdG  ∫ƒ°Uh  ™æªf  ≈àM  ,∫hó`̀dG  ¢†©H  »a

.OÓÑdG
 »æ©j  Gògh  ,êQÉîdG  øe  Éæ«∏Y  πNój  ¢VôªdG
 ¿ƒμJ  ¿CG  »¨Ñæj  ájƒ≤dG  ájRGôàM’G  äGAGô`̀LE’G  ¿CG
 »ah ,ó¡a ∂∏ªdG ô°ùL »ah ,’hCG øjôëÑdG QÉ£e »a
 ’CG  »¨Ñæj  øμd  ,π`̀bCG  GOGó`̀YCG  πÑ≤à°ùj  …ò`̀dG  AÉæ«ªdG
 ôNGƒH OƒLƒd É°†jCG ∂dPh AÉæ«ªdG á«ªgCG øY πØ¨f

.ΩÉ©dG øe â«bƒàdG Gòg »a »JCÉJ á«MÉ«°S
 ¿É`̀cCG  êQÉ`̀î`̀dG  ø`̀e  »`̀JCÉ`̀j  ¢üî°T  …CG  ¿CG  Éªc
 ó°ùf ≈àM ¢üëØj ¿CG »¨Ñæj øWGƒe ô«Z hCG ÉæWGƒe

.Éæ«dEG ¢VGôeC’G ∫ƒNO ÜÉH
 øH  ¿Éª∏°S  ô``«``eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  Ö`̀MÉ`̀°`̀U
 Iô«ãc  äGAGô`̀LEG  øY  ø∏YCG  √É`̀YQh  ¬∏dG  ¬¶ØM  óªM
 hCG  ,ôbƒªdG  AGQRƒ``̀dG  ¢ù∏ée  ∫Ó`̀N  øe  ájRGôàMG
 √ƒª°S  É¡°SCGôàj  »àdG  á«≤«°ùæàdG  áæé∏dG  ∫ÓN  øe
 ¿CG  π`̀Ñ`̀bh  Ö°SÉæªdG  â`̀bƒ`̀dG  »`̀a  É¡©«ªL  äAÉ``̀Lh
 ,IQƒ`̀°`̀ü`̀dG  √ò`̀¡`̀H  ø«°üdG  êQÉ``̀N  ¢`̀Vô`̀ª`̀dG  ô°ûàæj
 É¡dhCGh  äÉ¡«LƒàdG  √òg  Qhó°U  ≈∏Y  ¬∏dG  óªëfh
 áë°üdG IQGRh É¡«dEG êÉàëJ »àdG Iõ¡LC’G AGô°T ¿Éc

.¢VôªdG øY ∞°ûμ∏d
 É¡JGAGôLEG ádhódG ÖcGƒJ ¿CG Ωƒ«dG √Éæªàf …òdG
 ,¢VôªdG  äGQƒ£J  á©HÉàe  ∫ÓN  øe  »eƒj  πμ°ûH
 …òdG ¿ÉæÑdh ,¿GôjEG »a IójóY äÉHÉ°UEG äô¡X ó≤a
 π≤àfG …òdG ¥Gô©dGh ,¿GôjEG øe ¢VôªdG ¬«dEG π≤àfG
 á«é«∏îdG  ∫hó`̀dG  ¢†©Hh  ,¿Gô`̀jEG  øe  ¢VôªdG  ¬«dEG

.äÉHÉ°UEG â∏é°S
 É¡æe πNój ób »àdG ôÑcC’G áHGƒÑdG ¿EÉa Éæg øe
 πLCG  øe  ,äGQÉ£ªdG  áHGƒH  »g  á`̀dhO  …C’  ¢VôªdG
 QÉ£e  »a  ájRGôàMG  ôãcCG  äGAGô`̀LEÉ`̀H  ÖdÉ£f  ∂`̀dP
 É¡æe πNój ób »àdG  ô£NC’G áHGƒÑdG  ƒ¡a ,øjôëÑdG

.¢VôªdG
 ≈dEGh øe ôØ°ùdG ™æªJ ¿CG ádhódG øe ≈æªàf Éªc
 øe  ºgCG  A»°T  Óa  ,äÉHÉ°UE’G  É¡«a  äôãc  ádhO  …CG
 É¡«a »àdG ∫hódG ≈dEG ôØ°ùdG ™æe .ø«æWGƒªdG áë°U
 ∞bhh á«HƒæédG ÉjQƒch ¿GôjEG πãe Iô«ãc äÉHÉ°UEG
 äÓMôdG  hCG  ,∫hó``̀dG  √ò`̀g  ø`̀e  äÓ`̀Mô`̀dG  ∫ÉÑ≤à°SG
 Éë∏e  íÑ°UCG  ô`̀eCG  ,iô``̀NCG  á`̀ dhO  ≥jôW  ø`̀Y  á`̀«`̀JB’G
 Éfhôc  ¢VôªH  ¢üàîJ  »àdG  πª©dG  áaôZ  .Ωƒ`̀«`̀dG
 á¶ë∏H  á¶ëd  äGQƒ£àdG  ÖcGƒJ  ¿CG  É¡«∏Y  Öéj
 ≈Øîj ’h ,øjôëÑdG ≈dEG ¢VôªdG ∫ƒNO ™æªf ≈àM
 ƒg áeQÉ°U äGAGôLEG PÉîJ’ ¿Éμe ºgCG ¿CG óMCG ≈∏Y

.»dhódG øjôëÑdG QÉ£e

ÊÉjõdG ÜÉgƒdGóÑY ΩÉ°ûg riffa3al3z@gmail.com

 ¿hDƒ````°````û````dG á``̀ æ``̀é``̀ d â```̀©```̀HÉ```̀J
 »æWƒdG  ø`̀eC’Gh  ´ÉaódGh  á«LQÉîdG
 QOÉ°üdG  ôjô≤àdG  ÜGƒ`̀æ`̀dG  ¢ù∏éªH
 ¿CÉ°ûH  á`̀«`̀dhó`̀dG  ƒ`̀Ø`̀©`̀dG  áª¶æe  ø`̀Y
 ÉgQÉμæà°SG  IócDƒe  ,øjôëÑdG  áμ∏ªe
 ôjQÉ≤àdG  √ò`̀g  πãe  Qhó°üd  ójó°ûdG
 á«Yƒ°VƒªdG  ô«jÉ©e  ó≤àØJ  »`̀à`̀dG
 ΩÉàdG  RÉ«ëf’G  ¢ùμ©Jh  ,ájOÉ«ëdGh
 ∫ÓN  øe  É¡ëdÉ°üeh  áμ∏ªªdG  ó°V
 á«bƒ≤ëdG  äGõéæªdG  ™«ªL  πgÉéJ
 ó¡©dG  ∫Ó`̀N  áμ∏ªªdG  É¡Jó¡°T  »àdG
 ádÓédG  ÖMÉ°U Iô°†ëd »MÓ°UE’G
 áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  ø`̀H  ó`̀ª`̀M  ∂`̀∏`̀ª`̀dG
 ≈°SQCG  …ò`̀ dG  ,ióØªdG  OÓ`̀Ñ`̀dG  πgÉY
 äÉ°ù°SDƒªdGh  ¿ƒfÉ≤dG  á`̀dhO  óYGƒb
 óªëe  ¢Sóæ¡ªdG  ∫Ébh  .øjôëÑdG  »a
 áæéd  ¢ù«FQ  ø«æ«YƒÑdG  »°ù«°ùdG
 øeC’Gh  ´ÉaódGh  á«LQÉîdG  ¿hDƒ°ûdG
 áª¶æe  ¿EG  ÜGƒædG  ¢ù∏éªH  »æWƒdG
 ±Gó¡à°SG  ≈∏Y  âHCGO  á«dhódG  ƒØ©dG
 ôjQÉ≤J  ∫Ó`̀N  ø`̀e  øjôëÑdG  áμ∏ªe
 QOÉ°üe ≈dEG  OÉæà°S’G  ó≤àØJ  áWƒ∏¨e
 ôjQÉ≤J  ≈`̀∏`̀Y  óªà©J  É`̀ª`̀c  ,á`̀bƒ`̀Kƒ`̀e
 á°†gÉæe äÉ¡L øe áYƒaóe á«eÓYEG
 áª¶æªdG  √ò```̀g  ¿CG  É`̀ª`̀c  ,á`̀μ`̀∏`̀ª`̀ª`̀∏`̀d
 √ÉéJ  á«gGh  äGAÉ`̀YOG  ójOôàH  Ωƒ≤J
 øe  ,áμ∏ªªdG  »a  »bƒ≤ëdG  ™°VƒdG
 äÉ¡éd  äÉ`̀eƒ`̀∏`̀©`̀e  AÉ`̀≤`̀à`̀°`̀SG  ∫Ó``̀N
 øe …ôéj ÉªH º¡d ábÓY ’ ágƒÑ°ûe
 ™bGƒdG ¢VQCG ≈∏Y á°Sƒª∏e äGQƒ£J
 ¿CG  ±É°VCGh  .»æjôëÑdG  πNGódG  »a
 ócDƒj ,áª¶æªdG  √ò¡d  ô«NC’G  ôjô≤àdG
 zá«dhódG ƒØ©dG{ »a ø«∏eÉ©dG ´ƒ°†N
 á«HÉgQE’G äÉª¶æªdGh äÉYÉªédG ≈dEG
 óMCG »fÉæÑ∏dG ¬∏dG ÜõM É¡°SCGQ ≈∏Yh
 ô°ûæd  ¿GôjEG  É¡eóîà°ùJ  »àdG  ´QPC’G
 ,á≤£æªdG  »`̀a  ÜÉ```̀gQE’Gh  ≈°VƒØdG
 §°ùHCG  äó≤àaG áª¶æªdG ¿CG  ≈dEG  Éàa’
 ´É°VhC’ É¡°VôY »a ájOÉ«ëdG óYGƒb
 øe  ,øjôëÑdG  »`̀a  ¿É`̀°`̀ù`̀fE’G  ¥ƒ≤M
 ±ô£dG  ¢†Z  ≈∏Y  QGô``°``UE’G  ∫Ó`̀N
 ∫ÉéªdG  »a á≤≤ëàªdG  äGõéæªdG  øY
 á«°VÉªdG  äGƒæ°ùdG  ∫ÓN  »bƒ≤ëdG
 πãe  ¿EG  Ó`̀FÉ`̀b  ™`̀HÉ`̀Jh  .áμ∏ªªdG  »`̀a
 ôKDƒJ  ø`̀d  á°Vô¨ªdG  ôjQÉ≤àdG  √ò`̀g
 Qƒ`̀£`̀à`̀dGh  Ωó`̀≤`̀à`̀dG  Iô«°ùe  i    π``̀Y

 ájDhôdG π°†ØH øjôëÑdG É¡≤≤ëJ »àdG
 ádÓédG  Ö`̀MÉ`̀°`̀U  Iô°†ëd  á`̀Ñ`̀bÉ`̀ã`̀dG
 á∏°UGƒàªdG  Oƒ¡édGh ,ióØªdG  ∂∏ªdG
 ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  á°SÉFôH  áeƒμë∏d
 ∫BG  ¿Éª∏°S  øH  áØ«∏N  ô«eC’G  »μ∏ªdG
 á©HÉàªdGh  ,AGQRƒ``̀ dG  ¢ù«FQ  áØ«∏N
 »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  øe  áã«ãëdG
 »dh áØ«∏N ∫BG óªM øH ¿Éª∏°S ô«eC’G
 ÖFÉædG  ≈`̀∏`̀YC’G  óFÉ≤dG  Ö`̀FÉ`̀f  ó¡©dG

.AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«Fôd ∫hC’G
 ¿EG  Ó`̀FÉ`̀b  »°ù«°ùdG  Oô£à°SGh
 áμ∏ªªdG  »`̀a  á«bƒ≤ëdG  áeƒ¶æªdG
 äÉ`̀°`̀ù`̀°`̀SDƒ`̀ª`̀dG ø``̀e á`̀Yƒ`̀ª`̀é`̀e º`̀°`̀†`̀J
 »àdGh ∞∏ªdG Gò¡H á«æ©ªdG äÉ¡édGh
 ßØëJ IQƒ`̀°`̀ü`̀H  É`````̀gQGhOCG  π`̀eÉ`̀μ`̀à`̀J
 ,∫ÉéªdG  Gò`̀g  »a  É¡JOÉjQ  øjôëÑ∏d
 áμ∏ªªdG »a øWGƒªdG ¿CG ≈∏Y GOó°ûe
 IOQGƒ````dG  ¥ƒ`̀≤`̀ë`̀dG  ™«ªéH  ™àªàj
 ¥ƒ≤ë∏d  ø`̀«`̀«`̀ dhó`̀dG  ø`̀jó`̀¡`̀©`̀dG  »``̀a
 ájOÉ°üàb’Gh  á«°SÉ«°ùdGh  á«fóªdG
 ΩGõ``à``dG ™`̀°`̀†`̀î`̀jh ,á`̀ «`̀YÉ`̀ ª`̀ à`̀L’Gh
 äGó¡©àdG  √ò¡H  á«eƒμëdG  äÉ¡édG
 áeƒ¶æªdG  ø`̀e  á`̀∏`̀eÉ`̀°`̀T  á`̀HÉ`̀ bQ  ≈```dEG
 ≈dEG  áaÉ°VE’ÉH  ,áμ∏ªªdÉH  á«bƒ≤ëdG
 øjò∏dG  iQƒ°ûdGh  ÜGƒædG  »°ù∏ée
 ,¿É°ùfE’G ¥ƒ≤ëd á°UÉN ÉfÉéd Óμ°T
 πc áeGôc ßØM »a ΩÉæàe QhO Éª¡dh

.áμ∏ªªdG ¢VQCG ≈∏Y º«≤eh øWGƒe
 áª¶æe  ô`̀jô`̀≤`̀ J  ¿CG  ±É```̀°```̀VCGh
 øe √Gƒ``̀à``̀MG É``̀ eh á``«``dhó``dG ƒ`̀Ø`̀©`̀dG
 á`̀jOÉ`̀MC’G  Iô`̀¶`̀æ`̀dG  ó`̀cDƒ`̀j  äÉ£dÉ¨e
 »a  ´É`̀ °`̀VhC’G  √ÉéJ  áª¶æªdG  √ò¡d
 äócCG  πHÉ≤ªdG  »a  ,øjôëÑdG  áμ∏ªe
 IójÉëªdG  á«dhódG  ôjQÉ≤àdG  øe ójóY
 √òg  ¢†MóJ  »àdG  á¨eGódG  ≥FÉ≤ëdG
 ó°UQ É¡æeh ,Ö`̀jPÉ`̀cC’Gh äGAÉ`̀YO’G
 QÉéJ’G  áëaÉμe  »a  áμ∏ªªdG  Oƒ¡L
 á«ªeC’G  IOÉ°TE’G  Gòch  ,¢UÉî°TC’ÉH
 ICGô`̀ª`̀∏`̀d  Ió`̀ë`̀à`̀ª`̀dG  º```̀eC’G  Öàμe  ø`̀e
.áeó≤àªdG á«æjôëÑdG ICGôªdG áHôéàH

 ¿hDƒ°ûdG  áæéd  ¢ù«FQ  ¢†aQh
 »æWƒdG  ø`̀eC’Gh  ´ÉaódGh  á«LQÉîdG

 »a  OQh  Ée  Ió°ûH  ÜGƒ`̀æ`̀dG  ¢ù∏éªH
 øe  á`̀«`̀dhó`̀dG  ƒ`̀Ø`̀©`̀dG  áª¶æe  ô`̀jô`̀≤`̀J
 áμ∏ªe »a á«FÉ°†≤dG á£∏°ùdÉH ¢SÉ°ùe
 AÉ°†≤dG  ¿CG  ≈∏Y  GOó°ûe  ,øjôëÑdG
 á`̀«`̀dÓ`̀≤`̀à`̀°`̀S’É`̀H ™`̀à`̀ª`̀à`̀j »`̀æ`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG
 ™«ªL »a á«aÉØ°ûdGh ágGõædÉH º°ùàjh
 IÉ°†≤dG  ¿CG  ≈`̀ dEG  G kô«°ûe  ,¬`̀JGAGô`̀LEG
 äÉfÉª°V  πc  ¿hôaƒj  øjôëÑdG  »a
 ∞∏àîe  »``̀ a  ø`̀«`̀ª`̀¡`̀à`̀ª`̀∏`̀d  á``̀dGó``̀©``̀dG
 ìÉª°ùdG  ºàj  ¬fCG  ≈dEG  Éàa’  ,ÉjÉ°†≤dG
 á«æWƒdG  á°ù°SDƒªdG  »∏ãªe  Qƒ°†ëH
 äGQÉØ°ùdG øe OóYh ¿É°ùfE’G ¥ƒ≤ëd
 »àdG  äÉªcÉëªdG  áμ∏ªªdÉH  á«ÑæLC’G
 ≈∏Y Üô``̀b ø`̀Y ±ƒ`̀bƒ`̀∏`̀d É`̀¡`̀fhó`̀jô`̀j
 .AÉ°†≤∏d  á«dhódG  ô«jÉ©ªdG  ≥«Ñ£J
 QÉ`̀ª`̀Y Ö``̀FÉ``̀æ``̀dG Üô``̀YCG ¬``̀Ñ``̀fÉ``̀L ø``̀e
 ¥ƒ≤M  áæéd  ¢ù«FQ  …ÉæÑdG  ó`̀ª`̀MCG
 ≠dÉH  øY  ,ÜGƒædG  ¢ù∏éªH  ¿É°ùfE’G
 áª¶æe) ôjô≤J ¬æª°†J Éªd ¬HGô¨à°SG
 ô«Z  äÉeƒ∏©e  ø`̀e  (á`̀«`̀dhó`̀dG  ƒØ©dG
 ≈dG  óæà°ùJ  ’  äÉ£dÉ¨eh  áë«ë°U
 äÉeƒ∏©ªdG  AÉ≤à°SGh  ,á`̀dOCGh  ≥FÉ≤M
 ,ó`̀MGh  ±ô`̀W  øY  ôÑ©J  QOÉ°üe  øe
 …ODƒJ  ,á¡jõf  ô«Z  á«eÓYEG  äÉ¡Lh
 øY  Ió«©H  äÉfÉ«Hh  ôjQÉ≤J  QGó°UE’
 .á«bGó°üªdGh á«Yƒ°VƒªdGh á«æ¡ªdG
 á«dhódG ƒØ©dG áª¶æe ¿CG ≈dEG  QÉ°TCGh
 ájOÉ«ëdG  ÜÉH  øeh  É¡°ùØf  ∞∏μJ  ºd
 ¥ƒ≤M áæé∏H ∫É°üJ’ÉH á«bGó°üªdGh
 ¢SÉæÄà°SÓd  ¢ù∏éªdÉH  ¿É`̀ °`̀ù`̀ fE’G

 ∞`̀°`̀ü`̀æ`̀ª`̀dG  ≥`̀ «`̀∏`̀©`̀à`̀ dG  hCG  É``̀¡``̀ jCGô``̀H
 áZÉ«°U  ¿CÉH  É kª∏Y  ,É¡fCÉ°ûH  ójÉëªdGh
 Oƒ¡éd  ô°ûJ  º`̀d  á«Ñ∏°ùdG  ô`̀jô`̀≤`̀à`̀dG
 IóFGôdGh  Iôªà°ùªdG  øjôëÑdG  áμ∏ªe
 Ωó≤J  »a  ¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤M  ∫Éée  »a
 ¢UÉî°TC’Gh  πØ£dGh  ICGôªdG  ¥ƒ≤M
 áeó≤àªdG  á°SQÉªªdGh  ábÉYE’G  …hP
 …CGô`````̀dG á```̀jô```̀Mh ¿ƒ``̀ fÉ``̀≤``̀ dG º`̀μ`̀ë`̀ d
 á`̀ë`̀aÉ`̀μ`̀eh ™``ª``é``à``dGh ô`̀ «`̀ Ñ`̀©`̀ à`̀ dGh
 ádÉª©dG  ™àªJh  ¢UÉî°TC’ÉH  QÉéJ’G
 á«bƒ≤ëdG ô«jÉ©ªdG π°†aCÉH á«ÑæLC’G
 »fóe  ™ªàée  OƒLh  π°†ØH  á«dhódG
 äÉ`̀°`̀ù`̀°`̀SDƒ`̀ª`̀dGh ¿ƒ`̀fÉ`̀≤`̀ dG á```̀dhO »`̀ a
 äGQOÉÑe ¿CG ≈dEG  QÉ°TCGh .ájQƒà°SódG
 ï«°SôJ  ≈`̀dEG  ±ó¡J  øjôëÑdG  áμ∏ªe
 ¥ƒ≤ëdG  ΩGô`̀ à`̀MGh  ,∫Gó``̀à``̀Y’G  è¡f
 á`̀Ñ`̀ë`̀ª`̀dG á```̀YÉ```̀°```̀TEGh ,äÉ```̀jô```̀ë```̀dGh
 øe  ÉbÓ£fG  ,ô°ûÑdG  ø«H  ΩÓ`̀°`̀ù`̀dGh
 á°SÉ«°ùdG  »`̀a  á`̀«`̀°`̀SÉ`̀°`̀SC’G  É`̀¡`̀FOÉ`̀Ñ`̀e
 ¿Ó```YE’É```H É``¡``eÉ``«``bh ,á``̀«``̀LQÉ``̀î``̀dG
 ¿Ó`̀YEG)  ≈∏Y  ™«bƒàdG  ø`̀Y  »ª°SôdG
 »æjódG  íeÉ°ùà∏d  (øjôëÑdG  áμ∏ªe

.»ª∏°ùdG ¢ûjÉ©àdGh
 ¬æª°†àJ Ée ¿CG ≈∏Y …ÉæÑdG Oó°Th
 ¢†©H  πÑb  ø`̀e  IQOÉ`̀°`̀ü`̀dG  ôjQÉ≤àdG
 »àdG ,á°ù«°ùªdG á«bƒ≤ëdG äÉª¶æªdG
 äGRÉéfEÓd  ôªà°ùªdG  ∫ÉØZE’G  óª©àJ
 ,á∏°UGƒàªdG  ájQÉ°†ëdG  á«æjôëÑdG
 ∫Éée  »`̀a  á«bƒ≤ëdG  äGQOÉ`̀ Ñ`̀ ª`̀ dGh
 ,É``eƒ``ª``Y »``̀JÉ``̀°``̀ù``̀°``̀SDƒ``̀ª``̀dG π``̀ª``̀©``̀dG

 »a  »JCÉJ  ,GójóëJ  »æeC’G  ∫ÉéªdGh
 ,á«Yƒ°VƒªdG  ô«Z  äGAÉ`̀YO’G  ¥É«°S
 »`̀à`̀dG äÉ``̀£``̀dÉ``̀¨``̀ª``̀dGh ∞``̀jô``̀ë``̀à``̀dGh
 AÉ≤à°SGh  ,≥FÉ≤ëdG  ¬jƒ°ûàd  ≈©°ùJ
 IQOÉ`̀°`̀ü`̀dG äÉ`̀fÉ`̀«`̀Ñ`̀dGh äÉ`̀eƒ`̀∏`̀©`̀ª`̀dG
 ,á«dÉμjOGQh  á°ù«°ùe  äÉYÉªL  øe
 »`̀gh  ,ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀ dG  áμ∏ªªd  á`̀jOÉ`̀©`̀e
 á«LQÉN äÉ¡L øe ádƒªeh áeƒYóe
 øjôëÑdG  áμ∏ªe  ¿CG  ó`̀cCGh  .áahô©e
 ió`̀Ø`̀ª`̀dG π`̀gÉ`̀©`̀ dG á`̀ dÓ`̀L IOÉ``«``≤``Hh
 ájƒªæàdG  É¡Jô«°ùe  »a  Éeób  »°†ªJ
 ,É¡Ñ©°T  äÉ©∏£J  ≥«≤ëàd  ,á∏eÉ°ûdG
 ,äÉ°ù°SDƒªdGh  ¿ƒfÉ≤dG  á`̀dhO  ôÑYh
 ¥ƒ≤ëdG  ¿ƒ°U  ≈∏Y  á°üjôM  »`̀gh
 ô°ûf  »`̀dƒ`̀Jh  ,™«ªé∏d  äÉ`̀jô`̀ë`̀dGh
 ,»ª∏°ùdG  ¢ûjÉ©àdGh  íeÉ°ùàdG  º«b
 »∏ëªdG  ¥É£ædG  ≈∏Y  Gô«Ñc  ÉeÉªàgG
 ¿CGh  ,AGƒ``̀ °``̀ S  ó``̀M  ≈`̀∏`̀Y  »```̀dhó```̀dGh
 ÉgQhO  »a  Iôªà°ùe  øjôëÑdG  áμ∏ªe
 ¥ƒ≤M  ôjƒ£Jh  ºYód  É¡à«dhDƒ°ùeh
 π¶à°Sh ,á«æjódG äÉjôëdGh ¿É°ùfE’G
 ™ªàéªd  ,Gó``````FGQ  É``LPƒ``ª``f  É``̀ª``̀FGO
 ájOó©àdGh  ,¢`̀û`̀jÉ`̀©`̀à`̀dGh  íeÉ°ùàdG
 ,áæWGƒªdGh  ¥ƒ≤ëdGh  ,äÉjôëdGh
 QÉ°TCGh  .äÉ°ù°SDƒªdGh ¿ƒfÉ≤dG ádhOh
 Iô«ÑμdG  äGRÉ``̀é``̀fE’Gh  Oƒ¡édG  ≈``dEG
 áμ∏ªªH  ÜGƒædG  ¢ù∏ée  É¡≤≤M  »àdG
 Iô°TÉÑe ¿ƒfÉb Qhó°U òæe øjôëÑdG
 ïjQÉJ ∫ÓN øeh á«°SÉ«°ùdG ¥ƒ≤ëdG
 ≈dEG π°Uh …òdG »©jô°ûàdG πª©dG øe
 Qó°UCGh  ¢ùeÉîdG  »©jô°ûàdG  π°üØdG
 á«fƒfÉ≤dG  äÉ©jô°ûàdG  ø`̀e  ójó©dG
 ä’ÉéªdG øe ójó©dG »a á«bƒ≤ëdGh
 á°†¡ædG  »`̀a  ô«Ñc  πμ°ûH âª¡°SCGh
 â`̀cQÉ`̀°`̀Th á`̀eó`̀≤`̀à`̀ª`̀dG á`̀«`̀©`̀jô`̀°`̀û`̀à`̀dG
 ¢ù∏éªdÉH  ¿É`̀ °`̀ù`̀fE’G  ¥ƒ`̀≤`̀M  áæéd
 »©jô°ûàdG  Ö`̀fÉ`̀é`̀dG  á`̀°`̀û`̀bÉ`̀æ`̀e  »``a
 â`̀ë`̀Ñ`̀°`̀UCGh Üƒ`̀∏`̀£`̀ª`̀dG »``̀HÉ``̀bô``̀dGh
 É`̀¡`̀«`̀dEG ô`̀¶`̀æ`̀j á`̀«`̀æ`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG á`̀Hô`̀é`̀à`̀dG

.ôjó≤àdGh ΩGôàM’Gh ¿ÉæÑdÉH

zá«dhódG ƒØ©dG{ äÉ£dÉ¨e øe »HÉ«f QÉμæà°SG

 øY ó«©H á``ª¶æªdG ô``jô≤J :¿É``°ùfE’G ¥ƒ``≤Mh á``«LQÉîdG »``àæéd É``°ù«FQ
á«HÉgQEG äÉ``ª¶æe øe áeƒYóe QOÉ°üe ≈``dEG óæà°SGh á``«æ¡ªdGh á``«bGó°üªdG

.…ÉæÑdG QÉªY | .»°ù«°ùdG óªëe |

 ±É```̀ bhC’G  IQGOEG  â`̀Mô`̀°`̀U

 ≈`̀dEG  IQÉ`̀°`̀TE’É`̀H  ¬`̀fCÉ`̀H  ájôØ©édG

 IQGRh  ø``̀Y  QOÉ``̀°``̀ü``̀dG  ¿É``«``Ñ``dG

 ≥`̀«`̀°`̀ù`̀æ`̀à`̀dG ó``̀©``̀Hh á``«``LQÉ``î``dG

 á````jOÉ````°````TQE’G äÉ``̀ª``̀«``̀∏``̀©``̀à``̀dGh

 »Ñ£dG  ≥`̀jô`̀Ø`̀dG  ø`̀e  IQOÉ`̀ °`̀ü`̀ dG

 ¢`̀Shô`̀«`̀a á`̀ë`̀aÉ`̀μ`̀ª`̀d »``̀æ``̀Wƒ``̀dG

 19-ó«aƒc  óéà°ùªdG  É`̀fhQƒ`̀c

 ø`̀«`̀æ`̀WGƒ`̀ª`̀dÉ`̀H  IQGOE’G  Ö`̀«`̀¡`̀J

 »àdG  ôØ°ùdG  Ö`̀JÉ`̀μ`̀eh  ΩGô``μ``dG

 ≈``̀ dEG IQÉ```̀jõ```̀dG äÓ````̀MQ º`̀¶`̀æ`̀J

 ájQƒ¡ªédG  »a  á«æjódG  øcÉeC’G

 AÉLQEG  ≈dEG  á«fGôjE’G  á«eÓ°SE’G

 ø``̀gGô``̀dG â```bƒ```dG »```a ô`̀ Ø`̀ °`̀ù`̀ dG

 ¢Shô«ØdÉH  IAƒ`̀Hƒ`̀ª`̀dG  ∫hó`̀∏`̀ d

 ≈`̀dEG  G kô`̀¶`̀f  ¿Gô```̀jEG  É k°Uƒ°üNh

 øjó∏ÑdG  ø«H  »aGô¨édG  Üô≤dG

 ¢``̀Shô``̀«``̀a »`̀ °`̀ û`̀ Ø`̀ J ô``̀WÉ``̀î``̀ eh

.ÉfhQƒc

 á`̀«`̀ª`̀gCG  IQGOE’G  äó``````̀cCGh

 ΩGõ````̀ à````̀ d’Gh Qò````̀ë````̀dG »```̀Nƒ```̀J

 á«ª°SôdG  äÉ`̀¡`̀é`̀dG  äÉª«∏©àH

 ≈```̀dEG G kô```̀¶```̀f ∂`````̀ dPh á`̀ «`̀ æ`̀©`̀ª`̀ dG

 á«FÉæãà°S’G  á«ë°üdG  ´É°VhC’G

 IQGOE’G  âHôYCG  Éªc  .áLôëdGh

 πμdh ™«ªédG  º¡Øàd  Égôμ°T  øY

 ≥«Ñ£àH  äQOÉ``̀H  »àdG  äÉ¡édG

 á`̀jRGô`̀à`̀M’G äGAGô`````̀LE’G √ò``̀g

 á`̀ë`̀°`̀U ≈``̀∏``̀Y É``` kXÉ```Ø```M ∂``````̀dPh

.™ªàéªdGh ø«æWGƒªdG

ô``Ø°ùdG AÉ``LQE’ ƒ``YóJ zá``jôØ©édG ±É``bhC’G{
áægGôdG á«ë°üdG äGó``éà°ùª∏d G kô¶f ¿GôjEG ≈``dEG

:QOÉ≤dGóÑY ó«°S - IôgÉ≤dG
 äÉjôëdG áæéd á°ù«FQ äócCG
 á«æjôëÑdG  ø««Øë°üdG  á«©ªéH
 ô«Ñ©àdG  ájôM  ¿CG  Ö«ÑM  AGô`̀gR
 Qƒ`̀à`̀ °`̀Só`̀ dG Ö``Lƒ``ª``H á`̀ dƒ`̀Ø`̀μ`̀ e
 ,øjôëÑdG  áμ∏ªe  »a  ø«fGƒ≤dGh
 á«Øë°üdG  äÉjôëdG  ñÉæe  ¿CGh
 áμ∏ªªdG  »`̀a  Rõ`̀©`̀J  á`̀«`̀eÓ`̀YE’Gh
 Iô°†ëd  »MÓ°UE’G  ó¡©dG  ∫ÓN
 øH  óªM  ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U
 OÓÑdG  π`̀gÉ`̀Y  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y
 »YÉ°ùe  ≈``̀dEG  Iô«°ûe  ,ió`̀Ø`̀ª`̀dG
 ¿ƒfÉb  ™jô°ûJ  ø°ùd  áeƒμëdG
 ΩÓ``````̀YE’Gh á`̀aÉ`̀ë`̀°`̀ü`̀∏`̀ d ó``̀ jó``̀L
 ó`̀MCG ™`̀e Ö`̀cGƒ`̀à`̀j »`̀fhô`̀à`̀μ`̀dE’G
 πX »a á«LƒdƒæμàdG  äGQƒ£àdG
 âdÉbh .ójóédG ΩÓYE’G äÉ«£©e
 zè«∏îdG QÉÑNCG{`d äÉëjô°üJ »a
 »a É`̀¡`̀à`̀cQÉ`̀°`̀û`̀e ¢``û``eÉ``g ≈``∏``Y
 OÉëJÉH  äÉjôëdG  áæéd  ´ÉªàLG
 ó≤©æªdG  Üô``̀©``̀dG  ø`̀«`̀«`̀Ø`̀ë`̀°`̀ü`̀dG
 É`̀°`̀Uô`̀M  ∑É``̀æ``̀g  ¿EG  Iô``̀gÉ``̀≤``̀dÉ``̀H
 ≈∏Y á`̀jò`̀«`̀Ø`̀æ`̀à`̀dG  á`̀£`̀∏`̀°`̀ù`̀dG  ø``̀e
 ø««Øë°üdG  á«©ªL  ™e  ¿hÉ©àdG
 ¿ƒfÉ≤dG  ∫É°SQEG  πÑb  á«æjôëÑdG
 ,á«©jô°ûàdG  á£∏°ùdG  ≈dEG  ójóédG
 á«©ªédG  ™e  QhÉ°ûàdG  ∫ÓN  øe
 ¿CÉ°ûH  º¡JÉ«Fôe  ≈dEG  ´Éªà°S’Gh
 ¿CG  âaÉ°VCGh  .ójóédG  ´hô°ûªdG
 É©LGôJ  πé°S  »°VÉªdG  ΩÉ`̀©`̀dG
 ó°V  áeó≤ªdG  ihÉμ°ûdG  OóY  »a
 áàa’  ,áμ∏ªªdG  »`̀a  ø««Øë°üdG
 ≈∏Y  â°UôM  á«©ªédG  ¿CG  ≈`̀ dEG
 º¡ªYOh  ø««Øë°üdG  Ió`̀fÉ`̀°`̀ù`̀e

.πÑ°ùdG ≈à°ûH
 äÉ`̀jô`̀ë`̀dG  áæéd  äOÉ``̀ °``̀TCGh

 »a  ,Üô©dG  ø««Øë°üdG  OÉëJÉH
 AÉ°ùe  º`̀à`̀à`̀NG  …ò``̀ dG  É¡YÉªàLG
 ™`̀LGô`̀à`̀dÉ`̀H ,Iô`̀gÉ`̀≤`̀ dÉ`̀H â`̀Ñ`̀°`̀ù`̀dG
 É`̀ jÉ`̀ °`̀†`̀≤`̀ dG Oó`````̀Y »```̀ a ô``̀«``̀Ñ``̀μ``̀dG
 ó`̀°`̀V á``̀Yƒ``̀aô``̀ª``̀dG äÉ```̀ZÓ```̀Ñ```̀dGh
 ,ø``jô``ë``Ñ``dG »```̀a ø`̀«`̀«`̀Ø`̀ë`̀°`̀ü`̀dG
 á``̀fQÉ``̀≤``̀e  2019  ΩÉ`````̀Y  ∫Ó`````̀N
 ≈`̀dEG  äQÉ`̀ °`̀TCGh  ,≥HÉ°ùdG  ΩÉ©dÉH
 É¡°û«©J »àdG á«HÉéjE’G AGƒLC’G
 ,øjôëÑdG  áμ∏ªe  »a  áaÉë°üdG
 .ô«Ñ©àdG  á`̀jô`̀M  ñÉ`̀æ`̀e  ô`̀aGƒ`̀Jh
 äÉjôëdG áæéd á°ù«FQ âMô°Uh
 á«æjôëÑdG  ø««Øë°üdG  á«©ªéH
 óªMCG  ájó¡Y  á°SÉFôH  Gó`̀ah  ¿CÉ`̀H
 ø««Øë°üdG  á`̀«`̀©`̀ª`̀L  á`̀°`̀ù`̀«`̀FQ
 ´ÉªàLG  ô°†M  ó`̀b  É¡àjƒ°†Yh
 áeÉ©dG  á`̀fÉ`̀eCÓ`̀d  º`̀FGó`̀dG  ÖàμªdG
 .»`̀Hô`̀©`̀dG  ø««Øë°üdG  OÉ``̀ë``̀J’
 áæéd  ´ÉªàLG  AGô`̀gR  äô°†Mh
 ôjô≤àdG ºjó≤J ºJ å«M äÉjôëdG
 áaÉë°üdG  á°SQÉªe  øY  …ƒæ°ùdG
 ¿CG  ôjô≤àdG  ócCG  óbh  ,á«æjôëÑdG

 ø«à«°†b  ™`̀aQ  ó¡°T  2019  ΩÉ`̀Y
 ø««Øë°üdG  øe  ø«æKG  ó°V  §≤a
 IAGô`̀ Ñ`̀ dÉ`̀ H É``̀ª``̀gGó``̀MEG »``̀a º`̀μ`̀M
 ΩÉeCG  IQƒ¶æe  á«fÉãdG  âdGRÉeh
 á`̀©`̀HQCG π`̀HÉ`̀≤`̀e ∂```̀dPh ,AÉ`̀°`̀†`̀≤`̀dG
 OGôaCG øe ø««Øë°üdG ó°V ÉjÉ°†b
 â`̀dÉ`̀bh .≥`̀HÉ`̀°`̀ù`̀dG ΩÉ``©``dG ∫Ó``̀N
 OÉ``̀ë``̀J’G  ´É``̀ª``̀à``̀LG  ¿EG  AGô`````̀gR
 ¢`̀†`̀Ñ`̀≤`̀dG ä’É`````̀M ¢``Vô``©``à``°``SG
 ≥««°†àdG  ihÉμ°Th  ∫É≤àY’Gh
 øe  ,ø««æª«dG  ø««Øë°üdG  ≈∏Y
 ∂dPh  á«KƒëdG  äÉ«°û«∏ªdG  πÑb
 º`̀¡`̀dÉ`̀ª`̀YCG  AGOCG  Ö`̀Ñ`̀°`̀ù`̀Hh  AÉ``̀æ``̀KCG
 Oó```fh ,á`̀«`̀Ø`̀ë`̀°`̀ü`̀dG º``¡``eÉ``¡``eh
 »àdG  äÉ°SQÉªªdG  √ò¡H  OÉëJ’G
 áeÉ©dG  äÉjôëdG  …Oô`̀J  ¢ùμ©J
 á`̀aÉ`̀ë`̀°`̀ü`̀dGh ΩÓ`````̀YE’G á``̀jô``̀Mh
 á`̀«`̀Kƒ`̀ë`̀dG Iô`̀£`̀«`̀ °`̀ù`̀ dG π``̀X »``̀a
 á`̀ «`̀eÓ`̀YE’G äÉ`̀°`̀ù`̀°`̀SDƒ`̀ª`̀dG ≈`̀∏`̀Y
 ´ÉªàLG ¢ûbÉf óbh .á«eƒμëdGh
 ø««Øë°üdG OÉëJ’ ºFGódG ÖàμªdG
 »eÓdG  ó`̀jDƒ`̀e  á°SÉFôH  ,Üô`̀©`̀dG

 äGQƒ£J  ô`̀NBG  ,OÉ`̀ë`̀J’G  ¢ù«FQ

 äGAGóàYGh á«æ«£°ù∏ØdG  á«°†≤dG

 ø««Øë°üdG  ≈∏Y  ∫ÓàM’G  äGƒb

 ájôM  ´É`̀°`̀VhCGh  ø««æ«£°ù∏ØdG

 »Hô©dG  º`̀dÉ`̀©`̀dG  »`̀ a  á`̀aÉ`̀ë`̀°`̀ü`̀dG

 áÑ©°üdG  ájOÉ°üàb’G  ´É°VhC’Gh

 »àdG  ô`̀WÉ`̀î`̀ª`̀dGh  ø««Øë°ü∏d

 Éªc  .á`̀«`̀bQƒ`̀dG  áaÉë°üdG  Oó`̀¡`̀J

 ´É°VhC’G  É°†jCG  ´ÉªàL’G  åëH

 »Hô©dG  º`̀dÉ`̀©`̀dG  »`̀a  á«°SÉ«°ùdG

 á«dÉªdGh  á«æ¡ªdG  ´É``̀ °``̀VhC’Gh

 ,AÉ°†YC’G  äÉª¶æªdGh  OÉëJÓd

 á`̀HÉ`̀≤`̀f ΩÉ`̀ª`̀ °`̀†`̀fG ≈`̀∏`̀Y ≥````̀ aGhh

 á`̀jQƒ`̀¡`̀ª`̀L »```̀a ø`̀«`̀«`̀Ø`̀ë`̀°`̀ü`̀dG

 ó©H  OÉ```̀ë```̀J’G  ≈`````dEG  »`̀Jƒ`̀Ñ`̀ «`̀L

 ÖLGƒdG •hô°ûdG áaÉc ∫Éªμà°SG

 OÉ`̀ë`̀J’G AÉ``°``†``YCG »``̀a É`̀gô`̀aƒ`̀J

 áªFGódG áæé∏dG πªY á£N åëHh

 áæéd  π`̀ª`̀Y  á``̀£``̀Nh  äÉ`̀jô`̀ë`̀∏`̀ d

.áeOÉ≤dG IôàØdG ∫ÓN ÖjQóàdG

 √ƒ``̀æ``̀j Üô````̀©````̀dG ø``̀«``̀«``̀Ø``̀ë``̀°``̀ü``̀dG OÉ````̀ë````̀JG
ø`̀ jô`̀ ë`̀ Ñ`̀ dG »```̀a ô`̀ «`̀ Ñ`̀ ©`̀ à`̀ dG á``̀ jô``̀ M ñÉ``̀æ``̀ª``̀H

 ájôëÑdG  Ihô``̀ã``̀dGh  á``̀YQGõ``̀dG  π`̀«`̀ch  ó``̀cCG
 §«£îàdGh äÉjó∏ÑdG ¿hDƒ°Th ∫É¨°TC’G IQGRƒH
 ¿CG  ,íàØdGƒHCG  óªëe  π«Ñf  QƒàcódG  »fGôª©dG
 ≈dEG á«eGôdG á«ª°SôdG äGQOÉÑªdG ºYóJ ádÉcƒdG
 É k°UôM  ,ájhó«dG  ±ôëdGh  ø¡ªdÉH  ΩÉªàg’G
 πμ°ûJ »àdG ø¡ªdG ∂∏J ájQGôªà°SG ¿Éª°V ≈∏Y

.»æjôëÑdG ™ªàéªdG »a É kª¡e É kKhQƒe
 ø«eC’G  Qƒ°†ëHh  ¬JQÉjR  ∫ÓN  ∂dP  AÉL
 ´É`̀£`̀≤`̀dG  á«ªæàd  á`̀«`̀æ`̀Wƒ`̀dG  IQOÉ`̀Ñ`̀ª`̀∏`̀d  ΩÉ``©``dG
 ,áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y âæH ΩGôe áî«°ûdG »YGQõdG
 »a º`̀«`̀bCG …ò``̀ dG á`̀jhó`̀«`̀dG ±ô`̀ë`̀dG ¿É`̀Lô`̀¡`̀ª`̀d
 ™jóÑdG  á≤jóëH ø««æjôëÑdG  ø«YQGõªdG  ¥ƒ°S

 ádÉcƒdG  ø`̀e  º«¶æàH  âÑ°ùdG  Ωƒ``j  á«JÉÑædG
 IQÉéàdGh  áYÉæ°üdG  IQGRh  ™`̀e  ¿hÉ©àdÉHh

.áMÉ«°ùdGh
 IQGRƒ`̀d  √ôμ°T  ≠dÉH  øY  íàØdGƒHCG  ôÑYh
 É¡fhÉ©àd  á`̀MÉ`̀«`̀°`̀ù`̀dGh  IQÉ`̀é`̀à`̀dGh  áYÉæ°üdG
 ∞jô©J  ≥∏£æe  øe  ¿ÉLô¡ªdG  Gòg  áeÉbEG  »a
 ø¡ªdÉH  ø««æjôëÑdG  ø«YQGõªdG  ¥ƒ°S  QGhR
 áμ∏ªe  É¡H  ô¡à°ûJ  »`̀à`̀dG  á`̀jhó`̀«`̀dG  ±ô`̀ë`̀dGh
 Ö£≤à°ùj  ¥ƒ°ùdG  ¿CG  É k°Uƒ°üNh  ,øjôëÑdG
 øe QGhõ````̀dG ø`̀e Iô`̀«`̀Ø`̀Z É`̀ kYƒ`̀ª`̀L É`̀ k«`̀Yƒ`̀Ñ`̀°`̀SCG
 ∫hO »a AÉ≤°TC’G øeh ø«ª«≤ªdGh ø««æjôëÑdG
 ó©J Iƒ£îdG √òg ¿CG ≈dEG É kàa’ ,»Hô©dG è«∏îdG

.øjôëÑdG ¬H ô¡à°ûJ Ée RGôHE’ á°Uôa
 äGQOÉÑªdG ìôW »a QGôªà°S’G ≈dEG QÉ°TCGh
 ø`̀«`̀YQGõ`̀ª`̀dG ¥ƒ`̀°`̀ù`̀H ¢`̀Vƒ`̀¡`̀æ`̀∏`̀d á`̀Yƒ`̀æ`̀à`̀ª`̀dG
 øe ¬∏μ°ûj ¥ƒ°ùdG äÉH Éªd ∂dPh ,ø««æjôëÑdG
 áμ∏ªªd  á«æWƒdG  IóæLC’G  ó«©°U  ≈∏Y  á«ªgCG
 ¢VôY ≈`̀∏`̀Y G kô`̀°`̀ü`̀à`̀≤`̀e ó`̀©`̀j º``̀dh ,ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG

.á«æjôëÑdG á«YGQõdG äÉéàæªdG
 ≈∏Y  ájhó«dG  ±ôëdG  ¿ÉLô¡e  πªà°TGh
 ájhój ±ôMh ø¡e IóY øª°†àJ áØ∏àîe ÉjGhR
 è«°ùædG É¡æ«H øe ,øjôëÑdG áμ∏ªe É¡H ô¡à°ûJ
 ÉjhGR ¢ü«°üîJ ≈∏Y IhÓY ,∫Ó°ùdG áYÉæ°Uh

.π«îædÉH ájÉæ©dG ¥ôW ¢Vô©d

ájhó«dG ±ôëdGh ø¡ªdÉH ΩÉªàgÓd Oƒ¡édG ºYO :áYGQõdG π``«ch
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 áæéd  ¢`̀ù`̀«`̀FQ  »£≤°ùªdG  ó`̀dÉ`̀N  ó```̀cCG  ¬`̀Ñ`̀fÉ`̀L  ø``e
 äÉÄ«¡dG  á«dÓ≤à°SG  ¿CG  ájOÉ°üàb’Gh  á«dÉªdG  ¿hDƒ°ûdG
 äÉahô°üª∏d áeRÓdG äÉ«fGõ«ªdG ô«aƒJ ∫ÓN øe Ωƒ≤J
 ∫hÉæàj  ¿ƒ`̀fÉ`̀b  ´hô°ûe  Oƒ``̀Lh  É``̀eCG  ,äÉ`̀Yhô`̀°`̀û`̀ª`̀dGh
 πîj  Gòg  ¿EÉa  äÉahô°üªdG  ≈dEG  ¥ô£àj  ’h  äGOGô`̀jE’G
 ¢ü«°üîJ ºJ Ée GPEG ¬fCG ≈dEG G kô«°ûe ,á«dÓ≤à°S’G CGóÑªH
 ∂dP  ¿EÉa  äÉjó∏Ñ∏d  ádhódG  »a  áeÉ©dG  á«fGõ«ªdG  »a  óæH

.á«dÓ≤à°S’G øª°†j
 äÉÄ«¡dG  √ò`̀g  äGOGô```̀jEG  π«°üëJ  ¿CG  ≈∏Y  Oó`̀°`̀Th
 ¢ùªj  ∂`̀ dP  ¿EÉ``̀a  É¡JÉahô°üe  ≈``̀dEG  IQÉ``̀°``̀TE’G  ¿hO  ø`̀e
 äÉÄ«¡dG  √òg ΩÉ«b  á«fÉμeEG  ΩóY  ≈dEG  Éàa’  ,á«dÓ≤à°S’G
 »a É¡d á°ü°üîe äÉ«fGõ«e OƒLh ΩóY πX »a ÉgQhóH
 Éeó≤e ¿Éc ìôà≤ªdG Gòg ¿CG ≈dEG  G kô«°ûe ,»dÉëdG âbƒdG

.ÓeÉμàe øμj ºd ¬fC’ √ƒ°†aQ ºgh ÜGƒædG ¢ù∏ée øe
 á«YGO ,¿ƒfÉ≤dG ´hô°ûe ¢†aQ ójDƒªdG ≈æe äójCGh

.áeÉ©dG ÅWGƒ°ûdÉH ΩÉªàg’G ≈dEG
 OGDƒ`̀a  áÄ«ÑdGh  áeÉ©dG  ≥aGôªdG  áæéd  ¢ù«FQ  É`̀ eCG
 ìôà≤e ≈∏Y ájGóÑdG »a â≤aGh áæé∏dG ¿CG ócCÉa »LÉëdG
 á°ù∏L »`̀a  AÉ`̀°`̀†`̀YC’G  äÓ`̀NGó`̀e  ó©H ø`̀μ`̀dh  ,¿ƒ`̀fÉ`̀≤`̀dG
 ´ÉªàLG ó≤©H iQƒ°ûdG ¢ù∏ée ¢ù«FQ ìôW ó©Hh á≤HÉ°S
 Ée πc Éæ°SQGóJ ó≤a ,á«dÉªdG ¿hDƒ°ûdG áæéd ™e ∑ôà°ûe

.´hô°ûªdG ¢†aQ ≈dEG Éæ«¡àfGh ,QGO
 Ée  ìhGôàJ  äÉjó∏ÑdG  äGOGô`̀jEG  ¿CG  »LÉëdG  ∞°ûch
 äGƒæ°ùdG  ó°UQ  Ö°ùëH  QÉæjO  ¿ƒ«∏e  88h  80  ø«H
 »g  áª°UÉ©dG  áfÉeCG  ¿CG  ≈dEG  G kô«°ûe  ,á«°VÉªdG  çÓãdG
 Éª«a ,ìGô``̀à``̀b’G ≈`̀∏`̀Y á`̀≤`̀aGƒ`̀e â`̀fÉ`̀c »`̀à`̀dG Ió`̀«`̀Mƒ`̀dG
 äGQô`̀Ñ`̀e  â`̀eó`̀bh  iô``̀NC’G  çÓ`̀ã`̀dG  äÉjó∏ÑdG  ¬à°†aQ
 º`̀¡`̀JGOGô`̀jEG  ¿CG  ≈``̀dEG  GhQÉ`̀ °`̀ TCG  º`̀¡`̀fC’  ,¢†aô∏d  á«≤£æe
 øY  GƒØ°ûc  Éªc  ,º¡≤WÉæe  »a  ™jQÉ°ûªdG  ≈∏Y  ´Rƒ`̀J
 ,πjó©àdG  QGôbEG  ≈∏Y  ÖJôà«°S  …òdG  »©jô°ûàdG  ÆGôØdG
 áeÉ©dG á«fGõ«ªdG QGôbEG ≈àM º¡∏ªY á«dBG øY GƒdAÉ°ùJh
 á«fGõ«ªdG  ≈∏Y  äÉjó∏ÑdG  OÉªàYG  ¿CG  É kë°Vƒe  ,IójóédG
 Ωƒ`̀°`̀SQ ™`̀ª`̀L Dƒ`̀WÉ`̀Ñ`̀J ≈``̀ dEG …ODƒ```̀j ó`̀b á`̀dhó`̀∏`̀d á`̀eÉ`̀©`̀dG
 ¿CÉ°ûdG  Gò¡H  áeõà∏e  äÉjó∏ÑdG  ¿ƒμJ  ’  óbh  ,äÉeóîdG

.ádhódG ≈∏Y É¡JÉ«fGõ«e ¿C’
 øe  áHÉbôd  ™°†îJ  ájó∏ÑdG  ¢ùdÉéªdG  ¿CG  í°VhCGh
 ,á«dÉªdG  áHÉbôdG  ¿Gƒ`̀jO  øe  áHÉbQh  AGQRƒ``̀dG  ¢ù∏ée
 áæéd ¢VôYh ájó∏ÑdG ¢ùdÉéªdG äGQôÑe ¿CG ≈dEG G kô«°ûe
 ™LGôJ AGQh ÖÑ°ùdG ƒg ájOÉ°üàb’Gh á«dÉªdG ¿hDƒ°ûdG

.≥HÉ°ùdG ÉgQGôb øY áæé∏dG
 ádhO  øjôëÑdG  ¿CG  ø°ùM  »∏Y  óªëe  .O  í°VhCGh
 Å°ûæj  »HôY  ó∏H  »fÉK  »gh  ,…ó∏ÑdG  πª©dG  »a  IóFGQ

 AÉ°ûfEG ™e ∂dP êƒJ óbh ,É«dÉeh ÉjQGOEG á∏≤à°ùe äÉjó∏H
 ´hô°ûªdG  äÉæÑd  ió`̀MEG  ó©J  »àdG  ájó∏ÑdG  ¢ùdÉéªdG
 Öéj  ô``̀eCG  ƒ`̀gh  ,ió`̀Ø`̀ª`̀dG  ∂∏ªdG  ádÓéd  »`̀MÓ`̀°`̀UE’G

 Iƒb  íæªj  á∏≤à°ùe  äÉjó∏H  Oƒ``̀Lhh  ,¬«∏Y  ®ÉØëdG
 á£∏°S …CG Ö∏°Sh ,ájò«ØæàdG á£∏°ùdGh äÉjó∏ÑdG IQGRƒd
 áHÉbôdG ´GƒfCG πc ¿CG ≈dEG G kô«°ûe ,äÉjó∏ÑdG ∞©°†j É¡æe

.É«dÉM äÉjó∏ÑdG ≈∏Y áªFÉb
 OƒLh á«ªgCG  ≈dEG  »ë«eôdG ¢ù«ªN ÉYO ¬ÑfÉL øe

.äÉjó∏ÑdG ≈∏Y AGQRƒdG ¢ù∏ée øe áHÉbQ
 ájó∏ÑdG ¢ùdÉéªdG ¿CG ≈dEG ∫’ódG ΩÉ°ùàHG .O äQÉ°TCGh
 »a  á©°Sƒe  QGhOCÉ``H  Ωƒ≤Jh  ,á°ü°üîàe  ¢ùdÉée  »g
 äÉjó∏ÑdG  ≈∏Yh  ,ÉfOÓH  »a  …ôéj  ÉªH  áfQÉ≤e  É`̀HhQhCG

.á«ë°üdG ø¡ªdG áÄ«g ™e ¿hÉ©àJ ¿CG
 »a  äÉjó∏ÑdG  ¬`̀H  Ωƒ≤J  ÉªH  OGó`̀ë`̀dG  ó`̀ª`̀MCG  OÉ`̀°`̀TCGh

.áeÉæªdG ´QGƒ°T á°UÉNh ,øjôëÑdG ´QGƒ°T ô«é°ûJ
 äÉjó∏ÑdG  ¿hDƒ``°``Th  ∫É`̀¨`̀°`̀TC’G  ô``̀jRh  ∫É``b  √Qhó``̀ H
 ÉæfEG  ,∞∏N  ΩÉ°üY  ¢Sóæ¡ªdG  »fGôª©dG  §«£îàdGh
 …ô°ùj Gògh áeÉ©dG á«fGõ«ªdG ¿ƒfÉb ≥«Ñ£àH ¿ƒeõà∏e
 πc  ¿CG  ≈`̀dEG  Éàa’  ,äÉjó∏Ñ∏d  á∏≤à°ùªdG  á«fGõ«ªdG  ≈∏Y
 hCG  IQGRƒdG  øe  AGƒ°S  áHÉbô∏d  ™°†îJ  äÉjó∏ÑdG  ∫ÉªYCG
 ¿GƒjO hCG áª°UÉ©dG áfÉeCG ¢ù∏ée hCG ájó∏ÑdG ¢ùdÉéªdG

.ájQGOE’G hCG á«dÉªdG áHÉbôdG
 í°VhCG  ,äÉjó∏ÑdG  ¥hóæ°U  »a  ¢†FÉØdG  ¿CÉ°ûHh
 Gòg  ¿ƒμj  ¿CG  ≈`̀ dEG  ¬`̀Lh  AGQRƒ``̀dG  ¢ù∏ée  ¿CG  ô`̀jRƒ`̀dG

 ,äÉjó∏Ñ∏d  ∑ôà°ûªdG  ¥hóæ°üdG  ø`̀e  GAõ``̀L  ¢†FÉØdG
 AGQRƒdG  ¢ù∏ée  øe  QGôb  Qó°U  »°VÉªdG  ΩÉ©dG  ∫ÓNh
 øe  GOó`̀Y  ∑Éæg  ¿EG  å«M  ,¢†FÉØdG  Gòg  øe  IOÉØà°SÓd
 ôNB’G ¢†©ÑdG Éª«a ,É¡°†©H ò«ØæJ CGóH »àdG äÉYhô°ûªdG
 äÉMÉ°ùdG πª°ûJh ,É¡fCÉ°ûH äÉ°übÉæªdG AGôLEG QƒW »a

.πMGƒ°ùdGh ÖYÓªdGh ≥FGóëdGh á«Ñ©°ûdG
 ô`̀jRƒ`̀dG  ∫É``b  ø«à«°ùÑdG  πMÉ°S  ´hô`̀°`̀û`̀e  ∫ƒ``̀Mh
 ,2019/2018  á«fGõ«e  øª°V  øe  ´hô°ûªdG  Gòg  ¿EG
 RÉéfEG ºJ ´hô°ûªdG Gòg íéæj ≈àMh ,√RÉéfEG ≈¡àfGh
 ≥jôW π«°UƒJ ƒgh ∫É¨°TC’G ¿hDƒ°T øe ôNBG ´hô°ûe
 ¿ƒ«∏e ∞∏μJh äGôàeƒ∏«c 3 áaÉ°ùªH πMÉ°ùdG Gòg ≈dEG

.¥ôëªdG »dÉgCG áeóîd ∂dPh ,QÉæjO
 º¡°SCG  äÉjó∏ÑdG  ¥hóæ°U  »a  ¢†FÉØdG  ¿CG  ±É°VCGh
 É¡æ«H øe áØ∏àîe ≥WÉæe »a iôNCG ™jQÉ°ûe RÉéfEG »a

.»dÓb »a ôNBGh è«gÉª°S πMÉ°Sh ô«eÉ©ªdG πMÉ°S
 ô«é°ûàd  ™jQÉ°ûªH  Ωƒ≤J  IQGRƒ`̀dG  ¿CG  ≈dEG  ¥ô£Jh
 ¥hQÉØdG ™WÉ≤J ô«é°ûJ É¡æe ,áμ∏ªªdG ´QGƒ°T π«ªéJh
 ,á«ÑæédG  ™WÉ≤J  ô«é°ûJ  ∂`̀dò`̀ch  ,Iô`̀«`̀Ñ`̀c  á«fGõ«ªH
 á≤jóMh  á«FÉªdG  á≤jóëdG  äÉYhô°ûe  ≈`̀dEG  áaÉ°VE’ÉH
 ¿CG  ≈dEG  G kô«°ûe ,ò«ØæàdG  ó«b  É¡©«ªLh iôÑμdG  ¥ôëªdG

.ÉÑjôb QƒædG iôà°S iôNCG ™jQÉ°ûe ∑Éæg

 IQhô°V ídÉ°üdG á≤FÉa áë°üdG IôjRh äócCG
 ñÉ°ùæà°S’Gh »LÓ©dG ñÉ°ùæà°S’G ø«H ≥jôØàdG
 ΩGó`̀î`̀à`̀°`̀SG º`̀à`̀j ¬````̀fCG ≈````̀dEG á``̀à``̀a’ ,…ô``̀KÉ``̀μ``̀à``̀dG
 πãe  ä’ÉëdG  ¢†©H  »a  »LÓ©dG  ñÉ°ùæà°S’G
 ºàj  å«M (É«ª«°SÓãdG)  »dƒμdG  ΩódG  ô≤a  ¢Vôe
 IQGRhh  ,≈°VôªdG  ≈`̀ dEG  á«YòédG  ÉjÓîdG  π≤f
 ,êÓ©dG  Gòg  πãe  »≤∏àd  ä’É`̀M  π°SôJ  áë°üdG
 ≈∏Y  …ƒàëj  ¬`̀fEÉ`̀a  …ôKÉμàdG  ñÉ°ùæà°S’G  É`̀eCG

.ôjPÉëªdG øe áYƒªée
 iQƒ°ûdG  ¢ù∏ée  á°ù∏L  ∫Ó`̀N  ∂`̀ dP  AÉ`̀L
 πjó©àH ¿ƒfÉb ´hô°ûe ¢†aôH â¡àfG »àdG ¢ùeCG
 Ω2017  áæ°ùd  (26)  ºbQ  ¿ƒfÉ≤dG  ΩÉμMCG  ¢†©H
 IóYÉ°ùªdG  á«Ñ£dG  äÉ«æ≤àdG  ΩGóîà°SG  ¿CÉ°ûH

 »YÉæ£°U’G  í«≤∏àdG  ≈∏Y
 »a  ó©ªdG)  ÜÉ`̀°`̀ü`̀N’Gh

 ¿ƒfÉ≤H ìGôàb’G Aƒ°V
 (ádó©ªdG  ¬à¨«°üH)

 ¢ù∏ée øe Ωó≤ªdG
 …òdGh  ,(ÜGƒædG

 ≈dEG  ±ó¡j  ¿Éc
 A Éæãà°S G

 ,ñÉ`̀°`̀ù`̀æ`̀à`̀°`̀S’G ô`̀¶`̀M ø``̀e á`̀«`̀Yò`̀é`̀dG É``jÓ``î``dG
 áμ∏ªe  »a  »LÓ©dG  ñÉ°ùæà°S’G  áMÉJEÉH  ∂`̀dPh
 ±ó¡à°ùj  ñÉ°ùæà°S’G  øe  ´ƒf  ƒgh  ,øjôëÑdG
 ¬°ùØf ¢†jôªdG  ÉjÓN øe á«æ«L IOÉe ∫Éª©à°SG
 ÉjÓN hCG ôμ°ùdG êÓ©d ¢SÉjôμæÑdG ÉjÓN êÉàfE’

.∞dÉàdG …ô≤ØdG Oƒª©dG ìÓ°UE’ á«Ñ°üY
 »a ó`̀Lƒ`̀j  ’ ¬``̀fCG  ≈∏Y Iô``jRƒ``dG  äOó`̀°`̀Th
 øjôëÑdG  »a  ∂dP  ºàj  ºdh  ñÉ°ùæà°SG  á«fÉª∏°ùdG
 ƒg  …ô`̀é`̀j  É``eh  ,è«∏îdG  ∫hO  »`̀a  ó`̀Lƒ`̀j  ’h
 ¢VGôeCG  êÓ©d  ´ÉîædG  á`̀YGQR  AGô``̀LEG  äÉ«∏ªY
 Oó°üH  áë°ü∏d  ≈∏YC’G  ¢ù∏éªdGh  ,É«ª«°SÓàdG
 á«YòédG  É`̀jÓ`̀î`̀dG  ΩGó`̀î`̀à`̀°`̀S’  ô«jÉ©e  ™`̀°`̀Vh
 ó©H  É¡eGóîà°SÉH  íª°ù«°Sh ájôjô°ùdG  çÉëHCÓd
 á«Ñ£dG äÉÄ«¡dG øe Ióªà©e ¿ƒμJh É«ª∏Y É¡JƒÑK

.á«dhódG
 âdÉb á«YòédG ÉjÓî∏d ∑ƒæH AÉ°ûfG ¿CÉ°ûHh
 √òg  AÉ°ûfE’  ™fÉe  óLƒj  ’  ¬`̀fEG  áë°üdG  Iô`̀jRh
 QGôZ  ≈∏Y  ∂dP  á°SGQO  É«dÉM  …ôéjh  ∑ƒæÑdG
 IóëàªdG  á«Hô©dG  äGQÉeE’G  ádhO  »a OƒLƒªdG
 äÉ`̀eó`̀î`̀dGh  ø¡ªdG  º«¶æJ  áÄ«gh  ,á≤«≤°ûdG
 ºà«d  á`̀eRÓ`̀dG  ô«jÉ©ªdG  ™°†J  zGô`̀¡`̀f{  á«ë°üdG

.áë°ü∏d ≈∏YC’G ¢ù∏éªdG øe ÉgOÉªàYG
 ´ƒ°Vƒe  º«¶æJ  ¿CG  ≈dEG  IôjRƒdG  äQÉ°TCGh
 ,π°üØæe  ¿ƒfÉb  ≈dEG  êÉàëj  á«YòédG  ÉjÓîdG
 §HGƒ°V ¬d ¿C’ π°üØe πμ°ûH ¢SQój ¿CG øμªjh

.á«Yô°T GQƒeCGh
 ¢ù∏ée  AÉ``°``†``YCG  ≥``Ø``JG  º`̀¡`̀Ñ`̀fÉ`̀L  ø``̀e
 ¢ù∏éªdÉH äÉeóîdG áæéd …CGQ ™e iQƒ°ûdG
 π°üØæe  ¿ƒ`̀fÉ`̀ b  Oƒ```Lh  á`̀«`̀ª`̀gCG  ¿CÉ`̀°`̀û`̀H
 »LÓ©dG  ñÉ°ùæà°S’G  äÉ«∏ªY  º¶æj
 ’óH  ,á«YòédG  ÉjÓîdÉH  ≥∏©àj  Ée  hCG
 í«≤∏àdG  ¿ƒfÉ≤d  »FõédG  πjó©àdG  øe
 …CGQ  ¿CG  ≈``̀dEG  øjô«°ûe  ,»YÉæ£°U’G
 á«eÓ°SE’G  ¿hDƒ°û∏d  ≈`̀∏`̀YC’G  ¢ù∏éªdG
 √òg ø`̀e  IOÉ`̀Ø`̀à`̀°`̀S’G  ΩÉ``̀eCG  ∫É`̀é`̀ª`̀dG  íàØj

.¢SÉæ∏d êÓ©dG ô«aƒàd á«æ≤àdG
 …CGQ  á`̀«`̀ª`̀gCG  ó`̀ jGõ`̀ dG  ∫’O  äó```̀cCG  É`̀gQhó`̀H
 ∫ÉéªdG íàa á«eÓ°SE’G ¿hDƒ°û∏d ≈∏YC’G ¢ù∏éªdG
 ´hô°ûªdG Gòg ¿CG ≈dEG Iô«°ûe ,áæ«©e QƒeCG ΩÉeCG
 áàa’  ,»YÉæ£°U’G  í«≤∏àdG  ¿ƒfÉ≤H  ¬d  ábÓY  ’
 ºà¡j »Yô°ûdG ÖfÉédG øY Qó°U Ée ¿CG á«ªgCG ≈dEG
 á©jô°ûdG  ™e  ≥Øàj  É`̀eh  É¡æe  ìÉÑªdG  ÖfÉédÉH

.iôNC’G äÉfÉjódGh á«eÓ°SE’G
 »`̀à`̀dG  ÜQÉ`̀é`̀ à`̀ dG  ¿CG  ø``̀e  ¢`̀†`̀©`̀Ñ`̀dG  Qò```̀Mh
 º≤©dG  êÓ`̀Y  ¿CÉ°ûH  É`̀eÉ`̀Y  40  QGó``̀e  ≈∏Y  äô`̀L
 √òg  ¿CGh  ,É¡MÉéf  âÑãJ  ºd  á«YòédG  ÉjÓîdÉH
 ΩódG  ¢VGôeCG  ¢†©H  êÓY  »a  Ωóîà°ùJ  á«æ≤àdG

.É«ª«cƒ∏dGh
 áæéd  á°ù«FQ  π°VÉØdG  OÉ¡L  .O  äQÉ`̀°`̀TCGh
 ájÉZ  ≈∏Y  ±ÓàNG  óLƒj  ’  ¬`̀fCG  ≈`̀dEG  äÉeóîdG
 ΩóîJ  á«æ≤J  ô«aƒJ  ±ó¡à°ùJ  »`̀à`̀dG  πjó©àdG
 øμd ,á«°ü©à°ùªdG ¢VGôeC’G øe ≈°VôªdG AÉØ°T
 ƒgh  ,¿ƒfÉ≤dG  Gòg  »a  ¬©°Vƒe  ¢ù«d  πjó©àdG
 ≈dEG  øÄª£f  ≈àM  πeÉμàe  ´hô°ûe  ≈dEG  êÉàëj

.ÖYÓJ …CG çhóM ΩóY
 ÉjÓî∏d õcôe É¡jód âjƒμdG ¿CG øY âØ°ûch
 IôÑ©e  ,Q’hO  ¿ƒ«∏e  22  ¬àØ∏c  ≠∏ÑJ  á«YòédG
 õcôe  øjôëÑdG  iód  ¿ƒμj  ¿CG  ≈dEG  É¡©∏£J  øY

.¬∏ãe
 ≈dEG  ∫’ó`̀dG  ΩÉ°ùàHG  .O  â`̀YO  É¡ÑfÉL  øe
 ¢üàîj  øjôëÑdG  »`̀a  »ãëH  õ`̀cô`̀e  Oƒ``̀Lh

.á«YòédG ÉjÓîdÉH
 á`̀ª`̀gÓ`̀é`̀dG  º``̀jô``̀e  .O  â``̀dÉ``̀b  É```̀gQhó```̀H
 º«¶æàd  á«æWƒdG  áÄ«¡∏d  …ò«ØæàdG  ¢ù«FôdG
 ìôà≤ªdG  π°UCG  ¿EG  á«ë°üdG  äÉeóîdGh  ø¡ªdG
 ô¶ëJ âfÉc »àdG IOÉªdÉH ≥∏©àj ¿Éc ¿ƒfÉ≤H

 ¿ƒfÉb  »`̀a  ø`̀«`̀Lhõ`̀dG  áé°ùfCG  ñÉ°ùæà°SG
 ,ô¶ëdG  ™aôd  ìôà≤ªdG  AÉLh  ,ÜÉ°üN’G

 ¿ƒfÉb  ∑Éæg  ¿ƒμj  ¿CG  ÉæÑ∏W  Éææμdh
 øe  πª°TCG  ¬``fC’  ñÉ°ùæà°SÓd  π°üØæe

.º≤©dG ä’ÉM êÓY »a QÉ°üëf’G
 á«YòédG  ÉjÓîdÉH  êÓ`̀©`̀dG  ¿CG  â`̀aÉ`̀°`̀VCGh
 ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀ª`̀dGh ,É`̀«`̀ª`̀∏`̀Y â`̀Ñ`̀ã`̀j º``̀d π``eÉ``c π`̀μ`̀°`̀û`̀H
 ÜQÉéàdG  »a  É¡eGóîà°SG  º¶f  áë°ü∏d  ≈∏YC’G
 ,É¡eGóîà°SG  ºàj  É«ª∏Y  âàÑK  ¿EGh  ,ájôjô°ùdG
 É«ª∏Y  âÑãªdGh  êÓ©dG  Gòg  »a  ójóédG  ¿B’Gh
 AGhó```̀ dG á`̀Ä`̀«`̀g »``̀a â``̀Ñ``̀KGh ¬`̀eGó`̀î`̀à`̀°`̀SG º```Jh
 Ée  ƒg  ¿ÉHÉ«dGh  á«μjôeC’G  IóëàªdG  äÉj’ƒdÉH
 §≤a  Ö∏≤dG  á∏°†Yh  áÑcôdG  ñÉ°ùæà°SÉH  ≥∏©àj
 áYGQR ≈dEG áaÉ°VE’ÉH á«fô≤dG »a ∂dP á«fÉμeEG ™e
 πμ°ûH  øμd  ,á«fÉWô°ùdG  ¢VGôeC’G  »a  ´ÉîædG

.âÑãj ºd ΩÉY

…QGOE’Gh »dÉªdG É¡dÓ≤à°SG ≈∏Y ßaÉëJ äÉjó∏ÑdG
««

««

ádhódG á``«fGõ«e ≈``dEG äÉ``jó∏ÑdG äGOGô``jEG ó``jQƒJ ¢``†aôj iQƒ``°ûdG

áHÉbô∏d ™°†îJ äÉjó∏ÑdGh ..»``MÓ°UE’G ´hô°ûªdG ìhQ ™e ¢``VQÉ©àj πjó©àdG

:ó«ª◊GóÑY óªMCG Öàc
:áæWÓ°ùdG ÒeC’GóÑY ôjƒ°üJ

 ¿ƒfÉb ´hô°ûe ¢ù∏éªdG ¢ù«FQ ídÉ°üdG ídÉ°U øH »∏Y á°SÉFôH ¢ùeCG ¬à°ù∏L »a iQƒ°ûdG ¢ù∏ée ¢†aQ
 ióMEG  »g ájó∏ÑdG  ¢ùdÉéªdG  ¿CG  AÉ°†YC’G  ócCG  å«M ,ádhó∏d  »eƒª©dG  ÜÉ°ùëdG  ≈dEG  äÉjó∏ÑdG  äGOGôjEG  ójQƒàH
 …QGOE’Gh »dÉªdG É¡dÓ≤à°SG ≈∏Y á¶aÉëªdG Öéjh ,ióØªdG ∂∏ªdG ádÓL Iô°†ëd »MÓ°UE’G ´hô°ûªdG äGôªK

.áμ∏ªªdÉH ™HQC’G äÉ¶aÉëªdG áeóN »a ÉgQhO AGOCG π°UGƒJ ≈àM
 ´hô°ûe  ¿CÉ°ûH  ≥HÉ°ùdG  É¡Øbƒe  øY  â©LGôJ  ób  iQƒ°ûdG  ¢ù∏éªH  áÄ«ÑdGh  áeÉ©dG  ≥aGôªdG  áæéd  âfÉch
 ¥OÉ°U OÉ°TCGh ,¢ù∏éªdÉH ájOÉ°üàb’Gh á«dÉªdG ¿hDƒ°ûdG áæéd ™e Écôà°ûe ÉYÉªàLG äó≤Y ¿CG ó©H ∂dPh ¿ƒfÉ≤dG
 ôjój  ¿CG  ≈dEG  ±ó¡j  »MÓ°UE’G  ´hô°ûªdG  ¿CG  ≈dEG  Éàa’  ,ø«àæé∏dG  ø«H  ∑ôà°ûªdG  ´ÉªàL’G  OÉ≤©fÉH  áªMQ  ∫BG

.»MÓ°UE’G ´hô°ûªdG ìhQ ™e ¢VQÉ©àj ¿ƒfÉ≤dG ´hô°ûe ¿CGh ,á«eƒ«dG ¬JÉ«M ¿hDƒ°T øWGƒªdG
 ¿RGƒàdG ≥«≤ëJ ±ó¡à°SGh ,ÉëàØæeh É«WGô≤ªjO ¿Éc ¬fCÉH  ∑ôà°ûªdG ´ÉªàL’G πHCG  õjõ©dGóÑY .O ∞°Uhh
 ÉgQÉÑàYÉH ,¥ô£dGh á«∏ëªdG ¿hDƒ°ûdÉH áªà¡e äÉjó∏ÑdG ¿CG ≈dEG G kô«°ûe ,á«∏ëªdG äGQGOE’Gh ájõcôªdG IQGOE’G ø«H
.ÜGƒædG ¢ù∏éeh áeƒμëdG áHÉbôd ™°†îJh πª©J ¿CG äÉjó∏Ñ∏d í«àf ¿CG Éæ«∏Yh ,øWGƒªdG äÉLÉ«àMG ≈dEG ÜôbCG

.»LÉëdG OGDƒa |

.áë°üdG IôjRh |.π°VÉØdG OÉ¡L .O |

.ídÉ°üdG ídÉ°U øH »∏Y | .á«dÉªdG áHÉbôdG ¿GƒjOh ÜGƒædG ¢ù∏ée áHÉbôd ™°†îJ äÉjó∏ÑdG ¿CG GhócCG ¿ƒjQƒ°ûdG |

 á`̀æ`̀é`̀d AÉ``̀ °``̀ û``̀ fEÉ``̀ H ó``«``°``û``j í``̀ dÉ``̀ °``̀ ü``̀ dG
ÜGƒ``̀ æ``̀ dGh iQƒ``̀ °``̀ û``̀ dG »`̀°`̀ù`̀∏`̀é`̀e ¿hDƒ```̀°```̀T

 ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  ídÉ°üdG  ídÉ°U  ø`̀H  »∏Y  ó``̀cCG
 iQƒ°ûdG  »°ù∏ée  ¿hDƒ°T  áæéd  AÉ°ûfEG  ¿CG  iQƒ°ûdG
 ≥«°ùæàdGh ,ôªãªdG ¿hÉ©àdG õjõ©J ¬fCÉ°T øe ÜGƒædGh
 ,ájò«ØæàdGh  á«©jô°ûàdG  ø«à£∏°ùdG  ø«H  ôªà°ùªdG
 óªM ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†M äÉ©∏£J ≥«≤ëàd
 »°†ªdGh ,ióØªdG  OÓÑdG  πgÉY áØ«∏N ∫BG  ≈°ù«Y øH
 ´hô°ûªdG πX »a Ωó≤àdGh ìÉéædG øe ójõe ó°üM »a

.¬àdÓéd »MÓ°UE’G
 áæéd  AÉ°ûfEÉH  iQƒ°ûdG  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  OÉ°TCGh
 ¢UôM  É kæ«Ñe  ,ÜGƒ`̀æ`̀dGh  iQƒ°ûdG  »°ù∏ée  ¿hDƒ°T
 á°SÉFôH áeƒμëdG ™e ¿hÉ©àdG ≈∏Y iQƒ°ûdG ¢ù∏ée
 ∫BG  ¿Éª∏°S  øH  áØ«∏N  ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U
 ¿ód  øe  º`̀YOh  IófÉ°ùªHh  ,AGQRƒ``̀ dG  ¢ù«FQ  áØ«∏N
 ∫BG  óªM  øH  ¿Éª∏°S  ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U
 ∫hC’G  ÖFÉædG  ≈∏YC’G  óFÉ≤dG  ÖFÉf  ó¡©dG  »dh  áØ«∏N

.AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«Fôd
 ¢ù∏ée  Öàμe  áÄ«g  ´É`̀ª`̀à`̀LG  ∫Ó`̀N  ∂`̀ dP  AÉ`̀L
 ¿hDƒ°T  áæé∏H  ,¢`̀ù`̀eCG  ìÉÑ°U  ,¬à°SÉFôH  iQƒ°ûdG
 π°†a  øH  ºfÉZ  á°SÉFôH  ÜGƒædGh  iQƒ°ûdG  »°ù∏ée
 ,ÜGƒædGh iQƒ°ûdG »°ù∏ée ¿hDƒ°T ôjRh ø«æ«YƒÑdG
 ∫BG  »∏Y  øH  ódÉN  ï«°ûdG  áæé∏dG  AÉ°†YCG  Qƒ°†ëHh

 ,±ÉbhC’Gh á«eÓ°SE’G ¿hDƒ°ûdGh ∫ó©dG ôjRh áØ«∏N
 á«dÉªdG  ô`̀jRh  áØ«∏N  ∫BG  áØ«∏N  øH  ¿Éª∏°S  ï«°ûdGh
 ¿Gó«ªM »∏Y óªëe øH π«ªLh ,»æWƒdG OÉ°üàb’Gh
 óªëe  øH  »∏Yh  ,á«YÉªàL’G  á«ªæàdGh  πª©dG  ôjRh
 »a  åMÉÑà∏d  ∂dPh  ,ΩÓ`̀YE’G  ¿hDƒ°T  ôjRh  »ë«eôdG

.iQƒ°ûdG ¢ù∏ée ™e ¿hÉ©àdG ¬LhCG
 ¿CG ≈```̀ dEG iQƒ``°``û``dG ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀e ¢`̀ù`̀«`̀FQ QÉ```°```TCGh
 ¥Ó£fG  òæe  â≤≤ëJ  »àdG  á«©jô°ûàdG  äGRÉ`̀é`̀fE’G
 äAÉ``̀L ió`̀ Ø`̀ª`̀ dG π`̀ gÉ`̀©`̀ dG á`̀dÓ`̀é`̀d ô``̀gGõ``̀ dG ó`̀¡`̀©`̀dG
 á«©jô°ûàdG  ø«à£∏°ùdG  ø«H  ácôà°ûe  Oƒ¡éd  G kQÉªK
 õjõ©J ¬fCÉ°T øe áæé∏dG π«μ°ûJ ¿CG G kócDƒe ,ájò«ØæàdGh
 áeƒ¶æe  º`̀YO  »a  Ö°üj  Éª«a  πeÉμàdGh  π°UGƒàdG
 øWƒdG  á°†¡f  »`̀a  º¡°ùj  É`̀ª`̀Hh  ,∑ôà°ûªdG  πª©dG

.ø«æWGƒªdG äÉMƒªW ≥«≤ëJh
 ¬JÉ«æªJ  øY  iQƒ°ûdG  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  Üô``̀YCGh
 iQƒ°ûdG  »°ù∏ée  ¿hDƒ°T  áæéd  AÉ°†YCGh  ¢ù«Fôd
 π«μ°ûJ ±GógCG Æƒ∏H »a ìÉéædGh ≥«aƒàdG ÜGƒædGh
 ¢ù∏ée  OGó©à°SG  G kócDƒe  ,É¡JÉjÉZ  ≥«≤ëJh  áæé∏dG
 ≥«°ùæàdGh  ¿hÉ©àdG  ¥É`̀aBG  øe  ójõe  íàØd  iQƒ°ûdG
 »a  Qƒ£Jh »©jô°ûJ  Ωó≤J  øe  ≥≤ëJ Ée  ≈∏Y AÉæÑ∏d

.ä’ÉéªdG ≈à°T

øjôëÑdG øY á«dhódG ƒØ©dG áª¶æe äÉ£dÉ¨e ô``μæà°ùj ziQƒ°ûdG{

á«YòédG ÉjÓî∏d ∂æH AÉ°ûfEGh ..øjôëÑdG »a ñÉ°ùæà°SG ’ :áë°üdG IôjRh

z¢VÉ¡LE’G{`H ≥``∏©àj ¿ƒ``fÉ≤H ìGô``àbG ¢``VÉ¡LEG

 áWƒ∏¨e  äÉeƒ∏©e  øe  á«dhódG  ƒØ©dG  áª¶æe  ôjô≤J  ¬æª°†J  Ée  iQƒ°ûdG  ¢ù∏ée  ôμæà°SG
 É k«YGO  ,øjôëÑdG  áμ∏ªe  »a  ¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤Mh  á«WGô≤ªjódG  Iô«°ùe  ¢ùªJ  áë«ë°U  ô«Z  äÉfÉ«Hh
 äGP äÉ¡édGh á«æ©ªdG äÉ°ù°SDƒªdG ™e π°UGƒàdGh ,ábƒKƒe QOÉ°üe OÉªàYG ≈dEG á«dhódG äÉª¶æªdG

.ágGõædGh á«Yƒ°VƒªdG ≈dEG ó≤àØJ ôjQÉ≤J OGóYEG øe ’óH ,»bƒ≤ëdG ¿CÉ°ûdÉH á∏°üdG
 äÉeƒ∏©e øe ¬æª°†J Éeh ,á«dhódG ƒØ©dG áª¶æe øY QOÉ°üdG ôjô≤àdG ™HÉJ ¬fCG ¢ù∏éªdG ø«Hh
 áμ∏ªe  ¬°û«©J  …òdG  ™bGƒdG  ¢ùμ©J  ’h  ≥FÉ≤ëdG  ≈dEG  óæà°ùJ  ’  ,áë«ë°U  ô«Z  äÉfÉ«Hh  áWƒ∏¨e
 ôjô≤àdG OÉ©àHG ¢ùμ©j …òdG ôeC’G ƒgh ,äÉjôëdGh ¿É°ùfE’G ¥ƒ≤M ¿Éª°V »a ÉgOƒ¡Lh øjôëÑdG
 ôjQÉ≤àdG  OGó`̀YEG  »a  É¡YÉÑJG  Öéj  »àdG  ,á«aÉØ°ûdGh  á«Yƒ°VƒªdGh  á«æ¡ªdG  ÇOÉÑeh  ¢ù°SCG  øY

 äGƒæb QÉÑNCGh ,á¡jõf ô«Z QOÉ°üe øe ôjô≤àdG »a IOQGƒdG äÉeƒ∏©ªdG AÉ≤à°SG ºJ å«M ,á«bƒ≤ëdG
.É¡à«bGó°üe ΩóY É¡æY ±ô©ojh ,Iõ«ëàe á«eÓYEG

 »a  OQh Éªd  √QÉμæà°SG  øY ¬«a  Üô©j  …òdG  âbƒdG  »a  iQƒ°ûdG  ¢ù∏ée ¿EG{  ¿É«ÑdG  ±É°VCGh
 »àdG  äÉMÉéædGh  äGõéæªdGh  ,øjôëÑdG  áμ∏ªªd  ±ô°ûªdG  »bƒ≤ëdG  πé°ùdÉH  ó«°û«d  ,ôjô≤àdG
 ≈∏Y  É¡JÉ°ù°SDƒe  ∞∏àîªH  áμ∏ªªdG  ¢UôM  ¢ùμ©j  Ée  ƒgh  ,¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤M  ájÉªM  »a  É¡à≤≤M
 É¡∏ªYh  ,á«dhódG  äGógÉ©ªdGh  äÉ«bÉØJ’G  π«©ØJh  ΩGôàMGh  ,¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤M  ÇOÉÑªH  ΩGõàd’G
 º«≤d  É¡àjÉYQh ÉgQhO RGôHEGh ,Ωó≤àªdG »bƒ≤ëdG É¡é¡f ï«°Sôàd á«dhódG äÉª¶æªdG ™e ôªà°ùªdG

 .z™ªàéªdG ±É«WCGh äÉÄa ™«ªL ø«H IGhÉ°ùªdGh ,ádGó©dGh ¢ûjÉ©àdGh íeÉ°ùàdG

 ¢ùeCG  ídÉ°üdG  á≤FÉa  áë°üdG  Iô`̀jRh  â°†¡LCG
 ¢ù∏ée  AÉ`̀°`̀†`̀YCG  ó``̀MCG  ø`̀e  Éeó≤e  ¿ƒ`̀fÉ`̀≤`̀H  ÉMôà≤e
 Ö£dG  áæ¡e  ádhGõe  ¿ƒfÉb  πjó©J  ¿CÉ°ûH  iQƒ°ûdG
 í«àJ IOÉe πjó©àH ≥∏©àªdGh ¿Éæ°SC’G ÖWh …ô°ûÑdG
 Ée GPEG πeÉëdG ICGôª∏d ¢VÉ¡LE’G á«∏ªY AGôLEG AÉÑWCÓd

.ø«æédG ≈∏Y º«°ùL ô£N ∑Éæg ¿Éc
 ¢TÉ≤ædG AóH πÑb É¡à∏NGóe »a IôjRƒdG âÑ∏Wh
 ¢ù∏éªdG  ¿C’ ,ìGôàb’G  Gòg π«LCÉJ  ¿ƒfÉ≤H  ìôà≤ª∏d
 ∞μ©j  AÉÑWC’G  á«©ªL  ™e  ¿hÉ©àdÉH  áë°ü∏d  ≈∏YC’G
 ¿ƒfÉb  ≈∏Y  äÓjó©J  AGôLEG  øe  AÉ¡àf’G  ≈∏Y  É«dÉM
 äÓjó©àdG  √ò`̀g  πª°ûJh  ,…ô°ûÑdG  Ö£dG  á`̀dhGõ`̀e

 ÉªH  ¢`̀VÉ`̀¡`̀LE’G  äÉ«∏ªY  AGô`̀LEÉ`̀ H  á°UÉîdG  IOÉ`̀ª`̀dG
 Iô`̀jRƒ`̀dG  äQÉ``°``TCGh .¿ƒ`̀fÉ`̀≤`̀H  ìGô`̀ à`̀ b’G  ™`̀e  ≥°ùàj
 ¬ªjó≤J  ºàj  ±ƒ°S  ójóédG  ¿ƒfÉ≤dG  ´hô°ûe  ¿CG  ≈dEG
 ¬°VôY  ó©H  ô¡°T  ∫Ó`̀N  á«©jô°ûàdG  á£∏°ùdG  ≈``̀dEG
 ºfÉZ  √ó`̀cCG  Ée  ƒgh  .áë°ü∏d  ≈∏YC’G  ¢ù∏éªdG  ≈∏Y
 ,ÜGƒædGh iQƒ°ûdG »°ù∏ée ¿hDƒ°T ôjRh ø«æ«YƒÑdG
 ÓKÉªe  É°üf  øª°†àj  ¿ƒfÉ≤dG  ´hô°ûe  ¿CG  ≈dEG  Éàa’
 AÉ°†YCG ø«H πjƒW ∫Éé°S ó©Hh .¿ƒfÉ≤H ìGôàb’G øe
 ,¿ƒfÉ≤H ìGôàb’G ¢TÉ≤f π«LCÉJ Ö∏W ¿CÉ°ûH ¢ù∏éªdG
 GQÉ¶àfG ìGôàb’G ¢†aQ ≈∏Y âjƒ°üàdÉH ôeC’G ≈¡àfG

 .áeƒμëdG øe ∫Éë«°S Éªd

http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1201531
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 ôØN  IOÉ«b  ô≤ªH  ¢ùeCG  AÉ°ùe  ó≤Y  »Øë°U  ôªJDƒe  »a  …OÉ«°S  É`̀YOh
 Ö∏£dG óæY ∞bƒàdGh πMGƒ°ùdG ôØN óYGƒ≤H ΩGõàd’G ≈dEG IQÉëÑdG πMGƒ°ùdG
 Üô¡dG hG ôeGhCÓd ´É«°üf’G ΩóY ádÉM »a ¬fC’ ,¬àØdÉîe ∫ÉM »a ≈àM ¬æe
 ÉØ«°†e  ,ÉØdÉîe  ¢ù«dh  Üô¡e  ¬fCG  ≈∏Y  ¬©e  πeÉ©àdG  ¿ƒμ«°ùa  ájQhódG  øe
 ìÓ°ùdG  Öjô¡J  äÉ«∏ªY »a  ≈àM IóMGh á°UÉ°UQ ≥∏£j ºd  2013 òæe  ¬fCG
 ≈∏Y  »æeCG  ójó¡J  óLƒjh  ∞∏àîe  É«dÉM  »æeC’G  ™°VƒdG  øμdh  äGQóîªdGh
 ¢†jô©J  Ωó©d  IQÉëÑdG  ≈∏Y  ¬«ÑæàdGh  QòëdG  ¬©e  Öéjh  øjôëÑdG  áμ∏ªe
 øeC’G õjõ©àd äGAGôL’G øe á∏ªL PÉîJG ºJ ób ¬fCG ÉØ«°†e ,ô£î∏d º¡JÉ«M
 Éª«a  ábÓ©dG  äGP  äÉ¡édG  ™e  ≥«°ùæàdGh  ¿hÉ©à∏d  äÉ«dBG  âæª°†J  …ôëÑdG

.ôëÑdG »a ¿ƒfÉ≤dG PÉØfEGh äÉ«∏ª©dG äGAGôLG ¢üîj
 ó«°üdG  øe  óëdÉH  ≥∏©àJ  äGAGô``̀LE’G  ∂∏J  ¿CG  …ôëH  AGƒ∏dG  í`̀°`̀VhCGh
 IhôãdG  ≈∏Y á¶aÉëª∏d  º¶æªdG  ô«Z ó«°üdGh »fƒfÉ≤dG  ô«Z ó«°üdGh ôFÉédG
 ≥«≤ëJ »a É¡«∏Y ∫ƒ©j »àdG á«°SÉ°SC’G äGhôãdG ióMEG ÉgQÉÑàYÉH á«μª°ùdG
 ób  á©ÑàªdG  á«é«JGôà°S’G  ¿CG  ≈`̀dEG  Éàa’  ,øjôëÑdG  áμ∏ªªd  »FGò¨dG  ø`̀eC’G

 ¢üîj ÉªH É¡d áª¶æªdG äGQGô≤dGh ø«fGƒ≤dG øe áeõM QGó°UEG ≈∏Y â∏ªà°TG
 äÉ¡édG ióMEG ÉgQÉÑàYÉH πMGƒ°ùdG ôØN âeÉb å«M ,…ôëÑdG ó«°üdG º«¶æJ
 πc  PÉîJÉH  ôFÉédG  ó«°üdG  ™æeh  ájôëÑdG  áÑbGôªdG  èeÉfôH  »a  á«°SÉ°SC’G

.áMÉàªdG á«fƒfÉ≤dG Ö«dÉ°S’G
 ô«Zh  »fƒfÉ≤dG  ô«Z  ó«°üdG  ¿CG  …OÉ«°S  AÓY  …ôëH  øcQ  AGƒ∏dG  ó`̀cCGh
 á∏ªL ôÑY ∂dPh ,É¡àëaÉμe Öéj »àdG ájôëÑdG ºFGôédG ióMEG ôÑà©j º¶æªdG
 ≥«°ùæàdGh  ¿hÉ©à∏d  äÉ«dBG  âæª°†J  …ôëÑdG  ø`̀eC’G  õjõ©àd  äGAGô`̀LE’G  øe
 PÉØfEGh  äÉ«∏ª©dG  äGAGôLG  ¢üîj  Éª«a  ábÓ©dG  äGP  á«eƒμëdG  äÉ¡édG  ™e
 »a »æeC’G ™°VƒdG ¿EG ∫Ébh .ájôëÑdG áªjôédG áëaÉμeh ôëÑdG »a ¿ƒfÉ≤dG
 ìÓ°ùdG ƒHô¡e Ωƒ≤j å«M ,Iô«¨àe äGójó¡àdGh ô«¨àe øjôëÑdG áμ∏ªe √É«e
 ôØN  äÉ`̀ jQhO  ∫É¨°TG  É`̀gRô`̀HCG  øe  ,¢UôØdG  ™«ªL  ∫Ó¨à°SÉH  äGQóîªdGh
 Éeób 27 ó«°U ójQGôW ∫Éª©à°SGh »fƒfÉ≤dG ô«Z ó«°üdG áëaÉμe »a πMGƒ°ùdG
 ,áã«ÑN  Ö«dÉ°SCG  ΩGóîà°SG  ôÑY  Öjô¡àdG  äÉ«∏ªY  »a  Éeób 31h  Éeób 29h
 äGƒb É¡H âeÉb »àdG §Ñ°†dG äÉ«∏ªY ¿EÉa 2019 ≈àM 2013 òæe ¬fG GócDƒe

 ôÑY  âªJ  äGQóîªdGh  äGôéØàªdGh  ìÓ°ùdG  Öjô¡J  AGƒ°S  πMGƒ°ùdG  ôØN
.Iô«¨°üdG ÜQGƒ≤dG

 á©jô°ùdG ÜQGƒ≤dG ™e πeÉ©àdG »a ájôëÑdG äÉjQhódG äGAGôLEG ¿CG ócCGh
 á°SQÉªªH øeC’G ∫ÉLôd Égƒeóîà°ùe íª°ùj ’h ∞bƒàJ ’h ÉgQGòfEG ºàj »àdGh
 ô«Z Éaóg ÉgôÑà©à°S ájQGOGôdG áeƒ¶æªdG ≈∏Y É¡aô©j Ée óLƒj ’h º¡ÑLGh
 »àdGh á«fƒfÉ≤dG äGAGôLE’G øª°V ¬©e πeÉ©àdG ºà«°Sh É«FGóY Éaógh ±ô©e

.π«∏dG Iôàa »a É°Uƒ°üNh ô£î∏d É¡«ÑμJôe ¢Vô©J ób
 IhôãdG  ≈∏Y  á¶aÉëªdG  »a  πMGƒ°ùdG  ôØN  QhO  ≈`̀ dEG  …OÉ«°S  QÉ`̀°`̀TCGh
 á∏°UGƒeh  ¿hÉ©àdG  ¢ù∏ée  ∫hO  ™e  ô°TÉÑªdG  ≥«°ùæàdG  ≈dEG  Éàa’  ,ájôëÑdG
 ±É©°VCG 9 ≠∏ÑJ »àdGh øjôëÑdG áμ∏ªªH á£«ëªdG √É«ªdG »a »dhódG ≥«°ùæàdG
 ≈dEG  øjOÉ«°üdG  É«YGO  ,πMGƒ°ùdG  ôØN  äÉ«dhDƒ°ùe  ∞YÉ°†j  Ée  ,á°ùHÉ«dG
 iód ¿EG  ∫Ébh .ájƒ¡dG  øY ∞jô©à∏d  ∞bƒàdGh ø«fGƒ≤dÉH  ΩGõàd’Gh ¿hÉ©àdG
 ióªdG  á£°Sƒàeh Ió«©H  äGô«eÉch á«∏MÉ°S äGQGOGQ  ΩÉ¶f πMGƒ°ùdG  ôØN

.»æWƒdG ΩÉ¶ædGh ,øØ°ùdÉH ∞jô©à∏d »dhódG ΩÉ¶ædG ≈dEG áaÉ°VE’ÉH

 ô¶ëH  á°UÉîdG  äGQGô`̀≤`̀dG  PÉØfEG  »a  øjOÉ«°üdG  ¿hÉ©J  …OÉ«°S  øªKh
 ôªKCG ób ¿hÉ©àdG Gòg ¿CG GócDƒe ,áeóîà°ùªdG á«fƒfÉ≤dG ô«Z äGhOC’Gh ó«°üdG
 äÉØdÉîe ¢VÉØîfÉH  äÉ«FÉ°üME’G  ¬Jô¡XCG  Ée  ƒgh ,ájôëÑdG  IhôãdG  »aÉ©J

.2018 ΩÉ©H áfQÉ≤e 2019 ΩÉY ∫ÓN ó«°üdG
 »a  É°VÉØîfG  πMGƒ°ùdG  ôØN óFÉb  É¡°VôY »àdG  äÉ«FÉ°üME’G  äô¡XCGh
 â¨∏H »àdGh ,2018 ΩÉY É¡à≤HÉ°S øY 2019 áæ°ùd  ó«°üdG  äÉØdÉîe ºFGôL
 ,§≤a áØdÉîe 180 ≈dEG  2019 ΩÉY »a â°†ØîfG Éªæ«H ,ó«°U áØdÉîe 341
 ≈dEG 2019 ΩÉY »a ô¶ëdG Iôàa ∫ÓN •ƒÑ°†ªdG ¿É«HhôdG ºéM ™ØJQG Éªæ«H

.≥HÉ°ùdG ΩÉ©dG ∫ÓN ÉæW 11`H áfQÉ≤e ÉæW 13 áHGôb
 êÉ«°ùdG ´hô°ûe ø«H Ée áª¶fCG 4 ≈∏Y ºàJ áÑbGôªdG äÉ«∏ªY ¿CG ±É°VCGh
 ,á«é«JGôà°SG ™bGƒe ≈∏Y IOƒLƒªdG á«∏MÉ°ùdG äOGOGôdGh »fhôàμd’G »æe’G
 Iõ¡LCGh  ±GógC’G  ≈∏Y  ±ô©à∏d  ióªdG  á£°Sƒàeh  ióªdG  Ió«©H  äGô«eÉch
 πc ≈∏Y ±ô©àdG Iõ¡LCG ƒg ójóédG Å°ûdGh ,á«dhódG »μ«JÉeƒJh’G ±ô©àdG

.πMGƒ°ùdG ôØN IOÉ«b iód É¡JÉfÉ«Hh …ôëÑdG π≤ædG πFÉ°Sh

 á«∏«∏dG äÉØdÉîªdG »ÑμJôe ™e πeÉ©àdG äÉ«dBG õjõ©J :πMGƒ°ùdG ôØN
««äÉ``jQhódG ∫É``¨°TE’ ó``«°üdG ÜQGƒ``b ¿ƒ``eóîà°ùj ¿ƒ``Hô¡ªdG :…OÉ``«°S AGƒ``∏dGäÉ``jQhódG ∫É``¨°TE’ ó``«°üdG ÜQGƒ``b ¿ƒ``eóîà°ùj ¿ƒ``Hô¡ªdG :…OÉ``«°S AGƒ``∏dG

¿ƒfÉ≤dG PÉØfEG äGAGôLEG øª°V »FGóY ¬fCG ≈∏Y ±ô©ªdG ô«Z ±ó¡dG ™e πeÉ©àæ°S :ócDƒjh¿ƒfÉ≤dG PÉØfEG äGAGôLEG øª°V »FGóY ¬fCG ≈∏Y ±ô©ªdG ô«Z ±ó¡dG ™e πeÉ©àæ°S :ócDƒjh

á«fƒfÉb ô«Z äGhOCÉ``H ó«°üdG ΩóYh øjOÉ«°üdG ¿hÉ``©J ≈dEG Oƒ©j á``jôëÑdG IhôãdG »``aÉ©J

:®ƒØ ΩÓ°SEG Öàc
 ôØN  óFÉb  …OÉ«°S  ¬∏dGóÑY  AÓ`̀Y  …ôëH  ø`̀cQ  AGƒ`̀∏`̀dG  ó`̀cCG
 á«æeCG  äGójó¡J  ¬`̀LGƒ`̀J  øjôëÑdG  áμ∏ªe  √É«e  ¿CG  πMGƒ°ùdG
 ¿CG  Gó`̀cDƒ`̀e  ,™«ªédG  ™e  ¿hÉ©àdGh  á¶≤«dG  »Yóà°ùJ  Iô«¨àe
 .ô£î∏d  É¡«ÑμJôe  áeÓ°S  ¢Vô©J  Ó«d  ÖμJôJ  »àdG  äÉØdÉîªdG
 ÖcGôe  ¿ƒeóîà°ùj  áë∏°SC’Gh  äGQóîªdG  »Hô¡e  ¿EG  ∫É`̀bh
 …òdG âbƒdG »a ,á«eGôLE’G º¡JÉ££îe ò«Øæàd Iô«¨°üdG ó«°üdG
 ≈∏Y Gô£N πãªj ÉªH Ó«d ó«°üdG äÉØdÉîe IQÉëÑdG ¬«a ÖμJôj
 ¿EG PEG ∞dÉîªdG OÉ«°üdGh Üô¡ªdG ø«H ábôØàdG áHƒ©°üd º¡àeÓ°S
 GócDƒe ,»fhôàμd’G OÉæ°SE’G RÉ¡L ≈∏Y ¬JÉfÉ«H ô¡¶J ød ô«NC’G
 ¿ƒÑ«éà°ùj ’ øjòdG  ø«ØdÉîªdG øjOÉ«°üdG ™e πeÉ©àdG  á«dBG  ¿CG
 ô«Z  ±ó¡dG  ÉªdÉWh  ,áeOÉ≤dG  IôàØdG  áØ∏àîe  ¿ƒμà°S  äÉjQhó∏d
 äGAGô``̀LE’G  øª°V  »`̀FGó`̀Y  ¬`̀ fCG  ≈∏Y  ¬©e  πeÉ©àæ°ùa  ±hô`̀©`̀e

.á«fƒfÉ≤dG

 ø``̀jô``̀ë``̀Ñ``̀dG ..»```̀ ª```̀ dÉ```̀ Y ´Ó``̀ £``̀ à``̀ °``̀ SG
ø`̀FÉ`̀Hõ`̀dG IOÉ`̀©`̀°`̀ù`̀d ≈````̀dhC’G á`̀Ñ`̀Jô`̀ª`̀dG »`̀ a

»MÉ«°S ¢ü«NôJ ¿hO øe ≥≤°T …ôLCÉà°ùe ó°V á«fƒfÉ≤dG äGAGôLE’G PÉîJG

:¬æjO øH .O ..øjôëÑdG á©eÉéH Iô°VÉëe »a

É``fhQƒμdÉH  á``HÉ°UE’G  Ö``Ñ°ùj  ó``b  äÉ``eÉªμdG  AGó``JQG
 á≤«bódG  á«ëdG  äÉæFÉμdG  º∏Y  PÉà°SCG  É`̀YO
 Ωƒ∏©dGh  Ö£dG  á«∏c  »a  ájó©ªdG  ¢`̀VGô`̀eC’Gh
 QƒàcódG PÉà°SC’G »Hô©dG è«∏îdG á©eÉéH á«Ñ£dG
 äGRGô`̀à`̀M’G  ò`̀NCG  ≈`̀ dEG  ¬æjO  ø`̀H  ∑QÉ`̀Ñ`̀e  ódÉN
 ôÑY  ,á«°üî°ûdG  áaÉ¶ædÉH  ΩGõàd’ÉH  á«FÉbƒdG
 á«£¨Jh  ,áë«ë°üdG  á≤jô£dÉH  øjó«dG  π°ùZ
 ÖæéJh ,∫É©°ùdG hCG ¢SÉ£©dG óæY ∞fC’Gh ºØdG
 IQhô°V  ™e  ,ø«æ«©dGh  ¬LƒdGh  ∞`̀fC’G  ¢ùªd
 øcÉeC’G  øY  OÉ©àH’Gh  ≈°VôªdG  á£dÉîe  ΩóY
 áHÉ°UE’G øe ájÉbƒ∏d ájQhô°†dG ô«Z áªMOõªdG
 É kàa’ ,(19 ó«aƒc) óéà°ùªdG ÉfhQƒμdG ¢VôªH
 øe  ójõj  ób  á«FÉbƒdG  äÉeÉªμdG  ™°Vh  ¿CG  ≈dEG
 ¬LƒdG  ¢ùªd  QGôμàd  ,¢VôªdÉH  áHÉ°UE’G  ¢Uôa
 ∫É≤àfG  πeGƒY  ó`̀MCG  πãªj  …ò`̀ dGh  ,ø«æ«©dGh
 »≤∏j  ¬æjO  øH  .O.CG  ¿É`̀ch   .¢VôªdG  ¢Shô«a
 Iô°VÉëe øjôëÑdG á©eÉL »a Ωƒ∏©dG á«∏c »a
 á«∏μdG ó«ªY ájÉYQ âëJ âª«bCG á«Ø«≤ãJ á«ª∏Y
 ,ƒ∏ëdG  ≈Ø£°üe  óªëe  Qƒ`̀à`̀có`̀dG  PÉ`̀à`̀ °`̀SC’G

 äÉjóëàdG  ...ÉfhQƒc  ¢Shô«a{  :¿GƒæY  âëJ
 áæéd  á°ù«FQ  ø`̀e  º«¶æàH  ,zá`̀jÉ`̀bƒ`̀dG  ¥ô``̀Wh
 Iô°VÉëªdG IÉ«ëdG Ωƒ∏Y º°ùb »a äGô°VÉëªdG
 ¢Shô«a  ¿CG  í°VhCGh   .¢VƒY  ΩÉ¶f  ¿ƒ°ù«e

 äÉ°Shô«ØdG øe (19 ó«aƒc) óéà°ùªdG ÉfhQƒc
 êÉàdG  ¬Ñ°ûj  »æ«JhôH  AÉ£Z  OƒLƒd)  á«LÉàdG
 …ò`̀dGh  ,(¢Shô«Ø∏d  á`̀«`̀KGQƒ`̀dG  IOÉ`̀ª`̀dG  ∞∏¨j
 áahô©e  äÉ°Shô«a  ™`̀e  ¬Ñ«côJ  »`̀a  ¬HÉ°ûàj

 ,í°TôdGh ΩÉcõdÉH äÉfGƒ«ëdG Ö«°üJh ,É k≤HÉ°S
 á£dÉîe  ≥jôW  øY  É¡«dEG  π≤àæj  ¬`̀fCG  ó≤à o©jh
 ¿CG  ≈dEG  G kô«°ûe  ,¢û«aÉØîdG  äÓ°†ah  äGRGôaEG
 IQób  É¡d  »àdG  ä’Ó°ùdG  øe  ÉfhQƒc  ¢Shô«a
 øeh ,¿É°ùfE’G  ≈dEG  ¿Gƒ«ëdG  øe ∫É≤àf’G  ≈∏Y
 äGRGôaEG  ≥jôW  øY  ,ô°ûÑdG  á«≤H  ≈dEG  ¿É°ùfE’G
 áHÉ°UE’G  ¢`̀VGô`̀YCG  G kô``̀cGP  ..»°ùØæàdG  RÉ¡édG
 ,IQGôëdG  áLQO ´ÉØJQG  :É¡æe »àdGh ¢VôªdÉH
 ,ø«àFôdG  »a OÉëdG ÜÉ¡àd’Gh ¢ùØæàdG  ≥«°Vh
 ≈`̀dEG  á`̀aÉ`̀°`̀VE’É`̀H  äÓ°†©dGh  π°UÉØªdG  Ω’BGh
 áμ∏ªe  πé°ùJ  ºd  …òdG  âbƒdG  »ah   .∫É©°ùdG
 ™bƒJ  ,¢VôªdÉH  áHÉ°UEG  ä’É`̀M  …CG  øjôëÑdG
 ™e  ¢Shô«ØdG  QÉ°ûàfG  QÉ°ùëfG  ¬æjO  øH  .O.CG
 ,AÉà°ûdG π°üa AÉ¡àfGh IQGôëdG äÉLQO ´ÉØJQG
 É¡JòîJG  »àdG  á«FÉbƒdG  ô«HGóàdG  ≈`̀dEG  G kô«°ûe
 ä’É`̀ë`̀dG  ™``̀e  π`̀eÉ`̀©`̀à`̀dG  »``̀a  á`̀ë`̀°`̀ü`̀dG  IQGRh
 äÉ°UƒëØdG  ó©H  ø«ÑJ  »àdGh  ,É¡«a  ¬Ñà°ûªdG

.á«Ñ∏°S ä’ÉM É¡fCG

 á«FÉæédG ádOC’Gh åMÉÑª∏d áeÉ©dG IQGOE’G ΩÉY ôjóe ìô°U
 ,áeÉ©dG  ÜGOB’G  ájÉªMh  ô°ûÑdÉH  QÉéJ’G  áëaÉμe  áWô°T  ¿CÉH
 øjôëÑdG  áÄ«¡H  äÉeóîdGh  ≥aGôªdG  IQGOEG  ™e  ≥«°ùæàdÉHh
 á«fƒfÉ≤dG  äGAGô``̀LE’G  PÉîJÉH  âeÉb  ,¢VQÉ©ªdGh  áMÉ«°ù∏d

 ≈dEG  Éª¡«∏Y  ¿ƒªFÉ≤dG  óªY  ,ø«ØdÉîe  ø««æÑe  √ÉéJ  IQô≤ªdG
 ¢ü«NôJ  ¿hO  øe  ,»eƒ«dG  ô«LCÉàdG  ΩÉ¶æH  ≥≤°ûdG  ô«LCÉJ

.»MÉ«°S
 ºJ  ,¿CÉ°ûdG  Gò`̀g  »a  äÉeƒ∏©e  OhQh  ó©H  ¬`̀fCG  í`̀°`̀VhCGh

 áeRÓdG äÉæjÉ©ªdG AGôLEGh ,…ôëàdGh åëÑdG ∫ÉªYCG Iô°TÉÑe
 ¿CG ≈dEG Égƒæe ,IQƒcòªdG äÉØdÉîªdG äƒÑK ≈dEG äQÉ°TCG »àdGh
 PÉîJÉH ÉgQhóH Ωƒ≤à°S ,¢VQÉ©ªdGh áMÉ«°ù∏d øjôëÑdG áÄ«g

 .¿CÉ°ûdG Gòg »a áeRÓdG äGAGôLE’G

 IOÉ©°ùd ≈dhC’G áÑJôªdG øjôëÑdG áμ∏ªe â∏àMG
 øe  ôãcCG  πª°T  »ªdÉY  ´Ó£à°SG  »a  ∂dPh  øFÉHõdG
 É¡JôLCG  á°SGQO  »a  ,ºdÉ©dG  ∫ƒM  ¢üî°T  16000
 áμ∏ªe  ácô°ûdG  âëæeh  .ä’É°üJÓd  zÉjÉaBG{  ácô°T
 óæ¡dG ´Ó£à°S’G »a É¡à∏J ,»ÑgòdG QÉ«©ªdG øjôëÑdG
 äÉj’ƒdGh  IóëàªdG  á«Hô©dG  äGQÉ`̀eE’Gh  âjƒμdGh

.á«μjôeC’G IóëàªdG
 áØ∏àîe  äÉYÉ£b  á©Ñ°S  ≈∏Y  ´Ó£à°S’G  õcQh
 ;ä’É°üJ’G  ;≥aGôªdG  ;¿Gô«£dG  ;±QÉ°üªdG  :»g
 .¥OÉæØdGh  ;á«fhôàμdE’G  IQÉéàdG  ;áFõéàdÉH  ™«ÑdG
 √òg  øe  áà°S  »a  ≈dhC’G  áÑJôªdG  áμ∏ªªdG  â∏àMGh
 »a óæ¡dG ó©H á«fÉãdG áÑJôªdG â∏àMG Éªc ,äÉYÉ£≤dG

.¥OÉæØdG ´É£b
 71^3  áé«àf  ≈∏Y  øjôëÑdG  áμ∏ªe  â∏°üMh
 √óªà©J  …ò`̀dG  AÓª©dG  IOÉ©°S  ô°TDƒe  øª°V  á£≤f
 èFÉàf  §°Sƒàe  ≈∏Y  ô«Ñc  πμ°ûH  áeó≤àe  ,ácô°ûdG
 Éª«a  ,á£≤f  61^1  ≈`̀ dEG  â∏°Uh  »àdG  ´Ó£à°S’G
 50 ≈∏Y É¡dƒ°üëH Ö«JôàdG º∏°S ø«àæLQC’G â∏jòJ
 ø«H É°VQ áÑ°ùf ≈∏YCG áμ∏ªªdG â∏é°Sh .§≤a á£≤f
 ≈àM 1946 ó«dGƒe øe ájôª©dG áÄØdG øª°V AÓª©dG
 ó«dGƒe  øe  ájôª©dG  áÄØdG  äó°üM  Éªæ«H  ,1964
 äÉæ«fÉªãdG  ∞°üàæe  ≈àM  äÉæ«à°ùdG  ∞°üàæe
 ø«H  §«°ùH  ±ÓàNG  Oƒ`̀Lh  º`̀ZQ  ,≈``̀fOC’G  áÑ°ùædG

.ø«àÄØdG
 äÉ©«ÑªdG  ôjóe  »Ñ∏M  øJÉa  IPÉà°SC’G  âdÉbh
 ô°TDƒe ôaƒj{ :ä’É°üJÓd zÉjÉaBG{ ácô°T »a »ª«∏bE’G
 á≤jôW ¿ƒHõdG áHôéàd É k≤ah IOÉ©°ù∏d »ªdÉ©dG (ÉjÉaCG)
 É°VQh  IOÉ©°S  ¢SÉ«≤d  ∫ÉªYC’Gh  äÉeƒμë∏d  IójóL
 …òdG í°ùª∏d πªμe ó¡L ƒgh ,ø«æWGƒªdGh øFÉHõdG
 IóëàªdG ºeC’G πãe äÉª¶æªdGh äÉ°ù°SDƒªdG ¬jôéJ

 ƒªædGh  IOÉ©°ùdG  ø«H  §HGôdG  ≈∏Y  ±ô©à∏d  ∂`̀dPh
 ô°üà≤j ’ ¿CG »a πeCÉf ¬dÓN øe …òdGh ,…OÉ°üàb’G
 ÉªfEGh IOÉ©°ù∏d ácôëªdG πeGƒ©dG ≈∏Y ÉfOÉ°TQEG ≈∏Y
 äÉeƒμëdG  ≈dEG  ∫ƒ°Uƒ∏d  ≥jôW  áWQÉN  Éæd  í«à«d
 IOÉ©°ùdG  ø«°ùëJ  πÑ°ùH  º¡Øjô©Jh  äÉ°ù°SDƒªdGh
 OƒJ  Éªc  .zø«μ∏¡à°ùªdGh  ø«æWGƒªdG  iód  É°VôdGh
 ¢ù∏ée  ∫hO  ≈dEG  »fÉ¡àdG  ≈ª°SÉH  Ωó≤àJ  ¿CG  zÉjÉaCG{
 øjôëÑdG  áμ∏ªe  É¡æ«H  ø`̀eh  á«é«∏îdG  ¿hÉ`̀©`̀à`̀dG
 Ö°ùëH  »àdGh  ,IóëàªdG  á«Hô©dG  äGQÉ`̀eE’G  ádhOh
 »ÑgòdG  QÉ«©ªdG  â©°Vh  ,ôjô≤àdG  ¬æY  ∞°ûc  É`̀e
 â≤≤M  óbh  .¿ƒHõdG  áHôéàd  É k≤ah  á«∏μdG  IOÉ©°ù∏d
 Üòéd ≈∏ãªdG  áÄ«ÑdG  AÉ°ûfEG  »a ìÉéædG  ∫hódG  √òg
 »a  É¡à«ªæJ  ôÑY  AGƒ`̀°`̀S  Iô°TÉÑªdG  äGQÉªãà°S’G
 í«àj  Ée  ƒgh  ,êQÉîdG  øe  É¡HÉ£≤à°SG  hCG  πNGódG
 ¿EÉa  ôjô≤àdG  Ö°ùëHh  ,øFÉHõ∏d  ÜQÉéàdG  π°†aCG
 iƒà°ùe ≈∏Y IOÉ©°S ôãcC’G ºg øjôëÑdG »a øFÉHõdG
 ,É¡YÓ£à°SG iôL äÉYÉæ°U ™Ñ°S »dGƒM »a ºdÉ©dG
 äÉjƒà°ùe  ≈∏YCG  ≥«≤ëJ  øY  áμ∏ªªdG  ∞°ûμJ  Éªc
 äÉYÉæ°üdG  ∞∏àîe  »a  ø«æWGƒªdG  iód  IOÉ©°ùdG
 ºYód  É keób  ≈©°ùf  øëfh  ,ô°TDƒªdG  »a  ádƒª°ûªdG
 »a IOÉ©°ùdG øe ≈∏YCG äÉjƒà°ùe ≥«≤ëJ »a áμ∏ªªdG

.áeOÉ≤dG äGƒæ°ùdG
 AÓª©dG  ≈`̀æ`̀KCG  ,IOó`̀ë`̀e  äÉYÉ£b  ≈`̀ dEG  ô¶ædÉH
 ≈∏Y ∫ƒ°üëdG º¡«∏Y â∏ q¡°S »àdG  ∑ƒæÑdG  QhO ≈∏Y
 ,É¡fhójôj  »`̀à`̀dG  äÉ`̀eó`̀î`̀dGh  äÉéàæªdG  ∞∏àîe
 ≈∏Y ®ÉØëdG »a äÉeóîdG …Ohõe QhO ≈dEG  áaÉ°VEG
 Ö∏ZCG  Ωõà∏J  ,∂dP  ≈∏Y  IhÓY  .ø«°ü∏îªdG  AÓª©dG
 ó«YGƒªdÉH  áμ∏ªªdG  »a  á∏eÉ©dG  ¿Gô«£dG  äÉcô°T
 äÉ`̀eó`̀Nh äÉéàæe IOƒ``̀L  ≈``̀dEG  á`̀aÉ`̀°`̀VEG  IOó`̀ë`̀ª`̀dG

 .ä’É°üJ’G
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امللك يهنئ رئي�سة اإ�ستونيا بذكرى اال�ستقالل

البحرين تهنئ اإمرباطور اليابان بذكرى ميالده

بعث ح�سرة �ساحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة عاهل البالد املفدى، برقية 

اإ�ستونيا؛ وذلك مبنا�سبة ذكرى  تهنئة اإىل الرئي�سة كري�ستي كاليوليد رئي�سة جمهورية 

ا�ستقالل بالدها.

امللك  اجلاللة  �ساحب  ح�سرة  بعث 

البالد  عاهل  خليفة  اآل  عي�سى  بن  حمد 

املفدى، برقية تهنئة اىل جاللة الإمرباطور 

وذلك  اليابان؛  اإمرباطور  ناروهيتو 

فيها  اأعرب  جاللته،  ميالد  ذكرى  مبنا�سبة 

له  تهانيه ومتنياته  اأطيب  امللك عن  جاللة 

مبوفور ال�سحة وال�سعادة بهذه املنا�سبة.

امللكي  ال�سمو  �ساحب  بعث  كما 

رئي�س  خليفة  اآل  �سلمان  بن  خليفة  الأمري 

الوزراء، برقية تهنئة اإىل جاللة الإمرباطور 

ناروهيتو اإمرباطور اليابان؛ وذلك مبنا�سبة 

عيد ميالد جاللته، اأعرب �سموه يف برقيته 

مبوفور  له  ومتنياته  تهانيه  اأطيب  عن 

ال�سحة وال�سعادة بهذه املنا�سبة. 

الأمري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  وبعث 

اآل خليفة ويل العهد نائب  �سلمان بن حمد 

لرئي�س جمل�س  الأول  النائب  الأعلى  القائد 

الوزراء، برقية تهنئة اإىل جاللة الإمرباطور 

ناروهيتو اإمرباطور اليابان؛ وذلك مبنا�سبة 

ذكرى ميالد جاللته، اأعرب �سموه فيها عن 

اأطيب تهانيه ومتنياته له مبوفور ال�سحة 

وال�سعادة بهذه املنا�سبة.

يرعاه نا�سر بن حمد وي�سارك فيه خرباء من البحرين وخارجها

البحرين ت�ستعد لعقد اأول موؤمتر لطّب القلب الريا�سي باملنطقة

وال�سحية  الطبية  الكوادر  جهود  ا�ستمرار  واأكدت 

التي ت�ستقطب  لتنظيم وعقد مثل هذه امللتقيات املتميزة 

اخلربات املتخ�س�سة من داخل وخارج مملكة البحرين؛ 

لتبادل اخلربات ومناق�سة اآخر التطورات يف جمال الطب 

ا »قلب الريا�سيني«. واأ�سارت الوزيرة  الريا�سي، خ�سو�سً

تعزز  التي  الفعاليات  هذه  مثل  عقد  اأهمية  اإىل  ال�سالح 

من موقع ومكانة البحرين يف املقام الأول، واإبرازها على 

ال�سعيد العاملي يف تنظيم املوؤمترات وامللتقيات الدولية 

اإىل  املتخ�س�سة التي حتقق الأهداف املن�سودة، والرامية 

تعزيز خطط القطاع ال�سحي.

واأعربت ال�سالح عن تقديرها و�سكرها ل�سمو ال�سيخ 

العلمية  بامللتقيات  �سموه  اهتمام  على  حمد؛  بن  نا�سر 

بالبحرين،  ال�سحي  القطاع  وفعاليات  لأن�سطة  ودعمه 

م�سيدة باجلهود املبذولة جتاه تنظيم وعقد هذه املوؤمترات 

الطبية التي ت�سهم يف تعزيز موقع مملكة البحرين على 

خريطة تنظيم وا�ست�سافة اأهم املوؤمترات الدولية، والتي 

وال�سخ�سيات  امل�ساركني  من  عدد  اأعمالها  يف  ي�سارك 

البارزة من خمتلف دول العامل.

كبرًيا  كًما  املوؤمتر  يجذب  باأن  متنياتها  عن  ت  وعربرّ

دول  من  واملهتمني  واملتحدثني  الأكادمييني  من  ونوعًيا 

لي�ستفيد  اخلربات  باأف�سل  اجلل�سات  لإثراء  العامل؛ 

فيه  يلتقي  اإذ  والطبي،  ال�سحي  بالقطاع  العاملون  منها 

والطالب؛  والأكادمييون  واملهنيون  والأطباء  اخلرباء 

على  والطالع  اخلربات  وتبادل  املعرفة  ت�سارك  بهدف 

اآخر الدرا�سات والأبحاث واأحدث الأ�ساليب الت�سخي�سية 

اأن  اآملة  احليوي،  املجال  هذا  يف  والوقائية  والعالجية 

طب  ممار�سي  دور  تعزيز  يف  ت�سهم  بتو�سيات  يخرج 

اأمرا�س القلب والطب الريا�سي يف البحرين واملنطقة.

ويف �سوؤال لـ»الأيام« حول توفري م�سعفني باملما�سي 

تتعر�س  قد  التي  احلالت  لإنقاذ  الريا�سية  وال�سالت 

الذي  املوؤمتر  �ست�سبق  التي  الفرتة  يف  قلبية  ل�سكتات 

»اإن جمعية  ال�سالح:  �سُيعقد خالل �سهر �سبتمرب، قالت 

الهالل الأحمر قامت م�سكورة بتدريب العديد من املتطوعني 

منه«،  بالقرب  حالة  لأي  يتعر�س  من  اإنقاذ  بهدف 

فرتة  خالل  مقت�سرة  غري  الريا�سة  »ممار�سة  واأ�سافت 

ال�سيف، بل يجب ممار�ستها طوال العام بهدف املحافظة 

على ال�سحة، اإل اأن هناك ن�سائح دائًما يتم توجيهها ملن 

املنا�سبة،  الأوقات  اختيار  يف  الريا�سة  مبمار�سة  يرغب 

يف  الظهرية  اأوقات  خالل  ممار�ستها  جتنب  ا  خ�سو�سً

ف�سل ال�سيف، اإذ تكون درجات احلرارة مرتفعة، وهذا ما 

يوؤدي اإىل حدوث �سكتات قلبية كما �سهدنا خالل الأعوام 

املا�سية«.

ا�ست�ساري  خليفة  عادل  الدكتور  قال  جانبه،  من 

اأمرا�س القلب وكهرباء القلب، رئي�س ق�سم كهرباء القلب 

للقلب،  التخ�س�سي  خليفة  اآل  خليفة  بن  حممد  مبركز 

طب  موؤمتر  فكرة  اإن  للموؤمتر،  املنظمة  اللجنة  رئي�س 

القلب الريا�سي جاءت بعد ت�سكيل جلنة لدرا�سة حالت 

مملكة  يف  الريا�سية  وال�سالت  املما�سي  يف  الوفيات 

البحرين يف ال�سيف املا�سي، وذلك بتوجيه �ساٍم من �سمو 

ال�سيخ نا�سر بن حمد اآل خليفة ممثل جاللة امللك لالأعمال 

اخلريية و�سوؤون ال�سباب م�ست�سار الأمن الوطني رئي�س 

العامة  لالأمانة  والريا�سة،  لل�سباب  الأعلى  املجل�س 

جلنة  ت�سكيل  اإىل  والريا�سة  لل�سباب  الأعلى  مبجل�س 

لدرا�سة حالت الوفيات يف املما�سي وال�سالت الريا�سية. 

واأكد اأن هذه اللجنة �سمرّت نخبة من اخلرباء واملخت�سني 

والت�سالت  املوا�سالت  ووزارة  ال�سحة  ووزارة  من 

الأ�سغال  ووزارة  والريا�سة،  ال�سباب  �سوؤون  ووزارة 

و�سوؤون البلديات والتخطيط العمراين، واملجل�س الأعلى 

للبيئة، وهيئة الكهرباء واملاء، ومركز حممد بن خليفة اآل 

خليفة للقلب، واللجنة الأوملبية البحرينية.

واأ�ساف اأنه بعد درا�سة هذه احلالت خرجت اللجنة 

مبجموعة من التو�سيات، من �سمنها اإقامة موؤمتر طبي 

»قلب  بعنوان  الريا�سي  القلب  بطب  خمت�س  �سامل 

ال�سيخ  �سمو  اىل  ُرفعت  التو�سيات  وهذه  الريا�سيني«، 

جميع  على  �سموه  وافق  اإذ  خليفة  اآل  حمد  بن  نا�سر 

رعاية  على  باملوافقة  تكررّم  كما  التو�سيات،  هذه  بنود 

جمال  هو  الريا�سي  القلب  طب  اأن  وبنيرّ  املوؤمتر.  هذا 

بتقدمي  يهتم  القلب،  اأمرا�س  درا�سة  علم  يف  متخ�س�س 

الذين  النا�سطني  والأفراد  للريا�سيني  ال�سحية  الرعاية 

املعروفة  الدموية  والأوعية  القلب  اأمرا�س  من  يعانون 

من  العديد  وي�سمل  قبل،  من  ت�سخي�سها  يتم  التي مل  اأو 

القلبي،  الت�سوير  مثل  للقلب،  الفرعية  التخ�س�سات 

كهرباء القلب، اأمرا�س �سرايني القلب، اأمرا�س الت�سوهات 

الأع�ساء،  القلب، وعلم وظائف  اأمرا�س ع�سلة  اخللقية، 

على  التخ�س�س  هذا  ي�ستمل  اأن  بد  ل  النحو  هذا  وعلى 

اأطباء لديهم معرفة وا�سعة يف هذه املجالت.

واأو�سح اأن موؤمتر طب القلب الريا�سي �سوف ُيعقد 

بني الفرتة ما بني 24 ايل 26 �سبتمرب 2020، بالتعاون 

وعاملية،  وعربية  خليجية  وموؤ�س�سات  جمعيات  مع 

الإماراتية،  القلب  جمعية  اخلليجية،  القلب  جمعية  مثل 

للطب  النيل  وادي  م�ست�سفى  الكويتية،  القلب  جمعية 

الأول يف  اأنه  املوؤمتر  هذا  ما مييز  اأن  م�سيًفا  الريا�سي، 

يف  ا  متخ�س�سً موؤمتًرا  بو�سفه  الأو�سط  ال�سرق  منطقة 

طب القلب الريا�سي، وقد مت ت�سكيل جلنة من قبل مركز 

ووزارة  للقلب  التخ�س�سي  خليفة  اآل  خليفة  بن  حممد 

للقلب  بن خليفة  مركز حممد  من  اأع�ساًء  ت�سمل  ال�سحة 

اأع�ساء  ايل  بالإ�سافة  الطبي،  ال�سلمانية  م�ست�سفى  ومن 

من وزارة ال�سحة واملجل�س الأعلى لل�سباب والريا�سة، 

الرتبية  ووزارة  والريا�سة،  ال�سباب  �سوؤون  ووزارة 

والتعليم، ووزارة �سوؤون الإعالم.

ح�سني املرزوق:

ك�سفت   وزيرة   ال�سّحة   فائقة   ال�سالح   عن   ترتيبات   كبرية   جتري   لتنظيم   موؤمتر   طبّي،   ُيعقد   لأول   مرة   يف   ال�سرق   الأو�سط،   بعنوان   » قلب   الريا�سيني « ،   اإذ  من   املزمع   اأن   ينطلق   يف   �سهر  

 �سبتمرب   املقبل .                                

ويف   موؤمتر   �سحايف   ُعقد يوم اأم�س   بفندق   » اآرت   روتانا«    بجزيرة   اأمواج،   قالت   الوزيرة   اإن   املوؤمتر   �سيُقام   برعاية   من   �سمو   ال�سيخ   نا�سر   بن   حمد   اآل   خليفة   ممثل   جللة   امللك   للأعمال  

 اخلريية   و�سوؤون   ال�سباب م�ست�سار   الأمن   الوطني   رئي�س   املجل�س   الأعلى   لل�سباب   والريا�سة .                                         

وذكرت   اأن   املوؤمتر   الطبّي   الكبري   من   املزمع   اأن   يرّكز   على   الوعي   اللزم   يف   كيفية   ت�سخي�س   وعلج   خمتلف   الأمرا�س   املتعلقة   بالقلب،   وتوفري   اأف�سل   الفر�س   لتح�سني   احلياة   للمر�سى،  

 اإىل   جانب   اإك�ساب   املعنيني   واملخت�سني    بالبحرين   الفر�س   لتبادل   اخلربات   والطلع   على   اآخر   امل�ستجدات   املتعلقة   مبجال   عملهم .                                           

تنفيًذا الأمر ويل العهد بتوزيع 5000 وحدة �سكنية

»االإ�سكان« توّزع دفعة جديدة من وحدات مدينة خليفة

الأمري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  لأمر  تنفيًذا 

نائب  العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد  بن  �سلمان 

جمل�س  لرئي�س  الأول  النائب  الأعلى  القائد 

�سكنية،  وحدة   5000 بتوزيع  الوزراء، 

احلمر  يعقوب  بن  با�سم  املهند�س  اأعلن 

حي  م�سروع  مفاتيح  ت�سليم  الإ�سكان  وزير 

خليفة  مبدينة  ع�سكر«  »ريا�س  النعيمات 

الواقعة يف املحافظة اجلنوبية.

مدينة  م�سروع  اإن  الإ�سكان  وزير  وقال 

املدرجة  الرئي�سة  امل�ساريع  اأحد  ُيعد  خليفة 

ح�سرة  اأمر  لتنفيذ  الوزارة  برنامج  �سمن 

اآل  عي�سى  بن  حمد  امللك  اجلاللة  �ساحب 

األف   40 ببناء  املفدى،  البالد  ملك  خليفة 

اللتزام  اإىل  بالإ�سافة  �سكنية،  وحدة 

الإ�سكاين الوارد يف برنامج احلكومة احلايل.

واأ�ساف »احلمر« اأن مدينة خليفة ُتعد من 

�سواطئ  بوجود  تتميز  اإذ  النموذجية،  املدن 

فيها،  العامة  للحدائق  خم�س�سة  وم�ساحات 

رة من  متطورّ �سبكة  ما بني جزرها  تربط  كما 

اأنه مت ت�سميم  اإىل  الطرق واجل�سور، م�سرًيا 

املداخل  من  بعدد  مو�سولة  لتكون  املدينة 

الرئي�سة ل�ستيعاب احلركة املرورية لقاطني 

املنطقة وزوارها، مع مراعاة توفري م�سارات 

مع  الهوائية،  والدراجات  للم�ساة  خم�س�سة 

العام،  النقل  ل�سيارات  توقف  حمطات  توافر 

رئي�سة  كهرباء  توفري حمطات  اإىل  بالإ�سافة 

وفرعية، وحمطة مياه واأخرى ملعاجلة مياه 

ال�سرف ال�سحي، ف�سالً عن وجود اخلدمات 

وح�سانات  كاجلوامع،  الرئي�سة  واملرافق 

وجامعة،  واملدار�س،  الأطفال،  وريا�س 

وعيادات،  �سحية  ومراكز  وم�ست�سفى، 

احلدائق  اإىل  بالإ�سافة  ريا�سية،  ومدينة 

املفتوحة.

يعقوب  بن  با�سم  املهند�س  اأ�سار  كما 

امل�ساريع  من  خليفة  مدينة  اأن  اإىل  احلمر 

بتوزيعها  الوزارة  تقوم  التي  الإ�سكانية 

لتنفيذ  للوزارة  الزمني  الربنامج  اإطار  يف 

وحدة   5000 بتوزيع  العهد  ويل  �سمو  اأمر 

البحرين  مدن  م�ساريع  على  موزعة  �سكنية 

يف  ال�سكنية  املجمعات  وم�ساريع  اجلديدة 

اململكة. حمافظات 

وزير املالية ي�سيد بجهود »الثقافة« 

ا�ستقبلت رئي�سة هيئة البحرين للثقافة والآثار ال�سيخة مي بنت حممد اآل خليفة، يف 

ال�سيخ  الوطني  والقت�ساد  املالية  وزير  فرباير 2020،  املوافق 23  الأحد  اأم�س  مكتبها 

�سلمان بن خليفة اآل خليفة. 

اآل  اإىل ال�سيخ �سلمان بن خليفة  اآل خليفة بال�سكر  هت ال�سيخة مي بنت حممد  وتوجرّ

خليفة؛ جلهوده امل�ستمرة من اأجل الرتقاء مبكانة مملكة البحرين الثقافية وال�ستمرار يف 

حتقيق النمو القت�سادي، موؤكدة اأهمية ت�سافر جهود جميع القطاعات مبا ي�سهم يف دفع 

ال يف هذا املجال. عجلة القت�ساد ودور الثقافة الفعرّ

 جانب من املوؤمتر ال�سحايف 

https://www.alayam.com/alayam/local/843534/News.html
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67 منهم يف البلديات الأربع ملخالفات قانون النظافة

وزير العدل يخّول 132 موظًفا �ضفة ال�ضبط الق�ضائي يف 9 جهات حكومية

�سارة جنيب:

الإ�سالمية  وال�سئون  العدل  وزير  اأ�سدر 

 9 خليفة  اآل  علي  بن  خالد  ال�سيخ  والأوقاف 

جهات  يف  موظفني  تخويل  ب�ساأن  ــرارات،  ق

خمتلفة »�سفة ماأمور �سبط ق�سائي«، بالن�سبة 

للجرائم التي تقع يف دوائر اخت�سا�ساتهم. 

القرارات تخويل 21 موظفا يف  وت�سمنت 

بلدية املنطقة اجلنوبية �سفة ماأموري ال�سبط 

الق�سائي بالن�سبة للجرائم التي تقع يف دوائر 

اخت�سا�سهم، باملخالفة لأحكام قانون النظافة 

اإىل  بالإ�سافة  التنفيذية،  ولئحته  العامة، 

املنطقة  بلدية  يف   5 العا�سمة،  اأمانة  يف   17

ال�سمالية، و 24 يف بلدية املحرق.

اإدارة  موظفي  من   23 تخويل  مت  كما 

التفتي�ش بوزارة التجارة وال�سناعة وال�سياحة 

�سفة ماأموري ال�سبط الق�سائي، وذلك بالن�سبة 

للجرائم التي تقع يف دوائر اخت�سا�سهم.

 19 اإ�سافة  ب�ساأن  قراًرا  الوزير  واأ�سدر 

الق�سائي  ال�سبط  ماأموري  اأ�سماء  اإىل  موظفا 

الوطني،  والقت�ساد  املالية  وزارة  من موظفي 

بالإ�سافة اإىل 17 اآخرين، مت تعيينهم بال�سفة 

الوطني  والقت�ساد  املالية  بوزارتي  ذاتها 

لأغرا�ش  وال�سياحة  والتجارة  وال�سناعة 

قانون �سريبة القيمة امل�سافة.

موظفي  من   6 تخويل  القرارات  و�سملت 

هيئة تنظيم �سوق العمل �سفة ماأموري ال�سبط 

الق�سائي بالن�سبة للجرائم التي تقع يف دائرة 

تنظيم  قانون  لأحكام  باملخالفة  اخت�سا�سهم 

�سوق العمل والقرارات ال�سادرة تنفيًذا له. 

ل�سنة  رقم )46(  بقانون  للمر�سوم  ووفًقا 

اجلنائية،  الإجــراءات  قانون  باإ�سدار   2002

فاإنه يجوز بقرار من وزير العدل بالتفاق مع 

الوزير املخت�ش تخويل بع�ش املوظفني �سفة 

ماأموري ال�سبط الق�سائي بالن�سبة اإىل اجلرائم 

التي تقع يف دوائر اخت�سا�سهم وتكون متعلقة 

باأعمال وظائفهم. 

ماأموري  على  يجب  املر�سوم،  وبح�سب 

التبليغات  يقبلوا  اأن  الق�سائي  ال�سبط 

اجلرائم،  ب�ساأن  اإليهم  ترد  التي  وال�سكاوى 

يح�سلوا  اأن  مروؤو�سيهم  وعلى  عليهم  ويجب 

على جميع الإي�ساحات الالزمة لت�سهيل حتقيق 

بها  يعلمون  التي  اأو  اإليهم  تبلغ  التي  الوقائع 

جميع  يتخذوا  اأن  وعليهم  كانت،  كيفية  باأية 

الو�سائل التحفظية الالزمة للمحافظة على اأدلة 

اجلرمية. 

تثبت  اأن  اأنه »يجب  املر�سوم على  وين�ش 

ماأمورو  بها  يقوم  التي  ـــراءات  الإج جميع 

ال�سبط الق�سائي يف حما�سر موقع عليها منهم 

يبني فيها وقت اتخاذ الإجراء ومكان ح�سوله، 

على  اأي�سا  املحا�سر  تلك  ت�سمل  اأن  يجب  كما 

�سمعوا،  الذين  واخلــراء  ال�سهود  توقيع 

وتر�سل املحا�سر اإىل النيابة العامة مع الأوراق 

والأ�سياء امل�سبوطة«.

وزير »ال�ضباب« ي�ضتطلع احتياجات »رابعة اجلنوبية«

والريا�سة  ال�سباب  �سوؤون  وزير  زار 

الرابعة  الدائرة  املوؤيد،  توفيق  بن  اأمين 

النائب  بح�سور  اجلنوبية،  باملحافظة 

زايد؛  علي  النواب  جمل�ش  لرئي�ش  الثاين 

من  املنطقة  احتياجات  وذلك لالطالع على 

وا�ستمع  ــوزارة،  ال بها  تخت�ش  م�ساريع 

مركز  لبناء  املواطنني  طلبات  اإىل  خاللها 

�سبابي منوذجي للجن�سني.

جمل�ش  لرئي�ش  الثاين  النائب  واأ�سار 

عك�ست  الزيارة  اأن  اإىل  زايد،  علي  النواب 

زمني  جدول  و�سع  يف  اإيجابياً  تعاوناً 

لإجناز م�ساريع ت�ستهدف النا�سئة وال�سباب، 

وت�سغل اأوقات فراغهم بالريا�سة واملعرفة 

وا�ستثمار طاقاتهم يف خدمة جمتمعهم من 

خالل اأن�سطتهم ومبادراتهم، يف حال اإجناز 

مركز �سبابي منوذجي ي�سمهم.

وزير العدل

يتقدم رئي�س جمل�س الإدارة واأع�ضاء جمل�س اإدارة

باأحّر التعازي و�ضادق املوا�ضاة اإىل عائلتي

الـمــــردي واأجـــــــــور

مواهب حممود املردي

لوفاة املغفور لها باإذن اهلل تعـــاىل

�ضائلني املوىل عز وجل اأن يتغمد الفقيدة بوا�ضع رحمته وي�ضكنها ف�ضيح جناته، ويلهم اأهلها وذويها ال�ضرب وال�ضلوان

»اجلعفرية« تدعو لإرجاء ال�ضفر لإيران نظًرا للم�ضتجدات ال�ضحية
باملواطنني  اجلعفرية  الأوقاف  اإدارة  اأهابت 

ومكاتب ال�سفر التي تنظم رحالت الزيارة لالأماكن 

الإيرانية، اىل  الإ�سالمية  الدينية يف اجلمهورية 

املوبوءة  للدول  الراهن  الوقت  يف  ال�سفر  اإرجاء 

للقرب  نظراً  اإيران؛  وخ�سو�ساً  بالفريو�ش، 

تف�سي فريو�ش  البلدين وخماطر  اجلغرايف بني 

الكورونا.

واأ�سارت »اجلعفرية« اإىل توجيهات �سدرت 

يف بيان عن وزارة اخلارجية، م�سرية اإىل اأهمية 

تنفيذ التعليمات الإر�سادية ال�سادرة من الفريق 

الطبي الوطني ملكافحة فريو�ش كورونا امل�ستجد 

كوفيد-19.

 واأكدت الإدارة اأهمية توخي احلذر واللتزام 

بتعليمات اجلهات الر�سمية املعنية نظراً لالأو�ساع 

اأعربت  كما  واحلرجة.  ال�ستثنائية  ال�سحية 

الإدارة عن �سكرها لتفهم اجلميع ولكافة اجلهات 

التي بادرت بتطبيق هذه الإجراءات الحرتازية، 

وذلك حفاظاً على �سحة املواطنني واملجتمع.

 د. بن �ضم�س: مبادرات بني »بيبا« 

ومركز الت�ضال لتطوير اخلطاب الإعالمي

العامة  الإدارة  ملعهد  العام  املدير  اأكد 

�سم�ش  بن  حممد  رائد  الدكتور  »بيبا« 

الوطنية  بالكوادر  الرتقاء  �سرورة 

مبا  عملها،  وكفاءة  جودة  ورفع  الإعالمية 

يحقق اخلطط الإعالمية املن�سودة ويح�ّسن 

على  ويعمل  الإعالمي،  العمل  خمرجات 

يواكب  موّحد  اإعالمي  بخطاب  اخلروج 

مادة  على  احل�سول  املواطنني يف  تطلعات 

اإعالمية حتاكي احتياجاتهم يف معرفة اآخر 

ال�ساحة املحلية، وتالم�ش  امل�ستجدات على 

العلوم  على  احل�سول  يف  تطلعاتهم 

املتغريات  اأحدث  تواكب  التي  واملعرفة 

مع  اجتماعه  ذلك خالل  جاء  وامل�ستجدات، 

املعنيني يف مركز الت�سال الوطني.

واأو�سح د. بن �سم�ش اأن معهد الإدارة 

�سيعمالن  الوطني  الت�سال  ومركز  العامة 

العمل  وا�سرتاتيجيات  الروؤى  توحيد  على 

الكوادر  تطوير  يف  ُي�سهم  مبا  امل�سرتكة، 

الوطنية  القيادات  كفاءة  ورفع  الإعالمية 

يحقق  مبا  الوطني،  الت�سال  مركز  يف 

م�سرًيا  املن�سودة،  املوؤ�س�سية  الأهداف 

من  عدد  تقدمي  على  �سيعمل  املعهد  اأن  اإىل 

املبادرات الرامية اإىل بناء القيادات الوطنية 

يف املركز، من خالل تقدمي عدد من الرامج 

واملبادرات التي من �ساأنها توحيد اخلطاب 

احلكومي  العمل  ملنظومة  املوّجه  الإعالمي 

واملواطنني.

مركز  يف  املعنيون  اأثنى  بدورهم، 

الذي  الكبري  الدور  على  الوطني  الت�سال 

ي�سطلع به معهد الإدارة العامة »بيبا« يف 

باآخر  وتزويدهم  احلكومية  القيادات  اإعداد 

واأف�سل  وال�سلوكيات  واملهارات  باملعارف 

املمار�سات العاملية يف جمال الإدارة العامة، 

مبا ي�سهم يف تلبية التطلعات املن�سودة يف 

حتقيق اأعلى م�ستويات التميز والريادة.

الت�سال  مركز  يف  املعنيون  وقدم 

الإدارة  ملعهد  والتقدير  ال�سكر  الوطني 

مهم يف  دور  من  به  يقوم  ما  على  العامة؛ 

م�سرية  يدعم  ملا  الوطنية،  الكوادر  اإعداد 

ومبا  البحرين،  ململكة  ال�ساملة  التنمية 

يعك�ش ال�سورة امل�سّرفة للمملكة يف املحافل 

الإقليمية والدولية.

�ضالمة جميع احلالت امل�ضتبه بها بفريو�س »كورونا« 

»ال�ضحة«: تخ�ضي�س مواقع للعزل واإحالة 20 حالة لها لـ 14 يوًما
قالت وزارة ال�سحة اإنها ت�سع �سحة و�سالمة املواطنني واملقيمني، 

اأولوية ق�سوى،  و�سمان �سالمتهم من فريو�ش كورونا )كوفيد 19(، 

وت�سعى بالتعاون مع اجلميع للحفاظ عليها. ومن هذا املنطلق، تنوه 

باإ�سابتها  امل�ستبه  للحالت  الفحو�سات  اإجراء  توا�سل  باأنها  الوزارة 

بفريو�ش كورونا )كوفيد 19(، والتي اأثبتت جميع نتائج الفحو�سات 

الوزارة  اأن  مو�سحة  �سلبية،  كلها  الفح�ش  نتائج  جاءت  اإذ  �سالمتها، 

وجميع اجلهات ذات العالقة تقوم على مدار ال�ساعة بتطبيق الإجراءات 

الحرتازية والوقائية بح�سب املعايري الدولية التي  اأو�ست بها منظمة 

ال�سرتاتيجية  التاأهب وال�ستجابة  العاملية، وذلك وفًقا خلطة  ال�سحة 

للفريو�ش.

جانب  اإىل  تقوم،  باأنها  كافة  واملقيمني  املواطنني  الوزارة  وتطمئن 

على  حفاًظا  عليها  يتوّجب  التي  املتطلبات  بجميع  املعنية،  اجلهات 

قامت  فاإنها  اجلهود،  هذه  اإطار  يف  اأنه  واأ�سافت  و�سالمتهم،  �سحتهم 

م�سرية  يوًما،   14 مدته  تبلغ  الذي  ال�سحي  للعزل  حالة   20 باإحالة 

اأنه مت تخ�سي�ش عّدة مواقع للعزل تتوافق مع ا�سرتاطات منظمة  اإىل 

ال�سحة العاملية ملنع انت�سار الأمرا�ش املعدية.

وجتّدد الوزارة التذكري بتعليمات الوقاية املتمثلة يف اتباع النظافة 

الفم  وتغطية  با�ستمرار،  وال�سابون  باملاء  وغ�سلها  لليدين  العادية 

والأنف عند ال�سعال والعطا�ش، وجتنب الت�سال الوثيق مع اأي �سخ�ش 

والعط�ش،  ال�سعال  مثل  التنف�سي  اجلهاز  مر�ش  اأعرا�ش  عليه  تظهر 

التهابات  من  يعانون  الذين  الأ�سخا�ش  مع  الوثيق  الت�سال  وجتنب 

مع  املحمي  غري  الت�سال  جتنب  اإىل  اإ�سافة  احلادة،  التنف�سي  اجلهاز 

حيوانات املزرعة اأو احليوانات الرية، و�سرورة احلفاظ على امل�سافة 

وتغطية الأنف والفم عند ال�سعال والعط�ش بالأن�سجة اأو املالب�ش التي 

ميكن التخلّ�ش منها، وغ�سل اليدين بعدها لالأ�سخا�ش الذين يعانون من 

اأعرا�ش العدوى التنف�سية احلادة.
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�سماء عبداجلليل:

 

رف�س جمل�س ال�سورى م�سروًعا بقانون لتعديل قانون البلديات، 

والذي يهدف اإىل اإدراج جميع اإيرادات البلديات من ر�سوم واأموال 

تقوم بتح�سيلها يف احل�ساب العمومي للدولة، وب�سط رقابة الدولة 

على اإيراداتها؛ بهدف زيادة ح�سيلة امليزانية العامة للدولة بدلً من 

اإيداع اإيرادات البلديات يف �سندوق م�سرتك وتوزيع هذه الإيرادات 

على البلديات يف نهاية كل �سنة مالية، اإذ قررت اللجنة النحياز 

اإىل راأي جمل�س النواب باملخالفة لراأي احلكومة.

م�سروع  اأن  منفردي  ر�سا  ال�سوري  اللجنة  مقرر  واأو�سح 

القانون يوؤدي اإىل تقلي�س قدرة البلديات على اإن�ساء واإدارة املرافق 

ما  وهو  كفاءتها،  ورفع  وجتويدها  املحلّي  الطابع  ذات  العامة 

تلك  واإدارة  واإن�ساء  تنفيذ  الإيجابي يف  �سلًبا على دورها  ينعك�س 

املرافق، م�سرًيا اإىل اأن هيئات الإدارة البلدية هي الأقدر على حتديد 

البلديات يف  اإيرادات  احتياجاتها ومتطلباتها، ومن ثم فاإن وجود 

�سندوق م�سرتك لديــها يــوؤدي اإىل �سرعة احل�سول على الأموال 

�سالح  يحقق  نحو  على  وتنفيذها  م�ســروعاتها  لإقامة  الالزمة 

الوطن واملواطن.

منفردي: القان�ن �شي�ؤثر �شلًبا على تنفيذ م�شاريع الهيئات 

ال�ش�رى يرف�ض اأيل�لة اإيرادات البلدية للميزانية العامة للدولة

امل�شقطي: ل ميكن اأخذ الإيرادات 

وعدم ت�فيـر ميزانية للم�شروفــات

احلاجي: اإذا اّت�شم عمل البلديات

 باخل�شارة ف�شتك�ن الدولة م�ش�ؤولة عن دعمها

املرافق  جلنة  رئي�س  اأكد 

فوؤاد  ال�سوري  والبيئة  العامة 

اإيرادات  اإدراج  اأن  احلاجي 

الدولة  ميزانية  يف  البلدية 

للميزانية  اإرباًكا  ي�سبب  �سوف 

قانون  هناك  فلي�س  العامة، 

ينظم هذه العملية وهناك فراغ 

ت�سريعي بهذا ال�ساأن، وت�ساءل: 

»اإىل اأن يتم اإقرار القانون، كيف 

�سوف تعمل هذه الهيئات؟«.

عمل  اّت�سم  »اإذا  وقال: 

ف�سيكون  باخل�سارة  البلديات 

تلك  تدعم  اأن  الدولة  م�سوؤولية 

الهيئات، وبالتايل �سوف تتباطاأ 

وبالتايل  الر�سوم،  جمع  يف 

تاأثري �سلبي  �سوف يكون هناك 

على امليزانية العامة للدولة«.

قال رئي�س جلنة ال�سوؤون 

خالد  والقت�سادية  املالية 

عن  نتكلم  »عندما  امل�سقطي: 

ا�ستقاللية الهيئات فيجب اأن 

امليزانيات  توفري  عن  نتكلم 

ول  الهيئات،  مل�سروفات 

عن  نتكلم  اأن  ن�ستطيع 

نتكلم  ول  الهيئات  اإيرادات 

مي�سُّ  فهذا  م�سروفاتها؛  عن 

فال  ال�ستقاللية،  مببداأ 

مفتوًحا  املجال  ترك  ميكن 

يتم  ول  الإيرادات  لأخذ 

امل�سروفات  م�ساألة  تنظيم 

ميكن  ل  كما  القانون،  يف 

مبمار�سة  تقوم  اأن  للهيئات 

عدم حتديد  حالة  دورها يف 

ميزانية لها«.

  

الزايد: اأنا �شد 

مربرات اللجنة يف رف�ض امل�شروع
 

قالت رئي�سة جلنة ال�سوؤون الت�سريعية والقانونية دلل الزايد: »اأنا �سد مربرات اللجنة 

ا فيما يتعلق بال�ستقالل املايل والإداري، ولكن اأتوافق معهم فقط يف التو�سية برف�س  خ�سو�سً

امل�سروع؛ لأن املربرات تعني اأن هناك خلالً يف ال�ستقالل الإداري واملايل، والعتبار الد�ستوري 

متوافر يف امل�سروع بقانون، وم�ساألة الإيرادات لن تخّل بعمل املجال�س البلدية«.

دالل 

الزايد

ح�شن: �شلب ال�شتقاللية �ش�ف ي�شعف البلديات

اآل رحمة: القان�ن يتعار�ض مع امل�شروع الإ�شالحي

ذ اأبل: نف�شل وج�د جزء مركزي يراقب وجزء حملي ينفِّ

علي  حممد  الدكتور  اأو�سح 

اأن وجود بلديات م�ستقلة  ح�سن 

هو قوة لوزارة البلديات وتقوية 

هذه  و�سلب  التنفيذية،  لل�سلطة 

ي�سعف  �سوف  ال�ستقاللية 

اأيلولة  اأن  اإىل  م�سرًيا  البلديات، 

العامة،  للميزانية  الإيرادات 

الهبات  مببداأ  ي�سر  �سوف 

واإبقاء  البلديات،  تعتمده  التي 

ا�ستقالليتها هو قوة لها.

�سادق  ال�سورّي  اأكد 

هذا  اإقرار  اأن  رحمة  اآل 

ب�سلب  يقوم  �سوف  امل�سروع 

ال�ستقالل  البلدية  املجال�س 

من  تتمكن  لن  اإذ  املادي، 

وامل�سروع  م�ساريعها،  اإدارة 

امل�سروع  يتعار�س مع روح 

الإ�سالحي جلاللة امللك.

عبدالعزيز  الدكتور  اأ�سار 

يقيد  امل�سروع  اأن  اإىل  اأبل 

البلدية،  املجال�س  ا�ستقاللية 

املحلي  للعمل  قيمة  فهناك 

املركزية  لأن  وال�ستقاللية؛ 

ال�ستقاللية،  بهذه  ت�سر 

اجلزء  يكون  اأن  فالأف�سل 

املركزي يراقب واجلزء املحلي 

ينفذ، وعلينا اأن نتيح للحكومة 

والنواب مراقبة البلديات.

ا يجيز اإجها�ض املراأة يف حالت حمّددة.. وزيرة ال�شحة: ال�شالح جته�ض قان�ًنا �ش�ريًّ

 نعكف على تعديل قان�ن مزاولة الطب الب�شري والنتهاء منه خالل �شهر 

اأحمد  الدكتور  من  مقدم  بقانون  مقرتًحا  ال�سورى  جمل�س  رف�س 

حال  يف  احلامل،  املراأة  اإجها�س  جواز  على  ين�س  والذي  العري�س، 

اأن  يثبت  ج�سيم  عقلي  ق�سور  اأو  ج�سيمة  بدنية  ت�سوهات  وجود 

الأم  ب�سحة  ي�سر  احلمل  ا�ستمرار  كون  وحالة  به،  �سي�ساب  اجلنني 

فائقة  الدكتورة  ال�سحة  وزيرة  اأكدت  اأن  بعد  وذلك  ج�سيًما،  �سرًرا 

لل�سحة  الأعلى  »املجل�س  وقالت  املقرتح،  يف  النظر  تاأجيل  ال�سالح 

الب�سري  الطبي  مزاولة  قانون  تعديالت على  لديهم  الأطباء  وجمعية 

وطب الأ�سنان، ونحن ب�سدد تعديل املادة 19 من قانون مزاولة الطب 

الب�سري وطب الأ�سنان، وهي املادة املقرتح تعديلها يف املقرتح بقانون 

هيئة  التعديل  هذا  يف  وي�ساركنا  العري�س،  اأحمد  الدكتور  من  املقدم 

قانون تنظيم املهن ودكاترة ا�ست�ساريون، ولدينا �سهر واحد لالنتهاء 

من تعديل القانون«.

ال�سورى  جمل�س  رف�س 

م�سروًعا  اأم�س  يوم  جل�سته  يف 

بقانون يهدف اإىل ا�ستثناء اخلاليا 

ال�ستن�ساخ  حظر  من  اجلذعية 

الوارد بقانون ا�ستخدام التقنيات 

التلقيح  على  امل�ساعدة  الطبية 

وذلك  والإخ�ساب،  ال�سطناعي 

يف  العالجي  ال�ستن�ساخ  باإتاحة 

مملكة البحرين.

اخلدمات  مقرر جلنة  واأكدت 

اأن  الدلل  ابت�سام  الدكتور 

يحتاج  املقرتح  القانون  م�سروع 

تف�سيلي  ت�سريعي  تنظيم  اإىل 

واملعايري  ال�سوابط  على  ي�ستمل 

ت�سريعي  موقع  له  ولي�س  كافة، 

ا�ستخدام  ب�ساأن  القانون  يف 

على  امل�ساعدة  الطبية  التقنيات 

التلقيح ال�سطناعي والإخ�ساب، 

مراحل  بع�س  ت�سابه  فرغم 

اأنهما  اإل  فيهما  التقني  اجلانب 

فهدف  الأهداف،  يف  يختلفان 

ال�ستن�ساخ  القانون  م�سروع 

خاليا  اإنتاج  خالل  من  العالجي 

جذعية بغر�س عالج ع�سو غري 

بينما  ذاته،  املري�س  لدى  �سليم 

على  امل�ساعدة  القانون  ي�ستهدف 

الإجناب.

اأحمد  اأكد الدكتور  من جانبه 

لي�س  ال�ستن�ساخ  اأن  العري�س 

اإذا  فهو  الإخ�ساب،  قانون  مكانه 

�سيوّجه  القانون  هذا  يف  و�سع 

الأمل  اإىل  بالعقم  امل�سابني  اأنظار 

واأ�ساف:  اجلذرية،  اخلاليا  يف 

عالج  لميكن  اأنه  نعلم  »نحن 

ول  اجلذرية  باخلاليا  العقم 

وندفع  اأمالً  نعطيهم  اأن  ميكننا 

اإىل دفع مبالغ طائلة ونحن  بهم 

العقم  عالج  ميكن  ل  اأنه  نعلم 

باخلاليا اجلذرية«. 

قالت  ذاته،  ال�سياق  ويف 

الدكتورة  رئي�سة جلنة اخلدمات 

نختلف  ل  »نحن  الفا�سل:  جهاد 

يف غاية هذا التعديل والتي تهدف 

عديدة  باأمرا�س  امل�سابني  ل�سفاء 

ولكن التعديل لي�س مكانه قانون 

نحتاج  واإمنا  ال�سناعي؛  التلقيح 

اإىل م�سروع قانون متكامل حتى 

نتاأكد من عدم التالعب«.

ا لقان�ن »ال�شتن�شاخ العالجي«: ال�ش�رى راف�شً

التعديل لي�ض مكانه »قان�ن التلقيح ال�شناعي« 

اأكدت وزيرة ال�سحة الدكتورة فائقة ال�سالح 

اأن هيئة املهن واخلدمات ال�سحية »نهرا«، تدر�س 

الأعلى  املجل�س  على  لطرحها  معايري  و�سع 

اجلذعية،  للخاليا  بنوك  اإن�ساء  ب�ساأن  لل�سحة 

م�سرية اإىل اأن م�سروع القانون الذي يناق�س ب�ساأن 

ال�ستن�ساخ لي�س مكانه قانون التلقيح ال�سناعي، 

وقالت: »لي�س لدينا ا�ستن�ساخ يف البحرين ول يف 

لأمرا�س  نخاع  زراعة  لدينا  واإمنا  اخلليج؛  دول 

فهي  اجلذعية  اخلاليا  بنوك  اأما  الثال�سيميا، 

م�سموحة لدينا«.

ال�شالح: »نهرا« تدر�ض و�شع  معايري لإن�شاء بن�ك للخاليا اجلذعية 

د. ابت�شام الداللر�شا منفرديوزيرة ال�شحةرئي�س جمل�س ال�شورى 

فوؤاد احلاجيخالد امل�شقطي

د. جهاد الفا�شلد. اأحمد العري�س

https://www.alayam.com/alayam/Parliament/843495/News.html
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المعتذرون

بسام البنمحمدجمال فخرو سبيكة الفضالة نانسي خضوريجميلة سلمان عبدالوهاب المنصورحمد النعيمي
»ظرف خاص« »السفر« »مهمة رسمية« »السفر« »مهمة رسمية« »مهمة رسمية« »السفر«

 الحكومة تحيل 
 لـ »لتشريعيـة« تعديل قانون

مزاولة الطب البشري واألسنان

»الشورى« يرفض »إجهاض األجنة المشوهة«

تس��ببت مداخلة وزير الصحة فائقة الصالح في وأد مقترح قانون جواز 
إجه��اض الم��رأة الحامل في حالة وجود تش��وهات بدنية جس��يمة أو 
قصور عقلي جسيم يثبت بأن الجنين سيصاب به بحيث ال يرجى المرء 
منه، وحالة كون استمرار الحمل يضر بصحة األم ضررًا جسيمًا، بسبب 
تأكيدها توجه الحكومة إلقرار مشروع قانون شامل يتناول الموضوع.

وطالب��ت الصالح بتأجيل النظر في المقت��رح المقدم من العضو أحمد 
العري��ض، وقال��ت: »المجلس األعلى للصحة وجمعي��ة األطباء لديهم 
تعديالت على قانون مزاولة الطب البشري وطب األسنان ونحن بصدد 
تعديل المواد ومنها المادة 19 من قانون مزاولة الطب البشري وطب 
األس��نان وهي المادة المقترح تعديلها في المقترح بقانون، ويشاركنا 
ف��ي هذا التعديل هيئ��ة قانون تنظيم المهن الصحية واستش��اريون، 

ونحتاج قرابة شهر واحد لالنتهاء من تعديل القانون«.
وبعد جدل قانوني في تأجي��ل المقترح أو إرجائه، صوت المجلس على 

رفض المقترح.

»الشورى« يرفض االستنساخ العالجي

رفضت مجلس الش��ورى مش��روعًا بقانون يستثني 
الخالي��ا الجذعي��ة م��ن حظ��ر االستنس��اخ وإتاحة 
االستنس��اخ العالج��ي ف��ي مملك��ة البحري��ن، ألن 
المش��روع يستهدف القانون رقم )26( لسنة 2017 

بشأن المساعدة على التلقيح الصناعي اإلنجاب.
وقال��ت دالل الزاي��د: »أتف��ق مع تقري��ر اللجنة من 
أس��باب وما انتهت له من نتائج، ال بد لالنتباه لرأي 
المجلس األعلى للشؤون اإلسالمية، فاالستنساخ ال 

عالقة له بالتلقيح االصطناعي واإلخصاب«.
وق��ال أحم��د العري��ض: »المش��روع لي��س مكانه 
قان��ون اإلخصاب، ال نريد أن نرى الفتات على مراكز 
بإمكانية ع��الج العقم بالخالي��ا الجذعية، المرضى 
س��يدفعون أموااًل طائلة عل��ى أمور لن تتحقق حتى 
ف��ي دول متقدمة، نعم بالخالي��ا الجذعية تم عالج 
أمراض كثيرة منها الثالس��يميا، بالسعودية أجريت 
6 آالف عملي��ة زراعة وبإمكان وزارة الصحة التعاون 

مع المراكز الصحية بالمملكة العربية السعودية«.

المعاودة يفتي »الشورى«: يجوز 
استنساخ الخاليا الجذعية لعالج العقم

أكد عض��و مجلس الش��ورى عادل المع��اودة جواز 
استنس��اخ الخالي��ا الجذعي��ة ف��ي معالج��ة العقم، 
وق��ال إن هذا األمر  من األم��ور المباحة بل هو أمر  

مستحب«.
وقال في جلس��ة مناقش��ة  مش��روع قانون بتعديل 
بعض أحكام القانون رقم )26( لسنة 2017م بشأن 
اس��تخدام التقنيات الطبية المساعدة على التلقيح 
االصطناعي واالخصاب : »التحريم في اإلسالم أشد 
خطرًا من التحليل  ألن األصل في اإلسالم اإلباحة«. 
وأضاف »هناك مبرر واحد لرفض مش��روع القانون 
وهو أن��ه يحتاج لقانون منفصل، أما باقي المبررات 
الت��ي س��يقت لمن��ع اس��تخدام التقني��ات الطبي��ة 
المس��اعدة على التلقي��ح االصطناع��ي واالخصاب 

فهي مجرد حشو لرفض المشروع«.
وق��ال »إن المجم��ع الفقه��ي اإلس��المي أق��ر قبل 
30 عام��ًا جواز عدة أمور منه��ا االنتفاع من الخاليا 

الجنينية من األجنة المجهضة ألسباب عالجية«.

 العريض: 40 سنة 
من التجارب دون عالج للعقم

أكد عضو مجلس الشورى الدكتور أحمد العريض 
أن ع��الج العقم بالخاليا الجذعي��ة لم يثبت، وقال 
»الخالي��ا الجذعية ال تعال��ج العقم فالتجارب خالل 
40 س��نة لم تأت بنتيج��ة وال نريد أن نرى الفتات 
على المراكز الطبية تعلن عن عالج العقم بالخاليا 

الجذعية«.
وأض��اف خالل مناقش��ة الش��ورى مش��روع قانون 
استخدام التقنيات الطبية المساعدة على التلقيح 
االصطناعي واإلخصاب: »لديهم أمل بعالج العقم 

فيدفع��ون أموااًل طائلة على أش��ياء لم تحقق في 
دول س��بقتنا في هذا المجال )..( السعودية تجري 
6 آالف عملي��ة لعالج اللوكيمي��ا بالخاليا الجذعية 

وبعض األمراض«.
وردًا على تس��اؤل العضو أحم��د الخزاعي إن كان 
استنس��اخ النعج��ة »دولي« هو ذاته االستنس��اخ 
الذي يتحدث عنه، أجاب العريض »أن االستنس��اخ 
قد يك��ون استنس��اخ كائن وقد يكون استنس��اخ 

خاليا«.

»األعلى للصحة« يضع 
معايير الستخدام الخاليا 

الجذعية في األبحاث

أكدت وزيرة الصحة فائقة الصالح أن إنش��اء بنوك للخاليا 
الجذعية ليس ممنوعًا ويتم دراسة هذا األمر.

وقالت في جلسة الشورى« المجلس األعلى للصحة بصدد 
وض��ع معايي��ر الس��تخدام الخالي��ا الجذعية ف��ي األبحاث 
السريرية )..( هيئة تنظيم المهن الصحية تدرس المعايير 

العتمادها من المجلس األعلى للصحة«.
وفرقت الوزيرة بين االستنساخ، العالجي والتكاثري، وقالت 
»ال يوجد عندنا في البحرين استنساخ« وقالت »ما يتم هو 
إج��راء عملية زراعة نخاع لعالج الثالس��يميا، والتكاثري فيه 

كثير من المحاذير«.
م��ن جهتها، أكدت رئيس لجنة الخدمات جهاد الفاضل أن 
اللجنة ال تختلف عل��ى الغاية التي من أجلها وضع التعديل 
المقترح، لكن النقطة الجوهرية أن القانون يتناول موضوع 
استخدام التقنيات الطبية للمساعدة على اإلنجاب ما يعني 
أن التعديل ليس مكانه هذا القانون، ألن المش��روع يحتاج 
قان��ون متكامل ويتطلب مركزًا متكام��اًل، للخاليا الجذعية 

التي تعالج أمراضًا ال عالقة لها باإلنجاب«.
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 الجالهمة: ال دليل 
 علمي على معالجة«

الخاليا الجذعية« للعقم

أك��دت الرئيس التنفي��ذي لهيئة تنظيم المه��ن والخدمات 
الصحي��ة د. مريم الجالهمة عدم وج��ود دليل طبي يفيد أن 

استنساخ الخاليا الجذعية يعالج العقم.
وقالت في جلس��ة الشورى لمناقشة مش��روع قانون بتعديل 
بع��ض أح��كام القان��ون رق��م )26( لس��نة 2017م بش��أن 
استخدام التقنيات الطبية المساعدة على التلقيح االصطناعي 
واإلخصاب »طلبنا قانونًا منفصاًل ألن االستنس��اخ أشمل من 
أن يحص��ر في عالج عقم، وبش��كل عام الخالي��ا الجذعية في 
العالم ال يوجد شيء مثبت علميًا اآلن المثبت علميًا استخدام 
الخالي��ا الجذعية ف��ي في استنس��اخ الركبة وعضل��ة القلب 

والقرنية والنخاع للخاليا السرطانية«.

وزير »األشغال«: جميع أعمال 
البلديات تخضع للرقابة

أكد وزير األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف، 
أن جميع أعمال البلديات خاضعة ألعمال الرقابة.

وبي��ن أن ش��ؤون البلدي��ات كجزء من ال��وزارة وجزء م��ن المنظومة 
الحكومية، ملتزمة بتطبيق قانون الميزانية العامة، وهذا يس��ري على 

الميزانية المستقلة وهي ميزانية البلديات.
وقال خالل مناقش��ة الش��ورى مش��روع قانون لضم إيرادات البلديات 
للميزاني��ة: »حين كان هناك فائض بين اإلي��رادات والمصروف وجه 
مجلس الوزراء بأن يكون الفائض جزء من الصندوق المشترك، وصدر 

قرار العام الماضي باالستفادة من هذا الفائض إلنشاء مشاريع«.
وتابع: »هناك مشروع لتشجير تقاطع الفاروق وتقاطع الجنبية، كذلك 

مشروع الحديقة المائية وحديقة المحرق الكبرى قيد التنفيذ«.
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»الشورى« يرفض إدراج إيرادات البلديات بالميزانية

رفض مجلس الش��ورى مش��روعًا بقانون إلدراج جميع إيرادات البلديات 
من الرسوم واألموال التي تقوم بتحصيلها في الميزانية العامة، لتكون 
تح��ت مظلة الدول��ة ورقابتها، باإلضاف��ة إلى زيادة حصيل��ة الميزانية 

العامة للدولة.
وق��ال رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة فؤاد حاجي: »البلديات الثالث 
رفض��ت المش��روع، وأمانة العاصم��ة وحده��ا توافقت مع المش��روع، 
والبلديات بينت أس��باب الرفض وكانت أس��بابها مقنعة، هذه األموال 
تخصص للمناطق حس��ب إرادتها، وإدراج ه��ذه اإليرادات في الميزانية 
العامة للدولة يس��بب إرباكًا لعدم وجود قانون ينظم هذه العملية، كما 
أن القانون ينفذ بعد إق��رار الميزانية الجديدة، وخالل هذه الفترة كيف 

تعمل هذه المجالس البلدية؟!«.
وتاب��ع: »حين تعتمد البلديات على الدولة س��تتباطأ في جمع الرس��وم 
ول��ن تكون مس��ؤولة ألن ميزانية الدولة مس��ؤولة عن ذل��ك، كما أن 
البلديات عليها رقابة مجلس الوزراء وديوان الرقابة المالية، إضافة إلى 
ذلك، فإنه إذا أمضينا المشروع س��تكون أي معاملة باعتماد مالي، مما 

يعيق عمل البلديات«.

محمد حسن: البلديات المستقلة 
تقوي السلطة التنفيذية

أكد عضو مجلس الش��ورى د.محمد علي حس��ن، أن »قانون البلديات 
أعطى االستقالل المالي واإلداري للبلديات، وهي تعني حرية التصرف 
في األموال وحرية اتخاذ القرار، وحين ينعدم ذلك لن تكون البلديات 
مس��تقلة، وج��ود بلدي��ات مس��تقلة يقوي ال��وزارة ويقوي الس��لطة 

التنفيذية«.
وذكر أن البحرين هي ثاني بلد عربي أنش��أ بلديات مستقلة، مبينًا أن 

المشروع يتعارض مع مبدأ الهبات أيضًا.
وقال: »عندما يتبرع ش��خص إلى بلدية مح��ددة، فهو يريد أن تبقى 
هذه الهبة في حدود هذه البلدية، فالمش��روع قد يخل بمبدأ الهبات، 
كم��ا أن البلديات حاليًا تخضع إلى مختلف أن��واع الرقابة، من الوزارة 
المعنية والمجلس البلدي ودي��وان الرقابة المالية واإلدارية ومجلس 

النواب«.

 الدالل تطالب بإعطاء »البلديات« 
صالحية توزيع الخدمات الطبية

 أك��دت إبتس��ام الدالل أن البلدي��ات في بعض ال��دول تضطلع بتوزيع 
الخدمات الطبية في المدن، وهذا أمر مطلوب في البحرين.

فيما قال أحمد الحداد في جلس��ة الش��ورى عند مناقش��ة إدراج إيرادات 
الشورى في الميزانية: »البلديات تقوم بأعمال جبارة في تشجير وتزيين 

شوارع المنامة بشكل عام«.
وتس��اءلت عضو مجلس الش��ورى من��ى المؤي��د: »لماذا ال تس��تعمل 
البلديات الفائض في االهتمام بالمماش��ي والشواطئ، لماذا ال توظف 
البلدي��ات عمااًل لالهتم��ام بالمرافق العامة كما يح��دث في جميع دول 

العالم«.
م��ن جانبه، قال ع��ادل المعاودة: »ق��وة صالحية المجال��س المنتخبة 
ينعك��س ف��ي عملها، والعم��ل يتميز بالم��ال، ولقد ش��كا رئيس بلدي 
المح��رق بأن المحرق هضمت حقها ف��ي الموازنة، مبدأ دعم المجالس 
البلدية باس��تقاللية ضم��ن القانون افضل للعمل البل��دي وهو مدعاة 

للتنافس المطلوب بين البلديات«.

»الشورى« ردًا على »العفو الدولية«: واجب 
المنظمات الدولية اعتماد مصادر موثوقة

أكد مجلس الش��ورى أنه من واجب المنظمات الدولية اعتماد 
مصادر موثوقة، والتواصل مع المؤسس��ات المعنية والجهات 
ذات الصلة بالش��أن الحقوق��ي، بداًل من إع��داد تقارير تفتقد 

للموضوعية والنزاهة.
وأض��اف في بيان ردًا على تقرير منظم��ة العفو الدولية: »تابع 
مجلس الش��ورى التقرير الص��ادر عن منظمة العف��و الدولية، 
وم��ا تضمنه م��ن معلومات مغلوطة وبيان��ات غير صحيحة، ال 
تستند للحقائق وال تعكس الواقع الذي تعيشه مملكة البحرين 
وجهودها في ضمان حقوق اإلنسان والحريات، وهو األمر الذي 
يعكس ابتعاد التقرير عن أسس ومبادئ المهنية والموضوعية 
والش��فافية، التي يج��ب اتباعها في إع��داد التقارير الحقوقية، 
حيث تم اس��تقاء المعلوم��ات الواردة في التقري��ر من مصادر 
غير نزيهة، وأخبار قن��وات إعالمية متحيزة، ويُعرف عنها عدم 

مصداقيتها«.
وأع��رب المجلس عن أس��فه لما ورد في تقري��ر منظمة العفو 
الدولي��ة من مغالطات ومعلومات غير صحيحة تمس مس��يرة 

الديمقراطية وحقوق اإلنسان في مملكة البحرين.
وتاب��ع: »إن مجلس الش��ورى في الوقت ال��ذي يعرب فيه عن 
استنكاره لما ورد في التقرير، ليشيد بالسجل الحقوقي المشرف 
لمملك��ة البحري��ن، والمنج��زات والنجاحات الت��ي حققتها في 
حماية حقوق اإلنسان، وهو ما يعكس حرص المملكة بمختلف 
مؤسس��اتها عل��ى االلتزام بمب��ادئ حقوق اإلنس��ان، واحترام 
وتفعيل االتفاقيات والمعاهدات الدولية، وعملها المستمر مع 
المنظمات الدولية لترس��يخ نهجه��ا الحقوقي المتقدم، وإبراز 
دورها ورعايتها لقيم التس��امح والتعايش والعدالة، والمساواة 

بين جميع فئات وأطياف المجتمع«.

 السيسي: تقرير »العفو الدولية« 
استند على مصادر مدعومة إرهابيًا

أكد رئيس لجنة الش��ؤون الخارجية والدفاع واألمن الوطني بمجلس 
الن��واب محمد السيس��ي البوعينين، أن تقرير منظم��ة العفو الدولية 
بش��أن مملكة البحرين، اس��تند على مصادر مدعوم��ة من منظمات 

إرهابية.
واس��تنكرت اللجن��ة بش��دة، ص��دور مثل ه��ذه التقارير الت��ي تفتقد 
معايي��ر الموضوعية والحيادية، وتعكس االنحي��از التام ضد المملكة 
ومصالحها من خالل تجاهل جميع المنجزات الحقوقية التي شهدتها 
المملك��ة خالل العهد اإلصالحي لحض��رة صاحب الجاللة الملك حمد 
بن عيس��ى آل خليف��ة عاهل البالد المفدى، الذي أرس��ى قواعد دولة 

القانون والمؤسسات في البحرين.
وق��ال البوعيني��ن، إن منظم��ة العف��و الدولية دأبت على اس��تهداف 
البحرين من خالل تقارير مغلوطة تفتقد االستناد إلى مصادر موثوقة، 
كما تعتمد على تقارير إعالمية مدفوعة من جهات مناهضة للمملكة.

وأوض��ح، أن هذه المنظمة تقوم بتردي��د ادعاءات واهية تجاه الوضع 
الحقوقي في المملكة، من خالل اس��تقاء معلومات لجهات مش��بوهة 
ال عالق��ة لهم بما يجري من تطورات ملموس��ة على أرض الواقع في 

الداخل البحريني.
وأض��اف أن التقرير األخير لهذه المنظمة الت��ي يقبع مقرها اإلقليمي 
ف��ي لبنان، يؤكد خضوع العاملين في »العفو الدولية« إلى الجماعات 
والمنظمات اإلرهابية وعلى رأسها حزب اهلل اللبناني أحد األذرع التي 

تستخدمها إيران لنشر الفوضى واإلرهاب في المنطقة.
ولف��ت إلى أن المنظمة افتقدت أبس��ط قواع��د الحيادية في عرضها 
ألوضاع حقوق اإلنس��ان ف��ي البحرين، من خالل اإلص��رار على غض 
الط��رف عن المنجزات المتحققة في المجال الحقوقي خالل الس��نوات 

الماضية في المملكة.
وتاب��ع »مثل ه��ذه التقارير المغرضة ل��ن تؤثر على مس��يرة التقدم 
والتطور التي تحققها البحري��ن بفضل الرؤية الثاقبة لحضرة صاحب 
الجاللة الملك المفدى، والجهود المتواصلة للحكومة برئاسة صاحب 
الس��مو الملكي األمي��ر خليفة بن س��لمان آل خليفة رئي��س الوزراء، 
والمتابعة الحثيثة من صاحب الس��مو الملكي األمير سلمان بن حمد 
آل خليف��ة ولي العهد نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس 

الوزراء«.
واس��تطرد قائاًل »المنظوم��ة الحقوقية في المملك��ة تضم مجموعة 
من المؤسس��ات والجهات المعنية بهذا الملف والتي تتكامل أدوارها 

بصورة تحفظ للبحرين ريادتها في هذا المجال«.

https://bit.ly/2HNTp82
#
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 وزيرة الصحة: انطالق مؤتمر 
»قلب الرياضيين« 24 سبتمبر للمرة األولى بالمنطقة

أعلن��ت وزي��رة الصح��ة فائق��ة الصال��ح، 
ع��ن انط��اق المؤتمر األول لط��ب القلب 
الرياضي »قلب الرياضيين« وللمرة األولى 
في الشرق األوس��ط في الفترة ما بين 24 
إلى 26 س��بتمبر المقبل، تحت رعاية سمو 
الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جالة 
الملك لألعمال الخيرية وش��ؤون الش��باب 
مستش��ار األمن الوطني رئي��س المجلس 

األعلى للشباب والرياضة.
وأكدت خال مؤتمر صحافي، أنه تم تكليف 
إدارة تعزيز الصحة في الوزارة بوضع برامج 
تثقيفية وتوعوية للتش��جيع على ممارس��ة 
الرياض��ة بطريق��ة آمن��ة وس��ليمة، وعدم 
التخ��وف من الموت المفاجئ، مش��يرة إلى 
أن الم��وت المفاجئ نتيج��ة الرياضة ليس 
بظاه��رة ف��ي البحرين بل نس��بته ضئيلة 

جدًا.
وأكدت، اس��تمرار جه��ود الك��وادر الطبية 
ه��ذه  مث��ل  وعق��د  لتنظي��م  والصحي��ة 
تس��تقطب  الت��ي  المتمي��زة،  الملتقي��ات 
الخب��رات المتخصص��ة م��ن داخ��ل وخارج 
مملكة البحرين لتبادل الخبرات ومناقش��ة 
آخ��ر التطورات ف��ي مجال الط��ب الرياضي 

وخصوصًا »قلب الرياضيين«.
وعب��رت الصال��ح عن تمنياته��ا بأن يجذب 
المؤتمر كمًا كبيرًا ونوعيًا من األكاديميين 
والمتحدثين والمهتمي��ن من دول العالم، 
إلثراء الجلس��ات بأفضل الخبرات ليس��تفيد 
منه��ا العاملين بالقط��اع الصحي والطبي، 
واألطب��اء  الخب��راء  في��ه  يلتق��ي  وال��ذي 
والمهني��ون واألكاديميون والطاب بهدف 

تَش��ارك المعرفة وتبادل الخبرات واالطاع 
عل��ى آخ��ر الدراس��ات واألبح��اث وأح��دث 
والوقائية  والعاجية  التشخيصية  األساليب 

في هذا المجال الحيوي.
من جهته، كشف استش��اري أمراض القلب 
وكهرباء القلب ورئيس قسم كهرباء القلب 
بمركز محمد بن خليفة آل خليفة التخصصي 
للقلب، ورئيس اللجن��ة المنظمة للمؤتمر، 
د.ع��ادل خليف��ة، ع��ن مش��اركة مختصين 
وأطب��اء م��ن أوروب��ا وتحدي��دًا بريطاني��ا، 
األمريكي��ة، باإلضافة  المتحدة  والوالي��ات 
إلى متحدثين من البحرين والخليج العربي 
ومصر، فضًا عن مشاركة أندية عالمية في 

المؤتمر المقبل في سبتمبر.
وتوقع رئيس قس��م كهرب��اء القلب بمركز 
محم��د ب��ن خليف��ة آل خليف��ة التخصصي 

للقلب، أن يزيد عدد المش��اركين عن 500 
طبيب ومختص رياضي.

وقال خليفة: »إن المؤتمر ينطلق بالتعاون 
م��ع جمعيات ومؤسس��ات خليجي��ة وعربية 
وعالمي��ة، مث��ل جمعي��ة القل��ب الخليجية، 
جمعي��ة القل��ب اإلماراتية، جمعي��ة القلب 
الكويتي��ة، ومستش��فى وادي الني��ل للطب 
الرياض��ي، ويش��مل المؤتم��ر التركيز على 
العدي��د م��ن النق��اط المهم��ة ف��ي مجال 
الرياضة والصحة، منها تأثير المنش��طات، 
مشروبات الطاقة، التغذية السليمة، الموت 

المفاجئ وغيرها«.
وأوض��ح أن »فك��رة مؤتم��ر ط��ب القل��ب 
الرياضي جاءت بعد تش��كيل لجنة لدراس��ة 
ح��االت الوفيات ف��ي المماش��ي والصاالت 
الرياضي��ة في مملك��ة البحرين في الصيف 

الماضي، بتوجيه من سمو الشيخ ناصر بن 
حمد آل خليفة بتشكيل لجنة حاالت الوفيات 

في المماشي والصاالت الرياضية«.
وأكد أنه بعد دراس��ة ه��ذه الحاالت خرجت 
اللجن��ة بمجموعة من التوصيات والتي من 
ضمنها إقامة مؤتمر طبي ش��امل ومختص 
بط��ب القل��ب الرياض��ي بعن��وان »قل��ب 
الرياضيي��ن«، حيث تم رف��ع التوصيات إلى 
سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، ووافق 
سموه على جميع بنود هذه التوصيات كما 

تكرم بالموافقة على رعاية هذا المؤتمر.
وبي��ن خليفة »أن ط��ب القلب الرياضي هو 
مج��ال متخص��ص في علم دراس��ة أمراض 
القل��ب ويهت��م بتقدي��م الرعاي��ة الصحية 
للرياضيي��ن واألف��راد الناش��طين الذي��ن 
يعانون من أمراض القلب واألوعية الدموية 
المعروفة أو التي لم يتم تشخيصها من قبل 
ويش��مل العديد من التخصص��ات الفرعية 
للقلب مثل التصوير القلبي، كهرباء القلب، 
أمراض شرايين القلب، أمراض التشوهات 
الخلقي��ة، أم��راض عضل��ة القل��ب، وعل��م 

وظائف األعضاء«.
وأوض��ح: »أن المؤتم��ر يش��مل ف��ي أيامه 
الثاثة عدة مح��اور، ويتم حاليًا اس��تكمال 
المواضي��ع الطبية والتي ال تقل عن ثاثين 
العم��ل  ورش  إل��ى  باإلضاف��ة  موض��وع، 
وتحدي��د المتحدثي��ن، وألول مرة س��تعقد 
محاض��رات علمي��ة باللغة العربي��ة بعيدة 
ع��ن المصطلح��ات الطبي��ة المعقدة وهي 
مخصص��ة للرياضيي��ن والمهتمي��ن ف��ي 

المجال الرياضي«.

وق��ال: »ه��ذه المحاض��رات س��وف تعق��د 
بصورة موازية للمؤتمر العلمي، كما سوف 
يخصص اليوم األخير لعمل برنامج توعوي 
لعام��ة الناس عن أهمية الرياضة، وس��وف 
تك��ون هناك منش��ورات تثقيفي��ة وفحص 
طبي سريع للراغبين في الفحص كما سوف 

تقام فعاليات رياضية«.
وتنط��وي أه��داف المؤتم��ر تط��وي تحت 
التركيز على المش��اكل الصحية للرياضيين 
وأهمي��ة الفحص الش��امل قبل المش��اركة 
في مختلف أنواع الرياض��ات، فهم الحاالت 
الت��ي تؤدي إل��ى الوفي��ات المفاج��أة عند 
الرياضيين، عرض أهمية العوامل النفسية 
والبيئي��ة المؤثرة عل��ي الرياضيين، عرض 
ألهمية التغذية ومناقش��ة اآلث��ار الجانبية 
للمنش��طات والهرمون��ات، وتعزيز التعاون 
في مج��ال الط��ب الرياضي مع مؤسس��ات 
ومستشفيات عريقة في هذا المجال، ناهيك 
عن إنشاء منظومة معلوماتية لكل ما يخص 

الرياضيين لعمل الدراسات والبحوث.
وق��د يك��ون المؤتمر ن��واة إلنش��اء مركز 
متخصص في مملكة البحرين لطب القلب 
الرياضي، فضًا عن أن يكون هذا المؤتمر 
بداي��ة لمؤتم��رات مش��ابهة ف��ي منطقة 
للبحري��ن  يك��ون  وأن  األوس��ط،  الش��رق 
الس��بق العلمي في إقامة هذا المؤتمر في 
الش��رق األوس��ط مما س��يكون ل��ه مردود 
كبير لتعريف العالم باإلمكانيات الموجودة 
ف��ي المملكة، خصوصًا أن هناك الكثير من 
الفعالي��ات الرياضية العالمية التي تقام في 

مملكة البحرين بشكل دوري.

خالد بن دينه: لبس الكمامات قد يسبب اإلصابة بـ»الكورونا«
دعا أس��تاذ علم الكائنات الحية الدقيقة واألم��راض المعدية في كلية 
الط��ب والعلوم الطبية بجامعة الخليج العربي، د. خالد مبارك بن دينه 
إلى أخذ االحترازات الوقائية من االلتزام بالنظافة الشخصية، عبر غسل 
اليدي��ن بالطريقة الصحيح��ة، وتغطية الفم واألنف عن��د العطاس أو 
السعال، وتجنب لمس األنف والوجه والعينين، مع ضرورة عدم مخالطة 
المرض��ى واالبتعاد عن األماكن المزدحم��ة غير الضرورية للوقاية من 
اإلصاب��ة بمرض الكورونا المس��تجد )كوفيد 19(، الفت��ًا إلى أن لبس 
الكمام��ات الوقائية قد تزيد من فرص اإلصابة بالمرض، لتكرار لمس 

الوجه والعينين، والذي يمثل أحد عوامل انتقال فيروس المرض.
وأوض��ح بن دينه خ��ال محاضرة علمية تثقيفية ف��ي كلية العلوم في 
جامع��ة البحري��ن، تحت رعاي��ة عميد الكلي��ة األس��تاذ الدكتور محمد 
مصطفى الحلو، بعنوان: »فيروس كورونا... التحديات وطرق الوقاية«، 
بتنظيم من رئيسة لجنة المحاضرات، في قسم علوم الحياة المحاضرة 
ميس��ون نظام عوض، أن فيروس كورونا المس��تجد )كوفيد 19( من 

الفيروس��ات التاجية )لوجود غطاء بروتيني يش��به الت��اج يغلف المادة 
الوراثية للفيروس(، والذي يتش��ابه في تركيبه مع فيروس��ات معروفة 
س��ابقًا، وتصيب الحيوانات بالزكام والرش��ح، والتي يعُتقد أنه ينتقل 
إليه��ا عن طريق مخالطة إفرازات وفضات الخفافيش، مش��يرًا إلى أن 
فيروس كورونا من الس��االت التي لها قدرة على االنتقال من الحيوان 
إلى اإلنس��ان، ومن اإلنسان إلى بقية البشر، عن طريق إفرازات الجهاز 
التنفس��ي. ذاكرًا أع��راض اإلصابة بالمرض والتي منه��ا: ارتفاع درجة 
الحرارة، وضيق التنفس وااللته��اب الحاد في الرئتين، وآالم المفاصل 

والعضات باإلضافة إلى السعال.
وفي الوقت الذي لم تسجل مملكة البحرين أي حاالت إصابة بالمرض، 
توقع أ.د.بن دينه انحس��ار انتش��ار الفيروس مع ارتفاع درجات الحرارة 
وانته��اء فصل الش��تاء، مش��يرًا إلى التدابي��ر الوقائية الت��ي اتخذتها 
وزارة الصحة في التعامل مع الحاالت المش��تبه به��ا، والتي تبين بعد 

الفحوصات أنها حاالت سلبية.

ندى اليوسف متحدثًا رئيسًا 
في مؤتمر الجمعية األوروبية 

لطب وجراحة العيون بمراكش
أم��راض  استش��ارية  ش��اركت 
وجراح��ة العيون ورئيس��ة قس��م 
العيون بالمرك��ز الطبي الجامعي 
ب��ن  عب��داهلل  المل��ك  بمدين��ة 
د.ن��دى  الطبي��ة،  عبدالعزي��ز 
اليوس��ف، كمتح��دث رئي��س في 
األوروبية لطب  الجمعي��ة  مؤتمر 
وجراحة العي��ون والمياه البيضاء 
وعي��وب اإلبصار االنكس��ارية في 
الفت��رة م��ن 21 إل��ى 23 فبراير 
مراك��ش  مدين��ة  ف��ي  الج��اري 

المغربية.
ورقتي��ن  د.اليوس��ف  وقدم��ت 
علميتين خال المؤتمر الذي يعد 
األوروبية  الجمعية  أحد مؤتمرات 
ال�24 الذي يعقد بش��كل س��نوي 
في إحدى ال��دول األوروبية، حيث 
ت��م اختي��ار مدين��ة مراكش هذا 
ليعقد  اس��تثنائية  العام بص��وره 
المؤتمر هذا العام برعاية صاحب 
الجال��ة الملك محمد الس��ادس 
مل��ك المملك��ة المغربية، إذ يعد 
مؤتم��ر الجمعي��ة األوروبية أكبر 
العي��ون  ألطب��اء  علم��ي  تجم��ع 
ف��ي المنطق��ة، ويض��م المؤتمر 
متحدثين م��ن الواليات المتحدة 
األمريكية واوروبا وآس��يا ويحتوي 
عل��ى برنام��ج علم��ي مكثف على 
هيئه محاضرات رئيس��ية وحلقات 
نقاش��ية ودورات تدريبية جراحية 
ومناقش��ة بعض الحاالت الحرجة 
والنادرة في طب وجراحة العيون.
آخ��ر  المؤتم��ر  واس��تعرض 

المس��تجدات ف��ي ط��ب وجراحة 
العي��ون، حيث تحدثت اليوس��ف 
القرني��ات  أم��راض  ع��اج  ع��ن 
نتائج  مس��تعرضة  المس��تعصية 
أوراق علمي��ه ف��ي مج��ال زراع��ة 
القرني��ات والتهاب��ات القرني��ات 
الن��ادرة، ويعتب��ر قس��م العي��ون 
الذي  الجامع��ي  الطبي  بالمرك��ز 
تديره مجموعة الدكتور س��ليمان 
الحبي��ب مرك��زًا متخصص��ًا ف��ي 
مراض القرنيات حيث يوفر جميع 
عاجات القرنيات المخروطية منها 
تقنية الكوالجين وزراعة الحلقات 
باإلضاف��ة  العدس��ات،  وزراع��ة 
إل��ى زراع��ة القرني��ات بأنواعها، 
يتعامل المرك��ز مع بنوك العيون 
في الوالي��ات المتحدة األمريكية 
ف��ي الحصول عل��ى قرنيات عالية 
الجودة، كم��ا يضم المركز أحدث 

األجهزة التشخيصية والعاجية.

فاطمة يتيم

د.ندى اليوسف
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المنامة - وزارة الداخلية

بـــوزارة  البشـــرية  المـــوارد  نظمـــت 
الداخليـــة حملتهـــا البيئيـــة الهادفـــة 
إلـــى رعايـــة البيئة والحفـــاظ عليها، 
التـــي تمثلـــت فـــي توزيـــع أكيـــاس 
صديقـــة للبيئـــة وكتيبات إرشـــادية 
فـــي الصخيـــر بمنطقـــة شـــرق العمر 
أهـــم  إحـــدى  الحيـــاة،  وشـــجرة 

الواجهات البرية بالمملكة.

وتهـــدف الحملة إلى ترســـيخ ثقافة 
بيئيـــة في المجتمع يتـــم من خاللها 
تسليط الضوء على أهمية مكافحة 
جميـــع أشـــكال التلـــوث، والحفـــاظ 
علـــى البيئـــة والحيـــاة الفطرية، كما 
ترمـــي الحملـــة إلـــى تفعيل شـــراكة 
حقيقيـــة بيـــن المؤسســـات وجميـــع 

أطياف المجتمع المدني.

حملة توعوية لمكافحة التلوث

سالمة كل الحاالت المشتبه بإصابتها بـ “كورونا”
“الصحـــة”: تخصيـــص مواقـــع للعـــزل تتوافـــق مـــع اشـــتراطات المنظمـــة العالميـــة

أكـــدت وزارة الصحـــة بأنهـــا تضع صحة 
وســـالمة المواطنين والمقيمين وضمان 
ســـالمتهم مـــن فيـــروس كورونـــا كوفيد 
19 أولويـــة قصـــوى، وتســـعى بالتعـــاون 
مـــع الجميـــع للحفـــاظ عليهـــا. ومـــن هذا 
بأنهـــا تواصـــل  الـــوزارة  تنـــوه  المنطلـــق 
إجـــراء الفحوصـــات للحـــاالت المشـــتبه 
بإصابتهـــا بفيـــروس كورونـــا كوفيد 19، 
والتـــي أثبتت جميع نتائـــج الفحوصات 
ســـالمتها، حيـــث جاءت نتائـــج الفحص 
كلهـــا ســـلبية، وللـــه الحمـــد، موضحة أن 
الـــوزارة وكل الجهات ذات العالقة تقوم 
علـــى مدار الســـاعة بتطبيـــق اإلجراءات 
فيـــروس  مـــن  والوقائيـــة  االحترازيـــة 
المعاييـــر  بحســـب   19 كوفيـــد  كورونـــا 

منظمـــة  بهـــا  والتـــي  أوصـــت  الدوليـــة 
الصحـــة العالميـــة، وفًقـــا لخطـــة التأهب 

واالستجابة االستراتيجية للفيروس.
المواطنيـــن  كل  الـــوزارة  وطمأنـــت 
جانـــب  إلـــى  تقـــوم  بأنهـــا  والمقيميـــن 
الجهـــات المعنية بكافـــة المتطلبات التي 
يتوجـــب عليهـــا حفاظـــًا علـــى صحتهـــم 
وسالمتهم، ونوهت بأنه وفي إطار هذه 
الجهـــود فإنهـــا قامـــت بإحالـــة 20 حالـــة 
للعزل الصحي الذي تبلغ مدته 14 يوما، 
مشيرًة إلى أنه تم تخصيص عدة مواقع 
للعـــزل تتوافـــق مـــع اشـــتراطات منظمة 
الصحـــة العالميـــة لمنع انتشـــار األمراض 

المعدية.
بتعليمـــات  التذكيـــر  الـــوزارة  وجـــددت 

الوقايـــة و المتمثلـــة فـــي اتبـــاع النظافـــة 
العادية لليدين وغسلها بالماء والصابون 
باســـتمرار، وتغطيـــة الفـــم واألنـــف عنـــد 
الســـعال والعطـــاس، وتجنـــب االتصـــال 
عليـــه  تظهـــر  شـــخص  أي  مـــع  الوثيـــق 
أعـــراض مـــرض الجهـــاز التنفســـي مثـــل 
االتصـــال  وتجنـــب  والعطـــس،  الســـعال 
الوثيق مع األشـــخاص الذين يعانون من 
التهابات الجهاز التنفسي الحادة، إضافة 
إلـــى تجنـــب االتصـــال غيـــر المحمـــي مع 
حيوانات المزرعـــة أو الحيوانات البرية، 
وضرورة الحفاظ على المسافة وتغطية 
والعطـــس  الســـعال  عنـــد  والفـــم  األنـــف 
يمكـــن  التـــي  المالبـــس  أو  باألنســـجة 
التخلـــص منهـــا، وغســـل اليديـــن بعدهـــا 

لألشـــخاص الذيـــن يعانـــون مـــن أعراض 
العدوى التنفسية الحادة.

المواطنيـــن  بـــكل  الـــوزارة  وأهابـــت 
والمقيميـــن إلـــى أنـــه في حال شـــعورهم 
باألعـــراض التاليـــة المرتبطـــة بفيـــروس 
19 مثـــل؛ ارتفـــاع فـــي  كورونـــا كوفيـــد 
وصعوبـــة  والســـعال،  الحـــرارة،  درجـــة 
فـــي التنفـــس، أو في حال ســـفرهم ألحد 
البلدان المصابة بالفيروس أو اختالطهم 
بأحد المسافرين إليها أو اختالطهم بأحد 
المصابيـــن بالفيـــروس، البقـــاء فـــي مقـــر 
ســـكنهم فـــي غرفـــة منفصلـــة، واالتصال 
التـــي  التعليمـــات  واتبـــاع   ،444 برقـــم 
ســـتعطى لهم من قبل الفريق الطبي، مع 

ضرورة تجنب االختالط باآلخرين.

المنامة - بنا

يتقدم رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية
وأسرة دار »               «

بأحر التعازي وصادق المواساة  
إلى السيد

مؤنس المردي
رئيس التحرير

لوفاة المغفور لها بإذن اهلل تعالى

شقيقته
 سائلين اهلل عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وأن

يسكنها فسيح جناته وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان
إنا هلل وإنا إليه راجعون

المنامة - بنا

احتلـــت مملكـــة البحريـــن المرتبـــة األولى 
لسعادة الزبائن، في استطالع عالمي شمل 
أكثر من 16 ألف شـــخص حول العالم، في 
دراســـة أجرتها شـــركة “آفايا” لالتصاالت. 
ومنحت الشـــركة مملكة البحريـــن المعيار 
الهنـــد  االســـتطالع  فـــي  تلتهـــا  الذهبـــي، 
المتحـــدة  العربيـــة  واإلمـــارات  والكويـــت 

والواليات المتحدة األميركية.  
وركز االستطالع على 7 قطاعات مختلفة 
المرافـــق،  الطيـــران،  المصـــارف،  هـــي: 
التجـــارة  بالتجزئـــة،  البيـــع  االتصـــاالت، 
اإللكترونيـــة، والفنـــادق. واحتلت المملكة 
المرتبـــة األولى فـــي 6 من هذه القطاعات، 
كمـــا احتلت المرتبة الثانيـــة بعد الهند في 
قطاع الفنادق.   وحصلت مملكة البحرين 
علـــى نتيجـــة 71.3 نقطـــة ضمـــن مؤشـــر 
ســـعادة العمـــالء الـــذي تعتمـــده الشـــركة، 

متقدمة بشـــكل كبير على متوســـط نتائج 
االســـتطالع التي وصلت إلى 61.1 نقطة، 
فيمـــا تذيلـــت األرجنتيـــن ســـلم الترتيـــب 
بحصولهـــا على 50 نقطة فقط. وســـجلت 
المملكة أعلى نسبة رضا بين العمالء ضمن 
الفئـــة العمريـــة مـــن مواليـــد 1946 حتـــى 
1964، بينمـــا حصـــدت الفئـــة العمريـــة من 
مواليد منتصف الســـتينات حتى منتصف 
الثمانينات النســـبة األدنى، على الرغم من 

وجود اختالف بسيط بين الفئتين. 
فـــي  اإلقليمـــي  المبيعـــات  مديـــر  وقالـــت 
فاتـــن حلبـــي  لالتصـــاالت  “آفايـــا”  شـــركة 
“يوفر مؤشـــر )أفايا( العالمي للسعادة وفًقا 
لتجربة الزبون طريقة جديدة للحكومات 
واألعمـــال لقيـــاس ســـعادة ورضـــا الزبائن 
والمواطنيـــن، وهـــو جهـــد مكمـــل للمســـح 
والمنظمـــات  المؤسســـات  تجريـــه  الـــذي 
مثل األمم المتحـــدة؛ للتعرف على الرابط 

بين الســـعادة والنمـــو االقتصـــادي، والذي 
مـــن خالله نأمـــل أال يقتصر على إرشـــادنا 
علـــى العوامـــل المحركـــة للســـعادة وإنمـــا 
ليتيـــح لنـــا خارطـــة طريـــق للوصـــول إلى 
الحكومات والمؤسســـات وتعريفهم بسبل 
تحسين الســـعادة والرضا لدى المواطنين 

والمستهلكين”. 
كما وتود “أفايا” أن تتقدم بأسمى التهاني 
إلى دول مجلـــس التعاون الخليجية ومن 
بينهـــا مملكـــة البحريـــن ودولـــة اإلمـــارات 
مـــا  بحســـب  والتـــي  المتحـــدة،  العربيـــة 
المعيـــار  وضعـــت  التقريـــر،  عنـــه  كشـــف 
لتجربـــة  الكليـــة وفًقـــا  للســـعادة  الذهبـــي 
الزبـــون. وحققت هذه الـــدول النجاح في 
إنشـــاء البيئة المثلى لجذب االســـتثمارات 
المباشـــرة ســـواء عبر تنميتهـــا في الداخل 
أو اســـتقطابها من الخـــارج، وهو ما يتيح 
أفضل التجارب للزبائن، وبحســـب التقرير 

فإن الزبائن في البحرين هم األكثر سعادة 
على مســـتوى العالم في نحـــو 7 صناعات 
جـــرى اســـتطالعها، كمـــا تكشـــف المملكـــة 
عـــن تحقيـــق أعلـــى مســـتويات الســـعادة 
لـــدى المواطنيـــن فـــي مختلـــف الصناعات 
المشـــمولة في المؤشر، ونحن نسعى قدًما 
لدعم المملكة في تحقيق مستويات أعلى 

من السعادة في السنوات المقبلة.  
أثنـــى  محـــددة،  قطاعـــات  إلـــى  بالنظـــر 
العمـــالء علـــى دور البنـــوك التـــي ســـّهلت 
عليهـــم الحصول على مختلـــف المنتجات 
والخدمـــات التـــي يريدونهـــا، إضافـــة إلى 
الحفـــاظ  فـــي  الخدمـــات  مـــزودي  دور 
علـــى العمـــالء المخلصيـــن. عـــالوة علـــى 
الطيـــران  شـــركات  معظـــم  تلتـــزم  ذلـــك، 
العاملـــة فـــي المملكة بالمواعيـــد المحددة 
إضافـــة إلـــى جـــودة منتجـــات وخدمـــات 

االتصاالت. 

ضمــن اســتطالع عالمي شــمل أكثر من 16 ألف شــخص فــي العالم
البحرين في المرتبة األولى لسعادة الزبائن

المنامة - بنا

أكـــد المدير العـــام لمعهد اإلدارة 
العامة )بيبا( رائد شمس ضرورة 
الوطنيـــة  بالكـــوادر  االرتقـــاء 
اإلعالمية ورفـــع جودة وكفاءة 
الخطـــط  يحقـــق  بمـــا  عملهـــا، 
اإلعالميـــة المنشـــودة ويحســـن 
اإلعالمـــي،  العمـــل  مخرجـــات 
ويعمل علـــى الخـــروج بخطاب 
إعالمي موحد يواكب تطلعات 
الحصـــول  فـــي  المواطنيـــن 

تحاكـــي  إعالميـــة  مـــادة  علـــى 
احتياجاتهـــم فـــي معرفـــة آخـــر 
الســـاحة  علـــى  المســـتجدات 
المحليـــة، وتالمـــس تطلعاتهـــم 
العلـــوم  علـــى  الحصـــول  فـــي 
والمعرفـــة التي تواكـــب أحدث 
والمســـتجدات.  المتغيـــرات 
جـــاء لـــدى خـــالل اجتماعـــه مع 
المعنييـــن فـــي مركـــز االتصـــال 

الوطني.

توحيد الخطاب اإلعالمي
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ــة ــدي ــل ــب ــال الـــهـــيـــئـــات ال ــقـ ــتـ ــع اسـ ــ ــارض م ــعـ ــتـ يـ

صب إيرادات البلديات بالخزانة العامة.. مرفوض

قانوًنا  الــشــورى  مجلس  رفــض 
ينص على إدراج جميع إيرادات 
ــوال  ــوم وأمــ الــبــلــديــات مــن رســ
الحساب  فــي  بتحصيلها  تقوم 

العمومي للدولة.
يهدف التشريع إلى بسط رقابة 
الـــدولـــة عــلــى إيــراداتــهــا بهدف 
العامة  الميزانية  حصيلة  زيــادة 
للدولة بــدالً من إيــداع إيــرادات 
مشترك  صــنــدوق  فــي  البلديات 
وتـــوزيـــع هـــذه اإليــــــرادات على 
الــبــلــديــات فــي نــهــايــة كــل سنة 

مالية. 
عبر  المختصة  اللجنة  وبّينت   
تــقــريــرهــا أن مــشــروع الــقــانــون 

ــروض يـــــتـــــعـــــارض مــع  ــ ــ ــع ــ ــ ــم ــ ــ ال
البلدية  اإلدارة  هيئات  إنــشــاء 
ــاء  ــقـ ــهــا بـــهـــدف االرتـ واســتــقــال

تؤديها وإنشاء  التي  بالخدمات 
ــا  ــات وتــــطــــويــــرهــ ــ ــروعـ ــ ــشـ ــ ــمـ ــ الـ
ــخــدمــات، وهـــو ما  وتــحــســيــن ال

لديها  إيراداتها  وجــود  يستلزم 
ــذي  ــ ــدف ال ــهــ ــ ــغــيــة تــحــقــيــق ال ب

أنشئت من أجله.

العصفور ومحمد علي حسن خالد المسقطي

رئيس دائرة أمراض النساء والوالدة بوزارة الصحة نعيمة أحمد

ا على “العفو”: معلوماتكم مغلوطة “الشورى” ردًّ
متحيزة قنوات  وأخــبــار  نزيهة  غير  مصادر  من  المعلومات  استقاء 

الــشــورى  لمجلس  الــعــام  األمــيــن  تــا 
ــان الــمــجــلــس  ــيـ ــة الـــعـــصـــفـــور بـ ــامــ أســ
الــدولــيــة،  العفو  منظمة  تقرير  بــشــأن 
التقرير  تابع  بأنه  المجلس  بّين  حيث 
الــدولــيــة،  الــعــفــو  الــصــادر عــن منظمة 
مغلوطة  معلومات  مــن  تضّمنه  ومــا 
تستند  ال  صــحــيــحــة،  غــيــر  وبــيــانــات 
لــلــحــقــائــق وال تــعــكــس الـــواقـــع الـــذي 
البحرين وجهودها في  تعيشه مملكة 
ضمان حقوق اإلنسان والحريات، وهو 
عن  التقرير  ابتعاد  يعكس  الذي  األمر 
والموضوعية  المهنية  ومبادئ  أسس 
في  اتباعها  يجب  الــتــي  والشفافية، 
تم  حيث  الحقوقية،  التقارير  إعـــداد 
استقاء المعلومات الواردة في التقرير 
من مصادر غير نزيهة، وأخبار قنوات 
عدم  عنها  وُيعرف  متحيزة،  إعامية 

مصداقيتها.

 وأعرب مجلس الشورى عن أسفه لما 
الدولية  العفو  منظمة  تقرير  في  ورد 
من مغالطات ومعلومات غير صحيحة 
وحقوق  الديمقراطية  مسيرة  تمس 

مؤكًدا  البحرين،  مملكة  في  اإلنــســان 
ــه مــن واجــــب الــمــنــظــمــات الــدولــيــة  أنـ
والتواصل  مــوثــوقــة،  مــصــادر  اعتماد 
مـــع الــمــؤســســات الــمــعــنــيــة والــجــهــات 

بــدالً  الــحــقــوقــي،  بــالــشــأن  الصلة  ذات 
للموضوعية  تفتقد  تقارير  إعــداد  من 

والنزاهة.
 وأضاف البيان “إن مجلس الشورى في 
الوقت الذي يعرب فيه عن استنكاره 
بالسجل  ليشيد  التقرير،  في  ورد  لما 
البحرين،  لمملكة  المشرف  الحقوقي 
حققتها  التي  والنجاحات  والمنجزات 
ــان، وهــو  ــســ ــ فـــي حــمــايــة حـــقـــوق اإلن
بمختلف  المملكة  حـــرص  يعكس  مــا 
مؤسساتها على االلتزام بمبادئ حقوق 
اإلنسان، واحترام وتفعيل االتفاقيات 
والمعاهدات الدولية، وعملها المستمر 
لترسيخ نهجها  الدولية  المنظمات  مع 
الــحــقــوقــي الــمــتــقــدم، وإبـــــراز دورهـــا 
والتعايش  التسامح  لقيم  ورعايتها 
فئات  بين جميع  والمساواة  والعدالة، 

وأطياف المجتمع”.

أبل والرميحي

تصوير: رسول الحجيري
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كبير المستشارين: ال يحق للحكومة طلب تأجيل اقتراح بقانون
الزايد: اإلرجاء لمدة وسبب.. المسقطي: ال لألعراف الخاطئة.. والرميحي يطعن

تعدياً  الشورى  مجلس  مناقشة  أثناء 
ــا يـــوّســـع مـــن حـــــاالت جـــواز  تــشــريــعــيًّ
المجلس  شهد  الحامل  المرأة  إجهاض 
ا حول مدى قانونية طلب  قانونيًّ جدالً 
وزيرة الصحة فائقة الصالح تأجيل نظر 
ورود  قــرب  بسبب  شهر  لمدة  التعديل 

قانون حكومي للسلطة التشريعية.
ــــب الــــجــــدل تــــســــاؤل عــــن حــق  ــب  وســ
الحكومة في طلب تأجيل نظر اقتراح 
صاحياتها  من  ليس  أمر  وهو  بقانون، 
وفًقا لائحة الداخلية لمجلس الشورى.

في  الرميحي  خميس  الشوري  وطعن   
ــال: “ال يــجــوز ذلــك،  طلب الــوزيــرة. وقـ
من  بطلب  يــكــون  أن  يجب  والتأجيل 

مقدم المقترح”. 
وأكد الرئيس علي الصالح: “أرجو التأكد 
الداخلية،  للوائح  ونلجأ  خطواتنا،  من 
ومــــا يــحــكــم اإلجـــــــــراءات بــالــمــجــلــس، 
وصاحب المقترح يجب أن يوافق على 
يقّدم  أصــّر  وإذا  بمقترحه،  تعديل  أي 
للمجلس”.  األخــيــر  والـــــرأي  مــقــتــرحــه، 
نوفل  القانوني  المستشار  رأي  وطلب 

غربال.
المادة  بــأن  غربال  المستشار  وأوضــح   
للمجلس  الــداخــلــيــة  الــائــحــة  مـــن   94
تنص على أن “يحيل الرئيس االقتراح 
ــداء  إلب المختصة  اللجنة  ــى  إل بــقــانــون 
الــــرأي فــي فــكــرتــه، ولــلــجــنــة أن تأخذ 
رأي مقدم االقتراح قبل وضع تقريرها 
بشأنه. وتعد اللجنة تقريًرا يعرض على 

الــرأي في جــواز نظر  المجلس متضّمًنا 
االقتراح، أو رفضه، أو إرجائه. وللجنة 
أن تشير على المجلس برفض االقتراح 
ــــاب تــتــعــلــق بـــالـــمـــوضـــوع بــصــفــة  ــب ألســ
عامة. فإذا ما وافق المجلس على نظر 
االقـــتـــراح أحــالــه إلـــى الــحــكــومــة لتضع 

صيغة مشروع القانون )...(”.
 وذكر أن مؤّدى هذه المادة أن من لديه 

صاحية اإلرجاء هي اللجنة المختصة، 
ــواز النظر  الــلــجــنــة هـــي جــ وتــوصــيــات 

باالقتراح أو رفضه أو إرجائه.
ــع: واليــــة إرجـــــاء نــظــر االقـــتـــراح  ــابـ وتـ
فيما  أمــا  فقط،  للجنة  منعقدة  بقانون 
فذلك  االقـــتـــراح  صــاحــب  بــحــق  يتعلق 
مــرتــبــط بــقــبــل أن تــنــتــهــي الــلــجــنــة من 

تقريرها.

ــقــديــري الجــتــهــاد وزيــــرة  وقـــــال: مـــع ت
الصحة فإن المادة بالائحة الداخلية ال 
تستقيم سنًدا لمنحها هذا الحق بطلب 

التأجيل.
شهدت  المستشارين  كبير  رأي  وبــعــد 
ــا  شــوريًّ وعتًبا  ا  قانونيًّ نقاًشا  الجلسة 
على تأخر الحكومة في تزويد المجلس 
بمرئياته. وقالت الشورية جهاد الفاضل 
ــــأن الــمــجــلــس األعـــلـــى لــلــصــحــة تــأخــر  ب
ونتمنى  مرئياته،  تقديم  فــي  أشــهــر   3
أال  مرئياتهم  طلب  عند  الحكومة  مــن 

يتأخروا.
الـــزايـــد أن  الــشــوريــة دالل  وأوضـــحـــت 
على  تنص  للمجلس  الداخلية  الائحة 
المختصة  اللجنة  تــســّبــب  أن  وجـــوب 
التقرير، ويجب تحديد  بتوصية  طلبها 

المدة الزمنية لإلرجاء وسبب ذلك.
غانم  المجلسين  ــؤون  شـ ــر  وزيـ ــر  وذكـ  
الصالح  ــوزيــرة  ال طلب  أن  البوعينين 

ليس طلًبا مطلًقا للتأجيل.
 وأوضح الشوري خالد المسقطي أنه ال 
يمكن إمضاء أعراف غير صحيحة، وال 
ا إرجاء نظر اقتراح بقانون  يمكن الئحيًّ
عــنــد طــلــب الــحــكــومــة، وأتــفــهــم طلب 
ولكن  التقرير،  استرداد  المعنية  اللجنة 

ال يمكن طلب اإلرجاء.
 وفي نهاية النقاش، طلب الرئيس من 
األعضاء التصويت على توصية رفض 
ا  شوريًّ  30 بين  ومن  بقانون،  االقتراح 
حاضًرا، صّوت 22، ورفضه 20، ووافق 
جــواد  وامــتــنــع  الــخــزاعــي،  محمد  عليه 

الخياط. وسقط االقتراح بقانون.

المستشار نوفل غربال

جهاد الفاضل

الصالح والدالل

دالل الزايد

رفــــض مــجــلــس الـــشـــورى اقــتــراح 
سالم  أحمد  العضو  قدمه  بقانون 

العريض.
واقتراح العريض يوّسع من حاالت 

جواز إجهاض المرأة الحامل.
ــواز   ويـــنـــص االقـــــتـــــراح عـــلـــى جــ

ــة وجـــــود  ــ ــالـ ــ اإلجــــــهــــــاض فـــــي حـ
أو قصور  بدنية جسيمة  تشوهات 
الجنين  بـــأن  يثبت  جسيم  عقلي 
سيصاب به بحيث ال يرجى المرء 
الحمل  استمرار  كــون  وحالة  منه، 

يضر بصحة األم ضرًرا جسيًما.

إجهاض اقتراح العريض

رفــــض مــجــلــس الـــشـــورى تــعــديــاً 
ا يهدف مشروع القانون إلى  قانونيًّ
استثناء الخايا الجذعية من حظر 
االستنساخ الوارد بقانون استخدام 
على  المساعدة  الطبية  التقنيات 

التلقيح االصطناعي واإلخصاب.
 ويــــــهــــــدف الــــتــــشــــريــــع إلتــــاحــــة 
االســتــنــســاخ الــعــاجــي، وهـــو نــوع 
من االستنساخ يستهدف استعمال 
المريض  خــايــا  مــن  جينية  مـــادة 
نــفــســه إلنـــتـــاج خــايــا الــبــنــكــريــاس 
عصبية  خــايــا  أو  الــســكــر  لــعــاج 

إلصاح العمود الفقري التالف.
تقنية  أن  المختصة  اللجنة  ورأت   

قيد  تــزال  ما  العاجي  االستنساخ 
ولم  العلمية  األوســـاط  في  البحث 
تطبيقها  وســامــة  كفاءتها  يثُبْت 
للجدل  مــثــاًرا  زالــت  مــا  إنها  حيث 

العلمي واألخاقي والديني.

استمرار حظر االستنساخ الجذعي

الجلسة بعدسة الدوسري

الجالهمة والعريض

راشد الغائب



بيانات الخبر
اليوم

التاريخ
الخبر

جهة النشر
الصفحة

العدد
الرابط اإللكتروني

اإلثنين
24  فبراير 2020

الكورونا والبرقية المساعدة
البالد
14

4150

تسلط األضواء اليوم )اإلثنين( على 
مبـــاراة فريقّي الشـــباب والتضامن 
فـــي افتتـــاح الجولـــة العاشـــرة من 
أنديـــة  لـــدوري  التمهيـــدي  الـــدور 
الدرجة األولى لكرة اليد وذلك في 
تمام الســـاعة 7 مســـاًء علـــى صالة 

اتحاد اللعبة بأم الحصم.
التـــي  المواجهـــة  أهميـــة  وتكمـــن   
طـــرق  ومفتـــرق  مفصليـــة  تعتبـــر 
لهمـــا في تحديد بقائهمـــا في دائرة 
المنافســـة علـــى التأهل للسداســـي 
مـــن عدمـــه، فالشـــباب يدخـــل هذه 
الموقعة وهو يحتل المركز الســـابع 
برصيد )14 نقطـــة( من 8 مباريات، 
والتضامن في المركـــز الثامن لديه 
)12 نقطة( من 8 مباريات، وكالهما 
لديـــه مباراة إضافيـــة غير مواجهة 

اليوم. 
الماروني يســـعى للفـــوز والوصول 
للنقطـــة )17( التي تبقيه في صميم 
المنافســـة علـــى البطاقـــة األخيـــرة 
للسداسي “المركز السادس”، والذي 
 16( الديـــر  ـــا  حاليًّ فيـــه  يتنافـــس 
نقطة( من 9 مباريات، وســـيخوض 
مباراتـــه األخيرة يوم األربعاء أمام 
االتفاق، والتضامن هو اآلخر يمّني 
النفس بتحقيق الفوز على الشباب 

والوصـــول للنقطـــة )15( لكي يبقي 
حظوظه قائمة مع الجولة األخيرة.
مواجهة الشـــباب والتضامن يتوقع 
مـــن  لهـــا  لمـــا  والقـــوة  اإلثـــارة  لهـــا 
حســـابات خاصـــة ومهمـــة وأيضـــًا 
للعناصـــر الشـــبابية المندفعـــة فـــي 
يعطـــي  وهـــذا  كليهمـــا،  صفـــوف 
مؤشًرا بلقاء صعب للغاية سيكون 
مفتـــوح علـــى صراعيـــه مـــن أجـــل 

انتزاع النقاط الثالث.

افتتــــــاح الجولـــــة العاشــــــرة لتمهيـــدي دوري اليـــد
لقاء مفترق طرق للشباب والتضامن

اللجنة اإلعالمية

اليـــد  لكـــرة  الناشـــئين  منتخـــب  حقـــق 
البحـــر  بطولـــة  فـــي  الخامـــس  المركـــز 
المتوســـط التـــي اختتمـــت مؤخـــًرا في 
اليونان بمشاركة العديد من المنتخبات 
األوربيـــة واإلفريقيـــة بعـــد فـــوزه فـــي 
الخامـــس  المركزيـــن  تحديـــد  مبـــاراة 
المصـــري  المنتخـــب  علـــى  والســـادس 

بالرميات الجزائية.
 وتعتبر هذه البطولة من أبرز البطوالت 
الناشـــئين،  مســـتوى  علـــى  العالميـــة 
وتشـــهد مشـــاركة منتخبـــات عالمية لها 
باعهـــا الطويل فـــي لعبة كـــرة اليد مثل 
صربيـــا  كرواتيـــا،  أســـبانيا،  منتخبـــات 
ومقدونيا والجبل األسود باإلضافة إلى 
منتخبي مصر وتونس واليونان، حيث 
تأتـــي مشـــاركة منتخبنـــا تلبيـــة للدعوة 
الرســـمية التـــي تلقاها من قبـــل االتحاد 
اإلعـــداد  برنامـــج  وضمـــن  اليونانـــي 

لتصفيات كأس آســـيا المؤهلة لنهائيات 
كأس العالم القادمة.

واحتـــاج منتخبنا إلـــى الوقت اإلضافي 
لحســـم المركـــز الخامـــس بعـــد مبـــاراة 
قوية ومثيـــرة أمام المنتخـــب المصري 
أحـــد أبرز المنتخبات في البطولة حيث 
ســـجل العـــب منتخبنـــا جاســـم خميس 
هدف التعـــادل في الثواني األخيرة من 
زمن المباراة ليحتكم فيها الطرفان إلى 

الرميـــات الجزائية والتـــي رجحت كفة 
األحمر في حسم األمور لصالحه.

وجاء تأهـــل المنتخب إلى الدور الثاني 
بعـــد حصولـــه علـــى المركـــز الرابـــع فـــي 
المجموعة األولى وفي األدوار النهائية 
التقـــى مـــع المنتخب األســـباني وخســـر 
نتيجـــة اللقـــاء ثـــم فـــاز علـــى المنتخب 
المنتخـــب  مالقاتـــه  قبـــل  التونســـي 

المصري في آخر مبارياته.

لقطة من البطولة

األحمر يفوز علـــى المنتخب المصـــري بالرميات الجزائية
يد الناشئين تحقق المركز الخامس في بطولة اليونان

Sports@albiladpress.com 14

علي مجيد

اتحاد الكرة - المركز اإلعالمي

كّلـــف االتحـــاد اآلســـيوي لكرة القـــدم، عضو 
لكـــرة  البحرينـــي  باالتحـــاد  الحـــكام  لجنـــة 
القدم ومقيم الحكام اآلسيوي خالد العالن، 
لإلشـــراف على تقييم طاقـــم تحكيم مباراة 
فريقي “ســـفي رينغ” الكمبودي و”ثان كوانغ 
نيمـــه” الفيتنامـــي، والتـــي ســـتقام يـــوم 11 
مـــارس المقبل، ضمن منافســـات المجموعة 

G بكأس االتحاد اآلسيوي لكرة القدم.
 وتلعـــب المبـــاراة فـــي كمبوديـــا، وســـيكون 
خالـــد العالن مقيما لطاقـــم التحكيم الدولي 
الســـاحة  حكـــم  مـــن  والمكـــون  للمبـــاراة، 
ويعاونـــه  عيشـــة،  أبـــو  بـــراء  الفلســـطيني 
مواطنه أشـــرف أبو زبيدة والمساعد الثاني 
 choe اإلماراتي علي راشـــد، والحكم الرابع
مـــن كوريا الشـــمالية، فيما ســـيكون مراقب 

المباراة goutam من الهند.
 والتكليـــف اآلســـيوي للعالن يأتـــي تواصالً 
لسلســـلة النجاحـــات التي تحققهـــا الصافرة 
البحرينيـــة، عبـــر تواجد كوادرهـــا المختلفة 

والبطـــوالت  االســـتحقاقات  كافـــة  فـــي 
والكبـــرى، نظيـــر ما اكتســـبته مـــن ثقة على 
واإلقليميـــة  المحليـــة  األصعـــدة  جميـــع 
والقارية والدولية بأدائها المميز والمشـــهود 

له بالكفاءة.
وســـبق لخالد العالن أن أشـــرف على تقييم 
العديد من األطقم التحكيمية خالل الموسم 
الماضي 2019-2018 في مسابقات االتحاد 
اآلســـيوي لكـــرة القـــدم، علما أنـــه اعتمد في 

عام 2018 كمقيم حكام آسيوي.

تكليف آسيوي لخالد العالن

سموه يشيد بتطور المستويات الالفتة للصقارين البحرينيين

ناصر بن حمد يهنئ الهاجري والكتبي بالفوز بسيف النخبة

هنـــأ ممثل جاللة الملك المفدى لألعمال 
مستشـــار  الشـــباب  وشـــؤون  الخيريـــة 
األمـــن الوطني رئيـــس المجلس األعلى 
للشـــباب والرياضة ســـمو الشـــيخ ناصر 
بـــن حمـــد آل خليفة، الصقـــار البحريني 
اإلماراتـــي  والصقـــار  الهاجـــري  محمـــد 
حمـــدان الكتبي بالفوز بشـــوطي ســـيف 
النخبة الدولي على كأس ســـموه وذلك 
ضمن إطار النسخة السادسة من موسم 

ناصر بن حمد للصقور والصيد.
 وأشـــاد ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد 
الـــذي  الالفـــت  بالمســـتوى  خليفـــة  آل 

أظهـــره صقـــارو مملكـــة البحرين خالل 
تطـــور  بعـــد  الخليجـــي  التجمـــع  هـــذا 
مســـتوياتهم، مؤكـــًدا ســـموه أن إحـــراز 
الهاجري لســـيف النخبة وكســـر احتكار 
صقـــاري اإلمـــارات فـــي هـــذه البطولـــة 
يـــدل علـــى نجـــاح الخطـــط والبرامـــج 
التي وضعـــت لالرتقاء برياضة الصقور 

ومستوى الصقارين في البحرين.
 كما نّوه ســـمو الشيخ ناصر بن حمد آل 
خليفة بالمشاركة الخليجية الكبيرة في 
بطولة ســـموه الدولية للصقور، موضًحا 
سموه أن هذه المشاركة الكبيرة تعطي 
هـــذه  أهميـــة  علـــى  واضحـــة  دالالت 

البطولة على المستوى الخليجي والتي 
حظيت باهتمام إعالمي غير مسبوق. 

 وأثنـــى ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد 
آل خليفـــة علـــى التنظيـــم المميـــز الذي 
شـــهده موســـم ناصر بـــن حمـــد للصقور 
والســـيد فـــي نســـخته السادســـة، مبيًنا 
تطويـــر  فـــي  ماضـــون  أنهـــم  ســـموه 
التراثيـــة  بالرياضـــات  واالرتقـــاء 
خطـــة  مـــن  كجـــزء  أنواعهـــا  بمختلـــف 
الشـــباب  الســـتقطاب  شـــاملة  وطنيـــة 
البحرينـــي وتشـــجيعهم علـــى ممارســـة 
هوايات مفيدة تسهم في الحفاظ على 

الموروث األصيل والهوية الوطنية.

 وأكـــد ســـمو الشـــيخ ناصر بـــن حمد آل 
خليفة أن النســـخة السادسة من موسم 
ناصر بـــن حمـــد للصقـــور والصيد حقق 
نجاًحـــا ملموًســـا، مثّمًنـــا ســـموه جهـــود 
اللجـــان المنظمـــة للموســـم فـــي ســـبيل 

إظهار هذه المنافسات بأبهى حلة.
محمـــد  البحرينـــي  الصقـــار  وكان   
عبدالوهـــاب الهاجـــري قـــد تـــوج بلقـــب 
شـــوط  عـــن  الدولـــي  النخبـــة  ســـيف 
الحرار والشـــواهين للمـــرة األولى، فيما 
تـــوج الصقـــار اإلماراتي حمدان ســـعيد 
الكندي الكتبي بالشوط المخصص لفئة 

الجيرات.
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 سمو الشيخ ناصر بن حمد 
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الكتبي خالل تتويجه بسيف النخبة الدولي الهاجري يرفع سيف النخبة

تبدأ اليوم االثنين منافسات القسم الثاني لمسابقة 
كأس ســـمو ولي العهد للكرة الطائرة، عندما يلتقي 
داركليـــب والنبيـــه صالـــح الســـاعة 7 مســـاء، علـــى 
صالـــة االتحاد بمدينة عيســـى الرياضية، إذ يتطلع 
كال الفريقيـــن لمواصلـــة المشـــوار والمنافســـة على 

لقب “أغلى الكؤوس”.
داركليـــب “وصيـــف بطـــل الخليج” بقيـــادة المدرب 
األفضليـــة  صاحـــب  يعتبـــر  “راميريـــز”،  البرازيلـــي 
فـــي تخطـــي عقبـــة النبيـــه صالـــح الهابـــط لـــدوري 
الدرجـــة الثانيـــة، إذ يضـــم الفريـــق صانـــع األلعـــاب 
الخبيـــر محمـــود حســـن، الـــذي ســـيوجه كراته إلى 
علـــي ابراهيم ضـــارب مركز 2، باعتبـــاره األبرز في 
تخليـــص الكـــرات الهجوميـــة، مـــع وجـــود كل مـــن 
محمـــود عبدالواحـــد والكوبي “روميـــرو” في مركز 
4، ويضـــم الفريـــق ضاربـــي االرتـــكاز ايمن عيســـى 

وحســـن العرب، اللذان ســـيتحمالن عـــبء حوائط 
الصد وتنفيذ الكرات الهجومية الساحقة، وسيضم 
الفريـــق صانـــع األلعـــاب حســـين عبـــدهللا لتأميـــن 

االستقبال والتغطية الدفاعية.

وعلـــى الطـــرف اآلخـــر فـــإن النبيـــه صالـــح بقيـــادة 
المدرب محمد القطان، ســـيرمي بكل ثقله من أجل 
تقديـــم أفضل ما لديه من مســـتوى، وســـيلعب من 
دون أي ضغوط تذكر، إذ يعول المدرب على خبرة 
صالح مهدي ومحمد جاسم في االرتكاز مع وجود 
صانـــع األلعاب ســـيد هاشـــم علـــوي وبقيـــة عناصر 
الفريـــق، فيمـــا يغيب عن النبيه صالـــح العبه األبرز 
بمركـــز 4 علي مرهون الحترافه مع نادي االبتســـام 

السعودي.
والخاسر سيودع المنافسة، فيما سيواصل الفريق 

الفائز مشواره في بطولة أغلى الكؤوس.
وعلى صعيد متصل، قـــرر االتحاد البحريني للكرة 
الطائرة تأجيل مباراة عالي والنجمة، المقرر لها أن 
تقام يوم الثالثاء 25 فبراير 2020، لتقام بتاريخ 1 

مارس 2020 الساعة 5:30 عصرا.

ــة ــ ــمـ ــ ــجـ ــ ــنـ ــ تــــــأجــــــيــــــل مــــــــــبــــــــــاراة عـــــــالـــــــي والـ
داركليب والنبيه صالح يفتتحان القسم الثاني “ألغلى الكؤوس”

حسن علي

 خالد العالن

داركليب والنبيه صالح
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استقبل األمين العام لالتحاد البحريني 
لكرة القدم، إبراهيم البوعينين، األمين 
العام التحاد طاجيكســـتان لكرة القدم 
davlatmand islomov، والـــذي يقوم 
بزيارة إلى مملكة البحرين ضمن مهمة 

عمل رسمية.
 وخـــالل اللقـــاء، رّحـــب األميـــن العـــام 
القـــدم  لكـــرة  البحرينـــي  لالتحـــاد 
إبراهيـــم البوعينين بأميـــن عام اتحاد 
طاجيكســـتان لكـــرة القـــدم فـــي بيـــت 

الكرة البحرينية.
واســـتعرض الجانبـــان ســـبل التعـــاون 

المشـــترك بين االتحـــاد البحريني لكرة 
القـــدم واتحاد طاجيكســـتان، بما يعّزز 
العالقة ضمـــن إطار خدمة كـــرة القدم 

في البلدين الصديقين.

 وأكـــد البوعينين أن االتحاد البحريني 
تعزيـــز  علـــى  حريـــص  القـــدم  لكـــرة 
الشـــراكات مـــع االتحـــادات المختلفـــة، 
وعلى الخصـــوص االتحادات األعضاء 

باالتحـــاد اآلســـيوي لكرة القـــدم، معرًبا 
عن الفخر واالعتزاز بطيب العالقة مع 

االتحاد الطاجيكي لكرة القدم.
التحـــاد  العـــام  األميـــن  واطلـــع   
طاجيكســـتان لكرة القـــدم على مرافق 
االتحـــاد البحرينـــي لكرة القـــدم، وذلك 
مـــن خـــالل زيارتـــه للمبانـــي اإلداريـــة 

والمالعب الخارجية التابعة لالتحاد.
 وأعـــرب عـــن فخـــره واعتـــزازه بزيارة 
بيـــت الكـــرة البحرينيـــة، مقدًما شـــكره 
لمسؤولي االتحاد على حسن الضيافة 

واالستقبال.

جانب من اللقاء 

البوعينين يستقبل األمين العام التحاد طاجيكستان

الكورونا والبرقية المساعدة
* أصــدر رئيــس الــوزراء اإليطالــي جوزيبي كونتــي قراًرا يقضي بتأجيــل بعض مباريات 
الــدوري اإليطالــي بســبب انتشــار فيــروس كورونــا فــي إيطاليــا وتحديــًدا فــي إقليــم 
لومبارديــا وفينيتــو القريبيــن مــن المناطق التي ســتلعب فيها المباريــات المؤجلة.. علًما 
أنه بحســب اإلحصائيات الرســمية العالمية قد تم تصنيف إيطاليا في المرتبة الخامســة 

على قائمة أكثر الدول المسجلة فيها حاالت اإلصابة بفيروس كورونا في العالم.
 هــذا الفيــروس الخطيــر الــذي أصــاب 79 شــخًصا في إيطاليا ربما ينتشــر بشــكل أوســع 
فــي باقــي األقاليم اإليطالية ويصيب أشــخاًصا أكثر.. حينئــٍذ ربما يضطر رئيس الوزراء 
اإليطالي إلى إيقاف جميع المســابقات المحلية حتى إشــعار آخر.. بل األدهى واألمر من 
كل ذلك أنه لو فقدت إيطاليا الســيطرة على فيروس كورونا.. ســيجد االتحاد األوروبي 
نفســه مجبــًرا على إلغــاء جميع المباريات األوروبية التي ســتقام في المالعب اإليطالية 

وهذا ما سيؤثر على المسابقات األوروبية بشكل مؤكد!
 كورونــا ليــس فيروًســا عابــًرا مثل فيروس انفلونزا الطيور أو فيروس الســارس.. بل إن 
كورونا سالح بيولوجي عابر للقارات.. خطيٌر قاتٌل وفّتاك..قد يتسّبب بالقضاء على أمم 

وليس فقط إيقاف بضع مباريات!
 نسأل هللا العظيم أن يحّصننا بحصنه الحصين.

* جــدل كبيــر صاحــب مبــاراة يوفنتــوس وســبال األخيــرة فــي الــدوري اإليطالــي عندما 
احتســب حكــم المبــاراة ركلة جزاء لســبال بعد الرجــوع إلى تقنية الـــ VAR.. بيد أنه في 
الحقيقــة لــم يكــن هنــاك VAR فالحكــم عندمــا ذهــب ليشــاهد الفيديــو وجد أن الشاشــة 
معّطلة واضطر حينها للتحدث مع شــخص ما بجهاز البرقية الالســلكي وربما كان ليس 
متواجــًدا فــي أرجــاء الملعــب من األســاس.. ثم عــاد للملعب وأشــار بيديه إلــى حركة الـ 
VAR المعروفة قبل أن يقّرر منح ســبال ركلة الجزاء.. وبحســب القوانين واللوائح فإنه 
ال يجــوز للحكــم اســتخدام أي وســيلة مســاعدة خارجيــة غيــر تقنيــة الـــVAR وفي حال 
تعطلها يعتمد في قراراته على التقدير.. لكن حكمنا المعني يبدو أنه ابتكر تقنية جديدة 

تدعى تقنية البرقية المساعدة وهي صالحة للتخلص من جميع المآزق!

alaynati82@gmail.com

علي العيناتي
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