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 ≈``°ùbCG{ ø``e Qò``ëJ á``«ªdÉ©dG áë``°üdG
É``fhQƒc ó``°V á``cô©ªdG »``a zø``jô¡°T

 áë°üdG  áª¶æªd  »ª«∏bE’G  ôjóªdG  ø∏YCG
 áª¶æªdG  ¿CG  ¢``̀ù``̀eCG  É`````̀HhQhCG  »``̀a  á`̀«`̀ª`̀dÉ`̀©`̀dG
 19-ó«aƒμH  äÉ«aƒdG  OóY  »a  ÉYÉØJQG  ™bƒàJ
 ôÑªaƒfh  ô`̀Hƒ`̀à`̀cCG  …ô¡°T  ∫Ó`̀N  É```̀HhQhCG  »`̀a
 ™e  á∏HÉ≤e  »a  »Lƒ∏c  õfÉg  ∫É`̀bh  .ø«eOÉ≤dG
 ôÑªaƒfh  ôHƒàcCG  ¿EG  z¢`̀Sô`̀H  ¢ùfGôa{  á`̀dÉ`̀ch
 á¡LGƒe »a øjô¡°T ≈°ùbCG{ ¿Éfƒμ«°S ø«eOÉ≤dG

.zAÉHƒdG
 ,z≈°ùbCG ôeC’G íÑ°ü«°S{ :»Lƒ∏c ±É°VCGh
 ø«∏Ñ≤ªdG ôÑªaƒfh ôHƒàcCG »a{ ¬fCG ≈dEG  Gô«°ûe

.zäÉ«aƒdG »a ÉYÉØJQG ó¡°ûæ°S
 Üôà≤j Éªæ«H »Lƒ∏c äÉëjô°üJ äAÉLh

 óéà°ùªdG ÉfhQƒc ¢Shô«Ø`H äÉHÉ°UE’G »dÉªLEG
 ¿CG ó`̀©`̀H ,¿É`̀°`̀ù`̀fEG  ¿ƒ`̀«`̀∏`̀e 29 ø`̀e º`̀dÉ`̀©`̀dG »`̀a
 äÉHÉ°UE’G  »a á«eƒj IOÉjR ≈∏YCG  ºdÉ©dG  πé°S
 ó≤a  ;{19-ó«aƒc{  AÉHƒd  ÖÑ°ùªdG  ¢Shô«ØdÉH
 øe  ôãcCG  ¿CG  zRô`̀à`̀jhQ{  ádÉcƒd  AÉ°üMEG  ô¡XCG
 ¢Shô«ØH  Gƒ`̀Ñ`̀«`̀°`̀UCG  ¢üî°T  ¿ƒ«∏e  28^93
 π°Uh  ø«M  »a  ,ºdÉ©dG  iƒà°ùe  ≈∏Y  ÉfhQƒc
 AÉHƒH  áHÉ°UE’G  AGô`̀L  äÉ«aƒdG  Oó`̀Y  »dÉªLEG

.ádÉM 921437 ≈dEG z19-ó«aƒc{
 äÉHÉ°UEG  π«é°ùJ ºJ ó≤a AÉ°üMEÓd É≤ahh

 .≥WÉæeh ∫hO 210 øe ôãcCG »a ¢Shô«ØdÉH

 (9¢U π«°UÉØàdG)

 á«eÉ°ùdG  á«μ∏ªdG  äÉ¡«LƒàdG  ò«Øæàd  GQGôªà°SG
 ∞«Øîàd  ájOÉ°üàb’Gh  á«dÉªdG  áeõëdG  ∫Ó`̀N  ø`̀e
 ø«æWGƒªdG  ≈∏Y ÉfhQƒc ¢Shô«a áëFÉL äÉ°SÉμ©fG
 »ah  á«æWƒdG  Oƒ¡é∏d  ÉªYOh  ,»æWƒdG  OÉ°üàb’Gh
 ,á«©jô°ûàdG  á£∏°ùdG  ™e  ≥«°ùæàdGh  ¿hÉ©àdG  QÉ`̀WEG
 AÉªdGh  AÉHô¡μdG  ô«JGƒØH  πØμàdG  áeƒμëdG  äQô`̀b
 »a  ø«æWGƒªdG  ø«côà°ûªdG  πμd  äÉjó∏ÑdG  Ωƒ°SQh
 ôHƒàcCG  ô¡°T øe AGóàHG  ô¡°TCG  3 Ióe ∫hC’G º¡æμ°ùe
 ΩÉ©dG øe É¡°ùØf IôàØdG ô«JGƒa RhÉéàj ’ ÉªH ,2020

 .∑ôà°ûe πμd »°VÉªdG
 »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  ¢SDhôJ  ∫Ó`̀N  ∂`̀dP  AÉ`̀L
 ÖFÉf  ó¡©dG  »dh  áØ«∏N  ∫BG  óªM  øH  ¿Éª∏°S  ô«eC’G
 AGQRƒdG  ¢ù∏ée ¢ù«Fôd  ∫hC’G  ÖFÉædG  ≈∏YC’G  óFÉ≤dG

 .AGQRƒdG ¢ù∏éªd »YƒÑ°SC’G …OÉ«àY’G ´ÉªàL’G
 á«îjQÉàdG  Iƒ£îdÉH  AGQRƒ```̀dG  ¢ù∏ée  OÉ`̀°`̀TCGh
 π«FGô°SEG  ádhO  ™e  ΩÓ°ùdG  ó«jCÉJ  ¿ÓYEG  »a  á∏ãªàªdG
 óªM  ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U  Iô°†M  è¡f  ócDƒJ  »àdG
 ΩGõàd’G »a ióØªdG OÓÑdG πgÉY áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y øH

 ôWCG  ¬dÓN  øe  ≥∏£æJ  »é«JGôà°SG  QÉ«îc  ΩÓ°ùdÉH
 QGô≤à°S’Gh  »`̀dhó`̀dG  ¿hÉ`̀©`̀à`̀dG  õjõ©àd  äGQOÉ`̀Ñ`̀ª`̀dG

.§°ShC’G ¥ô°ûdG á≤£æªH QÉgOR’Gh ΩÓ°ùdGh
 ΩÓ°ùdG  ó«jCÉJ  ¿Ó``̀YEG  ¿CG  ≈`̀ dEG  ¢ù∏éªdG  QÉ`̀°`̀TCGh
 OÉéjEG  ≈`̀ dEG  á«eGôdG  Oƒ¡édG  õjõ©J  ƒëf  Ö°ü«°S
 á«dhódG  á«Yô°ûdG  äGQGô≤d  É≤ah  πeÉ°Th  ∫OÉ`̀Y  πM
 Ö©°ûdG  ¥ƒ≤M  ¿Éª°†d  á«Hô©dG  ΩÓ°ùdG  IQOÉ`̀Ñ`̀eh

 .≥«≤°ûdG »æ«£°ù∏ØdG
 …õcôªdG øjôëÑdG ±ô°üe AGQRƒdG ¢ù∏ée ¬Lhh
 äÉYƒaóe  π«LCÉJ  ≈∏Y  ±QÉ°üªdG  ™«ªL  åM  ≈`̀ dEG
 ÉfhQƒc áëFÉL øe øjQô°†àªdG ø«æWGƒª∏d ¢Vhô≤dG
 ádƒ«°S  ≈∏Y  ôKDƒj  ’  ÉªH  …QÉédG  ΩÉ©dG  ájÉ¡f  ≈àM

 .á«dÉªdG É¡JAÓeh ±QÉ°üªdG
 ø«æWGƒªdÉH  ¢ù∏éªdG  ÜÉ```gCG  ô``̀NBG  Ö`̀fÉ`̀L  ø`̀e
 äGOÉ°TQEGh  »YÉªàL’G  óYÉÑàdÉH  ΩGõàd’G  ø«ª«≤ªdGh
 ÖæéJh •ÓàN’G øe óëdÉH »Ñ£dG »æWƒdG ≥jôØdG
 ¢†ØN »a ™«ªédG äÉeÉ¡°SEGh QhO GócDƒe ,äÉ©ªéàdG
 ôÑY  (19-ó«aƒc)  ÉfhQƒc  ¢Shô«a  QÉ°ûàfG  ä’ó©e

 ô«HGóàdGh  á`̀jRGô`̀à`̀M’G  äGAGô```̀LE’G  ™«ªL  ∞«ãμJ
 ¿CGh  ,¬`̀ d  …ó°üàdGh  √QÉ°ûàfG  ø`̀e  óë∏d  á«FÉbƒdG
 ΩGõàd’ÉH  Oƒ¡édG  √òg  ºYO  º«≤ªdGh  øWGƒªdG  ≈∏Y
 ΩóYh »Ñ£dG  »æWƒdG  ≥jôØdG  äGOÉ°TQEGh  äGAGôLEÉH
 á«©ªàéªdG  á«dhDƒ°ùªdG  ™``̀bGh  ø`̀e  É¡«a  ¿hÉ`̀¡`̀à`̀dG

 .QÉ°ûàf’G ä’ó©e ¢†Øîd
 á°SÉFôH  á«≤«°ùæàdG  áæé∏dG  á«°UƒJ  ≈∏Y  AÉæHh
 ∫hC’G  ÖFÉædG  ≈∏YC’G  óFÉ≤dG  ÖFÉf  ó¡©dG  »dh  ƒª°S
 ≈∏Y  AGQRƒdG  ¢ù∏ée ≥aGh  AGQRƒdG  ¢ù∏ée ¢ù«Fôd
 äÉcô°ûdG ¿ƒfÉb ΩÉμMCG ¢†©H πjó©àH ¿ƒfÉb ´hô°ûe
 ∫ÉNOEG »a äÓjó©àdG ºgCG πãªàJh ,»dÉëdG ájQÉéàdG
 QÉªãà°SÓd  äGQÉ«îdG  øe  Gójõe  íæªJ  IójóL  ÉjGõe
 øjôªãà°ùªdG  ¥ƒ≤M  õjõ©Jh  ácô°ûdG  πNO  IOÉ`̀jRh
 íHôdG ≈dEG áaOÉ¡dG ô«Z äÉcô°ûdG çGóëà°SGh á«∏bC’G

.PGƒëà°S’Gh êÉeóf’ÉH á°UÉN OGƒe çGóëà°SGh
(3¢U π«°UÉØàdG)

:≥dÉÿGóÑY »∏Y Öàc
 á«aô°üªdG äÉeóî∏d …ò«ØæàdG ¢ù«FôdG ∞°ûc
 »eÓ°SE’G øjôëÑdG ∂æÑH äÉcô°ûdGh äÉ°ù°SDƒª∏d
 äÉeóîdG  øe  %50  ¿CG  ôbÉH  õjõ©dGóÑY  ΩÉ°Sh
 øY Ωó≤Jh á«ªbQ âëÑ°UCG  ∂æÑdG  »a á«aô°üªdG
 ∂æÑdG ¿CG ¬JGP âbƒdG »a Éæ∏©e ,âfôàfE’G ≥jôW
 íàa  áeóN ø°Tój  øjôëÑdG  »a  ∂æH  ∫hCG  íÑ°UCG

.≥FÉbO ∫ÓN É«fhôàμdEG äÉcô°û∏d πeÉ°T ÜÉ°ùM
 ¿CG »°VGôàaG »Øë°U ôªJDƒe ∫ÓN ±É°VCGh
 ÜÉ°ùëdG IQGOEGh íàa á«fÉμeEG »a πãªàJ áeóîdG
 á«æeR  Iôàa  ∫ÓN  z»∏é°S{h  ájOôØdG  äÉcô°û∏d

 ΩGóîà°SG  ôÑY  ∂dPh  ,≥HÉ°ùdÉH  áfQÉ≤e  Iô«°üb

 »a  Iô`̀aGƒ`̀à`̀ª`̀dG  ¬`̀Lƒ`̀dG  ≈∏Y  ±ô`̀©`̀à`̀dG  á«°UÉN

.zäÉcô°û∏d »ªbôdG »eÓ°SE’G{ ≥«Ñ£J

 »JCÉj  »ªbôdG  QÉ`̀μ`̀à`̀H’G  Gò`̀g  ¿CG  í`̀ °`̀VhCGh

 äÓeÉ©ªdG  §«°ùÑàd  ∂æÑdG  »YÉ°ùe  QÉ`̀WEG  øª°V

 ø`̀FÉ`̀Hõ`̀dG äÉ``̀eó``̀N §`̀ª`̀f ô`̀«`̀«`̀¨`̀Jh á`̀«`̀aô`̀°`̀ü`̀ª`̀dG

 øFÉHõdG  áLÉM  AÉ¨dEG  ≈dEG  …ODƒ«°Sh  ,ájó«∏≤àdG

 »a º¡°ùo«°S Ée ,»°üî°T πμ°ûH ´ôØdG IQÉjR ≈dEG

 πX »a á°UÉNh ,áMGôdGh ¿ÉeC’G iƒà°ùe õjõ©J

.Iôªà°ùªdG z19-ó«aƒc{ áëFÉL

(ájOÉ°üàb’G áëØ°üdG ≈∏Y π«°UÉØàdG)

ΩÉ©dG ôNBG ≈àM ø«æWGƒª∏d »eƒμëdG ºYódG QGôªà°SG
äÉjó∏ÑdGh AÉHô¡μdG ô``«JGƒa ™aóH πØμàdG

¢Vhô≤dG •É``°ùbCG π«LCÉJ ≈``dEG ±QÉ``°üªdG Iƒ``YO

É«fhôàμdEG äÉcô°û∏d ÜÉ°ùM íàa áeóN ø°Tój ∂æH ∫hCG z»eÓ°SE’G øjôëÑdG{

 ≥WÉæªdG äÉeóN ΩÉ¶f ø«°TóJ
»`̀fhô`̀à`̀μ`̀ dE’G á`̀«`̀YÉ`̀æ`̀°`̀ü`̀dG
 GójóL  É«fhôàμdEG  ÉeÉ¶f  áMÉ«°ùdGh  IQÉéàdGh  áYÉæ°üdG  IQGRh  âæ°TO
 IQGRƒ`̀dG  ø«H  π°UGƒàdG  á«dBG  π«¡°ùàd  ∂`̀dPh  ,á«YÉæ°üdG  ≥WÉæªdG  äÉeóîd
 á«YÉæ°üdG ≥WÉæªdG »a áªFÉ≤dG  ™fÉ°üªdGh äÉcô°ûdG ™«ªLh øjôªãà°ùªdGh
 ø∏YCGh  .äÓeÉ©ªdG  RÉéfEG  áYô°S  ≈dEG  áaÉ°VE’ÉH  É«fhôàμdEG  IQGRƒ∏d  á©HÉàdG
 áMÉ«°ùdGh  IQÉéàdGh  áYÉæ°üdG  IQGRƒ`̀H  áYÉæ°üdG  á«ªæàd  óYÉ°ùªdG  π«cƒdG
 äQOÉH áYÉæ°üdG ´É£≤H á«YÉæ°üdG ≥WÉæªdG IQGOEG ¿CG ó°TGôdG óªMCG ºjôμdGóÑY
 áeóîà°ùªdG  á«fhôàμdE’G  áª¶fC’Gh  á«∏NGódG  É¡JGAGôLEG  ™«ªL  á©LGôªH
 PEG  ,á«YÉæ°üdG ≥WÉæªdG …ôLCÉà°ùe áeóîd πeÉμàe »fhôàμdEG  ΩÉ¶f ôjƒ£Jh
 ™e π°UGƒàdGh øjôªãà°ùªdG äÉÑ∏W ™«ªéH Ωó≤à∏d ∫ÉéªdG ΩÉ¶ædG Gòg í«àj

.É«fhôàμdEG áeRÓdG äÉ≤aGƒªdG ≈∏Y ∫ƒ°üëdGh IQGOE’G
 äÉeóN  10  ≈∏Y  ójõj  Ée  ô«aƒàH  á«YÉæ°üdG  ≥WÉæªdG  IQGOEG  Ωƒ≤Jh  
 äÉeóN ¥É£f âëJ áMÉ«°ùdGh IQÉéàdGh áYÉæ°üdG IQGRh ™bƒe ≈∏Y ôaGƒàJ

.á«YÉæ°üdG ≥WÉæªdG

(ájOÉ°üàb’G äÉëØ°üdG ≈∏Y π«°UÉØàdG)

 äÉeGôZ QÉ``æjO  ∞``dCG  197
á«dõæªdG  á``dÉª©∏d  ø«ØdÉîe
 35  »a  Éª¡àe  38  ó°V  ÉeÉμMCG  á«FÉæédG  iô¨°üdG  áªμëªdG  äQó°UCG
 ΩGóîà°SGh ,É¡«dEG áLÉëdG ¿hO øe πªY íjQÉ°üàH ®ÉØàM’G º¡J øY á«°†b
 âMhGôJh ,íjô°üJ ¿hO øe á«dõæªdG äÓeÉ©dG ójQƒJh ,íjô°üJ ¿hóH ∫ÉªY
 ,QÉæjO ∞dCG øjô°ûYh áà°Sh ∞dCG ø«H Ée ø«ª¡àªdG ó°V É¡H »°†≤ªdG äÉeGô¨dG

.QÉæjO ∞dCG 197 ÉjÉ°†≤dG ∂∏J »a É¡H ΩƒμëªdG äÉeGô¨dG ´ƒªée ≠∏H Éª«a
 øY  πª©dG  ¥ƒ°S  º«¶æJ  áÄ«g  øe  äÉZÓH  IóY  áeÉ©dG  áHÉ«ædG  â≤∏Jh
 ≈∏Y ∫ƒ°üëdG πLCG øe ájQÉéJ äÓé°S êGôîà°SÉH ¢UÉî°TC’G øe OóY ΩÉ«b
 äÓé°ùdG  êGôîà°SG  ºJ  »àdG  äÓëªdG  ≈∏Y  ≥«bóàdG  ó©Hh  ,πªY  íjQÉ°üJ
 ¿CG  âÑK  óbh  ,…QÉéJ  •É°ûf  …CG  ¢SQÉªJ  ’  É¡fCG  ø«ÑJ  É¡«∏Y  AÉæH  ájQÉéàdG

.πª©dG íjQÉ°üJ ≈∏Y ∫ƒ°üëdG ∂dP ºZQ GƒYÉ£à°SG ø«ª¡àªdG

(çOGƒMh ÉjÉ°†b áëØ°U ≈∏Y π«°UÉØàdG)

 á``«ªgCG  ó``cDƒJ  á``jOÉ°üàbG  á``°SGQO
 á``dhó∏d  …ó``≤f  »``WÉ«àMG  Oƒ``Lh

 :¢SÉÑY ∫Gƒf âÑàc
 ójóL  »ªdÉY  …OÉ°üàbG  ΩÉ¶f  ΩÉeCG  ºdÉ©dG  ¿CG  ájOÉ°üàbG  á°SGQO  äócCG
 ΩÉ¶ædG »a ∞©°Vh Üƒ«Y øe √RôaCG  Éeh ÉfhQƒc AÉHh »°ûØJ ó©H á°UÉNh
 ≈dEG Iô«°ûe ,áMOÉa ájô°ûHh á«dÉe ôFÉ°ùNh »ªdÉ©dG …OÉ°üàb’Gh »°SÉ«°ùdG
 ø«H  ácQÉ°ûªdG  ≈∏Y πH  óMGh Ö£b ≈∏Y óªà©j  ’CG  Öéj ójóédG  ΩÉ¶ædG  ¿CG

.á«μjôeC’G IóëàªdG äÉj’ƒdGh ø«°üdG
 ôFÉ°ùîdG) øY ¬à°SGQO ∫ÓN ≠FÉ°üdG ôØ©L .O …OÉ°üàb’G ô«ÑîdG ócCGh
 á«ªgCGh  OÓÑdG  »a  πNódG  QOÉ°üe  ™jƒæJ  IQhô°V  (ájOÉ°üàb’Gh  á«dÉªdG
 …OÉ°üàb’G  •É°ûædG  õ«ØëJ  ≈∏Y  á`̀dhó`̀dG  óYÉ°ùj  …ó≤f  »WÉ«àMG  Oƒ`̀Lh
 á«LÉàfE’G  äGóMƒdG  áÑdÉ£e  …Qhô°†dG  øeh  ,ájOÉ°üàb’G  äÉ`̀eRC’G  ∫ÓN
 πLC’ á«≤jƒ°ùàdG É¡JÉ°SÉ«°S ôjƒ£Jh π«¨°ûàdG äÉ≤Øf ¢†ØN ≈∏Y πª©J ¿CÉH
 áaô©eh πª©dG IQGRh º∏Y ó©H ’EG á«æWƒdG ádÉª©dG íjô°ùJ ™æeh ájQGôªà°S’G
 äÉ°ù°SDƒªdGh  äÉcô°ûdG  QhO  π«©ØJ  ≈`̀dEG  áaÉ°VE’ÉH  äGQôÑªdGh  ÜÉÑ°SC’G
 á«∏Ñ≤à°ùe  ájDhQ  »æÑJ  ∫ÓN  øe  É¡°ùØf  ájÉªMh  áeRC’G  á∏ë∏M  »a  Iô«ÑμdG
 iôNC’G ∫hódG ÜQÉéJ øe IOÉØà°S’Gh ,É¡°SÓaEG ΩóYh É¡àjQGôªà°SG ¿Éª°†d
 iód »YƒdG IOÉjR ≈dEG áaOÉ¡dG ájƒYƒàdG èeGôÑdG ∞«ãμJ ™e ,ø«°üdG á°UÉNh

.»YÉªàL’G ó©ÑdGh á«ë°üdG äGRGôàM’ÉH ΩGõàd’G á«ªgCÉH øWGƒªdG

(ájOÉ°üàb’G äÉëØ°üdG ≈∏Y π«°UÉØàdG)

 ≈```°ù`æ`f ø```d :¿ƒ````«`fGOƒ`°S ¿ƒ````dhDƒ``°ù`e
º```¡`FÉ`≤`°TCG  á```KÉ`ZE’  ø```jô`ë`Ñ`dG  IQOÉ```Ñ`e
(4¢U π«°UÉØàdG)

«

 ¢ùeCG  áë°üdG  IQGRh  âØ°ûc
 ï«°ûdG  Ö«ÑW  ≥`̀jô`̀Ø`̀dG  Ωó`̀≤`̀J  ø`̀Y
 ¢ù«FQ áØ«∏N ∫BG ¬∏dGóÑY øH óªëe
 ¢ù«FQ  áë°ü∏d  ≈`̀∏`̀YC’G  ¢ù∏éªdG
 …ó°üà∏d  »Ñ£dG  »æWƒdG  ≥jôØdG
 (19-ó`̀«`̀aƒ`̀c)  É`̀fhQƒ`̀c  ¢Shô«Ød
 ájôjô°ùdG  ÜQÉéàdG  »`̀a  ´ƒ£à∏d
 (19-ó«aƒc) ÉfhQƒc ìÉ≤∏d áãdÉãdG

.zá«fÉ°ùfE’G πLCG øe{ á∏ªM øª°V
 øe π```c Ωó``̀≤``̀J â``̀æ``̀∏``̀YCG É``ª``c
 IôjRh  ídÉ°üdG  ó«©°S  âæH  á≤FÉa
 øªMôdGóÑY  øH  ≈°ù«Yh  ,áë°üdG
 ΩÓYE’G  ¿hDƒ°T  QÉ°ûà°ùe  …OÉªëdG
 ¿Éª∏°S  óªMh ,ó¡©dG  »dh  ¿GƒjóH
 õcGôe  á`̀Ñ`̀bGô`̀e  IQGOEG  ô`̀jó`̀e  »≤J
 á`̀fÉ`̀eC’É`̀H ∞`̀ «`̀bƒ`̀à`̀ dGh ìÓ```°```UE’G
 »a ´ƒ`̀£`̀à`̀∏`̀d äÉ`̀ª`̀∏`̀¶`̀à`̀∏`̀d á`̀eÉ`̀©`̀ dG

.ájôjô°ùdG ÜQÉéàdG
 ∑QÉ`̀°`̀û`̀J  ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  ¿CG  ô`̀cò`̀j
 ÜQÉ`̀é`̀à`̀∏`̀d á`̀ã`̀dÉ`̀ã`̀dG á`̀∏`̀Mô`̀ª`̀dG »``̀a

 π`̀£`̀©`̀e ìÉ``̀≤``̀ d ≈``̀∏``̀Y á``̀jô``̀jô``̀°``̀ù``̀dG
 á``̀dhO ™``̀e ¿hÉ`̀©`̀à`̀ dÉ`̀ H ¢`̀Shô`̀«`̀Ø`̀∏`̀d
 á≤«≤°ûdG IóëàªdG á«Hô©dG äGQÉeE’G
 òîàJ »àdG 42»L ácô°T ∫ÓN øe
 »a  ∂`̀ dPh  ,É¡d  G vô`̀≤`̀e  »ÑXƒHCG  ø`̀e

 42»L  ácô°T  ø«H  ácGô°ûdG  QÉ`̀WEG
 ∂«JƒjÉH ∫Éfƒ°TÉf ÉæjÉ°ûJ{ ácô°Th
 á``̀jhOC’G  ácô°ûd  á©HÉàdG  zÜhô``̀L
 ôÑcCG ¢SOÉ°S zΩQÉaƒæ«°S{ á«æ«°üdG

.ºdÉ©dG »a äÉMÉ≤∏d èàæe

 á«fhôàμdE’G  áeƒμëdGh  äÉeƒ∏©ªdG  áÄ«g  âØ°ûc
 »fhôàμdE’G  ∫ƒëàdG  äÉ«∏ªY  »a  Iôªà°ùe  áÄ«¡dG  ¿CG
 ≈∏Y ¢ùμ©fG Ée Gògh ,É¡à«fÉμeEG πμHh áæμªªdG áYô°ùdÉH
 ∫ÓN á«fhôàμdE’G äÉeóî∏d …QhódG äÉ«FÉ°üME’G ôjô≤J
 øY  ∞°ûc  PEG  ;2020  ¢ù£°ùZCG  ≈àM  πjôHCG  øe  IôàØdG
 ôÑY á«còdG Iõ¡LC’G äÉ≤«Ñ£J ΩGóîà°SG »a ®ƒë∏e ƒªf
 äRhÉéJ áÑ°ùæH á«fhôàμdE’G áeƒμëdG äÉ≤«Ñ£J ôéàe
 øe  á∏KÉªªdG  IôàØdG  »a  ¬«∏Y  âfÉc  Ée  ∞©°V  øjô°ûY
 á«fhôàμdE’G á«eƒμëdG äÓeÉ©ªdG OóYh ,»°VÉªdG ΩÉ©dG
 »a ,á∏eÉ©e ∞dCG 800`dG ÜQÉ≤j Ée äGƒæ≤dG ∞∏àîe ôÑY
 ¿ƒ«∏e 57 á«fhôàμdE’G äÉYƒaóªdG ≠dÉÑe äRhÉéJ ø«M

.á«fhôàμdE’G äGƒæ≤dG ™«ªL ôÑY »æjôëH QÉæjO
 »fhôàμdE’G ∫ƒëà∏d  …ò«ØæàdG ¢ù«FôdG ÖFÉf ócCGh
 ∫ÉÑbEG  IOÉ``̀jR  áLÉîdG  ó`̀ª`̀MCG  É`̀jô`̀cR  Qƒ`̀à`̀có`̀dG  áÄ«¡dÉH

 ™ªàée{  ≥«Ñ£J  π«ªëJ  ≈∏Y  ø«ª«≤ªdGh  ø«æWGƒªdG
 ¿ƒ«∏e  ø`̀e  ô`̀ã`̀cCG  ≠∏H  …ò``̀dGh  ¬«a  π«é°ùàdGh  z»``̀YGh
 ≈àM  »°VÉªdG  ¢SQÉe  ájÉ¡f  »a  ¬æ«°TóJ  òæe  π«ªëJ
 ™ªàéªdG »Yh ≈dEG ∫ÉÑbE’G IOÉjR ÜÉÑ°SCG É©Lôe ,Ωƒ«dG
 »ah  áëFÉédG  QÉ`̀ KBG  øe  óëdG  »a  ≥«Ñ£àdG  Gò`̀g  Qhó`̀H

.™ªàéªdG áeÓ°Sh º¡àë°U ≈∏Y á¶aÉëªdG
 πª©J  »àdG  »fhôàμdE’G  ∫ƒëàdG  ™jQÉ°ûe  ∫ƒ`̀Mh
 áeOÉ≤dG  IôàØdG  ∫ÓN  É¡bÓWEG  hCG  Égôjƒ£J  ≈∏Y  áÄ«¡dG
 ôjRh  äÉ¡«Lƒàd  Gò«ØæJ  É«dÉM  πª©J  áÄ«¡dG  ¿CG  í°VhCG
 øe  Iô«Ñc  áYƒªée  ¥Ó``̀WEG  ∫Éªμà°SG  ≈∏Y  á«∏NGódG
 »àdG  ,IQGRƒ∏d  á©HÉàdG  äGQGOEÓd  á«fhôàμdE’G  äÉeóîdG
 76`d á∏eÉ°ûdG á∏eÉμàªdG á«fhôàμdE’G áeõëdG øª°V »JCÉJ

.áeóN
(4¢U π«°UÉØàdG)

´ƒ``£àj á``ë°ü∏d ≈``∏YC’G ¢``ù∏éªdG ¢``ù«FQ
É``fhQƒc  ìÉ``≤∏d  á``jôjô°ùdG  ÜQÉ``éàdG  »``a

»°VÉªdG ¢ù£°ùZCG ≈àM á«fhôàμdEG á∏eÉ©e ∞dCG 800

.´ƒ£àdG AÉæKCG áØ«∏N ∫BG ¬∏dGóÑY øH óªëe ï«°ûdG Ö«ÑW ≥jôØdG |

«
«

.ó©H øY AGQRƒdG ¢ù∏ée á°ù∏L ¢SCGôàj ó¡©dG »dh ƒª°S |

.ôbÉH õjõ©dGóÑY ΩÉ°Sh |

 áØ«∏N ∫BG  ¬∏dGóÑY øH ó°TGQ ï«°ûdG ∫hCG ≥jôØdG ócCG
 á«°SÉeƒ∏HO äÉbÓY áeÉbEG ≈∏Y ¥ÉØJ’G ¿CG á«∏NGódG ôjRh
 áμ∏ªe  ídÉ°üe  ájÉªM  QÉ``̀WEG  »`̀a  »`̀JCÉ`̀j  π`̀«`̀FGô`̀°`̀SEG  ™`̀e
 Gògh  ,ádhódG  ¿É«c  ájÉªM  »æ©J  »àdG  É«∏©dG  øjôëÑdG
 ¥ƒ≤ëdGh  á«æ«£°ù∏ØdG  á«°†≤dG  øY  É«∏îJ  ¢ù«d  ô`̀eC’G
 õjõ©J πLCG øe ƒg ÉªfEGh ,»æ«£°ù∏ØdG Ö©°û∏d áYhô°ûªdG
 ø«£°ù∏a âfÉc GPEGh ,ºgOÉ°üàbG äÉÑKh ø««æjôëÑdG øeCG

.ájô«°üªdG Éæà«°†b øjôëÑdG ¿EÉa á«Hô©dG Éæà«°†b
 ´GõædG  ájGóH  òæe  øjôëÑdG  áμ∏ªe  ¿CG  ≈∏Y  Oó°Th
 ,á«æ«£°ù∏ØdG  á«°†≤dG  ™e  ∞≤J  »∏«FGô°SE’G  »æ«£°ù∏ØdG
 Gòg  ¢VQÉ©àj  ’h  ,¬«a  ¢ùÑd  ’  ∞bƒªdG  Gòg  ∫Gõ`̀j  ’h
 á«Hô©dG  ΩÓ°ùdG  IQOÉÑe øe øjôëÑdG  ∞bƒe ™e ¿ÓYE’G

.á«dhódG á«Yô°ûdG äGQGôbh
 »ª«∏bE’G  ó¡°ûª∏d  á«©bGƒdG  Iô¶ædG  ¿CG  í`̀°`̀VhCGh
 ∫GƒW  Iôªà°ùe  QÉ£NCG  ™e  πeÉ©àf  ÉæfCG  ∑Qó`̀f  Éæ∏©éJ
 ,É¡ª¶©e AQO øe óªëdG ¬∏dh ÉæμªJ ,á«°VÉªdG äGƒæ°ùdG
 Éæ«dEG ¬dƒ°Uh ô¶àæfh ô£îdG iôf ¿CG áªμëdG øe ¢ù«dh

.∫Éμ°TC’G øe πμ°T …CÉH ∂dP …OÉØJ ¿ÉμeE’ÉH ¿Éc GPEG
 áæª«¡dG  ¢Vôa  ∑ƒ∏°S  äQÉàNG  ¿GôjEG  ¿CG  πªμà°SGh
 ÉææeCÉH  QGô°VEÓd  Gôªà°ùe  Gô£N  â∏μ°Th  ,IóY  ∫Éμ°TCÉH
 õjõ©J  »`̀a  »°†ªdG  ≈∏Y  ºª°üe  ó∏H  øëfh  ,»`̀∏`̀NGó`̀dG
 áªjó≤dG  Éæà«é«JGôà°SG  ≈≤ÑJh  ,á`̀«`̀JGò`̀dG  ¬`̀JÉ`̀«`̀fÉ`̀μ`̀eEG
 á¡LGƒe  »a  ájƒb  äÉØdÉëJ  Oƒ`̀Lh  É¡°SÉ°SCG  áãjóëdGh
 ôjƒ£J ≈∏Y óæà°ùf ,¬∏dG ó©H ,øëæa .á∏ªàëªdG QÉ£NC’G
 »Hô©dGh  »é«∏îdG  Éæ≤ªY  ≈`̀∏`̀Yh  ,á«æWƒdG  É`̀æ`̀JGQó`̀b
 ádhO  ™e  ÉæJGƒ£N  ≥aGƒJ  ¿CGh  ,ø««dhódG  ÉæFÉcô°Th
 ÉªfEGh Üô¨à°ùªdG ôeC’ÉH ¢ù«d á≤«≤°ûdG á«Hô©dG äGQÉeE’G
 øjó∏ÑdG  ø«H  á≤«KƒdG  á«îjQÉàdG  §`̀HGhô`̀dG  ≥ªY  ócDƒj

 ójóL  πÑ≤à°ùªd  á«é«JGôà°S’G  ájDhôdG  ¿EGh  .ø«≤«≤°ûdG
 Gòg  ™`̀e  ≥aGƒàJ  Ió`̀jó`̀L  äÉ`̀jó`̀ë`̀Jh  äGô«¨àe  π`̀X  »`̀a
 ¿CG  ¬«a  ∂°T  ’  Éªeh  ,»aGô°ûà°S’G  »°SÉ«°ùdG  ∞bƒªdG
 RõY  ób  øjôëÑdG  πÑb  øe  ´hô°ûªdG  Gòg  ∫ƒM  ¿hÉ©àdG
 IóëàªdG  äÉj’ƒdG  ™e  á«é«JGôà°S’G  ácGô°ûdG  ≥ªY  øe
 IOÉ«≤d  Gõ`̀cô`̀e  øjôëÑdG  ø`̀e  äò`̀î`̀JG  »`̀à`̀dG  á`̀«`̀μ`̀jô`̀eC’G
 ¢†©ÑdG  ¬«dEG  ÖgP  Ée  ¿EÉa  ºK  øeh  ,¢ùeÉîdG  ∫ƒ£°SC’G
 ™bƒàjh »μjôeC’G ÖfÉédG ¬MôW Ée ™e ¥ÉØJ’G ΩóY øe
 »a  ƒ¡a  …óà©ªdG  ó°V  Éæ©e  º¡aƒbh  ¬`̀ JGP  â`̀bƒ`̀dG  »`̀a
 »a  …ôj  ’  ¬`̀fCG  É°Uƒ°üNh  ,»≤£æe  ô«Z  ìôW  ô«NC’G

.á«æjôëÑdG áMÉ°ùdG ≈∏Y Gójó¡J ¿GôjEG

 (3¢U π«°UÉØàdG)

 Éæà«°†b ø``«£°ù∏a âfÉc GPEG :á``«∏NGódG ô``jRh
á``jô«°üªdG É``æà«°†b ø``jôëÑdG ¿EÉ``a á``«Hô©dG

.á«∏NGódG ôjRh |
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ó«ªëŸG ó«ª

:ô£°ùdG ∫hCG
 øe Ö∏£àd á«dÉe ácô°T Ωƒ≤J ¿CG ∫ƒ≤©ªdG øe πg
 18 ïjQÉàH  …ô¡°ûdG  ¢Vô≤dG  §°ùb  OGó°S  ø«°Vôà≤ªdG
 IOóëªdG  IôàØdG  ¿CG  QÉÑàYÉH ,ô¡°T πc øe 28 øe ’óH
 ΩóY ∫ÉM »ah ,â¡àfG ób zô¡°TCG áà°S{ •É°ùbC’G ∞bƒd
 óFGƒa  ÜÉ°ùàMG  ºà«°S  ójóédG  óYƒªdG  »a  ójó°ùàdG
 ∫õæJ ’ ÖJGhôdG ¿CG øe ºZôdG ≈∏Y ,¢SÉædG ≈∏Y ô«NCÉJ
 IôàØdGh  ,ácô°ûdG  ∂∏J  ¬H  âÑdÉW  Éªc  18  ïjQÉJ  »a
 ??...§°ù≤dG  ≠∏Ñe  ô«Hóàd  »ØμJ  ’  É«dÉM  áMôà≤ªdG
 ∞bƒd  πNóàdG  …õcôªdG  øjôëÑdG  ±ô°üe  øe  ƒLôf
 ÉÑ∏°S  ôKDƒJ  »àdG  ,äGAGô``̀LE’Gh  äÉaô°üàdG  √òg  πãe
 ¢Shô«a  äÉ«YGóàd  …ó°üàdG  øª°V  ádhódG  Oƒ¡L  ≈∏Y

.ÉfhQƒc

:§≤a º∏©∏d
 òæe  øjôëÑdG  »a  º«≤e  ,á«°ùæédG  »HôY  Ö«ÑW
 óbh  ,áë°üdG  IQGRƒ``H  ≥HÉ°S  ∞Xƒeh  ,äGƒæ°S  10
 á°UÉN á°SQóe øe ¬àæHG π≤æH ΩÉb ,GôNDƒe √ó≤Y ≈¡àfG
 ádOÉ©e  »a  á∏μ°ûe  ¬LGh  øμdh  ,á«eƒμM  á°SQóe  ≈dEG
 ôjRh  IOÉ©°S  ó°TÉæjh  ,âæÑdG  ¬«dEG  ádƒ≤æªdG  ∞°üdG
 ≥∏£æe  øe  ,´ƒ°VƒªdG  »a  ô¶æ∏dG  º«∏©àdGh  á«HôàdG

 .»ª«∏©Jh »fÉ°ùfEG

?∑ƒæÑdG øY ¿ƒ∏°T ..äô°üb Ée áeƒμëdG
 IôbƒªdG  áeƒμëdG  ôμ°ûJ  ¢SÉædG  âfÉc  ¢ùeC’ÉH
 Ωƒ°SQh AÉªdGh AÉHô¡μdG ô«JGƒØH πØμàdG{ ÉgQGôb ≈∏Y
 º¡æμ°ùe  »a  ø«æWGƒªdG  ø«côà°ûªdG  πμd  ,äÉjó∏ÑdG
 ,2020  ôHƒàcCG  ô¡°T  øe  AGóàHG  ,ô¡°TCG  3  Ióe  ,∫hC’G
 »°VÉªdG ΩÉ©dG øe É¡°ùØf IôàØdG ô«JGƒa RhÉéàj ’ ÉªHh
 ò«Øæàd GQGôªà°SG AÉL QGô≤dG ¿CG á°UÉNh ,z∑ôà°ûe πμd
 á«dÉªdG áeõëdG ∫ÓN øe á«eÉ°ùdG á«μ∏ªdG äÉ¡«LƒàdG
 ¢Shô«a  áëFÉL  äÉ°SÉμ©fG  ∞«Øîàd  ájOÉ°üàb’Gh

.(19 - ó«aƒc) ÉfhQƒc
 äôcP  É¡fCG  IôbƒªdG  áeƒμëdG  QGô`̀b  »a  π«ªédG
 »ah  ,á«æWƒdG  Oƒ¡é∏d  kÉªYO  AÉL  QGô≤dG  ¿CG  áMGô°U
 Ée  ,á«©jô°ûàdG  á£∏°ùdG  ™e  ≥«°ùæàdGh  ¿hÉ©àdG  QÉWEG
 ƒ∏ãªe  ÜGƒ`̀æ`̀dG  IOÉ°ùdG  äÉcôëJh  ÖdÉ£e  ¿CG  ó`̀cDƒ`̀j
 ¢ù∏ée  AÉ°†YCG  ÖfÉéH  »æWƒdG  º¡Jƒ°Uh  Ö©°ûdG
 áeƒμëdG  ø`̀e  ΩÉ`̀ª`̀à`̀g’Gh  πYÉØàdG  π`̀c  ¬`̀d  ,iQƒ`̀°`̀û`̀dG

 »fƒfÉ≤dG  πª©dGh  »fÉªdôÑdG  äƒ°üdG  ¿CGh  ,IôbƒªdG
 á`̀jÉ`̀Yô`̀dGh  ¢`̀Uô`̀ë`̀dG  ø``̀e  ¬Ñ«°üf  ¬``̀d  …QÉ`̀ °`̀†`̀ë`̀ dGh

 .ÜhÉéàdGh
 áeƒμëdG  ôμ°ûJ  ¢SÉædG  âfÉc  ∂dòc  ¢`̀ù`̀eC’É`̀Hh
 …õcôªdG øjôëÑdG ±ô°üe ≈dEG É¡¡«LƒJ{ ≈∏Y IôbƒªdG
 ¢Vhô≤dG  äÉYƒaóe  π«LCÉàH  ±QÉ°üªdG  ™«ªL  åëd
 ≈àM  É`̀fhQƒ`̀c  áëFÉL  ø`̀e  øjQô°†àªdG  ø«æWGƒª∏d
 ±QÉ°üªdG ádƒ«°S ≈∏Y ôKDƒj ’ ÉªH »dÉëdG ΩÉ©dG ájÉ¡f
 ô«ãμdG  iód  »dÉªdG  ™°VƒdG  ¿C’  ..zá«dÉªdG  É¡JAÓeh
 ∫Gõj  ’h  Qô°†J  ™«ªédGh  ,Ö°SÉæe  ô«Z  ¢SÉædG  øe
 ∑ƒæÑdG  ÜhÉéJ  ≈dEG  ¿ƒ©∏£àjh  ,ÉfhQƒc  áëFÉL  øe

.ádƒ≤©ªdG äÉWGôà°T’G ¢†©ÑH ƒdh ,±QÉ°üªdGh
 ¿ƒ∏°Th  ..äô°üb  Ée  IôbƒªdG  áeƒμëdG  ÉeƒªY

 ??..∑ƒæÑdG øY

:áÑLGh á¶MÓe
 ≈∏Y  ¢Vô©j  …ò``̀dG  zâ«ÑdÉa  ∂àÑgƒe{  èeÉfôH
 ..á«YGóHEG  Iôμah  õ«ªàe  èeÉfôH  ,øjôëÑdG  ¿ƒjõØ∏J
 º«μëàdG  áæéd  AÉ°†YCG  øª°V  øe  iQCG  ¿CG  ≈æªJCG  âæc
 AÉ°†YC’G  πc  ¿C’  ,AÉæ¨dG  ∫Éée  »a  ø«°üàîªdG  ó`̀MCG
 ™e  ..ºjó≤àdG  hCG  π«ãªàdG  »a  ¿ƒ°üàîe  øjOƒLƒªdG
 ∂ë°†dG  záYôL{  øe  GƒØØîj  ¿CÉH  º¡d  ójó°ûdG  »FÉLQ
 ¬bÉ«°S øY ™FGôdG èeÉfôÑdG êôîj ’ ≈àM ,äÉ≤«∏©àdGh

.¬aógh

:ô£°ùdG ôNBG
 ™HQC’G  á«°SÉ«°ùdG  äÉ«©ªédG  øY  QOÉ°üdG  ¿É«ÑdG
 (∞°üdG ,ádÉ°UC’G ,»æWƒdG ôÑæªdG  ,á«æWƒdG IóMƒdG)
 ¿É«H  ƒg ,ΩÓ°ùdG  ó«jCÉJ  ¿ÓYEG  øe  É¡Øbƒe ¢Uƒ°üîH
 ºYO  √ó«cCÉJ  ™ªa  ,ΩGõàd’Gh ΩGôàM’G  ≥ëà°ùj  ø«°UQ
 ≈∏Y  ójó°ûàdGh  ,É¡JGQGôb  »a  áYRÉæªdG  ΩóYh  ádhódG
 ∞bƒe  ≈dEG  äQÉ°TCG  ó≤a  ,ábôØàdG  òÑfh  ∞°üdG  IóMh
 QÉWEG »a zπeÉ©àdGh ™«Ñ£àdG á©WÉ≤e{ ¿CÉ°ûH äÉ«©ªédG
 á«°†≤dG  ∫ƒ`̀M  ¢SÉædG  á«YƒJh  ,¿ƒfÉ≤dGh  Qƒà°SódG
 ÉgOGôaCGh  äÉ«©ªédG  Ωõà∏J  ¿CG  ≈æªàfh  ..á«æ«£°ù∏ØdG
 Ée ±Ó`̀N iô`̀j ø`̀e ™`̀e Ió`̀jGõ`̀ª`̀dG  hCG  IAÉ`̀ °`̀ SE’G Ωó©H
 ,™WÉ≤j ’CG  ¬àYÉæb hCG  ¬∏ªY á©«ÑW »°†à≤J hCG  ,¬fhôj
 ¿ƒfÉ≤dGh  Qƒà°SódG  ≥ah  ,Éë«ë°U  √Gôj  Ée  ¢SQÉªjh

.∂dòc

malmahmeed7@gmail.com

??..∑ƒæÑdG øY ¿ƒ∏°T ..äô°üb Ée áeƒμëdG

®ƒØ ΩÓ°SEG :Ëó≤Jeslammahfoouz@hotmail.com

»°ùæe π°VÉa :Öàc

áæWÓ°ùdG ÒeC’GóÑY - ôjƒ°üJ
 á«≤«°ùæàdG áæé∏dG äGQGô≤d Gò«ØæJ
 ¢Shô«a  QÉ`̀°`̀û`̀à`̀fG  ø`̀e  óë∏d  á`̀°`̀UÉ`̀î`̀dG
 ,z19-ó``̀«``̀ aƒ``̀c{ ó`̀é`̀à`̀°`̀ù`̀ª`̀dG É``̀ fhQƒ``̀ c
 ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒªdG  ΩGõàdG  á©HÉàeh
 QÉ°ûàfG  øe  óëdÉH  á≤∏©àªdG  äGQGô≤dÉH
 á«æ©ªdG  äÉ`̀¡`̀é`̀dG  âØãc  ,¢`̀Shô`̀«`̀Ø`̀dG
 á©HÉàªd á«°û«àØàdGh á«fGó«ªdG É¡JÓªM
 ø«ª«≤ªdGh  ø«æWGƒªdG  ΩGõàdG  ó°UQh
 äÉeÉªμdG  AGóJQÉH  áeÉ©dG  øcÉeC’G  »a
 ócCÉàdG ™e ,»YÉªàL’G óYÉÑàdG ≥«≤ëJh
 äÓëªdGh ºYÉ£ªdG ÜÉë°UCG ≥«Ñ£J øe
 á«ë°üdG ô«HGóàdGh äÉWGôà°T’G ™«ªL

.
 IQGRh  â`̀≤`̀aGQ  zè«∏îdG  QÉ`̀ Ñ`̀NCG{
 áª°UÉ©dG  áWô°T  »a  á∏ãªe  á«∏NGódG
 »a  IQÉéàdG  IQGRhh  áë°üdG  IQGRhh
 »a  á«°û«àØJh  ájƒYƒJ  á«fGó«e  ádƒL
 á¶aÉëe  »`̀a  áeÉ©dG  ø`̀cÉ`̀eC’G  ø`̀e  Oó`̀Y
 äÓëªdGh  ºYÉ£ªdG  â∏ª°T  áª°UÉ©dG
 ô«ØédGh  á«dó©dG  á≤£æe  »a  ájQÉéàdG
 ºJh  ,»à«°S  ¿OQÉZ  á≤£æeh  ,áeÉæªdGh
 ø«æWGƒªdG á«ÑdÉZ øe ô«Ñc ΩGõàdG ó°UQ
 …ó°ùédG  óYÉÑàdG  ≥«Ñ£àH  ø«ª«≤ªdGh
 ºYÉ£ªdÉH  á`̀«`̀LQÉ`̀î`̀dG  äÉ°ù∏édG  »`̀a

 äGAGôL’G PÉîJG  ºJ  Éª«a  ,äÉ¡«aÉμdGh

 ø«ØdÉîªdG  øe  äGô°û©dG  ó°V  áeRÓdG

 óYÉÑàdG  ≥«≤ëJh  äÉeÉªμdG  AGó`̀JQG  »a

.áeÉ©dG øcÉeC’G »a …ó°ùédG

 á`̀«`̀Ñ`̀dÉ`̀Z Ωõ```à```dG ,º``̀YÉ``̀£``̀ª``̀dG É```̀ eG

 ≥jôØdG  äÉ«°UƒJ ≥«Ñ£J »a É¡HÉë°UCG

 á°ùªN øe ôãcCG ™æe »a á∏ãªàªdG »Ñ£dG

 ,IóMGh ádhÉW ≈∏Y ¢Sƒ∏édG ¢UÉî°TCG

 ,øFÉHõ∏d  IQGô``̀ë``̀dG  äÉ```̀LQO  ¢`̀SÉ`̀«`̀bh

 ,…QhO  πμ°ûH  º©£ªdG  ≥aGôe  º«≤©Jh

 ó°UQ ºJ Éª«a ,QÉ¶àf’G ≥WÉæe ¥ÓZEGh

 äÉ©ªéàdÉH  âëª°S  ºYÉ£ªdG  øe  OóY

 óYÉÑàdG  ≥«Ñ£J  ¿hO  øe  º©£ªdG  πNGO

 äGAGô````̀L’G PÉ`̀î`̀ JG º``̀Jh »`̀YÉ`̀ª`̀à`̀L’G

.á«æ©ªdG äÉ¡édG πÑb øe Égó°V áeRÓdG

 áë°üdG  IQGRh  »∏ãªªd  ¿Éc  Éª«a

 ÜÉë°UCG á«YƒJ »a πYÉa QhO IQÉéàdGh

 ≥«Ñ£àH  ájQÉéàdG  äÓëªdGh  ºYÉ£ªdG

 ™æeh  ,á`̀jRGô`̀à`̀M’G  äGAGô``̀L’G  ™«ªL

 ™e  ΩÉªμdG  …óJôj  ’  ¿ƒ`̀HR  …CG  ∫ƒ`̀NO

 IQhô`̀°`̀Vh ,IQGô`̀ë`̀ dG äÉ``̀LQO ´É`̀Ø`̀JQG

 øFÉHõdG  äÉeƒ∏©eh  AÉ`̀ª`̀°`̀SCG  π«é°ùJ

.∫hCÉH ’hCG

 áWô°T  »a  á∏ãªe  á«∏NGódG  IQGRh

 äGAGô```̀L’G  PÉ`̀î`̀JÉ`̀H  â`̀eÉ`̀b  áª°UÉ©dG

 ô`̀«`̀Zh ø`̀«`̀Ø`̀dÉ`̀î`̀ª`̀dG ó`̀ °`̀V á`̀«`̀ fƒ`̀fÉ`̀≤`̀ dG

 »a äÉ`̀eÉ`̀ª`̀μ`̀ dG AGó``̀ JQÉ``̀ H ø`̀«`̀eõ`̀à`̀∏`̀ª`̀dG

 äGAGô```̀L’G PÉ`̀î`̀JGh á`̀eÉ`̀©`̀dG ø``cÉ``eC’G

 º¡≤«Ñ£J  Ωó©d  ø«ØdÉîªdG  øe  OóY  ó°V

 á∏ªëdG  √òg  »JCÉJh  ,…ó°ùédG  óYÉÑàdG

 á`̀«`̀°`̀û`̀«`̀à`̀Ø`̀à`̀dG äÓ`̀ª`̀ë`̀ ∏`̀ d GQGô``̀ª``̀à``̀°``̀SG

 IQGRh É`̀¡`̀H  Ωƒ`̀≤`̀ J  »`̀à`̀dG  á`̀«`̀fGó`̀«`̀ª`̀dGh

 É¡ÑLGh AGOCG  »a  ôªà°ùJ  »àdG  á«∏NGódG

 »∏eÉμJ  QÉ``̀WEG  »`̀a  á«æWƒdG  É¡àª¡eh

 ¢Shô«a  QÉ°ûàfG  ájGóH  òæe  »≤«°ùæJh

.ÉfhQƒc

 »a á`̀Wô`̀°`̀û`̀dG äÉ`̀jô`̀jó`̀ª`̀d ≥`̀Ñ`̀°`̀Sh

 É¡JGAGôLEG  PÉîJÉH  ™`̀HQC’G  äÉ¶aÉëªdG

 ø«eõà∏ªdG  ô`̀«`̀Z  áØdÉîªd  á`̀«`̀fƒ`̀fÉ`̀≤`̀dG

 á°UÉîdG  á≤«°ùæàdG  áæé∏dG  äGQGô`̀≤`̀H

 áeÉªc  AGó``̀ JQGh  »YÉªàL’G  óYÉÑàdÉH

 5306 á`̀Ø`̀dÉ`̀î`̀e â`̀ª`̀J  å`̀«`̀M ,¬``̀Lƒ``̀dG

 ,¬LƒdG  áeÉªc  AGó`̀JQG  Ωó©d  ¢UÉî°TCG

 á¶aÉëª∏d  AGô`````̀LEG  1538  PÉ``̀î``̀ JGh

 ≈`̀ dEG Gò``̀g ,»`̀YÉ`̀ª`̀à`̀L’G ó`̀YÉ`̀Ñ`̀à`̀dG ≈`̀∏`̀Y

 ájƒYƒJ  á∏ªM  530``̀ ``̀H  ΩÉ`̀«`̀≤`̀dG  Ö`̀fÉ`̀L

 ò«ØæJh  .á`̀«`̀dÉ`̀ª`̀°`̀û`̀dG  á`̀¶`̀aÉ`̀ë`̀ª`̀dG  »``̀a

 ø«æWGƒª∏d  á`̀jƒ`̀Yƒ`̀J  äÓ`̀ª`̀M  607

 ,áª°UÉ©dG  á¶aÉëe  »`̀a  ø«ª«≤ªdGh

 AGó``JQG  Ωó`̀Y  áØdÉîe  3853  ôjôëJh

 AGô`̀LEG  369  äò`̀î`̀JGh  ,¬`̀Lƒ`̀dG  áeÉªc

 ,»YÉªàL’G  óYÉÑàdG  ≈∏Y  á¶aÉëª∏d

 ≈∏Y  ®ÉØë∏d  AGôLEG  1138  PÉîJG  ºJh

 5974  ôjôëJh  ,»YÉªàL’G  óYÉÑàdG

 »a  ¬LƒdG  áeÉªc  AGó`̀JQG  ΩóY  áØdÉîe

 á∏ªM  378  ò«ØæJh  ,¥ôëªdG  á¶aÉëe

 3313 ó°UQh á«HƒæédG á¶aÉëªdG »a

 Éª«a  ,á`̀eÉ`̀ª`̀μ`̀dG  AGó````JQG  Ωó``̀Y  áØdÉîe

 ≈∏Y  ®ÉØë∏d  AGô```̀LEG  2312  äò`̀î`̀JG

.»YÉªàL’G óYÉÑàdG

 áØãμªdG á«fGó«ªdGh á«°û«àØàdG äÓªëdG ≥aGôJ zè«∏îdG QÉÑNCG{

ájRGôàM’G äGAGô``LE’G ≥``«Ñ£àd ø«ØdÉîªdG äGô``°ûY §Ñ``°V

¿GôjEG »a ø«HQÉg ø««HÉgQEG áKÓãd óHDƒªdG øé°ùdG

øjôëÑdG »``a ájƒ«M ≥``WÉæe »a á``«HÉgQEG äÉ``«∏ªY ò«Øæàd É``jÓN Gƒ∏μ``°T
 øjôNBG Éª¡àe 36 ```d ô¡``°TCG 3 ¢ùÑëdGh äGƒæ``°S 10 øé``°ùdG ø«H Ée ΩÉμ``MCG

 áÑbÉ©ªH  á«FÉæédG  iôÑμdG  áªμëªdG  â°†b
 óHDƒªdG øé°ùdÉH ¿GôjEG »a ø«HQÉg ø««HÉgQEG 3
 πNGO º¡d ô°UÉæ©dG øe pOóY nó«æéàH º¡àfGOEG ó©H
 pøcÉeC’G øe mOóY áÑbGôªH º¡Ø«∏μJ ºJh ,áμ∏ªªdG
 ¢SQGóªdGh  ∑ƒæÑdG  É¡æe  áμ∏ªªdG  »a  ájƒ«ëdG
 G kó«¡ªJ  á«°VÉjôdG  …OGƒ`̀æ`̀dGh  ójôÑdG  ÖJÉμeh
 pä’É`̀Ø`̀à`̀M’G  ∫Ó``N  Égô«éØJh  äGƒ`̀Ñ`̀Y  ṕ Qõ```d
 øjôNBG  36  ≈∏Y  áªμëªdG  â°†b  Éªc  ,á«æWƒdG
 3 ¢ùÑëdGh äGƒæ°S 10 øé°ùdG ø«H Ée ΩÉμMCÉH
 19 º¡æ«H É kª¡àe 39 oá«°†≤dG âª°V å«M ,ô¡°TCG

.¿GôjEG »a º¡Ñ∏ZCG É kHQÉg
 Gƒ££N ø«ª¡àªdG ¿CG äÉ≤«≤ëàdG âØ°ûch 
 á≤£æe »a IOƒLƒªdG §ØædG Ö«HÉfCG óMCG ô«éØàd
 ºJ PEG ,ô«eÉ©ªdG á≤£æe »a áWô°T ájQhOh Iôà°S
 ø«ª¡àªdG ≥jôW øY º¡æ«H Éª«a QGhOC’G ™jRƒJ
 øcÉeC’G áÑbGôªH áYƒªée ∞«∏μJ ºJh ¿GôjEG »a

 øjôNBG  ∞«∏μJh  ,É¡aGó¡à°SG  ¢Vô¨H  ájƒ«ëdG
 èjhôàdGh  á«HÉgQE’G  äÉ«∏ª©dG  ôjƒ°üJ  ΩÉ¡ªH
 ≈dEG  áaÉ°VE’ÉH  ,âfôàfE’G  ™bGƒe  ≈∏Y  É¡ãHh  É¡d
 AÉaƒdG  QÉ«àd  á©HÉàdG  äGôæÑdGh  ∫Gƒ`̀eC’G  º∏°ùJ
 AGô°T  ≈dEG  áaÉ°VE’ÉH  ,áà«e  •É≤f  øe  »HÉgQE’G
 ÖjôîàdG  ∫É`̀ª`̀YCG  »`̀a  Ωóîà°ùJ  »àdG  äGhOC’G

.Ö¨°ûdGh
 §ØædG Ö«HÉfCG §N ±Gó¡à°SG á«∏ªY âfÉch
 ÉgòØf  »àdG  äÉ«∏ª©dG  ió``̀MEG  Iôà°S  á≤£æªH
 ø«ª¡àªdG  ΩÉ«≤H  ,á`̀«`̀HÉ`̀gQE’G  áYÉªédG  AÉ°†YCG
 Üô≤dÉH IôéØàe IƒÑY ´QõH ™HÉ°ùdGh ¢SOÉ°ùdG
 øY  ó©H  øY  Égô«éØJ  ’hÉ`̀Mh  §ØædG  §N  øe
 øμªJ  ó©H  â∏°ûa  á«∏ª©dG  øμdh  ∞JÉg  ≥jôW
 ,Égô«éØJ  πÑb  IƒÑ©dG  §Ñ°V  øe  ø`̀eC’G  äGƒ`̀b
 ∞bƒd É¡©e ™jô°ùdG πNóàdG äGƒb πeÉ©J ó©Hh

.É¡dƒ©Øe

 ¿Gô``̀ jEG  »`̀a  ÜQÉ``¡``dG  ∫hC’G  º¡àªdG  ¿É``̀ch
 ób  á«HÉgQE’G  ÉjÉ°†≤dG  øe  ójóY  »a  ΩƒμëªdGh
 ™HGôdG  º¡àªdG  º¡æe  ô°UÉæ©dG  ø`̀e  G kOó``̀Y  óæL
 »a  ájƒ«ëdG  øcÉeC’G  áÑbGôe  ≈∏Y  ¬Ø«∏μJ  ºJh
 ¬Ø«∏μJ ≈dEG áaÉ°VE’ÉH É¡aGó¡à°SG ¢Vô¨H áμ∏ªªdG
 ≈dEG á≤∏ëdG ∂∏J âdGƒJh iôNCG ô°UÉæY ó«æéàH
 º¡æ«H  ,Éª¡àe  39 ≈dEG  π«μ°ûàdG  AÉ°†YCG  ∫ƒ°Uh
 º¡æ«H Éª«a nQGhOC’G GƒYRhh ¿GôjEG  »a ¿ƒHQÉg
 äÉLÉLõdGh  IôéØàªdG  äGƒÑ©dG  páYÉæ°U  ≈∏Y
 á°üNôªdG  ô«Z  äGô«°ùªdG  º«¶æJh  ábQÉëdG
 ø`̀cÉ`̀eC’G  »`̀a  áWô°ûdG  äÉ``̀jQhO  ≈∏Y  …ó©àdGh
 ≈dEG  áHÉ«ædG  â¡Lhh  .É¡aGó¡à°SG  ºà«°S  »àdG
 ™«ªéH  2018  ΩÉY  ¿ƒ°†Z  »a  º¡fCG  ø«ª¡àªdG
 áYÉªL  ≈`̀ dEG  Gƒª°†fG  øjôëÑdG  áμ∏ªe  ô``̀FGhO
 nó«æéJ ¢SOÉ°ùdG  ≈dEG  ∫hC’G  øe ≈dƒJh á«HÉgQEG
 Éªc  ,á`̀«`̀HÉ`̀gQE’G  ¢`̀VGô`̀ZC’G  ≥«≤ëàd  ô°UÉæ©dG

 ∞JGƒ¡dGh  äÉ©bôØªdG  ∫Éª©à°SG  ≈∏Y  GƒHQóJ
 ¢ü«NôJ  ô«¨H  IRÉ«Mh  ,É¡eGóîà°S’  ádÉ≤ædG
 ä’BGh Iõ¡LCG  øe É¡ªμM »a Éeh á©bôØe OGƒe
 â°ü°ü oN ∫GƒeCG π≤fh º∏°ùJh ,á«HÉgQEG ¢VGôZC’
 ¢†jô©àd  ≥jôM  ∫É©°TEGh  ,á«HÉgQEG  m¢`̀VGô`̀ZC’
 äGƒÑY  IRÉ«Mh  ô£î∏d  º¡dGƒeCGh  ¢SÉædG  IÉ«M
 ¿ƒª¡àªdG ±ôàYGh ,QÉéØf’Gh ∫É©à°TÓd á∏HÉb
 øe OóYh á«dÉe  ≠dÉÑe  ≈∏Y º¡JRƒMh ™FÉbƒdÉH
 ôjQÉ≤J  ¿CG  ≈`̀ dEG  áaÉ°VE’ÉH  ,á«ØJÉ¡dG  Iõ`̀¡`̀LC’G
 ≥«bóàdG  èFÉàf  ø`̀Y  âØ°ûc  »FÉæédG  åëÑdG
 ºg  ø«ª¡àªdG  ¿CG  …hƒædG  ¢†ªëdG  IóYÉb  »a
 ∞JGƒ¡dG øe áYƒaôªdG ájô°ûÑdG ÉjÓîdG Qó°üe
 ¥ôàîàd É¡©«æ°üJ ºJ »àdG IôéØàªdG äGƒÑ©dGh
 Éªc  ,á∏JÉb  äÉHÉ°UEG  OGô``̀aC’G  Ö«°üJh  ´hQó`̀ dG
 ºJh ≥Ñ°S ób ¬fCG »FÉæédG ∞°ûμdG πé°S øe âÑK
.πÑb øe º¡«∏Y ºμëdGh á∏KÉªe ÉjÉ°†≤H º¡eÉ¡JG

 iôÑμdG  á«FÉæédG  áªμëªdG  äQô``̀b
 ¿É«Ñd  »°ùØædG  Ö£dG ≈∏Y »æ«KÓK ¢VôY
 øY ¬à«dhDƒ°ùe  ióeh á«∏≤©dG  √Gƒb  ióe
 …ôØ«dO  πeÉY  ábô°ùH  ¬eÉ¡JG  ó©H  ,¬dÉ©aCG
 ¬«∏Y  ió`̀à`̀YGh  ¬Øbƒà°SG  å«M  √Gô`̀cE’É`̀H
 ¢†aQ  ¿CG  ó©H  ¬àbô°S  ’hÉëe  Üô°†dÉH

.¬JRƒëH …òdG ∫ÉªdG √AÉ£YEG ô«NC’G
 7 »a ¬fCG º¡àªdG ≈dEG áHÉ«ædG äóæ°SCG 
 øeCG IôFGóH GóFÉY ¬fƒc ∫ÉM 2020 ôjGôÑa
 ∫ÉªdG ábô°S »a ´ô°T á«dÉª°ûdG á¶aÉëªdG
 √Gô``cE’G  ≥jô£H  ¬«∏Y  »æéª∏d  ∑ƒ∏ªªdG
 º°ùL áeÓ°S ≈∏Y ióàYG ¿CÉH ¬«∏Y ™bGƒdG

 áªjôédG  ô``̀KCG  ÜÉ``N  ó``bh  ¬«∏Y  »æéªdG
 áehÉ≤e  ƒgh  ¬«a  ¬`̀JOGQE’  πNO  ’  ÖÑ°ùd
 ∫ƒ≤æªdG  GóªY  ∞∏JCG  Éªc  ,¬«∏Y  »æéªdG
 ô«¨∏d ∑ƒ∏ªªdGh ´ƒædGh ∞°UƒdÉH ø«ÑªdG

 .¥GQhC’ÉH ø«ÑªdG ƒëædG ≈∏Y
 õ`̀cô`̀e √É``̀≤``̀∏``̀J ÆÓ````̀H ∑É``̀ æ``̀g ¿É`````̀ch
 …ƒ«°SBG  …ôØ«dO  πeÉY  ø`̀e  óªM  áWô°T
 á`̀jQÉ`̀f  á```̀LGQO ó`̀FÉ`̀≤`̀H  Å`̀Lƒ`̀a  ¬`̀fCÉ`̀H  ó«Øj
 ¬d  ∫É`̀ bh  ácôëdG  ø`̀e  ¬©æªjh  ¬Øbƒà°ùj
 ¬«∏Y  Oôa  ∫ÉªdG  ≈dEG  êÉàëjh  ø«μ°ùe  ¬fEG
 êÉàëjh  ø«μ°ùe  É°†jCG  ¬fCÉH  ô``NB’G  ƒg
 ¿CG  ’EG  º¡àªdG  øe  ¿Éc  Éªa  IóYÉ°ùªdG  ≈dG

 É°VQCG ¬£≤°SCGh ¬«∏Y AGóàY’Gh ¬≤æîH ΩÉb
 Éªc ¬ª°ùL øe ábôØàe AÉëfCG »a ¬Hô°Vh
 É¡jóJôj »àdG ¢SCGôdG IPƒîH ¬«∏Y ióàYG
 ∫ƒ°üëdG »a ¬∏°ûa ó©Hh ∫ÉªdÉH ¬ÑdÉ£jh

.¿ÉμªdG øe ÉHQÉg ôa ¬«∏Y
 ºJ á``̀eRÓ``̀dG äÉ`̀jô`̀ë`̀à`̀ dG AGô```̀LEÉ```̀Hh
 ´É£à°SGh  º¡àªdG  á`̀jƒ`̀g  ≈``̀dEG  π°UƒàdG
 ô`̀μ`̀fCG  PEG  ,¬`̀«`̀∏`̀Y  ±ô`̀©`̀à`̀dG  ¬«∏Y  »æéªdG
 ,áWô°ûdG  äÉjôëJ  AÉæKCG  á©bGƒdG  ô«NC’G
 ¿Éc  ¬``̀fCGh  A»°T  …CG  ôcòàj  ’  ¬``fEG  ∫É``bh
 »fÉ©jh  á«dƒëμdG  äÉHhô°ûªdG  Üô°ûj

.´ô°üdG ¢Vôe

»``°ùØædG Ö`£`dG ≈```∏`Y »```æ`«`KÓ`K ¢``ü`d ¢``Vô`Y
á``©bGƒdG  ¿É«``°ùf  ≈``YOGh  …ô``Ø`«`dO  π``eÉY  ¥ô``°S

 º«¶æJ »``fƒfÉb ÉjÉ``°†b Gó``Z ô``¶æJ ájQƒà``°SódG
»∏gC’G ´É``£≤dG »a πª©dGh ´É``aódG Iƒb äÉ``°TÉ©e

 ï«°ûdG á°SÉFôH É¡à°ù∏L ájQƒà°SódG áªμëªdG ó≤©J
 AÉ©HQC’G  GóZ  áØ«∏N  ∫BG  ¬∏dGóÑY  øH  ó°TGQ  øH  áØ«∏N
 ihÉYO çÓK »a ô¶æ∏d  Ω2020 ôÑªàÑ°S  16 ≥aGƒªdG

:»JCÉj Éªc ,ájQƒà°SO
 π°üØdG ¿CÉ°ûH :(2019/3/ì) ºbQ á«FÉ°†b ádÉMEG
 (Ü)  óæH  (1)  Iô≤a  (43)  IOÉ`̀ª`̀dG  ¢üf  ájQƒà°SO  »a
 QGó°UEÉH  1976 áæ°ùd  (11) ºbQ ¿ƒfÉ≤H  Ωƒ°SôªdG  øe
 •ÉÑ°†d  óYÉ≤àdG  äBÉ`̀aÉ`̀μ`̀eh  äÉ°TÉ©e  º«¶æJ  ¿ƒ`̀fÉ`̀b
 OÉ©ªdGh  ΩÉ`̀©`̀dG  ø``̀eC’Gh  øjôëÑdG  ´É``aO  Iƒ`̀b  OGô```̀aCGh
 ¿ƒfÉ≤H  Ωƒ°SôªdG  ÖLƒªH  (50)  IOÉªdG  ≈dEG  É¡ª«bôJ

.1991 áæ°ùd (20) ºbQ
 πÑb  :(2020/1/ä.Ω)  ºbQ  ò«ØæJ  áYRÉæe  iƒYO

 ∞bƒH  á∏é©à°ùe  áØ°üH  ô`̀eC’G  ´ƒ°VƒªdG  »a  π°üØdG
 ºμëdG  ´ƒ°VƒªdG  »`̀ah  ,õ««ªàdG  áªμëe  ºμM  ò«ØæJ
 »a  ájQƒà°SódG  áªμëªdG  »ªμM  ò«ØæJ  »a  »°†ªdÉH
 º`̀bQh  (2008/1/O)  º`̀bQ  ø«àjQƒà°SódG  ø«JƒYódG

.(2010/2/O)
 Ωó©H  ø©£dG  ¿CÉ°ûH  :(2020/1/O)  ºbQ  iƒYódG
 »a  πª©dG  ¿ƒfÉb  øe  ådÉãdG  π°üØdG  OGƒ`̀e  ájQƒà°SO
 (Ü/158)  OGƒ``ª``dGh  ,á`̀eÉ`̀Y  áØ°üH  »`̀∏`̀gC’G  ´É`̀£`̀≤`̀dG
 áØ°üH  ¿ƒfÉ≤dG  äGP  øe  (164)h  (160)h  (159)h
 ô«Z áÄ«g ΩÉeCG  …QÉÑLE’G º«μëàdG ≈∏Y É¡°üæd á°UÉN
 (h/20)h (18) IOÉªdG ¢üæd áØdÉîªdÉH ∂dPh á«FÉ°†b

.Qƒà°SódG øe (105)h

zá«dõæªdG ádÉª©dG{`d ø«ØdÉîe äÉeGôZ QÉæjO ∞dCG 197
 π`̀«`̀ch π`̀«`̀≤`̀ë`̀dG PÉ``̀©``̀e ìô``̀°``̀U
 äÉ¡édGh  äGQGRƒ`̀dG  áHÉ«æH  áHÉ«ædG
 iô¨°üdG  á`̀ª`̀μ`̀ë`̀ª`̀dG  ¿CÉ```̀H  á`̀eÉ`̀©`̀dG
 ó°V É`̀ keÉ`̀μ`̀MCG  äQó``̀°``̀UCG  á`̀«`̀FÉ`̀æ`̀é`̀dG
 º¡J  ø`̀Y  á«°†b  35  »`̀a  É kª¡àe  38
 ¿hO π`̀ª`̀Y í`̀jQÉ`̀°`̀ü`̀à`̀H  ®É``Ø``à``M’G
 ∫ÉªY ΩGó`̀î`̀à`̀°`̀SGh ,É`̀¡`̀«`̀dEG  á`̀LÉ`̀ë`̀dG
 ó```̀jQƒ```̀Jh  ,í``̀ jô``̀ °``̀ü``̀ J  ¿hO  ø````̀e
 ,íjô°üJ  ¿hO  á«dõæªdG  äÓeÉ©dG
 É¡H  »°†≤ªdG  äÉeGô¨dG  âMhGôJh
 áà°Sh  ∞dC’G  ø«H  Ée  ø«ª¡àªdG  ó°V

 ≠∏H É`̀ª`̀«`̀a ,QÉ``̀æ``̀jO ∞```̀dCG ø`̀jô`̀°`̀û`̀Yh
 »a É¡H ΩƒμëªdG äÉeGô¨dG ´ƒªée

.QÉæjO ∞dCG 197 ÉjÉ°†≤dG ∂∏J
 â≤∏J ób  áeÉ©dG  áHÉ«ædG  âfÉch
 ¥ƒ°S  º«¶æJ  áÄ«g  øe  äÉZÓH  IóY
 ¢UÉî°TC’G  øe  OóY  ΩÉ«b  øY  πª©dG
 øe  á`̀jQÉ`̀é`̀J  äÓé°S  êGôîà°SÉH
 ,πªY  íjQÉ°üJ  ≈∏Y  ∫ƒ°üëdG  πLCG
 ºJ »àdG äÓëªdG ≈∏Y ≥«bóàdG ó©Hh
 AÉæH  ájQÉéàdG  äÓé°ùdG  êGôîà°SG
 •É°ûf …CG ¢SQÉªJ ’ É¡fCG ø«ÑJ É¡«∏Y

 ø«ª¡àªdG  ¿CG  â`̀Ñ`̀K  ó``̀bh  ,…QÉ``é``J
 ∫ƒ`̀°`̀ü`̀ë`̀dG ∂```dP º```ZQ Gƒ`̀YÉ`̀£`̀à`̀°`̀SG
 ®É`̀Ø`̀à`̀M’Gh  πª©dG  íjQÉ°üJ  ≈∏Y
 Ó°†a  ,É¡«dEG  áLÉëdG  ¿hO  øe  É¡H
 ójQƒàH  á≤∏©àe  iô`̀NG  äÉZÓH  øY
 ,í`̀jô`̀°`̀ü`̀J  ¿hO  á`̀«`̀dõ`̀æ`̀e  äÓ``̀eÉ``̀Y
 íjô°üJ  ¿hO  øe  ∫ÉªY  ΩGóîà°SGh
 ≈dG º¡ªjó≤àH áHÉ«ædG äôeCG ºK øeh
 Ée º¡æe ™bh Éªd á«FÉæédG áªcÉëªdG
 ≈°†à≤ªH  áªKDƒªdG  ºFGôédG  πμ°ûj

.πª©dG ¥ƒ°S º«¶æJ ¿ƒfÉb

 øe  Üô`̀≤`̀ dÉ`̀H  ºî°V  Üƒ``Ñ``fCG
 π`̀£`̀©`̀j ¥ô``̀ ë``̀ ª``̀ dG ô`̀ °`̀ ù`̀ L
ó```̀jQGô```̀£```̀dG äGô```̀°```̀û```̀Y

 QÉÑNCG{`d  ójQGô£dG  ÜÉë°UCGh IQÉëÑdG  äGô°ûY Éμ°T
 §°Sh  »`̀a  ™ØJôeh  πjƒW  Üƒ`̀Ñ`̀fCG  Oƒ`̀Lh  ø`̀e  zè«∏îdG
 π£Y  »a  ÖÑ°ùJ  Éªe  ,¥ôëªdG  ô°ùL  øe  Üô≤dÉH  ôëÑdG
 ÖÑ°ùH É¡MÓ°UE’ ô«fÉfódG äÉÄe º¡Ø∏c ójQGô£dG äGô°û©d
 øY  ¬«ÑæJ  IQÉ°TEG  hCG  ¬bƒa  ájôjòëJ  áeÓY  Oƒ`̀Lh  ΩóY

.ôëÑdG »a ™ØJôe õLÉM OƒLh
 ∫É£YCG  »`̀a  ÖÑ°ùJ  Üƒ`̀Ñ`̀fC’G  Oƒ``Lh  ¿CG  Gƒ`̀aÉ`̀°`̀VCGh
 »àdG ¬Jƒbh ¬àeÉî°V ÖÑ°ùH ójQGô£dG ÜÉë°UC’ áª«°ùL
 Gòg OƒLh ¿CG  Éªc ,äÉcôëª∏d π£Yh Qƒ°ùc »a âÑÑ°ùJ
 ÖÑ°S  øY  ä’DhÉ°ùàdG  ô«ãj  ôëÑdG  §°Sh  »a  Üƒ`̀Ñ`̀fC’G
 ≈∏Y  √ô«KCÉJ  ÖÑ°ùH  ¬`̀à`̀dGREG  øY  á«æ©ªdG  äÉ¡édG  ÜÉ«Z
 GQƒa  ¬àdGREÉH  á«æ©ªdG  äÉ¡édG  ø«ÑdÉ£e  .ájôëÑdG  áÄ«ÑdG
 ™æªd  √Oƒ`̀Lh  øe  IQÉëÑdG  Qòëj  ô«Ñc  õLÉM  ™°Vh  hCG

.ÜƒÑfC’G É¡«a ÖÑ°ùàj ób ¬∏dG íª°S ’ áKQÉc çhóM

AGôªëdG IQÉ°TE’G RhÉéJ ÖÑ°ùH çOÉM »a äÉ«æjôëH 3 áHÉ°UEG
:áæWÓ°ùdG ÒeC’GóÑY Öàc

 äÉHÉ°UE’  äÉ«æjôëH  äÉ«àa  çÓ`̀K  â°Vô©J
 IôNCÉàe áYÉ°S »a ™bh …Qhôe çOÉM »a ábôØàe
 øjôëÑdG è«∏N ´QÉ°T ≈∏Y (óMC’G) ¢ùeCG AÉ°ùe øe

.AGôªëdG IQÉ°TE’G RhÉéJ áé«àf
 ¿G  ≈`̀ dEG  çOÉë∏d  á`̀«`̀dhC’G  π«°UÉØàdG  ô«°ûJh
 ´QÉ°T  ≈∏Y  É¡JQÉ«°S  Oƒ≤J  âfÉc  á«æjôëH  IÉàa
 ∞°üædGh ô°ûY ájOÉëdG áYÉ°ùdG »a øjôëÑdG è«∏N
 AÉ`̀æ`̀KCGh  ¿ÉJÉàa  É¡à≤aôHh  ó``̀MC’G  Ωƒ`̀j  AÉ°ùe  ø`̀e
 πNóe  ™WÉ≤àH  á«Fƒ°†dG  IQÉ`̀°`̀T’G  ≈`̀dG  É¡dƒ°Uh
 ™e É¡JQÉ«°ùH âeó£°UG »Hô¨dG  πNóªdG á©eÉédG
 ∂dP  ø`̀Y  èàf  ,…ƒ`̀«`̀°`̀SBG  ÉgOƒ≤j  Iô«¨°U  áæMÉ°T
 º¡∏≤f ºJ ábôØàe äÉHÉ°UEÉH çÓãdG äÉ«àØdG áHÉ°UG
 ΩRÓdG  êÓ©dG  »≤∏àd  ≈Ø°ûà°ùªdG  ≈`̀dEG  ÉgôKCG  ≈∏Y
 çOÉëdG AÉL ,Iô«Ñc äÉ«Ø∏àH ¿ÉàÑcôªdG äQô°†Jh

.AGôªëdG IQÉ°TE’G ø«≤FÉ°ùdG óMCG RhÉéJ ÖÑ°ùH

ÜGOBÓd áØdÉîe äÉfÓYEG ô``°ûæH Éª¡àe 15 §Ñ``°V
 ádOC’Gh  åMÉÑª∏d  áeÉ©dG  IQGOE’G  ΩÉY  ôjóe  ìô°U
 áëaÉμeh  ¿ƒ`̀fÉ`̀≤`̀ dG  ò«ØæJ  QÉ```̀WEG  »`̀a  ¬``̀ fCG  á«FÉæédG
 ájÉªMh ô°ûÑdÉH QÉéJE’G áëaÉμe áWô°T âeÉb áªjôédG
 ™FÉbh »a á«fƒfÉ≤dG  äGAGôLE’G  PÉîJÉH  áeÉ©dG  ÜGOB’G
 ¿ƒ∏ªëj  ,ICGô`̀eG  12  º¡æ«H  É°üî°T  15  ∫É«M  áØ∏àîe
 äÉfÓYEG  ºgô°ûæd  ∂dPh  ,á«≤jôaEGh  ájƒ«°SBG  äÉ«°ùæL
 π°UGƒàdG  ™bGƒe  ≈∏Y  áeÉ©dG  ÜGOBÓd  áØdÉîe  GQƒ°Uh

.»YÉªàL’G
 Qƒ°üdGh äÉ`̀fÓ`̀YE’G  ó°UQ Qƒ`̀a  ¬`̀fG  ≈`̀dG  QÉ`̀°`̀TCGh
 åëÑdG  äÉ«∏ªY  áWô°ûdG  äô``̀LCG  ¿ƒfÉ≤∏d  áØdÉîªdG
 ,øjQƒcòªdG ájƒg ∞°ûc øY äôØ°SCG »àdGh …ôëàdGh
 ¢†Ñ≤dG ºJ áeÉ©dG áHÉ«ædG øe ¿PE’G ≈∏Y ∫ƒ°üëdG ó©Hh
 ádÉMEGh á«fƒfÉ≤dG äGAGôLE’G ∫Éªμà°SG ºJ å«M ,º¡«∏Y

.áeÉ©dG áHÉ«ædG ≈dEG ÉjÉ°†≤dG

 á«bÉØJG ¿ƒμJ ¿CG ø«°ùM º°SÉL á∏ëæªdG ¥ÉaƒdG á«©ªL ƒ°†Yh ≥HÉ°ùdG »fÉªdôÑdG ÖFÉædG ≈Øf

 ´ƒ°Vƒe ¿GôjEG{  ¿CG  ≈∏Y GOó°ûe ,¿GôjEG  ó°V á¡Lƒe »fƒ«¡°üdG  ¿É«μdGh øjôëÑdG  ø«H  ™«Ñ£àdG

.z¥ÉØJ’G ΩGôHEG »a IôeGDƒe óLƒj ’h π°üØæe

 ™«Ñ£J  ¿CG  óMC’G  Ωƒj  á«∏«FGô°SE’G  I24  IÉæb  ™e  ÉgGôLCG  á∏HÉ≤e  »a  ø«°ùM  º°SÉL  ôÑàYGh

 ∫ƒ°üëH Oƒ©«°Sh ,IóëàªdG äÉj’ƒdG ™e á«é«JGôà°S’G äÉbÓ©dG Rõ©«°S{ π«FGô°SG ™e øjôëÑdG

.√ô«Ñ©J Ö°ùëH zø«æWGƒª∏d øcÉ°ùeh äGQÉªãà°SGh ájOÉ°üàbG ÉjGõe ≈∏Y øjôëÑdG

 ¿EG  ø«°ùM  º°SÉL  ∫É`̀b  ,á≤£æªdG  »a  ΩÓ°ùdG  ∫Ó`̀MEG  ¢Uôa  ≈∏Y  ™«Ñ£àdG  ¢SÉμ©fG  ∫ƒ`̀Mh

 ¿CG  ≈dEG  êÉàë«°S  »æ«£°ù∏ØdG  Ö©°ûdG  ¥ƒ≤M  õjõ©J  ¿CG  iCGQh  .zá«HÉéjEG  AGƒLCG  ≥∏îj  ¥ÉØJ’G{

.ºî°V ´hô°ûªH ¥ÉØJ’G ≈dEG ájOƒ©°ùdG º°†æJ

 ø`̀Y ™```̀ aGó```̀ j á``∏``ë``æ``ª``dG ¥É````̀aƒ````̀dG ƒ``̀°``̀†``̀Y ø`̀ «`̀ °`̀ ù`̀ M º``̀ °``̀ SÉ``̀ L
á``«``∏``«``FGô``°``SEG á``«``fƒ``jõ``Ø``∏``J IÉ``̀æ``̀≤``̀d å``̀ jó``̀ M »```̀a ™`̀ «`̀ Ñ`̀ £`̀ à`̀ dG
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 ¢`̀ù`̀«`̀FQ ™``̀°``̀Vh :ä’É```̀ cƒ```̀ dG  - ähô``̀«``̀H
 ¢`̀ù`̀eCG  Ö````jOCG  ≈Ø£°üe  ∞`̀∏`̀μ`̀ª`̀dG  á`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀dG
 AGƒ``LCG  »`̀a  ¿ƒ`̀Y  ∫É°û«e  »fÉæÑ∏dG  ¢ù«FôdG
 ,áeƒμëdG  π«μ°ûàd  É¡jôéj  »àdG  äGQhÉ°ûªdG
 Éªæ«H  ,á∏«μ°ûJ  …CG  ¢`̀Vô`̀©`̀j  ¿CG  ¿hO  ø``e
 »°ùfôØdG  ¢ù«FôdG  ÉgOóM  »àdG  á∏¡ªdG  ∂°TƒJ
 πLCG øe á«°SÉ«°ùdG á≤Ñ£∏d ¿hôcÉe πjƒfÉªjEG

 .AÉ¡àf’G ≈∏Y ∞«dCÉàdG RÉéfEG
 ø«à«°SÉ«°S ø«Jƒb OÉ≤àfG ó©H ∂dP »JCÉjh
 Éªg  ,∞«dCÉàdG  QÉ°ùe  π`̀ bC’G  ≈∏Y  ø«à«°SÉ°SCG
 π«°SÉH  ¿GôÑL  á°SÉFôH  ôëdG  »æWƒdG  QÉ«àdG
 á°SÉFôH πeCG ácôMh ,ájQƒ¡ªédG ¢ù«FQ ô¡°U
 ¿ÉØ«∏M ¿Éaô£dGh .…ôH ¬«Ñf ¿ÉªdôÑdG ¢ù«FQ
 GPƒØf  ô`̀ã`̀cC’G  á«°SÉ«°ùdG  Iƒ`̀≤`̀dG  ¬∏dG  Üõëd

 .¿ÉæÑd »a É«dÉM
 ähô«Ñd ¬JQÉjR ΩÉàN »a ¿hôcÉe ø∏YCGh
 Ö`̀jOCG  ∞«∏μJ  IGó``̀Zh  »`̀dÉ`̀ë`̀dG  ô¡°ûdG  ™∏£e
 á«°SÉ«°ùdG  iƒ≤dG  ΩGõàdG  áeƒμëdG  π«μ°ûàH
 ≈dƒàJ  zIOó``̀ë``̀e  áª¡ªH  á`̀eƒ`̀μ`̀M{  ∞`̀«`̀dCÉ`̀à`̀H
 ,Ö©°ûdG  á≤K  IOÉ©à°SGh  á«°SÉ°SCG  äÉMÓ°UEG

 .ø«YƒÑ°SCG á∏¡e »a
 á«°SÉ«°ùdG πàμdG â≤aGƒJ …òdG ÖjOCG CGóHh

 »a ∞«dCÉàdG äGQhÉ°ûe ¬à«ª°ùJ ≈∏Y á«°ù«FôdG
 ó©H  í°üØj  ¿CG  ¿hO  øe  ,ôÑªàÑ°S  øe  »fÉãdG

 .É¡e qó≤J ióe hCG É¡fƒª°†e øY
 ádÉcƒd á«fÉæÑ∏dG á°SÉFôdG »a Qó°üe ∫Ébh
 á∏«μ°ûJ …CG ¢Vô©j ºd{ ÖjOCG ¿EG ¢SôH ¢ùfGôa
 ¿Éaô£dG  OhÉ©«°Sh  ,¿ƒY  ≈∏Y  zí`̀LQC’G  ≈∏Y

 .zQhÉ°ûàdG á≤∏M â∏ªàcG ≈àe AÉ≤∏dG{
 øjô«NC’G ø«eƒ«dG äGQƒ£J{ ¿CG í°VhCGh

 .zQhÉ°ûàdG øe kGójõe âÑLƒà°SG
 Ωƒj ø∏YCG »HÉ«ædG ¢ù∏éªdG ¢ù«FQ ¿Éch
 »a ácQÉ°ûªdG »a πeCG  ácôM áÑZQ ΩóY óMC’G
 ,ÖjOCG  É¡©Ñàj  »àdG  z¢ù°SC’G{  ≥ah  áeƒμëdG
 ,zø««°ùfôØdG  ™e  â°ù«d  á∏μ°ûªdG{  q¿CG  kGócDƒe

 .zá«∏NGO{ ÉªfEG
 ¿CG  á©ªédG  Ωƒj zQÉ¡ædG{  áØ«ë°U â∏≤fh
 …ój »a{ ∫ÉªdG  áÑ«≤M ≈≤ÑJ ¿CG  •ôà°ûj …ôH
 ,2014 òæe ∫ÉëdG  »g Éªc zá«©«°T á«°üî°T
 …òdG ÖFÉ≤ëdG ≈∏Y IQhGóªdG CGóÑªd ¢†aQ »a
 á¡L  …CG  ∂°ùªàJ  ’CG  ≈æ©ªH  ,Ö``̀jOCG  √óªà©j

 .áæ«©e áÑ«≤ëH
 QÉéØfG  òæe  kÉWƒ¨°V  É°ùfôa  ¢SQÉªJh
 ∞«dCÉàd  á«°SÉ«°ùdG  iƒ≤dG  ≈∏Y ´hôªdG  CÉaôªdG

 á∏LÉY  äÉMÓ°UEG  AGô`̀LEG  ≈∏Y  ÖμæJ  áeƒμM
 OÓÑdG ∫É°ûàf’ »dhO ºYO ≈∏Y É¡dƒ°üM πHÉ≤e
 ¿hôcÉe  π°üJG  óbh  .ájOÉ°üàb’G  É¡àeRCG  øe
 ΩÉjC’G  ∫ÓN  …ôHh  π«°SÉH  øe  πμH  É«°üî°T

 .á«°VÉªdG
 ÜGƒf ™e ¬HGƒf πμ°ûj …òdG π«°SÉH Q qòMh
 Ωƒj áfRGh á«fÉªdôH ájôãcCG  ¬∏dG  ÜõMh …ôH

 OƒLh{ ™e ,á«°ùfôØdG IQOÉÑªdG π°ûa øe óMC’G
 .zÉ¡dÉ°ûaEG ójôJ á«LQÉNh á«∏NGO äÉ¡L

 ≈dEG  äGOÉ≤àfG  »Øë°U  ôªJDƒe  »a  ¬ qLhh
 πÑ≤à°ùªdG QÉ«J ¢ù«FQ ºYóH ≈¶ëj …òdG ÖjOCG
 ≥jôa  O qóëj  πg{  :kÓFÉ°ùàe  ,…ôjôëdG  ó©°S
 √óæY â°ù«dh ,√ô«Z ¿hO øe ó∏ÑdG  »a óMGh
 AÉª°SC’Gh  äÉØ°UGƒªdG  ,á«fÉªdôÑdG  ájôãcC’G

 .z?√óMh
 »°†ªdG  ≈∏Y  Ö``̀jOCG  QGô`̀ °`̀UEG  ∫É`̀M  »`̀ah
 »©«°ûdG  ¿ qƒμªdG  ≈°VôH  ≈¶ëJ  ’  áeƒμëH
 PEG  ,áÑ©°U  π«μ°ûàdG  áª¡e  ¿ƒμà°S  ,…ƒ`̀≤`̀dG
 ¿Éc  á«°SÉ°SC’G  äÉfƒμªdG  ø«H  ≥aGƒàdG  ¿EG
 »a  äÉ`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀dG  π«μ°ûàd  ÉWô°T  QGôªà°SÉH
 ádÉëdG √òg »a áeƒμëdG ≈¶ëJ ’ óbh .¿ÉæÑd
 á°SÉFôdG  I qó°S  ≈dEG  π°Uh  …òdG  ¿ƒY  á≤aGƒªH

 .¬∏dG ÜõM øe ºYóH
 áHô≤ªdG  zQÉ``̀Ñ``̀NC’G{  áØ«ë°U  â`̀fƒ`̀æ`̀Yh
 ¢ùeCG  á«°ù«FôdG  É¡àëØ°U  ≈∏Y  ¬∏dG  ÜõM  øe
 hCG  ≥aGƒàdG  :QÉÑàN’G  ΩÉeCG  ¢ùjQÉH{  :ø«æKE’G
 »FÉæãdG{  ¿CG  äOQhCGh  .z»°SÉ«°ùdG  QÉéØf’G

 .z™bGh ôeCG áeƒμM ≈∏Y ≥aGƒj ød »©«°ûdG

 ¿É`̀æ`̀Ñ`̀∏`̀d ¿hô```̀ cÉ```̀ e ø```̀e IOó``̀ ë``̀ ª``̀ dG á`̀ ∏`̀ ¡`̀ ª`̀ dG
ó©H  á`̀ eƒ`̀μ`̀ M  ’h  ..AÉ``̀ ¡``̀ à``̀ f’G  ≈`̀ ∏`̀ Y  ±QÉ`̀ °`̀ û`̀ J

 ø`̀ ∏`̀ YCG  :(Ü  ±  CG)  -  ø`̀ «`̀ dô`̀ H
 ø`̀«`̀dô`̀H  »``̀a  ¬`̀«`̀à`̀jQÉ`̀°`̀T  ≈Ø°ûà°ùe
 á«ë°üdG  ádÉëdG  ¿CG  ø«æK’G  ¢ùeCG
 »ædÉaÉf »°ùμ«dCG »°ShôdG ¢VQÉ©ª∏d
 ¬fÉμeEÉH{  äÉ``̀Hh  ø°ùëàJ  â`̀dGRÉ`̀e
 äÉ``̀Hh .z√ô``̀jô``̀ °``̀S ø``̀e ¢`̀Vƒ`̀¡`̀ æ`̀ dG
 ø«∏eôμ∏d  RôHC’G  ¢VQÉ©ªdG  ¿ÉμeÉH
 »a º`̀«`̀ª`̀°`̀ù`̀J á`̀«`̀ë`̀°`̀V ™```̀bh …ò````̀dG
 Éjô«Ñ«°S »a ¢ù£°ùZCG øe øjô°û©dG
 ÉeÉªJ  »∏îàdG{  ,¬`̀WÉ`̀°`̀ShCG  Ö°ùëH
 Ö°ùëH  ,z»YÉæ£°U’G  ¢ùØæàdG  øY
 ±ÓîH  ô°ûj  ºd  …ò`̀dG  ≈Ø°ûà°ùªdG
 á«ÑfÉL  QÉ``̀KBG  ≈``dEG  ,á≤HÉ°S  äÉfÉ«H
 ¢†jôªdG  É¡«fÉ©j  ¿CG  øμªj  á∏ªàëe

 .ó«©ÑdG ióªdG ≈∏Y
 §¨°†dG  ójGõJ  ,âbƒdG  Gòg »a
 ,äÉë«°VƒJ  ºjó≤àd  É«°ShQ  ≈∏Y
 á``̀«``̀HhQhCG äGô`̀Ñ`̀à`̀î`̀e ó`̀«`̀cCÉ`̀J ó`̀©`̀H
 ÜÉ°üYCÓd  áeÉ°S  IOÉ``̀e  ΩGó`̀î`̀à`̀°`̀SG
 .»ædÉaÉf  ó°V  ∑ƒ°ûà«aƒf  ´ƒf  øe
 á`̀eƒ`̀μ`̀M º`̀ °`̀SÉ`̀H çó`̀ë`̀à`̀ª`̀ dG ∫É````̀bh
 øØ«à°T  πcô«e  Ó«éfCG  IQÉ°ûà°ùªdG
 á`̀«`̀fÉ`̀ª`̀dC’G  á`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀dG  ¿EG  äô``̀Ñ``̀jGR
 É«°ShQ ≈dEG  á¡LƒªdG É¡JƒYO{ QôμJ
 π°üM  Ée  ¿CÉ°ûH  äÉMÉ°†jEG  ºjó≤àd
 πμ°ûH ø«dôH ôcòJ ºdh .z»ædÉaÉf ™e
 É¡à£YCG  »àdG  á«FÉ¡ædG  á∏¡ªdG  »æ∏Y
 ôÑªàÑ°S  øe  ¢SOÉ°ùdG  »a  É«°Shôd

 .äÉMÉ°†jEG ºjó≤àd
 ô````̀jRh ≈````̀¨````̀ dCG ,¬```à```¡```L ø````̀e
 »`̀Zô`̀«`̀°`̀S »``̀ °``̀ Shô``̀ dG á``̀«``̀LQÉ``̀î``̀dG
 IQô≤e âfÉc É«fÉªdC’ IQÉjR ±hôa’
 ¬Ñàμe ≥ah ÖÑ°ùdGh ,AÉKÓãdG Ωƒ«dG
 ƒμjÉg »fÉªdC’G √ô«¶f ¿CG ,»eÓYE’G
 »FÉæãdG  Éª¡FÉ≤d  Ió`̀e  ¢üq∏b  ¢SÉe
 ≈`̀¨`̀dCGh  áYÉ°S  ∞°üfh  áYÉ°S  ≈``̀dEG
 QÉWEG  »a  º¶æe  çóM  »a  ¬àcQÉ°ûe
 çóëJh  .á«fÉªdC’G  á«°ShôdG  áæ°ùdG
 π`̀ jƒ`̀ fÉ`̀ª`̀ jEG »`̀°`̀ù`̀fô`̀Ø`̀ dG ¢`̀ù`̀ «`̀ Fô`̀ dG

 ø`̀«`̀æ`̀K’G ¢``̀ù``̀eCG ìÉ`̀Ñ`̀ °`̀U ¿hô``̀ cÉ``̀ e
 ô`̀«`̀ª`̀jOÓ`̀a »``°``Shô``dG √ô`̀«`̀¶`̀f ≈```̀ dEG
 ≈∏Y  ¬`̀ q°`̀†`̀Mh  ∞`̀JÉ`̀¡`̀dG  ôÑY  ø«JƒH
 ádhÉëe  ±hô``̀X  ™«ªL  í«°VƒJ{
 .zô«NCÉJ  ¿hO  ø`̀e  (»ædÉaÉf)  ¬∏àb
 ≈∏Y  ∫ƒ°üë∏d  áLÉëdG  ≈dEG  QÉ°TCGh
 øe Aõ`̀é`̀c É`̀«`̀°`̀ShQ ø`̀e í`̀«`̀°`̀Vƒ`̀J{

.zá«bó°U …Ph ±ÉØ°T ≥«≤ëJ
 äÉeÉ¡JÉH ø«JƒH Oóf ,¬à¡L øe
 .zA»°T ’ ≈∏Y á«æÑeh É¡d ¢SÉ°SCG ’{
 »`̀fÉ`̀ª`̀dCG …ô`̀μ`̀°`̀ù`̀Y ô`̀Ñ`̀à`̀î`̀e ¿É````ch
 ≈dEG  ôÑªàÑ°S  øe  ådÉãdG  »a  ¢ü∏N
 ¢V qô©J  É keÉY  44  ≠dÉÑdG  »ædÉaÉf  ¿CG
 ,∑ƒ°ûà«aƒf  IOÉ``̀e  ô`̀Ñ`̀Y  º«ª°ùà∏d
 øeh  .ƒμ°Sƒe  ¬«ØæJ  …ò``̀dG  ô``̀eC’G
 √òg  ΩGóîà°SG  á«°Vôa  º`̀YO  π``̀LCG
 âÑ∏W ÜÉ`̀°`̀ü`̀YCÓ`̀d  á`̀eÉ`̀°`̀ù`̀dG  IOÉ`̀ª`̀ dG
 ø`̀«`̀«`̀HhQhCG  ø«μjô°T  ø`̀e{  É«fÉªdCG
 ,ó`̀jƒ`̀°`̀ù`̀dGh É`̀°`̀ù`̀fô`̀a É`̀ª`̀g ,ø``̀jô``̀NBG
 á`̀ dOC’G  ø`̀e  π≤à°ùe  πμ°ûH  ≥≤ëàdG
 çóëàªdG  OÉ`̀aCG  Ée  ≥ah  ,zá«fÉªdC’G

 .á«fÉªdC’G áeƒμëdG º°SÉH
 √ò``g  è``̀FÉ``̀à``̀f{  ¿CG  ±É````°````VCGh
 á°ü°üîàe äGôÑàîe »a á©LGôªdG
 ¿B’G  â`̀JÉ`̀H  ó`̀jƒ`̀°`̀ù`̀dGh  É°ùfôa  »`̀a
 .zá`̀«`̀fÉ`̀ª`̀dC’G  á```dOC’G  ó`̀cDƒ`̀Jh  áMÉàe

 ≈∏Y  π«dÉëàdG  iô`̀LCG  ,ójƒ°ùdG  »a
 OGƒªdÉH  ¢ü°üîàe  ôÑàîe  äÉæ«©dG
 ádÉcƒ∏d  ™`̀HÉ`̀J  á«ª°ùdG  Ió`̀jó`̀°`̀û`̀dG
 ´ÉaódG  ∫ƒ`̀M  çÉëHCÓd  ájójƒ°ùdG
 º°ùb  ¢ù«FQ  âdÉbh  .É«ehCG  Égô≤eh
 É°SBG ádÉcƒdG √òg »a øeC’Gh ´ÉaódG
 ¬`̀fEG  ¢SôH  ¢ùfGôa  ádÉcƒd  äƒμ°S
 íLôªdG ô«Z øe{ É«°ShQ ≈dEG áaÉ°VEG
 IógÉ©e ≈∏Y á©bƒe ádhO øμªàJ ¿CG
 øe  (á«FÉ«ª«μdG  á`̀ë`̀∏`̀°`̀SC’G  ô`̀¶`̀M)
 áeÉ°ùdG  IOÉªdG  √òg  ≈∏Y  z∫ƒ°üëdG

 .ÜÉ°üYCÓd
 É k≤HÉ°S IOÉªdG √òg âeóîoà°SGh
 ≥HÉ°ùdG  êhOõ`̀ª`̀dG  π«ª©dG  º«ª°ùàd
 ΩÉY É«dƒj ¬àæHGh ∫ÉÑjôμ°S »Zô«°S
 äÉ£∏°ùdG  ≥ah ,Gôà∏éfG  »a  2018
 ∑ƒ°ûà«aƒf  ôÑà©ojh  .á«fÉ£jôÑdG
 É`̀ kÑ`̀dÉ`̀Z ¿ƒ``μ``jh É`̀ k«`̀FÉ`̀«`̀ª`̀«`̀c É`̀ kMÓ`̀°`̀S
 ¬æμªj  º`̀YÉ`̀f  ¥ƒë°ùe  πμ°T  ≈`̀∏`̀Y
 RÉ¡édG  hCG  ó∏édG  ΩÉ°ùe  ¥Gô`̀à`̀NG
 º°SÉH  çóëàªdG  ô``̀ qcPh  .»°ùØæàdG
 ø«æK’G  ¢ùeCG  á«fÉªdC’G  áeƒμëdG
 πμ°ûj{  ∑ƒ°ûà«aƒf  ΩGóîà°SG  ¿CÉ`̀H
 ô¶M Ió`̀gÉ`̀©`̀ª`̀d  G kô`̀«`̀£`̀N É`̀ kcÉ`̀¡`̀à`̀fG
 ΩÉY  á©bƒªdG  zá«FÉ«ª«μdG  áë∏°SC’G

 .1993

 ø``°ùëàJ »ædÉaÉf »``°ShôdG ¢VQÉ©ªdG ádÉM
ƒμ``°Sƒe ≈``∏Y •ƒ¨``°†`dG ó```jGõ`J §```°Sh

.»°ùfôØdG ¢ù«FôdG |

 á«Hô©dG  ∫hó`̀ dG  ´É`̀°`̀VhC’ Gó`̀L áªJÉb  á`̀jDhQ √ò`̀g
 π«∏b  hCG  ô«ãc  ™e  ≥Øàf  hCG  ∞∏àîf  ób  .É¡∏Ñ≤à°ùeh
 ÉgóæY  ∞bƒàdG  ≥ëà°ùJ  ó«cCÉàdÉH  É¡æμd  ,É¡H  AÉL  Éªe

.É¡H AÉL Ée á°ûbÉæeh
 ∑ƒc  …CG  øØ«à°S  ΩÉ`̀ jCG  πÑb  É¡MôW  á`̀jDhô`̀dG  √ò`̀g
 §°ShC’G ¥ô°ûdG ¿hDƒ°T »a ¢üàîe ô«Ñc åMÉH ƒgh
 äÉbÓ©dG ¢ù∏ée{ ô«¡°ûdG »μjôeC’G çÉëHC’G õcôe »a
 ájÉ¡f{  :¿GƒæY  âëJ  ∫ƒ£e  π«∏ëJ  »a  zá«LQÉîdG

.z§°ShC’G ¥ô°ûdG »a πeC’G
.π«∏ëàdG Gòg ìô£j GPÉe πeCÉàæd 

 Ωƒ«dG  ¢û«©J  á«Hô©dG  á≤£æªdG  ¿EG  åMÉÑdG  ∫ƒ≤j
 É°SCÉjh  GQÉ```eOh  äÉ`̀YGô`̀°`̀U  ó¡°ûJ  ..á`̀jhÉ`̀°`̀SCÉ`̀e  á`̀dÉ`̀M
 ∫GƒMC’G √òg πeCÉàj øeh .É©ªbh ÉYƒLh AÉeO ábGQEGh
 ôãcCG  á≤£æªdG  ïjQÉJ  »a  GójóL  Ó°üa  ¿CG  ∑Qó«°ùa

.CGóÑj ¿CG ∂°Th ≈∏Y ÉeÓX
 πeC’G ¿CG ∑Qój ±ƒ°ùa ´É°VhC’G √òg πeCÉàj øeh

.óHC’G ≈dEG ≈¡àfG ób GQGô≤à°SG á≤£æªdG ó¡°ûJ ¿CG »a
 âfÉY ..Iô«ãc äÉjóëJ ÉehO á≤£æªdG â¡LGh ó≤d
 ,±ô£Jh  ,ájOGóÑà°SG  º¶fh  ,á«ÑæLCG  äÓNóJ  øe
 ájOÉ°üàbG  á«ªæJh  ,á`̀«`̀∏`̀gCG  äÉ`̀YGô`̀°`̀Uh  ,Ühô```̀Mh
 áëFÉL  Gòg  πc  ≈dEG  ∞«°VCG  ΩÉ©dG  Gòg  øμd  .ágƒ°ûe
 »ªdÉY  …OÉ°üàbG  Oƒ`̀cQ  øe  É¡H  §ÑJQG  É`̀eh  ÉfhQƒc
 É¡Jƒ°ùb  »a  á≤£æªdG  äÉ`̀eRCG  π©L  …òdG  ô`̀eC’G  ,ºdDƒe

.É¡îjQÉJ »a ôNBG âbh …CG RhÉéàJ É¡bÉ£f ´É°ùJGh
 í°VGh  ≥aG  …CG  ∑Éæg  ¢ù«d  ¬fG  åMÉÑdG  ôÑà©jh
 ¬fEG ∫ƒ≤jh .√òg á«°SÉ≤dG É¡JÉeRCG øe á≤£æªdG êhôîd
 ¿Éc  ,ΩóàëJh  á`̀eRCG  ôéØæJ  âfÉc  ø«M  ,»°VÉªdG  »a
 ±ƒ°Sh ,êôØæJ ±ƒ°S áeRC’G  ¿CG  »a πeCG  ÉehO ∑Éæg
 ,Iôe  ∫hC’h  ,Ωƒ«dG  øμd  .∂`̀dP  ó©H  π°†aCG  ΩÉ`̀jCG  »JCÉJ
 iƒ°S  GOƒLƒe  ó©j  ºd  ..GOƒLƒe  π`̀eC’G  Gòg  ó©j  ºd

.Ohó°ùªdG ≥aC’Gh πeÉμdG ¢SCÉ«dG
 äÉeRCG  ≈∏Y  áªJÉ≤dG  ájDhôdG  √òg  åMÉÑdG  ≥Ñ£j
 π«°üØàdÉH  ¢ûbÉæjh  ,IôéØàªdG  á«Hô©dG  á≤£æªdG
 ,É«Ñ«dh  ,ÉjQƒ°Sh  ,¿ÉæÑdh  ,øª«dG  äÉ`̀eRCG  É°Uƒ°üN

 √òg  øY  É©«ªL  ¬aô©f  Ée  ƒg  ¬dƒ≤j  É`̀eh  .¥Gô`̀©`̀dGh
.äÉeRC’G

 äÉaÓNh ¥QGƒa ™Ñ£dÉH ∑Éæg ¿G åMÉÑdG ∫ƒ≤jh
 º°SGƒb ∑Éæg øμdh ,á«Hô©dG ∫hódG ∞∏àîe äÉeRCG ø«H
 OƒLh »a πãªàJ º°SGƒ≤dG √òg ºgCG .É¡©ªéJ ácôà°ûe

.ºμMh IQGOEG Aƒ°Sh ,äÉjƒg áeRCGh ,IOÉ«°S áeRCG
 ’ áZôØe á≤∏ëc hóÑJ äÉeRC’G √òg ,ΩÉY πμ°ûHh

.êôîe ’h É¡æe Üô¡e
 É¡Jƒ°ùbh á≤£æªdG  πcÉ°ûeh äÉeRCG  ≈dG  ô¶ædÉHh
 ±ô©j ¿G åMÉÑdG …CGQ »a π«ëà°ùªdG øe ,É¡eGóàMGh
 »a  çóëj  ±ƒ°S  …ò`̀dG  Ée  ábódG  ¬`̀Lh  ≈∏Y  ó`̀MCG  …CG

.É¡YÉ°VhCG ¬«dG Qƒ£àà°S …òdG Éeh ,á≤£æªdG
 øμªj …òdG ΩÉY πμ°ûH í°VGƒdG ó«MƒdG ôeC’G øμd
 øe  ójõeh  ,äÉ`̀eRC’G  √òg  ºbÉØJ  QGôªà°SG  ƒg  ¬©bƒJ
 ∫hO  »a  ,Óãeh  .QGô≤à°S’G  ΩóYh  ∞æ©dGh  QƒgóàdG
 ™bƒJ  øμªj  ’  ,¥Gô©dGh  ÉjQƒ°Sh  øª«dGh  É«Ñ«d  πãe
.º«°ù≤àdGh ΩPô°ûàdGh ≥jõªàdGh ≈°VƒØdG øe ójõe ’G
 »a ¢ùFÉ«dG ¢ùFÉÑdG ™°VƒdG Gòg ¿G åMÉÑdG ∫ƒ≤j
 ó«cCÉàdÉH É¡æ«H øe ,Iô«ãc ÜÉÑ°SCG  ¬d  á«Hô©dG á≤£æªdG
 ,á«dhódG  áÄ«ÑdGh  á«LQÉîdG  πeGƒ©dÉH  ≥∏©àJ  ÜÉÑ°SCG
 IQƒ°U  »g  √ò`̀g  ,ÜÉ`̀Ñ`̀°`̀SC’G  øY  ô¶ædG  q¢†¨H  øμdh

.√Gôj Éªc πÑ≤à°ùªdG
 ´É°VhC’ ¬àjDhQ »a åMÉÑdG ¬MôW Éªe ¢†©H Gòg

.á«Hô©dG ∫hódGh á≤£æªdG πÑ≤à°ùeh
 Gòg  .GóL  áªJÉb  ájDhQ  »g  äôcP  Éªch  iôf  Éªc
 …CG  »`̀a  É`̀bÓ`̀WEG  π``eCG  ’  ¬``fCG  áWÉ°ùÑH  ôÑà©j  åMÉÑdG
 hCG É¡JÉeRCG øe …CG πM »ah á«Hô©dG ∫hódG »a ìÓ°UEG
 á∏Môe ≈dG â∏°Uh á«Hô©dG ∫hódG ¿G ôÑà©j .ÉgRhÉéJ
 ’EG Égô¶àæj ’ ¬fCGh ,πeÉμdG ´É«°†dGh ≥∏£ªdG ¢SCÉ«dG

.ΩPô°ûàdGh ¥õªàdGh QGô≤à°S’G ΩóYh ≈°VƒØdG
 ¬«dEG  Ö``gP  É`̀e  π`̀g  ..?  á``jDhô``dG  √ò``g  º«≤f  ∞«c

?í«ë°U
.¬∏dG ¿PEÉH πªμf GóZ 

É≤M Éæ∏°Uh πg
?´É«°†dG á∏Môe ≈dEG

√ôgR ó«°ùdG

 äÉHÉîàf’G »a (ÉeÉY 71) ÉZƒ°S …ó«¡«°Tƒj RÉa :(Ü ± CG)-ƒ«cƒW
 á≤MÉ°S á«Ñ∏ZCÉH ø«æKE’G ¢ùeCG  »WGô≤ªjódG »dGôÑ«∏dG  Üõë∏d  á«∏NGódG
 …òdG  »`̀HBG  hõæ«°ûd  ÉØ∏N  ¿ÉHÉ«dG  »a  ºcÉëdG  ÜõëdG  á°SÉFQ  »dƒàd
 ¢ù«FQ  Ö°üæe  π¨°ûd  ≥jô£dG  ¬d  íàØj  Ée  ,á«ë°U  ÜÉÑ°SC’  ∫É≤à°SG
 ≈∏Y  »HBG  QÉ°ûà°ùeh  áeƒμë∏d  ΩÉ©dG  ø«eC’G  ÉZƒ°S  π°üMh  .AGQRƒ`̀dG
 hô«é«°T ¬°ùaÉæªd 68h Gó«°û«c ƒ«eƒØd ÉJƒ°U 89 πHÉ≤e ,ÉJƒ°U 377
 AÉ°†YCG ≈∏Y ô°üà≤j É≤∏¨e ÉYGôàbG º¶f …òdG ÜõëdG ø∏YCG Éªc ,ÉÑ«°ûjEG

 .OÓÑdG »a 47`dG ≥WÉæªdG »a ÜGõMC’G »∏ãªeh ¿ÉªdôÑdG
 ÉZƒ°S  »dƒJ  ≈∏Y  AÉ©HQC’G  óZ  Ωƒj  ¿ÉªdôÑdG  âjƒ°üJ  ¿ƒμ«°Sh
 »dGôÑ«∏dG ÜõëdG ø«H ∞dÉëàdG ¿Rh ≈dEG G kô¶f É«∏μ°T áeƒμëdG á°SÉFQ
 πNój ¿CG  πÑb  ≈àM π°üM ÉZƒ°S  ¿Éch .ƒà«eƒc  ÜõMh »WGô≤ªjódG
 »àdG ºcÉëdG ÜõëdG πNGO á«°ù«FôdG äGQÉ«àdG ºYO ≈∏Y ,¥ÉÑ°ùdG É«ª°SQ
 ∫Ébh  .»HBG  á°SÉ«°S  ájQGôªà°S’h  QGô≤à°SÓd  GõeQ  ¬ë«°TôJ  äôÑàYG
 íª°ùf ¿CG Éææμªj ’ ,ÉfhQƒc ¢Shô«Ød á«æWƒdG áeRC’G √òg ™e{ ÉZƒ°S
 AGQRƒdG ¢ù«FQ CGóH Ée ìÉéfEG{ IQhô°V GócDƒe ,z»°SÉ«°S ÆGôØH Éæ°ùØfC’

 .z»àª¡e √ògh ¬≤«Ñ£J »HBG
 PEG  ¬JóYÉb  AÉ°†YCG  πª°ûj  ™°ShCG  ´GôàbG  AGô`̀LEG  ÜõëdG  ÖæéJh
 ≈ØàcG  ó`̀bh  .ÓjƒW  Éàbh  ¥ô¨à°ù«°S  ¬ª«¶æJ  ¿CG  ¿ƒdhDƒ°ùªdG  iô`̀j
 ≠dÉÑdG ¿ÉªdôÑdG »a ÜõëdG ƒ∏ãªe ºg âjƒ°üàdG ≈dEG ÉÑNÉf 535 IƒYóH
 ájÉ¡f  »ah  .OÓÑdG  »a  á≤£æe  47  »a  141``̀dG  √ƒ∏ãªeh  394  ºgOóY
 âëæe á¨«°üdG √ògh .á«HÉîàf’G á«∏ª©dG √òg »a 534 äƒ°U ±É£ªdG
 ´ÉaódG ôjRh ¬«°ùaÉæªd IQhÉæªdG ¢ûeÉg É¡°ü«∏≤àH Éª°SÉM Éeó≤J ÉZƒ°S
 ,Gó«°û«c  ƒ«eƒa  ≥HÉ°ùdG  á«LQÉîdG  ôjRhh  ÉÑ«°ûjEG  hô«é«°T  ≥HÉ°ùdG

 .Éª°SÉM Éeó≤J ¬àëæeh
 ¢†©H AÉ«à°SG ô«ãj ¬æμd ΩÉ©dG …CGôdG iód á«Ñ©°ûH ÉÑ«°ûjEG ™àªàjh
 ¿ô≤dG äÉ«æ«©°ùJ »a ÜõëdG QOÉZ ¬fCG ¿ƒ°ùæj ’ øjòdG ÜõëdG AÉ°†YCG
 (ÉeÉY 65) »HBG hõæ«°T ¢†aQ .»HBG AGOCG á∏«°üM Éæ∏Y ó≤àfGh »°VÉªdG
 øe ôãcCG) AGQRƒdG ¢ù«FQ Ö°üæe ¬∏¨°T Ióe »a á«°SÉ«b ÉªbQ º£M …òdG
 ø«ë°TôªdG øe …CG øe ∞bƒe øY ôÑ©j ¿CG (ø«àj’h »a ΩGƒYCG á«fÉªK

 .áKÓãdG

 óéH πª©j{ √BGQ …òdG ÉZƒ°ùd zπeÉμdG ¬ªYO{ ø«æKE’G ¢ùeCG ø∏YCGh
 »æÑæd{ »HBG ∫Ébh .≥HÉ°ùdG ¬Ñ°üæe »a zÖ©°ûdGh ¬eC’CG πLCG øe ºàμJh
 ájÉ¡f »a ICÉéa ø∏YCG »HBG ¿Éch .zÉfhQƒc áeRCG ÉgRhÉéàH ábGôH ÉfÉHÉj
 ÜÉÑ°SC’  ,¬àj’h  AÉ¡àfG  øe  ó`̀MGh  ΩÉ`̀Y  πÑb  ¬àdÉ≤à°SG  ¢ù£°ùZCG/ÜBG
 áÑ©°U äÉjóëJ ójóédG áeƒμëdG ¢ù«FQ ¬LGƒj ¿CG  ¢VôàØjh .á«ë°U
 19-ó«aƒc AÉHh QÉ°ûàfG  πÑb  GOƒcQ ó¡°ûJ  ¿ÉHÉ«dG  âfÉc  ó≤a  .Ió≤©eh
 π«≤à°ùªdG AGQRƒdG ¢ù«Fôd ájOÉ°üàb’G á°SÉ«°ùdG äGõéæe øe ójó©dGh

 .ô£N »a hóÑJ
 óëdG πãe á≤∏£e ájƒdhCG πμ°û«°S OÉ°üàb’G ¢TÉ©fEG ¿CG ÉZƒ°S ócCGh
 IQhO  º«¶æàd  …Qhô°†dG  ôeC’G  óéà°ùªdG  ÉfhQƒc ¢Shô«a  QÉ°ûàfG  øe
 .πÑ≤ªdG  ΩÉ©dG  ≈dEG  âÄLQCG  »àdG  2020  ¿ÉHÉ«dG  »a  á«ÑªdhC’G  ÜÉ©dC’G
 ™e ∞dÉëàdG  ájÉªM É°Uƒ°üNh Iô«Ñc É°†jCG  á«°SÉeƒ∏HódG  äÉfÉgôdGh
 ø«μH ∫É«M »ªdÉ©dG …CGôdG Oó°ûJ Éªæ«H ø«°üdG øe ∞bƒªdGh ø£æ°TGh
 »a  á«°SÉ«°ùdG  äÉHGô£°V’Gh  óéà°ùªdG  ÉfhQƒc  ¢Shô«a  QÉ°ûàfG  ó©H

 .èfƒc èfƒg

 äQ qòM :ä’ÉcƒdG – øLÉ¡æHƒc
 øe  ¢ùeCG  á«ªdÉ©dG  áë°üdG  áª¶æe
 »a  É`̀YÉ`̀Ø`̀JQG  ó¡°ûà°S  É```̀ HhQhCG  ¿CG
 ÉfhQƒc  ¢Shô«ØH  äÉHÉ°UE’G  Oó`̀Y
 âbh »a ,∞jôîdG  ∫ÓN óéà°ùªdG
 É«eƒj  á∏ qé°ùªdG  ä’ÉëdG  OóY  ≠∏H

 .ºdÉ©dG ∫ƒM É«°SÉ«b ÉªbQ
 á`̀ë`̀°`̀ü`̀dG á`̀ª`̀¶`̀æ`̀e â``̀ ¨``̀ ∏``̀ HCGh
 áHÉ°UEG  307^930  ø`̀Y  á«ªdÉ©dG
 Ωƒj ºdÉ©dG AÉëfCG ™«ªL »a IójóL
 òæe  »eƒj  ºbQ  ≈∏YCG  ƒgh  ,ó`̀MC’G
 ô``NGhCG  ø«°üdG  »`̀a  AÉ`̀Hƒ`̀dG  Qƒ¡X
 OóY  RhÉéJ  Éª«a  ,»°VÉªdG  ΩÉ©dG
 É kfƒ«∏e  29  á«ªdÉ©dG  äÉ`̀HÉ`̀ °`̀UE’G
 ¢Shô«a  iOhCGh  .™jô°S  ƒëf  ≈∏Y
 925 ƒëf IÉ«ëH qóéà°ùªdG ÉfhQƒc

 .ΩÉbQC’G ôNBG ≥ah ,¢üî°T ∞dCG
 áª¶æªd  »ª«∏bE’G  ôjóªdG  ∫Ébh
 ¢ùeCG  É`̀HhQhCG  »a  á«ªdÉ©dG  áë°üdG
 OóY »a ÉYÉØJQG ™bƒàJ áª¶æªdG ¿EG
 É`̀ HhQhCG  »a  19-ó«aƒμH  äÉ«aƒdG
 ¿CG  É©bƒàe  ,ôÑªaƒfh  ôHƒàcCG  »a

 .QƒeC’G Aƒ°ùJ
 íÑ°ü«°S{ :»Lƒ∏c õfÉg ∫Ébh
 »a  øëf{  :±É°VCGh  .z≈°ùbCG  ôeC’G
 Gòg ´Éª°S ¿Gó∏ÑdG ¬«a ójôJ ’ âbh
 É`̀fCGh  ,áÄ«°ùdG  QÉ`̀Ñ`̀NC’G  ø`̀e  ´ƒ`̀æ`̀dG
 âbƒdG  »a  ≈©°S  ¬æμd  .z∂`̀dP  º¡ØJCG
 zá«HÉéjEG ádÉ°SQ{ ¬«LƒJ ≈dEG ¬°ùØf
 ô°ùëæj{ ¿CG óH ’ AÉHƒdG ¿CG ÉgOÉØe

 .zÉe âbh »a

 áæéd  äQò`̀M  ∂`̀dP  ¿ƒ°†Z  »a
 ó©à°ùj ’ ºdÉ©dG ¿CG øe ¢ùeCG á«dhO
 ób á∏Ñ≤e áëFÉL á¡LGƒªd »Øμj ÉªH
 ,19-ó«aƒc  AÉHh  øe  ô£NCG  ¿ƒμJ
 ≈dEGh  »ªdÉ©dG  ¿hÉ©àdG  ≈dEG  âYOh

 .πLC’G πjƒW πjƒªJ
 ≈∏Y ±Gô`̀°`̀TE’G  ¢ù∏ée Qò`̀Mh
 ºd  GPEG{  ¬``̀fCG  ø`̀e  »ªdÉ©dG  Ö`̀gCÉ`̀à`̀dG
 GPEGh  ,19-ó«aƒc  øe  IôÑ©dG  òNCÉf

 πFÉ°SƒdG  ∫Ó``̀N  ø`̀e  ±ô°üàf  º`̀ d
 ,Üƒ∏£ªdG  ΩGõàd’G  …óÑfh  áeRÓdG
 -ócDƒe ôeCG ƒgh- »dÉàdG AÉHƒdG ¿EÉa

 .zGô«eóJ ôãcCG ¿ƒμ«°S
 á∏≤à°ùe áHÉbQ áÄ«g ¢ù∏éªdGh
 á«ªdÉ©dG  áë°üdG  áª¶æe  É¡JCÉ°ûfCG

 .2018 ΩÉY »a »dhódG ∂æÑdGh
 IójóédG  äGOÉ``̀jõ``̀dG  äOÉ```̀YCGh
 πÑ°S π`̀°`̀†`̀aCG  ∫ƒ``̀M ∫ó`̀é`̀dG IQÉ```̀ KEG

 É«fÉ£jôH  Aƒéd  ™e  É¡d  áHÉéà°S’G
 á«YÉªàL’G  äGAÉ≤∏dG  øe  óëdG  ≈dEG
 ¢UÉî°TCG  áà°S  ≈∏Y  ó`̀jõ`̀j  ’  ÉªH

 .´ƒÑ°SC’G Gòg ájGóH øe G kQÉÑàYG
 ø«jÓe  OÉ`̀Y  iô`̀NCG  á«MÉf  øe
 ¿Gó∏ÑdG  »a  ¢SQGóªdG  ≈dEG  ò«eÓàdG
 ΩGO ´É£≤fG ó©H iôNC’G IQô°†àªdG
 ¿ƒ«dÉ£jE’G  ∫ÉØWC’G  ¿Éch  .Gô¡°TCG
 ø`̀jò`̀dG ∫É``̀ Ø``̀WC’G π`````FGhCG ø`̀«`̀H ø``̀e

 É`̀HhQhCG  »a  á°SGQódG  øY  Gƒ©£≤fG

 º¡æe  ø«jÓe  5^6  ƒëf  OÉ`̀Y  ó`̀ bh

 øe  ô¡°TCG  áà°S  ó©H  ø«æK’G  ¢ùeCG

-ó«aƒc{  AGƒàM’  ¢SQGóªdG  ¥ÓZEG

 .z19

 ¿CG  ø``````̀e  º``````̀Zô``````̀dG  ≈`````̀∏`````̀Yh

 AÉ°ûfEG  º`̀J  ¬`̀ fEG  Gƒ`̀dÉ`̀b  ø«dhDƒ°ùªdG

 á«aÉ°VE’G  á«°SGQódG  ∫ƒ°üØdG  ±’BG

 ¢ü≤f ¿CÉ`̀°`̀û`̀H ±hÉ`̀î`̀e ∑É`̀æ`̀g ¿EÉ``̀a

 óYÉ≤ªdG ¢ü≤fh ø«ª∏©ª∏d äÉeÉªμdG

 .óMGƒdG ó©≤ªdG äGP

 ÜƒæL ≥WÉæe ¢†©H äCÉLQCGh

 øe  á«°ûN  É¡°SQGóe  íàa  É«dÉ£jEG

 ƒ`̀ë`̀æ`̀dG ≈``∏``Y É``̀gOGó``̀©``̀à``̀°``̀SG Ωó````Y

 .Üƒ∏£ªdG

 áeƒμëdG äQôb ∂dP ÖfÉL ≈dEG

 ¢`̀SQGó`̀ª`̀dG ¥Ó``̀ZEG ¢`̀ù`̀eCG á``̀«``̀fOQC’G

 »gÉ≤ªdGh  ºYÉ£ªdGh  óLÉ°ùªdGh

 ø«YƒÑ°SG  Ióe á«Ñ©°ûdG  ¥Gƒ°SC’Gh

 á`̀«`̀°`̀SÉ`̀«`̀b ΩÉ```````̀bQCG π`̀«`̀é`̀°`̀ù`̀J ó``̀©``̀H

 .¢Shô«ØdÉH äÉHÉ°UE’ÉH

 á∏«°üM  ¢ùeCG  ¿OQC’G  πé°Sh

 â¨∏H  äÉ`̀HÉ`̀°`̀UEÓ`̀d  á«°SÉ«b  á«eƒj

 πé°ùj  ¿É``̀c  É`̀eó`̀©`̀H  á`̀HÉ`̀°`̀UEG  214

 óMGh  ô¡°T  πÑb  Gó`̀L  á∏«∏b  GOGó``̀YCG

 IóMGh  áHÉ°UEG  â∏é°S  å«ëH  §≤a

 .¢ù£°ùZG øe ¢SOÉ°ùdG »a

»HBG hõæ«°ûd ÉØ∏N ¬d É°ù«FQ ÉZƒ°S …ó«¡«°Tƒj Öîàæj ¿ÉHÉ«dG »a ºcÉëdG ÜõëdG

 »``a É``fhQƒμH Ió``jóL äÉ``«ah ø``e Qò``ëJ á``«ªdÉ©dG á``ë°üdG
á``«eƒ«dG  äÉ``HÉ°UE’G  ø``e  »``°SÉ«b  º``bQ  π``«é°ùJ  ™``e  É``HhQhCG

(RôàjhQ) .¬HÉîàfG ó©H øjQƒ°üªdG äÉ°SóY ΩÉeCG ÉZƒ°S …ó«¡«°Tƒj |

(RôàjhQ) .¥ÓZE’G øe ô¡°TCG 6 ó©H á°SGQódG ≈dEG ¢ùeCG GhOÉY ø««dÉ£jE’G ∫ÉØWC’G ø«jÓe |

:¬∏dGóÑY ó«ªM.O - OGó¨H
 ™LôªdG  ¥Gô`̀©`̀dG  »`̀a  IóëàªdG  º``̀e’G  á∏ãªe  â`̀WÉ`̀MCG

 πàbh OÉ°ùØdG øY áYhôe ≥FÉ≤ëH »fÉà°ù«°ùdG »∏Y »©«°ûdG

 ™LôªdG  Öàμe  øe  Üô≤e  Qó°üe  Ö°ùëHh  ,øjôgÉ¶àªdG

 »fÉà°ù«°ù∏d âμ°T äQÉî°SÓH ¢ù«æ«g ø«æ«L ¿Éa ,»©«°ûdG

 øe IóëàªdG  ºe’G  áã©H πªY á∏bôY ÜGõM’G ä’hÉëe øe

 øjôgÉ¶àª∏d  á«≤«≤ëdG  OGó`̀Y’G  AÉØNEG  ≈∏Y  QGô°U’G  ∫ÓN

 AÉ≤HEG  ä’hÉ`̀ë`̀eh  äÉ¶aÉëªdGh  OGó¨H  »a  Gƒ∏«àZG  øjòdG

.∫ƒ¡ée ó°V πà≤dG ºFGôL

 ºd  äQÉî°SÓHh  »fÉà°ù«°ùdG  ø«H  ¢UÉN  åjóM  QGOh

 øª°†àj  ΩÓ`̀YE’G  ≈`̀dG  ¬Ñjô°ùàH  »fÉà°ù«°ùdG  Öàμe  íª°ùj

 ¿Gh  ,OÉ°ùØ∏d  É¡àHQÉëe  »a  »ªXÉμdG  áeƒμëd  ™LôªdG  ºYO

 Éª¡e OÉ°ùØdG ¢ShDhôH áMÉWE’G »a áeƒμëdG ºYóJ á«©LôªdG

 .º¡«ªëJ »àdG iƒ≤dGh º¡Ñ°UÉæeh º¡©bGƒe âfÉc

 IóëàªdG ºe’G á∏ãªe »fÉà°ù«°ùdG ∫ÉÑ≤à°SG »a âaÓdGh

 »©«°ûdG  ™LôªdG  ¬«a  ô¡X  ƒjó«a  §jô°T  ôÑY  åH  AÉ≤∏dG  ¿G

 É¡«a  íª°ùj  »àdG  Gó`̀L  IQOÉ`̀æ`̀dG  ä’ÉëdG  øe  »`̀gh  ÉKóëàe

.√ò¡c ƒjó«a äÉ£≤d Öjô°ùàH

 »fÉà°ù«°ùdG  äôÑNG  äÉî°SÓH  ¿EÉa  ,Qó°üªdG  Ö°ùëHh

 ójôJ  ’  á«LQÉN  ±Gô``̀WG  ø`̀e  áeƒYóe  É`̀HGõ`̀MG  ∑Éæg  ¿CÉ`̀ H

 ¢ù«FQ √Oó``̀M …ò``̀dG  ó`̀Yƒ`̀ª`̀dG  »`̀a  …ô`̀é`̀J  ¿G äÉ`̀HÉ`̀î`̀à`̀fÓ`̀d

 äÉ«°üî°ûdG ¢†©H ¿Gh ,ΩOÉ≤dG ΩÉ©dG øe ƒ«fƒj »a AGQRƒdG

 ójóL  ¿ƒfÉb  QGó°UG  ó°V  ø∏©dÉH  πª©J  IôKDƒªdG  á«°SÉ«°ùdG

 …Qƒf  ≥Ñ°S’G  AGQRƒ`̀dG  ¢ù«FQ  ≈dG  IQÉ°TG  »a  äÉHÉîàfÓd

 »HÉîàfG ¿ƒfÉb ™jô°ûJ ó°V ∞≤«°S ¬fG ø∏YG …òdG »μdÉªdG

 ƒ¨«d âfÉ°S ΩÉ¶f ºYóJ ¬à∏àc ¿Gh ,IOó©àªdG ôFGhódG óªà©j

.á£∏°ùdG »a AÉ≤ÑdÉH áªcÉëdG ÜGõMÓd íª°ùj …òdG

 ≈dG  π°Uh  ô«N’G  ¿G  »μdÉªdG  Öàμe  ø∏YG  ¬à¡L  øe

 ø«dhDƒ°ùªdG  ™e äÉãMÉÑe AGôLGh êÓ©∏d  IQÉjR »a ¿Gô¡W

 »μdÉªdG  ¿G OGó¨H »a á«°SÉ«°S QOÉ°üe íLôJh .ø««fGôj’G

 ™e  πeÉ©àdG  ¿CÉ°ûH  ø««fGôj’G  IOÉ≤dG  äÉ¡«Lƒàd  ™ªà°ù«°S

 ÜGõ`̀M’G  º«éëJ  ≈dG  á«eGôdG  ¬à°SÉ«°S  ∫É°ûaGh  »ªXÉμdG

.¿Gôj’ á«©ÑàdG á≤fô°T øe ¥Gô©dG êGôNGh á«æjódG

 ÉgQó°UG »àdG  äÉæ««©àdG  ¿G »fÉ©dG  ôaÉX ÖFÉædG  ∫Ébh

 ∂æÑdÉc  ádhódG  »a  á«∏°üØe  ™bGƒe  â∏ª°Th  ¢ùeG  »ªXÉμdG

 ¢ù°SCG  ≈∏Y  âªJ  QÉªãà°S’G  áÄ«gh  OGó¨H  áfÉeGh  …õcôªdG

 ≈àM  ∞éj  º`̀d  ∞éædG  äÉ¡«LƒJ  ôÑM  ¿G  Éæ«Ñe  ,á«HõM

 áª¡e  ™bGƒe  ∫É¨°T’  É¡«∏ãªe  ¢Vôa  ≈dG  ÜGõ`̀M’G  âYQÉ°S

 .ádhódG »a á°SÉ°ùMh

 ∞jôëJ  Qó°üdG  ájÉYôH  ¿hQô`̀FÉ`̀°`̀S  ±Ó`̀à`̀FG  ∫hÉ``̀Mh

 øY  ÖFÉædG  ∫É``bh  .É¡°VGôZG  ø`̀Y  »fÉà°ù«°ùdG  äÉ¡«LƒJ

 ≈∏Y  ô°üj  ºd  »fÉà°ù«°ùdG  ¿G  …Oƒ©°ùªdG  ¢VÉjQ  ¿hôFÉ°S

 ó©H É¡FGôLG IQhô°V ócG πH ,ÉgóYƒe »a äÉHÉîàf’G AGôLG

 .áaÉØ°Th á¡jõf É¡∏©éj ÉªH É¡JÉeõ∏à°ùe ∫Éªμà°SG

≥FÉ≤M »fÉà°ù«°ùdG ΩÉ``eCG ™°†J ¥Gô``©dG »a IóëàªdG º``eC’G á``∏ãªe
¿Gô``jEG »``a π``ëdG ø``Y å``ëÑj »``μdÉªdGh OÉ``°ùØdG ø``Y á``Yhôe

.»ædÉaÉf »°ùμ«dCG |
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 IôãμH  ∫ÉÑbE’G  ƒgh  ô«Ñc  πμ°ûH  ô°ûàæe  ™FÉ°T  CÉ£N  ∑Éæg
 ¿É°ùfEÓd  Ió«L  áë°U  ¿Éª°†d  á∏ªμªdG  äÉæ«eÉà«ØdG  ∫hÉæJ  ≈∏Y
 ¢ù«dh í«ë°U ∫É≤ªdG ájGóH »a ¬JCGôb Ée º©f ,¢VGôeC’G ¬ÑæéJh

.CÉ£N ¬fCGh á«©Ñ£e á£∏Z
 ÉªgóMG ø«ª°ùb ≈dEG º°ù≤æJh ájƒ°†Y äÉÑcôe äÉæ«eÉà«ØdG
 º°ù≤dG  ÉeCG  ,(∑  ,O  ,CG)  πª°ûJh  ¿ƒgódG  »a  áÑFGòdG  äÉæ«eÉà«ØdG
 º°ùédG  ™«£à°ùj  ’h  AÉªdG  »a  áÑFGòdG  äÉæ«eÉà«ØdG  ƒ¡a  »fÉãdG
 áYƒªéªc ∫ƒÑdG »a É¡æe IóFGõdG äÉ«ªμdG øe ¢ü∏îàjh É¡æjõîJ

.(ê)h (Ü) äÉæ«eÉà«a
 ô«Ñc  Qô°V  çóëj  äÉæ«eÉà«ØdG  ∫hÉ`̀æ`̀J  »`̀a  ÉæWôaG  GPEGh
 ,∑  ,CG)  ∫hÉæJ  »a  •Gô``̀aE’Gh  ,ÜÉ°üYC’G  ô°†j  (6Ü)±  º°ùé∏d
 .É¡ØFÉXh »a π∏N çóëjh ≈∏μdG »a É¡Ñ°SôJ »a ºgÉ°ùj (√ ,»°S
 ≈∏Y º°ùédG ô°†j á«ÑW IQÉ°ûà°SG ¿hO øe »FGƒ°û©dG ∫hÉæàdÉa

.™bƒàªdG ¢ùμY
 äÉæ«eÉà«ØdG  ∫hÉæJ  ≈∏Y  ∫ÉÑbE’G  áÑ°ùf  ¿G  äÉ°SGQódG  ∫ƒ≤J
 á«ªdÉY  IQÉéJh áYÉæ°U âëÑ°UCG  ≈àM ô«Ñc  OÉjORG  »a á∏ªμªdG
 ∫hÉæJ  IQhô°†H  ôªà°ùªdG  èjhôàdG  É¡HÉë°UCG  íHQ  »a  ºgÉ°ùj
 á°SGQO  ≈dEG  áØ∏àîe  ∫hO  »a  AGôÑîdÉH  ™aO  Ée  É«eƒj  äÓªμªdG
 ,¿Éμe πc »a É«eƒj ô°ûÑdG É¡dhÉæàj »àdG äÓªμªdG √ò¡d á«dÉ©ØdG
 hCG  »FÉbƒdG  Ö£dG  øe  ÉYƒf  ÉgQÉÑàYGh  ¢VôªdG  øe  ÉaƒN  ÉªHQ

.º°ùédG §°ûæJ hCG ∫ÉªédG øe ójõJ É¡fG º¡æe ÉæX
 øe  ó`̀H  ’  äÉæ«eÉà«ØdG  ò`̀NCÉ`̀H  á«°üî°T  IQOÉ`̀Ñ`̀e  …CG  πÑ≤a
 ≈∏Y õ«côàdG øe óH ’h É¡æe º°ùédG ¢ü≤æj Ée áaô©ªd ΩO QÉÑàNG
 á«©«ÑW á≤jô£H É¡æe º°ùédG ó«Øà°ù«d ô°UÉæ©dG á∏eÉμàe äÉÑLh
 ø«eÉà«ØdG  ∫hÉ`̀æ`̀J  …Qhô`̀°`̀†`̀dG  øªa  ¢ü≤f  ∑Éæg  ¿É`̀c  ¿G  øμdh
 Ö«Ñ£dG áØ°UƒH ™Ñ£dÉHh ¬°ü≤æj Ée á∏ªμJ ≈∏Y º°ùédG IóYÉ°ùªd
 áØ«ë°üd  ∫É≤e  »a  OQh  ô«Ñ©àd  É≤aƒa  .áë«ë°üdG  áYôédÉHh
 ƒ¡a ÖÑ°S ÓH á∏ªμe äÉæ«eÉà«a òNCÉj øe) á«fÉ£jôÑdG ¿ÉjOQÉédG

.(IóFÉa ÓH É¶gÉH ÉæªK ™aój §≤a

ÉgQGô°VCGh äÉæ«eÉà«ØdG

Ω2020 ôÑªàÑ°S 15 - `g1442 Ωôëe 27 AÉKÓãdG - ¿ƒ©HQC’Gh á°ùeÉîdG áæ°ùdG - (15516) Oó©dG

óªMCG ó«°S º«gGôHEG AÉ«Ÿ :º∏≤H
Lamiasharra@gmail.com

كالم 
في الصحة

 á«Yƒà∏d  »ªdÉ©dG  Ωƒ«dÉH  ΩÉY  πc  øe  ôÑªàÑ°S  15  »a  ºdÉ©dG  πØàëj
 ΩGQhCÓ``d  ôμÑªdG  ±É°ûàc’G  ¿CG  âÑK  ó≤a  ,ájhÉØª«∏dG  Oó¨dG  ¿ÉWô°ùH
 ∫ó©e  ´ÉØJQG  ≈`̀dEG  …ODƒ`̀j  Éªe  êÓ©∏d  ôãcCG  äGQÉ«N  »£©j  á«fÉWô°ùdG
 z»Ñ£dG è«∏îdG{ QhÉMh .á«YƒàdG Ωƒj á«ªgCG »JCÉJ ºK øeh ,¬æe AÉØ°ûdG
 RÉ¡édGh  Ωó`̀dG  ΩGQhCGh  ¢`̀VGô`̀eCG  …QÉ°ûà°SG  »ªé©dG  ¬∏dGóÑY  QƒàcódG

.…hÉØª«∏dG
?¬æe ´GƒfCG ∑Éæg πgh ?ájhÉØª«∏dG Oó¨dG ¿ÉWô°S ƒg Ée -

 »a  ájhÉØª«∏dG  áé°ùfC’Gh  ájhÉØª«∏dG  Oó¨dG  Ö«°üj  ¿ÉWô°S  ƒg
 ´ÉîædGh  ,∫Éë£dGh  ,»ª°†¡dG  RÉ¡édG  πãe  º°ùédG  øe  iô`̀NCG  AÉ°†YCG

.ó∏édG É k°†jCGh óÑμdGh ïªdG ∂dòch »ª¶©dG
 áÑ°ùædÉHh (øμLOƒg ¢Vôe) :¿É«°ù«FQ ¿ÉYƒf ∑Éæ¡a ¬YGƒfCG øY ÉeCG

.´GƒfCG 5 ∑Éæ¡a ≈°VôªdG A’Dƒ¡d
 É¡æe  ÉYƒf  60  øe  ôãcCG  ƒ¡a  (øμLOƒg  Gƒ°ù«d)  øªd  áÑ°ùædÉH  É`̀eCG

.G kóL ™jô°ùdGh ™jô°ùdGh A»£ÑdG
?»KGQh ¢Vôe ƒg πgh ?¬HÉÑ°SCG »g Ée -

 øμdh ,¬Khóëd ÖÑ°S óLƒj ’ IOÉYh É«KGQh ¢ù«dh Ö°ùàμe ¢VôªdG
 OGƒªd ¢Vô©àdG ÉªHQh áæ«©e äÉ°Shô«ØH áHÉ°UEÓd ¢Vô©àdG ÖÑ°ùH ÉªHQ
 ÖÑ°S  óLƒj  ’  ≈°VôªdG  á«ÑdÉZ  øμdh  ,á``jhOC’G  ¢†©H  ∂dòch  á«FÉª«c

.¢VôªdG Gò¡H º¡àHÉ°UE’
?IQƒ£îdG πeGƒY »g Ée -

 ƒªædG á©jô°S ´GƒfC’G º¶©ªa ,¬à«Yƒf ≈∏Y óªà©J ¢VôªdG IQƒ£N 
 »a IÉaƒdG ≈dEG …ODƒJ ¿CG øμªªdG øe É¡fEÉa èdÉ©J ºd GPEG √ògh QÉ°ûàf’Gh

.IOóëe Qƒ¡°T ∫ÓN
 ´GƒfC’G  √ògh  ïªdG  ≈dEG  áYô°ùH  π≤àæJh  GóL  á©jô°S  ´GƒfCG  ∑Éægh
 …ODƒJ  ¿G  øμªe  É¡fC’  É©jô°S  É¡LÓ©H  AóÑdGh  áYô°ùH  É¡°ü«î°ûJ  Öéj

.á∏«∏b ™«HÉ°SCG ∫ÓN IÉaƒdG ≈dEG
 ≈dEG  êÉàëJ  ’  óbh  ƒªædG  áÄ«£ÑdG  ájhÉØª«∏dG  ΩGQhC’G  ¢†©H  ∑Éægh

ájGóÑdG øe êÓY
 ?¬°VGôYCG »g Ée -

 ájhÉØª«∏dG  Oó`̀¨`̀dG  »`̀a  Éªî°†J  IOÉ``Y  ¿ƒ`̀μ`̀Jh  ,ähÉØàJ  ¢`̀VGô`̀YC’G
 ¿RƒdG ∫hõfh ,π«∏dG AÉæKCG  ¥ô©àdG Iôãch ,IQGôëdG áLQO »a ÉYÉØJQGh
 áaó°üdÉH ∞°ûàμj ÉªHQh ¢VGôYCG ∑Éæg ¿ƒμJ ’ ób äÉbhC’G ¢†©H »ah
.á«æ«JhôdG ΩódG äÉ°Uƒëa ≥jôW øY ÉeEGh »Ñ£dG ∞°ûμdG ≥jôW øY ÉeEG

 ?¢ü«î°ûàdG ¿ƒμj ∞«c ¿PEG -
 Oó¨dG øe áæ«©d …ô¡éªdG ¢üëØdG ≥jôW øY ¿ƒμj IOÉY ¢ü«î°ûàdG
 øY ¿ƒμj ä’ÉëdG ¢†©H »ah É¡àHÉ°UG πªàëªdG AÉ°†YC’G hCG ájhÉØª«∏dG

 øe  ócCÉàdG  óæYh  »ª¶©dG  ´ÉîædG  ¢üëah  ΩÉ©dG  ¢üëØdG  ≥jôW
 øe ócCÉà∏d iôNCG äÉ°Uƒëa ≈dEG ¢†jôªdG êÉàëj ¢ü«î°ûàdG

.¢VôªdG QÉ°ûàfG ióe
 ?ájhÉØª«∏dG Oó¨dG ¿ÉWô°S êÓY ƒg Ée -

 ≈dEG  êÉàëj  ¢†©ÑdÉa  ,ádÉëdG  Ö°ùëH  ∞∏àîj  êÓ©dG
 ™e  …hÉª«μdG  êÓ`̀©`̀dG  ô``̀NB’G  ¢†©ÑdGh  …hÉª«c  êÓ`̀Y
 ájhOG  ≈dEG  êÉàëJ ä’ÉMh ,iôNC’G  á«YÉæªdG  äÉLÓ©dG

 .§≤a á«Lƒdƒ«H hCG á«YÉæe
 êÉàëj  ÉªHQ  »FóÑdG  êÓ©∏d  áehÉ≤ªdG  ä’ÉëdG  »a

 É¡©Ñàjh  á«dÉY  áYôéH  …hÉª«c  êÓY  ≈dEG  ¢†jôªdG
.iôNCG äÉLÓY ™e ´Éîf áYGQR

 »a  êÓ©dG  øe  ±ó¡dG  ¿CG  ôcòdÉH  ôjóédG
 ¢VôªdG  ø`̀e  AÉØ°ûdG  ƒ`̀g  ä’É`̀ë`̀ dG  º¶©e

 .ºgDhÉØ°T øμªj ≈°VôªdG á«Ñ∏ZCGh
 ájhÉØª«∏dG ΩGQhC’G ¿G Éæg ∞«°VCGh

 êÓY ≈dEG  êÉàëJ ’ ƒªædG  áÄ«£ÑdG
 øe  »μà°ûj  ’  ¢†jôªdG  ¿É`̀c  GPEG
 GPEGh ,iôNCG πcÉ°ûe …CG hCG ¢VGôYEG
 êÓ©∏d  IOÉY  Ö«éà°ùj  ¬fEÉa  èdƒY
 Qƒ¡¶dG  OhÉ©«°S  ¢`̀Vô`̀ª`̀dG  ø`̀μ`̀dh
 øeh äGƒæ°S ó©H ÉªHQ iôNCG Iôe

.iôNCG Iôe êÓ©dG ≈dEG êÉàëj ºK

 ´ôa ƒ¡a ;Iô°SC’G Ö£c ,äÉeƒ∏©e øe »Øμj Ée É¡æY ±ô©f ’ á«Ñ£dG ΩÉ°ùbC’G øe ójó©dG
 ¬fG PEG ;’hCG ¢†jôªdG QÉ©°T Iô°S’G ÖW ™aôj Ée ÉªFGO ,ºjó≤H ¢ù«d ¬æμdh Ö£dG ´hôa øe
 .™«ªé∏d á≤K Ö«Ñ£dG ¿ƒμj å«M √QÉ°ûàfGh ¬MÉéæH õ«ªàjh ,≈°VôªdG äÉLÉ«àMG πc »Ñ∏j
 ìÉàØdGóÑY QƒàcódG z»Ñ£dG è«∏îdG{ QhÉM ¬°ü°üîJh Iô°S’G ÖW ≈∏Y ôãcCG ±ô©àf »μdh

.(ΩÉY Ö«ÑW) ÜÉjO
?Iô°SC’G ÖW ƒg Ée }

 ÖfGƒédG ™«ªL øe Iô°S’G OGôaCG  ™«ªéH ºà¡j Ö£dG ´hôa øe ´ôa Iô°S’G ÖW ||
 øe ô«ãc »a á∏FÉ©dG Ö«ÑW iôJ ∂dòd ,§≤a É«ë°U ¢ù«dh á«YÉªàL’Gh á«°ùØædGh á«ë°üdG

.Iô°S’G OGôaCG ™«ªL øe ÉHô≤e É≤jó°U ¿É«MC’G
 øe  ójó©dG  ≈∏Y  πªà°ûj  ¬fCÉH  á«Ñ£dG  äÉ°ü°üîàdG  »bÉH  øY  Iô°S’G  ÖW  ∞∏àîj  }

?Iô°S’G ÖW É¡édÉ©j »àdG ¢VGôeC’G »g Éªa ,¢VGôeC’G
 Iô```̀°```̀SC’G  Ö``«``Ñ``W  ||
 ÇOÉ``̀Ñ``̀ª``̀ dÉ``̀H É``̀ª``̀∏``̀e ¿ƒ```̀μ```̀ j
 ¢VGôeC’G  º¶©ªd  á«°SÉ°SC’G

 ¬«∏Y  Qò©J  GPEGh  ,ájQÉ°ùdG
 π`̀ jƒ`̀ë`̀J º``̀à``̀«``̀a A»```̀°```̀T

 ájÉYôdG  ≈`̀ dEG  ¢†jôªdG
 »æ©j  Gògh  ,ájƒfÉãdG

.¢VGôe’G ó°V ∫h’G ´ÉaódG §N ƒg Iô°S’G Ö«ÑW ¿CG
?πeÉμàªdG »Ñ£dG õcôªdG Iôμa ºμJAÉL ∞«c }

 áeóN »a πªY ΩÉY 37 ó©Hh óYÉ≤àdG ó©H »Ñ£dG ìÉàØdGóÑY .O õcôe Iôμa äAÉL ||
 äAÉL Iô«°ùªdG  √ò¡d  ’Éªμà°SGh  ,áeÉY  áØ°üH  øjôëÑdG  πgCGh  á°UÉN ≈°ù«Y  áæjóe  »dÉgCG

.óMGh ¿Éμe »a º¡JÉeóN Ghóéj º¡fG PEG ,á≤£æªdG »dÉgG áeóîd πeÉμàªdG õcôªdG Iôμa
?»Ñ£dG ìÉàØdGóÑY QƒàcódG õcôe É¡H ºà¡j »àdG äÉ°ü°üîàdG Ée }

 ÖWh  ,á∏FÉ©dG  Ö`̀Wh  ,ΩÉ©dG  Ö£dG  :á`̀«`̀JB’G  äÉ°ü°üîàdG  ≈∏Y  Éfõcôe  …ƒàëj  ||
 ,∫É`̀Ø`̀WC’G  ¿É`̀à`̀Nh  ,iô¨°üdG  äÉ«∏ª©dGh  ,πªëdG  á©HÉàeh  AÉ°ùædG  ¢`̀VGô`̀eCGh  ,∫É`̀Ø`̀WC’G
 πeÉμàe  ôÑàîe É°†jCGh  ,§≤a  ø««æjôëÑ∏d  ∞«XƒàdG  äÉ°Uƒëah ,êGhõdG  πÑb  äÉ°Uƒëah
 óMGh  ∞≤°S  âëJ  ¬«dEG  êÉàëj  Ée  πc  ¢†jôªdG  óéj  »μd  QÉfƒ°S  á©°TCGh  π«dÉëàdG  ™«ªéd

.Éæ°Vôe ≈∏Y π«¡°ùà∏d
.ájó∏édGh ΩÉ¶©dG ¢ü°üîJ ∞«°†æ°S πLÉ©dG Öjô≤dG »ah

 ≈°VôªdG  ¢†©Ña  ;á«dõæªdG  ≈°VôªdG  äÉeóN  Ωó≤j  õcôªdG  ¿CG  Éæjód  ôcòdÉH  ójóédGh
 »a  º¡àeóN ™«£à°ùæa  á«Ñ£dG  õcGôªdGh  äÉ«Ø°ûà°ùªdG  ≈dEG  ÜÉgòdG  øY ácôëdG  º¡bƒ©J  ób

.ø«°VôªªdGh Ö«Ñ£dG IQÉjõc ∫õæªdG
 áYƒ°VƒªdG QÉ©°SC’G áëF’ ™e ≈°TÉªàJh ¢†jôe …CG ∫hÉæàe »a »¡a QÉ©°S’G øY ÉeCG

.(Gô¡f) á«ë°üdG ø¡ªdG áÄ«g πÑb øe

:»ªé©dG ˆGóÑY QƒàcódG ..ájhÉØª«∏dG Oó¨dG ¿ÉWô°ùd »ªdÉ©dG Ωƒ«dG áÑ°SÉæªH

ºgDhÉØ°T øμªj ÉeƒØª«∏dG ¿ÉWô°S ≈°Vôe á«Ñ∏ZCG

 πμ°ûJ å«ëH ó∏édG í£°S âëJ ¿ƒgó∏d ™ªéJ ƒg â«dƒ«∏°ùdG
 ô¡¶ªdG íÑ°üjh AÉ°†«ÑdG •ƒ£îdGh äÉLô©àdG ¬Ñ°ûj Ée ó∏édG ≈∏Y
 øcÉeCG  øeh,∫É≤JôÑdG  Iô°û≤d  »LQÉîdG  πμ°ûdG  ¬Ñ°ûj  É¡æY  èJÉædG

.PÉîaC’Gh ±GOQC’G á©FÉ°ûdG √Qƒ¡X
 á«ªc  ¿ƒc  ∫ÉLôdG  øe  ôãcCG  AÉ°ùædG  óæY  kÉYƒ«°T  ôãcCG  ôÑà©jh
 ∫ÉLôdG  óæY  ó∏édGh,AÉ°ùædG  óæY  ≈`̀∏`̀YCG  π°†©∏d  áÑ°ùædÉH  ø`̀gó`̀dG

.¬KhóM ¢Uôa IOÉjR »a kGQhO áKGQƒdG Ö©∏J óbh,∂ª°SCG
 â«dƒ«∏°ùdG  Qƒ¡X  ió`̀e  ≈∏Y  ΩÉ`̀Y  πμ°ûH  ôKDƒJ  πeGƒY  ∑Éæg

:πãe ¬Mƒ°Vh ióeh
 ô«Z  äÉ«ªM  ´ÉÑJGh  ájò¨àdG  Aƒ°ùc  »ë°U  ô«¨dG  IÉ«ëdG  §ªf
 äÉ«∏ªY  ∂dòch,  á°VÉjôdG  á°SQÉªe  á∏b  ™e,áfRGƒàe  ô«Zh  á«ë°U
 Ée  á°UÉNh  ,º°ùédG  »a  á«fƒeô¡dG  äGô«¨àdGh,áÄ«£ÑdG  ¢`̀†`̀jC’G
 ÖÑ°S ¿ƒμj ¿CG  øμªj …òdGh åª£dG ´É£≤fCG  hCG  πªëdG AÉæKCG  çóëj

.â«dƒ«∏°ùdG çhóM »a »°ù«FQ
 ácÉª°Sh  º°ùédG  »a  ¿ƒgódG  á«ªch  áaÉédG  Iô°ûÑdG  kÉ°†jCGh
.√Qƒ¡Xh â«dƒ«°ùdG ìƒ°Vh ióe »a ô«Ñc QhO Ö©∏j Iô°ûÑdG ¿ƒdh
 ¢ü∏îàdG »a ºμJóYÉ°ùªd Iôaƒàe á«LÓ©dG ∫ƒ∏ëdG ¢†©H ∑Éæg

:É¡ªgCG É¡æe
 (ø«∏«aƒæ«eCG)  ≈∏Y  …ƒàëJ  »àdG  äGô°†ëà°ùªdGh  äÉªjôμdG
 ø«L’ƒμdG êÉàfCG õØëJ ≈¡a (∫ƒæ«àjôdG) ≈∏Y …ƒàëJ »àdG kÉ°†jCGh
 á∏μ°ûe  ìƒ°Vh  øe  π«∏≤àdG  »dÉàdÉHh  ¬àcÉª°S  IOÉ``̀jRh  ó∏édG  »a

.â«dƒ∏«°ùdG
 ≈∏Y  iƒàëJ  »àdG  äÉéàæªdG  ¢†©Ñd  áÑ°ùædÉH  ô`̀eC’G  ∂dòch
 ƒ``jOGô``dG êGƒ`````̀eCGh Qõ`̀«`̀∏`̀dÉ`̀H êÓ``©``dG É`̀°`̀†`̀jCG ∑É`̀æ`̀gh,(ø`̀«`̀«`̀aÉ`̀μ`̀ dG)
 »JCÉj  Éªc,á«MGôL  ô«Z  á«∏«ªéJ  äÉ`̀LÓ`̀Y  »`̀gh  »HGôKhõ«ªdGh

.∫ƒ∏ëdG áeó≤e »a »ë°üdG AGò¨dG §ªfh ¿RƒdG ≈∏Y ®ÉØëdG

مركز الدكتور عبدالفتاح الطبي.. 

 øjôëÑdG »a õ«ªeh ójóL ìô°U
الدكتور نبيل تمام

 :Öàμj ÉeƒØª«∏dG ¿ÉWô°S øe ø«LÉædG óMCG 

ô°†NC’G ôÑªàÑ°S »a ôμ°ûdG øe ºdÉY
 ô°ûf  hCG  AÉØàMÓd ¢ü°üîe ƒgh ô°†NC’G  ¿ƒª«∏dG  áëFGQ ôÑªàÑ°S  ô¡°T  »a ìƒØJ
.»fƒª«∏dG ô°†NC’G ¿ƒ∏dÉH §jô°ûH ¬d õeôjh ,ájhÉØª«∏dG Oó¨dG ¿ÉWô°S ¢VôªH á«YƒàdG

 ;äÉfÉWô°ùdG ¢ù«dh ¢VGôeC’G ≈ª°ùe âëJ G kôNDƒe êQOCG ÉeƒØª«∏dG ¿ÉWô°S ¢Vôe
.¬©e ¢ûjÉ©àdG hCG ¬æe AÉØ°û∏d IôaGƒàªdG äÉLÓ©dG »a ™jô°ùdGh ô«ÑμdG Qƒ£à∏d ∂dPh

 ájhÉØª«∏dG  Oó¨dG  »a  CÉ°ûæJ  ΩGQhC’G  øe  áYƒªée  ¬fCÉH  ÉeƒØª«∏dG  ¿ÉWô°S  ±ô©j
 ,ájhÉØª«∏dG  Oó¨dG  »a  ºî°†J  ΩGQhC’G  √òg  ÖMÉ°üjh  ,ΩódG  äÉfÉWô°S  øª°V  êQóæjh

.Ö©àdÉH ºFGO Qƒ©°T ™e áμMh ¿Rƒ∏d ¿Gó≤ah ôjõZ ¥ô©J ™e á«∏«d ≈ªMh
 ¢†©ÑH  á`̀HÉ`̀ °`̀UE’G  áé«àf  ΩQƒ```̀dG  Gò``̀g  CÉ°ûæj  ó`̀b

 hCG  ,áYÉæªdG  ¢ü≤f  hCG  ,á«°Shô«ØdG  ¢``VGô``eC’G
 á`̀jhOC’G  øe  ≈àMh  ,á«JGòdG  áYÉæªdG  ¢`̀VGô`̀eCG
 ÜQÉ≤j  Ée  ºdÉ©dG  πé°ùjh  ,áYÉæª∏d  á£ÑãªdG
 Oó©dG  Gò`̀g  ™`̀eh  ,Éjƒæ°S  á`̀dÉ`̀M  ∞``̀dCG  700````̀dG
 ójó©dG  óLƒj ø«LÉædGh ø«HÉ°üªdG  øe ô«ÑμdG
 ™ªàéªdG äÉ°ù°SDƒeh á«ë°üdG äÉ°ù°SDƒªdG øe

 »YƒdG  ô°ûæd  ≈©°ùJh ø«HÉ°üªdG  ≈YôJ  »fóªdG
 Ió`̀fÉ`̀°`̀ù`̀eh ¬`̀æ`̀e á`̀jÉ`̀bƒ`̀∏`̀d á`̀∏`̀«`̀°`̀Sƒ`̀c ¢`̀Vô`̀ª`̀dÉ`̀H

.ø«HÉ°üªdG
 ,(ÉeƒØª«∏dG  ±Ó`̀à`̀FG)  Éæg  ôcòdÉH  ¢üîfh

 ∞°üàæªdG »a ájƒæ°ùdG ¬à«dÉ©a CGóÑJ …òdGh
 Éeƒj  √ôÑà©jh  ôÑªàÑ°S  ô¡°T  øe

 âëJ »``̀Yƒ``̀dG  ô`̀°`̀û`̀æ`̀d  É`̀«`̀ª`̀dÉ`̀Y
 ΩÉ`̀Y π`̀ c √ô`̀«`̀«`̀¨`̀J º`̀à`̀j QÉ`̀©`̀°`̀T

 ôμ°ûdG  ºjó≤J  ±ó`̀¡`̀H  ∂``̀dPh
 »``HQÉ``ë``ª``d ¿É````æ````à````e’Gh

 ¬æe  ø«LÉædGh  ¢VôªdG
 á``jÉ``Yô``dG »``̀eó``̀≤``̀eh

 π`̀gCÓ`̀d á`̀«`̀ë`̀°`̀ü`̀dG
 º`````̀bGƒ`````̀£`````̀dGh
 .á````̀ «````̀ Ñ````̀£````̀ dG
 ôμ°ûdG  ¢üdÉN
 ¿É````̀ æ````̀ à````̀ e’Gh

 ø``̀«``̀HQÉ``̀ë``̀ª``̀∏``̀d
 ø`̀e ø```̀«```̀LÉ```̀æ```̀ dGh

 ¿Éc ÉjG ¿ÉWô°ùdG ¢Vôe
.¬Yƒf

 ∞fC’G ìGôLh …QÉ°ûà°SG
IôéæëdGh ¿PC’Gh

¬æe ¢ü∏îàdG ∂æμªj ∞«ch â«dƒ«∏°ùdG
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»البحرين والكويت« و»الإثمار القاب�ضة« 

يوقعان مذكرة تفاهم خلطة ال�ضتحواذ

قام كل من بنك البحرين والكويت، واحد من اأكرب البنوك 

التجارية يف البحرين، واالإثمار القاب�صة، ال�صركة املالكة لبنك 

االإثمار الذي يدير اأكرب �صبكة فروع جتزئة م�صرفية اإ�صالمية 

 2020 /9 /14 املوافق  اأم�س  يوم  بالتوقيع  البحرين،  يف 

على مذكرة تفاهم الحتمال ا�صتحواذ بنك البحرين والكويت 

اإىل بع�س  باالإ�صافة  البحرين،  االإثمار يف  بنك  على عمليات 

�صركة  وهي  كابيتال«،  بي  »اآي  ب�صركة  اخلا�صة  االأ�صول 

مملوكة بالكامل لالإثمار القاب�صة.

اإن مذكرة التفاهم، التي قام بتوقيعها 

البحرين  لبنك  التنفيذي  الرئي�س 

والكويت الدكتور عبدالرحمن علي �سيف 

القاب�سة  لالإثمار  التنفيذي  والرئي�س 

الرئي�س  ا  اأي�سً وهو  عبدالرحيم  اأحمد 

اأعقاب  يف  تاأتي  الإثمار،  لبنك  التنفيذي 

البحرين  بنك  من  لكل  ال�سابق  الت�سريح 

 26 بتاريخ  القاب�سة  والإثمار  والكويت 

الإعالن  ت�سمن  والذي   2020 اأغ�سط�س 

عن حمادثات اأولية ب�ساأن ال�ستحواذ. 

اإن هذه املبادرة، والتي تخ�سع ملوافقة 

امل�ساهمني واجلهات الرقابية والتنظيمية، 

وتتطلب  الأولية  مراحلها  يف  تزال  ل 

ا�ستكمال التقييمات لكال الطرفني.

املبادرة  هذه  حتقيق  فاإن  �سك  وبال 

�سيوؤدي مب�سيئة اهلل اإىل منو كبري يف عمق 

واأن�سطة بنك البحرين والكويت واإ�سافة 

امل�سرفية  احللول  من  �ساملة  خدمات 

خلدماته  مكملة  �ستكون  التي  الإ�سالمية 

تعزيز  اإىل  هذا  �سيوؤدي  كما  احلالية. 

مكانة بنك الإثمار لال�ستفادة من الفر�س 

املتاحة للنمو. وتتما�سى هذه اخلطوة مع 

تهدف  التي  القاب�سة  الإثمار  ا�سرتاتيجية 

اإىل تعزيز وزيادة قيمة حقوق م�ساهميه. 

هذه  تفا�سيل  عن  الإعالن  و�سيتم 

املبادرة يف الوقت املنا�سب بعد ا�ستكمال 

على  واحل�سول  ال�سرورية  املراحل 

املوافقات الالزمة.

د. عبدالرحمن �صيف اأحمد عبدالرحيم

»املوا�ضالت« تطرح مناق�ضة لرتكيب و�ضيانة امل�ضاعدات البحرية

520 األف دينار مل�ضروع تو�ضعة قناة املعامري

عبا�س ر�سي:

املناق�سات  جمل�س  جل�سة  بيانات  اأظهرت 

و�سوؤون  الأ�سغال  وزارة  طرح  الثنني  اأم�س 

مل�سروع  مناق�سة  العمراين  والتخطيط  البلديات 

على  وتناف�ست  املعامري،  قناة  وتعميق  تو�سعة 

املناق�سة 5 �سركات؛ تقدمت باأقل العطاءات �سركة 

�سيد كاظم الدرازي للمقاولت بعطاء بلغت قيمته 

520 األف دينار بحريني.

تدفق  عملية  حت�سني  �ساأنه  من  م�سروع  يف 

تقليل  جانب  اإىل  توبلي  خليج  واإىل  من  املياه 

بع�س  يف  حت�سل  التي  الأ�سماك  نفوق  حالت 

الأوقات لالأ�سماك التي متر عرب القناة.

طرحتها  التي  املناق�سة  تفا�سيل  وبح�سب 

تو�سعة  من  يتكون  امل�سروع  فاإن  الوزارة، 

خليج  جنوب  تقع  والتي  املعامري  قناة  وتعميق 

توبلي، حيث يتطلب نطاق العمل ا�ستعمال املواد 

امل�ساحات  بع�س  لدفن  املوقع  من  امل�ستخرجة 

ت�سميم  جانب  واإىل  هذا  املجاورة.  والأرا�سي 

ال�سخرية  احلماية  وطبقات  املنحدرات  وبناء 

الالزمة للقناة.

الأعمال  من  �سل�سلة  �سمن  امل�سروع  ويهدف 

يف املنطقة اإىل تو�سعة قناة املعامري من 30 مرًتا 

اإىل 180 مرًتا بطول 750 مرًتا وبعمق مرتين.

املائية  القناة  تو�سعة  امل�سروع  ويت�سمن 

ل�ساحل املعامري ل�ستيعاب تو�سعة �سارع ال�سيخ 

جابر الأحمد ال�سباح وحت�سني تدفق مياه البحر 

ت�سمل  كما  املعامري،  وخليج  توبلي  خليج  بني 

اأعمال احلماية على طريف القناة.

البلديات  و�سوؤون  الأ�سغال  وزارة  وك�سفت 

�سارع  لتو�سعة  خطة  عن  العمراين  والتخطيط 

�سالح  النبيه  جزيرة  من  ال�سباح  جابر  ال�سيخ 

م�سارات يف  اإىل 10  النويدرات  قرية  تقاطع  اإىل 

اأن الوزارة لديها م�سروع  اإىل  الجتاهني، م�سريًة 

من  ال�سباح  الأحمد  جابر  ال�سيخ  �سارع  لتطوير 

جزيرة النبيه �سالح اإىل تقاطع قرية النويدرات، 

امليزانية  بتوافر  مرهون  امل�سروع  تنفيذ  واأن 

املطلوبة.

واأو�سحت »يت�سمن امل�سروع تو�سعة ال�سارع 

لتوفري  اإ�سافة  اجتاه،  كل  يف  م�سارات   5 اإىل 

امل�سروع  ال�سالمة املروية، كما يت�سمن  متطلبات 

العكر  قريتني  بني  للتقاطع  م�ستقبلًيا  تطويًرا 

واملعامري »تقاطع كوبري املعامري«.

الأ�سغال  وزارة  طرحت  اآخر،  �سياق  يف 

املياه  دورات  من  عدد  لتاأهيل  اأخرى  مناق�سة 

�سركات   4 للمناق�سة  وتقدم  البحرين،  بجامعة 

بلغ اأقل العطاءات نحو 22 األف دينار تقدمت به 

�سركة العايل للهند�سة.

والت�سالت  املوا�سالت  وزارة  وتقدمت 

امل�ساعدات  و�سيانة  لرتكيب  واحدة  مبناق�سة 

البحرية، تناف�ست عليها 3 �سركات، تقدمت باأقل 

 )Ocean Diving & Marine( العطاءات �سركة

بعطاء بلغت قيمته 54 األف دينار بحريني.

الإلكرتوين  املوقع  بيانات  تظهر  ذلك،  اإىل 

مناق�سات   3 لـ  تقدم  عطاًء   12 فتح  للمجل�س، 

اأقل  اإجمايل  وبلغ  حكوميتني،  جلهتني  تابعة 

العطاءات امل�ستلمة نحو 595 األف دينار بحريني. 

واأدرجت يف جل�سة الفتح املبا�سر 10 مناق�سات، 

اآخر حتديث  تعذر فتح 7 مناق�سات منها، حتى 

للموقع الإلكرتوين بعد انتهاء اجلل�سة.

»�ضادرات البحرين« توقع اأول اتفاقية �ضراكة

 مع »لولو هايربماركت« لعر�ض املنتجات املحلية

لعقد  اإبرامها  عن  البحرين  �سادرات  اأعلنت 

ق�سم  هايربماركت،  لولو  مع  موؤخًرا  �سراكة 

الأبعاد  املتعددة  لولو  ملجموعة  بالتجزئة  البيع 

م�ساحة  بتوفري  مبوجبها  ت�سمح  واجلن�سيات، 

خم�س�سة للمنتجات امل�سنوعة يف مملكة البحرين 

اأ�سواق لولو هايربماركت داخل  يف جميع فروع 

ال�سراكة متا�سًيا مع  وتاأتي هذه  اململكة.  وخارج 

جديدة  حلول  لتوفري  البحرين  �سادرات  روؤية 

وت�سجيع  ال�سادرات  منو  ت�سريع  يف  ت�سهم 

رفع  على  العمل  ال�سنع يف  البحرينية  املنتجات 

جودتها التناف�سية لتحقيق و�سولها اإىل الأ�سواق 

الإقليمية والعاملية.

ت�ستمل ال�سراكة بني �سادرات البحرين ولولو 

تو�سيع  اأهمها،  عنا�سر  عدة  على  هايربماركت 

نطاق الأعمال البحرينية احلالية لتكون موجودة 

هايربماركت  لولو  اأ�سواق  فروع  جميع  يف 

الدولية، وو�سع املنتجات امل�سنوعة يف البحرين 

املحلية  هايربماركت  لولو  اأ�سواق  اأرفف  على 

لإبراز املنتجات الوطنية ومتكني املُنِتج البحريني 

من التو�سع والو�سول للفروع الدولية عرب تنمية 

العالقات مع �سل�سلة الأ�سواق العاملية الرائدة. 

التنفيذي  الرئي�س  علَّق  املنا�سبة،  وبهذه 

قائدي:  نا�سر  الدكتور  البحرين  ل�سادرات 

ال�سراكة  هذه  باأن  تامة  ثقة  على  »نحن  قائالً: 

يف  التجزئة  جتار  اأكرب  اأحد  مع  ال�سرتاتيجية 

مليون  من  اأكرث  يخدم  والذي  الأو�سط  ال�سرق 

لل�سركات  هائلة  ا  فر�سً يخلق  �سوف  مت�سوق، 

ذهبية  فر�سة  تعترب  حيث  البحرين،  املحلية يف 

جلميع ال�سركات للتو�سع من خالل و�سع ب�سمتها 

يف الأ�سواق العاملية وال�ستفادة من العمالء حول 

ملنتجاتها  جديد  اإيرادات  م�سدر  يعد  مما  العامل، 

وخدماتها املحلية املتميزة. ن�سعى من خالل هذه 

و�سع  على  ال�سركات  ن�سجع  اأن  اإىل  املبادرات 

العامليني،  امل�ستهلكني  مع  اأقرب  ب�سكل  نف�سها 

مدى  لتو�سيع  تخطط  التي  لل�سركات  خا�سة 

املنطقة  يف  خدماتها  اأو  منتجاتها  اإىل  الو�سول 

العاملية  لولو  جمموعة  مدير  وقال  وخارجها«. 

اجلودة  يف  بال�ستثمار  »نوؤمن  روبوال:  جوزير 

�سراكتنا  واإن  زبائننا،  لإر�ساء  وذلك  والتنوع، 

جت�سيد  هي  البحرين  �سادرات  مبادرة  مع 

والب�سائع  املنتجات  اإي�سال  اإن  امل�ساعي.  لهذه 

البحرينية ملختلف دول العامل هو واجٌب وامتياٌز 

وتاأتي  هايربماركت.  لولو  اأ�سواق  به  تت�سرف 

يف  امل�سنوعة  للمنتجات  للرتويج  اخلطوة  هذه 

حول  هايربماركت  لولو  اأ�سواق  عرب  البحرين 

العامل �سمن فل�سفة الع�سو املنتدب ملجموعة لولو 

العاملية يو�سف علي، والتي تن�س على اأن تنمية 

الأمم تعتمد على بناء م�سادرها ال�سناعية«.

د. نا�صر قائدي

تعيني يا�ضر احلمادي

 رئي�ًضا تنفيذًيا لـ »درة البحرين«

البحرين  خليج  درة  �سركة  اأعلنت 

عن تعيني يا�سر حممد احلمادي مبن�سب 

كان  اأن  بعد  لل�سركة،  التنفيذي  الرئي�س 

الرئي�س  باأعمال  القائم  من�سب  ي�سغل 

التنفيذي لل�سركة.

اجتماع  هام�س  على  الإعالن  وجاء 

البحرين  اإدارة �سركة درة خليج  جمل�س 

الأ�ستاذ  برئا�سة  املنامة  يف  عقد  الذي 

رئي�س  اخلياط  يعقوب  عبداحلكيم 

اأع�ساء  ال�سركة، وبح�سور  اإدارة  جمل�س 

جمل�س الإدارة.

الإعالن  هذا  »ين�سجم  اخلياط:  وقال 

مع �سيا�سة ال�سركة الرامية اإىل النهو�س 

الكفاءات  ا�ستقطاب  خالل  من  باأدائها 

دفع  على  والقادرة  املتميزة  الوطنية 

م�سرية النمو وموا�سلة الإجنازات التي مت 

حتقيقها، وكلنا ثقة باأن الرئي�س التنفيذي 

�سيقومون  الإداري  العمل  وفريق  اجلديد 

بتنفيذ هذه املهمة على اأكمل وجه، وذلك 

من خالل ترجمة روؤية وتطلعات جمل�س 

اأر�س  على  وتنفيذها  ال�سركة  اإدارة 

على  واملنفعة  الفائدة  وتعزيز  الواقع، 

ال�سركة وكوادرها«.

ال�سركة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  وتقدم 

بالتهنئة ليا�سر احلمادي على ثقة جمل�س 

املن�سب،  هذا  يف  بتعيينه  ال�سركة  اإدارة 

موؤكًدا على ما يتمتع به من خربة كبرية 

يف هذا املجال واأنه من املوظفني الأ�سا�سيني 

يف ال�سركة منذ بدء اأعمال طرح امل�سروع 

ما يربو على 14 عاًما وله  قبل  للعمالء 

التوفيق  له  متمنًيا  م�سكورة،  اإجنازات 

والنجاح يف مهام عمله اجلديد.

من جانبه، قال يا�سر احلمادي: »اإنه 

ب�سرف  اأحظى  اأن  �سروري  دواعي  ملن 

درة  ب�سركة  اخلا�س  العمل  فريق  قيادة 

البحرين، والذي ي�سم نخبه من الكفاءات 

العمل  تطوير  على  القادرة  املوؤهلة 

اآمالً  لل�سركة،  نوعية  اإجنازات  وحتقيق 

ح�سن  عند  نكون  اأن  وجل  عز  املوىل  من 

عملنا  برنامج  يف  الإدارة  جمل�س  ظن 

امل�ستقبلي«.

يا�صر احلمادي

 اأعلنت اإنف�ستكورب، املوؤ�س�سة املالية العاملية املتخ�س�سة يف ال�ستثمارات 

البديلة اأنها اأطلقت من�سة جديدة خم�س�سة لال�ستثمار يف �سركات الرعاية 

ال�سحية ال�سينية العالية اجلودة. ويف هذا الإطار، ا�ستحوذت اإنف�ستكورب 

 .WeDoctor على ح�س�س ملكية اأقلية يف جمموعة »لو داوبيه« الطبية و

ومل يتم الك�سف عن بنود ال�سفقتني.

للنمو  اإنف�ستكورب  ا�سرتاتيجية  تطوير  على  اجلديدة  املن�سة  �ستعمل 

الأولية  احل�س�س  من  التنظيم  عالية  حمفظة  اإن�ساء  اإىل  وترمي  اآ�سيا،  يف 

والثانوية يف �سركات الرعاية ال�سحية ال�سينية الرائدة يف القطاع والتي 

عامل  مت�سارًعا يف  منًوا  اأن حتقق  املتوقع  ومن  الوباء  �سامدة خالل  ظلت 

حممد  لإنف�ستكورب  التنفيذي  الإدارة  جمل�س  رئي�س  قال  الوباء.  بعد  ما 

العار�سي: »تداأب اإنف�ستكورب بن�ساط على تعزيز ح�سورها يف اآ�سيا كجزء 

القطاعات  اأهم  ا�ستثمارية يف  ا  فر�سً ملنح عمالئنا  ا�سرتاتيجيتنا جلعل  من 

العامني  مدار  على  اآ�سيا  يف  اأحرزناه  الذي  التقدم  اإن  العاملية.  والأ�سواق 

املا�سيني، مبا يف ذلك اإن�ساء فريق عاملي امل�ستوى وبناء خرباتنا املحلية، قد 

مكننا من اتخاذ هذه اخلطوة املهمة املتمّثلة يف اإطالق اأول من�سة ا�ستثمارية 

قائمة بذاتها يف ال�سني. نعتقد اأن هناك العديد من الفر�س اجلذابة يف قطاع 

د هذا الوقت حمورًيا لتلبية الطلب املتزايد  الرعاية ال�سحية ال�سيني، بل يَعّ

على اخلدمات والعالجات الطبية العالية اجلودة«.

من جهته، قال حازم بن قا�سم، الرئي�س التنفيذي امل�سارك لإنف�ستكورب: 

»�سعدنا اأن نعلن عن اإطالق من�ستنا اجلديدة للرعاية ال�سحية يف ال�سني 

واأول ا�ستثماراتها يف جمموعة )لو داوبيه( و)WeDoctor(، وهما �سركتان 

ال�سوق  قوًيا يف  رائدتان مرموقتان يف جمالت تخ�س�سهما، حتققان منًوا 

بف�سل تقنيات طبية ورقمية رائدة عاملًيا رغم التقلبات الأخرية. ونتطلع اإىل 

ال�ستفادة من مواردنا وخرباتنا بال�سراكة مع �سركات حمفظتنا ال�ستثمارية 

اأ�سحاب امل�سلحة  لتقدمي رعاية ا�ستثنائية للمر�سى وقيمة معززة جلميع 

لدينا«.

»اإنف�ضتكورب« تطلق من�ضة

 لال�ضتثمار بقطاع الرعاية ال�ضحية يف ال�ضني



اإنها حلظة الهند، واعرتاف بقوتها الرقمية 

العظيمة وخططها امل�ستقبلية الهادفة للتمكني واالبتكار

د. عبداهلل املدين elmadani@batelco.com.bh

خليل يو�سف

كل ثالثاء

املواطن هو الغاية من اأي اأولويات تو�سع، 

ومن اأي خطط، او برامج، او تقدم، او تطوير

درو�س »كــــورونــــــــا«..!

الدرو�س والِعرب ينبغي ا�ستخال�سها واال�ستفادة منها،  جملة من 

�سببته  الذي  امل�سبوق  غري  اال�ستثنائي  الظرف  هذا  اإفرازات  من  هي 

ت ح�سابات واأولويات ومعادالت وخطط  جائحة »كورونا« التي غريرّ

واحلياة  االجتماعية  والعالقات  واالقت�ساد  ال�سحة  ت  م�سرّ واأمنيات، 

اليومية والتحالفات الدولية، وفر�س اختبارات حقيقية ملبداأ الت�سامن 

الدولية، وك�سف باجلملة عن حقائق مررّة، بني من يخدم  وال�سراكات 

�سعبه وبني من ي�سرقه، بني عقول واأدوات يف منتهى االإخال�س والكفاءة 

ال�سالحية، بني  منتهية  انها  تثبت جمدًدا  واأدوات  والفاعلية، وعقول 

كفاءات خطت خطوات اليقني والثقة واملهارة، وبني اأ�سخا�س فارغني 

حتى من الفراغ، بني فريو�س اأفرز ارتياًبا عميًقا جتاه كثري من االأمور 

كانت تعد من الثوابت اأفقدها الفريو�س رونقها، واأبرز ه�سا�ستها، وغذى 

روح اإحباط عميق اعرتى النفو�س، وفى نف�س الوقت ولرّد ا�سراًرا على 

جتاوز احل�سيلة املت�سائمة، واأظهر اأنا�ًسا ي�ستحقون مراتب ال�سرف..

اذا فهمنا املتغريات، وا�ستوعبنا الدرو�س، وقراأنا املتغريات قراءة 

�سحيحة، �سيكون لزاًما علينا اأن نبني على ال�سيء مقت�ساه، اأن ن�سمى 

اأي  من  اأكرث  نف�سها  تفر�س  االأ�سماء  هذه  دامت  ما  باأ�سمائها  االأ�سياء 

اأن اجلميع �سلموا، او هم على طريق الت�سليم،  وقت م�سى، واأح�سب 

اليوم  تق�سي  الوطنية  امل�سلحة  باأن  والنتائج  والتجربة  باملالحظة 

ب�سكل اكرث من اأي وقت م�سى االقتناع باأن هناك اأولويات بداأت تفر�س 

ا، واخرى �ستفر�س نف�سها الحًقا، وكلها ال يجب اعتبارها  نف�سها فر�سً

اأحالًما، او رغبات ومتنيات ميكن التغا�سي عنها، و�سيكون من اخلطاأ 

اال�ستدارة حولها..!

من املهم قبل كل �سيء التاأكيد باأن املواطن هو الغاية من اأي اأولويات 

تو�سع، ومن اأي خطط، او برامج، او تقدم، او تطوير، واأي انحراف 

باأي �سكل من االأ�سكال عن هذا الهدف هو اإخالل او انحراف بكل تلك 

املقا�سد، وعلى هذا االأ�سا�س ال بد ان يكون املواطن حقاً وفعالًوواقعاً 

ملمو�ساً، الهدف والو�سيلة والغاية للتنمية والنماء والبناء، واأن تكون 

كل ال�سيا�سات وامل�ساريع والربامج مبنية على هذا االأ�سا�س، �سحيح 

�سنوات  منذ  ذلك،  تكرار  داأبوا على  امل�سوؤولني  العديد من  اإننا وجدنا 

نف�س  يكررون  ذلك،  يفعلون  وهم  خمتلفة  منا�سبات  ويف  طويلة، 

هذه  اآخر،  واٍد  يف  امللمو�سة  النتائج  ولكن  ال�سعارات،  نف�س  الكالم، 

اأمر  بقوة ملن ير�سد ويتابع ويحلل وي�ستنتج، وهذا  حقيقة حا�سرة 

اأن يو�سع حتت املجهر للوقف على ما حتقق مما يعلن من  ي�ستحق 

خطط وبرامج وا�سرتاتيجيات وما مل يتحقق، وملاذا مل يتحقق..!

على �سبيل املثال نتوقف اأمام الروؤية االقت�سادية للبحرين 2030 

التى اطلقت فى اكتوبر 2008، والتي مت اعدادها بعد اأربع �سنوات من 

القطاعني  الراأي يف  قادة  من  وا�سعة  املكثفة مع جمموعة  »املباحثات 

متخ�س�سة،  وموؤ�س�سات  حكومية،  موؤ�س�سات  من  واخلا�س،  العام 

وموؤ�س�سات ا�ست�سارية، وهيئات عاملية«، ونذكر جلاللة امللك يف حلظة 

اإطالق هذه الروؤية تاأكيده باأن »هذه الروؤية ملزمة للجميع، وباأنه ال 

عذر ملن يعمل لوحده خارج اإطار هذه الروؤية«.

هذه الروؤية تبنت اأهداًفا بالغة الو�سوح، وكرث من املعنيني باأمر هذه 

الت�سريحات  يف  بها  بالتغنى  واكتفوا  االأهداف  هذه  ن�سوا  الروؤية 

واملنا�سبات، يكفى القول اإن الروؤية تعك�س يف جوهرها هدًفا اأ�سا�سًيا 

توجيهية  مبادئ  ثالثة  عرب  املواطنني،  لكافة  اأف�سل  حياة  يف  يتمثل 

على  تركز  والتفا�سيل  والتناف�سية،  والعدالة  اال�ستدامة  يف  اأ�سا�سية 

من  املواطن  يف  اال�ستثمار  �سمنها،  من  الروؤية  هذه  تقت�سيها  حماور 

التعليم  يف  احلكومية  اخلدمات  وا�ستدامة  وتطوير  تعزز  خالل 

وال�سحة واخلدمات االخرى، وتر�سيخ قواعد اال�ستثمار االأمثل للموارد 

الدخل احلقيقي لالأ�سرة  القادمة، وزيادة  ا�ستدامتها لالأجيال  و�سمان 

واملهارات،  واالبتكار  االإبداع  ودعم  ال�سعف،  من  اكرث  البحرينية 

مبعايري  حتتية  وبنية  الق�سائي  النظام  وتطوير  االقت�ساد،  وتنويع 

حكومي  رقابي  نظام  وايجاد  الفعال،  غري  االنفاق  وخف�س  عاملية، 

وا�سح و�سفاف، وحماربة فعلية للف�ساد..!

ذلك ما ن�ست عليه الروؤية التي نكرر باأنها اطلقت عام 2008،األي�س 

جديًرا اليوم ان نقف وقفة مراجعة وتقييم ملا حتقق من هذه الروؤية، 

وباأي �سكل وم�ستوى هذا الذي حتقق، وما هو الذي مل يتحقق من هذه 

دون  حالت  التي  اخللل  واأوجه  واالأ�سباب  العوامل  هي  وما  الروؤية، 

تنفيذ ما هو وارد يف الروؤية، او نفذ ب�سكل ال ميت ب�سلة اىل الروؤية او 

بعيد عن جوهر ما ا�ستهدفته الروؤية..!

ومبادئها،  بجوهرها،  والتزموا  �سادة،  يا  الروؤية  اىل  ارجعوا 

واملتابعة  لل�سفافية  حيالها  اأداءكم  واخ�سعوا  واأ�س�سها،  وم�سامينها، 

والقيا�س، وحاربوا الف�ساد حماربة فعلية، وتذكروا اأن الروؤية اأطلقت 

فريو�س  وقع  على  وجوده  يفر�س  ما  عليها  و�سيفوا   ،2008 عام 

ال�سعارات  دون  وامل�ستجدات،  التحديات  بقية  وقع  كورونا،وعلى 

املكررة، والكالم املكرر الذي يبقينا يف مكاننا نراوح..!

اعداد  االهتمامات،  �سدارة  يف  يو�سع  ان  ملًحا  بات  اآخر  اأمر 

يف  وتاأخذ  التعليمية،  املنظومة  بواقع  للنهو�س  وطنية  ا�سرتاتيجية 

احل�سبان الرتكيز على اإ�سالحات وتطويرات حقيقية يف هذه املنظومة 

بو�سعها الراهن، ا�سالحات من اجلذور واالأعماق، ويكون �سمن اأهم 

ربطاً  التعليم  وربط  واملخرجات  التعليم  وجودة  نوعية  مرتكزاتها، 

واالبداع،  االبتكار  و�سناعة  العمل،  ب�سوق  وملمو�ًسا  وفعلًيا  حقيقًيا 

يكفي ما ا�ستهلكناه من �سعارات فى هذا املجال طيلة ال�سنوات املا�سية 

وال زلنا نكررها، ا�سافة اىل ذلك ال بد اأن يكون هدف التحول الرقمي، 

وحمو االأمية الرقمية، اأحد اأهم هذه املرتكزات، مبا ميهد ملا بات يطلق 

عليه »املواطنة الرقمية« الذي عررّفته منظمة اليون�سكو باأنها جمموعة 

جمموعة  مع  التعامل  من  واملواطن  الطالب  مترّكن  التي  املهارات  من 

كورونا  جائحة  وجاءت  اليوم،  نف�سها  تفر�س  التي  التقنيات  من 

هذا  ويف  الرقمية،  للمواطنة  احلاجة  مدى  القاطعة  باالأدلة  لتوؤكد 

ال�سياق من املهم ت�سجيع الثقافة وال�سناعة املرتبطة بالبنية التقنية، 

التقنية  الكفاءات  على  واالعتماد  االلكرتوين،  التعليم  وتكنولوجيا 

اقامة مراكز علمية وبحثية حكومية وخا�سة  واالبتكارية، وت�سجيع 

وفى اجلامعات، من املهم اأي�ساً اعطاء دفعة قوية لكل ما ي�سمح بقيام 

�سناعة �سحية ت�سمل الب�سر والتخ�س�سات وامل�ست�سفيات والعيادات 

واملختربات و�سناعة الدواء اىل اآخر املنظومة.

ا، بل بالغ االأهمية الرتكيز على خلق االدارة النقية والتي  مهم اي�سً

يجب اأن تكون عنواًنا للكفاءة واجلدارة واال�ستحقاق، مع توفري املناخ 

اأدوات امل�ساءلة  العام الذي يهيئ االلتزام باملتابعة واالجناز وتفعيل 

يتناول  ب�سكل  احلكومية  االدارة  هيكلة  اإعادة  اىل  ويدفع  واملحا�سبة، 

جميع عنا�سر الهيكلة، ولي�س ح�سرها يف احد او بع�س هذه العنا�سر 

املنا�سب  املكان  يف  املنا�سب  ال�سخ�س  و�سع  املثال  �سبيل  على  ومنها 

ولي�س تدوير بع�س االأ�سماء التي تثبت عجزها يف كل موقع، وجعل 

الكفاءة عنوان املرحلة املقبلة باالعتماد على ا�سحاب الكفاءة واالبداع 

والتميز والنزاهة، مروًرا بالتخل�س من عوامل الرتهل واخللل واجلمود 

وانخفا�س الكفاءة وحاالت الت�سيب والالمباالة وت�سابك االخت�سا�سات 

واإعادة انتاج ما يجب ان نكون قد جتاوزناه منذ �سنوات، وعدم حتديد 

اآجال من يتولون مواقع امل�سوؤولية ب�سكل يحد من �سخ دماء جديدة يف 

�سرايني العمل العام..! 

املوازنة  منط  يف  النظر  اعادة  من  البد  اآخر،  ولي�س  واأخرًيا 

اىل  اأبواب،  اىل  موزعة  ونفقات  اعتمادات  موازنة  من  احلكومية، 

موازنة للربامج واالأداء توزع فيها االعتمادات على برامج وم�ساريع 

قابلة للقيا�س واملتابعة وتقومي العائد واملحا�سبة على التاأخري وعلى 

النتائج بجراأة و�سفافية، كذلك البد من اإعطاء االهتمام الالزم ملا يخرج 

نهائي  حد  وو�سع  خمرجات  من  واالدارية  املالية  الرقابة  ديوان  به 

لكل ا�سكال اخللل والتجاوزات والف�ساد، كل ذلك مهم للغاية ميكن ان 

ينطلق بنا ومبهارة اىل م�ستقبل يكون اأف�سل من احلا�سر، ال يعاد فيه 

انتاج القدمي..!

من املوؤكد اننا خا�سة على وقع تداعيات جائحة كورونا، �سنكون 

اأمام امتحان ع�سري، يجب ان ننجح فيه بامتياز، واملطلوب ان نح�سن 

خاللها  من  نر�سم  التي  املن�سودة  لالأهداف  املو�سلة  الطرق  اختيار 

االأمل،  وخيبات  املراوحات  عن  بعيًدا  نريده،  الذى  امل�ستقبل  �سورة 

وح�سا�سيات  واأخطائه،  املا�سي  �سلبيات  كل  عن  جًدا  بعيًدا  وبعيًدا، 

ا بعيًدا عن كل احل�سابات اخلا�سة، يف املقدمة  احلا�سر وعرثاته، واأي�سً

منها تلك التي حتول دون ت�سمية االأ�سياء باأ�سمائها، واملعنى يف قلب 

ال�ساعر..!

اىل  بنا  تذهب  اجل�سورة  اجلدية  بال�سرورة  ي�ستدعي  ذلك  كل 

تلك  �سيما  ال  واملعلن  منها  الكامن  جذورها،  من  ال�سلبيات  معاجلات 

واقعنا  وتلوث  م،  وتق�سرّ وتفرّرق،  وتف�سد،  وت�سوه،  توؤزم،  ل،  تعطرّ التي 

م�سبباتها،  يف  والبحث  التاأمل  ت�ستدعي  وكلها  ومكلف،  مرهق  ب�سكل 

ويف مقدمتها الر�سو�س والت�سوهات التى اأ�سابت جمتمعنا ون�سيجنا 

الوطني، م�سوؤولية كل االأطراف اليوم التخلي عن اإدمان معاقرة االآفاق 

امل�سدودة..!

غوغل تر�سخ وجودها اال�ستثماري يف الهند

يف وقت ع�سيب ي�سود فيه الك�ساد اقت�ساديات 

العامل، وترتاجع فيه اال�ستثمارات االأجنبية ب�سبب 

ماآ�س  من  اأحلقه  وما  ال�سيني  الفريو�س  تداعيات 

�سركة  جند  واالأعمال،  املال  وجمتمعات  باالأفراد 

اإحدى  الهند،  يف  اأقدامها  تر�سيخ  اإىل  ت�سعى  غوغل 

عرب  وذلك  منًوا،  العاملثالثية  االقت�سادات  اأ�سرع 

ا�ستثمار ما ال يقل عن ع�سرة باليني دوالر يف اأ�سواق 

ال�سوق  هذا  واأن  ا  خ�سو�سً الواعدة،  الرقمية  الهند 

هو اأحد اآخر االأ�سواق الرقمية التي مل يتم ا�ستغاللها 

ب�سكل كامل اإىل اليوم، حيث اأن االإح�سائيات ت�سري 

البالغ  البالد  �سكان  عدد  ن�سف  يقارب  ما  اأن  اإىل 

االنرتنت  ي�ستخدمون  ال  ن�سمة  مليار   1.3 تعداده 

خلو�س  متاأهبون  منهم  الكثريين  لكن  االآن،  حتى 

التجربة.

اإىل  حاجتها  مدى  متاًما  تدرك  التي  ونيودلهي 

جديدة  عمل  فر�س  خللق  االأجنبية  اال�ستثمارات 

املوؤهل  �سبابها  وال�سيما  املتزايدين،  ل�سكانها 

ا ملواجهة احتياجات املاليني اجلديدة  الواعد، واأي�سً

غوغل،  �سركة  بقرار  رحبت  الرقمية  للخدمات 

باالإجراءات  بالعديد  موؤخًرا  قامت  واأنها  ا  خ�سو�سً

املتزايد  املايل  العجز  �سد  �سالح  يف  ت�سب  التي 

)ب�سبب تراجع ح�سيلة ال�سرائب وتخفي�سها بقيمة 

عافية  وا�ستعادة  ال�سركات(  على  دوالر  مليار   20

دوالر  تريليون   2.7 حجمه  البالغ  البالد  اقت�ساد 

الدويل  النقد  �سندوق  )توقع  منوه  معدالت  ورفع 

مقارنة   %6 اإىل  الهندي  االقت�ساد  منو  انخفا�س 

بتوقعاتها قبل عدة اأ�سهر والتي بلغت %7.5(. 

حملة  يف  قدًما  امل�سي  االإجراءات  هذه  من 

ح�س�س  وبيع  الظل،  بنوك  وم�سادرة  اخل�س�سة، 

احلكومة يف عدد من ال�سركات الكربى مثل م�سفاة 

يف  تكرير  م�سفاة  اأكرب  )ثاين  برتوليوم  بهارات 

البالد( و�سركة النقل البحري الهندية )اأكرب �سركات 

النقل الهندية(، واإ�سدار ت�سريعات جديدة يف قطاع 

 325 نحو  جلذب  ت�سهيالت  وتقدمي  ال�سناعة، 

 10 و�سخ  الهند،  يف  م�سانع  لفتح  عاملية  �سركة 

مليارات دوالر يف البنوك املتعرثة، وتخفيف قواعد 

اال�ستثمار االأجنبي املبا�سر يف قطاع تعدين الفحم. 

�سركات  اأوىل  كانت  غوغل  اأن  واملعروف 

�سوًقا  الهند  يف  وجدت  التي  االأمريكية  التقنية 

اآ�سيا على  اأ�سواق جنوب  اأكرب  واعدة ملنتجاتها، بل 

الفر�س  ا�ستغالل  يف  تباطاأت  لكنها  ال�سعيد،  هذا 

احلكومة  طرحتها  التي  اال�ستحواذ  وعمليات 

اليوم وتطرح  لتعود  الدوالرات،  الهندية مبليارات 

فكرة اإن�ساء »�سندوق غوغل لرقمنة الهند« من اأجل 

ال�سنوات  مدى  على  الدوالرات  مليارات  ا�ستثمار 

الرقمية  البنية التحتية  القادمة يف تطوير  اخلم�س 

باللغات  للبالد، من خالل تقدمي منتجات وخدمات 

التجارية  ال�سفقات  تنفيذ  على  وامل�ساعدة  الهندية 

التكنولوجيات  وا�ستخدام  االنرتنت  بوا�سطة 

والتعليمية  ال�سحية  اخلدمات  تعزيز  يف  الرقمية 

وغريها من اخلدمات االجتماعية.

من  الكثري  جتد  لن  غوغل  اأن  فيه  ال�سك  ومما 

اأن  ذلك  الهندية.  االأ�سواق  اخرتاق  يف  ال�سعوبات 

 ،2004 العام  منذ  فيها  وتواجد  عمليات  لل�سركة 

مع  توا�سل  على  مذاك  الهنود  اأن  عن  ناهيك 

االأخرى مثل »في�سبوك«  الكربى  االأمريكية  االأ�سماء 

التي  تلك  من  وغريها  مارت«،  و»وول  و»اأمازون« 

لديها ا�ستثمارات مبليارات الدوالرات يف الهند.

بقوتها  واعرتاف  الهند،  حلظة  »اإنها  نعم، 

الهادفة  امل�ستقبلية  وخططها  العظيمة  الرقمية 

االت�ساالت  وزير  قال  كما  واالبتكار«  للتمكني 

�سنكار  رايف  الهندي  واملعلومات  وااللكرتونيات 

برا�ساد يف تعليقه على قرار �سركة غوغل املذكور. 

ال�سعور  من  لال�ستفادة  لغوغل  فر�سة  اأنها  كما 

منذ  الهنود  يهيمن على  بداأ  الذي  لل�سني،  املناه�س 

ت�سببها يف جائجة كورونا ثم اعتدائها امل�سلح على 

هندًيا  جندًيا   20 وقتلها  ال�سمالية  البالد  حدود 

رئي�س  حكومة  عليها  ردت  التي  الواقعة  )وهي 

بحظر  املن�سرم  يونيو  يف  مودي  ناريندا  الوزراء 

كان  ال�سينية  التطبيقات  من  تطبيًقا   60 ا�ستخدام 

على راأ�سها تطبيق »تك توك« املعروف وذلك بداعي 

حماية البالد اأمنًيا من اخرتاقات ال�سني ال�سيربية، 

ب�سكل  للتخل�س  الدوؤوبة  حماوالتها  عن  ناهيك 

يتعلق  فيما  �سواء  ال�سينيني  املوردين  من  اأكرب 

خالل  من  وذلك  التطبيقات(،  اأو  النقالة  بالهواتف 

يتالءم  منتجاتها مبا  وتعديل  بت�سميم  قيام غوغل 

هندي  م�ستخدم  مليار  ن�سف  نحو  احتياجات  مع 

جديد يطمح معظمهم اإىل تطوير اأعماله يف االأ�سواق 

الذكية  الهواتف  خالل  من  والعاملية،  املحلية 

وخرائط غوغل للرحالت ومقاطع الفيديو ولوحات 

من  اأكرث  يفهمها  هندية  بلغات  امل�ستحدثة  املفاتيح 

االإجنليزية، علًما باأن اأجنح خدمات غوغل يف الهند 

حتى االآن هو تطبيق الدفع الرقمي الذي مترّ ت�سميمه 

للهنود االأقل ثراء.

من  كثرًيا  ت�سررت  الهند  اأن  من  الرغم  وعلى 

جتاوزت  اإ�سابات  بعدد  امل�ستجد  كورونا  جائحة 

ال�سركة  تكن  مل  غوغل  فاإن  ن�سمة،  األف   800

للهند  االإ�ستثمارية  يدها  ملد  �سارعت  التي  الوحيدة 

�سوى  كورونا  اأ�سرار  جلهة  عليها  تتفوق  مل  التي 

من  اإبريل  �سهر  ففي  والربازيل.  املتحدة  الواليات 

مع  �سفقة  في�سبوك  �سركة  عقدت  اجلاري  العام 

الهواتف  الرائدة يف جمال  الهندية  ال�سركات  اإحدى 

االأماكن  لتغطية  دوالر  مليار   5.7 بقيمة  املحمولة 

النائية من البالد ومتكني �سكانها من القيام بالتجارة 

يف  ا�ستثمرت  فقد  اأمازون  �سركة  اأما  االإلكرتونية. 

دوالر  مليارات  خم�سة  نحو   2018 عام  يف  الهند 

الهندية.  اال�سواق  يف  تواجدها  وتعزيز  لتو�سيع 

مارت«  »وول  �سركة  ا�سرتت  نف�سه  العام  ويف 

قطاع  يف  العاملة  الهند  �سركات  اأكرب  من  واحدة 

التجارة االلكرتونية وهي �سركة »فليبكارت« التي 

تاأ�س�ست عام 2007 ب�ستة ع�سر مليار دوالر. عالوة 

غري  اندو�سرتيز  ريالين�س  �سركة  هناك  ذلك  على 

والواليات  الغرب  يف  وا�سع  نطاق  على  املعروفة 

املتحدة. فهذه ال�سركة البالغ حجم اأعمالها ال�سنوية 

مدة  منذ  ت�ستثمر  �سوي�سري  فرنك  مليار   90 نحو 

والبيوتكنولوجيا  البيرتوكيماويات  قطاعات  يف 

 195 من  اأكرث  وتوظف  واالت�ساالت،  والتوزيع 

ال�سركات  هذه  كل  اأن  الوا�سح  ومن  �سخ�س.  األف 

فايل«  »�سيليكون  بعمالقة  تو�سف  التي  االأمريكية 

بالتفورمز«  »جيو  على  اال�ستحواذ  على  تتناف�س 

والتي  االأم،  املجموعة  من  الرقمي  الفرع  تعد  التي 

تدير متعامل الهاتف النقال »جيو«، الذي مت اإطالقه 

يف 2006 وجنح يف ا�ستقطاب 388 مليون عميل 

يف ظرف 4 �سنوات لي�سبح املتعامل رقم واحد يف 

الهند يف قطاع االت�ساالت الهندي.

االأجنبية  اال�ستثمارات  هذه  كل  اأن  امل�ستغرب 

تتدفق على الهند على الرغم من اأن نيودلهي مل تلغ 

تفر�سها  التي  واال�سرتا�سات  القيود  كل  االآن  حتى 

على  االإبقاء  باأن  علما  االأجانب،  امل�ستثمرين  على 

وا�ستجابة  ر�سوخ  اإال  هو  ما  القيود  تلك  بع�س 

الذين  من  االأعمال  ورجال  ال�سا�سة  بع�س  ملطالب 

حماية  جلهة  كال�سني  الهند  تكون  اأن  يرغبون 

ال�سركات املحلية من تغول ال�سركات االأجنبية. لكن 

اال�ستغراب يتوارى حينما نعلم اأن روؤو�ساء غوغل 

اإم ينحدرون كلهم  وميكرو�سوفت واأدوبي واآي بي 

من اأ�سول هندية، وبالتايل فهم يعرفون بلدهم االأم 

وظروفها جيًدا، ولهم عالقاتهم الوطيدة مع ال�سا�سة 

واأقطاب املال واالأعمال الهنود.

11ق�سايا www.alayam.com

الثالثاء 27 حمرم 1442 ـ العدد 11483 

Tuesday 15th  September 2020 - No. 11483



تصدر عن مؤسسة »األيام« للنرش.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »األيام« للنرش - رقم التسجيل

املراسالت: ص.ب: 3232 املنامة ـ مملكة البحرين.

اإلدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاكس: 17617111.

التوزيع:     هاتف: 17617733 - فاكس: 17617744.

االشرتاكات: هاتف: 17617722 - فاكس: 17617744.

اإلعالنات: هاتف:  17581269 ـ 17617715 ـ فاكس 17617720.       املطبعة التجارية:  17617889

بعد الساعة السابعة مساء وأيام اإلجازات يرجى االتصال عىل هاتف: 36055472/ 36055480.

تصدر عن مؤسسة »األيام« للنرش.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »األيام« للنرش - رقم التسجيل

املراسالت: ص.ب: 3232 املنامة ـ مملكة البحرين

اإلدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاكس: 17617111

التوزيع:     هاتف: 17617733 - فاكس: 17617744

االشرتاكات: هاتف: 17617722 - فاكس: 17617744

اإلعالنات: هاتف:  17581269 ـ 17617715 ـ فاكس 17617720        املطبعة التجارية:  17617889

بعد الساعة السابعة مساًء وأيام اإلجازات يرجى االتصال عىل هاتف: 36055472/  36055480

تصدر عن مؤسسة »األيام« للنرش.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »األيام« للنرش - رقم التسجيل

املراسالت: ص.ب: 3232 املنامة ـ مملكة البحرين.

اإلدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاكس: 17617111.

التوزيع:     هاتف: 17617733 - فاكس: 17617744.

االشرتاكات: هاتف: 17617722 - فاكس: 17617744.

اإلعالنات: هاتف:  17581269 ـ 17617715 ـ فاكس 17617720.       املطبعة التجارية:  17617889

بعد الساعة السابعة مساء وأيام اإلجازات يرجى االتصال عىل هاتف: 36055472/ 36055480.

ت�شدر عن م�ؤ�ش�شة »الأيام« للن�شر.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »الأيام« للن�شر - رقم الت�شجيل

املرا�شالت: �ص.ب: 3232 املنامة ـ مملكة البحرين

الإدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاك�ص: 17617111

الت�زيع:     هاتف: 17617733 - فاك�ص: 17617744

ال�شرتاكات: هاتف: 17617722 - فاك�ص: 17617744

الإعالنات: هاتف:  17581269 ـ 17617715 ـ فاك�ص 17617720        املطبعة التجارية:  17617889

بعد ال�شاعة ال�شابعة م�شاًء واأيام الإجازات يرجى الت�شال على هاتف: 36055472/  36055480
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@MohamedMubarak2

�شيبت بال�شلل 
ً
يبدو �أن بع�ض �جلهات �حلكومية �أ

فهي ال ترد على �لهو�تف، وال �لربيد �الإلكرتوين، وال 

منا�شد�ت �الأهايل يف �لف�شاء �الإعالمي؟!

#�لبحرين و�أوؤمن  �أ�شاند �شيا�شة بالدي مملكة 

على  بالدي  تتخذها  خطوة  �أي  باأن  تاًما  �إمياًنا 

�شعيد �لعالقات �خلارجية هي يف �شالح �أمن و�شالم 

�لرمادية يف  �ملنطقة  لنظرية  �ملنطقة. ال جمال  و��شتقر�ر 

مثل هذه �لظروف.
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بني  احلديد  �شكة  خط  افتتاح  ـ   1830

ليفرب�ل و مان�ش�شرت.

بني  �شبتمرب  اتفاقية  ت�قيع  ـ   1864

احلك�مة الإيطالية ونابلي�ن الثالث

بال�شني  يلحق�ن  الياباني�ن   -  1894

بينغ  »معركة  يف  كبرية  ع�شكرية  هزمية 

يانغ«.

مرة  لأول  الدبابات  ا�شتخدام   -  1916

الربيطاين يف  التاريخ من قبل اجلي�ص  يف 

معركة ال�ش�م اأثناء احلرب العاملية الأوىل.

األك�شندر  الربيطاين  الطبيب   -  1928

فلمنج يكت�شف البن�شلني.

رئي�ًشا  بلة  بن  اأحمد  انتخاب   -  1963

للجزائر.

وكالة  اإن�شاء  مر�ش�م  �شدور   -  1974

املخابرات املركزية الأمريكية.

العراقي  ال�شحفي  عن  الإفراج   -  2009

عاملية  �شهرة  اكت�شب  الذي  الزيدي  منتظر 

بعدما ر�شق الرئي�ص الأمريكي ج�رج دبلي� 

ب��ص بحذائه.

الك�يتية  اجلنايات  حمكمة   -  2015

يف  مدانني  اأ�شخا�ص  �شبعة  باإعدام  تق�شي 

ق�شية تفجري م�شجد الإمام ال�شادق وُترِبّئ 

اأربعة ع�شر اآخرين.

بنهائي  الإ�شباين  املُنتخب  ف�ز   -  2019

بط�لة كاأ�ص العامل لكرة ال�شلة 2019 بعد 

ِبنتيجة  الأرجنتيني  املُنتخب  على  تغلُّبه 

.75 - 95

ر�شالة �أمل وجهها �مل�شمم �للبناين �إيلي �شعب �إىل مدينة بريوت �ملنكوبة بعد �نفجار �ملرفاأ، و�لر�شالة �تخذت �شكل فيديو مّت ن�شره على �شفحة �مل�شمم يف موقع �ن�شتغر�م، 

ملجموعته من �الأزياء �لر�قية �خلا�شة بخريف 2020، و�لذي كان يقام عادًة �شمن فعاليات �أ�شبوع باري�ض للمو�شة لكن مّت �إلغاء عرو�شه �ملبا�شرة ب�شبب �نت�شار وباء كورونا.

ال�صرطان وكورونا بيوم واحد ي�صيبان اأيقونة الفن العماين

اأجرت اأيق�نة الفن العماين، الفنانة فخرية خمي�ص، فح�ص ك�رونا الأ�شب�ع املا�شي، 

علمت منه مبا مل تكن تت�قعه، وه� اإ�شابتها املزدوجة بالفريو�ص وبال�شرطان مًعا، فاأخربت 

�شريًعا  اكتظت  التي  الت�ا�شل  م�اقع  يتابع�نها يف  الذين  كما  ال�شبت،  ي�م  عائلتها  اأفراد 

بخرب ما حدث معها.

فخرية خمي�ص، احلا�شلة يف 1982 على دورة من »املعهد العايل للفن�ن امل�شرحية« 

بالقاهرة، ولدت يف 1960 بالك�يت، وهي اأم من زوجها »�شامي البحراين« لثالثة اأبناء، 

وبداأت رحلتها منذ 1974 بالتمثيل يف م�شرح ال�شباب، حيث قّدمت 20 م�شرحية متن�عة، 

ا اأنها عملت مذيعة منذ 1976 اإىل  وفًقا ملا تلخ�ص »العربية.نت« �شريتها ال�ارد فيها اأي�شً

1996 ب�زارة الإعالم، كما ومقّدمة ومعّدة لكثري من الربامج، اإ�شافة اإىل تاأليف م�شل�شالت 

اإذاعية.

بعد  املا�شي  ال�شبت  بها  فعلمت  مًعا،  وبال�شرطان  بالفريو�ص  املزدوجة  اإ�شابتها  اأما 

اإجرائها لفح�ص ك�رونا، لذلك م�شت اإىل من�شتها يف »اإن�شتغرام« لتخرب متابعيها البالغني 

698 األًفا، وتق�ل: »احلمد هلل من قبل ومن بعد، اللهم ل اعرتا�ص، ثقتي باهلل كبرية.. جزاكم 

اهلل خرًيا.. اأحتاج الدعاء اأحبتي يف اهلل«، ثم اأ�شافت اأنها بداأت من )الأحد( برنامج عالج �شد 

�لفنانة فخرية خمي�ضال�شرطان، باإ�شراف الدكت�ر عادل العجمي املتخ�ش�ص باملر�ص.

يز ا�صتخدام لقاح كورونا الطارئ لـ»فئات حمددة« الإمارات تجُ

عبدالرحمن  الإماراتي،  املجتمع  ووقاية  ال�شحة  وزير  اأعلن 

للقاح  الطارئ  ال�شتخدام  اإجازة  الثنني،  اأم�ص  الع�ي�ص،  حممد  بن 

اأمام الفئات الأكرث تعامالً مع م�شابي وباء  اإتاحته  اأجل  ك�رونا، من 

»ك�فيد-19«.

وبح�شب وكالة الإمارات لالأنباء »وام«، فاإن اللقاح اأُجيز لـ»اأبطال 

خط الدفاع الأول« بهدف ت�فري كل و�شائل الأمان لهم وحمايتهم من 

اأي اأخطار قد يتعر�ش�ن لها ب�شبب طبيعة عملهم.

و�شّدد ال�زير على اأن هذا ال�شتخدام الطارئ للقاح يت�افق ب�شكل 

تام وكامل مع الل�ائح والق�انني التي ت�شمح مبراجعة اأ�شرع لإجراءات 

الرتخي�ص.

وجرى الإعالن عن القرار، خالل الإحاطة الإعالمية الدورية التي 

تنظمها حك�مة الإمارات لتناول امل�شتجدات املتعلقة بفريو�ص ك�رونا 

امل�شتجد.

ارتباًكا  اأحدث  العامل  ح�ل  اجلائحة  انت�شار  اأن  ال�زير  واأو�شح 

فربزت  �شعب،  وحتٍد  اختبار  يف  ال�شحية  الأنظمة  و�شع  كبرًيا 

متكني  على  القادرة  امل�شريية  القرارات  اتخاذ  يف  الأكرب  ال�شع�بة 

منظ�مة الرعاية ال�شحية من التعامل مع ال�اقع اجلديد.

من  النهائية  املراحل  خالل  الدرا�شات،  نتائج  اأن  الع�ي�ص  واأكد 

اآمن وفعال ونتجت عنه ا�شتجابة  اللقاح  اأن  اأظهرت  املرحلة الثالثة، 

ق�ية، وت�ليد اأج�شام م�شادة للفريو�ص.



 مستشار شؤون 
اإلعالم بديوان ولي العهد 

يتطوع للتجارب السريرية

تطوع مستشار شؤون اإلعالم بديوان ولي العهد عيسى 
الحم��ادي في التجارب الس��ريرية الثالثة للق��اح كورونا 

)كوفيد19(.

رئيس »األعلى للصحة« 
يتطوع في التجارب 

السريرية للقاح كورونا

تطوع رئي��س المجلس األعل��ى للصحة رئي��س الفريق 
الوطن��ي الطبي للتص��دي لفيروس كورون��ا )كوفيد19( 
الفري��ق طبيب الش��يخ محمد بن عب��داهلل آل خليفة، في 

التجارب السريرية الثالثة للقاح كورونا )كوفيد19(.

الصالح تبحث والقنصل 
السويسري التعاون الصحي

بحث��ت وزي��رة الصحة فائق��ة الصالح، خالل اس��تقبالها 
أم��س القنصل العام السويس��ري لدى مملك��ة البحرين 
همبرت فنسنت بويمي، س��بل تعزيز التعاون المشترك 

في الجانب الصحي بين البلدين الصديقين.
وأش��ادت بما يرب��ط البلدي��ن الصديقين م��ن عالقات 
وطي��دة متمي��زة يعززها التعاون المش��ترك في ش��تى 
المج��االت التنموية، وخصوصًا بالمجال الصحي، وكذلك 
عم��ق العالقات األخوي��ة بين البلدين، مؤك��دًة على ما 
تش��هده هذه العالقات الثنائية من تميز وتطور متنام 

على مختلف األصعدة.
فيما أش��اد القنصل العام السويس��ري بمستوى التطور 
الذي تشهده البحرين على صعيد تميز وجودة الخدمات 
الصحي��ة والعالجية المقدم��ة للمواطني��ن والمقيمين 
بالمملكة وباألخص خالل فترة جائحة كورونا )كوفيد19( 
والتي ألمت ب��دول العالم أجمع، مؤك��دًا أهمية تكثيف 

التعاون والتنسيق في المجال الصحي.
وأع��رب عن أمل��ه بتعزي��ز التع��اون من خ��الل توثيق 
التع��اون م��ع الش��ركات المنتج��ة لألدوي��ة والمنتجات 
الطبية والمس��تلزمات الصحية، من خ��الل دعم البرامج 
المتطورة عبر اللقاءات واالجتماعات االفتراضية ودراسة 

إمكانية تقديم الدعم الالزم.

نائب محافظ المحرق: إزالة 
الكبائن المخالفة باألحياء

طالب��ت محافظ��ة المح��رق، أصح��اب الكبائن والجلس��ات 
المخالفة في األحياء والس��واحل، بضرورة إزالتها تجنبًا ألي 
مخالفات تقرها لجنة رصد مخالفات الكبائن والجلسات في 

األحياء السكنية والسواحل، بناء على األنظمة والقوانين 
وفي إطار متابعة محافظ المحرق سلمان بن هندي لتنفيذ 
الخطط والبرامج والنهوض بمدن وقرى المحرق وتطويرها 
وتنميته��ا، ترأس نائ��ب المحافظ العمي��د عبداهلل خليفة 
الجي��ران اللجنة والت��ي  تضم في عضويته��ا ممثلين من 
مديرية ش��رطة محافظ��ة المحرق وهيئ��ة الكهرباء والماء 

وبلدية المحرق.
 وأكد اهتمام المحافظ��ة بتلبية كافة احتياجات وتطلعات 
األهالي والمواطنين من أبناء المحرق من خالل تسهيل أداء 

الخدمات لهم وتحقيق أكبر قدر منها.
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 بلدية المحرق: أكثر من 5 آالف 
مخالفة بناء حتى أغسطس الماضي

كش��ف مدير عام بلدي��ة المحرق 
إبراهي��م الج��ودر ع��ن أن الع��دد 
البلدية  اإلجمال��ي الذي رصدت��ه 
فيم��ا يتعل��ق بمخالف��ات البن��اء 
المخالف��ات  بنظ��ام  المس��جلة 
والشكاوى حتى أغسطس الماضي 
بل��غ 5,680 مخالفة مرصودة إلى 
جان��ب 768 مخالف��ة بناء رصدت 
بالمشاريع اإلسكانية في المحرق.

وكانت المش��اريع اإلس��كانية في 
البس��يتين بمجمع��ي 226 و228 
سجلت أعلى عدد للمخالفات بواقع 
331 مخالفة منه��ا 101 مخالفة 
محال��ة للش��ؤون القانونية، يليه 

المحرق )قاللي(  مش��روع ش��مال 
اإلس��كاني بواق��ع 131 مخالف��ة 

منها 36 مخالفة محالة للش��ؤون 
س��جلت  حي��ن  ف��ي  القانوني��ة، 
منطقة  في  اإلس��كانية  المشاريع 
عراد 130 مخالفة منها 36 محالة 
إل��ى الش��ؤون القانوني��ة، يلي��ه 
المش��اريع اإلس��كانية ف��ي الدير 
وسماهيج بواقع 75 مخالفة منها 
24 محالة للشؤون القانونية، ثم 
مش��روع إسكان الحد الجديد الذي 
س��جل 54 مخالفة بن��اء منها 13 
تمت إحالتها للشؤون القانونية.

ج��اء ذل��ك ف��ي رده عل��ى س��ؤال 
لرئي��س مجلس المح��رق البلدي 
غ��ازي المرباط��ي بش��أن إجمالي 

ع��دد المخالفات إل��ى جانب عدد 
بالمشاريع  المرصودة  المخالفات 
اإلسكانية في المحرق وعدد ما تم 
تحويله للجهات القانونية، والذي 
اعتب��ر أن إزال��ة المخالفة تخضع 
لكثير م��ن العقبات منها وجودها 
مؤك��دًا  خ��اص،  س��كن  ضم��ن 
مطالب��ة المجل��س البل��دي م��ن 
ب�»األشغال«  العمراني  التخطيط 
بدراس��ة مقترح المجلس لتعديل 
اشتراطات البناء ورفع توصية إلى 
الوزارة بتجميد ملفات المخالفات 
في ه��ذه المرحلة عل��ى المناطق 

اإلسكانية والبيوت الخاصة.

 »األشغال«: إنشاء صالة مناسبات 
بموقع »المحرق المركزي« المؤقت

البلدي��ات  وش��ؤون  األش��غال  وزارة  وافق��ت 
والتخطي��ط العمران��ي عل��ى إنش��اء صال��ة 
مناس��بات بموق��ع س��وق المح��رق المرك��زي 

المؤقت من قبل أحد المستثمرين وذلك بناًء 
عل��ى اقتراح مقدم من قب��ل المجلس البلدي. 
وكانت الوزارة خاطبت المجلس رس��ميًا بعدم 

الممانعة من إقامة صالة المناسبات بالموقع 
المذكور شريطة أن يقوم المستثمر للمشروع 

بالتكفل ببرنامج تشغيل وصيانة الموقع.

»بلدي المحرق« يشكل اللجان الدائمة للدور الجديد

ش��كل مجل��س المح��رق البلدي في 
الثال��ث  بال��دور  األول  اجتماع��ه 
م��ن الفص��ل التش��ريعي الخامس 
للمجالس البلدي��ة، اللجان الدائمة 
حيث حصد العضو عبدالعزيز الكعبي 
رئاس��ة اللجن��ة الفني��ة بعضوي��ة 
صالح بوهزاع ووحيد المناعي، فيما 
ترأس العضو فاضل العود رئاس��ة 
لجنة الخدم��ات والمرافق بعضوية 
حس��ن الدوي ووحي��د المناعي فيما 
المالية والقانونية  اللجنة  سيترأس 
العضو باس��م المجدم��ي بعضوية 

حسن الدوي وأحمد المقهوي.

الجودر: 768 مخالفة بالمشاريع اإلسكانية
مريم بوجيري

مريم بوجيري

مريم بوجيري

إبراهيم الجودر

 الحكم في 35 قضية تتعلق باستخدام 
عمال وتوريد عامالت منازل دون تصريح

قال وكي��ل النياب��ة بنيابة ال��وزارات والجهات 
العام��ة معاذ الحقيل ب��أن المحكمة الصغرى 
الجنائي��ة أص��درت أحكامًا ض��د 38 متهمًا في 
35 قضي��ة عن تهم االحتف��اظ بتصاريح عمل 
دون الحاج��ة إليه��ا، واس��تخدام عم��ال بدون 
دون  المنزلي��ة  العام��الت  وتوري��د  تصري��ح، 
تصريح، وتراوحت الغرامات المقضي بها ضد 
المتهمين ما بين األلف وس��تة وعش��رين ألف 

دينار، فيما بلغ مجموع الغرامات المحكوم بها 
في تلك القضايا 197 ألف دينار.

 وكان��ت النيابة العامة ق��د تلقت عدة بالغات 
من هيئة تنظيم سوق العمل عن قيام عدد من 
األشخاص باستخراج س��جالت تجارية من أجل 
الحصول على تصاريح عمل، وبعد التدقيق على 
المحالت التي تم اس��تخراج السجالت التجارية 
بن��اء عليه��ا، تبي��ن أنها ال تمارس أي نش��اط 

تجاري، وقد ثبت أن المتهمين استطاعوا رغم 
ذلك الحصول عل��ى تصاريح العمل واالحتفاظ 
به��ا من دون الحاجة إليه��ا، فضاًل عن بالغات 
أخ��رى متعلقة بتوري��د عام��الت منزلية دون 
تصري��ح، واس��تخدام عم��ال ب��دون تصري��ح 
ومن ث��م أمرت النياب��ة بتقديمهم للمحاكمة 
الجنائي��ة لم��ا وقع منه��م ما يش��كل الجرائم 
المؤثمة بمقتضى قانون تنظيم سوق العمل.

 »البحرين اإلسالمي«: 80 خدمة 
رقمية جديدة يستفيد منها نصف العمالء

موزة فريد 

كش��ف الرئيس التنفيذي للخدمات 
والشركات  للمؤسسات  المصرفية 
لدى بنك البحرين اإلس��المي وسام 
باق��ر، أن البن��ك ق��دم حوال��ي 80 
خدمة رقمية جديدة حتى اآلن منها 

50% يستخدمها زبائن البنك.
وأضاف خالل مؤتمر صحفي أمس، 
لإلع��الن عن إطالق خدم��ة رقمية 
الفردية  جديدة ألصحاب الشركات 
تمكنهم من فتح وإدارة الحساب أو 
س��جلي خالل دقائق، عبر استخدام 
الوج��ه  عل��ى  التع��رف  خاصي��ة 
المتوافرة في تطبيق »اإلس��المي 

الرقمي للشركات«. 
وأوض��ح أن هن��اك نموًا كبي��رًا في 
الت��ي قدمها  الرقمي��ة  الخدم��ات 
البنك حت��ى اآلن مقارن��ة بالفترة 
الس��ابقة، مش��يرًا إل��ى أن نص��ف 
عمالء البن��ك مازالوا يس��تخدمون 
الخدم��ات العادية ف��ي التعامالت 

المصرفية.
ولف��ت إل��ى أن الخدم��ة الجديدة، 
يس��تفيد منه��ا م��ا بي��ن 60 و70 
فردي��ًا  س��جاًل  تمتل��ك  ش��ركة 
تبس��يط  عل��ى  لمس��اعدتها 
وتغيي��ر  المصرفي��ة  المعام��الت 
الزبائ��ن التقليدية،  نمط خدمات 
ما سيلغي حاجة الزبائن إلى زيارة 

الف��رع بش��كل ش��خصي، وبالتالي 
تعزي��ز مس��توى األم��ان والراحة، 
وخاص��ة في ظ��ل جائح��ة كورونا 

)كوفيد19(.
وأكد باقر أن بنك البحرين اإلسالمي 
يعد أول بنك في المملكة ُيدش��ن 
خدمة فتح حساب شامل للشركات 
إلكترونيًا خالل هذه الفترة الزمنية 
القصي��رة، م��ا س��ينتج عن��ه فت��ح 
الب��اب أمام عالم يحوي العديد من 
الواع��دة، وإرس��اء معايير  الفرص 
جديدة ضمن هذا القطاع الحيوي، 
باإلضافة إل��ى اختص��ار وقت فتح 
الحساب من 3 أس��ابيع إلى دقائق 

فقط.
وتوقع أن يكون هناك تفاعل وإقبال 
كبي��ران من قب��ل الزبائن للخدمة 
الجدي��دة التي س��تغنيهم عن عن 
كث��رة المتطلب��ات لفت��ح حس��اب 
للش��ركات وس��جلي، وخصوصًا في 

ظل الظروف الراهنة وستعمل على 
خدمتهم بشكل فوري خالل دقائق 
فقط دون الحاجة للذهاب إلى أحد 

الفروع.
ونوه إل��ى عدم الحاج��ة إلى إعادة 
انقط��اع  أو  المعلوم��ات  تجدي��د 
الحس��اب وتفعيله م��رة أخرى كما 
التس��جيل  انته��اء  عن��د  الس��ابق 
بالنسبة إلى المالك، حيث سيكون 
هناك تحديث بش��كل مباش��ر من 
السجالت دون الحاجة للذهاب إلى 
البن��ك لتفعيل الحس��اب مج��ددًا، 
وذل��ك ع��ن طري��ق فتح الحس��اب 

الرقمي.
وقال باقر: »إن هذا االبتكار الرقمي 
يتج��اوز ف��ي مضمون��ه مس��اعي 
البن��ك لتعزي��ز تجرب��ة زبائنه من 
الش��ركات، كون��ه س��يخلق عملية 
مبسطة وسهلة يتم إنجازها خالل 

زمن قياسي«.

وسام باقر
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 زينل: جهود حكومية كبيرة لتخفيف 
األعباء عن المواطنين بمواجهة »كورونا«

أكدت رئيسة مجلس النواب فوزية زينل التعاون 
الفاعل مع الحكومة والتجاوب مع مطالبات النواب 
بشأن تخفيف األعباء عن المواطنين في مواجهة 
تداعي��ات فيروس كورون��ا )كوفي��د19(، معربة 
ع��ن بالغ الش��كر وعظي��م االمتن��ان للتوجيهات 
الس��امية م��ن حض��رة صاح��ب الجالل��ة الملك 
حمد بن عيس��ى آل خليف��ة عاهل البالد المفدى، 
وحرصه واهتمام��ه برعاية مصال��ح المواطنين 
ودع��م وتوفي��ر االحتياج��ات الالزمة له��م، وهو 
األمر الكريم الذي اعت��اده المواطنون من الملك 

المفدى.

وأضاف��ت أن ق��رار مجل��س ال��وزراء في جلس��ته 
اإلثنين بقيام الحكومة بتسديد فواتير الكهرباء 
والم��اء ورس��وم البلدية ع��ن المن��زل األول لكل 
مواطن لألشهر الثالثة القادمة، وتوجيه مصرف 
البحري��ن المركزي لح��ث المصارف عل��ى مراعاة 
المواطني��ن المتضررين من الجائحة بما ال يؤثر 
على الس��يولة والمالءمة المالية، وهي توجهات 
حكيم��ة تنظ��ر لمصلح��ة الوط��ن والمواطنين، 
وتضاف إل��ى جه��ود الدولة في تخفي��ف األعباء 
عن المواطنين خ��الل جائحة كورونا، والمبادرات 

العديدة في هذا الخصوص. رئيسة مجلس النواب

الصالح: نشكر الملك على استمرار الحزمة 
المالية لتخفيف األضرار على المواطنين

ش��كر رئيس لجنة الخدمات النائب ممدوح عباس الصالح 
صاح��ب الجالل��ة الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة عاهل 
البالد المفدى على استمرار الحزمة المالية واالقتصادية 
لتخفيف انعكاس��ات جائحة فيروس كورون��ا )كوفيد19( 
على المواطنين.  وأش��اد الصالح بهذه القرارات الصادرة 
من لدن صاحب جاللة المل��ك وبمتابعة وجهود صاحب 
الس��مو الملك��ي األمير س��لمان بن حم��د آل خليفة ولي 
العه��د نائب القائد األعلى النائ��ب األول لرئيس مجلس 
ال��وزراء لتوفير الحي��اة الكريم��ة لألس��ر البحرينية كافة 
ولتقليل األعباء المادية واآلثار الس��لبية التي انعكس��ت 
على حي��اة المواطني��ن واالقتصاد الوطني ج��راء جائحة 

كورون��ا )كوفيد19( دعم��ًا للجهود الوطني��ة وبالتعاون 
والتنس��يق مع الس��لطة التش��ريعية.  وق��ال الصالح، إن 
توجي��ه مجلس ال��وزراء لمص��رف البحري��ن المركزي في 
تأجي��ل مدفوعات القروض عل��ى الموطنين المتضررين 
حتى نهاية العام الجاري والتكفل بفواتير الكهرباء والماء 
ورس��وم البلديات لكافة المش��تركين في مسكنهم األول 
لمدة ثالثة أش��هر عكس مدى التعاون بين الس��لطتين 
التنفيذية والتشريعية سعيًا في إيصال كل هموم حاجات 
المواطنين للقيادة وأن جاللة الملك متابع بش��كل حثيث 
لكل األمور ويش��د على يد السلطة التشريعية في كل ما 

ممدوح الصالحيخدم المواطنين وما يحسن في وضعهم المعيشي.

 الصالح: استمرار دعم المواطنين لتقليل 
آثار »كورونا« يترجم توجيهات الملك

أكد رئي��س مجلس الش��ورى علي 
الدع��م  اس��تمرار  أن  الصال��ح، 
الحكومي للمواطنين للحد من آثار 
وتداعيات جائح��ة فيروس كورونا 
)كوفيد19(، يعتبر ترجمة حقيقية 
الس��امية  الملكي��ة  للتوجيه��ات 
من حضرة صاح��ب الجاللة الملك 
حمد ب��ن عيس��ى آل خليفة عاهل 
البالد المفدى، وانعكاس��ًا مباش��ر 
لم��ا يولي��ه جاللت��ه م��ن اهتمام 
مباش��ر بجميع المواطنين وضمان 
اس��تمرار العيش الكريم لهم رغم 
الظروف والتحدي��ات التي تزامنت 
مع انتش��ار الجائحة في جميع دول 
العالم. وثّم��ن الصالح القرار الذي 
اتخذه مجلس الوزراء في جلس��ته 
بفواتير  التكف��ل  بش��أن  اإلثنين، 
الكهرباء والماء ورس��وم البلديات 
المواطني��ن  المش��تركين  لكاف��ة 
في مس��كنهم األول لمدة 3 أشهر 
ابتداًء من شهر أكتوبر 2020 وبما 
ال يتج��اوز فواتير الفترة نفس��ها 

من العام الماضي لكل مش��ترك، 
إلى جان��ب توجيه مصرف البحرين 
المرك��زي لح��ث جمي��ع المصارف 
الق��روض  مدفوع��ات  بتأجي��ل 
م��ن  المتضرري��ن  للمواطني��ن 
جائحة كورونا حت��ى نهاية العام 
الج��اري بم��ا ال يؤثر على س��يولة 
المصارف ومالئتها المالية، معربًا 
عن خالص الش��كر ووافر االمتنان 
لجالل��ة المل��ك المف��دى، لحرص 

جاللت��ه عل��ى إص��دار توجيهات��ه 
السامية للتخفيف من األعباء على 

المواطنين.
وأش��اد رئي��س مجل��س الش��ورى 
بمتابعة الحكومة برئاسة صاحب 
الس��مو الملكي األمي��ر خليفة بن 
س��لمان آل خليفة رئي��س الوزراء، 
وبمس��اندة صاحب السمو الملكي 
األمير س��لمان بن حم��د آل خليفة 
ولي العه��د نائب القائ��د األعلى 
مجل��س  لرئي��س  األول  النائ��ب 
ال��وزراء، مؤكدًا أن حرص الحكومة 
المواطنين  دع��م  مواصل��ة  عل��ى 
والمتضررين من الجائحة سيكون 
ل��ه األث��ر البالغ ف��ي دعم األس��ر 
البحرينية والمواطنين بشكل عام، 
وبما يحقق المزيد من االس��تقرار 
المجتمعي. وأش��ار الصالح إلى أن 
البحري��ن اتخذت خط��وات ريادية 
وغي��ر مس��بوقة باعتم��اد الحزمة 
ووض��ع  واالقتصادي��ة،  المالي��ة 
للمواطنين  استثنائية  دعم  برامج 

والمتضرري��ن م��ن الجائح��ة منذ 
ش��هر مارس وحت��ى اآلن، مؤكدًا 
والمب��ادرات  اإلج��راءات  ه��ذه  أن 
الت��ي قدمتها الحكوم��ة الموقرة 
تعد جزءًا م��ن تميز ونجاح مملكة 
البحري��ن ف��ي التص��دي لجائح��ة 
كورون��ا، وف��ي الوقت ذات��ه تعزز 
الجه��ود الوطني��ة الت��ي يبذله��ا 
البحرين ومختلف مؤسسات  فريق 
ومنظم��ات المجتم��ع المدني في 
التص��دي للجائح��ة، منوهًا إلى أن 
المجل��س يدع��م كاف��ة اإلجراءات 
الت��ي تضعها الحكوم��ة الموقرة 
في س��بيل التقليل من آثار جائحة 
التعاون  كورونا، مؤكدًا اس��تمرار 
التنفيذية  الس��لطة  والتنسيق مع 
في كل ما من ش��أنه الحفاظ على 
واالقتص��ادي  المال��ي  االس��تقرار 
للمملكة، وبما يحقق االس��تدامة 
للمكتس��بات الوطني��ة والمصلحة 
العليا للوطن بقيادة جاللة الملك 

المفدى.

رئيس مجلس الشورى

حطاب: تمديد حزمة الدعم 
أثلج صدور المواطنين

أش��اد النائب عبدالرزاق 
حط��اب بق��رار مجل��س 
والمتمث��ل  ال��وزراء، 
ف��ي مواصل��ة تخفي��ف 
األعب��اء على المواطنين 
تمدي��د  خ��الل  م��ن 
المقدمة  الدع��م  حزمة 
لتخفي��ف  للمواطني��ن 
جائح��ة  انعكاس��ات 
كورون��ا  في��روس 

)كوفيد19(.
وأكد أن القرار الحكومي 

بالتكفل بفواتير الكهرباء والماء ورسوم البلديات لكافة 
المشتركين المواطنين في مسكنهم األول لمدة 3 أشهر 
ابت��داًء من ش��هر أكتوب��ر 2020، وحث جمي��ع المصارف 
بتأجيل مدفوعات القروض للمواطنين المتضررين حتى 
نهاية العام الجاري، أثل��ج صدور المواطنين الذين كانوا 
على ثقة بالقرارات السديدة الصابة في صالح المواطن.

عبدالرزاق حطاب

المالكي: دعم فواتير الكهرباء 
يعكس الدعم الحكومي 

للقطاعات الشعبية
باس��م  النائ��ب  ثم��ن 
مجلس  ق��رار  المالك��ي 
الوزراء بالتكفل بفواتير 
الكهرب��اء والماء مدة 3 
وتأجيل  إضافية  أش��هر 
الق��روض  مدفوع��ات 
المتضررين  للمواطنين 
من جائحة كورونا حتى 
نهاي��ة الع��ام الحال��ي 
بما ال يؤثر على سيولة 
أن  مؤك��دًا  المص��ارف، 
هذا القرار يأتي في ظل 

التوجيهات الملكية الس��امية من حضرة صاحب الجاللة 
الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة بعدم تضرر المواطنين 
م��ن فئة ذوي الدخل المحدود، ونتيجة للتعاون اإليجابي 

بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

باسم المالكي

زينب عبداألمير: البحرين 
ستخرج أقوى بعد »كورونا«

أش��ادت النائ��ب زين��ب 
عبداألمي��ر بتوجيه��ات 
تحت  أم��س  الحكوم��ة 
رئاس��ة صاحب الس��مو 
س��لمان  األمير  الملكي 
خليف��ة  آل  حم��د  ب��ن 
نائ��ب  العه��د  ول��ي 
القائ��د األعل��ى النائب 
األول لرئي��س مجل��س 
بالتكف��ل  ال��وزراء 
الكهرب��اء  بفواتي��ر 
البلديات  ورسوم  والماء 

لكافة المش��تركين المواطنين في مس��كنهم األول مدة 
3 أش��هر ابتداء من ش��هر أكتوبر 2020 وتوجيه مصرف 
البحري��ن المرك��زي لح��ث جمي��ع المصارف عل��ى تأجيل 
مدفوع��ات القروض للمواطني��ن المتضررين من جائحة 
كورونا حتى نهاية العام الجاري، وذلك اس��تمرارًا لتنفيذ 
التوجيهات الملكية الس��امية من خ��الل الحزمة المالية 
واالقتصادية لتخفيف انعكاس��ات جائحة فيروس كورونا 
)كوفي��د19( على المواطنين واالقتص��اد الوطني، ودعمًا 
للجهود الوطنية في إطار التعاون والتنس��يق مع السلطة 

التشريعية.

زينب عبداألمير

الكوهجي: تأجيل القروض 
والتكفل بالفواتير تأكيد 

للتوجيهات الملكية
لجن��ة  رئي��س  أك��د 
المرافق العامة البيئة 
بمجلس النواب النائب 
أن  الكوهج��ي  حم��د 
ق��رار مجل��س ال��وزراء 
بفواتي��ر  بالتكف��ل 
على  والماء  الكهرب��اء 
المواطنين ل� 3 أش��هر 
الق��روض  وتأجي��ل 
المواطني��ن  عل��ى 
حت��ى  المتضرري��ن 
الحالي،  الع��ام  نهاية 

ج��اء تأكيدًا على التوجيهات الس��امية لحضرة صاحب 
الجالل��ة الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة عاهل البالد 
المفدى، وحرص صاحب الس��مو الملكي األمير سلمان 
ب��ن حمد آل خليف��ة ولي العهد النائ��ب األول لرئيس 

مجلس الوزراء.

حمد الكوهجي

 القطري: قرارات الحكومة تنعكس 
إيجابًا على قدرة المواطنين الشرائية

أكدت النائب فاطمة القط��ري أن قرار مجلس الوزراء 
تمديد حزم��ة الدعم للمواطنين عن فواتير الكهرباء 
ثالثة أشهر إضافية، يأتي تنفيذا للتوجيهات الملكية 
الس��امية من خ��الل الحزم��ة المالي��ة واالقتصادية 
لتخفيف انعكاسات جائحة فيروس كورونا )كوفيد19( 
على المواطنين واالقتص��اد الوطني، ودعمًا للجهود 
الوطنية، وفي إطار التعاون والتنس��يق مع الس��لطة 

التشريعية.
وأثن��ت القط��ري على دع��وة مجلس ال��وزراء مصرف 
البحري��ن المركزي لحث جميع المص��ارف على تأجيل 
مدفوع��ات الق��روض للمواطني��ن المتضرري��ن من 

جائح��ة كورونا حتى نهاية العام الجاري، بما ال يؤثر 
على سيولة المصارف ومالءتها المالية.

وقالت: إن ه��ذه التوجيهات تعكس حرص الحكومة 
على تلبي��ة تطلعات المواطني��ن، بمراعاة ظروفهم 
المعيش��ية الصعبة، ورفع قدرتهم عل��ى التكيف مع 

األوضاع االستثنائية التي تمر بها المملكة.
ورأت أن هذه التوجيهات س��تنعكس بش��كل إيجابي 
عل��ى رفع ق��درة المواطنين الش��رائية، وبالخصوص 
في فترة العودة إلى المدارس، بما يمكن األس��ر من 
تلبية احتياجاتها بكل يسر وسهولة، ويدعم استمرار 

حركة عجلة االقتصاد بشكل طبيعي. فاطمة القطري

الدوسري: قرارات تأجيل القروض والتكفل 
بالكهرباء تصب في مصلحة المواطن

أكد النائب عيس��ى الدوسري على قرارات مجلس الوزراء 
برئاسة صاحب الس��مو الملكي األمير سلمان بن حمد 
آل خليفة ولي العهد نائ��ب القائد األعلى النائب األول 
لرئيس مجلس ال��وزراء، والتي ج��اءت بتكفل الحكومة 
بكهرباء المواطنين 3 أش��هر إضافي��ة، وحث المصارف 
عل��ى تأجيل القروض حتى نهاية العام الجاري، مش��يرًا 
إلى أن هذه القرارات الكريمة س��تخفف من انعكاس��ات 
جائح��ة في��روس كورونا عل��ى المواطني��ن واالقتصاد 

الوطني.
وأضاف: »إن هذه الق��رارات الكريمة التي جاءت تنفيذًا 

للتوجيهات الملكية الس��امية من خالل الحزمة المالية 
واالقتصادي��ة عمل��ت بش��كل كبير طوال فترة تفش��ي 
الفي��روس عل��ى الحد م��ن انعكاس��ات الجائح��ة على 
المواطني��ن بش��كل خ��اص، وعل��ى االقتص��اد الوطني 
بش��كل عام، ودعمًا للجهود الوطنية وفي إطار التعاون 

والتنسيق مع السلطة التشريعية«.
وأش��ار الدوس��ري إلى »أن ما أقره المجلس اليوم يأتي 
اس��تكمااًل للحزمة االقتصادية الت��ي انطلقت مع بداية 
تفشي فيروس كورونا، والتي أكدت الحكومة من خاللها 

عيسى الدوسريأن المواطن البحريني هو أساس عملها ورعايتها.



 صربيا تصنف حزب اهلل إرهابيًا..
ورئيسها: نتبع خطى أسالفنا

أعلنت بلغراد عزمها إدراج »حزب اهلل« اللبناني 
ف��ي قائم��ة »المنظم��ات اإلرهابي��ة«، فيم��ا 
اعتبر الرئيس الصربي، ألكس��ندر فوتش��يش، 
أن الخط��وة تأت��ي في إطار »الس��ير على خطى 
أس��الفنا في مكافحة التهديدات للسالم داخليًا 
وخارجي��ًا«. وعب��ر تويت��ر، رحب وزي��ر الخارجية 
األمريكي ماي��ك بومبيو بالخط��وة، معتبرًا أن 
»أحج��ار دومينو عملي��ات حزب اهلل ف��ي أوروبا 
تتس��اقط«. وقال: »إعالن صربيا بأنها ستدرج 
حزب اهلل في )قائمة اإلرهاب( يساعد في تقييد 
ق��درة المنظم��ة اإلرهابي��ة على جم��ع األموال 

والعمل في المنطقة«.
وأض��اف: »خط��وة عظيم��ة من قب��ل الرئيس 

الصربي ألكسندر فوتشيتش«.
وبدوره غّرد »فوتش��يتش«، قائاًل: »على خطى 
أسالفنا الكرام، تواصل صربيا الكفاح ضد جميع 

التهديدات للسالم، في الداخل والخارج«.
وأض��اف: »كن مطمئن��ا، أيها الصدي��ق العزيز 

بومبيو، بأننا نظل حازمين في س��عينا لتحقيق 
الس��الم واالس��تقرار، ومن ثم نسهم في األمن 

العالمي الشامل.
وأوضح بيان للخارجي��ة األمريكية، أن »اإلعالن 
عن هذا اإلج��راء المهم يأتي في إطار التزامات 
تاريخي��ة حص��ل عليه��ا الرئي��س )األمريك��ي 
واس��عة  ترام��ب، بش��أن مجموع��ة  دونال��د( 
م��ن قضاي��ا التطبي��ع االقتصادي بي��ن صربيا 
وكوس��وفو، إلى جانب الخط��وات التي يتخذها 
كال البلدين للمس��اعدة في تحقيق السالم في 

الشرق األوسط«.
وأض��اف البي��ان أن أنش��طة الح��زب اللبنان��ي 
أوروب��ا  ف��ي  اإلس��رائيلي  لالحت��الل  المق��اوم 
ش��ملت »التخطي��ط لهجمات إرهابية، وش��راء 
التكنولوجيا العس��كرية، وجم��ع التمويل الذي 

تشتد حاجته إليه«.

ألكسندر فوتشيتش

اإلمارات: استخدام لقاح 
كورونا لـ»فئات محددة«

أبوظبي - )س��كاي نيوز عربية(: أعلن وزير الصحة ووقاية 
المجتم��ع اإلماراتي، عبدالرحمن بن محمد العويس، يوم 
أمس اإلثنين، إجازة االستخدام الطارئ للقاح كورونا، من 
أج��ل إتاحته أمام الفئات األكثر تعامال مع مصابي مرض 

)كوفيد19(.
وبحس��ب وكالة اإلم��ارات لألنباء »وام«، ف��إن اللقاح ُأجيز 
ل��� »أبطال خط الدفاع األول« بهدف توفير كافة وس��ائل 
األم��ان لهم وحمايتهم من أي أخط��ار قد يتعرضون لها 

بسبب طبيعة عملهم.
وشدد الوزير على أن هذا االستخدام الطارئ للقاح يتوافق 
بش��كل تام وكامل م��ع اللوائ��ح والقوانين التي تس��مح 

بمراجعة أسرع إلجراءات الترخيص.
وجرى اإلعالن عن القرار، خالل اإلحاطة اإلعالمية الدورية 
التي تنظمها حكومة اإلمارات لتناول كافة المس��تجدات 

المتعلقة بفيروس كورونا المستجد.

 بدء محاكمة
 الخليفي بتهم فساد 

دب��ي - )العربية.نت(:  مثل القطري ناصر الخليفي، رئيس 
نادي باريس س��ان جيرمان الفرنسي ومجموعة »بي إن« 
اإلعالمي��ة، واألمين العام الس��ابق لالتح��اد الدولي لكرة 
القدم الفرنس��ي جيروم فالك، أمس االثنين، أمام القضاء 
السويس��ري؛ في قضية فس��اد حقوق بث مونديال كأس 

العالم  2026 و2030.
ومن المقرر أن تستمر جلسات محاكمة الخليفي بفضائح 
فس��اد في سويسرا، حتى 25 س��بتمبر في محكمة الجزاء 
الفيدرالية في بيلينزونا، وذلك بعد أن تم تأجيلها سابقًا 

بسبب فيروس كورونا المستجد )كوفيد19(.
وتس��تأنف المحاكمة  في ظل ش��كوك ح��ول تواطؤ بين 
النيابة العامة السويسرية و »فيفا« قوضت مصداقيتها، 

وفقًا لقناة »العربية«.
وتوجه النيابة السويسرية إلى الخليفي والمتهمون معه 
تهما قد تصدر بحقهم أحكاما بالسجن تصل ل� 5 سنوات.

كسروا أنفه وعذبوه.. آثار 
على جثة المصارع اإليراني

دب��ي - )العربية.ن��ت(: أثار إع��دام إيران المص��ارع نويد 
أف��كاري الذي أدين بقتل موظ��ف حكومي خالل تظاهرات 
ضد الحكومة في جنوب البالد عام 2018، تنديد المجتمع 
الدولي ومنظمات حقوق اإلنس��ان، الت��ي وصفت اإلعدام 
بأن��ه »مهزل��ة مروعة للعدال��ة تحتاج إل��ى تحرك دولي 

فوري«.
وفي تفاصيل جديدة، كش��ف ش��هود عيان عن وجود آثار 
للضرب في وجه نويد أفكاري قبل الدفن، كما أن عالمات 
كس��ر أنفه كان��ت واضحة للعي��ان، وفق م��ا نقلته قناة 

»إيران إنترناشيونال«.
وقال مصدر مقرب من أسرة أفكاري أيضا: إن نويد بعدما 

تعرض للضرب حدد الشخص الرئيسي الذي ضربه.
وأفادت وس��ائل إعالم إيرانية أمس األول، بأن الس��لطات 
اإليرانية س��محت بدفن جثمان المصارع الشاب في قرية 
»سنجر« التابعة لمحافظة فارس جنوب البالد، على عجل 

وسط إجراءات مشددة.

 سقوط الليرة التركية.. واحتفاالت 
أنصار أردوغان تتجاهل »كورونا«

      تحذير أوروبي من »أعمال أحادية« بالمتوسط
أبوظب��ي - )س��كاي نيوز عربي��ة(: على الرغم من األزم��ة االقتصادية 
الطاحنة الت��ي تواجه أنقرة حي��ث واصلت الليرة التركي��ة تراجعها، 
أمس وانخفضت إلى مستويات قياسية، مقابل الدوالر، لتالمس قاعًا 
جدي��دًا، إال أن أنص��ار الرئيس التركي رجب طي��ب أردوغان لم يراعوا 
ظروف الوباء الذي يجتاح العالم وأقاموا احتفالية النتس��اب 100 ألف 

عضو جديد لحزب العدالة والتنمية في إسطنبول«.
فقد عزت تقارير إعالمية س��بب تراجع الليرة التركية إلى مس��تويات 
قياس��ية إلى تخفيض وكالة التصنيفات االئتمانية »موديز« تصنيف 
تركيا م��ن »بي 1« إلى »بي 2« أواخر األس��بوع الماضي، وحذرت من 

أزمة اقتصادية أعمق قد تمر بها البالد.
وقالت موديز إن نقاط الضعف الخارجية لتركيا ستس��فر على األرجح 
عن أزمة ف��ي ميزان المدفوعات وإن هوامش األم��ان المالي تتآكل، 
بحس��ب ما ذكرت رويت��رز. ووفقًا للوكال��ة، فقد المس��ت الليرة قاعًا 
جديدًا واس��تقرت عن��د 7.4980 للدوالر، لتصل خس��ائرها منذ بداية 

العام الحالي إلى نحو 21 في المئة.
من جانب آخر انتقد أكبر أحزاب المعارضة في تركيا، سياسة حكومة 

الرئيس أردوغان، في مكافحة وباء كورونا المستجد )كوفيد19(.
فقد أوضح نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري، أوغوز كان ساليجي، 
أن تأجي��ل حظر النش��اطات ال��ذي أعلنته والية إس��طنبول في نطاق 
مكافحة فيروس كورونا )كوفيد19(، كان بس��بب احتفالية انتس��اب 
100 أل��ف عض��و جديد لح��زب العدال��ة والتنمي��ة في إس��طنبول«، 

مضيفًا: »المدارس مغلقة في البالد، والحفالت الموسيقية والمسارح 
محظورة، بينما كل نش��اط يمكن أن يقوم به حزب العدالة والتنمية 

للدعاية السياسية متاح ومجاني«.
وعلى وقع التوترات المتواصلة شرق البحر المتوسط، جراء التحركات 
التركية وعمليات تنقيبها عن الغاز في مناطق متنازع عليها، والردود 
اليوناني��ة والقبرصية، جدد االتحاد األوروبي دعوته إلى وقف األعمال 
األحادية الجانب في المتوس��ط. وأعلن المتحدث باس��م االتحاد بيتر 
س��تانو، بحس��ب ما أفاد مراسل العربية في بروكس��ل، أن أزمة شرق 
المتوس��ط ستطرح على وزراء خارجية االتحاد، اإلثنين، على أن تعقد 

قمة حول الملف يوم الخميس المقبل.

 مقتل 10 إيرانيين بسوريا..
وأمريكا تدعو أوروبا لفرض عقوبات على إيران

دب��ي - )العربية.نت(: أف��ادت مصادر المرصد 
الس��وري لحقوق اإلنس��ان، أمس االثنين، بأن 
دوي 6 انفجارات قوية س��مع صباحًا في مدينة 
البوكم��ال بري��ف دير ال��زور، ناجم��ة عن قيام 
طائ��رات يرجح أنه��ا إس��رائيلية باس��تهداف 
مواق��ع المليش��يات اإليراني��ة المتمركزة في 
منطق��ة »الثالث��ات« جنوب مدين��ة البوكمال 
ق��رب الحدود الس��ورية العراقية ف��ي ريف دير 
الزور الش��رقي، وهو م��ا أدى إلى مقتل 10 من 
المليش��يات الموالية إليران من جنس��يات غير 
س��ورية، وأش��ارت وزارة الخارجي��ة األمريكية، 
أمس، إلى أنها تتوقع من شركائها األوروبيين 

فرض عقوبات على طهران.
وبالفعل، ش��نت إس��رائيل قبل أيام غارات على 

مواق��ع إيراني��ة في حلب ش��مال س��وريا، حيث 
اعترف النظام بتلك الهجمات.

إس��رائيلية خاص��ة  أف��ادت ش��ركة  بدوره��ا، 
تنش��ط ف��ي تقص��ي الحقائ��ق، ب��أن الجولة 
األخي��رة من الغارات اإلس��رائيلية على س��وريا 
ف��ي  الصواري��خ  اس��تهدفت مصنع��ًا إلنت��اج 
 ضواح��ي مدين��ة حل��ب. كم��ا نش��رت ش��ركة
 ImageSat International الت��ي تعمل على 
تحليل الغارات اإلسرائيلية على سوريا استنادًا 
إلى ص��ور األقمار الفضائية األحد، صورًا تظهر 
أن الضرب��ات الجوية الت��ي طالت فجر الجمعة 
منطقة الس��فيرة جنوب ش��رقي حل��ب، دمرت 

مبنى بالكامل وألحقت ضررًا ملموسًا بآخر.
إلى ذل��ك، خلصت إلى أن الهج��وم نفذ بهدف 

إضعاف اإلنتاج الصاروخي في س��وريا، وخاصة 
لصالح »حزب اهلل« اللبناني.

من جانب آخر أشارت وزارة الخارجية األمريكية، 
أمس، إلى أنها تتوقع من شركائها األوروبيين 
فرض عقوب��ات على طهران، وذل��ك بناء على 
آلية تطبيق »س��ناب باك« على إيران األس��بوع 
المقبل. وكش��فت المتحدثة باس��م الخارجية 
أنها  ل�»العربية/الحدث«،  أورتيغ��س،  مورغان 
عل��ى قناع��ة أن الش��ركات األوروبي��ة وحلفاء 

أمريكا سيحترمون عقوباتها.
من جهة أخرى، أوضحت المس��ؤولة األمريكية 
أنها تأمل انضمام دول عربية أخرى إلى اتفاق 
السالم مع إسرائيل، مشددة على ضرورة وجود 

انخراط فلسطيني في مفاوضات سالم.

ترتيب المشهد اإلعالمي يثير هلع إخوان ليبيا
     مصر: ضرورة تفكيك المليشيات وخروج القوات األجنبية

دب��ي - )العربية.ن��ت(: دخل تنظيم اإلخ��وان في ليبيا 
في ص��راع مع رئي��س حكوم��ة الوفاق، فايز الس��راج، 
ح��ول الس��يطرة على قط��اع اإلع��الم الرس��مي، على 
خلفي��ة تعيين الكاتب الصحفي محمد بعيو على رأس 
المؤسس��ة الليبية لإلعالم، ما أث��ار بلبلة وهلعًا داخل 
الجماع��ة خوف��ًا من إع��ادة ترتيب وتنظيم المش��هد 
اإلعالمي الذي تبس��ط عليه س��يطرتها من��ذ 2011، 
وتتخ��ذه أداة للدعاية ألجندتها السياس��ية والدينية، 
بينما أكدت مصر على ضرورة تفكيك »الميليش��يات« 

وخروج جميع القوات األجنبية من األراضي الليبية.
وعين السراج بعيو في منصب رئيس المؤسسة الليبية 
لإلعالم، الخميس الماض��ي، ليكون من ضمن مهامه 
اإلش��راف على كل مؤسسات اإلعالم المملوكة للدولة 
م��ن قن��وات وصحف ورقي��ة ومحطات إذاعي��ة ومواقع 
إلكتروني��ة وعددها 16، من داخل العاصمة طرابلس. 
ويع��د بعي��و الذي ش��غل س��ابقًا منصب المستش��ار 

اإلعالم��ي لمحافظ مصرف ليبيا الصدي��ق الكبير، من 
أهم الشخصيات المناهضة لتنظيم اإلخوان والمؤيدة 
للجي��ش. فبمج��رد أن أعل��ن ه��ذا التعيي��ن، انتفض 
اإلخ��وان وأنصارهم والقنوات الموالي��ة لهم ضد هذا 
الق��رار وتحرك��ت صفحاته��م الممول��ة عل��ى مواقع 
التواصل االجتماعي وش��نت هجومًا شرس��ًا ضد بعيو 
الذي وصفوه ب�»بوق القذافي وأحد أزالم الطاغية«، قبل 
أن تنتق��ل الجماعة إلى الميدان وتتحرك على األرض، 
حيث نظمت قيادات م��ن التنظيم األحد مظاهرة أمام 
مقر المجلس الرئاس��ي في طرابلس، لمطالبة السراج 
بإلغاء قرار التعيين وتحذي��ره من مغبة عدم التراجع 
عنه. في هذا السياق، انتقد القيادي في التنظيم سعد 
العبيدي قرار الس��راج، معتبرًا أن��ه »انقالب على ثورة 

فبراير«.
بدوره، هاجم أشرف الشح المستشار السياسي السابق 
في »مجلس الدولة االستش��اري« السراج، قائاًل: »إنه 

سيغرق ليبيا والش��عب، ولن يصدر عنه أي حل لألزمة 
الليبي��ة«. وقبل ذلك، هدد إعالميون ومدونون ليبيون 
موال��ون لإلخوان ب�»عصي��ان مدني يقفل الشاش��ات 
ويخ��رس اإلذاع��ات«، في ح��ال عدم التراج��ع عن قرار 
التعيين. وفي ليبيا، أصبحت وسائل اإلعالم الرسمية، 
الت��ي اس��تغلت على م��دى عقود كبوق لنظ��ام معمر 
القذاف��ي، طرف��ًا خاضع��ًا عبر إدارته لس��يطرة بعض 
المليشيات المس��لحة المحسوبة على تنظيم اإلخوان، 

وتبث أجندته.
ولعل هذا ما يفس��ر، بحسب المتحدث، سبب الهجمة 
الشرس��ة التي قادته��ا الجماعة وحلفاؤه��ا ضد قرار 
تعيين بعي��و، وخاصة أنه س��يكون الجبهة اإلعالمية 

للسراج ضد اإلخوان.
وأض��اف بركة ف��ي تصري��ح للعربية.ن��ت، أن تنظيم 
اإلخوان يخشى كذلك من فتح قطاع اإلعالم وتفكيكه، 
وبالتالي خروجه عن سيطرته بعد سنوات من التحكم 

فيه واستخدامه منصة للدعاية والتسويق ألجنداتهم 
وأفكارهم ومنبرًا للتحريض على العنف والكراهية.

م��ن جانب آخ��ر أعلن��ت وزارة الخارجي��ة المصرية، أن 
الوزير س��امح ش��كري قد ناق��ش مع نظيره الروس��ي 
سيرغي الفروف التطورات المتس��ارعة التي تشهدها 
المنطقة وعلى رأسها األوضاع في ليبيا، حيث أكد على 
أهمية تجمي��د الوضع الميدان��ي والتوصل إلى اتفاق 
وقف إطالق نار ش��امل ورسمي في البالد، مشددًا على 
ضرورة تفكيك »الميليش��يات« وخ��روج جميع القوات 

األجنبية من األراضي الليبية.
كما كش��ف الوزي��ر المصري عن ض��رورة االنتقال إلى 
مفاوضات نش��طة بغية التوصل إلى الحل السياس��ي 

المنشود.
يشار إلى أن بعثة األمم المتحدة للدعم في ليبيا كانت 
ذكرت بأهمية التمسك بالقرارات األممية لجهة حظر 

األسلحة المفروض على ليبيا.
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اآلراء واألفكار الواردة في هذه المقاالت تعكس آراء 
أصحابها وحدهم.. وال تمثل بالضرورة رأيًا أو موقفًا 

رسميًا لجريدة »الوطن« أو سياستها التحريرية 

فريد أحمد حسن @fareedbinesafareedbinesa@gmail.com

فيصل الشيخ @f_alshaikhalshaikh.faisal@gmail.com

اتجاهات

قطرة وقت

علي شاهين الجزاف @alshaheen7661ashaheen7661@gmail .com

صهيل

القول ما قال ناصر

كل ال��كالم الس��لبي ال��ذي قيل ف��ي األيام 
الثالثة الماضية عن خطوة مملكة البحرين 
التاريخي��ة لتحقيق الس��الم في المنطقة ال 
قيم��ة له، فهو إم��ا أنه صادر ع��ن عاطفة 
اس��تبعد أصحابها فعل العقل أو صادر من 
أناس يتخذون م��ن البحرين موقفًا في كل 
األح��وال أو ممن يعانون من ع��دم القدرة 
عل��ى ق��راءة الواقع واالس��تفادة منه لصنع 
المس��تقبل. مثل ه��ؤالء ال يمكنهم تفهم 
معن��ى أن الخطوة تع��زز التنمية واالزدهار 
بالمنطق��ة وتفتح مج��االت للتعاون وأنها 
م��ن أج��ل الس��الم أواًل وآخ��رًا. ه��ؤالء ال 
يمكنهم استيعاب فكرة أن الخطة إيجابية 
ومشجعة وأنها رس��الة إلى شعب إسرائيل 
ملخصها أن »الس��الم العادل والشامل مع 
الش��عب الفلس��طيني هو الطريق األفضل 
والمصلحة الحقيقية لمس��تقبله ومستقبل 

شعوب المنطقة«. 
أولئ��ك ال يمكنهم تفهم أن��ه »حين تضع 
مملك��ة البحرين نهج االنفت��اح والتعايش 
م��ع الجميع في مقدمة أولويات سياس��تها 
الخارجي��ة فإنه��ا تبن��ي عل��ى ق��رون من 
التعايش والتمس��ك المجتمعي فيها بين 
مختل��ف األع��راق والديان��ات« وال يمكنهم 
»واقعي��ة  الخط��وة  ه��ذه  أن  اس��تيعاب 
لمواجهة التحديات االس��تراتيجية وحماية 
المصال��ح الوطنية« وأنه��ا »تحقق أهداف 
مب��ادرة الس��الم العربي��ة وتضم��ن ني��ل 
الش��عب الفلس��طيني لحقوقه المش��روعة 
الدائ��م«، وبالتأكي��د ال  الس��الم  وتحق��ق 
يمكنهم فهم واس��تيعاب حقيقة أن إعالن 
تأسيس العالقات الدبلوماسية بين مملكة 
البحري��ن ودولة إس��رائيل »إجراء س��يادي 
يمثل موقفًا ش��جاعًا يعكس حكمة حضرة 

صاح��ب الجاللة الملك حمد بن عيس��ى آل 
خليفة عاهل الب��الد المفدى ورؤية جاللته 
الثاقب��ة« وأن ه��ذا األمر »س��ينعكس على 
خدم��ة المصال��ح العليا لمملك��ة البحرين 
داخليًا وخارجيًا وسيس��اهم في تعزيز األمن 

واالستقرار«. 
أولئ��ك ال يمكنه��م فه��م واس��تيعاب أن 
الخط��وة التاريخي��ة هذه »واقعية تس��اعد 
على إنهاء النزاع الفلس��طيني اإلسرائيلي« 
خصوصًا وأن البحرين أكدت دعمها الثابت 
والدائم تجاه حقوق الش��عب الفلس��طيني 

الشقيق.
وحدهم الناظرون إلى الخطوة بعين العقل 
يقولون ما قاله ممثل جاللة الملك لألعمال 
الخيرية وش��ؤون الشباب سمو الشيخ ناصر 
ب��ن حمد آل خليفة »أنا بحريني وأدعم قرار 

جاللة الملك المفدى في تحقيق السالم«.

ما بعد السالم مع إسرائيل

س��تمر المنطقة اليوم الثالثاء بمنعطف تاريخي هام والمتمثل في 
توقيع اتفاقية معاهدة السالم بين اإلمارات وإسرائيل وإعالن تأييد 

السالم بين مملكة البحرين وإسرائيل.
هذه الخطوات البحرينية واإلماراتية تؤكد تكامل الرؤيا المش��تركة 
بين البلدين الش��قيقين فيما يخص الس��الم ف��ي المنطقة، وإيجاد 
فرص أفضل للشعب الفلسطيني في إقامة دولة مستقلة، مستقرة 
ومزدهرة، وفقًا لقرارات الش��رعية الدولية ومبادرة السالم العربية، 
وبم��ا يضمن حقوق الش��عب الفلس��طيني الش��قيق، وتلك خطوات 
واقعي��ة لمواجه��ة التحدي��ات االس��تراتيجية، وحماي��ة المصال��ح 

الوطنية.
ولك��ن هناك طرف آخر وهو النظام اإليراني الذي س��يضيق ذرعًا من 
الس��الم مع إسرائيل ليس ألنها عدو لدود له، فهذا كالم باطل حيث 
يعلم الجميع أن إيران لم تش��ارك في الحروب العربية ضد إسرائيل 
ول��م تطل��ق رصاصة واحدة في س��بيل تحرير فلس��طين، ولم يصل 
فيلقها الذي يحمل اسم »القدس« إلى القدس وال حتى لحدود قريبة 
من فلس��طين، ولكن النظام اإليراني يدرك جيدًا أن دوره سينحس��ر 
أكثر في المنطقة بعد السالم مع إسرائيل، ولن يقدر على أن يصول 
ويج��ول فيه��ا، ولن يجرؤ ه��ذا النظام عل��ى تهدي��د دول المنطقة 
والتدخ��ل ف��ي ش��ؤونها الداخلية، لذل��ك ليس غريب��ًا أن يقود هذا 
النظام حمالته المغرضة ضد البحرين واإلمارات مس��تعينًا بأذرعه 

ومرتزقته في المنطقة. 
ونفس األمر ينطبق على جماعة اإلخوان المس��لمين الذين يدركون 
مناصروه��ا ه��م أيضًا أن وج��ود عالقات دبلوماس��ية مع إس��رائيل 

س��ينهي مس��ألة المتاجرة بالقضية الفلس��طينية، وبالذات جماعة 
حم��اس الذين كانوا لس��نوات يجمع��ون أموااًل م��ن الخليج العربي 
ألجل تسخيرها لخدمة القضية الفلسطينية، فهذا هو األصل، ولكن 
الواقع مختلف جدًا حيث ازداد »الحماس��يون« غنى، فيما زاد الش��عب 

الفلسطيني الشقيق فقرًا وبؤسًا.
لذلك فإن قرار السالم مع إس��رائيل سيجعل من طاولة المفاوضات 
تتم بش��كل مباش��ر دون وس��طاء مزيفين أو مزايدين على القضية 
الفلسطينية، وأظن أن الشعب الفلسطيني الشريف يثق في مثل هذه 
الخط��وات أكثر من ثقتهم بأبناء جلدتهم، لذلك نجد أن المش��اريع 
الخيرية الخليجية الموجهة بشكل مباشر للشعب الفلسطيني ومنها 

مشاريع إماراتية وبحرينية كثيرة وناجحة.
وق��د تكون الخطوة التالي��ة من جماعة اإلخوان وإي��ران كحزب اهلل 
وحماس، هي في افتعال المشاكل مع اإلسرائيليين، ومحاولة إحراج 
ال��دول الموقعة عل��ى معاهدات س��الم مع إس��رائيل، بهدف خداع 
بعض الشعوب العربية وإيهامهم بأن اتفاقيات ومعاهدات السالم 
مع إس��رائيل لم تكن ناجحة، وسعيهم لتثبيت زعم سياسة الخيانة 
والمؤام��رة واتهامهم فيها دول عربية دخل��ت في تلك االتفاقيات 
والمعاهدات بهدف ش��حن الش��عب الفلس��طيني وبعض الشعوب 
العربي��ة ض��د تلك ال��دول، وهنا البد م��ن الوعي والح��ذر من تلك 
المخططات التي ال اس��تبعد حدوثها مس��تقباًل، فهؤالء ال يريدون 
الس��الم وال يرغبون في وضع حلول للنزاع الفلس��طيني اإلس��رائيلي 
حتى ال يخسروا سطوتهم في المنطقة، وحتى تبقى جيوبهم عامرة 

بأموال غيرهم.

وقف القروض والتكفل بفواتير الناس

بعض الجهات س��تضطر لتأخير عودة موظفيها للعمل، وستس��تمر 
تعم��ل بنس��بة قليلة من الق��وى العاملة مع اس��تمرارية العمل من 
المنزل، بعد أن كانت الخط��ط مبرمجة لعودة الموظفين ألعمالهم 

وفق اإلجراءات واالحترازات الضامنة لسالمة الجميع.
 لربما نش��هد أيضًا تأخير عملية الفت��ح الكامل للمرافق من مطاعم 
ودور الس��ينما وغيره��ا، م��ا يعن��ي اس��تمرار تأثر أصح��اب األعمال، 

باإلضافة لتأخر عودة الطلبة للمدارس وهو ما تم تقريره مؤخرًا. 
كل هذا حص��ل وقد يحصل بس��بب ارتفاع نس��بة اإلصابة ووصولها 
لس��قوف غير مس��بوقة، وهو ما يضع عبئًا أكبر عل��ى كاهل الصفوف 
األمامي��ة في فريق البحرين باألخص الك��وادر الطبية، وكل هذا عائد 
للتساهل وعدم االلتزام والتعامل مع فيروس »كورونا« وكأنه انتهى 

والسالم. 
رغم ذل��ك، ف��إن الحكوم��ة البحرينية تمض��ي التخاذ خط��وات أكثر 
للتس��هيل على المواط��ن والتخفيف عنه، مثال م��ا أعلن عنه مجلس 
الوزراء باألمس في الجلسة التي ترأسها صاحب السمو الملكي األمير 
س��لمان بن حمد، حيث تق��رر تكفل الدولة بفواتي��ر الكهرباء والماء 
ورس��وم البلديات لثالثة أش��هر إضافية، والتوجيه للمصرف المركزي 
بمخاطبة البنوك لمد عملي��ة إيقاف القروض على الناس حتى نهاية 

العام. 

هذه الجهود المبذولة فيها إحساس كبير بالمواطن، وسعي للتسهيل 
عليه في ه��ذه الفترة الحرج��ة، وأراها فرصة مثالي��ة لتذكير الناس 
بالعديد من الخط��وات واإلجراءات والتوجهات التي أخذتها الحكومة 
وعمل��ت عليها ط��وال الفترة الس��ابقة بهدف من��ح المواطن فرصة 
ل��� »التنفس« باألخ��ص فيما يتعل��ق بالتزاماته المالي��ة المجدولة 
ش��هريًا، وأيضًا بعض الخدمات التي تضيف عبئًا ماليًا عليه، ناهيكم 
عن التس��هيالت األخرى التي تمت بسبب الجائحة، مثل آليات العمل 
واالنتظام في الدوامات، وتسهيل الخدمات الصحية وخاصة المعنية 

بفحص الناس ومتابعة حاالتهم، وغيرها من أمور. 
كل ه��ذا يحصل، وكثي��ر منه يتالقى مع مطالب��ات الناس ورغباتهم، 
وهي أمور تش��كر عليها الحكومة وفريق البحرين، ويشكر عليه األمير 
س��لمان بن حمد المتابع لكل األمور وتطوراتها وما يعبر عنه الناس، 
لكن في المقابل مازلنا نكرر بصوت واحد مع الحكومة وفريق البحرين 
بش��أن ضرورة توخي الحذر وااللتزام باإلجراءات واالحترازات من قبل 
الناس وعدم التس��اهل والتراخي مثلما حصل مؤخ��رًا، فالجائحة قد 
تطول وتس��تمر، ولكن الدعم الحكومي والتسهيالت ووقف القروض 
كلها أمور وقتية س��يأتي وقت لتتوق��ف، إذ ال يعقل أن تتضرر عجلة 

االقتصاد أكثر، وال يجوز أن تتأثر الموازنة العامة أكثر. 
تساعدوا مع الحكومة، فلن نتغلب على هذا الوباء إال بتضافر الجهود.

سوسن الشاعر

كلمة أخيرة

@sawsanalshaers.alshaeer@gmail.com

لن تنتهي المشكلة 
ما لم تواجهها

بالرغ��م من األرق��ام الصادمة والمؤلمة القياس��ية التي 
أصيب بها أكثر م��ن 7000 مصاب منهم أكثر من 1400 
طف��ل، إال أن البعض مازال في حال��ة إنكار عجيبة وينادي 
بالكف عن لوم من تس��بب بزيادة انتشار الوباء في األيام 
األخي��رة ألن ذلك يتس��بب في ش��رخ في النس��يج الوطني 

ويعطل مشروع لم الشمل والوحدة الوطنية!!
النس��يج الوطني قوي ل��وال »مجموعة« ارتهن��ت لفتاوى 
معروفة ومحددة المرجعية دون عن غيرها، ولم تعبأ بما 
قد يصيب جماعتها، زيادة انتش��ار الوباء تمت مع س��بق 
اإلص��رار والترصد والعن��اد وعلى رؤوس األش��هاد، زيادة 
األعداد أقر بأسبابها الفريق الوطني على لسان الدكتورة 
الفاضلة جميلة الس��يد التي أقرت أنها بسبب التجمعات 
أيام عاش��وراء، والتي كانت س��تمر س��المًا س��المًا لو أن 

الجميع التزام باإلجماع الوطني. 
هل هن��اك حاجة إلثبات أن مقلدي عل��ي خامنئي تحديدًا 
ووكيله عيس��ى قاس��م هم من قام��وا بتح��دي القوانين 
والخروج على الدولة؟ ذلك مصور صوتًا وصورة، ومواجهة 
هذه المجموعة بمس��ؤوليتها عن هذه الكارثة وعن آالم 
كبار الس��ن واألطفال مس��ألة العالقة لها بمعاكس��ة لم 
الش��مل والوحدة الوطنية، بل بالعكس الدولة س��تحمي 
الوحدة الوطنية أن هي كفت يد هذه المجموعة عن إيذاء 

البقية.
فمقل��دو بقية المرجعي��ات الدينية الش��يعية كانت ضد 
تصرفات ه��ذه المجموعة، وحاولت المس��تحيل من أجل 
أن ثنيهم عن قرارهم ولكنهم لم يستجيبوا وهذه القصة 
الت��ي حاول البعض لملمتها والس��كوت عنها بحجة عدم 
التأثي��ر على الوحدة الوطنية رغم أنه��ا قضية أمن دولة 

وأزمة مستدامة تتوالد في كل يوم.
العالق��ة له��ذه األزمة ب��أي معتق��د دين��ي، العالقة لها 
بالطائفة الش��يعية، وال عالقة لها بانقسام سني شيعي، 
لقد توحدنا س��نة وشيعة في مواجهة هذا الوباء، الفريق 
البحرين��ي منصهر بجدارة في بوتق��ة وطنية، لذلك نحن 
أم��ام أزمة دول��ة مترددة ف��ي التعامل م��ع مقلدي علي 
خامنئ��ي قائ��د الق��وات المس��لحة اإليراني��ة والتزامهم 
بتوصياته وآرائه الفقهية التي تتصادم مع اس��تحقاقات 
القانون البحريني، وهذا هو نهج هذه المجموعة وبنفس 

الدور في العراق وفي لبنان وفي اليمن.
معظ��م المراج��ع الدينية الش��يعية العربي��ة تعمل على 
صهر المواطن الش��يعي ودمجه وانخراطه في بناء دولته 
وتحافظ له على هويته العربية، وهذا ما نراه في البحرين 
عند الش��يعة المقلدين للمراجع العربية، ال مشكلة لهم 
م��ع الدولة، ولك��ن المرجعيات اإليراني��ة تقحم مقلديها 
م��ن العرب في صراعاتها السياس��ية مع ال��دول العربية 

بأنظمتها وشعوبها.
هذه أزمة ال يمكن المرور عليها أو تجاهلها أو القفز عليها 
دون أن تحدد الدولة موقفها منها، وبشكل يرسم معالم 
سياس��تها تج��اه التعطي��ل المتعمد لالقتص��اد في كل 
مرة، وتج��اه تعطيل وعرقلة مح��اوالت انصهار المجتمع 
ب��كل طوائفه ف��ي البوتق��ة الوطنية، فه��ذه المجموعة  
تترأس كس��ر القوانين وتحدي هيبة الدولة ولن تقنعها 
صور وبوس��ترات في الش��وارع تنادي بالوحدة الوطنية أو 
نعتقد أنها س��تتراجع حين )يحث( ش��باب السوشل ميديا 
عل��ى )تمثيل( حالة التململ والتأفف من التنبيه المتكرر 

ألسباب األزمة، فهذا االستخفاف لن يحل المشكلة.
الدولة بكامل أجهزتها مطالبة بإثبات قوة الدولة وحزمها 
واس��تعدادها على الحفاظ على مكتسباتها وعلى رأسها 
الوحدة الوطنية  وعلى رأس��ها انخراط المجموعات األكبر 
من المواطنين الش��يعة في بناء الدولة وتلك مكتس��بات 
لن نحافظ عليها ما لم يحجم أتباع علي خامنئي، ما حدث 
من تراٍخ في تطبيق القانون هو ما سمح لهذه المجموعة 

أن تتمدد.
فمجموع��ات خامنئ��ي تجس النب��ض في كل م��رة لترى 
مصداقي��ة الدول��ة ودرج��ة التزامه��ا بتطبي��ق القانون، 
ف��إن رأت ارتخ��اء تمددت، ه��ذه المجموع��ات ال تعنيها 
تلك اللوحات المعلقة في الش��وارع وال نداءات السوش��ل 
ميديا بالوحدة والح��ب وحلم )الال ال الند( هذه مجموعات 
تأتم��ر بقائد القوات المس��لحة اإليراني��ة بدعوى وغطاء 
دين��ي، إنهم ف��ي حالة حرب م��ع الدولة العربية بش��كل 
عام والبحرين بش��كل خ��اص والتعاطي معهم يس��تلزم 
الجدية التام��ة وعدم التراخ��ي أو التهوين من خطرهم، 
ال من أجل الدولة وس��المتها فحس��ب بل من أجل شيعة 
البحرين الذي��ن يريدون أن يكونوا مواطنين مس��اهمين 
ف��ي الدولة ومرجعيات دينية ش��يعية عديدة تش��جعهم 
وتدعو النخراط الش��يعة في عمليات بناء الدول العربية، 
غالبيتهم يريدون أن يكونوا ضمن فريق البحرين في كل 
موقع مس��ؤول في هذا الوط��ن والعديد منهم اآلن نجوم 
في ه��ذا الفريق ولك��ن تلك »المجموعة« ل��ن تتركهم، 
وتل��ك المجموعة لم ولن تدعهم يش��اركون ف��ي البناء، 
ومال��م تحِم الدولة المواطني��ن كافة من تلك المجموعة 
بتطبي��ق القان��ون عليه��ا بح��زم وب��ال ت��ردد فإنهم لن 
يتراجعوا، الدولة البد أن ترس��ل رسالة للمجتمع الدولي 
وإليران وللمواطنين أنها مسؤولة عن حمايتهم من هذه 
المجموعة، فال نخسر مكتسبات تحققت بسبب أحالم لن 

تحقق.
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فـــي القســـم الثانـــي مـــن هـــذا المقال، ســـلطنا الضـــوء علـــى اختصاصات وســـنوات 
انضمام مملكة البحرين لعدد من المنظمات الدولية قبل االســـتقالل، في الفترة من 
1951 إلـــى 1969م، على خلفية تصريح رئيس اللجنة التأسيســـية لالتحاد العالمي 
لمنظمـــات المؤسســـات الصغيـــرة والمتوســـطة )اليونيســـمو(  )UNISMO(عبدالنبي 
عبدهللا الشـــعلة، الخـــاص باختيار االتحاد المملكة مركزًا له، على ضوء إنشـــاء أول 
جمعية متخصصة في البالد منذ أكثر من عقدين بعامين، وهي جمعية المؤسسات 
الصغيـــرة والمتوســـطة البحرينيـــة. ونتمـــم اليـــوم بالقســـم الثالـــث واألخيـــر، رصد 
المنظمات العالمية التي التحقت بها البحرين بعد االستقالل في 14/8/1971 حتى 

وقتنا الحاضر )8/9/2020م(.
شـــهدت فتـــرة الســـبعينات، الطفـــرة األولـــى فـــي مشـــاركة البحريـــن فـــي عضويـــة 
المؤسســـات اإلقليمية والدوليـــة، بدءا بعضوية األمم المتحدة في ســـبتمبر 1971، 
مـــرورًا باإلنتربـــول ومنظمـــة عـــدم االنحيـــاز ومنظمـــة العمـــل الدوليـــة، والعربيـــة، 
واليونيسكو، ومنظمة المكفوفين، واتحاد الغرف الخليجية، والكثير من المنظمات 
األساســـية، حيـــث اســـتقطبت مرحلـــة الســـبعينات قرابـــة ربـــع إجمالـــي العضويات 
البحرينيـــة فـــي المنظمـــات الدولية، البالـــغ حاليـــًا 175. أما في الثمانينات فاســـتمر 
النشـــاط هذا، لكـــن بوتيرة أقل، مع التركيـــز على المنظمات الخليجيـــة متواكبًة مع 
تأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث استحوذ هذا العقد على زهاء 

15 % فقـــط. فـــي التســـعينات، كانـــت العضويات في حـــدود 10 %، مع اســـتحواذ 
منظمـــات مثل منظمة التجارة العالمية والرابطة الدولية لصناعة المعارض )يوفي(، 
وغرفة التجارة الدولية وهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية. 
العقـــد األول والثاني من األلفية الثالثة، ســـجال الطفـــرة الثانية والتي فاقت الطفرة 
التـــي رافقت فترة ما بعد االســـتقالل في بداية الســـبعينات، وهـــذه النقلة التي كان 
لها نصيب األسد إلى مجموع العضويات الدولية للبحرين بلغت قرابة 47 % لتصل 
إلـــى 82 عضويـــة، عكســـت التطـــورات التي شـــهدتها البحرين من دولـــة إلى مملكة 
وانتخابات مجلس النواب، ضمن البرنامج اإلصالحي لجاللة الملك حمد بن عيسى 
آل خليفـــة، وعضويات نوعية، مثل الهيئة العربية للطاقة الذرية والمنظمة العالمية 
للملكيـــة الفكرية واالتحاد العالمي للمجوهرات واالتحاد العربي للكهرباء والشـــبكة 
العربيـــة لضمان الجودة في التعليم العالـــي ورابطة هيئات ضمان الجودة في دول 
العالـــم ومنظمـــة أصحـــاب األعمـــال العالميـــة والمجلس العـــام للبنوك والمؤسســـات 

المالية اإلسالمية.
تبيـــن لنـــا األرقام الحركة النشـــطة المتواصلة منـــذ 70 عاما، للبحرين، منذ مســـتهل 
الخمســـينات حتـــى الوقـــت الراهـــن من حيـــث عضويتها فـــي مختلف المؤسســـات 
الخليجيـــة والعربية واإلســـالمية والدوليـــة في جميع التخصصات تقريبًا، عاكســـة 

بذلك التطور الذي شهدته مختلف مراحل النمو والتحديث المستدام.

دروس من القادة
نقتـــرب اليـــوم جميًعا للوقوف أمام نمـــط قيادي متميز، نتعلمه بـــكل احترافية، 
وهـــو فن مـــن فنون القيـــادة التي تعتمد على أســـلوب التغيير حســـب تداعيات 
الموقـــف والظـــروف، حيـــث إن أصعـــب التحديـــات التـــي تثبت جـــدارة القيادة 
الواعية تلك التي تعتمد على جاهزية سيناريوهات عدة للحدث ذاته، خصوصا 
إذا كانـــت مؤشـــراته متفاوتة تعتمد على ظروف مفاجئـــة متغيرة ومدى قابلية 
صياغة ســـيناريوهات األمان بشكل سريع ودقيق، والتي تعتمد على االستعداد 
التـــام والقـــدرة العالية فـــي تقييم المخاطـــر وقياس التأثيـــرات الناجمة عن كل 
سيناريو. قياًسا على ذلك، يعتبر اإلجراء المتخذ من قبل صاحب السمو الملكي 
األميـــر ســـلمان بن حمـــد آل خليفة ولي العهـــد نائب القائد األعلـــى النائب األول 
لرئيـــس مجلس الوزراء قائد الفريق الوطنـــي لمكافحة فيروس كورونا )كوفيد 
١٩( بتأجيـــل افتتـــاح المـــدارس الحكوميـــة للعـــام الدراســـي ٢٠٢٠ - ٢٠٢١ فـــي 
ضـــوء ازدياد عـــدد الحاالت القائمة لفيـــروس كورونا، بالرغم مـــن اتخاذ العديد 
من التدابير االحترازية لدوام الهيئات اإلدارية والتعليمية والطالبية مع الدمج 
بيـــن التعليـــم عن بعد، مـــن القـــرارات القيادية الحكيمـــة وفرًضـــا ضرورًيا ألزمه 
الواقـــع وتطـــورات الحدث وتأثيراته المتوقعة، إذ جعلت القائد يباشـــر بســـرعة 
التغيير وفًقا للظرف المتغير ذاته، وأعاد تغيير مسار فريقه نحو مسار آخر وفقا 
لمتطلبـــات الحـــدث. تأملوا معـــي هذه الحالـــة الواقعية التي أظهـــرت احترافية 
تطبيـــق نمط القيـــادة الظرفية وتأثيراتها اإليجابية فـــي نفوس جميع األطراف 
المشـــتركة في مواجهة هذه األزمة من مســـؤولين ومواطنين، وهو نمط يعتمد 
على التدخل الحاســـم من قبل القائد وفق المقتضيات والمعطيات، لذلك شـــهد 
المجتمـــع البحريني في تلك األيام حالة اضطرارية عولجت بمرونة تامة، وهي 
حالـــة أراهـــا تتجه نحو ترســـيخ عـــدة مفاهيم قياديـــة إن أوجزناها ســـتكون لنا 
مقياًسا في الكثير من أمور حياتنا، ألنه.. وأعني هنا ذلك النمط القيادي المتميز 
قد ظهر لنا واضًحا قبل سويعات قليلة من التغيير الذي حصل في خطة تأجيل 
العام الدراسي. لذلك فالدرس هنا عميق في معناه إن تأمله القادة والمسؤولون 
فـــي كل موقع، فكل خطة مهما كلفت من إمكانيات هناك متطلب أساســـي وهو 
عنصـــر المرونـــة فـــي تغيير القرارات بعد دراســـة آثارها التي قـــد تتضح في أية 
مرحلـــة مـــن مراحل تنفيذها مهما بلغ مســـتوى االســـتعداد لهـــا، كل ذلك يتطلب 
الخبـــرة الكافيـــة في تطبيق نمـــط القيـــادة الظرفية التي تؤكد مســـتوى النظرة 
الشـــمولية التـــي يتمتع بها القائد وتحافظ على تـــوازن الفريق والثقة التامة في 

وعي القيادة المستمر.

مبادئ الديمقراطية
يحتفـــل العالـــم باليـــوم الدولي للديمقراطيـــة وهو يعيش أزمة فيـــروس كورونا 
الـــذي جعـــل الـــدول تبنـــي إجـــراءات وسياســـات طارئـــة لمواجهته، فهـــل ما تم 
اتخاذه من إجراءات وسياسات كان ضمن المعايير الدولية والمبادئ األساسية 
للديمقراطية؟ لذا فإن االحتفال باليوم الدولي للديمقراطية في 2020م يســـلط 

الضوء على “الديمقراطية في إطار كوفيد 19”.
إن مـــن أهـــداف الديمقراطيـــة معالجـــة المشـــاكل الحضارية المشـــتركة والرؤى 
المستقبلية وفق متغيرات مستمرة ومن ضمنها تحقيق األمن الصحي والوقائي 
لإلنســـان وبيئتـــه، واألمن الصحي لإلنســـان أحد عناصر االســـتقرار ومن أســـس 
التنميـــة الوطنيـــة، ويواجه األمـــن الصحي العالمـــي في أجـــواء الكوفيد تحوال 
مهمـــا في تاريـــخ الصحة العامة والرعاية الصحية وحماية المجتمع من األوبئة، 

وُيعتبر الكوفيد ساحة اختبار لمدى قدرة واستعداد دول العالم للتصدي له.
وعكـــس الكوفيـــد في بعض دول الغـــرب التي تدعـــي الديمقراطية مدى ضعف 
وهشاشـــة المنظومـــة الصحيـــة لهـــا ولمنظمـــة الصحـــة العالمية، وهـــذا أدى إلى 
اســـتنفار الحكومـــات والمنظمـــات الدوليـــة مـــن صحيـــة واقتصاديـــة وشـــركات 
األدوية والشركات االستثمارية والعمل على تنسيق سياساتها للتعاون اإلقليمي 
والدولي بشـــأن وضع برامـــج صحية ولقاحات عالجية ومبـــادئ وقائية عالمية 
ومد جسور التعاون الدولي بينها الحتواء الكوفيد وتعزيز األمن الصحي دولًيا 

دون استثناء.
وتعـــزز الديمقراطية مبدأ الشـــفافية والنزاهة في جميع المجاالت، وهذا الوضع 
الصحـــي يتطلـــب من جميع الدول أن تكون شـــفافة، وأن تكون تدابيرها طارئة 
وقانونيـــة قـــادرة على التصـــدي للكوفيد، ومنهـــا العمل على إيصـــال المعلومات 
الصحيـــة الصحيحـــة والدقيقة إلى الناس وإزالة الخاطئـــة، وتطوير العمل على 
الســـالمة الرقميـــة في جميـــع المعامالت، وإتاحـــة الفرصـــة للصحافيين عن ُبعد 
لإلبـــالغ عـــن تأثيـــر الوباء بمتابعة معمقـــة ومدققة للحقائق بمـــا يتفق مع حرية 

التعبير والرأي، وهي فرصة لضمان التدفق الُحر للمعلومات.
إن االحتفـــاء بهـــذا اليوم يجعلنا نتمســـك بالديمقراطية وتحقيـــق أهدافها، وبما 
تحمله من قيم الحرية واحترام حقوق اإلنسان والتعايش المشترك ِعرًقا وديًنا 
ومذهًبـــا، وهـــي مـــن القَيم الـــواردة فـــي جميع األديان الســـماوية وفـــي اإلعالن 

العالمي لحقوق اإلنسان ومجموعة العهود والمواثيق المساندة للديمقراطية.

عبدعلي الغسرة

70 عاما بين تأسيس اتحاد الغرف العربية واليونيسمو )3(

طفٌل شـــديُد العداء، امرأٌة تنفجـــُر بالغضِب في كل حين مع أبنائها وزوجها، 
رجـــٌل ُيهـــدُد زوجتـــه ويعتـــدي عليهـــا بالضـــرب دون أن ترتكـــَب خطـــأ، أٌب 
ُيوّبـــُخ ولـــده ويمارُس عليه عنفًا جســـديًا ونفســـيًا على الـــدوام ودون مبرر، 
اَق اآلخرين برصاِص  ســـائُق ســـيارٍة يقوُد ســـيارته كالمجنون ويرشُق الُســـوَّ
لســـانه البـــذيء... ُصوٌر من المحيط الذي نحيا فيـــه وقعْت عليها أبصاُرنا أو 
التقطناها وال ريب، بل قد نكوُن نحن مادَة تلك الصور ال ُملتقطيها؛ فلنتفق 
بدايًة على وجوِد تلك الصور، ثم لنسأل، أهي صوٌر عادية من البيئة، أم هي 

تلوٌث بيئي نعلُم بوجوده ونناُم على قمامته؟
لِـــَم ننبـــُش القبـــوَر العِفنة، وُنحـــِرَك المياَه اآلِســـنة؟ حســـنًا، ألنها عِفنـــة، ألنها 
آِســـنة! ألنـــه البد لنا من إماطـــِة اللثاِم عنها، ألنَّ الُجـــرَح المتقيَح يتقيُح أكثر 
تحت ِضمادته، وتحت ســـقوِف منازلنا قصٌص شتى لأللِم والبؤس، لزيجاٍت 
ليســـت حقيقية، وآلباٍء يظنوَن أنهم ُيربون أبناَءهم جيدًا، وألمهاٍت مرضى 
باالكتئـــاب، نحـــن نعاني من األدواِء النفســـية والروحية التـــي قادْت مراكبنا 

لمـــراٍس مظلمـــة رْطبة وموحشـــة، وكلما ظننا أننا رســـينا أخيرًا إلى شـــاطئ 
األمـــان قذفـــْت بنا األمـــواُج مرًة تلـــو األخرى لقلـــِب المحيط الهـــادر؛ فكيف 

نخرُج من هذه الدوامة التي غِرقنا فيها إذًا؟
هـــذه المـــرأُة العصبية الغاضبة حليفـــُة النكد على الدوام تعانـــي من اكتئاٍب 
حاد فتك بها بعد الوالدة ربما، وذلك الرجل الذي ُيعنُف امرأته بال جرٍم منها 
أو جنايـــة، لعلـــه قد تعرض لعنـــٍف أو تنمٍر في طفولتـــه، واألُب الذي ظن أنه 
َض لذلك هـــو اآلخر من ِقَبِل  يربـــي طفلـــه بالتنكيِل والتعذيـــب والحبس تعرَّ
والده وال شك، والسائُق الُمتبجُح المتهور غيُر راٍض عن نفسه وعن اآلخرين 
لســـبٍب ما.. لَِم ُننكُر أمراضنا النفسية، لماذا؟ لَِم نتداوى إْن اشتكْت أعضاؤنا 
األلـــم وال نـــداوي جراحات أرواِحنا وأنفســـنا؟ لِـــَم ُينكُر الـــزوج وجود مرٍض 
نفســـي يفتـــُك بزوجتـــه وهو الـــذي يعاني كل يوٍم مـــن مزاجهـــا المتقلب؟... 

“المقال كامال في الموقع اإللكتروني”.

اآلفات النفسية... داء أم وصمة عار؟

اآلراء الواردة في 
»منطلقات« تعبر 
عن أصحابها وال 
تلزم »             «

للتواصل: 17111483

االستهتار باإلرشادات يعرقل عمل الدولة في مكافحة الجائحة
لندع األحكام العامة ولنناقش بالتفصيل ما حدث وكان سببا في ارتفاع 
تفشـــي فيـــروس كورونا بشـــكل كبيـــر وملحوظ خـــالل األيـــام األخيرة، 
فحســـب األرقام التي ذكرهـــا الفريق الوطني الطبـــي للتصدي لفيروس 
كورونا المبنية على أســـبوعين بعد عيد الفطر وعاشـــوراء ونشـــرت في 
الصحافة المحلية، هناك توســـع في االســـتهتار وعدم التقيد بتوجيهات 
اللجـــان الطبيـــة وكذلـــك رجال الدين، ما كان ســـببا فـــي مضاعفة جهود 
الدولة وتحملها أعباء ثقيلة بعد أن نجحت في خفض معدالت انتشـــار 
الفيروس والتعامل مع الموقف بكل نجاح “طبيا واســـتعدادا وتنظيما”، 
ولكـــن مخالفـــة البعـــض لإلرشـــادات والتعليمـــات الصحية الصـــادرة من 
الجهـــات المعنية، ســـيطيل أمـــد الوباء في مجتمعنا وعـــدم الخروج من 

دائرته.
لقد وضعت الدولة اإلرشـــادات الصحية والوقائية والتعليمات للحد من 
انتشـــار الفيـــروس، ليتكئ عليهـــا جميع المواطنيـــن والمقيمين للوصول 
إلى الهدف وهو “تصفير الحاالت” أو انخفاضها، واتباع تعليمات الفريق 
الوطنـــي الطبـــي للتصـــدي لفيـــروس كورونـــا ليس أمـــرا نســـبيا يختلف 

باختـــالف األشـــخاص، إنما واجب ومســـؤولية وطنية، وليـــس هناك أي 
عذر مهما كان يبيح للشـــخص مخالفة االلتـــزام باإلجراءات االحترازية 
والتدابيـــر الوقائية، فما شـــاهدناه كان خروجا عن المنهج الذي رســـمته 
الدولـــة بكل أجهزتهـــا، وأيضا على فتـــاوى المراجع الدينيـــة التي أكدت 
مـــرارا وجـــوب االلتـــزام بالتوصيـــات، والتجمعـــات الدينيـــة وغيرها من 

التجمعات هي أكثر ما يؤدي إلى انتشار الفيروس.
فـــي مثل هذا الوضـــع تكون مصلحـــة الوطن فوق مصلحـــة الفرد، ومن 
يتعمـــد االســـتهتار والخروج عـــن القاطرة والمســـار يســـتهدف مقدرات 
الوطن ويســـتنزف جهود الكـــوادر الطبية، ويعبث وينشـــر المخاطر في 
المجتمـــع، بـــل يعرقـــل عمل الدولـــة في مكافحـــة الجائحـــة، وفي نفس 
المجال ال نريد أن يخرج علينا أحد بفنون الكالم ويتفلســـف كالفالسفة 
اليونانيين ويشير إلى االستهداف والتعدي على الحرية الشخصية في 
وســـائل التواصل االجتماعي، فالمدافع التي تستخدم قذائف التحريف 
والقفز على الحقائق لم تعد تعمل ومكشوفة.. التزم بدقة كاملة وساعد 

أهلك ومجتمعك وهذا هو لب الموضوع بإيجاز شديد.
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