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:ó«ª◊GóÑY óªMCG Öàc
 »fóªdG ™ªàéªdG äÉª¶æe ƒ∏ãªe ÖdÉW
 ¢ûjÉ©à∏d  øjôëÑdG  áμ∏ªe  ¿Ó`̀YEG  OÉªàYÉH
 ¢SQóJ  á«îjQÉJ  á≤«Khh  è¡æªc  »ª∏°ùdG
 á«ª°SôdGh  á«eƒμëdG  äÉ°ù°SDƒªdG  »`̀a
 á«YƒàdGh ,á«ª«∏©àdG ¢SQGóªdGh ógÉ©ªdGh
 ,ô°ûædGh ΩÓYE’G πFÉ°Sh ™«ªL »a É¡fCÉ°ûH
 áëaÉμªH »æ©e ¿ƒfÉb QGó°UEÉH GƒÑdÉW Éªc

.á«gGôμdG òÑfh …ô°üæ©dG õ««ªàdG
 á©HGôdG  πª©dG  á°TQh  ∫ÓN  ∂dP  AÉL
 πLCG  øe  á«LQÉîdG  IQGRh  É¡àª¶f  »àdG
 ¥ƒ≤ëd  á∏eÉ°ûdG  á«æWƒdG  á£îdG  OGó``̀YEG
 äÉ`̀°`̀ù`̀°`̀SDƒ`̀ª`̀dG  QhO{  :¿Gƒ`̀æ`̀©`̀H  ¿É`̀ °`̀ ù`̀ fE’G
 »fóªdG  ™ªàéªdG  äÉ`̀ª`̀¶`̀æ`̀eh  á`̀«`̀æ`̀Wƒ`̀dG
 ,z¿É`̀°`̀ù`̀fE’G ¥ƒ`̀≤`̀M ô`̀jƒ`̀£`̀Jh õ`̀jõ`̀©`̀J »`̀a
 äÉª¶æªd  Óãªe  173  øe  ôãcCG  ácQÉ°ûªH
 èeÉfôH »∏ãªeh áμ∏ªªdÉH »fóªdG ™ªàéªdG
 á«°VƒØªdGh  »`̀FÉ`̀ª`̀fE’G  Ió`̀ë`̀à`̀ª`̀dG  º```̀eC’G
 ø««fÉªdôÑdGh  ¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤ëd  á«eÉ°ùdG
 É`̀gQGOCG  »àdGh  ø««eÓYE’Gh  ø««Øë°üdGh
 π°ü«a øH ¬∏dGóÑY á«LQÉîdG ôjRh óYÉ°ùe

.äÉYÉ°S 6 QGóe ≈∏Y …ô°ShódG ôÑL øH
 »fóªdG  ™ªàéªdG  QhO  á«ªgCG  Ghó`̀cCGh
 ájOÉ°üàb’G  IÉ`̀«`̀ë`̀dG  π°UÉØe  ™«ªL  »`̀a
 ô°ûf  á`̀«`̀ª`̀gCGh  ,á«aÉ≤ãdGh  á«YÉªàL’Gh
 äÉ`̀°`̀ù`̀°`̀SDƒ`̀ª`̀dG  QhOh  ¥ƒ`̀≤`̀ë`̀dÉ`̀H  »``̀Yƒ``̀dG

 »fóªdG  ™ªàéªdG  äÉ`̀ª`̀¶`̀æ`̀eh  á`̀«`̀æ`̀Wƒ`̀dG

 IQhô°V  ≈∏Y  GhOó`̀°`̀Th  ,∂`̀ dP  ≥«≤ëJ  »`̀a

 á«∏gC’G  äÉª¶æªdGh  äÉ«©ªédG  ácQÉ°ûe

 á£îdG  OGó``̀YEG  »a  äÉ`̀«`̀∏`̀bC’Gh  äÉ«dÉédGh

.á«æWƒdG

 á«æWƒdG  á£îdG  ¿ƒμJ  ¿CG  ≈dEG  GƒYOh

 Ióæà°ùeh  á∏eÉ°T  á£Nh  É«æWh  ÉYhô°ûe

 ,¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤ëd  á«dhódG  ô«jÉ©ªdG  ≈∏Y

 á«ªæàdG  ±Gó``̀gCG  ò«ØæàH  á£îdG  §`̀HQ  ™`̀e

 ≈∏Y ¢UÉîdG ´É£≤dG ™«é°ûJh ,áeGóà°ùªdG

 ºYOh ¿É°ùfE’G ¥ƒ≤M õjõ©J »a áªgÉ°ùªdG

.»fóªdG ™ªàéªdG

 äÉ«©ªédG  ™`̀°`̀Vh  º««≤àH  Gƒ`̀Ñ`̀dÉ`̀Wh

 áª¶fC’Gh ¿ƒfÉ≤dG ÖLƒªH É¡∏ªYh á«∏gC’G

 »a ø«∏eÉ©dG äGQób AÉæH ™e ,É¡H ∫ƒª©ªdG

 ¿hÉ©àdG õjõ©Jh »fóªdG ™ªàéªdG äÉª¶æe

 ,ádhódG äÉ°ù°SDƒeh »fóªdG ™ªàéªdG ø«H

 äÉª¶æªd  »dÉªdG  º`̀Yó`̀dG  ô«aƒJ  á`̀«`̀ª`̀gCGh

 èeÉfôH ôjƒ£J ∫ÓN øe »fóªdG ™ªàéªdG

.É¡d á«dÉªdG äGóYÉ°ùªdGh íæª∏d

 »fÉjõdG ∞«£∏dGóÑY .O ócCG ¬ÑfÉL øe

 á«æWƒdG  äÉ°ù°SDƒªdG  ¿CG  á«LQÉîdG  ôjRh

 âægôH  »`̀fó`̀ª`̀dG  ™`̀ª`̀à`̀é`̀ª`̀dG  äÉ`̀ª`̀¶`̀æ`̀eh

 áμ∏ªe  ¬Jó¡°T  Éª«a  á«°SÉ°SCG  Iõ«cQ  É¡fCG

 É¡Jô«°ùe  »a  Ωó≤Jh  Qƒ£J  øe  øjôëÑdG

 õjõ©J »a á∏YÉa IGOCGh ,á∏eÉ°ûdG ájƒªæàdG

 ø«jƒà°ùªdG  ≈∏Y  øjôëÑdG  áμ∏ªe  áfÉμe

 IQGRh  »©°S  G kócDƒe  ,»dhódGh  »ª«∏b’G

 á`̀dÓ`̀L á````̀jDhQ ≥`̀«`̀≤`̀ë`̀J ≈```̀ dEG á`̀«`̀LQÉ`̀î`̀dG

 ¥ƒ`̀≤`̀ë`̀dG á`̀aÉ`̀≤`̀K ô`̀°`̀û`̀æ`̀d ió`̀Ø`̀ª`̀ dG ∂`̀∏`̀ª`̀dG

 á`̀ dGó`̀©`̀ dG º`̀«`̀b ≥`̀«`̀ª`̀©`̀Jh ,äÉ```̀Ñ```̀LGƒ```̀dGh
 äÉjôëdG ¿Éª°Vh ,ádAÉ°ùªdGh á«aÉØ°ûdGh
 áæWGƒe  ≥«≤ëJh  ,á«°SÉ°SC’G  ¥ƒ≤ëdGh
 ,á«dhDƒ°ùeh  ájôM  πμH  É¡bƒ≤M  ¢SQÉªJ
 áÄ«H  »a  á«æWƒdG  É¡JÉÑLGh  πμH  Ωƒ≤Jh
 ¢ûjÉ©àdGh íeÉ°ùàdG ≈∏Y óªà©J á«©ªàée
 ô```̀NB’G ∫ƒ``̀Ñ``̀bh ∫OÉ`̀ Ñ`̀ à`̀ ª`̀ dG ΩGô```̀ à```̀M’Gh
 ¥GôYC’Gh  ¿É`̀jOC’G  ∞∏àîe  ø«H  ºgÉØàdGh
 ¥ƒ`̀≤`̀M ΩGô`̀ à`̀MÉ`̀ H º`̀©`̀æ`̀Jh ,∞``̀FGƒ``̀£``̀dGh

.¿É°ùfE’G
 ôjRh  ¿Gó«ªM  π«ªL  ∞°ûc  √Qhó``H
 Oó`̀Y  ¿CG  á`̀«`̀YÉ`̀ª`̀à`̀L’G  á`̀«`̀ª`̀æ`̀à`̀dGh π`̀ª`̀©`̀dG
 øjôëÑdG  áμ∏ªe  »`̀a  á«∏gC’G  äÉª¶æªdG
 πÑb  á«∏gCG  äÉª¶æe  105  RhÉéàj  ’  ¿Éc
 Ée  ≈`̀dEG  Égó©H  Oó©dG  ™ØJô«d  ,2002  ΩÉY
 ΩÉY  »`̀a  á`̀«`̀∏`̀gCG  áª¶æe  640  ≈∏Y  ó`̀jõ`̀j
 ájô«N  äÉ`̀ª`̀¶`̀æ`̀e  ø`̀«`̀H  ´ƒ`̀æ`̀à`̀J  ,2020
 á«HÉÑ°Th  á«FÉ°ùfh  á«bƒ≤Mh  á«YÉªàLGh
 ,á«ÑæLC’G  äÉ«dÉé∏d  äÉ«©ªLh  á«æ¡eh
 á°ù°SDƒeh á«©ªL 11 ∑Éæg ¿CG ≈dEG G kô«°ûe
 áÑbGôeh  ó°UôH  ¢üàîJ  á«æWh  á«∏gCG
 »a É```̀gQhO ¢`̀SQÉ`̀ª`̀Jh ¿É`̀ °`̀ù`̀fE’G ¥ƒ`̀≤`̀M
 Iõ«ªe  Oƒ¡éH  Ωƒ`̀≤`̀Jh  á«∏YÉØH  áμ∏ªªdG
 É¡æe ≥∏©àj Ée πc ôjƒ£Jh õjõ©Jh ºYód

.¿É°ùfE’G p¥ƒ≤ëH
(9h 8¢U π«°UÉØàdG)

¿É°ùfE’G ¥ƒ≤M á£N OGóYEG »a á«∏gC’G äÉª¶æªdG ∑Gô°TEG
É«dhOh Éª«∏bEG øjôëÑdG á``fÉμe õjõ©J »a á∏YÉa IGOCG »fóªdG ™ªàéªdG :á``«LQÉîdG ô``jRh

á«∏YÉØH áμ∏ªªdG »a ¿É°ùfE’G ¥ƒ≤M ÖbGôJ á«æWh á«∏gCG á°ù°SDƒe 11 :π``ª©dG ôjRh

.á«LQÉîdG ôjRh |.á«YÉªàL’G á«ªæàdGh πª©dG ôjRh |.á«LQÉîdG ôjRh óYÉ°ùe |

.AGQRƒdG ¢ù«FQ ƒª°S |

 ôãcCG »```Ø©J zá``«ë°üdG ø``¡ªdG{
äÉ``eGô¨dG ø``e »``æ¡e 400 ø``e

 ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U øe IQOÉ°üdG äÉ¡«LƒàdG ≈∏Y AÉæH
 á«æWƒdG  áÄ«¡dG  âØYCG  AGQRƒ``dG  ¢ù«FQ  áØ«∏N  ∫BG  ¿Éª∏°S  øH  áØ«∏N
 GQÉÑàYG  äÉeGô¨dG  øe É«æ¡e  418 á«ë°üdG  äÉeóîdGh ø¡ªdG  º«¶æàd

.2020 ôjGôÑa ô¡°T øe
 »HòY  º`̀jô`̀e  IQƒ`̀à`̀có`̀dG  áÄ«¡∏d  …ò«ØæàdG  ¢ù«FôdG  äOÉ``̀°``̀TCGh
 ƒª°Sh ióØªdG ∂∏ªdG ádÓL øe π°UGƒàªdGh ô«ÑμdG ôjó≤àdÉH áªgÓédG
 ∫hC’G  ÖFÉædG  ≈∏YC’G  óFÉ≤dG  ÖFÉf  ó¡©dG  »dh  ƒª°Sh  AGQRƒ`̀dG  ¢ù«FQ
 »a ø«∏eÉ©dG Éª«°S ’h »ë°üdG ´É£≤dG Qhód AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«Fôd
 áë°U  ßØM  »a  …OÉjQ  QhO  øe  ¬H  ¿ƒeƒ≤j  Éªd  ;á«eÉeC’G  ±ƒØ°üdG

.™ªàéªdG áeÓ°Sh
 πÑb  áYƒaóªdG  äÉeGô¨dG  ´ÉLôà°SÉH  âeÉb  áÄ«¡dG  ¿CG  âaÉ°VCGh
 »dÉªLEG ≠∏Hh ,ø«≤ëà°ùªdG äÉHÉ°ùM »a É¡YGójEÉH äÉ¡«LƒàdG Qhó°U
 øe  É«æ¡e  418`d  QÉæjO  ∞dCG  24  øe  ôãcCG  ¢Uƒ°üîdG  Gò¡H  äGAÉØYE’G

.¬îjQÉJ ≈àM »eƒμëdG ´É£≤dG »a ø«∏eÉ©dG
 Qƒa  âeÉbh  ,äÉ¡«LƒàdG  √ò`̀g  É«dÉY  øªãJ  áÄ«¡dG  q¿CG  äó``̀cCGh
 ¢ùμ©j  QGô≤dG  Gòg q¿EG  PEG  ,ΩRÓdG  PÉîJ’ πª©dGh  ≥«°ùæàdÉH  ÉgQhó°U
 QhóH  ¿ƒeƒ≤j  øjòdG  É¡«Ñ°ùàæe  ™«ªLh  á«ë°üdG  áeƒ¶æªdG  áfÉμe
 »°ûØJ  ó©H  Éª«°S  ’h  ±hô`̀¶`̀dG  ∞∏àîe  »a  ó`̀FGQ  »fÉ°ùfEGh  »æWh
 ≈∏Y áØYÉ°†e GQGhOCGh Iô«Ñc äÉ«dhDƒ°ùe ¢Vôa Ée ,zÉfhQƒc{ áëFÉL

.»Ñ£dG ´É£≤dG ≥JÉY
(2¢U π«°UÉØàdG)

 »a  äGƒYódG  Iô«NC’G  á`̀fhB’G  »a  äóYÉ°üJ
 ∞ sãch  .»fÉMhQ  ¢ù«FôdG  ádÉ≤à°S’  ¿GôjEG  πNGO
 »`̀fÉ`̀MhQ ≈`̀∏`̀Y º`̀¡`̀Wƒ`̀¨`̀°`̀V ø``e ¿ƒ`̀ «`̀MÓ`̀ °`̀UE’G
 √QGôªà°SG øe ihóL ’ ¬fCG GhôÑàYGh ,ádÉ≤à°SÓd
 äÉ°SÉ«°ùdG  º`̀°`̀SQ  á£∏°S  ¬cÓàeG  Ωó`̀Y  π`̀X  »`̀a
 »dƒ°UC’G  ôμ°ù©ªdG  ¿CG  ’EG  ,äGQGô`̀≤`̀ dG  PÉ`̀î`̀JGh
 º`̀¡`̀JGh  Ió`̀°`̀û`̀H  äGƒ``̀Yó``̀dG  √ò``̀g  ó`̀≤`̀à`̀fG  Oó°ûàªdG
 á«dhDƒ°ùªdG  πªëJ  ø`̀e  Üô¡àdÉH  ø««MÓ°UE’G

.z¿GôjEG áææÑd{ øe GhQòMh
 »MÓ°UE’G  »°SÉ«°ùdG  Gô`̀NDƒ`̀e  ≥`̀∏`̀WCG  ó`̀bh
 »`̀fÉ`̀MhQ  ¢ù«FôdG  ≈``̀dEG  Iƒ`̀Yó`̀dG  …ó`̀Ñ`̀Y  ¢SÉÑY
 ,á«MÓ°UE’G  zOÉªàYG{  áØ«ë°U  ôÑY  ádÉ≤à°S’ÉH
 IƒéØdGh  »dÉëdG  ™°VƒdG  QGôªà°SG{  ¿CG  ôÑàYGh
 ≈∏Y  Ghô£«°S  øjòdG  ,øjOó°ûàªdG  ø«H  áªFÉ≤dG
 ójõe  ≈dEG  ’EG  …ODƒj  ød  ø««MÓ°UE’Gh  ,¿ÉªdôÑdG
 óë∏d  á«°SÉ«°ùdG  ¢UôØdG  ´É«°Vh  ∞©°†dG  øe
 áæª«g  πX  »`̀a{  ¬`̀fCG  ≈`̀dEG  Gô«°ûe  ,zπcÉ°ûªdG  øe
 ìô`̀à`̀bCG  º¡dõY  ≈∏Y  IQó`̀≤`̀ dG  Ωó``̀Yh  ø««dƒ°UC’G
 ¿CG  »`̀gh  á«°üî°T  IQOÉ`̀Ñ`̀e  »`̀fÉ`̀MhQ  òîàj  ¿CG

.zπ«≤à°ùj
 »æ©j  ’  ÜÉ``ë``°``ù``f’G{  ¿CG  …ó``Ñ``Y  iCGQh
 ,zäÉ`̀eRC’G  πëd  ≥jô£dG  íàa  ƒg  πH  ,êÉéàM’G
 ádÉ≤à°SÓd  Iƒ``YO  π`̀c{  ¿CG  ø`̀e  ¬Ø°SCG  ø`̀Y  ÉHô©e
 ΩÉàdG  ∫É°üØfÓd  Iƒ`̀YO  É¡fCÉH  ¿Gô``̀jEG  »a  ºLôàJ
 ,zAGôàa’Gh  ó≤ëdGh  AÉ°†¨ÑdGh  AGó©dÉH  ¬LGƒJh
 á©bƒàªdG  äÉ`̀gƒ`̀jQÉ`̀æ`̀«`̀°`̀ù`̀dG  π`̀X  »``̀a{  :ÉØ«°†e
 »fÉMhôd  øμªj  ’  á«μjôeC’G  äÉHÉîàf’G  Ö≤Y
 PÉîJG øe øμªàj ød ¬fC’ ;á°SÉFôdG »a QGôªà°S’G
 πμH  É«∏©a  ¿ƒªμëàj  øjôNBG  OƒLƒH  äGQGô`̀≤`̀dG

.zó∏ÑdGh Ö©°ûdG πLCG øe ¬∏c Gògh ,™«°VGƒªdG
 ¢†©H  πÑb  ø`̀e  ÉÑ«MôJ  â«≤d  …óÑY  Iƒ`̀YO

 ¬∏dGóÑY º¡æe ,OÓÑdG »a á«MÓ°UE’G äÉ«°üî°ûdG
 ,√ÉjEG ÉØ°UGh ,ìGôàb’ÉH Ö qMQ …òdG √OGR ¿É°†eQ
 ¢ü∏îà∏d  ó«L{  ¬fCÉH  ,ôàjƒJ  ≈∏Y  ¬d  Iójô¨J  »a

.zäÉ«dhDƒ°ùªdG í«°VƒJh ∑ÉÑJQ’G øe
 √ò``g Gƒ``̀°``̀†``̀aQ ¿Gô``````̀jEG »``̀ a ¿hOó``̀°``̀û``̀à``̀ª``̀dG
 á«dƒ°UC’G  z¿É`̀¡`̀«`̀c{  áØ«ë°U  äô``̀cPh  .Iƒ`̀Yó`̀dG
 QhódG  áeRCG  ¿ƒYQÉ°üj  øjòdG  ø««MÓ°UE’G{  ¿CG
 øe  ádÉ≤à°S’G  »`̀fÉ`̀MhQ  ≈∏Y  Gƒ°VôY  ájƒ¡dGh
 áYOÉîdG  º¡JÉ«é«JGôà°SG  çó``̀MCG  »`̀a  á°SÉFôdG
 ,ø««MÓ°UE’G{ ¿CG Iôcòe ,záÑ°SÉëªdG øe Ühô¡∏d
 äÉHÉîàf’G  »a  πeÉμdÉH  »fÉMhQ  GƒªYO  øjòdG
 ôÑY  É¡H  GƒMÉWCGh  áeƒμëdG  Gƒ°üàeG  ,á«°SÉFôdG
 ¿B’G  ¿ƒMôà≤j  Ωƒ«dG  ºg  Égh  ,∞«©°†dG  º¡FGOCG

.zádÉ≤à°S’G ¬fhójDƒj …òdG ¢ù«FôdG ≈∏Y
 ,ø««MÓ°UE’G ∑ƒ∏°S{ ¿CG âë°VhCG áØ«ë°üdG
 ™°VƒdG  ø`̀Y  ¿ƒ`̀«`̀°`̀ù`̀«`̀Fô`̀dG  ¿ƒ`̀dhDƒ`̀°`̀ù`̀ª`̀dG  º``̀gh

 º¡°ùØfCG  QÉ¡XEG  ¿ƒdhÉëj  º¡fCÉH  »°ûj  ,»dÉëdG
 OÉ`̀≤`̀à`̀fG ∫Ó``̀N ø``e á`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀∏`̀d ¿hó`̀≤`̀à`̀æ`̀e º`̀¡`̀fCÉ`̀H

 .záeƒμëdG øY º¡°ùØfCÉH …CÉædGh »fÉMhQ
 ìGôàbG  ¿EG  áØ«ë°üdG  âdÉb  iôNCG  á«MÉf  øe
 Iô«°ûe ,z»μjôeC’G ´hô°ûªdG{ Ωóîj ø««MÓ°UE’G
 (ájƒ¡dG ΩGó©fG) ≈∏Y ºFÉb ´hô°ûªdG Gòg{ ¿CG ≈dEG
 á`̀«`̀μ`̀jô`̀eC’G  äGô`̀HÉ`̀î`̀ª`̀dG  Iõ`̀¡`̀LCG  ¬`̀«`̀dEG  ≈©°ùJh
 ,z¿ÉæÑdh  ¥Gô©dG  »a  á«∏«FGô°SE’Gh  á«fÉ£jôÑdGh
 »a  AGQRƒ``̀dG  ¢ù«FQ  ádÉ≤à°SG  øY  á∏ãeCG  á«£©e
 É¡à°TÉY »àdG äÉeRC’Gh ¿ÉæÑd »a ºK øeh ¥Gô©dG
 ádÉ≤à°S’ äGƒYódG ¿CG IôÑà©e ,∂dP ó©H ¿ÉàdhódG

.z¿GôjEG áææÑ∏d{ ádhÉëe »g »fÉMhQ
 »°SÉ«°ùdG §°TÉædG í°VhCG ¬°ùØf ¥É«°ùdG »a
 ¿É`̀¡`̀L{  áØ«ë°U ™`̀e  å`̀jó`̀M »`̀a  Ωó`̀≤`̀e  ¿É`̀é`̀«`̀H
 øe  ¿B’G  ≈àM  ™ª°ùf  ºd{  :ájOÉ°üàb’G  zâ©æ°U
 G kó≤àæe ,z»ëæàdGh ádÉ≤à°SÓd √OGó©à°SG »fÉMhQ
 »ëæàdÉH  »fÉMhôd  ô«NC’G  …óÑY  ¢SÉÑY  ¢VôY
 ø«YGódG ≈∏Y Öéj{ ¬fCG ≈dEG Gô«°ûe ,á°SÉFôdG øY
 ÉμjôeCG ™e äÉ°VhÉØªdG ´ƒf ìô°T ádÉ≤à°S’G ≈dEG
 ¿C’  ,iƒà°ùe  …CG  ≈∏Yh  ÉªFGO  É¡fhó°ü≤j  »àdG
 ™e  π``̀ bC’G  ≈∏Y  ,¢`̀VhÉ`̀Ø`̀à`̀dG  ¿CG  ƒ`̀g  Éæ°VGôàaG
 ,ÖeGôJ  ódÉfhO  »μjôeC’G  ¢ù«FôdG  πãe  ¢üî°T

.zπëdG ƒg ¢ù«d
 ∫ƒ`̀M ´Gô`̀ °`̀ü`̀ dG  Gò``̀g ¿EG  Gƒ``dÉ``b  ¿ƒ`̀Ñ`̀ bGô`̀e
 »àdG  áæMÉ£dG  á`̀eRC’G  ¢ùμ©j  »fÉMhQ  ádÉ≤à°SG
 ¬JGQÉ«Jh √Gƒb πμH ΩÉ¶ædG õéYh ¿GôjEG É¡°û«©J
 ∫hÉëj  Gò`̀g  ¬ØbƒªH  πμdG  ¿CGh  ,É¡àédÉ©e  øY
 »a  á`̀°`̀UÉ`̀Nh  á«dhDƒ°ùªdG  πªëJ  ø`̀e  Üô`̀¡`̀à`̀dG
 äÉHÉîàfG  Üô`̀bh  ΩQÉ©dG  »Ñ©°ûdG  Ö°†¨dG  πX
 á«Ñ©°T  á°VÉØàfG  ´’ó`̀fG  øe  ±ƒîdGh  á°SÉFôdG

.iôNCG

»fÉMhQ á``dÉ≤à°S’ ¿Gô``jEG »a äGƒ``YódG ó``YÉ°üJ
z¿GôjEG áææÑd{ øY ¿ƒKóëàj ¿hOó°ûàªdGh ..√QGôªà°SG øe ihóL ’ :¿ƒ«MÓ°UE’G

á«dhDƒ°ùªdG πªëJ øe Üô¡àj πμdGh Ö°VÉZ Ö©°ûdGh õLÉY ΩÉ¶ædG :¿ƒ``ÑbGôe

.»fÉMhQ ¢ù«FôdG |
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:ÜÉjO ó«dh Öàc
 äÉMGôàbG á©°ùJ ≈∏Y ¢ùeCG ¬à°ù∏L »a ÜGƒædG ¢ù∏ée ≥aGh
 ,ó©H  ø`̀Y  º«∏©àdG  ´ƒ°VƒªH  ≥∏©àJ  ∫Éé©à°SG  áØ°üH  áÑZôH
 äÓeÉ©dG  äÉ`̀¡`̀eC’G  AÉØYEG  »a  â∏ãªJ  ,áeƒμëdG  ≈`̀dEG  É¡àdÉMEGh
 ΩÉ©dG  ø«YÉ£≤dG  »a  ó©H  øY  πª©dGh  ,πª©dG  ≈dEG  Qƒ°†ëdG  øe
 ´Gô°SEGh  ,á«FGóàH’G  á∏MôªdG  »a  º¡FÉæHCG  á©HÉàªd  ,¢UÉîdGh
 ≈∏Y  zÜƒ`̀à`̀HÓ`̀dG{  Iõ`̀¡`̀LCG  ™jRƒJ  »a  º«∏©àdGh  á«HôàdG  IQGRh
 IQGRƒ∏d  á©HÉàdG  ä’É°üJ’ÉH  á°UÉîdG  áμÑ°ûdG  ájƒ≤Jh  ,áÑ∏£dG
 …hPh ,ΩÉY πμ°ûH QƒeC’G AÉ«dhC’ QÉ©°SC’G ¢†«ØîJ IÉYGôe ™e

.¢UÉN πμ°ûH OhóëªdG πNódG
 IQGRh  πÑb  øe  á«fhôàμdE’G  ™∏°ùdG  ≈∏Y  áHÉbôdG  ójó°ûJh  
 ,ø«μ∏¡à°ùª∏d  QÉ©°SC’Gh  ¥ƒ°ùdG  §Ñ°Vh  ,áYÉæ°üdGh  IQÉéàdG
 Gòg  »`̀a  ¥ƒ°ùdG  √ó¡°ûJ  …ò``dG  ô«ÑμdG  ´É`̀Ø`̀JQ’G  ÖÑ°ùH  ∂``dPh
 ,Iõ`̀¡`̀LC’G  √ò¡d  ™«ÑdG  ø`̀cÉ`̀eCG  »a  QÉ©°SC’G  ÜQÉ°†Jh  ,´É£≤dG
 á«HôàdG  IQGRh  AGô`̀°`̀Th  ,É`̀¡`̀H  á°UÉîdG  ô«jÉ©ªdG  »`̀a  ¢û¨dGh
 øe  ’ó`̀H  á«°VGôàa’G  ¢ü°üë∏d  É«aGôàMG  ÉéeÉfôH  º«∏©àdGh
 ô°SC’G øe äÉÑdÉ£dGh áÑ∏£dG ™«ªL ∫ƒ°üMh ,(õª«àdG) èeÉfôH
 á«ªæàdGh πª©dG IQGRh πÑb øe ºYódG ≈∏Y ø«∏°UÉëdGh ø«∏é°ùªdG
 πX  »a  ,á°†Øîeh  áeƒYóe  (âfôàfEG)  äÉbÉH  ≈∏Y  á«YÉªàL’G
 AÉ°ûfEGh  ,ó©H  øY  º«∏©àdG  QGôªà°SGh  ,ÉfhQƒc  áëFÉL  äÉ«YGóJ
 ;á«eƒμëdG  ¢SQGóªdG  øe  á°SQóe  πμd  á°UÉN  á«ª«∏©J  áHGƒH
 »eƒ«dG º«∏©àdG π«©ØJh ,á«fhôàμdE’G áHGƒÑdG ≈∏Y §¨°†dG ™æªd
 ó©H  øY  º«∏©àdG  äÉ`̀bhCG  º«°ù≤Jh  ,ø«ª∏©ªdG  πÑb  øe  ô°TÉÑªdGh

.äÉ¡eCÓd πª©dG äÉYÉ°S π«∏≤Jh ,á«°SGQódG πMGôªdG Ö°ùëH
 óFGƒa  øe  AÉØYE’ÉH  áÑZôH  ìGôàbG  ≈∏Y  ¢ù∏éªdG  ≥aGh  Éªc
 ,ΩOÉ≤dG  ôÑª°ùjO  ≈dEG  ôÑªàÑ°S  øe  ¢Vhô≤dG  π«LCÉJ  ≈∏Y  ∑ƒæÑdG
 ¢ù«FQ  å«ã¨dG  ídÉ°U  QƒàcódG  QÉ°ûà°ùªdG  ó«cCÉJ  øe  ºZôdG  ≈∏Y
 ô«Z  ìGôàb’G  Gòg  ¿CG  ¢ù∏éªdÉH  ø««fƒfÉ≤dG  øjQÉ°ûà°ùªdG  áÄ«g
 ≥∏©àj  ¬fƒc  »a  øjôëÑdG  áμ∏ªe  Qƒà°SO  ∞dÉîjh  …Qƒà°SO
 ¿C’  ∂`̀dP  É¡≤M  øe  ¢ù«d  áeƒμëdG  ¿CGh  ,∑ƒæÑdG  óFGƒa  AÉ¨dEÉH
 ò«ØæJ  áeƒμëdG  ™«£à°ùJ  ’h ∑ƒæÑ∏d  á°UÉN á«μ∏e  »g óFGƒØdG

.á°UÉîdG á«μ∏ªdÉH ≥∏©àj ôeCG
(10¢U π«°UÉØàdG)

 AÉæÑdG OGƒe QÉ©°SCG ¢VÉØîfG
»`æμ°ùdG ´É```£≤dG ¢``û`©æj

:¢SÉÑY ∫Gƒf âÑàc
 QÉ©°SCG  »a  É°VÉØîfG  á«∏ëªdG  ¥Gƒ°SC’G  äó¡°T
 ∞∏àîe ôKCÉJh zÉfhQƒc{ áëFÉL ÖÑ°ùH AÉæÑdG  OGƒe
 ≈dEG  iOCG  ∂dP  πc  ,ájOÉ°üàb’G  ´É°VhC’ÉH  äÉYÉ£≤dG
 áfQÉ≤e  %50  ≈∏Y  äOGR  áÑ°ùæH  ™«ÑdG  ácôM  ƒªf
 ¢TÉ©àfG  ≈`̀ dEG  √Qhó``̀H  iOCG  Gò`̀gh  ,»°VÉªdG  ΩÉ©dÉH

.á«YÉªàL’G äƒ«ÑdGh »æμ°ùdG ´É£≤dG
 Gòg  zè«∏îdG  QÉÑNCG{```d  AÉæH  OGƒ`̀e  QÉéJ  ó`̀cCGh
 øe  ¢†ØîfG  Ö°ûîdG  ¿CG  ≈dEG  øjô«°ûe  ,¢VÉØîf’G
 ójóëdGh ,Ö©μªdG ôàª∏d GQÉæjO 85 ≈dEG GQÉæjO 120
 ô©°S ¢†ØîfG Éª«a ,ô«fÉfO 210 ≈dEG ô«fÉfO 310 øe
 ô©°ùdG  ¿Éc  ¿CG  ó©H  GQÉæjO  24  ≈dEG  ábƒHÉW  100``̀dG
 80  óæY  ô≤à°SG  ∫ƒ°ù¨ªdG  πeôdG  øμd  ,GQÉ`̀æ`̀jO  26
 øe Ö©μªdG ôàªdG ô©°S ¢†ØîfG Éª«a áæë°û∏d GQÉæjO

.GQÉæjO 28 ≈dEG GQÉæjO 30 øe z¢ùμe …ójQ{```dG
 äÉ°ù°SDƒª∏d  ø`̀«`̀μ`̀ª`̀J  º`̀Yó`̀H  QÉ`̀é`̀à`̀ dG  OÉ``̀ °``̀ TCGh
 ¢TÉ©fEG  ≈∏Y  IóYÉ°ùªdGh  á£°SƒàªdGh  Iô«¨°üdG
 Iô«ÑμdG  ájQÉ≤©dG  ™jQÉ°ûªdG  ´ƒLQ GƒæªJh ,´É£≤dG
 ™jQÉ°ûªdG  πãe  ôãcCG  …QÉ≤©dG  ´É£≤dG  ¢û©æJ  »àdG

.á«eƒμëdG á«fÉμ°SE’G
(ájOÉ°üàb’G áëØ°üdG ≈∏Y π«°UÉØàdG)



 á«μjôeC’G  á«æjôëÑdG  ábGó°üdG  á«©ªL  âª¶f
 ï«°ûdG  ¬«a  ∑QÉ°T  å«M  ,∫hC’G  »FôªdG  ´ÉªàL’G
 øjôëÑdG  áμ∏ªe  ô«Ø°S  ,áØ«∏N  ∫BG  ó°TGQ  øH  ¬∏dGóÑY
 ÉgDhÉ°†YCGh  ,á`̀«`̀μ`̀jô`̀eC’G  IóëàªdG  äÉ`̀j’ƒ`̀dG  ió`̀d
 Gƒ∏ªYh  Gƒ°TÉY  øjòdG  ø««μjôeC’G  ø«æWGƒªdG  øe
 á≤«Kh äÉbÓY º¡£HôJh ,øjôëÑdG áμ∏ªe »a äGƒæ°S
 ∫ÓN  iôL  å«M  ,øjôëÑdG  áμ∏ªe  Ö©°Th  IOÉ«≤H
 ¢VGô©à°SGh  ô¶ædG  äÉ¡Lh  ∫OÉÑJ  »FôªdG  QGƒëdG
 ,øjôëÑdG  áμ∏ªe  »a  äGQƒ£àdGh  äGóéà°ùªdG  ôNBG
 ∫hO ¬`̀LGƒ`̀ J »`̀à`̀dG äÉ`̀jó`̀ë`̀à`̀dG å`̀ë`̀H Ö`̀fÉ`̀L ≈```̀dEG
 øe  IOÉØà°ùªdG  ¢`̀ShQó`̀dG  ¢UÓîà°SGh  ,á≤£æªdG

 .(19-ó«aƒc) áëFÉL QÉ°ûàfG á¡LGƒe
 ,áØ«∏N  ∫BG  ó°TGQ  øH  ¬∏dGóÑY  ï«°ûdG  OÉ`̀°`̀TCGh
 IóëàªdG  äÉ``j’ƒ``dG  ió``d  øjôëÑdG  áμ∏ªe  ô«Ø°S
 áªμëH  ,´ÉªàL’G  »a  ¬àcQÉ°ûe  ∫ÓN  ,á«μjôeC’G
 ∫BG  ≈°ù«Y  øH  óªM  ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U  Iô°†M
 áμ∏ªe  âàÑKCG  å«M  ,ióØªdG  OÓ`̀Ñ`̀dG  πgÉY  áØ«∏N
 ÉfhQƒc ¢Shô«a áëFÉL á¡LGƒe »a É¡bƒØJ øjôëÑdG
 áaÉc  áeÓ°Sh áë°U ≈∏Y ®ÉØëdG  É¡fCÉ°T  øe  »àdGh
 áã«ãëdG  »YÉ°ùªdÉH  É kgƒæe  ,ø«ª«≤ªdGh  ø«æWGƒªdG
 ÉgOƒ≤j  »àdG  á∏«ÑædG  á«æWƒdG  á«fÉ°ùfE’G  Oƒ¡édGh
 ∫BG  óªM  øH  ¿Éª∏°S  ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U
 ∫hC’G  ÖFÉædG  ≈∏YC’G  óFÉ≤dG  ÖFÉf  ó¡©dG  »dh áØ«∏N
 øjôëÑdG  ≥jôa  Oƒ¡Lh  ,AGQRƒ``̀dG  ¢ù∏ée  ¢ù«Fôd

 .IQÉÑédG
 áμ∏ªe  Oƒ¡L  ≈∏Y  ¬àª∏c  »a  ô«Ø°ùdG  ≈`̀æ`̀KCGh
 ≈∏Y  ø«ª«≤ªdGh  ø«æWGƒªdG  ™«é°ûJ  »a  øjôëÑdG
 ájôjô°ùdG  ÜQÉéà∏d  ´ƒ£àdG  á«∏ªY  »a  ácQÉ°ûªdG
 ºgOóY  ≠∏H  ø`̀jò`̀dGh  ,  (19-ó`̀«`̀aƒ`̀c)  ìÉ≤∏d  áãdÉãdG
 âeÉb  Ée  ¿CG  ≈`̀dEG  G kô«°ûe  ,´ƒ£àe  6000  øe  ôãcCG

 áª«∏°S  äGAGô```LEG  øe  øjôëÑdG  áμ∏ªe  áeƒμM  ¬H
 PÉîJG  ∫ÓN  øe  ¢Shô«ØdG  QÉ°ûàfG  ™æeh  AGƒàM’
 IôμÑªdG  äGOGó©à°S’Gh  á«FÉbƒdG  ô«HGóàdG  ™«ªL
 áª¶æe  äÉ«°UƒJh  á«dhódG  ô«jÉ©ª∏d  á≤HÉ£ªdGh
 áμ∏ªªdG  QGô°UE’  ó«cCÉJ  ’EG  ƒg  Ée  á«ªdÉ©dG  áë°üdG
 »æWƒdG  πª©∏d  ¢`̀SÉ`̀μ`̀©`̀fGh  ,É¡Ñ©°T  á`̀jÉ`̀ª`̀M  ≈`̀∏`̀Y

 .QÉ£NC’Gh äÉjóëàdG á¡LGƒªd ∫É©ØdG »YÉªédG
 áμ∏ªe  QGô`̀≤`̀ d  √ô`̀jó`̀≤`̀J  ø`̀Y  ô«Ø°ùdG  ô`̀Ñ`̀Y  É`̀ª`̀c
 ΩÓ°ùdG ó«jCÉJ ¿ÓYEG ≈∏Y ™«bƒàdÉH ´Éé°ûdG øjôëÑdG
 …OÉ«≤dG  QhódG âbƒdG äGP »a G kôcÉ°T ,π«FGô°SEG  ™e
 É¡æe É keGõàdG IóëàªdG äÉj’ƒdG ¬H âeÉb …òdG ô«ÑμdG
 á≤£æªdG »a á«gÉaôdGh QGô≤à°S’Gh ΩÓ°ùdG ≥«≤ëàH
 ≈∏Y  á«æÑe  á«°SÉeƒ∏HO  äÉbÓY  AÉ`̀°`̀SQEG  ≥jôW  øY
 ™«ªéd á«æWƒdG ídÉ°üªdG ájÉªMh ∫OÉÑàªdG ´ÉØàf’G

 .±GôWC’G
 á`̀bGó`̀°`̀ü`̀dG  á«©ªL  ¢`̀ù`̀«`̀FQ  ô`̀Ñ`̀Y  ,¬`̀Ñ`̀fÉ`̀L  ø``e
 ∫ÓN  ô∏«e  ¿ƒL  ∫Gô`̀«`̀eOC’G  á«μjôe’G  á«æjôëÑdG
 øjôëÑdG  áμ∏ªe  ºYóH  √RGõ`̀à`̀YGh  √ôμ°T  øY  ¬àª∏c
 äÉbÓ©H  G kó«°ûe  ,ÉgQhO  π«©ØJh  á«©ªédG  AÉ°†YC’
 ø`̀jó`̀∏`̀Ñ`̀dG ø`̀«`̀H á`̀≤`̀ jô`̀©`̀ dGh á`̀«`̀î`̀jQÉ`̀à`̀dG á`̀bGó`̀ °`̀ü`̀dG
 »°üî°ûdG  ô«Ø°ùdG  ΩÉªàgG  ≈∏Y  É k«æãe  ,ø«≤jó°üdG
 á«©ªédG  äÉeÉ¡°SEG  ¿CG  G kó`̀cDƒ`̀e  ,á«©ªédG  á£°ûfCÉH
 ,Ió©°U’G  ™«ªL  ≈∏Yh  ΩÉY  πc  »a  É kMƒ°Vh  OGOõJ
 ôªà°ùªdG OÉjOR’ÉH â∏∏μJ Oƒ¡édG √òg ¿CÉH É kë°Vƒe
 …ò``̀dGh ,Oó``̀é``̀dG AÉ`̀ °`̀†`̀YC’G Oó``̀Y »`̀ a Oô`̀£`̀°`̀†`̀ª`̀dGh
 ø«jôμ°ù©dGh  ø«≤HÉ°ùdG  AGôØ°ùdG  øe  ójó©dG  πª°ûj

 .øjó∏ÑdG øe øjôªãà°ùªdGh ø««fóªdGh
 óFÉb hQÉHÉH πjƒª°U …ôëH ≥jôØdG ∑QÉ°T óbh
 óFÉb á«μjôeC’G ájõcôªdG IOÉ«≤dÉH ájôëÑdG äGƒ≤dG
 ,á«©ªé∏d »FôªdG ´ÉªàL’G »a ¢ùeÉîdG ∫ƒ£°SC’G

 ø«àMÉ°ùdG  ≈∏Y  äGóéà°ùªdG  ô``̀NBG  É k°Vô©à°ùe
 äGP  ÉjÉ°†≤dG  ø`̀e  mOó```̀Yh  ,á`̀ «`̀ dhó`̀ dGh  á`̀«`̀ª`̀«`̀∏`̀bE’G
 äÉj’ƒdGh øjôëÑdG áμ∏ªe ø«H ∑ôà°ûªdG ΩÉªàg’G
 ¢ùeÉîdG ∫ƒ£°S’G QhO G kócDƒe ,á«μjôe’G IóëàªdG
 »a  ΩÓ°ùdGh  QGô≤à°S’Gh  øeC’G  õFÉcQ  ï«°SôJ  »a

 .á≤£æªdG
 hQÉ`̀HÉ`̀H  πjƒª°U  …ô`̀ë`̀H  ≥`̀jô`̀Ø`̀dG  OÉ`̀°`̀TCG  Éªc
 òæe  á«μjôeC’G  á«æjôëÑdG  ábGó°üdG  á«©ªL  QhóH
 á«ªæJ »a ∫É©ØdG ÉgQhOh Ω1990 ΩÉY »a É¡°ù«°SCÉJ
 äÉjƒà°ùªdG  ≈∏Y  Égõjõ©Jh  äÉbÓ©dG  ôjƒ£Jh
 ™aOh ,á«aÉ≤ãdGh á«æeC’Gh á«°SÉ«°ùdGh ájOÉ°üàb’G
 πãe iô```NCG  áª¡e ä’É`̀é`̀e  »`̀a  ¿hÉ`̀©`̀à`̀dG  Iô`̀«`̀Jh
 á≤£æªdG √ó¡°ûJ Ée πX »a á«dhódG ºFGôédG áëaÉμe
 .™«ªédG QGô≤à°SGh øeCG Oó¡J ôWÉîeh äÉjóëJ øe
 πãªªdG ,ô≤°U RhQ Ió«°ùdG âdÉb ,É¡ÑfÉL øe

 ≈∏Yh  øjôëÑdG  áμ∏ªe  ¿G  ,IQÉØ°ùdÉH  …QÉéàdG
 ø°†àëJ  É¡fCÉH  ôîàØJ  ,≥jô©dG  É¡îjQÉJ  OGóàeG
 Ió``MGh  Iô`̀°`̀SCÉ`̀c  äÉ`̀aÉ`̀≤`̀ã`̀dGh  äÉ`̀fÉ`̀jó`̀dG  ∞∏àîe
 π°†ØH  ÜÉëàe  ™ªàéªch  ºdÉ©dG  ≈∏Y  áëàØæe
 º«≤dGh  ÇOÉÑªdÉH  ¬fÉªjEGh  É¡Ñ©°T  ∑GQOEGh  »Yh
 ÖgGòªdG  ´ƒæàH  √õ`̀«`̀ª`̀Jh  ,á∏«ÑædG  á«fÉ°ùfE’G
 πμH øjôëÑdG ¢VQCG ≈∏Y ¢û«©J »àdG ¢SÉæLC’Gh
 ¿ÉjOC’G øe ójó©dG OƒLh ¿CG áØ«°†e ,∞dBÉJh ÖM
 É¡JGP óëH ádÉ°SQ ƒg øjôëÑdG áμ∏ªe ¢VQCG  ≈∏Y
 É kLPƒªf  πμ°ûJ  áμ∏ªªdG  ¿CÉ`̀H  ¬∏ªcCÉH  ºdÉ©dG  ≈`̀dG
 ágƒæe ,»ª∏°ùdG  ¢ûjÉ©àdG  »a  ¿ÉæÑdÉH  ¬«dEG  QÉ°ûj
 »ª∏°ùdG  ¢ûjÉ©à∏d  »ªdÉ©dG  óªM  ∂∏ªdG  õcôe  ¿CÉH
 ádÓL  á```jDhQ  áªLôàd  í`̀°`̀VGh  ∫É`̀ã`̀e  ’EG  ƒ`̀g  É`̀e
 ∫ƒM  QƒëªàJ  »`̀à`̀dGh  áª«μëdG  ióØªdG  ∂∏ªdG
 ¢ûjÉ©àdGh íeÉ°ùàdG º«b ™«é°ûJh ΩÓ°ùdG õjõ©J
 á≤£æªdG  »a  á«æjódG  äÉjôëdG  ΩGôàMGh  »ª∏°ùdG

 .ºdÉ©dG ∫ƒMh
 ¢ù∏ée πãªe õà∏c hQófCG ó«°ùdG ¢Vô©à°SGh
 ájQÉªãà°S’G  ¢UôØdG  Rô`̀HCG  ájOÉ°üàb’G  á«ªæàdG
 ∞∏àîe  »`̀a  ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  áμ∏ªe  É`̀¡`̀à`̀Hò`̀à`̀LG  »`̀à`̀dG
 á«ë°üdG ájÉYôdGh ™«æ°üàdGh º«∏©àdÉc ä’ÉéªdG
 ´É£b  ≈`̀dEG  áaÉ°VE’ÉH  ,äÉeƒ∏©ªdG  É«LƒdƒæμJh
 »àdGh  áMÉ«°ùdG  ´É£bh  á«à°ùLƒ∏dG  äÉeóîdG
 ΩÉ©∏d  á`̀é`̀«`̀JGô`̀à`̀°`̀S’G  ±Gó````g’G  øª°V  ø`̀e  »`̀g
 ,»æWƒdG OÉ°üàb’G ™jƒæJh õjõ©J ±ó¡H Ω2020
 G kôKCÉJ  ∫hódG  πbCG  øe  øjôëÑdG  áμ∏ªe  ¿CÉH  É kgƒæe
 »a (19-ó``̀«``̀aƒ``̀c) É``̀fhQƒ``̀c ¢`̀Shô`̀«`̀a á`̀ë`̀FÉ`̀é`̀H
 »a  ´ƒæàdG  ÖÑ°ùH  ∂`̀ dPh  ,…OÉ`̀°`̀ü`̀à`̀b’G  ∫ÉéªdG
 OÉ°üàb’G IóYÉb ´ƒæJh ájOÉ°üàb’G äGQÉªãà°S’G

.áμ∏ªª∏d »æWƒdG
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.áØ«∏N ∫BG ó°TGQ øH ¬∏dGóÑY ï«°ûdG |

 øH  óªM  ∂∏ªdG  á`̀dÓ`̀é`̀dG  ÖMÉ°U  Iô°†M  ≈≤∏J
 øe áÄæ¡J á«bôH ióØªdG OÓÑdG πgÉY áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y
 ¿hDƒ°T ôjRh »ª«©ædG ø°ùM øH ¬∏dGóÑY øcôdG ≥jôØdG
 OÉ≤©f’G  QhO  ìÉààaG  ¬àdÓL  ájÉYQ  áÑ°SÉæªH  ´ÉaódG
 »°ù∏éªd  ¢ùeÉîdG  »©jô°ûàdG  π°üØdG  ø`̀e  ådÉãdG

.ÜGƒædGh iQƒ°ûdG

 ø«eÉ°†ªH ¬à«bôH »a ´ÉaódG ¿hDƒ°T ôjRh OÉ°TCGh
 áÑ°SÉæªdG √òg »a ióØªdG ∂∏ªdG ádÓéd á«eÉ°ùdG áª∏μdG
 áÄ«¡J ≈∏Y ¬àdÓL ¢UôM ióe â°ùμY »àdGh á«æWƒdG
 äÉLQO  ≈∏YCÉH  øWGƒªdG  º©æ«d  áMÉàªdG  πÑ°ùdG  áaÉc
 áMGôd  äÉ«fÉμeE’G  áaÉc  ô«î°ùJh  ΩÉªàg’Gh  ájÉYôdG

.¬æY AÉÑYC’G ∞«ØîJh øWGƒªdG

´ÉaódG ¿hDƒ°T ôjRh øe áÄæ¡J á«bôH ≈≤∏àj ∂∏ªdG

 ¬∏dGóÑY  âæH  á`̀jRƒ`̀a  â`̀©`̀aQ

 ÜGƒ`̀æ`̀ dG  ¢ù∏ée  á`̀°`̀ù`̀«`̀FQ  π`̀ æ`̀ jR

 ,äÉ`̀μ`̀jô`̀Ñ`̀à`̀dGh »`̀fÉ`̀¡`̀à`̀dG ¢`̀ü`̀dÉ`̀N

 ,ôjó≤àdGh  ôμ°ûdG  äÉ`̀jBG  ≈ª°SGh

 ≈dEG  ¿Éæàe’Gh  ¿Éaô©dG  º«¶Yh

 Iô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  áÑMÉ°U

 áØ«∏N  ∫BG  º`̀«`̀gGô`̀HEG  âæH  áμ«Ñ°S

 -ió`̀Ø`̀ª`̀dG OÓ``̀Ñ``̀dG π`̀ gÉ`̀Y á`̀æ`̀jô`̀b

 ,ICGôª∏d  ≈∏YC’G  ¢ù∏éªdG  á°ù«FQ

 Égƒª°S  á«bôH  »`̀a  AÉ`̀L  É`̀e  ≈∏Y

 QhO  ìÉ`̀à`̀à`̀aG  áÑ°SÉæªH  áªjôμdG

 π`̀°`̀ü`̀Ø`̀dG ø``̀e å``̀dÉ``̀ã``̀dG OÉ``̀≤``̀©``̀f’G

 ΩôμJ  …òdG  ,¢ùeÉîdG  »©jô°ûàdG

 ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†M ¬MÉààaÉH

 áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  øH  óªM  ∂∏ªdG

 á∏FÉ°S  ,ió``Ø``ª``dG  OÓ``̀Ñ``̀dG  π`̀ gÉ`̀Y

 ≈∏Y Éææ«©j{ ¿CG  πLh õY ≈dƒªdG

 ≥«≤ëJh  á«æWƒdG  á`̀fÉ`̀eC’G  AGOCG

 ô«N ¬`̀«`̀a É`̀ª`̀d ¬`̀à`̀dÓ`̀L äÉ`̀©`̀∏`̀£`̀J

.zø«æWGƒªdGh øWƒdG ídÉ°Uh

 É```e{  ¿G  ≈``````dG  äQÉ``````̀ °``````̀TCGh

 øe  áªjôμdG  ºμà«bôH  ¬àæª°†J

 ºμàjDhQ  ¢ùμ©J  ,IôÑ©e  äÉª∏c

 Ohó`̀ë`̀e  Ó``̀dG  º`̀μ`̀ª`̀YOh  áª«μëdG

 õjõ©J »a »HÉ«ædG ¢ù∏éªdG Qhód

 ÉgÉ°SQCG »àdG á«WGô≤ªjódG Iô«°ùe

 ∂∏ªdG  á`̀dÓ`̀é`̀dG  ÖMÉ°U  Iô°†M

 ∂∏e  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  ø`̀H  óªM

 âî°SQ  »àdGh  ,øjôëÑdG  áμ∏ªe

 á«æjôëÑdG  ICGô`̀ª`̀dG  QhO  äRõ``Yh

 á`̀©`̀°`̀SGh É``̀bÉ``̀aBG É`̀¡`̀eÉ`̀eCG â`̀ë`̀à`̀ah

 ø``̀Wƒ``̀dG AÉ``̀ª``̀f »```̀a á`̀cQÉ`̀ °`̀û`̀ª`̀∏`̀ d

.z¬eó≤Jh

 »a  AÉ``̀L  É``̀e{  ¿CG  â`̀ aÉ`̀ °`̀VCGh

 äÉ`̀¡`̀«`̀Lƒ`̀J ø``̀e º`̀cƒ`̀ª`̀°`̀S á`̀«`̀bô`̀H

 πμ°ûJ  Iô«Ñc  IófÉ°ùeh  Iójó°S

 É keÉ°Sh  ÜGƒ`̀æ`̀dG  ¢ù∏ée  »`̀a  Éæd

 Éæ∏ªëj G kõaÉMh ,RGõàY’Gh ôîØ∏d

 á`̀∏`̀°`̀UGƒ`̀ª`̀d á`̀«`̀æ`̀Wh á`̀«`̀ dhDƒ`̀°`̀ù`̀e

 äÉMÉéædG  IOÉjR  πLCG  øe  πª©dG

 »a  øjôëÑdG  áμ∏ªªd  äGRÉéfE’Gh

 ICGôª∏d Éª«°S ’h ,äÉYÉ£≤dG ≈à°T

 ≈`̀gRCG  ¢û«©J  »àdG  ,á«æjôëÑdG

 áª«μëdG IOÉ«≤dG πX »a ÉgQƒ°üY
.zióØdG ∂∏ªdG ádÓéd

 äGRÉ`````é`````fEG{  ¿G  äó````````̀cCGh 

 ICGôª∏d ≈∏YC’G ¢ù∏éªdG äGQOÉÑeh

 ™`̀°`̀Vƒ`̀e »``̀g ,º`̀cƒ`̀ª`̀°`̀S IOÉ`̀ «`̀≤`̀ H

 ,É¡Ñ©°Th  øjôëÑ∏d  ôjó≤Jh  ôîa

 Oƒ¡édGh  ,á©«aôdG  ºμJÉ¡«Lƒàa

 Ωó≤àd  É¡fƒdòÑJ  »`̀à`̀dG  áã«ãëdG

 ,»©ªàéªdG ÉgQhO õjõ©Jh ICGôªdG

 ìÉ`̀é`̀f á`̀°`̀ü`̀b ∫Gõ``````̀J’h â`̀∏`̀μ`̀°`̀T

 É kªFGO ±ô°ûàf ,ájQÉ°†M á«æjôëH

 Éæ∏ªY  äÉjƒdhCG  øª°V  ¿ƒμJ  ¿CÉH

 G kóFGQ É kLPƒªf ÉgQÉÑàYÉH ,»HÉ«ædG

 ¬H ÜÉéY’G É kªFGO iôf ,G kõ«ªàeh

 ÉæJÉcQÉ°ûe  ∫Ó`̀N  ¬«∏Y  AÉ`̀æ`̀ã`̀dGh

 á«ª«∏bE’G  á«fÉªdôÑdG  πaÉëªdG  »a

.á«dhódGh

 ,ôjó≤dG  »∏©dG  ≈dƒªdG  á«YGO

 ≈∏Y Oó°ùj ¿CGh ºcƒª°S ≥aƒj ¿CG

 ¬«a Ée πc ≈dEG ºcÉ£N ô«îdG ≥jôW

 ICGôª∏dh  øjôëÑdG  áμ∏ªªd  ô«îdG

 ºcƒª°ùd  πªëJ  »àdG  á«æjôëÑdG

 .zôjó≤àdGh áÑëªdG ôYÉ°ûe πc

:ÜGƒædG ¢ù∏ée á°ù«FQ ..áμ«Ñ°S Iô«eC’G ƒª°S äÉ¡«LƒàH Ió«°ûe

É¡Ñ©°Th øjôëÑ∏d ôîa ™°Vƒe ICGôª∏d ≈∏YC’G ¢ù∏éªdG äGQOÉÑeh äGRÉéfEG

.áØ«∏N ∫BG º«gGôHEG âæH áμ«Ñ°S Iô«eC’G ƒª°S |

zá«μjôeC’G á«æjôëÑdG ábGó°üdG{ ´ÉªàLG »a ¬àcQÉ°ûe iód

øjó∏ÑdG ø«H ábGó°üdG õjõ©J »a á«©ªédG QhO á«ªgCG ócDƒj ø£æ°TGh iód Éf ô«Ø°S
 âæH  É``̀fQ  áî«°ûdG  .O  äOÉ``̀°``̀TCG
 Oƒ¡édÉH  áØ«∏N  ∫BG  è«YO  øH  ≈°ù«Y
 ï«°ûdG  ƒª°ùd  IAÉ`̀æ`̀Ñ`̀dGh  áë°VGƒdG
 áØ«∏N  ∫BG  áØ«∏N  øH  »∏Y  øH  ≈°ù«Y
 äGQOÉ`̀Ñ`̀ª`̀dG  ≈à°T  á``jÉ``YQh º``̀YO  »`̀a
 áμ∏ªe  »`̀a  á«Yƒ£àdG  äÉ°SQÉªªdGh
 IQƒ`̀°`̀ü`̀dG  ¢ùμ©J  »`̀à`̀ dGh  ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG
 ,»`̀fÉ`̀°`̀ù`̀fE’G  AÉ`̀£`̀©`̀dG  º«≤d  áaô°ûªdG
 …ò``̀dG ô`̀«`̀Ñ`̀μ`̀dG Qhó````̀dG ∂`̀ dò`̀ c á`̀æ`̀ª`̀ã`̀e
 áÑ«£dG  áª∏μdG  á«©ªL  ¬`̀H  ™∏£°†J
 ¢`̀Vƒ`̀¡`̀æ`̀dG »``̀a É`̀¡`̀«`̀∏`̀Y ¿ƒ``̀ª``̀FÉ``̀≤``̀dGh
 »fÉ°ùfE’Gh »Yƒ£àdG πª©dG iƒà°ùªH
 ™ªàéª∏d káeóN ÖMQCG äÉjƒà°ùe ≈dEG

 .»æjôëÑdG
 π«ch  ∫ÉÑ≤à°SG  ió`̀ d  ∂`̀ dP  AÉ`̀L
 ΩÉ©dG  ¿Gƒ`̀jó`̀dÉ`̀H  á`̀«`̀LQÉ`̀î`̀dG  IQGRh
 óªëe  ø°ùM  PÉà°S’G  ¢ùeG  ,IQGRƒ∏d
 á«©ªL IQGOEG ¢ù∏ée ¢ù«FQ ,´GõgƒH
 »Hô©dG OÉëJ’G ¢ù«FQ áÑ«£dG áª∏μdG
 ídÉ°U  Qƒ````̀fCG  PÉ``̀à``̀°``̀SC’Gh  ,´ƒ`̀£`̀à`̀∏`̀d
 IQGOEG  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  ÖFÉf  ,ø°ùMƒH
 OóY  Qƒ°†ëH  ,áÑ«£dG  áª∏μdG  á«©ªL
 IQGRƒH  ø«dhDƒ°ùªdGh  øjôjóªdG  øe
 IõFÉL  É¡ª«∏°ùàd  ∂`̀ dPh  ,á«LQÉîdG
 πª©∏d áØ«∏N ∫BG »∏Y øH ≈°ù«Y ï«°ûdG
 á«æWƒdG  QOGƒ`̀μ`̀dG  ºjôμàd  »Yƒ£àdG
 ,Ω2020  ΩÉ©d  á«eÉeC’G  ±ƒØ°üdG  »a
 ,G kôNDƒe á«LQÉîdG IQGRh É¡àdÉf »àdG
 Iô°TÉ©dG áî°ùæ∏d »eÉàîdG πØëdG »a
 ôÑY  ó≤ oY  …ò`̀dG  IõFÉédG  äÉ«dÉ©a  øe

.»FôªdG »fhôàμd’G ∫É°üJ’G
 âæH  É`̀fQ  áî«°ûdG  .O  â`̀Hô`̀YCGh
 øY  á`̀Ø`̀«`̀∏`̀N  ∫BG  è``̀«``̀YO  ø``̀H  ≈`̀°`̀ù`̀«`̀Y
 √òg á«LQÉîdG  IQGRh π«æH  É¡JOÉ©°S
 ¢ùμ©J  »àdGh  Ω2020  ΩÉ©d  IõFÉédG
 ÉgOƒ¡Lh  IRQÉÑdG  IQGRƒdG  äÉeÉ¡°SEG
 áëFÉL äÉ«YGóJ á¡LGƒe »a IQó≤ªdG

 âeó≤J  Éªc  ,(19-ó`̀«`̀aƒ`̀c)  É`̀fhQƒ`̀c
 ¬fƒeó≤j Ée ≈∏Y º¡d πjõédG ôμ°ûdÉH
 π«Ñ°S »`̀a äGQOÉ`̀Ñ`̀eh äGRÉ`̀é`̀fEG  ø`̀e
 á«æªàe  ,»Yƒ£àdG  πª©dÉH  AÉ`̀≤`̀JQ’G

 .ìÉéædGh ≥«aƒàdG ΩGhO º¡d
 ø°ùM  PÉà°S’G  CÉæg  ,¬ÑfÉL  øe
 ≈∏Y á«LQÉîdG IQGRh ´GõgƒH óªëe
 »∏Y  øH  ≈°ù«Y  ï«°ûdG  IõFÉL  É¡∏«f

 ºjôμàd  »Yƒ£àdG  πª©∏d  áØ«∏N  ∫BG
 ±ƒ`̀Ø`̀°`̀ü`̀dG »``̀a á`̀«`̀æ`̀Wƒ`̀dG QOGƒ```̀μ```̀dG
 QhódÉH G kó«°ûe ,Ω2020 ΩÉ©d á«eÉeC’G
 »a  ¬H  Ωƒ≤J  …òdG  ¢Sƒª∏ªdGh  º¡ªdG
 äÉ`̀«`̀YGó`̀J ø`̀e ∞`̀«`̀Ø`̀î`̀à`̀dGh π`̀eÉ`̀©`̀à`̀dG
 É``̀fhQƒ``̀c á`̀ë`̀FÉ`̀L QÉ`̀ °`̀ û`̀ à`̀ fG QÉ``````̀KBGh
 øjôëÑdG  áμ∏ªe  »`̀a  (19-ó``«``aƒ``c)

 .êQÉîdGh

Iõ`̀ FÉ`̀ L  º`̀∏`̀ °`̀ù`̀à`̀J  á``̀«``̀LQÉ``̀î``̀dG  IQGRh  π``̀«``̀ch
»`̀Yƒ`̀``̀ ``̀£`̀à`̀ ``̀dG π`̀ ª`̀ ©`̀ ``̀ ∏`̀ d »``̀∏``̀Y ø```̀H ≈`̀ °`̀ ù`̀ «`̀ ``̀Y

 Ö`̀MÉ`̀ °`̀U Iô``̀ °``̀†``̀M ≈``̀≤``̀∏``̀J
 ∫BG ≈°ù«Y øH óªM ∂∏ªdG ádÓédG
 á«bôH ióØªdG OÓÑdG πgÉY áØ«∏N
 ódÉN  ï`̀«`̀°`̀û`̀dG  ƒª°S  ø`̀e  áÄæ¡J
 áØ«∏N  ∫BG  ¿Éª∏°S  øH  óªëe  øH
 ióØªdG  ∂∏ªdG  ádÓL  QÉ°ûà°ùe
 ìÉààaG  ¬àdÓL  ájÉYQ  áÑ°SÉæªH
 π°üØdG  øe  ådÉãdG  OÉ≤©f’G  QhO
 ¢ù∏éªd  ¢`̀ù`̀eÉ`̀î`̀dG  »©jô°ûàdG

.ÜGƒædGh iQƒ°ûdG
 ódÉN  ï«°ûdG  ƒª°S  ó``̀ cCGh
 áØ«∏N ∫BG  ¿Éª∏°S  øH  óªëe øH
 ÖMÉ°U  ÜÉ£N  ¿CG  ¬à«bôH  »a
 É`̀fGò`̀jEG  ó©j  »eÉ°ùdG  á`̀dÓ`̀é`̀dG
 áμ∏ªe  »``̀a  Ió``̀jó``̀L  á`̀∏`̀Mô`̀ª`̀H
 ácQÉÑªdG  É¡Jô«°ùªd  øjôëÑdG
 øe  ó`̀jõ`̀ª`̀dG  ≥«≤ëJ  π``̀LCG  ø`̀e
 ∞∏àîe »a ájƒªæàdG äGRÉéfE’G

.êÉàfE’Gh πª©dG øjOÉ«e
 ¿CG  √ƒ```̀ª```̀°```̀S  ó```````̀ cCG  É```̀ª```̀c

 AÉ`̀ æ`̀ Ñ`̀ d ¬``̀à``̀ dÓ``̀L äÉ``̀¡``̀«``̀Lƒ``̀J
 ¢VGôeCÓd ¢ü°üîàe ≈Ø°ûà°ùe
 ¢UôMh ΩÉªàgG ó°ùéj ájó©ªdG
 á`̀jÉ`̀Yô`̀dG á`̀MÉ`̀ JG ≈`̀∏`̀Y ¬`̀à`̀dÓ`̀L
 »a  kGó«°ûe  ,™«ªé∏d  á«ë°üdG
 á«æWƒdG  Oƒ¡édÉH  ¬JGP  âbƒdG
 AÉHƒd …ó°üà∏d »æWƒdG ≥jôØ∏d
 ÖMÉ°U  IOÉ«≤H  ÉfhQƒc  ¢Vôe
 ¿Éª∏°S  ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG
 ó¡©dG  »`̀dh  áØ«∏N  ∫BG  óªM  øH
 ÖFÉædG  ≈``̀∏``̀YC’G  ó`̀FÉ`̀≤`̀dG  Ö`̀FÉ`̀f
 AGQRƒdG  ¢ù∏ée  ¢ù«Fôd  ∫hC’G

.ÉfhQƒc áeRCG ™e »WÉ©àdG »a
 Qhó°üH  √ƒª°S  OÉ°TCG  Éªc
 »`̀eÉ`̀°`̀ù`̀dG »`̀μ`̀∏`̀ª`̀dG Ωƒ`̀°`̀Sô`̀ª`̀dG
 (π````̀eC’G ¥hó``̀æ``̀°``̀U) AÉ``°``û``fEÉ``H
 äGQOÉ`̀Ñ`̀ª`̀dGh  ™jQÉ°ûªdG  ºYód
 ï«°ûdG  ƒª°S ∞«∏μàH á«HÉÑ°ûdG
 πãªe áØ«∏N ∫BG  óªM øH ô°UÉf
 ∫ÉªYCÓd  ióØªdG  ∂∏ªdG  ádÓL

 ¥hóæ°üdG  ¢ù«°SCÉàH  á«fÉ°ùfE’G
 ¿CG  kGó`̀cDƒ`̀e  ,¬«∏Y  ±Gô``̀°``̀TE’Gh
 áªjôμdG  á`̀jÉ`̀Yô`̀dG  ºLôàj  ∂`̀ dP
 ´É£≤∏d  ióØªdG  ∂∏ªdG  ádÓéd
 …ƒ`̀«`̀ë`̀dG  √QhOh  »`̀HÉ`̀Ñ`̀°`̀û`̀dG
 »æWƒdG  πª©dG  áeƒ¶æe  AÉæÑd
 kGõ```̀aÉ```̀M ó```̀©```̀jh ,á``̀«``̀ª``̀æ``̀à``̀dGh
 ,QÉ`̀μ`̀à`̀H’Gh  ´Gó````HE’G  ≥«≤ëàd
 ÜÉÑ°ûdG  äÉMƒªW  QÉªãà°SGh
 ó`̀jõ`̀ª`̀dG  ≥«≤ëàd  »`̀æ`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG
 πX »``a AÉ`̀£`̀©`̀ dGh ∫ò``Ñ``dG ø``e
 kÓFÉ°S  ,¬àdÓéd  ôgGõdG  ó¡©dG
 ßØëj  ¿CG  ôjó≤dG  »∏©dG  ¬`̀∏`̀dG
 ¬àjÉæ©H  ióØªdG  ∂∏ªdG  ádÓL
 Qƒaƒe  ¬«∏Y  ºjójh  ¬àjÉYQh
 ,IOÉ©°ùdGh  á«aÉ©dGh  áë°üdG
 øjôëÑdG  áμ∏ªªd  ≥≤ëj  ¿CGh
 Ωó`̀≤`̀à`̀dG π``̀c »``̀aƒ``̀dG É`̀¡`̀Ñ`̀©`̀°`̀Th
 ¬àdÓL IOÉ«b πX »a QÉgOR’Gh

 .áª«μëdG

 ¬àdÓL QÉ°ûà°ùe øe áÄæ¡J á«bôH ≈≤∏àj πgÉ©dG

.áªgÓédG ºjôe .O |

äGôNCÉàªdG øe á``«Ñ£dG QOGƒμdG AÉØYEÉH AGQRƒdG ¢``ù«FQ äÉ¡«LƒàH ó«°ûJ zá«ë°üdG ø``¡ªdG{
 ø¡ªdG  º«¶æàd  á«æWƒdG  áÄ«¡∏d  …ò«ØæàdG  ¢ù«FôdG  âMô°U
 AÉæH  ¬fCÉH  áªgÓédG  »HòY  ºjôe  IQƒàcódG  á«ë°üdG  äÉeóîdGh
 »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  øe  IQOÉ°üdG  áªjôμdG  äÉ¡«LƒàdG  ≈∏Y
 áÄ«¡dG  âeÉb  AGQRƒdG  ¢ù«FQ áØ«∏N ∫BG  ¿Éª∏°S  øH áØ«∏N ô«eC’G
 ôjGôÑa  ô¡°T  øe kGQÉÑàYG  ∂dPh äÉeGô¨dG  øe kÉ«æ¡e  418 AÉØYEÉH

.2020
 ádÓL øe π°UGƒàªdGh ô«ÑμdG  ôjó≤àdÉH  áªgÓédG  äOÉ°TCGh
 ÖFÉf  ó¡©dG  »dh  ƒª°Sh  AGQRƒ`̀dG  ¢ù«FQ  ƒª°Sh  ióØªdG  ∂∏ªdG
 ´É£≤dG Qhód AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«Fôd ∫hC’G ÖFÉædG ≈∏YC’G óFÉ≤dG
 ¿ƒeƒ≤j Éªd á«eÉeC’G ±ƒØ°üdG »a ø«∏eÉ©dG Éª«°S ’h »ë°üdG

.™ªàéªdG áeÓ°Sh áë°U ßØM »a …OÉjQ QhO øe ¬H
 ƒª°ùdG  ÖMÉ°üd  á`̀ª`̀jô`̀μ`̀dG  äÉ`̀¡`̀«`̀Lƒ`̀à`̀dG  áÄ«¡dG  â`̀æ`̀ª`̀Kh
 øjòdG  á«Ñ£dG  QOGƒ`̀μ`̀dG  AÉ`̀Ø`̀YEG  ¿CÉ°ûH  AGQRƒ``̀ dG  ¢ù«FQ  »μ∏ªdG
 ¢Shô«a  áëFÉL  á`̀¡`̀LGƒ`̀e  »`̀a  á`̀«`̀eÉ`̀eC’G  •ƒ£îdÉH  ¿ƒ∏ª©j
 ójóéJ  øe  Gƒæμªàj  ºd  øjòdGh  ,(19  ó«aƒc)  óéà°ùªdG  ÉfhQƒc
 äGôNCÉàe  hCG  äÉeGôZ  …CG  øe  ,Ω2020  ôjGôÑa  òæe  º¡°ü«NGôJ
 …CG  º¡«∏Y  ÖJôàj  ’CGh  ,º¡°ü«NGôJ  ójóéàd  äÉØdÉîe  hCG  á«dÉe

.¿CÉ°ûdG Gòg »a äGAGôLEG
 áªgÓédG ºjôe IQƒàcódG  áÄ«¡∏d  …ò«ØæàdG  ¢ù«FôdG  äócCGh
 ÉgQhó°U  Qƒa  âeÉbh  ,äÉ¡«LƒàdG  √òg  kÉ«dÉY  øªãJ  áÄ«¡dG  q¿CG

 ¢ùμ©j  QGô≤dG  Gòg  q¿EG  å«M  ,ΩRÓ`̀dG  PÉîJ’  πª©dGh  ≥«°ùæàdÉH
 QhóH ¿ƒeƒ≤j øjòdG É¡«Ñ°ùàæe áaÉch á«ë°üdG áeƒ¶æªdG áfÉμe
 »°ûØJ ó©H Éª«°S ’h ±hô¶dG ∞∏àîe »a óFGQ »fÉ°ùfEGh »æWh
 áØYÉ°†e  kGQGhOCGh  Iô«Ñc  äÉ«dhDƒ°ùe  ¢Vôa  Ée  ,áëFÉédG  √òg

.»Ñ£dG ´É£≤dG ≥JÉY ≈∏Y
 äÉ`̀eGô`̀¨`̀dG  ´É`̀Lô`̀à`̀°`̀SÉ`̀H  áÄ«¡dG  â`̀eÉ`̀b  ,QÉ````̀WE’G  Gò``̀g  »``̀ah
 äÉHÉ°ùM  »`̀a  É`̀¡`̀YGó`̀jEGh  äÉ¡«LƒàdG  Qhó`̀°`̀U  πÑb  á`̀Yƒ`̀aó`̀ª`̀dG
 ôãcCG  ¢Uƒ°üîdG Gòg »a äGAÉØYE’G »dÉªLEG  ≠∏Hh ,ø«≤ëà°ùªdG
 »eƒμëdG ´É£≤dG »a ø«∏eÉ©dG øe kÉ«æ¡e 418`d QÉæjO ∞dCG 24 øe

 .¬îjQÉJ ≈àM

 çƒ`̀ë`̀Ñ`̀dGh Ö`̀jQó`̀à`̀∏`̀d  ó`̀¡`̀©`̀dG  »``̀dh  õ`̀cô`̀e  π°üM
 á«dhódG  OÉªàY’G  IOÉ¡°T  ≈∏Y  øjôëÑdG  áμ∏ªªH  á«Ñ£dG
  (SSH)   á«ë°üdG  ájÉYôdG  »a  IÉcÉëªdG  á«©ªL  øe
 ôÑª°ùjO 31 ≈àM ∂dPh á«μjôeC’G IóëàªdG  äÉj’ƒdÉH

.Ω2022
 IÉcÉëªd  OÉªàYG  áÄ«g ôÑcCG  á«©ªédG  √òg ôÑà©Jh
 Gòg í«àjh ,»ªdÉ©dG  iƒà°ùªdG  ≈∏Y á«ë°üdG  ájÉYôdG
 á«Ñ£dG  çƒëÑdGh  ÖjQóà∏d  ó¡©dG  »dh õcôªd  OÉªàY’G
 º«∏©à∏d  IÉcÉëªdG  »a  »`̀dhO  ±Gô`̀à`̀YG  ≈∏Y  ∫ƒ°üëdG
 äGôÑîdG ∫OÉÑJh ¿hÉ©àdG øe ¬æμªjh çƒëÑdGh »Ñ£dG
 ™e  á«Ñ£dG  çƒëÑdGh  á«ÑjQóàdG  ¢ShQódGh  QÉμaC’Gh

iôNC’G á«dhódG ógÉ©ªdG
 á«Ñ£dG  äÉeóîdG  óFÉb  á`̀jDhQ  Aƒ°V  »a  ∂`̀dP  AÉ`̀L
 ∫BG  »∏Y  øH  ódÉN  ï«°ûdG  Qƒ°ù«ahôH  AGƒ∏dG  á«μ∏ªdG
 iƒà°ùe  ≈∏Y  »ë°üdG  ÖjQóàdG  ´É£b  π©éd  áØ«∏N
 äÉYÉ£≤dG  á`̀eó`̀N  »`̀a  óYÉ°ùj  É`̀ª`̀e  á«æ≤àdG  ø`̀e  ∫É``̀Y
 óªà©J  »àdGh  øjôëÑdG  áμ∏ªe  »a  áØ∏àîªdG  á«ë°üdG
 á«Ñ£dG IÉcÉëªdG Iõ¡LCG ∫ÓN øe »∏ª©dG ÖjQóàdG ≈∏Y

 á«Ñ£dG  πFÉ°SƒdGh  á«ª∏©dG  äGôÑàîªdG  ≈dEG  áaÉ°VE’ÉH
 ÖjQóàdG  ±Gó```gCG  Ωó`̀î`̀J  »`̀à`̀dG  á«fhôàμdE’G  ≈`̀eó`̀dGh
 ≈∏Y  πª©jh  ,á«ªdÉ©dG  á«Ñ£dG  ¥ô£dG  çóMCÉH  »ª∏©dG
 ºjó≤àd  »ë°üdG  ∫ÉéªdG  »a  á«Ñ£dG  QOGƒ`̀μ`̀dG  ÖjQóJ
 øjôëÑdG  áμ∏ªe  »æWGƒªd  á«LÓ©dG  äÉeóîdG  π°†aCG
 áHƒ∏£ªdG  äÉLÉ«àMÓd É k≤ah ∂dPh .Égô°SCÉH  á≤£æªdGh
 »dh  õcôe  ¿ƒμj  ¿CGh  á≤£æªdGh  øjôëÑdG  áμ∏ªe  »a
 »a ¬MÉààaG ºJ …òdG á«Ñ£dG çƒëÑdGh ÖjQóà∏d  ó¡©dG
 ≈∏Y  Ωó≤àe  »ÑjQóJh  »ª«∏©J  õcôªc  2019  ôjGôÑa

.IÉcÉëªdG ΩÉ¶æH πª©j ºdÉ©dG iƒà°ùe
 §HôdG  »a áeÉg á≤jôW IÉcÉëªdG Üƒ∏°SCG  πμ°ûjh
 »a  á«∏ª©dG  äÉ`̀°`̀SQÉ`̀ª`̀ª`̀dGh  ájô¶ædG  º«gÉØªdG  ø«H
 Üƒ∏°SCG  ≈∏Y  ºFÉ≤dG  º«∏©àdG  ¿CÉH  É kª∏Y  ,»Ñ£dG  º«∏©àdG
 »≤∏àªdG ¢üî°ûdG É¡aógh É¡eGƒb áÄ«H ≥∏îj IÉcÉëªdG
 »a  ¿ƒ°SôªàªdGh  ¿ƒFóàÑªdG  É¡dÓN  øe  ™«£à°ùjh
 º¡JGôÑNh º¡àaô©e ≈∏Y kAÉæH á«ë°üdG ájÉYôdG  ô«aƒJ
 ,IQô`̀μ`̀à`̀ª`̀dG º`̀¡`̀JÉ`̀°`̀SQÉ`̀ª`̀e ø``̀e á`̀Ñ`̀°`̀ù`̀à`̀μ`̀ª`̀dG á`̀«`̀∏`̀ª`̀©`̀dG

.≈°VôªdG áeÓ°Sh áë°U ø«°ùëJ ≈∏Y IóYÉ°ùªdGh

 çƒ`̀ ë`̀ Ñ`̀ dGh Ö`̀ jQó`̀ à`̀ ∏`̀ d ó`̀ ¡`̀ ©`̀ dG »```̀ dh õ``̀cô``̀e
»```̀dhO OÉ``̀ ª``̀ à``̀ YG ≈``̀∏``̀Y π`̀ °`̀ ü`̀ ë`̀ j á``«``Ñ``£``dG

 áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  øH  óªM  ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U  Iô°†M  CÉæg
 ádÓL πãªe áØ«∏N ∫BG óªM øH ô°UÉf ï«°ûdG ƒª°S ióØªdG OÓÑdG πgÉY
 ≈∏YC’G  ¢ù∏éªdG  ¢ù«FQ  ÜÉÑ°ûdG  ¿hDƒ°Th  á«fÉ°ùfE’G  ∫ÉªYCÓd  ∂∏ªdG
 ∫hC’G  õcôªdG  øjôëÑdG  áμ∏ªe  RGô`̀MEG  áÑ°SÉæªH  ,á°VÉjôdGh  ÜÉÑ°û∏d
 …òdG ,É kbÉÑ°S 493 ø«H øe ¿ƒKGQÉe ∞°üædG ¥ÉÑ°S º«¶æJ »a É«ªdÉY
 OÉëJ’G  ¬ª¶æj  ¥ÉÑ°S  ∫hCG  ó©j  …ò`̀dGh  2019  ¢SQÉe  ô¡°T  »a  º«bCG
 ÜÉéYEÉH  »¶Mh  §°ShC’G  ¥ô°ûdG  »a  ΩÉ≤j  iƒ≤dG  ÜÉ©dC’  »æjôëÑdG
 ódÉN  ï«°ûdG  ƒª°S  ióØªdG  ∂∏ªdG  ádÓL  CÉæg  Éªc  .™«ªédG  IOÉ`̀°`̀TEGh

 ÜÉÑ°û∏d  ≈∏YC’G  ¢ù∏éªdG  ¢ù«Fôd  ∫hC’G  ÖFÉædG  áØ«∏N  ∫BG  óªM  øH
.áÑ°SÉæªdG √ò¡H á«æjôëÑdG á«ÑªdhC’G áæé∏dG ¢ù«FQ á°VÉjôdGh

 ≈dEG ±É°†j …òdG õ«ªàªdG »°VÉjôdG RÉéfE’G Gò¡H ¬àdÓL OÉ°TCGh
 ó«©°U  ≈∏Y  áμ∏ªªdG  É¡≤≤ëJ  »àdG  Iójó©dG  äÉMÉéædGh  äGRÉ`̀é`̀fE’G
 …òdGh  ,iôÑμdG  á«°VÉjôdG  ä’ƒ£ÑdGh  äÉbÉÑ°ùdG  ∞∏àîe  áaÉ°†à°SG
 áμ∏ªe  É¡H  ≈¶ëJ  »àdG  á©«aôdG  áfÉμªdG  õjõ©J  »a  √Qhó``H  º¡°ùj
 ÜhDhódG πª©dG ¬àdÓL É kæªãe ,á«ªdÉ©dG á°VÉjôdG áWQÉN ≈∏Y øjôëÑdG
 ódÉN  ï«°ûdG  ƒª°Sh  óªM  ø`̀H  ô°UÉf  ï«°ûdG  ƒª°S  ¬`̀H  Ωƒ≤j  …ò`̀ dG

 á«æjôëÑdG  á°VÉjôdG  áeóN  »a  áHhDhódG  Éªgƒª°S  Oƒ¡Lh  óªM  øH
 ÜÉ©dC’G ∞∏àîªH ¢Vƒ¡ædGh AÉ≤JQ’G ±ó¡H èeGôÑdGh §£îdG ™°Vhh
 ójó©dG ≥«≤ëJ äôªKCG »àdG iƒ≤dG ÜÉ©dCG á°VÉjQ á°UÉîHh á«°VÉjôdG

.á«°VÉjôdG ä’ƒ£ÑdG øe
 óªëe iƒ≤dG  ÜÉ©dC’  »æjôëÑdG  OÉëJ’G  ¢ù«FQ  ¬àdÓL CÉæg  Éªc
 ,áμ∏ªª∏d  ≥≤ëJ  …òdG  ±ô°ûªdG  RÉéfE’G  Gò¡H  ∫ÓL  øH  ∞«£∏dGóÑY
 á«æjôëÑdG iƒ≤dG ÜÉ©dCG á°VÉjôH AÉ≤JQ’G »a OÉëJ’G Oƒ¡éH É kgƒæe

 .»dhódGh »ª«∏bE’G ø«jƒà°ùªdG ≈∏Y äGRÉéfE’G øe ójõªdG ≥«≤ëàd

 ø``jôëÑdG RGô``MEG á```Ñ°SÉæªH ô``°UÉf ï``«°ûdG Å``æ¡j ∂``∏ªdG
¿ƒ```KGQÉ```e  ∞``°ü``æ``dG  ¥É````Ñ``°S  »```a  ∫hC’G  õ``cô``ª``dG

.∂∏ªdG ádÓL |.óªM øH ô°UÉf ï«°ûdG ƒª°S  |.óªM øH ódÉN ï«°ûdG ƒª°S |



 ¬∏dGóÑY  ø`̀H  ¿Éª∏°S  ï«°ûdG  πÑ≤à°SG
 áMÉ°ùªdG  RÉ¡L  ¢ù«FQ  áØ«∏N  ∫BG  óªM  øH
 IQGOEG  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  …QÉ≤©dG  π«é°ùàdGh
 å`̀MÉ`̀Ñ`̀dG ,…QÉ``̀≤``̀©``̀dG º`̀«`̀¶`̀æ`̀à`̀dG á`̀°`̀ù`̀°`̀SDƒ`̀e
 áî°ùf  ió`̀gCG  …ò`̀dG  ,π«YÉª°SG  ºjôμdGóÑY
 –  Oƒ©°S ∫BGh áØ«∏N ∫BG{  ójóédG ¬HÉàc øe
 .G kôNDƒe √Qó°UCG …òdGh ,zádOÉÑàªdG äGQÉjõdG
 ÉªH áØ«∏N ∫BG ¬∏dGóÑY øH ¿Éª∏°S ï«°ûdG OÉ°TCG
 …òdGh ,¬«∏Y ôμ°ûj ó¡L øe åMÉÑdG ¬H ΩÉb
 »àdG  á«îjQÉàdG  äÉbÓ©dG  ¬dÓN  øe  ñ qQCG
 á«Hô©dG  áμ∏ªªdGh  øjôëÑdG  áμ∏ªe  §HôJ
 ô°UGhCG øe ¬∏ªëJ Éeh ,á≤«≤°ûdG ájOƒ©°ùdG
 Ióªà°ùªdGh  ,∑ôà°ûªdG  ô«°üªdGh  Iƒ`̀NC’G
 ôÑY  ø«Jó«°TôdG  ø«JOÉ«≤dG  äÉ`̀bÓ`̀Y  ø`̀e
 ôÑà©J  »àdGh  ,IóàªªdG  á«îjQÉàdG  πMGôªdG
 ¿hÉ©àdGh äÉbÓ©dG »a ¬H iòàëj É kLPƒªf

.∫hódG ø«H
 QGó``̀°``̀UE’G  Gò``̀g  ¬æª°†àJ  É`̀ª`̀H  É`̀ k«`̀æ`̀ã`̀e
 å«M  ,áeÉg  á«Ø«°TQG  äÉeƒ∏©e  øe  ºq«≤dG
 áÑàμª∏d  Iõ«ªe  áaÉ°VEG  ÜÉàμdG  Gòg  ôÑà©j
 äÉbÓ©dG »a ø«ãMÉÑ∏d É k©Lôeh ,á«æjôëÑdG

 ºjôμdGóÑY  åMÉÑ∏d  É k«æªàe  ,øjó∏ÑdG  ø«H
 »a  ìÉ`̀é`̀æ`̀dGh  ≥`̀«`̀aƒ`̀à`̀dG  ΩGhO  π`̀«`̀YÉ`̀ª`̀°`̀SG

.áeOÉ≤dG á«ãëÑdG ¬©jQÉ°ûe
 ºjôμdGóÑY  åMÉÑdG  Üô``̀YCG  ¬ÑfÉL  ø`̀e

 ¿Éª∏°S ï«°û∏d √ôjó≤Jh √ôμ°T øY π«YÉª°SG
 AÉæàbÉH  ¬eÉªàgGh  ,áØ«∏N  ∫BG  ¬∏dGóÑY  øH
 ™«é°ûJ  ¬fCÉ°T  øe  …òdG  ôeC’G  ,ÜÉàμdG  Gòg

 .ójõªdG ∫òÑd ÜÉàμdGh ø«ãMÉÑdG

 …QÉ````JhQ …OÉ````f ±É`̀°`̀†`̀à`̀°`̀SG
 »YƒÑ°SC’G  ¬YÉªàLG  »a  á«dó©dG
 »∏Y  ø`̀H  ø«°ùëdGóÑY  Qƒ`̀à`̀có`̀dG
 á`̀ bÉ`̀£`̀ dG á`̀ Ä`̀ «`̀g ¢``̀ù``̀«``̀FQ GRô```̀«```̀e

 »°ù«FQ  çó`̀ë`̀à`̀ª`̀c  á`̀eGó`̀à`̀°`̀ù`̀ª`̀dG
 á«æ≤J  ôÑY  ó©H  ø`̀Y  ó≤Y  …ò```dGh
 QƒàcódG Qƒ°†ëH »FôªdG ∫É°üJ’G
 …OÉædG  ¢ù«FQ  IQÉÑW  ó«©°S  ódÉN

 AÉ°†Y’G  øe  ô«Ñc  OóY  ácQÉ°ûeh
 …QÉJhôdG  …OGƒ`̀f  øe  ±ƒ«°†dGh

.2452 ¬≤£æªdGh øjôëÑdG »a
 õ`̀¡`̀à`̀fG ¬``à``ª``∏``c á```̀ jGó```̀ H »```̀ a

 ¬«LƒàH  á°UôØdG  GRô«e  QƒàcódG
 áeƒμMh  áª«μëdG  IOÉ«≤∏d  ôμ°ûdG
 º``Yó``dG ≈``∏``Y ø``jô``ë``Ñ``dG á`̀μ`̀∏`̀ª`̀e
 áÄ«g  √É`̀≤`̀∏`̀ J  …ò````dG  Ohó``̀ë``̀eÓ``̀dG
 ¢Vƒ¡æ∏d  ká`̀eGó`̀à`̀°`̀ù`̀ª`̀dG  á`̀bÉ`̀£`̀dG
 »a  áeGóà°ùªdG  á`̀bÉ`̀£`̀dG  ´É£≤H
 QhO  õjõ©Jh  ,øjôëÑdG  áμ∏ªe
 kÉ«ª«∏bEG  ∫ÉéªdG  Gò`̀g  »a  áμ∏ªªdG
 »é«JGôà°S’G  ™bƒªdGh  ,kÉ«ªdÉYh
 áHGƒH ó©j …òdG »æjôëÑdG ¥ƒ°ù∏d
 ¿hÉ©àdG ¢ù∏ée ∫hO ¥ƒ°ùd áª¡e

 .¢Uƒ°üîdG ¬Lh ≈∏Y »é«∏îdG
 ≈≤à∏e  ∫Ó```̀N  GRô``̀«``̀e  Ωó```̀ bh
 kÉ`̀°`̀Vô`̀Y á`̀«`̀dó`̀©`̀dG …QÉ````̀JhQ …OÉ```̀f
 Aƒ°†dG  ¬`̀dÓ`̀N  ø`̀e  ≈`̀≤`̀ dCG  kÉ`̀«`̀Fô`̀e
 á`̀bÉ`̀£`̀∏`̀d á`̀«`̀æ`̀Wƒ`̀dG á`̀£`̀î`̀dG ≈`̀∏`̀Y
 á`̀«`̀æ`̀Wƒ`̀dG á``£``î``dGh IOó``é``à``ª``dG
 ,É`̀ª`̀¡`̀JGQOÉ`̀Ñ`̀eh á`̀bÉ`̀£`̀ dG IAÉ`̀Ø`̀μ`̀ d
 »a ø`̀ «`̀ cQÉ`̀ °`̀ û`̀ ª`̀ dG ™```e ¢``̀û``̀bÉ``̀fh
 iôÑch  äGQƒ£àdG  º`̀gCG  ≈≤à∏ªdG
 »dÉée  »a  ájQÉªãà°S’G  ¢UôØdG
 ábÉ£dG  IAÉØch  IOóéàªdG  ábÉ£dG
 »a äGRÉéfE’G ºgCGh ,øjôëÑdG »a
 ¥ô£Jh  ,áeGóà°ùªdG  ábÉ£dG  ´É£b
 »a  á«ªdÉ©dG  äÉcôëàdG  ≈dG  kÉ°†jCG
 ÜÉ`̀LCG  Éªc  ,kÉ«ªdÉY  ábÉ£dG  ∫Éée
 OóY øY »FôªdG ¢Vô©dG ΩÉàN »a
 »àdG  äGQÉ°ùØà°S’Gh  á∏Ä°SC’G  øe

 .≈≤à∏ªdG »a ¿ƒcQÉ°ûªdG É¡MôW
 ¿ƒ`̀cQÉ`̀°`̀û`̀ª`̀dG Ωó``̀≤``̀J É`̀gó`̀©`̀H
 º`̀gô`̀μ`̀°`̀T π`̀ jõ`̀é`̀H ≈`̀≤`̀à`̀∏`̀ª`̀dG »``̀a
 ≈∏Y  GRô`̀«`̀e  Qƒàcó∏d  ºgôjó≤Jh
 ≈∏Y ,á`̀©`̀FGô`̀dG Iô`̀°`̀VÉ`̀ë`̀ª`̀dG √ò``̀g
 …QÉ```̀JhQ …OÉ```̀f ¢`̀ù`̀«`̀FQ º`̀ ¡`̀ °`̀ SCGQ
 IQÉ`̀Ñ`̀W ó`̀ dÉ`̀N Qƒ`̀à`̀có`̀ dG á`̀«`̀dó`̀©`̀dG
 ¬`̀fÉ`̀æ`̀à`̀eG ≠`̀ dÉ`̀ H ø``̀Y Üô````̀YCG …ò```̀dG
 áeGóà°ùªdG  ábÉ£dG  áÄ«g  ¢ù«Fôd
 çóëàªc  ácQÉ°ûªdÉH  ¬∏°†ØJ  ≈∏Y
 ¬FGôKEG  ≈∏Yh  …OÉædG  »a  »°ù«FQ
 ´É£b øY áªq«≤dG  äÉeƒ∏©ªdG  √ò¡H

.áeGóà°ùªdG ábÉ£dG
 ¿G ô``̀cò``̀dÉ``̀H ô``̀jó``̀é``̀dG ø````̀eh
 ¢ù°SCÉJ  á«dó©dG  …QÉ```̀JhQ  …OÉ``̀f
 πc  É«YƒÑ°SG  √AÉ≤d  ó≤©jh  1994
 äÉeƒ∏HódG  ¥óæa  »a  ø«æKEG  AÉ°ùe
 ,ÉÑ°S ófBG ¢ùfójõjQ ƒ∏H ¿ƒ°ùjOGQ
 ,19 ó`̀«`̀aƒ`̀c á`̀ë`̀FÉ`̀L Aó``̀ H ò`̀æ`̀eh
`dG  á«æ≤J  ôÑY  ¬JÉYÉªàLG  âdƒëJ
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 ..OƒªMƒH AGƒ∏dG
ˆ AÉ≤ÑdGh ..∂Jó≤a

ó«ªëŸG ó«ª malmahmeed7@gmail.com

 ≈≤àdG  øªc  ≥`̀aGQh  ÖMÉ°U  øe  ¢ù«dh  ..™ª°S  øªc  iCGQ  øe  ¢ù«d
 ¢üî°T  ™e  ∞bGƒªdG  ¬à©ªLh  πªYh  ÜôàbG  øe  ¢ù«dh  ..GôHÉY  AÉ≤d
 »a  ¬JQƒ°U  ógÉ°T  hCG  ,Ió`̀MGh  Iôe  ¬«dEG  çóëJ  hCG  ¬æY  ™ª°S  øªc  Ée
 ¢üî°T  ™e  Gƒ°TÉY  ¢UÉî°TCÉH  É©«ªL  ÉædÉH  Éªa  ..¿ƒjõØ∏J  hCG  áØ«ë°U
 õ«ªàeh  ¥ƒØàe  ,ô°û©ªdG  ƒ∏M  ,¥Ó`̀NC’G  åeO  ,´ÉÑ£dG  ºjôc  ..Ωôàëe
 »a  §«°ûf  ,¬à«°üî°Th  √ô«μØJ  »`̀a  ÇOÉ`̀g  ,∞«°üMh  »`̀cP  ,´ó`̀Ñ`̀eh
 øe …ôμ°ùY ,¬JOÉ«b IôeG âëJ …óæLh ,¬æWƒd ¢ü∏îe ,¬dÉéeh ¬∏ªY
 ,ºjôc êhRh ,º«MQ ÜCGh ,»eÉeC’G ∞°üdG »a »fƒfÉbh ,∫hC’G RGô£dG

.¬Jô°SCGh ¬∏gCG ™e
 ¿hDƒ°û∏d óYÉ°ùªdG π«cƒdG ,¬∏dG ¬ªMQ OƒªMƒH óªëe AGƒ∏dG âaôY
 áaô©e  »gh  ..áæ°S  øjô°û©dG  áHGôb  òæe  ,á«∏NGódG  IQGRƒ`̀H  á«fƒfÉ≤dG
 É©e Éæà©ªLh ,2011 çGóMCG »a á°UÉN ,ádhódG »a ∫hDƒ°ùªH »Øë°üdG
 »ah  ,¿ÉªdôÑdG  ábhQCG  »ah  ,á«Øë°Uh  á«fƒjõØ∏J  äGQGƒM  »a  äGAÉ≤d
 IÓ°U »a ¥ôëªdÉH óëdG á≤£æªH óé°ùe »a ºK øeh ,∞«æL ≈dEG á∏MQ
 ,´QÉ°ûdG  äGP  »a  Ωƒj πc  ìÉÑ°U »a  ¬H  ≈≤àdG  âæc  Éªc  ..á©ªédG  Ωƒj

.πª©dG ≈dEG ¬Lƒàf Éªæ«M
 ô°ùμfG  øjòdG  ¢UÉî°TC’G  øe  ,¬∏dG  ¬ªMQ  OƒªMƒH  óªëe  AGƒ∏dG
 »∏gCG øe ¢üî°T ¬fCÉch ,¬JÉah CÉÑf »æ∏°Uh Éªæ«M ,ø«©dG â©eOh ,Ö∏≤dG
 ™«aôdGh »bGôdG ¬∏eÉ©àd »°ùØf »a Gô«Ñc GôKCG  ∑ôJ ¬fC’ ÉªHQ ,»Jô°SCGh
 á∏°VÉØdG  âNC’G  ¬àLhR  áaô©eh  ¬àaô©ªH  âaô°ûJ  »æfC’  ÉªHQh  ,»©e
 á≤«aQ ,iQƒ°ûdG ¢ù∏ée ¢ù«Fôd »fÉãdG ÖFÉædG ¿Éª∏°S á∏«ªL IPÉà°SC’G
 ¢†©H áaô©ªH âaô°ûJ »æfC’ ÉªHQh ,¬JÉæHh ¬FÉæHCG ΩCGh ,√QGƒ°ûeh ¬HQO
 »a ,¬JÉÑKh √QGô°UEG  øYh ,»Ø«XƒdG  ¬LQóJ øYh ,¬JÉ«M øY π«°UÉØJ
 ø«ØXƒe øe á°UÉN ,øjôNBÓd ¬ÑM øYh ,ÜÉ©°üdGh äÉjóëàdG áehÉ≤e

 .AÓeRh
 äÉ«ë°†Jh  ,IójóY  äGRÉ`̀é`̀fEGh  ¢ü°übh  ,Iô«ãc  á«æWh  ∞bGƒe
 ,øjôëÑdG áμ∏ªªd OƒªMƒH óªëe AGƒ∏dG É¡eób ,Iô«Ñc äÉeóNh ,á∏«∏L
 øWƒ∏d πLôdG Gòg Ωób GPÉe π«°üØàdÉH ±ô©j ’ Éæe ô«ãμdG ¿CÉH ΩõLCGh
 »a  QOÉÑà°S  á«∏NGódG  IQGRh  ¿CÉH  á≤K  ≈∏Y  »ææμdh  ,Oƒ¡Lh  ∫ÉªYCG  øe
 Ωƒj  äGP  Oô°ùà°Sh  ,π°SGƒÑdG  É¡dÉLQ  ∫ÉªYCGh  äÉ«ë°†J  πé°S  øjhóJ

.»dÉ¨dG øWƒdG OƒæLh ∫É£HC’ áaô°ûªdG äÉjÉμëdG
 ,¬°ü°üîJh ¬∏ªYh ,¬JÉ«Mh ¬JCÉ°ûf øY Ωƒj äGP ¬àdCÉ°S »æfCG ôcPCG
 »æfCG  »d  ø«ÑJ  óbh  ..¬JÉjGƒgh  ¬JÉeÉªàgG  øYh  ,¬à°SGQOh  ¬`̀LGhRh
 ,»fƒfÉbh …ôμ°ùY ,øØ∏d  ¥hòàe ,ÜOCÓd Öëe ,∞≤ãe πLQ ™e ¢ùdÉL
 á©«Ñ£d  ÉªHQ  ,á«FÉæãà°SG  äGQó`̀b  ∂∏ªj  ¬`̀fCG  â¶M’h  ,ô°üe  »a  ¢`̀SQO
 IQGRh Oƒ¡L øY ,Iôe äGP »d ≈μM ¬fCG ôcPCGh .¬à°SGQOh ¬JôÑNh ¬∏ªY
 »a  ¬`̀FÓ`̀eR  ™`̀e  øμªJ  ∞«ch  ,äÓª©dG  ô`̀jhõ`̀J  áëaÉμe  »`̀a  á«∏NGódG
 ÉμjôeCÉH  ádhO  »a  »æjôëÑdG  QÉæjódG  ôjhõàd  á«∏ªY  ∞°ûc  øe  IQGRƒ`̀dG
 ájÉμM  »gh  ..á«∏ª©dG  GƒØ°ûch  ,∑Éæg  ≈dEG  GhôaÉ°S  ∞«ch  ,á«HƒæédG
 äÉjÉμëdG øe ójó©dG ™e ,»æeC’G »æWƒdG ïjQÉàdG »a πé°ùJ ¿CG ≥ëà°ùJ

.áaô°ûªdG á«æWƒdG ä’ƒ£ÑdGh ∞bGƒªdGh
 øH ó°TGQ ï«°ûdG ∫hCG ≥jôØdG »dÉ©e ≈dEG IÉ°SGƒªdGh …RÉ©àdG ¢üdÉN
 π«cƒdG OƒªMƒH óªëe AGƒ∏dG IÉah »a ,á«∏NGódG ôjRh áØ«∏N ∫BG ¬∏dGóÑY
 »a á°UÉNh ,IQGRƒdÉH ø«∏eÉ©dG πc ≈dEGh ,á«fƒfÉ≤dG ¿hDƒ°û∏d óYÉ°ùªdG
 ¬FÉæHCGh  ,á∏°VÉØdG  ¬àLhRh  ,áªjôμdG  ¬Jô°SCG  ≈dEGh  ,á«fƒfÉ≤dG  ¿hDƒ°ûdG

 .AGõYC’G ¬JÉæHh
 ∂HÉÑMCG  πc  ∑ó≤ah  ..∂Jó≤a  ..¬∏dG  ∂ªMQ  ..OƒªMƒH  óªëe  AGƒ∏dG

.¬∏d AÉ≤ÑdGh ..∂JòeÓJh

 πeÉ°ûdG ÜÉ£îdG Gòg
(2) πeÉμàªdG

 ádÓéd  »eÉ°ùdG  ÜÉ£îdG  »`̀a  AÉ`̀L  É`̀e  ≈∏Y  Aƒ°†dG  §«∏°ùJ  π`̀ °`̀UGhCG
 ìÉààaG  »a  √É≤dCG  …òdG  ,√É`̀YQh  ¬∏dG  ¬¶ØM  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  øH  óªM  ∂∏ªdG
 ÓeÉ°T  AÉL  …ò`̀dGh  ,¢ùeÉîdG  »©jô°ûàdG  π°üØdG  øe  ådÉãdG  OÉ≤©f’G  QhO
 äÉjôée  øe  øgGôdG  ™°VƒdG  ∫hÉæàJh  ø«æWGƒªdG  ¢ùªJ  »àdG  ÉjÉ°†≤dG  πμd

.çGóMC’G
 á«ªgG  É«ªdÉY  äÉ°Shô«ØdG  Qƒ¡X  QGôμJ  ™e  »ë°üdG  ™°VƒdG  πμ°ûj
 ,»æjôëÑdG ™ªàéªdG áë°U ≈∏Y ®ÉØëdG πLG øe ∫ƒ∏ëdG ™°Vh »a iƒ°üb
 ,»ë°üdG ™°VƒdG πª°ûj Qƒëe øe ôãcCG ≈∏Y ¬HÉ£N »a ∂∏ªdG ádÓL Oó°T ó≤a
 QGôªà°S’ÉH  »ë°üdG  ø`̀eC’G  ≥«≤ëàH  á°UÉîdG  §£îdG  ôjƒ£J  ∂dP  »a  ÉªH
 ôWÉîªdG  ≥Ñà°ùJ  äGôÑNh  äÉ«fÉμeÉHh  á«Ñ£dG  äÉeóîdG  π°†aG  ô«aƒJ  »a

.êÓ©dG πÑb ájÉbƒdGh ,á«ë°üdG
 ¢übGƒf  …G  ôjƒ£J  »a  Ö°üj  OÓÑdÉH  ∫h’G  πLôdG  øe  ¬«LƒàdG  Gòg
 ôe’G Gògh ,áÄHhCGh ¢VGôeG øe óéà°ùj Ée ≈∏Y AÉæH »ë°üdG ÖfÉédG ¢üîJ

.ô«Ñc πμ°ûH IôàØdG √òg »a »æjôëÑdG ™ªàéªdG ¬«dEG êÉàëj
 ≈dG ∂∏ªdG ádÓL ¥ô£J »eÉ°ùdG ÜÉ£îdG π°UÉØe øe ôNBG º¡e π°üØe »a
 Gògh ,ÜÉÑ°ûdG áëjô°T »gh øWƒdG AÉæHG øe Iô«Ñc áëjô°T ¢ùªj ´ƒ°Vƒe
 ≈∏Y  óªà©J  IójóL  πªY  ¢Uôa  íàa  »a  ¬∏dG  ¿PEÉH  º¡°ù«°S  »μ∏ªdG  ¬«LƒàdG

.¢UÉîdG πª©dG ≈∏Yh äGòdG
 ∞FÉXƒdG ¢Uôa á∏bh ,∞FÉXƒdG í°T øe »fÉ©j Ωƒ«dG »ªdÉ©dG ™°VƒdG
 »a  Éæ«∏Y  äô`̀KCG  »àdG  á`̀eRC’G  π©ØH  âØbƒJ  ∫ÉªYG  É°†jG  ∑Éægh  ,IójóédG
 º¡°ùJ á∏YÉa πªY Iƒ≤c »æjôëÑdG ÜÉ°ûdG ø«μªJ ≈dG ¬àdÓL ¬Lh Éªc.πNGódG

.áeGóà°ùªdG á«ªæàdG ≥ah »HÉéjE’G ôjƒ£àdG »a
 ºYójh  ôªãà°ùj  ¥hóæ°U  AÉ°ûfEÉH  ájò«ØæàdG  á£∏°ùdG  ¬àdÓL  ¬Lh  ó≤a
 ∫ÉªYC’G  ∂∏ªJh  AÉ°ûfE’  »æjôëÑdG  ÜÉÑ°ûdG  äGQÉμàHGh  äÉMƒªWh  äÉbÉW

.º¡∏Nód Éæ«°ùëJh º¡©ªàéªd áeóN äÉcô°ûdGh
 ÜÉÑ°ûdG ¿hDƒ°Th á«fÉ°ùf’G ∫ÉªYÓd »°üî°ûdG πãªªdG ¬àdÓL ôeCG  ó≤a
 ¥hóæ°üdG ¢ù«°SCÉJh á©HÉàªH ¬∏dG ¬¶ØM áØ«∏N ∫BG óªM øH ô°UÉf ï«°ûdG ƒª°S
 ádÓL ¬H  ôeG  …òdG  ¥hóæ°üdG  Gòg ¿G  …ôjó≤J  »ah.¬dÉªYCG  ≈∏Y ±Gô°TE’Gh
 ¿C’  ∂dP  º¡e  â«bƒJ  »a  AÉL  ÜÉÑ°ûdG  äGQÉμàHGh  äÉbÉW  QÉªãà°S’  ∂∏ªdG
 º¡jód  ¿ƒμJ  óbh ,πªY ¢Uôa  øY åëÑJ  ÜÉÑ°ûdG  øe  É¡H  ¿É¡à°ùj  ’  GOGó`̀YCG

.πjƒªàdG º¡°ü≤æj øμd ,QÉμaC’G
 íàØjh  πªY  øY  ø«ãMÉÑdG  ºFGƒb  ºéM  π«∏≤J  »a  º¡°ù«°S  ô`̀eC’G  Gògh
 º¡©jQÉ°ûe ∫ÓN øe º¡°ùØfCG ≈∏Y ºgOÉªàYG »a º¡°ùjh ,ÜÉÑ°û∏d IójóL ÉbÉaBG
 ô«ãμdG  ¿C’  ∂dP  ,á°SÉ°ùëdG  á∏MôªdG  √òg »a º¡e GóL ôeC’G  Gògh .á°UÉîdG
 áëFÉédG áeRCG π©ØH ≥∏b πμ°ûH º¡∏Ñ≤à°ùe ≈dG ¿hô¶æj GƒëÑ°UCG ÜÉÑ°ûdG øe

.ºdÉ©dG ∫ƒM ™«ªédG ≈∏Y äôKCG »àdG á«ªdÉ©dG

ÊÉjõdG ÜÉgƒdGóÑY ΩÉ°ûg riffa3al3z@gmail.com

 øH  ó``̀ °``̀TGQ  .O  ï`̀«`̀°`̀û`̀dG  CÉ``̀æ``̀g
 ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  …ô`̀LÉ`̀¡`̀dG  óªëe
 äÉÑdÉ£dGh áÑ∏£dG á«æ°ùdG ±ÉbhC’G
 á```̀ jQGOE’Gh  á«ª«∏©àdG  QOGƒ``̀μ``̀dGh
 »`̀°`̀SGQó`̀dG  ΩÉ``©``dG  Aó``̀H  áÑ°SÉæªH
 IQGRh  ¢``Uô``M  ó````̀ cCGh  ,»``̀dÉ``̀ë``̀dG
 óLÉe  .O  IOÉ«≤H  º«∏©àdGh  á«HôàdG
 á«HôàdG  ô``̀jRh  »ª«©ædG  »∏Y  ø`̀H
 π`̀ °`̀†`̀aCG º`̀ jó`̀≤`̀ J ≈`̀ ∏`̀ Y º`̀«`̀∏`̀©`̀à`̀ dGh
 øe  áãjóëdG  äÉ«æ≤àdGh  äÉeóîdG
 ó©H øY º∏©àdG ΩÉ¶f ≥«Ñ£J ∫ÓN
 äGAGôLE’G  ™e  É«°TÉªJ  »JCÉj  …òdG
 πX  »`̀a  á«ë°üdG  äÉ`̀WÉ`̀«`̀à`̀M’Gh

.ÉfhQƒc áëFÉL
 ¿CG  …ô``̀LÉ``̀¡``̀dG  .O  í```̀°```̀VhCGh
 øe á`̀«`̀æ`̀°`̀ù`̀dG ±É``````̀ bhC’G ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀e
 ∞`̀bƒ`̀dG  ±Gó````̀gCG  ≥«≤ëJ  ≥∏£æe
 Ωƒ≤j  ™ªàéªdG  á«ªæJ  »a  …ô«îdG
 ∫ÓN  øe  …ƒ«M  ´hô°ûe  ò«ØæàH
 áÑ∏£dG  ádÉØμd  …ƒæ°ùdG  èeÉfôÑdG

 ΩÉY  »a  ¬bÓ£fG  òæe  ø««©eÉédG
.1995

 »°SGQódG  ΩÉ©dG  ¿CG  ±É`̀°`̀VCGh
 Gò``̀gh  2020-2019  »`̀°`̀VÉ`̀ª`̀dG
 IOÉ`̀jR  ó¡°T  2021-2020  ΩÉ`̀©`̀dG
 º¡àdÉØc âªJ øjòdG áÑ∏£dG OóY »a
 á«Yô°ûdG äÉ°ü°üîàdG ∞∏àîe »a
 á`̀«`̀æ`̀≤`̀à`̀dGh á`̀«`̀ª`̀∏`̀©`̀dGh á```̀«```̀HOC’Gh
 ádÉØc  ¢ù∏éªdG  ôbCG  PEG  ,á``̀jQGOE’Gh
 ÉgQób  áØ∏μH  áÑdÉWh  ÉÑdÉW  185

 .QÉæjO 422600
 á`̀©`̀eÉ`̀L á`̀Ñ`̀∏`̀W Ö`̀«`̀°`̀ü`̀f ¿É```̀c
 ÉÑdÉW  62  ∂æμà«dƒHh  øjôëÑdG
 117800  É`̀gQó`̀b  áØ∏μH  á`̀Ñ`̀dÉ`̀Wh
 á°UÉîdG  äÉ©eÉédG  áÑ∏Wh  ,QÉæjO
 ÉgQób  áØ∏μH  á`̀Ñ`̀dÉ`̀Wh  ÉÑdÉW  45

.QÉæjO 180000
 É`̀Ñ`̀dÉ`̀W  78 á`̀dÉ`̀Ø`̀c  â`̀ª`̀J  É`̀ª`̀c
 ódÉN  øH  ¬∏dGóÑY  á«∏c  »a  áÑdÉWh
 ÉgQób  áØ∏μH  á«Yô°ûdG  äÉ°SGQó∏d

 QÉæjO 124800
 Gòg  ¿CG  …ôLÉ¡dG  .O  ±É°VCGh
 CGóÑªd  áHÉéà°SG  »`̀JCÉ`̀j  ´hô°ûªdG
 á`̀cGô`̀°`̀û`̀dGh »`̀YÉ`̀ª`̀à`̀L’G π`̀aÉ`̀μ`̀à`̀dG
 ø`̀e ô`̀Ñ`̀à`̀©`̀J »``̀à``̀ dG á`̀«`̀©`̀ª`̀à`̀é`̀ª`̀dG
 äÉ`̀©`̀ª`̀à`̀é`̀ª`̀dG AÉ``̀æ``̀H äÉ``«``°``SÉ``°``SCG
 Éë°Vƒe  ,áØJÉμàªdGh  áμ°SÉªàªdG
 IóªYCG  óMCG  ƒg  ´hô°ûªdG  Gòg  ¿CG
 É¡«dƒj  »àdG  ájô«îdG  ™jQÉ°ûªdG
 πL á`̀«`̀æ`̀°`̀ù`̀dG ±É``````̀bhC’G ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀e
 ¢ü°üîjh  ¬``à``jÉ``YQh  ¬`̀eÉ`̀ª`̀à`̀gG
 ™`̀jQ ø`̀e á`̀jƒ`̀æ`̀°`̀ù`̀dG ¬`̀à`̀«`̀fGõ`̀«`̀e ¬`̀ d
 É¡ØbhCG  »`̀à`̀dG  ájô«îdG  ±É````bhC’G
 Ée ,º`̀∏`̀©`̀dG Ö`̀∏`̀W ≈`̀∏`̀Y É`̀¡`̀HÉ`̀ë`̀°`̀UCG
 ™∏£°†j  …òdG  ô«ÑμdG  QhódG  ócDƒj
 á«ªæJ  »``̀a  …ô`̀«`̀î`̀ dG  ∞``̀bƒ``̀dG  ¬``̀H
 ó¡°ûj  »àdG  áª∏°ùªdG  äÉ©ªàéªdG
 áã©H  òæe  É¡d  »eÓ°SE’G  ïjQÉàdG
 »a  º∏°Sh  ¬«∏Y  ¬∏dG  ≈∏°U  »ÑædG
 Ö``̀fGƒ``̀L â``̀£``̀Z ±É```````̀bhCG Qƒ``̀°``̀U

 IÉ«ëdG  »MÉæe  ™«ªL  »`̀a  Iô«ãc

 ºàNh  .ájOÉ°üàb’Gh  á«YÉªàL’G

 ±ÉbhC’G  ¢ù∏ée  ¿CÉH  …ôLÉ¡dG  .O

 ’  IQGOE’G  »Ñ°ùàæe  π`̀ch  á«æ°ùdG

 ∞bƒdG áæ°S áeóN »a Gó¡L ¿ƒdCÉj

 √ôjƒ£J  ≈∏Y  π`̀ª`̀©`̀dGh  ¬à«ªæJh

.∂dP »a áãjóëdG º¶ædG IGQÉéeh

QÉæjO ¿ƒ«∏e ∞°üf õgÉæJ áØ∏μH

äÉ``©eÉédG  ∞``∏àîe  »``a  É``ÑdÉW  185  π``ØμJ  á«æ``°ùdG  ±É``bhC’G

.…ôLÉ¡dG ó°TGQ .O ï«°ûdG |

á«dó©dG …QÉJhQ ΩÉeCG IOó``éàªdG ábÉ£∏d á«æWƒdG á£îdG ¢Vô©à``°ùj GRô«e Qƒ``àcódG äÉÑ∏W  á`̀eó`̀N  ¿CG  ¿É`̀μ`̀°`̀SE’G  IQGRh  â`̀dÉ`̀b
 É¡H  Ωó≤àj  »àdG  á«fhôàμdE’G  ≥≤°ûdG  áfÉ«°U
 »`̀fhô`̀à`̀μ`̀dE’G ™`̀bƒ`̀ª`̀dG ∫Ó``̀N ø`̀e ¿ƒ`̀©`̀Ø`̀à`̀æ`̀ª`̀dG
 áYô°Sh  É¡©e  πeÉ©àdG  ájQƒØH  õ«ªàJ  IQGRƒ∏d
 áfÉ«°üdÉH  »æ©ªdG  º°ù≤dG  πÑb  øe  áHÉéà°S’G
 Iô«°ûe ,Ö∏£dG ´ƒ°VƒªH á∏°üdG …P ∫hÉ≤ªdGh
 »a º¡°SCG É k«fhôàμdEG áeóîdG ∂∏J ø«°TóJ ¿CG ≈dEG
 âbh  »`̀a  áfÉ«°üdG  äÉÑ∏W  ø`̀e  ójó©dG  á∏ë∏M

.»°SÉ«b
 »fhôàμdE’G ™bƒªdG ¿CG IQGRƒdG âë°VhCGh
 øY  ÆÓ`̀HE’G  ∂«∏ªàdG  ≥≤°T  øe  ø«©Øàæª∏d  í«àj
 IQÉàîe áYƒªée øª°V á©FÉ°ûdG áfÉ«°üdG äÉÑ∏W
 ÆÓÑ∏d  Qƒ°U ∫É°SQEG  á«fÉμeEG  ™e ,äGQÉ«îdG øe
 ∫ÉªYCG  πãe ácôà°ûªdG  ≥WÉæªdG  hCG  á≤°ûdG  πNGO
 ,iô`̀NC’G  á«æØdG  Qƒ``eC’Gh  AÉHô¡μdGh  ácÉÑ°ùdG
 øe  ô«ãμdG  ôaƒJ  á°UÉîdG  ∂∏J  ¿CG  ≈`̀dEG  Iô«°ûe
 π«°UÉØàdGh  Qƒ°üdG  ¥ÉaQEÉH  ¬`̀fEG  å«M  ,âbƒdG
 ô«ãc »a Iô°TÉÑªdG  áæjÉ©ªdG  âbh QÉ°üàNG ºàj
 äÉMÓ°UE’G ô«aƒJ áYô°S »dÉàdÉHh ä’ÉëdG øe

.áHƒ∏£ªdG
 ™«HÉ°SC’G ∫ÓN ¬fCG ≈dEG z¿Éμ°SE’G{ äQÉ°TCGh
 Ö∏W  áeóN  á«fÉãdG  á∏MôªdG  ôaƒà°S  áeOÉ≤dG
 í«à«°Sh  ,á`̀«`̀fÉ`̀μ`̀ °`̀SE’G  äGó`̀Mƒ`̀ ∏`̀ d  á`̀fÉ`̀«`̀°`̀ü`̀dG
 ø«©Øàæª∏d »fhôàμdE’G ™bƒª∏d ójóédG åjóëàdG

 Ωƒ≤«°Sh  ,áfÉ«°üdG  äÉÑ∏W  øY  ÆÓ`̀HE’G  áYô°S

 ™e  ô°TÉÑªdG  ÖWÉîàdÉH  »`̀fhô`̀à`̀μ`̀dE’G  ΩÉ¶ædG

 áfÉ«°üH  ∞∏μªdG  ¢Sóæ¡ªdGh  ¢üàîªdG  ∫hÉ≤ªdG

 ºjó≤J  áYô°S  ≈∏Y  πª©dGh  ,á«fÉμ°SE’G  á≤£æªdG

 π°†aCG  áeƒ¶æe  OÉ``é``jEG  ø`̀Y  kÓ`̀°`̀†`̀a  ,á`̀eó`̀î`̀dG

 ≥WÉæª∏d  áfÉ«°üdG  äÉZÓÑH  ΩÉY  πμ°ûH  ºμëà∏d

.É¡≤ah äGQGô≤dG PÉîJG π«¡°ùJh á«fÉμ°SE’G

 »JCÉJ  áfÉ«°üdG  áeóN  ¿CG  IQGRƒ``dG  âæ«Hh

 äGóéà°ùªdG  áÑcGƒe  »a  IQGRƒdG  ájDhôd  á∏ªμe

 Éª«°S  ’h  »ªbôdG  ºdÉ©dG  »a  ∫ƒNódGh  á«æ≤àdG

 É¡à∏M  »`̀a  á«fhôàμdE’G  É¡à°üæe  ø«°TóJ  ó©H

 áeƒμëdG  äÉ`̀¡`̀Lƒ`̀J  ™`̀e  É k«°TÉªJh  ,Ió`̀jó`̀é`̀dG

 π«¡°ùJ  ¿CÉ`̀°`̀û`̀H  áeƒμëdG  èeÉfôÑH  É`̀ keGõ`̀à`̀dGh

 IQGRƒ`̀ dG  ≈©°ùJ  å«M  ,ø«æWGƒªdG  äÉ©LGôe

 IQÉjR  ∫ÓN  øe  IOƒL  äGP  äÉeóN  ºjó≤J  ≈dEG

 IóY  äÉeóN  ôaƒJ  »àdG  ,á«fhôàμdE’G  á°üæªdG

 åjóëJ áeóN ,ójóL Ö∏W ºjó≤J áeóN ÉgRôHCG

 áfÉ«°üdG  Ö∏W  ºjó≤J  áeóN  ,áªFÉ≤dG  äÉÑ∏£dG

 ô«aƒJh  ,á«fÉμ°SE’G  ™jQÉ°ûªdG  øe  ø«©Øàæª∏d

.á«æμ°ùdG ≥≤°ûdGh äGóMƒdG §FGôîd ™bƒªdG

≥≤``°ûdG áfÉ«``°üd á``«fhôàμdE’G äÉ``Ñ∏£∏d á``jQƒa áHÉéà``°SG

 ∫BG{  ÜÉ``̀ à``̀μ``̀ H  ó`̀ «`̀ °`̀ û`̀ j  ˆGó```̀ Ñ```̀ Y  ø```̀ H  ¿É``̀ª``̀∏``̀°``̀S
zá`̀ dOÉ`̀ Ñ`̀ à`̀ ª`̀ dG  äGQÉ```̀ jõ```̀ dG  `  Oƒ`̀ ©`̀ °`̀ S  ∫BGh  á`̀Ø`̀«`̀∏`̀N

 á«dhódG  á«©ªédG  âÑîàfG
 ¢ù∏ée  ´É`̀ª`̀ à`̀LG  »``̀a  ¿Ó``̀YEÓ``̀ d
 πμ°ûH  ó≤Y …òdG  »ªdÉ©dG  IQGOE’G
 πjƒL  ó«°ùdG  ,kGôNDƒe  »°VGôàaG
 kÉ°ù«FQ  É`̀fÉ`̀Z  ø`̀e  »à«f  ó``fƒ``eOEG
 ¢`̀ù`̀«`̀Fô`̀ dGh  IQGOE’G  ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀ª`̀d
 á«dhódG á«©ªé∏d ójóédG »ªdÉ©dG

.¿ÓYEÓd
 AGô``LG ó©H ¬`̀d  å`̀jó`̀M »``ah
 »à«f  ó«°ùdG  í°VhCG  äÉHÉîàf’G
 : kÓFÉb  ø«∏Ñ≤ªdG  ø«eÉ©∏d  ¬££N

 á«°SÉ°SCG QƒeCG á©HQCG ≈∏Y õcôæ°S{
 ´GóHE’G  ,∫ƒª°ûdGh  ´ƒæàdG  »gh
 ,á«ª«¶æàdG  πFÉ°ùªdG  ,QÉμàH’Gh
 ≥`̀jô`̀Ø`̀ch ,kÉ``̀©``̀eh ...º`̀«`̀∏`̀ ©`̀ à`̀ dGh
 äGƒ``̀£``̀î``̀dG ò`̀î`̀à`̀æ`̀ °`̀S ,ó```````̀MGh
 á«©ªédG  ¿CG  øe ócCÉà∏d  áHƒ∏£ªdG
 á¡édG  π¶à°S  ¿Ó`̀YEÓ`̀d  á`̀«`̀dhó`̀dG
 IôKDƒªdGh  ábƒKƒªdGh  Ióªà©ªdG
 ä’É°üJGh ≥jƒ°ùàdG  áYÉæ°U »a
 πª©æ°Sh  ,ºdÉ©dG  »a  ≥jƒ°ùàdG
 ÜGò`̀à`̀L’ ¢`̀Uô`̀Ø`̀dG ô`̀«`̀aƒ`̀J ≈`̀∏`̀Y

 ´Éæ°U øe ΩOÉ≤dG π«édG ôjƒ£Jh
.z»≤jƒ°ùàdG ∫ÉéªdG »a ô««¨àdG

 ó`̀«`̀°`̀ù`̀dG ìô``̀°``̀U ¬`̀ Ñ`̀ fÉ`̀L ø``̀e
 á«©ªé∏d ≥HÉ°ùdG ¢ù«FôdG »eGƒ°S
 â∏ªY{  :kÓ`̀FÉ`̀b  ¿Ó`̀YEÓ`̀d  á«dhódG
 ø«eÉ©dG  QGó``̀ e  ≈`̀∏`̀Y  π`̀jƒ`̀L  ™`̀e
 kÉ`̀Ñ`̀FÉ`̀f ¿É```c É`̀eó`̀æ`̀Y ø`̀«`̀«`̀°`̀VÉ`̀ª`̀dG
 á«dhódG  á«©ªédG  ¢ù«Fôd  ∫hCG
 ÉjÉ°†≤d  ¬ª¡ØJ  ¿EG  ...¿Ó``̀YEÓ``̀ d
 ∂dòch ,¿ÓYEÓd á«dhódG á«©ªédG
 ƒg ÉªH  AÉaƒdÉH  ¬eGõàdG  iƒà°ùe

 .≈gÉ°†j ’ ¬æe Üƒ∏£e
 ó`̀ª`̀ë`̀e ¢`̀ù`̀«`̀ª`̀N Üô```````̀YCGh
 »ªdÉ©dG  ¢ù∏éªdG  ƒ°†Y ,á∏≤ªdG
 ¢ù«FQ ,¿ÓYEÓd á«dhódG á«©ªé∏d
 ,á«æjôëÑdG  ø«æ∏©ªdG  á«©ªL
 ¿ÓYEÓd  á«dhódG  á«©ªédG  ´ôa
 øjôëÑdG áμ∏ªe »a ¢ù°SCÉJ …òdG
 É¡ã©H  πFÉ°SQ  »`̀a  ,1993  ΩÉ`̀Y
 É«∏©dG IQGOE’Gh ójóédG ¢ù«Fô∏d
 ¬JÉ«æªJh ¬Ñ«MôJ øY ,á«©ªé∏d

 áeOÉ≤dG ΩÉ¡ªdG RÉéfEÉH º¡d áÑ«£dG
 ±hô``̀¶``̀ dG π```̀X »```̀a á`̀«`̀©`̀ª`̀é`̀∏`̀ d
 á`̀bƒ`̀Ñ`̀°`̀ù`̀ª`̀dG ô`̀«`̀Z äÉ``̀jó``̀ë``̀à``̀dGh
 ¿Ó```̀YE’G á`̀YÉ`̀æ`̀°`̀U ¬``LGƒ``J »`̀à`̀ dG
 ,ºdÉ©dG  »a  ≥jƒ°ùàdG  ä’É°üJGh
 øjôëÑdG  ´ô``̀a  ¢`̀Uô`̀M  kGó``̀cDƒ``̀e
 ¬àªgÉ°ùeh  ¬ªYO  QGôªà°SG  ≈∏Y
 É¡JÉ«dÉ©ah  á«©ªédG  á£°ûfCG  »a

.kÉ«dhOh kÉ«ª«∏bEGh kÉ«∏ëe

¿ÓYEÓd á«dhódG á«©ªédG ºYO ≈∏Y ¢UôëdG ócDƒj á∏≤ªdG ¢ù«ªN

.óªëe ¢ù«ªN |
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®ƒØ ΩÓ°SEG :Ëó≤Jeslammahfoouz@hotmail.com

 AÉ°†≤dG  ≈```̀dEG  »`̀æ`̀jô`̀ë`̀H  CÉ`̀é`̀d
 á`̀eÉ`̀©`̀dG  á`̀Ä`̀«`̀¡`̀dG  ΩGõ````̀ dE’  …QGOE’G
 á«æ«eCÉàdG  ¬JÉ≤ëà°ùe  ™aO  ø«eCÉà∏d
 ió`̀MG  »`̀a  πª©dÉH  ¬`̀WÉ`̀Ñ`̀JQG  òæe
 2019  ≈àM  2015  òæe  äÉcô°ûdG
 OGó°S øY â©æàeG áÄ«¡dG ¿CG É«Yóe
 ¿CG ’EG ,IôàØdG ∂∏J øY äÉ≤ëà°ùªdG
 ¬àeõdCGh  √Gƒ`̀YO  â°†aQ  áªμëªdG
 ¿CG  ó©H  áÄ«¡∏d  QÉæjO  ∞dCG  23  ™aO
 ¬JÉ≤ëà°ùe  ≈∏Y  π°üëJ  ¬fCG  ø«ÑJ
 ≈àM …óbÉ©àdG  ¬°TÉ©eh á«æ«eCÉàdG
 ó©H  2015  ΩÉ`̀Y  »`̀a  ∂`̀ dPh  2015
 ¬fCG  ’EG  ,√óYÉ≤J  äGAGôLEG  ≈¡fCG  ¿CG
 ø«eCÉàdG  ΩÉ¶f  »a  ¬∏«é°ùJ  ø«ÑJ
 ïjQÉàH  iô```NCG  Iô``e  »`̀YÉ`̀ª`̀à`̀L’G
 ó©H  π`̀ª`̀©`̀dG  »`̀a  ô`̀ª`̀à`̀°`̀SGh  2015
 ¬eÓà°SGh  √óYÉ≤J  äGAGôLEG  AÉ¡fEG
 ∂dPh  á«æ«eCÉàdG  ¬JÉ≤ëà°ùe  áaÉc
 •ôà°TG  …ò`̀dG  ¿ƒfÉ≤∏d  áØdÉîªdÉH
 ¬`̀«`̀∏`̀Y ø``̀ eDƒ``̀ ª``̀ dG á``̀eó``̀N AÉ``̀¡``̀à``̀fG

.…óYÉ≤àdG ¢TÉ©ªdG ¬bÉ≤ëà°S’
 √GƒYO  ™aQ  ób  »YóªdG  ¿É`̀ch
 …ODƒJ  ¿CG  áÄ«¡dG  ΩGõ`̀dEG  É¡«a  ÖdÉW
 1000  √QGó≤e  ÉjOÉe  É°†jƒ©J  ¬d
 ¬Lh  ¿hO  É¡°SÉÑàMG  ø`̀Y  QÉ`̀æ`̀jO
 âjƒØJh á«æ«eCÉàdG ¬JÉ≤ëà°ùe ≥M
 ≥ëàdG  ¬`̀fCG  óæ°S  ≈∏Y  É¡H  ¬YÉØàfG
 2015/1/30  ï`̀jQÉ`̀à`̀H  π`̀ª`̀©`̀dÉ`̀H
 Ió«≤ªdG  äÉ`̀cô`̀°`̀û`̀dG  ió```̀MG  ió``̀d
 ábÓY  â¡àfG  ¿CG  ≈`̀ dEG  áÄ«¡dG  ió`̀d
 ºdh  2019/9/29  ïjQÉàH  πª©dG
 áÄ«¡dG ≈dEG Ωó≤àa ôNG πª©H ≥ëà∏j
 ’EG  á«æ«eCÉàdG  ¬JÉ≤ëà°ùe  ±ô°üd

 Éªe  ≥`̀M  ¬`̀Lh  ¿hO  â©æàeG  É`̀¡`̀fCG
 Égô£NCÉa  ájOÉe  QGô°VCÉH  ¬HÉ°UCG
 IQhô°†H  πé°ùe  QÉ©°TG  ÖLƒªH

.√GƒYO ΩÉbCGh ¬°TÉ©e ±ô°U
 iƒ`̀YO  áÄ«¡dG  â`̀eÉ`̀bCG  Éªæ«H
 ¿CÉ`̀H  ¬`̀ eGõ`̀ dEG  É¡«a  âÑ∏W  á∏HÉ≤àe
 23085  √QGó≤e  É¨∏Ñe  É¡d  …ODƒ`̀j
 ΩÉ¶æd  ™°†îj ¿Éc ¬fC’  QÉæjO  ∞dCG
 ïjQÉJ  òæe  »YÉªàL’G  ø«eCÉàdG
 »a  á`̀Ä`̀«`̀¡`̀dG  ≈```̀ dEG  Ωó``̀≤``̀Jh  1995
 …óYÉ≤àdG  ¬°TÉ©e  ±ô°Uh  2015
 ≈∏Y  ¬∏jƒëJ  ºJh  ¬àeóN  AÉ¡àf’
 ¬∏«é°ùJ ºJ ¬fCG ’G ,»μæÑdG ¬HÉ°ùM
 »``YÉ``ª``à``L’G ø``̀«``̀eCÉ``̀à``̀dG ΩÉ``̀¶``̀æ``̀H
 2015  ΩÉ`````Y  »```̀ a  iô```````̀NCG  Iô`````e
 AÉ`̀¡`̀fEG ó`̀©`̀H π`̀ª`̀©`̀dG »``a ô`̀ª`̀à`̀°`̀SGh
 áaÉc  ¬eÓà°SGh  √óYÉ≤J  äGAGô`̀LEG
 áØdÉîªdÉH  á«æ«eCÉàdG  ¬JÉ≤ëà°ùe
 AÉ`̀¡`̀à`̀fG •ô`̀à`̀ °`̀TG …ò```̀dG ¿ƒ`̀fÉ`̀≤`̀∏`̀d
 ¬bÉ≤ëà°S’  ¬«∏Y  ø`̀eDƒ`̀ª`̀dG  áeóN
 »dÉªLG  ¿É`̀ch  …óYÉ≤àdG  ¢TÉ©ªdG
 ∫Ó`̀N  ≥``M  ¿hO  ø``e  ¬ª∏à°SG  É``e
 ≈àM  2015/10/18  øe  IôàØdG
 .¬H ÖdÉ£ªdG ≠∏ÑªdG 2019/8/31
 Qô≤ªdG  ¿EG  áªμëªdG  â`̀dÉ`̀bh
 24  º`̀bQ  ¿ƒfÉ≤dG  øe  34  IOÉªdÉH
 áeÉ©dG  áÄ«¡dG  ¿CÉ°ûH  1976  áæ°ùd
 ≥ëà°ùj  ¬`̀fCG  »YÉªàL’G  ø«eCÉà∏d
 áeÉ©dG  áÄ«¡dG  ø`̀e  ¬«∏Y  ø`̀eDƒ`̀ª`̀dG
 Oóªd  É`̀≤`̀ ah  á`̀Nƒ`̀î`̀«`̀°`̀û`̀dG  ¢`̀TÉ`̀©`̀e
 âfÉc  AGƒ°S  ø«eCÉàdG  »a  ¬cGôà°TG
 ä’ÉëdG  »`̀a  á©£≤àe  hCG  á∏°üàe
 øeDƒªdG  áeóN  AÉ¡àfG  -1  á`̀«`̀J’G

 áæ°S ø«à°ùdG  ø°S ¬Zƒ∏H πÑb ¬«∏Y

 ¬cGôà°TG Ióe âfÉc ≈àe √ôªY øe

 ≈∏Y ø«eCÉJ  ô¡°T  240 ø«eCÉàdG  »a

 .πb’G

 »YóªdG  ¿EG  áªμëªdG  â`̀dÉ`̀bh

 »a á`̀cô`̀°`̀T ió``̀d π`̀ª`̀©`̀dÉ`̀H ≥`̀ë`̀à`̀dG

 2019  ≈`̀à`̀M  2015  ø``e  Iô`̀à`̀Ø`̀dG

 34  IOÉªdG  ¢üæd  áØdÉîªdÉH  ∂dPh

 »YÉªàL’G  ø`̀«`̀eCÉ`̀à`̀dG  ¿ƒ`̀fÉ`̀b  ø`̀e

 ¥É`̀≤`̀ë`̀à`̀°`̀S’ â`̀eõ`̀∏`̀ à`̀ °`̀SG »``̀à``̀ dGh

 áeóîdG  AÉ¡àfG  …óYÉ≤àdG  ¢TÉ©ªdG

 Ωó©H  ∂°ùªàdG  É©Øf  ¬`̀jó`̀é`̀j  Ó`̀a

 Iôe  ¬∏«é°ùJ  CÉ£N  øY  ¬à«dhDƒ°ùe

 ¬à©LGôe  hCG  áÄ«¡dG  ió`̀d  iô``̀NCG

 ø«eCÉà∏d  áeÉ©dG  áÄ«¡dG  »ØXƒªd

 PEG  ¬Øbƒe áë°U ≈∏Y ¬d  ºgó«cCÉJh

 áÄ«¡dG  QGô`̀b  »a  ÉÑ«Y  ó©j  ∂`̀dP  ¿EG

 ∞dÉîªdG  ™°VƒdG  íë°üJ  ¿CG  É¡dh

 ΩÉμMCÉH É¡æe ÉeGõàdG ¬«∏Y ÖJôàªdG

 »YóªdG  ¿CG  ø`̀Y  Ó°†a  ¿ƒ`̀fÉ`̀≤`̀ dG

 »àdG  äGô««¨àdÉH  áÄ«¡dG  ≠∏Ñj  ºd

 óæY É`̀¡`̀jó`̀d ¬`̀JÉ`̀fÉ`̀«`̀H ≈`̀∏`̀Y äCGô```̀W

 ¢`̀TÉ`̀©`̀ª`̀dG ±ô`̀ °`̀U Ö`̀∏`̀£`̀H Ωó`̀≤`̀ à`̀ dG

 ¢TÉ©ªdG  É¡ÑLƒªH  ≥ëà°SG  »àdGh

 ≠dÉÑe  …CG  OôH  ¬eGõàdGh  …óYÉ≤àdG

 √ò¡∏a .≥M ¬Lh ô«¨H É¡«∏Y π°üëJ

 ¢†aôH  áªμëªdG  âªμM  ÜÉÑ°SC’G

 ,∞`̀jQÉ`̀°`̀ü`̀ª`̀dÉ`̀H ¬```eGõ```dEGh √Gƒ```̀ YO

 É¨∏Ñe áÄ«¡dG ≈dEG iODƒj ¿CG ¬eGõdEGh

 GQÉ`̀ æ`̀ jO  23085/200  √QGó``̀≤``̀e

 á°ùªNh  É`̀Ø`̀ dCG  ¿hô`̀°`̀û`̀Yh  á`̀KÓ`̀K)

 (¢ù∏a  É`̀à`̀FÉ`̀eh  GQÉ`̀ æ`̀ jO  ¿ƒ`̀fÉ`̀ª`̀Kh

.∞jQÉ°üªdÉH ¬àeõdCGh

..äÉæ«eCÉàdG ≈dEG QÉæjO ∞dCG 23 OQ »æjôëH ΩGõdEG

á«æ«eCÉàdG ¬JÉ≤ëà°ùe º∏°ùJh √óYÉ≤J ºZQ πª©dG »a ôªà°SG

 ∞°Sƒj ∞jÉf QÉ°ûà°ùªdG ìô°U
 áHÉ«f ¢ù«FQ ΩÉ©dG »eÉëªdG Oƒªëe
 ∫Gƒ``eC’G  π°ùZh  á«dÉªdG  ºFGôédG
 »àdG  äÉ≤«≤ëà∏d  k’Éªμà°SG  ¬`̀fCÉ`̀H
 §£îe  »a  áeÉ©dG  áHÉ«ædG  É¡jôéJ
 ôÑY äGQ’hódG äÉ«∏e π°ù¨d ºî°V
 ¬°ù«°SCÉJ  ºJ  …ò`̀dG  πÑ≤à°ùªdG  ∂æH
 ¬«a  ºμëàdGh  øjôëÑdG  áμ∏ªe  »a

 ø«cƒ∏ªe  ø««fGôjEG  ø«μæH  πÑb  øe
 »fGôjE’G »æWƒdG ∂æÑdG Éªg ¿GôjE’
 ,¿Gô````̀jEG äGQOÉ``̀ °``̀U ∂`̀ æ`̀ Hh z»``̀∏``̀e{
 áªμëªdG ≈dEG áeÉ©dG áHÉ«ædG âdÉMCG
 ™FÉbƒdG øe kGOóY á«FÉæédG iôÑμdG
 Éª¡J  É¡«a  â`̀¡`̀Lh  »`̀à`̀dG  Ió`̀jó`̀é`̀dG
 º``gh º`̀¡`̀«`̀∏`̀Y ≈`̀Yó`̀ª`̀ ∏`̀ d á`̀Ø`̀∏`̀à`̀î`̀e
 kÓ°†a  πÑ≤à°ùªdG  ∂æH  ƒ`̀dhDƒ`̀°`̀ù`̀e

 …õcôªdG  ∂`̀æ`̀Ñ`̀dGh  ∂æÑdG  ∂`̀ dP  ø`̀Y
 á«fGôjEG  ∑ƒæH  á`̀©`̀HQCGh  »`̀fGô`̀jE’G
 IOó©àe  º`̀FGô`̀L  ÜÉ`̀μ`̀JQÉ`̀H  iô```NCG
 áëaÉμeh  ô`̀¶`̀M  ¿ƒ`̀fÉ`̀b  Ö`̀Lƒ`̀ª`̀H
 ÜÉ``̀gQE’G  πjƒªJh  ∫Gƒ``̀ eC’G  π°ùZ
 º`̀¡`̀ JÉ`̀cÉ`̀¡`̀ à`̀ fG Ö``̀Lƒ``̀ª``̀H ∂```̀dò```̀ch
 á«aô°üªdG  á`̀ª`̀¶`̀fC’Gh  ø«fGƒ≤∏d
 ≠∏H  PEG  ,áμ∏ªªdG  »a  É¡H  ∫ƒª©ªdG

 »a  π°ù¨dG  πëe  ∫Gƒ`̀eC’G  ´ƒªée
 áHGôb  á`̀dÉ`̀ME’G  πëe  ™FÉbƒdG  ∂∏J
 ,»`̀μ`̀jô`̀eCG  Q’hO  ¿ƒ`̀«`̀∏`̀e  (330)
 â`̀dGRÉ`̀e  äÉ≤«≤ëàdG  ¿CG  ±É`̀°`̀VCGh
 äÓeÉ©ªdG øe ±’B’G »a Iôªà°ùe
 ¿CG  ™bƒàªdG  ø`̀e  »`̀à`̀dGh  á«≤ÑàªdG
 ∂dP »a ôãcCG ø«WQƒàe øY ∞°ûμJ

.§£îªdG

Q’hO ¿ƒ«∏e 330 áª«≤H IójóL ∫GƒeCG π°ùZ ™FÉbh ¿CÉ°ûH πÑ≤à°ùªdG ∂æH »ª¡àe áªcÉëe

Ö`̀gP  áμ«Ñ°S  16  Ö`̀jô`̀¡`̀J  Gƒ``̀ dhÉ``̀M  QÉ`̀£`̀ª`̀ dÉ`̀ H  ø`̀jô`̀aÉ`̀°`̀ù`̀e  8  §`̀Ñ`̀°`̀V
 òaÉæªdG øeC’ áeÉ©dG IQGOE’G ΩÉY ôjóe ìô°U
 »`̀dhó`̀dG  øjôëÑdG  QÉ`̀£`̀e  áWô°T  á`̀jô`̀jó`̀e  ¿CÉ``̀H
 øe  ¢UÉî°TCG  á«fÉªK  ≈∏Y  ¢†Ñ≤dG  øe  âæμªJ
 ø«H  º`̀gQÉ`̀ª`̀YCG  ìhGô`̀à`̀J  á`̀jƒ`̀«`̀°`̀SB’G  á«°ùæédG
 Öjô¡J  º¡àdhÉëªd  ∂`̀dPh  ,kÉeÉY  42h  kÉeÉY  32

 áKÓK  »dGƒëH  É¡àª«b  Qó≤J  ,Ö`̀gP  áμ«Ñ°S  16
.QÉæjO ∞dCG ø«©HQCGh

 ájôjóªdG  áWô°T  ΩÉ«b  AÉæKCG  ¬`̀fCG  í`̀°`̀VhCGh
 »æeC’G  ¢û«àØàdG  á«∏ªY  AGô``̀LEG  »`̀a  É¡ÑLGƒH
 á«fÉªãdG  øjôaÉ°ùªdG  §Ñ°V  º`̀J  ,ø`̀jQOÉ`̀¨`̀ª`̀∏`̀d

 Gƒ`̀eÉ`̀b  ¿CG  ó`̀©`̀H  Ö``̀gò``̀dG  ∂`̀FÉ`̀Ñ`̀°`̀S  º`̀¡`̀JRƒ`̀ë`̀Hh
.á©àeC’G øª°V É¡àÄÑîàH

 ø`̀eC’  á`̀eÉ`̀©`̀dG  IQGOE’G  ΩÉ``̀Y  ô`̀jó`̀e  QÉ``̀°``̀TCGh
 á«fƒfÉ≤dG  äGAGôLE’G  PÉîJG  ºJ  ¬fCG  ≈dEG  òaÉæªdG

.á©bGƒdG ∫É«M áeRÓdG

 º¡àe  »`̀æ`̀«`̀KÓ`̀K  ≈`̀ ∏`̀Y  º`̀μ`̀ë`̀ dG  ô`̀ Hƒ`̀ à`̀ cCG  27
√Gô```̀ cE’É```̀ H z…ô``̀ Ø``̀ «``̀ dO π```eÉ```Y{ á`̀ bô`̀ °`̀ ù`̀ H

 »æ«KÓãd á«°†b iôÑμdG á«FÉæédG áªμëªdG äõéM
 Üô°†dÉH  ¬«∏Y  ió``à``YGh  z…ô`̀Ø`̀«`̀dO  π`̀eÉ`̀Y{  ∞`̀bƒ`̀à`̀°`̀SG
 …òdG ∫ÉªdG √AÉ£YEG oô«NC’G n¢†aQ ¿CG ó©H ¬àbô°S k’hÉëe
 √É≤∏J ÆÓH ¿Éch .ºμë∏d ôHƒàcCG 27 á°ù∏L ≈dEG ,¬JRƒëH
 ¬fCÉH  ó«Øj  …ƒ«°SBG  …ôØ«dO  πeÉY  øe  óªM  áWô°T  õcôe
 ,ácôëdG øe ¬©æªjh ¬Øbƒà°ùj ájQÉf áLGQO óFÉ≤H ÅLƒa
 ƒg  ¬«∏Y  qOô`̀a  ∫ÉªdG  ≈`̀dEG  êÉàëjh  ø«μ°ùe  ¬`̀fEG  ¬d  ∫É`̀bh
 Éªa  IóYÉ°ùªdG  ≈`̀dEG  êÉàëjh  ø«μ°ùe  É°†jCG  ¬fCÉH  ô`̀NB’G
 ¬£≤°SCGh ¬«∏Y AGóàY’Gh ¬≤æîH ΩÉb ¿CG ’EG º¡àªdG øe ¿Éc
 ióàYG Éªc ,¬ª°ùL øe ábôØàe AÉëfCG »a ¬Hô°Vh É k°VQCG
 ó©Hh  ,∫ÉªdG  É kÑdÉW  É¡jóJôj  »àdG  ¢SCGôdG  IPƒîH  ¬«∏Y

.¿ÉμªdG øe É kHQÉg qôa ¬«∏Y ∫ƒ°üëdG »a ¬∏°ûa
 ájƒg ≈dEG π°UƒàdG ºJ áeRÓdG äÉjôëàdG AGôLEÉHh

 ¬fCG  ’EG  ,¬«∏Y  ±ô©àdG  ¬«∏Y  »æéªdG  ´É£à°SGh  º¡àªdG
 ∫Ébh  ,áWô°ûdG  äÉjôëJ  AÉ`̀æ`̀KCG  á©bGƒdG  ô`̀«`̀NC’G  ôμfCG
 äÉHhô°ûªdG  Üô°ûj  ¿É`̀c  ¬`̀fCGh  A»°T  …CG  ôcòàj  ’  ¬`̀fEG
 äQô`̀b  Éª«a  ,´ô`̀°`̀ü`̀dG  ¢`̀Vô`̀e  ø`̀e  »`̀fÉ`̀©`̀jh  á«dƒëμdG
 .ƒjÉe  18  »a  áeOÉ≤dG  á°ù∏édG  ≈`̀dEG  π«LCÉàdG  áªμëªdG
 2020  ôjGôÑa  7  »a  ¬`̀fCG  º¡àªdG  ≈`̀ dEG  áHÉ«ædG  äóæ°SCG
 ´ô°T  á«dÉª°ûdG  á¶aÉëªdG  øeCG  IôFGóH  GóFÉY ¬fƒc ∫ÉM
 √GôcE’G  ≥jô£H ¬«∏Y »æéª∏d  ∑ƒ∏ªªdG  ∫ÉªdG  ábô°S »a
 ¬«∏Y »æéªdG º°ùL áeÓ°S ≈∏Y ióàYG ¿CÉH ¬«∏Y ™bGƒdG
 ƒgh ¬«a ¬JOGQE’ πNO ’ ÖÑ°ùd áªjôédG ôKCG ÜÉN óbh
 ø«ÑªdG  ∫ƒ≤æªdG  GóªY  ∞∏JCG  Éªc  ,¬«∏Y »æéªdG  áehÉ≤e
 ø«ÑªdG  ƒëædG  ≈∏Y  ô«¨∏d  ∑ƒ∏ªªdGh  ´ƒædGh  ∞°UƒdÉH

 .¥GQhC’ÉH

:áæWÓ°ùdG ÒeC’GóÑY Öàc
 á`̀«`̀æ`̀jô`̀ë`̀H IÉ``̀à``̀a â``Ñ``«``°``UCG
 ábôØàe äÉHÉ°UEÉH …ƒ«°SBG ÜÉ°Th
 ø«H ™```̀bh ΩOÉ``°``ü``J çOÉ````̀M »``̀a
 ´QÉ°T ≈∏Y ájQÉf áLGQOh IQÉ«°S
 »a  ¿Éª∏°S  ø`̀H  ≈°ù«Y  ï«°ûdG
 ¢ùeCG  AÉ°ùe  øe  IôNCÉàe  áYÉ°S
 á«dh’G π«°UÉØàdG ô«°ûJh .∫hC’G
 á«æjôëH  IÉàa  ¿CG  ≈``dEG  çOÉë∏d
 áYÉ°ùdG  »a  É¡JQÉ«°S  Oƒ≤J  âfÉc
 á∏«d  ∞°üædGh  Iô°ûY  á`̀jOÉ`̀ë`̀dG
 ≈°ù«Y ï«°ûdG ´QÉ°T ≈∏Y á©bGƒdG

 Iô£«°ùdG äó≤a ICÉéah ¿Éª∏°S øH
 âeó£°UGh  IOÉ«≤dG  á∏éY  ≈∏Y
 ø«H π`̀°`̀ü`̀Ø`̀j  »`̀à`̀æ`̀ª`̀°`̀SG  §`̀FÉ`̀ë`̀H
 ájQÉf áLGQóH Égó©Hh ø«YQÉ°ûdG
 ¬æY è`̀à`̀f É`̀e ,…ƒ`̀«`̀°`̀SBG É`̀gOƒ`̀≤`̀j
 ºJ  á£°Sƒàe  äÉHÉ°UEÉH  É¡àHÉ°UEG
 Éª«a  çOÉëdG  ™bƒe  »a  É¡aÉ©°SEG
 ™ªée ≈``̀ dG  …ƒ``«``°``SB’G π`̀≤`̀f  º``J
 êÓ©dG  »≤∏àd  »Ñ£dG  á«fÉª∏°ùdG
 ¿ÉàÑcôªdG  äQô°†J  Éª«a  ΩRÓ`̀dG

.Iô«Ñc äÉ«Ø∏àH ÉªgGóMEG
 ´ƒ```̀ bh Qƒ`````a ô``̀°``̀†``̀M ó`````bh
 ΩÉ`̀ bh Ió`̀é`̀æ`̀dG á`̀Wô`̀°`̀T çOÉ``̀ë``̀dG

 äGQÉ«°ùdG  ô«°S  π«¡°ùàH  ÉgOGôaCG
 QhôªdG  áWô°T  Ωhó`̀ b  ø«M  ≈`̀ dEG
 øe  ø«àÑcôªdG  Gƒ````̀MGRCG  ø`̀jò`̀dG

 äÉ¡édG  âëàa  Égó©Hh  ,´QÉ°ûdG
 á`̀aô`̀©`̀ª`̀d ≥`̀«`̀≤`̀ë`̀à`̀dG á`̀«`̀ª`̀ °`̀Sô`̀ dG

.¬HÉÑ°SG

ájQÉf á``LGQOh IQÉ«``°S ΩOÉ``°üJ çOÉ``M »``a …ƒ«``°SBGh á``«æjôëH áHÉ``°UEG

:»°ùæe π°VÉa Öàc
 Ohƒ`̀a{``̀dG  äÉ`̀Hô`̀Y  π≤f  ¿CG  …ó∏H  Qó°üe  ô`̀cP

 OÉà°SG  á`̀MÉ`̀°`̀S  »`̀a  ó`̀jó`̀é`̀dG  É¡©bƒe  ≈``̀ dEG  z∑Gô```̀J

 ¢ù«dh  É``̀jQÉ``̀Ñ``̀LEG  ¿ƒ`̀μ`̀«`̀°`̀S  »`̀æ`̀Wƒ`̀dG  ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG

 22 ï`̀jQÉ`̀J ó`̀©`̀H äÉ`̀Hô`̀©`̀dG ÜÉ`̀ë`̀°`̀UC’ É`̀jQÉ`̀«`̀à`̀NG

 äGAGô``L’G  IQÉéàdG  IQGRh  òîàà°S  PEG  ,ôHƒàcCG

 ∫Ó≤à°S’G ´QÉ°T »a óLGƒàj øe πc ó°V á«fƒfÉ≤dG

.ôHƒàcCG 22 ïjQÉJ ó©H

 zè«∏îdG QÉÑNCG{`d á°UÉN äÉëjô°üJ »a ócCGh

 É¡©bƒe  ≈∏Y  É`̀£`̀HGQ  â≤∏WCG  áMÉ«°ùdG  áÄ«g  ¿CG

 π«é°ùàdG  äÉHô©dG  ÜÉë°UC’  í«àj  »fhôàμdE’G

 º«¶æàd á°Uôa »gh ,ójóédG ™bƒªdG ≈dEG ∫É≤àfÓd

 áª¶fC’Gh äÉWGôà°T’G ≥ah πª©∏d äÉHô©dG ´É£b

 ¥ô£dG  »`̀a  äÉ«FGƒ°û©dG  ¿CG  Éæ«Ñe  ,ø`̀«`̀fGƒ`̀≤`̀dGh

 áYÉÑdG  hCG  ΩÉ©£dG  ™«H  äÉHôY  øe  AGƒ°S  áeÉ©dG

 á¶aÉëªdG »a áéYõe IôgÉX ≈dEG âdƒëJ ø«∏FÉédG

 Ée  ,∫Ó≤à°S’G  ´QÉ°T  »a  É°Uƒ°üNh  á«HƒæédG

 á≤fÉN  á`̀jQhô`̀e  äÉ`̀eÉ`̀MORGh  ≈°Vƒa  »a  ÖÑ°ùJ

 »æWÉb  ≈∏Y  »Ñ∏°ùdG  ô`̀KC’G  É¡d  ¿Éch  á≤£æªdG  »a

 »a  IOƒLƒªdG  á«ª°SôdG  äÉ°ù°SDƒªdGh  á≤£æªdG

.á¶aÉëªdG

 RhÉ`̀é`̀Jh …ƒ`̀°`̀Vƒ`̀Ø`̀dG  π`̀ª`̀©`̀dG  ¿CG  í``̀°``̀VhCGh

 á«ë°üdG  äÉWGôà°T’G  ™«ªL  ÜÉ«Z  ™e  ø«fGƒ≤dG

 ¿ƒμ«°Sh ,ÓjƒW ôªà°ùj ød áeÓ°ùdG äÉWGôà°TGh

 øe  π`̀c  ó°V  á`̀eQÉ`̀°`̀U  á«fƒfÉb  äGAGô````LEG  ∂dÉæg

.á«ª°SôdG äGAGôL’G ∞dÉîj

 ≈dEG  ∫ƒëJ  ∫Ó≤à°S’G  ´QÉ°T  ¿CG  ≈`̀ dEG  âØdh

 ™«Hh  ø«∏FÉédG  áYÉÑdG  Oƒ`̀Lƒ`̀d  ∞°SDƒe  ó¡°ûe

 áØdÉîªdG QƒeC’G øe Égô«Zh áWô°TC’Gh ¢ùHÓªdG

 ÉfhQƒc ¢Shô«a »°ûØJ ™e É°Uƒ°üNh ,ø«fGƒ≤∏d

 ¢Shô«ØdG  π≤f  »a  ÖÑ°ùàj  ób  Ée  ƒgh  ,óéà°ùªdG

 ¢ùeÓJ É¡«a π°üëj »àdG á©«ÑªdG ™FÉ°†ÑdG ÖÑ°ùH

 »æWÉb  ø`̀e  GOó``̀Y  ¿CG  ≈``̀dEG  Gô«°ûe  ,ø`̀FÉ`̀Hõ`̀dG  ø`̀e

 GhQOÉ``̀Z  ∫Ó`̀≤`̀à`̀°`̀S’G  ´QÉ`̀°`̀û`̀H  á£«ëªdG  á≤£æªdG

 ≈°VƒØdGh ájQhôªdG  äÉeÉMOR’G ÖÑ°ùH á≤£æªdG

 ¬∏Ñ≤J  ’h  ¬∏Ñ≤f  ’  Ée  Gògh  ,êÉ`̀YRE’Gh  íFGhôdGh

 áMGôd  πª©J  »`̀à`̀dG  OÓ`̀Ñ`̀dG  »`̀a  á«ª°SQ  á¡L  …CG

 .º«≤ªdGh øWGƒªdG

..z…QÉÑLEG{ ójóédG É¡©bƒe ≈dEG z∑GôJ Ohƒa{ äÉHôY π≤f

ô``HƒàcCG  22  ï``jQÉJ  ó``©H  ø``«ØdÉîªdG  ó``°V  á``«fƒfÉ≤dG  äGAGô``LE’G  PÉ``îJG

 áª°UÉ©dG  á¶aÉëe  â`̀≤`̀∏`̀WCG
 AÉ``̀Ø``̀«``̀à``̀°``̀SG á``̀©``̀HÉ``̀à``̀ª``̀d á``̀∏``̀ª``̀M
 á`̀eÓ`̀°`̀ù`̀dGh ø````̀eC’G äÉ`̀WGô`̀ à`̀ °`̀ TG
 RÉ¨dG  áÄÑ©J  IOÉ```̀YEG  äÓ`̀ë`̀e  »`̀a
 ¿hÉ`̀©`̀à`̀dÉ`̀H Iô`̀«`̀¨`̀°`̀ü`̀dG ó`̀bGƒ`̀ª`̀∏`̀d
 ¿hDƒ``°``Th  ∫É``¨``°``TC’G  IQGRh  ™``e
 »fGôª©dG  §«£îàdGh  äÉjó∏ÑdG
 RÉ¨dGh  §Øæ∏d  á«æWƒdG  áÄ«¡dGh
 ,»fóªdG  ´Éaó∏d  áeÉ©dG  IQGOE’Gh
 á`̀«`̀fGó`̀«`̀e IQÉ``````jR ∫Ó````N ∂`````dPh
 ∫BG  øªMôdGóÑY  øH  ΩÉ°ûg  ï«°û∏d
 áª°UÉ©dG  á¶aÉëe ßaÉëe áØ«∏N
 ¢û«àØàdG  áæéd  AÉ°†YCG  Qƒ°†ëH
 á``©``bGƒ``dG äÓ``̀ë``̀ª``̀dG ø```e Oó``̀©``̀d
 á∏ªëdG  »JCÉJ  å«M  ,á¶aÉëªdÉH
 ácôà°ûªdG  ±Gó`````̀gC’G  ≥«≤ëàd
 »a ácQÉ°ûªdG äÉ¡édGh á¶aÉëª∏d
 áHÉbôdG ôÑY ôWÉîªdG øe ájÉbƒdG
 ,OÉ°TQE’Gh  ¬«LƒàdGh  á«YƒàdGh
 äGAGô````LE’G ´É`̀Ñ`̀JG ø`̀e ó`̀cCÉ`̀à`̀dGh
 …OÉØàd ÉgPÉîJG ÖLGƒdG á«FÉbƒdG

 .çOGƒM …CG ´ƒbh
 á¶aÉëe  ¿CG  ßaÉëªdG  ó`̀cCGh
 õjõ©J  ≈∏Y  á°üjôM  áª°UÉ©dG
 äGQGOE’G  ∞∏àîe  ™`̀e  ¿hÉ`̀©`̀à`̀dG
 á«eƒμëdG  äÉ`̀ ¡`̀é`̀ dGh  á`̀ «`̀ æ`̀ eC’G
 ¢ù∏éªdG  πª©j  å«M  ,á«æ©ªdG
 ≈∏Y  á`̀¶`̀aÉ`̀ë`̀ª`̀dÉ`̀H  »`̀≤`̀«`̀°`̀ù`̀æ`̀à`̀dG
 ÉjÉ°†≤dG  á`̀aÉ`̀c  á`̀©`̀HÉ`̀à`̀eh  ó`̀°`̀UQ
 ,á«YÉªàL’Gh á«æeC’Gh ájƒªæàdG

 äÉ`̀MGô`̀à`̀bGh  äÉ«°UƒJ  º`̀jó`̀≤`̀Jh
 Oƒ¡édG  øª°V  Ö°üj  ÉªH  É¡fCÉ°ûH
 ΩÉ`̀¶`̀æ`̀dG ≈`̀∏`̀Y ®É`̀Ø`̀ë`̀∏`̀d á`̀ «`̀eGô`̀ dG
 ìGhQC’G  ájÉªMh  áeÉ©dG  ÜGOB’Gh
 áæé∏dG ¿CG{ :ø«Hh  .zäÉμ∏àªªdGh
 á«°û«àØàdG  É¡JGQÉjR  ∫ÓN  Ωƒ≤J
 äÉ`̀WGô`̀à`̀°`̀TG ô`̀aGƒ`̀J ø`̀e ó`̀cCÉ`̀à`̀dÉ`̀H
 ¢Uƒ°üæªdG  á`̀eÓ`̀°`̀ù`̀dGh  ø```̀eC’G
 äGQGô`̀≤`̀ dGh  ø«fGƒ≤dG  »`̀a  É¡«∏Y
 IOƒ°UôªdG äÓëªdG »a áª¶æªdG
 á¶aÉëªdG  á≤WÉæe  ∞∏àîe  »`̀a
 á`̀eÓ`̀°`̀S ø``̀e ó``̀cCÉ``̀à``̀dG º`̀à`̀j å`̀«`̀M
 Ö`̀«`̀HÉ`̀fC’Gh  äGhOC’Gh  ™`̀bƒ`̀ª`̀dG
 ≈``̀dEG á``aÉ``°``VEG ,π`̀ë`̀ª`̀ dG á`̀jƒ`̀¡`̀Jh
 ≥jôëdG äÉjÉØW ôaGƒJ øe ócCÉàdG
 RÉ¨dG  äÉØ°TÉch  QGò``̀fE’G  ΩÉ¶fh
 ¥hóæ°Uh  áeÓ°ùdG  äGOÉ``°``TQEGh

 á`̀ aÉ`̀ch ,á````«````dhC’G äÉ``̀aÉ``̀©``̀°``̀SE’G
 »`̀à`̀dG á``̀jRGô``̀à``̀M’G äGAGô``````̀LE’G
 É kgƒæe  ,z™bƒªdG  áeÓ°S  øª°†J
 ÜÉë°UCG  íæªJ  áæé∏dG  ¿CG  ≈``̀dEG
 í«ë°üàd  á«æeR  á∏¡e  äÓëªdG
 äGAGô`̀LE’G  PÉîJG  πÑb  É¡YÉ°VhCG
 ßaÉëªdG ócCGh .áeRÓdG á«fƒfÉ≤dG
 »a  É¡∏ªY  π°UGƒà°S  áæé∏dG  ¿CG
 IOÉ`̀YEG  äÓëe  á©HÉàeh  áHÉbôdG
 Iô«¨°üdG  óbGƒª∏d  RÉ`̀¨`̀dG  áÄÑ©J
 äÉWGôà°TÉH  É`̀¡`̀eGõ`̀à`̀dG  ¿Éª°†d
 IOƒ`̀Y Ωó``̀Yh ,á`̀eÓ`̀°`̀ù`̀dGh ø```eC’G
 ,äGRhÉéàdG  ≈`̀dEG  É¡æe  ∞dÉîªdG
 áæ°üëe  áÄ«H  ô«aƒJ  øª°†j  ÉªH
 á``æ``eBGh ô`̀WÉ`̀î`̀ª`̀dG QOÉ`̀ °`̀ü`̀e ø``̀e
 AÓ`̀ª`̀©`̀dGh äÓ`̀ë`̀ª`̀dG ÜÉ`̀ë`̀ °`̀UC’

 .IQÉªdGh

äÉWGô``à``°TG  ø«ª``°†```àd  á``∏````ªM  ≥``∏£J  áª``°UÉ©dG
RÉ``¨dG ó``bGƒe á``ÄÑ©J äÓ``ëe »``a áeÓ``°ùdGh ø``eC’G



 ™°SGh ¥É£f ≈∏Y äô°ûàfG
 ∑ƒ`̀Ñ`̀°`̀ù`̀«`̀Ø`̀dG äÉ`̀ë`̀Ø`̀°`̀U ≈`̀ ∏`̀ Y
 å``̀jó``̀M ™``̀«``̀ °``̀Vô``̀ d IQƒ````̀ °````̀U
 áeÉªc  ´õàæj  ƒ`̀gh  ,IO’ƒ```̀dG
 ∑ƒ`̀Ñ`̀°`̀ù`̀«`̀Ø`̀dG  OGhQ  ô``̀Ñ``̀à``̀YGh
 ô«N  iô`̀ °`̀ û`̀ H  IQƒ``̀°``̀ü``̀dG  ¿CG
 ´Gõ`̀à`̀fGh  É`̀fhQƒ`̀c  ájÉ¡f  ≈∏Y
 É`̀¡`̀à`̀°`̀Vô`̀a »``̀à``̀ dG äÉ``̀eÉ``̀ª``̀μ``̀dG
 ¿Éμ°S  ∞∏àîe  ≈∏Y  áëFÉédG
 IQƒ°üdG  ™`̀Lô`̀Jh  .Qƒ`̀ª`̀©`̀ª`̀dG
 äÉ«Ø°ûà°ùe  óMCÉH  Ö«ÑW  ≈`̀dEG
 ƒgh Ö«©°T ôeÉ°S ≈Yój ,»HO
 á«FÉ°ùædG  ¢VGôeC’G  »FÉ°üNCG
 É≤«∏©J  Öàc  å«M  ,ó«dƒàdGh
 IQƒ`̀°`̀û`̀æ`̀ª`̀dG IQƒ``̀°``̀ü``̀dG ≈`̀ ∏`̀ Y
 :ΩGô¨à°ùf’ÉH  ¬àëØ°U  ≈∏Y
 ´õ`̀æ`̀d ,IQÉ```̀ °```̀ TEG ó``̀jô``̀f É`̀ æ`̀∏`̀ c{
 ÉæJÉ«M  ≈dEG  IOƒ©dGh  ,áeÉªμdG

.zá«©«Ñ£dG

 Ö``̀ eGô``̀ J ó``̀Ñ``̀©``̀j …ó```̀æ```̀g IÉ``````̀ah
 É`̀ fhQƒ`̀ μ`̀ H ¬``à``HÉ``°``UEG ≈`̀ ∏`̀ Y É``̀fõ``̀M
 38  ôª©dG  øe  ≠∏Ñj  ,Éæ°ûjôc  É°SƒH  ≈Yój  …óæg  ¢üî°T  »aƒJ
 ΩÉ`̀jCG  4  Ióªd  ΩÉ«°üdÉH  ¬eÉ«b  ô`̀KEG  ;á«Ñ∏b  áàμ°ùH  ¬àHÉ°UEG  ó©H  ,ÉeÉY
 ¢Shô«ØH ¬àHÉ°UEG  ÜÉ≤YCG  »a ,ÖeGôJ ódÉfhO »μjôeC’G ¢ù«Fô∏d  AÉYó∏d
 QGóe  ≈∏Y  Ωƒj  πc  ÖeGôJ  óÑ©j  Éæ°ûjôc  ¿É`̀ch  .óéà°ùªdG  zÉ`̀fhQƒ`̀c{
 ¢ù«FôdG  ¿CG  º∏Y  ¿CG  òæe  ÜÉÄàc’ÉH  Ö`̀«`̀°`̀UCGh  ,á«°VÉªdG  äGƒæ°ùdG
 OÉaCGh .óéà°ùªdG zÉfhQƒc{ ¢Shô«ØH ÉÑ«°UCG É«fÓ«e ¬àLhRh »μjôeC’G
 ¬ªY ∫õæe »a …É°ûdG  ¬dhÉæJ  AÉæKCG  QÉ¡fG  ¬fCÉH  Éæ°ûjôc Iô°SCG  øe OGôaCG
 QƒØdG  ≈∏Y  ¬∏≤f  ºJ  óbh  ,z∑Gó`̀«`̀e{  á©WÉ≤e  »a  z¿Gô`̀Hƒ`̀W{  á≤£æe  »a
 áØ«ë°U Ö°ùëHh .É«aƒàe AÉL ¬fEG  GƒdÉb  AÉÑWC’G  øμd  ≈Ø°ûà°ùªdG  ≈dEG
 ¢ù«Fô∏d  ø«Ñ°ü©àªdG  ó°TCG  øe  Éæ°ûjôc  É°SƒH  ¿Éc  ,zQhô«e  …ÉÑeƒe{
 »a ΩGóbCG 6 ∫ƒ£H ÖeGôàd ’ÉãªJ ≈æH ób ¿Éch ,ÖeGôJ ódÉfhO »μjôeC’G
 ÖeGôJ πeÉ©j ¿Éc Éæ°ûjôc ¿EG ,áØ«ë°üdG ∫ƒ≤Jh .»°VÉªdG ΩÉ©dG ¬dõæe
 øe  »∏°üj  ¿Éc  ¬fCG  ≈dEG  Iô«°ûe  ,Ωƒj  πc  ¬d  »∏°üj  ¿Éch  ¬dEG  ¬fCG  ≈∏Y
 ¿CG º∏Y ÉeóæY ÉéYõæe ¿Éc ¬fCGh ,á∏Ñ≤ªdG äÉHÉîàf’ÉH ÖeGôJ Rƒa πLCG
 Éæ°ûjôc IÉah AÉÑfCG â≤dCGh .É«HÉéjEG ¿Éc ÖeGôJ ¢ù«Fô∏d ÉfhQƒc QÉÑàNG
 ¿ÉjófEG{  áØ«ë°U  â∏≤f  å«M  ,¬àjôb  ≈∏Y  áÑ«ÄμdG  É¡dÓ¶H  áÄLÉØªdG
 ¬¡dEG  AÉ≤d  πÑb  Éæ°ûjôc  IÉah  ¿EG  º¡dƒb  »dÉgC’G  ¢†©H  øY  z¢ùjôÑ°ùcEG

.áeOÉ°U ICÉLÉØe âfÉc ÖeGôJ
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.áeÉ©dG áeÓ°ùdGh øeC’G ßØM »a É¡JÉÑLGƒH ΩÉ«≤∏d ≥«∏ëà∏d ó©à°ùJ ,øjôëÑdG áWô°T ¿Gô«W ìÉæL äGôFÉW ióMEG |

 èeÉfôH »a ∑QÉ°ûJ á``°UÉN ¢SQGóe ™HQCG
z19-ó```«aƒc{  äGQÉ``ÑàN’  »``Ñjô``éJ

 AGô`̀LE’  »ÑjôéJ  èeÉfôH  »a  á°UÉN  á«æjôëH  ¢`̀SQGó`̀e  ™``HQCG  ∑QÉ°ûJ
 á°SQóªdG ÜÓWh ƒª∏©e ∑QÉ°ûj PEG ,z19-ó«aƒc{ øY ∞°ûμ∏d á©jô°S äGQÉÑàNG
 Rƒ«a ´ÉaôdG á°SQóeh º«°ùædG á°SQóeh ôaƒà°ùjôc âfÉ°S á°SQóeh á«fÉ£jôÑdG

.»°VÉªdG óMC’G Ωƒj äCGóH »àdG ÜQÉéàdG √òg »a á«dhódG
-»°ùμ©dG ï°ùædG ºjõfG QÉÑàNG §≤a É«ª°SQ äóªàYG ób øjôëÑdG âfÉch

 ¢üëØdG ÉeCG .¿Éμ°ùdG ¢üëa »a Ωóîà°ùj …òdG ,π°ù∏°ùàªdG Rô«ª«dƒÑdG πYÉØJ
 hCG ∞fC’G πFÉ°S øe áë°ùe òNCÉH Ωóîà°ù«a ¿B’G ¬àHôéJ …ôéJ …òdG ™jô°ùdG

.≥FÉbO ∫ÓN ¢üëØdG áé«àf ô¡¶Jh ≥∏ëdG
 á∏«eõ∏d  á«fÉ£jôÑdG  á°SQóª∏d  …ò«ØæàdG  ôXÉædG  ôjGƒLÉe  ¿ƒL  ìô°Uh
 º¡æ«H  ø«Yƒ£àªdG  øe  OóY  ôÑcCÉH  ∑QÉ°ûJ  á°SQóªdG  ¿CÉH  zRƒ«f  »∏jO  ∞∏L{
 á«∏ª©dG  á∏°UGƒe øe øμªà°S  áHôéàdG  √òg ¿CG  GócDƒe  ,ÉÑdÉW 95h Éª∏©e 31

 .É¡à©«ÑW ≈dEG OÓÑdG »a QƒeC’G IOÉYE’ »©°ùdG ™e á∏°ù∏°S IQƒ°üH á«ª«∏©àdG

»æ«ªîdG  IQƒK  CÉÑæH  AGôgõdG  ô°ûH  πjôÑL  :»fGôjEG  øjO  πLQ
 ≈∏Y  ø««fGôjE’G  øe  Oó`̀Y  ôî°S
 Ωƒj  ,»YÉªàL’G  π°UGƒàdG  äÉ°üæe
 ∫Gƒe  øjO  πLQ  øe  ,AÉKÓãdG  ¢ùeCG
 πÑb á∏«∏dG ô°TÉÑe åH »a ºYR ,ΩÉ¶æ∏d
 ìhQ ÉgOÉb »àdG IQƒãdG{ ¿CG á«°VÉªdG
 äógƒ°T  ,1979  ΩÉY  »æ«ªîdG  ¬∏dG
 ∂∏ªdG  ¿CGh  ,óªëe  »ÑædG  IO’h  òæe
 .zIQƒãdG  √òg  øY  çóëJ  π«FGôÑL
 ô¡X …ò```̀dG »`̀YÉ`̀é`̀°`̀T ó`̀ª`̀ë`̀e ∫É```̀bh
 :á«fGôjE’G  ºjôμdG  ¿BGô≤dG  IÉæb  ≈∏Y
 »a á«eÓ°SE’G  IQƒãdG  äógƒ°T ó≤d{
 …óªëe ∫ƒ°SôdG IO’h òæe ,¿GôjEG
 ΩÓ°SE’G  ïjQÉJ  »a  QÉ°S  ôÑN  ∫hCG

 ±É`̀°`̀VCGh .zá`̀«`̀eÓ`̀°`̀SE’G IQƒ`̀ã`̀dG ƒ`̀g
 Ió«°ùdG  ô°ûH  ób  ¿É`̀c  π«FGôÑL{  ¿CG
 É`̀gó`̀dGh  IÉ``̀ah  ó©H  AGô`̀gõ`̀dG  áªWÉa
 ,á«fGôjE’G  á«eÓ°SE’G  IQƒ`̀ã`̀dG  CÉÑæH
 ≈∏Y É`̀¡`̀fõ`̀M ø``e π`̀∏`̀b …ò```̀dG ô````eC’G
 äGójô¨àdG  âdGƒJh  .zÉgódGh  ¥Gôa
 ,äÉëjô°üàdG  √ò``g  ø`̀e  Iô`̀NÉ`̀°`̀ù`̀dG
 »°SÉ«°ùdG  §`̀°`̀TÉ`̀æ`̀dG  ô`̀Ñ`̀à`̀YG  å`̀«`̀M
 ,√OGR  êÉ``J  ≈Ø£°üe  ,»`̀MÓ`̀°`̀UE’G
 Gó≤àæe  ,ô`̀à`̀jƒ`̀J  »``a  ¬`̀HÉ`̀°`̀ù`̀M  ô`̀Ñ`̀Y
 :»fGôjE’G ¿ƒjõØ∏àdGh áYGPE’G áÄ«g
 áÄ«¡d  ¢†«HCG  É kμ«°T  Gƒ©bƒj  ºd  ƒ`̀d{
 É¡d  ¿É`̀c  ƒ`̀dh  ,¿ƒjõØ∏àdGh  á``̀YGPE’G

 ∫GòàH’G Gòg πãe çóM Éªd ,¢ùaÉæe
 á`̀«`̀fÓ`̀Y ø``̀jó``̀ dG ¬`̀jƒ`̀°`̀û`̀J á`̀«`̀∏`̀ª`̀Yh
 .z¢`̀SÉ`̀æ`̀dG  äGó≤à©e  »`̀a  Ö`̀YÓ`̀à`̀dGh
 Oó°ûàªdG  »aÉë°üdG  ∫Éb  ¬ÑfÉL  øe
 ¢ù«FQ  ÖWÉîj  ƒgh  ,»°SQóe  ójôa
 »∏Y ¿ƒ`̀jõ`̀Ø`̀∏`̀à`̀dGh á`````̀YGPE’G á`̀Ä`̀«`̀g
 πcCÉf  ¿CG  Öéj  ≈àe  ≈`̀dEG{  :…ôμ°ùY
 ºμª¡a  ΩóYh  ºμJOÉ«°S  ∞©°V  É°üY
 ≈∏Y  ºμJô£«°Sh  »`̀dÉ`̀ë`̀dG  ™°Vƒ∏d
 ≈`̀ dEG  ?¿ƒ`̀jõ`̀Ø`̀∏`̀à`̀dGh  á````̀YGPE’G  áÄ«g
 ∂cƒ∏°S  ôî°ùj  ¿CG  ¢`̀Vô`̀à`̀Ø`̀ oj  ≈`̀à`̀e
 Üô```̀YCGh .zá`̀©`̀«`̀°`̀û`̀dGh ΩÉ`̀¶`̀æ`̀ dG ø``̀e
 ¿Gô`̀ jEG π`̀NGO ø`̀e ¿hô``̀NBG ¿hOô`̀¨`̀e

 ¿ƒª°†ªd  º¡°†aQ  ø`̀Y  É`̀¡`̀LQÉ`̀Nh
 áYGPE’G áÄ«g ≈∏Y åÑj Ée iƒàëeh
 ±ô°ûj  …òdG  »fGôjE’G  ¿ƒjõØ∏àdGh
 »a  Iô«ÑîdG  ÉeG  .¿hOó°ûàªdG  ¬«∏Y
 ,»Ø°Sƒj á«ª°S á«fGôjE’G ¢ùØædG º∏Y
 :ôàjƒJ  »`̀a  É¡HÉ°ùM  ≈`̀∏`̀Y  âÑàμa
 á°TÉ°T  ≈`̀∏`̀Y  º`̀ª`̀©`̀ª`̀dG  Gò``̀g  ∫ƒ``̀≤``̀j{
 á«eÓ°SE’G  IQƒ`̀ã`̀dG  ¿EG  ¿ƒjõØ∏àdG
 ¿EGh  »`̀ Ñ`̀ æ`̀ dG  ó`̀ ¡`̀Y  ò`̀ æ`̀ e  äó``̀gƒ``̀°``̀T
 AGôgõdG Ió«°ùdG Çó¡j ¿Éc π«FGôÑL
 .…á«eÓ°SE’G  IQƒ``̀ã``̀dG  QÉ`̀ Ñ`̀NCÉ`̀ H
 øe ºéëdG Gòg πHÉ≤e ô«°üb »fÉ°ùd

.zπLódG

 »a øjódG ≈∏Y õcôj â°Sh »fÉc
 á«HÉîàf’G ájÉYó∏d ƒ``jó«a ∫hCG
 »ª°SQ  ƒjó«a  ∫hCG  â°Sh  »fÉc  ÜGô``̀dG  »æ¨e  Qó`̀°`̀UCG
 »a  RƒØ∏d  ó`̀e’G  Ió«©H  ¬àdhÉëe  »a  á«HÉîàf’G  ¬à∏ªM  »a
 øe  ådÉãdG  »a  iôéà°S  »àdG  á«μjôeC’G  á°SÉFôdG  äÉHÉîàfG
 πFÉ°Sh  äOÉ``aCGh  .äÓFÉ©dGh  øjódG  ≈∏Y  õ«côàdÉH  ôÑªaƒf
 ≥∏WCG  …ò`̀dG  (ÉeÉY  43)  â°Sh  º°SG  ¿CÉ`̀H  á«μjôeC’G  ΩÓ`̀Y’G
 äÉfÉ«ÑH ¢†«H’G â«ÑdG  ƒëf ¥ÉÑ°ùdG  »a á«HÉîàf’G ¬à∏ªM
 π°UGƒàdG  πFÉ°Sh  ≈∏Y  ¬JÉHÉ°ùM  ∫Ó`̀N  ø`̀e  áª¶àæe  ô«Z
 π«∏b OóY »a á«ª°SôdG ´Gôàb’G äÉbÉ£H »a ô¡X »YÉªàL’G
 »ah .RƒØ∏d á«HÉ°ùM á°Uôa …CG ¬jód â°ù«d øμd äÉj’ƒdG øe
 ºª°üeh  »≤«°SƒªdG  Ö∏W  ø«æK’G  Ωƒj  ô°ûf  …òdG  ƒjó«ØdG
 êQó`̀e  ô«Z  í°Tôªc  ¬`̀d  âjƒ°üàdG  √QÉ`̀°`̀ü`̀fCG  ø`̀e  AÉ```̀jR’G
 ƒjó«ØdG  »a  â°Sh  ∫É`̀bh  .ø«ë°TôªdG  ±ƒ°ûc  »a  É«ª°SQ
 √ójôj  …òdG  Ö©°ûdGh  áe’G  ¿ƒμæ°S  ¿Éªj’G  ≈dEG  Aƒé∏dÉH{
 â°Sh í«°TôJ ¿CG ø««°SÉ«°ùdG ø«∏∏ëªdG ¢†©H ó≤à©jh .z¬∏dG
 øY Gó«©H Oƒ°ùdG QÉ°üf’G äGƒ°UCG ¢†©H ¬Lƒj ób Ö°üæª∏d

 .¿ójÉH ƒL »WGô≤ªjódG í°TôªdG

 Ió````jó```L  á````ëLÉf  á````HôéJ
 zø````«éjQhCG  ƒ````∏H{  ñhQÉ`````°üd
 á```«FÉ°†ØdG  á````MÉ«°ù∏d  ó````©ªdG

 ¢ù«FQ  É¡°ù°SCG  »àdG  zø«éjQhCG  ƒ∏H{  ácô°T  âëéf  
 á«ÑjôéJ á∏MQ »a ,AÉKÓãdG ¢ùeCG ,¢Shõ«H ∞«L z¿hRÉeCG{
 øe ,á«FÉ°†ØdG áMÉ«°ù∏d  ó©ªdG ô«¨°üdG É¡NhQÉ°üd IójóL
 óbh  .ádƒgCÉe  á∏MQ  ∫hC’  Ö≤JôªdG  óYƒªdG  áaô©e  ¿hO
 ôÑY AÉ°†ØdG OhóM êQÉN ≈dEG zOôÑ«°T ƒ«f{ ádƒ°ùÑc â©aoO
 Oƒ©j  …ò`̀ dGh  QôμàªdG  ΩGóîà°SÓd  πHÉb  ô«¨°U  ñhQÉ`̀°`̀U
 .»dGƒàdG  ≈∏Y  ¬d  á©HÉ°ùdG  »g  á∏MQ  »a  ÉjOƒªY  •ƒÑ¡∏d
 ƒ∏Y  ,ÜÉ`̀cQ  áà°S  Éeƒj  É¡∏¨°û«°S  »àdG  ádƒ°ùÑμdG  â¨∏Hh
 äOÉ`̀Y É`̀gó`̀©`̀H .á``̀«``̀dhCG äÉ`̀fÉ`̀«`̀H ≥``̀ah ,äGô`̀à`̀eƒ`̀∏`̀«`̀c 107
 AGôë°üdG  »a  QÉÑ¨dG  øe  áHÉë°S  §°Sh  §Ñ¡àd  ádƒ°ùÑμdG
 .á«∏ª©dG  √òg  äÓ¶e  äCÉ£HCG  Éª«a  ,¢SÉ°ùμJ  á`̀j’h  ÜôZ
 Iô°ûY  ¢ùªNh  ≥FÉbO  ô°ûY  á«dÉªLE’G  á∏MôdG  Ióe  â¨∏Hh
 º«ª°üàdG  ø`̀Y  É≤HÉ°S  zø`̀«`̀é`̀jQhCG  ƒ`̀∏`̀H{  âØ°ûch  .á`̀«`̀fÉ`̀K
 ¢Sƒ∏édG  øμªj  óYÉ≤e áà°S  º°†J  »àdG  ádƒ°ùÑμ∏d  »∏NGódG
 áªª°üe á«∏NGO IAÉ°VEG ™e ,áªî°V òaGƒf Üôb É«≤aCG É¡«∏Y
 zá«MÉ«°ùdG{  äÓMôdG  √òg ó«∏îàd IóY äGô«eÉch ,ájÉæ©H
 z∂«àc’ÉZ  ø«Lô«a{  ácô°T  âfÉch  .≥FÉbO  ™°†Ñd  IóàªªdG
 »∏NGódG º«ª°üàdG âFÉØdG ∞«°üdG ∫ÓN â°VôY á°ùaÉæªdG
 ôªà°ùJ äÓMQ »a ÜÉcQ π≤f Éeƒj É¡fCÉ°T øe »àdG áÑcôª∏d
 ºd  ø«àcô°ûdG  øe ÉjCG  øμd  .AÉ°†ØdG  OhóM ≈dEG  ≥FÉbO  ™°†H
 òæe  Iô¶àæªdG  ájQÉéàdG  äÓMôdG  ô««°ùJ  Aó`̀H  øY  ø∏©j

 .äGƒæ°S

 á«æa  äÉMƒd  ≈dEG  áªjó≤dG  äGQÉ«°ùdG  ∫ƒëJ  ájOƒ©°S  áfÉæa∫óédG ô«ãJ á°ù«æc πNGO ôgRC’G øe óah IÓ°U
 ô°üe  »a  ∞jô°ûdG  ôgRC’G  øe  óaƒd  IQƒ°U  äQÉKCG
 ∫óédG  É£æW  »`̀a  á°ù«æc  π``̀NGO  ô¡¶dG  IÓ`̀°`̀U  …ODƒ``̀ j
 PÉà°SCG  ∫Ébh  .»YÉªàL’G  π°UGƒàdG  ™bGƒe  AÉ£°ûf  ø«H
 ≈∏Y É≤«∏©J ,áªjôc óªMCG  ôgRC’G á©eÉéH ¿QÉ≤ªdG ¬≤ØdG
 ΩÓ°SE’G{ ¿EG ,É£æW »a á«fGô£ªH ôgRC’G øe óah IÓ°U
 ≈∏Y  π≤j  ºdh  íeÉ°ùJ  É¡H  Iô¶æH  ÜÉàμdG  πgCG  ≈dEG  ô¶f
 ÓFÉb É¡Ø°Uhh ,z≈dÉ©J ∫Éb Éªc ôØc øcÉeCG É¡fCG ºgóHÉ©e
 á«Ø∏°ùdG á∏μ°ûe{ ¿CG  G kócDƒe ,zGô«ãc ¬∏dG  º°SG É¡«a ôcòj{
 ô`̀gRC’G  óah  ¬∏©a  Éeh  ,Oƒ¡«dG  ¢ù«dh  ø««ë«°ùªdG  ™e
 .z»≤«≤ëdG  »æjódG  AÉ`̀NE’G  ƒg  á«fGô£ªdÉH  ¬JÓ°U  øe
 á«dhódG  áª¶æªdGh  ±É`̀bhC’G  IQGRh  áªFCG  øe  óah  ¿Éch
 πNGO  ô¡¶dG  IÓ°U  GhOCG  ób  ∞jô°ûdG  ô`̀gRC’G  »éjôîd
 Ö≤Y  ,á«Hô¨dG  á¶aÉëªH  É£æW  á«fGô£e  äÉYÉb  ió`̀MEG
 äõ¡Lh  .ÉMÉÑ°U  óaƒdÉH  á°ù«æμdG  ¬àª¶f  …ò`̀dG  AÉ≤∏dG
 ó`̀MCG  ΩCGh  ,OÉé°ùdÉH  É¡°Tôa  º`̀J  »àdG  áYÉ≤dG  á°ù«æμdG
 ΩGõàd’G  πX  »a  IÓ°üdG  »a  ø«∏°üªdG  ô`̀gRC’G  ïjÉ°ûe
 QÉ°ûàfG  ø`̀e  óë∏d  á`̀ jRGô`̀ à`̀M’G  äGAGô`````̀LE’G  ≥«Ñ£àH

.ÉfhQƒc

 ΩÉªàgÓd  Iô«ãe  áHôéJ  »a
 á`̀jOƒ`̀©`̀°`̀ù`̀dG á``fÉ``æ``Ø``dG â`̀ë`̀é`̀f
 πjƒëJ  »`̀a  »∏àHô°T  QÉª«dÉ°T
 áμdÉ¡àªdGh  áªjó≤dG  äGQÉ«°ùdG
 ióëàJ áYóÑe á«æa  äÉMƒd ≈dEG
 »dÉªédG  ¬LƒdG  ócDƒJh  íÑb  …CG
 âæμªJh  .áμ∏ªª∏d  …QÉ°†ëdGh
 É¡àMƒd  ¢`̀Vô`̀Y  ø`̀e  zQÉª«dÉ°T{
 ∞ëàªH 911 ¢TQƒH IQÉ«°S »a
 áª°üH  ∑ôààd  É°ùfôØH  ô`̀aƒ`̀∏`̀dG
 …ó``jô``é``à``dG ø``̀ Ø``̀ dG »```̀a á``̀eÉ``̀g
 äócCGh  .äGQÉ«°ùdG  ≈∏Y  º°SôdÉH
 ÉgQGƒ°ûe  äCGóH  É¡fCG  zQÉª«dÉ°T{
 »ah  Ió«©H  äGƒæ°S  òæe  »æØdG
 º°SôdG Iôμa É¡JOhGQ 2013 ΩÉY
 AÉæKCG  áªjó≤dG  äGQÉ«°ùdG  ≈∏Y
 ,IóéH á«∏ëàdG ´QÉ°T »a Égô«°S
 zø`̀Wh  º`̀°`̀SQ{  IQOÉ`̀Ñ`̀e  â°ù°SCGh

 .É©°SGh  É«ªdÉY  ÉÑ«MôJ  â`̀b’h
 º°SôdG  øe  â¡àfG  É¡fCG  âaÉ°VCGh
 ºà«°Sh  É``̀HQÉ``̀b  É`̀¡`̀JQÉ`̀«`̀°`̀S  ≈`̀∏`̀Y

 G kô«Ñ©J  IóL øjOÉ«e  »a É¡©°Vh
 Éªc ,»dÉ¨dG øWƒdG Gò¡d É¡ÑM øY
 ä’ÉØàMG  »a  É¡JÉMƒ∏H  âcQÉ°T

 É¡fCG IócDƒe ,90`dG »æWƒdG Ωƒ«dG
 øØdG  ∫É°üjE’  Égó¡L  π`̀c  ∫òÑJ

.ºdÉ©∏d …Oƒ©°ùdG

ÉfhQƒc ájÉ¡æd ô«N IQÉ°ûH äôÑàYG Oƒdƒe IQƒ°üd ™°SGh QÉ°ûàfG
 äÉcô°ûdG  ióMEG  ¿ÓYEG  É¡«a  ÖÑ°ùJ  Iô«Ñc  áé°V
 ,Oôéªd ó©°S ,»Hô¨ªdG Üô£ª∏d »FÉæZ πØM º«¶æJ øY
 á©WÉ≤ªH  ÖdÉ£J  äÓªM  âLôN  Éeó©H  ,IôgÉ≤dÉH

.»Hô¨ªdG ¿ÉæØdG ÖÑ°ùH ¬«∏Y Ωƒé¡dGh πØëdG
 øY  zCairo show{  á`̀cô`̀°`̀T  â`̀æ`̀∏`̀YCG  å`̀«`̀M
 âMôWh  ,IôgÉ≤dÉH  Oôéªd  ó©°ùd  »FÉæZ  πØM  º«¶æJ
 íàØd ó«¡ªàdG ºJ ôcGòàdG ∂dòch ,¬H á°UÉîdG äÉ≤°ü∏ªdG

.É«fhôàμdEG ÉgõéM ÜÉH
 πÑb  øe  áÑ°VÉZ  π©a  IOô`̀H  ô`̀eC’G  πHÉ≤j  ¿CG  πÑb
 á©WÉ≤e äÓªM ¢†©ÑdG ø°T å«M ,…ô°üªdG Qƒ¡ªédG
 Oôéªd ó©°S ΩÉ¡JG  á«Ø∏N ≈∏Y ,Éjó«e ∫É«°Tƒ°ùdG  ôÑY
 hCG  »FÉ¡f  πμ°ûH  É¡bÓZEG  ºàj  ºd  ÜÉ°üàZG  ÉjÉ°†b  »a

.zâf á«Hô©dG{ ™bƒe ôcP Éªc ,É¡æe ¬àMÉ°S áFôÑJ
 ºàj  ¿CG  Qƒ¡ªédG  ø`̀e  ô«Ñc  ´É`̀£`̀b  ¢`̀†`̀aQ  ∂`̀dò`̀d
 ±hô`̀¶`̀dG  π`̀X  »`̀a  AÉ`̀æ`̀¨`̀dÉ`̀H  Oô`̀é`̀ª`̀d  ó©°ùd  ìÉ`̀ª`̀°`̀ù`̀dG
 Qƒ¡ªédG  øe  Gô«Ñc  ÉYÉ£b  ¿CG  á°UÉN  ,¬`̀H  á£«ëªdG

.ΩƒéædG ¬H Ωƒ≤j ÉªH ôKCÉàj

 ..á©WÉ≤ªdG äÉÑdÉ£eh Ωƒé¡dG ó©H
ô°üªH Oô``éªd πØM øY ™``LGôàdG
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في ذكرى االنتخابات التاريخية
لن يكون بديل أفضل.. وعلينا االستماع لصوت الضمير

»في األيام«

بالتعاون مع دارة األنصاري للفكر والثقافة

05بقلم: أ. د. محمد جابر األنصاري

�إمييالت هيالري.. لن تكون �آخرها!!

من ت�صجيالت القذايف... اإىل اإمييالت هيالري كلينتون، تتك�ّصف للعامل 

اأجمع مدى الأدوار واملوؤامرات التي كان وليزال ميار�صها النظام احلاكم 

اأرواح  �صحيتها  ذهبت  التي  الدموية  واملوؤامرات  الأدوار  هذه  قطر،  يف 

ب�صرية من اأبناء الأمة العربية، واأ�صاعت الدمار واخلراب يف دولنا كافة.

فمن داع�ش.. اإىل حزب اهلل والقاعدة والإخوان واحلوثيني والإرهابيني 

باملال  قطر  و�صاندتها  رعتها  املقيتة  الدموية  اجلوقة  هذه  كل  واملرتزقة، 

وال�صالح والإعالم لرتتكب اأ�صواأ واأكرب املجازر الإرهابية يف التاريخ.

ومل تكتِف قطر مب�صاندتها، بل احت�صنتها يف الدوحة واأغدقت عليها 

اأموال ال�صعب القطري بال ح�صاب، وا�صتخدمتها يف ارتكاب اجلرائم بحق 

اإخوتها، وزعزعة الأمن وال�صتقرار يف كل الدول العربية.

القذايف  ت�صجيالت  فهل  قطر،  على  حتامل  هذا  اإن  قائل  يقول  قد 

امللك عبداهلل بن عبدالعزيز رحمه اهلل فيها  التي تتاآمر فيها قطر لغتيال 

حتامل؟!! وهل اإمييالت كلينتون والتي هي �صريكة قطر يف املوؤامرة فيها 

حتامل؟!! هذه حقائق ووثائق دامغة على ال�صرور القطرية.

القطرية، لأننا كنا ولزلنا  املوؤامرات  البحرين خربنا جيًدا  نحن يف 

اأ�صحاب الن�صيب الأكرب من ال�صرور القطرية التي مل تتوقف على بالدنا، 

رغم ما بذلته دول اخلليج العربية كافة من حماولت لثني النظام القطري 

عن ممار�صاته الإرهابية، اإل اأن هذه اجلهود وامل�صاعي اخلليجية مل جتد 

اأذًنا �صاغية يف الدوحة.

وا�صتمرت الدوحة يف موؤامراتها على البحرين وو�صعت يدها يف يد 

ولكنها  العام 2011،  احلكم خا�صة يف  نظام  لقلب  طهران يف حماولة 

ا�صطدمت بالإرادة ال�صلبة ل�صعب البحرين التي متثلت يف جتمع الفاحت 

ورف�صه للتدخل الإيراين القطري واأي �صكل من اأ�صكال التدخالت اخلارجية 

فيلتمان  جيفري  بطرد  وقامت  اأمرها  ح�صمت  التي  البحرين  �صئون  يف 

فًجا و�صارًخا يف  م�صاعد وزيرة اخلارجية الأمريكية الذي تدخل تدخالً 

ال�صاأن البحريني.

املمار�صات  من  ا  بع�صً الأذهان  اإىل  نعيد  اأن  هنا  املنا�صب  من  ولعل 

�صاهًدا  الن�صيان والتي �صتظل  البحرين، والتي لن يطويها  القطرية �صد 

على جرائم هذا النظام:

[  ا�صتهداف قطر لدميوغرافية البحرين وهويتها الوطنية من خالل 

قيام النظام القطري بحملة لتجني�ش العائالت البحرينية التي كانت حتت 

حكم اآل خليفة يف قطر يف حماولة لتقوي�ش الأمن الجتماعي يف البحرين.

وذلك  البحرين،  يف  احلكم  نظام  لقلب  موؤامرة  يف  قطر  �صلوع    ]

الإرهابية،  الدعم املايل وال�صيا�صي والإعالمي للجماعات  من خالل تقدمي 

وقد ك�صفت ذلك الت�صجيالت ال�صوتية لرئي�ش وزراء ووزير خارجية قطر 

اآنذاك حمد بن جا�صم اآل ثاين �صخ�صًيا مع اأمني عام جمعية الوفاق املنحلة 

واملحكوم يف ق�صايا اإرهابية:

- كما اأن امل�صت�صار اخلا�ش لأمري دولة قطر حمد خليفة العطية كان 

يقوم ب�صكل يومي بالت�صال مع قيادات الوفاق.

[ قامت قطر باعتداء م�صلح على الأرا�صي البحرينية، حيث اعتدت 

البحرينية  الديبل  ف�صت  على   1986 العام  يف  ع�صكرية  قطرية  قوات 

واحتجزت العمال واملوظفني هناك، ويف العام 1992 مددت قطر مياهها 

الإقليمية لت�صتويل على اجلزر الواقعة �صمن �صيادة البحرين.

يف  الدولية  العدل  حمكمة  اإىل  منفردة  قطر  ذهبت   1991 يف   ]

للو�صاطة  ت�صتجب  ومل  البحرينية  حوار  جزر  على  لال�صتيالء  حماولة 

ال�صعودية يف هذا الأمر، وهناك قدمت وثائق مزورة كانت اأكرب ف�صيحة 

تزوير يف التاريخ.

الأعوام  اأقدمت قطر على عدة عمليات جت�ص�ش على البحرين يف   ]

كانت  التي  العمليات  هذه  كل  ك�صف  مت  و1996وقد  و1988   1987

ت�صتهدف جمع معلومات ع�صكرية عن البحرين.

دول  قادة  قطر  حا�صرت  الكويت  لدولة  العراقي  الغزو  اأثناء   ]

اخلليج الذين كانوا يجتمعون يف الدوحة لبحث الغزو العراقي للكويت، 

وحاولت ابتزازهم يف م�صاألة جزر حوار البحرينية، وذلك دون اأي اعتبار 

لو�صع الخوة والأ�صقاء يف الكويت.

الهجوم  يف  الإلكرتوين  والذباب  القطرية  اجلزيرة  قناة  ت�صخري   ]

اأمن  و�صرب  الإرهابية  للجماعات  الإعالمي  الدعم  وتقدمي  البحرين  على 

وا�صتقرار البحرين.

وعندما قامت البحرين مع �صقيقاتها اململكة العربية ال�صعودية ودولة 

حتمي  اأن  تريد  كانت  فاإنها  القطري،  النظام  مبقاطعة  وم�صر  الإمارات 

نف�صها و�صعبها هذه ال�صرور القطرية التي مل تتوقف رغم كل املحاولت 

للعامل  تتك�صف  القطرية  وال�صرور  املوؤامرات  وهاهي  اخلرية،  وامل�صاعي 

يوًما بعد اآخر، وحتًما لن تكون اإمييالت هيالري كلينتون اآخر الف�صائح 

القطرية.

عاملون بال�صفوف �لأمامية مل يتمكنو� من جتديد تر�خي�صهم

�إع���ف���اء 400 ك����ادر ط��ب��ي م��ن �ل��غ��ر�م��ات

للهيئة  التنفيذي  الرئي�ش  �صّرحت 

الوطنية لتنظيم املهن واخلدمات ال�صحية 

باأنه  اجلالهمة  عذبي  مرمي  الدكتورة 

ال�صادرة  الكرمية  التوجيهات  على  بناًء 

خليفة  الأمري  امللكي  ال�صمو  �صاحب  من 

باإعفاء  الهيئة  قامت  فقد  املوقر،  الوزراء  رئي�ش  املوقر  اآل خليفة  �صلمان  بن 

الغرامات على 418 مهنًيا، وذلك ابتداًء من �صهر فرباير 2020م.

و�صمو  امللك،  جاللة  من  واملتوا�صل  الكبري  بالتقدير  اجلالهمة  واأ�صادت 

لرئي�ش  الأول  النائب  الأعلى  القائد  نائب  العهد  و�صمو ويل  الوزراء،  رئي�ش 

جمل�ش الوزراء، لدور القطاع ال�صحي ل �صيما العاملني يف ال�صفوف الأمامية. 

الكوادر  اإعفاء  ب�صاأن  الوزراء،  لرئي�ش  الكرمية  التوجيهات  الهيئة  وثّمنت 

الطبية الذين يعملون باخلطوط الأمامية يف مواجهة جائحة فريو�ش كورونا 

امل�صتجد )كوفيد-19(، والذين مل يتمكنوا من جتديد تراخي�صهم منذ فرباير 

2020، من اأي غرامات اأو متاأخرات مالية.

330 مليون جمموع �لأمو�ل حمل �لغ�صل.. »�جلر�ئم �ملالية«: 

وقائع جديدة بغ�صيل �أمو�ل �لبنوك �لإير�نية

يو�صف حممود  نايف  امل�صت�صار  قال 

اجلرائم  نيابة  رئي�ش  العام  املحامي 

وا�صتكمالً  اإنه  الأموال  وغ�صل  املالية 

العامة  النيابة  التي جتريها  للتحقيقات 

مت  الذي  امل�صتقبل  بنك  عرب  الدولرات  مليارات  لغ�صل  �صخم  خمطط  يف 

اإيرانيني مملوكني  تاأ�صي�صه يف مملكة البحرين والتحكم فيه من قبل بنكني 

لإيران وهما البنك الوطني الإيراين »ملي« وبنك �صادرات اإيران، فقد اأحالت 

النيابة العامة للمحكمة الكربى اجلنائية عدًدا من الوقائع اجلديدة والتي 

وجهت فيها تهًما خمتلفة للمدعى عليهم وهم م�صئولو بنك امل�صتقبل، ف�صالً 

عن ذلك البنك والبنك املركزي الإيراين واأربعة بنوك اإيرانية اأخرى بارتكاب 

ومتويل  الأموال  غ�صل  ومكافحة  حظر  قانون  مبوجب  متعددة  جرائم 

املعمول  امل�صرفية  والأنظمة  للقوانني  انتهاكاتهم  وكذلك مبوجب  الإرهاب، 

بها يف اململكة، حيث بلغ جمموع الأموال حمل الغ�صل يف تلك الوقائع حمل 

الإحالة قرابة 330 مليون دولر اأمريكي. 

�لتعليم يهيمن على �أول جل�صة نيابية و�إقر�ر توزيع »لبتوبات« على �لطلبة �ملحتاجني

�إ�صقاط �لق�رو�ض خمالف للد�ص�تور

فاطمة �صلمان:

�صهدت اجلل�صة الأوىل للنواب اأم�ش �صياًل من املقرتحات امل�صتعجلة التي تركّزت جلّها حول 

اإىل احلكومة. »التعليم عن ُبعد«، ومّتت املوافقة عليها ورفعها 

ومن اأبرز املقرتحات التي اأُقّرت اأم�ش مطالبة احلكومة »باإ�صراع وزارة الرتبية والتعليم يف 

توزيع اأجهزة »الالبتوب« للطلبة، وذلك لالأ�صر من ذوي الدخل املحدود«.

الأ�صبوعية  اجلل�صات  لعقد  العودة  بطلب  املجل�ش  نواب  غالبية  اأطاح  اأخرى  جهة  من 

املجل�ش. قاعة  يف  اعتيادي  ب�صكل 

النواب  مبجل�ش  امل�صت�صارين  هيئة  رئي�ش  اعترب  القرو�ش،  اإ�صقاط  مبقرتح  يتعلق  وفيما 

واإجرائياً. د�صتورياً  خمالف  القرو�ش  اإ�صقاط  مقرتح  اأن  الغثيث  �صالح  الدكتور 

جل�سة 

جمل�س 

النواب

�أ�صر�ر كلينتون.. كيف ف�صلت حماولة �خرت�ق �ملجتمع �ل�صعودي؟
اخلارجية  بوزيرة  اخلا�صة  الر�صائل  ك�صفت 

رفع  مت  التي  كلينتون،  هيالري  ال�صابقة  الأمريكية 

ا�صتهداف  ال�صرية عنها موؤخًرا، عن قيامها بالعمل على 

اللحمة الوطنية الداخلية لل�صعودية، اإبان عهد الرئي�ش 

ال�صابق باراك اأوباما.

هيالري  توا�صل  عن  امل�صربة  الر�صائل  وك�صفت 

كلينتون مع بع�ش الأفراد يف الداخل ال�صعودي دون اأي 

�صفة اعتبارية لهم تارة واللتقاء بهم وتو�صيف حالتهم 

اأمر يعد م�صتنكًرا  وقيا�ش قوة تاأثريهم تارة اأخرى، يف 

وم�صتهجناً يف العرف الدبلوما�صي وال�صيا�صي.

وت�صمنت ت�صريبات كلينتون اأ�صماء ل�صخ�صيات يف 

ال�صعودية توؤيد تنظيم الإخوان وتتعاطف معهم، اإل اأن 

هذه ال�صخ�صيات لحقاً واجهت عقوبات من جراء ثبوت 

الداخل  اإرهابية يف  لعمليات  ودعمها  وتخطيطها  عملها 

ال�صعودي.

ال�صابق،  ال�صعودي  ال�صورى  جمل�ش  ع�صو  ويقول 

خليل اخلليل، يف حديث اإىل »�صكاي نيوز عربية«: »كان 

نحو  اآخر  وتوجه  ال�صعودية  م�صالح  �صد  توجه  هناك 

مكان  اإيران  ومنح  ال�صرتاتيجية  العالقات  يف  التغيري 

التي  املحاولت  تلك  لكن  اخلليج،  دول  داخل  يف  قوة 

ك�صفت عنها املرا�صالت باءت بالف�صل، ب�صبب قوة القيادة 

ال�صعودية واإرادتها«. هيالري كلينتون
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جاللة امللك

�مللك يهنئ باإحر�ز �لبحرين �ملركز 

�لأول عاملًيا يف تنظيم »�لن�صف مار�ثون«

بن  حمد  امللك  اجلاللة  �صاحب  ح�صرة  هّناأ 

عي�صى اآل خليفة عاهل البالد املفدى، �صمو ال�صيخ 

نا�صر بن حمد اآل خليفة ممثل جاللة امللك لالأعمال 

الإن�صانية و�صوؤون ال�صباب رئي�ش املجل�ش الأعلى 

لل�صباب والريا�صة، مبنا�صبة اإحراز مملكة البحرين 

املركز الأول عاملًيا يف تنظيم �صباق الن�صف ماراثون 

مار�ش  �صهر  اأقيم يف  والذي  �صباًقا،  من بني 493 

الحتاد  ينظمه  �صباق  اأول  ُيعد  وكان   ،2019

البحريني لألعاب القوى ويقام يف ال�صرق الأو�صط 

وحظي باإعجاب واإ�صادة اجلميع.

كما هّناأ جاللة امللك املفدى، �صمو ال�صيخ خالد 

املجل�ش  لرئي�ش  الأول  النائب  خليفة  اآل  حمد  بن 

الأعلى لل�صباب والريا�صة، رئي�ش اللجنة الأوملبية 

البحرينية بهذه املنا�صبة.
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امللك يتلقى برقية 

تهنئة من وزير �ش�ؤون الدفاع

بن  حمد  امللك  اجلاللة  �صاحب  ح�صرة  تلقى 

عي�صى اآل خليفة عاهل البالد املفدى برقية تهنئة 

من الفريق الركن عبداهلل بن ح�صن النعيمي وزير 

�ص�ؤون الدفاع مبنا�صبة رعاية جاللته افتتاح دور 

اخلام�س  الت�صريعي  الف�صل  من  الثالث  النعقاد 

ملجل�س ال�ص�رى والن�اب.

برقيته  يف  الدفاع  �ص�ؤون  وزير  واأ�صاد 

املفدى  امللك  جلاللة  ال�صامية  الكلمة  مب�صامني 

اأيده اهلل يف هذه املنا�صبة ال�طنية والتي عك�صت 

مدى حر�س جاللته على تهيئة كل ال�صبل املتاحة 

والهتمام  الرعاية  درجات  باأعلى  امل�اطن  لينعم 

وتخفيف  امل�اطن  لراحة  الإمكانات  كل  وت�صخري 

الأعباء عليه.

امللك يتلقى برقية تهنئة من خالد بن حممد م�شت�شار جاللته
تلقى ح�صرة �صاحب اجلاللة امللك حمد 

املفدى  البالد  عاهل  خليفة  اآل  عي�صى  بن 

بن  خالد  ال�صيخ  �صم�  من  تهنئة  برقية 

حممد بن �صلمان اآل خليفة م�صت�صار جاللة 

امللك املفدى مبنا�صبة رعاية جاللته افتتاح 

الت�صريعي  الف�صل  الثالث من  دور النعقاد 

اخلام�س ملجل�س ال�ص�رى والن�اب.

بن  حممد  بن  خالد  ال�صيخ  �صم�  واأكد 

خطاب  اأن  برقيته  يف  خليفة  اآل  �صلمان 

�صاحب اجلاللة ال�صامي يعد اإيذانا مبرحلة 

جديدة يف مملكة البحرين مل�صريتها املباركة 

الإجنازات  من  املزيد  حتقيق  اأجل  من 

العمل  ميادين  خمتلف  يف  التنم�ية 

والإنتاج.

جاللته  ت�جيهات  اأن  �صم�ه  اأكد  كما 

لالأمرا�س  متخ�ص�س  م�صت�صفى  لبناء 

املعدية يج�صد اهتمام وحر�س جاللته على 

م�صيدا  للجميع،  ال�صحية  الرعاية  اتاحة 

للفريق  ال�طنية  باجله�د  ذاته  ال�قت  يف 

ك�رونا  مر�س  ل�باء  للت�صدي  ال�طني 

الأمري �صلمان  امللكي  ال�صم�  بقيادة �صاحب 

القائد  نائب  العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد  بن 

الأعلى النائب الأول لرئي�س جمل�س ال�زراء 

يف التعاطي مع اأزمة ك�رونا.

كما اأ�صاد �صم�ه ب�صدور املر�ص�م امللكي 

لدعم  الأمل(  )�صندوق  باإن�صاء  ال�صامي 

امل�صاريع واملبادرات ال�صبابية بتكليف �صم� 

ال�صيخ نا�صر بن حمد اآل خليفة ممثل جاللة 

بتاأ�صي�س  الإن�صانية  لالأعمال  املفدى  امللك 

ذلك  اأن  م�ؤكدا  عليه،  والإ�صراف  ال�صندوق 

يرتجم الرعاية الكرمية جلاللة امللك املفدى 

احلي�ي  ودوره  ال�صبابي  للقطاع  اهلل  اأيده 

لبناء منظ�مة العمل ال�طني والتنمية، ويعد 

حافزا لتحقيق الإبداع والبتكار، وا�صتثمار 

طم�حات ال�صباب البحريني لتحقيق املزيد 

الزاهر  العهد  ظل  يف  والعطاء  البذل  من 

اأن يحفظ  القدير  العلي  جلاللته، �صائال اهلل 

جاللة امللك املفدى بعنايته ورعايته ويدمي 

وال�صعادة،  والعافية  ال�صحة  م�ف�ر  عليه 

ال�يف  و�صعبها  البحرين  ململكة  يحقق  واأن 

قيادة جاللته  التقدم والزدهار يف ظل  كل 

احلكيمة.
جاللة امللك

حميدان يبحث مع الدو�شري تعزيز 

التعاون بني ال�شلطتني التنفيذية والت�شريعية

التقى وزير العمل والتنمية الجتماعية، 

جميل بن حممد علي حميدان، اأم�س الثالثاء، 

�صامل  �صباح  ال�ص�رى  جمل�س  بع�ص� 

هناأ  وقد  بال�زارة،  مكتبه  يف  الدو�صري، 

امللكية  الثقة  على  الدو�صري جمددا  حميدان 

ال�صامية بتعيينه ع�ص�ا يف جمل�س ال�ص�رى 

عمله  ومبا�صرة  الق�صم  باأداء  وهناأه  امل�قر، 

باملجل�س، متمنيا له كل الت�فيق والنجاح يف 

مهامه اجلديدة. كما بحث معه التعاون بني 

والرتقاء  والتنفيذية  الت�صريعية  ال�صلطتني 

يف  امل�اطنني  تطلعات  لتحقيق  العمل  باأداء 

جمالت ت�ظيف وتاأهيل الباحثني عن عمل يف 

القطاع اخلا�س وتعزيز منظ�مة  م�ؤ�ص�صات 

احلماية الجتماعية.

خطاب  م�صامني  اإىل  الجتماع  وتطرق 

ح�صرة �صاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�صى 

اهلل  حفظه  املفدى،  البالد  عاهل  خليفة،  اآل 

من  الثالث  النعقاد  دور  افتتاح  يف  ورعاه، 

الن�اب  ملجل�صي  الرابع  الت�صريعي  الف�صل 

وال�ص�رى، حيث اأكدا على اأهمية جت�صيد ما 

الأهداف  لتحقيق  ال�صامي  اخلطاب  يف  جاء 

يف  م�ؤكدين  البحرين،  مملكة  يف  التنم�ية 

هذا ال�صياق على تعزيز التعاون نح� تط�ير 

التط�رات  ي�اكب  مبا  العمالية  الت�صريعات 

يف اأ�ص�اق العمل، ف�صال عن �صن الق�انني التي 

تعزز احلماية الجتماعية لالأ�صرة البحرينية.

مركز ويل العهد للتدريب والبح�ث الطبية يح�شل على االعتماد الدويل
ح�صل مركز ويل العهد للتدريب والبح�ث 

العتماد  �صهادة  على  البحرين  مبملكة  الطبية 

الدولية من جمعية املحاكاة يف الرعاية ال�صحية 

)SSH( بال�ليات املتحدة الأمريكية، وذلك حتى 

31 دي�صمرب 2022م.

اعتماد  هيئة  اأكرب  اجلمعية  هذه  وتعترب 

ملحاكاة الرعاية ال�صحية على امل�صت�ى العاملي. 

للتدريب  العهد  ويل  ملركز  العتماد  هذا  ويتيح 

دويل  اعرتاف  على  احل�ص�ل  الطبية  والبح�ث 

وميكنه  والبح�ث  الطبي  للتعليم  املحاكاة  يف 

من التعاون وتبادل اخلربات والأفكار والدرو�س 

التدريبية والبح�ث الطبية مع املعاهد الدولية 

الأخرى، وجاء ذلك يف �ص�ء روؤية قائد اخلدمات 

الطبية امللكية الل�اء بروفي�ص�ر ال�صيخ خالد بن 

علي اآل خليفة جلعل قطاع التدريب ال�صحي على 

ي�صاعد يف خدمة  التقنية مما  من  عاٍل  م�صت�ى 

القطاعات ال�صحية املختلفة يف مملكة البحرين 

خالل  من  العملي  التدريب  على  تعتمد  والتي 

اأجهزة املحاكاة الطبية بالإ�صافة اإىل املختربات 

اللكرتونية  والدمى  الطبية  وال��صائل  العلمية 

التي تخدم اأهداف التدريب العلمي باأحدث الطرق 

الك�ادر  تدريب  على  ويعمل  العاملية،  الطبية 

الطبية يف املجال ال�صحي لتقدمي اأف�صل اخلدمات 

واملنطقة  البحرين  مملكة  مل�اطني  العالجية 

املطل�بة  لالحتياجات  وفقا  وذلك  باأ�صرها، 

مركز  يك�ن  واأن  واملنطقة  البحرين  مملكة  يف 

والذي  الطبية  والبح�ث  للتدريب  العهد  ويل 

تعليمي  كمركز   2019 فرباير  يف  افتتاحه  مت 

وتدريبي متقدم على م�صت�ى العامل يعمل بنظام 

املحاكاة.

يف  مهمة  طريقة  املحاكاة  اأ�صل�ب  وي�صكل 

الربط بني املفاهيم النظرية واملمار�صات العملية 

يف التعليم الطبي، علما باأن التعليم القائم على 

وهدفها  ق�امها  بيئة  يخلق  املحاكاة  اأ�صل�ب 

ال�صخ�س املتلقي وي�صتطيع من خاللها املبتدئ�ن 

بناء  ال�صحية  الرعاية  ت�فري  يف  واملتمر�ص�ن 

من  املكت�صبة  العملية  معرفتهم وخرباتهم  على 

حت�صني  على  وامل�صاعدة  املتكررة،  ممار�صاتهم 

�صحة و�صالمة املر�صى.

اأ�شادوا مب�شامني اخلطاب ال�شامي جلاللة امللك.. وزراء وم�ش�ؤولني:

الكلمة ال�شامية جلاللته �شكلت نربا�س عمل ومنهًجا �شاماًل جلميع م�ؤ�ش�شات الدولة
الرميحي  حممد  بن  على  العالم  وزير  اأ�صاد 

مب�صامني اخلطاب ال�صامي الذي تف�صل به ح�صرة 

�صاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�صى اآل خليفة عاهل 

البالد املفدى حفظه اهلل ورعاه، لدى افتتاح جاللته 

دور النعقاد الثالث من الف�صل الت�صريعي اخلام�س 

ملجل�صي ال�ص�رى والن�اب.

حل�صرة  ال�صامي  اخلطاب  اأن  الرميحي  واأكد 

�صاحب اجلاللة امللك املفدى حفظه اهلل ورعاه، جاء 

يف وقت تتنظر فيه جميع ال�صلطات منهجية العمل 

ال�صيا�صي خالل الفرتة القادمة يف ظل هذه الظروف 

ال�صتثنائية التي مير بها العامل، م�صريا اىل ان الكلمة 

ال�صامية جلاللته �صكلت نربا�س عمل ومنهج �صامل 

جلميع م�ؤ�ص�صات الدولة خالل الفرتة القادمة.

احلر�س  ترجم  ال�صامي  اخلطاب  ان  وقال   

ال�صديد من جاللة امللك املفدى على ا�صتمرار العمل 

الظروف حيث حر�س جاللته  الدولة رغم كل  يف 

هذه  ظل  يف  الت�صريعي  النعقاد  دور  افتتاح  على 

الظروف ال�صتثنائية احلالية والذي جرى لأول مرة 

من عرب تقنية الت�صال املرئي.

واأكد وزير العالم ان الكلمة ال�صامية حل�صرة 

�صاحب اجلاللة امللك املفدى اأيده اهلل عربت عن فخر 

وبكل  القطاعات  كل  يف  العاملني  باأبنائه  جاللته 

اجله�د ال�طنية يف خدمة مملكة البحرين، م�ؤكدا 

ان هذا الثناء والتقدير، ه� ما اعتدنا عليه من جاللة 

ظرف  اأي  يف  جاللته  يحر�س  حيث  املفدى  امللك 

ا�صتثنائي على رفع الروح املعن�ية لأبنائه امل�اطنني 

وهذه الثقة املتبادلة بني القائد وم�اطنيه هي �صر 

جناح مملكة البحرين يف كل الظروف ال�صتثنائية 

التي مرت بها. 

امللك  اجلاللة  �صاحب  ا�صادة ح�صرة  ان  وقال 

املفدى حفظه اهلل ورعاه بقيادة �صاحب ال�صم� ويل 

العهد لفريق البحرين يف الت�صدي جلائحة ك�رونا، 

جاء  النف�س  حمل  كان  �صم�ه  اأن  جاللته  وتاأكيده 

تاأكيدا على مدى التقدير من جاللته جله�د �صم�ه 

كم�اطنني  جميعا  بها  نفخر  والتي  امللف  هذا  يف 

ومقيمني.

واكد اأن الكلمة ال�صامية حددت اول�يات العمل 

تعايف  اأهمية  على  التاأكيد  عرب  املقبلة  املرحلة  يف 

القت�صاد، حيث ياأتي هذا امللف الهام من اول�يات 

جاللة امللك املفدى ملا له من عالقة مبا�صرة بامل�اطن 

وكل مقيم على اأر�س اململكة.

واأعرب وزير العالم عن عميق فخره واعتزازه 

الكبريين ما ت�صمنه اخلطاب ال�صامي جلاللة امللك 

املفدى من م�صامني وطنية �صاملة لتحقيق الرفاهية 

والزدهار لل�طن وامل�اطنني.

رئي�س  مريزا  علي  بن  عبداحل�صني  د.  واأ�صاد 

هيئة الطاقة امل�صتدامة مب�صم�ن اخلطاب ال�صامي 

عي�صى  بن  حمد  امللك  اجلاللة  �صاحب  حل�صرة 

ورعاه  اهلل  حفظه  املفدى  البالد  عاهل  خليفة  اآل 

خالل حفل افتتاح دور النعقاد الثالث من الف�صل 

والن�اب،  ال�ص�رى  ملجل�صي  اخلام�س  الت�صريعي 

وقال اإن اخلطاب ال�صامي قد ج�صد حكمة جاللة امللك 

والعتزاز  الفخر  مدى  اإىل  م�صرًيا  ال�صديدة،  املفدى 

بالإ�صادة الكرمية التي عرب عنها جاللته بالنم�ذج 

العاملية،  ال�صحية  البحريني يف م�اجهة اجلائحة 

والإرادة ال�طنية التي ج�صدها امل�اطن�ن الكرام يف 

مع حتديات  الفطن  والتعامل  ال�صدة  هذه  م�اجهة 

الظروف الراهنة، وكذلك ت�جيهات جاللته باإن�صاء 

الأمرا�س  جمال  يف  متخ�ص�س  ومركز  م�صت�صفى 

املعدية، ُيَ�ّثق يف �صرحه اأ�صماء كل الداعمني حلملة 

فيها  و�صاهم  فرتة  قبل  انطلقت  التي  خري«  »فينا 

املجتمع البحريني وم�ؤ�ص�صات هذا ال�طن العزيز.

واأ�صاد املهند�س وائل بن نا�صر املبارك مب�صامني 

الكلمة ال�صامية التي وجهها ح�صرة �صاحب اجلاللة 

امللك حمد بن عي�صى اآل خليفة عاهل البالد املفدى 

حفظه اهلل ورعاه خالل تف�صل جاللته بافتتاح دور 

اخلام�س  الت�صريعي  الف�صل  من  الثالث  النعقاد 

ملجل�صي ال�ص�رى والن�اب، وو�صفها باأنها خريطة 

ال�قت  يف  م�صريا  للجميع،  امل�صتقبل  لبناء  طريق 

ذاته اىل اأن اخلطاب ال�صامي تعامل مع امل�صتجدات 

اأن  على  واأكد  �صاملة،  بنظرة  والعاملية  املحلية 

م�صامني الكلمة ال�صامية جلاللة امللك املفدى �صملت 

والتنم�ية  والأمنية  القت�صادية  اجل�انب  جميع 

طريق  خريطة  متثل  والتي  والبيئية،  وال�صحية 

للمرحلة املقبلة من اأجل حتقيق تطلعات امل�اطنني.

كما قال باأن كلمة جاللة امللك حددت اأول�يات 

ما  الأخ�س  القادمة وعلى  للمرحلة  ال�طني  العمل 

اإىل  اأّدت  والتي  العاملية،  ال�صحية  اجلائحة  بعد 

تغيريات كبرية على امل�صت�ى العاملي وا�صت�صراف 

روؤى جديدة للم�صتقبل من خالل اكت�صاب وامتالك 

يف  والتفّ�ق  امل�صتقبل،  عل�م  وتقنيات  معارف 

العلمي  والحرتاف  وال�صبق  املتقدمة،  العل�م 

واملعريف، هذا بال�صافة اإىل ت�جيهات جاللته لتنفيذ 

عدد من امل�صاريع التنم�ية ت�ؤكد على حر�س جاللته 

على حتقيق �صبل العي�س الكرمي ورفاهية الأجيال 

احلالية وامل�صتقبلية.

واأ�صار ال�زير يف حديثه اإىل ان النجاح الكبري 

الأمري  امللكي  ال�صم�  �صاحب  بقيادة  حتقق  الذي 

القائد  نائب  العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد  بن  �صلمان 

الأعلى النائب الأول لرئي�س جمل�س ال�زراء امل�قر 

بقيادته لفريق البحرين، وب�صماته ال�ا�صحة التي 

اتخذت من خاللها اململكة املكانة املتميزة بني دول 

حظيت  والتي  اجلائحة  لآثار  الت�صدي  يف  العامل 

باإ�صادة دولية يف هذا اجلانب.

الإ�صالمية  لل�ص�ؤون  الأعلى  املجل�س  واأ�صاد 

امللك  اجلاللة  �صاحب  حل�صرة  ال�صامي  باخلطاب 

حمد بن عي�صى اآل خليفة عاهل البالد املفدى، حفظه 

اهلل ورعاه، لدى تف�صل جاللته بافتتاح دور النعقاد 

اأن  م�ؤكًدا  اخلام�س،  الت�صريعي  للف�صل  الثالث 

م�صامينه ال�صامية تعد خطة عمل �صاملة للمرحلة 

املقبلة من م�صرية الإ�صالح والتحديث التي اأر�صى 

ثاقبة،  وب�صرية  حكيمة،  بروؤية  جاللته  دعائمها 

وعزمية ل تلني.

 كما ثمن املجل�س، يف جل�صته العتيادية التي 

املرئي،  الت�صال  تقنية  ُبعد عرب  اأم�س عن  انعقدت 

اآل  را�صد  ال�صيخ عبدالرحمن بن حممد بن  برئا�صة 

بامل�صت�ى  امللكية  الإ�صادة  املجل�س،  رئي�س  خليفة 

مكافحة  يف  العمل  مراحل  رافق  الذي  امل�صِرّف 

اجلائحة بقيادة �صاحب ال�صم� امللكي الأمري �صلمان 

الأعلى  القائد  نائب  العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد  بن 

مَكّن  ما  ال�زراء،  جمل�س  لرئي�س  الأول  النائب 

النم�ذج البحريني يف م�اجهة هذه الأزمة ال�صحية 

من حتقيق �صيت عاملي وم�قع ريادي ل يقل �صاأًنا 

ول تاأثرًيا على �صعيد اأف�صل املمار�صات الدولية.

 ون�ه يف هذا ال�صياق بالهتمام امللكي بتط�ير 

اخلطط اخلا�صة بتحقيق الأمن ال�صحي، وا�صتباق 

هذا  يف  البحرين  م�قع  وتعزيز  ال�صحية  املخاطر 

ال�صاأن، والرتكيز على املجالت التنم�ية ذات القيمة 

امل�صافة.

دعم  على  ال�صامي  اخلطاب  تركيز  اأن  واأكد   

ال�صباب ومتكينهم، وال�صتثمار يف العل�م واملعارف 

والتقنيات احلديثة وامل�صتقبلية، ودعم قيم ال�صالم 

التطرف  نزعات  من  العادل، وحت�صني جمتمعاتنا 

امل�صتقبل  لبناء  الأ�صا�س  القاعدة  ي�صكل  والإرهاب 

الآمن واملزدهر بع�ن اهلل تعاىل، �صائال اهلل عز وجل 

اأن ي�فق اجلميع ملا فيه اخلري وال�صالح والزدهار 

ململكة البحرين بقيادة �صاحب اجلاللة امللك املفدى.

الب�عينني  ح�صن  بن  عبداهلل  امل�صت�صار  وثمَّن 

رئي�س حمكمة التمييز نائب رئي�س املجل�س الأعلى 

للق�صاء، خطاب ح�صرة �صاحب اجلاللة امللك حمد 

خالل  املفدى،  البالد  عاهل  خليفة  اآل  عي�صى  بن 

الت�صريعي  الف�صل  الثالث من  افتتاح دور النعقاد 

اخلام�س، وما حمله من م�صامني متثل روؤية جاللته 

ونهجه احلكيم جتاه العمل ال�طني املزدهر والتي 

مملكة  بها  تتمتع  التي  التنم�ية  املكت�صبات  تعزز 

البحرين يف خمتلف املجالت.

من  املت�ا�صلة  باجله�د  امل�صت�صار  اأ�صاد  كما 

فريق البحرين بقيادة �صاحب ال�صم� امللكي الأمري 

القائد  نائب  العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد  بن  �صلمان 

الأعلى النائب الأول لرئي�س جمل�س ال�زراء والتي 

م�اجهة  يف  وا�صحة  وجتربة  فريداً  من�ذجا  تعد 

م��صع  كانت  والتي   19 ك�فيد  ك�رونا  جائحة  

تقدير كبري يف اخلطاب ال�صامي جلاللة امللك.

رئي�س حمكمة التمييز ال�شيخ عبدالرحمن بن حممدوزير �شئون الكهرباء واملاءرئي�س هيئة الطاقةوزير الإعالم
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�شلمان بن عبد�هلل ي�شيد بكتاب »�آل 

خليفة و�آل �شعود ـ �لزيار�ت �ملتبادلة«

العقاري  والت�صجيل  امل�صاحة  جهاز  رئي�س  ا�صتقبل 

ال�صيخ  العقاري  التنظيم  م�ؤ�ص�صة  اإدارة  جمل�س  رئي�س 

عبدالكرمي  الباحث  خليفة،  اآل  حمد  بن  عبداهلل  بن  �صلمان 

اإ�صماعيل، الذي اأهدى معاليه ن�صخة من كتابه اجلديد »اآل 

اأ�صدره  والذي  املتبادلة«،  الزيارات   – �صع�د  واآل  خليفة 

م�ؤخًرا.

اآل خليفة مبا قام به  ال�صيخ �صلمان بن عبداهلل  واأ�صاد 

الباحث من جهد ي�صكر عليه، والذي اأّرخ من خالله العالقات 

العربية  واململكة  البحرين  مملكة  تربط  التي  التاريخية 

ال�صع�دية ال�صقيقة، وما حتمله من اأوا�صر الأخ�ة وامل�صري 

الر�صيدتني عرب  القيادتني  وامل�صتمدة من عالقات  امل�صرتك، 

يحتذى  من�ذًجا  تعترب  والتي  املمتدة،  التاريخية  املراحل 

ما  على  مثنًيا  الدول،  بني  والتعاون  العالقات  يف  به 

مهمة،  اأر�صيفية  معل�مات  من  القّيم  الإ�صدار  هذا  تت�صمنه 

اإ�صافة مميزة للمكتبة البحرينية  حيث يعترب هذا الكتاب 

ومرجًعا للباحثني يف العالقات بني البلدين، متمنًيا للباحث 

م�صاريعه  والنجاح يف  الت�فيق  دوام  اإ�صماعيل  عبدالكرمي 

البحثية القادمة.

من جانبه اأعرب الباحث عبدالكرمي اإ�صماعيل عن �صكره 

واهتمامه  خليفة،  اآل  عبداهلل  بن  �صلمان  لل�صيخ  وتقديره 

باقتناء هذا الكتاب، الأمر الذي من �صاأنه ت�صجيع الباحثني 

والكتاب لبذل املزيد.

د. �لنعيمي ينوه مب�شاعي ويل �لعهد 

لتطوير منظومة �خلدمات �حلكومية

الرتبية  وزير  النعيمي  علي  بن  ماجد  الدكت�ر  اأعرب 

�صاحب  قبل  من  بتكرميها  ال�زارة  اعتزاز  عن  والتعليم 

العهد  اآل خليفة ويل  بن حمد  �صلمان  الأمري  امللكي  ال�صم� 

ال�زراء،  لرئي�س جمل�س  الأول  النائب  الأعلى  القائد  نائب 

الأداء  املتميزة يف  اختيارها �صمن اجلهات احلك�مية  بعد 

اللفتة  بهذه  م�صيًدا  2020م،  للعام  »ت�ا�صل«  نظام  يف 

الكرمية من �صمّ�ه، للتحفيز على بذل مزيد من اجلهد خلدمة 

امل�اطنني من خالل هذا النظام، يف �صياق تط�ير منظ�مة 

اخلدمات احلك�مية وال��ص�ل بها اإىل اأرقى امل�صت�يات.

منت�صبي  من  عدًدا  مكتبه  يف  ا�صتقباله  لدى  ذلك  جاء 

اأ�صاد  حيث  »ت�ا�صل«،  نظام  مبتابعة  املعنيني  ال�زارة 

التكرمي  هذا  اأن  م�ؤكًدا  املجال،  هذا  يف  املبذولة  بجه�دهم 

والي�مية  الدوؤوبة  وللجه�د  لدورهم  رفيًعا  تقديًرا  ياأتي 

التي يق�م�ن بها خلدمة امل�اطنني الكرام، من اأجل حتقيق 

تطلعاتهم، خا�صة واأن ال�زارة لها عالقة كبرية وم�صتمرة 

مع جمه�ر امل�اطنني والطلبة واملعلمني الذين يت�ا�صل�ن 

ي�مًيا مع ال�زارة يف جميع جمالت اخت�صا�صها املتن�عة، 

م�ؤكًدا اأن ال�زارة م�صتمرة بع�ن اهلل وت�فيقه يف الأخذ بكل 

وخدماتها  عملها  لتط�ير  النظام،  بهذا  ال�اردة  املالحظات 

كافة.

مبنا�شبة ح�شول وز�رته على جائزة �لتميز يف نظام »تو��شل«.. وزير �ملالية:

مو��شلة �لعمل على تقدمي �خلدمات �حلكومية بكل �إتقان و�حرت�فية

�شمن تكرمي �لكو�در �لوطنية يف �ل�شفوف �لأمامية لعام 2020

وكيل وز�رة �خلارجية تت�شلم جائزة عي�شى بن علي للعمل �لتطوعي

خالل �لجتماع �لأول جلمعية �ل�شد�قة �لبحرينية �لأمريكي.. �شفرينا يف و��شنطن:

 �لبحرين �أثبتت تفوقها يف مو�جهة جائحة كورونا

ال�طني  والقت�صاد  املالية  وزير  اأكد 

على  خليفة  اآل  خليفة  بن  �صلمان  ال�صيخ 

كافة  وتقدمي  لتلبية  العمل  م�ا�صلة 

بكل  الأداء  وتط�ير  احلك�مية  اخلدمات 

�صالح  يف  ي�صب  مبا  واتقان  احرتافية 

التطلعات  حتقيق  يف  وي�صاهم  امل�اطن 

بقيادة  ال�صاملة  التنم�ية  والأهداف 

بن  حمد  امللك  اجلاللة  �صاحب  ح�صرة 

عي�صى اآل خليفة عاهل البالد املفدى حفظه 

ت�ليه  الذي  بالهتمام  من�ًها  ورعاه،  اهلل 

امللكي  ال�صم�  �صاحب  برئا�صة  احلك�مة 

اآل خليفة رئي�س  الأمري خليفة بن �صلمان 

ال�زراء امل�قر واملتابعة امل�صتمرة ل�صاحب 

اآل  حمد  بن  �صلمان  الأمري  امللكي  ال�صم� 

الأعلى  القائد  نائب  العهد  ويل  خليفة 

النائب الأول لرئي�س جمل�س ال�زراء نح� 

اجلهات  اأداء  كفاءة  تط�ير  ا�صتمرارية 

احلك�مية وحت�صني ج�دة خدماتها، لفًتا 

املالية والقت�صاد  اإىل مدى حر�س وزارة 

بينها  الفعال  الت�ا�صل  لتعزيز  ال�طني 

اخلدمة  تقدمي  خالل  من  امل�اطنني  وبني 

احلك�مية على اأكمل وجه وبج�دة عالية.

على  القائمني  مع  لقاء  لدى  ذلك  جاء 

نظام »ت�ا�صل« بال�زارة مبنا�صبة ح�ص�ل 

على  ال�طني  والقت�صاد  املالية  وزارة 

 2020 لعام  والتميز  اأداء  اأف�صل  جائزة 

يف النظام ال�طني للمقرتحات وال�صكاوى 

»ت�ا�صل« يف الت�ا�صل مع العمالء، معرباً 

عن فخره واعتزازه بهذا الإجناز امل�صرف 

الذي حتقق نتيجًة لتكاتف اجله�د والعمل 

بروح الفريق ال�احد لكافة م�ظفي وزارة 

املالية والقت�صاد ال�طني.

اأهمية م�ا�صلة تط�ير  �صدد على  كما 

تقدمي اخلدمات احلك�مية باأعلى م�صت�يات 

الت�ا�صل  يف  التميز  وتعزيز  الكفاءة 

الفعال مع امل�اطنني، م�صرًيا اإىل اأن جه�د 

قائمة  ال�طني  والقت�صاد  املالية  وزارة 

الحرتافية  من  املزيد  لتحقيق  وم�صتمرة 

يف جمال الت�ا�صل مع امل�اطنني مبا يلبي 

تطلعاتهم.

فريق  بذلها  التي  اجله�د  ثمن  وقد 

العمل من اأجل حتقيق هذا الإجناز امل�صرف 

جلميع  واعتزاز  فخر  م�صدر  يعد  الذي 

ميتلكه  ما  على  م�ؤكًدا  ال�زارة،  منت�صبي 

اجلميع من �صغف وطم�ح مل�ا�صلة العمل 

متطلًعا  ال�احد،  البحرين  فريق  �صمن 

اأن تك�ن هذه اجلائزة حافًزا لتحقيق  اإىل 

املزيد من الإجنازات واملبادرات التي تلبي 

الأهداف  لتحقيق  والتطلعات  الطم�ح 

املن�ص�دة.

عي�صى  بنت  رنا  ال�صيخة  د.  اأ�صادت 

ال�ا�صحة  باجله�د  خليفة  اآل  دعيج  بن 

علي  بن  عي�صى  ال�صيخ  ل�صم�  والبناءة 

ورعاية  دعم  يف  خليفة  اآل  خليفة  بن 

�صتى املبادرات واملمار�صات التط�عية يف 

ال�ص�رة  تعك�س  والتي  البحرين  مملكة 

مثمنة  الإن�صاين،  العطاء  لقيم  امل�صرفة 

�صعادتها كذلك الدور الكبري الذي ت�صطلع 

به جمعية الكلمة الطيبة والقائمني عليها 

التط�عي  العمل  مب�صت�ى  النه��س  يف 

خدمًة  اأرحب  م�صت�يات  اإىل  والإن�صاين 

البحريني.  للمجتمع 

وزارة  وكيل  ا�صتقبال  لدى  ذلك  جاء 

اخلارجية، بالدي�ان العام لل�زارة، ام�س 

ب�هزاع،  حممد  ح�صن  من  كل  الثالثاء، 

الكلمة  جمعية  اإدارة  جمل�س  رئي�س 

للتط�ع،  العربي  الحتاد  رئي�س  الطيبة 

رئي�س  نائب  ب�ح�صن،  �صالح  واأن�ر 

الطيبة،  الكلمة  جمعية  اإدارة  جمل�س 

وامل�ص�ؤولني  املدراء  من  عدد  بح�ص�ر 

جائزة  لت�صليم  وذلك  اخلارجية،  ب�زارة 

للعمل  خليفة  اآل  علي  بن  عي�صى  ال�صيخ 

يف  ال�طنية  الك�ادر  لتكرمي  التط�عي 

التي  2020م،  لعام  الأمامية  ال�صف�ف 

يف  م�ؤخًرا،  اخلارجية،  وزارة  نالتها 

من  العا�صرة  للن�صخة  اخلتامي  احلفل 

فعاليات اجلائزة الذي ُعقد عرب الت�صال 

اللكرتوين املرئي. 

عي�صى  بنت  رنا  ال�صيخة  د.  واأعربت 

بنيل  �صعادتها  عن  خليفة  اآل  دعيج  بن 

لعام  اجلائزة  هذه  اخلارجية  وزارة 

2020م والتي تعك�س اإ�صهامات ال�زارة 

م�اجهة  يف  املقدرة  وجه�دها  البارزة 

 ،)19 )ك�فيد  ك�رونا  جائحة  تداعيات 

على  لهم  اجلزيل  بال�صكر  تقدمت  كما 

يف  ومبادرات  اإجنازات  من  يقدم�نه  ما 

متمنية  التط�عي،  بالعمل  الرتقاء  �صبيل 

لهم دوام الت�فيق والنجاح. 

ب�هزاع  هناأ ح�صن حممد  من جانبه، 

جائزة  نيلها  على  اخلارجية  وزارة 

للعمل  خليفة  اآل  علي  بن  عي�صى  ال�صيخ 

يف  ال�طنية  الك�ادر  لتكرمي  التط�عي 

لعام 2020م، م�صيًدا  الأمامية  ال�صف�ف 

بالدور املهم وامللم��س الذي تق�م به يف 

واآثار  تداعيات  من  والتخفيف  التعامل 

 )19 )ك�فيد  ك�رونا  جائحة  انت�صار 

خالل  من  واخلارج  البحرين  مملكة  يف 

املتميزة  الدبل�ما�صية، وجه�دها  بعثاتها 

والبارزة خالل هذه املرحلة ال�صتثنائية، 

وجلميع  اخلارجية  ل�زارة  متمنًيا 

القائمني عليها دوام التقدم والرقي. 

كما مت خالل اللقاء التاأكيد على اأهمية 

والتن�صيق  التعاون  وتكثيف  م�ا�صلة 

�صاأنه  من  ما  كل  يف  امل�صرتك  الثنائي 

منها،  املرج�  امل�صرتكة  الأهداف  حتقيق 

خدمًة لل�طن وامل�اطن. 

ال�صيخ  جائزة  اأن  بالذكر  اجلدير 

عي�صى بن علي اآل خليفة للعمل التط�عي 

ركزت  العام  هذا  العا�صرة  ن�صختها  يف 

يف  ال�طنية  الك�ادر  اأهم  تكرمي  على 

ال�صف�ف الأمامية التي كان لها اإ�صهامات 

واآثار  تداعيات  من  التخفيف  يف  كبرية 

اجلائحة ك�رونا، تقديًرا ملا يقدم�نه من 

م�صه�دة،  وطنية  وم�ص�ؤولية  ت�صحيات 

والإخال�س،  للم�اطنة  �صامية  ومعاٍن 

حيث كانت النطالقة الأوىل لهذه اجلائزة 

يف عام 2011م بالتن�صيق والتعاون مع 

جمعية الكلمة الطيبة.

البحرينية  ال�صداقة  جمعية  نظمت 

حيث  الأول،  املرئي  الجتماع  الأمريكية 

را�صد  بن  عبداهلل  ال�صيخ  فيه  �صارك 

لدى  البحرين  مملكة  �صفري  خليفة،  اآل 

واأع�صاوؤها  الأمريكية،  املتحدة  ال�ليات 

عا�ص�ا  الذين  الأمريكيني  امل�اطنني  من 

البحرين،  مملكة  يف  ل�صن�ات  وعمل�ا 

و�صعب  بقيادة  وثيقة  عالقات  وتربطهم 

مملكة البحرين، حيث جرى خالل احل�ار 

املرئي تبادل وجهات النظر وا�صتعرا�س 

مملكة  يف  والتط�رات  امل�صتجدات  اآخر 

التحديات  بحث  جانب  اإىل  البحرين، 

وا�صتخال�س  املنطقة،  دول  ت�اجه  التي 

انت�صار  م�اجهة  من  امل�صتفادة  الدرو�س 

جائحة )ك�فيد 19(.

اآل  را�صد  بن  عبداهلل  ال�صيخ  واأ�صاد 

لدى  البحرين  مملكة  �صفري  خليفة، 

خالل  الأمريكية،  املتحدة  ال�ليات 

ح�صرة  بحكمة  الجتماع،  يف  م�صاركته 

عي�صى  بن  حمد  امللك  اجلاللة  �صاحب 

حفظه  املفدى،  البالد  عاهل  خليفة،  اآل 

البحرين  اأثبتت مملكة  ورعاه، حيث  اهلل 

فريو�س  جائحة  م�اجهة  يف  تف�قها 

على  احلفاظ  �صاأنها  من  والتي  ك�رونا 

�صحة و�صالمة امل�اطنني واملقيمني كافة، 

واجله�د  احلثيثة  بامل�صاعي  من�ًها 

يق�دها  التي  النبيلة  ال�طنية  الإن�صانية 

بن  �صلمان  الأمري  امللكي  ال�صم�  �صاحب 

القائد  نائب  العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد 

جمل�س  لرئي�س  الأول  النائب  الأعلى 

البحرين  فريق  وجه�د  ال�زراء، 

اجلبارة.

كلمته على جه�د  ال�صفري يف  واأثنى 

امل�اطنني  ت�صجيع  يف  البحرين  مملكة 

عملية  يف  امل�صاركة  على  واملقيمني 

الثالثة  ال�صريرية  للتجارب  التط�ع 

للقاح )ك�فيد 19(، والذين بلغ عددهم 

اأن  اإىل  م�صرًيا  متط�ع،   6000 من  اأكرث 

البحرين  مملكة  حك�مة  به  قامت  ما 

ومنع  لحت�اء  �صليمة  اإجراءات  من 

انت�صار الفريو�س من خالل اتخاذ جميع 

املبكرة  وال�صتعدادات  ال�قائية  التدابري 

وت��صيات  الدولية  للمعايري  واملطابقة 

تاأكيد  اإل  ه�  ما  العاملية  ال�صحة  منظمة 

�صعبها،  اململكة على حماية  اإ�صرار  على 

اجلماعي  ال�طني  للعمل  وانعكا�س 

الفعال مل�اجهة التحديات والأخطار.

لقرار  تقديره  عن  ال�صفري  عرب  كما 

بالت�قيع  ال�صجاع  البحرين  مملكة 

اإ�صرائيل،  مع  ال�صالم  تاأييد  اإعالن  على 

القيادي  الدور  ذاته  ال�قت  يف  �صاكًرا 

املتحدة  ال�ليات  به  قامت  الذي  الكبري 

التزاًما منها بتحقيق ال�صالم وال�صتقرار 

اإر�صاء  طريق  عن  املنطقة  والرفاهية يف 

النتفاع  على  مبنية  دبل�ما�صية  عالقات 

ال�طنية  امل�صالح  وحماية  املتبادل 

جلميع الأطراف.

جمعية  رئي�س  عرب  جانبه،  من 

الأدمريال  الأمريكية  البحرينية  ال�صداقة 

�صكره  عن  كلمته  خالل  ميلر  ج�ن 

لأع�صاء  البحرين  بدعم مملكة  واعتزازه 

م�صيًدا  دورها،  وتفعيل  اجلمعية 

والعريقة  التاريخية  ال�صداقة  بعالقات 

على  مثنًيا  ال�صديقني،  البلدين  بني 

اهتمام معايل ال�صفري ال�صخ�صي باأن�صطة 

اجلمعية  اإ�صهامات  اأن  م�ؤكًدا  اجلمعية، 

تزداد و�ص�ًحا يف كل عام وعلى جميع 

اجله�د  هذه  باأن  م��صًحا  الأ�صعدة، 

يف  وامل�صطرد  امل�صتمر  بالزدياد  تكللت 

عدد الأع�صاء اجلدد، والذي ي�صمل العديد 

والع�صكريني  ال�صابقني  ال�صفراء  من 

واملدنيني وامل�صتثمرين من البلدين.

بحري  الفريق  �صارك  وقد  هذا 

البحرية  الق�ات  قائد  بابارو  �صم�يل 

قائد  الأمريكية  املركزية  بالقيادة 

املرئي  الجتماع  يف  اخلام�س،  الأ�صط�ل 

امل�صتجدات  اآخر  ا  م�صتعر�صً للجمعية، 

والدولية،  الإقليمية  ال�صاحتني  على 

امل�صرتك  الهتمام  ذات  الق�صايا  وبع�س 

املتحدة  وال�ليات  البحرين  مملكة  بني 

الأمريكية، م�ؤكًدا دور الأ�صط�ل اخلام�س 

وال�صتقرار  الأمن  ركائز  تر�صيخ  يف 

وال�صالم يف املنطقة.

�صم�يل  بحري  الفريق  اأ�صاد  كما 

بابارو بدور جمعية ال�صداقة البحرينية 

الأمريكية منذ تاأ�صي�صها يف عام 1990م 

وتط�ير  تنمية  يف  الفعال  ودورها 

امل�صت�يات  على  وتعزيزها  العالقات 

والأمنية  وال�صيا�صية  القت�صادية 

يف  التعاون  وترية  ودفع  والثقافية، 

مكافحة  مثل  اأخرى  مهمة  جمالت 

ت�صهده  ما  ظل  يف  الدولية  اجلرائم 

اأمن  تهدد  وخماطر  حتديات  من  املنطقة 

وا�صتقرار اجلميع.

�صقر،  روز  قالت  جانبها،  من 

مملكة  اإن  بال�صفارة،  التجاري  املمثل 

العريق،  امتداد تاريخها  البحرين وعلى 

الديانات  خمتلف  حتت�صن  باأنها  تفتخر 

على  منفتحة  واحدة  كاأ�صرة  والثقافات 

وعي  بف�صل  متحاب  وكمجتمع  العامل 

والقيم  باملبادئ  واإميانه  �صعبها  واإدراك 

بتن�ع  ومتيزه  النبيلة،  الإن�صانية 

على  تعي�س  التي  والأجنا�س  املذاهب 

اأر�س البحرين بكل حب وتاآلف، م�صيفة 

على  الأديان  من  العديد  وج�د  باأن 

بحد  ر�صالة  هي  البحرين  مملكة  اأر�س 

اأن اململكة ت�صكل  ذاتها اىل العامل باأكمله 

من�ذًجا ي�صار اإليه بالبنان يف التعاي�س 

حمد  امللك  مركز  باأن  من�هة  ال�صلمي، 

اإل  ه�  ما  ال�صلمي  للتعاي�س  العاملي 

امللك  جاللة  روؤية  لرتجمة  وا�صح  مثال 

ح�ل  تتمح�ر  والتي  احلكيمة  املفدى 

الت�صامح  قيم  وت�صجيع  ال�صالم  تعزيز 

احلريات  واحرتام  ال�صلمي  والتعاي�س 

الدينية يف املنطقة وح�ل العامل.

ممثل  كلتز  اأندرو  وا�صتعر�س 

اأبرز  القت�صادية  التنمية  جمل�س 

اجتذبتها  التي  ال�صتثمارية  الفر�س 

املجالت  خمتلف  يف  البحرين  مملكة 

ال�صحية  والرعاية  والت�صنيع  كالتعليم 

اإىل  بالإ�صافة  املعل�مات،  وتكن�ل�جيا 

وقطاع  الل�ج�صتية  اخلدمات  قطاع 

الأهداف  �صمن  من  هي  والتي  ال�صياحة 

بهدف  2020م  للعام  ال�صرتاتيجية 

تعزيز وتن�يع القت�صاد ال�طني، من�ًها 

تاأثًرا  الدول  اأقل  البحرين من  باأن مملكة 

 )19 )ك�فيد  ك�رونا  فريو�س  بجائحة 

ب�صبب  وذلك  القت�صادي،  املجال  يف 

القت�صادية  ال�صتثمارات  يف  التن�ع 

وتن�ع قاعدة القت�صاد ال�طني للمملكة.

ال�شيخ عبداهلل بن را�شد

حممد بن خليفة ي�شيد 

بالتعاون �لقت�شادي مع �لهند

الرئي�س  خليفة  اآل  خليفة  بن  حممد  ال�صيخ  ا�صتقبل 

التنفيذي مل�ؤ�ص�صة التنظيم العقاري »ريرا« �صفري جمه�رية 

الهند ال�صديقة لدى اململكة بي��س �صريفا�صتافا.

وقد رحب الرئي�س التنفيذي مل�ؤ�ص�صة التنظيم العقاري 

التاريخية  العالقات  عمق  على  م�ؤكًدا  الهندي،  بال�صفري 

املمتدة التي تربط البلدين ال�صديقني، وما ت��صلت له من 

منها،  القت�صادية  وبخا�صة  املجالت  خمتلف  يف  تعاون 

يف  والنجاح  الت�فيق  كل  الهند  جمه�رية  ل�صفري  متمنًيا 

البلدين  تربط  التي  الطيبة  العالقات  لتعزيز  عمله  مهام 

ال�صديقني.

من جانبه عرب ال�صفري بي��س �صريفا�صتافا، عن خال�س 

�صكره وتقديره للرئي�س التنفيذي مل�ؤ�ص�صة التنظيم العقاري 

الهند  جمه�رية  باعتزاز  من�ًها  ال�صتقبال،  ح�صن  على 

ال�صديقة مبا يربطها من عالقات طيبة مبملكة البحرين وما 

متمنًيا  القت�صادي،  امل�صت�ى  على  تعاون  من  له  ت��صلت 

ململكة البحرين كل التقدم والتط�ر والرقي يف ظل قيادتها 

الر�صيدة.
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 املو�صم الثالث من �صل�صلة الأن�صاري و»قدميه املتجدد« 

تبادر »د�رة �الأن�شاري للفكر و�لثقافة« *، بالتعاون مع جريدة »�الأيام«، كنا�شٍر ح�شري، باإعادة ن�شر بع�ض مقاالت �أ. 

د. حممد جابر �الأن�شاري »بت�شرف« وبقر�ءة للحا�شر من ما�ٍض قريب. 

يف ذكرى النتخابات التاريخية

لن يكون بديل اأف�صل.. وعلينا ال�صتماع ل�صوت ال�صمري
اأ.د. حممد جابر الأن�صاري

الإ�صالحي،  الوطني  وم�صروعه  امللك  بخدمة  ت�صرف  مواطن  نداء  هذا 

مهما  اآخر،  من�صب  اأي  اإىل  ي�صعى  ل  لكنه  وقائده،  للوطن  واخال�صاً  ولًء 

كان، معاهداً اهلل ومليكه ووطنه على اأن يبقى م�صتقالً حراً باحثاً على احلق 

واحلقيقة كما فعل طوال حياته، اأياً كانت الت�صحيات، بعيداً عن اأي من�صب 

نفوذ وم�صلحة، فال �صيء يعلو فوق كرامة الكلمة والفكر.. ويف هذا اليوم 

اأكتوبر 2002« ل بد من �صوت ال�صمري لكل من يحر�ص  التاريخي »24 

على القرتاب من �صمري �صعبه.

]   ]   ]

وهذه ر�صالتي اأن�صم بها لكل من عبرّ عن وجهة نظره ب�صاأن النتخابات 

النيابية من خمتلف األوان الطيف ال�صيا�صي واملدين يف البالد، وكان تعبريها 

نكون  اأن  اأمكننا  فهكذا  اأو حتفظوا،  اأيدوا  �صواء  والأمناء،  ال�صرحاء  تعبري 

ونفعل يف هذا الوطن بقيادة حمد ويف ظل م�صروع البحرين الإ�صالحي.

وللوطن  ل�صمريه،  موقفه  طرف  وكل  مواطن  كل  �صجل  اأن  بعد  ولكن 

وللتاريخ ح�صب اجتهاده وحقه الدميقراطي، الذي ل ميلك اأحد اإل اأن يقدره 

ويحرتمه، تاأتي اللحظة احلا�صمة.. فاليوم يوم القرار.. ويوم تخطي الذات 

امل�صتقبل  �صنع  يف  امل�صاهمة  م�صتوى  اإىل  بها  والرتفاع  النف�ص  وجتاوز 

وامل�صري، بال تفررّج، بال تردد، بال غياب عن م�صرح الفعل والعطاء. فالعامل 

ي�صري ويتحرك ب�صرعة وبح�صم �صعياً لالأف�صل، ول يعطي مكاناً للمتفرجني 

�صاع  ما  فكفى  وللمجهول..  للتمنيات  واملنتظرين  واملتحفظني  واملرتددين 

علينا من وقت.. وفر�ص.. وجرد حل�صابات وهمية على ح�صاب الوطن.

ال�صرعية  ظل  يف  الوطني  بالعمل  التزم  من  اإل  يذكر  لن  والتاريخ 

الد�صتورية واأعطى هذه التجربة الفر�صة التي ت�صتحقها وكما تقررها �صنن 

امل�صتقبل  �صناعة  فم�صئولية  والتطوير.  التغيري  اأ�صباب  اتباع  يف  احلياة 

وتبديله لالأف�صل لن تتحقق اإل اإذا جتاوزنا �صيق النف�ص اإىل رحابة الوطن 

وت�صحيحه  �صنعه  عن  نتخلى  اأو  نقاطعه  اأن  الأنانية  من  و�صيكون  كله، 

براأينا  احتفاظنا  مع  ودميوقراطياً،  برملانياً  نريد  التي  الوجهة  وتوجيهه 

وحتفظنا، كما يفعل املخل�صون يف كل وطن.

اإن احلياة الدميقراطية هي لي�صت يوماً واحداً نذهب فيه اإىل �صناديق 

القرتاع، اأو ل نذهب.. اإنها ح�صيلة تراكمية من العمل امل�صئول الذي قررت 

البحرين اأن ت�صتاأنفه يف هذا اجلوار امل�صطرب من العامل من اأجل حت�صني 

البناء الوطني والت�صريع من العمل والإنتاج والت�صحيح لالأو�صاع والنظم.

ُن�صمع  واأن  م�صاركني،  نكون  واأن  ال�صورة،  يف  نكون  اأن  علينا  اإذن 

�صوتنا لكل من يهمه الأمر يف الداخل واخلارج باأننا اأهل م�صئولية واإيجابية 

وم�صاركة.. حيث مل ي�صجل التاريخ ال�صيا�صي يف العامل »املتقدم« �صواب 

العمل  اأو طرف قاطع فر�صة النتخابات والنخراط يف  املوقف لأي حزب 

دائماً،  التاريخ  فحكم  والقانون.  املوؤ�ص�صات  دولة  مظلة  حتت  ال�صيا�صي 

باعرتاف املقاطعني اأنف�صهم فيما بعد.. وبعد فوات الآوان، اأنهم اأخطاأوا ومل 

يتو�صلوا اإىل القرار ال�صحيح.

بيوم،  يوماً  واملتالحقة  املكثفة  بتحولته  الإ�صالح  فجر  نعي�ص  ولأننا 

و�صاعة ب�صاعة، فاإن البع�ص منا قد ل يرى ال�صورة كاملة.. هذا يوم لو�صوح 

الروؤية و�صيكون يوماً حمطة م�صيئة من حمطات قطار الإ�صالح على �صكة 

التنمية والتعمري، ومرجع تاريخي لتقييم اأبنائنا التي نتحمل اأمامها اليوم 

م�صئولية التاأ�صي�ص ال�صحيح.

وغني عن البيان، باأن الفارق النوعي الذي �صهدته البحرين يف الأو�صاع 

اأن من�صك به  تاريخي علينا  انعطاف  الداخلية ويف مكانتها اخلارجية هو 

اإىل الأف�صل.. ففيه من  اأجل تطويره  وندفعه ل�صاحلنا ونوا�صل اجلهد من 

طويالً  انتظرناها  بذور  وهي  ن�صيعه..  اأن  ينبغي  ل  ما  ال�صاحلة  البذور 

للت�صحيح  كثرية  وفر�ص  طويل  م�صار  اأمامنا  ا�صتثمارها..  احلكمة  ومن 

اجلديد  ال�صيا�صي  نظامنا  موؤ�ص�صات  داخل  من  الراأي  واإبداء  والعرتا�ص 

يف   – امليثاق وما نتج عنه  ال�صعبي على  الذي توافقنا عليه يف ال�صتفتاء 

الذي من  البحرين  من تفعيل متكامل لد�صتور   – ال�صيا�صية  �صوء جتاربنا 

اأهم ميزاته اأنه يحدد بو�صوح اآليات تطويره من الداخل دميقراطياً بال قيود 

زمنية عب املوؤ�ص�صة البملانية.

هذا من ناحية، ومن ناحية اأخرى فال بديل عن امل�صروع الوطني امل�صرتك 

يف ظل الد�صتور وال�صرعية ملختلف فئات الوطن وطوائفه. انه البديل الوحيد 

املمكن وامل�صررّف والواعد.

الطائفية  ال�صرنقة  داخل  والبقاء  والق�صاء  النعزال  جتارب  وكافة 

والقبلية انتهت اإىل طريق م�صدود. ومن تورط فيها من فئات وطوائف يف 

يحاول   – اإيرلندا وغريها  اإىل  اإىل قب�ص  لبنان  من   – العامل  بلدان  جميع 

العودة اإىل التعاي�ص امل�صرتك، وال�صيغة امل�صرتكة بعد اأن احرتقت اأ�صابعه 

وعر�ص م�صريه للخطر واحرتق من حوله الأخ�صر والياب�ص.

ل �صيء يعدل الوطن، ل القبيلة ول الطائفة، ملن اأراد اأن يحيا واأن يبقى 

حتويل  وكفانا  الآخرين،  وجتارب  جتاربنا  من  فلن�صتفد  الع�صر.  هذا  يف 

الوطن اإىل حقل جتارب.

ويوم  للم�صئولية،  يوم  هو  اأكتوبر  �صهر  من  والع�صرون  الرابع  اليوم 

لرد التحية الوطنية التاريخية على نداء التطوير والإ�صالح وامل�صاركة يف 

لنا  وقلبه  ممدودة،  اإلينا  يده  وظلت  اإلينا  يده  مد  من  مع  امل�صتقبل  �صنع 

مفتوحاً، و�صدره وا�صعاً ورحباً لكل اجتهاد وراأي.

فقد ا�صتطاع حمد بن عي�صى يف زمن قيا�صي نقل البحرين ونقلنا جميعاً 

من حال اإىل حال. يبدو كطرفة عني يف عمر التاريخ، لكن التاريخ �صيتوقف 

عند هذا املنعطف طويالً و�صي�صجل لكل منا موقفه وم�صئوليته.. له اأو عليه.

ي�صنعه  واإمنا  ممتنعون،  اأو  متفرجون  الأوطان  تاريخ  ي�صنع  ل 

املبادرون وامل�صاركون.. وهكذا كان اأهل البحرين طوال تاريخهم وثقتي بهم 

باأنه �صيكونون ملء عني م�صتقبلهم امل�صرق. 

تهدف  ثقافية  م�ؤ�ش�شة  و�لثقافة هي  للفكر  »�الأن�شاري«  *د�رة 

�إىل �حلفاظ على �إنتاج �لدكت�ر �الأن�شاري و�أعماله �لفكرية و�الأدبية 

�مل�شيئة  باجل��نب  �لتعريف  مقدمتها،  ويف  �لعلمية،  م�شريته  ط��ل 

فكرية  ب�شح�ة  ومطالبته  �لعربي  و�لرت�ث  �الإ�شالمية  للح�شارة 

عليها  للبناء  و�ملهتمني  للمخت�شني  و�إتاحتها  �لعرب،  الأمة  وثقافية 

و�إثر�ءها. 

*املقال ن�صر يف يوم النتخابات الربملانية والبلدية 24 اأكتوبر 2002

»اجلرائم املالية«: اإحالة وقائع جديدة

 تتعلق بغ�صيل اأموال مل�صلحة بنوك اإيرانية

حممود  يو�صف  نايف  امل�صت�صار  قال 

املحامي العام رئي�ص نيابة اجلرائم املالية 

للتحقيقات  وا�صتكمالً  اإنه  الأموال  وغ�صل 

خمطط  يف  العامة  النيابة  جتريها  التي 

عب  الدولرات  مليارات  لغ�صل  �صخم 

يف  تاأ�صي�صه  مت  الذي  امل�صتقبل  بنك 

قبل  من  فيه  والتحكم  البحرين  مملكة 

وهما  لإيران  مملوكني  اإيرانيني  بنكني 

وبنك  »ملي«  الإيراين  الوطني  البنك 

النيابة  اأحالت  فقد  اإيران،  �صادرات 

عدًدا  اجلنائية  الكبى  للمحكمة  العامة 

فيها  وجهت  والتي  اجلديدة  الوقائع  من 

م�صئويل  وهم  عليهم  للمدعى  تهم خمتلفة 

البنك  ذلك  عن  ف�صالً  امل�صتقبل،  بنك 

بنوك  واأربعة  الإيراين  املركزي  والبنك 

متعددة  جرائم  بارتكاب  اأخرى  اإيرانية 

غ�صل  ومكافحة  حظر  قانون  مبوجب 

الأموال ومتويل الإرهاب، وكذلك مبوجب 

امل�صرفية  والأنظمة  للقوانني  انتهاكاتهم 

املعمول بها يف اململكة، حيث بلغ جمموع 

الأموال حمل الغ�صل يف تلك الوقائع حمل 

الإحالة قرابة 330 مليون دولر اأمريكي. 

م�صتمرة  زالت  ل  التحقيقات  باأن  واأ�صاف 

يف الآلف من املعامالت املتبقية والتي من 

يف  اأكرث  متورطني  عن  تك�صف  اأن  املتوقع 

ذلك املخطط.

»املهن ال�صحية«: اإعفاء

 اأكرث من 400 مهني من الغرامات

للهيئة  التنفيذي  الرئي�ص  �صرحت 

ال�صحية  املهن واخلدمات  الوطنية لتنظيم 

بناء  باأنه  اجلالهمة  عذبي  مرمي  الدكتورة 

من  ال�صادرة  الكرمية  التوجيهات  على 

بن  خليفة  الأمري  امللكي  ال�صمو  �صاحب 

الوزراء  رئي�ص  املوقر  خليفة  اآل  �صلمان 

الغرامات  باإعفاء  الهيئة  قامت  فقد  املوقر، 

�صهر  من  ابتداًء  وذلك  مهنًيا،   418 على 

فباير 2020.

الكبري  بالتقدير  اجلالهمة  واأ�صادت 

و�صمو  املفدى،  امللك  جاللة  من  واملتوا�صل 

نائب  العهد  ويل  و�صمو  الوزراء،  رئي�ص 

لرئي�ص جمل�ص  الأول  النائب  الأعلى  القائد 

�صيما  ل  ال�صحي  القطاع  لدور  الوزراء، 

العاملني يف ال�صفوف الأمامية؛ ملا يقومون 

به من دور ريادي يف حفظ �صحة و�صالمة 

املجتمع.

الكرمية  التوجيهات  الهيئة  وثمنت 

ل�صاحب ال�صمو امللكي رئي�ص الوزراء املوقر 

الكوادر  اإعفاء  ب�صاأن  ورعاه،  اهلل  حفظه 

الأمامية  باخلطوط  يعملون  الذين  الطبية 

كورونا  فريو�ص  جائحة  مواجهة  يف 

امل�صتجد )كوفيد-19(، والذين مل يتمكنوا 

من جتديد تراخي�صهم منذ فباير 2020، 

اأو  مالية  متاأخرات  اأو  غرامات  اأي  من 

يرتتب  واأل  تراخي�صهم،  لتجديد  خمالفات 

عليهم اأي اإجراءات يف هذا ال�صاأن.

للهيئة  التنفيذي  الرئي�ص  واأكدت 

تثمن  الهيئة  اأنرّ  اجلالهمة  مرمي  الدكتورة 

عالًيا هذه التوجيهات، وقامت فور �صدورها 

اإنرّ  الالزم، حيث  بالتن�صيق والعمل لتخاذ 

هذا القرار يعك�ص مكانة املنظومة ال�صحية 

بدور  يقومون  الذين  منت�صبيها  وجميع 

وطني واإن�صاين رائد يف خمتلف الظروف، 

ل �صيما بعد تف�صي هذه اجلائحة، ما فر�ص 

على  م�صاعفة  واأدواًرا  كبرية  م�صوؤوليات 

عاتق القطاع الطبي.

ويف هذا الإطار، قامت الهيئة با�صرتجاع 

الغرامات املدفوعة قبل �صدور التوجيهات 

وبلغ  امل�صتحقني،  ح�صابات  يف  باإيداعها 

اإجمايل الإعفاءات بهذا اخل�صو�ص اأكرث من 

العاملني  لـ418 مهنًيا من  دينار  األف   24

يف القطاع احلكومي حتى تاريخه.

الدبلوما�صية البحرينية كانت ذات تاأثري اإيجابي.. ال�صفري الذوادي:

 الأخطار املحدقة باخلليج تتطلب اتخاذ مواقف ثابتة

زينل خالل لقائها بال�صحفيني الربملانيني بـ»الأيام«:

ال�صحافة �صريك اأ�صا�صي وداعم للعملية الربملانية
رئي�ص  زينل  عبداهلل  بنت  فوزية  التقت 

الول،  ام�ص  مبكتبها  النواب،  جمل�ص 

»الأيام«؛  ب�صحيفة  البملانيني  بال�صحفيني 

وذلك انطالقا من احلر�ص على تعزيز التوا�صل 

النواب  جمل�ص  بني  التقارب  ج�صور  وتوطيد 

و�صحيفة »الأيام«.

واأكدت الرئي�صة فخرها واعتزازها بالدور 

ال�صريك  باعتبارهم  ال�صحفيون  به  يقوم  الذي 

البملانية  للعملية  الول  والداعم  الأ�صا�صي 

اأ�صارت اىل مدى اهتمام  واحلراك النيابي، كما 

لل�صحفيني؛  الالزم  الدعم  بتقدمي  املجل�ص 

نظري ما يقومون به من تغطية اأعمال املجل�ص 

املختلفة.

على  النواب  جمل�ص  رئي�ص  و�صددت 

املجل�ص  بني  والتكاتف  التعاون  �صرورة 

كافة،  التحديات  لتجاوز  ال�صحفي  واجل�صم 

تطوير  اأجل  من  الإجنازات  اأف�صل  وحتقيق 

ورفعه مملكة البحرين وم�صتقبلها.

مالحظات  جميع  اىل  ا�صتمعت  كما 

واقرتاحات ال�صحفيني.

عن  »الأيام«  �صحفيو  عبرّ  جانبهم،  من 

جمل�ص  رئي�ص  لدعوة  و�صكرهم  تقديرهم 

النواب، اىل جانب الهتمام الوا�صح وال�صتماع 

عن قرب اإليهم والأخذ باآرائهم، وال�صعي الدائم 

للتوا�صل.

علي  التحرير  مدير  نائب  اللقاء  ح�صر 

جميد، وال�صحفية فاطمة �صلمان.

اأكد ال�صفري خليل اإبراهيم الذوادي 

قطاع  رئي�ص  امل�صاعد  العام  الأمني 

القومي  والأمن  العربية  ال�صوؤون 

الأخطار  اأن  العربية،  الدول  بجامعة 

املحدقة مبنطقة اخلليج باتت وا�صحة، 

مما يتطلب اتخاذ مواقف ثابتة يف ظل 

روؤية بحرينية دبلوما�صية تقوم على 

تن�صيق  وجود  واأكد  وال�صالم،  الأمن 

م�صر  جمهورية  مع  امل�صتوى  عايل 

امل�صلحة  اأ�صا�ص  على  القائم  العربية 

امل�صرتكة عب التاريخ.

 وبنيرّ الذوادي باأن جميع م�صاريع 

تاأثري  ذات  كانت  الدبلوما�صية  اململكة 

العام،  ال�صيا�صي  احلراك  يف  اإيجابي 

ح�صرة  م�صروع  قيمة  وا�صتذكر 

�صاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�صى 

حفظه  املفدى  البالد  عاهل  خليفة  اآل 

الإن�صان  حقوق  ملحكمة  ورعاه  اهلل 

العربية، والذي متيز بالدور الهام جدا 

على ال�صعيد العربي، كما ا�صتذكر فوز 

�صاحب ال�صمو امللكي الأمري خليفة بن 

�صلمان اآل خليفة رئي�ص الوزراء حفظه 

التنمية،  يف  العربية  بال�صخ�صية  اهلل 

ت�صتحق  كثرية  اإجنازات  »ثمة  وقال: 

اجلانب  وتو�صيح  عندها  التوقف 

يف  قابعة  تكون  لكيال  فيها  امل�صيء 

منطقة الظل«.

ا�صت�صافة  خالل  ذلك  جاء   

اإذاعة  يف  الذوادي  خليل  ال�صفري 

حوار  برنامج  يف  للحديث  البحرين 

دبلوما�صي اليوم، وعن عمق العالقات 

البحرين  مملكة  بني  الدبلوما�صية 

وجمهورية م�صر قال:»ل نتحدث عن 

بني  امل�صتوى  عايل  الر�صمي  التن�صيق 

عالقات  عن  نتحدث  بل  فقط  البلدين 

ولفت  ال�صعبني،  بني  كبرية  اإن�صانية 

قد  العربية  م�صر  جمهورية  اأن  اإىل 

و�صعت كل اإمكانياتها يف خدمة مملكة 

مهمة«  م�صريية  مواقف  يف  البحرين 

الثنائية  العالقات  »حتظى  وقال: 

البحرينية امل�صرية باهتمام كبري من 

امللك  اجلاللة  �صاحب  ح�صرة  لدن 

البالد  ملك  اآل خليفة  بن عي�صى  حمد 

وفخامة  ورعاه،  اهلل  حفظه  املفدى 

رئي�ص  ال�صي�صي  عبدالفتاح  الرئي�ص 

ون�صتذكر  العربية  م�صر  جمهورية 

مواقف كثرية لهم مثل زيارة الرئي�ص 

للبحرين،  مبارك  ح�صني  ال�صابق 

اإليها عندما  اأول من و�صل  حيث كان 

ت�صاعد التهديد الإيراين، وهذا ما ميتد 

الذي  ال�صي�صي  اأي�صا لعهد عبدالفتاح 

والعربية  القومية  العالقات  يدعم 

العالقات  هذه  اأن  كما  البلدين..  بني 

ا على وجود موؤ�ص�صات  انعك�صت اأي�صً

اأهلية تعزز هذا الرابط فهناك جمعية 

العالقات امل�صرية البحرينية، وهناك 

يتجهون  الذين  الطالب  من  الكثري 

للدرا�صة يف م�صر«.

العمل  يف  التطور  ال�صفري  وبني   

وزارة  �صهدته  الذي  الدبلوما�صي 

اأكادميية  بفتح  واأ�صاد  اخلارجية، 

اآل خليفة للدرا�صات  حممد بن مبارك 

�صقل  يف  �صت�صهم  التي  الدبلوما�صية 

�صيعزز  والذي  واملعارف،  املهارات 

ال�صلة بالإعالميني كجزء من املعارف 

التي تقدم للدبلوما�صي.

 وانتقل ال�صفري الذوادي للحديث 

يف  البحرين  لتمثيل  اختياره  عن 

جمهورية م�صر، وقال: »اأذكر اأنه عند 

املفدى  امللك  جاللة  اأمام  الق�صم،  اأداء 

م�صوؤولية  حملني  ورعاه  اهلل  حفظه 

مقدم  باأنني  ال�صامي  بتوجيهه  كبرية 

على مهمة وطنية وقومية كبرية، فقد 

اأو�صاين باملحافظة على عمق ومتانة 

م�صر  بجمهورية  الوثيقة  عالقاتنا 

العربية«.

 وعن حمطة اأخرى يف عمله قال: 

اجلاللة  �صاحب  ح�صرة  »�صرفني 

امللك املفدى اأي�صا بتعييني يف جمل�ص 

نخبويا  ملتقى  كان  حيث  ال�صورى، 

خلبات متعددة تكمل بع�صها بع�صا، 

وكان عملي خمتلفا يف اللجان الداخلية 

الت�صريعية  بالتجربة  اأ�صفه  الذي 

غري  ك�صفري  من�صبه  وعن  املهمة«، 

مقيم جلمهورية ال�صودان، قال ال�صفري 

البلدين  بني  »العالقات  الذوادي: 

عب  اأر�صلت  فالبحرين  متينة،  عالقة 

الإن�صانية  لالأعمال  امللكية  املوؤ�ص�صة 

جلمهورية  �صريعة  اإغاثة  �صحنات 

ال�صودان ب�صبب الفي�صانات الأخرية.

مرمي �جلالهمة
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مداخالت �شاخنة طالبت ب�شرورة معاجلة الثغرات و�شكاوى اأولياء الأمور

�شيل من املقرتحات امل�شتعجلة عن »التعليم عن ُبعد« يف اأّول جل�شة نيابية

اإقرار  اجلل�صة  �صهدت  كما 

باإن�صاء  امل�صتعجل  القرتاح  النواب 

مدر�صة  لكل  خا�صة،  تعليمية  بوابة 

من املدار�س احلكومية، ملنع ال�صغط 

وتفعيل  اللكرتونية،  البوابة  على 

قبل  من  واملبا�صر  اليومي  التعليم 

املعلمني، بالإ�صافة اإىل املقرتح الذي 

والتعليم  الرتبية  وزارة  يطالب 

للح�ص�س  احرتايف  برنامج  ب�صراء 

برنامج  من  بدل  الفرتا�صية 

»التيمز«.

جل�صتهم  يف  النواب  رفع  كما 

بح�صول  م�صتعجلاً  ا  مقرتحاً اأم�س 

الأ�صر  من  والطالبات  الطلبة  جميع 

الدعم  على  واحلا�صلني  امل�صجلني 

والتنمية  العمل  وزارة  قبل  من 

)انرتنت(،  باقات  على  الجتماعية، 

مدعومة وخمف�صة، يف ظل تداعيات 

التعليم  وا�صتمرار  كورونا،  جائحة 

املقرتح  اإىل  بالإ�صافة  ُبعد،  عن 

عن  التعليم  اأوقات  بتق�صيم  برغبة 

الدرا�صية،  املراحل  على ح�صب  ُبعد، 

�صاعات  تقليل  ب�صاأن  واملقرتح 

اإ�صايف  ومقرتح  للأمهات،  العمل 

يطالب باإعفاء الأمهات العاملت من 

ُبعد،  عن  والعمل  للعمل،  احل�صور 

اخلا�س،  والقطاع  العام  القطاع  يف 

املرحلة  يف  اأبنائهم  ملتابعة  وذلك 

البتدائية.

حظيت  التي  املداولت  و�صهدت 

حول  امل�صتعجلة  املقرتحات  بها 

وقال  �صاخنة،  مداخلت  »التعليم« 

التعليم  اإن  بوحمود  حممد  النائب 

املواطنني  جلميع  د�صتوري  حق 

والتعليم  الرتبية  وزارة  وعلى 

الأ�صا�صية  البنية  توفري  واجب 

لنجاحه. 

الأن�صاري  اأحمد  النائب  وقال 

هذه  يف  �صعباًا  اأ�صبح  التعليم  اإن 

الأجهزة  توفر  لعدم  نتيجة  الفرتة 

وزارة  اأن  اإىل  لفتا  الإلكرتونية، 

اآلية  عن  الآن  اإىل  تعلن  مل  الرتبية 

تخ�صي�س  مت  التي  الأجهزة  توزيع 

خري«،  »فينا  حملة  من  لها  ميزانية 

حيث توا�صل النواب منذ عدة اأ�صهر 

ترد  مل  الوزارة  ولكن  حل  لإيجاد 

على مرا�صلت النواب. 

الثاين  النائب  قال  جانبه،  من 

واأحد  النواب  جمل�س  لرئي�س 

الأ�صر  اإن  زايد  علي  املقرتح  مقدمي 

لديها  لي�س  املحدود  الدخل  ذات 

الأجهزة،  �صراء  يف  ال�صتطاعة 

العامر  اأحمد  النائب  الراأي  ووافقه 

األف طالب  اأن هناك 147  اأكد  الذي 

التعليم عن  اإىل جهاز لتلقي  بحاجة 

اجهزة  ا�صعار  ارتفاع  منتقداًا  ُبعد، 

اللبتوب  �صعر  اإن  حيث  الكمبيوتر، 

الذي كان ُيباع بـ100 دينار و�صل 

هناك  اأن  ا  معترباً دينار،   300 اىل 

بع�س  قبل  من  ا  وا�صحاً ا�صتغللاً 

التجار دون اأي رقابة تذكر.

حممد  النائب  قال  بدوره، 

اإجناح  اأن  البوعينني  ال�صي�صي 

م�صروع  بعد  عن  التعلم  م�صروع 

ي�صهم فيه عدد من الوزارات ولي�س 

وزارة  �صواء  الرتبية  وزارة  فقط 

املوا�صلت  ووزارة  والتنمية  العمل 

ا اإىل اأن املواطنني  والت�صالت، م�صرياً

واأبنائهم  يعانون  خليفة  مدينة  يف 

دون تعليم لغياب �صبكات النرتنت.

�صركات  البوعينني  ودعا 

وفتح  بدورها  للقيام  الت�صال 

جماناًا  الفرتة  هذه  يف  النرتنت 

للمواطنني.

النائب  خاطبت  جانبها  من 

الرتبية  وزير  عبدالرحيم  مع�صومة 

ي�صيب  اأن  »اأخاف  قائلة  والتعليم 

عدد  و�صلتني  اأن  بعد  �صيباًا  ال�صعر 

من املقاطع امل�صورة من اأمهات، فهل 

الأطفال  اأن  الرتبية  وزير  يا  تعلم 

نائمون بينما الأمهات يقومون بعمل 

اإجابات  جميع  باتت  كما  الواجبات 

اختلط  حتى  بي�صت  كوبي  الطلب 

احلابل بالنابل، هذا لي�س تعليم ول 

اأنف�صنا«. نخدع 

اعتماد  الوزير  طالبت  كما 

جتربة املدار�س اخلا�صة يف التعليم 

تعليمية  بوابة  واعتماد  ُبعد  عن 

خا�صة لكل مدر�صة على حده قائلة: 

منكم  ويحتاج  خمجل  »الو�صع 

على  النقاط  وو�صع  جريئة  وقفة 

يكون  باأن  املدر�س  واإلزام  احلروف 

الأمهات  واأن  امل�صوؤولية  قدر  على 

بينما  الواجبات  حل  دورهم  لي�س 

مخ الطالب فا�صي«.

من جانبها طالبت النائب زينب 

بتوفري  الرتبية  وزارة  عبدالأمري 

واإىل  للطلب،  الكرتونية  حقائب 

التعليم  ب�صاأن  طوارئ  خطة  اإقرار 

تكون  اأن  على  البو�صلة  لت�صحيح 

حلماية  و�صريعة  متكاملة  خطة 

التعليم وللحاق مبدار�س امل�صتقبل.

الذي  قمرب  عمار  النائب  اأما 

العمل  �صاعات  تقليل  مبقرتح  تقدم 

مبختلف  العاملت  للأمهات 

ال�صاعة  بني  ما  لترتاوح  القطاعات 

لإتاحة  وذلك  ا،  ظهراً  12 حتى   8

تعليم  عملية  ملتابعة  لهم  الفر�صة 

اأبنائهم ال�صغار عن ُبعد.

قائلاً:  له  مداخله  يف  واأو�صح 

فعلاً  اأ�صبحت  وهي  مدر�صة  »الأم 

هن  التعليم  اعتماد  ظل  يف  مدر�صة 

على  الأطفال  اعتماد  و�صعوبة  بعد 

ا  خ�صو�صاً العملية  هذه  يف  اأنف�صهم 

ملن هم يف املراحل الدرا�صية الأوىل، 

اأوقات  تعار�س  اإىل  ا  اأي�صاً ا  منوهاً

اأوقات  العاملت مع  للأمهات  العمل 

الدرا�صة.

فاطمة �سلمان:

�سهدت اجلل�سة الأوىل للنواب اأم�س �سيلاً من املقرتحات امل�ستعجلة 

التي تركّزت جلّها حول »التعليم عن ُبعد«، ومّت املوافقة عليها ورفعها 

اإىل احلكومة.

قّرت اأم�س مطالبة احلكومة »باإ�سراع 
ُ
اأ ومن اأبرز املقرتحات التي 

وذلك  للطلبة،  »اللبتوب«  اأجهزة  توزيع  والتعليم يف  الرتبية  وزارة 

تقوية  ب�ساأن  امل�ستعجل  واملقرتح  املحدود«،  الدخل  ذوي  من  للأ�سر 

مع  والتعليم  الرتبية  لوزارة  التابعة  بالت�سالت  اخلا�سة  ال�سبكة 

الدخل  وذوي  عام،  ب�سكل  الأمور  لأولياء  الأ�سعار  تخفي�س  مراعاة 

املحدود ب�سكل خا�س، بالإ�سافة، بالإ�سافة اإىل املقرتح برغبة بت�سديد 

وال�سناعة،  التجارة  وزارة  قبل  من  الإلكرتونية  ال�سلع  على  الرقابة 

و�سبط ال�سوق والأ�سعار للم�ستهلكني، وذلك ب�سبب الرتفاع الكبري 

اأماكن  يف  الأ�سعار  وت�سارب  القطاع،  هذا  يف  ال�سوق  ت�سهده  الذي 

البيع لهذه الأجهزة، والغ�س يف املعايري اخلا�سة بها.

الإطـــاحــة بــطـلب النـعيـمـي عـــودة اجلــل�شات تـحــت قّبـة البـــرملــان
اأحمد  النائب  للطلب  الراف�صني  النواب  من  وكان 

الربو  مر�س  من  اأعاين  اأنا  قال:  والذي  الأن�صاري، 

وفق  احل�صور  اأ�صتطيع  ول  روحي  على  واأخاف 

الو�صع احلايل، لريّد عليه النعيمي: »مع احرتامي لك، 

ولكن اأنت فاحت مكتبك، �صاي وقهوة وقدوع، والنا�س 

الراف�صني  من  »اأ�صتغرب  واأ�صاف،  عليك«،  تدخل 

بع�صها  قرب  ومكاتبنا  للمجل�س  نح�صر  وجميعنا 

البع�س ونلتقي دائماًا«.

كما خاطب النعيمي زميله النائب عادل الع�صومي 

والذي �صارك مبداخلة راف�صة بالقول: »توك راجع من 

م�صر رحت متّثل البحرين وحت�صر النتخابات«.

اللتزام  علينا  »يجب  فقال:  الع�صومي  اأما 

ويجب  الطبي  والفريق  البحرين  فريق  بتوجيهات 

علينا اأن نكون قدوة للمواطنني يف اأهمية التباعد وعدم 

الختلط واأن نوؤ�ص�س اإىل التعاون بني ال�صلطتني«. 

ووافق النعيمي النائب حمد الكوهجي الذي اأ�صر 

النواب  جمل�س  قاعة  يف  اجلل�صة  ح�صور  اأن  على 

ال�صحية  الجراءات  مع  »نحن  قائلاً:  الجدى  هي 

�صحيح  ب�صكل  يو�صل  ل  الونلين  عرب  كلمنا  لكن 

ل  ُبعد  عن  واجلل�صات  بتقطع،  ي�صل  وال�صوت 

وجوهنا  تعابري  تعك�س  ول  احلقيقي  التمثيل  حتقق 

ينقل  ل  الونلين  اأن  كما  �صليم،  ب�صكل  وانفعالتنا 

�صوتنا احلقيقي للنا�س«.

ا على  بينما قالت رئي�صة املجل�س فوزية زينل ردًّ

�صاأتداخل  »نعم  بالقول:  ملداخلتها  النعيمي  رف�س 

�صحة  على  املحافظة  م�صوؤوليتي  من  تكون  عندما 

املجل�س  موظفي  جانب  اإىل  وزملء  كاإخوة  النواب 

ال�صحة  وهو  مهم  اأمر  عن  نتحدث  نحن  لنا  الداعمني 

ما  وهذا  قدوة  نكون  اأن  يجب  �صعب  ممثلني  ونحن 

اأعطاين احلق للتداخل«.

كما اأ�صارت اإىل اأن الأمانة العامة عّممت على جميع 

اقرتح  والذي  لل�صحة  الأعلى  املجل�س  راأي  النواب 

اأن اجلائحة هي  اإقامة اجلل�صات عن ُبعد؛ م�صريةاً اإىل 

لها  �صنعود  والتي  القاعة  عن  البتعاد  فر�صت  التي 

�صدق  من  يقلل  ل  اجلل�صة  عقد  واأ�صلوب  اهلل،  باإذن 

نواياكم.

للحفاظ  اهلل  اأمام  م�صوؤولة  »اأنا  زينل:  وقالت 

لذلك  املجل�س،  يف  العاملني  و�صحة  �صحتكم  على 

واللتزام  ال�صحية  اجلهات  بتوجيه  اللتزام  يجب 

�صوؤون  وزير  علّق  كما  اأف�صل«،  ال�صحية  بالإجراءات 

املجل�صني غامن البوعينني، وقال: »احلكومة لن ترتدد 

اأن  ال�صحية  اجلهات  ارتاأت  ما  متى  احل�صور  يف 

الطبيعي،  بالو�صع  اجلل�صات  عقد  ي�صمح يف  الو�صع 

الأمر  هذا  يف  �صريكة  هي  ال�صحية  اجلهات  جميع 

ويجب اأخذ الأمر بروية وتن�صيق قبل طرح املو�صوع 

على الت�صويت«.

اأحمد الأن�ساري

الغثيث: مقرتح اإ�شقاط

 القـــرو�ض مـــخــالف للد�شــتـــــور 

فخرو: التوّقف عن

 دعـــم الـكــهــربــاء فــــي 2022

اعترب رئي�س هيئة امل�صت�صارين 

�صالح  الدكتور  النواب  مبجل�س 

الغثيث اأن مقرتح اإ�صقاط القرو�س 

املخالفات  من  الكثري  ي�صوبه 

الد�صتورية والإجرائية.

يخالف  املقرتح  اأن  اإىل  واأ�صار 

حيث  بالد�صتور،  البنود  من  عدداًا 

العدالة  اإن املقرتح يخالف حتقيق 

بني  التمييز  اإىل  ويوؤدي  وامل�صاواة 

ا اأنه يخالف عدداًا  املواطنني، مو�صحاً

اأبرزها  من  الد�صتورية،  املواد  من 

على  تن�س  التي  الرابعة  املادة 

الجتماعي  والت�صامن  امل�صاواة 

وتكافوؤ الفر�س بني املواطنني. 

واأ�صاف قائلاً: »املقرتح يخالف 

الد�صتور  الـ18من  و   10 املادة 

ا واللتان تن�صان على العدالة  اأي�صاً

واأن النا�س �صوا�صية، بينما املقرتح 

ينطوي املقرتح على متيز »حتكمي« 

بني املواطنني كما ل يراعي ظروف 

يلجاأوا  الآخرين ممن مل  املواطنني 

تلك  كل  وبالتايل  القرو�س،  اإىل 

هذا  بطلن  اإىل  توؤدي  املخالفات 

القرتاح.

عدنان  املهند�س  اعترب 

التنفيذي  الرئي�س  نائب  فخرو 

امل�صرتكني  وخدمات  للتوزيعات 

املقرتح  اأن  واملاء  الكهرباء  بهيئة 

الكهرباء  دعم  بزيادة  الربملاين 

للمواطنني، يتعار�س مع توجهات 

الكهرباء  عن  الدعم  بتقليل  الدولة 

لتوّقف  و�صولاً  تدريجي  ب�صكل 

الدعم نهائياًا بحلول العام 2022 

ت�صرتي  الهيئة  اأن  اإىل  واأ�صار 

 22 ب�صعر  الكهرباء  من  ا  جزءاً

ا للوحدة الكهربائية الواحدة،  فل�صاً

وتقوم بدعم البحريني يف م�صكنه 

مدعومة،  �صرائح  خلل  من  الأول 

حيث اإن ال�صريحة الأوىل حتت�صب 

والثانية  فقط،  فلو�س   3 ب�صعر 

ا. بـ9 فلو�س، والثالثة بـ16 فل�صاً

هذه  مثل  »نتفهم  واأ�صاف، 

املقرتحات، ولكن يف نف�س الوقت، 

الدعم  يف  ر  تق�صّ مل  احلكومة  فاإن 

ول زالت، حيث تقوم حالياًا بدعم 

بكلفة  الأول  م�صكنه  يف  املواطن 

118 مليون دينار �صنوياًا«.

حالياًا  تدعم  »الهيئة  وتابع: 

الدخل  ذوي  من  اأ�صرة  األف   15

 10 بني  ترتاوح  بفواتري  املحدود 

ا �صهرياًا فقط، وذلك  اإىل 20 ديناراً

بكلفة مليون دينار �صنوياًا«.

املوؤ�ص�صات  ندعم  »كما  وتابع: 

باحت�صاب  واملتو�صطة  ال�صغرية 

الوحدة  على  فقط  ا  فل�صاً  16

وبالتايل  الواحدة،  الكهربائية 

القطاع  من   %90 تدعم  فاحلكومة 

التجاري«.

واأ�صار اإىل احلكومة �صتواجهها 

رفع  تقرر  عندما  كبرية  حتديات 

واملاء  الكهرباء  قطاع  عن  الدعم 

ا. متاماً

حممد البوعينني

عمار قمرب

علي زايد 

زينب عبدالأمري 

الذي  بالطلب  املجل�س  نواب  غالبية  اأطاح 

ت�سّمن  والذي  النعيمي  علي  النائب  به  تقدم 

اعتيادي  ب�سكل  الأ�سبوعية  اجلل�سات  عقد  عودة 

�سروط  ومراعاة  تطبيق  مع  املجل�س  قاعة  يف 

فيما  الوقائية،  والإجراءات  الجتماعي  التباعد 

عرب  اجلل�سات  عقد  ل�ستمرار  الغالبية  انت�سر 

»الأونلين«.

واتهم النائب النعيمي الرئا�سة وهيئة املكتب 

بتاأخري اإدراج طلبه امل�ستعجل الذي اأكد باأنه طلب 

ا اأن هناك �سبه امتناع  ولي�س اقرتاح برغبة، منوهاً

ا على اللئحة. عن العمل واأن هناك جتاوزاً

قائلاً:  املجل�س  رئا�سة  خماطباًا  واأ�سار 

وفر�س  املجل�س  توجيه  وحماولتك  »مداخلتك 

راأي معنّي هو خمالفة للئحة الداخلية، حيث اإن 

م�سوؤوليتك هو اإدارة اجلل�سة، ول يحّق لك اإبداء 

الراأي من على من�ّسة الرئا�سة«.
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بالقلم الر�ضا�ش

مل يعد الأمر يعني الفرد الواحد مّنا، بل اأ�ضبحنا جميًعا

 يف قارب واحد وعلينا اأن نبحر باأمان جمتمعني..

كدنا نلحق الهزمية بهذا الفريو�ش 

اللعني لول ت�ضاهل بع�ضهم

امل�ضوؤولية واللتزام

 اأكد فريق البحرين الوطني ملكافحة فريو�س كورونا )كوفيد 19(، 

منذ اليوم الأول من حتمله اأعباء مهمته الوطنية املاثلة يف حماية املجتمع 

اجلميع،  تقيد  �صرورة  على  انت�صاره،  ووقف  الفتاك  الفريو�س  هذا  من 

ممار�صة  بهما  اللتزام  بحكم  يرتقيان  بفعلني  ومقيمني  مواطنني  من 

امل�صرتكة،  الأخالقية  القيمة  م�صتوى  اإىل  واأ�صلوَب حياة  يومية و�صلوًكا 

دقيق  تقيد  فمجاله  اللتزام  اأما  وامل�صوؤولية،  اللتزام  هما  الفعالن  هذان 

الفريق الوطني من  اأمني لكل ما ُي�صدره  بالإجراءات الحرتازية واتباع 

عن  حالًيا  املتوافرة  الوحيدة  العلمية  الإجابة  جوهرها  يف  هي  قرارات 

تنفيذ  الفرد يف  بدور  الوعي  امل�صوؤولية فمجالها  واأما  الكورونا،  م�صكلة 

الإجراءات الوقائية وو�صع م�صلحة الوطن فوق كل اعتبار. هذان الفعالن 

اإن حتلى بهما املواطنون واملقيمون و�صارا جزًءا من ممار�صة يومية، يف 

املنزل ويف العمل ويف ال�صارع، فاإننا بال ريب �صنحقق الأهداف وندرك 

املاآلت املف�صية اإىل جمتمع خاٍل من الفريو�س. ل يجب، ولأي �صبب من 

الأ�صباب، ونحن نواجه هذا الفريو�س ال�صر�س اأن نتخلى عن جعل هذين 

الفعلني ممار�صة يومية، واإل فاإن العاقبة �صتكون حتًما وخيمة.

 كنا طوال الأ�صهر الثالثة الأوىل من ظهور اجلائحة وبدايات تف�صيها 

واحلر�س  بالدقة  اإجراءاته  مع  متفاعلني  الوطني  الفريق  مع  متجاوبني 

الإ�صابات،  منحنى  ت�صطيح  على  وقتها  �صارفنا  فقد  ولهذا  املطلوبني، 

اأو  بع�صهم،  ت�صاهل  لول  اللعني  الفريو�س  بهذا  الهزمية  نلحق  وكدنا 

ا�صتهتار بع�س منا وعدم مبالتهم بحقيقة اخلطر  اأدق واأ�صدق  بعبارة 

املحدق بنا جميًعا اإذا ما فرط واحد منا فح�صب وق�صر واأهمل دوره يف 

حماية نف�صه ومن ثم دوره يف حماية املحيطني به وكل من ت�صوقهم اأقدار 

التزامهم  عن  تخلوا  الذين  هم  هوؤلء  معه.  التعامل  اإىل  اليومية  احلياة 

بتنفيذ متطلبات الوقاية، وعن م�صوؤوليتهم الوطنية يف حماية املجتمع 

كانت  اأنها  لو  كما  الطبيعية  حياتهم  وراحوا ميار�صون  الوباء،  هذا  من 

املربع  اإىل  عدنا  ال�صتهتار  اأو  الت�صاهل  لهذا  ونتيجة  مار�س.  �صهر  قبل 

الأول.

العقل،  نعمة  فعلوا  امل�صتهرتين  هوؤلء  اأن  لو  يح�صل  كان  فماذا   

العامل  ببلدان  يع�صف  الذي  الطارئ  ال�صحي  الو�صع  مع  وتعاملوا 

حلماية  الدولة  اتخذتها  التي  الإجراءات  متاأملني  ووقفوا  مبو�صوعية، 

لو  ذلك  اأن  اأعتقد  الباهظة؟  كلفتها  رغم  الفريو�س  انت�صار  من  املجتمع 

عايناها  التي  الكارثية  ال�صورة  على  اجلائحة  مع  تعاطيهم  كان  ملا  مت، 

فعانيناها. ماذا لو �صاأل هوؤلء اأنف�صهم على �صبيل املثال اإذا ما كان تعليق 

احلج اأو �صالة اجلماعة اأو �صالة اجلمعة اإجراء مقبولً م�صلًما بوجاهته 

يف جميع البلدان الإ�صالمية لأنه نابع من وعي عميق باملخاطر الناجمة 

الإجراء  هذا  يحفظ  اأمل  الجتماعي؟  التباعد  مبتطلبات  التقيد  عدم  عن 

كان  ماذا  كورونا؟  جائحة  بنريان  الكتواء  من  وينقذها  الأرواح  اآلف 

القت�صادية  الفعاليات  اإيقاف كثري من  اأ�صباب  لو فكر هوؤلء يف  يحدث 

الدولة  تطور  يف  واأهميتها  حيويتها  رغم  والجتماعية  وال�صيا�صية 

اأ�صئلة  اأقلها؟  اإل  الرخاء  لي�س  اأهداف  من  ملواطنيها  ر�صمته  ما  وبلوغها 

يطرحها  اأن  يكفي  كان  عنها  الإجابة  وبداهة  ب�صاطة طرحها  على  كهذه 

هذا  با�صتهتاره  اأن  اإىل  وينتبه  �صلوكه،  لرياجع  نف�صه  على  م�صتهرت  كل 

تتحول كل الإجراءات والتدابري املتخذة اإىل ما ي�صبه العبث! 

الوباء  منحنى  و�صار  تلوح،  النفراج  معامل  تت�صح  بداأت  اأن  بعد   

�صيء  باإعادة  تعليماته  يعطي  الوطني  الفريق  �صرع  النزول،  اجتاه  يف 

من احلياة اإىل بع�س املرافق لتخفيف حالة الإغالق التي �صهدتها البالد 

حفاًظا على �صالمة املواطنني واملقيمني على اأر�س اململكة، فعادت �صالة 

اجلمعة با�صرتاطات موؤقتة جديدة، واتخذت تدابري لعودة دورة احلياة 

القت�صادية وال�صيا�صية والجتماعية الطبيعية. ا�صتب�صرنا لذلك، ولكن، 

بعد حالة ال�صتهتار غري املفهومة التي تعامل بها بع�صنا مع الفريو�س 

اليوم  علينا  واجًبا  و�صار  الرتفاع،  اإىل  الإ�صابات  منحنى  عاد  واآثاره، 

الرتاجع غري  اإىل هذا  بنا  اأف�صت  التي  املمار�صات  النظر يف كل  اأن نعيد 

امل�صوؤول.

 من حق الدولة اأن متنع اأي اأذى قد يلحق باملجتمع البحريني نتيجة 

على  املخت�صة  موؤ�ص�صاتها  عرب  حتر�س  لذلك  وهي  التعمد.  اأو  اجلهل 

�صن القوانني التي حتمي املجتمع. غري اأن ما يثري اأ�صفي واأ�صف العقالء 

الإجراءات  اأو  القوانني  هذه  اإظهار  يتعمد  من  هناك  اأن  الوطن  هذا  من 

اإل هو. ولعل هذا ما جتلى يف  اأحًدا  وكاأنها موجهة �صده ول ت�صتهدف 

مواقف من راأوا يف التعليق الظريف ل�صالة اجلمعة و�صالة اجلماعة اأيام 

ا بالعقيدة متجاهلني اأن يف ذلك حماية للم�صلني من  اجلائحة الأوىل م�صَّ

اأيامنا  ما نالحظه يف  الفريو�س. وق�س على ذلك  التعادي وتناقل  خطر 

اإجراءات منع  تعليقات حول  الجتماعي من  التوا�صل  هذه على و�صائل 

الإ�صابات  عدد  كبرية يف  قفزة  باملنا�صبة  ت�صهد  التي  العراق  اإىل  ال�صفر 

فيه.  عقالنية  ل  مذهبًيا  عقدًيا  تلوينا  الإجراء  هذا  ن  ُلوِّ اإذ  بالفريو�س؛ 

اأفلي�س ال�صحة وال�صالمة م�صوؤولية كل املجتمع؟!

وعلى  واملقيمني،  املواطنني  وعي  على  كثرًيا  الدولة  تعّول  عموًما،   

ملكافحة  الوطني  الفريق  من  ي�صدر  ما  مع  وم�صوؤولية  بالتزام  التعامل 

فريو�س كورونا، وهذا ما اأكده �صاحب ال�صمو امللكي ويل العهد والنائب 

الأول لرئي�س جمل�س الوزراء اأكد على ذلك بالقول اإن »اللتزام بالإجراءات 

من اأفراد املجتمع هو خري دعم للجهود الوطنية لفريق البحرين للت�صدي 

اخلا�صة  ال�صرتاتيجيات  تنفيذ  موا�صلة  من  كورنا مبا ميكنه  لفريو�س 

املن�صودة«.  الو�صول لالأهداف  ال�صاأن وفق ما هو خمطط لها حتى  بهذا 

ولي�صت الأهداف املن�صودة اإل ق�صاء على اجلائحة وعودة اآمنة اإىل حياتنا 

الطبيعية، ولذلك فلنكن ملتزمني م�صوؤولني.

»اأدوني�ش« يخ�ضر معركته الأخرية

فر�صة  على  به حزين  اأ�صتكمل  منا�صًبا  عنواًنا  اأجد  مل 

فاز  حتى  دهًرا  انتظرنا  لالآداب،  نوبل  الأخرية يف  العرب 

امل�صكوك  العربية باجلائزة  الرواية  جنيب حمفوظ فار�س 

يف ماآربها، وانتظرنا دهًرا اإ�صافًيا مع ال�صعر العربي رمبا 

ينال اأحد عمالقته املكانة »الدولية« ذاتها.

اأحمد  ال�صوري علي  العربي  ال�صاعر  اأن يكون  انتظرنا 

فعندما  التتويج،  من�صة  على  بـ»اأدوني�س«  امللقب  �صعيد 

راأينا ا�صمه �صمن القائمة الأخرية من بني املرت�صحني هللنا 

وفرحنا، وقدمنا التهاين لبع�صنا البع�س، وقلنا لأنف�صنا اأن 

احلظ �صوف يبت�صم اأخرًيا لل�صعر العربي، فالرجل الذي مالأ 

الدنيا �صعًرا وتنظرًيا له، وال�صاعر واملفكر العربي بنظرياته 

واأنه  لبد  »امل�صتغربة«،  العربية  اأو  »امل�صتعربة«  الغربية 

�صوف يذهب وهو يف الت�صعني من عمره لت�صريفنا جميًعا 

اأمام اأمة الإن�صانية.

وبالفعل ا�صتعد الأدباء بل وال�صعراء العرب باملقالت، 

العربية  وال�صحف  املجالت  وبداأت  واحلكايا،  والروايات، 

واملواقع العابرة للف�صاء اخلايل من الد�صم، يف اإعداد ملفات 

هو  وملاذا  �صنني؟  طول  بعد  هو  ملاذا  اأدوني�س،  عن  كاملة 

بالتحديد؟ ملاذا مل يكن )�س( اأو )�س( من الذين تقدموا عنه 

يف ال�صن ومازالوا على قيد احلياة اأمثال اأحمد عبداملعطي 

القا�صم من  �صميح  اأو  دروي�س  قبله حممود  حجازي ومن 

قبل اأن ينتقال اإىل جوار ربهما؟ ملاذا اأدوني�س، ومل ل؟

اأدوني�س ظل طوال عمره يدافع عن فكر ق�صائده،  لأن 

بل ويطرح هذا الفكر من من�صات ا�صتدللية بالغة الرتكيب، 

العربي  ال�صعر  يف  »مقدمة  ال�صبعيني  كتابه  مع  فعلها 

املجتزئة  غري  اأجزائه  مع  فعلته  وكرر  عاد  ثم  احلديث«، 

موؤلفاته  �صارت  واملتحول،  الثابت  الفكرية  ملحمته  من 

املباحة،  للتفكري، حلريته  اآفاًقا جديدة  ُتنظر، وتفتح  التي 

وال�صجاعة  اجلراأة  فعل رمبا مبنتهى  املتاحة،  وانطالقاته 

الفعل، وكان من  ال�صعراء عن  من  الآخرين  كان يعطل  ما 

القالئل الذين التم�صوا لأنف�صهم فيما كتبوه من �صعر الكثري 

من الأعذار، والعديد من العرتاف بالف�صل، حدث ذلك عندما 

الطبيعة،  �صباب  و�صط  طريًقا  لي�صق  اأوىل«  »ق�صائد  جاء 

وهي حتمل الندى على الذبول فوق اأوراق ال�صجر، وعلى 

العبو�س عندما ينحني النظر لُيقبل باحلدقة ال�صغوفة كل 

ما كان يقع حتت العني يف »اأغاين مهيار الدم�صقي« ثم يف 

»وقت بني الرماد والورد«، قبل اأن يبلغ النك�صار مداه يف 

»مفرد ب�صيغة اجلمع«، وحالة ح�صار وما بعدهما.

ظن ال�صعراء العرب اأن الدنيا �صوف تعود وتبت�صم لهم 

بعد جتاهل، فاحتفوا باأدوني�س قبل الأوان، وقطفوا اأزهار 

اأن يكون موعد احل�صاد قد حان، وبداأوا  املرحلة من دون 

يف جني الثمار التي مل يحالفها حًظا اأوفر على اأي من�صة 

عاملية اأخرى.

على  كال�صاعقة  النباأ  وي�صقط  الآزفة،  تاأزف  اأن  وقبل 

اأمة العرب اخلياليني مت الإعالن عن فوز ال�صاعرة الأمريكية 

قراأت  قد  اأكن  مل  اأنني  هلل  وال�صهادة  باللقب،  غلوك  لويز 

من  عرفتها  الكثري،  بـ»نوبل«  املتوجة  الأمريكية  لل�صيدة 

م�صابون  اأننا  يقال  ل  حتى  وكانت  متفرقة  ق�صائد  خالل 

القبول  اإن�صانًيا يتجاوز حد  بعقدة اخلواجة، تكتب �صعًرا 

اإىل  خالًدا  و�صيظل  �صعرها  كان  حيث  الأمم،  بني  الن�صبي 

الأبد من خالل اأطروحتها املطلقة عن الوجود �صعًرا ولي�س 

»�صرترًيا« عن العدم وجوًدا ومل يكن �صيًئا اآخر، عن قيمة 

احلياة وقدرتها على مواجهة املوت، ثم وقدرة املوت عندما 

تنت�صر اإرادة احلياة.

مل تاأِت »غلوك« من املجهول لكي تقفز يف غم�صة عني 

ح�صدت  التي  اأعمالها  �صاعرية  تهداأ  ومل  »نوبل«،  على 

ال�صبعة«  »الع�صور  مثل  اأخرى  وعاملية  اأوروبية  جوائز 

الذي ح�صد  »اآخيل« عام 1985  انت�صار  اأو  عام 2001، 

الذي   1999 عام  جديدة  حياة  ثم  والعتبارات،  اجلوائز 

مي�صك بني الأ�صاطري والالمرئيات، بني هموم ال�صري الذاتية 

وتلك التي حتوم حولها املُطلقات.

لويز غلوك تخطف من تاريخ ال�صعر العربي كله جائزة 

به  تغنينا  الذي  �صعرنا  طرحت  ومكانة  اجلوائز،  بجميع 

ا مل تعد خ�صبة لإخراج اأدوني�س اآخر،  قروًنا طويلة، اأر�صً

اأو طه ح�صني جديد كاأول عربي يتم تر�صيحه مرتني لهذه 

اجلائزة املرموقة، وقعت املفاجاأة كالهول يف حميط هادر، 

وكامل�صافة حني يبتعد قدرها باآلف الأميال حتى ل ن�صل.

الأخرية«  »�صبه  املحطة  على  الأمريكي  النت�صار  رغم 

بها  يتحلى  التي  اخللق  دماثة  ورغم  العربي،  �صعرنا  يف 

اأدوني�س دائًما عندما يخ�صر معركة فيخو�س حروًبا طويلة 

من اأجل البقاء، اإل اأن الأمل الذي يعت�صر كل عربي من �صياع 

املرتجم  لأن  اأخرًيا  واأقول  لنا،  الأخرية  ال�صعرية  الفر�صة 

من �صعر الذين جاءوا بعده اأقل من �صحيح، واملعروف اأو 

املن�صور من ق�صائد للمتميزين مل يَر النور بعد.

للبحرين  زياراته  اإحدى  يف  التقيته  عندما  اأدوني�س 

فاجاأين بخم�صة حماذير تبتعد بها الأعمال الأدبية العربية 

الراأ�س  الكبري  ال�صاعر  حدد  حيث  واأخواتها،  نوبل  عن 

اخلم�صة،  املحاذير  هذه  فيه  تع�ص�س  اأكرب  كوطن  العربية 

الهم  والتقاليد،  العادات  املراأة،  ال�صيا�صة،  الدين،  وهي: 

�صقف  اإىل  نظر  ثم  العام،  الهم  على  وانت�صاره  اخلا�س 

نكتب  اإن مل  ليقول:  فيه  التقيناه  الذي  الفندق  الغرفة يف 

باأج�صادنا ولي�س بروؤو�صنا فاإننا اأبًدا لن نبلغ العاملية.

اأمة اقراأ كانت تنتظر الفرج على يد »اأدوني�س«، لكنها 

اأجابت من قبل اأن تعلن جلنة اجلائزة كلمتها الأخرية، ومن 

قبل اأن يرجع ال�صدى من اأدوني�س نف�صه ليقول لأمته: قد 

كنت بقارئ اإمنا ل حياة ملن تنادي.

اإنها نعمة الأمان

نعرفهم،  وال  نعرفهم  بنا�س  نلتقي  ال�شوارع،  اإىل  نخرج  كنا 

املقاهي تعج باملرتادين قلما جتد طاولة فارغة، ويحاول اأ�شحاب 

القهوة اأال يخ�شرون زائًرا، املطاعم امل�شهورة حتتاج اإىل اأن حتجز 

ا اإذا كان معك �شيوف، نخرج من بيوتنا  مقعدك م�شبًقا خ�شو�شً

يف اأي وقت، نلتقي باالأهل واالأ�شحاب يف البيوت اأو املجال�س وال 

م�شطًرا  الكمامة  يلب�س  مري�ًشا  اأحياًنا  ترى  قد  العدد،  عن  ن�شاأل 

بناًء على ن�شيحة االأطباء وملر�س اأمل به اأو عملية جراحية حتتاج 

كان  العاجل.  ال�شفاء  له  ونتمنى  حلاله  نراأف  واجبة،  احتياطات 

ح�شاب  نح�شب  مل  علينا،  اهلل  نعم  من  بغيتنا  اإىل  الو�شول  هدفنا 

األزمتنا  اأحوالنا، واجهنا جائحة  ما نحن عليه اليوم، فجاأة تغريت 

اأعلنت  ال�شيء..  هذا  من  جزًءا  وبتنا  حولنا،  �شيء  كل  يتغري  اأن 

دول انت�شار فريو�س كورونا امل�شتجد )كوفيد 19( يف �شوارعها 

وحواريها وحمالّها، اأخذت اال�شتعدادات الالزمة، دول كثرية اأعلنت 

النفري العام بات اخلروج حم�شوًبا والتجمعات غري ماأمونة، واحلذر 

الوطنية  الفرق  واإطاعة  اإجباري  الكمامة  ولب�س  واجب  احلذر  ثم 

التي اأن�شئت للتقليل من اآثار هذا الوباء حتمية، والتكاتف والتعاون 

معهم من اأوجب الواجبات، فهم مكلفون ب�شحة املجتمع ككل ومن 

يعني  االأمر  يعد  فلم  احلدود،  اأبعد  اإىل  معهم  نتعاون  اأن  واجبنا 

اأن  وعلينا  واحد  قارب  جميًعا يف  اأ�شبحنا  بل  منا،  الواحد  الفرد 

وخطر  مهلكة  فيه  اجلماعة  عن  واخلروج  جمتمعني  باأمان  نبحر 

داهم، الأول مرة ن�شعر بتوج�س عندما نريد اخلروج من املنازل، مل 

نعد نلبي دعوات االأ�شدقاء واالأهل للوجبات ومل نعد نقوم بواجب 

التعازي يف املقابر وجمال�س العزاء، وال نقوى على تاأدية التهاين 

للمتزوجني واأقاربهم، فالتباعد االجتماعي اأ�شبح فر�س عني، بتنا 

نخاف على بع�شنا بع�ًشا، واأ�شبح املرء فينا يخاف على االآخرين 

قبل اأن يخاف على نف�شه، ال اأحد يعرف متى تنتهي هذه املاأ�شاة، 

ما  اإىل  نرجع  عندما  اآخر«.  من  لليل  »األي�س  يقول:  حالنا  ول�شان 

قبل كورونا يف م�شهد من م�شاهد ال�شينما وامل�شرح )فال�س باك( 

Flashback )ا�شرتجاع فني( ي�شيبنا االإحباط ورمبا الندم، كيف 
كنا  التي  النعمة  على  اهلل  نحمد  مل  وكيف  عليه،  كنا  ما  نقّدر  مل 

فيها. قدمًيا كان االأجداد واالآباء يقولون: »ما تعرف قديري اإال ملا 

جترب غريي« مبعنى اأنك ال تعرف ما اأنت عليه من نعمة الر�شا 

اإليك عدم الر�شا.. يقول املتفائلون  اإال عندما جترب الغري فيجلب 

هذه االأيام اإنه االبتالء، ونحن نر�شى وهلل احلمد بالقدر فاالبتالء 

يثاب عليه املرء ويردد علينا اأهلنا اإذا اأ�شابنا املر�س »اأجر وعافية«، 

الطماأنينة  النف�س  اإىل  تدخل  دعوات  وهي  اهلل«  �شاء  اإن  و»طهور 

ويرتاح ال�شمري، فاهلل �شبحانه وتعاىل روؤوف رحيم بعباده، ونحن 

نوؤمن باأن االبتالء امتحان للمرء، فال�شرب هو املطلوب يف مثل هذه 

احلاالت.

كلما تنف�شنا ال�شعداء باأن الوباء لالنح�شار تطل علينا االأخبار 

من دول بعيدة ودول قريبة باأن املوجة الثانية قريبة وهي اأ�شد من 

�شابقتها، ونظل نحن ناأمل اأن تزول الغمة، »فقد بلغ ال�شيل الزبى« 

كما يقول املثل العربي ونلجاأ اإىل منظمة ال�شحة العاملية علنا جند 

عندها اجلواب، واإذا هي اأي�ًشا يف حرية من اأمرها.

ندعو اهلل جلّت قدرته اأن يحفظنا جميًعا ويزيل عنا الغمة، وعلينا 

اأن نوؤمن باأن التعاون مع بع�شنا بع�ًشا بات حتميًا، وااللتزام مبا 

واأ�شبحت  اتباعه،  علينا  واجبًا  اأ�شبح  املخت�شة  ال�شلطات  تفر�شه 

�شواهد عدم االلتزام ماثلة للعيان.

�شحيح اأن النا�س �شاقت ذرًعا بالظروف االآنية واخلوف وما 

اأدراك ما اخلوف جاثم عند اأبوابنا.. �شحيح اأن حياتنا قبل كورونا 

كانت طبيعية وكل �شخ�س كان م�شوؤوالً عن نف�شه وعن من يعيل، 

نعيل  من  وعن  اأنف�شنا  عن  م�شوؤولني  كورونا  بعد  اأ�شبحنا  لكننا 

وم�شوؤولني عن اأهلنا وجرياننا واأ�شدقائنا واأهل بلدنا.

الوباء  هذا  مواجهة  مقدمة  يف  الذين  اأولئك  خريًا  اهلل  جزاهم 

بقلب  وي�شهمون  وطنيًا  واجبًا  يوؤدون  باأنهم  �شعادتهم  فرغم 

مفتوح وفكر منري مب�شاعدة االآخرين والتخفيف عنهم اإال اأننا رغم 

تقديرنا جلهودهم وم�شاعيهم اإال اأنهم اأبناوؤنا واإخواننا واأ�شدقاوؤنا 

نخاف عليهم وتهمنا اأمورهم، حماهم اهلل وحفظهم برعايته، فهم 

يوؤدون واجبهم ب�شمري يقظ ووجدت فيهم تفانيًا يف اأداء الواجب 

ال نظري له فهم فخرنا وعزنا، واحلمد هلل اأن بلدنا مملكة البحرين 

وقيادتنا احلكيمة تدرك قيمة ما يقوم به هوؤالء االأطباء واملمر�شون 

يكون  كيف  وتفاٍن  ب�شدق  اأثبتوا  فقد  واملتطوعون،  وامل�شاعدون 

و�شعبه،  وطنه  على  موؤمتنًا  املواطن  يكون  وكيف  للوطن  الفداء 

كلما التقيت بهم �شعرت باأنهم يرفعون الراأ�س وي�شتحقون منّا كل 

العبارات ال�شادقة النابعة من القلب باأن ُيكلل اهلل جهودهم باخلري.

اإىل ما كنّا عليه من  اإىل ذلك اليوم الذي نعود فيه  كلنا نتطلع 

نعمة االأمان، ويحق لنا عندئذ اأن نقول »ال�شحة تاج على روؤو�س 

االأ�شحاء ال يراه اإال املر�شى«.

وعلى اخلري واملحبة نلتقي..



أعلن��ت الهيئة الوطني��ة لعلوم الفض��اء عن إنجاز 
ما نس��بته 50% من مش��روع إطالق قم��ر صناعي 
متناه��ي الصغر 3u لألغ��راض البحثية، وذلك وفق 
تقري��ر أداء تنفيذ الميزانية العامة للدولة للس��نة 
المالية 2019. وستوفر تطبيقات القمر الصناعي 
والتطوي��ر  التحتي��ة  البني��ة  ح��ول  المعلوم��ات 
واالختناق��ات  الس��كانية  والزي��ادة  العمران��ي 
المروري��ة، وستس��اعد في مراقبة حركة الس��فن 
-وخاصة بين الجس��ور- وتوف��ر معلومات تتعلق 
بحماية المياه من التس��ربات النفطية، والكشف 

عن المواقع األثرية المنتشرة في البحرين.

من جانب آخر، أعلنت الحكومة عن برمجة البيانات 
الخاصة بالش��وارع والمباني للتوافق مع تحضيرات 
مشروع الخرائط الوطنية الثالثية األبعاد للبحرين، 
حيث تم إنجاز ما يقارب 94%، إذ تعنى تلك الخرائط 
بعملية نمذجة المعلومات، ويتم حاليًا العمل على 
مرحلة تطوير إدارة المس��ح الطبوغرافي من خالل 

التحول إلى قواعد البيانات المكانية.

w w w . a l w a t a n n e w s . n e t 16 صفحة   |   210 فلس
»شاملة الضريبة«
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 البحرين تنجز 50٪ من مشروع 
القمر الصناعي متناهي الصغر

تدشين خدمة التراخيص 
العقارية إلكترونيًا

 »النواب« يفتتح الدور بإحالة
10 اقتراحات مستعجلة إلى الحكومة

حسن الستري وعلي حسين

 10 عل��ى  الن��واب  واف��ق مجل��س 
مقترحات برغبة بصفة مستعجلة 
وأحالها إلى الحكومة، أبرزها إعفاء 
األمه��ات العام��الت م��ن الحضور 
للعم��ل، والعم��ل ع��ن بع��د، في 
القطاعين العام والخاص، لمتابعة 
االبتدائية،  المرحل��ة  في  أبنائهن 
وتقليل س��اعات عملهن، واإلسراع 
ف��ي توزي��ع أجه��زة »الالبت��وب« 

للطلبة.
وتضمنت المقترحات أيضًا تقوية 
باالتص��االت  الخاص��ة  الش��بكة 
التابعة ل��وزارة التربي��ة والتعليم 
مع مراعاة تخفيض األسعار ألولياء 
األمور وتشديد الرقابة على السلع 
اإللكترونية من قبل وزارة الصناعة 

والتجارة والسياحة.

 »البحرين للتنمية« 
يختار »TCS« للتحول الرقمي

أعلنت تاتا للخدمات االستش��ارية »TCS« أن 
بنك البحري��ن للتنمية اخت��ار منصة الخدمات 
للخدم��ات  تات��ا  م��ن  العالمي��ة  المصرفي��ة 
االستش��ارية الس��تخدامها في عملية التحول 
الرقم��ي الت��ي يش��هدها البنك وال��ذي يعمل 
عل��ى تبّني نظام رقمي مصرف��ي متقّدم يتيح 

للعميل تجربة مصرفية متطورة ومتكاملة. 
وسيتمكن البنك من اإلسراع في إطالق منتجات 
مبتكرة جديدة، مع االستفادة من شركاء تاتا 
للخدمات االستش��ارية في مج��ال التكنولوجيا 
المالية من أجل تس��ريع وتي��رة االبتكار وخلق 

تجارب فائقة ومتزامنة للعمالء. خالد الرميحي

تنفيذًا لتوجيهات رئيس 
الوزراء.. إعفاء 418 مهنيًا 

صحيًا من الغرامات
قال��ت الرئيس التنفي��ذي للهيئة الوطني��ة لتنظيم 
المه��ن والخدمات الصحية د. مري��م الجالهمة: إنه 
بناء عل��ى التوجيهات الكريمة الص��ادرة عن صاحب 
الس��مو الملك��ي األمير خليفة بن س��لمان آل خليفة 
رئي��س الوزراء قام��ت الهيئة بإعف��اء الغرامات على 
418 مهني��ًا بقيم��ة 24 ألف دينار ابت��داًء من فبراير 

.2020
وأش��ادت الجالهمة بالتقدير الكبير والمتواصل من 
حض��رة صاح��ب الجاللة المل��ك حمد بن عيس��ى آل 
خليفة عاهل البالد المفدى، وصاحب السمو الملكي 
األمي��ر خليفة بن س��لمان آل خليفة رئي��س الوزراء، 
وصاح��ب الس��مو الملكي األمير س��لمان بن حمد آل 
خليفة ولي العهد نائ��ب القائد األعلى النائب األول 
لرئي��س مجل��س الوزراء، ل��دور القط��اع الصحي، وال 
س��يما العاملين في الصف��وف األمامية لما يقومون 
به من دور ريادي في حفظ صحة وسالمة المجتمع.

640 منظمة أهلية بالبحرين
قال وزي��ر العمل والتنمي��ة االجتماعية جميل بن 
محمد عل��ي حميدان: إن ع��دد المنظمات األهلية 
ف��ي المملكة كان ال يتج��اوز 105 منظمات أهلية 
قب��ل عام 2002، فيما ارتفع إلى ما يزيد على 640 
منظمة أهلية في عام 2020، تتنوع بين منظمات 
خيري��ة واجتماعية وحقوقية ونس��ائية وش��بابية 

ومهنية وجمعيات للجاليات األجنبية.

وأش��ار خالل إط��الق وزارة الخارجية ورش��ة العمل 
الرابع��ة لخطة العم��ل الوطنية لحقوق اإلنس��ان 
إل��ى أن هناك 11 جمعية ومؤسس��ة أهلية وطنية 
تختص برص��د ومراقبة حقوق اإلنس��ان وتمارس 
دوره��ا في المملكة بفاعلية وتقوم بجهود مميزة 
لدعم وتعزيز وتطوي��ر كل ما يتعلق منها بحقوِق 

اإلنسان.

 قضية غسل أموال جديدة 
لبنك المستقبل بـ330 مليون دوالر

أك��د المحامي الع��ام رئيس نياب��ة الجرائم 
المالي��ة وغس��ل األم��وال المستش��ار ناي��ف 
محم��ود، أن النياب��ة أحال��ت إل��ى المحكمة 
الكب��رى الجنائية وقائع غس��ل أموال جديدة 
متعلقة ببنك المستقبل لحوالي 330 مليون 

دوالر.
وأوض��ح أن ذلك يأتي اس��تكمااًل للتحقيقات 

التي تجريها النيابة العامة في مخطط ضخم 
لغسل مليارات الدوالرات عبر بنك المستقبل 
الذي تم تأسيس��ه في البحرين والتحكم فيه 
من قب��ل بنكين إيرانيي��ن مملوكين إليران، 
هم��ا البنك الوطن��ي اإليراني »مل��ي« وبنك 

صادرات إيران.
وت��م توجيه ته��م مختلف��ة للمدعى عليهم 

وه��م مس��ؤولو بن��ك المس��تقبل فضاًل عن 
ذل��ك البن��ك والبن��ك المرك��زي اإليراني و4 
بنوك إيرانية أخ��رى بارتكاب جرائم متعددة 
بموجب قانون حظر ومكافحة غس��ل األموال 
وتمويل اإلرهاب وكذلك بموجب انتهاكاتهم 
للقوانين واألنظمة المصرفية المعمول بها 

في المملكة.

األتراك يخسرون 3 مليارات 
دوالر بسبب سياسة أردوغان

أك��دت صحيفة »جمهورييت« التركي��ة المعارضة تكبد 
المقاولين األتراك في الش��رق األوسط خسارة تقدر بما 
ال يق��ل ع��ن 3 ملي��ارات دوالر ف��ي 2019  نتيجة تدهور 

العالقات بين المملكة العربية السعودية وتركيا.
وتلعب أنقرة دورًا س��لبيا ف��ي المنطقة من خالل تأجيج 
األوضاع الس��تدامة األزمات التي تورط��ت في خلقها أو 

لعب دور سلبي فيها سواء في سوريا أو ليبيا أو العراق.

 »بلومبيرغ«: رئيس إيران 
القادم من الحرس الثوري

توقع��ت وكالة »بلومبي��رغ« األمريكي��ة أن يكون الرئيس 
اإليران��ي الق��ادم من صفوف العس��كر وجن��راالت الحرس 
الثوري، معتبرة أن حس��ين دهقان وزير الدفاع اإليراني في 
حكومة حسن روحاني األولى أبرز المرشحين لهذا المنصب. 
وأضاف��ت »بلومبي��رغ« أن »وصول العس��كر إلى الرئاس��ة 
سيزيل إحدى العقبات القليلة المتبقية التي تواجه الحرس 
الثوري للهيمنة على مفاصل الس��لطة، كما سيجعل موقف 

النظام أكثر عدائية تجاه الواليات المتحدة«.

 البحرين األولى عالميًا 
في تنظيم سباق النصف ماراثون

هن��أ حض��رة صاح��ب الجالل��ة 
آل  ب��ن عيس��ى  المل��ك حم��د 
خليف��ة عاه��ل الب��الد المفدى 
حفظه اهلل ورعاه، س��مو الشيخ 
ناص��ر بن حمد آل خليفة ممثل 
جاللة الملك لألعمال اإلنسانية 
وشؤون الشباب رئيس المجلس 
والرياض��ة،  للش��باب  األعل��ى 
البحرين  إحراز مملكة  بمناسبة 
المركز األول عالميًا في تنظيم 
س��باق النصف ماراثون من بين 

سمو الشيخ ناصر بن حمد ٓال خليفة493 سباقا. جاللة الملك المفدى
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 الملك يتلقى برقية 
تهنئة من مستشار جاللته

تلق��ى حض��رة صاحب الجالل��ة الملك حمد بن عيس��ى آل 
خليف��ة عاهل البالد المف��دى برقية تهنئة من مستش��ار 
جاللته س��مو الش��يخ خالد بن محمد بن سلمان آل خليفة 
بمناس��بة رعاية جاللت��ه افتتاح دور االنعق��اد الثالث من 

الفصل التشريعي الخامس لمجلس الشورى والنواب.
وأكد س��مو الش��يخ خالد ب��ن محمد بن س��لمان آل خليفة 
ف��ي برقيته أن خطاب صاحب الجاللة الس��امي يعد إيذانًا 
بمرحلة جديدة في البحرين لمس��يرتها المباركة من أجل 
تحقي��ق المزيد من اإلنجازات التنموية في مختلف ميادين 

العمل واإلنتاج.
وأكد سموه أن توجيهات جاللته لبناء مستشفى متخصص 
لألم��راض المعدية يجس��د اهتمام وح��رص جاللته على 
إتاح��ة الرعاية الصحية للجميع، مش��يدًا ف��ي الوقت ذاته 
بالجه��ود الوطني��ة للفريق الوطني للتص��دي لوباء مرض 
كورون��ا بقيادة صاحب الس��مو الملكي األمير س��لمان بن 
حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد األعلى النائب األول 
لرئي��س مجلس ال��وزراء حفظه اهلل ف��ي التعاطي مع أزمة 

كورونا.
وأشاد س��موه بصدور المرس��وم الملكي الس��امي بإنشاء 
»صن��دوق األم��ل« لدعم المش��اريع والمبادرات الش��بابية 
بتكليف س��مو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جاللة 
المل��ك المف��دى لألعمال اإلنس��انية بتأس��يس الصندوق 
واإلش��راف عليه، مؤك��دًا أن ذلك يترج��م الرعاية الكريمة 
لجاللة الملك المفدى للقطاع الشبابي ودوره الحيوي لبناء 
منظوم��ة العمل الوطن��ي والتنمية، ويعد حاف��زًا لتحقيق 
اإلب��داع واالبتكار، واس��تثمار طموحات الش��باب البحريني 
لتحقي��ق المزيد من البذل والعطاء ف��ي ظل العهد الزاهر 
لجاللته، س��ائاًل اهلل العلي القدي��ر أن يحفظ جاللة الملك 
المف��دى بعنايت��ه ورعايت��ه ويدي��م عليه موف��ور الصحة 
والعافية والس��عادة، وأن يحقق للمملكة وش��عبها الوفي 

كل التقدم واالزدهار في ظل قيادة جاللته الحكيمة.

 الملك يتلقى تهنئة 
وزير شؤون الدفاع

تلق��ى حض��رة صاحب الجالل��ة الملك حمد بن عيس��ى 
آل خليف��ة عاهل البالد المفدى برقي��ة تهنئة من وزير 
ش��ؤون الدفاع الفريق الركن عبداهلل النعيمي بمناسبة 
رعاية جاللت��ه افتتاح دور االنعق��اد الثالث من الفصل 

التشريعي الخامس لمجلس الشورى والنواب.
وأشاد وزير شؤون الدفاع في برقيته بمضامين الكلمة 
الس��امية لجالل��ة الملك المف��دى في هذه المناس��بة 
الوطنية والتي عكس��ت مدى حرص جاللته على تهيئة 
كافة الس��بل المتاح��ة لينعم المواط��ن بأعلى درجات 
الرعاي��ة واالهتم��ام وتس��خير كافة اإلمكاني��ات لراحة 

المواطن وتخفيف األعباء عليه.

 تنفيذًا لتوجيهات رئيس الوزراء.. 
»المهن الصحية« تعفي 418 مهنيًا من الغرامات

قال��ت الرئيس التنفيذي للهيئة 
المه��ن  لتنظي��م  الوطني��ة 
د.مري��م  الصحي��ة  والخدم��ات 
قام��ت  الهيئ��ة  إن  الجالهم��ة: 
بإعفاء الغرامات على 418 مهنيًا 
بقيم��ة 24 أل��ف دين��ار اعتب��ارًا 
م��ن فبراي��ر 2020، بن��اًء عل��ى 
الصادرة  الكريم��ة  التوجيه��ات 
عن صاحب السمو الملكي األمير 
خليف��ة ب��ن س��لمان آل خليفة 

رئيس الوزراء.
وأش��ادت الجالهم��ة بالتقدي��ر 
الكبي��ر والمتواص��ل من حضرة 
صاحب الجالل��ة الملك حمد بن 
عيس��ى آل خليف��ة عاه��ل البالد 
المفدى، وصاحب السمو الملكي 
األمي��ر خليف��ة ب��ن س��لمان آل 

خليف��ة رئيس ال��وزراء، وصاحب 
الس��مو الملك��ي األمير س��لمان 
ب��ن حمد آل خليف��ة ولي العهد 
نائ��ب القائ��د األعل��ى النائ��ب 

األول لرئي��س مجل��س ال��وزراء، 
ل��دور القطاع الصحي وال س��يما 
العاملي��ن في الصفوف األمامية 
لم��ا يقومون به م��ن دور ريادي 
وس��المة  صح��ة  حف��ظ  ف��ي 

المجتمع.
التوجيه��ات  الهيئ��ة  وثمن��ت 
الس��مو  لصاح��ب  الكريم��ة 
الملك��ي رئي��س الوزراء بش��أن 
إعف��اء الك��وادر الطبي��ة الذين 
يعملون بالخطوط األمامية في 
كورونا  فيروس  مواجهة جائحة 
، والذين لم يتمكنوا من تجديد 
 ،2020 تراخيصهم من��ذ فبراير 
متأخ��رات  أو  غرام��ات  أي  م��ن 
لتجدي��د  مخالف��ات  أو  مالي��ة 
تراخيصه��م، وأال يترتب عليهم 

أي إجراءات في هذا الشأن.
وأك��دت أن الهيئة تثم��ن عاليًا 
ه��ذه التوجيه��ات، وقام��ت فور 
والعم��ل  بالتنس��يق  صدوره��ا 
التخ��اذ ال��الزم، حي��ث إّن ه��ذا 
الق��رار يعكس مكانة المنظومة 
الصحية وكافة منتسبيها والذين 
يقوم��ون بدور وطني وإنس��اني 
رائ��د ف��ي مختلف الظ��روف، وال 
سيما بعد تفشي هذه الجائحة، 
م��ا ف��رض مس��ؤوليات كبي��رة 
عات��ق  عل��ى  مضاعف��ة  وأدوارًا 

القطاع الطبي.
وبل��غ إجمال��ي اإلعف��اءات بهذا 
الخصوص أكثر من 24 ألف دينار 
ل�418 مهنيًا م��ن العاملين في 

القطاع الحكومي حتى تاريخه.

د.مريم الجالهمة

وزير اإلعالم: الخطاب 
الملكي حدد أولويات 

العمل في المرحلة المقبلة
أش��اد وزير اإلعالم على 
الرميح��ي  محم��د  ب��ن 
الخط��اب  بمضامي��ن 
السامي الذي تفضل به 
حضرة صاح��ب الجاللة 
الملك حمد بن عيس��ى 
آل خليف��ة عاهل البالد 
المف��دى، ل��دى افتتاح 
االنعق��اد  دور  جاللت��ه 
الفص��ل  م��ن  الثال��ث 
الخام��س  التش��ريعي 

لمجلسي الشورى والنواب.
وأكد الرميحي أن الخطاب الس��امي لحضرة صاحب الجاللة 
الملك المفدى ج��اء في وقت تتنظر فيه جميع الس��لطات 
منهجي��ة العمل السياس��ي خالل الفت��رة القادمة في ظل 
هذه الظروف االستثنائية التي يمر بها العالم، مشيرًا إلى 
أن الكلمة الس��امية لجاللته ش��كلت نبراس عمل ومنهجًا 

شاماًل لجميع مؤسسات الدولة خالل الفترة القادمة.
وقال إن الخطاب السامي ترجم الحرص الشديد من جاللة 
المل��ك المفدى على اس��تمرار العمل ف��ي الدولة رغم كل 
الظ��روف حيث ح��رص جاللته عل��ى افتت��اح دور االنعقاد 
التشريعي في ظل هذه الظروف االستثنائية الحالية والذي 

جرى ألول مرة من عبر تقنية االتصال المرئي.
وأكد وزير اإلعالم أن الكلمة السامية عبرت عن فخر جاللته 
بأبنائه العاملين في كل القطاعات وبكل الجهود الوطنية 
ف��ي خدمة البحرين، مؤكدًا أن هذا الثن��اء والتقدير هو ما 
اعتدنا عليه من جاللة الملك المفدى حيث يحرص جاللته 
ف��ي أي ظرف اس��تثنائي على رفع ال��روح المعنوية ألبنائه 
المواطني��ن وهذه الثقة المتبادلة بي��ن القائد ومواطنيه 
هي س��ر نجاح المملكة في كل الظروف االس��تثنائية التي 

مرت بها. 
وقال إن إش��ادة حض��رة صاح��ب الجاللة المل��ك المفدى 
بقي��ادة صاحب الس��مو ولي العه��د لفري��ق البحرين في 
التص��دي لجائحة كورونا )كوفي��د19(، وتأكيده جاللته أن 
س��موه كان مح��ل النفس ج��اء تأكيدًا على م��دى التقدير 
من جاللته لجهود س��موه في ه��ذا الملف والتي نفخر بها 

جميعًا كمواطنين ومقيمين.

وزير اإلعالم

 وزير الخارجية: نشر ثقافة الحقوق 
والواجبات وتعميق قيم الشفافية والمساءلة

     حميدان: 11 مؤسسة أهلية ترصد وتراقب حقوق اإلنسان
أطلقت وزارة الخارجية ورشة العمل الرابعة لخطة العمل الوطنية لحقوق 
اإلنس��ان ف��ي المملكة بعن��وان »دور المؤسس��ات الوطني��ة ومنظمات 
المجتم��ع المدني في تعزيز وتطوير حقوق اإلنس��ان«، تحت رعاية وزير 
الخارجية الدكتور عبداللطيف بن راش��د الزيان��ي، ووزير العمل والتنمية 

االجتماعية جميل بن محمد علي حميدان.
 وأك��د وزي��ر الخارجية الدكت��ور عبداللطيف بن راش��د الزيان��ي، على أن 
المؤسس��ات الوطنية ومنظم��ات المجتمع المدني برهن��ت بأنها ركيزة 
أساسية فيما ش��هدته البحرين من تطور وتقدم في مسيرتها التنموية 
الش��املة، وأداة فاعلة في تعزيز مكانة المملكة على المستوى االقليمي 
والدولي، مثمنًا نش��اط المؤسسات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني 
الملموس وأعمالها الخيرة وتجربتها الغنية في خدمة المجتمع البحريني 
وأفراده، باإلضافة إلى تعزيز العالقات اإلنس��انية واالجتماعية بين أفراد 
المجتم��ع الواحد، وب��ث الوعي والثقاف��ة االجتماعي��ة، ومعالجة بعض 
المش��كالت االقتصادية واالجتماعية من خالل العمل التطّوعي المتجذر 

في هذا الوطن الغالي.
وأكد س��عي ال��وزارة إلى تحقيق رؤية جاللة الملك المفدى، لنش��ر ثقافة 
الحقوق والواجبات، وتعميق قيم العدالة والشفافية والمساءلة، وضمان 
الحريات والحقوق األساسية، وتحقيق مواطنة تمارس حقوقها بكل حرية 
ومس��ؤولية، وتقوم ب��كل واجباتها الوطنية في بيئ��ة مجتمعية تعتمد 
على التس��امح والتعاي��ش واالحترام المتب��ادل وقبول اآلخ��ر والتفاهم 
بين مختلف األديان واألعراق والطوائف، وتنعم باحترام حقوق اإلنس��ان، 
مج��ددًا التأكيد على حرص وزارة الخارجية عل��ى تحقيق توجيهات جاللة 
المل��ك المفدى لتعزيز الش��راكة بين الدولة وكاف��ة منظمات المجتمع 
المدن��ي في مملكة البحري��ن، لتعزيز االنتماء والمواطن��ة الحقة لتوفير 

األمن واالستقرار والرفاه لكافة المواطنين الكرام.
م��ن جهته قال وزي��ر العمل والتنمية االجتماعي��ة جميل بن محمد علي 
حمي��دان أن ع��دد المنظمات األهلية ف��ي المملك��ة كان ال يتجاوز 105 
منظم��ات أهلي��ة قبل الع��ام 2002، ليرتف��ع العدد بعدها إل��ى ما يزيد 
عل��ى 640 منظمة أهلية ف��ي العام 2020، تتنوع بي��ن منظمات خيرية 
واجتماعي��ة وحقوقية ونس��ائية وش��بابية ومهنية وجمعي��ات للجاليات 

األجنبية.
وأش��ار إلى أن هناك 11 جمعية ومؤسس��ة أهلي��ة وطنية تختص برصد 
ومراقبة حقوق اإلنس��ان وتم��ارس دورها في المملك��ة بفاعلية وتقوم 
بجهود مميزة لدعم وتعزيز وتطوير كل ما يتعلق منها بحقوِق اإلنسان، 
حيث تستهدف هذه الجمعيات في نش��اطاِتها وبرامجها مختلف الفئاِت 
والش��رائح المجتمعي��ة، منوه��ًا بدور ه��ذه الجمعيات الب��ارز في الفترة 

األخيرة في حمايِة حقوق العمال والش��رائح المختلفة من المجتمع خالل 
المرحلة االس��تثنائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا )كوفيد19(، حيث 
كان��ت تراقب عن كثب ما يحدث في الميدان وتس��اهم في نش��ر الوعي 
وبث الرس��ائل التوجيهية، وقد ترجمت هذه الجهود لش��راكة فعالة مع 

المؤسسات الرسمية ومؤسسات القطاع األهلي.
في حين أوضح وكيل وزارة شؤون مجلس الوزراء الرئيس الفخري لجمعية 
الكلمة الطيبة، س��مو الش��يخ عيس��ى بن علي آل خليفة أن للمؤسسات 
الوطني��ة ومنظم��ات المجتمع المدن��ي دورًا كبي��رًا في تعزي��ز وتطوير 
حقوق اإلنسان، مس��تعرضًا تجربة العمل التطوعي واإلنساني والتكافل 
االجتماعي. وأشار س��موه إلى أن في ظل االهتمام الذي تقدمه البحرين 
لتفعيل دور المؤسسات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني في التنمية 
اإلنس��انية واالقتصادي��ة، وتمكي��ن جيل الش��باب من تحقي��ق ذاته في 
ميدان خدم��ة المجتمع والوطن، تم إطالق برنامج متكامل يس��اهم في 
نشر ثقافة العمل التطوعي بين كافة فئات المجتمع وبمختلف المراحل 

العمرية يشجعهم لالنخراط في األعمال التطوعية.
كما أعرب س��مو الش��يخ عيس��ى ب��ن علي آل خليف��ة عن ش��كره لجميع 
المتطوعين في التجارب الس��ريرية، وعلى رأسهم صاحب السمو الملكي 
األمي��ر س��لمان ب��ن حم��د آل خليفة ول��ي العهد نائ��ب القائ��د األعلى 
النائب األول لرئي��س مجلس الوزراء، لمش��اركتهم بالتطوع ألخذ جرعة 
اللق��اح ضمن المرحلة الثالثة للتجارب الس��ريرية للق��اح فيروس كورونا 
)كوفيد19(، ولجميع القائمين على إعداد وتنظيم هذه التجارب من كوادر 
طبية وإدارية ولكل الداعمين للجهود الوطنية الذين عملوا بروح الفريق 

الواحد.

الملك يهنئ ناصر بن حمد بإحراز البحرين المركز 
األول عالميًا في تنظيم سباق النصف ماراثون

هنأ حض��رة صاحب الجالل��ة الملك حمد بن 
عيسى آل خليفة عاهل البالد المفدى حفظه 
اهلل ورعاه، س��مو الش��يخ ناصر ب��ن حمد آل 
خليفة ممثل جاللة الملك لألعمال اإلنسانية 
وش��ؤون الش��باب رئي��س المجل��س األعلى 
للش��باب والرياضة، بمناس��بة إح��راز مملكة 
البحري��ن المرك��ز األول عالمي��ًا ف��ي تنظيم 
س��باق النصف ماراثون من بين 493 س��باقًا 
والذي أقيم في ش��هر مارس 2019 ويعد أول 
سباق ينظمه االتحاد البحريني أللعاب القوى 
يقام في الش��رق األوس��ط، وحظ��ي بإعجاب 

وإشادة من الجميع.
 كما هنأ جاللة الملك المفدى س��مو الش��يخ 
خالد بن حمد آل خليفة النائب األول لرئيس 
المجل��س األعل��ى للش��باب والرياضة رئيس 

اللجنة األولمبية البحرينية بهذه المناسبة.
 وأش��اد جاللت��ه  حفظ��ه اهلل به��ذا اإلنج��از 
الرياضي المتمي��ز الذي يضاف إلى اإلنجازات 
والنجاح��ات العديدة الت��ي تحققها المملكة 
عل��ى صعي��د اس��تضافة مختلف الس��باقات 
والبط��والت الرياضية الكبرى والذي يس��هم 
بدوره في تعزيز المكانة الرفيعة التي تحظى 

به��ا مملك��ة البحرين على خارط��ة الرياضة 
العالمي��ة، مثمن��ًا جاللت��ه العم��ل الدؤوب 
الذي يقوم به س��مو الش��يخ ناص��ر بن حمد 
وسمو الشيخ خالد بن حمد وجهود سموهما 
الدؤوبة في  خدمة الرياضة البحرينية ووضع 
الخط��ط والبرامج به��دف االرتقاء والنهوض 
بمختل��ف األلعاب الرياضي��ة، وخاصة رياضة 
ألعاب القوى التي أثمرت تحقيق العديد من 

البطوالت الرياضية.
  كم��ا هنأ جاللت��ه رئيس االتح��اد البحريني 
أللع��اب الق��وى الس��يد محم��د عبداللطيف 
بن ج��الل بهذا اإلنجاز المش��رف الذي تحقق 
للمملكة، منوه��ًا بجهود االتحاد في االرتقاء 
برياض��ة ألعاب الق��وى البحريني��ة  لتحقيق 
مزيد من اإلنجازات على المستويين اإلقليمي 

والدولي.

سمو الشيخ ناصر بن حمد ٓال خليفة جاللة الملك المفدى
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 »اإلسكان«: استجابة فورية 
لطلبات صيانة الشقق »اإللكترونية«

طلب��ات  خدم��ة  إن  اإلس��كان  وزارة  قال��ت 
صيانة الش��قق اإللكترونية الت��ي يتقدم بها 
المنتفع��ون م��ن خ��ال الموق��ع اإللكتروني 
للوزارة تتميز بفورية التعامل معها وس��رعة 
االستجابة من قبل القس��م المعني بالصيانة 
والمقاول ذات الصلة بموضوع الطلب، مشيرًا 
إلى أن تدش��ين تلك الخدمة إلكترونيًا ساهم 
في حلحلة العديد من طلبات الصيانة في وقت 

قياسي.
وأوضح��ت الوزارة أن الموق��ع اإللكتروني يتيح 
للمنتفعي��ن من ش��قق التملي��ك اإلباغ عن 
طلب��ات الصيان��ة الش��ائعة ضم��ن مجموعة 
مختارة من الخيارات، مع إمكانية إرس��ال صور 
للب��اغ داخل الش��قة أو المناطق المش��تركة 
مثل أعمال الس��باكة والكهرباء واألمور الفنية 
األخرى، مشيرة إلى أن تلك الخاصة توفر الكثير 
من الوقت، حيث إنه بإرفاق الصور والتفاصيل 

يتم اختصار وقت المعاينة المباشرة في كثير 
من الحاالت وبالتالي سرعة توفير اإلصاحات 
المطلوبة. وأش��ارت »اإلس��كان« إلى أن خال 
األس��ابيع القادم��ة س��توفر المرحل��ة الثانية 
خدم��ة طل��ب الصيان��ة للوحدات اإلس��كانية، 
وس��يتيح التحديث الجديد للموقع اإللكتروني 
للمنتفعين سرعة اإلباغ عن طلبات الصيانة، 
بالتخاط��ب  اإللكترون��ي  النظ��ام  وس��يقوم 
المباش��ر مع المق��اول المخت��ص والمهندس 
المكلف بصيانة المنطقة اإلس��كانية، والعمل 
على س��رعة تقديم الخدمة، فض��ًا عن إيجاد 
منظوم��ة أفضل للتحكم بش��كل عام بباغات 
الصيانة للمناطق اإلس��كانية وتس��هيل اتخاذ 

القرارات وفقها.
تأت��ي  الصيان��ة  أن خدم��ة  ال��وزارة  وبين��ت 
مكملة لرؤية الوزارة في مواكبة المس��تجدات 
التقني��ة والدخول في العالم الرقمي الس��يما 

بعد تدش��ين منصتها اإللكترونية في حلتها 
الجدي��دة، وتماش��يًا م��ع توجه��ات الحكومة 
والتزام��ًا ببرنام��ج الحكومة بش��أن تس��هيل 
مراجع��ات المواطني��ن، حيث تس��عى الوزارة 
إلى تقديم خدم��ات ذات جودة من خال زيارة 
المنص��ة اإللكتروني��ة، الت��ي توف��ر خدم��ات 
عدة أبرزها خدمة تقدي��م طلب جديد، خدمة 
تحدي��ث الطلبات القائمة، خدمة تقديم طلب 
الصيانة للمنتفعين من المشاريع اإلسكانية، 
وتوفي��ر الموق��ع لخرائ��ط الوحدات والش��قق 

السكنية.
يذك��ر أن ه��ذه الخدمة ش��هدت إقب��ااًل كبيرًا 
والق��ت ص��دى إيجابيًا منذ تدش��ينها الش��هر 
الماض��ي م��ن قب��ل المواطني��ن المنتفعين 
من ش��قق التمليك، حيث وف��رت الخدمة لهم 
والماحظات  للطلب��ات  المناس��بة  المس��احة 

بأقل جهد ووقت، وبسرعة تجاوب قياسية.

بقلـوب مؤمنــة بقضــاء هللا وقــدره
يتقدم رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي

وجميع العاملني يف

بأحر التعازي واملواساة بوفاة
 الـلـواء / مـحـمـد راشـد بوحـّمـود

الوكيل املساعد للشؤون القانونية
إلى معالي الفريق أول الركن

الشيخ راشد بن عبداهللا آل خليفة وزير الداخلية
وإلى جميع منتسبي الوزارة، وإلى أسرة وذوي الفقيد

سائلني املولى عز وجل أن يتغمد الفقيد
بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته

وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان
إنا هللا وإنا إليه راجعون

 »ولي العهد للبحوث الطبية« يحصل
»SSH« على االعتماد الدولي في المحاكاة من

حصل مركز ولي العه��د للتدريب 
والبح��وث الطبي��ة بالمملكة على 
ش��هادة االعتم��اد الدولي��ة م��ن 
جمعي��ة المح��اكاة ف��ي الرعاي��ة 
الصحية )SSH( بالواليات المتحدة 
األمريكية وذلك حتى 31 ديسمبر، 
حي��ث تعتبر ه��ذه الجمعي��ة أكبر 
هيئ��ة اعتم��اد لمح��اكاة الرعاية 
الصحي��ة على المس��توى العالمي 
ويتيح ه��ذا االعتم��اد لمركز ولي 
الطبية  للتدري��ب والبحوث  العهد 
دول��ي  اعت��راف  عل��ى  الحص��ول 
ف��ي المح��اكاة للتعلي��م الطب��ي 
والبح��وث ويمكن��ه م��ن التعاون 
وتبادل الخبرات واألفكار والدروس 
التدريبي��ة والبح��وث الطبي��ة مع 

المعاهد الدولية األخرى.

الخدم��ات  وتتمث��ل رؤي��ة قائ��د 
الطبي��ة الملكية اللواء بروفيس��ور 
الش��يخ خالد ب��ن عل��ي آل خليفة 
ف��ي جعل قط��اع التدريب الصحي 

عل��ى مس��توى ع��ال م��ن التقنية 
مما يس��اعد في خدمة القطاعات 
الصحي��ة المختلف��ة ف��ي البحرين 
التدري��ب  عل��ى  تعتم��د  والت��ي 
العملي من خال أجهزة المحاكاة 
المختبرات  إل��ى  الطبية باإلضافة 
العلمية والوسائل الطبية والدمى 
اإللكتروني��ة الت��ي تخ��دم أهداف 
التدري��ب العلمي بأح��دث الطرق 
الطبي��ة العالمي��ة، ويعم��ل على 
تدريب الكوادر الطبية في المجال 
الصح��ي لتقديم أفض��ل الخدمات 
المملك��ة  لمواطن��ي  العاجي��ة 
والمنطق��ة بأس��رها، وذل��ك وفقًا 
لاحتياجات المطلوبة في المملكة 
والمنطق��ة وأن يك��ون مركز ولي 
الطبية  للتدري��ب والبحوث  العهد 

وال��ذي ت��م افتتاح��ه ف��ي فبراير 
2019 كمرك��ز تعليم��ي وتدريبي 
متقدم على مستوى العالم يعمل 

بنظام المحاكاة.
المحاكاة طريقة  أس��لوب  ويشكل 
هامة ف��ي الربط بي��ن المفاهيم 
النظرية والممارسات العملية في 
التعليم الطبي، علمًا بأن التعليم 
القائم على أسلوب المحاكاة يخلق 
بيئ��ة قوامه��ا وهدفها الش��خص 
المتلق��ي ويس��تطيع م��ن خالها 
ف��ي  والمتمرس��ون  المبتدئ��ون 
توفي��ر الرعاية الصحي��ة بناًء على 
العملي��ة  وخبراته��م  معرفته��م 
ممارس��اتهم  م��ن  المكتس��بة 
عل��ى  والمس��اعدة  المتك��ررة، 

تحسين صحة وسامة المرضى.

الشيخ خالد بن علي آل خليفة

 324 إصابة بـ»كورونا«
و5 وفيات لمواطنين

أعلنت وزارة الصحة أن الفحوصات التي بلغ عددها 
10399 ي��وم 13 أكتوب��ر 2020 أظهرت تس��جيل 
324 حال��ة قائمة جديدة منه��ا 92 حالة لعمالة 
واف��دة، و229 حالة لمخالطي��ن لحاالت قائمة و3 
ح��االت قادمة من الخارج، كم��ا تعافت 477 حالة 
إضافية ليصل العدد اإلجمالي للحاالت المتعافية 

إلى 72164.
وقالت: إن عدد الحاالت القائمة تحت العناية بلغ 
52 حالة، والحاالت الت��ي يتطلب وضعها الصحي 
تلق��ي العاج بلغت 87 حالة، ف��ي حين أن 3771 
حالة وضعها مستقر من العدد اإلجمالي للحاالت 

القائمة الذي بلغ 3823 حالة قائمة.
وأعلن��ت ال��وزارة أمس 5 حاالت وفي��ات لمصابين 
بفي��روس كورون��ا، لثاث��ة مواطن��ات يبلغن من 
العم��ر »66 و 80 و61 عامًا« ومواطنين أعمارهما 
»82 و78 عامًا، ليص��ل إجمالي عدد الوفيات جراء 
الفي��روس 285 حالة، وأعرب��ت الوزارة عن خالص 

تعازيها ألسر المتوفين وكافة أهلهم وأقاربهم.
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 إسراع وزارة التربية والتعليم
بتوزيع أجهزة »الالبتوب« على الطلبة

شراء وزارة التربية والتعليم برنامج 
احترافي للحصص االفتراضية بدال من 

برنامج )التيمز(

إعفاء األمهات العامالت من الحضور للعمل، والعمل عن 
بعد، في القطاعين العام والخاص،  لمتابعة أبنائهم في 

المرحلة االبتدائية

تشديد الرقابة على السلع االلكترونية من وزارة 
التجارة وضبط السوق واألسعار للمستهلكين، بعد 

االرتفاع الكبير والغش في المعايير الخاصة بها

تقوية شبكة االتصاالت التابعة لوزارة التربية مع 
مراعاة تخفيض األسعار ألولياء األمور بشكل عام  

وذوي الدخل المحدود بشكل خاص

تقليل ساعات العمل لألمهات

حصول جميع الطلبة والطالبات من األسر المسجلين 
والحاصلين على الدعم من وزارة العمل والتنمية 

االجتماعية على باقات )انترنت(مدعومة ومخفضة

إعفاء فوائد البنوك على تأجيل 
القروض من سبتمبر إلى ديسمبر 2020

إنشاء بوابة تعليمية خاصة، لكل مدرسة من المدارس 
الحكومية، لمنع الضغط على البوابة االلكترونية، 

وتفعيل التعليم اليومي والمباشر من قبل المعلمين 

تقسيم أوقات التعليم عن بعد، 
على حسب المراحل الدراسية

النواب 
المعتذرون 
عن الجلسة

عمار البناي

 مستشار النواب: مقترح التكفل بالقروض
الشخصية يخالف 3 مواد دستورية

أكد رئي��س هيئ��ة المستش��ارين بمجلس 
المقت��رح  أن  الغثي��ث  د.صال��ح  الن��واب 
النيابي الخاص بتكف��ل الحكومة بالقروض 
الش��خصية للمواطني��ن يخال��ف 3 مواد من 

الدستور.
عل��ى  مالحظتي��ن  »ل��دي  الغثي��ث  وق��ال 
والثاني��ة  موضوعي��ة  األول��ى  المقت��رح، 
إجرائي��ة، فالموضوعي��ة أن المقترح برغبة 
يخالف 3 مواد من الدستور، وهي المادة )4( 
التي تن��ص على ضرورة العدل والمس��اواة 
و تكاف��ؤ الفرص بي��ن المواطنين، والمادة 
)10( التي تنص عل��ى أن االقتصاد الوطني 
أساس��ه العدالة االجتماعي��ة والمادة )18( 
التي تنص على أن يتس��اوى المواطنون في 
ما بينه��م من غير تميي��ز، واالقتراح يخالف 

هذه المواد كون��ه يؤدي إلى تمييز تحكمي 
بين المواطنين وال يراعي ظروف المواطنين 
اآلخري��ن الذين ل��م يلجؤا ألخ��ذ القروض، 
ويعفي جزءًا من المواطنين ويقدم لهم من 
الم��ال العام، وهذا ما يع��ارض تلك المواد 
الدس��تورية التي تنص على المس��اواة بين 
المواطنين والعدالة وتكافؤ الفرص بينهم 

وهذا ما يؤدي إلى بطالن االقتراح«. 
ق��ال  اإلجرائي��ة،  المالحظ��ة  وبخص��وص 
الغثيث »هذا االقتراح سبق تقديمه بعنوان 
»إسقاط القروض« لرئاسة المجلس وعرض 
على هيئ��ة المستش��ارين وتمت دراس��ته 
وفحص��ه وتقديم مذكرة بوج��ود مخالفات 
دس��تورية تتعلق به، وت��م حفظه من قبل 
الرئاس��ة، وعماًل بالمادة )129(، كان يجب 

عل��ى مقدميه اإلص��رار علي��ه لعرضه على 
المجل��س للب��ت في��ه، ال أن يع��اد تقديمه 
بعنوان »تكف��ل الدولة بالق��روض«، فهذا 
يعد تجاوزًا على الم��ادة )129( من الالئحة 

الداخلية«.
م��ن جهت��ه، ق��ال وزي��ر ش��ؤون مجلس��ي 
الش��ورى والنواب غانم البوعيني��ن: »األمور 
واضح��ة بعد عرض المقت��رح على نصوص 
الدس��تور، ويجب أن يحال االقتراح إلى هيئة 
المستش��ارين للنظر في ما ذكره المستشار 

من عوارض دستورية بشأن المقترح«.
م��ن جهته��ا قالت رئي��س مجل��س النواب 
فوزية زينل: »يجب االلت��زام بالمادة )129( 
من الالئح��ة الداخلية وينظر ال��ى المقترح 

السابق المنتظر«.

علي حسين

حسن الستري

حسن الستري

علي حسين

ال جلسات بقاعة المجلس لدواٍع صحية

رف��ض مجلس الن��واب مذك��رة تتضمن أخذ 
قرار مجلس النواب بانعقاد الجلس��ات العامة 

بقاعة مقر المجلس.
من جهتها بينت الرئيسة فوزية زينل أنه تم 
التطرق إلى هذا الموضوع في الس��ابق، وتم 
إرس��ال رس��الة إلى الفريق الطب��ي وتفضلوا 
بإرس��ال رس��الة جوابية بين��ت اقتراحهم أن 
تكون الجلس��ات عن بع��د، وذلك حفاظًا على 
صحة الجميع، وفضلت مناقش��ة المقترح مع 

هيئة المكتب.
من جانب��ه، أك��د النائب حم��د الكوهجي أن 
الن��واب قدم��وا المقترح بصفته��م ممثلين 
للشعب، بالدور الثاني حاولنا قدر المستطاع 
إيص��ال مش��كالت الناس، ولكن لم نس��تطع 

نق��ل المش��كالت بالصورة الحقيقية بس��بب 
بع��ض اإلج��راءات العفوي��ة مث��ل اإلجراءات 
التقنية وإغ��الق الميكروفونات والتقطيع في 
الصوت على النواب، وطلب نقاط النظام التي 
ال تصل بسبب مشكالت في االتصال المرئي.

وأجاب��ه النائب عادل العس��ومي بقوله: من 
واجبن��ا كن��واب أن نطل��ب م��ن المواطني��ن 
االلتزام بتعليم��ات الفريق الوطني لمكافحة 
كورونا، ومن واجبنا كنواب وممثلين للشعب 
أيض��ًا االلتزام لنكون قدوة حس��نة للش��عب، 

ويجب تطبيق رأي الفريق الطبي.
من جهته بّين وزير مجلسي النواب والشورى 
غان��م البوعينين أن هذا الموضوع مش��ترك، 
ويخ��ص مجلس النواب م��ع الحكومة، مؤكدًا 

أن هن��اك تعاون��ًا بي��ن الس��لطات وه��ذا ما 
تبين��ه الم��ادة 32 التي تؤكد حض��ور الوزير 
المخت��ص؛ إذ طل��ب المجل��س حض��وره، وال 
ب��د له م��ن الحضور، وذكر أن��ه يمكن تالفي 

األخطاء التقنية. 
واعترض النائب د.علي النعيمي على مداخلة 
الرئيس��ة زينل، واعتبرها تف��رض رأيها على 
المجل��س، وقال: ج��واب الفري��ق الطبي كان 
مقترح��ًا لي��س ملزم��ًا للمجلس، والس��لطة 
التنفيذي��ة ال يوجد ما يلزمها بحضورها، كما 

أنه يمكن عقد الجلسة حضوريًا.
وأجابته زينل: »س��أتدخل فيم��ا يتعلق األمر 
بالصح��ة، ونح��ن ممثل��و الش��عب وق��دوة، 

ومداخلتي قانونية بحسب الالئحة«.

90٪ من المؤسسات التجارية 
مستفيدة من دعم الكهرباء

أك��د نائب الرئي��س التنفي��ذي للخدمات والمش��تركين 
بهيئ��ة الكهرب��اء والم��اء عدن��ان فخ��رو أن 90% م��ن 
المؤسس��ات التجارية مستفيدة من الدعم ألن فواتيرها 

ال تصل إلى 5 آالف وحدة.
وحول مقترح زيادة الدعم للمواطنين في الشريحة األولى، 
قال فخرو: »هذا سيزيد نسبة الدعم، ألن الحكومة بصدد 
تقليل الدعم عن الكهرباء، وصواًل لتوقفه تمامًا في عام 

2022.. إذا زدنا الدعم البد من أحد يعوض الهيئة«.
وأك��د أن المقترح يتناقض بين سياس��ة الحكومة تقليل 
الدعم ومطلب النواب.. ستواجهنا تحديات كبيرة في هذا 

القطاع حين تقرر الحكومة إيقاف الدعم عن الكهرباء.

 البوعينين: الموافقة
على 10 رغبات من أصل 15

قال وزير ش��ؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين 
إن توجيه��ات صاحب الس��مو الملكي ول��ي العهد نائب 
القائ��د األعلى النائب األول لرئي��س مجلس الوزراء تؤكد 
الحرص على مزيد من التعاون واإلس��راع في التجاوب مع 
طلبات اللجان في المجلس��ين، وأؤكد حس��ب التوجيهات 

الملكية »أن هذا التعاون سيتنامى«.
وف��ي رده عل��ى تعليقات النواب عل��ى ردود الحكومة على 
المقترح��ات النيابية، قال البوعينين: »نعلم أن الرغبة لن 
تص��ب في مصلحة النائ��ب وإنما في مصلح��ة المواطن، 
ولكن يكون هناك تفاض��ل بين المصلحتين، أمامكم 15 
رغبة اليوم، 10 منها وافقت الحكومة عليها أو تم تنفيذها، 
وواحدة تنفيذ جزئي، وثانية ضمن الخطط المس��تقبلية 
وهذا يخضع أحيانًا للتقديرات، وثالثة قيد الدراسة ورابعة 

ايجاد حلول بديلة، وخامسة عدم موافقة«.
وق��ال »بالنس��بة لق��روض االس��تبدال، وجدنا إش��كالية 
بس��يطة، نوافق على إيقاف االس��تبدال أو نوقف الطلبات 
الجديدة، رأينا المواطن الذي يدفع القرض مهيئ نفس��ه 
لدفع المبلغ ولكن من قدم الطلب في أمس الحاجة لمبلغ 

القرض لسد التزامات طارئة«.

السهلي: الباعة الجائلون 
متداخلة االختصاص..

وللمستهلك دور
أكد مدير عام أمانة العاصمة محمد الس��هلي أن ظاهرة 
الباع��ة الجائلي��ن ظاهرة متداخلة ف��ي االختصاص بين 
ع��دة وزارات، فهي تتضم��ن مخالفات افت��راش األرض 
وممارس��ة نش��اط تجاري من دون ترخيص، واشتراطات 

الصحة والعمالة السائبة.
وقال إن »الرقابة على ه��ذه الظاهرة ال يكون من جانب 
الحكومة فقط، بل البد أن يكون من جانب المستهلك.. 
حقوق المس��تهلك غير محفوظة ف��ي التعامل مع الباعة 
الجائلي��ن، حين ينظر المس��تهلك على أن الس��لعة غير 
مضمون��ة ل��ن ينظر للس��عر األقل، وبالتالي س��تختفي 

ظاهرة الباعة الجائلين«.

اقتراحات مستعجلة بالجلسة

 نواب: المواطن واٍع..
وزيادة دعم الكهرباء لن يؤدي لإلسراف

انتقد نواب، الرد الحكومي على مقترحهم برفع شريحة الدعم األولى 
للمواطن في مس��كنه األول على الش��ريحة األولى إل��ى 6 آالف وحدة، 
والذي ردت فيه الحكومة بأن ذلك سيؤدي إلى زيادة فاتورة الكهرباء.
وق��ال النائب عبداهلل ال��ذوادي »تعذرت الحكومة ب��أن هذا المقترح 
س��يترتب عليه أعباء مالي��ة«، مطالبًا بإيجاد مص��ادر مالية للمقترح 
بنف��س اآللية التي تم إقرار الحزمة المالي��ة واالقتصادية بإعفائهم 

من الكهرباء والماء في األشهر الماضية.
أما النائب الثاني علي زايد، قال: »يجب أن ينعم المواطن خالل فترة 
الصي��ف في ديرة الخير«، وردت الحكومة بأن هذا األمر سيش��جع على 
اإلسراف في الكهرباء والمواطن واٍع وال يستخدم الكهرباء إال لحاجته.
وس��انده النائ��ب محمد بوحم��ود، بقوله: »الدول��ة راهنت على وعي 
المواط��ن ف��ي أصعب مرحل��ة ولم تفرض حظ��رًا عل��ى المواطنين، 
فكيف س��يكون وعيه في اس��تهالك الكهرباء.. من الطبيعي أن يزيد 
االس��تهالك في هذه الفترة، ولكن استهالكه للكهرباء ليس ترفًا بل 
هناك حاجة في استهالك الكهرباء«. وقل النائب عمار قمبر: »هل زاد 
اإلسراف حين تم إعفاء المواطنين بشكل غير مقبول«، مطالبًا بإعادة 
النظر في الشركات الصغيرة ألنهم مهددون باالنقراض من السوق.

من جانبه، قال النائب باس��م المالكي: »رد الحكومة برفع اس��تهالك 
الكهرب��اء غير مب��رر«، مبينًا أن الدعم على الش��ريحة األولى ال يغطي 
العائلة البس��يطة فكي��ف بالعائلة الكبيرة، خصوص��ًا وأن كثيرًا من 

المواطنين يقطنون في منزل واحد.
النائب د.هش��ام العشيري، أوضح أن الدراسة المقدمة من قبل البنك 
الدولي بشأن رفع مستوى الدعم لنسبة استهالك الكهرباء للمواطن 
في مسكنه األول، يعتريها الخطأ، والبعد عن الواقعية والموضوعية، 

داعيًا لوضع رؤية جديدة تتناسب مع وضع مملكة البحرين.
في حين قال النائب حمد الكوهجي: »ال يوجد بحريني ال يدفع فاتورة 
100 دينار.. إذا قلصت فت��رة الدعم، أغلب مواطني البحرين يدفعون 

فواتير عالية، هناك أناس متضررين، والعقارات أصبحت خالية«.

مشروع مستشفى الوالدة 
بالجنوبية معطل منذ 2005

دع��ا النائ��ب الثاني لرئيس مجل��س النواب عل��ي زايد، إلى 
اإلس��راع بتنفي��ذ االقتراح برغبة بش��أن إنش��اء مستش��فى 
الوالدة ف��ي منطقة الرفاع، مبينًا أن ه��ذا أمر قديم متجدد 

وقد طرح في العام 2005 وحتى اآلن ال زال متأخرًا.
من جانبه، قال النائب عبدالرزاق حطاب »كانت هناك وعود 
بالموافقة على المقترح في 2002 وتم تجهيز موازنة له تبلغ 
6 ماليين دينار عام 2012«. متسائاًل »هل من المعقول أن 
يبقى مشروع 18 عامًا؟، خصوصًا وأن المستشفيات الحالية 

ال تفي بالطلبات نظرًا للكثافة السكانية«.
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 أين نحن 
من أهداف 2005؟

عام 2005 كان عدد سكان البحرين 888 ألف نسمة نسبة البحرينيين 
منه��م 52% وأعلن��ا حينها أن الوض��ع به خلل ويحت��اج إلصالح عام 
وإصالح س��وق العمل بش��كل خاص، ثم وضعنا أهداف��ًا حينها بأن 
نجعل البحريني منافس��ًا ونجعل من البحرين مركزًا تنافسيًا ال يعد 
رخ��ص العمالة عنصرًا من عناصر االس��تقطاب والتنافس��ية فيها، 

ورسمنا لهذه األهداف سياساتنا.  
واليوم بعد خمس��ة عش��ر عامًا أول مرة تكون نس��بة البحريني في 
بلده 47.7% واألجنبي 52% وعدد األجانب زاد من 400 ألف إلى 800 
ألف بمعنى أننا لم نعجز عن إصالح الخلل بل فاقمناه وباعدنا بيننا 

وبين أهدافنا.
أال يس��تدعي ذلك مراجعة سياس��تنا وأن تك��ون لدينا خطة وطنية 
لقلب النس��بة لصالحنا وإعادتها على األق��ل إلى ما كانت عليه عام 
2005؟ أال يس��تدعي التح��رك العاجل قبل أن يس��تفحل األمر أكثر 
من ذلك وتصعب علينا المعالجة؟ أال يس��تدعي أن نعيد النظر في 
سياس��تنا؛ ألن أهدافنا كانت جميلة وال أعتقد أنه يصعب تحقيقها 

رغم التحديات الموجودة.
800 أل��ف أجنب��ي في البلد. م��اذا يفعلون؟ لو كان��وا قيمة مضافة 
القتصادن��ا كما وجهن��ا جاللة الملك حفظه اهلل لم��ا اعترضنا على 
وجوده��م، ولكن نس��بة كبي��رة منهم كم��ا نعرف هم عال��ة علينا 
يستنزفون مواردنا ويحولون العملة إلى الخارج ويضعون علينا عبئًا 

ال تستطيع إمكاناتنا أن تحمله.
لس��نا ض��د العمال��ة األجنبية بل بالعك��س نحن نتمت��ع باقتصاد 
ح��ر وبأس��واق مفتوحة ومش��اريعنا التنموية تحتاج للي��د العاملة 
وتنوعها يخدمنا، وفي ظل التنافسية نحتاج إلى أن تكون إمكاناتنا 
لها قدرة تنافس��ية مثل عمالتنا أجنبية كان��ت أو بحرينية هذا من 
حي��ث المبدأ، ولك��ن هل واقع 800 أل��ف أجنبي يترجم ه��ذا المبدأ 

ويحيله إلى حقيقة؟ 
أكثر من نصف الس��كان أجانب أصبحنا أقلية وفوق هذا كله مواردنا 
المح��دودة تحتاج إل��ى إدارة تضمن أن يك��ون البحريني أول وأكثر 
المس��تفيدين منها، ليس فقط ألن��ه بحريني، بل ألنه األكفأ وهذا 
ما نصر عليه وم��ا كان المفروض أن يحصل وفق الرؤية، لكن ذلك 
ل��م يحصل وعلين��ا مواجهة األرقام بواقعية وب��دون خوف وباإلقرار 

بأن هناك مشكلة في رسم السياسات وسنعالجها معًا.
لذل��ك فإن هذه المعطي��ات تجبرنا وتضع علينا مس��ؤولية كنواب 
وكس��لطة تش��ريعية وكصحافة وإعالم على سؤال الحكومة ما هي 
خطتكم لمواجهة هذا الخلل الديمغرافي؟ ما هي خطتكم لالحتفاظ 
باألجنب��ي الذي نحتاجه فعليًا؟ وما هي خطتكم لترحيل أو إجالء من 
ال نحتاجه؟ والس��ؤال األهم من يقدر ه��ذا االحتياج؟ ألنه اتضح أن 
تقدي��ر حاجتنا ألي عامل أجنبي متروك ب��ال معايير واضحة تضمن 
الجودة واإلتقان والتنافسية العادلة المستدامة، بل عمالة أهم ما 
يميزه��ا أنها رخيصة األجر فقط! وهذا يعيدنا إلى أول ورش��ة عمل 
حي��ث كان هذا الط��رح مرفوضًا جدًا أن تتح��ول البحرين إلى تجمع 

للعمالة الرخيصة أجرًا، إنما الذي حدث هو عكس ما سعينا له؟
ختام��ًا رغ��م أن األرقام تش��كل تحديًا كبي��رًا أمامنا ف��إن من وضع 
السياس��ات االقتصادية عام 2020  ف��ي مواجهة اآلثار االقتصادية 
لجائح��ة كورون��ا يؤكد لن��ا أننا ف��ي أيٍد أمين��ة وق��ادرة على فعل 
المعج��زات وهو ما يمنح األمل بأنه ال بأس من إعادة النظر وإعادة 
ترتي��ب األولوي��ات كما قال جاللة الملك حفظ��ه اهلل والنظر إلى ما 
يضيف قيم��ة إلى اقتصادنا وما يقربنا إل��ى أهدافنا، والذي عبر بنا 
عام 2020 بنج��اح قادر بإذن اهلل بتكاتفنا أن نصحح معه مس��ارنا 

لتحقيق أهداف عام 2005.

 6 دقائق من الرعب..
 شاب يوثق بالفيديو 

كيف الحقه أسد الجبل

كعادته كل يوم، خرج الش��اب األمريكي كيل 
بورجس لممارسة رياضة المشي في الصباح 
الباك��ر في والية يوتا األمريكي��ة، ولكنه أول 
م��رة يتعرض لمثل ه��ذا الموقف، حيث وجد 
نفسه وجهًا لوجه مع ش��بل أسد الجبل وأمه 

الغاضبة.
يق��ول Burgess ال��ذي نش��ر الفيدي��و على 
حسابه في إنستغرام: »عشت أصعب دقائق 
م��رت في حيات��ي، إنها 6 دقائ��ق كاملة من 
الرع��ب الممي��ت، ف��ي البداية ظهر الش��بل 
الصغي��ر، ثم ظه��رت األم فج��أة، ويبدو أنها 

كانت غاضبة«.
وتمكن الش��اب من تصوير كل هذا المشهد 

الذي استمر 6 دقائق كاملة.

فتح موقع أثري »من أجل سائح واحد«
وكاالت - أبوظب��ي ف��ي مارس الماضي، الذي ش��هد 
تصاع��دًا مطردًا في إجراءات اإلغالق بس��بب فيروس 
كورونا، سافر سائح ياباني إلى بيرو لمشاهدة قلعة 
أثري��ة بنيت قبل أكثر من 5 قرون، لكن جاءت الرياح 
بما ال تشتهي سفنه، حيث وصل إلى بيرو لكنه فشل 
ف��ي تحقي��ق رغبته وظل عالق��ًا في البل��د األمريكي 
الجنوبي بسبب كورونا، حتى تدخلت السلطات بقرار 

صدر خصيصًا له وحده.
وفتحت له بيرو آثار ماتشوبيتشو، بعد أن انتظر نحو 
7 أش��هر لدخولها، بينما تقطعت به السبل في البلد 
الواقع على سلسلة جبال اإلنديز بسبب تفشي الوباء.

وقال وزير الثقاف��ة أليخاندرو نيرا، اإلثنين: إن دخول 
جيسي تاكاياما المنطقة األثرية جاء إثر طلب خاص 
قدم��ه، بع��د أن تقطعت به الس��بل من��ذ منتصف 
مارس في بلدة أجواس كالينتس على س��فوح الجبال 

القريبة من الموقع.
وقال نيرا في مؤتمر صحفي عبر اإلنترنت: »جاء إلى 
بي��رو وهو يحل��م بدخولها. دخل المواط��ن الياباني 

بصحب��ة رئيس المتنزه. تمكن من القيام بذلك قبل 
العودة إلى بالده«.

ودخ��ل تاكاياما القلعة األثرية، الس��بت، وكان حجز 
تذكرة دخولها في مارس، وصار أول زائر منذ 7 أشهر 
يتمكن من التجول ف��ي المعلم المدرج كأحد مواقع 

التراث العالمي.

غيتس يتحدث عن الطريقة الوحيدة 
للعودة إلى الحياة كما قبل »كورونا«

قال مؤس��س مايكروسوفت، 
ال  الحي��اة  إن  غيت��س:  بي��ل 
يمكن أن تعود إلى طبيعتها 
إال عندم��ا يتوف��ر جي��ل ثان 
من لقاح��ات )كوفيد19( على 
نطاق واس��ع، والقض��اء على 
الفي��روس ف��ي جمي��ع أنحاء 

العالم.
وصرح غيتس ي��وم األحد في 
 Meet the مقابلة مع برنامج
 :NBC ش��بكة  عل��ى   Press

»الطريقة الوحيدة لنعود إلى 
الحي��اة الطبيعي��ة تمامًا هي 

من خالل، ربما ال يكون الجيل 
األول م��ن اللقاح��ات، ولك��ن 
لقاحًا فعااًل ج��دًا، يأخذه كثير 
من األش��خاص، وأن نتخلص 
الم��رض عل��ى صعي��د  م��ن 
عالمي. ه��ذا هو المكان الذي 
يمكننا في��ه أن نبدأ أخيرًا في 
معالجة جميع المشكالت التي 
أنشئت -في التعليم والصحة 
العقلي��ة- والب��دء ف��ي إعادة 

البناء بطريقة إيجابية«.

إحدى طائرات جناح طيران شرطة البحرين تستعد للتحليق للقيام 
بواجباتها في حفظ األمن والسالمة العامة

الناصر: أمطار متوقعة على البحرين نهاية أكتوبر
موزة فريد

توقع أس��تاذ الفيزياء بجامعة 
الجمعي��ة  ورئي��س  البحري��ن 
د.وهيب  البحريني��ة  الفلكي��ة 
الناص��ر، أن تش��هد البحري��ن 
أمطارًا ابتداًء من نهاية أكتوبر 

الحالي أو بداية نوفمبر.
وبّي��ن ل�»الوطن«، أن موس��م 
أفض��ل  م��ن  يع��د  الخري��ف 
المواس��م بالنس��بة إل��ى دول 
الخليج��ي،  التع��اون  مجل��س 
حيث يكون الجو معتداًل ابتداًء 

من أمس لمدة 52 يومًا.
س��يبدأ  المن��اخ  أن  وأوض��ح، 
بالتحس��ن ابتداًء من يوم غد 
الخمي��س حتى ماي��و المقبل، 
يتخلله��ا هطول أمط��ار خالل 
وم��ارس  ونوفمب��ر  أكتوب��ر 
وأبريل، حيث تعد تلك األشهر 
أوق��ات تح��ول من فص��ل إلى 

آخر.
دخ��ول موس��م  »م��ع  وق��ال: 
الخريف تكون هناك كتل حارة 
وباردة في الج��و، حيث تتبدل 
األعل��ى  إل��ى  الح��ارة  الكت��ل 
وتكون الكت��ل الباردة تحتها، 
ما يؤدي إلى هط��ول األمطار 
وتصب��ح فت��رة التح��ول إل��ى 

أمطار م��ع هبوب ري��اح عالية 
شمالية لطيفة يقل بها هواء 
»الك��وس« الق��ادم من ناحية 
الش��رقي  الجنوب��ي  الس��احل 

المشبع بالرطوبة«. 
وأش��ار إلى أن ش��تاء البحرين 

يع��د دافئًا نس��بيًا ف��ي النهار 
ديس��مبر  ف��ي  يب��دأ  وال��ذي 
المقبل، مبين��ًا أن فترة النهار 

مازالت تتخللها رطوبة.
وأضاف الناصر: »مع مرور الزمن 
يس��تحيل أن تكون المسارات 

ف��ي األرض بنفس النس��ق بل 
تتغي��ر إلى »النتروب��ي« الفتًا 
إل��ى أن تغي��ر المن��اخ واض��ح 
على المنطقة، حيث يعد شهر 
سبتمبر الماضي األعلى حرارة 

في تاريخ الكرة األرضية«.

 ضبط 8 مسافرين
 بالمطار حاولوا

تهريب 16 سبيكة ذهب

أكد مدير عام اإلدارة العامة ألمن المنافذ 
أن مديرية ش��رطة مط��ار البحرين الدولي 
تمكن��ت من القبض على 8 أش��خاص من 
الجنس��ية اآلس��يوية تتراوح أعمارهم بين 
32 و42 عام��ًا وذل��ك لمحاولتهم تهريب 
16 سبيكة ذهب، تقدر قيمتها بحوالي 42 

ألف دينار.
وأوضح أنه في أثناء قيام شرطة المديرية 
بواجبها في إجراء عملية التفتيش األمني 
للمغادرين، تم ضبط المسافرين الثمانية 
وبحوزتهم س��بائك الذه��ب بعد أن قاموا 
بتخبئتها ضمن األمتعة، مش��يرًا إلى أنه 
تم اتخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة حيال 

الواقعة.
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لغـــاية 14 أكتـــوبر 

صرحـــت الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية 
لتنظيم المهـــن والخدمـــات الصحية مريم 
عذبي الجالهمة بأنه بناء على التوجيهات 
الـــوزراء  رئيـــس  مـــن  الصـــادرة  الكريمـــة 
صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر خليفة بن 
سلمان آل خليفة فقد قامت الهيئة بإعفاء 
ـــا اعتبـــاًرا مـــن  الغرامـــات علـــى 418 مهنيًّ

فبراير 2020.
الكبيـــر  بالتقديـــر  الجالهمـــة  وأشـــادت 
وســـمو  الملـــك  جاللـــة  مـــن  والمتواصـــل 
رئيـــس الـــوزراء وســـمو ولـــي العهـــد نائب 
لرئيـــس  األول  النائـــب  األعلـــى  القائـــد 
مجلـــس الوزراء لـــدور القطـــاع الصحي ال 
ســـيما العاملين في الصفـــوف األمامية لما 
يقومون به من دور ريادي في حفظ صحة 

وسالمة المجتمع.
 وثّمنت الهيئـــة التوجيهات الكريمة لصاحب 
الســـمو الملكـــي رئيس الـــوزراء بشـــأن إعفاء 
الكـــوادر الطبيـــة الذيـــن يعملـــون بالخطـــوط 

األمامية في مواجهة جائحة فيروس كورونا 
المستجد )كوفيد 19(، والذين لم يتمكنوا من 
تجديـــد تراخيصهم منذ فبرايـــر 2020م، من 
أي غرامـــات أو متأخرات ماليـــة أو مخالفات 
لتجديد تراخيصهم، وأن ال يترتب عليهم أي 

إجراءات في هذا الشأن.

إعفاء 418 من منتسبي الكوادر الصحية من الغرامات
“المهن الصحية” تباشــر تنفيــذ توجيهات ســمو رئيس الوزراء

مقرهيئة المهن الصحية

المنامة - نهرا
صرح المحامي العام رئيس نيابة 
الجرائـــم الماليـــة وغســـل األموال 
المستشـــار نايف يوســـف محمود 
بأنـــه واســـتكماالً للتحقيقات التي 
تجريها النيابة العامة في مخطط 
ضخم لغســـل مليارات الدوالرات 
تـــم  الـــذي  المســـتقبل  بنـــك  عبـــر 
البحريـــن  مملكـــة  فـــي  تأسيســـه 
والتحكـــم فيـــه مـــن قبـــل بنكيـــن 
إيرانييـــن مملوكيـــن إليـــران وهما 
البنـــك الوطنـــي اإليرانـــي “ملـــي” 

وبنك صادرات إيران.
فقد أحالت النيابة العامة للمحكمة 
الكبرى الجنائية عددًا من الوقائع 
الجديـــدة والتي وجهت فيها تهم 
وهـــم  عليهـــم  للمدعـــى  مختلفـــة 
مســـئولي بنـــك المســـتقبل فضـــالً 
عـــن ذلك البنـــك والبنـــك المركزي 
اإليرانـــي وأربعـــة بنـــوك إيرانيـــة 
أخـــرى بارتـــكاب جرائـــم متعددة 

بموجـــب قانـــون حظـــر ومكافحة 
غســـل األموال وتمويـــل اإلرهاب 
انتهاكاتهـــم  بموجـــب  وكذلـــك 
المصرفيـــة  واألنظمـــة  للقوانيـــن 
المعمـــول بهـــا في المملكـــة، حيث 
بلغ مجموع األموال محل الغسل 
فـــي تلـــك الوقائـــع محـــل اإلحالة 
قرابة 330 مليون دوالر. وأضاف 
أن التحقيقـــات ما زالت مســـتمرة 
المعامـــالت  مـــن  اآلالف  فـــي 
المتبقيـــة والتـــي مـــن المتوقع أن 
تكشـــف عـــن متورطيـــن أكثر في 

ذلك المخطط.

330 مليون دوالر مجموع 
األموال اإليرانية “المغسولة”

المنامة - النيابة العامة
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سفير أميركي يتحّدث عن “المجتمع الوحيد الذي لم يخترقه االستعمار الغربي”

أسرار كلينتون... فشلت محاولة اختراق المجتمع السعودي

واشنطن ـ وكاالت

بوزيـــرة  الخاصـــة  الرســـائل  كشـــفت 
الخارجيـــة األميركيـــة الســـابقة هيالري 
كلينتـــون، التـــي تـــم رفـــع الســـرية عنهـــا 
علـــى  بالعمـــل  قيامهـــا  عـــن  مؤخـــًرا، 
اســـتهداف اللحمـــة الوطنيـــة الداخليـــة 
للســـعودية، إبـــان عهـــد الرئيس الســـابق 

باراك أوباما.
وكشـــفت الرسائل المســـربة عن تواصل 
هيـــالري كلينتـــون مع بعـــض األفراد في 
الداخل السعودي دون أي صفة اعتبارية 
لهم تارة واإللتقاء بهم وتوصيف حالتهم 
وقيـــاس قـــوة تأثيرهم تـــارة أخرى، في 
أمر يعد مستنكًرا ومستهجًنا في العرف 

الدبلوماسي والسياسي.
أســـماء  وتضمنـــت تســـريبات كلينتـــون 
لشخصيات في الســـعودية تؤيد تنظيم 
اإلخـــوان وتتعاطفهم معهـــم، إال أن هذه 
الشـــخصيات الحًقا واجهت عقوبات من 

جـــراء ثبوت عملهـــا وتخطيطها ودعمها 
لعمليات إرهابية في الداخل السعودي.

وكشـــفت رســـائل كلينتون التي نشـــرت 
مؤخرا، وجهة نظر الفتة حملتها رســـالة 
للسفير األميركي األسبق لدى السعودية 

تشاس فريمان عن المملكة.
فـــي  األســـبق  الســـفيراألميركي  وقـــال 
الرياض في سرد انطباعاته عن المملكة: 

“ما يعرف عن الســـعودية قليل جدا، إنه 
المجتمـــع الوحيد في العالم الذي لم يتم 
اختراقه من قبل االســـتعمار الغربي ولم 
تدخـــل حدودهـــا الجيـــوش الغربيـــة وال 
الريـــاض  حمـــالت تبشـــيرية، عاصمتهـــا 
كانـــت لوقت طويل خارج منـــال الكفار، 
المدينتين المقدســـتين مكة والمدينة ال 

تزاالن كذلك”.

إيميالت هيالري تكشف محاوالت اختراق للمجتمع السعودي

الحضور في مراسم التدشين االفتراضي 

المنامة - التنظيم العقاري

دشنت مؤسسة التنظيم العقاري )ريرا( بالتعاون مع هيئة المعلومات 
والحكومـــة اإللكترونيـــة أمس، نظام خدمات التراخيص لمؤسســـة 

التنظيم العقاري.
ويشـــمل عدًدا من الخدمات التي يمكن االســـتفادة منها عبر البوابة 

.)Bahrain.bh( الوطنية
وتمـــت مراســـم التدشـــين افتراضيـــًا مـــن خـــالل اللقـــاء الـــذي عقد 

بواسطة تقنية االتصال المرئي عن ُبعد.

تدشين نظام التراخيص العقارية

أعلن بنك البحرين والكويت 
“BBK” عن تطورات جديدة 
فيمـــا يتعلق بمذكرة التفاهم 
الموقعـــة مـــع شـــركة اإلثمار 
لبنـــك  المالكـــة  القابضـــة 

اإلثمار. 
وذكر بنك البحرين والكويت 
في إفصاح للمساهمين على 
بورصـــة البحريـــن أن البنـــك 
بإجـــراءات  حاليـــًا  يقـــوم 
مالـــي،  مستشـــار  تعييـــن 
مؤكدا أنه ســـيقوم باإلعالن 
عـــن أية معلومـــات جوهرية 
فـــي حينهـــا حســـب اللوائح 

والقوانين واألنظمة.

“BBK” يعين 
ا  مستشاًرا ماليًّ

لالستحواذ
 على “إثمار”

)07(
)07(
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دبي - وكاالت

أعلنـــت إســـرائيل أنهـــا توصلت التفـــاق هدنة مع 
حركـــة حماس علـــى حدود قطاع غزة بوســـاطة 
الموســـاد  لرئيـــس  ســـرية  زيـــارة  بعـــد  قطريـــة 
للدوحـــة. تقريـــر للموســـاد أكـــد أن الصفقـــة بين 
قادة حماس مع رئيس الموســـاد جاءت بعد دفع 
قطر 100 مليون دوالر للحركة. وتم عقد االتفاق 
غير الرســـمي بين الطرفين منذ نهاية أغسطس، 
حين أعلنت تقارير عن اجتماعات سرية جمعت 
مســـؤولي حمـــاس بمســـؤولين إســـرائيليين في 

الدوحة.

أنباء عن اتفاق وشيك 
بين إسرائيل وحماس

)10(

البحرين األولى عالميا في تنظيم سباق النصف ماراثون
هنـــأ عاهل البـــالد صاحب الجاللـــة الملك 
حمـــد بن عيســـى آل خليفة ، ممثل جاللة 
الملك لألعمال االنسانية وشؤون الشباب 
رئيس المجلس األعلى للشباب والرياضة 
ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمـــد آل خليفة ، 
بمناســـبة إحـــراز مملكـــة البحريـــن المركز 
األول عالمًيـــا فـــي تنظيـــم ســـباق النصف 
ماراثون من بين 493 ســـباًقا والذي أقيم 
في شـــهر مـــارس 2019 والـــذي يعد أول 
ســـباق ينظمـــه االتحاد البحرينـــي أللعاب 
القوى يقام في الشـــرق األوســـط وحظي 

بإعجاب و إشادة الجميع.
كما هنأ  جاللة الملك النائب األول لرئيس 
والرياضـــة  للشـــباب  األعلـــى  المجلـــس 
رئيـــس اللجنـــة األولمبيـــة ســـمو الشـــيخ 
خالـــد بـــن حمـــد آل خليفـــة  البحرينيـــة 
بهـــذه المناســـبة.  وأشـــاد جاللتـــه  بهـــذا 
اإلنجـــاز الرياضـــي المتميـــز الـــذي يضاف 
إلى اإلنجازات والنجاحات العديدة التي 

تحققهـــا المملكـــة على صعيد اســـتضافة 
مختلف الســـباقات والبطوالت الرياضية 
الكبـــرى والـــذي يســـهم بدوره فـــي تعزيز 
المكانـــة الرفيعة التي تحظـــى بها مملكة 
البحريـــن على خارطـــة الرياضة العالمية، 
مثمًنـــا جاللته العمل الـــدؤوب الذي يقوم 
بـــه ســـمو الشـــيخ ناصر بـــن حمد وســـمو 
الشـــيخ خالـــد بن حمـــد وجهود ســـموهما 

الدؤوبـــة في  خدمة الرياضـــة البحرينية 
و وضع الخطط والبرامج بهدف االرتقاء 
والنهـــوض بمختلـــف األلعـــاب الرياضيـــة 
وبخاصـــة رياضـــة ألعـــاب القـــوى والتـــي 
أثمرت عن تحقيـــق العديد من البطوالت 
الرياضية.كما هنـــأ جاللته رئيس االتحاد 
عبـــد  محمـــد  القـــوى  أللعـــاب  البحرينـــي 
اللطيـــف بن جالل بهذا اإلنجاز المشـــرف 
بجهـــود  منوًهـــا  للمملكـــة،  تحقـــق  الـــذي 
االتحاد في االرتقاء برياضة ألعاب القوى 
البحرينية  لتحقيق المزيد من اإلنجازات 

على المستوى  االقليمي و الدولي.
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ميرزا: لم أحدد موعدا العتزاليمتحف علي مساعد واجهة سياحيةمساع لحل جذري ألزمة ليبياانطالق “عودة األسواق العقارية للحياة” ما عقوبة تزوير العقود والشهادات؟
تسلط الحلقة السادسة من  «

برنامج “إضاءة قانونية” بصحيفة 
“البالد” الضوء على موضوع 

العبث باألوراق الرسمية وتزوير 
العقود والشهادات. ووجهت 

الصحيفة سؤاال بشأن عقوبة هذا 
الفعل للمحامية نيلة الدوخي.

تنظم جمعية رجال األعمال  «
البحرينية بالتعاون مع معهد دبي 

العقاري، المؤتمر اإللكتروني “عودة 
األسواق العقارية للحياة بفرص 

جديدة”، بحضور أكثر من 80 عقاريا 
من البحرين واإلمارات والسعودية، 

18 و19 أكتوبر 2020، عبر “زووم”.

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح  «
السيسي، الثالثاء، أن المساعي 

الجارية إليجاد حل جذري لألزمة 
الليبية واستعادة االستقرار 
واألمن، تسير وفق المسار 

السياسي ونتائج مخرجات مؤتمر 
برلين وإعالن القاهرة.

قال الفنان أحمد مبارك إن  «
متحف علي مساعد يعتبر واجهة 

سياحية بكل معنى الكلمة. 
جاء ذلك في زيارة للمتحف مع 

المخرج أحمد يعقوب المقلة 
والفنانة منى فيروز.

أكد الالعب الدولي ونجم الكرة  «
الطائرة الخلوق ميرزا عبدالله بأنه 

لم يحدد موعدا إلنهاء مسيرته 
الرياضية في المالعب، حيث 
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المنامة- جهاز المساحة والتسجيل

المســـاحة  جهـــاز  رئيـــس  اســـتقبل 
والتسجيل العقاري رئيس مجلس إدارة 
مؤسسة التنظيم العقاري الشيخ سلمان 
بـــن عبدهللا بن حمـــد آل خليفة، الباحث 
عبدالكريم إسماعيل، الذي أهداه نسخة 
من كتابه الجديد “آل خليفة وآل ســـعود 
– الزيـــارات المتبادلـــة”، والـــذي أصـــدره 
مؤخرا. حيث أشـــاد الشـــيخ ســـلمان بن 
عبدهللا آل خليفة بما قام به الباحث من 
جهد يشـــكر عليه، والـــذي أّرخ من خالله 
العالقـــات التاريخية التـــي تربط مملكة 
البحريـــن والمملكـــة العربيـــة الســـعودية 
الشـــقيقة، وما تحمله من أواصر األخوة 
مـــن  والمســـتمدة  المشـــترك،  والمصيـــر 
عبـــر  الرشـــيدتين  القيادتيـــن  عالقـــات 

والتـــي  الممتـــدة،  التاريخيـــة  المراحـــل 
تعتبـــر نموذجا يحتذى بـــه في العالقات 
والتعاون بين الدول. وأثنى بما تتضمنه 
معلومـــات  مـــن  القّيـــم  اإلصـــدار  هـــذا 
أرشيفية مهمة، حيث يعتبر هذا الكتاب 
البحرينيـــة،  للمكتبـــة  مميـــزة  إضافـــة 
ومرجعـــا للباحثيـــن فـــي العالقـــات بيـــن 
عبدالكريـــم  للباحـــث  متمنيـــا  البلديـــن، 
إســـماعيل دوام التوفيـــق والنجـــاح في 

مشاريعه البحثية القادمة.
مـــن جانبـــه، أعـــرب الباحـــث عبدالكريم 
إســـماعيل عـــن شـــكره وتقديره للشـــيخ 
ســـلمان بن عبدهللا آل خليفة، واهتمامه 
باقتناء هذا الكتاب، األمر الذي من شأنه 
تشجيع الباحثين والكتاب لبذل المزيد.

“آل خليفة وآل سعود” مرجع مهم للمكتبة الوطنية
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تدشين تطبيق “تلفزيون وإذاعة البحرين”
ــام ــ ــاع اإلع ــط ــق ــرة اإلنــــجــــازات ب ــي ــس ــم ــة ل ــي ــوع ــة ن ــافـ بـــحـــر: إضـ

أمـــس  اإلعـــالم  وزارة  ـــنت  دشَّ
“تلفزيـــون  اإللكترونيـــة  المنصـــة 
وإذاعـــة البحريـــن” لبـــث القنـــوات 
اإلذاعيـــة والتلفزيونيـــة، فـــي إطار 
المشـــروعات الفنية والتقنية التي 
تنفذهـــا الوزارة للنهوض بالرســـالة 
اإلعالمية، شكالً ومضموًنا وتأثيًرا.
ولـــدى تدشـــينه التطبيـــق الخاص 
وزارة  وكيـــل  قـــال  بالمنصـــة، 
اإلعـــالم عبد الرحمـــن بحر إن هذه 
الحديثـــة  اإللكترونيـــة  المنصـــة 
التلفزيونـــي  اإلعالمـــي  للمحتـــوى 
إلـــى  للوصـــول  تهـــدف  واإلذاعـــي 
جميع مســـتخدمي األجهزة الذكية 
وتمثـــل إضافة نوعية إلى مســـيرة 
قطـــاع  فـــي  المحققـــة  اإلنجـــازات 

اإلعالم واالتصال.

وأشـــاد بحر بجهود فريق البحرين 
فـــي وزارة اإلعالم ومـــا يواليه من 
عمـــل مســـتمر بمتابعـــة مـــن وزيـــر 
مؤكـــدا  الرميحـــي،  علـــي  اإلعـــالم 
التطبيـــق  هـــذا  مثـــل  تدشـــين  أن 

المتطور اليوم يعكس اســـتمرارية 
عجلة التطويـــر والتحديث ويؤكد 
أن جهـــود العطـــاء التـــي يقـــوم بها 
أبنـــاء البحرين لهـــذا الوطن العزيز 
الظـــروف  رغـــم  محـــدودة  غيـــر 

االســـتثنائية التـــي تمـــر بهـــا البالد 
والعالـــم حاليـــًا مـــع تفشـــي جائحة 

كورونا كوفيد 19.
وأوضـــح وكيـــل وزارة اإلعـــالم أن 
هـــذه المنصـــة يقـــوم عليهـــا فريـــق 
متكامـــل مـــن قبـــل اإلدارة العامـــة 
العامـــة  واإلدارة  الفنيـــة  للشـــؤون 
لإلذاعـــة والتلفزيـــون يعمـــل علـــى 
مدار الساعة الستدامتها وتحديث 
المباشـــر  البـــث  وتضـــم  محتواهـــا 
لكافـــة قنـــوات تلفزيـــون البحريـــن 
باإلضافـــة  اإلذاعيـــة  والمحطـــات 
إلـــى المـــواد األرشـــيفية للمحتـــوى 
اإلذاعـــي والتلفزيونـــي والتـــي من 
لهـــذا  للمســـتخدم  يمكـــن  خاللهـــا 
أي  فـــي  إليهـــا  الرجـــوع  التطبيـــق 

وقت.

وكيل وزارة اإلعالم يدشن تطبيق تلفزيون و إذاعة البحرين
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المنامة- مؤسسة التنظيم العقاري

اســـتقبل الرئيـــس التنفيـــذي لمؤسســـة 
بـــن  الشـــيخ محمـــد  العقـــاري  التنظيـــم 
جمهوريـــة  ســـفير  خليفـــة،  آل  خليفـــة 
الهنـــد الصديقـــة لـــدى المملكـــة بيـــوش 

شريفاستافا.
وقـــد رحب الرئيس التنفيذي لمؤسســـة 
التنظيم العقاري بالسفير الهندي، مؤكدًا 
عمق العالقـــات التاريخية الممتدة التي 
تربـــط البلدين الصديقيـــن، وما توصلت 
لـــه من تعـــاون فـــي مختلـــف المجاالت، 
بخاصة االقتصادية منها، متمنيًا لسفير 
جمهوريـــة الهنـــد كل التوفيـــق والنجاح 

في مهام عملـــه لتعزيز العالقات الطيبة 
التي تربط البلدين الصديقين.

بيـــوش  الســـفير  عبـــر  جانبـــه،  مـــن 
شريفاستافا، عن خالص شكره وتقديره 
للرئيـــس التنفيـــذي لمؤسســـة التنظيـــم 
العقاري على حســـن االســـتقبال، منوهًا 
الصديقـــة  الهنـــد  جمهوريـــة  باعتـــزازه 
بمـــا يربطها مـــن عالقات طيبـــة بمملكة 
البحرين وما توصلت له من تعاون على 
المســـتوى االقتصـــادي، متمنيـــًا لمملكـــة 
البحريـــن كل التقـــدم والتطـــور والرقي 

في ظل قيادتها الرشيدة.

تأكيد عمق العالقات االقتصادية مع الهند

المنامة - بنا

استقبل مستشار صاحب السمو الملكي 
رئيـــس مجلـــس الـــوزراء ســـمو الشـــيخ 
ســـلمان بـــن خليفـــة آل خليفـــة بمكتبـــه 
صباح أمـــس األول في قصر القضيبية، 
القائم بأعمال ســـفارة الواليات المتحدة 
البحريـــن  مملكـــة  لـــدى  األميركيـــة 

مارغريت ناردي.
ورحب ســـموه بمارغريت نـــاردي، معربا 

عـــن اعتزازه بمســـتوى عالقـــة الصداقة 
والتعـــاون التاريخي القائـــم بين مملكة 
البحريـــن والواليات المتحدة األميركية 
الصديقة وما تتسم به من نماء وازدهار 
مواصلـــة  ســـموه  مؤكـــدا  مســـتمرين، 
التعـــاون بمـــا يخـــدم تطلعـــات ومصالح 
البلدين والشـــعبين الصديقين وما يعود 

عليهما بالخير والمنفعة.

سمو الشيخ سلمان بن خليفة: مواصلة التعاون مع أميركا

تعزيز المشاريع النفطية مع السعودية
محمـــد بـــن خليفـــة: العاقـــات بيـــن البلديـــن نمـــوذج دولـــي متفـــرد

أشـــاد وزير النفط الشيخ محمد بن 
خليفة آل خليفة بالقرار الصادر من 
مجلـــس الـــوزراء بالمملكـــة العربية 
برفـــع مســـتوى  الســـعودية، وذلـــك 
رئاســـة مجلس التنســـيق المشـــترك 
بالبلديـــن  العهـــود  أوليـــاء  إلـــى 
الشـــقيقين، مؤكًدا أن القرار يعكس 
عمـــق عالقـــات المحبـــة التاريخيـــة 
بين البلدين الشقيقين والتي ترتكز 
علـــى وشـــائج قويـــة مـــن التفاهـــم 
والمودة وااليمان المشـــترك بوحدة 

المصير.
ونـــّوه الوزيـــر إلـــى أن القـــرار يأتـــي 
ترجمـــة لما يجمع بيـــن عاهل البالد 
حضرة صاحب الجاللة الملك حمد 
بن عيســـى آل خليفـــة وأخيه خادم 
الحرمين الشـــريفين الملك ســـلمان 
بن عبد العزيز آل سعود من عالقات 
قوية ومحبة متبادلة، ومن شأنه أن 
يرتقي بأواصر التعاون الثنائي بين 
البلدين الشـــقيقين إلى آفاق أوســـع 
تلبـــي التطلعـــات المشـــتركة وتعود 
والشـــعبين  البلديـــن  علـــى  بالنفـــع 

الشقيقين في مختلف المجاالت.
رئاســـة  مســـتوى  رفـــع  أن  وأكـــد   
إلـــى  المشـــترك  التنســـيق  مجلـــس 
أوليـــاء العهـــود بالبلدين الشـــقيقين 
أثـــر  لزيـــادة  قويـــة  دفعـــة  يشـــكل 
تحقيـــق  فـــي  المجلـــس  وتأثيـــر 
أهدافه الرامية إلى مزيد من البناء 
فـــي  التعـــاون،  لعالقـــات  والتطـــور 
ظـــل مـــا يتمتع بـــه كل مـــن صاحب 
الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن 
حمـــد آل خليفـــة ولـــي العهـــد نائب 
القائد األعلى النائـــب األول لرئيس 
مجلـــس الـــوزراء وأخيـــه صاحـــب 
الســـمو الملكـــي األميـــر محمـــد بـــن 
ســـلمان آل ســـعود ولـــي العهد نائب 
رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع 
مـــن  الســـعودية  العربيـــة  بالمملكـــة 
روح العطاء واإلنجاز، وما يمتلكانه 

ســـموهما من حكمة ورؤية ســـباقة 
التنميـــة  مجـــاالت  فـــي  ومتطـــورة 
والتحديـــث. وبيـــن وزيـــر النفط أن 
القـــرار ســـيعّزز مـــن التعـــاون القائم 
بيـــن البلديـــن فـــي شـــتى المجاالت 
وال ســـيما فـــي قطاع النفـــط والغاز 
وما توليه قيادة البلدين الشـــقيقين 
مـــن اهتمـــام بالـــغ فـــي تطويـــر هذا 
القطـــاع الحيـــوي لما له مـــن أهمية 
فـــي االرتقـــاء بالصناعـــات النفطية 
والطاقة بما يخدم عمليات التنمية 
المســـتدامة وذلك مـــن خالل تعزيز 
االســـتثمارات والمشـــاريع النفطيـــة 
مـــن  كان  والـــذي  الجانبيـــن  بيـــن 
أهمها مشـــروع تحديث واســـتبدال 
خطـــوط االنابيـــب الـــذي يربط بين 
شـــركة  ودعـــم  بمشـــاركة  البلديـــن 
نفط البحرين بابكو وشركة أرامكو 
الشـــركات  مـــن  وعـــدد  الســـعودية 

المتخصصة من الجانبين.
 وأشـــاد بالجهـــود التـــي بذلـــت فـــي 

ســـرعة تنفيذ هذا المشـــروع بطول 
بيـــن  مـــا  وبســـعة  كيلومتـــًرا   112
ـــا،  يوميًّ برميـــل  ألـــف   400  -  350
الـــذي دشـــنه صاحب الجاللـــة ملك 
البـــالد في نوفمبـــر 2018 وبحضور 
صاحـــب الســـمو الملكـــي ولـــي عهد 
المملكـــة العربيـــة الســـعودية نائـــب 
رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع 
رئيـــس  الملكـــي  الســـمو  وصاحـــب 
الـــوزراء وصاحـــب الســـمو الملكـــي 
األعلـــى  القائـــد  نائـــب  العهـــد  ولـــي 
مجلـــس  لرئيـــس  األول  النائـــب 
الوزراء، وعدد من كبار المسؤولين 

من البلدين.
وأضاف ان البلدين قد أنشـــأ العديد 
من المشـــاريع الحيوية المتخصصة 
في صناعـــة البتروكيماويـــات التي 
تعتبر مـــن أهم األنشـــطة الصناعية 
التحويليـــة فـــي العالـــم ومـــن اهـــم 
فـــي  المشـــاركة  المشـــاريع  هـــذه 
تأســـيس شـــركة الخليـــج لصناعـــة 

التـــي  )جيبـــك(  البتروكيماويـــات 
ـــا موفقـــًا للتعـــاون  تعـــد مثـــاالً عمليًّ
مجـــال  فـــي  المشـــترك  الخليجـــي 
صناعـــة التكريـــر والبتروكيماويات 
التـــي تعتبر مـــن الشـــركات الرائدة 
عالميا في إنتـــاج االمونيا واليوريا 
والميثانـــول بنســـب متســـاوية بين 
والكويـــت.  والســـعودية  البحريـــن 
وفي الختام، أكد الشـــيخ محمد بن 
خليفة آل خليفـــة أن العالقات بين 
مملكـــة البحرين والمملكـــة العربية 
السعودية الشـــقيقة كانت وستظل 
نموذًجـــا متفرًدا فـــي العالقات بين 
الـــدول، لمـــا ترتكز عليه من أســـس 
متينـــة متجذرة في أعماق التاريخ 
بيـــن قيـــادة وشـــعب  التـــي تربـــط 
المملكتيـــن الشـــقيقتين، متمّنًيا كل 
التوفيق والنجـــاح وتحقيق المزيد 
مـــن التطلعات المســـتقبلية الرامية 
الى ازدهار ونمو البلدين في شـــتى 

المجاالت.

المنامة- بنا

مدينة عيسى- وزارة التربية والتعليم

ماجـــد  والتعليـــم  التربيـــة  وزيـــر  أعـــرب 
النعيمـــي عـــن اعتـــزاز الـــوزارة بتكريمها 
مـــن قبل ولـــي العهد نائـــب القائد األعلى 
النائـــب األول لرئيـــس مجلـــس الـــوزراء 
صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان 
بن حمـــد آل خليفة بعـــد اختيارها ضمن 
الجهـــات الحكومية المتميـــزة في األداء 
فـــي نظام “تواصل” للعام 2020، مشـــيدًا 
باللفتـــة الكريمـــة مـــن ســـمّوه، للتحفيـــز 
لخدمـــة  الجهـــد  مـــن  مزيـــد  بـــذل  علـــى 
ســـياق  فـــي  النظـــام،  عبـــر  المواطنيـــن 
تطويـــر منظومـــة الخدمـــات الحكوميـــة 
والوصـــول بهـــا إلـــى أرقـــى المســـتويات. 
جاء ذلك لدى استقباله بمكتبه عددًا من 

منتســـبي الوزارة المعنيين بمتابعة نظام 
“تواصـــل”، إذ أشـــاد بجهودهـــم المبذولة 
في هذا المجال، مؤكدًا أن التكريم يأتي 
تقديرًا رفيعـــًا لدورهم وللجهود الدؤوبة 
لخدمـــة  بهـــا  يقومـــون  التـــي  واليوميـــة 
المواطنيـــن، من أجل تحقيـــق تطلعاتهم 
الـــذي  التكريـــم  ورضائهـــم. وأضـــاف أن 
حظيـــت بـــه الـــوزارة من صاحب الســـمو 
الملكـــي ولي العهد يأتي تأكيدًا لما توليه 
مملكة البحرين في ظل قيادتها الحكيمة 
مـــن جهـــود لتعزيـــز كفـــاءة التواصل مع 
المواطنيـــن وتبســـيط إجـــراءات تقديم 
مختلـــف الخدمـــات الحكوميـــة وســـرعة 

إنجازها تحقيقَا لرضا المواطن.

“ولي العهد للتدريب” ينال االعتماد الدولي في المحاكاةالنعيمي: مالحظات المواطنين محل اهتمام
تدريـــب الكـــوادر الطبيـــة لتقديم أفضـــل الخدمـــات العاجية فـــي المنطقة

للتدريـــب  العهـــد  ولـــي  مركـــز  حصـــل 
والبحوث الطبيـــة بمملكة البحرين على 
شـــهادة االعتمـــاد الدوليـــة مـــن جمعيـــة 
 )SSH( المحـــاكاة فـــي الرعاية الصحيـــة
المتحـــدة األميركيـــة وذلـــك  بالواليـــات 

حتى 31 ديسمبر 2022م.
هيئـــة  أكبـــر  الجمعيـــة  هـــذه  وتعتبـــر 
اعتمـــاد لمحـــاكاة الرعايـــة الصحية على 
المســـتوى العالمي. ويتيح هذا االعتماد 
لمركـــز ولـــي العهـــد للتدريـــب والبحوث 
الطبيـــة الحصـــول علـــى اعتـــراف دولي 
في المحـــاكاة للتعليم الطبـــي والبحوث 
ويمكنـــه من التعـــاون وتبـــادل الخبرات 
واألفكار والدروس التدريبية والبحوث 

الطبية مع المعاهد الدولية األخرى.

قائـــد  رؤيـــة  ضـــوء  فـــي  ذلـــك  وجـــاء   
الخدمات الطبية الملكية اللواء الشـــيخ 
خالـــد بـــن علـــي آل خليفة لجعـــل قطاع 
التدريب الصحي على مســـتوى عاٍل من 
التقنية مما يساعد في خدمة القطاعات 
الصحيـــة المختلفة فـــي مملكة البحرين 
والتـــي تعتمد علـــى التدريب العملي من 
خالل أجهزة المحاكاة الطبية، باإلضافة 

إلى المختبرات العلمية والوسائل الطبية 
والدمى اإللكترونية التي تخدم أهداف 
التدريب العلمي بأحـــدث الطرق الطبية 
العالميـــة، ويعمـــل على تدريـــب الكوادر 
الطبيـــة فـــي المجـــال الصحـــي لتقديـــم 
أفضـــل الخدمـــات العالجيـــة لمواطنـــي 
مملكة البحرين والمنطقة بأسرها، وذلك 
وفًقا لالحتياجـــات المطلوبة في مملكة 

البحرين والمنطقة وأن يكون مركز ولي 
العهد للتدريـــب والبحوث الطبية والذي 
تـــم افتتاحـــه فـــي فبرايـــر 2019 كمركز 
تعليمـــي وتدريبي متقدم على مســـتوى 

العالم يعمل بنظام المحاكاة.
طريقـــة  المحـــاكاة  أســـلوب  ويشـــكل 
مهمـــة في الربط بيـــن المفاهيم النظرية 
والممارسات العملية في التعليم الطبي، 
علًمـــا بـــأن التعليـــم القائـــم على أســـلوب 
المحـــاكاة يخلـــق بيئـــة قوامهـــا وهدفها 
الشـــخص المتلقي ويستطيع من خاللها 
توفيـــر  فـــي  والمتمرســـون  المبتدئـــون 
الرعايـــة الصحيـــة بنـــاًء علـــى معرفتهم 
مـــن  المكتســـبة  العمليـــة  وخبراتهـــم 
ممارســـاتهم المتكررة، والمســـاعدة على 

تحسين صحة وسالمة المرضى.

المنامة- مركز ولي العهد للتدريب والبحوث الطبية
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إسقاط القروض 
مخالف للدستور

فـــي  المستشـــارين  رئيـــس  قـــال   ^
إن  الغثيـــث،  صالـــح  النـــواب،  مجلـــس 
االســـتعجال  بصفـــة  برغبـــة  االقتـــراح 
بشأن تكفل الحكومة والدولة بالقروض 
الشـــخصية للمواطنيـــن، الـــذي تقـــدم به 
عدد مـــن النـــواب مخالف للمـــادة 18 من 

الدستور ومبدأ المساواة.
وأوضـــح أن االقتـــراح يؤدي إلـــى تمييز 
يراعـــي  وال  المواطنيـــن  بيـــن  تحكمـــي 
ظـــروف المواطنيـــن االخريـــن الذيـــن لم 
يلجأوا ألخذ القروض فيما سيعفي جزء 
من المواطنين ويعطيهم جزءا من المال 

العام.

خدمـــة  إن  اإلســـكان  وزارة  قالـــت 
طلبـــات صيانـــة الشـــقق اإللكترونيـــة 
مـــن  المنتفعـــون  بهـــا  يتقـــدم  التـــي 
للـــوزارة  خـــال الموقـــع االلكترونـــي 
تتميـــز بفورية التعامل معها وســـرعة 
االســـتجابة مـــن قبـــل القســـم المعني 
الصلـــة  ذات  والمقـــاول  بالصيانـــة 
أن  إلـــى  مشـــيرا  الطلـــب،  بموضـــوع 
ـــا  إلكترونيًّ الخدمـــة  تلـــك  تدشـــين 
ســـاهم في حلحلة العديد من طلبات 

الصيانة في وقت قياسي.
الموقـــع  أن  الـــوزارة  وأوضحـــت 
مـــن  للمنتفعيـــن  يتيـــح  اإللكترونـــي 
شـــقق التمليـــك اإلبـــاغ عـــن طلبـــات 
مجموعـــة  الشـــائعة ضمـــن  الصيانـــة 
مختـــارة مـــن الخيـــارات، مـــع إمـــكان 
إرســـال صـــور للبـــاغ داخـــل الشـــقة 
أو المناطـــق المشـــتركة مثـــل أعمـــال 
الســـباكة والكهربـــاء واألمـــور الفنيـــة 
األخرى، مشـــيرة إلى أن تلك الخاصة 
توفـــر الكثيـــر مـــن الوقت، حيـــث إنه 
يتـــم  والتفاصيـــل  الصـــور  بإرفـــاق 
اختصار وقت المعاينة المباشـــرة في 
كثير مـــن الحـــاالت، وبالتالي ســـرعة 

توفير اإلصاحات المطلوبة.
وأشـــارت “اإلســـكان” إلـــى أن خـــال 
المرحلـــة  ســـتوفر  المقبلـــة  األســـابيع 
الصيانـــة  طلـــب  خدمـــة  الثانيـــة 
وســـيتيح  اإلســـكانية،  للوحـــدات 

التحديث الجديد للموقع اإللكتروني 
عـــن  اإلبـــاغ  ســـرعة  للمنتفعيـــن 
النظـــام  طلبـــات الصيانـــة، وســـيقوم 
اإللكترونـــي بالتخاطـــب المباشـــر مع 
المقاول المختص والمهندس المكلف 
بصيانـــة المنطقة اإلســـكانية، والعمل 
علـــى ســـرعة تقديـــم الخدمـــة، فضا 
عـــن إيجـــاد منظومة أفضـــل للتحكم 
بشكل عام بباغات الصيانة للمناطق 
اإلســـكانية وتســـهيل اتخاذ القرارات 

وفقها.
وبينـــت الـــوزارة أن خدمـــة الصيانـــة 
فـــي  الـــوزارة  لرؤيـــة  مكملـــة  تأتـــي 
التقنيـــة  المســـتجدات  مواكبـــة 
والدخـــول في العالم الرقمي الســـيما 
اإللكترونيـــة  منصتهـــا  تدشـــين  بعـــد 
فـــي حلتهـــا الجديـــدة، وتماشـــيا مـــع 
توجهات الحكومـــة والتزاما ببرنامج 

الحكومـــة بشـــأن تســـهيل مراجعـــات 
المواطنين، حيث تسعى الوزارة إلى 
تقديم خدمات ذات جودة من خال 
زيارة المنصة اإللكترونية، التي توفر 
خدمـــات عـــدة أبرزهـــا خدمـــة تقديم 
طلب جديد، خدمة تحديث الطلبات 
القائمة، خدمـــة تقديم طلب الصيانة 
للمنتفعين من المشـــاريع اإلســـكانية، 
وتوفيـــر الموقـــع لخرائـــط الوحـــدات 

والشقق السكنية.
يذكـــر أن هذه الخدمة شـــهدت إقباال 
كبيـــرا والقـــت صـــدى إيجابيـــا منـــذ 
تدشـــينها الشـــهر الماضـــي مـــن قبـــل 
شـــقق  مـــن  المنتفعيـــن  المواطنيـــن 
الخدمـــة  وفـــرت  حيـــث  التمليـــك، 
للطلبـــات  المناســـبة  المســـاحة  لهـــم 
ووقـــت،  جهـــد  بأقـــل  والماحظـــات 

وبسرعة تجاوب قياسية.

إمكان إرســال صور للبالغ مثل أعمال الســباكة والكهرباء

استجابة فورية للطلبات “اإللكترونية” لصيانة الشقق

برنامـــج  مـــن  السادســـة  الحلقـــة  تســـلط 
“البـــاد”  بصحيفـــة  قانونيـــة”  “إضـــاءة 
الضـــوء علـــى موضـــوع العبـــث بـــاألوراق 

الرسمية وتزوير العقود والشهادات.
ووجهـــت الصحيفة ســـؤاال بشـــأن عقوبة 
الدوخـــي.  نيلـــة  للمحاميـــة  الفعـــل  هـــذا 
وأجابـــت الدوخـــي بأن المقصـــود بالعبث 
في األوراق الرسمية هو تزوير المحررات 

الرسمية.
مـــن  نوعيـــن  بيـــن  الفـــرق  وشـــرحت 
المحـــررات، النـــوع األول هـــي المحررات 
الرســـمية، والنـــوع اآلخر هـــي المحررات 

غير الرسمية )العرفية/ العادية(.
وذكـــرت أن األوراق غيـــر الرســـمية هـــي 
نطـــاق  خـــارج  وثائـــق يحررهـــا شـــخص 
وظيفتـــه، أي ال تصـــدر مـــن موظـــف عام، 
الوظيفـــي  اختصاصـــه  بغيـــر  ويقـــوم 
بتدويـــن اتفـــاق أو التزام أو إبـــراء تحت 
إشـــهاد الســـلطات بالمصادقـــة علـــى هذه 
القيمـــة  نفـــس  لهـــا  وتكـــون  المحـــررات، 
الرســـمية، وبحيـــث ال  للورقـــة  الثبوتيـــة 
يمكـــن الطعن فيها إال بإنكار التوقيع ممن 

نسب إليه التوقيع.
وقالت إنه بالنسبة للتزوير في المحررات 
الرســـمية، فـــإن االتهـــام يكـــون لمصدرها 

ومحررها، وهو الموظف العام المعني.

طرق التزوير

وفـــي الســـياق عينـــه، أوضحـــت الدوخي 

أن حـــاالت التزويـــر عديـــدة، ومـــن أمثلة 
ذلـــك العبـــث بالعقود والشـــهادات العلمية 
والوثائـــق الرســـمية ومحاضـــر الرســـمية 
وغيرها من المحررات الرســـمية، ونصت 
المـــادة 270 بقانـــون العقوبات على طرق 

التزوير، وهي كاآلتي:
أو  الحـــذف  أو  باإلضافـــة  تعديـــل  أي   .1
غيرهمـــا فـــي كتابة المحـــرر أو األرقام أو 

الصور أو العامات الموجودة فيه.
2. وضـــع إمضـــاء أو ختم مـــزور أو تغيير 
صحيحـــة،  بصمـــة  أو  ختـــم  أو  إمضـــاء 
أو  اإلمضـــاء  اســـتعمال  إســـاءة  وكذلـــك 

الختم أو البصمة.
3. الحصـــول بطريقـــة المباغتـــة أو الغش 
على إمضاء أو ختم أو بصمة لشـــخص ال 

يعلم مضمون المحرر على حقيقته.
4. اصطناع المحرر أو تقليده.

5. مـــلء ورقـــة ممضـــاة أو مختومـــة أو 
مبصومة على بيـــاض بغير إقرار صاحب 

اإلمضاء أو الختم أو البصمة.
6. انتحـــال الشـــخصية أو اســـتبدالها في 

محرر أعد لتدوينه.
7. تحريـــف الحقيقـــة فـــي محـــرر حـــال 

تحريره فيما أعد لتدوينها.

العقوبة

ونبهـــت الدوخـــي إلى أن عقوبـــة التزوير 
العقوبـــات  بقانـــون   271 بالمـــادة  وردت 
بالســـجن مـــدة ال تزيـــد عـــن 10 ســـنوات. 
ويعاقـــب علـــى التزوير فـــي محرر خاص 

بالحبس.

بروفايل

وأطلقت صحيفة الباد برنامجا للتوعية 
بعنـــوان  األمنيـــة  والثقافـــة  القانونيـــة 

“إضاءة قانونية”.
ويستضيف البرنامج في كل يوم محاميا 
لإلجابة عن ســـؤال يهم المجتمع، وتسهم 

اإلجابة في تقديم المعلومة المفيدة.
زمـــاء   3 البرنامـــج  حلقـــات  وأعـــد 
بالصحيفـــة، وهم: رئيس قســـم الشـــؤون 
المحليـــة والمحتـــوى اإللكترونـــي الزميل 
راشـــد الغائـــب، ورئيـــس قســـم الرياضـــة 
رئيـــس فريـــق صحافـــة الفيديـــو الزميـــل 
أحمد كريم وعضو فريق صحافة الفيديو 

الزميل إسماعيل السقاي.
البـــاد أطلقـــت  إلـــى أن صحيفـــة  يشـــار 
هويتهـــا اللفظيـــة لإلنتـــاج المرئـــي )الباد 

بمختلف األبعاد(.

نيلة الدوخي

المحامية الدوخي بالحلقة السادســة من برنامج “إضاءة قانونية”

ما عقوبة تزوير العقود والشهادات “المضروبة”؟

21 نائبــا يســقطون اقتراحــا بعــودة الجلســات الحضوريــة

بدائل إلسقاط فواتير الكهرباء
طالـــب النائب عبـــدهللا الذوادي بإعـــادة النظر 
فـــي مقتـــرح “رفـــع نســـبة اســـتهاك الكهربـــاء 
فـــي مســـكنه األول” وفـــق  للمواطـــن  والمـــاء 
اآلليـــة، بعـــد أن تعذرت الحكومـــة عليه، حيث 
إنه ســـيترتب عليه أعبـــاء مالية. وقال إن هذا 
المقتـــرح لـــه أهميـــة كبيـــرة لمعيشـــة المواطن 

اليوميـــة، ويجب إيجاد مصـــادر تمويل أخرى 
للمقترح باآللية نفســـها التي تـــم إقرار الحزمة 
دفـــع  مـــن  المواطنيـــن  إلعفـــاء  االقتصاديـــة 
فواتيـــر الكهربـــاء وبطريقـــة التمويـــل نفســـها، 
مبيًنا أن ذلك ســـيكون لـــه مردود إيجابي كبير 
علـــى المواطنيـــن عنـــد إعفائهـــم مـــن الكهرباء 
والماء، خصوصا في أشـــهر يوليو وأغســـطس 

وسبتمبر، وهي أشهر الصيف.

زينب العكري

18 سنة لوالدة مستشفى بالرفاع.. ولم يولد
قـــال النائب عبدالـــرزاق الحطاب إن 
مقتـــرح إنشـــاء مستشـــفى الـــوالدة 
في الرفاع له أكثر من 18 ســـنة منذ 

العـــام 2002، ويجـــب أن يؤخـــذ في 
االعتبـــار في الميزانيـــة القادمة، كما 
أنـــه تم تحديـــد ميزانية بمـــا يقارب 
6 ماييـــن دينار إلنشـــائه فـــي العام 

.2012

وأوضـــح أن هـــذا المشـــروع أدرجه 
المجلس البلدي للمحافظة الجنوبية 
في جدول أعماله في العام 2013 لما 
له من أهمية بالنســـبة ألهالي الرفاع 
ونظـــرا للكثافة الســـكانية مع وجود 

3 مستشـــفيات فـــي البحرين، وهي 
الســـلمانية وجدحفـــص والعســـكري 
مـــن الصعـــب الحصول على ســـرير؛ 
لـــذا البـــد أن تنظـــر الحكومـــة لهـــذا 

المقترح.

زينب العكري

محرر الشؤون المحلية

رئيسة مجلس النواب فوزية بنت عبدالله زينل

المنامة - وزارة اإلسكان

األنصاري مريض بالربو ويستقبل النواب بمكتبه

رفض أغلب أعضاء مجلس النواب عودة الجلســـات 
العامـــة لتكـــون حضوريـــة تحـــت قاعة البرلمـــان بدال 
مـــن عقدها عن بعد. ورفض الطلـــب 21 نائبا، ووافق 
عليه 13، من أصل 39 نائبا شارك بالجلسة. إذ تغيب 
النائـــب عمار البنـــاي. والموافقون على عقد الجلســـة 
حضوريـــا هم: أحمد الســـلوم، وخالد بوعنـــق، وكلثم 
عبداألميـــر،  زينـــب  ســـلمان،  وعبدالنبـــي  الحايكـــي، 
وعلـــي النعيمي، وعيســـى القاضي، وعلي اســـحاقي، 
وهشـــام العشـــيري، وابراهيـــم النفيعي، وســـيد فاح 
هاشـــم، وفاضل الســـواد، وحمد الكوهجي. ومن أبرز 

الرافضين على االقتراح الرئيسة فوزية بنت عبدهللا 
زينل. وقبـــل التصويت، ذكر النائـــب أحمد األنصاري 
أنـــه يعانـــي من الربـــو، وال يســـتطيع الحضـــور تحت 

قاعة البرلمان.
ورد عليه النائب علي ماجد النعيمي بتناقض موقفه، 
إذ يوفـــر النائـــب األنصـــاري بمكتبـــه الشـــاي والقهوة 

و”القدوع”، ويزوره الزماء النواب.
وقـــال إن مذكرتـــه اســـتندت على مبـــدأ أن المجلس 
سيد قراره، ومنتقدا التجاهل التام لطلباته للحديث. 
وعلقت الرئيســـة فوزيـــة بنت عبدهللا زينـــل بأنها لم 
تتداخل ولم تؤثر على مسار مداخات النواب، ومن 
مسؤولياتها الحفاظ على صحة النواب والموظفين.

زينب العكري
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المنامة- مجلس األوقاف السنية

هنـــأ رئيـــس مجلـــس األوقاف الســـنية 
الشيخ راشد الهاجري الطلبة والطالبات 
والكوادر التعليمية واإلدارية بمناســـبة 
بدء العام الدراســـي الحالي، والذي أكد 
فيـــه حـــرص وزارة التربيـــة والتعليـــم 
بقيـــادة وزيـــر التربيـــة والتعليـــم ماجد 
النعيمـــي على تقديـــم أفضل الخدمات 
والتقنيـــات الحديثة مـــن خالل تطبيق 
نظـــام التعلـــم عـــن بعـــد والـــذي يأتـــي 
تماشـــيا مع اإلجـــراءات واالحتياطات 

الصحية في ظل جائحة كورونا.
مجلـــس  أن  إلـــى  الهاجـــري  وأشـــار   
األوقاف الســـنية ومـــن منطلق تحقيق 
تنميـــة  فـــي  الخيـــري  الوقـــف  أهـــداف 
المجتمـــع يقـــوم بتنفيذ هذا المشـــروع 
الحيـــوي من خـــالل البرنامج الســـنوي 
لكفالة الطلبـــة الجامعيين منذ انطالقه 

في عام 1995.
وأوضـــح أن العـــام الدراســـي الماضي 
2020- العـــام  وهـــذا   2019-2020

2021 قد شـــهد زيادة في عدد الطلبة 
الذيـــن تمـــت كفالتهـــم فـــي مختلـــف 
واألدبيـــة  الشـــرعية  التخصصـــات 
والعلميـــة والتقنيـــة واإلداريـــة، حيث 
أقر المجلس كفالة 185 طالبا وطالبة 
بكلفـــة وقدرهـــا 422600 دينار، حيث 
كان نصيـــب طلبـــة جامعـــة البحريـــن 
وطالبـــة  طالًبـــا   62 وبوليتكنيـــك 
بكلفـــة قدرها 117800 دينـــار، وطلبة 
الجامعـــات الخاصـــة 45 طالًبا وطالبة 

بكلفة قدرها 180000 دينار.

“السنية” تكفل 185 طالًبا في مختلف الجامعات

راشد الهاجري

المنامة - وزارة األشغال والبلديات

أوضحت وزارة األشغال وشؤون البلديات 
والتخطيـــط العمرانـــي متمثلـــة فـــي بلدية 
الشـــمالية، تعقيبـــا علـــى ما نشـــر بصحيفة 
“البـــالد” الخميـــس الماضـــي بشـــأن “طلـــب 
ســـحب ميـــاه الصـــرف الصحـــي وتوصيل 
مجمع ١٠١٩ في دمســـتان بشبكة الصرف 
الصحـــي”، أنهـــا تقـــوم بأعمال شـــفط مياه 
الصـــرف الصحي في الفترتيـــن الصباحية 
والمســـائية في عموم المحافظة الشمالية، 
مشـــيرة إلـــى أنهـــا تســـعى إلى زيـــادة عدد 
وفـــق  للبلديـــة  المتوافـــرة  الصهاريـــج 
وذلـــك  المتاحـــة  والميزانيـــات  اإلمكانـــات 
لالســـتجابة للزيـــادة المطـــردة فـــي طلبات 

خدمة شفط مياه الصرف الصحي.
وأكدت أنها تقوم بشكل متواصل بتحديث 
قائمـــة العناويـــن المدرجـــة فـــي جداولهـــا 
الزمنيـــة لطلبـــات شـــفط خزانـــات الصرف 
الصحـــي، ومنها ما هو ثابت ومدرج ضمن 
الخطة التنفيذية للبلدية إلى حين إنشـــاء 
شبكات صرف صحي تشمله، ومنها ما يقع 

ضمن الطلبات الجديدة. 
وأضافت: بأنها خصصت في وقت ســـابق 
خدمـــة اســـتخدام برنامـــج “الواتـــس اب” 

طلـــب  ليتـــم  )17985024(؛  رقـــم  تحـــت 
خدمة شـــفط مياه الصرف الصحي وطلب 
لهـــذه  الـــدوري  البرنامـــج  ضمـــن  اإلدراج 
الخدمة عبر إرســـال العنوان واالسم ورقم 

التواصل.
مـــع األخـــذ فـــي االعتبـــار تحـــدي التمـــدد 
المحافظـــة  فـــي  والســـكاني  العمرانـــي 
الشـــمالية، وكثرة الطلبات الـــواردة للبلدية 
بشـــكل يومي والتـــي تبلغ نحـــو 366 طلبا 
يوميـــا، يتـــم على إثـــره تحديـــث الجداول 
الزمنيـــة للتنفيـــذ بشـــكل متواصـــل لعمـــل 
فـــي  هائـــال  ضغطـــا  يشـــكل  ممـــا  الـــالزم، 

الطلبات.
المجمـــع  توصيـــل  بطلـــب  يتعلـــق  وفيمـــا 
المذكـــور بشـــبكة الصرف الصحـــي، أفادت 
أجـــزاء  بتوصيـــل  قامـــت  بأنهـــا  الـــوزارة 
مـــن مجمـــع 1019 في الســـنوات الســـابقة 
بشبكة الصرف الصحي. أما بشأن توصيل 
األجزاء المتبقية من المجمع، فذكرت بأنه 
سيتم توصيلها ضمن المشروع المستقبلي 
فـــي  الصحـــي  الصـــرف  شـــبكات  إلنشـــاء 
منطقـــة دمســـتان وفقا لألولويـــات وتوافر 

الميزانية.

“األشغال”: نسعى لزيادة صهاريج البلدية

المنامة - وزارة الداخلية

صرح مدير عام اإلدارة العامة ألمن 
المنافـــذ أن مديريـــة شـــرطة مطـــار 
البحرين الدولي تمكنت من القبض 
الجنســـية  مـــن  أشـــخاص   8 علـــى 
اآلسيوية تتراوح أعمارهم بين 32 
و42 عاًما، وذلك لمحاولتهم تهريب 
قيمتهـــا  تقـــدر  ذهـــب،  ســـبيكة   16

بحوالي ثالثة وأربعين ألف دينار.
 وأوضـــح أنـــه أثنـــاء قيـــام شـــرطة 

إجـــراء  فـــي  بواجبهـــا  المديريـــة 
عمليـــة التفتيش األمني للمغادرين، 
الثمانيـــة  المســـافرين  ضبـــط  تـــم 
وبحوزتهم ســـبائك الذهـــب بعد أن 

قاموا بتخبئتها ضمن األمتعة.
وأشـــار مديـــر عـــام اإلدارة العامـــة 
اتخـــاذ  تـــم  بأنـــه  المنافـــذ  ألمـــن 
اإلجراءات القانونية الالزمة حيال 

الواقعة.

ضبط 8 مسافرين حاولوا تهريب 16 سبيكة ذهب

المنامة - جمعية النور للبر

رت رئيســـة جمعية النور للبر الشيخة  عبَّ
لميـــاء بنت محمد آل خليفة عن شـــكرها 
علـــى  البحريـــن  لجامعـــة  وتقديرهـــا 
التســـهيالت التـــي قدمتهـــا أثنـــاء وبعـــد 
عملية تسجيل الفئة األولى التي تتخرج 
من الطلبة األيتام من قبل الجمعية، وهم 
عشرة طلبة تتكفل بهم جمعية النور للبر 
من أجل الدراســـة فـــي الجامعة، والذين  

شكلوا مصدر فخر واعتزاز للجمعية.
وأثنـــت رئيســـة الجمعيـــة علـــى التعاون 
والمشـــاركة الـــذي أبدتـــه إدارة جامعـــة 
ريـــاض  رئيســـها  فـــي  ممثلـــة  البحريـــن 
حمزة. وكانت جامعة البحرين قد قبلت 
عشـــرة طلبة من رعايا جمعية النور للبر 
للدراســـة فـــي تخصصات مختلفـــة تبعا 
لرغبتهـــم وبحســـب المجمـــوع العام في 
الثانوية العامة، وقد تولت عمادة شؤون 
الخـــاص  االهتمـــام  بالجامعـــة  الطلبـــة 
بهـــذه الفئة مـــن الطلبة في مســـاعدتهم 
فـــي كيفيـــة إجـــراءات التســـجيل لهـــم، 
إلـــى  الدخـــول  كيفيـــة  لهـــم  وشـــرحت 
منصـــة الجامعـــة التعليمية البـــالك بورد، 
المتوفـــرة  الخدمـــات  علـــى  وأطلعتهـــم 
للطلبـــة في يـــوم برنامـــج التهيئة للطلبة 
الجدد للجامعة، كما وأثنت رحاب حمزة 
وهي رئيسة لجنة كفالة األيتام بجمعية 
النـــور للبر على الدور الكبيـــر الذي أولته 
جامعـــة البحريـــن لتيســـير أمـــور أبنائنـــا 

الطلبـــة، وتوفيـــر أجهزة الحاســـب اآللي 
لهـــم، مؤكـــدة أن االهتمـــام بهـــذه الفئـــة 
األولـــى التـــي تتخرج من قبـــل الجمعية 
لهـــو مصدر وفخـــر واعتزاز لنـــا لبلوغهم 

هذه المرحلة.
للبـــر تأسســـت  النـــور  يذكـــر أن جمعيـــة 
فـــي العـــام ١٩٩٧ وتهـــدف إلـــى تقديـــم 
المســـاعدات الماليـــة والعينيـــة لألرامـــل 
واأليتام واألســـر المتعففة وبناء وترميم 
البيوت القديمة والعناية بتدريس القرآن 
الكريم وعلومه ومد يد العون لمن ابتلوا 
باألمـــراض وال يملكـــون القـــدرة الماديـــة 
للعـــالج، كما تهـــدف الجمعية إلـــى العمل 
علـــى تطويـــر الخدمـــة االجتماعيـــة عـــن 
طريـــق التعـــاون مـــع كافـــة المؤسســـات 
والرســـمية  والتربويـــة  االجتماعيـــة 
واألهلية، وتسعى الجمعية على أن تكون 
حلقة وصل بيـــن المواطنين المحتاجين 
وذوي القـــدرة الماديـــة المحـــدودة وبين 
الجهات المعنية في تقديم المساعدات.

“النور للبر” تشكر جامعة البحرين

لمياء بنت محمد

إعفاء 418 من منتسبي الكوادر الصحية من الغرامات
ــوزراء ــس الـ ــمو رئيـ ــات سـ ــذ توجيهـ ــر تنفيـ ــة” تباشـ ــن الصحيـ “المهـ

للهيئـــة  التنفيـــذي  الرئيـــس  صرحـــت 
والخدمـــات  المهـــن  لتنظيـــم  الوطنيـــة 
الصحية مريم عذبي الجالهمة بأنه بناء 
علـــى التوجيهات الكريمـــة الصادرة من 
رئيـــس الـــوزراء صاحب الســـمو الملكي 
األمير خليفة بن ســـلمان آل خليفة فقد 
قامت الهيئة بإعفاء الغرامات على 418 
ـــا وذلـــك اعتبـــاًرا مـــن شـــهر فبراير  مهنيًّ

.2020
الكبيـــر  بالتقديـــر  الجالهمـــة  وأشـــادت 
والمتواصـــل مـــن جاللـــة الملـــك وســـمو 
رئيس الوزراء وســـمو ولـــي العهد نائب 
لرئيـــس  األول  النائـــب  األعلـــى  القائـــد 
مجلـــس الـــوزراء لدور القطـــاع الصحي 
ال سيما العاملين في الصفوف األمامية 

لما يقومون به من دور ريادي في حفظ 
صحة وسالمة المجتمع.

الكريمـــة  التوجيهـــات  الهيئـــة   وثّمنـــت 
لصاحب الســـمو الملكي رئيـــس الوزراء 
الذيـــن  الطبيـــة  الكـــوادر  إعفـــاء  بشـــأن 
يعملون بالخطوط األمامية في مواجهة 
المســـتجد  كورونـــا  فيـــروس  جائحـــة 
)كوفيـــد 19(، والذيـــن لـــم يتمكنـــوا مـــن 
تجديـــد تراخيصهم منذ فبراير 2020م، 
مـــن أي غرامـــات أو متأخـــرات مالية أو 
مخالفـــات لتجديـــد تراخيصهـــم، وأن ال 
يترتـــب عليهـــم أي إجـــراءات فـــي هـــذا 

الشأن.
وأكـــدت الرئيـــس التنفيـــذي للهيئـــة إّن 
الهيئة تثني عالًيا على هذه التوجيهات، 

وقامت فور صدورها بالتنسيق والعمل 
التخـــاذ الـــالزم، حيـــث إّن هـــذا القـــرار 
يعكس مكانة المنظومة الصحية وكافة 
منتســـبيها والذين يقومون بدور وطني 
وإنســـاني رائـــد فـــي مختلـــف الظـــروف 
الجائحـــة،  هـــذه  تفشـــي  بعـــد  ســـيما  ال 
مما فـــرض مســـؤوليات كبيـــرة وأدواًرا 

مضاعفة على عاتق القطاع الطبي.
الهيئـــة  قامـــت  اإلطـــار،  هـــذا  وفـــي 
باســـترجاع الغرامـــات المدفوعـــة قبـــل 
فـــي  بإيداعهـــا  التوجيهـــات  صـــدور 
حســـابات المســـتحقين، وبلـــغ إجمالـــي 
اإلعفـــاءات بهذا الخصوص أكثر من 24 
ا من العاملين في  ألف دينار لـ 418 مهنيًّ

القطاع الحكومي حتى تاريخه.

المنامة - الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية

“العاصمة” تفرض الرقابة على محالت إعادة تعبئة الغاز
مهلـــة زمنيـــة لتصحيـــح األوضـــاع قبـــل اتخـــاذ اإلجـــراءات القانونيـــة

أطلقـــت محافظـــة العاصمـــة حملـــة لمتابعة 
اســـتيفاء اشـــتراطات األمـــن والســـالمة في 
محالت إعـــادة تعبئة الغاز للمواقد الصغيرة 
وشـــؤون  األشـــغال  وزارة  مـــع  بالتعـــاون 
والهيئـــة  العمرانـــي  والتخطيـــط  البلديـــات 
العامـــة  واإلدارة  والغـــاز  للنفـــط  الوطنيـــة 
للدفـــاع المدني، وذلك خـــالل زيارة ميدانية 
للمحافـــظ الشـــيخ هشـــام بـــن عبدالرحمـــن 
آل خليفـــة بحضـــور أعضاء لجنـــة التفتيش 
لعـــدد مـــن المحـــالت الواقعـــة بالمحافظـــة، 
األهـــداف  لتحقيـــق  الحملـــة  تأتـــي  حيـــث 
المشـــتركة للمحافظـــة والجهـــات المشـــاركة 
الرقابـــة  عبـــر  المخاطـــر  مـــن  الوقايـــة  فـــي 
والتوعيـــة والتوجيه واإلرشـــاد، والتأكد من 
اتبـــاع اإلجراءات الوقائية الواجب اتخاذها 

لتفادي وقوع أي حوادث.
العاصمـــة  محافظـــة  أن  المحافـــظ  وأكـــد 

حريصـــة علـــى تعزيز التعـــاون مـــع مختلف 
الحكوميـــة  والجهـــات  األمنيـــة  اإلدارات 
المعنيـــة، حيـــث يعمـــل المجلس التنســـيقي 
كافـــة  ومتابعـــة  رصـــد  علـــى  بالمحافظـــة 
القضايـــا التنمويـــة واألمنيـــة واالجتماعيـــة، 
وتقديـــم توصيـــات واقتراحـــات بشـــأنها بما 

يصـــب ضمن الجهـــود الراميـــة للحفاظ على 
األرواح  وحمايـــة  العامـــة  واآلداب  النظـــام 

والممتلكات”.
زياراتهـــا  خـــالل  تقـــوم  اللجنـــة  “أن  وبيـــن 
التفتيشـــية بالتأكـــد مـــن توافـــر اشـــتراطات 
فـــي  عليهـــا  المنصـــوص  والســـالمة  األمـــن 

القوانيـــن والقـــرارات المنظمة فـــي المحالت 
المرصـــودة فـــي مختلف مناطقـــة المحافظة 
الموقـــع  ســـالمة  مـــن  التأكـــد  يتـــم  حيـــث 
واألدوات واألنابيـــب وتهوية المحل، إضافة 
إلى التأكد من توافر طفايات الحريق ونظام 
اإلنذار وكاشـــفات الغاز وإرشـــادات السالمة 
وكافـــة  األوليـــة،  اإلســـعافات  وصنـــدوق 
اإلجـــراءات االحترازية التي تضمن ســـالمة 
الموقع”، منّوًها إلى أن اللجنة تمنح أصحاب 
المحـــالت مهلـــة زمنيـــة لتصحيـــح أوضاعها 

قبل اتخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة.
 وأكد المحافظ، أن اللجنة ســـتواصل عملها 
فـــي الرقابة ومتابعـــة محالت إعـــادة تعبئة 
التزامهـــا  الصغيـــرة لضمـــان  للمواقـــد  الغـــاز 
باشـــتراطات األمن والســـالمة، وعدم عودة 
المخالـــف منها إلـــى التجـــاوزات، بما يضمن 
توفيـــر بيئـــة محصنـــة من مصـــادر المخاطر 
وآمنة ألصحاب المحالت والعمالء والمارة.

المنامة - وزارة الداخلية

قرار البحرين شجاع بإعالن السالم مع إسرائيل
ــا ــة كورونـ ــي مواجهـ ــا فـ ــت تفوقهـ ــة أثبتـ ــد: المملكـ ــن راشـ ــداهلل بـ عبـ

نظمـــت جمعية الصداقـــة البحرينية األميركيـــة االجتماع 
المرئـــي األول، حيـــث شـــارك فيه ســـفير مملكـــة البحرين 
لـــدى الواليـــات المتحـــدة األميركيـــة الشـــيخ عبـــدهللا بن 
راشـــد آل خليفـــة، وأعضاؤها من المواطنيـــن األميركيين 
الذيـــن عاشـــوا وعملـــوا لســـنوات فـــي مملكـــة البحريـــن، 
وتربطهم عالقات وثيقة بقيادة وشـــعب مملكة البحرين، 
حيـــث جـــرى خالل الحـــوار المرئـــي تبادل وجهـــات النظر 
واســـتعراض آخـــر المســـتجدات والتطـــورات فـــي مملكة 
البحريـــن، إلى جانب بحـــث التحديات التـــي تواجه دول 
المنطقـــة، واســـتخالص الدروس المســـتفادة من مواجهة 

انتشار جائحة )كوفيد - ١٩(.
وأشـــاد الشـــيخ عبـــدهللا خـــالل مشـــاركته فـــي االجتماع، 
بحكمـــة عاهـــل البـــالد صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمـــد بـــن 
عيســـى آل خليفـــة، حيـــث أثبتت مملكـــة البحرين تفوقها 
فـــي مواجهـــة جائحة فيـــروس كورونـــا والتي من شـــأنها 
الحفاظ على صحة وســـالمة كافة المواطنين والمقيمين، 
منوًهـــا بالمســـاعي الحثيثـــة والجهود اإلنســـانية الوطنية 
النبيلـــة التي يقودها ولي العهد نائب القائد األعلى النائب 
األول لرئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي 
األمير ســـلمان بن حمد آل خليفـــة، وجهود فريق البحرين 

الجبارة.
وأثنى في كلمته على جهود مملكة البحرين في تشـــجيع 
المواطنيـــن والمقيمين على المشـــاركة في عملية التطوع 
للتجارب السريرية الثالثة للقاح )كوفيد - ١٩(، والذين بلغ 
عددهـــم أكثر من ٦٠٠٠ متطوع، مشـــيًرا إلى أن ما قامت 
به حكومة مملكة البحرين من إجراءات ســـليمة الحتواء 
ومنـــع انتشـــار الفيروس من خـــالل اتخاذ جميـــع التدابير 
للمعاييـــر  والمطابقـــة  المبكـــرة  واالســـتعدادات  الوقائيـــة 
الدولية وتوصيات منظمة الصحة العالمية ما هو إال تأكيد 
علـــى إصرار المملكة على حماية شـــعبها، وانعكاس للعمل 

الوطني الجماعي الفعال لمواجهة التحديات واألخطار.
كمـــا عبـــر الســـفير عـــن تقديـــره لقـــرار مملكـــة البحريـــن 
الشـــجاع بالتوقيع على إعالن تأييد الســـالم مع إسرائيل، 

شـــاكًرا فـــي الوقت ذاته الدور القيـــادي الكبير الذي قامت 
الســـالم  التزاًمـــا منهـــا بتحقيـــق  المتحـــدة  الواليـــات  بـــه 
واالســـتقرار والرفاهيـــة فـــي المنطقـــة عن طريق إرســـاء 
عالقات دبلوماسية مبنية على االنتفاع المتبادل وحماية 

المصالح الوطنية لجميع األطراف.
البحرينيـــة  الصداقـــة  رئيـــس جمعيـــة  مـــن جانبـــه، عبـــر 
األميركيـــة األدميرال جـــون ميلر خالل كلمته عن شـــكره 
واعتزازه بدعم مملكة البحرين ألعضاء الجمعية وتفعيل 
دورها، مشيًدا بعالقات الصداقة التاريخية والعريقة بين 
البلدين الصديقين، مثنًيا على اهتمام الســـفير الشـــخصي 
بأنشـــطة الجمعيـــة، مؤكـــًدا أن إســـهامات الجمعيـــة تزداد 
وضوًحـــا فـــي كل عـــام وعلـــى جميـــع األصعـــدة، موضًحا 
أن هـــذه الجهـــود تكللت باالزديـــاد المســـتمر والمطرد في 
عـــدد األعضاء الجدد، والذي يشـــمل العديد من الســـفراء 
مـــن  الســـابقين والعســـكريين والمدنييـــن والمســـتثمرين 

البلدين.
وقـــد شـــارك قائـــد القـــوات البحريـــة بالقيـــادة المركزيـــة 
األميركية قائد األسطول الخامس الفريق بحري صمويل 
بابـــارو، فـــي االجتمـــاع المرئـــي للجمعية، مســـتعرًضا آخر 
المســـتجدات على الســـاحتين اإلقليمية والدولية، وعددا 
مـــن القضايا ذات االهتمام المشـــترك بيـــن مملكة البحرين 
والواليـــات المتحـــدة األميركيـــة، مؤكـــًدا دور األســـطول 
الخامس في ترسيخ ركائز األمن واالستقرار والسالم في 

المنطقة.
كمـــا أشـــاد الفريـــق بحـــري صمويـــل بابـــارو بـــدور جمعية 
الصداقـــة البحرينيـــة األميركية منذ تأسيســـها فـــي العام 
١٩٩٠م ودورهـــا الفعـــال فـــي تنميـــة وتطويـــر العالقـــات 
والسياســـية  االقتصاديـــة  المســـتويات  علـــى  وتعزيزهـــا 

واألمنيـــة والثقافيـــة، ودفع وتيـــرة التعاون فـــي مجاالت 
مهمـــة أخـــرى مثـــل مكافحـــة الجرائـــم الدوليـــة فـــي ظل 
مـــا تشـــهده المنطقـــة مـــن تحديـــات ومخاطـــر تهـــدد أمن 

واستقرار الجميع.
مـــن جانبهـــا، قالـــت الممثل التجـــاري بالســـفارة روز صقر، 
أن مملكة البحرين وعلـــى امتداد تاريخها العريق، تفتخر 
بأنها تحتضن مختلف الديانات والثقافات كأســـرة واحدة 
منفتحـــة علـــى العالـــم وكمجتمـــع متحـــاب بفضـــل وعـــي 
وإدراك شـــعبها وإيمانه بالمبادئ والقيم اإلنسانية النبيلة، 
وتميزه بتنوع المذاهب واألجناس التي تعيش على أرض 
البحريـــن بكل حب وتآلف، مضيفـــة بأن وجود العديد من 
األديـــان على أرض مملكة البحرين هي رســـالة بحد ذاتها 
الـــى العالـــم بأكملـــه أن المملكة تشـــكل نموذًجا يشـــار إليه 
بالبنـــان فـــي التعايـــش الســـلمي، منوهـــة بأن مركـــز الملك 
حمـــد العالمـــي للتعايش الســـلمي مـــا هو إال مثـــال واضح 
لترجمـــة رؤية جاللة الملك الحكيمة والتي تتمحور حول 
تعزيز الســـالم وتشجيع قيم التســـامح والتعايش السلمي 

واحترام الحريات الدينية في المنطقة وحول العالم.
واســـتعرض ممثل مجلس التنمية االقتصادية أندرو كلتز 
أبرز الفرص االســـتثمارية التي اجتذبتهـــا مملكة البحرين 
فـــي مختلـــف المجـــاالت كالتعليـــم والتصنيـــع والرعايـــة 
الصحيـــة وتكنولوجيـــا المعلومـــات، باإلضافـــة إلى قطاع 
الخدمـــات اللوجســـتية وقطـــاع الســـياحة والتـــي هي من 
ضمن األهـــداف اإلســـتراتيجة للعام ٢٠٢٠؛ بهـــدف تعزيز 
وتنويـــع االقتصاد الوطني، منوًها بأن مملكة البحرين من 
أقـــل الدول تأثـــًرا بجائحة فيروس كورونـــا )كوفيد - ١٩( 
في المجال االقتصادي؛ بســـبب التنوع في االســـتثمارات 

االقتصادية وتنوع قاعدة االقتصاد الوطني للمملكة.
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