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:§ØædG ôjRh

…ô``ë``H ∞``«``°``UQ ∫hCG ø``«``°``Tó``J
∫É``°``ù``ªo ``dG »``©``«``Ñ``£``dG RÉ```¨```∏```d
ï«°ûdG §``Ø`æ`dG ô`` jRh ∞``°`û`c
øY áØ«∏N ∫BG áØ«∏N ø``H óªëe
∞«°UQ ∫hCG ø``«` °` Tó``Jh ∫É``ª` à` cG
∫É°ùoªdG »©«Ñ£dG RÉ``¨`∏`d …ô``ë` H
øjõîJ Ió`` Mh ø``e ∞``dCÉ` à` j …ò`` dG
,…ô``ë`H õ``LÉ``Mh CÉ` aô``eh ,á``ª` FÉ``Y
RÉ¨dG ô«îÑàd IQhÉ``é` e á°üæeh
,ájRÉ¨dG ¬àdÉM ≈dEG Oƒ©«d ∫É°ùªdG
øe RÉ¨dG π≤æd AÉªdG âëJ Ö«HÉfCGh
…ôH ≥aôeh ,ÅWÉ°ûdG ≈dEG á°üæªdG
ICÉ°ûæe ≈``dEG áaÉ°VEG ,RÉ``¨`dG º∏°ùàd
.ø«Lhôà«ædG êÉàfE’ ájôH
øe ¬àaÉ°†à°SG ∫Ó``N ∫É`` bh
.§ØædG ôjRh |
»a á«μjôeC’G IQÉéàdG áaôZ πÑb
RÉ¨dG OGô«à°SG ≈``dEG êÉàëf ’ ób ÉæfEG ,Üƒ«Jƒ«dG èeÉfôH ôÑY ,øjôëÑdG
,GôNDƒe OÓÑdG »a É¡aÉ°ûàcG ºJ »àdG äÉ«WÉ«àM’G ó©H ∫É°ùoªdG »©«Ñ£dG
á°UÉîHh »é«∏îdG ¿hÉ©àdG ¢ù∏ée ∫hO ™e IOÉL äÉKOÉëe ∑Éæg ¿CG Éªc
§Hôd RÉ¨dG Ö«HÉfCG •ƒ£N øe áμÑ°T áeÉbE’ ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áμ∏ªªdG
.¿hÉ©àdG ¢ù∏ée ∫hO á«≤ÑH øjôëÑdG
Gòg »a ¿hÉ©àdG õjõ©J ≈∏Y øjôëÑdG áμ∏ªe ¢UôM ô``jRƒ``dG ó``cCGh
∫OÉÑàd á°ü°üîàªdG äÉcô°ûdGh äÉª¶æªdGh äÉ¡édG ∞∏àîe ™e ∫ÉéªdG
áãjóëdG äÉ«æ≤àdG ¬«dEG â∏°UƒJ Ée çóMCG ≈∏Y ´ÓW’Gh äGôÑîdGh QÉμaC’G
≈dEG Égƒæe ,øjôëÑdG áμ∏ªe »a ábÉ£dGh RÉ``¨`dGh §ØædG ´É£b ôjƒ£àd
±É°ûμà°S’G »a QÉªãà°S’G ≈∏Y á«ªdÉ©dG á«£ØædG äÉcô°ûdG ™«é°ûJ á«ªgCG
.øjôëÑdG áμ∏ªe »a êÉàfE’Gh
1) á«£ØædG ™WGƒ≤dG »a ájQÉªãà°S’G ¢UôØdG ≈``dEG ôjRƒdG ¥ô£Jh
ôàeƒ∏«c 9000`H É¡àMÉ°ùe Qó≤J »àdGh ,øjôëÑdG áμ∏ªe »a (4h 3h 2h
øjôëÑdG è«∏N »a ™≤j …òdG (4) ºbQ ™WÉ≤dG ¢Uƒ°üîH ¬fEG ∫Ébh .™Hôe
»a ≥aóàdÉH CGóHh »ÑjôéàdG ôÄÑdG ôØM øe AÉ¡àf’G ºJ GôNDƒe ∞°ûàμªdG
.ÉÑjôb êÉàfE’G áª¶fCG ≈dEG ¬àaÉ°VEG ºàj ±ƒ°Sh ,»°VÉªdG ΩÉ©dG
(ájOÉ°üàb’G áëØ°üdG ≈∏Y π«°UÉØàdG)

á``ª`cÉ``ë`ª`∏d â``bDƒ`e ô`≤`e OÉ``ª`à`YG

á°†¡ædG Iô«°ùe »a πYÉa ∂jô°T IQÉéàdG áaôZ :∂∏ªdG
á```∏MôªdG √ò``g RÉ`àéà``°S ø``jôëÑdG
ø````«`°ü`∏`î`ª`dG É```¡`FÉ`æ`HCG ó`````YGƒ`°ù`H
ø««æjôëÑdG ∫É``ª` YC’G ∫É``LQh QÉéàdG Oƒ¡éH ¬àdÓL OÉ``°` TCGh
QÉªãà°S’G ¢Uôa ºYOh …OÉ°üàb’G ƒªædG á∏éY ™aO »a º¡FÉ£Yh
≈∏Y øjôëÑ∏d õ«ªàªdG …QÉªãà°S’Gh …QÉéàdG ™bƒªdG õjõ©Jh
ájQÉéàdG Iô°SCÓd ¬ªYO ¬àdÓL GócDƒe ,»ªdÉ©dGh »ª«∏bE’G ø«jƒà°ùªdG
á«ªæàdG §£N »a á∏YÉØdG É¡JÉªgÉ°ùe π°UGƒàd áaô¨∏dh ájOÉ°üàb’Gh
.»æWƒdG OÉ°üàb’G áeóîd ájOÉ°üàb’G áeƒ¶æªdGh
AÉ°†YCG ,¢``ù`eCG ájôaÉ°üdG ô°üb »a ∂∏ªdG ádÓL πÑ≤à°SG Éªc
á°SÉFôH »ª∏°ùdG ¢ûjÉ©à∏d »ªdÉ©dG óªM ∂∏ªdG õcôe AÉæeCG ¢ù∏ée
,AÉæeC’G ¢ù∏ée ¢ù«FQ áØ«∏N ∫BG áØ«∏N øH ódÉN ï«°ûdG QƒàcódG
øeÉ°†àdGh ¿hÉ©àdG ≈∏Y ºFÉ≤dG øjôëÑdG áμ∏ªe è¡f ¬àdÓL ócCG å«M
áÑ©°üdG ±hô¶dG πX »a á°UÉN ,á«fÉ°ùfE’G IƒNC’G õjõ©J QÉWEG »a
»ªdÉ©dG AÉHƒdG Gòg á¡LGƒªd π«Ñ°ùdG √QÉÑàYÉH ,ájô°ûÑdG É¡H ôªJ »àdG
øeC’Gh áë°üdG ºdÉ©dG Üƒ©°T πμd ¬àdÓL É«æªàe ,¬JÉ«YGóJ AGƒàMGh
.≈dÉ©J ¬∏dG ¿PEÉH á∏MôªdG √òg RhÉéJh áeÓ°ùdGh
≈∏Y ióØªdG ∂∏ªdG á``dÓ``L AÉ``æ` eC’G ¢ù∏ée ¢ù«FQ ™``∏`WCG Éªc
øe IƒYóH á«fÉ°ùfE’G πLCG øe IÓ°üdG »a øjôëÑdG áμ∏ªe ácQÉ°ûe
øe á«eÉ°S ácQÉÑªH äAÉL »àdGh ,á«fÉ°ùfE’G IƒNEÓd É«∏©dG áæé∏dG
á«YÉªàL’G äÉ«°üî°ûdGh øjódG AÉª∏Y øe ójó©dG ácQÉ°ûªH ,¬àdÓL
.á«aÉ≤ãdGh
(2¢U π«°UÉØàdG)

∞MÉàªdG QhóH øeDƒf ÉædRÉe :á``aÉ≤ãdG «
ô``NB’G ™``e π``°UGƒàdG Qƒ``°ùL AÉ``æH »``a
(4¢U π«°UÉØàdG)

äGQÉ``«`∏`ª`dG ≥````Ø`æ`J ¿Gô`````jEG
É«fhôàμdEG Ö©``°ûdG ≈∏Y Iô£«°ù∏d
áÑbGôeh OÓÑdG ≈∏Y Iô£«°ùdG ΩÉμMEG øe ójõªdG ≈``dEG ±ó¡J ´É°ùe »a
âfôàfEG áμÑ°T AÉ°ûfE’ á∏FÉW ≠dÉÑe ¿Gô``jEG áeƒμM â≤ØfCG zÉ«fhôàμdEG{ É¡Ñ©°T
.¿ƒæWGƒªdG É¡dhGóàj »àdG äÉeƒ∏©ªdG äGQÉ°ùe »a ºμëàdG πLCG øe ,zá∏jóH{
190 »dGƒM ≥ØfCG ¿Gô¡W ΩÉ¶f ¿CG »fGôjE’G ¿ÉªdôÑdG »a çÉëHC’G õcôe Qóbh
Ö©°üdG øeh .zá«æWƒdG äÉeƒ∏©ªdG áμÑ°T{ AÉ°ûfEG ≈∏Y »fGôjEG ∫ÉjQ ¿ƒ«∏jôJ
πμ°ûH »fGôjE’G ∫ÉjôdG ¢†ØîfG PEG ,»μjôeC’G Q’hódÉH QƒcòªdG ≠∏ÑªdG ôjó≤J
±ô°üdG ô©°S ≥«Ñ£J ºJ GPEG øμd ,á«°VÉªdG á∏«∏≤dG äGƒæ°ùdG ∫Ó``N Oô£e
Q’hO äGQÉ«∏e 4^5 ≈dEG π°üj áμÑ°ûdG √òg ≈∏Y ¥ÉØfE’G ¿EÉa »dÉëdG »ª°SôdG
.πbC’G ≈∏Y
øμd ,øjó≤Y ƒëf òæe âfôàfE’G ≈``dEG ∫ƒ°UƒdG »``fGô``jE’G ΩÉ¶ædG ó«≤jh
≥HÉ°ùdG Oó°ûàªdG ¢ù«FôdG IQGOEG ≈dEG Oƒ©J á«∏NGO zâfGôàfEG{ áμÑ°T AÉ°ûfEG Iôμa
»fGôjE’G zGOQÉ``a ƒ``jOGQ{ ôcP Éªd É≤ah ,2005 ΩÉY »a OÉéf …óªMCG Oƒªëe
™bGƒªdG øe ±’B’G ¿GôjEG ÖéëJh .IóëàªdG äÉj’ƒdG øe åÑj …òdG ¢VQÉ©ªdG
á°VQÉ©e á«°SÉ«°S äÉ¡éd iô``NCGh ájQÉÑNEG ™bGƒe É¡æ«H øe ,á«fhôàμdE’G
äÉjôë∏d É©ªb á«bƒ≤M äÉª¶æe ÉgôÑà©J ø«M »a ,¬d Gójó¡J ΩÉ¶ædG ÉgôÑà©j
íª°ùJ ødh ,§≤a É«∏NGO á∏jóÑdG âfôàfE’G áμÑ°T πªY ¿ƒμ«°Sh .OÓÑdG »a
IQó≤dG »fGôjE’G ΩÉ¶ædG íæªj Ée ,êQÉîdG øe É¡©e ∫É°üJ’G hCG É¡«dEG ∫ƒNódÉH
ô°ûæH §≤a ìÉª°ùdGh ,ΩQÉ``°`U πμ°ûH É¡àHÉbQh áμÑ°ûdG ≈∏Y Iô£«°ùdG ≈∏Y
.¬H ìô°üªdG iƒàëªdG

áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y ø``H óªM ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†M ó``cCG
IQÉéJ áaôZ ¬``H ™∏£°†J …ò``dG …OÉ``jô``dG Qhó``dG ióØªdG OÓ``Ñ`dG ∂∏e
§«°ûæJh »YÉæ°üdGh …QÉéàdG ´É£≤dG áeóN »a øjôëÑdG áYÉæ°Uh
á¡LGƒªd É¡JGQOÉÑeh áaô¨dG Oƒ¡éH ¬àdÓL Égƒæe ,¬``FGOCG ôjƒ£Jh
Éjƒ«Mh ÓYÉa Éμjô°T ÉgQÉÑàYÉH ,ÉgQÉKBG øe ∞«ØîàdGh ÉfhQƒc áëFÉL
¬eó≤J Éeh ¢UÉîdG ´É£≤∏d GôjóL Óãªeh ,á∏eÉ°ûdG á°†¡ædG Iô«°ùe »a
´É£≤∏d ÉªYO äÉ«dÉ©ah á£°ûfCG øe á«æjôëÑdG ∫ÉªYC’G ∫ÉLQ á«©ªL
.…QÉéàdG
√òg RhÉ``é`J ≈∏Y IQOÉ``b áμ∏ªªdG ¿CÉ` H ¬à≤K ø``Y ¬àdÓL Üô`` YCGh
á«æWƒdG É¡JGAÉØch ø«°ü∏îªdG É¡FÉæHCG óYGƒ°Sh Oƒ¡éH á∏MôªdG
õjõ©Jh äÉÑ°ùàμªdG ájÉªëd äÉÑKh Ωõ©H πÑ≤à°ùªdG ƒëf ¥Ó£f’Gh
.øjôëÑdG ∫É«LCGh ø«æWGƒª∏d π°†aCG πÑ≤à°ùªd Qƒ£àdGh á«ªæàdG Iô«°ùe
IQÉéJ áaôZ ¢ù«FQ ¢SÉf ô«ª°S ∫ÉÑ≤à°SG ∫ÓN ¬àdÓL ó``cCG Éªc
á«©ªL IQGOEG ¢ù∏ée ¢ù«FQ »fÉjõdG ó°TGQ ódÉNh øjôëÑdG áYÉæ°Uh
∞JÉμJ á«ªgCG ¢ùeCG ájôaÉ°üdG ô°üb »a á«æjôëÑdG ∫É``ª`YC’G ∫É``LQ
πª©dG áØYÉ°†eh á«æWƒdG äÉÑ°ùàμªdG ≈∏Y ®ÉØëdG πLCG øe Oƒ¡édG
.»æjôëÑdG OÉ°üàb’G Rõ©jh ºYój ÉªH áægGôdG á∏MôªdG äÉ«YGóJ RhÉéàd
´É£≤dÉH á≤∏©àªdG ™«°VGƒªdG øe OóY ¢VGô©à°SG AÉ≤∏dG ∫ÓN ºJh
äÉYÉ£≤dG »a ¬à£°ûfCGh ¬éeGôH §«°ûæJh õjõ©J á∏°UGƒªd ¢UÉîdG
.áægGôdG ±hô¶dG πX »a áØ∏àîªdG

.∂∏ªdG ádÓL |

IôLDƒªdG äÓé``°ùdG áëaÉμªd »``é«∏N ¿ƒfÉb OGó``YEG :IQÉéàdG ô``jRh

ƒ``L á≤£`æ`e »`a ó`©`H ø`Y á`«`FÉæédG
∂dPh ,ƒ``L á≤£æe »a ºcÉëª∏d ÉàbDƒe Gô≤e ∫ó©dG IQGRh äóªàYG
…ô«KC’G π≤ædG ôÑY ó©H øY á«FÉæédG áªcÉëªdG á«fÉμeEG ô«aƒJ QÉ``WEG »a
πX »``a ∂``dP á°üàîªdG áªμëªdG äQô`` b ∫É``M »``a (»``Fô``ª`dG ∫É``°` ü` J’G)
-ó«aƒc) ÉfhQƒc ¢Shô«a QÉ°ûàfG øe óë∏d IòîàªdG ájRGôàM’G äGAGôLE’G
ôjRh √Qó°UCG QGôb »a ∂dP AÉL .™«ªédG áeÓ°Sh áë°U ≈∏Y ÉXÉØM (19
.áØ«∏N ∫BG »∏Y øH ódÉN ï«°ûdG ±ÉbhC’Gh á«eÓ°SE’G ¿hDƒ°ûdGh ∫ó©dG
QGƒéH ƒL á≤£æe »a øFÉμdG ™bƒªdG OÉªàYG ºJ ¬fCG ≈dEG QGô≤dG QÉ°TCGh
∫ó©dG IQGRh ™Ñàj ,ºcÉëª∏d âbDƒe ô≤ªc A’õædG π«gCÉJh ìÓ°UEG IQGOEG
¬fhDƒ°T º«¶æJh ¬«∏Y ±Gô°TE’G ≈dƒàJh ,±ÉbhC’Gh á«eÓ°SE’G ¿hDƒ°ûdGh
á«FÉæédG áªcÉëªdG äGAGôLEG π≤æd ô≤ªdG Gòg ¢ü°üîojh ,¬dÉªYCG ô««°ùJh
.Ióªà©oªdG á«fhôàμdE’G πFÉ°SƒdG ΩGóîà°SÉH ó©oH øY
Iô°TÉÑoe ô≤e øe GAõ``L ôÑà©oj â``bq Dƒ`ªo `dG ô≤ªdG ¿CG QGô``≤`dG »a AÉ``Lh
¿ƒfÉ≤dG »a ¬d IQô≤oªdG ΩÉμMC’G ¬fCÉ°T »a …ô°ùJh ,É¡JGAGôLEG áªμëªdG
ΩÉëe Qƒ°†M RGƒLh áeÉ©dG áHÉ«ædG AÉ°†YCG óMCG Qƒ°†M ÜƒLh á°UÉîHh
ô°VÉëdG áeÉ©dG áHÉ«ædG ƒ°†Y ≈dƒàj ¿CG ≈∏Y ,∂``dP OGQCG ≈àe º¡àªdG ™e
»a É¡eÉ¶pàfGh áªcÉëoªdG ô«°S ø°ù oM ádÉØμd áeRÓdG äGAGô``LE’G πc §Ñ°V
.âbDƒªdG ô≤ªdG
(çOGƒMh ÉjÉ°†b áëØ°U ≈∏Y π«°UÉØàdG)
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.IQÉéàdG ôjRh |

.áfQÉ≤ªdG
∂∏ªJ ¿ƒfÉb ´hô°ûe ≈∏Y ¢ù∏éªdG ≥aGh á«fÉK á¡L øe
äGQÉ≤©dG á«Hô©dG è«∏îdG ∫hód ¿hÉ©àdG ¢ù∏ée ∫hO »æWGƒe
ôjRh á≤aGƒªH ∂dPh øjôëÑdG áμ∏ªe »a »°VGQC’Gh á«æÑªdG
≈∏Y ô°üà≤j ¿CGh ,±É`` `bhC’Gh á«eÓ°SE’G ¿hDƒ`°`û`dGh ∫ó``©`dG
.»fGôª©dG §«£îàdG ÉgOóëj »àdG ≥WÉæªdG
∫ó©dG ô``jRh áØ«∏N ∫BG »∏Y øH ódÉN ï«°ûdG ó``cCG √Qhó``H
¬æμdh ,á«é«∏îdG áæWGƒªdG ≈∏Y ôKDƒj ’ ¿ƒfÉ≤dG ´hô°ûe ¿CG
,πãªdÉH á∏eÉ©ªdG CGóÑe ≥«Ñ£J »a áHƒ∏£ªdG áfhôªdG ≥≤ëj
äÉ«μ∏ªdG Ωôàëjh »©LQ ôKCÉH ≥Ñ£j ’ ¿ƒfÉ≤dG ¿CG ≈∏Y GOó°ûe
.áªFÉ≤dG
(6¢U π«°UÉØàdG)

´hô°ûe ôjôªJ ≈∏Y iQƒ°ûdG ¢ù∏ée ≥``aGh ¬ÑfÉL øe
ódÉN ó``cCGh ,øjôëÑdG áYÉæ°Uh IQÉéJ áaôZ ¿ƒfÉb πjó©àH
¢ù∏éªdÉH ájOÉ°üàb’Gh á«dÉªdG ¿hDƒ°ûdG áæéd ¢ù«FQ »£≤°ùªdG
»a á£°SƒàªdGh Iô«¨°üdG äÉ°ù°SDƒªdG ≥M »a ±ÉëLEG ’ ¬fCG
Iô«¨°üdG äÉcô°ûdG âëæe äÓjó©àdG ¿CG ≈dEG Éàa’ ,äÓjó©àdG
%32 πãªà°S á£°SƒàªdG äÉcô°ûdGh ,äGƒ°UC’G πªée øe %34
øe %66 íÑ°ü«°S É©e Éª¡Yƒªée ¿CG …CG ;äGƒ°UC’G πªée øe
.Iô«ÑμdG äÉcô°û∏d %35 πHÉ≤e »a äGƒ°UC’G
∫ÓN øe äGƒ°UC’G ™jRƒJ »a ádGó©dG Éæ≤≤M ÉæfCG ±É°VCGh
,IQÉéàdG áaôZ AGOCG »a á«Yƒf á∏≤f ≥≤ëà°S »àdG äÓjó©àdG
,iô``NCG áëjô°T ≈∏Y ≈¨£J ¿CG áëjô°T …C’ øμªj ’ å«ëH
äÉ©jô°ûàdÉH ≥∏©àj Éª«a É¡à«°Uƒ°üN ádhO πμd ¿CG ≈dEG Gô«°ûe

:ó«ª◊GóÑY óªMCG Öàc
áMÉ«°ùdGh IQÉéàdGh áYÉæ°üdG ôjRh »fÉjõdG ójGR ∞°ûc
äÉHƒ≤©dG ß«∏¨àd »é«∏N ¿ƒfÉb ´hô°ûe OGóYEG …ôéj ¬fCG øY
ôà°ùà∏d …ó°üàdGh IôLDƒªdG ájQÉéàdG äÓé°ùdG áëaÉμªd
ájQÉéJ ôWÉîe øe IôgÉ¶dG √òg ¬∏ãªJ Éªd ∂dPh ,…QÉéàdG
øe %60 ¿CG ø``Y ô``«`KCG É``e É°†aGQ ,äÉ©ªàéªdG ≈∏Y á«æeCGh
.IôLDƒe áμ∏ªªdG »a äÓé°ùdG
äÓé°ùdG Oó``Y ¿EG ¢``ù`eCG iQƒ``°`û`dG ¢ù∏ée ΩÉ`` eCG ∫É``bh
∂∏àªj ,πé°S ∞``dCG 46 »dGƒM ≠∏Ñj IQGRƒ``dG ió``d á∏é°ùªdG
øe %14 ≈``dEG ¬àÑ°ùf π°üJ Ée %100 áÑ°ùæH É¡æe Ö``fÉ``LC’G
äÓé°ùdÉH íª°ùJ ’ IQGRƒ``dG ¿CG ÉØ«°†e ,äÓé°ùdG »dÉªLEG
.ôeC’G Gò¡d áeÉJ áëaÉμe ∑Éægh ôà°ùàdÉH hCG IôLDƒªdG

»ÑæLCG πeÉY ∞``dCG 488 πª``°T §``°ûf πé``°S ∞dCG 77^6 :πª©dG ôjRh
ióe øe ≥≤ëàdGh äÓé°ùdG ≈∏Y á≤MÓdG áHÉbôdG ¢SQÉªJ
¿ƒfÉ≤dG ΩÉμMCÉH »ÑæLC’G πeÉ©dGh πª©dG ÖMÉ°U øe πc ΩGõàdG
.¬d IòØæªdG äGQGô≤dGh
πé°ùdG øe ôLÉàc πª©dG ÖMÉ°U ó«b Ö£°T ∫É``M »``ah
AÉ¨dEG ºàj ¬fEÉa •É°ûædG ¬àdhGõe ¢ü«NôJ AÉ¨dEG hCG …QÉéàdG
.á«ÑæLC’G ádÉª©∏d πª©dG íjQÉ°üJ
ºã∏c ÖFÉæ∏d ∫GDƒ`°`S ≈∏Y πª©dG ô``jRh OQ »``a ∂``dP AÉ``L
ΩÉY òæe á£°ûædG ô«Zh á£°ûædG äÓé°ùdG OóY ∫ƒM »μjÉëdG
.¿B’G ≈àM 2016

(5¢U π«°UÉØàdG)

:ÜÉjO ó«dh Öàc
¿Gó«ªM π«ªL á«YÉªàL’G á«ªæàdGh πª©dG ôjRh ∞°ûc
,77651 ≠∏H 2020 ¢SQÉe ≈àM á£°ûædG äÓé°ùdG OóY ¿CG
487974 á£°ûædG äÓé°ùdG iód á«ÑæLC’G ádÉª©dG â¨∏H Éª«a
≈àM á£°ûædG ô«Z äÓé°ùdG OóY ¿EG πª©dG ôjRh ∫Ébh .ÓeÉY
á«ÑæLC’G ádÉª©dG OóYh ,Óé°S 169865 ≠∏H 2020 ¢SQÉe
áÄ«g ¿CG Éë°Vƒe ,ÓeÉY 46123 á£°ûædG ô«Z äÓé°ùdG iód
QGó°UEG ≈∏Y á≤HÉ°ùdG áHÉbôdG ¢SQÉªJ πª©dG ¥ƒ°S º«¶æJ
QGó°UEG πÑ≤J ’h ,•hô°ûdG ôaGƒJ å«M øe πª©dG íjQÉ°üJ
∂dòch ,á£°ûædG ô«Z äÓé°ù∏d πª©dG íjQÉ°üJ ójóéJ hCG

ôÑY á«°üî°ûdG á``jÉ``bƒ``dG äGó``©` e AGô``°` T
≈∏Y ∂dP ±ÓîH ¿hóªà©j ºgh ,âfôàfE’G
á«bGƒdG äGQÉ¶ædG ∂``dP »a ÉªH ,äÉYôÑàdG
.á«∏ëªdG ¢SQGóªdG É¡eó≤J »àdG äÉ©Ñ≤dGh
¢ù«dh ,´ÉØJQ’G »a ∞«dÉμàdG ôªà°ùJh
πHÉ≤e ø«ØXƒªdG OGOôà°SG øª°†j Ée ∑Éæg
.º¡°ùØfCÉH Éghôà°TG »àdG äGó©ªdG
π``°`†`aCG{ ¿EG ø«∏«g Qƒ``à` có``dG ∫ƒ``≤` Jh
IRƒ``é`ë`e zá«°üî°ûdG á``jÉ``bƒ``dG äGó``©` e

ájÉbƒdG ≈∏Y ¿ƒ∏°üë«°S º¡fCÉH ¿ÉæÄªW’G
.ihó©dG øe á«aÉμdG
πª©J zâfƒ∏H »Hô«c ø«∏«g{ IQƒàcódG
á«ë°üdG ójÉ°SôØjQ ácô°T »a áeÉY áÑ«ÑW
âdÉbh .ô«°ûeÉ¡¨æJƒf á©WÉ≤ªH OQƒØàjQ »a
äGó©e …CG ≥∏àJ ºd ácô°ûdG ¿EG »°S »H »Ñd
πFGhCG òæe ,áeƒμëdG øe á«°üî°ûdG ájÉbƒ∏d
.»°VÉªdG ¢SQÉe
≈dEG GhCÉ`é`d á«Ñ£dG º``≤`WC’G ¿EG âdÉbh

¢``SƒbÉf

..ó``«©dG

ÉfhQƒc QÉ``°ûàf’ ô£N
:»°ùæe π°VÉa Öàc

.πª©dG ôjRh |

á````jÉ``bƒ``dG äGhOCG ¿hô``à`````°ûj Gô`````à```∏``é`fEG AÉ````Ñ``WCG ∞````°ü``f
äÉ`Yô`Ñ`à`dG ≈``∏Y ¿hó`ª`à`©`j hCG º```¡`à`≤`Ø`f ≈```∏`Y á`«```°ü``î`°û`dG
¿CG iô```Jh .ô``WÉ``î` ª` dG á``«`dÉ``©`dG ∞``bGƒ``ª`∏`d
¿ƒ°†Z »a óØæà°S á«dÉëdG á©æbC’G äGOGóeEG
™°VƒdG ¿CG ó≤à©Jh ,ø«YƒÑ°SCG ≈dEG ´ƒÑ°SCG
.Oƒ«≤dG ™aQ ™e GAƒ°S OGOõj ¿CG íLôªdG øe
»Øàîj ¿CG ™bƒàf ’{ :ø«∏«g ∞«°†Jh
ÉæaƒN .Öjôb âbh …CG »a ÉfQhQƒc ¢Shô«a
,πÑ≤ªdG ∞jôîdG »a çóë«°S Éªe ƒg ôÑcC’G
ø«H ábôØàdG π«ëà°ùªdG ø``e ¿ƒμj ÉeóæY
ÜÉ°üe ƒg øeh ,ÉfQhQƒμH ÜÉ°üe ƒg øe
.ájƒà°ûdG äÉ°Shô«ØdG øe ájOÉ©dG ´GƒfC’ÉH
ájÉbƒdG äGó©e AGóJQG ™«ªédG ≈∏Y ø«©à«°S
.zá«°üî°ûdG
ºd º¡fEG í°ùª∏d AÉÑWC’G å∏K ƒëf ∫Ébh
hCG ,á«°üî°ûdG ájÉbƒdG äGó©e øY GƒKóëàj
hCG ,QÉÑàN’G äGhOCG hCG ,á«Ñ£dG º≤WC’G ¢ü≤f
ºà«°S ¬fCG ¿hó≤à©j ’ º¡fC’ ;ájhOC’G ¢ü≤f
.Gƒ∏©a GPEG AGôLEG …CG PÉîJG
á«fÉ£jôÑdG á«Ñ£dG á«©ªédG äó``cCGh
πÑb á«aÉc á«FÉbh äGó©e ô«aƒJ IQhô``°`V
»æ©j ∂`` dP ¿C’ ;¥Ó`` ` `ZE’G Oƒ``«` b ∞``«`Ø`î`J
É¡eó≤J »àdG ájOÉ©dG äÉeóîdG ±ÉæÄà°SG
πeÉ©àdGh ,á«æWƒdG á«ë°üdG äÉeóîdG áÄ«g
ø«HÉ°üªdG ô«Z ≈°VôªdG øe ôÑcCG OóY ™e
.ÉfhQƒc AÉHƒH

º`````F’h äGRƒ```é`M

Gôà∏éfEG »a AÉÑWC’G ∞°üf ¿ƒμj ÉªHQ
á«°üî°ûdG á``jÉ``bƒ``dG äGó`` ©` `e ¿hô``à` °` û` j
≈∏Y ¿hóªà©j hCG ,á°UÉîdG º¡à≤Øf ≈∏Y
á«©ªédG ¬JôLCG í°ùªd É≤ah ∂dPh ,äÉYôÑàdG
…òdG í°ùªdG óLh Éªc ,á«fÉ£jôÑdG á«Ñ£dG
»a 65 ¿CG Ö«ÑW ∞``dCG 16 ø``e ô``ã`cCG πª°T
,É«FõL ¿ƒ«ªëe º¡fCG ¿hô©°ûj º¡æe áFÉªdG
§îdG ≈∏Y ,¥Ó``WE’G ≈∏Y ø««ªëe ô«Z hCG
∫É``bh .É``fhQƒ``c ¢``Shô``«`a á`` `eRC’ »``eÉ``eC’G
™«ªL ≈dEG IAÉ°SEG{ áHÉãªH ™°VƒdG ¿EG ºgóMCG
.zø«ØXƒªdG
øe áFÉªdG »a 48 ¿CG ´Ó£à°S’G óLhh
ájÉbƒdG äGó©e Ghôà°TG º¡fCÉH GhOÉaCG AÉÑWC’G
hCG ,º¡ª°ù≤d hCG º¡°ùØfC’ Iô°TÉÑe á«°üî°ûdG
ácô°T hCG ájô«N á°ù°SDƒe øe äÉYôÑJ Gƒ≤∏J
¢ù«FQ ∫ƒÑZÉf ófÉ°ûJ QƒàcódG ∫Ébh .á«∏ëe
»H{`d á«fÉ£jôÑdG á«Ñ£dG á«©ªédG ¢ù∏ée
âëJ øëf »dÉëdG âbƒdG »``a{ :z»°S »H
.zäGhOC’G AGô°T hCG äÉYôÑàdG áªMQ
’h ,ø``eC’G Éæëæªj ’ Gò``g{ :±É``°`VCGh
É¡fCÉH Égó¡©Jh áeƒμëdG ΩGõ``à`dG ™e ≥Øàj
´Ó£à°S’G ¿EG ∫Ébh .zá∏eÉ©dG É¡Jƒb »ªëà°S
π°üJ º``d É¡æμd ,äGOGó`` ` eE’G ø°ùëJ ô``¡`XCG
ø«ØXƒªdG ™«ªéd øμªj å«M á£≤f ≈``dEG

≥jôØdG äGô``jò``ë` J ø``e º``Zô``dÉ``H
ÉfhQƒc ¢Shô«a áëaÉμªd »æWƒdG
äÉ©ªéJ …CG ™æªH (19-ó``«` aƒ``c)
áëaÉμe QÉ`` `WEG »``a Iô``«`Ñ`c á``«`∏`FÉ``Y
GhCGóH ø«æWGƒe ¿EÉa ¢VôªdG QÉ°ûàfG
ΩÉ©£dG º`` F’hh äÉ``Ñ` Lh õéM »``a
ºYÉ£ªdG iôÑc øe áJhÉØàe äÉ«ªμH
ΩÉjC’ GOGó©à°SG á≤HÉ°ùdG ΩÉjC’G ∫ÓN
.∑QÉÑªdG ô£ØdG ó«Y
™e zè«∏îdG QÉÑNCG{ â∏°UGƒJh
Iô«¡°ûdG ºYÉ£ªdG ÜÉë°UCG øe OóY
GhócCG óbh ,AGó¨dG äÉÑLh ïÑW »a
äÉ©bƒàdG ¥Éa äGRƒéëdG ºéM ¿CG
ÖÑ°ùH á∏°UÉëdG á``eRC’G øe ºZôdÉH
ø«ë°Vƒe ,ÉfhQƒc ¢Shô«a QÉ°ûàfG
Ée ìhGô``J º``F’ƒ``dG äÉÑ∏W ºéM ¿CG
¢UÉî°TCG Iô°ûY »ØμJ äÉ«ªc ø«H
ΩÉjCG »fÉKh ∫hC’ É°üî°T 25 ≈àM
.¢Uƒ°üîdÉH ó«©dG
(5¢U π«°UÉØàdG)
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∫ÉªYC’G ∫ÉLQ á«©ªLh áYÉæ°üdGh IQÉéàdG áaôZ »``°ù«FQ πÑ≤à°ùj ∂∏ªdG
É```gQÉ```KBG ø```e ∞``«``Ø``î``à``dGh É````fhQƒ````c á``ë``FÉ``L á``¡``LGƒ``ª``d á```aô```¨```dG Oƒ``¡``é``H √ƒ```æ```j ¬``à``dÓ``L

è````eGô````H §```«```°```û```æ```J á````∏````°````UGƒ````e ¢````VGô````©````à````°````SG
á```æ```gGô```dG ±hô`````¶`````dG π````X »````a ¢````UÉ````î````dG ´É````£````≤````dG
√òg RhÉéJ ≈∏Y IQOÉb áμ∏ªªdG ¿CÉH ¬à≤K øY ¬àdÓL ÜôYCGh
á«æWƒdG É¡JGAÉØch ø«°ü∏îªdG É¡FÉæHCG óYGƒ°Sh Oƒ¡éH á∏MôªdG
äÉÑ°ùàμªdG ájÉªëd äÉÑKh Ωõ©H πÑ≤à°ùªdG ƒëf ¥Ó£f’Gh
ø«æWGƒª∏d π°†aCG πÑ≤à°ùªd Qƒ£àdGh á«ªæàdG Iô«°ùe õjõ©Jh
.øjôëÑdG ∫É«LCGh
øjôëÑdG áYÉæ°Uh IQÉéJ áaôZ ¢ù«FQ Üô``YCG ,¬ÑfÉL øe
≠dÉHh √ôμ°T º«¶Y øY ájQÉéàdG Iô``°`SC’G øY áHÉ«fh ¬ª°SÉH
á«eÉ°ùdG ¬àdÓL äÉ¡«LƒJ ≈∏Y ióØªdG ∂∏ªdG ádÓéd ¬fÉæàeG
…QÉéàdG ´É£≤∏d ájÉYQh ΩÉªàgG øe ¬àdÓL ¬«dƒj Ée ≈∏Yh
¬H ≈¶ëJ …òdG ô«ÑμdG ºYódÉH Gk ó«°ûe ,áμ∏ªªdG »a …OÉ°üàb’Gh
á∏°UGƒe Gk ócDƒeh ,ádÓédG ÖMÉ°U øe ¢UÉîdG ´É£≤dGh áaô¨dG
É``fhQƒ``c áëFÉL äÉ``«`YGó``Jh QÉ`` KBG á¡LGƒªd Oƒ¡édG π``c ∫ò``H
.á«æ©ªdG äÉ¡édG ™«ªL øe ¿hÉ©àdÉH
ø«©e ô«N âfÉc ≥jô©dG É¡îjQÉJ ióe ≈∏Y áaô¨dG ¿CG ócCGh
,»æWƒdG OÉ°üàbÓd áªYGódG ájƒªæàdG ÉgOƒ¡L »a áeƒμë∏d
.»æjôëÑdG ¢UÉîdG ´É£≤dG øY ôÑ©ªdG äƒ°üdG ∫GõJ’h âfÉch

∂∏ªdG ¬dÓL ≈∏Y π«°†ØdG ô¡°ûdG Gòg ó«©j ¿G ¬∏dG ø«YGO ¿É°†eQ
¿Gh äÉcôÑdGh øª«dGh ô«îdÉH ºjôμdG øjôëÑdG Ö©°Th ióØªdG
.áª¨dG √òg á«eÓ°SE’Gh á«Hô©dG áeC’G øY ™aôj
á≤∏©àªdG ™«°VGƒªdG øe OóY ¢VGô©à°SG AÉ≤∏dG ∫ÓN ºJ Éªc
¬à£°ûfCGh ¬éeGôH §«°ûæJh õjõ©J á∏°UGƒªd ¢UÉîdG ´É£≤dÉH
.áægGôdG ±hô¶dG πX »a áØ∏àîªdG äÉYÉ£≤dG »a
ø««æjôëÑdG ∫ÉªYC’G ∫ÉLQh QÉéàdG Oƒ¡éH ¬àdÓL OÉ°TCGh
QÉªãà°S’G ¢Uôa ºYOh …OÉ°üàb’G ƒªædG á∏éY ™aO »a º¡FÉ£Yh
≈∏Y øjôëÑ∏d õ«ªàªdG …QÉªãà°S’Gh …QÉéàdG ™bƒªdG õjõ©Jh
Iô°SCÓd ¬ªYO ¬àdÓL Gk ócDƒe ,»ªdÉ©dGh »ª«∏bE’G ø«jƒà°ùªdG
á∏YÉØdG É¡JÉªgÉ°ùe π°UGƒàd áaô¨∏dh ájOÉ°üàb’Gh ájQÉéàdG
OÉ°üàb’G áeóîd ájOÉ°üàb’G áeƒ¶æªdGh á«ªæàdG §£N »a
.»æWƒdG
πLCG øe Oƒ¡édG ∞JÉμJ á«ªgCG ióØªdG ∂∏ªdG ádÓL ócCG Éªc
RhÉéàd πª©dG áØYÉ°†eh á«æWƒdG äÉÑ°ùàμªdG ≈∏Y ®ÉØëdG
.»æjôëÑdG OÉ°üàb’G Rõ©jh ºYój ÉªH áægGôdG á∏MôªdG äÉ«YGóJ

∫BG ≈°ù«Y ø``H óªM ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†M ó``cCG
¬H ™∏£°†J …ò``dG …OÉ``jô``dG Qhó``dG ióØªdG OÓ``Ñ`dG ∂∏e áØ«∏N
…QÉéàdG ´É£≤dG áeóN »a øjôëÑdG áYÉæ°Uh IQÉéJ áaôZ
Oƒ¡éH ¬àdÓL Ék gƒæe ,¬``FGOCG ôjƒ£Jh §«°ûæJh »YÉæ°üdGh
øe ∞«ØîàdGh ÉfhQƒc áëFÉL á¡LGƒªd É¡JGQOÉÑeh áaô¨dG
á°†¡ædG Iô«°ùe »a Ék jƒ«Mh Ók YÉa Ék μjô°T ÉgQÉÑàYÉH ,ÉgQÉKBG
á«©ªL ¬eó≤J É``eh ¢UÉîdG ´É£≤∏d GôjóL Óãªeh ,á∏eÉ°ûdG
´É£≤∏d Ék ªYO äÉ«dÉ©ah á£°ûfCG øe á«æjôëÑdG ∫ÉªYC’G ∫ÉLQ
.…QÉéàdG
Qƒ°†ëH ,ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†M ∫ÉÑ≤à°SG ∫ÓN ∂dP AÉL
πãªªdG áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y ø``H óªM ø``H ¬∏dGóÑY ï«°ûdG ƒª°S
∫BG óªMCG øH ódÉN ï«°ûdGh ,ióØªdG ∂∏ªdG ádÓéd »°üî°ûdG
ó«°ùdG ,¢ùeG ájôaÉ°üdG ô°üb »a ,»μ∏ªdG ¿GƒjódG ôjRh áØ«∏N
,øjôëÑdG áYÉæ°Uh IQÉéJ áaôZ ¢ù«FQ ¢SÉf ¬∏dG óÑY ô«ª°S
∫ÉLQ á«©ªL IQGOEG ¢ù∏ée ¢ù«FQ »fÉjõdG ó°TGQ ódÉN ó«°ùdGh
øe ô``NGhC’G ô°û©dÉH ¬àdÓéd ÉcQÉH å«M ,á«æjôëÑdG ∫ÉªYC’G

´É£≤∏d ∂``∏ªdG IófÉ°ùe :á``aô¨dG ¢``ù«FQ
OÉ``°üàb’G ƒ``ªf »``a â``ª¡°SCG ¢``UÉîdG
RGõàYG ≥«ªY øY ¢SÉf ô«ª°S øjôëÑdG áYÉæ°Uh IQÉéJ áaôZ ¢ù«FQ ÜôYCG
√GóHCG Éªd á«YÉæ°üdGh ájQÉéàdG Iô°SC’Gh É¡JQGOEG ¢ù∏éeh áaô¨dG ôμ°T πjõLh
øe ióØªdG OÓÑdG πgÉY áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y øH óªM ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†M
¢UÉîdG ´É£≤∏dh áaô¨∏d Iôªà°ùe IófÉ°ùeh π°UGƒàe ºYOh á«eÉ°S äÉ¡«LƒJ
.∑QÉÑªdG ¿É°†eQ ô¡°T øe ôNGhC’G ô°û©dG áÑ°SÉæªH ¬àdÓL AÉ≤∏H ¬aô°ûJ ∫ÓN
¬àdÓL ºYO ≈dEG ôjó≤àdGh ¿Éæàe’G øe ô«ãμH ô¶æJ áaô¨dG{ ¿CG ≈dEG âØdh
äÉ«fÉμeE’G π«¡°ùJh øjôëÑdG QÉéJ º``YO »``a áaô¨dG ÉgÉæÑàJ »àdG Oƒ¡é∏d
ájQÉéàdG øjôëÑdG á°†¡f »a á∏ãªàªdG É¡aGógCGh É¡àdÉ°SQ øe ÉbÓ£fG º¡eÉeCG
∞«ØîàdGh ÉfhQƒc áëFÉL á¡LGƒªd É¡JGQOÉÑeh ÉgOƒ¡L ∂dòch ,ájOÉ°üàb’Gh
Óãªeh ,á∏eÉ°ûdG á°†¡ædG Iô«°ùe »a Éjƒ«Mh ÓYÉa Éμjô°T ÉgQÉÑàYÉH ,ÉgQÉKBG øe
.zøjôëÑdG áμ∏ªªH ¢UÉîdG ´É£≤∏d GôjóL
…òdG …OÉjôdG Qhó``dG á«ªgCG øe ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†M √ó``cCG Ée øqªK Éªc
»YÉæ°üdGh …QÉéàdG ´É£≤dG áeóN »a øjôëÑdG áYÉæ°Uh IQÉéJ áaôZ ¬H ™∏£°†J
Iô°SCÓd º``YO øe ¬àdÓL √Gó``HCG É``eh ,¬`` FGOCG ôjƒ£Jh §«°ûæJh ¬JÉÄa ∞∏àîªH
á«ªæàdG §£N »a á∏YÉØdG É¡JÉªgÉ°ùe π°UGƒàd áaô¨∏dh ájOÉ°üàb’Gh ájQÉéàdG
≈dEG á«eÉ°ùdG ¬àdÓL IƒYOh ,»æWƒdG OÉ°üàb’G áeóîd ájOÉ°üàb’G áeƒ¶æªdGh
πª©dG áØYÉ°†eh ,á«æWƒdG äÉÑ°ùàμªdG ≈∏Y ®ÉØëdG π``LCG øe Oƒ¡édG ∞JÉμJ
¿CG GócDƒe ,»æjôëÑdG OÉ°üàb’G Rõ©jh ºYój ÉªH áægGôdG á∏MôªdG äÉ«YGóJ RhÉéàd
¿ƒμJ ≈àM á∏Ñ≤ªdG á∏MôªdG ∫ÓN √Qƒ£J ±ƒ°S πH ,QhódG Gòg π°UGƒà°S áaô¨dG
.É¡«∏Y IOƒ≤©ªdG ∫ÉeB’G Qób ≈∏Y
¬H ≈¶ëj …òdG ô«ÑμdG ºYódGh á∏°UGƒàªdG ájÉYôdÉH áaô¨dG ¢ù«FQ OÉ°TCGh
ìÉJCG ¬àdÓL ºYO ¿EG ∫Ébh ,¬àdÓL ¿ód øe áaô¨dGh »æjôëÑdG ¢UÉîdG ´É£≤dG
ôgGõdG √ó¡Y ¿G Éªc ,¢UÉîdG ´É£≤dG áeóîdh πª©∏d ábƒÑ°ùe ô«Z É°Uôa áaô¨∏d
äôah É¡fEG PEG ,…OÉ°üàb’G ÖfÉédG »a á°UÉNh Iô«Ñc á«HÉéjG äGQƒ£J ó¡°T
¿CG GócDƒe ,…QÉéàdGh …QÉªãà°S’G ´É£≤dG ºYód äÉ«fÉμeE’Gh äÓ«¡°ùàdG ∞∏àîe
IOƒ°ûæªdG äÉ©∏£àdGh ±GógC’G πc ≥«≤ëJ »a âª¡°SCG ób áaô¨∏d ¬àdÓL IófÉ°ùe
.√ƒªfh »æjôëÑdG OÉ°üàb’G á©aôd
ÖMÉ°U Iô°†ëd ¿Éaô©dGh ôμ°ûdG ójóéàH ¬ëjô°üJ ¢SÉf ô«ª°S ºààNGh
´É£≤dGh áaô¨dG É¡H ≈¶ëJ »àdG áªjôμdG ájÉYôdG ≈∏Y ióØªdG ∂∏ªdG ádÓédG
ájQÉéàdG Iô°SC’G RGõàYG ™°Vƒe ÉªFGO ≈≤Ñ«°S ∂dP ¿EG ∫Ébh ,¬∏ãªJ …òdG ¢UÉîdG
áª«μëdG IOÉ«≤dG πX »a øjôëÑdG áμ∏ªe ¿CG GócDƒe ,øjôëÑdG »a á«YÉæ°üdGh
√òg RhÉéJ ≈∏Y IQOÉb -¬àdÓL ∫Éb Éªc- ióØªdG ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†ëd
ƒëf ¥Ó£f’Gh ,á«æWƒdG É¡JGAÉØch ø«°ü∏îªdG É¡FÉæHCG óYGƒ°Sh Oƒ¡éH á∏MôªdG
Qƒ£àdGh á«ªæàdG Iô«°ùe õjõ©Jh äÉÑ°ùàμªdG ájÉªëd äÉÑKh Ωõ©H πÑ≤à°ùªdG
.øjôëÑdG ∫É«LCGh ø«æWGƒª∏d π°†aCG πÑ≤à°ùªd

AÉ``≤d ø``ªãJ ∫É``ªYC’G ∫É``LQ á``«©ªL
á``jQÉéàdG Iô``°SC’G ™``e ∂``∏ªdG á``dÓL
ôjó≤àdGh ôμ°ûdG äÉ``jBG ≈ª°SCG á«æjôëÑdG ∫É``ª` YC’G ∫É``LQ á«©ªL â©aQ
≈°ù«Y øH óªM ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†ëd »eÉ°ùdG ΩÉ≤ªdG ≈dEG ¿Éæàe’Gh
IQÉéJ áaôZ ¢ù«FQ ∫ÉÑ≤à°SÉH ¬àdÓL π°†ØJ ≈∏Y ióØªdG OÓÑdG πgÉY áØ«∏N ∫BG
Iô°SC’G øY áHÉ«f á«æjôëÑdG ∫ÉªYC’G ∫ÉLQ á«©ªL ¢ù«FQh øjôëÑdG áYÉæ°Uh
´É£≤d Iôªà°ùªdG ¬àdÓL ájÉYQ ¢ùμ©j Ée áμ∏ªªdG »a á«YÉæ°üdGh ájQÉéàdG
.»æjôëÑdG ∫ÉªYC’G
áHÉ«fh »fÉjõdG ó°TGQ ódÉN ó«°ùdG á«©ªédG IQGOEG ¢ù∏ée ¢ù«FQ Üô``YCGh
º¡JófÉ°ùeh ºgó«jCÉJ øY á«©ªédG »Ñ°ùàæeh AÉ°†YCG ™«ªLh IQGOE’G ¢ù∏ée øY
á©aQ π«Ñ°S »a ióØªdG ∂∏ªdG ádÓL Égòîàj »àdG áª«μëdG äGQOÉÑªdG ™«ªéd
πc ≈dEG á«eGôdGh ¬àdÓL É¡dòÑj »àdG á«dGƒàªdG Oƒ¡édG πμdh øjôëÑdG á°†¡fh
,»æWƒdG ÉgOÉ°üàbGh ÉgQÉgORGh É¡eó≤Jh øjôëÑdG áë∏°üe Ωóîj Ée
É°Uƒ°üNh
k
,z19 ó«aƒc{ ÉfhQƒc áëFÉL øY áªLÉædG á«ªdÉ©dGh á«∏ëªdG ´É°VhC’G πX »a
4^3 áª«≤H »æjôëÑdG OÉ°üàb’G ºYód á¶Øëe ¢ü«°üîàH ¬àdÓL äÉ¡«LƒJ É¡æeh
»a Gkô«Ñc ÉkªYO πãs e …òdGh iôNCG äGQOÉÑe øe ¬©ÑJ Éeh »æjôëH QÉæjO äGQÉ«∏e
.áægGôdG ±hô¶dG πX

:ócDƒjh ..»ª∏°ùdG ¢ûjÉ©à∏d »ªdÉ©dG óªM ∂∏ªdG õcôe AÉæeCG ¢ù∏ée πÑ≤à°ùj ∂∏ªdG

»ªdÉ©dG ÉfhQƒc AÉHh á¡LGƒªd á«fÉ°ùfE’G IƒNC’G õjõ©J ≈∏Y ºFÉb øjôëÑdG è¡f
.á«aÉ≤ãdGh
Ö``MÉ``°`U Üô`` ` YCG ,AÉ``≤``∏``dG ∫Ó`` `Nh
¢ù«Fôd √ô``jó``≤`Jh √ôμ°T ø``Y ádÓédG
»ªdÉ©dG óªM ∂∏ªdG õ``cô``e AÉ``°` †` YCGh
º¡«YÉ°ùe ≈``∏` Y »``ª`∏`°`ù`dG ¢``û`jÉ``©`à`∏`d
õcôªdG ádÉ°SQ ºYód Iô«îdG ºgOƒ¡Lh
áμ∏ªªdG IQƒ``°` U RGô`` ` HE’ á``«` fÉ``°` ù` fE’G
Ék æªãe ,ºdÉ©∏d ábô°ûªdGh Iô°†ëàªdG
á«fÉ°ùfE’G õ``cô``ª`dG äGQOÉ``Ñ` e ¬``à`dÓ``L
íeÉ°ùàdGh ô«îdG º«b ô°ûæd á∏«ÑædG
¬ªYOh ,ΩÓ°ùdGh áÑëªdGh ¢ûjÉ©àdGh
øeÉ°†à∏d áªYGódG á«ªdÉ©dG äGƒYó∏d
,ô°ûÑdG »æH ø«H πaÉμàdGh »fÉ°ùfE’G
á«FÉæãà°S’G ±hô¶dG √òg »a á°UÉNh
.ÉfhQƒc áëFÉL ºdÉ©dG É¡«a ¬LGƒj »àdG
øjôëÑdG áμ∏ªe è¡f ¬àdÓL ó``cCGh
»a øeÉ°†àdGh ¿hÉ``©`à`dG ≈∏Y º``FÉ``≤`dG
á°UÉN ,á«fÉ°ùfE’G IƒNC’G õjõ©J QÉWEG
É¡H ôªJ »àdG áÑ©°üdG ±hô¶dG πX »a
á¡LGƒªd π«Ñ°ùdG √QÉÑàYÉH ,ájô°ûÑdG
,¬JÉ«YGóJ AGƒàMGh »ªdÉ©dG AÉHƒdG Gòg
º``dÉ``©`dG Üƒ``©` °` T π``μ` d ¬``à` dÓ``L É«æªàe
√òg RhÉéJh áeÓ°ùdGh øeC’Gh áë°üdG
.≈dÉ©J ¬∏dG ¿PEÉH á∏MôªdG

ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†M πÑ≤à°SG
πgÉY áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y øH óªM ∂∏ªdG
ï«°ûdG ƒª°S Qƒ°†ëH ,ióØªdG OÓÑdG
áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y øH óªM øH ¬∏dGóÑY
,ióØªdG ∂∏ªdG ádÓéd »°üî°ûdG πãªªdG
ôjRh áØ«∏N ∫BG óªMCG øH ódÉN ï«°ûdGh
ájôaÉ°üdG ô°üb »a ,»μ∏ªdG ¿Gƒ``jó``dG
õcôe AÉ``æ` eCG ¢ù∏ée AÉ``°` †` YCG ,¢``ù` eCG
»ª∏°ùdG ¢ûjÉ©à∏d »ªdÉ©dG óªM ∂∏ªdG
áØ«∏N øH ódÉN ï«°ûdG QƒàcódG á°SÉFôH
å«M ,AÉæeC’G ¢ù∏ée ¢ù«FQ áØ«∏N ∫BG
¢üdÉN ióØªdG ∂∏ªdG ádÓL ≈dEG Gƒ©aQ
ô°û©dÉH äÉμjôÑàdG Ö``«` WCGh »fÉ¡àdG
,º``jô``μ`dG ¿É``°`†`eQ ô¡°T ø``e ô`` ` NGhC’G
ó«©j ¿CG ≈dÉ©Jh ¬fÉëÑ°S ¬∏dG ø«∏FÉ°S
ôaGƒH ¬àdÓL ≈∏Y áªjôμdG áÑ°SÉæªdG
.äÉcôÑdGh ô«îdGh áë°üdG
AÉ``æ`eC’G ¢ù∏ée ¢ù«FQ ™``∏`WCG Éªc
áμ∏ªe ácQÉ°ûe ≈∏Y ióØªdG ∂∏ªdG ádÓL
á«fÉ°ùfE’G πLCG øe IÓ°üdG »a øjôëÑdG
Iƒ``NEÓ` d É``«`∏`©`dG á``æ`é`∏`dG ø``e Iƒ``Yó``H
ácQÉÑªH äAÉ```L »``à` dGh ,á``«` fÉ``°` ù` fE’G
øe ójó©dG ácQÉ°ûªH ,¬àdÓL øe á«eÉ°S
á«YÉªàL’G äÉ«°üî°ûdGh øjódG AÉª∏Y
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á«Ñ£dG äÉeóîdG ôjƒ£J »a záë°ü∏d ≈∏YC’G{ Oƒ¡éH ó«°ûj ΩÉ©dG óFÉ≤dG
ï«°ûdG ø``cô``dG ô«°ûªdG πÑ≤à°SG
ó``FÉ``≤`dG á``Ø`«`∏`N ∫BG ó``ª` MCG ø``H á``Ø`«`∏`N
IOÉ«≤dG »a øjôëÑdG ´É``aO Iƒ≤d ΩÉ©dG
ƒjÉe 17 ó``MC’G ¢``ù`eCG ìÉÑ°U áeÉ©dG
óªëe ï«°ûdG Ö«ÑW ≥jôØdG ,Ω2020
¢ù∏éªdG ¢ù«FQ áØ«∏N ∫BG ¬∏dGóÑY øH
≥jôØdG Qƒ°†ëH ∂dPh ,áë°ü∏d ≈∏YC’G
ôjRh »ª«©ædG ø°ùM øH ¬∏dGóÑY øcôdG
.´ÉaódG ¿hDƒ°T
ΩÉ©dG óFÉ≤dG Ö``MQ AÉ≤∏dG ∫Ó``Nh
¢ù∏éªdG ¢ù«FôH øjôëÑdG ´ÉaO Iƒ≤d
áÑ«£dG Oƒ¡édÉH Gkó«°ûe ,áë°ü∏d ≈∏YC’G
≈∏YC’G ¢ù∏éªdG É¡eó≤j »àdG ádhòÑªdG
IOƒ``L ø``«`°`ù`ë`Jh ô``jƒ``£`à`d á``ë`°`ü`∏`d
ø«æWGƒª∏d áeó≤ªdG á«ë°üdG äÉeóîdG
.øjôëÑdG áμ∏ªªH ø«ª«≤ªdGh

IQOÉ``ÑªH ó``«``°ûj ¥ô````ëªdG …OÉ``f ¢``ù``«FQ
äGô``°ù©ªdG AÉ``°ùædG ºYO »a áμ«Ñ``°S Iô«eC’G

.»∏Y øH óªMCG ï«°ûdG |

:…ôμ°ù©dG ≈Ø°ûà°ùªdÉH ΩódG ¢VGôeCG á«FÉ°üNCG

¬d á«HÉéjE’G èFÉàædG ó``©H z19 -ó«aƒc{ ≈∏Y Ö∏¨à∏d Éæ∏«dO á``gÉ≤ædG É``eRÓH
.áfƒμàªdG IOÉ°†ªdG ΩÉ°ùLC’G øe Ió«L
,´ôÑàªdG »a áHƒ∏£ªdG •hô°ûdG øYh
´ôÑàªdG »a ôaGƒàJ ¿CG óH ’ ¬fCG âë°VhCG
:»a á∏ãªàªdGh •hô°ûdG øe OóY
ÉfhQƒc ¢Shô«ØH áHÉ°UE’G ≥Ñ°S -1
19 - ó«aƒc
´ôÑà∏d πgDƒJ Ió«L áë°üH ™àªàdG -2
ΩódÉH
øe »ë°üdG ôéëdG ø``e AÉ¡àf’G -3
ø«YƒÑ°SCG øY π≤J ’ Ióe
á«Ñ∏°S á«ØfCG áë°ùe ô``NBG áé«àf -4
¢Shô«Ø∏d
¢VGôYCG …CG øe ´ôÑàªdG »fÉ©j ’CG -5
»dÉëdG âbƒdG »a
ºd ICGôeG hCG πLQ ´ôÑàªdG ¿ƒμj ¿CG -6
πÑb øe πªëdG É¡d ≥Ñ°ùj
èc 50 øe ôãcCG ¿RƒdG -7
ÉeÉY 60h 21 ø«H ôª©dG -8
¢Shô«a øe ø«aÉ©àªdG ™«ªL â``YOh
ÉeRÓÑH ´ôÑàdÉH ÖZôj øªe 19 - ó«aƒc
»a Ωó`` dG ∂``æ`H ≈`` dEG ¬``Lƒ``à`dG ≈`` dEG á``gÉ``≤`æ`dG
IôàØdG ∫ÓN ∂``dPh …ôμ°ù©dG ≈Ø°ûà°ùªdG
IôàØdGh ∑QÉÑªdG ¿É°†eQ ô¡°T »a á«FÉ°ùªdG
.π«°†ØdG ô¡°ûdG AÉ°†≤fG ó©H øe á«MÉÑ°üdG

¢ù«μH ´ôÑàdÉH 19 - ó«aƒc øe »aÉ©àªdG
Ωƒ≤f .πe 450 ∫OÉ©j Ée hCG ΩódG øe óMGh
»àdG ÉeRÓÑdG ¢UÓîà°SÉH Ωó``dG ∂æH »``a
É¡∏≤fh IOÉ°†ªdG ΩÉ``°`ù`LC’G ≈∏Y …ƒàëJ
øªe ¢Shô«ØdÉH ø«HÉ°üªdG ¢UÉî°TC’G ≈dEG
ÜÉ¡àd’G πãe Iójó°T ¢VGôYCG øe ¿ƒfÉ©j
hCG ø«é°ùcC’G ¢ü≤f hCG OÉ``ë` dG …ƒ``Fô``dG
ájÉæ©dG »a áLôëdG ä’ÉëdG …hP ≈°VôªdG
áÑ°ùàμe áYÉæe áHÉãªH º¡d ¿ƒμàd IõcôªdG
§°SƒdG »a ¬«∏Y ±QÉ©àe ƒg Éªc á«Ñ∏°S hCG
.z»Ñ£dG
ádÉcƒd ¢UÉN íjô°üJ »``a äQÉ``°` TCGh
ÜÉH íàa òæe ¬fCG ≈dEG (ÉæH) øjôëÑdG AÉÑfCG
∞°üàæe »``a ágÉ≤ædG ÉeRÓÑH äÉYôÑàdG
ô«Ñc ∫ÉÑbEG ∑Éæg ¿Éc »°VÉªdG πjôHCG ô¡°T
áμ∏ªªdG »a ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒªdG πÑb øe
É°üî°T 150 øe ôãcCG ´ôÑà∏d Ωó≤J å«M
-ó«aƒc ÉfhQƒc ¢Shô«a øe GƒaÉ©J øªe
äÉæ«Y ≈∏Y ∫ƒ°üëdG ºJ ¬fCG ≈dEG áàa’ .19
∂``dPh º``¡`æ`e ¢üî°T 100 ø``e ô``ã` cCG ø``e
.áHƒ∏£ªdG •hô°ûdG º¡FÉØ«à°S’
’ ÉeRÓÑdG hCG ΩódÉH ´ôÑàdG ¿CÉH âgƒfh
,¢Shô«ØdG ó°V á«°üî°ûdG áYÉæªdG øe π∏≤j
áÑ°ùæH º°ùédG ®ÉØàMG πX »a Éª«°S ’h

.»∏Y øH ódÉN ï«°ûdG Qƒ°ù«ahôH AGƒ∏dG |

¿EÉa 19 – ó«aƒc É¡æª°V ø``eh »°Shô«a
øjƒμàH CGóÑj º°ùédG »a »YÉæªdG RÉ¡édG
√òg º¡°ùJ .IOÉ°†ªdG ΩÉ°ùLC’ÉH ≈ª°ùj Ée
º°ùédG IóYÉ°ùe ≈∏Y IOÉ°†ªdG ΩÉ°ùLC’G
øe »aÉ©àdGh ¢Shô«ØdG ≈∏Y Ö∏¨àdG »a
IOÉ°†ªdG ΩÉ``°`ù`LC’G √ò``g óLƒJ .¢VôªdG
≈ª°ùjh á«°SÉ°SC’G Ωó``dG äÉfƒμe ó``MCG »a
øe »``aÉ``©`à`dG Iô``à` a ∫Ó``N ∂`` dPh É``eRÓ``Ñ` dG
É``eRÓ``H É``¡`«`∏`Y ≥``∏` £` j ∂`` dò`` dh ,¢``Vô``ª``dG
.zágÉ≤ædG
ΩGóîà°SGh ¢UÓîà°SG á«Ø«c ø``Yh
¢üî°ûdG Ωƒ``≤`j{ :â``dÉ``b ,ágÉ≤ædG É``eRÓ``H

Ωó```dG ¢`` `VGô`` `eCG á``«` FÉ``°` ü` NCG äó`` ` `cCG
…ôμ°ù©dG ≈Ø°ûà°ùªdÉH á«æWÉÑdG ¢VGôeC’Gh
É¡∏μ°ûj »àdG á«ªgC’G óªMCG ó«°ùdG ∫Éæe .O
…òdGh ΩódG ÉeRÓÑH »LÓ©dG ∫ƒcƒJhôÑdG
.ágÉ≤ædG ÉeRÓÑH ±ô©j
ó©J ájôjô°S á``°` SGQO QÉ`` WEG »``a ∂``dPh
É¡H Ωƒ≤j áμ∏ªªdG »``a É¡Yƒf ø``e ≈`` dhC’G
AGƒ∏dG IOÉ«≤H øjôëÑdG ´ÉaO Iƒb ≈Ø°ûà°ùe
áØ«∏N ∫BG »∏Y øH ódÉN ï«°ûdG Qƒ°ù«ahôH
¿hÉ©àdÉH ,á«μ∏ªdG á«Ñ£dG äÉeóîdG óFÉb
áªFÉ≤dG ä’É``ë` dG êÓ``Y õ``cGô``e ™«ªL ™``e
âëJh áμ∏ªªdG »a z19- ó«aƒc{ ¢Shô«ØH
á«æWƒdG áæé∏dG øe ºYOh ô°TÉÑe ±Gô°TEG
¢†©H âàÑKCG ¿CG ó©H ∂dPh ÉfhQƒc áëaÉμªd
ÉeRÓH ΩGóîà°SG ¿CG Gô``NDƒ` e äÉ``°` SGQó``dG
áLôM ä’ÉëH ø«HÉ°üªdG ≈°Vôª∏d ágÉ≤ædG
,¢``VGô``YC’G Ió``M ∞«ØîJ ≈∏Y óYÉ°ùj ó``b
π«∏≤Jh ¢``Shô``«`Ø`dG ø``e »aÉ©àdG á``Yô``°`Sh
âæ«ÑJ èFÉàædG √ò``g πãe .IÉ``aƒ``dG áÑ°ùf
ÉeRÓH ΩGóîà°SG óæY á≤Ñ°ùe äÉ°SGQO »a
iôNCG á«°Shô«a ¢VGôeCG êÓY »a ágÉ≤ædG
.H1N1h ¢SQÉ°S ¢Shô«a πãe
:â``dÉ``b á``gÉ``≤`æ`dG É``eRÓ``H Ωƒ``¡`Ø`e ø``Yh
¢Vôe …CÉ`H ¿É°ùfE’G º°ùL ÜÉ°üj ÉeóæY{

…ô°SC’G OÉ°TQE’G äÉeóîd ó©H øY á∏eÉ©e 269 õéæJ zπª©dG{
òæe äòîJG …ô°SC’G OÉ°TQE’G ÖJÉμe
øe áYƒªée ÉfhQƒc áëFÉL ájGóH
≈∏Y äÓeÉ©ªdG π«¡°ùàd äGQOÉÑªdG
ó¡édGh âbƒdG ô«aƒJh ø«æWGƒªdG
áeÓ°Sh º¡àeÓ°S ≈∏Y á¶aÉëªdGh
…CG ¿ÉμeEÉH å«M ,IQGRƒ``dG »ØXƒe
áeóîdG ≈∏Y ∫ƒ°üëdG »``a Ö``ZGQ
á«fhôàμdE’G äÉeóîdG øe IOÉØà°S’G
»ª°SôdG IQGRƒdG ™bƒe »a áMÉàªdG
Qƒ``°` †` ë` dG ≈`` ` `dEG á`` LÉ`` ë` `dG ¿hO
,á«YÉªàL’G õcGôªdG ≈dEG »°üî°ûdG
¿CG ≈``dEG ,¬``JGP ¥É«°ùdG »``a Iô«°ûe
âëÑ°UCG á«fhôàμdE’G äÉeóîdG √òg
IOƒ``é` dG ø``e õ``«`ª`e iƒ``à` °` ù` e »``a
á«fhôàμdE’G äÉeóîdG øe É¡à∏«ãªc
πª©dG IQGRh É¡àeób ¿CGh ≥Ñ°S »àdG
¿CG Ió``cDƒ`e ,á«YÉªàL’G á«ªæàdGh
á«Ñ∏J ≈dEG QGôªà°SÉH ≈©°ùJ IQGRƒdG
≈∏Y º¡ãMh ø«æWGƒªdG äÉLÉ«àMG
á«ªbôdG IQGRƒ``dG äÉ°üæe QÉªãà°SG
Iójó©dG äÉ``eó``î`dG ø``e IOÉØà°SÓd
.ÉgôaƒJ »àdG

.OƒªëdG óªëe ióg |

IQÉ°ûà°SG z48{ ÉfhQƒc ¢Shô«a øe
OÉ``°` TQE’G á``eó``N º``jó``≤`Jh ,á``jô``°` SCG
øe Ió«Øà°ùe ádÉM z191{`d …ô°SC’G
áaÉ°VE’ÉH ,ájô°SC’G ájÉYôdG èeÉfôH
ΩÉμMCG ò«Øæàd ádÉM z30{ ájƒ°ùJ ≈dEG
.…Oh πμ°ûH ájô°SC’G ájÉYôdG
¿CG ≈`` `dEG Oƒ``ª` ë` dG äQÉ`` `°` ` TCGh

ø``eh ,ó``©` H ø``Y É¡eÉ¡e ò«ØæJ »``a
∂dPh ,áãjóëdG á«æ≤àdG πFÉ°Sh ∫ÓN
IòîàªdG äGAGô`` ` LE’G ™``e Ék«°TÉªJ
,á«FÉæãà°S’G ±hô¶dG √òg πX »a
IAÉØc πμH πª©dG ô«°S øª°†j ÉªHh
òæe ÖJÉμªdG âeób å«M ,á°SÓ°Sh
ájRGôàM’G äGAGô``LE’G ≥«Ñ£J AóH

z269{ â``eó``b …ô`` °` `SC’G OÉ`` °` `TQE’G
∫ÓN ø«æWGƒª∏d á«fhôàμdEG áeóN
ájÉ¡f ≈`` dEG ¢``SQÉ``e 22 ø``e Iô``à`Ø`dG
.2020πjôHCG
Iôjóe äó``cCG ¿CÉ°ûdG Gò``g »``ah
IQGRƒH á«YÉªàL’G ájÉYôdG IQGOEG
,á``«` YÉ``ª` à` L’G á``«` ª` æ` à` dGh π``ª` ©` dG
¿CG ,Oƒ``ª`ë`dG óªëe ió``g Ió«°ùdG
Iôªà°ùe …ô``°`SC’G OÉ``°`TQE’G ÖJÉμe

á``«`æ`Wƒ``dG Oƒ``¡` é` dG QÉ`` `WEG »``a
á«FÉbƒdG ô``«`HGó``à`dGh á``jRGô``à` M’G
ÉfhQƒc ¢Shô«a QÉ°ûàfG øe óë∏d
OÉ°TQE’G ÖJÉμe â∏ªY ,z19-ó«aƒc{
á«ªæàdGh πª©dG IQGRƒ`` H …ô``°` SC’G
Qƒ°†ëdG ¢ü«∏≤J ≈∏Y á«YÉªàL’G
øe Ió«Øà°ùªdG äÉÄØ∏d »°üî°ûdG
»a á``«`YÉ``ª`à`L’G õ``cGô``ª` dG Ö``JÉ``μ`e
øjôëÑdG áμ∏ªe äÉ¶aÉëe ™«ªL
∫Ó``N ø``e ∂`` dPh ,ó``M ≈``°`ü`bCG ≈`` dEG
øY …ô°SC’G OÉ°TQE’G äÉeóN ºjó≤J
»fhôàμdE’G IQGRƒdG ™bƒe ôÑY ó©H
www.mlsd.gov.{ »ª°SôdG
á``«` fhô``à` μ` dE’G É``¡`JÉ``°`ü`æ`eh zbh
»``YÉ``ª` à` L’G π``°` UGƒ``à` dG ™``bGƒ``ª` H
ø``e hCG zmlsdbahrain{
øNÉ°ùdG §``î`dÉ``H ∫É``°` ü` J’G ∫Ó``N
RÉéfEG ºàj ’ å«ëH .80008001
»°üî°ûdG Qƒ°†ëdÉH á∏eÉ©e …CG
IQhô°†∏dh OhóëdG ≥«°VCG »a ’EG
äÉWÉ«àM’ÉH ò``NC’G ™``e iƒ°ü≤dG
ÖJÉμe ¿CÉH Ékª∏Y ,áeRÓdG á«FÉbƒdG

á«ÑæLCG 4 OÉæ``°SEGh á«æWh äÓgDƒe 6 ø«μ``°ùàH ≈``°UƒJ zIOƒédG ájQÉ``°ûà°SG{
á∏°UGƒe áÄ«¡∏d …ò«ØæàdG ¢ù«FôdG äócCG ´ÉªàL’G ∫ÓNh
ô«NCÉJ Ωó©H ™aódGh ,πª©dG IQhô«°S ¿Éª°†d ;É¡eÉ¡e AGOCG áæé∏dG
¿Éª°†d ,á«æWƒdG äÓgDƒªdG êGQOEGh ø«μ°ùàd á©ÑàªdG äGAGôLE’G
-ó«aƒc{ ¢Shô«a ÖÑ°ùH ;áFQÉ£dG ±hô¶dG AÉæKCG πª©dG áeGóà°SG
¿hÉ©àH Ik ó«°ûe ,ÖjQóàdGh º«∏©àdG äÉ°ù°SDƒe ™«ªL »a {19
.Ék©«ªL º¡d ≥«aƒàdG á«æªàeh ,áægGôdG ±hô¶dG πX »a ™«ªédG

»``æ`Wƒ``dG QÉ`` WEÓ` `d áo ` jQÉ``°` û` à` °` S’G áo ` æ` é` ∏` dG â``∏` °` UGh ó`` bh
ájQhódG É¡JÉYÉªàLG ÖjQóàdGh º«∏©àdG IOƒL áÄ«¡H äÓgDƒª∏d
Microsoft{ èeÉfôH ΩGóîà°SÉH ór©Ho øY ∫É°üJ’G á«æ≤àH
ôgGƒL IQƒàcódG …ò«ØæàdG ¢ù«FôdG á°SÉFôH ,zTeams
≥aGƒªdG óMC’G Ωƒj ∂dPh ,áæé∏dG AÉ°†YCGh ,»μë°†ªdG ø«gÉ°T
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äÓgDƒª∏d »æWƒdG QÉ``WEÓ`d áo jQÉ°ûà°S’G áo æé∏dG â`p `°`UhCG
2 ,á«æWh äÓgDƒe 6 pø«μ°ùàH ÖjQóàdGh º«∏©àdG IOƒL áÄ«¡H
º«∏©àdG á°ù°SDƒªd äÓgDƒe 4h ,»æ¡ªdG ÖjQóàdG äÉ°ù°SDƒªd É¡æe
äÉ¡éd á«ÑæLCG äÓgDƒe 4 OÉæ°SEÉH áæé∏dG â°UhCG Éªc ,»dÉ©dG
;øjôëÑdG áμ∏ªe »a »æ¡e ÖjQóJ äÉ°ù°SDƒe »a ìô£Jh áëfÉe
.QÉWE’G ≈∏Y OÉæ°SE’Gh ,ø«μ°ùàdG ô«jÉ©eh •hô°T É¡FÉØ«à°S’

™e ø¡∏ª°T ºd ∫ÓN øe øgô°SCGh äGô°ù©ªdG
ô¡°T ø``e ô```NGhC’G ô°û©dG »``a ø``gô``°`SCG OGô`` aCG
.¬∏dG ¿PEÉH ∑QÉÑªdG ô£ØdG ó«Yh ∑QÉÑªdG ¿É°†eQ
äGRÉéfE’ÉH ¥ôëªdG …OÉ``f ¢ù«FQ OÉ°TCGh
¢ù∏éªdG á°ù«FQ πgÉ©dG áæjôb É¡à≤≤M »àdG
»a »μ∏ªdG ƒª°ùdG áÑMÉ°U ICGô``ª` ∏` d ≈``∏` YC’G
ájƒªæàdGh á«aÉ≤ãdGh á«YÉªàL’G ä’ÉéªdG
IófÉ°ùªdGh ºYódG ∫ÓN øe á«æjôëÑdG ICGôª∏d
ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†M OÓÑdG πgÉY ¿ód øe
OÓÑdG πgÉY ,áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y øH óªM ∂∏ªdG
.ióØªdG

∫BG ¬∏dGóÑY øH »∏Y øH óªMCG ï«°ûdG ™aQ
,¥ôëªdG …OÉ``f IQGOEG ¢ù∏ée ¢ù«FQ áØ«∏N
¢üdÉN ,…OÉædG »Ñ°ùàæe πc øY áHÉ«fh ¬ª°SÉH
áÑMÉ°üd ¿É``æ`à`e’G º«¶Yh ôjó≤àdGh ôμ°ûdG
º«gGôHEG âæH áμ«Ñ°S Iô``«`eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG
á°ù«FQ ióØªdG OÓÑdG πgÉY áæjôb ,áØ«∏N ∫BG
Égƒª°S IQOÉÑe ≈∏Y ,ICGôª∏d ≈∏YC’G ¢ù∏éªdG
áeÓ°S π`` `LC’ ..ø``«` Ø` JÉ``μ` à` e{ á``∏`ª`M ¥Ó`` WEÉ` `H
»``æ`Wƒ``dG ≥``jô``Ø` dG ™``e ¿hÉ``©` à` dÉ``H zø``jô``ë` Ñ` dG
±ó¡J »àdGh ,z19 ó«aƒc{ ¢Shô«a áëaÉμªd
á≤ëà°ùªdG ≠dÉÑªdGh ¿ƒjódG OGó°S ≥«°ùæJ ≈dEG
»JÓdGh äGô°ù©ªdG äÉ«æjôëÑdG AÉ°ùædG ≈∏Y
.á«FÉ°†b ΩÉμMCG ø¡≤ëH äQó°U
IQOÉÑªdG √òg ¿CG ¥ôëªdG …OÉf ¢ù«FQ ócCGh
ióØªdG OÓÑdG πgÉY áæjôb ¿ó``d øe áªjôμdG
øª°V »``JCÉ`J ICGôª∏d ≈``∏`YC’G ¢ù∏éªdG á°ù«FQ
ICGô``ª` dG º`` YOh IófÉ°ùªd Égƒª°S äÉ``eÉ``ª`à`gG
Égƒª°S Qhód Gkó«cCÉJh ,ΩGhódG ≈∏Y á«æjôëÑdG
øjQô°†àªdG IQRGDƒ` eh IóYÉ°ùe »a »fÉ°ùfE’G
áëFÉL ™e ºdÉ©dG É¡H ôªj »àdG ´É°VhC’G AGôL
ájOÉ°üàbG QGô°VCG øe É¡«∏Y ÖJôJ Éeh ÉfhQƒc
.™ªàéªdG äÉÄa øe ójó©dG ≈∏Y
√òg ¿CG ≈dEG ¥ôëªdG …OÉf ¢ù«FQ QÉ°TCGh
πgÉY áæjôb ƒª°S ¿ó``d øe áªjôμdG IQOÉÑªdG
ICGôª∏d ≈∏YC’G ¢ù∏éªdG á°ù«FQ ióØªdG OÓÑdG
äGó«°ùdG Üƒ∏b »a Qhô°ùdGh áé¡ÑdG â∏NOCG

´hô``°``û``e ó``≤``Ø``à``j á``YÉ``æ``°``ü``dG ô``````jRh
ó````jó````é````dG ¢`````VQÉ`````©`````ª`````dG õ`````cô`````e
,¢VQÉ©ªdG áYÉæ°U ∫Éée »``a á``«`dhó``dG ô«jÉ©ªdG
äÉLÉ«àMG óaôJ »àdG äÉYÉ£≤dG ôFÉ°S õØë«°S Éªc
πNódG QOÉ°üe ™jƒæJ π``LCG øe Ió``aGƒ``dG áMÉ«°ùdG
∂∏ªdG á``dÓ``L IOÉ``«` b äÉ``¡`«`Lƒ``Jh iDhQ ≥«≤ëJh
äGôªJDƒªdGh ¢VQÉ©ªdG õcôe ´hô°ûeh .zióØªdG
309^000 `H Qó≤J áMÉ°ùe ≈∏Y ô«î°üdG »a ΩÉ≤«°S
áMÉ°ùe ≈∏Y ≈æÑªdG ó««°ûJ ºà«°Sh ,™``Hô``e ôàe
,¢VQC’G áMÉ°ùe »dÉªLEG øe ™Hôe ôàe 149^000
áMÉ°ùªH ¢VQÉ©ª∏d äÉ``YÉ``b 10 õcôªdG º°†«°Sh
çóMCÉH Iõ¡ée ™Hôe ôàe 95^000 ≠∏ÑJ á«dÉªLEG
¢VQÉ©ªdGh äÉ«dÉ©ØdG ¿É°†àM’ áeRÓdG äÉeóîdG
á¨dÉÑdG »°ù«FôdG äGô``ª`JDƒ`ª`dG õ``cô``eh ,á«ªdÉ©dG
πFÉ°Sh ôãcCÉH õ¡éeh ,™Hôe ôàe 4^500 ¬àMÉ°ùe
,¢üî°T 4000 ÜQÉ≤j Éªd ™°ùàjh ,GkQƒ£J ¢Vô©dG
äÉ``eGó``î` à` °` S’G á``Yƒ``æ`à`e á``YÉ``b 27 Ö``fÉ``L ≈`` `dEG
.Iô«¨°Uh á£°Sƒàe äÉMÉ°ùªH
¢VQÉ©ªdGh áMÉ«°ù∏d øjôëÑdG áÄ«g π°UGƒà°Sh
á∏jƒW É¡à«é«JGôà°SG øª°V É¡©jQÉ°ûe §£N ôjƒ£J
á©HQC’G á«°ù«FôdG IóªYC’G ≈∏Y õcôJ »àdG ióªdG
.záeÉbE’Gh ,∫ƒ°UƒdGh ,ÜòédGh ,»YƒdG{ :»gh

áMÉ«°ùdGh IQÉ``é` à` dGh áYÉæ°üdG ô`` jRh ΩÉ``b
áMÉ«°ù∏d øjôëÑdG áÄ«g IQGOEG ¢ù∏ée ¢ù«FQh
IQÉjõH »fÉjõdG ó°TGQ øH ójGR ó«°ùdG ¢VQÉ©ªdGh
¢VQÉ©ª∏d »dhódG øjôëÑdG õcôe ´hô°ûe ™bƒe
™°Vh ºJ …òdGh ,¢ùeCG ìÉÑ°U ójóédG äGôªJDƒªdGh
ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ájÉYôH ¬°SÉ°SCG ôéM
óFÉ≤dG ÖFÉf ó¡©dG »dh áØ«∏N ∫BG óªM øH ¿Éª∏°S
»a AGQRƒ``dG ¢ù∏ée ¢ù«Fôd ∫hC’G ÖFÉædG ≈∏YC’G
∫É``ª`YCG Aó``H ø«°Tóàd ∂``dPh »°VÉªdG ôjÉæj ô¡°T
øe ¢``Vô``Y ≈∏Y ô``jRƒ``dG ™``∏` WCGh .´hô``°`û`ª`dG AÉ``æ`H
ƒcQÉÑ«°S ácô°Th ájQÉ°ûà°S’G »μdÉJ ácô°T πÑb
πMGôe ¬«a ø«Ñj ´hô°ûª∏d òØæªdG ∫hÉ≤ªdG øjôëÑdG
™«ªL π«dòJ ≈``dEG ôjRƒdG ¬``Lhh ,´hô°ûªdG ò«ØæJ
ò«ØæJ ≥«≤ëàd πª©dG á°SÓ°S øe ócCÉàdGh äÉbƒ©ªdG
.¿ÉeÉY »gh É¡«∏Y ≥ØàªdG IóªdG ∫ÓN ´hô°ûªdG
´hô°ûªdG Gòg ò«ØæJ AóÑd √Qhô°S øY ôÑY Éªc
Ék©bƒe ≥∏î«°S ´hô°ûªdG ¿EG ∫É``bh »é«JGôà°S’G
á«ªdÉ©dG äÉ«dÉ©ØdGh çGóMC’G áaÉ°†à°S’ É«LPƒªf
√õ``«`¡`é`Jh IQƒ``£` à` ª` dG á``«`à`ë`à`dG ¬``à`«`æ`H π``°`†`Ø`H
≈∏YCG Ö°ùëH IQƒ£àªdG äÉeóîdGh É«LƒdƒæμàdÉH

AÉ```Ø```YEG IQOÉ```Ñ```e ≥``∏``£``J zá``jô``Ø``©``é``dG{
äGQÉ```é```jE’G ø``e äÉ``«``Ø``bƒ``dG …ô``LCÉ` à``°``ù``e
á``°` UÉ``î` dG AÉ`` ` Ø` ` `YE’G äÉ`` Ñ` `∏` `W
äÉ«YGóJ ÖÑ°ùH øjôLCÉà°ùªdÉH
»gh z19 ó«aƒc{ ÉfhQƒc AÉHh
Ékeõà∏e ô``LCÉ`à`°`ù`ª`dG ¿ƒ``μ` j ¿CG
ó≤©dG »£¨j ¿CGh ,IôLC’G OGó°ùH
k `°`û`f AÉ``Ø` YE’G π``ë`e
É``jk QÉ``é`J É``WÉ`
¬«∏Y óLƒJ ’CG ,ÉkjQÉªãà°SG hCG
ÖfÉL øe áeÉ≤e á«FÉ°†b iƒYO
•hô°T áØdÉîe ¢üîJ IQGOE’G
.QÉéjE’G ó≤Y
á``«`dBG IQGOE’G äOó`` M ó``bh
ójôH ¢ü«°üîàH äÉÑ∏£dG ºjó≤J
äÉÑ∏£dG ∫ÉÑ≤à°S’ »``fhô``à`μ`dEG
Gò¡H äGQÉ°ùØà°S’G ≈∏Y Oô∏dh
:ƒgh ¿CÉ°ûdG
social@jwd.gov.
bh
É¡fCG ≈``dEG IQGOE’G äQÉ``°`TCGh
IOQGƒ`` `dG äÉ``Ñ`∏`£`dG πÑ≤à°ùà°S
¿CÉ°ûdG Gò¡H øjôLCÉà°ùªdG ø``e
z§≤a »fhôàμdE’G ójôÑdG ôÑY{
.2020 ƒjÉe 30 ÉgÉ°übCG IôàØd
á°SGQóH áØ∏μªdG áæé∏dG Ωƒ≤à°Sh
ô``«`jÉ``©`ª`dG ≥`` ah äÉ``Ñ` ∏` £` dG π`` c
.IOóëªdG äÉWGôà°T’Gh

™e ∞``JÉ``μ` à` dG ≈``∏` Y á``jô``Ø`©`é`dG
,á«ØbƒdG Éæ©jQÉ°ûe …ôLCÉà°ùe
á¡LGƒªd ΩRÓdG ºYódG º¡ëæeh
.á``«` dÉ``ë` dG Iô`` à` `Ø` `dG äÉ`` jó`` ë` `J
äCÉJQG ,è¡ædG Gòg øe Ébk Ó£fGh
IÉYGôªH IQOÉÑªdG á«ªgCG IQGOE’G
ø``jQô``°`†`à`ª`dG ø``jô``LCÉ` à` °` ù` ª` dG
äÉ``jó``ë` à` dG √ò`` ` g á`` ¡` `LGƒ`` ª` `d
á``bƒ``Ñ` °` ù` ª` dG ô`` «` `Zh Iô``«` Ñ` μ` dG
QGô``≤` à` °` SG õ``jõ``©` à` H ΩÉ``¡` °` SEÓ` d
√ò``g ∫Ó`` N º``¡` dÉ``ª` YCG ìÉ`` é` `fh
IQOÉÑªdG √ò``g âæ∏YCGh ,IôàØdG
Ωƒ≤à°Sh .ô°TÉÑe πμ°ûH º¡ªYód
≥jôa π«μ°ûJ ∫ÓN øe IQGOE’G
äÉÑ∏W á°SGQód ¢ü°üîàe πªY
…QÉéàdG ´É£≤∏d øjôLCÉà°ùªdG
≈∏Y ±ƒ``bƒ``∏` d …QÉ``ª` ã` à` °` S’Gh
øμªe ó¡L πc ∫òHh ,º¡YÉ°VhCG
´É``°` VhC’G ô«KCÉJ ø``e ∞«Øîà∏d
øe Ékjƒ°S øμªàf ≈àM ,áægGôdG
IOƒYh áægGôdG ±hô¶dG RhÉéJ
»a OÉà©ªdG ÉgQÉ°ùe ≈dEG ∫ÉªYC’G
.z¬∏dG ¿PEÉH âbh ÜôbCG
IQGOE’G â`` ©` `°` `Vh ó`` ` `bh
á``°` SGQó``d á`` «` `FGô`` LEG §``HGƒ``°` V

»```∏```é```J ø``````jô``````ë``````Ñ``````dG
ó```æ```¡```dG ø``````e É`````gÉ`````jÉ`````YQ
óæ¡dG ájQƒ¡ªL ÜƒæéH »°ûJƒc áæjóe QÉ£e
.øjôëÑdG áμ∏ªe ≈dEG
ió``d ø``jô``ë``Ñ``dG áμ∏ªe IQÉ``Ø``°``S ó«°ûJh
áμ∏ªªd áeÉ©dG á«∏°üæ≤dGh óæ¡dG ájQƒ¡ªL
äÉ£∏°ùdG ¿hÉ``©``à``H …É``Ñ``eƒ``e »``a øjôëÑdG
äGAGôLEG π«¡°ùJ πLCG øe á°üàîªdG á«∏ëªdG
ø``«``eCÉ`Jh ø««æjôëÑdG ø``«``æ``WGƒ``ª``dG AÓ````LEG
.ø«aÉ©e ø«ªdÉ°S øWƒdG ¢VQCG ≈dEG º¡JOƒY

á«LQÉîdG IQGRh á£N QGôªà°SG QÉWEG »a
êQÉîdG »a ø««æjôëÑdG ø«æWGƒªdG AÓLEÉH
É``fhQƒ``c ¢``Shô``«``a á``ë``FÉ``L »°ûØJ π``X »``a
IQÉ``Ø``°``S â``eÉ``b ,º``dÉ``©``dG ∫ƒ```M z19ó```«```aƒ```c{
á«∏°üæ≤dGh »¡dOƒ«f »``a øjôëÑdG áμ∏ªe
AÓLEÉH …ÉÑeƒe »a øjôëÑdG áμ∏ªªd áeÉ©dG
IOƒ©dG »a ø«ÑZGôdG ø««æjôëÑdG ø«æWGƒªdG
ôÑY ∂```dPh ,á≤jó°üdG óæ¡dG ájQƒ¡ªL ø``e

±É`` ``bhC’G IQGOEG â``æ` ∏` YCG
á«æWh IQOÉÑe ¥ÓWEG ájôØ©édG
øe øjQô°†àªdG AÉØYE’ IójóL
á«ØbƒdG äGQÉ``≤`©`dG …ôLCÉà°ùe
É``gÉ``°`ü`bCG Ió``e äGQÉ`` é` `jE’G ø``e
ô``jó``≤`J Ö``°`ù`ë`H ô``¡` °` TCG á``KÓ``K
,IOó``ë`ª`dG ô``«`jÉ``©`ª`dGh Qô``°`†`dG
ÖÑ°ùH º¡YÉ°VhC’ Ik ÉYGôe ∂dPh
QÉ``WEG »``ah á``æ` gGô``dG ±hô``¶` dG
á``¡`LGƒ``ª`d á``«` æ` Wƒ``dG Oƒ``¡` é` dG
»``ª`dÉ``©`dG QÉ``°` û` à` f’G äÉ``«` YGó``J
.z19 ó«aƒc{ ÉfhQƒc ¢Shô«Ød
IQOÉ`` Ñ` `ª` `dG √ò`` ` g »`` `JCÉ` ` Jh
äÉ``¡` «` Lƒ``à` dÉ``H GkOÉ`` °` `Tô`` à` `°` `SG
Iô``°`†`ë`d á``«` eÉ``°` ù` dG á``«` μ` ∏` ª` dG
øH óªM ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U
OÓÑdG πgÉY ,áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y
ÖMÉ°U äÉ``¡` «` Lƒ``Jh ió``Ø` ª` dG
áØ«∏N ô``«` eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG
¢ù«FQ áØ«∏N ∫BG ¿É``ª`∏`°`S ø``H
ÖMÉ°U äGQOÉ`` Ñ` `eh ,AGQRƒ`` ` dG
¿Éª∏°S ô``«` eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG
ó¡©dG »``dh áØ«∏N ∫BG óªM ø``H
∫hC’G ÖFÉædG ≈∏YC’G óFÉ≤dG ÖFÉf
»ah ,AGQRƒ`` dG ¢ù∏ée ¢ù«Fôd
á¡LGƒªd á«æWƒdG Oƒ¡édG QÉWEG
»``ª`dÉ``©`dG QÉ``°` û` à` f’G äÉ``«` YGó``J
z19 ó«aƒc{ É``fhQƒ``c ¢Shô«Ød
.»∏ëªdG iƒà°ùªdG ≈∏Y
IQGOE’G â`` ` eÉ`` ` b ó`` ` ` `bh
»Yô°ûdG …CGô``dÉ``H ¢SÉæÄà°S’ÉH
áªμëe AÉ``à` Ø` à` °` SG »`` a Ó``ã` ª` e
á«Yô°ûdG É``«`∏`©`dG ±É``æ`Ä`à`°`S’G
áªμëªdG â°UhCG PEG ,ájôØ©édG
…ôLCÉà°ùe ´É``°``VhCG IÉ``YGô``ª` H
ôjó≤J Ö°ùëH á«ØbƒdG äGQÉ≤©dG
™``°`Vƒ``dG ø``Y º``LÉ``æ` dG Qô``°` †` dG
Ö∏W á°SGQO IÉYGôe ™e øgGôdG
Ö°ùëH Ió``M ≈∏Y ôLCÉà°ùe πc
.ádÉëdG
ìô``°`U QÉ`` ` `WE’G Gò```g »```ah
ó«°ùdG ájôØ©édG ±ÉbhC’G ¢ù«FQ
:Ók FÉb ídÉ°üdG ídÉ°U øH ∞°Sƒj
±É`` `bhC’G IQGOEG »``a ¢``Uô``ë` f{
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:πª©dG ôjRh
..á«HƒæédG ájó∏H
ôªà°ùJ ¿CG Öéj äGQOÉÑe
ó«ªëŸG ó«ª

malmahmeed7@gmail.com

»a ºgC’G ¿CG ’EG ..øWGƒªdG áeóîd ôãcCG äGQOÉÑªH
á«fhôàμdE’G äÉeóîdG √òg ôªà°ùJ ¿CG ƒg ¬∏c ∂dP
áëFÉL AÉ¡àfG ó©H ≈àM Iõ«ªàªdG äGQOÉ``Ñ` ª` dGh
.ÉfhQƒc
:áÑLGh á¶MÓe
âaÉWh ,¿ÉYƒÑ°SCG ôe ób ¿ƒμj Ωƒ«dG ≈àM
,ôbƒªdG AGQRƒdG ¢ù∏ée äÉ°ù∏L Ióe øe ,¿Éà°ù∏L
≈dG πjôHCG §°ùb IOÉYE’ ¿Éμ°SE’G IQGRh ¬«LƒJ øeh
,ô¡°TCG áà°S øª°V á«fÉμ°SE’G äÉeóîdG øY ¢SÉædG
’h ,â``ë`°`VhCG »``g ’h â``HÉ``LCG IQGRƒ`` dG ’ øμdh
≈dEG IQÉ°TE’G hCG ,ô«NCÉàdG ÜÉÑ°SCG øY ¢SÉæ∏d âæ«H
™fÉªdG ≈°ù©a ..¿CÉ°ûdG ∂dP »a ΩRÓdÉH Ωƒ≤à°S É¡fCG
á©jô°S É¡fCG ¿Éμ°SE’G IQGRh ÉæJOƒY ó≤∏a ??..ô«N
øμJ ºd πjôHCG §°ùb IOÉ``YEG »a øμdh ..RÉéfE’G »a
!!..∂dòc
:iôNCG áÑLGh á¶MÓe
IQGOEGh á«æ°ùdG ±É`` bhC’G IQGOEG ≈∏Y ìôà≤f
™°VƒdG QGôªà°SG π``X »``ah ,ájôØ©édG ±É`` bhC’G
¢SÉæ∏d Éë°Vƒj ¿CG ,™``eGƒ``é`dGh óLÉ°ùªdG ≥∏Zh
™e AGƒ``°` S ,∫õ``æ`ª`dG »``a ó«©dG IÓ``°`U AGOCG á«Ø«c
¿CGh ,GójóëJ É¡à«bƒJ øYh ,GOôØæe hCG â«ÑdG πgCG
»eÓYEG OƒLh ájôØ©édGh á«æ°ùdG ±ÉbhCÓd ¿ƒμj
.¢SÉædG ™e ÓYÉØJ ôãcCG »©ªàéeh
:ô£°ùdG ôNBG
¿CG á``«` fó``ª` dG á``eó``î``dG ¿Gƒ`` ` `jO ø`` e ≈``æ``ª``JCG
äÉÄ«¡dGh äGQGRƒ``∏` d á`` `jQGOE’G ¬JÉ¡«LƒJ Qó°üj
ΩÉ¶fh πª©dG äÉYÉ°S ¢Uƒ°üîH äÉ°ù°SDƒªdGh
á∏°UGƒe ºàà°S πg ..¿É°†eQ ô¡°T AÉ¡àfG ó©H ΩGhódG
äÉ``¡` eC’G ΩGhO å``«`M ø``e äGAGô`` ` ` LE’Gh ΩÉ``¶` æ` dG
óLGƒàdG áÑ°ùfh πª©dG äÉYÉ°Sh AÉ°ùædGh äÓeÉ©dG
GPÉe ΩCG ∫õæªdG øe πª©dG ΩÉ¶fh πª©dG ¢SCGQ ≈∏Y
äÉ¡édG ≈``dEG áÑ°ùædÉH ∂dòc ô``eC’Gh ??..§Ñ°†dÉH
.¢UÉëdG ´É£≤dG øY á«æ©ªdG

:ô£°ùdG ∫hCG
äGAGô``LE’G ¿CÉ°ûH í°VGh ô«Z ™°VƒdG ∫Gõj ’
ÉfhQƒc ¢Shô«Ød …ó°üà∏d á«FÉbƒdGh ájRGôàM’G
á≤£æªdG ∫hO ¢†©H ..∑QÉÑªdG ô£ØdG ó«Y ΩÉjCG ∫ÓN
CÉ«¡àJ ¢SÉædG â∏©Lh ,Iôàa òæe äGQGô``b äòîJG
..ìƒ°Vh πμH ´ƒ°VƒªdG º°ùM ºJh ,ó«©dG »a ôeCÓd
??..ÉfóæY ∂dP ºà«°S ≈àªa

É«ÑæLCG ÓeÉY 46123 º°†J zπª©dG ¥ƒ°S{`H §°ûf ô«Z πé°S ∞dCG 170
á«ÑæLC’G ádÉª©dG íjQÉ``°üJ ≈¨∏J •É``°ûædG ádhGõe ¢ü«NôJ AÉ``¨dEG ∫ÉM »``a
:ÜÉjO ó«dh Öàc

:§≤a º∏©∏d
(∞XƒªdGh óYÉ≤àªdG) »æjôëÑdG ø``WGƒ``ª`dG
ºjôc ¬«LƒJh ójó°S QGô``b QGó°UEÉH π``eC’G √hóëj
√QÉÑàYÉH ,∫GóÑà°S’Gh óYÉ≤àdG •É°ùbCG π«LCÉJ ¿CÉ°ûH
ΩóY πX »a á°UÉNh ,ájQhô°Vh á«ªgCG ôãcC’G ôeC’G
äGAGôLE’Gh ÉfhQƒc áëFÉL AÉ¡àf’ ájDhôdG ìƒ°Vh
..(’ hCG º©f)`H íjô°üJh ÜGƒL øe π¡a ..á©ÑàªdG
??..ΩRÓdG øe ôãcCG ¢†©ÑdG º°û©àj ’ ≈àM
:É°†jCG §≤a º∏©∏d
OGó``YCÉ`H ¿É``c ΩOÉ``≤`dG èëdG º°Sƒe ¿CG ƒ``d GPÉ``e
äÉWÉ«àM’Gh ,óYÉÑàdG äGAGô``LEG ≥ah ,GóL á∏«∏b
OóY ácQÉ°ûªH íª°ùJ ób á``dhO πc ¿CGh ,á«FÉbƒdG
áæ«©e äÉ``WGô``à` °` TG ≥`` ah ,É``¡`«`a ø``«`æ`WGƒ``ª`dG ø``e
ÜÉë°UCG ™«ªL ¿C’ ∫DhÉ°ùàdG Gòg ìôWCG ??..IOóëeh
.Ωƒ«dG ºgôeCG øe Iô«M »a Iôª©dGh èëdG äÓªM
:ôªà°ùJ ¿CG Öéj äGQOÉÑe ..á«HƒæédG ájó∏H
ÓYÉØJ ôãcC’G »g á«HƒæédG ájó∏H ¿CG Qƒ°üJCG
,É«fhôàμdEG äÓeÉ©ªdG RÉéfEG ôÑY ¢SÉædG áeóîd
¿hÉ©àdÉH âeÉb Iôàa òæªa ,ÉfhQƒc áëFÉL πX »a
á«fhôàμdEG áeóN ø«°TóàH á°üàîªdG äÉ¡édG ™e
áeóN ø«°TóàH âeÉb ¢ùeC’ÉHh ,¢SÉ«cC’G º∏°ùàd
™e Iõ¡ée IQÉ«°S ô«aƒJ ôÑY zºμHÉH óæY ájó∏ÑdG{
≈dG áLÉëdG ¿hO øe äÉeóîdG ∫Éªμà°S’ ∞Xƒe
äGQOÉÑe √òg ..ájó∏ÑdG ≈æÑe IQÉjõH øWGƒªdG ΩÉ«b
»bÉH åëd IÉYóeh ,á«HƒæédG ájó∏H É¡«∏Y ôμ°ûJ
É¡°ùaÉæJh á«HƒæédG ájó∏H hòM hòëJ ¿C’ äÉjó∏ÑdG

.πª©dG ôjRh |

ÖMÉ°U ó«b Ö£°T ∫ÉM »ah
hCG …QÉéàdG πé°ùdG øe πª©dG
•É°ûædG ¬àdhGõe ¢ü«NôJ AÉ¨dEG
πª©dG íjQÉ°üJ AÉ¨dEG ºàj ¬fEÉa
.á«ÑæLC’G ádÉª©∏d

¢û«àØàdG ∫Ó`` N ø``e ∂`` dPh ,¬`` d
»àdGh ,á«FÉ°†≤dG á«£Ñ°†dGh
äÉ°UÉ°üàNGh äÉ£∏°S äOó``M
¥ƒ``°`S º``«`¶`æ`J á``Ä` «` g »``°`û`à`Ø`e
.πª©dG

áHÉbôdG ¢SQÉªJ ∂dòch ,á£°ûædG
≥≤ëàdGh äÓé°ùdG ≈∏Y á≤MÓdG
ÖMÉ°U øe πc ΩGõàdG ióe øe
ΩÉμMCÉH »ÑæLC’G πeÉ©dGh πª©dG
IòØæªdG äGQGô`` ≤` `dGh ¿ƒ``fÉ``≤` dG

≈àM á£°ûædG ô``«`Z äÓ``é`°`ù`dG
166703 ≠∏H 2019 ôÑª°ùjO
á«ÑæLC’G ádÉª©dG OóYh äÓé°S
á£°ûædG ô``«`Z äÓ``é`°`ù`dG ió`` d
äÓé°ùdG OóYh ,ÓeÉY 48066
ádÉªY É¡jód ¢ù«dh á£°ûædG ô«Z
≈àM Óé°S 140440 á«ÑæLG
.2019 ôÑª°ùjO
¿G π``ª`©`dG ô`` jRh í`` °` `VhCGh
πÑb ø``e Iò``î`à`ª`dG äGAGô`` ` `LE’G
¿CÉ°ûH πª©dG ¥ƒ°S º«¶æJ áÄ«g
äÓé°ùdG ≈∏Y á∏é°ùªdG ádÉª©dG
É≤ÑW ºàJ á£°ûædG ô«Zh á£°ûædG
ÉgÉjEG É¡ëæe »àdG É¡JÉ«MÓ°üd
áHÉbôdG á°SQÉªe ôÑY ¿ƒ``fÉ``≤`dG
íjQÉ°üJ QGó``°`UEG ≈∏Y á≤HÉ°ùdG
,•hô°ûdG ôaGƒJ å«M øe πª©dG
ójóéJ hG QGó``°` ü` Z π``Ñ`≤`j ’h
ô«Z äÓé°ù∏d πª©dG íjQÉ°üJ

á«ªæàdGh πª©dG ôjRh ∞°ûc
øY ¿Gó«ªM π«ªL á«YÉªàL’G
≈àM á£°ûædG äÓé°ùdG OóY ¿G
Éª«a ,77651 ≠∏H 2020 ¢SQÉe
∂∏J iód á«ÑæLC’G ádÉª©dG â¨∏H
487974 á£°ûædG äÓ``é`°`ù`dG
Oó`` Y ≠`` ∏` `H ø`` «` `M »`` `a ,Ó`` `eÉ`` `Y
É¡jód ¢ù«dh á£°ûædG äÓé°ùdG
IóªdG ¢ùØf ≈àM á«ÑæLCG ádÉªY
.Óé°S 17835
√OQ »a πª©dG ô``jRh ∫É``bh
»μjÉëdG ºã∏c ÖFÉæ∏d ∫GDƒ°S ≈∏Y
á£°ûædG äÓ``é`°`ù`dG Oó``Y ∫ƒ``M
≈àM 2016 òæe á£°ûædG ô«Zh
ô«Z äÓ``é`°`ù`dG Oó`` Y ¿G :¿’G
2020 ¢``SQÉ``e ≈``à` M á``£`°`û`æ`dG
Oó``Yh Ó``é`°`S 169865 â``¨`∏`H
äÓé°ùdG iód á«ÑæLC’G ádÉª©dG
,Ó``eÉ``Y 46123 á£°ûædG ô``«`Z
á£°ûædG ô«Z äÓé°ùdG OóY Éªæ«H
â¨∏H á«ÑæLCG ádÉªY É¡jód ¢ù«dh
.πé°S 144300
äÓé°ùdG Oó``Y ¿G ô``¡` XCGh
≠∏H 2019 ôÑª°ùjO ≈àM á£°ûædG
á«ÑæLC’G ádÉª©dG OóYh ,77695
≠∏H á``£`°`û`æ`dG äÓ``é` °` ù` dG ió`` d
OóY ¿CG ø«M »a ,ÓeÉY 492046
É¡jód ¢ù«dh á£°ûædG äÓé°ùdG
OóYh 17372 ≠∏H á«ÑæLCG ádÉªY

áÑ∏£dG øe OóY ihÉμ°T Aƒ°V »a

ÉfhQƒc ihóY »°ûØàd É©æe äÉ©ªéàdG øe ôjòëàdG ºZQ

AMA á``©eÉL Ωõ``∏j »``dÉ©dG º``«∏©àdG
»fÉãdG π°üØdG äGAGô``LEG ¢ùØæH ó``«≤àdÉH

!Qƒà°ùªdG ∞°ûμJ ..ó«©dG Ωƒ«d AGó¨dG äÉÑLh äGRƒéM

OÉ``ª` à` YGh á`` °` `SGQó`` dG ≥``«`∏`©`J
¿CÉ` H É``ªk `∏`Y ,ó``©` H ø``Y º``∏`©`à`dG
∫ƒ°üØdG ΩÉ¶f ™ÑàJ á©eÉédG
.áKÓãdG
¿CG ï``jƒ``°` û` dG ±É`` `°` ` VCGh
É¡eGõàdG øY äôqÑY á©eÉédG
äÉ¶MÓeh äÉ¡«LƒJ ò«ØæàH
π°†aCG ºjó≤àH áeÉ©dG áfÉeC’G
áÑ∏£∏d á«ª«∏©àdG äÉ``eó``î`dG
»`` °` `SGQó`` dG π``°` ü` Ø` dG ∫Ó`` ` N
Oó°üH É¡fCGh ,»dÉëdG ådÉãdG
á≤∏©àe á∏μ°ûe …CG áédÉ©e
≈``dEG Gkô`«`°`û`e ,Ö``fÉ``é` dG Gò``¡` H
ø«dhDƒ°ùªdG Iƒ``YO âªJ ¬``fCG
´ÉªàLG ≈`` dEG á©eÉédG √ò``¡`H
ø«æKE’G ìÉÑ°U áeÉ©dG áfÉeC’ÉH
Ω2020 ƒ``jÉ``e 18 ≥``aGƒ``ª` dG
,±hôëdG ≈∏Y •É≤ædG ™°Vƒd
π``eÉ``μ` dG ΩGõ`` `à` ` d’G ¿É``ª` °` Vh
.íFGƒ∏dGh §HGƒ°†dÉH

.ïjƒ°ûdG »æ¨dGóÑY .O |

á``ª``¶``fC’G ™``«` ª` L ≥``«` Ñ` £` à` H
ø``Y IQOÉ```°` `ü` `dG í```FGƒ```∏` `dGh
πch ,»dÉ©dG º«∏©àdG ¢ù∏ée
»a á≤Ñ£ªdG äÉ«dB’Gh áª¶fC’G
äÉeóîdG ºjó≤àH ,á``©`eÉ``é`dG
äôL Éªc áHƒ∏£ªdG á«ª«∏©àdG
»fÉãdG »°SGQódG π°üØdG »a
πX »``a ,ô««¨J …CG ¿hO ø``e

ihÉ``μ` °` û` dG ≈``∏``Y Ak É`` `æ` ` H
áfÉeC’G ≈dEG IOQGƒ``dG á«HÓ£dG
,»dÉ©dG º«∏©àdG ¢ù∏éªd áeÉ©dG
AMA á©eÉL ΩÉ«b ¿CÉ°ûH
á``°` SGQó``dG π``jƒ``ë`à`H á``«` dhó``dG
á``«`JGP á``°``SGQO ≈```dEG ó``©`H ø``Y
ådÉãdG »°SGQódG π°üØdG ∫ÓN
-2019 »`` ª` `jOÉ`` cC’G ΩÉ``©` ∏` d
óMC’G Ωƒj CGóÑj …òdGh ,2020
,Ω2020 ƒ``jÉ``e 17 ≥``aGƒ``ª`dG
ø««ªjOÉcC’G øe OóY íjô°ùJh
á``fÉ``eC’G âeÉb ,á©eÉédG ø``e
π°UGƒàdÉH Ik ô``°`TÉ``Ñ`e á``eÉ``©`dG
á©eÉédG »a ø«dhDƒ°ùªdG ™e
.iƒμ°ûdG √òg øe ≥≤ëàdGh
ó``cCG ,QÉ`` ` `WE’G Gò`` g »`` ah
ïjƒ°ûdG »æ¨dGóÑY QƒàcódG
¢``ù` ∏` é` ª` d ΩÉ`` `©` ``dG ø`` ` «` ` `eC’G
¬«LƒJ ºJ ¬fCG »dÉ©dG º«∏©àdG
ó«≤àdG É``¡` eGõ``dEGh á``©` eÉ``é` dG

ô``Ñ``Y É```ZÓ```H 2085 :z∫É`````¨`````°`````TC’G{
2020 ø``e ∫hC’G ™``Hô``dG »``a zπ``°``UGƒ``J{
¥ô``ë`ª`dG á``¶`aÉ``ë`e äAÉ`` `Lh
RhÉéàJ ºd äÉZÓH OóY πbCÉH
k 313
OóY π°Uh Éª«a ,ÉZÓH
k `H 33 á``eÉ``©`dG äÉ``ZÓ``Ñ` dG
É``ZÓ`
á``«` æ` Ñ` dG äÉ`` eó`` î` `H ≥``∏` ©` à` J
Gkô«°ûe ,áμ∏ªªdÉH á«àëàdG
≈fGƒàJ ’ IQGRƒ`` `dG ¿CG ≈`` dEG
á«Ñ∏Jh ø``WGƒ``ª`dG á``eó``N ø``Y
å«M ,¬``JÉ``LÉ``«`à`MGh ¬JÉÑ∏W
IójóL äGAGô`` LEG âKóëà°SG
,á∏é©à°ùªdG äÉÑ∏£dG á©HÉàªd
»a áYô°ùdG ≥«≤ëJ π``LCG øe
øWGƒªdG Ö∏W á«Ñ∏Jh ò«ØæJ
OQGƒ`` `ª` ` dG ≥`` ``ah º`` «` `≤` `ª` `dGh
.áMÉàªdG äÉ«fÉμeE’Gh
ôjGôÑa ô¡°T ¿CG ±É°VCGh
Oó``Y å``«` M ø``e ≈`` ∏` `YC’G ¿É`` c
,∫hC’G ™HôdG ∫Ó``N äÉÑ∏£dG
ô¡°T ¬«∏j ,ÉkÑ∏W 644 â¨∏H PEG
582 ¬JÉÑ∏W â¨∏H …òdG ôjÉæj
k `H
433 π``jô``HCG º``K ø``eh É``ZÓ`
¢SQÉe ô¡°T Gkô` «` NCGh ,É``ZÓ``H
k 426
.ÉZÓH

º``°`ù`b ¢``ù``«``FQ í`` `°` ` VhCG
™ªàéªdG á``eó``Nh ΩÓ`` ``YE’G
¿hDƒ` °` Th ∫É``¨` °` TC’G IQGRƒ`` `H
§``«``£``î``à``dGh äÉ`` `jó`` `∏` ` Ñ` ` dG
º``«` gGô``HEG ß``aÉ``M »``fGô``ª` ©` dG
â≤∏J IQGRƒ``dG ¿CG QÉØ¨dGóÑY
k 2085
∫hC’G ™HôdG ∫ÓN ÉZÓH
ôÑY ∂``dPh ,»dÉëdG ΩÉ©dG øe
äÉMôà≤ª∏d »æWƒdG ΩÉ¶ædG
ºJ PEG ,zπ°UGƒJ{ ihÉμ°ûdGh
k 2028 ≈∏Y OôdG
∫ó©ªH ÉZÓH
k 57 ≈≤ÑJh %97^26
ó«b ÉZÓH
.á©HÉàªdGh AGôLE’G
QÉ``Ø` ¨` dGó``Ñ` Y í`` ` °` ` `VhCGh
á``«`dÉ``ª`°`û`dG á``¶` aÉ``ë` ª` dG ¿CG
OóY å«M ø``e ≈`` dhC’G â``fÉ``c
´ƒªée ≠∏H å«M äÉZÓÑdG
¿hDƒ`°`û`d IOQGƒ`` `dG äÉ``ZÓ``Ñ` dG
k `H 714 ∫É``¨`°`TC’G
É¡«∏J ,É``ZÓ`
635 Oó©H áª°UÉ©dG á¶aÉëe
k `H
á¶aÉëªdG º``K ø`` eh ,É``ZÓ`
Oó``Y π``°`Uh »``à`dG á«HƒæédG
k 390 ≈dEG É¡«a äÉZÓÑdG
,ÉZÓH

É°üî°T 25````d »ØμJ º``YÉ``£``ª``dG ø``e º```F’h äÉ``Ñ``∏``W ó``°``Uô``J zè``«``∏``î``dG QÉ```Ñ```NCG{
á°ùªN ø«H Ée äÉÑ∏£dG ºéM á«≤H
.¢UÉî°TCG Iô°ûYh
™``LGô``J ∫É``Ñ``bE’G ¿CG äó`` `cCGh
ΩGƒ`` ` ` YC’G ø`` `Y Iô``«``Ñ``c á``Ñ` °` ù` æ` H
√òg ¿CG ’EG ,%50 áÑ°ùæH á«°VÉªdG
ΩÉjC’G »a ´ÉØJQÓd á∏HÉb áÑ°ùædG
ô£ØdG ó«Y ΩÉjCG ÜGôàbG ™e áeOÉ≤dG
.∑QÉÑªdG
º``©`£`e Ö``MÉ``°` U ó`` ` cCG É``ª` «` a
¿CG ,AGò¨dG äÉÑLh »a ¢ü°üîàe
ΩÉjC’ ÉÑ∏W 80 »dGƒM ≈≤∏J ¬ª©£e
™e ,á«°VÉªdG ΩÉ``jC’G ∫Ó``N ó«©dG
∫ÓN ºbôdG ∞YÉ°†àj ¿CG á«dÉªàMG
™e É°Uƒ°üN ø«eOÉ≤dG ø«eƒ«dG
äÉÑ∏W ºéM ¿CGh ,ó«©dG ÜGôàbG
¢UÉî°TCG 8 ø«H Ée ìhGôJ AGò¨dG
.É°üî°T 25h
…RƒZ äÉÑ∏W ¿CG ≈dEG QÉ°TCGh
øe ’É``Ñ``bEG ô``ã``cC’G â``fÉ``c º``ë`∏`dG
,êÉLódG »fÉjôH ¬«∏j ,ø«æWGƒªdG
º``à`«`°`S äÉ``Ñ``∏``£``dG ™``«` ª` L ¿CGh
øe øFÉHõdG ∫RÉæe ≈dEG É¡∏«°UƒJ
.∑QÉÑªdG ô£ØdG ó«Y ΩÉjCG ∫hCG
ºYÉ£ªdG ™«ªL ¿CG í``°`VhCGh
∫Ó``N ∞``YÉ``°`†`e ó``¡`é`H πª©à°S
äÉÑ∏W ∞YÉ°†J ™e áeOÉ≤dG ΩÉjC’G
äÉ«ªμH äGRƒ`` é` `ë` `dGh AGò`` ¨` `dG
.áJhÉØàe

:»°ùæe π°VÉa Öàc

á`` eRC’G ø``e º``Zô``dÉ``H Ió``«`L â``fÉ``c
É¡°û«©j »àdG á``FQÉ``£`dG á«ë°üdG
äGô°ûY â≤∏J É¡fCG áë°Vƒe ,ºdÉ©dG
ΩÉjC’G ∫ÓN äGRƒéëdGh äÉÑ∏£dG
Ö∏W ¿hô``°` û` Y É``¡`æ`e ,á``«`°`VÉ``ª`dG
É°üî°T 25 »ØμJ AGò`` Z á``Ñ` Lh
»ØμJ äÉÑLƒd äGRƒéM Iô°ûYh
âMhGôJ Éª«a ,¢UÉî°TCG Iô°ûY

¢Shô«a QÉ°ûàfG ÖÑ°ùH á∏°UÉëdG
ºéM ¿CG ø``«`ë`°`Vƒ``e ,É`` fhQƒ`` c
Iô°ûY ø«H Ée âMhGôJ äÉÑ∏£dG
∫hC’ É``°`ü`î`°`T 25h ¢``UÉ``î` °` TCG
.¢Uƒ°üîdÉH ó«©dG ΩÉjCG »fÉKh
ió```MEG á``Ñ` MÉ``°` U äQÉ`` `°` ` TCGh
QÉ`` Ñ` `NCG{`` `d Iô``«` ¡` °` û` dG º``YÉ``£` ª` dG
äÉÑ∏£dG ºéM ¿CG ≈``dEG zè«∏îdG

ºYÉ£ªdG ÜÉ``ë` °` UCG ø``e Oó`` Y ™``e
AGó¨dG äÉÑLh ïÑW »a Iô«¡°ûdG
RQC’G áNÉÑW »``a á°ü°üîàªdGh
ióe ó°Uôd Ωƒ``ë`∏`dGh êÉ``Ló``dGh
äÉ``Ñ` ∏` £` dGh äGRƒ`` é` `ë` `dG º``é` M
å«M ,∑QÉÑªdG ô£ØdG ó«Y ΩÉ``jC’
¥Éa äGRƒéëdG ºéM ¿CG Ghó``cCG
á`` `eRC’G ø``e º``Zô``dÉ``H äÉ``©` bƒ``à` dG

äGô``jò``ë`à`dG ø``e º``Zô``dG ≈``∏`Y
»``à`dG á``«`eƒ``μ`ë`dG äÉ``¡` «` Lƒ``à` dGh
äÉ©ªéàdG á``eÉ``bEG Ωó``©` H â``°` UhCG
áëaÉμe QÉWEG »a Iô«ÑμdG á«∏FÉ©dG
,óéà°ùªdG ÉfhQƒc ¢Shô«a QÉ°ûàfG
õéM »``a GhCGó`` `H ø``«`æ`WGƒ``e ¿EÉ` `a
áJhÉØàe äÉ«ªμH AGò``¨`dG äÉ``Ñ`Lh
á≤HÉ°ùdG ΩÉ``jC’G ∫ÓN ºYÉ£ªdG øe
,∑QÉÑªdG ô£ØdG ó«Y ΩÉjC’ GOGó©à°SG
äGRƒéëdG äÉÑ∏W âJhÉØJ å«M
Iô``°` û` Y »``Ø` μ` J äÉ``«``ª``c ø``«``H É```e
.É°üî°T 25 ≈àM ¢UÉî°TCG
ΩÉ«b zè«∏îdG QÉÑNCG{ äó°UQh
º``F’h õéëH ø«æWGƒªdG ¢†©H
Ée ,É°üî°T 25 »``dGƒ``ë` d »``Ø`μ`J
áØdÉîe »a ¢†©ÑdG QÉà¡à°SG í°Vƒj
äÉ©ªéàdÉH ΩGõ``à` d’É``H ø``«`fGƒ``≤`dG
»Yóà°ùjh ,Iô``«`¨`°`ü`dG á«∏FÉ©dG
»a GQƒ``a á«æ©ªdG äÉ¡édG ∑ôëJ
ÉªHôd »àdG Iô«ÑμdG äÉ©ªéàdG ∞bh
ø«H ihó©dG QÉ°ûàfG É¡«∏Y ÖJôàj
QÉà¡à°SG ÖÑ°ùH á«æjôëÑdG ô°SC’G
ø«fGƒ≤∏d ¬àØdÉîe »``a ¢``†`©`Ñ`dG
∫ÓN á«∏FÉ©dG äÉ©ªéàdG áeÉbEGh
.ó«©dG ΩÉjCG
zè«∏îdG QÉ``Ñ`NCG{ â∏°UGƒJh

»°VÉªdG ΩÉ©dG ∫Ó``N á«ª«¶æJ äÉ°SGQO 1807 ø``e »¡àæj á«fóªdG á``eóîdG ¿Gƒ``jO

.…ƒ∏©dG õjõ©dGóÑY ∫ÉªL |

≈``dEG ±ó``¡`J »``à`dGh á«ª«¶æàdG
RÉ¡é∏d π°†aCG äÉ``eó``N ºjó≤J
IAÉ``Ø` c õ`` jõ`` ©` `Jh »``eƒ``μ` ë` dG
áØ∏àîªdG äÉª«¶æàdG á«∏YÉah
èeÉfôH ™e ≈°TÉªàj ÉªHh É¡H
.áeƒμëdG πªY

¿Gƒ``jO ¢UôM ó«cCÉàH …ƒ∏©dG
RÉ``é`fEG ≈``∏`Y á``«`fó``ª`dG á``eó``î`dG
äÉ°SQÉªªdG π°†aCÉH äÉ°SGQódG
•ÉªfC’Gh äÉgÉéJ’Gh ájQGOE’G
∫ƒª©ªdG á``«`ª`dÉ``©`dG á``ã`jó``ë`dG
äÉ`` °` `SGQó`` dG ∫É`` é` `e »```a É``¡``H

IOƒédG å«M ø``e ø«ª«≤ªdGh
äÉLÉ«àMG á«Ñ∏Jh ,áYô°ùdGh
á£ÑJôªdG Ióéà°ùªdG πª©dG
∞∏àîe ΩÉ¡e ™°SƒJh Qƒ£àH
.á«eƒμëdG äÉ¡édG
∫ÉªL ¢Sóæ¡ªdG º``à`à`NGh

200 RÉ`` é` `fEG ≈`` `dEG á``aÉ``°` VE’É``H
.á«Ø«XƒdG ±ƒ≤°ù∏d á°SGQO
º«¶æàdG ΩÉ``Y ô``jó``e ø``«s `Hh
RÉéfEG ºJ ¬fCG ∞FÉXƒdG áfRGƒeh
áeõëdG øe á«eƒμM áeóN 30
äÉ«∏ª©dG á°Sóæg IOÉYE’ áãdÉãdG
¿GƒjóH »æØdG ≥jôØdG πÑb øe
4 ó≤Y ºJ PEG ,á«fóªdG áeóîdG
IOÉYEÉH ¢üàîJ á«ÑjQóJ ¢TQh
»Ñ°ùàæªd äÉ«∏ª©dG á°Sóæg
™e ¿hÉ``©`à`dÉ``H QOGƒ`` c è``eÉ``fô``H
øe ∂``dPh áeÉ©dG IQGOE’G ó¡©e
á°Sóæg IOÉ```YEG IQOÉ``Ñ` e øª°V
äÉ«∏ª©dGh º¶ædGh äGAGô``LE’G
á«eƒμëdG äÉ¡édÉH á```jQGOE’G
èàf …ò`` `dG ô`` ` eC’G ,zIQó`` `æ` ` g{
πª©dG äGAGô`` LEG ø«°ùëJ ¬æY
ø«æWGƒª∏d áeó≤ªdG äÉeóîdGh

∂``dPh ,á``«` eƒ``μ` ë` dG äÉ``¡` é` dÉ``H
äGô««¨àdG áÑcGƒe π«Ñ°S »``a
äÉ``«` dhDƒ` °` ù` ª` dGh á``«`ª`«`¶`æ`à`dG
»a á«∏Ñ≤à°ùªdG äÉ``©`∏`£`à`dGh
Égó¡°ûJ »àdG ä’ÉéªdG ∞∏àîe
,ø``gGô``dG â``bƒ``dG »``a áμ∏ªªdG
¿ƒ``©` dG º``jó``≤` J ≈`` ` dEG á`` aÉ`` °` `VEG
á«æØdGh á```jQGOE’G IófÉ°ùªdGh
.á«fóªdG áeóîdG Iõ¡LC’
∫ÉªL ¢Sóæ¡ªdG í``°`VhCGh
º«¶æàdG äGRÉ``é`fEG ¿CG …ƒ∏©dG
Ó``μ`«`g 83 á`` `°` ` SGQO â``∏` ª` °` T
øe Oó``©` d É``«v `°`ù`«`FQ É``«v `ª`«`¶`æ`J
á``°`SGQOh ,á«eƒμëdG äÉ¡édG
π``cÉ``«` ¡` dG ø`` `e 1419 Oó`` ` `Y
Éªc ,á«∏«°üØàdG á«ª«¶æàdG
ΩÉ¡ªdG á°SGQO øe AÉ¡àf’G ºJ
,IQGOEG 75 Oó``©` d á``«`Ø`«`Xƒ``dG

º«¶æàdG ΩÉ`` Y ô``jó``e ó`` `cCG
¿Gƒ``jó``H ∞``FÉ``Xƒ``dG á`` fRGƒ`` eh
¢``Só``æ`¡`ª`dG á``«` fó``ª` dG á``eó``î` dG
¬fCG …ƒ∏©dG õjõ©dGóÑY ∫ÉªL
äÉ`` °` `SGQO 1807 RÉ`` é` `fEG º`` J
∞∏àîe ™e ¿hÉ©àdÉH á«ª«¶æJ
IôàØdG ∫ÓN á«eƒμëdG äÉ¡édG
»a ∞FÉXƒdG â∏ª°T áeô°üæªdG
á«ª«∏©àdGh á«ë°üdG äÉYÉ£≤dG
á``«` aÉ``≤` ã` dGh á`` «` `YÉ`` ª` `à` `L’Gh
OGORG PEG ,Égô«Zh á«JÉeóîdGh
áÑ°ùæH IõéæªdG äÉ°SGQódG OóY
¢ùØf »``a √RÉ``é` fEG º``J ÉªY %4
,»``°`VÉ``ª`dG ΩÉ``©` dG ø``e Iô``à` Ø` dG
≠∏H RÉéfEG áYô°S ∫ó©ªH ∂dPh
»a âª¡°SCG ,Ék«eƒj äÉ°SGQO 7
™aQh á«ª«¶æàdG πcÉ«¡dG ôjƒ£J
∞FÉXƒdG iƒàëeh iƒà°ùe
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ió```Ø```ª```dG ∂````∏````ª````dG á`````dÓ`````L
∑QÉ``Ñ``ª``dG ¿É``°``†``eQ ô``¡``°``T ó``«``dÉ``≤``Jh
ÉfhQƒc áëFÉL …óëJ á¡LGƒªd
ä’É¨°ûf’G øe ºZôdG ≈∏Y
ø««dÉY ΩGõ`` à` `dGh •É``Ñ` °` †` fÉ``Hh
øH óªM ∂∏ªdG ádÓéd IOó©àªdG
™ØJôªdG iƒà°ùªdG ≈∏Y ¿Ódój
OÓÑdG πgÉY áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y
á«dhDƒ°ùªdÉH Qƒ©°ûdGh »Yƒ∏d
É¡àeó≤e »``a »``à`dGh ió``Ø`ª`dG
ádÓL øe ¿É``c Éªa ,á«YÉªàL’G
áëFÉL äGó``é`à`°`ù`e á``©`HÉ``à`e
Gò¡H ó«°ûj ¿CG ’EG ióØªdG ∂∏ªdG
É¡JÉ«YGóJh ÉgQÉKBGh ,ÉfhQƒc
¿EG{ :¬``à` dÓ``L ∫ƒ``≤` H ∞``bƒ``ª` dG
á`` jOÉ`` °` `ü` `à` `b’Gh á``«` ë` °` ü` dG
ºàëj ¿É``aô``©`dGh AÉ``aƒ``dG Ö``LGh
ø``Y Ó``°` †` a á`` «` `YÉ`` ª` `à` `L’Gh
äÉ`` bhC’G √ò``g »``a ø``ë`fh Éæ«∏Y
¿EÉa ,á``jRGô``à`M’G É``¡`JGAGô``LEG
≥«ªY ø``Y Üô``©`f ¿CG ,á``cQÉ``Ñ`ª`dG
¬«∏Y OÉàYG Ée QOÉ¨j ºd ¬àdÓL
√ó¡°ûf É``ª`d É``fô``jó``≤` Jh É``fô``μ`°`T
∑QÉ``Ñ`ª`dG ¿É``°` †` eQ ô``¡`°`T »``a
:º∏≤H
áaÉc ió``d ,»YÉªL •ÉÑ°†fG øe
∫OÉÑàd á∏°UGƒàe äGAÉ``≤`d øe
´ÉÑJÉH ,¬JÉfƒμeh Ö©°ûdG OGô``aCG | ¿hó©°ùdG OƒªM ó©°SCG .O ƒgh ,»aƒdG ¬Ñ©°T ™e »fÉ¡àdG
»a á```jRGô```à` `M’G äGAGô`` ` ` ` `LE’G
πFÉ°†ØdG ∞°Uh Ée Gô«ãc …òdG
¬æe ÉfOÓH ô«¡£àd AÉHƒdG á¡LGƒe
¿É``°`†`eQ ô¡°ûd á``«`YÉ``ª`à`L’G
ÉfÉaôYh Gôjó≤Jh .z≈dÉ©J ¬∏dG AÉ°T ¿EG Ók LÉY ¿EG{ :¬àdÓL ∫ƒ≤H øjôëÑdG áμ∏ªe »a ∑QÉÑªdG
øe AÉ°ùædGh ∫É``Lô``∏`d ΩÉ°ùédG äÉ«ë°†àdÉH ¬eÉ«°U ó©H ,∑QÉÑªdG ô¡°ûdG Gòg »a Ée πªLCG
äGQGOEG øe º¡©e øeh á«æeC’Gh á«Ñ£dG QOGƒμdG ≈∏Y ¢Uôëj »àdG π°UGƒàdG äÉcôH ƒg ,¬eÉ«bh
»a ¿ƒØ≤j øjòdG ,á«Yƒ£J äÉ°ù°SDƒeh á«ª°SQ º¡ª«≤d Gó«°ùéJ ,ΩGôμdG øjôëÑdG πgCG É¡àeGOEG
,ÉfhQƒc áëFÉéd á«eÉeC’G á¡LGƒªdG •ƒ£N ,º¡æ«H Éª«a ºMGôàdGh π°UGƒàdG »a á∏«°UC’G
ôjó≤àdGh ¿Éaô©dGh ôμ°ûdG ôaGƒH ¬àdÓL º¡°üN É¡«a óéfh Éææ«H ÉgÉæØdCG á≤jôY äGOÉY AÉ«MEGh
ø``eh ,É``æ`g Éæ©°ùj ’h{ ¬``à`dÓ``L ∫ƒ``≤`H ∂`` dPh
.zIOƒªdGh ÜQÉ≤àdG áMôah ,AÉ≤∏dG IOÉ©°S
»YÉ°ùªdG ∂∏àH ó«°ûf ¿CG ’EG ,ÖLGƒdG ≥∏£æe ô°û©dG á``Ñ`°`SÉ``æ`ª`H ¬``à`dÓ``L å``jó``M AÉ``é` a
≈¶ëJ ¿CG ≈``∏`Y ¢Uôëæ°S »``à` dG á°ü∏îªdG øY Gô``Ñ`©`e ΩÉ``©` dG Gò``g ¿É``°`†`eQ ø``e ô`` `NGhC’G
™e ÉkÑ°SÉæàe ¿ƒμ«dh ,Éæe ≥ëà°ùªdG ºjôμàdÉH ΩGôμdG AGõ``YC’G É¡jCG{ :¬àdÓL ∫É``b å«M ,∂``dP
ø«£HGôªdG ,ôcòdÉH ¢üîfh ,º¡JÉ«ë°†J ºéM ¢``VQC’G √ò``g ≈∏Y ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒªdG øe
¿ƒØ≤jh GƒØbh øjòdG ,á«eÉeC’G ±ƒØ°üdG ≈∏Y øe â``bƒ``dG Gò``g πãe »``a ÉfóàYG ó≤d ,áÑ«£dG
É``fQOGƒ``c ø``e ,Oƒª°Uh QGó``à` bGh áYÉé°T πμH äÉ¶aÉëªdG ™«ªL »``dÉ``gCG ∫ÉÑ≤à°SÉH ΩÉ``Y π``c
,á`` jQGOE’Gh ,á«°†jôªàdGh á«ë°üdGh á«Ñ£dG ≈∏Y ¢Uôëf »àdG ,á«fÉ°†eôdG Éæ°ùdÉée »a
Ö©°ûdh ,á«fóªdGh É¡æe ájôμ°ù©dG ,á«æeC’Gh Ωhó≤H É kLÉ¡àHGh É kMôa ,º¡dÉÑ≤à°S’ É¡°ü«°üîJ
Ghô£°S øjòdG ,¬«a ø«ª«≤ª∏dh »aƒdG øjôëÑdG ÉªH á∏«°UC’G ÉæJGOÉ©d Ak É«MEGh ,äGô«îdG º°Sƒe
AÉ£©dGh á«fÉ°ùfE’Gh AÉaƒdG »a á∏ãeC’G ´hQCG ÉæJô°SC’ AÉªàf’Gh Iƒ``NC’G ≥ªY øe √ó°ùéJ
áeRC’G √òg »a ∞JÉμàdGh ¿hÉ©àdGh á«ë°†àdGh
.zRGõàY’G ó°TCG É¡H õà©f »àdG á«æjôëÑdG
Éæe º¡∏a ,»dÉ¨dG ÉææWƒH ôªJ »àdG áëFÉédGh äÉjóàæe ¢ùdÉéªdG ∂``∏`J â``fÉ``c ó``≤`a º``©`f
.zôjó≤àdGh ôμ°ûdG πc åjóëdG ô°üà≤j ’ ,ÜQÉ≤àdGh ádÉ°UC’Gh áÑëª∏d
øjôëÑdG Ö©°ûd IódÉîdG ∞bGƒªdG √òg Ée
,Ö°ùëa äÉμjôÑàdGh »fÉ¡àdG ∫OÉÑJ ≈∏Y É¡«a
,á«æ¡ªdG ¬ëFGô°Th á«YÉªàL’G ¬JÉfƒμe πμH ä’É``¨` °` û` f’Gh ä’É``é` ª` dG ≈``à`°`T ¢``û`bÉ``æ`J π``H
º«≤H ΩGõàd’G êÉàf ,ióØªdG ∂∏ªdG ádÓL …ó«°S IôcGò∏d äÉ£ëe É``¡`fCG ≈``dEG áaÉ°VEG ,á«Ñ©°ûdG
êÉàf É°†jCG É¡fEG πH ,Ö°ùëa OGó``LC’Gh AÉ``HB’G º¡à∏°U ø``e Rõ``©` J ø``«`æ`WGƒ``ª`∏`d á``«` î` jQÉ``à` dG
Ihób øe ióØªdG ∂∏ªdG ádÓL »a √hó``Lh Ée PG ,Ió``«`°`Tô``dG á«æWƒdG º¡JOÉ«≤Hh º¡°†©ÑH
áÑëªdGh AÉ``£`©`dGh ∫òÑ∏d »``M ∫É``ã`eh áæ°ùM ¬àªëdh ™ªàéªdG Iƒ``b πeGƒY º``gCG ó``MCG É¡fG
,π©ØdGh ∫ƒ≤dG »a ¥ó°Uh ,∫OÉÑàªdG AÉaƒdGh º``gOGó``LCG á°üæe âfÉc ó≤a ,π``jƒ``W ø``eR òæe
≈dEG ¬àdÓéd á«eÉ°ùdG äGQGô``≤` dG ∫ƒëj ÉªHh óbh .äGQGô≤dG PÉîJGh QhÉ°ûàdGh AÉ≤∏d º¡FÉHBGh
ø«æWGƒªdGh øWƒdG íæªJ áîeÉ°T äGRÉ``é`fEG ≈∏Y ®ÉØëdG ≈dEG Ió«°TôdG OÓÑdG IOÉ«b â©°S
π«édG ¢SƒØf »a RGõàY’G ô«ãJ áaÉ°†e áª«b ±GôYCÉH ôNGõdG π«ÑædG »îjQÉàdG çQE’G Gòg
íª∏e ≈∏éàj »àdGh ,á«JB’G ∫É«LC’Gh »dÉëdG º¡KhQƒeh øjôëÑdG π``gCG º«b ó°ùéJ ó«dÉ≤Jh
å«M ,¬àdÓéd á«eÉ°ùdG áª∏μdG áªJÉN »a É¡æe á«fÉ°†eôdG º¡°ùdÉée âë°VCG ≈àM ,…QÉ°†ëdG
ÉæfEGh{ √Ó``Y »a πL ¬∏dG ≈``dEG AÉYódÉH ¬Lƒàj ,áeÉY ΩÉ©dG ∫ƒW IôeÉ©dG º¡°ùdÉéeh á°UÉN
ácQÉÑªdG ΩÉjC’G √òg »a ¬JQób â∏L ¬∏dG ƒYóæd ΩÉ©dG Gòg øμdh .∫É«LC’G É¡æe º∏©àJ ¢SQGóe
ºcÉjEGh Éæ≤aƒj ¿CG ,ºjôμdG ¿É°†eQ ô¡°T øe ¬à°Vôa Éeh ÉfhQƒc áëFÉL ±hô¶d áé«àfh
…ƒ≤jh ,É``fÉ``£`N ô«îdG ≥``jô``W ≈∏Y Oó``°`ù`jh ó``YÉ``Ñ`à`dG É``gOÉ``ª` Y á``jRGô``à` MG äGAGô`` ` `LEG ø``e
ÉæHƒ∏b π©éjh ,Éææ«H áÑëªdGh IOƒªdG ô°UGhCG ºd ,äÉ©ªéàdG ™æeh ,OGô`` aC’G ø«H …ó°ùédG
,¢SÉædG πμd áÑëªdGh ∫DhÉØàdGh ô«îdÉH áÄ«∏e ∂∏ªdG ádÓL ¿G ’G ,»bÓàdG ∂dòd á°UôØdG íàJ
õjõ©dG øWƒdG Gòg ¢VQCG ≈∏Y ™«ªé∏d ø«æªàe ™e á«MhôdG ¬JGAÉ≤d á∏°UGƒe ≈∏Y ô°üj ióØªdG
ΩÉY πch ,äÉcôÑdGh ô«îdÉH Ó∏μe Gkó«©°S Gkó«Y á«dÉ°üJ’Gh á«eÓYE’G πFÉ°SƒdÉH »aƒdG ¬Ñ©°T
.zô«îH ºàfCGh â°†àbG PEGh{ :¬àdÓL ∫Éb ∂dP »ah ,áMÉàªdG
¬d ÉÄ«ægh ióØªdG ∂∏ªdG ádÓL ¬∏dG ßØM
,ó©H øY ºμ©e π°UGƒàdG áægGôdG ÉæahôX Éæ«∏Y
¬àdÓéd äÉμjôÑàdG ≈ª°SCGh ,»aƒdG »HC’G ¬Ñ©°T äÉaÉ°ùªdG äó©H Éª¡e ¬fCÉH ºμd ócDƒf ÉæfCG ’EG
≈∏Y √ó«©j ¿G ¬∏dG ∫CÉ°ùfh ,∑QÉÑªdG ô£ØdG ó«©H ôªà°ùe ¢SƒØædG ÜQÉ``≤`Jh Üƒ∏≤dG π°Uh ¿EÉ` a
ô«îdÉH ,Iójóe ÉfÉeRCGh IójóY ÉeGƒYCG ¬àdÓL IOƒ``Y ≈``dEG ºμ©e ™∏£àfh ,∫Gƒ```MC’G áaÉc »``a
øjôëÑdG Ö©°ûd ∑QÉ``Ñ`eh ,AÉ``æ`¡`dGh á«aÉ©dGh Éªch É``¡` dGƒ``MCG π``°`†`aCG ≈`` dEG IÉ``«`ë`dG ¿hDƒ` °` T
ó¨H π``eC’Gh õ©dG ≥jôW ¬d º°SQ …ò``dG ¬μ«∏e ,¬``≤`«`aƒ``Jh ≈``dÉ``©`J ¬``∏` dG ø``e ¿ƒ``©` H ,É``gÉ``fó``¡`Y
Iójó°ùdG ¬JÉ¡«LƒàH ≈¶ëj øªd ÉÄ«ægh ,π°†aCG ô«îdG ≈∏Y ,πLÉ©dG Öjô≤dG »a ,ºμH »≤à∏ædh
ÉÄ«ægh ,øeõdG äÉjOÉ©d GQÉKOh ÉfƒY ¬d ¿ƒμàa Ö©°T ¿G å«Mh .zIOÉ©°ùdGh áë°üdGh áÑëªdGh
ΩÉ¡dE’Gh Ωõ©dG ¬æe óªà°ù«a ¬FÉ≤∏H ≈¶ëj øªd á∏ãeC’G ´hQCG GƒHô°V ¬«a ø«ª«≤ªdGh øjôëÑdG
πch ,º¡æe ¿ƒμf ¿G ¬∏dG ≈dEG π¡àÑfh ,π``eC’Gh ≥jôa ™eh á«ë°üdG äGQGOE’G ™e ¿hÉ©àdG »a
óéªdG ƒëf á≤KGh ≈£îH Ωó≤àJ øjôëÑdGh ΩÉY ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U IOÉ«≤H øjôëÑdG
.áª∏°ùe á«HôY á«é«∏N á«Ø«∏N á©aôdGh óFÉ≤dG ÖFÉf ó¡©dG »dh áØ«∏N ∫BG óªM øH ¿Éª∏°S
…OÉ°üàbG ô«ÑNh »ªjOÉcCG |
,AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«Fôd ∫hC’G ÖFÉædG ≈∏YC’G

»HƒjC’G ¬∏dGóÑY

ayoobi99@gmail.com

iô```NCG Iô```e ¢``SQGó``ª``dG Ωƒ``°``SQ
∞bƒJ ™``e ,É``¡` YGƒ``fCG πμH á«Ø°üdG äÉeõ∏à°ùªdG äô`` ahh
πãªàªdG »eƒμëdG ºYódG øe É¡JOÉØà°SG ÖfÉL ≈dEG á°SGQódG
»a ø««æjôëÑdG ø«∏eÉ©dG Ö``JGhQ ™aO áeƒμëdG πªëJ »a
≈dEG ƒ«fƒjh ƒjÉeh πjôHCG Qƒ¡°T ióe ≈∏Y ¢SQGóªdG √òg
É°†jCG ájó∏ÑdGh AÉªdGh AÉHô¡μdG ô«JGƒa øe É¡FÉØYEG ÖfÉL
.É¡°ùØf IôàØ∏d
Qƒ``eCG AÉ``«`dhCG …CG ,»``dÉ``gC’G ¿EG ∫ƒ≤dG øμªj QÉ°üàNÉH
ÖÑ°ùH Év«aÉ°VEG ÉÄk ÑY Gƒ∏ªëJ øjòdG ºg ò«eÓàdGh äGò«ª∏àdG
IóYÉ°ùeh á©HÉàe Oƒ¡L áØYÉ°†e »a πãªàj á°SGQódG ∞bƒJ
ó©H øY º∏©àdG ™e πeÉ©àdGh ∞«μàdG ≈∏Y ò«eÓàdG º¡FÉæHCG
É°†jCG É¡aô©Jh ™«ªédG É¡aô©j á≤«≤M √ò¡a ,∫õæªdG øeh
≈ª¶©dG á«ÑdÉ¨dG ÜÉéà°SG Gò¡d ,á°UÉîdG ¢SQGóªdG äGQGOEG
o
áÑ°ùf »a Gkô°üëæe ±ÓîdG
≈≤H øμd »dÉgC’G Ö∏£ªd º¡æe
IOÉYEG ƒg ¢SQGóªdG ∂∏J ¬«dEG âÑgP Ée ≈°übCG å«M Ωƒ°SôdG
É¡°†©H ÖgPh áYƒaóªdG Ωƒ°SôdG øe áFÉªdG »a Iô°ûY áÑ°ùf
.ΩOÉ≤dG »°SGQódG ΩÉ©dG øY ™aódG äGAGôLEG π«¡°ùJ ≈dEG
øe ¬`` JOÉ`` YEG ¢``SQGó``ª` dG ≈``∏`Y Ö``é`j É``e áÑ°ùf á``dCÉ`°`ù`e
ádCÉ°ùe »g ,äGò«ª∏àdGh ò«eÓàdG QƒeCG AÉ«dhCG ≈dEG Ωƒ°SôdG
¢``SQGó``ª`dG ¿CG ôμæj ó`` MCG Ó``a ,Iô``«`ã`c äÉHÉ°ùëd á©°VÉN
ºd ,áëFÉédG ÖÑ°ùH »eÉ¶ædG º«∏©àdG ∞bƒJ á«∏ªY ∫ÓNh
»ª«∏©J ∫É°üJG ≈∏Y »g πH Égò«eÓàH É¡∏°UGƒJ ™£≤æj
ÖfÉL ≈dEG Év«fhôàμdEG á«°SQóªdG º¡égÉæe º¡°SQóJh º¡©e
,º¡©e ¢ShQódG á©LGôeh á«°SQóªdG äÉÑLGƒdÉH ºgójhõJ
∞WÉ©àf ÉeóæY QÉÑàY’G »a ÉgòNCG Öéj ,á≤gôe áª¡e »gh
ÜÉ°ùM ≈∏Y ±ô£d ≈ªYC’G õ«ëàdÉa ,»dÉgC’G ÖdÉ£e ºYóf hCG
±É°üfE’G Ωó``Yh º∏¶dG p∫É``μ`°`TCG ø``e πl μ°T ƒ``g É``ª`fEG ,ô`` NB’G
äGójGõªdG QÉWEG »a êQóæj ™bƒªdG Gòg πãe ,á«Yƒ°VƒªdGh
.Iô«ãc á«©ªàée äÉ£ëeh
äÉÑ°SÉæe
»a É¡«∏Y ÉfOƒ©J »àdG
m
m

n
º«∏©àdGh á«HôàdG IQGRh ∞bƒe
âª¡ØJh πH ,ôeC’ÉH á«æ©ªdG
äGQGOEG åM ≈dEG ¬dÓN øe â©°S …òdG »≤«aƒàdGh »HÉéjE’G
Qo É°ûàfG É¡Ø∏N »àdG ±hô¶dG IÉYGôe ≈∏Y ¢SQGóªdG √ò``g
,¢SQGóªdG ™«ªL »a á°SGQódG ∞bƒJh zÉ``fhQƒ``c{ ¢Shô«a
ÉªfEÉa A»°T ≈∏Y s∫O ¿EG Gò``gh ,á°UÉîdGh É¡æe á«eƒμëdG
,Éak ôW â°ù«d IQGRƒdG ¿CÉH º¡àaô©eh »dÉgC’G »Yh ≈∏Y ∫ój
,zÜƒ≤©j ¢ùØf »a ¢Vô¨d{ Ωƒ°SôdG án «°†b Ghô«ãj ºd º¡fCÉHh
∂dòd ,É¡æe AõL hCG ÉgOGOôà°SG »a º¡à«≤MCG ¿hôj º¡fC’ ÉªfEGh
»a ôjRƒdGh IQGRƒdÉH êõdG ádhÉëªd ΩÉªàgG …CG Ghô«©j ºd
.É¡«a Gô°TÉÑe Éak ôW É°ù«d á«°†b
á°UÉîdG ¢SQGóªdG Ωƒ°SQ …CG ,á«°†≤dG Öd ≈``dEG IOƒ``Y
¿EÉa ™«ªé∏d Ωƒ∏©e ƒg Éªμa ,»fÉãdG »°SGQódG π°üØdG øY
GhOó°S ¢SQGóªdG √òg »a ø«°SQGódG ò«eÓàdG QƒeCG AÉ«dhCG
»eÉ¶ædG »°SQóªdG º¡ª«∏©J º¡FÉæHCG »≤∏J AÉ≤d Ωƒ°SôdG ∂∏J
»a ø«∏eÉ©dG ø«°SQóªdGh äÉ°SQóªdG …ó``jCG ≈∏Y ô°TÉÑªdG
Ée πHÉ≤e á«aÉ°VEG ≠dÉÑe ºgójó°ùJ ÖfÉL ≈dEG ¢SQGóªdG ∂∏J
äÉeõ∏à°ùªdÉc iôNCG á«ª«∏©J äÉeõ∏à°ùe øe á°SQóªdG √ôaƒJ
äGôÑàîªdG Iõ¡LCG ΩGóîà°SGh ,É¡YGƒfCG ∞∏àîªH á«Ø°üdG
äGP iôNCG äÉeõ∏à°ùe øe ¢SQGóªdG √ôaƒJ Éªe ∂dP ô«Zh
.á«ª«∏©àdG á«∏ª©dÉH ≥«Kh •ÉÑJQG
øe AõL OGOôà°SÉH áYhô°ûªdG »dÉgC’G oäÉÑdÉ£e óæà°ùJ
,¢SQGóªdG ∂∏J ≈``dEG É¡©aO ºJ »àdG »fÉãdG π°üØdG Ωƒ°SQ
É¡«a á``°`SGQó``dG ∞bƒJ AGô``L É``jv OÉ``e ôKCÉàJ º``d Iô``«` NC’G ¿ƒ``c
ájQÉéàdG äÉ°ù°SDƒªdG ∫ÉM ƒg Éªc ,zÉfhQƒc{ ¢Shô«a ÖÑ°ùH
,§Ñg »àdG ájQÉéàdG ∫ÉëªdGh πeÉ©ªdGh ™fÉ°üªdÉc iôNC’G
√òg ¿EÉa ∂dP øe ¢ùμ©dG ≈∏Y πH ,É¡LÉàfEG ∞bƒJ π≤f ºd ¿EG
Ik OÉØà°SG ,á°SGQódG ∞bƒJ øe äOÉØà°SG »àdG »g ¢SQGóªdG
»fÉãdG π°üØ∏d á«°SGQódG Ωƒ°SôdG É¡ª∏°ùJ »a â∏ãªJ ájOÉe

QƒeCG pAÉ«dhCG ø«H pπ°UÉëdG p∫Éμ°TE’G pá°ûbÉæe øe ôn «°V ’
¢SQGóªdG √òg äGQGOE
øe ójó©dG ò«eÓJ
p Gh á°UÉîdG ¢SQGóªdG
p
o
»°SGQódG pπ°üØdG øY Égƒ©aO »àdG Ωƒ°SôdÉH
≥∏©àj
Éª«a
p
ÖÑ°ùH »°VÉªdG ¢SQÉe òæe ¬«a ¢ùjQóàdG
∞sn bƒJ …òdGh »fÉãdG
o
º∏©àdGh
º«∏©àdG
≈dEG ∫tƒëàdG QGôbh zÉfhQƒc{ áëFÉL »°ûØJ
p
p
o
…CG øY Gó«©H Év«Yƒ°Vƒe ¢TÉ≤ædG
Gòg ¿ƒμj »μdh ,ó©H øY
k G oÖéj ,»FÉYódG ∫Ó¨à°S’G p∫Éμ°TCG øe mπμ°T
mIQƒ°üHh ’hC
Qƒ``eC’G Ao É``«`dhCG Éªgh ,á«°†≤dG »aôW »a √ô°üM áë°VGh
¢ù«d iôNCG ±GôWC
m G ΩÉëbE
p G øY OÉ©àH’Gh ¢SQGóªdG äGQGOEGh
GkójóëJ Éæg »æYCGh ,ø«aô£dG ø«H ±ÓîdG
ôgƒéH
áo bÓY É¡d
p
p
óLÉe QƒàcódG ñC’G ôjRƒdG ¢üî°Th º«∏©àdGh á«HôàdG In QGRh
Gòg »a ÉªgQhO hó©j ’ ôjRƒdGh IQGRƒdÉa ,»ª«©ædG »∏Y øH
.»°VÉ≤dG ¢ù«dh ìƒ°üædG §«°SƒdG QhO p∫Éμ°TE’G
n
AÉ«dhC’ ´hô°ûªdG ¢VÉ©àe’G
π¨à°SG ∞°SC’G ™e ¢†©ÑdG
Éª«a á°UÉîdG ¢SQGóªdG ¢†©H äGQGOEG ∞bƒe √ÉéJ QƒeC’G
»àdG á«°SGQódG Ωƒ°SôdG OGOôà°SG »dÉgC’G áÑdÉ£ªH ≥∏©àj
,∫hÉMh ,É¡æe GAõL hCG ,»fÉãdG »°SGQódG π°üØdG øY Égƒ©aO
¢üî°Th
In QGRƒ`` `dG ºn ë≤j ¿CG ,π``¡`L ø``Y hCG ó°ü≤H AGƒ``°`S
n
ôjRƒdG Ö«°üæJ ≈∏Y QGô``°` UE’Gh ±Ó`
p `î`dG Gò``g »a ô``jRƒ``dG
,±ÓîdG »a pπ°üØ∏d Ék«°VÉb ¿ƒμj ¿CÉH ¬àÑdÉ£eh πH ,ÉkªμM
ôjRƒdG ¢üî°T Gƒ∏sªM ø«M ∂dP øe ó©HCG ≈dEG ¢†©ÑdG ÖgPh
á°UÉîdG ¢SQGóªdG ¢†©H äGQGOEG ¢†aQh âtæ©J á«dhDƒ°ùe
,Éæ∏b ¿CG ≥Ñ°S Éªc ,ôjRƒdG ¿CG ™e ,º¡ÑdÉ£e ™e ÜhÉéàdG
äGQGOEG ΩGõdEG ¬dƒîJ »àdG á«fƒfÉ≤dG IGOC’G ¬jój ø«H â°ù«d
.ôeC’G Gòg »a »dÉgC’G ÖdÉ£e ™e ÜhÉéàdÉH ¢SQGóªdG √òg
™e á``Ø`bh{ ∫É≤e ô°ûf ó©H äAÉ``L »àdG p∫É``©` aC’G Oo hOQ
»a IQGRƒ`` dG Qhó``d áª¡Øàe É¡∏L âfÉc ,z¢``SQGó``ª`dG Ωƒ°SQ
¢SQGóªdG äGQGOE
p ’ án ∏eÉμdG án «dhDƒ°ùªdG â∏sªMh ¿CÉ°ûdG Gòg

É````fhQƒ````c á````````eRCG á````¡````LGƒ````e »````a ¢```Tƒ```«```é```dG QhO
øe á«æeC’G Iõ¡LC’G øμªàJ ºdh Ébk É£f ôÑcCG âfÉc
¢ùªN ∫ÓN øe ∂dP ≥«≤ëJ øμªjh É¡©e πeÉ©àdG
IÉcÉëªdG äÉæjôªJ AÓ``jEG :≈``dhC’G á«dB’G äÉ«dBG
GkOGôaCG º°†J »àdGh á¨dÉH á«ªgCG á©bƒàe äÉeRC’
å«ëH AGƒ°S óM ≈∏Y ø««fóªdGh ¢Tƒ«édG øe
»fóªdG √ô«¶f ™e …ôμ°ù©dG ô°üæ©dG πeÉμàj
äÉ«∏μdG π©ØdÉH É¡JCGóH »àdG äÉæjôªàdG »``gh
ÖJÉc ∑QÉ``°` Th º``dÉ``©` dG »``a á``≤`jô``©`dG á``«`YÉ``aó``dG
á«dB’G ,äGƒ``æ`°`S ió``e ≈∏Y É¡«a Qƒ£°ùdG √ò``g
∞«XƒàH ΩÉ``ª`à`g’G ø``e ójõªdG AÓ`` jEG :á«fÉãdG
º¡e ô`` eCG Gò`` gh äÉ`` `eRC’G ∫Ó``N É«LƒdƒæμàdG
á``eRCG ∫Ó``N É¡à«∏YÉa É«LƒdƒæμàdG âàÑKCG ó≤dh
IOÉØà°S’G øμªjh IójóY ä’Éée »a É``fhQƒ``c
QhódG π«∏ëJh ó°UQ :áãdÉãdGh ,ÓÑ≤à°ùe ∂dP øe
»a ÉfhQƒc áeRCG ∫ÓN ¢Tƒ«édG ¬H âeÉb …òdG
πª©dG ä’Éée AGƒ°S ºdÉ©dG øe áØ∏àîe ≥WÉæe
∂dP áé«àfh πª©dG ∂``dP âªμM »àdG ô``WC’G hCG
OƒLh á«ªgCG :á©HGôdGh ,á``eRC’G á¡LGƒe ∫ÓN
πª©dG ¿CÉ°ûH áë∏°ùªdG äGƒ≤dG π``NGO äÉÑjQóJ
á°ü°üîe ¥ô``a ¢ù«°SCÉJ ÉªHQh äÉ``eRC’G ∫Ó``N
í«ë°U ,Év«°ù«FQ ÉkÑ∏£àe ≈ë°VCG ób ô``eC’G Gò¡d
≈∏Y äÉeRC’G IQGOE’ äÉ°ù°SDƒe É¡H ∫hódG πc ¿CG
´É£≤dG ø``Y ¿ƒ∏ãªe É¡Hh »æWƒdG iƒà°ùªdG
ó«cCÉJ äOÉ``YCG ób ÉfhQƒc á``eRCG ¿CG ’EG …ôμ°ù©dG
Ö∏£àj ÉªH áë∏°ùªdG äGƒ≤∏d …QƒëªdG Qhó``dG
,çQGƒ``μ`dGh äÉ``eRC’G á¡LGƒªd ájRƒ¡L Oƒ``Lh
á«∏«é°ùJ ΩÓ`` aCG êÉ``à` fEG IQhô``°` V :á``°`ù`eÉ``î`dGh
áë∏°ùªdG äGƒ≤dG ¬H Ωƒ≤J …ò``dG Qhó``dG í°VƒJ
Gò¡H ø«æWGƒªdG á«YƒJ øe Aõéc äÉeRC’G ∫ÓN
äÉeRC’G ∂∏J ∫ÓN äGƒ≤dG ∂∏J ™e ¿hÉ©à∏d QhódG
QGôZ ≈∏Y …ôμ°ù©dG ΩÓ``YE’É``H ΩÉªàg’G øª°V
.»æeC’G ΩÓYE’G
ICÉ°ûæe øμJ ºd ÉfhQƒc áeRCG ¿CG …ôjó≤J »ah
âë°VhCG É¡æμdh äÉ``eRC’G ∫ÓN ¢Tƒ«édG Qhód
ΩÉª°U ó©j …ò``dG Qhó``dG ∂``dP ájQƒëeh á«ªgCG
.øWGƒªdGh øWƒ∏d ¿ÉeC’Gh øeC’G
á«é«JGôà°S’G äÉ°SGQódG èeÉfôH ôjóe |
äÉ``°``SGQó``∏``d ø``jô``ë``Ñ``dG õ``cô``ª``H á`` `«` ` dhó`` `dGh
zäÉ°SGQO{ ábÉ£dGh á«dhódGh á«é«JGôà°S’G

äÉeƒ∏©ªdG ∫OÉ``Ñ` J ≥«°ùæJ
øe É¡æμªj ÉªH Iõ«ªàe á«ÑW
á«æWƒdG ¢Tƒ«édG QhO ¿CÉ°ûH
äÉeRC’G ∫ÓN IAÉØμH πª©dG
∂∏J ∫Ó``N OÉ``ë` J’G ∫hO »``a
êÉ``à`ë`J »`` à` `dG çQGƒ`` `μ` ``dGh
∞∏M ™e ≥«°ùæàdGh á``eRC’G
,á«Yƒfh ájQƒa Oƒ¡L ≈``dEG
ÜQÉ°†J ¿hO ádƒ∏«ë∏d ƒJÉædG
äÉ`` eRC’G »``a ¬``fCG :á``«`fÉ``ã`dGh
á``≤`£`æ`ª`dG »`` `ah ,Oƒ`` ¡` `é` `dG
É¡ÑMÉ°üJ Ée ÉkÑdÉZ çQGƒμdGh
áë∏°ùªdG äGƒ≤∏d ¿Éc á«Hô©dG
•ÉÑ°†f’G Ωó``Y ø``e ä’É`` M
»a ¬dÉªLEG øμªjh RQÉH QhO
á`` `eRC’G Rô``Ø` J ó`` b º`` K ø`` `eh
:∫hC’G á«°SÉ°SCG Qƒ``eCG áKÓK
¢Tƒ«édG ¿CG ’EG iôNCG äÉeRCG
øe AGƒ`` °` `S ΩÉ``¶` æ` dG ¢``Vô``a
Iô£«°ùdG ≈∏Y IQó≤dG É¡jód
¿CÉ°ûdG äGP ø«fGƒ≤dG ∫Ó``N
Éª¡e á`` eRC’G äGQÉ``°`ù`e ≈∏Y
ÇQGƒ``£` dG á``dÉ``M ¢``Vô``a hCG
¿Éª°V ºK øeh É¡bÉ£f âfÉc
äÉ``jó``ë` à` dG ≈`` ` `dEG ô``¶` æ` dÉ``H
äÉ``°` ù` °` SDƒ` e π``ª` Y ΩÉ``¶``à``fG
:º∏≤H
ÉfhQƒc É¡à°Vôa »àdG á∏FÉ¡dG
®ÉØëdGh á«MÉf ø``e á``dhó``dG
∫hódG ¿CG ’EG ,∫hó``dG øeCG ≈∏Y | ∂°ûc óª ±ô°TCG .O øe ø``«` æ` WGƒ``ª` dG IÉ``«` M ≈``∏` Y
IOó``©` à` e á``dÉ``ª` Y º``°` †` J »``à` dG
:á``ã` dÉ``ã` dGh ,á`` «` `fÉ`` K á``«` MÉ``f
è«∏îdG ∫hO πãe äÉ«°ùæédG
≈dEG áÑ°ùædÉH ¢û«édG ájõeQ
É¡JGƒb ø``e ô``Ñ`cCG GkOƒ``¡` L Ö∏£àJ ó``b ô``eC’G ¿EÉ` a
äGQó≤e »eÉM ƒg ¢û«édÉa ,πμc ádhódG ø``eCG
¿hO øe äGôFÉ£dG âeóîà°SG »àdG áë∏°ùªdG
ácQÉ°ûe ¿ÓYEG ¿EÉa »dÉàdÉHh É¡JÉÑ°ùàμeh ádhódG
äÉ¨∏H äƒ°U äGôÑμeh äGô«eÉμH IOhõe QÉ«W
áª¡e á``d’O ¬``d É``e á``eRCG á¡LGƒe »``a ¢Tƒ«édG
Ó°†a ,∫GƒéàdG ô¶M ¢Vôa π``LCG øe áØ∏àîe
RhÉéJ ≈∏Y ádhódG IQó≤H øWGƒªdG ≈dEG áÑ°ùædÉH
ø«æWGƒªdG ™e πeÉ©àdG »a ¢Tƒ«édG Oƒ¡L øY
.áeRC’G ∂∏J
¢Tƒ«édG âÑ©d ó≤a ≥Ñ°S Ée ≈∏Y É k°ù«°SCÉJh
≈∏Y ±Gô``°`TE’G ∫Ó``N øe êQÉîdG øe øjóFÉ©dG
áeRC’ …ó°üàdG »a Éª¡e GkQhO ºdÉ©dG ∫hO πc »a
∂dòd á°ü°üîªdG ø``cÉ``eC’G »a »ë°üdG ôéëdG
Rô``HC’G Qhó``dG ¿Éc á«Hô¨dG ∫hó``dG »Øa ,ÉfhQƒc
iô``NC’G ∫hó``dG »æWGƒe IOƒ``Y π«¡°ùJ ∂dòch
»Øa ,zƒJÉædG{ »°ù∏WC’G ∫Éª°T ∞∏M ¢Tƒ«L ƒg
¢Tƒ«édG ¿CG ß``Mƒ``d :»``fÉ``ã` dGh ,º``¡`fGó``∏`H ≈`` dEG
á«HhQhC’G ∫hó``dG »a ÉfhQƒc á``eRCG ΩGóàMG πX
»àdG äÉeRC’G IQGOEG ¥ôa øe Év«°SÉ°SCG Ak õL âfÉc
ø∏YCG ,ƒJÉædG ∞∏M øe IóYÉ°ùe É¡°†©H Ö∏Wh
,É``fhQƒ``c ™``e πeÉ©à∏d ∫hó`` dG ¢†©H É¡à°ù°SCG
¢Tƒ«L ¿CG ∞∏ë∏d ΩÉ©dG ø«eC’G êôÑæàdƒà°S ¢ùæj
áfÉ©à°SÓd §≤a ¢ù«d áª¡e Iƒ£N √ò``g ó©Jh
,»ÑW OGó``eEG áª¡e 100 øe ôãcCÉH âeÉb ƒJÉædG
ó«©°U ≈∏Y ÉªfEGh ¢Tƒ«é∏d Iõ«ªàªdG äGQó≤dÉH
,É«fGó«e ≈Ø°ûà°ùe 25 á``eÉ``bEG »``a äó``YÉ``°` Sh
Ée ájó«∏≤J ô«Z äÉ¡LGƒe äÉMÉ°S »a É¡WGôîfG
25 »dGƒëH äÉ«Ø°ûà°ùªdÉH Iô°SC’G OóY äOGRh
á∏KÉªe äÉeRCG ™e πeÉ©àdG ≈∏Y É¡JGQób øe Rõ©j
á«eÓYEG äÓªM á«Ø∏N ≈∏Y ∂``dPh ,ôjô°S ∞``dCG
äBÉ°ûæªdG πc ø«eCÉJh áÑbGôe :ådÉãdGh ,ÓÑ≤à°ùe
∂∏J ∫Ó``N ∞∏ëdG QhO »a ∂«μ°ûàdG âaó¡à°SG
á«Ñ£dG OGƒªdG ∫É°üjEG ≈dEG áaÉ°VE’ÉH ,ájƒ«ëdG
É¡jód »àdG iƒ≤dG ¢†©H ÉgQó°üe ¿É``c á``eRC’G
á°UÉNh ∫hódG ¢†©H »a á«FGò¨dG äÉeõ∏à°ùªdGh
¿Ó``YEG ø``Y Ó°†a ,∞``∏`ë`dG ™``e á«aÓN ÉjÉ°†b
.∫GƒéàdG ô¶M ¢Vôa äÉYÉ°S ∫ÓN
ácôà°ûe πªY ábôa ¢ù«°SCÉJ »``HhQhC’G OÉëJ’G
á«fÉμeEG ∑É``æ`g ¿EÉ``a ≥Ñ°S É``e á``«`ª`gCG ™``eh
πeÉ©à∏d ÓÑ≤à°ùe áë∏°ùªdG äGƒ≤dG QhO QÉªãà°S’
äÉ¡Lh ájôμ°ù©dG ¿É`` `cQC’G ø``e AGô``Ñ` N º°†J
GPEG á°UÉNh á∏KÉªªdG çQGƒ``μ` dGh äÉ`` eRC’G ™``e
É¡àª¡e ¿ƒ``μ`J ∂``dP ô`` eC’G Ö∏£àJ ∫É``M iô`` NCG

çQGƒμdGh äÉeRC’G »a ¢Tƒ«édG πNóJ ¿EG
¿Éc ï``jQÉ``à`dG ô``e ≈∏©a ,ó``jó``é`dG ô``eC’É``H ¢ù«d
RôHC’G ∫ÉãªdGh ¿CÉ°ûdG Gòg »a º¡e Ql hO ¢Tƒ«é∏d
∫ÓN …ô°üªdG ¢û«édG QhO ∂dP ≈∏Y çóMC’Gh
áeRCG á¡LGƒe »a ∂dòch 1992 ΩÉY ∫GõdR çGóMCG
ó«©°U »a iô≤dG ¢†©H âHô°V »àdG ∫ƒ«°ùdG
¿CG ßMƒd ¬fCG ’EG ,áØ∏àîe äGƒæ°S ∫ÓN ô°üe
¿Éc Ée ÉkÑdÉZ äÉ``eRC’G ∂∏J »a ¢Tƒ«édG πNóJ
Iõ``¡`LC’G IQó``b Ωó``Yh É¡JóM IOÉ``jR ∫É``M Åéj
´ÉaódG äGƒb πãe É¡©e πeÉ©àdG iôNC’G á«æ©ªdG
Ak ÓNEG Ö∏£àJ áeRC’G âfÉc GPEG á°UÉNh »fóªdG
»a IÉ«ëdG IOÉ``YEGh á``eRC’G ∂∏J ÉjÉë°†d ÉvjQƒa
ÉfhQƒc áeRCG »ah ,É¡à©«ÑW ≈dEG ádhódG ≥aGôe
áLÉëdG äô¡X IÉ«ëdG »MÉæe πc âHô°V »àdG
»a πª©∏d ádhódG äÉ°ù°SDƒe ™«ªL ∞JÉμJ ≈``dEG
¢Tƒ«édG âfÉch á∏eÉμàeh ájRGƒàe äGQÉ°ùe
ä’DhÉ°ùJ áKÓK ô«ãj Ée É¡«a …Qƒëe Ql hO É¡d
¢Tƒ«édG É¡μ∏àªJ »``à`dG äGQó``≤` dG É``e :∫hC’G
Ée :»``fÉ``ã` dGh ?çQGƒ`` μ` `dGh äÉ`` `eRC’G á¡LGƒªd
?ÉfhQƒc áeRCG ∫ÓN ¢Tƒ«édG ¬àÑ©d …òdG QhódG
¢Tƒ«édG QhO QÉªãà°SG øμªj ∞«c :ådÉãdGh
äÉeRC’G á¡LGƒe äÉ«é«JGôà°SG øª°V ÓÑ≤à°ùe
?ÉkeƒªY çQGƒμdGh
¿CG ¢†©ÑdG iód Qƒ°üJ OÉ°S ÉªHQ ájGóHh
´ÉaódG ≈∏Y ô°üà≤J ¢Tƒ«é∏d á«°SÉ°SC’G áª¡ªdG
ájôëÑdGh ájƒédGh ájôÑdG ÉgOhóMh ádhódG øY
πX »a É kë«ë°U ∂dP ¿Éc ó≤d ,ôWÉîe …CG ó°V
Iô°TÉÑªdG ÜhôëdG πãe ájó«∏≤J äGójó¡J IOÉ«°S
™e ¬fCG ’EG OhóëdG ≈∏Y äÉ°ThÉæªdG øe Égô«Zh
´É°ùJG øY Ó°†a ,á«æeC’G äGójó¡àdG Ωƒ¡Øe ô«¨J
¢Tƒ«édG πNóJ ¿EÉa äÉ``eRC’Gh çQGƒμdG ¥É£f
á«é«JGôà°SG IQhô``°`V ≈ë°VCG ó``b É¡à¡LGƒªd
¢Tƒ«édG É¡μ∏àªJ äÉeƒ≤e áKÓK πX »a á°UÉNh
Iõ``¡`LC’G πª°ûJh á«YƒædG äGQó``≤` dG :≈`` `dhC’G
≈dEG áaÉ°VE’ÉH á«dÉ©dG IAÉØμdG äGP äGó©ªdGh
»àdGh áë∏°SC’G ∞∏àîe »a ájô°ûÑdG äGQó≤dG
Ée ôªà°ùe πμ°ûH á``«`Yƒ``f äÉ``Ñ`jQó``à`H ≈¶ëJ
πªY áÄ«H »ah ±hô¶dG πc »a πª©∏d É¡∏gDƒj
äÉeóN øe ¢Tƒ«édG iód ÉªY Ó°†a ,á£ZÉ°V

z19 ó````«````aƒ````c{ ¢````Shô````«````a ô```°```ü```Y »`````a á```dƒ```Ø```£```dG
∫ƒ≤J ,™ªàéªdGh º¡FÉæHCG √ÉéJ ô°SC’G
á©eÉL »a ∫ÉØWC’G ¢ùØf º∏Y IPÉà°SCG
:âjGôJÉc ΩÉ°S ¿óæd »a ¢ùμ«°SÉ°S
¿RGƒ``à` dG ø``Y Gô``«`ã`c çó``ë`à`f É``æ``fEG{
∞«ch πª©dGh á«∏FÉ©dG IÉ«ëdG ø«H
Éàbh ¿ƒ°†≤j ’ Qƒ`` eC’G AÉ``«` dhCG ¿CG
ó©j ºd ô``eC’G Gòg ,∫É``Ø`WC’G ™e É«aÉc
≈dEG ô¶æf ¿CG Éæ«∏©a ΩÉjC’G √òg á∏μ°ûe
.z±hô¶dG √òg »a »HÉéjE’G ÖfÉédG
∫CÉ°ùj πØ£dG ≈≤Ñj ájÉ¡ædG »``a
∫GDƒ`°`ù`dG ?AÉ``Hƒ``dG Gò``g »¡àæj ≈``à`e
»a ¬MôW ≈``dEG ∫É``Ø` WC’G π«ªj …ò``dG
øe ÉæHôàbG π``g{ :ƒ``g ±hô¶dG √ò``g
øeh .z?ôeC’G Gòg »¡àæj ≈àe zájÉ¡ædG
zájÉ¡f ’ Ée{ Ωƒ¡Øe ìô°ûf ¿CG Ö©°üdG
âjGôJÉc ΩÉ°S IPÉà°SC’G ∫ƒ≤J .∫ÉØWCÓd
,∫ÉØWCÓd áÑ°ùædÉH ójóL Ωƒ¡ØªdG ¿EG
á∏£Y ¿hQƒ°üàj º¡∏©éf ¿CG Éæ«∏©a
¿ƒ°†≤«°S »àdGh á∏jƒ£dG ∞«°üdG
.Ö©∏dGh ìôªdG øe ô«ãμdG É¡«a

ΩÉ©£dG ´ƒf ¢ù«d AÉæHC’G √ôcò«°S Ée
¢ùHÓªdG á«ªc ’h ¬Jô°†MCG …ò``dG
»a √ôcò«°S Ée øμdh ,É¡à«ªgCG ºZQ
º¡©e â°ù∏L Iôe ºc ƒg πÑ≤à°ùªdG
ÉØ°üæe ,º¡JÉLÉ«àM’ Éª¡Øàe âæch
≈∏Y øHG πc ™e â°ù∏L Iôe ºch ,º¡d
Iôe øe º``ch ,Ék©e ºàKóëJh OGô``Ø`fG
äÉLÉëdG ´ÉÑ°TEG ¿EG .¬àæ°†àMGh ≈μH
øe øjódGƒdG πÑb øe AÉæHCÓd á«ØWÉ©dG
Gòdh Iô°SC’G QhO πeÉμàd äÉjQhô°†dG
≈£YCG Iô``°`SC’G »a øjódGƒdG óLGƒJ
Ihób Gƒfƒμ«d AÉ``HBÓ`d ôÑcCG á°UôØdG
äÉª«∏©àdG »a Ö°ùëa ¢ù«d AÉæHCÓd
äÉ«cƒ∏°ùdGh äGOÉ©dG ≈∏Y á¶aÉëª∏d
º«≤©Jh π°ùZ É¡æeh áª«∏°ùdG á«ë°üdG
…CG á°ùeÓe óæYh Ö©∏dG ó©H øjó«dG
¢``Sô``Zh π`` `cC’G π``Ñ` bh Ö``jô``Z º``°`ù`L
ájÉbƒ∏d º¡°SƒØf »a áaÉ¶ædG áaÉ≤K
¬``fCG ∂°T ’ QhO ƒ``gh ¢``VGô``eC’G ø``e
Iô°SC’G OGôaC’ óLGƒàdG Gòg øμdh º¡e
á«Hôàd á°Uôa ∂dòc øjódGƒdG ≈£YCG
…òdGh í«ë°üdG ∑ƒ∏°ùdG ≈∏Y AÉæHC’G
á«dhDƒ°ùe ójõjh ÉkjQhô°V Gkô`eCG ó©j

Óa ø««©bGh ¿ƒμf ¿CG âbƒdG ¢ùØf »a
É¡æe øjócCÉàe Éæ°ùd AÉ«°TCÉH πØ£dG ó©f
øY çóëàf ¿CG É°†jCG åjóëdG óæYh
AÉ«°TCG ≈dEG π≤àæf ºK ÉfhQƒc ¢Shô«a
Éàbh ∫ÉØWC’G »°†≤j ’ ≈àM iô``NCG
´ƒ°VƒªdG ø``Y å``jó``ë`dG »``a Ó``jƒ``W
.¬«a ô«μØàdGh
QÉKBG ¬d Éª∏ãe …ô¶f »a AÉHƒdG Gòg
¬d ∂dòc ájô°SC’G IÉ«ëdG ≈∏Y á«Ñ∏°S
»YƒdG ôaGƒJ Ée GPEG á«HÉéjEG ÖfGƒL
IÉ«ëdG ¿CG á°UÉNh AÉHB’G óæY ΩRÓdG
ÉfhQƒμdG πÑb Ée á∏Môe »a á«∏ª©dG
•ƒ``¨`°`†`dG ø``e ô``«`ã`c É``¡`Hƒ``°`û`j ¿É`` c
É¡à°Vôa »àdG á«YÉªàL’Gh á«°ùØædG
AÉæHC’Gh AÉHB’G ≈∏Y Iô°UÉ©ªdG IÉ«ëdG
…ódGƒdG Qhó∏d ∞©°†H äõ«ªJ å«M
QÉμaCÉH AÉæHC’G ôKCÉJh AÉæHC’G á«HôJ »a
,∫ÉØWCÓd á«ªgCG »£©J ’ QOÉ°üe øe
á°Uôa É``fhQƒ``c ¢``Shô``«`a ó`` LhCG Gò``d
πjó©Jh ,á∏FÉ©dG ø°†M ≈``dEG IOƒ©∏d
øμªjh ,AÉæHCÓd áÄWÉîdG äÉ«cƒ∏°ùdG
á``bÓ``©`dG ø«°ùëJ »``a É``gQÉ``ª`ã`à`°`SG
¿CG AÉHB’G º∏©«dh AÉæHC’G ™e á«HÉéjE’G

:º∏≤H
»YÉæŸG ¬∏dGóÑY øH ¿É°ùª°T .O
AGôÑN IQÉ°ûà°SÉH º¡d É°ü«°üN Ió©e
AÉHƒdG Gòg ô«KCÉJ ¿ƒYGôj ¢ùØædG º∏Y
º¡ªdG øe ¬fCG ≈dEG áaÉ°VEG .∫ÉØWC’G ≈∏Y
øe π∏≤f ¿CG Öéj …òdG âbƒdG »a ¬fCG
Éæ«∏Y πHÉ≤ªdÉH ∫ÉØWC’G iód ±hÉîªdG

á«Ñ∏°ùdG ôYÉ°ûªdG øe ójõj Éªe øμdh
øe á«LGõªdG ádÉëdÉH ºgôKCÉJ º¡jód
¿hôKCÉàjh ,GkóL ô«Ñc πμ°ûH øjódGƒdG
AGƒ°S ôYÉ°ûªdG øe º¡«∏Y hóÑj Ée πμH
∫hÉë«d ¿PEG ,á«Ñ∏°S hCG á«HÉéjEG âfÉc
»HÉéjE’G Qƒ©°ûdG Gô¡¶j ¿CG ¿GódGƒdG
º¡dÉØWCG ô©°ûj »μd º¡gƒLh ≈∏Y
¿CGh º¡JÉ«M »a á«HÉéjE’Gh IOÉ©°ùdÉH
.≥∏≤dG ô«ãJ ’h ájOÉY ±hô¶dG
Öéj »``à` dG QGhOC’G ø``e ∂``dò``c
º¡dÉØWCG ƒ``ë`f AÉ`` `HB’G É``¡`H Ωƒ``≤`j ¿CG
•Gô```aE’G Ωó``Y á``ë`FÉ``é`dG √ò``g ∫Ó``N
á``ë` FÉ``é` dG √ò`` `g ø`` e π``jƒ``¡` à` dG »`` a
’ ób øjódGƒdG ¿CG á°UÉNh IôHÉ©dG
øe ∫ÉØWC’G ™«ªL ájÉªM ¿É©«£à°ùj
¿C’ ∂dPh ¢Shô«ØdG Gòg QÉÑNCG ´Éª°S
ôNBG á©HÉàe ≈∏Y ¿ƒ°Uôëj QÉÑμdG
á«fƒjõØ∏àdG äGƒæ≤dG ≈∏Y äGQƒ£àdG
»àdG »YÉªàL’G π°UGƒàdG πFÉ°Shh
Gòd ,QÉÑμdG πÑb Gò``d QÉ¨°üdG É¡μ∏ªj
OÉ©HEÉH (âjGôJÉc) IPÉà°SC’G í°üæJ
øY ÉeÉªJ äGƒæ°S 10 øe πbCG ∫ÉØWC’G
èeGôH âfÉc GPEG ’EG ¢Shô«ØdG QÉÑNCG

á∏MôªdG √ò``g »``a ¬``«`dEG ¿ƒ``fƒ``μ`j É``e
á«ªdÉ©dG áëFÉédG å«M áÑ«°ü©dG
øe º¡eôëJ É¡∏©éf ’CG Ö``é`j Gò``d
≈∏Y Ωõ``d Gò``d ,º¡JÉ«M πMGôe ó©°SCG
áÄ«H ô«aƒàH Gƒeƒ≤j ¿CG ø``jó``dGƒ``dG
ΩÓ°ùdGh ÖëdG ÉgOƒ°ùj áæeBG ájô°SCG
ºgƒªæd Ωõ``∏` j É``e π``c º``¡` d ≥``≤` ë` Jh
»∏≤©dGh »°ùØædGh »ª°ùédG πeÉ°ûdG
ø``eR »``a ¬`` `fC’ ∂`` `dPh »``YÉ``ª` à` L’Gh
íÑ°UCG z19-ó«aƒc{ ÉfhQƒc ¢Shô«a
Éª∏ãe Ó¡°S ¢ù«d â«ÑdG øe êhôîdG
ÜÉ``gQ óLƒj ó``b É``e ƒ``gh É``ª`FGO ¿É``c
∞°üJh .∫ÉØWC’G óæY á≤∏¨ªdG øcÉeC’G
á©eÉL »a ∫ÉØWC’G ¢ùØf º∏Y IPÉà°SCG
zâjGôJÉc ΩÉ°S{ ¿óæd »a ¢ùμ«°SÉ°S
á©HhR áHÉãªH{ É¡fCÉH ±hô¶dG √ò``g
ôãcCGh .z∫ÉØWC’Gh AÉ«dhCÓd áÑ°ùædÉH
§ªf ô«¨J ƒ``g ∫É``Ø``WC’G ¬``LGƒ``j É``e
º¡d ÖÑ°ùj Éªe º¡jód »eƒ«dG IÉ«ëdG
§ªf Ghô«¨j ºd GPEG áHÉJôdGh π∏ªdG
á∏μ°ûªdÉa ,øjódGƒdG IóYÉ°ùªH º¡JÉ«M
≈∏Y ¿hôÑée º``¡`fCG »``a ô°üëæJ ’
Ö°ùëa ó`` MGh ¿É``μ` e »``a ∫Gõ`` ©` `f’G

ƒg á``dƒ``Ø` £` dG »`` a QÉ``ª` ã` à` °` S’G
Oƒ©j …ò``dG QÉªãà°S’G ä’Éée º``gCG
√ô°VÉM »``a ø``Wƒ``dG ≈∏Y á©ØæªdÉH
äÉ°SGQódG ô«°ûJ å«M ,¬∏Ñ≤à°ùeh
ÆÉeódG ¿CG ≈``dEG ƒªædG ¢ùØf º∏Y »a
Iô«JƒH ƒ``ª`æ`jh ™°ùàj π``Ø`£`dG ó``æ`Y
¢ùªîdG äGƒæ°ùdG »a ájÉ¨∏d á©jô°S
¬∏©éj Éªe πØ£dG IÉ«M øe ≈``dhC’G
á«MÉædG øeh º∏©àdG »a áYô°S ∂∏ªj
|IOÉ©°ùdG á``∏`Mô``e} »``g á«°ùØædG
øe É¡fC’ ¢ùØædG AÉª∏Y É¡«ª°ùj Éªc
Ö©∏dG å«M IÉ``«`ë`dG π``MGô``e π``ª` LCG
øjòdG ∫ÉØWC’G A’Dƒ¡d ìôªdGh ƒ¡∏dGh
∫òÑj IÉ``«`ë`dG π`` eCGh ø«©dG Iô``b º``g
m∫ÉZ πc äÉ``¡`eC’Gh AÉ``HB’G º¡∏LCG øe
GƒæqeDƒ«d ô«ãμdÉH ¿ƒ që°†jh ¢ù«Øfh
å«M Ió«©°Sh áªjôc IÉ«M º¡dÉØWC’
OGóàeGh πÑ≤à°ùªdGh º∏ëdG º¡«a ¿hôj
™£à°ùj º``d É``e π`q `c ≥«≤ëJh IÉ«ëdG
AÉL Gò``d ,¬≤«≤ëJ º¡JÉ¡eCGh º``gDhÉ``HBG
øjódGƒdG øe ÖLƒà°ùj …òdG âbƒdG
¿hó``ª` jh º`` ` gQGhOCG ø``e Gƒ∏©Øj ¿CG
êƒMCG º¡a ,»°ùØædG ºYódÉH º¡dÉØWCG
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»``μ``∏``e ∫É```Ø```à```MG AÉ````¨````dEG
Iô```ª```∏```d »`````fÉ`````£`````jô`````H

âdGRÉe

ΩÉ``Y 800 ∫Ó```N á``«``fÉ``ã``dG
á`` μ` `∏` `e â`` ` ` ` ¨` ` ` ` `dCG
å``«` HGõ``«` dEG É``«` fÉ``£` jô``H
É«μ∏e Gó``«`∏`≤`J á``«`fÉ``ã`dG
Éjƒæ°S ΩÉ``≤` j É``«`î`jQÉ``J
ÖÑ°ùH ΩÉ`` Y 800 ò``æ`e
¬à°Vôa …ò``dG ¥Ó```ZE’G
QÉ°ûàfG ÖÑ°ùH áeƒμëdG
ƒgh ,zÉfhQƒc{ ¢Shô«a
…ô``é`j …ò`` `dG AÉ```¨` `dE’G
∫ÓN §≤a á«fÉãdG Iôª∏d
AÉ¨dEG ºJh .¿hôb á«fÉªK
…ó``«` ∏` ≤` à` dG ∫É`` Ø` `à` `M’G
ø``jô``ª` à` H ±hô`` `©` ` ª` ` dG
z™éÑdG Oó``Y AÉ``°` ü` MEG{
AÉ°üMEG ¬«a ºàj …òdGh
.É¡MGô°S ¥ÓWEG ºK É¡«∏Y ¢†Ñ≤dG ≥jôW øY õªjÉàdG ô¡f ≈∏Y ™éÑdG OóY
∫ƒëJ ¬fCG ’EG ,™éÑdG OGóYCG IOÉjõH ∫ÉØàMÓd Éjƒæ°S çóëdG Gòg ΩÉ≤jh
ôªà°ùjh .ájôÑdG IÉ«ëdG ≈∏Y ®ÉØë∏d á∏«°Sh ≈dEG áãjóëdG Qƒ°ü©dG »a
øe IôàØdG »a ºàj ¿CG Qô≤ªdG øe ¿Éch ,ΩÉjCG á°ùªN Ióe IOÉY ∫ÉØàM’G
∫ÉØàM’G AGôLEG ºàj ød ,¥ÓZE’G ÖÑ°ùH øμdh ,ƒ«dƒj øe 17`dG ≈dEG 13`dG
OGó©àdG øª°†àjh .á«fÉ£jôÑdG z¢SôÑ°ùcEG »∏jO{ áØ«ë°üd É≤ah ,ΩÉ©dG Gòg
hCG á``HÉ``°`UE’G äÉ``eÓ``Y ø``Y ÉãëH É¡°üëah É¡°SÉ«bh ™éÑdG ¿Rh IOÉ``Y
ôãcCG ≈dEG ∫ÉØàM’G ïjQÉJ Oƒ©jh .ôeC’G Ωõd GPEG êÓ©∏d ÉgòNCGh ,¢VôªdG
,™éÑdG ™«ªL ∑ÓàeG á«fÉ£jôÑdG á«μ∏ªdG âªYR ÉeóæY ΩÉY 800 øe
Ωóîj ¿B’Gh .á«μ∏ªdG äÓØëdG »a Ωó≤j É«¡°T ÉeÉ©W ™éÑdG ôÑàYG ºK
.»¡£dG ¢VôZ øe ’ó``H ájôÑdG IÉ«ëdG ≈∏Y ®ÉØëdG ¢VôZ ∫ÉØàM’G
ÖÑ°ùH .2012 ΩÉY ¬îjQÉJ »a ≈``dhC’G Iôª∏d çóëdG AÉ¨dEG ºJ ób ¿Éch
™°Vh Ée ,Iô«£N áYô°ùH ≥aóàj õªjÉàdG ô¡f â∏©L »àdG äÉfÉ°†«ØdG
.ô£N »a ÜQGƒ≤dG

øY ÉãëH Éμ``jôeCG ≈``dEG Gô``LÉg
ø«LhR IÉ``ah ..π``°†aCG IÉ``«M
É``fhQƒc ¢``Shô«ØH ø``««bGôY
¿É¨«°û«e áj’h »a ø««bGôY ø«LhR IÉah »a ÉfhQƒc ¢Shô«a ÖÑ°ùJ
øjOÉf ¬«à≤«≤°T ájÉYôd ÉeÉY 20 ≠dÉÑdG Éª¡æHG ÉªgAGQh ÉcôJh á«μjôeC’G
äÉj’ƒdG ≈``dEG ¿É``Lhõ``dG ôLÉg .»dGƒàdG ≈∏Y ÉeÉY 13h 18 »°ùfÉfh
É«©°Sh ¥RôdG ≥«°V øe ÉHôg äGƒæ°S »fÉªK πÑb ¥Gô©dG øe IóëàªdG
,ÜC’G ≈aƒJ .á«∏ëe ΩÓ``YEG πFÉ°Sh ¬à∏bÉæJ Ée ≥ah ,π°†aCG IÉ«M AGQh
»a ióf ¬àLhR IÉah øe §≤a ™«HÉ°SCG áKÓK ó©H zÉeÉY 52{ ΩGôjCG ô«ªf
ióf âfÉc Éªæ«H ,äGQÉ«°ùdG ójQƒàd ácô°T »a πª©j ÜC’G ¿Éch ,πjôHCG 21
,ΩÉjCG ¿ƒ°†Z »a ,§≤a ÉeÉY 20 √ôªYh ¿Gƒ°ûf øH’G äÉHh .∫õæe áHQ
¢ù«dh ¿ƒ∏ª©j ’ º¡àKÓKh ¬«à≤«≤°T ájÉYQh ,ô«JGƒØdG ™aO øY ’hDƒ°ùe
.º¡jódGh Ghó≤a ¿CG ó©H πNO …CG º¡d

áØ«∏ÿG á∏ØW

.»°VÉªdG ¿ô≤dG øe äÉ«æ«à°ùdG »a ∂dPh ájQhôªdG ácôëdG º«¶æJ »a ¬JÉÑLGh AGOCÉH Ωƒ≤j QhôªdG ∫ÉLQ óMCG |
º«gGôHEG º©æŸGóÑY

á«æWƒdG IóMƒdG RõY ÉfhQƒc á¡LGƒªd ádhó∏d z»ªJÉëdG ΩôμdG{
pOGó°ùH áØ«∏N ∫BG º«gGôHEG âæH áμ«Ñ°S Iô«eC’G
pAÉ°ùædG ≈∏Y á≤ëà°ùªdG pá«dÉªdG ≠dÉÑªdGh
p¿ƒjódG
p
,á«FÉ°†b Ωl ÉμMCG ø¡≤ëH äQó°U øªe äÉ«æjôëÑdG
πÑb ø¡Jƒ«H ≈dEG AÉ°ùædG IOƒ©d ø¡MGô°S ¥ÓWEGh
.ø«æWGƒªdG øe Gkô«Ñc ÉkÑ«MôJ »≤d ób ó«©dG
»a ô«Ñc ôl KCG É¡d ¿Éc záo dhódG{ É¡JòîJG »àdG äGAGôLE
’G √òg πt c
p
pIóMh ºMÓJ
p
zá«°SÉ«°ùdG IOÉ«≤dG{ øμdh ,Égƒ©bƒàj ºd ¢SÉædG
¿Éc ƒd Éªc ,»æjôëÑdG Ö©°ûdG
o
zádhódG{ â°UôMh ,ø«æWGƒªdG áë°Uh páeÓ°S ≈∏Y É°UôM
ô
ãcC
G
k
n âfÉc áμ∏ªª∏d
¥GRQC
º¡æ«H páæ«fCÉª£dG ô°ûf
p
p ≈∏Y
p G pádÉØch á«eƒ«dG pá«°û«©ªdG pIÉ«ëdG ≈∏Y ®ÉØëdÉH
IQGRƒH º¡æcÉ°ùe •É°ùbCG ójó°ùJ ±É≤jEGh ,ájô¡°ûdG º¡ÑJGhQ ™aóH ø«æWGƒªdG
.ô¡°TCG 6 Ióe ¿Éμ°SE’G
ø«æWGƒªdG ôYÉ°ûe
≈∏Y ôl «KCÉJ ádhódG πÑb øe z»ªJÉëdG ΩôμdG{
Gò¡d ¿Éc
p
p
™e Éfk ÉæàeGh ÉØk WÉ©J ôn ãcCG ¿ƒ«æjôëÑdG íÑ°UCGh ,¿ÉjOC’Gh ∞FGƒ£dG
∞∏àîe
øe
p
p
.ÉfhQƒc án eRCG â≤Ñ°S »àdG pIôàØdG øe á«°SÉ«°ùdG º¡JOÉ«bh øjôëÑdG º¡æWh
s ÉfhQƒc nÜô°V ó≤d
âHô°V »àdG »g øjôëÑdG áμ∏ªe øμd ,ºdÉ©dG p∫hO πc
¿CG ≈°ùYh ..Ö©°ûdGh pIOÉ«≤dG ø«H pábÓ©dG »a pá∏ãeC’G ´hQC
p Gh πªLCÉH zÉfhQƒc{
.øjôëÑdG ¬∏dG ßØM ..ºμd ôl «N ƒgh ÉÄk «°T GƒgôμJ

ôo cs òs jn Éne nh Gkô«pãcn Gkô«r Nn »pn JhoCG ór ≤n an án ªn μr ërp dG närDƒjo øne nh AÉ°ûnn j øne án ªn μr ërp dG »pJDƒjo )
Iô≤ÑdG IQƒ°S 269 .(ÜÉn
p ÑrdnC’G ƒod rhoCG ’s pEG
ºg pó°VÉ©Jh ¢SÉædG
»Yh QÉÑàNG
»a ÉkÑÑ°S râfÉc áo «KQÉμdG ÉfhQƒc áo ` eRCG
p
p
ÖfÉL
≈``dEG ô``NBG lÖÑ°S ∑Éæg ¿Éc øjôëÑdG »a Éæg øμd , mIô«ãc äÉ©ªàée
»a
m
p
»àdG páμ∏ªª∏d páª«μëdG pá«°SÉ«°ùdG pIOÉ«≤dG »a πo ãs ªàjh ,zø«æWGƒªdG »``Yh{
»FÉbƒdGh »ë°üdG ÖfÉédG
»a §≤a ¢ù«d
G räòîJG
m
n ,á©jô°S májRGôàMG äGAGôLE
p
k G øμdh ,ÉfhQƒc ¢Shô«a QÉ°ûàfG
»°û«©ªdGh …OÉ°üàb’G ÖfÉédG
»a É°†jC
ó°V
p
p
ÖJGhQ
pójó°ùàH páeƒμëdG ón ¡©Jh z pádhódG{ πn ªt ëJ ¿CG ¿hó≤à©J π¡a ..»JÉeóîdGh
p
»a ø«ØXƒªdG
pójó°ùJ πtªëJ hCG !?π¡°S ôl `eCG ô¡°TCG áKÓK Ióe ¢UÉîdG ´É£≤dG
p
±ô°U hCG ..!?§«°ùH ôl `eCG ô¡°TCG áKÓK Ióe ájó∏ÑdGh AÉªdGh AÉHô¡μdG ô«JGƒa
äÓ°UGƒªdG »a ø«∏eÉ©dGh pábÉ«°ùdG »HQóeh pIôLC’G äGQÉ«°S
»≤FÉ°ùd ÖJGhQ
p
≈∏Y á∏¡°S ál Ø∏c ô¡°TCG áKÓK Ió``e ¥OÉæØdG ¢†©H »a ø«∏eÉ©dGh ,zäÉ°UÉÑdG{
!?ádhódG
m
pádÓL øe äÉ¡«LƒàHh
máªμëH räQó°U »àdG áo «°û«©ªdG oäGAGô`` LE’G √òg
ÖMÉ°U øe ™bGƒdG ¢`p`VQCG ≈∏Y á©HÉàeh mò«ØæàHh ,¬∏dG ¬¶ØM ióØªdG ∂∏ªdG
ák ª¡e âfÉc ,ó¡©dG »dh »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°Uh AGQRƒdG ¢ù«FQ »μ∏ªdG ƒª°ùdG
»μ∏ªdG ƒª°ùdG áÑMÉ°U äÉ¡«LƒJ ÉgôNBG ¿Éch ,ÉfhQƒc áeRCG pá¡LGƒe »a GkóL

É«``°ùØf »μ«``°ùμe ≈Ø``°ûà°ùe »a É«ÑW ÉªbÉW è``dÉ©j Ö``∏c z»``dQÉg{
z»dQÉg{ OƒLh ¿CG zóYÉ°ùªdG èdÉ©ªdG{
»°ùØædG §¨°†dG ∞«ØîJ{ ≈∏Y ÉgóYÉ°ùj
øjòdG ø««Ñ£dG ø«∏eÉ©∏d z»ØWÉ©dGh
.ÇQGƒ£dG ádÉM ¿ƒ¡LGƒj
çÓK ôª©dG øe ≠dÉÑdG z»``dQÉ``g{h
»a ∞©°V ø``e »fÉ©j …ò``dGh äGƒæ°S
»°ùØædG Ö£dG º°ùb øe AõL ƒg ,ô°üÑdG
»Ñ£dG õcôªdG »a »Ñ°ü©dG ¢ùØædG º∏Yh
∑QÉ°ûj ƒgh .ôÑªaƒf 20 òæe »æWƒdG
¿ƒfÉ©j ø``jò``dG ≈°VôªdG äÉ``LÓ``Y »``a
zá«°ùØf á«Ñ°üY hCG á«°ùØf ¢VGôeCG{ øe
ø°S òæe{ áØ«°†e ¬àHQóe âë°VhCG Éªc
.zôeC’G Gòg ≈∏Y √ÉæHQO IôμÑe

.É``¡`fƒ``°`û`«`©`j »``à` dG á``≤` gô``ª` dG ΩÉ`` ` `jC’G
É¡Ñ∏c ≈∏Y ≥∏£J »àdG Éª°ùjó«d äócCGh

ó°V ¿ƒ``∏` JÉ``≤` j ø``jò``dG ø``«` °` Vô``ª` ª` dGh
§°Sh »``a áeÉ°ùàHG ¿hó``é` jh AÉ``Hƒ``dG

ÜQó``ª` dG z»`` dQÉ`` g{ Ö``∏`μ`dG º¡°ùj
…ò``dG §``¨`°`†`dG ∞``«`Ø`î`J »``a è``dÉ``©`ª`c
≈Ø°ûà°ùe »``a »Ñ£dG º``bÉ``£`dG ¬«fÉ©j
¢``Shô``«`Ø`d ¬``jó``°` ü` J ∫Ó```N »``μ`«`°`ù`μ`e
z»``dQÉ``g{ ≥°ûjh .óéà°ùªdG É``fhQƒ``c
á≤aôH »Ñ£dG õcôªdG äÉYÉb ôÑY ¬≤jôW
º∏Y »a á°ü°üîàªdG áÑ«Ñ£dG ¬àÑMÉ°U
»àdG Éª°ùjó«d É«°Sƒd »Ñ°ü©dG »°ùØædG
á«WÉ£ªdG á``jò``MC’G ø``e É``LhR ¬°ùÑ∏J
Éªc ,ô£ªdG øe É«bGh ÉØ£©eh AGôØ°üdG
ácQÉJ ¢Uƒ¨dG IQÉ¶æH ¬«æ«Y »£¨J É¡fCG
.ø«aƒ°ûμe ¬ªah ¬ØfCG
¿ƒ``∏``dG »`` LÉ`` ©` `dG Ö``∏``μ``dG Gò`` ` `gh
AÉÑWC’G ™e ø«àYÉ°S Ió``e Ö©∏d õgÉL

tea.kh@aakgroup.net

ºYO
p »a ≈dƒ£dG óo «dG É¡d âfÉc »àdG ôo £b
nÜÓ``≤`f’G Gƒ``dhÉ``M ø``jò``dG øjôëÑdG »``«`HÉ``gQEG
lÜÉ``à` c Qó``°` U .2011 á``æ`°`S pá``«` Yô``°` û` dG ≈``∏` Y
o
™e DƒWGƒàdÉH âªJ In ôeGDƒªdG √òg ¿CG ∞°ûμj
≥HÉ°ùdG É¡°ù«FQ pó¡Y »a IóëàªdG äÉ`
p `j’ƒ``dG
™°Vh º``J É°†©H º¡°†©H ™``e ¿hÉ©àdÉH ¬``fCGh
≈∏Y OôªàdGh äÉHÓ≤f’G ≈∏Y ÖjQóàdG ó¡©e
máHô°†H âeÉb É¡fCGh á«dÉëdG á«Hô©dG áª¶fC’G
™`p `FGOh ≈∏Y pIô£«°ùdG π``LCG øe É«Ñ«∏d mIójó°T
∂dòch ô£b »a É¡côJ »àdG »aGò≤dG ¢ù«FôdG
Ql ƒ``eCG »gh É«≤jôaEG »a √PƒØf ≥WÉæe á``KGQh
É°†jCG ¿hÉ©àdÉHh Ωƒ«dG ≈àM ájQÉL âdGRÉe
∫É«àZG ó©H Op ƒ¡«dG øe GkOóY ¿EG PEG ;π«FGô°SEG ™e
,ø«HGQ ≥ë°SEG »∏«FGô°SE’G AGQRƒ`` dG ¢ù«FQ
AÉ°†YC’G ø««μjôeC’G øe º¡FÉbó°UCÉH Gƒ∏°üJG
á«μjôeC’G áeÉ©dG ¿hDƒ°ûdG áæéd{ ∑É``Ñ`jEG »a
≈∏Y ô£b ôn «eCG GhóYÉ°S øjòdG zá«∏«FGô°SE’G
óLh PEG ô``eC’É``H ¬YÉæbE’ √ó``dGh ≈∏Y ÜÓ`
p `≤`f’G
o
øe ¬ nMƒªW Ωo óîJ ák «dÉãe In ôμØdG óo ªM ï«°ûdG
øe π«FGô°SE’ »Hô©dG ºdÉ©dG nÜGƒHCG oíàØJh á¡L
.iôNCG á¡L
o
n
AGQh Ékeƒj ∞°ûμàJ
»àdG ≥FÉ≤ëdG
√òg ¿EG
mIQOÉb ôn «Z ô£b πo ©éJ »àdG nÜÉÑ°SC’G ÉæjôJ Ωƒj
»∏°UC’G É¡æ°†M ≈dEG pIOƒ©dG hCG ™LGôàdG
≈∏Y
p
∫hódGh »Hô©dG è«∏îdG ∫hO ƒgh »©«Ñ£dGh
É¡ n°ùØf â``YÉ``H ó``b É``¡` fC’ ΩÉ``Y mπμ°ûH á«Hô©dG
≥jô£dG
Gòg »a ô«°ùdG
≈∏Y räCÉWGƒJh p¿É£«°û∏d
p
p
»g ÉªfEGh ÉgQGôb QGô≤dG ¿B’G ó©j ºd å«ëH
o¿ƒμà°ùa ’EGh ¬«∏Y râ≤ØJG ÉªH ΩGõàd’ÉH
ál ÑdÉ£e
p
.ô£b »a ºcÉëdG
ºbÉ£dG
≈∏Y ák ª«Nh áo ÑbÉ©dG
p
p

º`````¡`∏`à`°ù`j »```fÉ`£`jô`H
áeRCG ∫Ó``N É«æa É``Yhô°ûe
QÉÑ°üdG äÉ``Ñf ø``e ÉfhQƒc
’ƒ¨°ûe ¬°ùØf AÉ≤HEG »fÉ£jôH ÜÉ°T ∫hÉëj
¢Shô«a πμ°T Éî°ùæà°ùe ,¥Ó``ZE’G á∏Môe ∫ÓN
.Év«eƒj Ωóîà°ùJ AÉ«°TCG ø``e óéà°ùªdG É``fhQƒ``c
¬à≤°T øe ¢SôH ¢ùfGôa ádÉcƒd É°S hõfQƒd ∫Ébh
á«FGƒ°ûY á≤jô£H IôμØdG äCGóH{ :¿óæd ∫Éª°T »a
.zA»°ûdG ¢†©H
,∫õ``æ`ª`dG »``a QÉ``Ñ`°`U äÉ``Ñ`f …ó`` d{ :±É``°``VCGh
äô¶fh â°ù∏éa ,πμ°ûdG Iôjóà°ùe É¡æe Ió``MGh
Éæc »``à`dG Qƒ°üdG π``c »``a ô``μ`aCG »æà∏©Lh É¡«dEG
äGôc ¢†©H ∂∏eCG âæch .19 ó«aƒc øY ÉgógÉ°ûf
:áé«àædG âfÉch QÉÑ°üdG ≈∏Y É¡à©°Vhh OÉÑ∏dG øe
πª©j …ò``dG É°S »°†ªj .z19 ó«aƒc Gòg »¡dEG Éj
äÉYÉ°S ™HQCG ,äGQÉªãà°SÓd ájQÉ°ûà°SG ácô°T »a
≈∏Y Égô°ûf πÑb á«æØdG ¬``dÉ``ª`YCG ≈∏Y Ωƒ``«`dG »``a
19 ó«aƒc{ º°SG πªëj zΩGô¨à°ùfEG{ »a ÜÉ°ùM
ô°†N hCG á¡cÉØH ¬JÉYGóHEG º¶©e CGóÑJ .zRÉμ«∏ÑjQ
ôjƒ°üàd á«eƒj AÉ«°TCG É¡«dEG ∞«°†jh ,Iôjóà°ùe
,¿B’G ≈àMh .ºéëdG áØ∏àîªdG ¢Shô«ØdG ∑Gƒ°TCG
πéØdGh ´ƒª°ûdG πª°ûJ áØ∏àîe ô°UÉæY Ωóîà°SG
áØØéªdG áfhôμ©ªdGh πØfô≤dGh QƒgõdGh QGQRC’Gh
∫hÉM ,QƒîÑdG »°üY AÉæãà°SÉHh .QƒîÑdG »°üYh
πcCÓd á∏HÉb ¬«a ¿ƒμJ πμ°ûH ¬dÉªYCG ôμàÑj ¿CG É°S
.™ªàéªdG ºYOh Ió«L áë°üH AÉ≤Ñ∏d

»``a á```cô```©```eh á```eó```°```U
Qƒ``¡``X ó``©``H á``Mô``°``û``ª``dG
zá```«```fÉ```ã```dG á``````Lhõ``````dG{

IQÉ``«``°``S â```bô```°```S IÉ```à```a IOQÉ`````£`````e
á```Wô```°```T IQÉ````«````°````S â`````Ñ`````£`````YCGh
áYô°ùdG º¡J É¡«dEG â¡Lhh É¡«∏Y ¢†Ñ≤dG ºJh ±É£ªdG
íjƒ∏àdGh á«æeCG á``jQhó``H QGô``°` VE’Gh IQÉ«°S ábô°Sh
.¢Só°ùªH
âfÉch zÉ``eÉ``Y27{ ôJQƒH ôØ«æ«L IÉàØdG ≈YóJh
IQÉ«°S ôÑY IôeÉ¨ªdÉH âeÉbh ,¢Só°ùªH §HÉ°†dG Oó¡J
áWô°ûdG IQÉ«°S ¿Gó≤a »a âÑÑ°ùJ Éª«a ;zAGôªM êOhO{
.∞bƒàdGh Iô£«°ù∏d

IÉàa ø«H Iô«ãe IOQÉ£e øY ƒjó«a ™£≤e ∞°ûc
áj’h »a áWô°ûdG ô°UÉæYh zêOhO{ IQÉ«°S âbô°S
IóY ∞bƒàdÉH IÉàØdG âeÉb PEG ;á«μjôeC’G ¢SÉ°ùæcQCG
øe âæμªàa áWô°ûdG áHôY á¡LGƒH ΩGó£°U’Gh äGôe
.QGôØdÉH äP’h É¡∏«£©J
É©jô°S AÉéa ô``NBG ™``e áWô°ûdG π``LQ π°UGƒJh
ájÉ¡f »a ΩÓ°ùà°SÓd äô£°VG »àdG IÉàØdÉH ≥ëdh

,ø«à«dÉààe ø«àªdDƒe ø«àeó°U ≈``dEG ájô°üe Ió«°S â°Vô©J
É¡fCG âaôY ÉeóæY á«fÉãdGh ,≈Ø°ûà°ùªdG »a É¡LhR IÉah ó©H ≈dhC’G
≈Ø°ûà°ùe πÑ≤à°SG ÉeóæY á°ü≤dG äCGó``Hh .Ió«MƒdG ¬àLhR øμJ ºd
58 √ôªY ≠∏Ñj ÓLQ ,OÓÑdG »dÉª°T ,IQƒ°üæªdG áæjóe »a Qó°üdG
¢Shô«a ¢üëØd ¢†jôªdG ™°†Nh .GOÉM ÉjƒFQ ÉHÉ¡àdG »fÉ©jh áæ°S
,»HÉéjEG ôNB’Gh É«Ñ∏°S ¿Éc ÉªgóMCG ,øjQÉÑàNÉH óéà°ùªdG ÉfhQƒc
äô°†M ÉeóæYh .¬°Vôe äÉØYÉ°†ªH GôKCÉàe IÉ«ëdG ¥QÉ``a ¬``fCG ’EG
áLhõdG Qƒ¡X »g ICÉLÉØªdG âfÉc ,áãédG º∏°ùàd É¡Jô°SCGh ¬àLhR
,É°†jCG êhõdG áãL º∏°ùàd ≈Ø°ûà°ùªdG ≈dEG â¡LƒJ »àdG êhõ∏d á«fÉãdG
õcôªd á©HÉàdG ìÉæW ájôb »a Éª¡dõæªH É¡©e ¿Éc É¡LhR ¿CG äócCGh
.¬æe ihó©dÉH É¡àHÉ°UEG »a ¬Ñà°ûJ É¡fCG ≈``dEG Iô«°ûe ,IQƒ°üæªdG
áLhõdG áeó°U ¿CG ,zΩƒ«dG …ô°üªdG{ áØ«ë°üd ¿É«Y Oƒ¡°T í°VhCGh
É¡LhR •ÉÑJQG Iôe ∫hC’ âØ°ûàcG Éeó©H ájƒb âfÉc ÉgO’hCGh ≈dhC’G
âÑ°ûf QƒØdG ≈∏Yh .É¡æe ø«∏ØW ¬HÉéfEGh ,äGƒæ°S òæe iôNCG ICGôeÉH
É¡àcôJh êhõdG áãL º∏°ùJ ≈dhC’G â°†aQh ,ø«àLhõdG ø«H IôLÉ°ûe
≥ah Égƒª∏°ùJh ¬HQÉbCG ¢†©H ô°†M ≈àM ø«eƒj Ióe áMô°ûªdÉH
á«fÉãdG áLhõ∏d âjôLCG äÉë°ùe äócCG Éªæ«H ,ájRGôàM’G äGAGôLE’G
.∫õ©dG ≈Ø°ûà°ùe ≈dEG É¡∏≤f ºJh ,ÉfhQƒμH É¡àHÉ°UEG

É``¡``¡``Lh ∫ƒ````ë````J AÉ```æ```°```ù```M IÉ````à````a
ìÓ```°```U ó````ª````ë````e ¬````Ñ````°````T ≈``````````dEG
.á°UÉîdG á«æØdG É¡à≤jôW
≈¶ëJ »``à` dG á``jô``°`ü`ª`dG á``HÉ``°` û` dG â``ë` é` fh
∂«J{ ≥«Ñ£J ôÑY ¿ƒ«∏e ∞°üf øe ôãcCG á©HÉàªH
øe ,z∑ƒÑ°ù«a{ ≈∏Y ™HÉàe ∞``dCG 144h ,z∑ƒ`` J
∫ÓN ø``e ìÓ°U óªëe É¡æWGƒe πμ°T ó«°ùéJ
.êÉ«cÉªdG »a É¡JGQÉ¡e

ájô°üªdG π«ªéàdG Iô«ÑN ƒjó«a ™£≤e ô¡XCG
∫ƒHôØ«d ºéf á«°üî°T ¬«a ¢üª≤àJ ¿GójR »°ùfÉf
óªëe Ωó≤dG Iôμd …ô°üªdG ÖîàæªdGh …õ«∏éfE’G
É¡àÑgƒe ájô°üªdG Iô«ÑîdG â∏¨à°SGh .ìÓ``°`U
≈dEG …hôμdG ºéædG º°†àd ,êÉ«cÉªdG »a áàaÓdG
≈∏Y º¡JÉ«°üî°T »cÉëJ ø``jò``dG ΩƒéædG áªFÉb
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حمليات 03

اأ�صاد بجهود جمل�س اأمناء مركز امللك حمد العاملي للتعاي�س ال�صلمي ..امللك:

تعزيز الأخوة الإن�صانية ال�صبيل ملواجهة الوباء العاملي واحتواء تداعياته
ا�ضتقبل ح�ضرة �ضاحب اجلللة امللك حمد بن عي�ضى اآل خليفة عاهل البلد
املفدى ،بح�ض�ر �ضم� ال�ضيخ عبداهلل بن حمد بن عي�ضى اآل خليفة املمثل ال�ضخ�ضي
جلللة امللك املفدى ،وال�ضيخ خالد بن اأحمد اآل خليفة وزير الدي�ان امللكي ،يف
ق�ضر ال�ضافرية اأم�س ،اأع�ضاء جمل�س اأمناء مركز امللك حمد العاملي للتعاي�س
ال�ضلمي برئا�ضة الدكت�ر ال�ضيخ خالد بن خليفة اآل خليفة رئي�س جمل�س االأمناء،
اإذ رفع�ا اإىل جللة امللك املفدى خال�س التهاين واأطيب التربيكات بالع�ضر
االأواخر من �ضهر رم�ضان الكرمي� ،ضائلني اهلل �ضبحانه وتعاىل اأن يعيد املنا�ضبة
الكرمية على جللته ب�افر بال�ضحة واخلري والربكات.

كما اأطلع رئي�س جمل�س االأمناء ،جللة امللك املفدى على م�ضاركة مملكة
البحرين يف ال�ضلة من اأجل االإن�ضانية بدع�ة من اللجنة العليا للإخ�ة
االإن�ضانية ،والتي جاءت مبباركة �ضامية من جللته ،مب�ضاركة العديد من علماء
الدين وال�ضخ�ضيات االجتماعية والثقافية.
وخلل اللقاء ،اأعرب �ضاحب اجلللة عن �ضكره وتقديره لرئي�س واأع�ضاء
مركز امللك حمد العاملي للتعاي�س ال�ضلمي على م�ضاعيهم وجه�دهم اخلرية لدعم
ر�ضالة املركز االإن�ضانية الإبراز �ض�رة اململكة املتح�ضرة وامل�ضرقة للعامل ،مثم ًنا
جللته مبادرات املركز االإن�ضانية النبيلة لن�ضر قيم اخلري والت�ضامح والتعاي�س

القائد العام ي�صيد بجهود «الأعلى لل�صحة»
ا�ضتقبل �ضاحب امل�ضري الركن ال�ضيخ
خليفة بن اأحمد اآل خليفة القائد العام لق�ة
دفاع البحرين يف القيادة العامة �ضباح اأم�س
االحد ،الفريق طبيب ال�ضيخ حممد بن عبداهلل
اآل خليفة رئي�س املجل�س االأعلى لل�ضحة،
وذلك بح�ض�ر الفريق الركن عبداهلل بن
ح�ضن النعيمي وزير �ض�ؤون الدفاع ،وخلل
اللقاء رحب �ضاحب القائد العام لق�ة دفاع
البحرين رئي�س املجل�س االأعلى لل�ضحة،
م�ضيدا ً باجله�د الطيبة املبذولة التي يقدمها
املجل�س االأعلى لل�ضحة لتط�ير وحت�ضني
ج�دة اخلدمات ال�ضحية املقدمة للم�اطنني
واملقيمني مبملكة البحرين.

�صخ�صان من كل اأ�صرة ل يزيد راتبها عن  1000دينار

حتديد ا�صرتاطات اإجراءات الإعفاء من ر�صوم جامعة البحرين
�ضارة جنيب:
اأ�ضدر رئي�س جمل�س اأمناء جامعة البحرين
وزير الرتبية والتعليم الدكت�ر ماجد بن علي
النعيمي الئحة �ضروط واإجراءات االإعفاء من
الر�ض�م الدرا�ضية يف اجلامعة ،والذي يج�ز
مب�جبه االإعفاء من الر�ض�م الدرا�ضية الأي
من برامج املرحلة اجلامعية االأوىل (الدبل�م
امل�ضارك اأو البكال�ري��س) ،مبا يف ذلك
التدريب العملي.
وبني القرار اأن االإعفاء من الر�ض�م
الدرا�ضية ال ي�ضري على امل�اد امل�ضجلة يف
الف�ضل الدرا�ضي ال�ضيفي ،وال ي�ضمل االإعفاء
من الر�ض�م الدرا�ضية الكتب اجلامعية
والقرطا�ضية وغريها من امل�ضروفات النرثية.
وبح�ضب القرار ،فاإن �ضروط االإعفاء
تت�ضمن اأن يك�ن الطالب بحريني اجلن�ضية
اأو اأحد والديه بحريني اجلن�ضية ،ح�ضن
ال�ضرية وال�ضل�ك ،اأال يك�ن قد وقع عليه اأي
جزاء تاأديبي من اجلزاءات املن�ض��س عليها
يف الئحة املخالفات امل�ضلكية لطلبة جامعة
البحرين ،ما مل يتم حم� اجلزاء ،واأال يتجاوز
جمم�ع الراتب االأ�ضا�ضي ل�يل االأمر وزوجه
حال عمله اأو للطالب املعيل لنف�ضه وزوجه
حال عمله ،بح�ضب االأح�ال ،مبلغ ()1000
دينار �ضهريًا ،وذلك وقت تقدمي طلب االإعفاء،
واأال يك�ن حا�ضلً على بعثة اأو منحة من اأية
جهة اأخرى.
وفيما يتعلق ب�ض�ابط االإعفاء من الر�ض�م
الدرا�ضية ،اأ�ضار القرار اإىل اأنه يجب اأن ينطبق
على الطالب عامل اال�ضتحقاق ،واأن تت�افق
نتيجة الزيارة امليدانية للطالب مع البيانات
التي اأدرجها يف ا�ضتمارة بحث احلالة ،واأال
يزيد عدد امل�ضتفيدين من االإعفاء من الر�ض�م
الدرا�ضية من االأ�ضرة ال�احدة الزوج والزوجة
واالأبناء على �ضخ�ضني يف اآن واحد ،باالإ�ضافة
اإىل اأن يك�ن الطالب منتظمًا يف الدرا�ضة ،ومل
ين�ضحب من الف�ضل الدرا�ضي الذي تقدم فيه
بطلب االإعفاء.
وحدد القرار اإجراءات االإعفاء التي تبداأ
باإعلن �ضعبة االإعفاءات والت�ظيف اجلزئي

عن بدء فرتة تقدمي طلبات االإعفاء من الر�ض�م
الدرا�ضية ،على اأن يك�ن ذلك مرة واحدة خلل
الف�ضل الدرا�ضي االأول من العام االأكادميي،
وللطالب التقدم بطلب االإعفاء من الر�ض�م
الدرا�ضية خلل ( )30ي�مًا من امل�عد املحدد
البدء تلقي طلبات االإعفاء ،و يقدم طلب االإعفاء
من الر�ض�م الدرا�ضية كتابية وف ًقا لنم�ذج
خا�س مع امل�ضتندات املطل�بة.
ولفت القرار اإىل اأن �ضعبة االإعفاءات
والت�ظيف اجلزئي تق�م بالتحقق من ا�ضتيفاء
طلبات االإعفاء من الر�ض�م الدرا�ضية للبيانات
وامل�ضتندات املطل�بة ،واإعداد التقارير اخلا�ضة
بالطلبات ،ورفعها اإىل اللجنة ،التي تبت
بامل�افقة اأو الرف�س قبل بدء الف�ضل الدرا�ضي
الثاين ،ويتم االإعلن عن االأرقام اجلامعية
للطلب املعفيني من الر�ض�م الدرا�ضية على
امل�قع االإلكرتوين للجامعة ،وو�ضائل االإعلن
الر�ضمية اخلا�ضة بها.
واأو�ضح القرار اأنه يجب على الطالب
املعفي ا�ضتكمال اإجراءات االإعفاء ،اإما اإلكرتونيًا
اأثناء فرتة الت�ضجيل الدرا�ضي (احلذف
واالإ�ضافة) ،اأو بالت�جه اإىل مكاتب �ضعبة
االإعفاءات والت�ظيف اجلزئي ،وذلك ح�ضب ما
تعلنه ال�ضعبة من ت�جيهات يف تلك الفرتة،
من�هً ا باأن االإعفاء يبداأ من الر�ض�م الدرا�ضية
يف الف�ضل الدرا�ضي التايل للف�ضل الذي يقدم
فيه طلب االإعفاء ،وال جت�ز املطالبة باالإعفاء
من الر�ض�م الدرا�ضية عن الف�ض�ل ال�ضابقة.
وبالن�ضبة ملن يتم رف�س طلبه ،بني القرار
اأنه يج�ز التظلم يف فرتة ال تتجاوز اأ�ضب�ع
من تاريخ اإعلن النتائج ،ويحيل عميد �ض�ؤون
الطلبة التظلمات للجنة التظلمات لفح�ضها،
وتعلن اللجنة نتائج البت يف التظلمات خلل
اأ�ضب�عني من تاريخ االإحالة اإليها.
واأكد القرار اأن جلنة التظلمات ت�ضكل
بقرار من الرئي�س ،وت�ضم يف ع�ض�يتها نائب
الرئي�س خلدمات تقنية املعل�مات وال�ض�ؤون
االإدارية واملالية (رئي�ضً ا) ،ع�ض�ين اأكادمييني،
على اأن يك�ن اأحدهما من كلية احلق�ق،
وي�ضارك رئي�س �ضعبة االإعفاءات والت�ظيف
اجلزئي جلنة التظلمات يف نظر التظلمات،

دون اأن يك�ن له �ض�ت معدود يف قراراتها،
وتخت�س جلنة التظلمات بالنظر يف التظلمات
من قرارات رف�س طلبات االإعفاء من الر�ض�م
الدرا�ضية.
ومب�جب القرار ،فاإنه ي�ضرتط الإعفاء
الطلبة اأبناء امل�ظفني باجلامعة من الهيئتني
االأكادميية واالإدارية من الر�ض�م الدرا�ضية اأن
يك�ن امل�ظف على راأ�س العمل يف اجلامعة
ط�ال فرتة منح االإعفاء ،اأن يك�ن امل�ظف
من امل�ظفني الدائمني يف اجلامعة ،اأو من
امل�ظفني امل�ؤقتني ب�ضرط اأال تقل مدة عقده عن
�ضنة ،واأال يزيد عدد امل�ضتفيدين من االإعفاء من
اأ�ضرة امل�ظف (الزوج والزوجة واالأبناء) على
�ضخ�ضني يف اآن واحد ،علوة على اأن يك�ن
امل�ظف ح�ضن ال�ضرية وال�ضل�ك ،ومل ي�قع
عليه اأي جزاء تاأديبي ،ما مل يتم حم� اجلزاء
عنه ،وم�ضت�ى اأدائه ال�ظيفي جيد وفق تقارير
روؤ�ضائه.
وحدد القرار حاالت االإعفاء من الر�ض�م
ً
الدرا�ضية ،بحيث يك�ن احلرمان م�ؤقتا خلل
ف�ضل درا�ضي واحد اإذا تدنى معدله الرتاكمي
وح�ضل على االإنذار االأكادميي الثاين الأول مرة،
ويف حال تدين معدله الرتاكمي وح�ض�له على
االإنذار االأكادميي االأول للمرة الثانية ،باالإ�ضافة
اإىل حالة ان�ضحابه ب�ض�رة غري ر�ضمية يف
الف�ضل الدرا�ضي ال�ضابق ،يف حني يك�ن حرمان
الطالب نهائيًا اإذا ت�افرت يف حال ح�ض�له
على اإنذارين اأكادمييني الحقني على حرمانه
م�ؤق ًتا من الر�ض�م الدرا�ضية نتيجة تدين معدله
الرتاكمي للمرة الثانية ،ويف حال البقاء حتت
االإنذار االأكادميي بعد حرمان الطالب م�ؤق ًتا
من االإعفاء الأي من االأ�ضباب امل�جبة الإيقاف
االإعفاء عنه م�ضب ًقا ب�ضبب االإنذارات االأكادميية،
ويف حالة ح�ض�له على الرمزين ( )Kاأو
( )Pيف جميع احلاالت ،اأو ان�ضحابه ب�ض�رة
غري ر�ضمية من ف�ضليني درا�ضيني مت�ضلني اأو
منف�ضلني ،ف�ضلً عن احلاالت التي يف�ضل فيها
الطالب تاأديبيًا اأو اأكادمييًا للمرة الثانية ،اأو
ت�قيع جزاء تاأديبي عليه للمرة الثانية من
اجلزاءات التاأديبية املن�ض��س عليها يف الئحة
املخالفات امل�ضلكية لطلبة جامعة البحرين.

واملحبة وال�ضلم ،ودعمه للدع�ات العاملية الداعمة للت�ضامن االإن�ضاين والتكافل
بني بني الب�ضر وبخا�ضة يف هذه الظروف اال�ضتثئانية التي ي�اجه فيها العامل
جائحة ك�رونا.
واأكد جللته على نهج مملكة البحرين القائم على التعاون والت�ضامن يف
اإطار تعزيز االأخ�ة االإن�ضانية خا�ضة يف ظل الظروف ال�ضعبة التي متر بها
الب�ضرية ،باعتباره ال�ضبيل مل�اجهة هذا ال�باء العاملي واحت�اء تداعياته ،متمنيًا
جللته ل�ضع�ب العامل كافة ال�ضحة واالأمن وال�ضلمة وجتاوز هذه املرحلة
باإذن اهلل تعاىل.

«الأ�صغال»ً 2085 :
بالغا عرب
«توا�صل» خالل الربع الأول من 2020
اأو�ضح رئي�س ق�ضم االإعلم وخدمة
املجتمع ب�زارة االأ�ضغال و�ض�ؤون البلديات
والتخطيط العمراين حافظ اإبراهيم
عبدالغفار اإن ال�زارة تلقت  2085بلغا ً
خلل الربع االأول من العام اجلاري ،وذلك
عرب النظام ال�طني للمقرتحات وال�ضكاوى
(ت�ا�ضل) ،حيث مت الرد على  2028بلغا ً
مبعدل  %97.26وتبقى 57بلغا ً قيد
االإجراء واملتابعة.
واأو�ضح عبدالغفار اأن املحافظة
ال�ضمالية كانت االأوىل من حيث عدد
البلغات حيث بلغ جمم�ع البلغات ال�اردة
ل�ض�ؤون اال�ضغال 714بلغاً ،تليها حمافظة
العا�ضمة بعدد  635بلغاً ،ومن ثم املحافظة
اجلن�بية التي و�ضل عدد البلغات فيها اإىل
 390بلغاً ،وجاءت حمافظة املحرق باأقل
عدد بلغات مل تتجاوز  313بلغاً ،فيما
و�ضل عدد البلغات العامة  33بلغا ً تتعلق
بخدمات البنية التحتية باململكة ،م�ضريا ً
اىل ان ال�زارة ال تت�انى عن خدمة امل�اطن
وتلبية طلباته واحتياجاته ،حيث ا�ضتحدثت
اإجراءات جديدة ملتابعة الطلبات امل�ضتعجلة،
من اأجل حتقيق ال�ضرعة يف تنفيذ وتلبية
طلب امل�اطن واملقيم وفق امل�ارد واالمكانيات
املتاحة.
واأ�ضاف اأن �ضهر فرباير كان االأعلى من
حيث عدد الطلبات خلل الربع االأول ،حيث
بلغت  644طلباً ،يليه �ضهر يناير الذي
بلغت طلباته  582بلغا ً ومن ثم اأبريل 433
بلغا ،واأخريا ً �ضهر مار�س  426بلغاً.
ولفت عبدالغفار اإىل اأن اأغلب البلغات
كانت ت�ضب يف قطاع الطرق حيث بلغ عددها
 1284بلغاً ،وتكررت طلبات �ضيانة احلفر

حافظ اإبراهيم عبدالغفار

باالأر�ضفة والطرقات و�ضيانة االأر�ضفة
والطرقات وال�ض�ارع ور�ضف الطرق
اجلديدة ،بينما مل تتجاوز بلغات ال�ضرف
ال�ضحي  311بلغا ً تركزت اأغلبها يف اإن�ضاء
فتحات لت�ضريف مياه االأمطار ،و�ضيانة
فتحات �ضبكات ال�ضرف ال�ضحي ،و�ضيانة
اأو ا�ضتبدال اأغطية فتحات ال�ضرف ال�ضحي.
واأ�ضاف رئي�س ق�ضم االإعلم وخدمة
املجتمع :مت الرد املبا�ضر من خدمة العملء
على  106بلغات ،فيما ورد نح� 342
بلغا ً من خارج اخت�ضا�س ال�زارة و6
بلغات لقطاعات اأخرى ،و 36بلغا ً مكررا ً
اأو جتريبي.
واأكد عبدالغفار اأن (نظام ت�ا�ضل)
احتل خلل الربع االأول من العام 2020
املرتبة االأوىل من اهتمام امل�اطنني بن�ضبة
 %82ك��ضيلة للت�ا�ضل مع �ض�ؤون االأ�ضغال
للإبلغ عن الطلبات.

جمل�س التاأديب ي�صدر
قرارين ب�صاأن توقيف حماميني
حمرر ال�ض�ؤون املحلية:
اأ�ضدر جمل�س تاأديب املحامني قرا ًرا
ب�ضاأن ت�قيف حمامي ملدة � 6ضه�ر ،حيث
قرر املجل�س باأغلبية االآخراء ت�قيع عق�بة
ال�قف �ضد املحامي املذك�ر عن مزاولة
املهنة ملدة �ضتة �ضه�ر ،كما قرر املجل�س
ً
�ضكل ،ويف
التاأديبي قب�ل اال�ضتئناف
امل��ض�ع برف�ضه وتاأييد القرار امل�ضتاأنف.

و�ضدر قرار اآخر عن املجل�س ،ن�س
على اأنه «قرر املجل�س باأغلبية االآراء ت�قيع
عق�بة املنع من مزولة املهنة ملدة ثلثة
اأ�ضهر ،حيث اأ�ضدر جمل�س تاأديب املحامني
ً
�ضكل
اال�ضتئنايف قب�ل الطعن على القرار
؛ لتقدميه يف امليعاد املقرر قان� ًنا وتعديل
العق�بة اإىل املنع من مزاولة املهنة ملدة
�ضهر ً
بدال من ثلثة �ضه�ر».

القب�س على اآ�صيويني قاما بتحويل
�صقة ملوقع لت�صنيع املواد امل�صكرة وبيعها
قال مدير عام االإدارة العامة للمباحث
واالأدلة اجلنائية اإن �ضرطة املباحث
اجلنائية ،متكنت من القب�س على اآ�ضي�يني،
م�ضتبه بهما يف حت�يل �ضقة اإىل م�قع
لت�ضنيع وبيع امل�اد امل�ضكرة مبنطقة
الق�ضيبية ،واأو�ضح اأن املعل�مات االأولية،
دلت على ت�رط املذك�رين يف ت�ضنيع هذه

امل�اد ،وبعد تاأكيد املعل�مات مت مبا�ضرة
اأعمال البحث والتحري والتي اأ�ضفرت عن
حتديد ه�يتهما والقب�س عليهما ،كما مت
حتريز امل�ضب�طات.
واأ�ضار اإىل اأنه مت اتخاذ االإجراءات
القان�نية اللزمة ،واإحالة الق�ضية اإىل
النيابة العامة.
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م�سي ًدا بالدعم امللكي للأ�سرة التجارية واالقت�سادية لتوا�سل م�ساهماتها ..نا�س:

�سفارة البحرين والقن�سلية تقومان
باإجلء املواطنني البحرينيني من الهند

تطوير دور غرفة التجارة لتكون على قدر االآمال املعقودة عليها
اأعرب رئي�س غرفة جتارة و�ضناعة
البحرين �ضمري عبداهلل نا�س عن عميق
اعتزاز وجزيل �ضكر الغرفة وجمل�س اإدارتها،
واالأ�ضرة التجارية وال�ضناعية ،ملا اأبداه
ح�ضرة �ضاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�ضى
اآل خليفة عاهل البالد املفدى ،من توجيهات
�ضامية ودعم متوا�ضل وم�ضاندة م�ضتمرة
للغرفة وللقطاع اخلا�س ،خالل ت�ضرفه
بلقاء جاللته؛ مبنا�ضبة الع�ضر االأواخر من
�ضهر رم�ضان املبارك.
ولفت �ضمري نا�س اإىل «اأن الغرفة تنظر
بكثري من االمتنان والتقدير لدعم جاللته
للجهود التي تتبناها الغرفة يف دعم جتار
البحرين وت�ضهيل االإمكانات اأمامهم؛ انطال ًقا
من ر�ضالتها واأهدافها املتمثلة يف نه�ضة
البحرين التجارية واالقت�ضادية ،وكذلك
جهودها ومبادراتها ملواجهة جائحة كورونا
والتخفيف من اآثارها ،باعتبارها �ضري ًكا
فاعالً وحيويًا يف م�ضرية النه�ضة ال�ضاملة،
وممثالً جدي ًرا للقطاع اخلا�س مبملكة
البحرين».
كما ثمّن �ضمري نا�س ما اأكد عليه ح�ضرة

يف اإطار ا�ضتمرار خطة وزارة اخلارجية باإجالء
املواطنني البحرينيني يف اخلارج ،يف ظل تف�ضي
جائحة فريو�س كورونا (كوفيد )19حول العامل،
قامت �ضفارة مملكة البحرين يف نيودلهي والقن�ضلية
العامة ململكة البحرين يف مومباي ،باإجالء املواطنني
البحرينيني الراغبني يف العودة من جمهورية الهند
ال�ضديقة ،وذلك عرب مطار مدينة كوت�ضي بجنوب
جمهورية الهند اإىل مملكة البحرين.
واأ�ضادت �ضفارة مملكة البحرين لدى جمهورية
الهند والقن�ضلية العامة ململكة البحرين يف مومباي
بتعاون ال�ضلطات املحلية املخت�ضة؛ من اأجل ت�ضهيل
اإجراءات اجالء املواطنني البحرينيني ،وتاأمني عودتهم
اإىل اأر�س الوطن �ضاملني معافني.

�ضاحب اجلاللة من اأهمية الدور الريادي
الذي ت�ضطلع به غرفة جتارة و�ضناعة
البحرين يف خدمة القطاع التجاري
وال�ضناعي ،مبختلف فئاته وتن�ضيط وتطوير
اأدائه ،وما اأبداه جاللته من دعم لالأ�ضرة
التجارية واالقت�ضادية وللغرفة لتوا�ضل
م�ضاهماتها الفاعلة ،يف خطط التنمية
واملنظومة االقت�ضادية خلدمة االقت�ضاد
الوطني ،ودعوة جاللته ال�ضامية لتكاتف
اجلهود من اأجل احلفاظ على املكت�ضبات
الوطنية ،وم�ضاعفة العمل لتجاوز تداعيات
املرحلة الراهنة مبا يدعم ويعزز االقت�ضاد
البحريني ،موؤكدًا اأن الغرفة �ضتوا�ضل هذا
الدور ،بل �ضوف تطوره خالل املرحلة املقبلة
حتى تكون على قدر االآمال املعقودة عليها.
واأو�ضح رئي�س الغرفة «اأن ما اأبداه جاللة
امللك املفدى من تقدير وا�ضادة بدور الغرفة
التي كانت على مدى تاريخها العريق خري
معني للحكومة املوقرة يف جهودها التنموية
الداعمة لالقت�ضاد الوطني ،وال�ضوت املعرب
عن القطاع اخلا�س البحريني ،وهذا يجعلنا
نعمل على �ضحذ الهمم لنكون على م�ضتوى

�سمن حملة «معً ا نهتم»

حمافظة العا�سمة :ت�سليم � 5500سلة غذائية للأ�سر املتعففة
مع قرب انتهاء �ضهر رم�ضان
املبارك ،اأنهت حمافظة العا�ضمة
ت�ضليم � 5500ضلة غذائية اإىل
 22جمعية خريية تابعة ملناطق
العا�ضمة ،وذلك �ضمن حملة «معً ا
نهتم» التي اأطلقتها املحافظة،
وت�ضتهدف توزيع ال�ضالل الغذائية
على االأ�ضر املتعففة من املواطنني،
ومتا�ضيًا مع جهود حملة حمافظة
العا�ضمة نحو اإي�ضال الغذاء
املطلوب للمحتاجني قدر االإمكان
يف ظل تاأثري جائحة فريو�س
كورونا (كوفيد .)19
جاء ذلك خالل متابعة
ح�ضن عبداهلل املدين نائب حمافظ
العا�ضمة لعملية ت�ضليم دفعات
ال�ضالل الغذائية ملمثلي اجلمعيات
اخلريية التي مثلت مناطق
العا�ضمة االآتية :وهي املنامة،
احلورة ،توبلي ،ال�ضهلة ،املعامري،
الديه� ،ضرتة ،اأم احل�ضم ،العكر،

ال�ضقية ،النبيه �ضالح ،البالد
القدمي ،الزجن ،ال�ضاحلية ،اجلفري،
ال�ضناب�س ،امل�ضلى ،كرباباد،
النعيم ،جدحف�س ،راأ�س الرمان،
وذلك بغر�س توزيعها على
املت�ضررين واملحتاجني من االأ�ضر
البحرينية.
وبهذه املنا�ضبة ،اأكد ال�ضيخ
ه�ضام بن عبدالرحمن اآل خليفة

حمافظ حمافظة العا�ضمة ،اأن
املحافظة جنحت يف توزيع 5500
�ضلة غذائية على املحتاجني خالل
�ضهر رم�ضان املبارك ،والذي ميثل
بُعدًا اإن�ضانيًا مهما يف ظل اجلهود
الوطنية املبذولة للحد من انت�ضار
الفريو�س ،م�ضريًا اإىل اأن املحافظة
�ضتوا�ضل التن�ضيق مع القطاع
اخلا�س لدعم حملة «معً ا نهتم»

حتى انتهاء جائحة كورونا،
وخ�ضو�ضا اأن مثل هذه املبادرات
ً
اخلريية املقدمة يف ظل هذه
اجلائحة ت�ضهم يف تفعيل مفهوم
ال�ضراكة املجتمعية وتعزز من
تكاتف املجتمع ،وتعزز من ثقافة
العطاء االإن�ضاين النعكا�ضاتها
االإيجابية على املجتمع ،مثنيًا على
الدور الكبري للقطاع اخلا�س يف
دعم هذه احلملة.
واأ�ضار املحافظ اإىل اأن ذلك
ي�ضجع ويحفز نحو اإي�ضال
امل�ضاعدات جلميع املحتاجني،
مبا يندرج �ضمن جهود مملكة
البحرين وتكاتف جميع اجلهات
لتخطي هذه االأو�ضاع اال�ضتثنائية
باأقل اخل�ضائر املمكنة ،معربًا عن
تفاوؤله يف اأن توا�ضل احلملة
جناحاتها نظري الدعم املقدم من
القطاع اخلا�س الذي ي�ضهم يف
دعم االأ�ضر املت�ضررة من املواطنني.

منذ �سهر مار�س وحتى نهاية اأبريل املا�سي

«التنمية» :اإجناز  269معاملة عن ُبعد خلدمات االإر�ساد االأ�سري
يف اإطار اجلهود الوطنية
االحرتازية والتدابري الوقائية للحد
من انت�ضار فريو�س كورونا (كوفيد
 ،)19عملت مكاتب االإر�ضاد االأ�ضري
بوزارة العمل والتنمية االجتماعية
على تقلي�س احل�ضور ال�ضخ�ضي
للفئات امل�ضتفيدة من مكاتب املراكز
االجتماعية يف جميع حمافظات
مملكة البحرين اإىل اأق�ضى حد ،وذلك
من خالل تقدمي خدمات االإر�ضاد
االأ�ضري عن بعد عرب موقع الوزارة
االإلكرتوين الر�ضمي (www.
ومن�ضاتها
)mlsd.gov.bh
االإلكرتونية مبواقع التوا�ضل
االجتماعي ( )mlsdbahrainاأو
من خالل االت�ضال باخلط ال�ضاخن
 ،80008001بحيث ال يتم اإجناز
اأي معاملة باحل�ضور ال�ضخ�ضي
اإال يف اأ�ضيق احلدود ولل�ضرورة
الق�ضوى مع االأخذ باالحتياطات
الوقائية الالزمة ،علمًا باأن مكاتب
االإر�ضاد االأ�ضري قدمت ()269
خدمة اإلكرتونية للمواطنني خالل
الفرتة من  22مار�س اإىل نهاية
اأبريل .2020
ويف هذا ال�ضاأن ،اأكدت مدير

هدى احلمود

اإدارة الرعاية االجتماعية بوزارة
العمل والتنمية االجتماعية هدى
حممد احلمود اأن مكاتب االإر�ضاد
االأ�ضري م�ضتمرة يف تنفيذ مهامها
عن بُعد ،من خالل و�ضائل التقنية
احلديثة ،وذلك متا�ضيًا مع
االإجراءات املتخذة يف ظل هذه
الظروف اال�ضتثنائية ،مبا ي�ضمن
�ضري العمل بكل كفاءة و�ضال�ضة،
اإذ قدمت املكاتب منذ بدء تطبيق
االإجراءات االحرتازية من فريو�س
كورونا ( )48ا�ضت�ضارة اأ�ضرية،
مع تقدمي خدمة االإر�ضاد االأ�ضري

لـ( )191حالة م�ضتفيدة من
برنامج الرعاية االأ�ضرية ،باالإ�ضافة
اإىل ت�ضوية ( )30حال ًة لتنفيذ
اأحكام الرعاية االأ�ضرية ب�ضكل ودي.
واأ�ضارت احلمود اإىل اأن
مكاتب االإر�ضاد االأ�ضري اتخذت
منذ بداية (جائحة كورونا)
جمموعة من املبادرات لت�ضهيل
املعامالت على املواطنني ،وتوفري
الوقت واجلهد واملحافظة على
موظفي
و�ضالمة
�ضالمتهم
الوزارة ،اإذ باإمكان اأي راغب يف
احل�ضول على اخلدمة اال�ضتفادة
من اخلدمات االإلكرتونية املتاحة

يف موقع الوزارة الر�ضمي دون
احلاجة للح�ضور ال�ضخ�ضي اإىل
املراكز االجتماعية ،م�ضرية يف
ال�ضياق ذاته اإىل اأن هذه اخلدمات
االإلكرتونية اأ�ضبحت يف م�ضتوى
مميز من اجلودة كمثيلتها من
اخلدمات االإلكرتونية التي �ضبق
اأن قدمتها وزارة العمل والتنمية
االجتماعية ،موؤكدة اأن الوزارة
ت�ضعى با�ضتمرار اإىل تلبية
احتياجات املواطنني وحثهم على
ا�ضتثمار من�ضات الوزارة الرقمية
لال�ضتفادة من اخلدمات العديدة
التي توفرها.

تغرمي اآ�سيويني  500دينار ملخالفتهم معايري ال�سلمة املهنية مب�سروع اإن�سائي
رف�ضت حمكمة التمييز طعن اآ�ضيويني
ت�ضببا يف اإ�ضابة عمال نتيجة االإخالل بقواعد
االأمن وال�ضالمة املهنية ،اإذ حكمت املحكمة
بقبول الطعن �ضكالً ورف�ضه يف املو�ضوع
وم�ضادرة الكفالة ،واأ�ضندت النيابة العامة
للطاعنني ،وهما املتهمان الثاين والثالث يف
الق�ضية ،اأنهما يف  2019-9-1مل يراعيا
تقييم املخاطر يف موقع العمل ومل يقوما

باتخاذ االإجراءات الالزمة التي تكفل �ضالمة
العمال يف موقع العمل ،ووجهت النيابة اإىل
يراع
املتهم الثالث «الطاعن الثاين» ،اأنه مل
ِ
التن�ضيق الفعال بني اجلهات املعنية املختلفة
يف موقع العمل ،ومل يقم باتخاذ الرتتيبات
املنا�ضبة بغر�س االلتزام باملتطلبات القانونية
اخلا�ضة ب�ضالمة ال�ضحة املهنية وعدم توثيق
واعتماد هذه الرتتيبات من قبل اجلهات

املعنية ،وحكمت حمكمة اأول درجة املحكمة
ال�ضغرى اجلنائية مبعاقبة الطاعن االأول
والثاين بالغرامة مبلغ  500دينار عما اأ�ضند
اإليهما من اتهام ،وعلى اإثر حمكمة اأول درجة
ا�ضتاأنف املتهمان يف املحكمة الكربى اجلنائية
ب�ضفة ا�ضتئنافية ،حيث ق�ضت املحكمة بقبول
اال�ضتئناف �ضكالً ،ويف املو�ضوع برف�ضه
وتاأييد احلكم.

�سمري عبداهلل

االآمال والتطلعات املعقودة علينا وعلى
القطاع اخلا�س البحريني ودوره يف عملية
التنمية» ،م�ضي ًفا اأن ذلك يوؤكد ما ميثله هذا
القطاع من واجهة البحرين التجارية ومراآة
تعك�س التطور التجاري واالقت�ضادي يف
اململكة.
واأ�ضاد رئي�س الغرفة بالرعاية املتوا�ضلة
وبالدعم الكبري الذي يحظى به القطاع
اخلا�س البحريني والغرفة من جاللته،
فر�ضا غري
وقال اإن دعم جاللته اأتاح للغرفة ً

م�ضبوقة للعمل وخلدمة القطاع اخلا�س،
كما ان عهده الزاهر �ضهد تطورات ايجابية
كبرية خا�ضة يف اجلانب االقت�ضادي ،حيث
اإنها وفرت خمتلف الت�ضهيالت واالإمكانات
لدعم القطاع اال�ضتثماري والتجاري ،موؤكدًا
اأن م�ضاندة جاللته للغرفة قد �ضاهم يف
حتقيق كل االأهداف والتطلعات املن�ضودة
لرفعة االقت�ضاد البحريني ومنوه.
واختتم �ضمري نا�س ت�ضريحه بتجديد
ال�ضكر والعرفان حل�ضرة �ضاحب اجلاللة
امللك املفدى على الرعاية الكرمية التي
حتظى بها الغرفة والقطاع اخلا�س الذي
متثله ،وقال اإن ذلك �ضيبقى دومًا مو�ضع
اعتزاز االأ�ضرة التجارية وال�ضناعية يف
البحرين ،موؤكدًا اأن مملكة البحرين ويف ظل
القيادة احلكيمة حل�ضرة �ضاحب اجلاللة
امللك املفدى ،كما قال جاللته ،قادرة على
جتاوز هذه املرحلة بجهود و�ضواعد اأبنائها
املخل�ضني وكفاءاتها الوطنية واالنطالق نحو
امل�ضتقبل بعزم وثبات حلماية املكت�ضبات
وتعزيز م�ضرية التنمية والتطور مل�ضتقبل
اأف�ضل للمواطنني واأجيال البحرين.

«جودة التعليم» تو�سي بت�سكني
 6موؤهلت وطنية واإ�سناد  4موؤهلت اأجنبية

ِ
أو�ضت اللجن ُة اال�ضت�ضاري ُة لالإطار
ا
الوطني للموؤهالت بهيئة جودة التعليم
بت�ضكني  6موؤهالت وطنية،
والتدريب
ِ
 2منها ملوؤ�ض�ضات التدريب املهني ،و4
موؤهالت ملوؤ�ض�ضة تعليم عايل ،كما اأو�ضت
اللجنة باإ�ضناد  4موؤهالت اأجنبية جلهات
مانحة وتطرح يف موؤ�ض�ضات تدريب مهني
يف مملكة البحرين؛ ال�ضتيفائها �ضروط
ومعايري الت�ضكني ،واالإ�ضناد على االإطار.
ووا�ضلت اللجن ُة اال�ضت�ضاري ُة لالإطار
الوطني للموؤهالت بهيئة جودة التعليم
والتدريب اجتماعاتها الدورية بتقنية

االت�ضال عن بُعْ د برئا�ضة الرئي�س التنفيذي
الدكتورة جواهر �ضاهني امل�ضحكي،
واأع�ضاء اللجنة ،اليوم .وخالل االجتماع
اأكدت الرئي�س التنفيذي للهيئة موا�ضلة
اللجنة اأداء مهامها؛ ل�ضمان �ضري العمل،
والدفع بعدم تاأخري االإجراءات املتبعة
لت�ضكني واإدراج املوؤهالت الوطنية ،ل�ضمان
ا�ضتدامة العمل اأثناء الظروف الطارئة؛
ب�ضبب فريو�س ( )19-Covidيف جميع
موؤ�ض�ضات التعليم والتدريب ،م�ضيد ًة
بتعاون اجلميع يف ظل الظروف الراهنة،
ومتمنية التوفيق لهم جميعً ا.

بلدية اجلنوبية تد�سن خدمة «البلدية
عند بابكم» ال�ستكمال املعاملت اإلكرتونيًا
من منطلق اهتمامها بتوفري كافة
اخلدمات االإلكرتونية املتطورة ملواطنيها
واملقيمني ،وبعد جناح الفرتة التجريبية،
قامت بلدية املنطقة اجلنوبية بالتعاون مع
املجل�س البلدي للمنطقة اجلنوبية بتد�ضني
خدمة البلدية عند بابكم الإجناز املعامالت
البلدية اإلكرتونياً ،ويتم اإجناز املعامالت
عن طريق مركبة جمهزة بالكامل حتتوي
على جهاز كمبيوتر مرتبط باأنظمة البلدية،
وبها موظف �ضامل على اإطالع واإملام بجميع
اخلدمات املقدمة ،كما مت تزويد املركبة
با�ضتمارات ر�ضمية ت�ضاعد املراجعني مبلء
البيانات املطلوبة منهم للح�ضول على
اخلدمة ،وذلك كله اأمام بيت طالب اخلدمة
دون حتميله اأي جمهود.

وبداأت البلدية يف م�ضروعها هذا بتقدمي
�ضت ع�ضرة خدمة يحتاجها املراجعون
مثل خدمات االإ�ضافات الب�ضيطة لبع�س
تراخي�س البناء الأقل من  50مرتا ،وبع�س
تراخي�س اخلدمات والعناوين ،وتو�ضيل
االإفادات وال�ضهادات ،وتقدمي الزوايا،
وا�ضغاالت الطريق ،ومتابعة املخالفات
وا�ضتالم ال�ضكاوى .وقد طبقت بلدية املنطقة
اجلنوبية هذه التجربة الفريدة من نوعها
بهدف اإي�ضالها اإىل الفئات التي حتتاجها مثل
كبار ال�ضن وذوي الهمم واملر�ضى واحلوامل
وغريهم ممن تنطبق عليهم ال�ضروط .وميكن
لهذه الفئات اال�ضتفادة من جميع اخلدمات
من خالل التوا�ضل مع البلدية على الرقم:
.17986304

«التعليم العايل» يلزم ( )AMAبالتق ّيد
باالإج ــراءات نـفــ�س ـهـا ف ــي الفــ�سـ ــل الثــالث
قالت االأمانة العامة ملجل�س التعليم
العايل« :اإنه بنا ًء على ال�ضكاوى الطالبية
الواردة لالأمانة ب�ضاأن قيام جامعة ()AMA
الدولية بتحويل الدرا�ضة عن بُعد اإىل درا�ضة
ذاتية خالل الف�ضل الدرا�ضي الثالث للعام
االأكادميي  2020-2019الذي بداأ اأم�س
(االأحد) ،وت�ضريح عدد من االأكادمييني
من اجلامعة ،قامت االأمانة العامة مبا�ضرة
بالتوا�ضل مع امل�ضوؤولني يف اجلامعة
والتحقق من هذه ال�ضكوى».
واأكد الدكتور عبدالغني ال�ضويخ االأمني
العام ملجل�س التعليم العايل اأنه قد مت توجيه
اجلامعة واإلزامها بالتقيّد بتطبيق جميع
االأنظمة واللوائح ال�ضادرة عن جمل�س
التعليم العايل ،وجميع االأنظمة واالآليات

املطبقة يف اجلامعة ،بتقدمي اخلدمات
التعليمية املطلوبة كما جرت يف الف�ضل
الدرا�ضي الثاين من دون اأي تغيري ،يف ظل
تعليق الدرا�ضة واعتماد التعلم عن بُعد ،علمًا
باأن اجلامعة تتبع نظام الف�ضول الثالثة،
عربت عن
واأ�ضاف ال�ضويخ اأن اجلامعة قد ّ
التزامها بتنفيذ توجيهات ومالحظات االأمانة
العامة بتقدمي اأف�ضل اخلدمات التعليمية
للطلبة خالل الف�ضل الدرا�ضي الثالث
احلايل ،واأنها ب�ضدد معاجلة اأي م�ضكلة
متعلقة بهذا اجلانب ،م�ضريًا اإىل «اأنه قد متت
دعوة امل�ضوؤولني بهذه اجلامعة اىل اجتماع
باالأمانة العامة �ضباح اليوم االثنني؛ لو�ضع
النقاط على احلروف و�ضمان االلتزام الكامل
بال�ضوابط واللوائح».

www.alayam.com
Qurban@alayam.com - Qurban8@gmail.com

باإ�شراف :عبدعلي قربان

جامعة العلوم التطبيقية تعتمد نتائج
الف�شل الدرا�شي الدرا�شي الثاين 20202019-
�صرح رئي�ص جامعة العلوم
التطبيقية الأ�صتاذ الدكتور غ�صان
عواد اأن اجلامعة قد اعتمدت نتائج
الف�صل الدرا�صي الثاين من العام
الأكادميي  ،٢٠٢٠/٢٠١9مهنئا ً
كافة الطلبة على جناحهم وما حققوه
من نتائج خالل هذا الف�صل ،بالإ�صافة
اإىل الطلبة الذين اأمتوا متطلبات
التخرج واأولياء اأمورهم متمنيا لهم
دوام التوفيق والنجاح يف حياتهم
العملية.
واأو�صح رئي�ص اجلامعة اأن
الطلبة بات باإمكانهم الطالع على
نتائجهم للف�صل الدرا�صي الثاين من
خالل نظام معلومات الطلبة ( ) SIS
باتباع التعليمات املو�صحة يف �صفحة
النتائج ،موؤكدًا على اأن اجلامعة
ت�صخر كافة الأمكانيات خلدمة الطلبة
والعملية التعليمية ،و�صمان ح�صول
الطلبة على اأكرب فائدة خا�صة يف ظل
الظروف ال�صتثنائية التي ت�صهدها
مملكة البحرين والعامل واملتعلقة
بجائحة فريو�ص كورونا امل�صتجد.

د .غ�سان عواد

واأكد الأ�صتاذ الدكتور غ�صان
عواد حر�ص اجلامعة على دعم
طلبتها لتحقيق اأهدافهم من خالل ما
توفره لهم من ت�صهيالت ت�صهم يف
اإثراء احلياة اجلامعية ،م�صريًا اإىل
اأن الطلبة حققوا نتائج متميزة خالل
الف�صل احلايل كانت ثمرة للعمل
امل�صتمر واملتوا�صل ملنت�صبي اجلامعة
لدعم الطلبة ،وت�صهيل عملية التعليم
والتعلم لهم ودعمهم للو�صول اإىل هذه

النتائج املتميزة ،ما يوؤكد على جناح
ال�صرتاتيجية التي طبقتها اجلامعة
لتقدمي التعليم لطلبتها عن بعد
وبا�صتخدام الو�صائل التكنولوجية
احلديثة ،م�صريا ً اإىل اأن كافة منت�صبي
اجلامعة على اأهبة ال�صتعداد
لتقدمي كافة اخلدمات الالزمة
لطلبة اجلامعة ،ودعمهم ل�صتكمال
حت�صيلهم العلمي والأكادميي من
خالل تفعيل ا�صتخدام التكنولوجيا
يف تقدمي اخلدمات لطلبتها والعتماد
على احللول املبتكرة ،وعلى ا�صتحداث
خدمات ذكية قائمة على التكنولوجيا،
مبا يلبي احتياجات وتطلعات الطلبة
وي�صهم يف دعم العملية التعليمية
باجلامعة .واأو�صح رئي�ص اجلامعة
اأن اجلامعة قد اتخذت جمموعة
من القرارات خالل الفرتة املا�صية،
وو�صعت كافة الإمكانيات املتاحة
لدعم الطلبة لإنهاء املقررات الدرا�صية
وتقييمها بال�صكل املنا�صب خالل هذه
الظروف ال�صتثنائية وم�صاعدتهم
على اجتياز هذه املرحلة بنجاح.

«ويندام جاردن منامة» و«اأجنحة رمادا اأمواج»
يعملن فحو�شات طبية �شاملة ملوظفيهم

زار فريق طبي من وزارة ال�صحة
البحرين يف �صباح يوم اجلمعة املا�صي
املوافق  ١٥مايو ٢٠٢٠ ،فندق ويندام
جاردن منامة مبوقعه يف اجلفري ،حيث
قام الفريق الطبي بعمل الفحو�صات الطبية
ال�صاملة لفريو�ص كورونا (كوفيد)١9-
لكافة اأفراد طاقم العمل من الفندقني؛ ويندام
جاردن منامة وفندق واأجنحة رمادا جزر
اأمواج ،اللذين ينتمون حتت اإدارة جمموعة
فنادق ويندام يف مملكة البحرين.
وحر�صا من اإدارة الفندقني ال�صابقني على
ً
توفري بيئة اآمنة� ،صليمة و�صحية لل�صيوف
والزوار الكرام واملوظفني على حد �صواء،
فقد اإلتزمت اإدارة فندق ويندام جاردن منامة
وفندق واأجنحة رمادا اأمواج بالتن�صيق
مع فريق وزارة ال�صحة البحرينية لعمل
الفحو�صات الطبية الالزمة للك�صف عن
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فري�ص كورونا (كوفيد )١9-ملجموع ٢٠١
موظف من كافة اأق�صام الفنادق الإثنني.
اأعربت اإدارة الفندقني عن خال�ص
امتنانها و�صكرها للمجود اجلبار الذي قامت
به وزارة ال�صحة البحرينية من حيث تقدمي
الرعاية الالزمة وحر�صها للحد من انت�صار
فريو�ص كورونا (كوفيد )١9-اخلطري من
خالل عمل كافة الفحو�صات الطبية ال�صاملة
لطاقم موظفيها والذي تكلل بالنجاح،
حيث ا�صتلم املوظفون نتائج فحو�صاتهم
التي اأظهرت نتائج �صلبية ،مما ن�صر اأجواء
الطماأنينة وال�صرور يف نفو�ص طاقم العمل
والذي ي�صم خمتلف اجلن�صيات من خمتلف
اأنحاء العامل .كما اأ�صادت الإدارة باملجهودات
اجلبارة التي تقوم بها وزارة ال�صحة
للحد من انت�صار هذا الوباء بني املواطنني
واملقيمني.

جمموعة الهلل للرعاية ال�شحية ّ
تد�شن
«الهلل يهتم» ملد العون للمحتاجني

فعاليات 15

احلملة تتناول ال�شحة النف�شية للأهل والأطفال اأثناء احلجر وما بعده

«زين» و«مينتور العربية» تطلقان حملة ّ
#خلك_زين
دخلت جمموعة زين ،ال�صركة
الرائدة يف جمال الت�صالت يف ثمان
اأ�صواق يف منطقة ال�صرق الأو�صط
واأفريقيا ،يف تعاون م�صرتك مع
موؤ�ص�صة مينتور العربية لإطالق
حملة اإقليمية بعنوان #خلّك_زين
على و�صائل التوا�صل الجتماعي.
واأو�صحت املجموعة يف بيان
�صحايف اأن احلملة �صتقدم جمموعة
من الن�صائح لالأهل والأطفال
وال�صباب للحفاظ على �صحة نف�صية
وج�صدية جيدة ،واحلد من القلق
والتوتر ،بالإ�صافة اإىل حتفيزهم
على التفكري ب�صكل اإيجابي ،وجتنب
ال�صلوك ال�صلبي خالل فرتة احلجر
ال�صحي وما بعده.
وك�صفت اأن الهدف من احلملة
احلفاظ على �صالمة الأطفال
وال�صباب خالل جائحة كورونا ،فمن
املهم اأي�صا رعاية �صحتهم النف�صية،
حيث تتوجّ ه حملة #خلّك_زين اإىل
الأهل والأطفال وال�صباب من خالل
القنوات الرقمية ،وذلك بتقدمي

ن�صيحة واحدة يوميًا باللغتني
العربية والإجنليزية على من�صات
زين ومينتور العربية للتوا�صل

الجتماعي ( TwitterوLinkedIn،
 Instagramو  )Facebookملدة
 ١١يومًا.

بنك البحرين والكويت يحتفل بفائزة الن�شف
مليون دينار من الهريات يف حفل ت�شليم افرتا�شي
يوا�صل ح�صاب الهريات للتوفري املتميز من
بنك البحرين والكويت توفري فر�ص ا�صتثنائية
للزبائن ل�صتثمار مدخراتهم للفوز بجوائز نقدية
قيّمة.
فقد اأقام البنك يوم الثالثاء  ١٢مايو ،حفل
ت�صليم افرتا�صي للفائزة باجلائزة الكربى بقيمة
 ٥٠٠،٠٠٠دينار بحريني من الهريات ال�صيدة
ابت�صام ال�صرياوي .واحتفل البنك بفوز ال�صيدة
ابت�صام من خالل حماولة نقل روح الأجواء
الحتفالية حلفل ت�صليم جائزة الهريات بطريقة
متكنها من ال�صتمتاع ب�صحبة عائلتها الكرمية
براحة واأمان تام يف منزلهم ،وذلك مراعا ًة وجتاوبًا
للظروف احلالية.
وت�صمّن حفل الت�صليم الفرتا�صي تهنئة من
الدكتور عبدالرحمن �صيف ،الرئي�ص التنفيذي
ملجموعة بنك البحرين والكويت عرب ت�صجيل
فيديو ،حيث قال« :اأود اأن اأتقدم باأ�صدق التهاين
لل�صيدة ابت�صام ،الفائزة باجلائزة الكربى من

د .عبدالرحمن �سيف
الهريات .يف �صوء هذه الظروف غري التقليدية
وعرب هذا الحتفال الفريد من نوعه ،وناأمل اأن
تكون هذه املنا�صبة �صعيد ًة لكِ ولعائلتك واأحبائك.

كما نتمنى لكِ كل التوفيق وناأمل اأن ت�صهم هذه
اجلائزة يف ت�صهيل وتطوير احلياة ب�صكل اأف�صل
و�صمان م�صتقبل مزدهر لكِ ولعائلتك؛ لأن هذا هو
الهدف واملغزى من الهريات».
ومت الت�صال بال�صيدة ابت�صام ،وهي ربة
منزل واأم خلم�صة اأبناء ،مبا�صرة بعد ال�صحب من
قبل الرئي�ص التنفيذي �صخ�صيا ً الذي هنئها وزف
لها الأخبار ال�صارة .قالت ال�صيدة ابت�صام« :جاءت
هذه املكاملة الهاتفية مبثابة مفاجاأة غري متوقعة
بالن�صبة يل ،ل اأ�صدق باأنني فزت .اأنا من اأحد زبائن
البنك لفرتة طويلة وكنت اأفكر يف �صحب اأموايل يف
الفرتة الأخرية واأنا �صعيدة جدًا لأنني مل اأفعل ذلك.
احلمد هلل ،هذه نعمة من اهلل واأود اأن اأ�صكر بنك
البحرين والكويت على هذه الفر�صة املذهلة الذي
�صتغري حياتي وحياة اأ�صرتي لالأف�صل» .اجلدير
بال�صكر اأن الهريات متنح جوائز نقدية اأ�صبوعية
بقيمة  ١٠،٠٠٠دينار بحريني لكل من �صبعة
فائزين خالل �صهر رم�صان والعيد.

اتفاقيات بني «امتياز فور هري» وعدد من ال�شركاء التجاريني
�صعيًا منها لتقدمي جتربة عمالء مميزة ،وقعت
بطاقة امتياز فور هري – البطاقة الئتمانية الأوىل
املخ�ص�صة لل�صيدات يف مملكة البحرين – عددا ً من
اتفاقيات التعاون مع العديد من العالمات واملتاجر
التجارية يف مملكة البحرين لتوفري باقة ا�صافية
من العرو�ص املميزة واحل�صرية للزبائن يف �صهري
اأبريل ومايو .٢٠٢٠
وبتوقيع هذه التفاقيات اأكدتا نور ال�صاعاتي
وفاطمة ب�صتكي مديرتا العالمة التجارية «ن�صعى
من خالل جتديد وا�صافة العالمات التجارية
املرموقة اإىل قائمة العرو�ص واخل�صومات التي
تقدمها امتياز فور هري لعمالئها اإىل �صمان
ح�صولهن على اأف�صل ال�صفقات واخليارات
املتنوعة التي تنا�صب منط حياة املراأة البحرينية
والع�صرية ،حيث ت�صكل هذه العرو�ص اجلديدة
جزءًا من باقة متنوعة وح�صرية ملزايا وعرو�ص
بطاقة امتياز فور هري واملتوفرة يف تطبيق امتياز
فور هري عرب الهواتف الذكية» .واأ�صافتا اأن ال�صركة
ت�صعد بالتوقيع مع �صركائها الذين يدعمون جناح

فاطمة ب�ستكي

نور ال�ساعاتي

املراأة وتفوقها ،متطلعني اإىل تعزيز اآفاق عالقاتها
مع �صركائها مبا يخدم م�صالح زبائن بطاقات
امتياز.
وت�صمل قائمة ال�صركاء اجلدد لمتياز فور هري:
هوم الكرتونك�ص | اأكادميية يوفنتو�ص البحرين |

مركز العرادي لطب وجتميل الأ�صنان | م�صت�صفى
رويال البحرين | جوين روكت�ص | كويف ريبابليك
| فيوت�صر فودز | مايا ديلي�صيز | اقرن | فندق ذا
غروف | نينو | ليلى من لبنان | بيكر اآند �صباي�ص |
فران�ص�صكو بيتزا كافيه.

«ال�شيارات الأوروبية» تقدم لزوارها فر�شة جتربة «جاكوار»
و«لند روفرو» وال�شتفادة من اأحدث الع ــرو�ض واخلدم ــات
اإن الهدف الذي ن�صاأت عنه فكرة الهالل
يهتم هو مد يد العون لالأ�صخا�ص ذوي
الحتياج يف املجتمع ،حيث يتم توزيع
العديد من العبوات حتتوي على مواد البقالة
الأ�صا�صية لالأ�صر املعنية التي تاأثرت ماليا ً
بالتباطوؤ القت�صادي .هذا بالإ�صافة اإىل اأن
هذه املبادرة ل تقت�صر على جماعة اأو جن�صية
معينة .يتم توزيع هذه العبوات على جميع
اأنواع املجموعات واملجتمعات على اأ�صا�ص
احتياجاتهم.
من جانبه ،قال الدكتور �صاراث
ت�صاندران ،الرئي�ص التنفيذي ملجموعة
الهالل للرعاية ال�صحية« :اإنه بالفعل و�صع
�صعب بالن�صبة لنا جميعًا وباعتبارنا مقدمي

رعاية �صحية ،فاإن م�صوؤوليتنا الأ�صا�صية
هي ال�صتمرار يف خدمة املجتمع بطريقة
اأو باأخرى .ونود اأن نعرب هنا عن فخرنا
بالتعامل مع هذه الق�صية النبيلة من خالل
الهالل يهتم .لقد كنا دائمًا ومنذ زمن طويل
يف الطليعة ملعاجلة الكثري من احلالت
الطبية من خالل ال�صراكة املجتمعية .لكن
ال�صيناريو احلايل يحتاج اإىل نهج خمتلف.
ذلك اأدى اإىل ولدة الهالل يهتم».
وقال رئي�ص الأعمال اآ�صف حممد« :اإنها
خطوة اأولية من النموذج و�صيبادر الهالل
اإىل تد�صني املزيد من الأن�صطة اخلريية حتت
برنامج الهالل يهتم يف امل�صتقبل معتربة اأنها
من �صمن م�صوؤولياتنا الجتماعية».

اأعلنت �صركة ال�صيارات الأوروبية ،الوكيل واملوزع احل�صري جلاكوار
لند روفر يف اململكة ،تخ�صي�ص جمموعة كبرية من �صيارات جاكوار ولند
روفر املتوافرة للقيادة التجريبية ،وتدعو العمالء الكرام اإىل التف�صل بزيارة
معر�صها ،والتعرف اإىل مزايا هذه املركبات ال�صتثنائية عن قرب.
كما تقدم �صركة ال�صيارات الأوروبية جاكوار لند روفر اإىل عمالئها الكرام
فر�صة القيادة التجريبية لأحدث طرازات عالمتي جاكوار ولند روفر التي
تتميز مبوا�صفات تكنولوجية وترفيهية عالية .وت�صمل ال�صيارات املتوافرة
للقيادة التجريبية من عالمة جاكوار كالً من طراز  XEو XFو F-PACEو
 E-PACEوحتى �صيارة جاكوار  .F-TYPEوتت�صمّن طرازات لند روفر كالً
من �صيارة رينج روفر التي ت�صم رينج روفر اإيفوك ورينج روفر فيالر ورينج
روفر �صبورت ورينج روفر ودي�صكفري �صبورت ودي�صكفري.
وحر�صا على تقدمي جتربة فريدة باأعلى املعايري املمكنة للعمالء ،فاإن
ً
جتارب قيادة �صيارات جاكوار لند روفر الفعالة والقوية والفريدة من
نوعها ،مفتوحة للحجوزات يف معر�ص ال�صيارات الأوروبية جاكوار لند
روفر الذي ي�صتقبل العمالء من ال�صبت اإىل اخلمي�ص من ال�صاعة � ١٠صباحا ً
حتى ال�صاعة  ٢ظهرا ً و ٨:١٥م�صا ًء حتى ال�صاعة ١١:١٥م�صا ًء خالل �صهر
رم�صان .وتقدم جاكوار لند روفر فر�صة مثرية للعمالء للتعرف عن كثب على
العالمة التجارية ومميزات ال�صيارات من قبل متخ�ص�صني خ�صعوا لتدريبات

مكثفة اأثناء زيارتهم املعر�ص لأجل اختبار قيادة اإحدى ال�صيارات املعرو�صة.
ويت�صمن ذلك معلومات حول خيارات التخ�صي�ص ،واخلطط املالية املرنة
والعرو�ص على الب�صاعة التابعة للعالمات التجارية املتاحة ح�صريا ً يف �صالة
العر�ص.
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الملك :نهج البحرين قائم على التعاون
والتضامن السبيل لمواجهة الوباء واحتواء تداعياته
«الملك حمد العالمي» أبرز صورة المملكة المشرقة للعالم

أكد حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى
آل خليفة عاهل البالد المفدى ،على نهج مملكة
البحرين القائم على التعاون والتضامن في إطار
تعزيز األخوة اإلنس��انية خاصة في ظل الظروف
الصعبة التي تمر بها البشرية ،باعتباره السبيل
لمواجهة هذا الوباء العالمي واحتواء تداعياته،
متمني�� ًا جاللته لكافة ش��عوب العال��م الصحة
واألمن والسالمة وتجاوز هذه المرحلة.
وأع��رب جاللته ع��ن ش��كره وتقدي��ره لرئيس
وأعضاء مرك��ز الملك حمد العالم��ي للتعايش
السلمي على مساعيهم وجهودهم الخيرة لدعم
رسالة المركز اإلنس��انية؛ إلبراز صورة المملكة
المتحض��رة والمش��رقة للعالم ،مثمن�� ًا جاللته

«العدل» :مقر مؤقت لنقل
المحاكمات الجنائية
«عن بعد» في جو
زهراء حبيب

أصدر وزير العدل والش��ؤون اإلسالمية واألوقاف الشيخ خالد
ب��ن علي بن عب��داهلل آل خليفة ق��راراً باعتم��اد مقر مؤقت
للمحاك��م في منطقة ج��و لنقل المحاكم��ات الجنائية «عن
بعد» .وج��اء بالقرار اعتماد الموق��ع الكائن في منطقة جو
بج��وار إدارة إص��الح وتأهيل النزالء كمق��ر مؤقت للمحاكم،
يتبع وزارة العدل والش��ؤون اإلس��المية واألوق��اف ،وتتولى
اإلشراف عليه وتنظيم شؤونه وتسيير أعماله.
ويس��تفاد من المقر المؤق��ت في نقل إج��راءات المحاكمة
الجنائية عن بعد باستخدام الوسائل اإللكترونية المعتمدة،
تبع ًا لما نصت عليه المادة ( 218الفقرة الثالثة) من قانون
اإلجراءات الجنائية في مادته الثالثة.
ويعتب��ر المق��ر المؤق��ت جزءاً م��ن مقر مباش��رة المحكمة
إلجراءاتها ،وتس��ري من شأنه األحكام المقررة لها القانون،
وبخاصة وج��وب حضور أحد أعض��اء النياب��ة العامة ،وجواز
محام مع المتهم متى أراد ذلك.
حضور
ٍ
وبي��ن القرار بأن عضو النياب��ة العامة الحاضر يتولى ضبط
كاف��ة اإلج��راءات الالزم��ة لكفال��ة حس��ن س��ير المحاكمة
وانتظامه��ا ف��ي المق��ر المؤق��ت .ويأتي تخصي��ص المقر
المؤق��ت للمحاك��م ف��ي منطقة ج��و انطالق ًا م��ن الحرص
عل��ى توفير إمكانية المحاكم��ة الجنائية عن بعد عبر النقل
األثيري (االتصال المرئي) في حال قررت المحكمة المختصة
ذلك في ظل اإلجراءات االحترازية المتخذة للحد من انتش��ار
فيروس كورونا (كوفيد )19حفاظ ًا على صحة وسالمة الجميع.
ونصت الم��اد ( 218الفق��رة الثالثة) من قان��ون اإلجراءات
الجنائي��ة ،بأنه «يجوز للمحكمة ف��ي األحوال التي ترى أنها
تقتضي نظ��ر الدعوى في غير حضور المتهم أن تس��تخدم
وس��ائل التقني��ة الس��معية والبصرية والنق��ل األثيري عن
بعد في مباش��رة إجراءات نظر الدعوى مع المتهم وس��ماع
ومش��اهدة وتس��جيل وع�� ْرض وقائع الجلس��ة عليه بحضور
محامي��ه ف��ي األح��وال التي يس��تلزم فيه��ا القان��ون ذلك،
وبحضور أحد أعضاء النيابة العامة».

مب��ادرات المركز اإلنس��انية النبيلة لنش��ر قيم
الخير والتس��امح والتعايش والمحبة والس��الم،
ودعم��ه للدعوات العالمي��ة الداعمة للتضامن
اإلنس��اني والتكافل بي��ن بني البش��ر وبخاصة
في هذه الظروف اإلس��تثئانية التي يواجه فيها
العالم جائحة كورونا.
ج��اء ذلك خالل اس��تقبال جاللته بحضور س��مو
الش��يخ عب��داهلل بن حم��د بن عيس��ى آل خليفة
الممث��ل الش��خصي لجالل��ة المل��ك المف��دى،
والش��يخ خالد بن أحمد آل خليف��ة وزير الديوان
الملكي ،في قصر الصافرية أمس ،أعضاء مجلس
أمن��اء مرك��ز المل��ك حم��د العالم��ي للتعايش
الس��لمي برئاس��ة د .الش��يخ خال��د ب��ن خليفة

آل خليفة رئيس مجلس األمناء ،حيث رفعوا إلى
جاللة المل��ك المفدى خال��ص التهاني وأطيب
التبري��كات بالعش��ر األواخر من ش��هر رمضان
الكريم ،س��ائلين اهلل س��بحانه وتعالى ان يعيد
المناس��بة الكريمة على جاللت��ه بوافر بالصحة
والخير والبركات.
وخالل اللقاء ،أطلع رئي��س مجلس األمناء جاللة
الملك المفدى على مش��اركة مملك��ة البحرين
في الصالة من أجل اإلنسانية بدعوة من اللجنة
العليا لإلخوة اإلنس��انية ،والت��ي جاءت بمباركة
سامية من جاللته حفظه اهلل ،بمشاركة العديد
م��ن علم��اء الدي��ن والش��خصيات االجتماعي��ة
والثقافية.

القائد العام يستقبل رئيس األعلى للصحة
اس��تقبل القائد الع��ام لقوة دفاع البحرين المش��ير
الركن الش��يخ خليفة بن أحمد آل خليفة في القيادة
العامة ،األحد ،رئيس المجلس األعلى للصحة الفريق
طبيب الش��يخ محمد ب��ن عبداهلل آل خليف��ة ،وذلك
بحض��ور وزير ش��ؤون الدفاع الفري��ق الركن عبداهلل
النعيمي.
وخالل اللقاء رحب القائد الع��ام لقوة دفاع البحرين
برئيس المجل��س األعلى للصحة ،مش��يداً بالجهود
الطيب��ة المبذول��ة الت��ي يقدمها المجل��س األعلى
للصحة لتطوير وتحس��ين ج��ودة الخدمات الصحية
المقدمة للمواطنين والمقيمين بالمملكة.

«الجعفرية» تعفي المتضررين
من مستأجري العقارات الوقفية  3أشهر
أعلنت إدارة األوقاف الجعفرية عن إطالق مبادرة وطنية جديدة إلعفاء
المتضررين من مس��تأجري العق��ارات الوقفية م��ن اإليجارات لمدة
أقصاها ثالثة أش��هر بحسب تقدير الضرر والمعايير المحددة ،وذلك
مراعا ًة ألوضاعهم بس��بب الظروف الراهنة وفي إطار الجهود الوطنية
لمواجهة تداعيات االنتشار العالمي لفيروس كورونا (كوفيد .)19
وتأتي هذه المبادرة استرشاداً بالتوجيهات الملكية السامية لحضرة
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ،عاهل البالد المفدى
وتوجيهات صاحب الس��مو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة
رئي��س ال��وزراء ،ومبادرات صاحب الس��مو الملكي األمير س��لمان بن
حم��د آل خليفة ولي العهد نائب القائ��د األعلى النائب األول لرئيس
مجلس الوزراء ،وفي إطار الجهود الوطنية لمواجهة تداعيات االنتشار
العالمي لفيروس كورونا (كوفيد  )19على المستوى المحلي.
وقد قامت اإلدارة باالس��تئناس بالرأي الش��رعي ممث ً
ال في اس��تفتاء
محكمة االستئناف العليا الش��رعية الجعفرية ،حيث أوصت المحكمة
بمراع��اة أوضاع مس��تأجري العقارات الوقفية بحس��ب تقدير الضرر
الناجم عن الوضع الراهن مع مراعاة دراس��ة طلب كل مس��تأجر على
حدة بحسب الحالة.
وقال رئيس األوقاف الجعفرية يوس��ف بن صالح الصالح «نحرص في
إدارة األوقاف الجعفرية على التكاتف مع مستأجري مشاريعنا الوقفية،
ومنحه��م الدعم ال��الزم لمواجهة تحديات الفت��رة الحالية .وانطالق ًا

من ه��ذا النهج ،ارتأت اإلدارة أهمية المبادرة بمراعاة المس��تأجرين
المتضرري��ن لمواجه��ة ه��ذه التحدي��ات الكبي��رة وغير المس��بوقة
لإلس��هام بتعزيز اس��تقرار ونجاح أعمالهم خالل هذه الفترة ،وأعلنا
عن هذه المبادرة لدعمهم بش��كل مباش��ر وستقوم اإلدارة من خالل
تش��كيل فريق عمل متخصص لدراس��ة طلبات المستأجرين للقطاع
التجاري واالس��تثماري للوقوف على أوضاعهم ،وبذل كل جهد ممكن
للتخفي��ف من تأثي��ر األوضاع الراهنة ،حتى نتمكن س��و ًيا من تجاوز
الظروف الراهنة وعودة األعمال إلى مس��ارها المعتاد في أقرب وقت
بإذن اهلل».
وق��د وضعت اإلدارة ضوابط إجرائية لدراس��ة طلبات اإلعفاء الخاصة
بالمس��تأجرين بس��بب تداعيات وب��اء كورونا (كوفي��د  )19وهي أن
يكون المستأجر ملتزم ًا بسداد األجرة ،وأن يغطي العقد محل اإلعفاء
نش��اط ًا تجاري ًا أو اس��تثماري ًا ،أن ال توجد عليه دعوى قضائية مقامة
من جانب اإلدارة تخص مخالفة ش��روط عق��د اإليجار وحددت اإلدارة
آلي��ة تقديم الطلب��ات بتخصيص بريد إلكتروني الس��تقبال الطلبات
وللرد على االستفسارات بهذا الشأن وهوsocial@jwd.gov.bh :
وأشارت اإلدارة إلى أنها ستستقبل الطلبات الواردة من المستأجرين
بهذا الش��أن «عبر البريد اإللكتروني فق��ط» لفترة أقصاها  30مايو
 ،2020وستقوم اللجنة المكلفة بدراسة كافة الطلبات وفق المعايير
واالشتراطات المحددة.
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التعليم العالي يلزم جامعة
 AMAبالتقيد بإجراءات
"
الفصل الثاني دون تغيير
بن��ا ًء عل��ى الش��كاوى الطالبية ال��واردة لألمان��ة العامة
لمجل��س التعلي��م العال��ي ،بش��أن قي��ام جامعة AMA
الدولية بتحويل الدراس��ة عن بعد إلى دراسة ذاتية خالل
الفصل الدراس��ي الثالث للعام األكاديمي ،2020-2019
وال��ذي بدأ األحد ،وتس��ريح ع��دد م��ن األكاديميين من
الجامعة ،قام��ت األمان��ة العامة مباش��ر ًة بالتواصل مع
المسؤولين في الجامعة والتحقق من هذه الشكوى.
وف��ي هذا اإلطار ،أكد د .عبدالغني الش��ويخ األمين العام
لمجلس التعليم العالي أنه قد تم توجيه الجامعة وإلزامها
بالتقي��د بتطبيق جمي��ع األنظمة واللوائ��ح الصادرة عن
مجلس التعليم العالي ،وكافة األنظمة واآلليات المطبقة
في الجامعة ،بتقديم الخدمات التعليمية المطلوبة كما
جرت في الفصل الدراس��ي الثاني من دون أي تغيير ،في
ظل تعليق الدراس��ة واعتماد التعلم عن بعد ،علم ًا بأن
الجامعة تتبع نظام الفصول الثالثة.
وأضاف الشويخ أن الجامعة قد عبرت عن التزامها بتنفيذ
توجيه��ات ومالحظات األمان��ة العام��ة بتقديم أفضل
الخدم��ات التعليمي��ة للطلب��ة خ��الل الفصل الدراس��ي
الثالث الحالي ،وأنها بصدد معالجة أي مش��كلة متعلقة
بهذا الجانب ،مش��يراً إلى أنه قد تمت دعوة المسؤولين
بهذه الجامعة الى اجتم��اع باألمانة العامة اليوم لوضع
النقاط على الحروف ،وضمان االلتزام الكامل بالضوابط
واللوائح.

إجراءات قانونية ضد
جهة وزعت وجبات دون
اتباع إجراءات احترازية
أعلنت شرطة محافظة العاصمة على تويتر أنها ستتخذ
اإلج��راءات القانوني��ة حي��ال الجه��ة التي قام��ت بتوزيع
وجب��ات غذائية ف��ي منطقة توبلي دون اتب��اع اإلجراءات
االحترازية ،وقالت :تعقيبا على المقطع المصور المتداول
والمتضم��ن توزيع وجبات غذائي��ة بمنطقة توبلي دون
اتب��اع اإلج��راءات االحترازية وبمخالف��ة التعليمات التي
أوكل��ت عملية التوزيع لجهات رس��مية معينة وبإجراءات
ومعايير محددة ،سيتم اتخاذ اإلجراءات القانونية المقررة
حيال الجهة التي تقف وراء عملية التوزيع  ،كما تم نش��ر
الدوريات بالموقع لعدم تكرار ذلك.

إيقاف آسيويين استغال شقة
لتصنيع وبيع المواد المسكرة
أعلن مدير عام اإلدارة العامة للمباحث واألدلة الجنائية،
أن ش��رطة المباح��ث الجنائية ،تمكنت م��ن القبض على
آسيويين ،مشتبه بهما في تحويل شقة إلى موقع لتصنيع
وبيع المواد المسكرة بمنطقة القضيبية.
وأوضح أن المعلومات األولية ،دلت على تورط المذكورين
ف��ي تصنيع هذه الم��واد ،وبعد تأكي��د المعلومات تمت
مباش��رة أعمال البحث والتحري ،التي أسفرت عن تحديد
هويتهما والقبض عليهما ،كما تم تحريز المضبوطات.
وأش��ار إل��ى أنه تم اتخ��اذ اإلجراءات القانوني��ة الالزمة،
وإحالة القضية إلى النيابة العامة.

سفارة البحرين في الهند:
إجالء المواطنين الراغبين بالعودة
في إطار اس��تمرار خطة وزارة الخارجية بإجالء المواطنين
البحرينيي��ن في الخارج ،بس��بب تفش��ي جائح��ة فيروس
كورون��ا (كوفيد )19ح��ول العالم ،قامت س��فارة مملكة
البحرين في نيودلهي والقنصلية العامة لمملكة البحرين
في مومب��اي بإجالء المواطني��ن البحرينيين الراغبين في
الع��ودة م��ن جمهورية الهن��د ،وذلك عبر مط��ار مدينة
كوتشي بجنوب جمهورية الهند إلى مملكة البحرين.
وأشادت سفارة البحرين لدى جمهورية الهند والقنصلية
العام��ة لمملكة البحرين في مومباي بتعاون الس��لطات
المحلي��ة المختص��ة م��ن أج��ل تس��هيل إج��راءات إجالء
المواطنين البحرينيين وتأمين عودتهم إلى أرض الوطن
سالمين معافين.

 209إصابات بـ«كورونا»
وتعافي  148و 8في العناية
أعلن��ت وزارة الصحة أم��س تعافي  148حال��ة من فيروس
كورونا «كوفيد  »19المس��تجد ،ليص��ل إجمالي عدد حاالت
التعاف��ي إل��ى  ،2910وبل��غ إجمال��ي اإلصاب��ات الجدي��دة
بالفيروس أمس  209حاالت منها  142لعمالة وافدة ،و67
بسبب المخالطة ،وارتفع عدد الحاالت في العناية المركزة،
لتص��ل إلى  8حاالت ،في حي��ن توجد  4034حالة قائمة من
بينها  4026حالة مستقرة.
وف��ي صبيحة أمس ،أعلن��ت الصحة عن تس��جيل  183حالة
قائم��ة جديدة منه��ا 119 ،حالة لعمالة واف��دة ،و 64حالة
لمخالطين لحاالت قائمة ،فيما سجلت مساء  26حالة قائمة
منه��ا  23حالة لعمالة واف��دة ،و 3حاالت لمخالطين لحاالت
قائمة ،كما أعلنت صباح ًا عن تعافي  12حالة إضافية ،فيما
أعلنت مساء عن  136حالة تعافي.
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جامعة البحرين تصدر الئحة
جديدة لإلعفاء من الرسوم الدراسية
سماهر سيف اليزل

أص��در رئيس مجل��س أمناء جامع��ة البحرين
وزير التربية والتعلي��م د.ماجد النعيمي قراراً
بإصدار الئحة ش��روط وإج��راءات اإلعفاء من
الرس��وم الدراس��ية ،وج��اء بالق��رار المنش��ور
في الجريدة الرس��مية العم��ل بأحكام الئحة
شروط وإجراءات اإلعفاء من الرسوم الدراسية
المرافقة لهذا القرار ،وأنه على رئيس جامعة
البحرين والمعنيين -كل فيما يخصه -تنفيذ
أح��كام هذا القرار ،ويعمل به في اليوم التالي
من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ونص قرار الئحة شروط وإجراءات اإلعفاء من
الرسوم الدراسية باآلتي:
مادة ()1
يج��وز اإلعفاء من الرس��وم الدراس��ية ألي من
برام��ج المرحل��ة الجامعية األول��ى «الدبلوم
المش��ارك أو البكالوري��وس» ،بم��ا ف��ي ذلك
التدري��ب العمل��ي وذل��ك وفق ًا ألح��كام هذه
الالئح��ة .وال يس��ري اإلعف��اء م��ن الرس��وم
الدراسية على المواد المسجلة في الفصل
وال يش��مل اإلعف��اء م��ن الرس��وم الدراس��ية
الكت��ب الجامعي��ة والقرطاس��ية وغيرها من
المصروفات النثرية.
ويش��ترط لإلعفاء من الرس��وم الدراسية ،أن
تتوافر في الطالب الشروط اآلتية:
 -1أن يك��ون بحريني الجنس��ية أو أحد والديه
بحريني الجنسية.
 -2أن يكون حسن السيرة والسلوك.
 -3أال يك��ون ق��د وق��ع علي��ه ج��زاء تأديب��ي

اشتراط عدم وقوع تأديب
على الطالب لالستفادة من اإلعفاء
زيارة ميدانية للطالب
للتأكد من صحة بياناته
عدم استفادة أكثر من شخصين
بأسرة واحدة في نفس الوقت
من الج��زاءات المنص��وص عليها ف��ي الئحة
المخالفات المسلكية لطلبة جامعة البحرين،
ما لم يتم محو الجزاء.
 -4أال يتج��اوز مجموع الراتب األساس��ي لولي
األم��ر وزوجه ح��ال عمله أو للطال��ب المعيل
لنفس��ه وزوجه ح��ال عمله ،بحس��ب األحوال،
مبلغ ( )1000دينار شهري ًا ،وذلك وقت تقديم
طلب اإلعفاء.
 -5أال يكون حاص ً
ال على بعثة أو منحة من أية
جهة أخرى.
ويج��ب أن تتوف��ر ف��ي الطال��ب إلعفائه من
الرسوم الدراسية ،الضوابط اآلتية:
 -1أن ينطبق على الطالب عامل االستحقاق.
 -2أن تتواف��ق نتيج��ة الزي��ارة الميداني��ة
للطالب مع البيانات التي أدرجها في استمارة
بحث الحالة.

 -3أال يزيد عدد المستفيدين من اإلعفاء من
الرس��وم الدراسية من األس��رة الواحدة (الزوج
والزوجة واألبناء) على شخصين في آن واحد.
 -4أن يكون الطالب منتظما في الدراسة ،ولم
ينس��حب من الفصل الدراسي الذي تقدم فيه
بطلب اإلعفاء.
وتعلن شعبة اإلعفاءات والتوظيف الجزئي عن
ب��دء فترة تقديم طلبات اإلعفاء من الرس��وم
الدراسية ،على أن يكون ذلك مرة واحدة خالل
الفصل الدراسي األول من العام األكاديمي.
للطال��ب التق��دم بطلب اإلعفاء من الرس��وم
الدراسية خالل ( )30يوم ًا من الموعد المحدد.
وييدأ اإلعفاء من الرسوم الدراسية في الفصل
الدراس��ي التالي للفصل الذي يقدم فيه طلب
اإلعف��اء ،وال تج��وز المطالب��ة باإلعف��اء م��ن
الرسوم الدراسية عن الفصول السابقة.

الزياني :تجهيز مشروع مركز المعارض
الجديد بالتكنولوجيا والخدمات المتطورة
ق��ال وزي��ر الصناع��ة والتج��ارة والس��ياحة
ورئيس مجلس إدارة هيئة البحرين للسياحة
والمع��ارض زايد الزياني إن «مش��روع مركز
البحري��ن الدول��ي للمع��ارض والمؤتم��رات
الجديد س��يخلق موقع ًا نموذجي ًا الستضافة
األحداث والفعالي��ات العالمية بفضل بنيته
التحتي��ة المتطورة وتجهي��زه بالتكنولوجيا
والخدمات المتطورة بحس��ب أعلى المعايير
الدولي��ة في مج��ال صناعة المع��ارض ،كما
سيحفز سائر القطاعات التي ترفد احتياجات
السياحة الوافدة من أجل تنويع مصادر الدخل
وتحقيق ًا لرؤى وتوجيهات القيادة الرشيدة»،
معبراً عن س��روره لبدء تنفيذ هذا المش��روع
االستراتيجي.
جاء ذلك خالل زيارته موقع المش��روع الجديد
األحد ،وال��ذي تم وضع حجر أساس��ه برعاية
صاح��ب الس��مو الملك��ي األمير س��لمان بن
حم��د آل خليف��ة ولي العه��د نائ��ب القائد
األعل��ى النائب األول لرئي��س مجلس الوزراء
يناير الماضي وذلك لتدشين بدء أعمال بناء
المشروع.
واطل��ع الوزي��ر على ع��رض من قبل ش��ركة
تالكي االستشارية وشركة سيباركو البحرين
المق��اول المنفذ للمش��روع يبين فيه مراحل

تنفي��ذ المش��روع ،ووج��ه الوزير إل��ى تذليل
جميع المع ّوقات والتأكد من سالس��ة العمل
لتحقيق تنفيذ المشروع خالل المدة المتفق
عليها وهي عامين.
الجدي��ر بالذك��ر أن مس��احة مش��روع مركز
المع��ارض والمؤتمرات المق��ام في الصخير
تق��در ب��� 309,000مت��ر مربع ،حيث س��يتم
تش��ييد المبنى على مس��احة  149,000متر
مربع من إجمالي مس��احة األرض .وس��يضم

المرك��ز  10قاع��ات للمع��ارض بمس��احة
إجمالي��ة تبل��غ  95,000مت��ر مرب��ع مجهزة
بأحدث الخدمات الالزمة الحتضان الفعاليات
والمع��ارض العالمي��ة ،ومرك��ز المؤتمرات
الرئيس البالغة مس��احته  4,500متر مربع،
والمجه��ز بأكث��ر وس��ائل الع��رض تط��وراً،
ويتس��ع لما يقارب  4000ش��خص ،ذلك إلى
جان��ب  27قاع��ة متنوع��ة االس��تخدامات
بمساحات متوسطة وصغيرة.

«العمل» :إنجاز  269خدمة إرشاد أسري
«عن بعد» منذ تطبيق اإلجراءات االحترازية
أعلنت مكاتب اإلرشاد األسري بوزارة العمل
والتنمي��ة االجتماعية ع��ن تقديمها 269
خدم��ة إلكترونية للمواطني��ن خالل الفترة
م��ن  22م��ارس إل��ى نهاية أبري��ل ،2020
وذلك في إطار الجه��ود الوطنية االحترازية
والتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس
كورونا (كوفيد .)19

وأك��دت مدي��رة إدارة الرعاي��ة االجتماعية
ب��وزارة العمل والتنمي��ة االجتماعية ،هدى
الحمود ،أن مكاتب اإلرشاد األسري مستمرة
في تنفي��ذ مهامه��ا عن بع��د ،ومن خالل
وس��ائل التقنية الحديثة ،وذلك تماشي ًا مع
اإلج��راءات المتخذة في ظل ه��ذه الظروف
االس��تثنائية ،وبم��ا يضم��ن س��ير العمل

بكل كفاءة وسالس��ة ،حيث قدمت المكاتب
منذ ب��دء تطبيق اإلج��راءات االحترازية من
في��روس كورونا (كوفيد  48 )19استش��ارة
أس��رية ،وتقدي��م خدمة اإلرش��اد األس��ري
ل� 191حالة مس��تفيدة من برنامج الرعاية
األس��رية ،باإلضاف��ة إلى تس��وية  30حالة
لتنفيذ أحكام الرعاية األسرية بشكل ودي.

«الخدمة المدنية» :االنتهاء
من  1807دراسات تنظيمية العام الماضي
أك��د مدير ع��ام التنظي��م وموازنة الوظائ��ف بديوان الخدم��ة المدنية
م.جم��ال العلوي ،أنه ت��م إنجاز  1807دراس��ات تنظيمية بالتعاون مع
مختلف الجهات الحكومية خالل الفترة الماضية ،حيث ش��ملت الوظائف
في القطاعات الصحي��ة والتعليمية واالجتماعية والثقافية والخدماتية
وغيرها.
وأكد أن عدد الدراسات المنجزة ازداد بنسبة  %4عما تم إنجازه في نفس
الفت��رة من العام الماضي ،وذلك بمعدل س��رعة إنجاز بلغ  7دراس��ات
يومي�� ًا ،الفت ًا إلى أنها س��اهمت ف��ي تطوير الهي��اكل التنظيمية ورفع
مستوى ومحتوى الوظائف بالجهات الحكومية ،وذلك في سبيل مواكبة
التغييرات التنظيمية والمسؤوليات والتطلعات المستقبلية في مختلف

ً
إضافة إلى تقديم
المجاالت التي تش��هدها المملكة في الوقت الراهن،
العون والمساندة اإلدارية والفنية ألجهزة الخدمة المدنية.
وأوضح المهندس جمال العلوي بأن إنجازات التنظيم شملت دراسة 83
هيك ً
ال تنظيمي ًا رئيسي ًا لعدد من الجهات الحكومية ،ودراسة عدد 1419
من الهياكل التنظيمية التفصيلية ،كما تم االنتهاء من دراسة المهام
الوظيفي��ة لعدد  75إدارة ،باإلضافة إلى إنجاز  200دراس��ة للس��قوف
الوظيفية.
وبي��ن مدير عام التنظي��م وموازنة الوظائف بأنه ت��م إنجاز  30خدمة
حكومي��ة من الحزمة الثالثة إلعادة هندس��ة العمليات من قبل الفريق
الفني بديوان الخدمة المدنية.
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اتجاهات

اآلراء واألفكار الواردة في هذه المقاالت تعكس آراء أصحابها
وحدهم ..وال تمثل بالضرورة رأيًا أو موقفًا رسميًا لجريدة «الوطن»
أو سياستها التحريرية

قطرة وقت

«كورونا»  ..موجة ثانية أشد خطرًا!

لعبة األرقام
الفارسية

فيصل الشيخ
@f_alshaikh

فريد أحمد حسن
@f areedbinesa

fareedbinesa@gmail.com

لي��س معلوم ًا بعد ما إذا كان��ت األرقام التي وفرها الجيش اإليراني عن
ضحاي��ا النيران الصديقة التي تكلفها خ��الل تدريبات أجراها في الخليج
العربي األس��بوع الماضي صحيحة أم أنها أقل أو أقل بكثير من الحقيقة
والواقع ،لكن بناء على األس��لوب المعتمد لدى النظام اإليراني يس��هل
التش��كيك في تلك األرقام« ،أول الخبر قال��وا قتيل وبعض الجرحى ،ثم
مع الوقت صاروا  19قتي ً
ال و 15جريح ًا» ،فالنظام اإليراني تعود خصم ما
يش��اء من األرقام لو قدر أنها تحرجه ،وهذا هو قول المعارضة اإليرانية
التي ال تزال تصر على أن األرقام التي يوفرها النظام عن أعداد المتوفين
بس��بب فيروس كورونا (كوفيد  )19المس��تجد هي أق��ل بنحو  %90من
األرق��ام الحقيقية حيث أعلنت منظمة مجاه��دي خلق قبل أيام بأن عدد
ضحاي��ا «كورونا» في  316مدينة في إيران تجاوز  40700ش��خص وأن
الرق��م الذي يصر عليه النظام يعبر ع��ن المتوفين في محافظة طهران
فقط.
وكما يحاول مسؤولو النظام إلقاء اللوم على المواطنين في زيادة أعداد
المصابين بالفيروس بالقول إنهم ال يمتثلون للبروتوكوالت المعتمدة
ويخالف��ون التعليمات واألوام��ر ،يحاولون تبرير مقت��ل وإصابة الجنود
الذين راحوا ضحية صاروخ «ذكي» خالل مناورات أريد منها «التفش��خر»
وتخوي��ف الجيران ..وأمريكا! حيث ألمحوا إلى أن األمر ال يمكن أن يحدث
إال ف��ي حالة قيام البحرية األمريكية بالتش��ويش على رادارات الس��فن
المشاركة في التدريب!
وألن هذا هو دي��دن النظام اإليراني فاألكيد أنه مش��غول حالي ًا بتوفير
التبريرات التي سيستخدمها فور تحقق توقع الكثيرين في إيران خسارة
م��ا بين مليونين وس��تة ماليين موظف إيراني لوظائفهم بس��بب أزمة
«كورون��ا» «ليس لدى  %70منهم تغطية تأمينية» ،فعندما ال يجد هذا
النظام ح ً
ال لمعاناة هؤالء الذين س��يصيرون تحت خط الفقر وس��تزداد
بذل��ك البطالة وس��يجد اإليرانيون أنفس��هم أمام قضاي��ا أخرى كثيرة
فاألكي��د أنه س��يلجأ إلى تل��ك التبريرات .على األقل كي ال يلوم نفس��ه
وليستمر في لعبته التي مارسها طوي ً
ال حتى أتقنها.

هذا تحذير صريح ومباش��ر وجهه المدير اإلقليمي لمنظمة الصحة
العالمية في أوروبا «هانز كلوج» ،حيث قال يوم الس��بت في مقابلة
مع صحيف��ة ال�«تيليجراف» البريطانية« :يجب على الدول األوروبية
أن تس��تعد لموجة ثاني��ة قاتلة ،ألن الوباء لم ينت��ه بعد» ،وقال:
«الوقت اآلن هو وقت التحضير وليس االحتفال».
في نفس اليوم ،أعلنت بعض ال��دول األوروبية عن تخفيف لبعض
القي��ود واإلج��راءات االحترازية في اتج��اه عودة الحي��اة لطبيعتها
تدريجي ًا كما كانت س��ابق ًا ،لدرجة أن الدوري األلماني الممتاز لكرة
القدم «البوندس��ليغا» عادت مبارياته دون جماهير يومي الس��بت
واألح��د ،وفي الطريق عودة بقية الدوريات األوروبية .إلى ذلك يدور
الحدي��ث عن تخفيف القيود وإنهاء الحظ��ر الكلي والجزئي في كثير
من الدول األوروبية وواليات أمريكية معينة.
يحدث ه��ذا رغم التصريح��ات األخيرة التحذيري��ة لمنظمة الصحة
العالمية ،وفي ظل اس��تمرار ارتفاع اإلصابات بش��كل يومي ،حيث
النظر لألرقام بش��كل شمولي يكش��ف أن األرقام تتصاعد ،حتى لو
خف��ت وتي��رة اإلصابات اليومي��ة المعتادة في بع��ض الدول التي
تصدرت قوائم اإلصابة والوفيات.
نع��م الناس ح��ول العال��م يري��دون الع��ودة لحياتهم الس��ابقة،
ال��دول نفس��ها تريد لعجلة االقتص��اد والمال ال��دوران مرة أخرى،
ألن االقتصادي��ات العالمية هي المتضررة بش��دة ،أس��عار النفط
ته��اوت ،والخس��ائر تتزايد عل��ى كافة األصعدة ،والن��اس تضرروا
مادي ًا ووظيفي ًا ،لكن االستعجال في العودة للروتين السابق هو ما
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قد يقود لموجة ثانية من تفش��ي الوباء تكون أقوى من السابقة،
مثلما بينت منظمة الصحة العالمية.
تحذي��ر المنظم��ة للدول تركز عل��ى ضرورة تعزي��ز أنظمة الصحة
العام��ة وبن��اء القدرات والمستش��فيات والرعاي��ة األولية ووحدات
العناي��ة المرك��زة ،لكن في حقيق��ة األمر إن ما يرف��د ذلك ويعززه
ويقوي��ه ،ه��و «العنص��ر اإلنس��اني» نفس��ه ،إذ اس��تمرار تطبيق
اإلجراءات االحترازي��ة ،والتزام الناس بعملي��ة التباعد االجتماعي،
والحرص على عدم نش��ر ه��ذا الفيروس من خالل االس��تهتار ،هي
واجب كل شخص اليوم.
ألول م��رة أتمنى أن تكون التصريحات الصادرة عن منظمة الصحة
العالمي��ة «غير صحيحة» ،وأعني تلك المعني��ة ب� «الموجة الثانية
األعنف» ،وأمضي لتصديق تصريحات أخرى تصدر عن بعض األطباء
المتفائلين مثل رئيس مصلحة األمراض المعدية في مستش��فى
مرس��يليا الفرنس��ي الدكتور ديدييه راؤول ،وال��ذي قال إن فيروس
كورون��ا (كوفيد  )19على وش��ك االنتهاء ،واس��تبعد ظهور موجات
ثانية للوباء ،وأن الفيروس يتراجع انتشاره في الوقت الحالي.
إن كانت ال سمح اهلل من موجة ثانية قادمة ،فكل ما نتطلع له وعي
مجتمعي أكبر ليساعد الدولة فيما تقوم به من إجراءات تكشف عن
حرص كبير وتضحيات أكبر ،وأم��وال عديدة تصرف ألجل الفحوص
والرعاية واالحتواء وغيرها من أمور الزمة.
ف��ي النهاية نذكر بأن «الوقاية خير من العالج» باألخص في «زمن
كورونا».

رؤى
«االكتئاب» أخطر من «الجائحة» فانتبهوا
حسين التتان
@HussainTattan

خارج السرب
ال طوعًا أو قسرًا
محمد درويش
@yalail
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تابع��ت مق��االت كاتبها رج��ل ذو خبرة ودراي��ة بمل��ف العمالة وهو
وزير العمل البحريني األس��بق األس��تاذ عبدالنبي الش��علة حول «أزمة
العمالة الوافدة في دول الخليج» كما يصفها .الس��يد الش��علة ،يقدم
حلو ً
ال للتخفيف من اتكالية دول الخليج على العمالة المس��توردة لمنع
تحولها إلى قنبلة موقوتة قد تنفجر في أي لحظة.
م��ن ضمن الحلول «المنع التام الفوري ع��ن جلب المزيد من العمالة
الوافدة خصوص ًا للش��رائح الدنيا من األيدي العاملة وتحسين معيشة
المتواجدي��ن وتبن��ي خطة إلع��ادة الفائ��ض» .ويرى س��عادة الوزير
الس��ابق ،وجود احتمال لتوطين عدد منهم «طوع ًا أو قس��راً» مفض ً
ال
الخيار الطوعي ،ليصبحوا من ضمن كوادرنا الوطنية في الخليج.
وبصراحة ،فإن حتى التفكير بتوطين أعداد من العمالة األجنبية يعد
«تاب��وه» ونتمنى أن ال نصل إليه إطالق ًا .فف��ي عالم يتجه إلى تقييد
الهج��رة كما هو حاصل في بريطانيا وأس��تراليا وأمريكا حالي ًا بعد أن
انتفضت الشعوب ضد سياسة الحدود المفتوحة ،تصبح فكرة توطين
أجانب في دول الخليج كابوس ًا مخيف ًا.
ومم��ا ال ش��ك فيه ف��إن دو ً
ال خليجية س��تضرر كثيراً لو س��مح لآلالف
من األجان��ب أن يتمتعوا بمزايا المواطن ،فذلك س��ينهك ميزانيتها
وقد يصفرها .واألخطر ،أن نس��يجها االجتماعي ش��به المترابط حالي ًا
س��يتحول في حال القب��ول بتوطين األجنبي إلى فسيفس��اء غير قابلة
لالندماج مهما كانت المحاوالت.
وعلين��ا أن ال ننس��ى أن إحدى الدول لديها ملف س��اخن يتعلق بمئات
اآلالف من عديمي الجنس��ية ،وبذلك توطي��ن األجنبي إن فرض عليها
سيس��كب على النار زيت�� ًا .كما لدينا دو ً
ال تع��داد مواطنيها قليل جداً،
وم��ن المرجح ابتالعهم من قبل األجانب ل��و تم توطينهم .وال يمكن
للمرء س��وى أن يتخيل حالة اس��تعمار جديدة تلوح في األفق في حال
قبول التوطين «طوع ًا أو قسراً».
نعل��م أن الحقيقة مرة والحل��ول قد تكون أكثر م��رارة لكن على دول
الخلي��ج كافة أن تتحد في التص��دي ألي محاولة لزيادة عدد مواطنيها
وتغيير نسيجها ،فالموجود يكفي ويزيد وهو حالي ًا متجانس.
وأرى في انتقاد السيد الشعلة لدول الخليج حول اللهث وراء بناء األبراج
والش��وارع والمش��اريع الكبرى الضخمة بما يفوق حاجتها انتقاداً في
محل��ه ،فيبدو أننا «ل��م نمد ريولنا ق��د لحافنا» ،وس��ارعنا في تحقيق
إنج��ازات من أس��منت بدون حاج��ة فعلية لها خاصة وأنها تس��تنزف
الم��ال وتجبرنا على جلب العمالة .لذل��ك آن األوان أن نحافظ على ما
وصلنا إليه من عم��ران وتمدد ونعطي إجازة مؤقتة ألحالمنا الوردية
لنراجعها مراجعة متأنية ألن تبعاتها قد تصبح جاثوم ًا خانق ًا.

ال ش��ك وال ري��ب في أن جائح��ة كورون��ا (كوفيد )19ترك��ت أثراً
بالغ ًا على كل ش��يء ،على السياس��ات واالقتص��اد والدول والمال
واألعمال واإلس��تراتيجيات .النفس اإلنسانية إحدى ما طاله هذا
التأثير المباشر على الصحة النفسية .فخالل هذه الفترة ،سيتأثر
كل البش��ر على الصعيد النفس��ي ،وس��تتولد مجموعة كبيرة من
األمراض النفسية بسبب هذه الجائحة الشرسة التي لم تعهدها
البشرية على هذا النحو.
مرض «االكتئاب» هو أحد وأهم ما ستولده هذه األزمة العالمية
على مس��توى النفس البش��رية ،وهذا ما يج��ب أن تنتبه إليه كل
دول العال��م وحكوماته��ا ،وكذل��ك كل م��ن له عالقة بتحس��ين
الصحة النفسية ،س��واء كانت منظمات أو مشافي أو مختصين أو
وسائل إعالم وغيرها.
مع األس��ف الشديد ،فإن كل العالم مشغول بمحاربة الجائحة عن
طريق إيجاد عالجات للجس��د ،وغالبية الدراس��ات اش��تغلت بهذا
األمر ،تاركة النفس البش��رية خلفها ،وكأنها غير معنية بأمراض
النفس على اإلطالق ،وفي حال استمر الوضع على ما هو عليه ،فإن
كل الدول س��تدفع ثمن ًا باهظ ًا جراء إهماله��ا معالجة الصدمات
النفسية التي سوف تخلفها الجائحة ،وعلى رأسها «االكتئاب».
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م��ن اآلن ،بدأت تظهر آثار االكتئاب على الكثير من الناس ،وصار
الجمي��ع يتحدث ع��ن إصابته��م بنوبات اكتئاب شرس��ة ،وهناك
الكثي��ر من الصغار أصابتهم حاالت م��ن االكتئاب ،أو ًال ،لطبيعة
المخاوف من هذا الوباء ،وثاني ًا ،بس��بب اإلج��راءات غير المعتادة
الت��ي فرضتها الدول على الن��اس ،كإلزامهم الجلوس في المنزل
وغير ذلك.
مع األسف ،فإن اإلعالم العالمي بمختلف صنوفه ،وبدل أن يساهم
ف��ي طمأنة الناس ،أخ��ذ يرعبهم ويخوِّفهم من الجائحة بش��كل
يص��دق .فصارت الصحف والمقاالت ونش��رات األخبار ووس��ائل
ال
َّ
التواصل االجتماعي كلها تتس��ابق على نش��ر األخب��ار المرعبة،
وس��حب الناس نحو منطقة اليأس ،فصاروا يعيشون القلق بشتى
صنوف��ه ،والكثي��ر منهم بدأت تظه��ر عليهم عالم��ات االكتئاب
بشدة ،والسبب في ذلك ،هو اإلعالم الطائش والمراهق!
َّ
إنن��ا ننصح كل الناس بأن يلتزم��وا بالتعاليم الصحية فقط ،وأال
يلتفت��وا لتهريج بعض وس��ائل اإلعالم ،وأال يش��غلوا أنفس��هم
بمتابع��ة ثرث��رات وس��ائل التواص��ل االجتماعي ،وأن يش��غلوا
أنفس��هم بهواياته��م المفضل��ة ،والذهاب لمناطق االس��ترخاء
النفسي بدل مناطق التوتر.

بين السطور
وزارة الداخلية تنجح في اختبار جائحة «كورونا»
سعد راشد
@saad_bahrain

بقيادة معالي وزير الداخلية الفريق أول الركن الش��يخ راش��د بن
عبداهلل آل خليفة يقوم منسوبو الوزارة بعدد كبير من المبادرات
التي تسهم في التصدي لفيروس كورونا (كوفيد )19في مملكة
البحرين كونهم جزءاً ال يتج��زأ من فريق البحرين بقيادة صاحب
السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب
القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء.
إن م��ا تق��وم ب��ه وزارة الداخلية ف��ي مواجهة في��روس كورونا
(كوفيد )19تع��د جهوداً مميزة وذات فعالي��ة عالية ،خاصة في
ظ��ل وجود كثافة عددي��ة للعمالة الوافدة في مس��اكنهم األمر
الذي يؤدي بدوره إلى ازدحامات غير منتظمة ،نتيجة لذلك قامت
الوزارة بعمل خطط واس��تراتيجيات فورية من أجل تنظيم س��ير
العمالة الواف��دة وتوعيتهم بأهمية التباع��د االجتماعي ،وأخذ
كافة التدابير االحترازية لحمايتهم من أي إصابة بالفيروس.
كما أن الوزارة عملت خالل ش��هر رمضان المبارك وما ش��اهدناه
من خالل وس��ائل اإلعالم المرئية ووس��ائل التواصل االجتماعي
التنظي��م الفع��ال لما يقومون ب��ه بتنظيم عملي��ة توزيع وجبة
اإلفط��ار عل��ى العمال��ة ،مما جعل تل��ك العملية س��هله للفرق
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والجمعي��ات الخيرية ،كما أن الوزارة س��اهمت بش��كل فعال في
توفي��ر بيئة آمنة لتلك الفرق لضمان انس��يابية عملهم والقيام
بما يلزم والتأكد من أخذ كافة اإلجراءات االحترازية في مواجهة
الفيروس وانتشاره.
إن اإلجراءات والمجهودات التي تقوم بها األجهزة األمنية متنوعة
في مواجهة الفيروس ،منها إنسانية ووقائية واحترازية ،فجميع
القطاعات في وزارة الداخلية كانت وال تزال على أهبة االستعداد
للعمل على مدار الساعة من أجل الحفاظ على سالمة المواطنين
والمقيمي��ن ،وهذا األم��ر قد وضح للعيان عب��ر عمليات التعقيم
المس��تمرة في األسواق والمناطق العامة من قبل اإلدارة العامة
للدفاع المدني كأحد القطاعات المهمة بالوزارة.
إننا دوم ًا نفخر بمنظومتنا األمنية في مملكة البحرين ألنها على
ق��در التحديات التي تم��ر بها ،إال أنها تجتازه��ا بعزيمة رجالها
البواسل الذين يضحون بالغالي والنفيس من أجل البحرين ،وان
العمل األمني في البحرين سيبقى النموذج األهم في أي منظومة
أمني��ة في العالم بما تتمتع به من خبرات وإمكانيات تؤكد أنها
على قدر المسؤولية وسط أي ظروف.
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إلى المتهاونين..
هل ستجبروننا
على الحظر؟
سوسن الشاعر
@sawsanalshaer

المسجد الحرام في العشر األواخر من رمضان  2020بعد أن كان يعج بالمصلين في مثل هذا الوقت العام الماضي «واس»

أسماك مصابة باالكتئاب
قال علماء في األحياء البحرية إن األسماك في
حوض أس��ترالي بدأت تظه��ر عليها عالمات
االكتئاب ،بسبب إغالق المكان واختفاء الزوار
على خلفية تفش��ي في��روس كورونا (كوفيد
 )19المس��تجد .وأغلق القائمون على حوض
األس��ماك األس��ترالي المكان أمام الزوار في
منتصف مارس الماضي ،مع فرض السلطات
إجراءات وقاية بس��بب انتشار فيروس كورونا
(كوفي��د  ،)19وفق ما ذكرت ش��بكة «إيه بي
سي» اإلخبارية األسترالية.
وأك��د علم��اء األحي��اء البحري��ة ف��ي «كيرنز
أكواري��وم» ف��ي كوينزالن��د بأس��تراليا ،أن
األس��ماك «أصبح��ت كس��ولة وغي��ر مهتمة
بالبيئة المحيطة بها ،بعد أن فقدت على ما
يبدو التواصل مع الزائرين عبر الزجاج».
وقررت بعض األس��ماك االختباء ف��ي الزوايا
المظلم��ة م��ن الح��وض ،في حي��ن توقفت
أخرى عن تناول الطعام ألسابيع عدة ،وخفت
حركة مجموعة ثالثة من األسماك ،ولم تعد
نشيطة كما في السابق.
وق��ال بول بارن��ز ،عالم األحي��اء البحرية« :ال
يدرك الكثير م��ن الناس أن الحيوانات يمكن
أن تس��تأنس برؤية البش��ر .إنها في الواقع

تس��تمتع بالتفاع��ل البش��ري والتواصل مع
البشر».
وأك��د بارنز ل�«إيه بي س��ي» ،أن «األس��ماك
حيوان��ات غريبة ،وتقدر وج��ود الناس حولها
من أجل النظر إليها واستكش��افها ،سواء في

أحواضها أو خارجها».
وأض��اف أن «مجرد وجود أش��خاص يتجولون
حول الحوض هو ش��كل من أش��كال التحفيز
لهذه الحيوانات .إنها تحب مش��اهدة الوجوه
واأللوان المختلفة التي يرتديها الناس».
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م��ن أج��ل هذا الطاق��م الطب��ي وكادره ،وم��ن أجل تعبه��م ومن أجل
رج��ال األمن ومعاناتهم من أجل أن يتمكنوا من االس��تمرار والصمود
لمس��اعدتنا ولمس��اندتنا ،علينا أن نفيق من ح��ال التراخي التي نحن
فيها اآلن ونحترم هذا الجهد وهذا التعب الذي يبذلونه.
م��ن أج��ل هذا الطاق��م الصحي واألمني ال��ذي حرم من أهل��ه ،ويعمل
ف��وق طاقته علينا أن نرش الماء على وجوهنا و «نصحصح» من جديد،
ونلتزم ونأخذ الموضوع جد.
ممكن أن يكون  %90من المجتمع البحريني ملتزم ًا ،إنما العش��رة في
المائة غير الملتزمة وارد جداً أن تعيدنا للمربع رقم واحد ،خاصة وأننا
نج��د صعوبة في منع انتش��ار المرض بين العمال��ة الوافدة وفي هذه
الحالة ستضيع كل الجهود وكل التضحيات التي بذلت.
فالتجمعات البش��رية الكبيرة مازالت موجودة وبدأت تزيد ،س��واء كان
هناك مناس��بة ،جن��ازة أو ع��زاء أو مناس��بة دينية ،أو مج��رد تجمعات
ش��بابية أو تجمعات عمال أو أجانب ،وبإم��كان الدوريات أن تدخل إلى
«الدواعيس» في األحياء وترى بنفسها.
ومن جانب آخر العديد من المجالس الش��بابية مازالت مفتوحة ،وفي
مواق��ع العمل العديد من ال��وزارات والهيئات ال تلزم موظفيها بارتداء
القناع أو القف��از وال تلزم مراجعيها بارتدائه ،باختصار هناك حالة من
التراخي من الناس ومن المراقبة األمنية.
وهذا أمر نفسي متوقع ألن المدة الزمنية طالت ،وبدأت الناس تمتص
الصدم��ة األولى ثم دخلت لمرحلة التعايش م��ع الوباء ،أضف لذلك أن
حال��ة من التململ بدأت تتس��رب إلى التجار الصغ��ار ،ألن التزاماتهم
المالي��ة بدأت تضغ��ط عليهم خاصة م��ع اقترابنا من الش��هر الثالث
الذي دفعت فيه الحكومة رواتب البحرينيين من القطاع الخاص وبدأت
أسئلة مصيرية تظهر وتبرز للوجود.
إن أردن��ا تصفي��ر الحاالت كم��ا قال الدكت��ور المانع الب��د من تصفير
التجمعات ،وتصفير التجاوزات حتى تمر هذه المرحلة بس��الم ،ونحن
نقول للجنة التنس��يقية التي فعلت المعجزات منذ المرحلة األولى إلى
اآلن أن تنس��ى أن االلتزام س��يكون طوعي ًا من اآلن فصاعداً ،فالتراخي
هو السمة الغالبة عند الناس وتستطيع أن تلمس ذلك بسهولة ،فأما
أن األمر اآلن يتطلب تش��ديد المراقبة وتنفيذ العقوبات بل وتغليظها
واإلع��الن عن تنفيذها بجمي��ع اللغات وفق ًا للجالي��ات ،وكذلك تكثيف
الدوريات داخل األحياء الشعبية ،أو أن نحدث لهم «الصدمة» من جديد
وهذا يتطلب خبراً صادم ًا وخطاب�� ًا صادم ًا يهزهم من جديد ويذكرهم
بالواقع الذي يريدون أن يتجاهلوه ،أو يتطلب الحجر الكامل الذي حاولت
اللجنة تفاديه وتأخيره مراهنة على الوعي العام ،فأما أن تفرض عليك
الدولة التزامك أو تفرضه على نفسك.

السلطات الفرنسية
تفتح الشواطئ للسباحة

فاز بـ10ماليين دوالر وينوي السفر «بعد كورونا»

أحد رجال المرور يقوم بأداء واجباته في تنظيم الحركة المرورية وذلك في الستينيات من
القرن الماضي

حقق عامل أمريكي حلم ًا يتحقق للماليين
ح��ول العالم ،حي��ن فاز بجائ��زة يانصيب
هائلة بقيمة  10ماليين دوالر.
وكش��ف واي��د هارم��ون ،وه��و «عام��ل
حدادة» من كينلي بوالي��ة نورث كارولينا
األمريكي��ة ،النق��اب عن خطط��ه إلنفاق
المبلغ الهائل ،مش��يراً إلى خطته الجريئة
للس��فر ،فور استئناف الس��فر بالبحر بعد
رف��ع القيود المفروضة م��ن جراء فيروس
كورونا (كوفيد .)19
ون��ال هارم��ون جائزت��ه ف��ي مق��ر هيئة
اليانصي��ب ف��ي رايل��ي بن��ورث كارولينا،
الجمع��ة ،واخت��ار أن يحصل ف��وراً على 6
ماليي��ن دوالر ،بد ًال م��ن تلقي مبلغ نصف
مليون دوالر سنوي ًا لمدة  20عام ًا.
وبدا هارمون واثق ًا حين قال إنه سيصطحب
أوالده وعائالته��م إلى نزهة عابرة للبحار
بمجرد اس��تئناف الرح��الت البحرية ،علم ًا
بأن بع��ض الش��ركات األمريكية تخطط
إلعادة عمل الس��فن الس��ياحية في أوائل
أغسطس المقبل.

أعادت السلطات الفرنسية ،السبت ،فتح مئات الشواطئ في
البالد ،وبينها شاطئ الريفيرا الشهير ،لكن شريطة االلتزام
بع��دد من القي��ود مثل عدم أخ��ذ حمامات الش��مس على
الرمال .ويعود قرار فتح الش��واطئ إلى الس��لطات المحلية
بعد أن أعطت الحكومة الفرنسية الضوء األخضر لها ،ضمن
خطتها المتدرجة إلنهاء إغالق صارم مس��تمر منذ شهرين
بدأ في  17مارس لكبح تفشي فيروس كورونا (كوفيد .)19
وح��ذر وزي��ر الداخلي��ة ،كريس��توف كاس��تانيه ،بينما كان
يزور ش��اطئ ًا في نورمان��دي ،قائ ً
ال« :لن نت��ردد» في إغالق
الشواطئ إذا لم يتم احترام القواعد.
ويمك��ن لمرت��ادي الش��اطئ الس��باحة ولك��ن ال يمكنهم
االس��تلقاء تح��ت الش��مس أو التنزه عل��ى الرم��ال .ويجب
الحفاظ على قواعد التباعد االجتماعي وأال تزيد التجمعات
على أكثر من  10أشخاص.
وق��ال أح��د المصطافي��ن المحليين« :أش��عر بضيق بعض
الشيء .استطعنا الس��باحة هذا الصباح واالستمتاع بالبحر
ال��ذي لم نره قرابة ش��هرين( .لك��ن) ال يمكننا مع ذلك أخذ
حمام شمس ..نحن شبه أحرار».

“اآلسيان والبحرين” :مبادرة لدعم “العمالة اآلسيوية غير القادرة”
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الشـــيخ دعيـــج :البحريـــن عُ رفـــت عبـــر تاريخهـــا بإكـــرام الضيـــف
اآلســـيان والبحريـــن الشـــيخ دعيـــج بن

المنامة  -مجلس دول اآلسيان والبحرين

عيســـى آل خليفة ”في ظـــل الصعوبات

فـــي مبـــادرة إنســـانية واجتماعيـــة

التـــي تواجـــه اقتصـــادات البلـــدان

للمســـاهمة فـــي الحـــد مـــن التبعـــات

العالميـــة ،نتيجـــة هـــذه الجائحـــة غيـــر

االقتصاديـــة واالجتماعيـــة النتشـــار

المتوقعة “كورونـــا  ،”COVID - 19وبما

فيـــروس كورونـــا المســـتجد “كوفيـــد

أن القطاعيـــن العـــام والخـــاص يلعبـــان

 ”19علـــى مملكة البحريـــن ،أعلن رئيس

دورا مهمـــا فـــي دعم المبـــادرات ،فإنني

مجلـــس إدارة مجلـــس دول اآلســـيان

باســـمي وعـــن جميـــع أعضـــاء مجلـــس

والبحرين الشـــيخ دعيج بن عيســـى آل

خليفة وأعضاء مجلس اإلدارة “مبادرة
دعـــم العمـــال األجانـــب المغتربيـــن من
دول اآلســـيان” ،وهـــي مبادرة إنســـانية

تهدف إلى مساعدة العمالة غير القادرة
علـــى العودة إلى بلدانهـــم في أمان بعد

أن خســـروا وظائفهـــم نتيجـــة للتبعات
االقتصاديـــة لجائحـــة كورونـــا علـــى

المؤسسات والشركات في البحرين.

إدارة مجلـــس دول اآلســـيان والبحرين

الدفعة األولى من العمالة

وغـــادرت بالفعـــل أخيـــرا الدفعة األولى

ضمـــن عـــدد مـــن المجموعـــات لـــدول

المملكـــة بدعـــم مـــن “مجلـــس دول

دول آســـيوية هي :إندونيسيا ،ماليزيا،

مـــن العمالـــة اآلســـيوية المقيمـــة فـــي
اآلســـيان” مطـــار البحريـــن الدولـــي إلى

بالدهـــا على متن رحلة شـــركة “طيران
الخليـــج” ،وهـــي المجموعـــة األولـــى

اآلســـيان ،ويضـــم مجلس اآلســـيان 10
ســـنغافورة ،برونـــاي ،ميانمـــار ،تايلنـــد،

كمبوديا ،الوس ،فيتنام ،والفلبين.

وقال رئيس مجلس إدارة مجلس دول

وأعضائهـــا الكـــرام نتطلـــع للمســـاهمة

القائد العام يشيد بالجهود الطبية البحرينية
الرفاع  -قوة الدفاع

بـــدور إنســـاني واجتماعـــي لخدمـــة

استقبل القائد العام لقوة دفاع البحرين

وأثنـــاء اللقـــاء ،رحب القائـــد العام لقوة

دول اآلســـيان ،الذين عانوا من خســـائر

خليفة في القيـــادة العامة صباح أمس،

للصحـــة ،مشـــيدًا بالجهـــود الطيبـــة

مـــع الـــوزارات المعنيـــة إلعادتهـــم إلـــى

طبيـــب الشـــيخ محمـــد بـــن عبـــدهللا آل

ودعـــم العمـــال األجانـــب المغتربين من

المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل

ماليـــة ،وذلك لعمـــل الترتيبـــات الالزمة

رئيس المجلس األعلـــى للصحة الفريق

أوطانهم بأمان”.

خليفـــة ،بحضور الفريـــق الركن عبدهللا

بن حسن النعيمي وزير شؤون الدفاع.

“الثقافة” تحتفي باليوم العالمي للمتاحف

الشــيخة مــي :تأكيــد أهميــة الصــروح الثقافيــة بالمحافظــة علــى المنجــزات

المنامة  -هيئة البحرين للثقافة واآلثار

علـــى تفعيلهـــا بالتعـــاون مـــع مختلـــف

الجهـــات والمؤسســـات فـــي مملكـــة

الثقافي البحريني ودورها في بناء جســـور

البحرين.

التواصـــل ما بيـــن البحريـــن والعالم .وبهذه
المناســـبة ،قالـــت رئيســـة هيئـــة البحريـــن

للثقافة واآلثار الشـــيخة مي بنت محمد آل

الشيخة مي بنت محمد

لكـــي نؤكـــد أهميـــة الصـــروح الثقافيـــة في
المحافظـــة علـــى منجزاتنـــا الحضاريـــة”،
مضيفـــة“ :وبالرغـــم مـــن الظـــروف التـــي

فرضتها األزمة الصحية العالمية ،إال أننا ما
زلنا نؤمـــن بدور المتاحف في بناء جســـور

التواصـــل مـــع اآلخر وال بد من اســـتمرارية
عملهـــا في حمـــل رســـالة الثقافـــة وتعريف

ً
جريـــا علـــى العـــادة
اإلنســـانية ،وذلـــك
ً
وتقديرا لما تقوم به المؤسسة
الســـنوية

التـــي تحرص رئاســـة الحـــرس الوطني

علـــى أهميـــة المتاحـــف فـــي إثـــراء الحراك

خليفـــة“ :نحتفي باليوم العالمـــي للمتاحف

ً
تبرعا
قـــدم منتســـبو الحـــرس الوطنـــي
ً
ماليـــا إلـــى المؤسســـة الملكيـــة لألعمال

إطار المســـؤولية والشـــراكة المجتمعية

ً
تأكيـــدا
علـــى االحتفـــال بهـــذه المناســـبة

متحف موقع قلعة البحرين

العالـــم بمـــا نمتلكـــه مـــن مقومات إنســـانية

تعزيز البنية التحتية المتحفية في المملكة

االجتماعـــي التي فرضتهـــا األزمة من أجل

وأشـــارت إلـــى أن مملكـــة البحريـــن ،بفضل

مـــن المواقـــع األثريـــة ،مـــع ســـعي مســـتمر

الفضـــاء اإللكترونـــي واليـــوم لدينا جوالت

البـــالد صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمـــد بـــن

الثقافية للمواطن والزائر والمقيم.

وثقافية ولو عن بُعد في هذه األثناء”.

دعـــم القيادة الرشـــيدة وعلى رأســـها عاهل
عيســـى آل خليفـــة ،ومســـاهمة مختلـــف
الجهـــات العامـــة والخاصة ،قـــد ّ
تمكنت من

عبر تأســـيس متاحف ومراكـــز زوار بالقرب
لتقديـــم عـــروض متحفيـــة تغنـــي التجربة
واســـتدركت“ :فـــي الهيئـــة نســـتثمر هـــذه

المنجـــزات فـــي ظـــل قواعـــد التباعـــد

االنتقـــال بهـــذه المواقـــع والمتاحـــف إلـــى
متحفيـــة متكاملـــة نقدّمهـــا للجمهـــور عبـــر

ّ
منصاتنـــا اإللكترونـــي يمكـــن مـــن خاللهـــا

للصحـــة لتطويـــر وتحســـين جـــودة

الخدمات الصحيـــة المقدمة للمواطنين

والمقيمين بمملكة البحرين.

المنامة -بنا

داخـــل المملكـــة وخارجهـــا ،وكذلـــك في

باليـــوم العالمـــي للمتاحـــف الـــذي يصـــادف
ً
ســـنويا
اليوم االثنين ،حيث تحرص الهيئة

المبذولـــة التي يقدمهـــا المجلس األعلى

منتسبو الحرس الوطني يتبرعون لـ “الملكية اإلنسانية”

مـــن أعمـــال إنســـانية ومشـــاريع خيرية

تحتفـــي هيئـــة البحريـــن للثقافـــة واآلثـــار

دفاع البحريـــن برئيس المجلس األعلى

الفريـــق أول ركـــن ســـمو الشـــيخ محمد

بـــن عيســـى آل خليفـــة ،ومتابعـــة مدير

أركان الحـــرس الوطنـــي اللـــواء الركـــن

الشـــيخ عبدالعزيز بن ســـعود آل خليفة،
ً
مشيرا إلى أن هذا الدعم المالي خصص
ريعـــه من اشـــتراكات منتســـبي الحرس

الوطني.

وأشـــاد الهاجـــري بالرعايـــة الملكيـــة

الكريمـــة لعاهـــل البالد صاحـــب الجاللة
الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة،

الرئيـــس الفخـــري للمؤسســـة الملكيـــة

وســـلم مبلـــغ الدعـــم المالـــي ،مستشـــار

لألعمـــال اإلنســـانية ،وما يوليـــه جاللته

الشـــيخ راشـــد بن محمد الهاجـــري ،إلى

ورعايـــة العمـــل الخيـــري واإلنســـاني
ً
ومثمنـــا جهود
داخـــل وخـــارج المملكة،

الشـــؤون الدينيـــة في الحـــرس الوطني
األمين العام للمؤسســـة الملكية لألعمال
اإلنسانية مصطفى السيد.

وأوضـــح الهاجـــري أن التبـــرع تـــم
تخصيصـــه لدعـــم األعمـــال اإلنســـانية،

بمباركـــة مـــن رئيـــس الحـــرس الوطنـــي

من اهتمام كبير بأيتام وأرامل البحرين

رئيس مجلس أمناء المؤسســـة الملكية
لألعمال اإلنســـانية ســـمو الشـــيخ ناصر
بـــن حمـــد آل خليفة فـــي تقديـــم العمل

الخيري واإلنساني لجميع المحتاجين.

معايشـــة تجربـــة تغنـــي الحـــواس وتعطي

فكرة عما نمتلكه من مقومات إنسانية”.

إجالء البحرينيين من الهند

تسليم  5500سلة غذائية لألسر العفيفة

هشــام بــن عبدالرحمــن :مواصلــة التنســيق مــع “الخــاص” لدعــم “معـا ً نهتم”
المحافظة ســـتواصل التنسيق مع القطاع
ً
“معـــا نهتـــم” حتـــى
الخـــاص لدعـــم حملـــة

المنامة -محافظة العاصمة

مـــع قـــرب انتهـــاء شـــهر رمضـــان المبارك،

ً
خصوصا وأن مثل
انتهـــاء جائحة كورونا،

أنهـــت محافظـــة العاصمـــة مـــن تســـليم

هذه المبـــادرات الخيرية المقدمة في ظل

 5500ســـلة غذائيـــة إلـــى  22جمعيـــة

هـــذه الجائحـــة تســـهم في تفعيـــل مفهوم

خيريـــة تابعـــة لمناطـــق العاصمـــة ضمـــن
ً
“معا نهتم” التي أطلقتها المحافظة
حملـــة

الشـــراكة المجتمعيـــة وتعـــزز مـــن تكاتـــف

المجتمع وتعزز من ثقافة العطاء اإلنساني
ً
مثنيا
النعكاساتها اإليجابية على المجتمع،

وتســـتهدف توزيع الســـالل الغذائية على
ً
وتماشـــيا
األســـر العفيفة مـــن المواطنين،

على الدور الكبير للقطاع الخاص في دعم

مـــع جهود حملـــة محافظـــة العاصمة نحو

هـــذه الحملـــة .وأشـــار إلى أن ذلك يشـــجع

إيصال الغـــذاء المطلوب للمحتاجين قدر

اإلمـــكان في ظـــل تأثير جائحـــة فيروس
كورونا (كوفيد.)19

جـــاء ذلـــك ،لـــدى متابعـــة نائـــب محافـــظ

العاصمـــة حســـن المدنـــي عمليـــة تســـليم
دفعـــات

الســـالل

الغذائيـــة

لممثلـــي

الجمعيـــات الخيريـــة التـــي مثلـــت مناطق

العاصمـــة التاليـــة وهـــي المنامـــة ،الحورة،
توبلـــي ،الســـهلة ،المعاميـــر ،الديه ،ســـترة،

متابعة تسليم دفعات السالل الغذائية لممثلي الجمعيات الخيرية

ويحفـــز نحو إيصـــال المســـاعدات لجميع

المحتاجيـــن بمـــا يندرج ذلـــك ضمن جهود

أم الحصـــم ،العكـــر ،الســـقية ،النبيه صالح،

الشـــيخ هشـــام بن عبدالرحمـــن آل خليفة

مملكـــة البحريـــن وتكاتف جميـــع الجهات

الســـنابس ،المصلـــى ،كربابـــاد ،النعيـــم،

ســـلة غذائية على المحتاجين خالل شـــهر
ً
ً
إنســـانيا
بعدا
رمضان المبارك والذي يمثل

أن تواصـــل الحملـــة نجاحاتها نظير الدعم

البالد القديـــم ،الزنج ،الصالحيـــة ،الجفير،
جدحفص ورأس الرمـــان ،بغرض توزيعها
علـــى المتضررين والمحتاجين من األســـر
البحرينيـــة .وأكـــد محافـــظ العاصمـــة

أن المحافظـــة نجحـــت فـــي توزيـــع 5500

مهمـــا في ظـــل الجهود الوطنيـــة المبذولة
ً
مشيرا إلى أن
للحد من انتشـــار الفيروس،

لتخطي هـــذه األوضاع االســـتثنائية بأقل
ً
معربـــا عـــن تفاؤله في
الخســـائر الممكنـــة،
المقـــدم من القطاع الخاص والذي يســـهم

في دعم األسر المتضررة من المواطنين.

المنامة  -بنا

في إطار استمرار خطة وزارة الخارجية

بجنـــوب جمهوريـــة الهنـــد إلـــى مملكـــة

الخارج في ظل تفشي جائحة فيروس

وأشـــادت ســـفارة مملكـــة البحريـــن لدى

بإجـــالء المواطنيـــن البحرينييـــن فـــي

كورونـــا (كوفيد )19حـــول العالم ،قامت
ســـفارة مملكـــة البحريـــن فـــي نيودلهي

والقنصليـــة العامة لمملكـــة البحرين في
مومبـــاي بإجـــالء البحرينييـــن الراغبين

فـــي العـــودة مـــن جمهوريـــة الهنـــد
الصديقـــة ،عبـــر مطـــار مدينـــة كوتشـــي

مـــارس) برصد  11عقارا آيال للســـقوط

ويتـــم إكمـــال اإلجـــراءات اإلداريـــة

بن س ــلمان آل خليفة ،ومب ــادرات ولي العهد
مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير

على حدة بحس ــب الحال ــة .ووضعت اإلدارة

الس ــتقبال الطلبات وللرد على االستفسارات

أعلن ــت إدارة األوق ــاف الجعفرية عن إطالق

نائ ــب القائ ــد األعل ــى النائ ــب األول لرئي ــس

م ــن مس ــتأجري العق ــارات الوقفي ــة م ــن

سلمان بن حمد آل خليفة ،وفي إطار الجهود

حمد بن عيسى آل خليفة ،وتوجيهات رئيس
الوزراء صاحب الس ــمو الملكي األمير خليفة

سالمين معافين.

االولـــى من العـــام ( 2020يناير ،فبراير،

بحس ــب تقدي ــر الض ــرر الناج ــم ع ــن الوض ــع

الس ــامية لعاهل البالد صاحب الجاللة الملك

وتأميـــن عودتهـــم إلـــى أرض الوطـــن

العاصمـــة قامـــت خـــالل ال 3شـــهور

ش ــروط عقد اإليج ــار .وح ــددت اإلدارة آلية

المب ــادرة استرش ــادًا بالتوجيه ــات الملكي ــة

تســـهيل إجـــراءات اجـــالء البحرينييـــن

المهندســـة شـــوقية حميـــدان أن أمانة

للقواعـــد واإلجـــراءات التـــي حددتهـــا

تقدي ــر الض ــرر والمعايي ــر المحددة.وتأت ــي

الســـلطات المحليـــة المختصـــة من أجل

المنامة -امانة العاصمة

مـــــراعـــــاة ألوضــــاعــــهــــم بــســبــب تــــداعــــيــــات “كـــوفـــيـــد ”19

اإليج ــارات لم ــدة أقصاها  3أش ــهر ،بحس ــب

لمملكـــة البحريـــن فـــي مومبـــاي بتعاون

إزالة  468فرشة مخالفة للجائلين بالمنامة

الالزمـــة تمهيـــدا للهـــدم بالتنســـيق مـــع

مب ــادرة وطني ــة جديدة إلعف ــاء المتضررين

جمهوريـــة الهنـــد والقنصليـــة العامـــة

أكـــدت مديـــر عـــام أمانـــة العاصمـــة

“الجعفرية” :إعفاء المتضررين من اإليجارات الوقفية  3أشهر
المنامة  -األوقاف الجعفرية

البحرين.

الوطنية لمواجهة تداعيات االنتشار العالمي
لفيروس كورونا (كوفيد  )19على المس ــتوى
المحلي .واستأنس ــت اإلدارة بالرأي الشرعي
ً
ممثال في استفتاء محكمة االستئناف العليا
الش ــرعية الجعفري ــة ،إذ أوص ــت المحكم ــة

بمراعاة أوضاع مستأجري العقارات الوقفية

الراهن مع مراعاة دراس ــة طلب كل مستأجر
ضواب ــط إجرائي ــة لدراس ــة طلب ــات اإلعف ــاء
الخاص ــة بالمس ــتأجرين؛ بس ــبب تداعي ــات
وب ــاء كورون ــا (كوفي ــد  ،)19ه ــي :أن يك ــون

المس ــتأجر ملتزمً ــا بس ــداد األج ــرة ،وأن
يغطي العقد محل اإلعفاء نش ـ ً
ـاطا تجاريًا أو

اس ــتثماريًا ،أن ال توجد عليه دعوى قضائية

مقام ــة م ــن جان ــب اإلدارة تخ ــص مخالف ــة

تقدي ــم الطلب ــات بتخصيص بري ــد إلكتروني

بهذا الشأن وهو)social@jwd.gov.bh( :

وأش ــارت اإلدارة إلى أنها ستستقبل الطلبات

ال ــواردة م ــن المس ــتأجرين بهذا الش ــأن (عبر
البري ــد االلكترون ــي فقط) لفت ــرة أقصاها 30

مايو  ،2020وستقوم اللجنة المكلفة بدراسة

الطلب ــات كافة وفق المعايير واالش ــتراطات
المحددة.

الجهات الحكومية المعنية وذلك وفقا
الالئحـــة التنفيذيـــة لقانـــون البلديـــات

رقـــم ( )35لســـنة  2001الـــذي يخـــول

للبلديـــة بهـــدم العقار بالطريـــق اإلداري
فـــي حال شـــكل خطـــورة علـــى الناس

وممتلكاتهم.

شوقية حميدان

الربـــع األول  2019يتبيـــن انخفـــاض

نسبة اإلزالة بشـــكل ملحوظ هذا العام
بســـبب الظـــروف العامـــة التـــي تمر بها

واوضحـــت ان عـــدد اإلزاالت لفرشـــات

البالد وتنفيذا لالجـــراءات االحترازية

 2020بلـــغ  468ازالـــة ،وبالمقارنـــة مـــع

لفايروس كورونا (كوفيد –  )19وفرض

الباعـــة الجائليـــن فـــي الربـــع االول من

عـــدد االزاالت فـــي نفس الفتـــرة خالل

الصادرة من اللجنة التنسيقية للتصدي
الحظر وإغالق المحالت التجارية.

في آخر جلسة لـ “الشورى” . .إلغاء معاملة الخليجيين كمواطنين في تملك العقار
النعيمي :خليجيون يشترون األراضي بسعر زهيد ويبيعونها بأسعار مضاعفة
وافـــق مجلس الشـــورى على مشـــروع قانـــون بتعديل

وأشـــار عضـــو مجلس الشـــورى حمـــد النعيمـــي إلى أن

 1999بشـــأن تملـــك مواطنـــي دول مجلـــس التعـــاون

يجـــب أن نتفاداهـــا بالقانون الجديد ،إذ إن المســـتثمر

المـــادة األولـــى من المرســـوم بقانـــون رقم ( )40لســـنة

لـــدول الخليج العربية للعقارات المبنية واألراضي في
مملكة البحرين.

القانـــون ليـــس بجديـــد ،ولكـــن كان يوجد به ســـلبيات

الخليجي يقوم بشراء أرض كبيرة تصل إلى  300متر

بســـعر زهيد ويتركها لفترة طويلة ،ثم يقوم بتقسيمها

ويهدف المشـــروع إلى وضع ضوابـــط وقواعد لتملك

ويعيد بيعها على المواطنين بالمنطقة نفسها بأضعاف

للعقـــارات المبنيـــة واألراضـــي فـــي مملكـــة البحريـــن،
بحيـــث يكـــون التملـــك مرهو ًنـــا بموافقـــة وزيـــر العدل

ولفـــت إلـــى أن هناك بعض الدول تقـــوم بعمل آخر في
حـــال لم يقم باســـتثمار األرض أو لـــم يبنها ،فيجب أن

المناطـــق التـــي يحددهـــا التخطيط العمرانـــي بأي من

أو االســـتثمار فيها .وقال الشوري بسام البنمحمد :إننا

مواطنـــي دول مجلس التعاون لـــدول الخليج العربية

والشـــؤون اإلســـامية واألوقـــاف ،وأن يقتصـــر علـــى
طرق التصرف المقررة قانونا أو بالوصية أو بالميراث،
وطبقـــا للقواعـــد واإلجـــراءات التـــي تحددهـــا اللجنـــة

العليـــا للتخطيـــط العمرانـــي ،ويصـــدر بها قـــرارات من

وزير العدل والشؤون اإلسامية واألوقاف.

سعر ما قام بشرائها.

يكـــون هناك إجراءات مقابل بقاء األراضي دون بيعها

االثنين  18مايو  25 - 2020رمضان  - 1441العدد 4234
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تصاعـــدت بشـــكل كبيـــر فـــي الفتـــرة منـــذ  2003حتى

 ،2008وصعب على المواطنين مهمة تملك المواطنين

وسببت عبئا على الدولة وضغطا على وزارة اإلسكان.

تعديل قانون يهدف الستقالل “الغرفة”
وافـــق المجلـــس علـــى مشـــروع قانـــون

ً
حفاظـــا علـــى حقـــوق المســـتهلك
وذلـــك

رقم ( )48لســـنة  2012بشأن غرفة تجارة

وفـــي ختـــام ،جلســـته األخيرة مـــن دور

بتعديـــل بعض أحـــكام المرســـوم بقانون

وصحته.

وصناعـــة البحريـــن المرافـــق للمرســـوم

االنعقـــاد الثانـــي للفصـــل التشـــريعي

رقـــم ( )99لســـنة  ،2019الـــذي يهدف إلى

الخامس ،تم أخذ الرأي النهائي بالموافقة

االســـتقال المالي واإلداري لغرفة تجارة

على  3مشـــاريع بقوانين تشـــمل مشروع

وصناعة البحرين بما يتماشـــى مع كونها

قانـــون بالتصديـــق علـــى البروتوكـــول

مؤسسة ذات نفع عام تتمتع بالشخصية
ّ
يمكنهـــا مـــن تحقيـــق
االعتباريـــة ،وبمـــا

المعدل التفاقية حكومة مملكة البحرين

وحكومة جمهورية باكســـتان اإلسامية

ّ
يؤصل لدورهـــا التاريخي
أهدافهـــا ،وبما

بشـــأن تجنـــب االزدواج الضريبـــي ومنع

باعتبارهـــا من بين أقدم الغرف التجارية

في المنطقة العربية.

وأشـــار رئيـــس لجنـــة الشـــؤون الماليـــة

واالقتصادية خالد المســـقطي إلى أهمية

احتســـاب عدد األصوات التي يمثلها كل
عضو في الغرفة ً
وفقا لعدة معايير يجب

مراعاتهـــا ،ومـــن ذلـــك حجـــم رأس المال

ومســـاهمته في الناتج المحلي اإلجمالي
وتوفيـــر فـــرص العمـــل للمواطنيـــن،

إضافـــة إلـــى مبدأ العدالة والتناســـب في

توزيـــع عـــدد األصـــوات ،وأهميـــة تمثيل

التهـــرب المالـــي بالنســـبة للضرائب على

المؤسســـات

الصغيـــرة

والمتوســـطة

للمساهمة في إدارة أعمال الغرفة.

الدخل المرافق للمرسوم رقم ( )66لسنة

كما كان في السابق.

 ،2019و مشـــروع قانـــون بالتصديـــق

وأيد مجلس الشورى جواز نظر االقتراح

علـــى اتفاقيـــة الخدمـــات الجويـــة بيـــن

رقم ( )35لســـنة  2012والمتعلق بحماية

للمرسوم رقم ( )104لسنة  ،2019وأخيرا

حـــاالت حبس الســـلع ســـواء بإخفائها أو

التجـــارة الدوليـــة فـــي األنـــواع المهددة

أو رفـــع أســـعارها بصـــورة غيـــر طبيعية،

والنبات الفطرية ،المرافق للمرسوم رقم

وقـــال النائـــب األول لمجلـــس الشـــورى

بقانـــون بتعديـــل بعـــض أحـــكام القانون

مملكة البحرين ومملكة أسبانيا المرافق

أساســـية فـــي طريقـــة أنتخـــاب مجلـــس

المســـتهلك ،والـــذي يهـــدف إلـــى تجريم

مشـــروع قانون بشـــأن تنظيـــم ومراقبة

عدم طرحها للبيع أو االمتناع عن بيعها،

لانقـــراض مـــن مجموعـــات الحيـــوان

وتشـــديد العقوبـــة المنصـــوص عليهـــا،

( )59لسنة .2018

جمـــال فخـــرو إننـــا نعانـــي مـــن مشـــكلة

اإلدارة ،وتحصيـــن نظـــام الغرفـــة نتيجة

إلزام الجميع بالعضوية ،وهو أمر يحتاج

إلى دراسة متأنية من الغرفة والنظر من
ً
اختيارا
مبدأ إلزام العضوية أو ترك األمر

آخر جلسة لمجلس الشورى بعد فض الدور التشريعي

أي زيادة بالرسوم
العامر :ال مزايا جديدة للمتقاعدين ..وصرف تعويض لمواجهة ّ

قــال بأولى حلقات “حوارات ^” عبر “أنســتغرام اليف” الصحيفة :ال خفــض للرواتب أو العالوات
سعيد محمد

أتـــرك كل شـــيء” ،ولهـــذا تاقـــت هـــذه الجهود مع

اســتبعد النائــب أحمــد العامــر -عبر منصة حســاب صحيفة البالد بحوار مباشــر -خفض رواتــب وعالوات موظفي القطاع العام وذلك حســب ما ورده من

مبادرات جالة الملك كونه الموجه األول لما رأينا

معلومات ومن خالل تواصله مع الحكومة.

من إجـــراءات احترازيـــة ووقائية ورأينـــا الحزمة

وأضاف ردا على استفسارات متابعي الحوار“ :ال توجد أي مؤشرات للحصول على مزايا جديدة للمتقاعدين”.
وعمـــا اذا ســـتلغى مجانيـــة بعـــض الخدمـــات
الحكوميـــة أو ســـتزيد رســـومها ،رد العامـــر بأنه “ال
يتوقـــع ذلـــك ،ولكـــن اذا حدثـــت زيـــادة بالرســـوم

االقتصاديـــة ضمـــن  8مبـــادرات وكانـــت معيـــارًا
للعديد من الدول المتقدمة التي سارت على منهج

ونعول على “وعي الشعب”
الجيش األبيض واجه “كورونا”
ّ

البحرين ومنها دول أوروبية حذت حذو البحرين.

رأس الهرم

فســـيجري صـــرف تعويـــض للمواطـــن ،وذلـــك لئا
يتحمل البحريني أعباء مالية جديدة”.
وأثنـــى العامـــر على مبادرات عاهـــل الباد صاحب

ونوه إلى أن البحرين وضعت أســـس العمل بشكل

حققنا إيرادات بنحو  72مليون دينار ببعض الوزارات

منهجـــي ،وأكبـــر دليـــل علـــى هـــذا هـــو أن صاحب

الجالـــة الملك حمـــد بن عيســـى آل خليفة ،والتي

ً
نموذجا في االســـتقرار
جعلت من مملكة البحرين
المعيشي أمام جائحة كورونا.
وفـــي رد على ســـؤال يتعلق بآلية صـــرف مبلغ 50
مليـــون دينـــار قـــال إن موازنـــة  2020 – 2019هي
 380مليـــون دينـــار ،وقـــد تدارســـنا الوضـــع وعدنا
لموازنـــة العـــام  2018 – 2017والتـــي كانـــت 435
مليونـــا ،وكان نقاشـــنا مع الحكومـــة لتثبيت المبلغ
ولصرفـــه لدعـــم األســـر البحرينيـــة وبهـــذا مررنـــا
الميزانيـــة ،وقد تفهمت الحكومة ذلك ،ومن ناحية
أخـــرى ،تمكنـــا مـــن تحقيـــق إيـــرادات فـــي بعـــض
الوزارات بلغت  72مليون دينار.

مرة ونصف
وتحدث في حوار مباشـــر عبر انســـتغرام صحيفة
“البـــاد” مســـاء الســـبت  16مايو المنصـــرم وتحت
عنـــوان“ :هـــل ســـتنخفض األجـــور والرواتـــب؟”،

الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمـــد آل خليفة،
بالقـــول أن الدولـــة خصصـــت أكثر مـــن  4مليارات
دوالر للحزمـــة االقتصاديـــة وهـــي تعـــادل مـــرة

مديونيـــة المواطنات الغارمات ممن عليهن أحكام

ونـــص مـــن ميزانية الدولة البالغـــة  2.8مليار دينار
وهـــي توجه مدروس لم يؤثر علـــى خطة التوازن

الوطني رئيس المجلس األعلى للشباب والرياضة

تأثـــرت من الناحية االقتصادية واألمن المجتمعي
ففـــي أمريـــكا وقعت خســـارة أكثر مـــن  20مليون

الوطـــن العربـــي ،والبحرين حافظـــت على أوضاع

االجتماعي بمعنى الخوف على األهل وكبار الســـن
وأفراد العائلة وعلى أنفسكم ً
أيضا ،فقد تم تسجيل

الموظفيـــن فـــي وظائفهـــم وأعمالهـــم وخصصـــت

العديـــد مـــن الحاالت خـــال احتفاليـــة القرقاعون

قرينـــة العاهـــل رئيســـة المجلـــس االعلـــى للمـــرأة

جهـــود الدولة وما قدمتـــه من حزمة مالية وجهود

صاحبة السمو الملكي األميرة سبيكة بنت إبراهيم
آل خليفـــة بإطـــاق مبـــادرة “فاعـــل خيـــر” لتغطية

فالكثير من الدول أوكلت ملف جائحة كورونا إلى
مســـئولين في النظام الصحي ،أما أن يكون الملف
عند ســـمو ولي العهد ،فهذا يمثل دورًا كبيرًا يتبين
مـــن خال جهود األشـــهر الثاثـــة الماضية والعمل

الجهود والمبادرات

وظيفـــة وعلى مســـتوى العالـــم هنـــاك  195مليون

 215مليـــون دينار كرواتب ،أضف إلى ذلك مبادرة

فريـــق البحرين وتابـــع مع كل األجهـــزة التنفيذية،

سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة.

وحـــث الجميـــع علـــى عـــدم التهـــاون والتباعـــد

شـــخص ســـيفقدون وظائفهم منهـــم  5مايين في

مجلـــس الوزراء هو علـــى رأس الهرم وهو من قاد

قضائيـــة ،ومبادرة “فينا خيـــر” لممثل جالة الملك
لألعمال الخيرية وشـــئون الشـــباب مستشار األمن

المالـــي ولـــم يرتفـــع الدين العـــام فيمـــا دول كثيرة

ولي العهد نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس

ً
موضحـــا أن
بســـبب عـــدم االلتـــزام باإلرشـــادات،

وبرامج هدفها الحفاظ على االستقرار االجتماعي
والمعيشي.

النائب العامر في البث المباشر مع الزميل سعيد محمد

وتطـــرق إلـــى أن مملكـــة البحريـــن تعاملـــت مـــع
الجائحـــة منذ بداياتها وبشـــكل مبكر ،حيث يتذكر

الكبيـــر مـــن جانـــب الجيـــش األبيـــض فـــي الصـــف
األمامـــي مـــن أطقـــم طبيـــة وتمريضيـــة ورعائيـــة
وخدماتيـــة ،وأن المعـــول عليهـــم وعلـــى شـــعب
البحريـــن لـــرد أي هجمـــة ضد بادنا ،ســـواء أكانت
صحية أم أي شـــيء آخر ،مشـــددين مـــرة تلو مرة

اجتماعً ـــا التقـــى فيـــه ســـمو ولـــي العهد عـــددا من

على التباعد االجتماعي “الجســـدي قصدًا” ،واتباع

معهـــم ما دار في مجلس الـــوزراء وقال“ :أنا رجل

لديه اإلصابات “صفر” ثم بسبب التهاون واإلهمال

أعضـــاء مجلـــس النـــواب والشـــورى واســـتعرض
اقتصاد ولكن حين يصل األمر إلى صحة المواطن

التعليمـــات الصحية ،ضاربًا المثل ببلد عربي كانت
سجلوا  600إصابة.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

التكفيريون ...رجال عصابات ومرتزقة والربح الرخيص
لقد وجه مسلسل “االختيار” للنجم أمير كرارة ،ضربة موجعة لإلرهابيين

والتوحيـــد ليـــس غيره ،ويعنـــي توحيد العبـــادة ،قال تعالى “قـــل يا أهل

والذيـــن يســـتعرضون عضالت حراكهم اإلرهابي فـــي مجتمعاتنا العربية

شيئا وال يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون هللا فإن تولوا فقولوا اشهدوا

والتكفيرييـــن وأصحـــاب الفتاوى المنحرفـــة المؤيدة للقتـــل والتخريب،

عبر القتل والتدمير واألفعال الجبانة ،وقد عانت جمهورية مصر العربية
الشـــقيقة من هـــؤالء التكفيرييـــن وزعمائهم مـــن أرباب الفكـــر المنحرف

ومواقفهـــم الكاذبة وتحريفهـــم دين هللا عبر البيانات والفتاوى التي راح
ضحيتهـــا الكثير من النـــاس األبرياء من مدنيين وعســـكريين ،واألموال
والممتلـــكات ،ورغـــم ذلـــك وقفت لهـــم بالمرصاد وضربت بيـــد من حديد

وكشـــفت مخططاتهم وهم من جعل من أنفســـهم أداة لتشـــويه اإلســـالم

والعبـــث بأمـــن البالد وانتهاك حرمات اآلمنيـــن انطالقا من دعاوى باطلة
وأفكار منحرفة.

الكتاب تعالوا إلى كلمة ســـواء بيننا وبينكم أال نعبد إال هللا وال نشـــرك به
بأنـــا مســـلمون” ،ودعا إلى التعايـــش اجتماعيا ...لكن أولئـــك التكفيريون
ال يعترفـــون أصـــال بحـــدود هللا وكل مـــن يخالفهم الـــرأي يطلقون عليهم

“الطواغيت” ولديهم أفكار شـــاذة في تعريف اإلسالم واألحكام الشرعية
لـــو قلت ألحـــد أولئك األغبياء إن القـــرآن الكريم حافـــل بآيات تدل على
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تحريم القتل بغير الحق ومنع االعتداء ،واإلســـالم شدد على حرمة قتل
النفـــس ووضع األحـــكام والقواعد التي تحافظ عليهـــا ،لنظر إليك بجهل

وردد كلمتهم الشهيرة التي يقولونها في كل محفل وكل يوم “إنها الفتنة

لقد كانت هناك حكمة بالغة في آيات القرآن الكريم حين دعت الطوائف

يتعايشوا سلميا مع الطوائف الدينية التي تدين باألديان السماوية ،حيث

القادرة على بعث القوة وبث الحركة في األمة مجرد أكاذيب وخزعبالت،

دعت إلى التقاء الطوائف جميعها بما فيها اإلســـالم عند حدود التوحيد

للتواصل17111483 :

والتالعب بالعقيدة.

الكبـــرى” ،فالتكفيريـــون أغبياء ورجـــال عصابات ومعروفـــون باإلفالس

المختلفة إلى االلتقاء عند مستوى معين ،وحين طلبت من المسلمين أن

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

opinions@albiladpress.com
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العقائدي ،واإلســـالم ال يقبل أمثالهم ،وكل ما يقولونه عن الدولة الدينية

فهم مجرد مرتزقة وأصحاب دعاوى مزيفة والربح الرخيص.

محمد المحفوظ

sm.adnan56@hotmail.com

تحركوا قبل فوات األوان
منذ ســـنوات بعيدة ونحـــن ندق جرس اإلنذار من خطـــر العمالة األجنبية

المتغلغلـــة في المدينة والقرية ،ومكمن الخطـــورة كما يبدو لنا يتمثل بما

أن الظاهرة أخذت تســـتفحل
تحملـــه من موروثات وعـــادات غريبة ،غير ّ
فـــي الســـنوات األخيـــرة عندما تحولـــت بعض المنـــازل إلى ســـكن للعمال

األجانب ،ومن قام بزيارة عابرة لســـكنهم فإن المفاجأة تعقد لســـانه نظرا

للقـــذارة واإلهمال ،وحينها يتســـاءل بمرارة كيف تغيـــب الرقابة الصحية
عنها.

المؤســـف أن اســـتغاثات أهالي القرية البحرينية بطبيعتها الوادعة اآلمنة
مـــن غـــزو العمالة اآلســـيوية بشـــكل خـــاص لـــم تجـــد اآلذان الصاغية ،ما

أسهم في استفحال األوضاع ،وال يغيب عن أذهان األهالي ما يصدر عن
بعضهم من تحول مقار ســـكنهم إلى بؤر للدعارة والسكر ،أما األشد وطأة

وفداحة فيتمثل في التحرش باألطفال والنساء في أغلب المناطق.

النيابي قبيل عشر سنوات تقريبا ناقش أزمة العمالة،
أن المجلس
ونتذكر ّ
ّ
مـــا بعـــث األمل بـــأن يصـــدر قانون ينظم ســـكن العـــزاب ،وأظـــن أنه تمت

إحالته إلى الجهة المختصة ،غير أنه بقي حتى اللحظة دون إقرار ،وهذا

ما يدعو األعضاء البلديين لسرعة التحرك مجددا باتجاه إصدار القانون.
وفـــي ظل تداعيات أزمـــة كورونا ونتيجة ألعـــداد المصابين منهم ،حيث
يشـــكلون النســـبة األكبـــر األمر الـــذي أصبح موضـــع قلق للمواطـــن ،ورغم

اإلجـــراءات والتدابيـــر التي اتخذتهـــا الدولة بنقل أعـــداد منهم للمدارس،

إال أن األزمـــة ال تـــزال مصدر قلق بالغ لدى األهالـــي ،ومن المهم هنا إعادة

التذكيـــر بمـــا ســـبق أن نبهنا إليه مرارا بدور الشـــركات والمؤسســـات التي

jasim.almahari
@hotmail.com

د .جاسم المحاري

سترسبون!
“أجنبية” في العلوم الصحية :انسحبوا أو
ُ
السعي الدؤوب لخدمة “البحرين” حين تربعوا قوائم التفوق المشرّف
يكفي منهم ّ

الكبيرة ،حتى أضحوا مبعث الفخر ومورد االعتزاز في سلسلة النجاحات الشاملة
واإلنجـــازات المتعاقبـــة في كل المجاالت .كيف ال ،وهُ م مَ ْن ع ّزز المكانة المرموقة

أســـاليب (التحبيـــط) بعـــد طرحهـــم خيـــار الرســـوب أو االنســـحاب من المقـــرر ،أو

التـــي تبوأتها مملكتنا الغالية على الخارطة الصحية بعدما برهنته بجالء الجهود
الج ّبـــارة لجنـــود طواقمنا الطبيـــة – في قطاعيها المدني والعســـكري  -في “فورة”

أن َح ْ
صدوا كامـــل الرعاية من الدولـــة في التعليم
الجائحـــة العالميـــة ،وذلـــك بعـــ َد ْ

والتمهين حتى أضحوا واحدة من القضايا المحورية في الحراك التنموي الشامل
المستدام.

على ح ّد قولهم!
» نافلة:

تبـــدو نصوص الدســـتور سلســـة الفهم حيـــن تتحدث عـــن ضرورة رعايـــة أجيالنا

اإليجابيـــة نحـــو العمل واإلنتاج ،وفق مـــا أفاد به مَ ْن تواصلوا مـــع جريدة “البالد”

أن أمضى غالبيتهم عامين ونصف العـــام إلى أربعة أعوام في
فصـــول فقط ،بعـــد ْ

هدى حرم

الطموحة التي تترجم مستقبل بالدنا العزيزة “البحرين” في شتى صنوف العلوم.

أن ُ
تشـــ ّد من عَ ُ
َ
ـــن تواصلوا مع
الصحيـــة -
ـــب مَ ْ
وبدل ْ
ض ِد طلبتها وإرشـــادهم ِب َح ْس ِ
الجريدة ُ -تخاطبهم بلغة “التثبيط” :انسحبوا من المقرر أو غيرّوا تخصصكم وإال

الدراســـي 2020/2021م فـــي مخالفة صريحة للخطة الدراســـية التي تتطلب ()5

على إجراءات أشد صرامة حفاظا على حياة المواطن وأمنه واستقراره.

التخـــرج ،أو إلزامهـــم بإعادة المواد العلمية التي درســـوها خـــالل الفصل الصيفي

أن مـــا ُتواجهه الفئة الطموحة منهم؛ يبعـــث على القلق ،بعد افتقادهم األمان
غيـــر ّ
على مستقبلهم الدراسي! وهو ما يجري – مثاالً  -في قسم “صحة الفم واألسنان”

مـــن دفعات هذا القســـم ألعـــوام الســـنوات الدراســـية 2016م و2017م و2018م،
ّ
اســـتهلوا حديثهـــم باإلِخطـــار (الخطير!) الـــذي يحرمهم من الدراســـة للعام
الذيـــن

إذا لـــم تتخـــذ اإلجراءات للحد من أعدادها وأنها  -حســـب وصفه  -أشـــد
ً
مبالغا ،فها نحن نشهد هذه األيام
من القنبلة النووية وإسرائيل ...لم يكن

تعجيزهـــم فـــي طرح المـــواد بعد مرور ثالث ســـنوات ،أو حرمانهـــم من توصيات

أن الدولة “ ...تعمل على وقايتهم من براثن الجهل والخوف
فالمـــادة (/5ج) تؤكـــد ّ
أن الدولة “ ...ترعى العلوم واآلداب والفنون،
والفاقة” ،وكذا المادة (/7أ) ُتشير إلى ّ

بكليـــة العلـــوم الصحية فـــي جامعة البحرين ،والذي يســـير بهم علـــى النقيض من
توجهـــات الحكومـــة الموقـــرة للنهـــوض باألجيـــال البحرينيـــة وتكويـــن ّ
ّ
اتجاهاتها

لتجنيب المواطنين ما يهدد أمنهم واستقرارهم.

أن التنبيه والتحذير الذي أعلنه قبل سنوات أحد المسؤولين لدينا
نعتقد ّ
غير وجه المنطقة خالل العقد المقبل بأكمله
أن “العمالة األجنبية قد ُت ّ
من ّ

تداعياتهـــا الخطيـــرة التي لم نحســـب لها أي حســـاب ،وال مفر من اإلقدام

انتظار هذه المواد! ناهيك عن حصر الكوادر التعليمية في دكتورين! وحشر طلبة
ً
عالوة على تبنّي رئيس القســـم والمعنيين
تلـــك الدفعات في عيادة واحدة فقط!

وقدّمـــوا األداء المتميـــز والحرص المُ ّحقق للنتائج المُ بهرة في تشـــييد اإلنجازات

ينتســـب إليهـــا العمال بتوفير ســـكن الئق لهم في مناطـــق نائية عن القرى

وتشجع البحث العلمي ،كما تكفل الخدمات التعليمية والثقافية للمواطنين” .فيما
ُ
ٌ
َ
(أجنبية) في “قسم صحة الفم واألسنان” بكلية العلوم
قبال ذلك ُج ّله ،تأتي أستاذة

أن تكون لهم وقفة (تنتشـــل)
سترســـبون! فما أحرى بالمعنيين في الكلية الموقرة ْ
أن
أبناءنـــا الطموحيـــن من براثن الضياع الذي يهدد مســـتقبلهم الدراســـي باعتبار ّ
مَ ْن تلقى تبعات مقومات وطننا الحبيب على أكتافهم في مختلف المواقع.

ضجت بهم الشوارع والمؤسسات!!
ٌ
َ
َ
تدفق إليهـــا المريدون للخير،
كريمـــة بترابها وأهلها،
أرض البحريـــن
ألن
َّ
ً
يوما بعد يوم ،والتهينا عن تكاثرهم حتى لمســـنا اآلثا َر
وباتوا يزدادون

ْ
شـــعوب عب َر
ٌ
زحفت
الجانبيـــة لهـــذا التفجر في العمالةِ الوافدة الســـائبة،
َ
خارج القانون،
الرزق على أرضنا
وطلب
مداها الجغرافي باآلالف للعيش
ِ
ِ
ُ
ُ
ُ
ْ
والمؤسســـات
القطاع الخاص
ومؤسســـات
الشـــوارع
ضجت بهم
حتـــى
ِ
َ
ُ
ْ
وبرزت
والشـــركات الخاصة ،وانتشـــرت ظواهرُ تنافي األعـــراف والدين
ٌ
ٌ
األدب والحشـــمةِ علـــى أيدي تلـــك العمالة
خارجـــة عـــن نطاق
ســـلوكات
ِ

السائبة.

ztawfeeqi@gmail.com

زهير توفيقي

التعايش بين األديان ...من قيمنا
وردنـــي فيديـــو تـــم تداولـــه فـــي وســـائل التواصـــل

السامي رقم “ ”15لسنة  2018بإنشاء مركز الملك حمد

إن غـــرس هـــذه األفـــكار والقيـــم يحتـــاج إلـــى وقـــت

برليـــن للمصليـــن المســـلمين ألداء فرائضهـــم شـــريطة

بن خليفة آل خليفة.

طريقـــة تفكيرنـــا وزرع ثقافة تقبل األديـــان والطوائف

االجتماعي عن فتح باب كنيسة في العاصمة األلمانية
االلتزام بالتعليمات الصادرة من الجهات المختصة.

العالمي للتعايش الســـلمي برئاسة الشيخ الدكتور خالد
الحقيقة أن المركز وحسب متابعتي ألنشطته المختلفة

طويـــل وجهود كبيـــرة ،حيث يتطلب ذلـــك تغييرا في
األخـــرى من خالل الخطاب الدينـــي التنويري المعتدل

وبالشـــك هـــذا الفيديو لقي صـــدا إيجابيا مـــن الجميع

يقـــوم بجهود حثيثة ومضنيـــة لترجمة تطلعات جاللة
ً
شـــوطا
الملـــك للتقارب بيـــن األديان والمذاهب ،وقطع

والمحبة والمغفرة والسالم .وللتسامح قيمة كبرى في

نافعـــة” ،نعم هذه المبادرة الرائعة والذكية تعتبر ضربة

وفي اعتقادي الشـــخصي أمـــام المركز تحديات كبيرة،

مـــن حرية ومســـاواة ومن غير تفوق جنســـي أو تمييز

بال اســـتثناء ،خصوصـــا أنه تزامن مع ما يمـــر به العالم
بســـبب جائحـــة كورونا ،وكمـــا يقول المثـــل “رب ضارة

معلم تحسب للقائمين على هذه الكنيسة والمسيحيين
بشـــكل عـــام ،هذه هـــي األديان الســـماوية التـــي أنزلت

لتتعايش مع بعضها بكل احترام وحب.

كبيرا في تحقيق األهداف التي من أجلها تم إنشـــاؤه،
حيـــث إن مملكتنا الحبيبة تميزت عبر تاريخها العريق

بنشر قيم التعايش الســـلمي والتسامح وسعيها الدائم
لمـــد جســـور التواصـــل وتعزيـــز الحـــوار بيـــن مختلـــف

وأفضـــل مثال على ذلـــك تأكيد مليكنـــا المفدى حفظه

الثقافـــات واألديـــان .أرى من وجهة نظري الشـــخصية

للمواطنيـــن والمقيميـــن علـــى هـــذه األرض الطيبـــة،

والتعليـــم على ضرورة إدراج أهداف ورؤى المركز في

هللا ورعاه في كل مناسبة على هذا الموضوع وأهميته
وترجم جاللته قوله باألفعال حيث أصدر أمره الملكي

والمتواضعـــة أن علـــى المركز العمل مـــع وزارة التربية
مناهج تدرس في مدارسنا من المرحلة االبتدائية.

لنثبـــت للعالـــم أن الديـــن اإلســـالمي هو دين التســـامح

اإلســـالم ،فهـــو نابع من الســـماحة بكل مـــا تعنيه الكلمة

عنصري ،واإلسالم يدعو إلى االعتقاد بجميع الديانات،

والتســـامح يعني االعتراف باآلخر ويعني في ما يعني
االحتـــرام المتبـــادل واالعتـــراف بالحقـــوق والحريـــات

األساســـية لآلخرين ،ويبقى السؤال الذي يطرح نفسه،
هـــل نملك الجرأة لفتح أبواب جوامعنا لألديان األخرى
إذا دعـــت الحاجة كما فعلت تلك الكنيســـة في برلين؟

تقبل هللا صيامكم وقيامكم وكل عام وأنتم بألف خير.

أن تلك المشـــكلة لم
وعلـــى الرغـــم من إقـــرار تصريح العمـــل المـــرن ،إال َّ
ُ
ُت ْ
وزارة العمل
بشـــكل مُ برم ،بالرغم من الجهودِ الضخمة التي تبذلها
حل
ٍ
ُ
واللجان المتعددة المُ شـــكلة للتصدي لهذه الظاهرة ،والتطبيق
والهيئات
ُ

ِ
أن النظـــام قانوني وال
للعقوبـــات
الصـــارم
بحق العمـــال المخالفين ،ومع َّ
ِ
َ
الحبل على الغارب
غبا َر عليه إال أنه ترك
ألرباب األعمال الستيرادِ أعدادٍ
ِ

شـــرق البالدِ
مهولـــةٍ من العمـــال من دولها المو ِّردة للعمالة ونشـــرهم في
ِ
وغربها لالستفادةِ الشخصيةِ وجني األموال.

يزاحمون
بالعمـــل لمصالحهـــم الخاصـــة حتـــى صـــاروا
ثـــم يبـــدأ هـــؤالء
َ
ِ
َ
ِ
العمـــل والتفاوض ،كما تضـــرر المواطنون
فرص
العامـــل البحريني فـــي
ِ
ٌ
ٌ
كبيرة
نســـبة
المشـــاريع الصغيرةِ والمتناهيةِ الصغر ،وأصبحت
أصحاب
ُ
ِ
ً
َ
وليـــت األمر
مملوكة لألجانـــب يديرونها هم أنفســـهم،
مـــن المؤسســـات
ُ
ْ
استشرت بين
الطين ِبلة عندما
الجائحة
توقف عند هذا الحد ،بل زادت
َ
ِ
أوساط العمالةِ السائبة ،ذلك أنهم يتكدسون بالعشرات في غرفةٍ واحدةٍ

بسكن ال يلتزمُ أصحابه بقوانين اإليجار؛ فنقلوا العدوى لبعضهم البعض
ٍ
ُ
وغص ْ
َّ
وكبدوا
مراكز الحج ِر والمستشـــفيات
ـــت بهم
وللمواطنيـــن كذلك،
َّ
َ
ناهيك عن عدم التزامهم بأنظمةِ الســـالمةِ
َ
عالج طائلة،
تكاليف
الدولـــة
ٍ
قانون المخالفات.
وتطبيق
والحج ِر المنزلي بالرغم من التعليمات
ِ
ِ
ُ
لتدفق العمالةِ
ينهـــض باقتصادها الوطني،
بشـــكل ســـلِس
بالدُنا بحاجةٍ
ِ
ٍ
َّ
جتث
ســـن تجاه هذه الفئـــة؛ كي ُت
أن ُت
لكـــن
قوانيـــن أكث َر صرامة ينبغي ْ
َّ
َ
ُ
االســـتفادةِ
من
اســـتغناء المواطنين عن
أن
َ
المشـــكلة مـــن جذورهـــا ،كما َّ
ً
ُ
َ
ِ
ِ
ألرضنا.
دول
زحف
وقف
اآلن
خدمات هذه العمالةِ  ،من
فصاعدا ،سيُ
َ
ٍ
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