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 ióØªdG OÓÑdG πgÉY áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y øH óªM ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†M ócCG
 áã«ãëdG á«æWƒdG á«fÉ°ùfE’G Oƒ¡édG ¿CG ≈∏YC’G ´ÉaódG ¢ù∏ée ¢ù«FQ ≈∏YC’G óFÉ≤dG
 ∫hC’G  ÖFÉædG  ≈∏YC’G  óFÉ≤dG  ÖFÉf  ó¡©dG  »dh  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  ÉgOƒ≤j  »àdG
 ÉMÉéf  â≤≤M  ób  z19  ó«aƒc{  ÉfhQƒc  ¢Shô«a  á¡LGƒªd  AGQRƒ`̀dG  ¢ù∏ée  ¢ù«Fôd
 ófÉ°ùj  ,á«æ©ªdG  äÉ¡édG  ∞∏àîe  ∞JÉμJh  ,»æWƒdG  ≥jôØdG  πªY  ∫ÓN  øe  Gõ«ªe
 Qƒ°†ëH ¢ùeCG ¬àdÓL ¢SDhôJ ∫ÓN ∂dP AÉL .áaÉc øjôëÑdG πgCG ºMÓJh »Yh ∂dP
 óFÉ≤dG  ÖFÉf  ó¡©dG  »dh  áØ«∏N  ∫BG  óªM  øH  ¿Éª∏°S  ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U

.´Éaó∏d ≈∏YC’G ¢ù∏éªdG ´ÉªàLG AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«Fôd ∫hC’G ÖFÉædG ≈∏YC’G
 øeC’G  QÉ°ûà°ùe  áØ«∏N  ∫BG  óªM  øH  ô°UÉf  ï«°ûdG  ƒª°S  øcôdG  AGƒ∏dG  Ωób  Éªc
 áLQóªdG  ™«°VGƒªdÉH  ≥∏©àj  ¢ù∏éªdG  ≈dEG  GRÉéjEG  »μ∏ªdG  ¢SôëdG  óFÉb  »æWƒdG
 ºJ PEG  ,á«ë°üdGh á«æeC’Gh á«YÉaódG  äGQó≤dG  ™aQ ≈dEG  áaOÉ¡dGh ¬dÉªYCG  ∫hóL ≈∏Y
 ΩGôμdG ¬«æWGƒeh õjõ©dG ÉææWh øeCGh ô«N ¬«a Ée πμd É¡d áeRÓdG äGQGô≤dG PÉîJG

.áÑ«£dG ¬°VQCG ≈∏Y ø«ª«≤ªdGh
 π«©Øàd  áeRÓdG  á«©jô°ûàdG  äGAGôLE’G PÉîJG áYô°S á«ªgCG  ≈dEG  ¬àdÓL Égƒæe
 ´É£≤dG  ƒªf  á∏°UGƒeh  ø«æWGƒªdG  ídÉ°üd  ájOÉ°üàb’Gh  á«dÉªdG  áeõëdG  √ò`̀g

.»æjôëÑdG ¢UÉîdG
 Oƒ¡éH  ºK  ¬∏dG  óªëH  øjôëÑdG  »a  »ë°üdG  ™°VƒdG  ¿CG  ≈`̀dEG  ¬àdÓL  ó`̀cCG  Éªc
 õcôe  øe  º¡LGôNEGh  á«aÉ°VEG  ä’ÉM  »aÉ©J  QGôªà°SÉH  ó¡°ûf  PEG  ,ô≤à°ùe  ™«ªédG

.á«dhódG ô«jÉ©ªdG π°†aCG ≥ah á«ë°üdG ájÉæ©dG º¡«≤∏J ó©H êÓ©dGh ∫õ©dG
 (2¢U π«°UÉØàdG)

 πc  É«dÉY  Qó≤J  É¡fCG  áë°üdG  IQGRh  äócCG
 AGƒàMG  äGAGô``LEG  »a  »YƒH  ∑QÉ°ûj  øWGƒe
 âë°VhCGh  ,É`̀fhQƒ`̀c  ¢Shô«a  QÉ°ûàfG  ™æeh
 ø«£dÉîªdG ôKCG π«°UÉØJ áaô©e á«dBG ¿CG IQGRƒdG
 É≤HÉ°S  É¡fÓYEG  ºJ  »àdGh  º`̀gOƒ`̀Lh  ø`̀cÉ`̀eCGh
 πμ°ûH É¡H á£ÑJôªdG äÉeƒ∏©ªdG åjóëJ ºàjh
 ºJ  »fhôàμdE’G  IQGRƒ``̀dG  ™bƒe  ≈∏Y  ôªà°ùe

.ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒªdG ájÉªëd É¡∏«©ØJ
 ¢†©H  πÑb  ø`̀e  ¬`̀dhGó`̀J  º`̀J  Éªd  á©HÉàeh

 øY  »YÉªàL’G  π°UGƒàdG  πFÉ°Sh  »eóîà°ùe
 á«dBG ¿CG í°VƒJ ¿CG IQGRƒdG OƒJ ¿É°SƒæL ájôb
 ájô≤H  §ÑJôJ  ’  ä’ÉëdG  á£dÉîe  ôKCG  áaô©e
 ä’ÉëdG OƒLh ïjQGƒJh øcÉeCÉH ÉªfEGh áæ«©e
 äÉ`̀eƒ`̀∏`̀©`̀ª`̀dG  Ö°ùëH  É`̀¡`̀«`̀£`̀dÉ`̀î`̀eh  á`̀ª`̀FÉ`̀≤`̀dG

.™bƒªdÉH IOƒ°UôªdG
 ´Ó``̀W’G á`̀«`̀ª`̀gCG ≈```̀dEG IQGRƒ`````̀dG √ƒ``æ``Jh
 ™`̀bƒ`̀e ≈`̀ ∏`̀ Y ä’É```̀ë```̀dG á`̀£`̀dÉ`̀î`̀e ô````̀KCG ≈`̀ ∏`̀ Y
 ≈∏Yh  ,  www.moh.gov.bh:IQGRƒdG

 »fhôàμdE’G  ™bƒªdÉH  äÉeƒ∏©e  óéj  øe  πc
 hCG  ¬FÉHôbCG  øe  óMCG  OƒLh  hCG  √OƒLƒH  ó«ØJ
 áªFÉ≤dG  ä’ÉëdG  ióMEG  OƒLh  ¿ÉμªH  ¬aQÉ©e
 ´ÉÑJGh 444 ºbôdG ≈∏Y ∫É°üJ’G É¡«£dÉîe hCG

.¬d ≈£©à°S »àdG äÉª«∏©àdG
 ∫É`̀ª`̀YC’G  ÜÉë°UCÉH  IQGRƒ```̀dG  Ö«¡J  Éªc
 á«¡«LƒàdG  äÉª«∏©àdG  ≈∏Y  ´Ó`̀W’G  IQhô°V
 á«Ø«c í°VƒJ »àdG IQGRƒdG ™bƒªH IQƒ°ûæªdG
 É¡àHÉ°UEG  »a  ¬Ñà°ûªdG  ä’É`̀ë`̀dG  ™e  πeÉ©àdG

 ´É`̀Ñ`̀JGh  ,π`̀ª`̀©`̀dG  ô≤e  »`̀a  É`̀fhQƒ`̀c  ¢Shô«ØH
 áLÉëdG ¿hO øe É¡«∏Y ¢Uƒ°üæªdG äÉª«∏©àdG
 ≈∏Y  ô«KCÉàdG  hCG  ™∏¡dG  hCG  ô`̀Yò`̀dG  IQÉ``̀ KEG  ≈``dEG
 ø«æWGƒªdG ≈dEG áeó≤ªdG äÉeóîdGh πª©dG ô«°S

.ø«ª«≤ªdGh
 äÉ©ªéàdG ÖæéJ á«ªgCÉH IQGRƒdG ôcòJh
 »a  çƒμªdÉH  ΩGõàd’Gh  É°üî°T  20  øe  ôãcC’
 IQhô°†∏d  êhôîdGh  ´É£à°ùªdG  Qób  ∫õæªdG

.§≤a

 øH  π«ªL  á«YÉªàL’G  á«ªæàdGh  πª©dG  ôjRh  ócCG
 á«eÉ°ùdG  á«μ∏ªdG  äÉ¡«LƒàdG  ¿CG  ¿Gó«ªM  »∏Y  óªëe
 QÉ`̀KBG  …CG  áédÉ©e  »a  º¡°ùJ  á«dÉªdG  áeõëdG  ¥Ó`̀WEÉ`̀H
 ºgQGô≤à°SGh  ø«æWGƒªdG  IÉ«M  ≈∏Y  ôKDƒJ  ób  áÑ≤Jôe
 ô«aƒJh ∞FÉXƒdG QGô≤à°SG ¿Éª°V ÉgõHCG øe ,»°û«©ªdG
 äGô«KCÉJ  …CG  çhóM  ∫ÉM  »a  ø«æWGƒª∏d  πª©dG  ¢Uôa
 ™aóH  áeƒμëdG  πØμJ  ¿EG  ∫Ébh  .OÉ°üàb’G  ≈∏Y  á«Ñ∏°S
 ´É£≤dG  »a  ø«∏eÉ©dG  ø««æjôëÑdG  ø«æWGƒªdG  Ö`̀JGhQ
 É≤ah 2020 ΩÉ©d ƒ«fƒjh ƒjÉeh πjôHCG ô¡°TC’ ¢UÉîdG
 »YÉªàL’G ø«eCÉà∏d  áeÉ©dG  áÄ«¡dG  iód  πé°ùe ƒg Éªd
 ¢SÉ°ùªdG  ΩóYh  áeGóà°S’Gh  QGô≤à°S’G  øª°†j  ±ƒ°S
 IQób  Rõ©«°S  ∂dòch  ,ø«æWGƒª∏d  á°û«©ªdG  iƒà°ùªH
 AGôL á«Ñ∏°S QÉKBG …C’ º¡°Vô©J ∫ÉM »a πª©dG ÜÉë°UCG
 IQób  ôãcCG  º¡∏©éH  OÉ°üàb’G  Iô«Jhh  ∫É`̀ª`̀YC’G  ôKCÉJ

 ™°VƒdG øY áéJÉf á«FÉæãà°SG ±hôX …CG á¡LGƒe ≈∏Y
.ºFÉ≤dG »ªdÉ©dG

 øe  IOÉØà°S’ÉH  ºà«°S  Qƒ`̀LC’G  º`̀YO  ¿CG  í`̀°`̀VhCGh
 º¡°SCG  »àdG  π£©àdG  ó°V  ø«eCÉàdG  ¥hóæ°U  äGQƒ``̀ah
 ƒg  Gò`̀gh  ,áeƒμëdGh  πª©dG  ÜÉë°UCGh  ∫Éª©dG  É¡«a
 QGô≤à°S’G  »a  ¥hóæ°üdG  º¡°ùj  »μd  Ö°SÉæªdG  âbƒdG
 ∫É`̀ª`̀©`̀dG  ≈`̀∏`̀Y  ¢ùμ©æà°S  √ó```FGƒ```ah  ,á``̀eGó``̀à``̀°``̀S’Gh
 ,ΩÉY  πμ°ûH  ™ªàéªdGh  πª©dG  ÜÉë°UCGh  ø«ØXƒªdGh
 QÉKBG  …CG  π«∏≤Jh  …OÉ°üàb’G  QGô≤à°S’G  »a  º¡°ù«°Sh
 ,ÉfhQƒc ¢Shô«a QÉ°ûàfG ô«KCÉJ »YGhO øe áHƒZôe ô«Z
 ô¡°TCG  á«£¨àd  »æjôëH  QÉæjO  ¿ƒ«∏e  215  ≠∏ÑJ  áØ∏μH
 ¥ƒØj  …ô¡°T  ∫ó©ªH  ,2020  ƒ«fƒjh  ƒjÉeh  π`̀jô`̀HCG

.QÉæjO ¿ƒ«∏e 70`dG

(5¢U π«°UÉØàdG)

á«ë°üdGh á«æeC’Gh á``«YÉaódG äGQó≤dG ™``aôd äGQGôb
Gõ``«ªe É``MÉéf ≥``≤M ó``¡©dG »``dh IOÉ``«≤H ø``jôëÑdG ≥``jôa :∂``∏ªdG

ájOÉ°üàb’G áeõëdG π«©ØJ áYô°ùH ¬«LƒJh ..ô≤à°ùe »ë°üdG ™°VƒdG

áæ«©e ájô≤H á``£ÑJôe â``°ù«d á£dÉîªdG ôKCGh zÉfhQƒc{ AGƒ``àMG äGAGôLEG :áë``°üdG

 ÖJGhQ á«£¨àd QÉ``æjO ¿ƒ``«∏e 215 :πª©dG ô``jRh
¢``UÉîdG  ´É``£≤dG  »``a  ø``«`«`æjôëÑdG  ø```«∏eÉ©dG

.ó¡©dG »dh ƒª°S Qƒ°†ëH ´Éaó∏d ≈∏YC’G ¢ù∏éªdG ´ÉªàLG ¬°SDhôJ ∫ÓN ∂∏ªdG ádÓL |

 âeób ,ÉfhQƒc áeRCG Aƒ°ûæd ≈dhC’G á¶ë∏dG òæe
 πeÉ©àdG á«Ø«c »a Éaô°ûe ÉjQÉ°†M ÉLPƒªf øjôëÑdG
 ≈∏Y  ¢SÉædG  IÉ«M  Oó¡J  áàZÉÑeh  Iô«£N  á`̀eRCG  ™e
 äGOÉ°TEÉH  »¶M …òdG  ôeC’G  ƒgh ,¥ƒÑ°ùe ô«Z ƒëf
 ,á«ªdÉ©dG  áë°üdG  áª¶æe  ÖfÉL  øe  á°UÉNh  á«ªdÉY
 ô«HGóàdG PÉîJG »a ºdÉ©dG ∫hO øjôëÑdG äQó°üJ ó≤a

.áÑLGƒdG ájRGôàM’G
 ∂`̀∏`̀ª`̀dG  á``̀dÓ``̀L  äGQGô```̀≤```̀ d  á``̀bó``̀H  ™`̀ HÉ`̀ à`̀ ª`̀ dG  ¿EG
 »æWƒdG  ≥`̀jô`̀Ø`̀dG  É`̀¡`̀H  ™∏£°VG  »`̀à`̀dG  äGAGô`````̀LE’Gh
 ±ƒ°S  áeRC’G  √òg á¡LGƒªd  ó¡©dG  »dh ƒª°S  IOÉ«≤H
 äGQGô≤dG  √òg  πμd  ácôëªdG  Iƒ≤dG  ¿CG  É©jô°S  ∑Qój
 IOÉ«b  ÖfÉL  øe  ≠dÉÑdG  ΩÉªàg’G  »g  äGAGô```̀LE’Gh
 º«b øe ÉbÓ£fG ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒªdG áë°üH ÉfOÓH
 AÉ≤JQ’G  É¡aóg  á∏«Ñf  ájQÉ°†Mh  á«fÉ°ùfEG  ÇOÉÑeh

.¬«∏Y ®ÉØëdGh ¬àjÉªMh ¿É°ùfE’G IÉ«ëH
 »fÉ©ªdG  ∂∏J  ó`̀jó`̀L  ø`̀e  ß`̀MÓ`̀f  ±ƒ`̀°`̀S  Gò`̀¡`̀dh
 äÉ°SÉ«°Sh  ∂∏ªdG  á`̀dÓ`̀L  äÉ¡«LƒJ  »`̀a  áª«MôdG
 ájOÉ°üàb’G  äGQGô`̀≤`̀dG  á∏°ù∏°S  »a  ó¡©dG  »dh  ƒª°S
 á¡LGƒªd  OÓÑdG  IOÉ«b  É¡JQó°UCG  »àdG  á«YÉªàL’Gh
 á«dÉe áeõM ô«aƒJ ¿ÓYEG ôÑY ∂dPh ,áeRC’G äÉ«YGóJ
 áeRC’G  á¡LGƒªd  »æjôëH  QÉæjO  äGQÉ«∏e  4^3  áª«≤H

.ÉgOÉ©HCG πμH
 áªî°†dG  á«fGõ«ªdG  √ò`̀g  πãe  ¿EG  :∫ƒ≤f  Éægh
 √òg  á¡LGƒªd  á∏FÉW  äGhôãH  ™àªàJ  OÓH  ÉgôaƒJ  ºd
 »a  á«fÉ°ùfE’G  OÉ©HC’G  ßMÓf  ¿CG  óH  ’  ∂dòc  ,á`̀eRC’G
 øe  á«eÉ°S  äÉ¡«LƒàH  äQó°U  »àdG  äGQGô`̀≤`̀dG  √òg

.∂∏ªdG ádÓL
 ø««æjôëÑdG ÖJGhQ ™aO äGQGô≤dG √òg â∏ª°T ó≤a
 ∂dPh  ;á∏eÉc  ô¡°TCG  áKÓK  Ió`̀e  ¢UÉîdG  ´É£≤dG  »a
 äÉcô°T  É¡¡LGƒJ  »àdG  áÑ©°üdG  ±hô¶∏d  IÉ`̀YGô`̀e
 øe zá«FÉæãà°S’G{  ±hô¶dG  √òg »a ¢UÉîdG  ´É£≤dG
 Gòg  »a  ø«∏eÉ©dG  øe  øWƒdG  AÉæHC’  ÉªYOh  ,á«MÉf
 º¡JÉ«M  ¿hDƒ°T  ôKCÉàJ  hCG  GhQô°†àj  ’  ≈àM  ´É£≤dG

.iôNCG á«MÉf øe á∏Ñ≤ªdG IôàØdG ∫ÓN
 áeƒμëdG  ΩÉ`̀«`̀b  äGQGô``̀≤``̀ dG  √ò``̀g  â∏ª°T  ∂`̀ dò`̀c
 øe  ø«côà°ûªdG  πμd  AÉªdGh  AÉHô¡μdG  ô«JGƒa  ™aóH
 Iô¶f Gòg »ah ,ô¡°TCG áKÓK ∫ÓN äÉcô°ûdGh OGôaC’G
 ájQÉ°†ëdG  º«≤dG  ºLôàJ  á©FGQ  á«fÉ°ùfEGh  ájQÉ°†M
 ∞bGƒe »a äô¡X »àdGh ,É¡JOÉ«bh øjôëÑ∏d á∏«°UC’G
 ó°ùéàd  á`̀eRC’G  √òg  »JCÉJh  ,á≤HÉ°S  Iô«ãc  äÉ`̀eRCGh

 á«fÉ°ùfE’Gh ájQÉ°†ëdG âHGƒãdG √ò¡H ∂°ùªàdG G kOóée
 ¢û«©j  øe  πc  ™e  ádGóYh  ±É°üfEG  πμH  πeÉ©àdG  ôÑY

.øjôëÑdG ¢VQCG ≈∏Y
 øe  AÉ``Ø``YE’G  É`̀°`̀†`̀jCG  äGQGô``̀≤``̀dG  √ò``g  âæª°†Jh
 äGóYÉ°ùªdG  áØYÉ°†eh  ,ô¡°TCG  3  Ióe  ájó∏ÑdG  Ωƒ°SQ
 QÉ¨°üd  ádƒ«°ùdG  ¥hóæ°U  É¡eó≤j  ¿CG  øμªj  »`̀à`̀dG
 πc  »a  äÉHƒ©°U  ¿ƒ¡LGƒ«°S  øjòdG  øjôªãà°ùªdG
 200 ≈dEG ∂dòd á°ü°üîªdG ≠dÉÑªdG π°üàd ,áeRC’G √òg
 äÉ°ù°SDƒªdG  ø uμªj  ±ƒ°S  º`̀YO  ƒ`̀gh  ,QÉ`̀æ`̀jO  ¿ƒ«∏e
 √òg  RhÉéJ  øe  á£°SƒàªdGh  Iô«¨°üdG  ™jQÉ°ûªdGh
 ∑ƒæÑdG  øe äGAGôLEG  ∂dP  ÖcGƒjh ,¬∏dG  ¿PEÉH  áeRC’G
 É¡fCÉ°T  øe  äÓjƒªJ  ô«aƒJh  øjôªãà°ùªdG  IóYÉ°ùªd
 QGôªà°SGh  áeGóà°ùªdG  á«ªæàdG  á«∏ªY  ≈∏Y  ®ÉØëdG
 ¢ü«∏≤àd  É«©°S  OÓÑdG  »a  ájOÉ°üàb’G  á∏é©dG  ¿GQhO
 á`̀LQO  ≈``̀fOCG  ≈`̀ dEG  á`̀eRCÓ`̀d  á©bƒàªdG  á«Ñ∏°ùdG  QÉ``̀KB’G

.áæμªe
 á`̀«`̀fÉ`̀ °`̀ù`̀fE’Gh  á`̀jQÉ`̀ °`̀†`̀ë`̀dG  á```̀jDhô```̀dG  √ò```̀g  ¿EG
 ∂∏ªdG  á`̀dÓ`̀L  äÉ¡«Lƒàd  á∏eÉ°ûdG  á`̀jOÉ`̀°`̀ü`̀à`̀b’Gh
 á¡LGƒe  »`̀a  ó¡©dG  »`̀dh  ƒª°ùd  áª¡ªdG  äGQGô`̀≤`̀ dGh
 »a  ¿CG  ºdÉ©dG  πμd  AÓéH  âë°VhCG  ób  ÉfhQƒc  á`̀eRCG
 ìhQh  áÑbÉK  á`̀jDhô`̀H  ™àªàJ  áª«μM  IOÉ«b  øjôëÑdG
 IQOÉb  É¡à∏©L  á∏«Ñf  á«fÉ°ùfEG  äÉ≤∏£æeh  ájQÉ°†M
 áØ°UÉY áeRCG á¡LGƒe »a IQOÉÑªdG ΩÉeR ∑ÓàeG ≈∏Y
 »ªëJh  É¡Ñ©°T  ídÉ°üe  ≥≤ëàd  ,IQƒ`̀£`̀î`̀dG  á¨dÉH

.ºgGO ô£N øe É¡«æWGƒe
 »a  ¬`̀fCG  »g  Éæg  πeCÉàdÉH  IôjóédG  á¶MÓªdGh
 øμªj  GPÉ`̀e  ¿ƒdAÉ°ùàj  ¢SÉædG  ¬«a  ¿Éc  …ò`̀dG  âbƒdG
 IOÉ«b  âfÉc  ?çóëj  ¿CG  øμªj  …ò`̀dG  É`̀eh  ,π©Øf  ¿CG
 ºjó≤àH  ø«ª«≤ªdGh  ø«æWGƒªdG  ´ƒªL  ≥Ñ°ùJ  OÓÑdG
 øe  á∏°ù∏°S  ¥ÓWEG  ôÑY  ä’DhÉ°ùàdG  √òg  øY  áHÉLE’G
 á«dÉªdG  áeõëdG  √òg  É¡àLƒJ  äGAGô`̀LE’Gh  äGQGô≤dG
 ’DhÉØJh á≤Kh ÉfÉæÄªWG  ¢SÉædG  OGOõ«d  ;ájOÉ°üàb’Gh

.áÑ©°üdG áeRC’G √òg RhÉéJ ≈∏Y IQó≤dÉH
 ádÓéd  Üƒ∏≤dG  ¥ÉªYCG  øe  ôjó≤Jh  ôμ°T  á«ëàa
 »æWƒdG øjôëÑdG ≥jôa πch ó¡©dG »dh ƒª°Sh ∂∏ªdG
 »àdG  ábOÉ°üdG  Oƒ¡édG √òg πc ≈∏Y áeRC’G á¡LGƒªd
 ´ƒ`̀HQ  π`̀c  »`̀a  ¢SÉædG  π`̀c  ≈∏Y  ÉeÓ°Sh  GOô``H  âdõf

.øjôëÑdG

øªMôdGóÑY QƒfCG

¢SÉædG ´ƒªL øÄª£J IOÉ«≤dG äGQOÉÑe

 ¿CG AGQRƒdG ¢ù«FQ »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ¿GƒjO ø∏YCG
 áØ«∏N ∫BG  ¿Éª∏°S øH áØ«∏N ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U
 ¬∏dG áeÓ°ùH øWƒdG ¢VQCG ≈dEG Oƒ©j ±ƒ°S AGQRƒdG ¢ù«FQ
 ó©H ∂dPh ,2020 ¢SQÉe 20 ≥aGƒªdG á©ªédG GóZ ¬¶ØMh

.AÉØ°ûdÉH √ƒª°S ≈∏Y ≈dÉ©J ¬∏dG qøe ¿CG

 õY  ¬∏dG  ≈`̀dEG  π¡àÑ«d  áÑ°SÉæªdG  √òg  ¿GƒjódG  ºæà¨jh
 AGQRƒ`̀dG  ¢ù«FQ  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  ßØëj  ¿CG  πLh
 áë°üdG  Qƒ`̀aƒ`̀e  √ƒª°S  ≈∏Y  º`̀jó`̀j  ¿CGh  ,≈aÉ©e  ÉªdÉ°S
 AÉªædG  Iô«°ùe  á`̀eó`̀N  »`̀a  √Oƒ`̀¡`̀L  á∏°UGƒªd  á`̀«`̀aÉ`̀©`̀dGh

.øjôëÑdG áμ∏ªe »a Qƒ£àdGh

Oƒ``̀©``̀j AGQRƒ````````````̀ dG ¢```̀ù```̀«```̀FQ ƒ``̀ ª``̀ °``̀ S
Gó````̀Z ø``````̀Wƒ``````̀dG ¢````````````̀VQCG ≈``````````̀dEG

.AGQRƒdG ¢ù«FQ ƒª°S |

 ¬àØ`dÉ`îªd QÉæjO 2000  º```¡`àe ºjô¨J
∫õ``æªdG »``a »ë``°üdG ∫õ``©dG ò``«ØæJ

 äQó°UCG  ób  á«FÉæédG  iô¨°üdG  áªμëªdG  ¿CÉH  »YGOƒdG  ¿ÉfóY áHÉ«ædG  ¢ù«FQ ìô°U
 ∫õæªdG  »a  ∫õ©dG  äGAGô``̀LEG  ò«ØæJ  øY  ø«ª¡àªdG  ó`̀MCG  ´ÉæàeG  á©bGh  »a  ¢ùeCG  É¡ªμM
 .QÉæjO 2000 ¬ªjô¨àH ¬«°ûØJh óéà°ùªdG ÉfhQƒc ¢Shô«a QÉ°ûàfG ™æe ¢Vô¨d ¢VhôØªdG
 IAƒHƒe ádhO øe øjôëÑdG ≈dEG Ωób ób º¡àªdG ¿CG â¨∏HCG ób áeÉ©dG áë°üdG IQGOEG âfÉch
 á«°Vôe ¢VGôYCG ¬H óLƒJ ’ ¬fCG QÉ£ªdÉH ¬°üëa óæY ø«ÑJh ,óéà°ùªdG ÉfhQƒc ¢Shô«ØH
 ΩGõàd’G  ÜƒLƒH  ¢üàîªdG  Ö«Ñ£dG  ¬¨∏HCG  óbh  ,¢üëØ∏d  ¬æe  áæ«Y  ò`̀NCG  ºàa  ájôgÉX
 ∫hódG øe ø«eOÉ≤dG AGREG á©ÑàªdG äGAGôLEÓd É≤ah Éeƒj ô°ûY á©HQCG Ióe ∫õæªdG »a ∫õ©dÉH
 äGAGôLEG  ¬àØdÉîe ø«ÑJ ¬à©HÉàe ∫ÓN øeh ,óéà°ùªdG  ÉfhQƒc ¢Shô«a É¡«a ô¡X »àdG
 áHÉ«ædG  äô°TÉH óbh .øjôNB’ÉH •ÓàN’Gh ∫ƒéàdÉH ΩÉbh √QOÉZ ¿CÉH  ∫õæªdG  »a ∫õ©dG
 ¬dƒ°Uh óæY º¡àªdG ¢üëa ô°TÉH …òdG Ö«Ñ£dG IOÉ¡°T ≈dEG  â©ªà°SGh É¡JÉ≤«≤ëJ áeÉ©dG
 äôeCGh  ,ájôÑédG  áeÉbE’G  ô«Hóàd  ¬YÉ°†NEÉH  äôeCGh  º¡àªdG  âHƒéà°SG  Éªc  ,OÓÑdG  ≈dEG

.¬«dEG Ö°ùf ÉªY ¬àÑbÉ©eh ¬àfGOEÉH â°†b »àdG á«FÉæédG áªcÉëªdG ≈dEG ¬àdÉMEÉH



بيانات الخبر
اليوم

التاريخ
الخبر

جهة النشر
الصفحة

العدد
الرابط اإللكتروني

Ω2020 ¢SQÉe 19 - `g1441 ÖLQ 24 ¢ù«ªîdG - ¿ƒ©HQC’Gh á°ùeÉîdG áæ°ùdG - (15336) Oó©dG 2

 Oƒ¡édG  ¿CG  ´É`̀ª`̀à`̀L’G  ∫Ó`̀N  ¬àdÓL  ó``̀cCG  ó`̀ bh
 ÖMÉ°U  ÉgOƒ≤j  »àdG  áã«ãëdG  á«æWƒdG  á«fÉ°ùfE’G
 ÖFÉædG ≈∏YC’G óFÉ≤dG ÖFÉf ó¡©dG »dh »μ∏ªdG ƒª°ùdG
 ¢Shô«a  á¡LGƒªd  AGQRƒ``̀ dG  ¢ù∏ée  ¢ù«Fôd  ∫hC’G
 ∫ÓN øe G kõ«ªe É kMÉéf â≤≤M ób (19 ó«aƒc) ÉfhQƒc
 äÉ¡édG  ∞∏àîe  ∞JÉμàHh  ,»æWƒdG  ≥jôØdG  πªY
 øjôëÑdG  π`̀gCG  ºMÓJh  »`̀Yh  ∂`̀dP  ófÉ°ùj  ,á«æ©ªdG

.áaÉc
 øH  ô°UÉf  ï«°ûdG  ƒª°S  øcôdG  AGƒ`̀∏`̀dG  Ωó`̀b  Éªc
 ¢SôëdG óFÉb »æWƒdG øeC’G QÉ°ûà°ùe áØ«∏N ∫BG  óªM
 áLQóªdG ™«°VGƒªdÉH ≥∏©àj ¢ù∏éª∏d GRÉéjEG »μ∏ªdG
 á«YÉaódG  äGQó≤dG  ™aôd  áaOÉ¡dGh  ¬dÉªYCG  ∫hóL  ≈∏Y
 äGQGô`̀≤`̀ dG PÉ`̀î`̀JG º`̀J å`̀«`̀M ,á`̀«`̀ë`̀°`̀ü`̀dGh á`̀«`̀æ`̀eC’Gh
 õjõ©dG  ÉææWh  ø``̀eCGh  ô«N  ¬«a  É`̀e  πμd  É¡d  á`̀eRÓ`̀dG
 ,áÑ«£dG  ¬°VQCG  ≈∏Y  ø«ª«≤ªdGh  ΩGôμdG  ¬«æWGƒeh
 Iƒ≤d  √ô`̀jó`̀≤`̀Jh  √ôμ°T  ¢üdÉN  ø`̀Y  ¬àdÓL  É`̀ kHô`̀©`̀e
 »æWƒdG ¢SôëdGh ,á«∏NGódG  IQGRhh øjôëÑdG  ´ÉaO
 …ó°üàdG  »`̀a  áªgÉ°ùª∏d  á«eÉ°ùdG  º`̀gOƒ`̀¡`̀L  ≈∏Y
 ÉæJGƒb  øe  ô«ÑμdG  ºYódG  ¿CG  GócDƒe  ,¢Shô«ØdG  Gò¡d
 π«°UCG  Ö`̀LGh  ƒg  …óëàdG  Gòg  á¡LGƒªd  áë∏°ùªdG
 áeÓ°S  ¿Éª°†d  áYƒ°VƒªdG  §£îdG  ≥ah  ¬H  ¢†¡æJ

.É k©«ªL øjôëÑdG πgCG øeCGh
 áeõM  øe  ¬bÓWEG  ºJ  Ée  ¿CG  ≈`̀dEG  ¬àdÓL  QÉ°TCGh
 »æjôëH QÉæjO äGQÉ«∏e 4^3 áª«≤H á«dÉeh ájOÉ°üàbG
 Oƒ¡é∏d áªYGO äAÉL Iójó°ùdG ¬àdÓL äÉ¡«LƒJ ≥ah
 QÉ°ûàf’G  äÉ°SÉμ©fG  ∞«Øîàd  ácQÉÑªdG  á«æWƒdG
 iƒà°ùªdG ≈∏Y (19 ó«aƒc) ÉfhQƒc ¢Shô«Ød »ªdÉ©dG

 ø«æWGƒªdG  áeÓ°Sh  áë°U  ≈∏Y  ßaÉëj  ÉªH  »∏ëªdG
 á«ªæàdG  »YÉ°ùe  QGôªà°SG  ™e  …RGƒàdÉH  ø«ª«≤ªdGh
 PÉîJG  áYô°S  á«ªgCG  ≈dEG  ¬àdÓL  É kgƒæe  ,áeGóà°ùªdG
 áeõëdG  √òg  π«©Øàd  áeRÓdG  á«©jô°ûàdG  äGAGô`̀LE’G
 á∏°UGƒeh  ø«æWGƒªdG  ídÉ°üd  ájOÉ°üàb’Gh  á«dÉªdG

.»æjôëÑdG ¢UÉîdG ´É£≤dG ƒªf
 ¢üdÉN øY Üô©f RGõàY’G πμH ÉæfEG ,¬àdÓL ∫Ébh
 ø«æWGƒªdG  øe  Iô«ÑμdG  OGó`̀YCÓ`̀d  Éfôjó≤Jh  Éfôμ°T
 ´ƒ£à∏d  áHÉéà°SÓd  äQOÉ```̀H  »`̀à`̀dG  äÉ`̀æ`̀WGƒ`̀ª`̀dGh
 ¿EGh  ,»eÉ°ùdG  »æWƒdG  πª©dG  Gò`̀g  »`̀a  áªgÉ°ùª∏d
 √òg  πãe  »a  øjôëÑdG  AÉæHCG  ≈∏Y  Öjô¨H  ¢ù«d  Gòg
 õ«ªe RÉéfEGh ìÉéf øe ≥≤ëJ Ée ¿CG É kØ«°†e ,±hô¶dG
 Ée ƒgh á«dhódG IOÉ°TE’G ™°Vƒe íÑ°UCG á«dÉY IAÉØch
 ≈∏Y âæKCG  »àdG á«ªdÉ©dG áë°üdG áª¶æe ôjô≤J √ócCG
 ô«HGóàdGh ájRGôàM’G øjôëÑdG áμ∏ªe äGAGôLEG áaÉc
 ô«jÉ©eh äÉ«°UƒJ ≥ah ôμÑªdG OGó©à°S’Gh á«FÉbƒdG
 øjôëÑdG áª¶æªdG äôÑàYGh ,á«ªdÉ©dG áë°üdG áª¶æe
 áëaÉμeh  AGƒàM’  πeÉ©àdG  »a  ¬H  iòàëj  É kLPƒªf
 É kgƒæe ,√ô°SCÉH ºdÉ©dG ¬æe »fÉ©j …òdG ¢Shô«ØdG Gòg
 Oƒ¡éHh ¬∏dG óªëH øjôëÑdG »a »ë°üdG ™°VƒdG ¿CÉH
 ä’ÉM »aÉ©J QGôªà°SÉH ó¡°ûf å«M ,ô≤à°ùe ™«ªédG
 ó©H  êÓ©dGh  ∫õ©dG  õcôe  øe  º¡LGôNEGh  á«aÉ°VEG
 ,á«dhódG ô«jÉ©ªdG π°†aCG ≥ah á«ë°üdG ájÉæ©dG º¡«≤∏J
 »æWƒdG  Éæ∏ªY  É k©e  π°UGƒæ°S  ÉæfCG  ¬àdÓL  ±É°VCGh
 »ªdÉ©dG AÉHƒdG Gòg QÉ°ûàfG ∫hõj ¿CG ø«∏eBG ∑ôà°ûªdG
 QGôªà°SG  ™«ªé∏d  É k«æªàe ,¬∏dG  ¿ƒ©H Öjôb âbh »a

.QÉgOR’Gh »bôdG ΩGhO õjõ©dG ÉææWƒdh ≥«aƒàdG

:∂∏ªdG ..´Éaó∏d ≈∏YC’G ¢ù∏éªdG ´ÉªàLG ¬àdÓL á°SÉFQ ∫ÓN

Gõ«ªe ÉMÉéf â≤≤M ÉfhQƒc á¡LGƒªd ó¡©dG »dh ÉgOƒ≤j »àdG á«æWƒdG Oƒ¡édG
ô`̀≤`̀ à`̀ °`̀ ù`̀ e  ™``̀ «``̀ ª``̀ é``̀ dG  Oƒ```̀ ¡```̀ é```̀ Hh  ˆG  ó``̀ ª``̀ ë``̀ H  ø```̀jô```̀ë```̀Ñ```̀dG  »````̀ a  »``̀ ë``̀ °``̀ ü``̀ dG  ™```̀ °```̀ Vƒ```̀ dG

 äGAGô`````````̀ LE’G PÉ```̀ î```̀ JG á``̀Yô``̀ °``̀ S á``̀ «``̀ ª``̀ gCG ≈``````̀dEG √ƒ```̀æ```̀j ¬``̀ à``̀ dÓ``̀L
 ø`̀«`̀æ`̀WGƒ`̀ª`̀dG í`̀dÉ`̀ °`̀ü`̀d á`̀ jOÉ`̀ °`̀ ü`̀ à`̀ b’G á`̀ eõ`̀ ë`̀ dG π`̀«`̀©`̀Ø`̀à`̀d á`̀«`̀©`̀jô`̀°`̀û`̀à`̀dG

±hô¶dG √òg πãe »a øjôëÑdG AÉæHCG ≈∏Y Öjô¨H ¢ù«d ´ƒ£àdG ≈∏Y ∫ÉÑbE’G

á«ë°üdGh á«æeC’Gh á«YÉaódG äGQó≤dG ™aôd GRÉéjEG Ωó≤j óªM øH ô°UÉf ï«°ûdG

 ó`̀ °`̀TGQ QÉ`̀°`̀û`̀à`̀°`̀ù`̀ª`̀dG ìô``°``U 

 ΩÉ`̀©`̀dG  ø``̀«``̀eC’G  áªéf  ƒ`̀H  óªëe

 OGó`̀©`̀à`̀°`̀S’É`̀H  ÜGƒ``̀æ``̀dG  ¢ù∏éªd

 äÉYÉªàLG ó≤©d áeÉàdG ájõgÉédGh

 ∞`̀∏`̀à`̀î`̀eh á``̀«``̀HÉ``̀«``̀æ``̀dG ¿É``̀é``̀∏``̀ dG

 á«æ≤àH  á`̀«`̀fÉ`̀ª`̀dô`̀Ñ`̀dG  äÉ`̀«`̀dÉ`̀©`̀Ø`̀dG

 É°UôM  ∂``dPh  ,zó`̀©`̀H  ø`̀Y  πª©dG{

 »HÉ«ædG  πª©dG  ájQGôªà°SG  ≈∏Y

 GOGó©à°SGh ,øgGôdG  ™°VƒdG ≥ah

 π°UGƒJ ¿Éª°Vh ,äGóéà°ùe …C’

 »`̀HÉ`̀«`̀æ`̀dG ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀ª`̀dG »``̀a π`̀ª`̀©`̀dG

 ø«fGƒ≤dGh  ™jQÉ°ûªdG  RÉ``é``fEGh

 ø`̀Wƒ`̀dG  í`̀dÉ`̀°`̀U  »`̀a  Ö°üJ  »`̀à`̀dG

.ø«æWGƒªdGh

 áfÉeC’G ¿CG ≈dG áªéfƒH QÉ°TCGh

 ájRƒa  äÉ¡«Lƒàd  Gò«ØæJ  áeÉ©dG

 ¢ù∏ée á°ù«FQ πæjR ¬∏dGóÑY âæH

 πªY  á£N  ™°VƒH  âeÉb  ,ÜGƒædG

 øY  Ö`̀jQó`̀à`̀ dGh  π`̀ª`̀©`̀dG  ≥«≤ëàd

 ó¡°û«°S ¢ù«ªîdG Ωƒ«dG ¿CGh ,ó©H

 »ØXƒªd  á«ÑjQóJ  IQhO  ¥Ó``̀WEG

 É«LƒdƒæμJ  ≥`̀ah  áeÉ©dG  á`̀fÉ`̀eC’G

.zó©H øY ÖjQóàdGh º∏©àdG{

 IQOÉ````̀Ñ````̀e  ¿CG  í``````̀ °``````̀VhCGh

 ÜGƒædG  ¢ù∏éªd  áeÉ©dG  á`̀fÉ`̀eC’G

 äGAGô`````̀LE’G ™``e É`̀«`̀°`̀TÉ`̀ª`̀J »``JCÉ``J

 …ó°üà∏d  á«FÉbƒdGh  ájRGôàM’G

 ,z19  ó«aƒc{  É`̀fhQƒ`̀c  ¢Shô«Ød

 á`̀eÓ`̀°`̀Sh á`̀ë`̀°`̀U ≈`̀∏`̀Y É`̀ °`̀Uô`̀Mh

 áeÉ©dG áfÉeC’G ¿CG GócDƒe ,™«ªédG

 øe á``̀eõ``̀M Iô``̀à``̀a ò`̀ æ`̀ e â``̀≤``̀∏``̀WCG

 »àdGh  ,á«fhôàμd’G  ™jQÉ°ûªdG

 ´hô°ûe  πªY  õjõ©J  »a  âªgÉ°S

 â≤≤Mh  ,»`̀fhô`̀à`̀μ`̀d’G  ¿ÉªdôÑdG

 äÉ≤ØædG  π«∏≤J »a á«HÉéjEG  èFÉàf

.äÉahô°üªdGh

:ÜGƒædG ¢ù∏éªd ΩÉ©dG ø«eC’G

 äÉ`̀ YÉ`̀ ª`̀ à`̀ LG ó`̀≤`̀ ©`̀ d á``̀eÉ``̀J á``jõ``gÉ``L
 zó``̀©``̀H ø````̀Y{ á``«``HÉ``«``æ``dG ¿É``̀ é``̀ ∏``̀ dG

 ≈∏YC’G óFÉ≤dG ióØªdG OÓÑdG πgÉY áØ«∏N ∫BG  ≈°ù«Y øH óªM ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†M ¢SCGôJ
 »dh áØ«∏N ∫BG  óªM øH ¿Éª∏°S  ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U Qƒ°†ëH ,≈∏YC’G  ´ÉaódG  ¢ù∏ée ¢ù«FQ
 ´Éaó∏d ≈∏YC’G ¢ù∏éªdG ´ÉªàLG ¢ùeCG AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«Fôd ∫hC’G ÖFÉædG ≈∏YC’G óFÉ≤dG ÖFÉf ó¡©dG

.¢ùeCG ô«î°üdG ô°üb »a ó≤Y …òdG



بيانات الخبر
اليوم

التاريخ
الخبر

جهة النشر
الصفحة

العدد
الرابط اإللكتروني

3
Ω2020 ¢SQÉe 19 - `g1441 ÖLQ 24 ¢ù«ªîdG - ¿ƒ©HQC’Gh á°ùeÉîdG áæ°ùdG - (15336) Oó©dG3



بيانات الخبر
اليوم

التاريخ
الخبر

جهة النشر
الصفحة

العدد
الرابط اإللكتروني

 á«©ªédG ¢ù«FQ- Oƒ©≤dG ¬∏dGóÑY ódÉN ó«°ùdG OÉ°TCG
 áã«ãëdG  »YÉ°ùªdÉH  á«YÉªàL’G  á«dhDƒ°ùª∏d  á«æjôëÑdG
 áØ«∏N ∫BG óªM øH ¿Éª∏°S ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°üd
 ¢ù«Fôd  ∫hC’G  ÖFÉædG  ≈∏YC’G  óFÉ≤dG  ÖFÉf  ó¡©dG  »`̀dh
 Ö°üJ »àdG á«≤«°ùæàdG áæé∏dG ¬°SDhôàH AGQRƒdG ¢ù∏ée
 á«LÓ©dGh  ájRGôàM’G  äGAGô``̀LE’G  áaÉc  »a  ÉgOƒ¡L

.z19 ó«aƒc{ ÉfhQƒc ¢Shô«a ¢Vôe ¿CÉ°ûH IòîàªdG
 á©HÉàªdGh  ™jô°ùdG  ∑ô`̀ë`̀à`̀dG  ¿CG  Oƒ`̀©`̀≤`̀dG  ø`̀ q«`̀Hh
 √Éæàe  ’  ¢UôM  øY  ºæJ  á«≤«°ùæàdG  áæé∏d  á∏°UGƒàªdG
 ø«ª«≤ªdGh  ø«æWGƒªdG  áeÓ°Sh  áë°U  ≈∏Y  √ƒª°S  øe
 äGAGôLE’G »a êQóàdG ¿CG ≈dEG âØdh ,øjôëÑdG áμ∏ªe »a
 á≤ãdG  ≥ªY  ¢ùμ©J  ¢VôªdG  áëaÉμe  ¿CÉ°ûH  IòîàªdG

 ∑ôëàdG  ÖfÉL  ≈dEG  ,Ö©°ûdGh  áeƒμëdG  ø«H  ádOÉÑàªdG
 »æjôëÑdG Ö©°ûdG ¬H ™àªàj Ée ≈∏Y πjƒ©àdÉH »eƒμëdG
 É¡H ôªj »àdG áeRC’G ™e ¿RGƒàªdG πeÉ©àdG »a »Yh øe

.™ªLCG ºdÉ©dG
 á∏ªëdG  »`̀a  ´ƒ`̀£`̀à`̀dG  ÜÉ``H  íàØH  Oƒ`̀©`̀≤`̀dG  OÉ``°``TCGh
 ôÑY  (19  ó«aƒc)  ÉfhQƒc  ¢Shô«a  áëaÉμªd  á«æWƒdG
 »æWGƒe  ¿CG  ≈`̀ dEG  G kô«°ûe  ,´ƒ£à∏d  á«æWƒdG  á°üæªdG
 áμ∏ªe  π`̀LCG  øe  º¡«fÉØJh  º¡°UÓNEG  GƒàÑKCG  øjôëÑdG
 á«©ªH  ¿hQOÉ`̀b  º¡fCGh  ,áØ∏àîªdG  É¡JÉeRCG  »a  øjôëÑdG
 É kæ«Ñe  ,QGó`̀à`̀bGh  áªμëH  á`̀eRC’G  RhÉéJ  ≈∏Y  º¡àeƒμM
~≥jôa#)  RôÑ«d  Ö°SÉæªdG  âbƒdG  ¬`̀fEG  :∫ƒ≤dÉH  ∂`̀dP
 ≈∏Y ¢ù«d áμ∏ªªdG á°†¡æd áªYGO á«æWh Iƒ≤c (øjôëÑdG

 äÉYÉ£≤dG  πc »a ÉªfEGh ,Ö°ùëa …OÉ°üàb’G iƒà°ùªdG

 äÉeRC’G á¡LGƒe ≈∏Y á≤FÉØdG ¬JQób âÑã«dh ,±hô¶dGh

.á«dÉY á«dhDƒ°ùªH É¡©e πeÉ©àdGh

 á«dhDƒ°ùª∏d  øjôëÑdG  á«©ªL  ¿CG  Oƒ©≤dG  ∞°ûch

 áμ∏ªe  √É`̀é`̀J  á`̀«`̀dhDƒ`̀°`̀ù`̀ª`̀dG  AGƒ``̀ d  πªëJ  á`̀«`̀YÉ`̀ª`̀à`̀L’G

 Oƒ¡édG  º``̀YO  »`̀a  É¡eÉ¡°SEÉH  ,É`̀¡`̀«`̀æ`̀WGƒ`̀eh  ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG

 ∫ÓN  ø`̀e  ,á```̀ eRC’G  ∂∏J  RhÉ`̀é`̀à`̀d  á°ü∏îªdG  á«æWƒdG

 á«≤«°ùæàdG áæé∏dG ¬Lƒàd áªYGódG èeGôÑdG øe áYƒªée

 ,É¡Ñ©°ûH ¢†¡æJ øjôëÑdG ¿CG GócDƒe ,¢Shô«ØdG á¡LGƒªd

 ¬JOGQEÉH  Qƒ`̀eC’G  á∏ë∏M  ≈∏Y  QOÉ`̀b  »æjôëÑdG  Ö©°ûdGh

.»eÉæàªdG ¬«Yhh ájójóëdG
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 âdGRCG ∂∏ªdG ádÓL äÉ¡«LƒJ
ø«æWGƒªdG øY π≤ãdGh ¢Vƒª¨dG

 ∂∏ªdG ádÓL øY IQOÉ°üdG á«μ∏ªdG äÉ¡«LƒàdG äAÉL 
 ôeCG  »àdGh  ,√É`̀YQh  ¬∏dG  ¬¶ØM  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  øH  óªM
 ø«æWGƒªdG  ºYód  QÉæjO  äGQÉ«∏e 4^3 ô«aƒàH  ¬àdÓL É¡«a
 Qó`̀μ`̀dG â`````̀dGRCGh Iô`̀°`̀û`̀Ñ`̀eh á`̀Mô`̀Ø`̀e ¢`̀UÉ`̀î`̀dG ´É`̀£`̀≤`̀ dGh
 ø«∏eÉ©dGh ø«æWGƒªdG øe ô«ãμdG øY ÖbôàdGh ¢Vƒª¨dGh

.äÉ°ù°SDƒeh GOGôaCG ,¢UÉîdG ´É£≤dG »a
 ô«ãc ¿É``̀c ó`̀≤`̀a ,É`̀¡`̀à`̀bh »`̀a äAÉ``̀L ¬`̀à`̀dÓ`̀L IQOÉ`̀ Ñ`̀ e
 ô«°ùà°S ∞`̀«`̀c  ,çó`̀ë`̀«`̀°`̀S  GPÉ``̀e  ¿ƒ`̀dAÉ`̀°`̀ù`̀à`̀j  ¢`̀SÉ`̀æ`̀dG  ø`̀e
 áÑ©°üdG  ±hô¶dG  √òg  »a  ÉædÉªYCG  ô q«°ùæ°S  ∞«c  ,Qƒ`̀eC’G
 ÉªfEGh ,πNO É¡«a øjôëÑ∏d ¢ù«d »àdG á«ªdÉ©dG äGQƒ£àdGh
 ∫hó`̀dG  øe  Ö∏£àjh  ,™«ªédG  ≈∏Y  âdõf  á«ªdÉY  áëFÉL

.É¡JÉ«fÉμeEG Ö°ùëH ádhO πc É¡©e πeÉ©àdG
 »a ø«æWGƒªdG  ≈∏Y ÉÑ©°U ™°VƒdG ¿Éc ,á≤«≤ëdG »a
 äAÉL ∂dòd ;äÉ°ù°SDƒªdG ÜÉë°UCG ≈∏Yh ,¢UÉîdG ´É£≤dG
 âfCÉªWh áé¡Ñeh áMôØe ∂∏ªdG ádÓL äÉ¡«LƒJ äGQÉ°ûH

.»æjôëÑdG OÉ°üàb’G ™°Vh ≈∏Y ™«ªédG
:»dÉàdG â∏ª°T á«μ∏ªdG äÉ¡«LƒàdG

 Ióe  ¢UÉîdG  ´É£≤dG  »a  ø«æWGƒªdG  ÖJGhôH  πØμàdG
.ΩOÉ≤dG πjôHCG ô¡°T øe AGóàHG ô¡°TCG áKÓK

 ô¡°TCG  áKÓK  Ió`̀e  ájó∏ÑdG  Ωƒ°SôdG  ™`̀aO  øe  AÉ`̀Ø`̀YE’G
.πjôHCG øe AGóàHG

 Ióe Ωƒ°SôdG øe á«MÉ«°ùdG ≥aGôªdGh äBÉ°ûæªdG AÉØYEG
.πjôHCG øe AGóàHG ô¡°TCG áKÓK

 …õcôªdG  øjôëÑdG  ±ô°üe  øe  äGQGô≤dG  øe  áeõM
 äGQÉ«∏e 3^7 ∫OÉ©j ÉªH ¢VGôbE’G ≈∏Y ∑ƒæÑdG IQób ™aôd

.AÓª©∏d »°üî°ûdG πjƒªàdG hCG •É°ùbC’G π«LCÉàd QÉæjO
 ™«ªéd AÉªdGh AÉHô¡μdG  ô«JGƒa  ™aóH  áeƒμëdG  πØμJ

 AGóàHG  ô¡°TCG  3  Ióe  äÉcô°ûdGh  OGô``aC’G  øe  ø«côà°ûªdG
.πjôHCG øe

 200  ≈`̀dEG  π°ü«d  ádƒ«°ùdG  ¥hóæ°U  ºéM  áØYÉ°†e
.QÉæjO ¿ƒ«∏e

 ºYód  É¡¡«LƒJh  ø«μªJ  èeGôH  ™«ªL  ¬«LƒJ  IOÉ`̀YEG
 áeƒYóªdG  ¢Vhô≤dG  á∏μ«g  IOÉ``YEGh  ,IôKCÉàªdG  äÉcô°ûdG

.É¡∏Ñb øe
 á«μ∏ªdG  äÉ¡«LƒàdGh  äGQGô`̀≤`̀ dG  ø`̀e  áeõëdG  √ò`̀g
 ,∫ƒ¡éªdG ™°VƒdGh ,ÖbôàdGh •ƒ¨°†dG ¢SÉædG øY â©aQ
 Iô«¨°U ™jQÉ°ûe º¡jód øjòdG øe ô«ãμdG ∑Éæg ¿CG á°UÉNh
 ,πbCG hCG ø«eÉY ´hô°ûªdG AÉ°ûfEG ôªY RhÉéàj ºd á£°Sƒàeh
 Gƒ∏°UGƒj  ≈àM  …ƒb  ºYO  ≈dEG  ¿ƒLÉàëj  A’Dƒ`̀g  ¿EÉa  ∂dP
 IQhO »a º¡°ùJ áëLÉf ™jQÉ°ûe ¢ù«°SCÉJh á«ªæàdG  á«∏ªY

.á«HÉéjE’G OÉ°üàb’G
 ∫ƒNO ™æe »a IQÉÑL Oƒ¡L øe øjôëÑdG ¬H âeÉb Ée
 á«ë°U äGAGôLEG øeh áYÉ£à°S’G Qób êQÉîdG øe ¢VôªdG
 π°†aCÉc  πé°ùj  ¢Vôª∏d  QÉ°ûàfG  …CG  ∞bƒd  á«ª«¶æJh
 âKóM QƒeC’G  ¿CG  ºZQh ,ºdÉ©dG  iƒà°ùe  ≈∏Y äGAGô`̀LE’G
 ™e πeÉ©àdG ≈∏Y ádhódG IQób ¿EÉa ÅLÉØeh ≥MÓàe πμ°ûH
 ¬¶ØM  ó¡©dG  »dh  ƒª°S  äÉ¡«LƒJ  ∫ÓN  øe  á`̀eRC’G  √òg
 äGAÉØμdGh äÉ°ù°SDƒªdGh äGQGRƒdG ∫ÓN øeh √ÉYQh ¬∏dG

.RGõàY’Gh ôîØdG ≈dEG ƒYóJ á«æjôëÑdG
 √òg  ≈∏Y  √ÉYQh  ¬∏dG  ¬¶ØM  ∂∏ªdG  ádÓL  ≈dEG  ôμ°ûdG
 ≈dEG  ôμ°ûdGh  ó¡©dG  »dh  ƒª°S  ≈`̀dEG  ôμ°ûdGh  ,äÉ¡«LƒàdG
 º¡JÉ¡«LƒJ ≈∏Y ¬∏dG Éª¡¶ØM óªM øH ô°UÉf ï«°ûdG ƒª°S
 ™«ªédG äó©°SCG  »àdGh ø«æWGƒªdG  ídÉ°U »a Ö°üJ »àdG

.ø«æWGƒªdG πgÉc øY π≤ãdG âdGRCGh

ÊÉjõdG ÜÉgƒdGóÑY ΩÉ°ûg riffa3al3z@gmail.com

 á«é«∏îdG  áaÉë°üdG  OÉëJG  ÉYO
 á«é«∏îdG  ∞ë°üdG  ôjôëJ  AÉ°SDhQ
 »a ô``̀Ñ``̀cCG Oƒ``̀¡``̀L ∫ò```̀H ≈````̀dEG á``̀aÉ``̀c
 óéà°ùªdG  ÉfhQƒc  ¢Shô«a  áHQÉëe
 IQƒ°üH  ô°ûàæj  …ò`̀dG  (19ó`̀«`̀aƒ`̀c)
 πÑ≤à°ùªdGh  IÉ«ëdG  Oó`̀¡`̀jh  á≤∏≤e
 áeóîd  º¡Øë°U  äÉëØ°U  ô«î°ùJh
 ∫hO  »a  áë°üdG  äGQGRh  äÉ¡LƒJ
 ¥ôØdGh  »é«∏îdG  ¿hÉ©àdG  ¢ù∏ée
 ≈`̀ dEGh  ,¬`̀d  …ó°üàdG  »`̀a  ácQÉ°ûªdG
 ¿hóLGƒàj øjòdG ø««Øë°üdG ájÉªM

 .á«eÉeC’G ±ƒØ°üdG »a
 øH  ódÉN  OÉëJ’G  ¢ù«FQ  ∫É`̀bh
 øμªj  Gô«Ñc  GQhO  ¿EG  ∂dÉªdG  óªM
 ¬H  Ωƒ`̀≤`̀J  ¿CG  á«é«∏îdG  áaÉë°ü∏d
 »YƒdG ô°ûf ¬°SÉ°SCG  IôàØdG  √òg »a

 äÉeƒ∏©ªdGh  äÉYÉ°TEÓd  …ó°üàdGh
 …ò``̀dG π`̀ jƒ`̀¡`̀à`̀ dG ™``̀æ``̀eh á`̀Ä`̀WÉ`̀î`̀dG
 ≈``̀ dEG ô`̀≤`̀à`̀Ø`̀J äÉ``̀Ä``̀a ¬`̀ æ`̀e ó`̀«`̀Ø`̀à`̀°`̀ù`̀J
 ô¶æJ  ’h  ô`̀«`̀ª`̀°`̀†`̀dGh  ¢`̀SÉ`̀°`̀ù`̀ME’G
 âØdh  .á≤«°†dG  É¡ëdÉ°üe  ≈`̀ dEG  ’EG
 …òdG  »æWƒdG  QhódG  ¿CG  ≈dEG  ∂dÉªdG
 Ωƒ«dG  á«é«∏îdG  áaÉë°üdG  ¬H  Ωƒ≤J
 AÉªH  Öàμ«°Sh  ï`̀jQÉ`̀à`̀dG  ¬fhó«°S
 ∫òÑj  ó¡L  π`̀c  ¿CG  GôÑà©e  ,Ö`̀gò`̀dG
 ¬ªéM  ¿É``̀c  É```jCG  π«Ñ°ùdG  Gò``̀g  »`̀a
 ≈`̀dEG  ±É°†jh  ™«°†j  ’h  Qƒμ°ûe
 É¡à≤≤M  »`̀à`̀dG  áª¡ªdG  äGRÉ``̀é``̀fE’G
 »àdG  á«é«∏îdG  áaÉë°üdG  Iô«°ùe
 ´ÉaódG  §N  É¡fCG  ø«M  πc  »a  âÑãJ
 É°†jCG  ÉªFGO  É¡dÉLQ  âÑãjh  ∫hC’G
 AÉ£©dG ≈∏Y ¿hQOÉbh ¿ƒjOÉ«b º¡fCG

.±hô¶dG ∞∏àîe »a

 ΩÉ``̀Y ø```̀«```̀eCG ∫É````̀b ¬``̀Ñ``̀fÉ``̀L ø```̀e

 ¿EG  »`̀é`̀jÉ`̀ °`̀û`̀ dG  ≈`̀°`̀ù`̀«`̀Y  OÉ```̀ë```̀J’G

 ¿ƒ«Øë°üdG  ¬`̀H  Ωƒ≤j  …ò`̀ dG  Qhó``̀dG

 º¡e  ¿Gó``̀«``̀ª``̀dG  »``̀ a  ¿ƒ`̀«`̀é`̀«`̀∏`̀î`̀dG

 π°†aCG  ô«aƒJ  »¨Ñæj  øμdh  õ«ªeh

 º¡fƒc  º¡àjÉªM  á«¨H  º¡d  ±hô¶dG
 á«eÉeC’G  ±ƒØ°üdG  »a  ¿hóLGƒàj
 º`̀≤`̀WC’G ™``e ΩÉ`̀¡`̀ª`̀dG ¿ƒ`̀cQÉ`̀°`̀û`̀à`̀jh
 ∂dòch ,ô£î∏d  ¿ƒ°Vô©àjh á«Ñ£dG
 äÉªég øe ∞ë°üdG äGô≤e ájÉªM

 .πJÉ≤dG ¢Shô«ØdG
 Ö∏£àJ  á∏MôªdG  ¿CG  ±É`̀°`̀VCGh
 á`̀aÉ`̀ë`̀°`̀ü`̀dG ø``«``H É``≤``«``Kh É``̀fhÉ``̀©``̀J
 ,á«é«∏îdG  äÉeƒμëdGh  á«é«∏îdG
 √òg √Qô≤J ÉªH ΩGõàd’G ¿CG ≈dEG âØdh
 …CG  ø`̀e  π«∏≤àdG  Ωó``Yh  äÉeƒμëdG
 ,¢Shô«ØdG  áHQÉëe  »a  ¬dòÑJ  ó¡L
 »a  äÉeƒμëdG  ™`̀e  »gÉªàdG  å«M
 Oƒªëeh Üƒ∏£e ±hô¶dG √òg πãe
 ô°†j  ób  »Øë°üdG  ≥Ñ°ùdG  å«Mh

.A»°ùjh

zÉfhQƒc{`d …ó°üàdG Oƒ¡éd É¡ªYO ∞«ãμJ ≈dEG ∞ë°üdG ƒYój á«é«∏îdG áaÉë°üdG OÉëJG

.OÉëJ’G ¢ù«FQ | .OÉëJ’G ΩÉY ø«eCG |

 äÉ`̀HÉ`̀≤`̀æ`̀d ô`̀ë`̀ dG OÉ``̀ë``̀J’G ø`̀ª`̀K
 á«μ∏ªdG  äÉ¡«LƒàdG  øjôëÑdG  ∫ÉªY
 ádÓédG  ÖMÉ°U  Iô°†ëd  á«eÉ°ùdG
 áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  ø`̀H  ó`̀ª`̀M  ∂`̀∏`̀ª`̀dG
 Oƒ`̀¡`̀é`̀dG ó`̀ «`̀Mƒ`̀à`̀ d OÓ```Ñ```dG π``̀gÉ``̀Y
 äÉ`̀°`̀SÉ`̀μ`̀©`̀fG á`̀¡`̀LGƒ`̀ª`̀ d á`̀ «`̀ æ`̀Wƒ`̀ dG
 ÉfhQƒc  ¢Shô«Ød  »ªdÉ©dG  QÉ°ûàf’G
 ßaÉëj  ÉªH  »∏ëªdG  iƒà°ùªdG  ≈∏Y
 ø«æWGƒªdG  á`̀eÓ`̀°`̀Sh  áë°U  ≈`̀∏`̀Y
 á«dÉe  á`̀eõ`̀M  ºjó≤àH  ,ø«ª«≤ªdGh
 äGQÉ«∏e  4^3  áª«≤H  á`̀jOÉ`̀°`̀ü`̀à`̀bGh

.QÉæjO

 ´É`̀£`̀≤`̀dG ô`̀ë`̀dG OÉ``̀ë``̀J’G É```̀YOh
 PÉ`̀î`̀JG ≈``̀ dG äÉ`̀cô`̀ °`̀ û`̀ dGh ¢`̀UÉ`̀î`̀dG
 Éªd á``̀jRGƒ``̀eh á`̀Ñ`̀cGƒ`̀e äGAGô`````̀LEG
 ±hô¶d  IÉ`̀YGô`̀e  áeƒμëdG  ¬eó≤J
 á```eRCG äÉ``«``YGó``J RhÉ`̀é`̀à`̀ d ∫É`̀ª`̀©`̀ dG
 ø`̀e Aõ````̀L π``̀ª``̀ë``̀Jh ,¢```Shô```«```Ø```dG
 á`̀Ñ`̀LGƒ`̀dG á`̀«`̀æ`̀Wƒ`̀dG á`̀«`̀dhDƒ`̀°`̀ù`̀ª`̀dG
 äÉ`̀cô`̀°`̀û`̀dG É``̀ «``̀YGO ,Oô````̀a π``̀ c ≈`̀ ∏`̀ Y
 ¢UÉîdG  ´É£≤dG  »a  äÉ°ù°SDƒªdGh
 á«∏NGódG ¢Vhô≤dG áeóN Ωó≤J »àdG
 π«LCÉJ •É°ùbCG π«LCÉJ ≈dEG É¡«ØXƒªd
 OÉëJ’G  ¿CG  Gó`̀cDƒ`̀e  ,¢Vhô≤dG  √ò`̀g

 »a  √QOGƒ``̀ ch  ¬JÉfÉμeEG  áaÉc  ™°†j
.øWGƒªdGh øWƒdG áeóN

 OÉëJÓd …ò«ØæàdG ¢ù«FôdG ∫Ébh
 Üƒ≤©j øjôëÑdG ∫ÉªY äÉHÉ≤æd ôëdG
 ó«°ûj ôëdG OÉëJ’G ¿EG óªëe ∞°Sƒj
 Gò«ØæJ  IQOÉ°üdG  äGQGô`̀≤`̀dG  øªãjh
 ™aóH  ,á«eÉ°ùdG  á«μ∏ªdG  äÉ¡«Lƒà∏d
 ø««æjôëÑdG  ø`̀«`̀æ`̀WGƒ`̀ª`̀dG  Ö```̀JGhQ
 áeƒμëdG  π qØμJh  ,¢UÉîdG  ´É£≤dÉH
 AÉ`̀Ø`̀YEGh  AÉ`̀ª`̀dGh  AÉHô¡μdG  ô«JGƒØH
 Ωƒ°SôdG  øe  ájQÉéàdG  äÉ°ù°SDƒªdG
 äÉ`̀°`̀ù`̀°`̀SDƒ`̀ª`̀dG AÉ```̀Ø```̀YEGh ,á``jó``∏``Ñ``dG

 Ωƒ°SQ  ø`̀e  á`̀jQÉ`̀é`̀à`̀dGh  á«YÉæ°üdG
 á«YÉæ°üdG  »```̀°```̀VGQC’G  QÉ`̀é`̀Ä`̀à`̀°`̀SG
 äBÉ`̀°`̀û`̀æ`̀ª`̀dG AÉ```̀Ø```̀YEGh ,á`̀ «`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀ dG
 Ωƒ`̀°`̀SQ  ø`̀e  á«MÉ«°ùdG  ≥`̀ aGô`̀ª`̀ dGh
 áØYÉ°†eh  ,ô¡°TCG  áKÓãd  ,áMÉ«°ùdG

.ádƒ«°ùdG ¥hóæ°U ºéM
 ∑ƒæÑdG  OÉ`̀ë`̀J’G  ¢ù«FQ  å`̀Mh
 ±ô`̀°`̀ü`̀ª`̀dG äGQGô```≤```d á`̀HÉ`̀é`̀à`̀°`̀SÓ`̀d
 ¢``̀VGô``̀bE’G IQó```̀b ™`̀ aô`̀ H …õ``cô``ª``dG
 ¿CG  ≈`̀dEG  G kô«°ûe  ,•É°ùbC’G  π«LCÉJh
 ∑ƒæÑdG  ó`̀æ`̀Y  ∞`̀≤`̀J  ’  á`̀«`̀dhDƒ`̀°`̀ù`̀ª`̀dG
 äÉcô°û∏d  É¡à∏¶e  ™°ùàJ  øμdh  ,§≤a
 ,á£°SƒàªdGh  iôÑμdG  ájOÉ°üàb’G
 øe á≤HÉ°ùdG É¡JÉMÉéf â≤≤M »àdGh
 »μd  Ωƒ«dG  ≈`̀JCGh  ,øWƒdG  Gòg  ô«N
 »æWh  QÉ``̀WEG  øª°V  π«ªédG  GhOô``̀j

.»ªdÉ©dG ô£îdG CGQój ,™eÉL
 ¿CG  ∞``̀°``̀Sƒ``̀j  Üƒ``̀≤``̀©``̀j  ó``````̀cCGh
 ¬H iò`̀à`̀ë`̀j Ó`̀ã`̀e â`̀£`̀YCG ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG
 ó¡°Th  ,¢Shô«ØdG  ™`̀e  πeÉ©àdG  »`̀a
 IOÉ«≤dG π°UGƒJh ,™ªLCG ºdÉ©dG ∂dòH
 ø«æWGƒªdG  ºYO  »a  ÉgOƒ¡L  Ωƒ«dG
 ≈∏Y  ¢ù«d  á````eRC’G  √ò``̀g  á`̀¡`̀LGƒ`̀ª`̀d
 øμdh  ,§`̀≤`̀ a  »`̀ë`̀°`̀ü`̀dG  iƒ`̀à`̀°`̀ù`̀ª`̀dG
 ájOÉ°üàb’G AGƒ°S äÉYÉ£≤dG ™«ªéH
 ôîØ∏d  ƒYój  ô`̀eCG  ƒ`̀gh  ,á«æeC’G  hCG
 É¡JOÉ«bh á«dÉ¨dG Éæàμ∏ªªH RGõàY’Gh
 á°SÉFôH  É¡àeƒμM Oƒ¡Lh ,áª«μëdG
 áØ«∏N ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U
 ÖMÉ°U ôeGhCGh áØ«∏N ∫BG ¿Éª∏°S øH
 øH  ¿Éª∏°S  ô`̀«`̀eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG
 ÖFÉf  ó`̀¡`̀©`̀dG  »``̀dh  áØ«∏N  ∫BG  ó`̀ª`̀M
 ¢ù«Fôd  ∫hC’G  ÖFÉædG  ≈∏YC’G  óFÉ≤dG

.AGQRƒdG ¢ù∏ée

ÉfhQƒc á¡LGƒªd Oƒ``¡édG ó«MƒàH á«μ∏ªdG äÉ¡«LƒàdG ø``ªãj äÉHÉ≤æ∏d ôëdG OÉ``ëJ’G

.óªëe ∞°Sƒj Üƒ≤©j |

ÉfhQƒc ¢Shô«a áëaÉμªd á``«æWƒdG á∏ªëdG ™e øeÉ°†àJ z¢``üØMóL{ 

 á«ªdÉ©dG áë°üdG áª¶æªd §°SƒàªdG ¥ô°û∏d »ª«∏bE’G ÖàμªdG ó≤Y
 IôgÉ≤dG »a √ô≤e øe ∂dPh ƒjó«ØdG á«æ≤J ôÑY É k«Øë°U G kôªJDƒe ¢ùeCG
 áëFÉéd  »ª«∏bE’G  ™°VƒdGh  á«ªdÉ©dG  äGQƒ£àdG  ô`̀NBG  øY  åjóë∏d
 ,…ô¶æªdG  óªMCG  QƒàcódG  Ωób  å«M  ,(19  ó«aƒc)  ÉfhQƒc  ¢ShôjÉa
 É k°üî∏e ,§°SƒàªdG ¥ô°û∏d á«ªdÉ©dG áë°üdG áª¶æªd »ª«∏bE’G ôjóªdG
 áμ∏ªe  øe  πc  »a  á°ù«FôdG  É¡JÉ«°UƒJh  áª¶æªdG  º««≤J  èFÉàf  øY
 …ô¶æªdG  OÉ`̀°`̀TCG  å«M  ,¿Gô``̀jEGh  ¥Gô`̀©`̀dGh  âjƒμdG  á`̀ dhOh  øjôëÑdG
 øjôëÑdG  É¡H  Ωƒ≤J  »àdG  á«FÉbƒdG  ô«HGóàdGh  ájRGôàM’G  äGAGôLE’ÉH
 »a  º¡°ùj  ÉªH  (19  ó«aƒc)  ÉfhQƒc  ¢Shô«a  QÉ°ûàfG  ™æeh  AGƒàM’

.ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒªdG áeÓ°Sh áë°U ßØM
 ¥ô°ûd  »`̀ª`̀«`̀∏`̀bE’G  ÖàμªdG  OÉ`̀ °`̀ TCG  »Øë°üdG  ô`̀ª`̀JDƒ`̀ª`̀dG  ∫Ó``̀Nh
 »a  øjôëÑdG  áμ∏ªe  Oƒ¡éH  á«ªdÉ©dG  áë°üdG  áª¶æªd  §°SƒàªdG
 »àdGh  ,(19-COVID)   ÉfhQƒc  ¢Shô«a  QÉ°ûàfG  ™æeh  AGƒàMG
 ¿Éª∏°S  ô`̀«`̀eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  øe  ô°TÉÑ oe  ±Gô°TEÉH  »JCÉJ
 ∫hC’G  ÖFÉædG  ≈`̀∏`̀YC’G  óFÉ≤dG  ÖFÉf  ó¡©dG  »`̀dh  áØ«∏N  ∫BG  óªM  ø`̀H

 ¿Éª°†d á∏°UGƒàªdG øjôëÑdG Oƒ¡L q¿CG GócDƒe ,AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«Fôd
 á∏ qãªàªdGh ,ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒªdG ™«ªL áeÓ°Sh áë°U ≈∏Y ®ÉØëdG
 óLGƒJ  øcÉeCG  ô°üM  ≈dEG  áaÉ°VE’ÉH  á©°SƒªdG  á«FÉHƒdG  äÉ≤«≤ëàdÉH
 ,ihó©dG  áëaÉμªd  ájRGôàMG ô«HGóJ  ™°Vhh ø«£dÉîªdGh ø«HÉ°üªdG
 »ÑW ≥jôa ±Gô°TEG âëJ êÓ©dGh ∫õ©∏d á°ü°üîe õcGôe çGóëà°SGh
 Ióªà©ªdG  á«LÓ©dG  ä’ƒcƒJhôÑdÉH  É¡eGõàdG  ióe  ¢ùμ©j  ,¢üàîe
 Gò¡d  …ó°üàdG  πÑ°S õjõ©àd  á«HÉbôdGh á«FÉbƒdG  äGAGôLEÓd É¡≤«Ñ£Jh
 äGOÉ°TQE’G  ≥«Ñ£àH  áμ∏ªªdG  ΩGõàdG  ôjQÉ≤àdG  âàÑKCG  å«M  ,¢Shô«ØdG

.á«ªdÉ©dG áë°üdG áª¶æe øe IQOÉ°üdG ájƒYƒàdG äÉª«∏©àdGh
 áë°üdG  áª¶æªd  §°SƒàªdG  ¥ô°ûd  »ª«∏bE’G  ÖàμªdG  ≈`̀æ`̀KCGh
 G kõ«ªàe  É kLPƒªf  É¡ªjó≤àH  øjôëÑdG  áμ∏ªe  ¬H  âeÉb  Ée  ≈∏Y  á«ªdÉ©dG
 ø«ª«≤ªdGh  ø«æWGƒªdG  ™«ªéd  á«FÉbƒdG  ô«HGóàdGh  á«YƒàdG  ¿CÉ°ûH
 πFÉ°Sh  ∞∏àîeh  áë°üdG  IQGRh  ™bƒe  ∫Ó`̀N  øe  ,áØ∏àîe  äÉ¨∏H
 á«é«JGôà°SG ™°Vh É k«æWh É k≤jôa â°ù°SCG øjôëÑdG q¿CG GócDƒe ,ΩÓYE’G
 ôμÑªdG  OGó©à°S’ÉH  â∏ qãªJ  ¢Shô«ØdG  QÉ°ûàfG  ™æeh  AGƒàM’  áªμëoe

 »a ¬«°ûØJ  πÑb  ájRGôàM’G äGAGô`̀LE’G  ∫ÓN øe ¢Shô«Ø∏d  …ó°üà∏d
 ó°UôdGh ¢ü«î°ûàdG äÉ«dBG õjõ©àd §£îdG ™°Vh ÖfÉL ≈dEG ,ø«°üdG
 É¡JòîJG  »àdG  ájRGôàM’G  äGAGôLE’ÉH  ÖàμªdG  OÉ°TCG  Éªc  ,áÑbGôªdGh
 øjôëÑdG  QÉ£ªH  á°UÉN  á«dBG  ∫ÓN  øe  òaÉæªdG  ø«eCÉJ  ôÑY  áμ∏ªªdG
 ∫hódG  øe  ø«eOÉ≤∏d  É¡©æeh  ,ÅfGƒªdGh  ó¡a  ∂∏ªdG  ô°ùLh  »dhódG
 ∫hO  øe  ájƒédG  äÓMôdG  π«∏≤Jh  ≥«∏©Jh  É¡«dEG  ∫ƒNódG  IAƒHƒªdG

.á≤£æªdG
 IóMƒH  äÉ«FÉHƒdG  …QÉ°ûà°SG  »dƒîdG  óéeCG  QƒàcódG  OÉ`̀°`̀TCGh
 äGQOÉÑªdGh  Oƒ¡édÉH  ,á«ªdÉ©dG  áë°üdG  áª q¶æe  »a  ihó©dG  ôWÉîe
 áμ∏ªªd  ¬`̀JQÉ`̀jR  AÉ`̀æ`̀KCG  áª q¶æª∏d  »ª«∏bE’G  ÖàμªdG  ó`̀ah  É¡°ùªd  »àdG
 ,áμ∏ªªdG É¡H âeÉb »àdG á«YƒædG äGAGôLE’ÉH É kgƒæe ,G kôNDƒe øjôëÑdG
 ±’B’  (19  ó«aƒc)  É`̀fhQƒ`̀c  ¢Shô«a  ¢üëa  AGô``̀LEG  É¡æª°V  ø`̀eh
 ôéëdGh  ¢üëØdG  õcGôªd  á«HÉ©«à°S’G  IQó`̀≤`̀dG  É¡©aQh  ,ä’É`̀ë`̀dG
 AÉ°ü≤à°SÉH  á°UÉN  áæéd  É¡KGóëà°S’  á`̀aÉ`̀°`̀VEG  ,êÓ`̀©`̀dGh  ∫õ`̀©`̀dGh

.19-COVID)  ÉfhQƒc ¢Shô«a »∏eÉëd ø«£dÉîªdG

 áë°üdG  IQGRh  π«ch  ™fÉªdG  ó«dh  QƒàcódG  ó`̀cCG
 á©aódG ∫ƒ°Uh äGAGôLEG  ∫Éªμà°SG ≈∏Y mQÉL πª©dG ¿CG
 Ωƒ≤J »àdG AÓLE’G á£N øª°V ø«æWGƒªdG øe á«fÉãdG
 ≥ah  ¿Gô`̀jEG  »a  øjOƒLƒªdG  ø«æWGƒª∏d  IQGRƒ`̀dG  É¡H
 ≈dEG  kGô«°ûe  ,kÉ«dhO  Ióªà©eh  kÉ«ÑW  áªμëe  äGAGô``̀LEG
 á©aódG  AÓLE’  IôFÉW  äôLCÉà°SG  ób  âfÉc  IQGRƒ`̀dG  ¿CG
 ≈∏Y  ¥É`̀Ø`̀J’G  º`̀J  »àdG  ácô°ûdG  ¿CG  ’EG  Ωƒ`̀«`̀dG  á«fÉãdG

 á∏MôdÉH  ΩÉ«≤dG  øY  äQòàYG  É¡©e  Ωƒ«dG  á∏MQ  ô««°ùJ
 ≈©°ùJ  âdGRÉe  IQGRƒ``̀dG  ¿CÉ`̀H  kÉgƒæe  ,Ωƒ«dG  IQô≤ªdG

.øμªe âbh ÜôbCG »a áÑ°SÉæe πFGóH OÉéjE’
 »a  Iô`̀ª`̀à`̀°`̀ù`̀e  IQGRƒ``````dG  ¿CG  ™`̀fÉ`̀ª`̀ dG  í```°```VhCGh
 á`̀jRGô`̀à`̀M’G  äGAGô`````LE’G  π`̀c  ∞«ãμJ  ƒëf  É`̀gOƒ`̀¡`̀L
 ¢Shô«a  QÉ°ûàfG  ™æeh  AGƒàM’  á«FÉbƒdG  ô«HGóàdGh
 ø«æWGƒªdG  ´É°†NEÉH  (19-COVID)  É`̀fhQƒ`̀c

 ájôÑàîªdG ¢UƒëØ∏d º¡dƒ°Uh Qƒa ºgDhÓLEG ºàj …òdG

 ≈∏Y  kAÉ`̀ æ`̀ Hh  ,¢ü°üîàe  »ÑW  º`̀bÉ`̀W  ±Gô``°``TEG  âëJ

 ôéëdG õcGôe ióMEG ≈dEG º¡∏≤f ºà«°S ¢UƒëØdG èFÉàf

 kÉ≤ah  êÓ©dGh  ∫õ©dG  õcGôe  hCG  …RGô`̀à`̀M’G  »ë°üdG

 áë°üdG áª¶æe πÑb øe Ióªà©ªdG ô«jÉ©ª∏dh äGOÉ°TQEÓd

.á«ªdÉ©dG

ÉfhQƒc ¢Shô«a QÉ°ûàfG ™æeh AGƒàMG »a á«YƒædG øjôëÑdG Oƒ¡éH á«ªeCG IOÉ°TEG

 á``̀©``̀aó``̀dG ∫ƒ```̀ °```̀ Uh ø``̀ «``̀ eCÉ``̀ à``̀ d ô`̀ ª`̀ à`̀ °`̀ ù`̀ e π``̀ ª``̀ ©``̀ dG :á``̀ ë``̀ °``̀ ü``̀ dG
â``̀ bh Üô```````̀ bCG »```̀ a ¿Gô`````````jEG ø```̀ e ø``̀«``̀æ``̀WGƒ``̀ª``̀∏``̀d á``̀ «``̀ fÉ``̀ ã``̀ dG

 …ó°üà∏d  »æWƒdG  »Ñ£dG  ≥jôØdG  äÉª«∏©àd  kGò«ØæJ
 ±É```̀bhC’G  IQGOEG  Ö«¡J  z19  ó`̀«`̀aƒ`̀c{  É`̀ fhQƒ`̀c  ¢`̀Shô`̀«`̀Ø`̀d
 óLÉ°ùªdG  ≈∏Y  ø«ªFÉ≤dGh  ΩGô`̀μ`̀ dG  »`̀dÉ`̀gC’É`̀H  ájôØ©édG
 kGQƒ`̀a  ´Éæàe’G  IQhô`̀°`̀V  äÉ«æ«°ùëdGh  ºJBÉªdG  äGQGOEGh
 á£°ûfC’G  hCG  ø«aƒàª∏d  áeÉ©dG  AGõ©dG  ¢ùdÉée  áeÉbEG  øY
 ¿Gô≤dG  ó≤Y äÓØM É¡«a ÉªH ΩÉ©dG  ™HÉ£dG äGP á«YÉªàL’G
 äÉª«∏©àdGh äGAGôLE’ÉH ΩÉàdG ΩGõàd’Gh Égô«Zh ¢SGôYC’Gh

.á°üàîªdG á«ª°SôdG äÉ¡édG øY IQOÉ°üdG
 äÉª«∏©àdÉH  ΩGõàd’G  ≈`̀dEG  »dÉgC’G  IQGOE’G  ƒYóJ  Éªc

 Oó`̀Yh  ø`̀aó`̀dG  äGAGô```̀LEG  ¢Uƒ°üîH  É`̀¡`̀fÓ`̀YEG  ºà«°S  »`̀à`̀dG

 á∏°üdG øe ó«≤ØdG …hP ≈∏Y QÉ°üàb’Gh ø«©«°ûªdG Qƒ°†M

 Oó©dG RhÉéàj ’ ÉªH ™ªéàdG ΩóYh Ohóëe mOó©H Iô°TÉÑªdG

 øjôcÉ°T ,¿CÉ°ûdG Gò¡H QÉ©°TE’G AÉ¡àfG ø«M ≈dEG ¬H ìƒª°ùªdG

 ∂dPh  ,á«FÉæãà°S’Gh  áàbDƒªdG  äGAGôLEÓd  º¡ª¡ØJ  ™«ªé∏d

 ¢ùØfC’Gh  ìGhQC’G  ßØëd  áeÉ©dG  áë∏°üªdG  AÓYEG  QÉWEG  »a

 ™«ªédG  ¬∏dG  ßØM  ..™«ªédG  áeÓ°Sh  áë°U  ≈∏Y  kÉXÉØMh

.√hôμeh Aƒ°S πc øe

 ±É``````̀bhC’G  IQGOEG  â``̀ë``̀ °``̀VhCG
 ™e  ´ÉªàL’ÉH  âeÉb  É¡fCG  ájôØ©édG
 á«æjôëÑdG  äÓªëdG  ió`̀MEG  ÖMÉ°U
 ø`̀jô`̀aÉ`̀°`̀ù`̀ª`̀dG ø``̀e Oó``̀Y É`̀¡`̀jó`̀d »`̀à`̀ dG
 ó¡°ûe  á``æ``jó``e  »```a  ø`̀«`̀«`̀æ`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG

.á«fGôjE’G á«eÓ°SE’G ájQƒ¡ªédÉH
 ∞°Sƒj ó«°ùdG ∞«∏μJ ≈∏Y AÉæHh
 ±É`̀bhC’G  ¢ù«FQ  ídÉ°üdG  ídÉ°U  øH
 ±ÉbhC’G ¢ù∏ée ƒ°†Y ΩÉb ájôØ©édG
 á©HÉàªdG  ≥`̀jô`̀a  ƒ`̀°`̀†`̀Y  á`̀jô`̀Ø`̀©`̀é`̀dG
 »JÉæjƒ©dG ¬∏dGóÑY π«∏édGóÑY ó«°ùdG
 ÖMÉ°U  ™e  ¢ùeCG  AÉ°ùe  ´ÉªàL’ÉH
 Ö∏W  á«dÉμ°TEG  ≈∏Y  ±ƒbƒ∏d  á∏ªëdG
 ∫É≤àf’G  ≈∏Y  ¥É`̀Ø`̀J’G  º`̀Jh  AÓ``̀NE’G
 áë°U ≈∏Y ßaÉëj ÉªH ôNBG ¥óæa ≈dEG

.øjôaÉ°ùªdG áeÓ°Sh

 ΩóY  ™«ªédÉH  IQGOE’G  âHÉgCGh
 ´ƒLôdGh  äÉ©FÉ°ûdG  AGQh  ¥É«°ùf’G
 »a á°üàîªdG á«ª°SôdG QOÉ°üªdG ≈dG
 áë«ë°üdG äÉeƒ∏©ªdG ≈∏Y ∫ƒ°üëdG
 ø«H  ≥∏≤dG  ô°ûfh  πjƒ¡àdG  øY  Gó«©H

.º¡«dÉgCGh øjôaÉ°ùªdG

 ™HÉàJ  É¡fCG  IQGOE’G  âë°VhCGh
 øe  IOQGƒ`̀dG  äÉ¶MÓªdGh  ihÉμ°ûdG
 õcôe  ∫ÓN  øe  º¡jhPh  øjôaÉ°ùªdG
 º¡àeóîd íààaG …òdG øNÉ°ùdG §îdG
 á∏°UGƒàe  áYÉ°S  12  πª©j  …ò``̀dGh

.É«eƒj

AGõ©dG ¢ùdÉée áeÉbEG øY ∞bƒàdG ≈dEG ƒYóJ zájôØ©édG{

 øμ°S  á`̀∏`̀μ`̀ °`̀û`̀e  π``̀ M  :á`̀ jô`̀ Ø`̀ ©`̀ é`̀ dG  ±É```````̀bhC’G
ó¡°ûe  »``̀ a  á`̀ «`̀ æ`̀ jô`̀ ë`̀ Ñ`̀ dG  äÓ``̀ª``̀ë``̀dG  ió`````̀ MEG

zÉfhQƒc{ áëaÉμªd ó``¡©dG »dh Oƒ¡éH ó«``°ûJ zá«YÉªàL’G á«dhDƒ``°ùª∏d á``«æjôëÑdG{

.¬∏dGóÑY ódÉN |

(إنا � وإنا إليه راجعون)

بسم ا� الرحمن الرحيم

«يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك
 راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي»

«صدق ا� العظيم»

Ωó```≤àj
 ¢ù∏ée AÉ°†YCGh ¢ù«FQ

»a ø«∏eÉ©dG ™«ªLh IQGOE’G

π«eõdG ≈dEG IÉ°SGƒªdGh …RÉ©àdG ¢üdÉîH

…hGô```à°ùdG »`∏```Y
»aÉ≤ãdG ≥ë∏ªdG Qôëe

É¡d QƒØ¨ªdG IÉaƒd

¬````à`≤`«`≤°T
 ¬àªMQ ™°SGƒH Ió«≤ØdG óª¨àj ¿CG ôjó≤dG »∏©dG ≈dƒªdG ø«∏FÉ°S

¿Gƒ∏°ùdGh ôÑ°üdG É¡jhPh É¡∏gCG º¡∏jh ¬JÉæL í«°ùa É¡æμ°ùjh

§≤a Ö°ùJGƒdG ≈∏Y …RÉ©àdG ºjó≤J

.™fÉªdG ó«dh .O |

 ¢ù«FQ IOÉªM »∏Y Qƒ°üæe ï«°ûdG áMÉª°S ø∏YCG
 á«©ªàée IQOÉÑe ¥ÓWEG ájô«îdG ¢üØMóL á«©ªL
 áëaÉμªd á«æWƒdG á∏ªëdG ™e ¢üØMóL »a á«æeÉ°†J
~Éæ∏c#) QÉ©°T âëJ (19 ó«aƒc) ÉfhQƒc ¢Shô«a

 á«∏gC’G  äÉ°ù°SDƒªdG  ácQÉ°ûªH  (øjôëÑdG~≥jôa
 »àdG  á«YÉªàL’G  á«dhDƒ°ùª∏d  G kQÉ©°ûà°SG  ,á≤£æªdÉH
 Oƒ¡é∏d É kªYOh ,OGôaC’Gh äÉ°ù°SDƒªdG πgÉc ≈∏Y ™≤J
 .Oó°üdG Gòg »a ∫òÑoJ »àdG iôÑμdG á«ª°SôdG á«æWƒdG
 ¢üØMóL  á`̀«`̀©`̀ª`̀L  IQOÉ``̀Ñ``̀ª``̀dG  √ò```g  º`̀¶`̀æ`̀jh
 ï«°ûdG  á°SQóe  :ø`̀e  π`̀c  É¡«a  ∑QÉ`̀°`̀û`̀jh  ájô«îdG
 ÜÉÑ°ûdG  …OÉ```̀ fh  ,á`̀«`̀æ`̀jó`̀dG  Ωƒ`̀∏`̀©`̀∏`̀d  ø`̀°`̀ù`̀ë`̀dGó`̀Ñ`̀Y
 õ`̀cô`̀eh  ,»`̀aÉ`̀≤`̀ã`̀dG  ¢üØMóL  õ`̀cô`̀eh  ,»`̀°`̀VÉ`̀jô`̀dG
 º«∏©àd  ¢ùj  õcôeh  ,¢üØMóL  »a  »æjódG  º«∏©àdG
 ¿BGô`̀≤`̀dG  º«∏©àd  IÉμ°ûªdG  õ`̀cô`̀eh  ,º`̀jô`̀μ`̀dG  ¿BGô`̀≤`̀ dG
 ,áeÓ°S  ºJCÉeh  ,±ô°ûªdG  ºJCÉeh  ,(çÉfEÓd)  ºjôμdG
 ,QGódG ø«Y ºJCÉeh ,ôØ©L øH ø«°ùëdGóÑY á«æ«°ùMh
 ,…QÉ°ûdG  º`̀JCÉ`̀eh  ,πeÉμdG  º`̀JCÉ`̀eh  ,πjƒ£dG  º`̀JCÉ`̀eh

 .áeƒ°ü©ªdG á«æ«°ùMh ,óªëe ∫BG ºFÉb ºJCÉeh

 IQƒ`̀μ`̀ °`̀û`̀ª`̀dG Oƒ``¡``é``dÉ``H ¬`̀à`̀MÉ`̀ª`̀°`̀S OÉ```̀ °```̀ TCGh
 »a  øjôëÑdG  áμ∏ªe  É¡H  Ωƒ`̀≤`̀J  »`̀à`̀dG  á`̀ë`̀°`̀VGƒ`̀dGh
 ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  IOÉ«≤H  ∫ÉéªdG  Gòg
 óFÉ≤dG  ÖFÉf  ó¡©dG  »dh  áØ«∏N  ∫BG  óªM  øH  ¿Éª∏°S
 ,AGQRƒ```̀dG  ¢ù∏ée  ¢ù«Fôd  ∫hC’G  Ö`̀FÉ`̀æ`̀dG  ≈`̀∏`̀YC’G
 πÑb  ø`̀e  áÑ«£dG  Oƒ¡édG  ∂∏J  º`̀YO  á«ªgCG  G kó`̀cDƒ`̀e
 ¬àMÉª°S  ÉYOh   .OÉÑ©dGh  OÓÑdG  Ωóîj  ÉªH  ™«ªédG
 á«æWƒdG  á∏ªëdG  »a  ´ƒ£àdG  ≈`̀dEG  øjQOÉ≤dG  ™«ªL
 á«dhDƒ°ùªdG  CGó`̀Ñ`̀e  ø`̀e  É`̀fhQƒ`̀c  ¢Shô«a  áëaÉμªd
 OGôaCG  ø«H  ¿hÉ©àdGh  πaÉμà∏d  G kõjõ©Jh  á«©ªàéªdG
 »àdG  äÉHô≤dG  ø`̀e  ó©j  ∂`̀ dP  ¿CG  G kó`̀cDƒ`̀e  ,™ªàéªdG
 ≈∏LCG øe É¡fCG  Éªc ,∞«æëdG øjódG É¡«dEG  Ö sZQh ÉYO
 ¿CG  í`̀ °`̀VhCGh   .¿É`̀ °`̀ ù`̀ME’Gh  ô`̀Ñ`̀dGh  πaÉμàdG  Qƒ`̀°`̀U
 ,á«YƒàdG  :»`̀g  ;¢ù°SCG  áKÓK  ≈∏Y  Ωƒ≤J  IQOÉÑªdG
 IQOÉÑªdG  ≈©°ùJ  å«ëH  ;πaÉμàdGh  ,IófÉ°ùªdGh
 äGAGôLE’G  ™«ªéH  ™ªàéªdG  »a  »YƒdG  õjõ©J  ≈dEG
 áëaÉμªH  á≤∏©àªdG  á«Ñ£dGh  á«FÉbƒdGh  ájRGôàM’G
 »a  á«eƒμëdG  Oƒ¡édG  IófÉ°ùeh  ,¢Shô«ØdG  Gò`̀g

 á∏ªë∏d ´ƒ£àdG ´hô°ûe ºYO ∫ÓN øe ∫ÉéªdG Gòg

 »a  áeRÓdG  á«FÉbƒdG  äGAGô`̀LE’G  õjõ©Jh  ,á«æWƒdG

 ô°ûfh  ,áeÉ©dG  ø`̀cÉ`̀eC’Gh  ácQÉ°ûªdG  äÉ°ù°SDƒªdG

 åëdGh  á°üàîªdG  äÉ¡édG  øe  IQOÉ°üdG  äÉª«∏©àdG

 πaÉμàdG  º«b  ï«°SôJ  ÖfÉL  ≈`̀dEG  ,É¡H  ΩGõàd’G  ≈∏Y

 ±hô¶dG √òg øe øjQô°†àªdG ™«ªL ™e »YÉªàL’G

 .á«FÉæãà°S’Gh á°SÉ°ùëdG

 áYƒªée ≈∏Y óªà©à°S IQOÉÑªdG ¿CG ≈dEG QÉ°TCGh

 äÉ`̀fÉ`̀«`̀Ñ`̀dG  :É`̀¡`̀ª`̀gCG  ø``e  ;äÉ```̀«```̀dB’Gh  äGhOC’G  ø``e

 äÉHÉ°ùM  ≈∏Y  äGQƒ°ûæeh  ,á«eÓYE’Gh  á«Øë°üdG

 ,ƒjó«ØdÉH  IQƒ°üe  πFÉ°SQh  ,»YÉªàL’G  π°UGƒàdG

 ™`̀jRƒ`̀Jh  É`̀¡`̀≤`̀aGô`̀eh  óLÉ°ùªdG  º«≤©Jh  ∞«¶æJh

 ,á«æWƒdG  á∏ªëdG  øª°V ´ƒ£àdGh ,É¡«∏Y äÉª≤©ªdG

 ±hô¶dG øe øjQô°†àª∏d á°UÉN äGóYÉ°ùe ºjó≤Jh

 øjôëÑdG  ßØëj  ¿CG  ≈dÉ©J  ¬`̀∏`̀dG  ÓFÉ°S  ,á`̀æ`̀gGô`̀dG

 .√hôμeh Aƒ°S πc øe ø«ª∏°ùªdG OÓH ôFÉ°Sh

 óªëe  ø`̀H  ó`̀°`̀TGQ  .O  ï«°ûdG  ∫É``b
 ±É````̀bhC’G ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀e ¢`̀ù`̀«`̀FQ …ô`̀LÉ`̀ ¡`̀ dG
 É«dÉY  øªãJh  Qó≤J  IQGOE’G  ¿EG  á«æ°ùdG
 ádÓédG  Ö`̀MÉ`̀°`̀U  Iô`̀°`̀†`̀M  äÉ`̀¡`̀«`̀Lƒ`̀J
 πgÉY  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  øH  óªM  ∂∏ªdG
 ƒª°ùdG ÖMÉ°U á©HÉàeh ióØªdG OÓÑdG
 áØ«∏N ∫BG óªM øH ¿Éª∏°S ô«eC’G »μ∏ªdG
 ÖFÉædG  ≈∏YC’G  óFÉ≤dG  ÖFÉf  ó¡©dG  »dh

 »a  ,AGQRƒ````̀dG  ¢ù∏ée  ¢ù«Fôd  ∫hC’G
 IRQÉ`̀Ñ`̀dG  äGƒ£îdG  ø`̀e  ójó©dG  PÉ`̀î`̀JG
 »àdG  á«FÉæãà°S’G  á∏MôªdG  »£îàd
 ¢Shô«a  ÖÑ°ùH  É«dÉM  áμ∏ªªdG  É¡H  ôªJ

.(19-ó«aƒc) ÉfhQƒc
 ájRGôàM’G äGAGôLE’G QÉWEG  »ah
 ÉfhQƒc  ¢Shô«a  øe  ájÉbƒ∏d  IòîàªdG
 ,√QÉ`̀°`̀û`̀à`̀fG ø`̀e ó`̀ë`̀dGh (19-ó``«``aƒ``c)

 ÉfÉªjEGh  ,™«ªédG  áeÓ°S  ≈∏Y  É kXÉØMh
 É`̀gQhó`̀H  á«æ°ùdG  ±É```̀bhC’G  IQGOEG  ø`̀e
 π«∏≤à∏d  ∫ƒ∏M OÉéjEGh ,™ªàéªdG  √ÉéJ
 äÉYÉªàL’Gh äÉ©ªéàdGh ΩÉMOR’G øe
 ,É¡d  á©HÉàdG  ≥aGôªdGh IOÉÑ©dG  QhO »a
 πjƒëJ á«æ°ùdG ±ÉbhC’G ¢ù«FQ ócCG ó≤a
 ≈dEG  øjôëÑdG  áμ∏ªe  óLÉ°ùe  øe  Oó`̀Y
 ≈àM  á`̀eOÉ`̀≤`̀dG  IôàØ∏d  áàbDƒe  ™`̀eGƒ`̀L

.ôNBG QÉ©°TEG
 ±ó¡j AGô``̀LE’G  Gò`̀g ¿CG  ±É`̀°`̀VCGh
 »a  ΩÉ`̀Mõ`̀dG  ∫ó`̀©`̀e  ø`̀e  ∞«ØîàdG  ≈``̀dEG
 »a  º¡°ùj  É`̀ª`̀e  ,Ió`̀ª`̀à`̀©`̀ª`̀dG  ™`̀eGƒ`̀é`̀dG
 AÉæKCG  ™eGƒédG  …OÉ`̀Jô`̀e  áaÉãc  π«∏≤J
 øe  óëdG  »a  º¡°ùjh  ,á©ªédG  IÓ°U

  .¢Shô«ØdG QÉ°ûàfG
 á©aO »`̀g á`̀dƒ`̀ë`̀ª`̀dG  ™`̀eGƒ`̀é`̀ dGh

 ¿CG  ≈∏Y  ,QGô`̀≤`̀ dG  Gò`̀g  ò«ØæJ  »`̀a  ≈``̀dhCG
 iô`̀NCG  ™`̀eGƒ`̀L  ¢ü«°üîJ  ∂`̀ dP  ™Ñàj
 á«æ°ùdG  ±É```̀bhC’G  IQGOEG  ¿EGh  .É`̀≤`̀M’
 äÉ¡édG  ™e  ôªà°ùeh  ºFGO  π°UGƒJ  »a
 QhÉ°ûàdGh  ≥«°ùæà∏d  É«∏©dG  á«ª°SôdG
 É`̀¡`̀fCÉ`̀°`̀T ø``̀e »`̀à`̀ dG äGAGô```````̀LE’G ∫ƒ``̀M
 áë°Uh á`̀eÓ`̀°`̀Sh ø``̀eCG  ≈`̀∏`̀Y  ®É`̀Ø`̀ë`̀dG

 .™ªàéªdG

äÉ©ªéàdGh ΩÉMOR’G øe óë∏d ™eGƒL ≈dEG óLÉ°ùªdG øe OóY πjƒëJ Qô≤J á«æ°ùdG ±ÉbhC’G



بيانات الخبر
اليوم

التاريخ
الخبر

جهة النشر
الصفحة

العدد
الرابط اإللكتروني

 áæéd  AÉ`̀°`̀†`̀YCGh  ¢ù«FQ  äó``̀cCG
 á`̀jOÉ`̀°`̀ü`̀à`̀b’Gh á`̀«`̀dÉ`̀ª`̀dG ¿hDƒ`̀ °`̀û`̀ dG
 äÉ¡«LƒàdG  ¿CG  iQƒ°ûdG  ¢ù∏éªH
 ÖMÉ°U  Iô°†ëd  á«eÉ°ùdG  á«μ∏ªdG
 ≈°ù«Y  ø``̀H  ó`̀ª`̀M  ∂`̀∏`̀ª`̀dG  á`̀dÓ`̀é`̀dG
 ióØªdG  OÓ`̀ Ñ`̀ dG  π`̀gÉ`̀Y  áØ«∏N  ∫BG
 ájOÉ°üàbGh  á«dÉe  áeõM  ¥Ó`̀WEÉ`̀H
 ´É£≤∏d  á`̀eRÓ`̀dG  ádƒ«°ùdG  ô«aƒàd
 äÉ`̀°`̀SÉ`̀μ`̀©`̀f’ …ó`̀°`̀ü`̀à`̀∏`̀d ¢`̀UÉ`̀î`̀ dG
 ÉfhQƒc ¢Shô«Ød »ªdÉ©dG QÉ°ûàf’G
 »a  äAÉL  ób  ,(19-COVID)
 OÉ°üàb’G ø«°üëàd Ö°SÉæªdG âbƒdG
 ´É£≤dG  QGô≤à°SG  õjõ©Jh  ,»æWƒdG
 âæ«H  äGAGô``LEG  øª°V  ,»aô°üªdG
 ió`̀Ø`̀ª`̀dG π`̀ gÉ`̀ ©`̀ dG á``dÓ``L ¢``Uô``M
 ájÉªMh  ™ªàéªdG  QGô≤à°SG  ≈∏Y

.á«æWƒdG äGRÉéfE’Gh äÉÑ°ùàμªdG
 ¿hDƒ°ûdG  áæéd  âHôYCG  Éª«ah
 Égôjó≤J  øY  ájOÉ°üàb’Gh  á«dÉªdG
 É¡H  ™∏£°†J  »àdG  Iô«ÑμdG  Oƒ¡é∏d
 ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  á°SÉFôH  áeƒμëdG
 ∫BG  ¿Éª∏°S øH áØ«∏N ô«eC’G »μ∏ªdG
 »àdG  äGQGô≤dG  ∫ÓN  øeh  ,áØ«∏N
 »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  É`̀gQó`̀°`̀UCG
 áØ«∏N  ∫BG  óªM  øH  ¿Éª∏°S  ô`̀«`̀eC’G
 ≈`̀∏`̀YC’G ó`̀FÉ`̀≤`̀dG Ö`̀FÉ`̀f ó`̀¡`̀©`̀dG »``̀dh
 ¢ù∏ée  ¢`̀ù`̀«`̀Fô`̀d  ∫hC’G  Ö`̀FÉ`̀ æ`̀ dG
 ´É£≤dG  ¿CG  áæé∏dG  äó`̀cCG  ,AGQRƒ`̀dG

 á«HÉéjEÉH ô¶æj áμ∏ªªdG »a ¢UÉîdG
 »`̀à`̀dGh ,Iò`̀î`̀à`̀ª`̀dG äGQGô``̀≤``̀dG ≈``̀ dEG
 áª«μëdG  IOÉ«≤dG  ¬«dƒJ  ÉªY  äôÑY
 πª©dG  QGôªà°S’  ºYOh  ΩÉªàgG  øe
 …ƒ«ëdGh  º¡ªdG  ´É£≤dG  Gò`̀g  »`̀a
 √ò`̀g π`̀ã`̀ª`̀J å`̀«`̀M ,á`̀μ`̀∏`̀ª`̀ª`̀dG »``̀a
 á∏MôªdG  »`̀a  IQhô`̀ °`̀V  äGQGô``̀≤``̀dG
 äÉ°ù°SDƒªdG ≈∏Y á¶aÉëª∏d áægGôdG
 ¢Vƒ¡ædGh  á£°SƒàªdGh  Iô«¨°üdG
.á«ªæàdGh AÉæÑdG á«∏ªY »a ÉgQhóH

 á`̀eõ`̀M  ¿CG  á`̀æ`̀é`̀∏`̀ dG  â``æ``«``Hh
 ájOÉ°üàb’Gh  á«dÉªdG  äGQGô``̀≤``̀dG

 »dÉªdG  ™°VƒdG  õjõ©J  É¡fCÉ°T  øe
 ,áμ∏ªªdG »a øjôªãà°ùªdGh QÉéà∏d
 »`̀à`̀dG äGô`̀«`̀¨`̀à`̀ª`̀dG ™``̀e á`̀ °`̀UÉ`̀Nh
 πX »a »ªdÉ©dG OÉ°üàb’G Égó¡°ûj
 É¡æ«H øe ,äÉeóîdG ∞«dÉμJ ´ÉØJQG
 äÉ«YGóàdG  RôHCÉc  øë°ûdG  QÉ©°SCG
 »àdGh  ,ÉfhQƒc  ¢Shô«a  QÉ°ûàf’
 äÉ«YGóJ  ≈dEG  …ODƒJ  ¿CG  øμªj  ¿Éc
 OÉ`̀ °`̀ü`̀ à`̀ b’G ≈``̀∏``̀Y kGQô```̀ °```̀V ô```̀ã```̀cCG
 »°û«©ªdG  ™°VƒdG  ≈∏Yh  ,»∏ëªdG
 º«μëdG  πNóàdG  ’ƒ`̀d  ø«æWGƒª∏d
 âbƒdG »a áª«μëdG IOÉ«≤dG ¿ód øe

.Ö°SÉæªdG
 OÉ°üàb’G  ¿CÉH  áæé∏dG  äOÉaCGh
 iô`̀Ñ`̀c äÉ`̀jó`̀ë`̀à`̀H qô`̀ª`̀ j »`̀ª`̀dÉ`̀©`̀dG
 ,É`̀ fhQƒ`̀c ¢`̀Shô`̀«`̀a QÉ`̀°`̀û`̀à`̀fG π`̀Ñ`̀b
 øe  ¢`̀Shô`̀«`̀Ø`̀dG  QÉ`̀°`̀û`̀à`̀fG  OGR  ó``̀bh
 øe ¿É```̀c Gò```̀ d ,äÉ``̀jó``̀ë``̀à``̀dG √ò```̀g
 áeRÉM  äGQGô`̀b  PÉîJG  …Qhô°†dG
 ∞≤J »`̀∏`̀ë`̀ª`̀dG  iƒ`̀à`̀°`̀ù`̀ª`̀dG  ≈`̀∏`̀Y
 ´É£≤dG  ™`̀e  áμ∏ªªdG  É`̀¡`̀dÓ`̀N  ø`̀e
 ,á∏MôªdG  √ò`̀g  RhÉéàd  ¢UÉîdG
 áYÉé°T  QÉÑàY’G  ø«©H  ò`̀NC’G  ™e
 ¬JòîJG  …ò``̀dG  »°SÉ«°ùdG  QGô`̀≤`̀ dG

 ±ô¶dG  Gò`̀g  »a  áª«μëdG  IOÉ«≤dG
 ¢VÉØîfG  …ó`̀ë`̀J  ™`̀e  ,óéà°ùªdG
 iƒà°ùªdG  ≈`̀∏`̀Y  §`̀Ø`̀æ`̀dG  QÉ`̀ ©`̀ °`̀ SCG
 º`̀YO  äô````̀ KBG  É``̀¡``̀fCG  ’EG  ,»`̀ª`̀ dÉ`̀©`̀ dG
 ≈∏Y  á¶aÉëªdGh  ¢UÉîdG  ´É£≤dG
 QGôªà°SGh  ,ø«æWGƒªdG  äÉÑ°ùàμe
 É¡dòÑJ  »àdG  IQƒμ°ûªdG  Oƒ¡édG
 áeÓ°Sh  áë°U  ¿Éª°†d  áeƒμëdG

.ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒªdG
 ¿hDƒ``̀°``̀û``̀dG á`̀æ`̀é`̀d â```̀ Hô```̀YCGh
 ¢ù∏éªH  á`̀jOÉ`̀°`̀ü`̀à`̀b’Gh  á`̀«`̀dÉ`̀ª`̀dG
 É`̀ ¡`̀ ª`̀YO π```̀eÉ```̀c ø````̀Y iQƒ```̀ °```̀û```̀ dG
 á«μ∏ªdG  äÉ¡«Lƒà∏d  É¡JófÉ°ùeh
 ,áeƒμëdG øY IQOÉ°üdG äGQGô≤dGh
 ¿hÉ©à∏d πeÉμdG ÉgOGó©à°SG IócDƒe
 »a  äÉ¡édG  áaÉc  ™`̀e  ≥«°ùæàdGh
 á∏MôªdG  √ò``̀g  RhÉ`̀é`̀à`̀d  áμ∏ªªdG

.á«FÉæãà°S’G
 áæéd  ¿CG  ô``̀cò``̀dÉ``̀H  ô``̀jó``̀é``̀dG
 ájOÉ°üàb’Gh  á«dÉªdG  ¿hDƒ`̀°`̀û`̀dG
 ,»£≤°ùªdG  ø«°ùM  ódÉN  á°SÉFôH
 :AÉ°†YC’G  É¡àjƒ°†Y  »`̀a  º°†Jh
 ¢ù«FQ  Ö`̀FÉ`̀f  êô`̀a  ¬∏dGóÑY  É`̀°`̀VQ
 ,πHCG  ø°ùM  õjõ©dGóÑY  .O  ,áæé∏dG
 OGƒL  ,óªëªæÑdG  π«YÉª°SEG  ΩÉ°ùH
 ó`̀ª`̀MCG  ¢`̀û`̀ jhQO  ,•É`̀«`̀î`̀dG  Ö«ÑM
 ,áªMQ  ∫BG  ó«Y  ¥OÉ`̀°`̀U  ,»YÉæªdG

.¿Gó«ªM º«gGôHEG ô°SÉj
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 á``«dÉe á``eõM ¥Ó``WEÉH á``«μ∏ªdG äÉ``¡«LƒàdG :ziQƒ``°ûdG á``«dÉe{
 »aô°üªdG ´É£≤dG QGô≤à°SG Rõ©Jh »æWƒdG OÉ°üàb’G ø°üëJ ájOÉ°üàbGh

 ó``̀jGõ``̀dG  º``°``SÉ``L  ∫’O  äó`````̀cCG
 á«©jô°ûàdG  ¿hDƒ°ûdG  áæéd  ¢ù«FQ
 äò`̀î`̀JG  á`̀æ`̀é`̀∏`̀dG  ¿CG  á`̀«`̀fƒ`̀fÉ`̀≤`̀ dGh
 ,ó©oH  ø`̀Y  É¡JÉYÉªàLG  ó≤©H  G kQGô``̀b
 IOÉ«≤dG  äÉ¡«Lƒàd  áHÉéà°SG  ∂dPh
 ádÓédG  ÖMÉ°U  Iô°†ëd  áª«μëdG
 áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  ø`̀H  óªM  ∂∏ªdG
 ÖMÉ°Uh  ,ió`̀Ø`̀ª`̀dG  OÓ`̀Ñ`̀ dG  π`̀gÉ`̀Y
 øH  ¿Éª∏°S  ô`̀«`̀eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG
 ÖFÉf  ó¡©dG  »``dh  áØ«∏N  ∫BG  óªM
 ¢ù«Fôd  ∫hC’G  ÖFÉædG  ≈∏YC’G  óFÉ≤dG
 PÉ`̀î`̀JG  ¿CÉ`̀°`̀û`̀H  ,AGQRƒ``````dG  ¢ù∏ée
 á`̀eRÓ`̀ dG ô`̀ «`̀ HGó`̀ à`̀ dGh äGAGô```````̀LE’G
 ó«aƒc)  É`̀fhQƒ`̀c  ¢Shô«a  ájÉbƒ∏d
 πª©dG  ≥«Ñ£J  ≈∏Y  å`̀ë`̀dGh  ,(19
 ∫hCG  áæé∏dG  äó≤Y  å«M  ,ó©oH  øY

.¢ùeCG ìÉÑ°U ó©oH øY É¡JÉYÉªàLG
 áæéd  s¿CG  ≈`̀dEG  ójGõdG  äQÉ°TCGh
 á«fƒfÉ≤dGh  á«©jô°ûàdG  ¿hDƒ`̀°`̀û`̀dG
 ≥Ñ£J »``à``dG  ¿É`̀é`̀ ∏`̀ dG  ≈````̀ dhCG  ó`̀©`̀J
 ,ó©oH  ø`̀Y  äÉYÉªàL’G  ó≤Y  á«æ≤J
 áãjóM  äÉ«éeôH  ΩGóîà°SÉH  ∂dPh
 »∏Y  ¢`̀Uô`̀ë`̀H  Ió«°ûe  ,Ió`̀ª`̀à`̀©`̀eh
 ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  ídÉ°üdG  ídÉ°U  øH

 äÉ«fÉμeE’G  ô«aƒJ  ≈∏Y  iQƒ°ûdG
 ¿É`̀é`̀d  ø``̀ qμ``̀ª``̀J  »``̀à``̀ dG  äGhOC’Gh
 AGOCG  »`̀a  QGôªà°S’G  ø`̀e  ¢ù∏éªdG

.»©jô°ûàdG É¡∏ªY
 AÉ°†YCG  ¿CG  ójGõdG  âë°VhCGh
 øe Oó```̀Y ≈`̀∏`̀Y Gƒ``̀≤``̀aGƒ``̀J á`̀æ`̀é`̀∏`̀ dG
 ó≤©H  á°UÉîdG  äÉª«∏©àdGh  óYGƒ≤dG
 ™e  º¡HhÉéàH  ág qƒæe  ,äÉYÉªàL’G
 ƒgh ,ó©oH øY ´ÉªàL’G á«æ≤J π«©ØJ
 »àdG á«æWƒdG á«dhDƒ°ùªdG ¢ùμ©j Ée
 ºgò«ØæJh  ,º¡≤JÉY  ≈∏Y  É¡fƒ∏ªëj
 ¿CÉ°ûH  áª«μëdG  IOÉ«≤dG  äÉ¡«Lƒàd

.(19 ó«aƒc) ÉfhQƒc ¢Shô«a
 áæé∏dG  ¿CÉ``̀ H  ó``jGõ``dG  äOÉ````̀aCGh
 ó©oH  øY  »fÉãdG  É¡YÉªàLG  ó≤©à°S
 ¢ûbÉæà°Sh  ,(¢`̀ù`̀«`̀ª`̀î`̀dG)  Ωƒ``̀«``̀dG
 ¿CÉ°ûH  ¿ƒ`̀fÉ`̀b  ´hô`̀°`̀û`̀e  ¬`̀dÓ`̀N ø`̀e
 øjôëÑdG áμ∏ªe ø«H á©bƒe á«bÉØJG

.É«fÉÑ°SEGh
 áæéd  AÉ°†YCGh  ¢ù«FQ  Üô`̀YCGh
 øY á«fƒfÉ≤dGh á«©jô°ûàdG ¿hDƒ°ûdG
 ΩÉ©dG ø«eC’G Oƒ¡éd ôjó≤àdGh ôμ°ûdG
 ø«æªãe  ,áeÉ©dG  áfÉeC’G  »ØXƒeh
 á«æ≤J  IQGOEG  É¡àdòH  »àdG  Oƒ¡édG

 áfÉeC’ÉH  ä’É°üJ’Gh  äÉeƒ∏©ªdG
 É`̀ k°`̀Uƒ`̀°`̀ü`̀Nh ,¢`̀ù`̀∏`̀é`̀ª`̀∏`̀d á``eÉ``©``dG
 Iô`̀jó`̀e »`̀dó`̀«`̀Ñ`̀©`̀dG ô`̀«`̀Ñ`̀Y Ió`̀«`̀°`̀ù`̀dG
 …ƒ∏©dG  º°TÉg  ó«°ùdGh  ,IQGOE’G
 ,äÉ`̀eƒ`̀∏`̀©`̀ª`̀dG º`̀¶`̀f º`̀°`̀ù`̀b ¢`̀ù`̀«`̀FQ
 ∞`̀jô`̀©`̀Jh Ö``jQó``J ≈`̀∏`̀Y ¬`̀°`̀Uô`̀Mh
 ΩGóîà°SG  á`̀«`̀dBÉ`̀H  áæé∏dG  AÉ`̀°`̀†`̀YCG
 AGô`̀LEGh  ,ó©oH  øY  ´ÉªàL’G  á«æ≤J

.á«æ≤àdG √ò¡d áëLÉf ÜQÉéJ
 áæéd äó``̀cCG ,ô``̀NBG Ö`̀fÉ`̀L ø`̀e
 á«fƒfÉ≤dGh  á«©jô°ûàdG  ¿hDƒ`̀°`̀û`̀dG
 á«fƒfÉ≤dGh  ájQƒà°SódG  áeÓ°ùdG
 ¿ƒfÉ≤dG  QGó`̀°`̀UEÉ`̀H  ¿ƒ`̀fÉ`̀b  ´hô°ûe
 ºbQ  Ωƒ°Sôª∏d  ≥aGôªdG  ,…ôëÑdG

.2018 áæ°ùd (29)
 ¿ƒfÉb ´hô°ûe áæé∏dG âãëHh
 IOÉ`̀ª`̀dG  ≈``̀ dEG  á«fÉK  Iô`̀≤`̀a  á`̀aÉ`̀°`̀VEÉ`̀H
 äGAGô``````̀LE’G  ¿ƒ``̀fÉ``̀b  ø``̀e  (159)
 Ωƒ`̀°`̀Sô`̀ª`̀dÉ`̀H QOÉ``̀°``̀ü``̀dG á`̀«`̀FÉ`̀æ`̀é`̀dG
 Ω2002  áæ°ùd  (46)  º`̀bQ  ¿ƒfÉ≤H
 ¿ƒfÉ≤H  ìGôàb’G  ≈∏Y  AÉæH  ó©ªdG)
 øe  Ωó`̀≤`̀ª`̀dG  zá`̀dó`̀©`̀ª`̀dG  ¬à¨«°üH{
 ´hô°ûeh ,(ôbƒªdG ÜGƒædG ¢ù∏ée
 ¿ƒfÉb ΩÉμMCG ¢†©H πjó©àH ¿ƒfÉb

 QOÉ`̀°`̀ü`̀dG á`̀«`̀FÉ`̀æ`̀é`̀dG äGAGô```````̀LE’G

 áæ°ùd (46) ºbQ ¿ƒfÉ≤H Ωƒ°SôªdÉH

 ºbQ  Ωƒ°Sôª∏d  ≥`̀aGô`̀ª`̀dG  ,Ω2002

 äCGQ  å«M  ,Ω2019  áæ°ùd  (21)

 äÓ`̀jó`̀©`̀à`̀dG ™`̀e ≥`̀ aGƒ`̀à`̀dG á`̀æ`̀é`̀∏`̀dG

 ≈∏Y  ÜGƒædG  ¢ù∏ée  ÉgGôLCG  »àdG

.ø«fƒfÉ≤dG »Yhô°ûe

 ±Gó``̀gCG  »`̀a  áæé∏dG  äô`̀¶`̀fh

 äÓjó©àdGh  ,ø«fƒfÉ≤dG  » nYhô°ûe

 É`̀ª`̀¡`̀à`̀fQÉ`̀≤`̀e ™``̀e É`̀ª`̀¡`̀«`̀a IOQGƒ``````̀ dG

 OGóYEG  äQôb  Éª«a  ,òØædG  ¿ƒfÉ≤dÉH

 äÉYhô°ûªdG ¿CÉ°ûH á«fƒfÉ≤dG É¡FGQBG

 ¿É`̀é`̀∏`̀dG ≈```̀dEG É`̀¡`̀à`̀dÉ`̀MEGh ,á`̀KÓ`̀ã`̀ dG

.É¡à°SGQóH á°üàîªdG

..á«FÉbƒdG ô«HGóàdGh äGAGôLEÓd G kò«ØæJ

ó©oH øY É¡JÉYÉªàLG ó≤©J »àdG á«©jô°ûàdG á£∏°ùdG ¿Ééd ≈dhCG ziQƒ°ûdG á«©jô°ûJ{

 äGóéà°ùªdG ™e πeÉ©à∏d É¡JGOGó©à°SG øª°V
 ó«aƒc{  óéà°ùªdG  É`̀fhQƒ`̀c  ¢Shô«ØH  á≤∏©àªdG
 ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  äÉ¡«LƒJ  ≈∏Y  AÉ`̀æ`̀Hh  ,z19
 »dh  áØ«∏N  ∫BG  óªM  øH  ¿Éª∏°S  ô«eC’G  »μ∏ªdG
 ¢ù«Fôd  ∫hC’G  ÖFÉædG  ≈∏YC’G  óFÉ≤dG  ÖFÉf  ó¡©dG
 á«∏ª©dG  äGAGô``̀LEG  π«¡°ùJ  »a  AGQRƒ``dG  ¢ù∏ée
 »°ûØJ øe óë∏d ∞JÉμàdGh ,áÑ∏£dG ≈∏Y á«ª«∏©àdG
 Ωƒ∏©dG á©eÉL â≤∏WCG ,ÉfhQƒc ¢Shô«a QÉ°ûàfGh
 ºYódG  IóMhh  øNÉ°ùdG  §îdG  áeóN  á«≤«Ñ£àdG
 øY º«∏©àdG á«∏ªY ∫ÓN áÑ∏£dG IóYÉ°ùªd ,»æØdG
 º¡£HQh º¡JGQÉ°ùØà°SGh º¡à∏Ä°SCG ≈∏Y OôdGh ó©H
 äÉHƒ©°üdG  πc  π«dòàd  º¡JòJÉ°SCÉH  ô°TÉÑe  πμ°ûH
.á«FÉæãà°S’G IôàØdG √òg ∫ÓN º¡¡LGƒJ ób »àdG
 áHÉéà°SG  ΩÉ`̀¶`̀æ`̀ dG  Gò``̀g  ø`̀«`̀°`̀Tó`̀J  »``̀JCÉ``̀jh
 øjôëÑdG  áμ∏ªe  »`̀a  á«eƒμëdG  äÉ¡«Lƒà∏d
 ,óéà°ùªdG  ÉfhQƒc  ¢Shô«a  áHQÉëeh  ájÉbƒ∏d
 ±ƒbƒdGh ,á«ª«∏©àdG á«∏ª©dG á«HÉ«°ùfG ¿Éª°Vh
 äCGó`̀H  PEG  ,áÑ∏£dG  äÉÑ∏£àeh  äÉLÉ«àMG  ≈∏Y
 ¿Éª°†d  á∏jóH  á£N  ò«ØæJ  ≈∏Y  πª©dG  á©eÉédG
 ,áÑ∏£dG  ô`̀KCÉ`̀J  Ωó``̀Yh  á«ª«∏©àdG  á«∏ª©dG  ô«°S
 É¡àÑ∏W  áeóîd  É¡JÉ«fÉμeEG  πc  ô«î°ùJ  âæ∏YCÉa
 ,ó©H  øY  º«∏©à∏d  »fhôàμdE’G  º«∏©àdG  ΩÉ¶f  ôÑY
 ÉªH ,øNÉ°ùdG §îdG áeóNh ,»æØdG ºYódG áeóNh

.á©eÉédGh ÖdÉ£dG ø«H ∫É°üJ’G ádƒ¡°S øª°†j
 á∏ãªe  á©eÉédÉH  É«∏©dG  IQGOE’G  â`̀fÉ`̀ch
 Ö«gh  QƒàcódG  PÉà°SC’G  AÉæeC’G  ¢ù∏ée  ¢ù«FôH
 ¿É°ùZ QƒàcódG PÉà°SC’G á©eÉédG ¢ù«FQh áLÉîdG
 á≤∏©àªdG äÉjôéªdG á©HÉàe ≈∏Y â°UôM ób OGƒY
 ,»æØdG  ºYódGh  øNÉ°ùdG  §îdG  áeóN  ø«°TóàH
 áeóîd  äÉ«fÉμeE’G  πc  ô«î°ùJ  IQhô°V  IócDƒe
 º¡∏«°üëJ  ∫Éªμà°SG  »`̀a  º¡JóYÉ°ùeh  áÑ∏£dG

 »a º¡d IOÉØà°SG ôÑcCG ≥«≤ëJ øª°†j ÉªH »ª∏©dG
 .á«FÉæãà°S’G ±hô¶dG √òg

 PÉà°SC’G á©eÉédG ¢ù«FQ ócCG Oó°üdG Gòg »ah
 ºYO  ≈∏Y  á©eÉédG  ¢UôM  OGƒY  ¿É°ùZ  QƒàcódG
 º¡d √ôaƒJ Ée ∫ÓN øe º¡aGógCG ≥«≤ëàd É¡àÑ∏W
 á«©eÉédG  IÉ«ëdG  AGôKEG  »a  º¡°ùJ  äÓ«¡°ùJ  øe
 »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  äÉ¡«LƒàH  Gó«°ûe  ,º¡d
 ≈∏YCÉH ±hô¶dG √òg ™e πeÉ©àj …òdG ó¡©dG »dh
 çGóMC’G äGóéà°ùe ¬à©HÉàe ôÑY áªμëdG äÉLQO
 áeÓ°S  ≈∏Y  ¬°UôMh  ,∫hCÉ``̀H  k’hCG  äÉ`̀HÉ`̀°`̀UE’Gh
 Oƒ¡édG  ≈∏Y  ≈æKCG  Éªc  ,ø«ª«≤ªdGh  ø«æWGƒªdG
 ∫ÓN øe »dÉ©dG  º«∏©àdG  ¢ù∏ée É¡H  Ωƒ≤j  »àdG
 äÉ°ù°SDƒeh  äÉ©eÉédG  ™e  ôªà°ùªdG  π°UGƒàdG
 á«∏ª©dG  QGôªà°SG  ≈∏Y  ¬°UôMh  ,»dÉ©dG  º«∏©àdG
 π°†aCG  ≈∏Y  áÑ∏£dG  ∫ƒ°üM  ¿Éª°Vh  á«ª«∏©àdG

 ¬H Ωƒ≤J …òdG QÉÑédG πª©dÉH OÉ°TCG Éªc ,äÉeóîdG
 øe óë∏d  á«æ©ªdG  äÉ°ù°SDƒªdGh á«Ñ£dG  ºbGƒ£dG
 ¬«°†à≤J  ÉªH  ¬©e  πeÉ©àdGh  ,¢Shô«ØdG  QÉ°ûàfG

.á«aGôàM’G ô«jÉ©ªdG ≈∏YCG ≥ah áLÉëdG
 ™«ªL  ¿CÉ````̀ H  á``©``eÉ``é``dG  ¢``ù``«``FQ  ìô``̀ °``̀Uh
 ºjó≤àd  OGó©à°S’G  áÑgCG  ≈∏Y  á©eÉédG  »Ñ°ùàæe
 Gô«°ûe  ,á©eÉédG  áÑ∏£d  á`̀eRÓ`̀dG  äÉeóîdG  πc
 øNÉ°ùdG  §`̀î`̀dGh  »æØdG  º`̀Yó`̀dG  á`̀eó`̀N  ¿CG  ≈``̀dEG
 π«©ØJ  ≈∏Y  á©eÉédG  ¢`̀Uô`̀M  QÉ```WEG  »`̀a  »`̀JCÉ`̀J
 äÉeóîdG  ºjó≤J  »`̀a  É«LƒdƒæμàdG  ΩGó`̀î`̀à`̀°`̀SG
 ≈∏Yh ,IôμàÑªdG ∫ƒ∏ëdG ≈∏Y OÉªàY’Gh É¡àÑ∏£d
 ,É«LƒdƒæμàdG ≈∏Y áªFÉb á«cP äÉeóN çGóëà°SG
 áÑ∏£dG áeóîd É k̈ dÉH É keÉªàgG á©eÉédG »dƒJ å«M
 »Ñ°ùàæe  π`̀c  äÉ©∏£Jh  äÉLÉ«àMG  »Ñ∏j  ÉªH

.á©eÉédG

 ¿CG  OGƒY  ¿É°ùZ  QƒàcódG  PÉà°SC’G  í°VhCGh
 Qƒëe  √QÉÑàYÉH  ÖdÉ£dG  ≈``̀dEG  ô¶æJ  á©eÉédG
 ¿ƒμJ  ¿CG  ≈dEG  É kªFGO  ≈©°ùJh  ,á«ª«∏©àdG  á«∏ª©dG
 áeóN  ≈∏Y  QOÉb  π«L  èjôîàd  á¡Lƒe  É¡àdÉ°SQ
 ±QÉ©e  øe  ¬Ñ°ùàμj  ÉªH  ¬æWh  á©aQh  ¬©ªàée
 ¿CG  ≈`̀dEG  G kô«°ûe  ,¬à°SGQO  Iôàa  ∫Gƒ`̀W  äGôÑNh
 É¡££Nh  á©eÉédG  É¡H  Ωƒ≤J  »àdG  äGƒ`̀£`̀î`̀dG
 »àdG  ±hô¶dG  √òg  »a  IOóéàªdGh  Iôªà°ùªdG
 ájRƒ¡L  ócDƒJ  ºdÉ©dG  ∫hO  øe  ójó©dG  É¡H  ôªJ
 OÉéjEGh  ±hô¶dG  ∞∏àîe  ™e  πeÉ©à∏d  á©eÉédG
 »àdG  äÉeóîdG  ôjƒ£J  ôÑY  áeGóà°ùªdG  ∫ƒ∏ëdG
 »àdG É¡àjDhQ ≥«≤ëJ ≈dEG ’ƒ°Uh É¡àÑ∏£d É¡eó≤J
 Ée  ,áÑ∏£∏d  äÉeóîdG  π°†aCG  ô«aƒJ  ≈∏Y  õcôJ
 ø«°ùëJh  á«ªjOÉcC’G  É¡Jô«°ùe  õjõ©J  »a  º¡°ùj

.áÑ∏£∏d á«ª«∏©àdG äÉLôîªdG á«Yƒf

á©eÉédGh ÖdÉ£dG ø«H π°UGƒàdG á«∏ªY π«¡°ùàd

 §`̀ î`̀ dG á``̀ eó``̀ N ≥``∏``£``J á`̀ «`̀ ≤`̀ «`̀ Ñ`̀ £`̀ à`̀ dG Ωƒ``̀ ∏``̀ ©``̀ dG á``̀©``̀eÉ``̀L
 É¡àÑ∏W  äGQÉ``°``ù``Ø``à``°``SGh  á`̀ ∏`̀ Ä`̀ °`̀ SCG  ≈`̀ ∏`̀ Y  Oô``̀∏``̀d  ø`̀ NÉ`̀ °`̀ ù`̀ dG

 ´óJ ºdh ,ÉeGõdEG ºª©J ºdh ,GQGôb ádhódG Qó°üJ ºd
 äGƒ£N  PÉîJG  ≈`̀dEG  á«dÉe  á°ù°SDƒeh  ∂æH  …CG  GQÉÑLEG
 øª°V  ádhódG  äGAGô`̀LE’  áªYGO  äGAGô`̀LEGh  äGQOÉÑeh
 »a Ée πc øμdh ,¬JÉ«YGóJh ÉfhQƒc ¢Shô«Ød …ó°üàdG
 π«LCÉJ ƒëf z™«é°ûJ ..¬«LƒJ ..åM{ øY IQÉÑY ôeC’G
 ø«æWGƒªdGh  ÉfhQƒc  ¢Shô«a  øe  øjôKCÉàªdG  •É°ùbCG
 QƒeC’G  ¿ƒμJ  ≈àM  ,’hCG  Gòg  ..OGó°ùdG  »a  øjôã©àªdG
 ’h ,ádhódG  ≈∏Y π°†a  ¬d  ∂æH  ’  ,ájGóÑdG  øe  áë°VGh

.øWGƒe ≈∏Y áqæe É¡d á«dÉe á°ù°SDƒe
 ¿hO øe á«dÉªdG äÉ°ù°SDƒªdGh ∑ƒæÑdG âª°U ,É«fÉK
 ø«æWGƒªdGh øWƒ∏d ºYO hCG ∑ôëJ hCG IQOÉÑe …CG ºjó≤J
 ,ÉfhQƒc ¢Shô«a á¡LGƒe »a á«æ°†ªdG Oƒ¡édG πX »a
 øjOƒLƒª∏d  AÉ°ûY hCG  AGóZ áÑLh ≈àM z¬∏dG  AÉ°T  ¿EG{
 ô«Z  ∞bƒeh  ,Öjôe  âª°U  ƒg  ,»Ñ£dG  ôéëªdG  »a

 .á«©ªàéªdG ácGô°û∏d ÜÉ«Zh ,»HÉéjEG
 ,á«dÉªdG  äÉ°ù°SDƒªdGh  ∑ƒæÑdG  äQOÉ`̀ H  ƒd  ,ÉãdÉK
 •É`̀°`̀ù`̀bCG π`̀«`̀LCÉ`̀J äQô```̀ bh ,É`̀¡`̀æ`̀e á`̀«`̀æ`̀Wƒ`̀dG á`̀°`̀UÉ`̀Nh
 ∂dP  ¿EÉ`̀a  ,ô¡°TC’G  øe  Oó©d  ø«ªgÉ°ùªdGh  ø«æWGƒªdG
 ,»Ñ©°ûdG »æWƒdG Égó«°UQ øe ójõ«°Sh ,É¡d Ö°ùë«°S
 ÉeÉªJ ,í°VGh πμ°ûH á«æWƒdG á«dhDƒ°ùªdG ºLôà«°S Éªc
 áæ°ùdG  ∂∏J  »a  ¿CÉ`̀H  ,Ωƒ`̀j  äGP  ¢SÉædG  Égôcòà«°S  Éªc
 ,OÉÑ©∏d  ájô¡°ûdG  •É°ùbC’G  π«LCÉJ  ≈dEG  ∑ƒæÑdG  äQOÉ`̀H
 ¿ƒμj  ¿CG  øe  ’óH  ,¢SÉædÉH  ô©°ûJ  ÉcƒæH  Ó©a  âfÉch
 â∏îH áæ°ùdG ∂∏J »a ¬fCG ¢SÉædG ¬∏bÉæà«°S …òdG åjóëdG
 Ωó≤J  ºdh  ,øWGƒªdGh  øWƒdG  ™e  ±ƒbƒdG  øY  ∑ƒæÑdG

.ÉØJÉμJh Gó°VÉ©J ôcòj »°T …CG
 ≥≤ë«°S  ájô¡°ûdG  •É`̀°`̀ù`̀bC’G  π`̀«`̀LCÉ`̀J  ¿CG  ,É`̀©`̀HGQ
 É¡aô°U  ºà«°S  ,á«dÉe  Iô``ah  ø«ªgÉ°ùªdGh  øWGƒª∏d
 ,OÓÑdG  π`̀NGO  äÉ©ªéªdGh  äÓëªdGh  ¥Gƒ`̀°`̀SC’G  »`̀a

 ∂jôëJ  »a  ºgÉ°ùjh  ,»æWƒdG  OÉ°üàb’G  ¢û©æ«°S  Éªe
 IQÉéàdGh  ôLÉàdG  ≈∏Y  ôFÉ°ùîdG  ∞«ØîJh  ,¥ƒ°ùdG
 ájô¡°ûdG  •É`̀°`̀ù`̀bC’G  ∫Gƒ```̀eCG  Ö`̀gò`̀J  ø`̀ dh  ,á«æjôëÑdG
 ôØ°ùdG  Oƒj  ó`̀MCG  ’h  Qƒ¶ëe  ôØ°ùdG  ¿C’  êQÉîdG  ≈`̀dEG
 ÉªHQh  ,Ωƒ«dG  á«LQÉîdG  áMÉ«°ùdG  »a  ¬dGƒeCG  ±ô°Uh

.∞«°üdG »a
 ∫Gƒ`̀eC’Gh  ,ájô¡°ûdG  •É°ùbC’G  π«LCÉJ  ¿CG  ,É°ùeÉN
 º¡°ùà°S  ,äÉjôà°ûªdGh  ¥Gƒ`̀°`̀SC’G  »a  ±ô°üà°S  »àdG
 áÑjô°V òNCÉJ  ádhódG  ¿C’  ,ádhódG  áfGõN ºYO  »a  ∂dòc
 É¡«∏Y  É`̀gDhGô`̀°`̀T  ºàj  áYÉ°†H  π`̀ch  ,áaÉ°†ªdG  áª«≤dG
 πH  ,ádhódG  áfGõN  »a  πNóà°S  ∫GƒeC’G  ∂∏Jh  ,áÑjô°V

.ájô¡°ûdG •É°ùbC’G π«LCÉJ Iôàa »a É°TÉ©àfG ≥≤ëà°Sh
 ô°†j  ød  ájô¡°ûdG  •É°ùbC’G  π«LCÉJ  ¿CG  ,É°SOÉ°S
 ,á«dÉªdG  äÉ°ù°SDƒªdGh  ∑ƒæÑdG  Iƒb  »a  ÉÑ∏°S  ôKDƒj  hCG
 ∫ÉªYC’  iôÑμdG  áÑ°ùædG  πμ°ûJ  ’  •É`̀°`̀ù`̀bC’G  ∂∏J  ¿C’
 ∑ƒæÑdG  ¿CG  ÖfÉéH  ,É¡JGQÉªãà°SGh  É¡©jQÉ°ûeh  ∑ƒæÑdG
 ≈∏Y  ≈dhC’G  •É°ùbC’G  »a  É¡MÉHQCG  äòNCG  ¢SÉ°SC’G  »a

.ÉbÓWEG Qô°†àJ ø∏a »dÉàdÉHh ,¢Vhô≤dG
 å©Ñj ’CG Öéj ájô¡°ûdG •É°ùbC’G π«LCÉJ ¿CG ,É©HÉ°S
 ¢Vôà≤ªdGh øWGƒªdG  ¿CÉH  ¢SÉæ∏d  á«HÉéjEG  ô«Z ádÉ°SôH
 π«LCÉJ  hCG  áeóN  …CG  ∫Éæj  ød  Éjô¡°T  OGó°ùdÉH  Ωõà∏ªdG
 »a  ,áÑ©°üdG  ±hô`̀¶`̀dG  »`̀a  ,Ωƒ`̀°`̀SQ  hCG  ó`̀FGƒ`̀a  ¿hó``H
 øe  Üô¡àªdG  ¢Vôà≤ªdG  hCG  ôã©àªdG  øWGƒªdG  ¿CG  ø«M
 ∑ƒæÑdG ºYOh áØbh ∫Éæjh áeóî∏d ≥ëà°ùªdG ƒg OGó°ùdG

.áægGôdG ±hô¶dG »a ¬©e äÉ°ù°SDƒªdGh
 CGóH  ™°VƒdGh  ,»°†ªJ  ΩÉ`̀jC’G  ¿EÉ`̀a  ..ô`̀NBGh  Gô«NCG
 Éªc  ,¿OÉ`̀©`̀ª`̀dG  ∞°ûμJ  »`̀à`̀dG  »`̀g  ∞`̀bGƒ`̀ª`̀dGh  ,ó≤©àj
 ácGô°ûdGh  á«æWƒdG  á«dhDƒ°ùªdG  ≈æ©e  í°VƒJ  É¡fCG

!!..ÉfÓYEGh ’ƒb ’ ,É≤«Ñ£Jh Ó©a á«©ªàéªdG

ó«ªëŸG ó«ª malmahmeed7@gmail.com

?∑ƒæÑdG âª°üJ GPÉªd ..•É°ùbC’G π«LCÉJ

 »ªjOÉcCGh  »ª∏Y  RÉ`̀é`̀fEG  »`̀a
 á`̀«`̀æ`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀ dG á``̀∏``̀é``̀ª``̀dG â``ë``é``f
 ∫ƒ°üëdG  »a  (á«Ñ©°ûdG  áaÉ≤ãdG)
 π`̀eÉ`̀©`̀e OÉ``̀ª``̀à``̀YG ô`̀ «`̀ jÉ`̀ ©`̀e ≈``̀∏``̀Y
 á«©LôªdG  äGOÉ¡°ûà°S’Gh  ô«KCÉàdG
 á`̀ «`̀ Hô`̀©`̀ dG á``«``ª``∏``©``dG äÓ``̀é``̀ª``̀∏``̀d
 ø«H  ø`̀e  ,  ARCIF  z∞`̀«`̀°`̀SQCG{
 ∞∏àîe  »`̀a  á«ª∏Y  á∏ée  4300
 1400  ø`̀Y  Qó°üJ  äÉ°ü°üîàdG

.É«HôY Gó∏H 20 »a á«ª∏Y áÄ«g
 ¿Ó``````̀YEG ∫Ó``````̀N ∂``````̀dP AÉ``````̀L
 …ƒ`̀æ`̀°`̀ù`̀dG É`̀gô`̀jô`̀≤`̀J z∞``̀«``̀ °``̀SQCG{
 ≈≤à∏ªdG  äÉ«dÉ©a  øª°V  ™`̀HGô`̀ dG
 êÉ```̀à```̀fE’G äGô```̀°```̀TDƒ```̀e) »`̀ª`̀ ∏`̀ ©`̀ dG
 »ªdÉ©dGh »Hô©dG »ª∏©dG åëÑdGh
 º«∏©à∏d  á«ªbôdG  ä’ qƒ`̀ë`̀à`̀dG  »`̀a
 ó≤Y …ò```̀ dG  (»``Hô``©``dG  »`̀©`̀eÉ`̀é`̀dG
 á©eÉédG  ™`̀e  ¿hÉ`̀©`̀à`̀dÉ`̀H  Gô``NDƒ``e

.ähô«H »a á«μjôeC’G
 áaÉ≤ãdG)  ôjôëJ  ¢ù«FQ  ∫Ébh
 »a  áØ«∏N  ¬∏dGóÑY  »∏Y  (á«Ñ©°ûdG
 :øjôëÑdG  AÉ`̀Ñ`̀fCG  ádÉcƒd  íjô°üJ
 »ª∏©dG  RÉ`̀é`̀f’G  Gò¡H  ¿hQƒ`̀î`̀a{
 øe É`̀æ`̀≤`̀≤`̀M …ò````̀dG »```̀ª```̀jOÉ```̀cC’Gh
 á`̀jDhô`̀ dG OÉ``©``HCG ø`̀e G kAõ```̀L ¬`̀dÓ`̀N
 Iô°†ëd  ô`̀gGõ`̀ dG  ó¡©∏d  ájôμØdG
 áμ∏ªe  ∂``∏``e  á``̀dÓ``̀é``̀dG  Ö``MÉ``°``U
 ¬∏dG  ¬`̀¶`̀Ø`̀M- ió`̀Ø`̀ª`̀dG  ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG
 á∏éªdG  ¿CG  á``°``UÉ``Nh  -√É`````̀YQh
 Qhó°U  òæe  É¡≤JÉY  ≈∏Y  äò```NCG
 2008  π`̀ jô`̀ HCG  »`̀a  ∫hC’G  É`̀gOó`̀Y
 á`̀«`̀ª`̀dÉ`̀©`̀dG ô`̀«`̀jÉ`̀©`̀ª`̀dÉ`̀H ΩGõ```̀à```̀d’G
 çƒëÑdG ´É°†NEGh ,»ª∏©dG ô°ûæ∏d
 øe  ≥«bódG  º««≤à∏d  É¡«dEG  áeó≤ªdG
 »a  øjõ«ªàe  ø«°ü°üîàe  π`̀Ñ`̀b
 íæe  Éªe  ,º¡JÉ°UÉ°üàNG  ∫ƒ≤M
 ∫ÓN øe á«ª∏Y á«bGó°üe á∏éªdG
 ø«ãMÉÑdG  ™e  »eÉæàªdG  ¿hÉ©àdG
 á`̀aÉ`̀≤`̀ã`̀dGh çGô`̀à`̀∏`̀ d ø``«``°``SQGó``dGh
 ø`̀Wƒ`̀dGh  øjôëÑdG  »`̀a  á«Ñ©°ûdG
 √òg  É¡d  â≤≤Mh  ,ºdÉ©dGh  »Hô©dG
 ™°SGƒdG  ÉgQÉ°ûàfG  á«bGó°üªdG

.zkÉ«ªdÉYh kÉ«HôY
 :á`̀ Ø`̀ «`̀ ∏`̀N »``̀ ∏```Y ±É`````̀ °`````̀VCGh
 (á«Ñ©°ûdG  á`̀aÉ`̀≤`̀ã`̀dG)  á`̀∏`̀é`̀e  ¿EG{

 πÑb ø`̀e RÉ``̀é``̀f’G Gò`̀¡`̀H â`̀aô`̀°`̀û`̀J
 (∞`̀«`̀°`̀SQCG)  ¿ƒμd  ô«KCÉàdG  πeÉ©e
 áªî°V  á`̀«`̀Hô`̀Y  äÉ`̀ fÉ`̀ «`̀ H  Ió``̀YÉ``̀b
 äÓéª∏d á«©LôªdG äGOÉ¡°ûà°SÓd
 á¨∏dÉH  IQOÉ°üdG  áª qμëªdG  á«ª∏©dG
 ,äÉ°ü°üîàdG ∞∏àîe »a á«Hô©dG
 äÉ`̀fÉ`̀«`̀H á`̀«`̀dÉ`̀Y IOƒ``é``H »`̀£`̀¨`̀Jh
 á¡L  500  ÜQÉ`̀≤`̀j  É`̀e  äÉeƒ∏©eh
 õ`̀cô`̀eh á`̀©`̀eÉ`̀L) á`̀«`̀Hô`̀Y á`̀«`̀ª`̀∏`̀Y
 (á«ª∏Y  áÄ«g  hCG  á«©ªLh  »ãëH
 É¡∏«∏ëJh  É¡«∏Y  ´Ó```̀W’G  øμªj
 »a É`̀¡`̀eGó`̀î`̀à`̀°`̀SGh É`̀¡`̀à`̀cQÉ`̀°`̀û`̀eh
 πeÉ©e  ™°†îjh  ,çƒëÑdG  OGó`̀YEG
 ¢ù∏ée ±Gô°TE’ (∞«°SQCG) ô«KCÉàdG
 ø«∏ãªe  ø`̀e  ¿ qƒ`̀μ`̀à`̀j  ¢ü°üîàe
 É¡æe  á`̀«`̀dhOh  á«HôY  äÉ¡L  Ió©d
 á«Hôà∏d »ª«∏bE’G ƒμ°ùfƒ«dG Öàμe
 ,ähô`̀«`̀Ñ`̀H á`̀«`̀Hô`̀©`̀dG ∫hó````̀ dG »``̀a
 É«°SBG  Üô¨d  IóëàªdG  º`̀eC’G  áæéd
 ,ájQóæμ°SE’G  áÑàμe  ,(Gƒ`̀μ`̀°`̀SE’G)
 á«©ªL  ,á`̀aô`̀©`̀e  äÉ`̀fÉ`̀«`̀H  Ió``YÉ``b
 /á«ªdÉ©dG  á°ü°üîàªdG  äÉÑàμªdG
 áæéd  ≈dEG  áaÉ°VE’ÉH  ,è«∏îdG  ´ôa
 …hP ø««ªjOÉcCGh AGôÑN øe á«ª∏Y
 ∫hO  IóY  øe  Ió`̀FGQ  á«ª∏Y  á©ª°S

.É«fÉ£jôH ≈dEG áaÉ°VE’ÉH á«HôY

 á«∏°üa  ¿CG  ôcòdÉH  ôjóédGh
 Qó°üJ  »àdG  (á«Ñ©°ûdG  áaÉ≤ãdG)
 á∏ée »g ,2008 ΩÉY òæe ΩÉ¶àfÉH
 º∏Y AGôÑN πÑb  øe áª qμëe á«ª∏Y
 ,á«fÉ°ùfE’G  Ωƒ`̀∏`̀©`̀dGh  Qƒ∏μdƒØdG
 áaÉ≤ãdG)  øjôëÑdG  ø`̀e  ÉgQó°üJ
 (ô`̀°`̀û`̀æ`̀dGh  äÉ`̀°`̀SGQó`̀∏`̀ d  á«Ñ©°ûdG
 áμ∏ªªH  »μ∏ªdG  ¿GƒjódG  øe  ºYóH
 áª¶æªdG) ™e ¿hÉ©àdÉHh øjôëÑdG
 IOV(»Ñ©°ûdG  øØ∏d  á`̀«`̀dhó`̀dG
 ,äÉ`̀¨`̀d  çÓ`̀ã`̀H  É`̀ «`̀ bQh Qó`̀°`̀ü`̀J  PEG
 ºLôàJh  ,kGó`̀∏`̀H  165  »`̀a  ´Rƒ``̀Jh
 É¡©bƒe ≈∏Y á«ªdÉY äÉ¨d â°S ≈dEG

:»fhôàμdE’G
www.folkculturebh.org

 ¿Éæàe’ÉH áØ«∏N »∏Y ¬LƒJh
 øH  ó`̀dÉ`̀N  ï«°ûdG  ≈``̀ dEG  ô`̀jó`̀≤`̀à`̀dGh
 ¿Gƒ`̀jó`̀dG  ô``̀jRh  áØ«∏N  ∫BG  ó`̀ª`̀MCG
 á∏éªdG  √ò``̀g  √É`̀≤`̀∏`̀J  É`̀ª`̀d  »`̀μ`̀∏`̀ª`̀dG
 áaÉc  kGô`̀cÉ`̀°`̀T  ,ó«°†©Jh  º`̀YO  ø`̀e
 AÉ`̀°`̀†`̀YCGh  á∏éªdG  »`̀a  ø«∏eÉ©dG
 »àdG ájQÉ°ûà°S’Gh á«ª∏©dG áÄ«¡dG
 ≈dEG  á«aGôàM’G  ºgOƒ¡L  â°†aCG
 Gò¡H ºgCÉægh ,áÑ«£dG èFÉàædG √òg
 …òdG  »ªjOÉcC’Gh  »ª∏©dG  RÉéf’G

 .á«dÉ¨dG øjôëÑdG áμ∏ªªd ≥≤ëJ

π°üëJ  á`̀ «`̀ Ñ`̀ ©`̀ °`̀ û`̀ dG  á``aÉ``≤``ã``dG  á`̀ ∏`̀ é`̀ e
»HôY  »``ª``jOÉ``cCG  »`̀ª`̀∏`̀Y  OÉ`̀ ª`̀ à`̀ YG  ≈`̀∏`̀Y

 á«eÓ°SE’G  ¿hDƒ`̀°`̀û`̀∏`̀d  óYÉ°ùªdG  π`̀«`̀cƒ`̀dG  ø`̀∏`̀YCG
 ±É```̀bhC’Gh á`̀«`̀eÓ`̀°`̀SE’G ¿hDƒ`̀°`̀û`̀ dGh ∫ó`̀©`̀dG IQGRƒ```̀H
 ´hô°ûe  øe  AÉ¡àf’G  ¿É£≤dG  ôgÉW  óªëe  QƒàcódG
 G kô«°ûe ,´ÉaôdG á≤£æªH »©jhôdG ∞°Sƒj óé°ùe AÉæH
 ºà«°S  á«æ°ùdG  ±É`̀bhC’G  IQGOEG  ™e  ≥«°ùæàdÉH  ¬fCG  ≈dEG
 óé°ùªdG  ó««°ûJ  ´hô°ûªd  á«FÉ¡ædG  áæjÉ©ªdG  AGô`̀LEG

.¬d »ª°SôdG ìÉààa’G πÑb
 ¿CG  á«eÓ°SE’G  ¿hDƒ°û∏d  óYÉ°ùªdG  π«cƒdG  ôcPh
 AÉæH ≈∏Y ±ô°TCG  IQGRƒdÉH á«°Sóæ¡dG ™jQÉ°ûªdG º°ùb
 äÉ¡«Lƒàd  Gò«ØæJ  á«é«JGôà°SG  á£N  ≥ah  ,óé°ùªdG
 ∫BG  ≈°ù«Y  øH  óªM  ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U  Iô°†M
 äÉLÉ«àMG á«Ñ∏J IQhô°†H ióØªdG OÓÑdG πgÉY áØ«∏N
 πc  á©«ÑW  Ö°ùëH  á«æjódG  äÉeóîdG  ø`̀e  »`̀dÉ`̀gC’G
 É¡H ∫ƒª©ªdG äÉWGôà°T’Gh äGAGôLEÓd É≤ahh á≤£æe
 øª°V √DhÉæH ºJ óé°ùªdG ¿CG ≈dEG Éàa’ ,¿CÉ°ûdG Gòg »a

.IOÉÑ©dG QhO QÉªYEG ™jQÉ°ûªd ájƒæ°ùdG á£îdG
 ´hô°ûªd á«dÉªL’G áØ∏μdG ¿CG ≈dEG ¿É£≤dG QÉ°TCGh

 GQÉæjO 311^682 â¨∏H »©jhôdG ∞°Sƒj óé°ùe AÉæH
 ¿ƒfÉªKh ¿ÉæKGh áFÉªà°Sh ÉØdCG ô°ûY óMCGh áFÉªKÓK)
 ΩGóîà°SG  IÉYGôe  ™e  √DhÉæH  ºJh  ,(É«æjôëH  GQÉæjO
 á«dÉ©dG  IOƒédG  äGP  äÉÑ«£°ûàdGh  áãjóëdG  OGƒªdG
 ∫ÉªYC’  áØ∏μdG  π«∏≤Jh  óé°ùªdG  ôªY  ≈∏Y  á¶aÉëª∏d
 äÉWGôà°T’Gh  ô«jÉ©ªdG  ™e  ≥aGƒàj  ÉªHh  áfÉ«°üdG
 ≈∏Y ®ÉØëdGh IOÉÑ©dG  QhO ô«ª©Jh AÉæÑd  á«ª«¶æàdG
 AGOCÉH  ø«æWGƒªdG  áLÉM  »Ñ∏j  ÉªH  »fGôª©dG  è«°ùædG

.á«æjódG ºgôFÉ©°T
 óé°ùª∏d  á«dÉªLE’G  áMÉ°ùªdG  ¿CG  ôcòdÉH  ôjóédG
 PEG  ,ø``̀jQhO  ≈∏Y  …ƒàëjh  ,É©Hôe  Gôàe  645  ≠∏ÑJ
 ∫ÉLô∏d  IÓ°üdG  áYÉb  ≈∏Y  »`̀°`̀VQC’G  Qhó`̀ dG  πªà°ûj
 ™°ùàJh AÉ°ùæ∏d IÓ°U áYÉbh ,ø«∏°üe 308`d ™°ùàJh
 …ƒàëj Éª«a ,√É«e »JQhOh ø«JCÉ°†«eh ,á«∏°üe 54`d
 Ωƒf »àaôZ øe áfƒμe ¿PDƒª∏d á≤°T ≈∏Y ∫hC’G QhódG
 øe áfƒμe ΩÉeEÓd á≤°Th ,√É«e IQhOh ïÑ£eh ádÉ°Uh

.√É«e »JQhOh ,ïÑ£eh ,ádÉ°Uh ,Ωƒf »àaôZ

 ó««°ûJ  ø`̀e  »¡`à`æ`J  zá`̀«`̀eÓ`̀°`̀SE’G  ¿hDƒ`̀ °`̀ û`̀ dG{
´É``aô``dG »``̀a z»``̀©``̀jhô``̀dG ∞`̀ °`̀ Sƒ`̀ j{ ó`̀é`̀°`̀ù`̀e
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¢UÉ°ü≤dG óª :Öàc
 á©HGôdG  IôFGódG  πãªe  ÖdÉW

 ôªY  á«HƒæédG  …ó`̀∏`̀H  ¢ù∏éªH

 á«æ©ªdG  äÉ`̀¡`̀é`̀dG  ø`̀ª`̀Mô`̀dGó`̀Ñ`̀Y

 ájQÉéàdG  Qƒ`̀eC’É`̀H  á°üàîªdGh

 π«°üëJ  »``̀ a  ô``¶``æ``dG  IOÉ```̀YEÉ```̀ H

 á`̀aÉ`̀°`̀†`̀ª`̀dG á`̀ª`̀ «`̀≤`̀ dGh Ωƒ``̀°``̀Sô``̀dG

 »ªdÉ©dG AÉHƒdG á∏μ°ûe ™e ÉæeGõJ

.ÉfhQƒc ¢Shô«a

 ô`̀«`̀HGó`̀à`̀dG π``̀X »``̀a :∫É`````̀bh

 ¿Éª°†d  ájRGôàM’G  äGAGôLE’Gh

 ≥ah  á`̀aÉ`̀c  äÉ©ªàéªdG  áeÓ°S

 áª¶æªd  ô«jÉ©ªdGh  äÉª«∏©àdG
 QÉ°ûàfG AGƒàM’ á«ªdÉ©dG áë°üdG
 äÉ`̀©`̀ª`̀é`̀à`̀dG Ö``̀æ``̀é``̀Jh AÉ```̀Hƒ```̀ dG
 É¡dÉμ°TCG  á`̀aÉ`̀μ`̀H  äÉ```̀eÉ```̀MOR’Gh
 áÑ°ùædÉH  ¬æe  ó`̀H  ’  Qô°†dG  ¿EÉ`̀ a
 Ó°†a  QÉ`̀é`̀à`̀ dG  QÉ``̀Ñ``̀ch  QÉ`̀¨`̀°`̀ü`̀d
 OGô``````̀ aC’Gh ø`̀jô`̀ª`̀ã`̀à`̀°`̀ù`̀ª`̀dG ø```Y
 ´É£≤dG  »a  ø«∏eÉ©dG  ø«æWGƒªdG

.…QÉéàdG
 ´É£≤dG  ¿CG  É`̀ª`̀H  :±É``̀°``̀VCGh
 Ö`̀«`̀°`̀ü`̀æ`̀dG ¬```̀d ¿É````̀c …QÉ``̀é``̀ à``̀ dG
 OÉ`̀ë`̀dG ¢`̀VÉ`̀Ø`̀î`̀f’G »``̀a ô``̀Ñ``̀cC’G
 »a  ¿ƒ∏ª©j  ø`̀jò`̀dG  OGô```aC’G  ¿EÉ`̀ a

 πeC’G  ºghóëj  …QÉéàdG  ´É£≤dG
 á°SGQód áeƒμëdG ¿hÉ©J ìôà≤ªH
 πμ°ûH  áÑ°SÉæªdG  ¥ô£dG  åëHh
 ∞∏àîe ±É≤jEG  »a ™jô°Sh …óL
 ∂`̀dPh  º¡æe  á∏°üëªdG  Ωƒ`̀°`̀Sô`̀dG
 ´QÉ`̀°`̀û`̀dG  PÉ``̀≤``̀fE’  â``bDƒ``e  πμ°ûH
 »¡æJ ó``b  á``KQÉ``c  ø``e …QÉ`̀é`̀à`̀ dG
 »a á∏eÉ©dG  ™jQÉ°ûªdG  øe ójó©dG

.…QÉéàdG ´É£≤dG
 IQOÉÑªH  øªMôdGóÑY  OÉ°TCGh
 á`̀«`̀æ`̀Wƒ`̀dG äBÉ``̀°``̀û``̀æ``̀ª``̀dG ió``````̀MEG
 »æWƒdG  ÖfÉédG  »a  á«aô°üªdG
 »`̀fÉ`̀°`̀ù`̀fE’G  Ö`̀fÉ`̀é`̀dG  »``̀ah  ’hCG
 ¢Vhô≤dG •É°ùbCG π«LCÉJ »a É«fÉK
 øjôKCÉàª∏d  ájQÉ≤©dGh  á«°üî°ûdG
 √ò``̀g ô`̀Ñ`̀à`̀©`̀J å``̀«``̀M É``̀ fhQƒ``̀μ``̀ H
 ôjó≤Jh  RGõ`̀à`̀YG  πëe  IQOÉ`̀Ñ`̀ª`̀dG
 á«fÉμeEG á«æ©ªdG äÉ¡édG øe ÓeBG
 ≥≤ëj ÉªH »dÉëdG ™°VƒdG á°SGQO
 øe  ™ªàéªdG  ∂°SÉªJ  øª°†jh
 »eƒμëdG  º`̀Yó`̀ dG  IOÉ````̀YEG  ∫Ó``̀N
 ¢†ØNh AÉªdGh AÉHô¡μdG ô«JGƒØd
 πª©dG  ¥ƒ°S  º«¶æJ  áÄ«g  Ωƒ°SQ
 ∑Ó`̀e å``̀Mh Iô`̀à`̀Ø`̀dG  äGP ∫Ó``̀N
 4 äGQÉéjEG ¢†ØN ≈∏Y äGQÉ≤©dG
 OGó°S π«LCÉJ hCG  ≈fOCG  óëc ô¡°TCG
 ¿hÉ©J Éæªãe OƒcôdG ô¡°TCG QÉéjEG
 áæëªdG  √ò``̀g  RhÉ`̀é`̀à`̀d  ™«ªédG
 Ö©°Th IOÉ«b ßØëj ¿CG ¬∏dG É«YGO

 .√hôμe πc øe øjôëÑdG
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®ƒØë`e ΩÓ`°SEG:Ëó≤Jeslammahfoouz@hotmail.com

 IòîàªdG  ájRGôàM’G  äGAGô`̀LE’G  QÉ`̀WEG  »a
 ,(19  Gó`̀«`̀aƒ`̀c)  É`̀fhQƒ`̀c  ¢Shô«a  ø`̀e  ájÉbƒ∏d
 ¢ù«FQ  Qó`̀°`̀UCG  ,™«ªédG  áeÓ°S  ≈∏Y  É`̀ kXÉ`̀Ø`̀Mh
 ≈∏YC’G  ¢ù∏éªdG  ¢ù«FQ  ÖFÉf  õ««ªàdG  áªμëe
 ñQDƒªdG  2020  áæ°ùd  (10)  ºbQ  G kQGô`̀b  AÉ°†≤∏d
 á«FÉ°†≤dG  äGAGô`̀LE’G  ¿CÉ°ûH  2020  ¢SQÉe  18
 ,ÉfhQƒc  ¢Shô«a  QÉ°ûàfG  øe  óë∏d  ájRGôàM’G
 á«©ªL ™``̀e …QhÉ``°``û``J  AÉ`̀≤`̀ d  ó`̀≤`̀Y  ó`̀©`̀H  ∂```̀ dPh
 ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  º¡eó≤àj  á«æjôëÑdG  ø«eÉëªdG

 .…ƒjóH óªMCG ø°ùM »eÉëªdG IQGOE’G
 ,¢ù∏éªdG  ¢ù«FQ  Ö`̀FÉ`̀f  QGô``̀b  Ö`̀Lƒ`̀ª`̀Hh
 OóY  π«∏≤Jh  ,äÉ°ù∏édG  OóY  ¢ü«∏≤J  ºà«°S  ¬fEÉa
 Oóe  ójóëJh  ,á°ù∏L  πμd  ádhGóàªdG  ihÉ`̀Yó`̀dG
 ó`̀MC’G  Ωƒ`̀j  ïjQÉJ  øe  G kAó`̀ H  ∂`̀ dPh  ,äÓ«LCÉà∏d

 .øjô¡°T Ióe ≈dEG ¢SQÉe 22 ΩOÉ≤dG
 ø`̀ «`̀ eÉ`̀ë`̀ª`̀ dG ™``̀«``̀ª``̀L ¢``̀ù``̀∏``̀é``̀ª``̀dG å`````̀Mh
 øe  IOÉØà°S’G  ≈∏Y  ø«©LGôªdGh  ø«°VÉ≤àªdGh
 ≈∏Y  IôaGƒàªdG  á«dó©dGh  á«FÉ°†≤dG  äÉeóîdG
 áÑ°ùædÉH  ∂`̀ dPh  ,á«fhôàμdE’G  áeƒμëdG  áHGƒH
 ,á`̀«`̀Yô`̀°`̀û`̀dGh á`̀jQÉ`̀é`̀à`̀ dGh á`̀«`̀fó`̀ª`̀dG º`̀cÉ`̀ë`̀ª`̀∏`̀d

 .ò«ØæàdG ºcÉëeh
 ≈∏Y ´ÓW’G ó©H ¬fCG QGô≤dG ¢üf »a AÉLh
 Ωƒ°SôªdÉH  QOÉ°üdG  á«FÉ°†≤dG  á£∏°ùdG  ¿ƒfÉb
 ,¬JÓjó©Jh  ,2002  áæ°ùd  (42)  º`̀bQ  ¿ƒfÉ≤H
 AÉ°†≤∏d  ≈`̀∏`̀YC’G  ¢ù∏éªdG  πªY  á`̀ë`̀F’  ≈`̀∏`̀Yh
 ,2014  áæ°ùd  (48)  º``̀bQ  QGô`̀≤`̀ dÉ`̀H  IQOÉ`̀ °`̀ü`̀ dG

 ≈∏Yh ,2017 áæ°ùd (82) ºbQ QGô≤dÉH ádó©ªdGh
 ºcÉëªdG π«μ°ûàH 2019 áæ°ùd (19) ºbQ QGô≤dG
 ,¬JÓjó©Jh 2020/2019 »FÉ°†≤dG ΩÉ©dG ∫ÓN
 ájRGôàM’G  ô«HGóàdGh  äGAGô```̀LE’G  QÉ`̀WEG  »`̀ah
 (19 ó«aƒc) ÉfhQƒc ¢Shô«a áëaÉμªd IòîàªdG
 IÉ°†≤dG áë°U ≈∏Y ÉXÉØMh ,√QÉ°ûàfG øe óëdGh
 ø«∏°üàªdG  øe ºgô«Zh ø«°VÉ≤àªdGh º¡fGƒYCGh
 ¢ù∏éªdG  ≈∏Y ¢Vô©dG  ó©Hh ,»FÉ°†≤dG  ¿CÉ°ûdÉH

 :»JB’G Qôb ,AÉ°†≤∏d ≈∏YC’G
 ºcÉëªdG  äÉ°ù∏L  Oó`̀ë`̀J  ≈```̀ dhC’G  IOÉ``ª``dG

:»dÉàdG ƒëædG ≈∏Y áàbDƒe áØ°üH
 áæé∏d  áÑ°ùædÉH  É«YƒÑ°SCG  äÉ°ù∏L  çÓ`̀K
 iô¨°üdG  áªμëªdGh  ,á`̀jQÉ`̀é`̀jE’G  äÉYRÉæªdG
 á`̀«`̀FGó`̀à`̀H’G É`̀¡`̀à`̀Ø`̀°`̀ü`̀H- iô`̀ Ñ`̀μ`̀ dG á`̀ª`̀μ`̀ë`̀ª`̀dGh
 á«dÉª©dGh  ájQÉéàdGh  á«fóªdG  -á«aÉæÄà°S’Gh

 .á«Yô°ûdGh á«FÉæédGh
 ôFGhO  ≈dEG  áÑ°ùædÉH  ´ƒÑ°SC’G  »a  ø«à°ù∏L
 ájQÉéàdGh  á«fóªdG  É«∏©dG  ±ÉæÄà°S’G  áªμëe

 .á«FÉæédGh
 áÑ°ùædÉH  ´ƒ``̀Ñ``̀°``̀SC’G  »``̀a  Ió````̀MGh  á`̀°`̀ù`̀∏`̀L

 .á«Yô°ûdG É«∏©dG ±ÉæÄà°S’G áªμëªd
 …ôéj  »àdG  ihÉYódG  OóëJ  á«fÉãdG  IOÉªdG

:»dÉàdG ƒëædG ≈∏Y á°ù∏édG »a É¡dhGóJ
 áÑ°ùædÉH  ≈`̀°`̀ü`̀bCG  óëc  iƒ``̀YO  (15)  Oó`̀Y
 á«dÉª©dGh  ájQÉéàdGh  á«fóªdG  ºcÉëªdG  ™«ªéd

 .á«Yô°ûdGh

 áÑ°ùædÉH  ≈`̀°`̀ü`̀bCG  óëc  iƒ``̀YO  (25)  Oó`̀Y
 .á«FÉæédG ºcÉëªdG ™«ªéd

 áÑ°ùædÉH  ≈`̀°`̀ü`̀bCG  óëc  iƒ``̀YO  (25)  Oó`̀Y
.ájQÉéjE’G äÉYRÉæªdG áæé∏d

 ihÉYódG  ô¶f  π«LCÉJ  ¿ƒμj  áãdÉãdG  IOÉªdG
 Ióªd  á«Yô°ûdGh  á«dÉª©dGh  ájQÉéàdGh  á«fóªdG
 ∞°üfh ô¡°T ≈∏Y ójõJ ’h ø«YƒÑ°SCG øY π≤J ’

 .ô¡°ûdG
 Ióªd  á«FÉæédG  ihÉYódG  ô¶f π«LCÉJ  ¿ƒμj

 .øjô¡°T ≈∏Y ójõJ ’h ø«YƒÑ°SCG øY π≤J ’
 IQGOEG  Öàμeh ºcÉëªdG ≈∏Y á©HGôdG  IOÉªdG

:»JB’G IÉYGôe ,∫GƒMC’G Ö°ùëH ,iƒYódG
 º`̀bQh  »fhôàμdEG  ójôH  Oƒ``Lh  ø`̀e  ó`̀cCÉ`̀à`̀dG
 .iƒYódG ±GôWCG ™«ªéd áÑ°ùædÉH ∫É≤ædG ∞JÉ¡dG
 iƒ``Yó``dG ±Gô`````̀WCG ™`̀«`̀ª`̀L ≈`̀∏`̀Y ó`̀ «`̀cCÉ`̀ à`̀ dG
 ∂dP  ¿Éc  Éª∏c  á«fhôàμdE’G  πFÉ°SƒdG  ΩGóîà°SÉH

 .Éæμªe
 ádÉcƒdG  äGóæ°S  ºjó≤àH  Ωƒ°üîdG  ∞«∏μJ
 á«fóªdG  ºcÉëªdG  ió`̀d  äÉÑ∏£dGh  äGô`̀cò`̀ª`̀dGh
 Öàμe  ió`̀dh  á«Yô°ûdGh  á«dÉª©dGh  ájQÉéàdGh
 IQGOEGh  á`̀jQÉ`̀é`̀à`̀dGh  á«fóªdG  iƒ`̀Yó`̀ dG  IQGOEG
 »æ¨jh ,á«fhôàμdE’G πFÉ°SƒdÉH á«dÉª©dG iƒYódG
 hCG  á©aGôªdG  äÉ°ù∏L  ±GôWC’G  Qƒ°†M  øY  ∂dP

 .iƒYódG IQGOE’ IOóëªdG äÉYÉªàL’G
 iƒYódG IQGOEG ≈∏Y ±Gô°TE’G »°VÉb ≈dƒàj
 iƒYódG IQGOEG IÉ°†b ™e ≥«°ùæàdG ó©H ,á«dÉª©dG

 .IQGOE’G »a πª©dG º«¶æJ ,á«dÉª©dG
 IÉYGôe ø«YóªdG ≈∏Y :’hCG á°ùeÉîdG IOÉªdG

:»JB’G
 π`̀ FÉ`̀ °`̀Sƒ`̀dÉ`̀H á``̀jQÉ``̀é``̀à``̀dG iƒ```̀Yó```̀ dG ™````̀aQ
 iôÑμdG hCG iô¨°üdG áªμëªdG ΩÉeCG á«fhôàμdE’G

 .ájQÉéàdG
 ’  »àdG  Iô«¨°üdG  äÉÑdÉ£ªdG  ihÉ`̀YO  ™aQ
 ΩÉeCG á«fhôàμd’G πFÉ°SƒdÉH QÉæjO ∞dCG ≈∏Y ójõJ

 .ájQÉéàdGh á«fóªdG iô¨°üdG áªμëªdG
 áÑdÉ£ªdG  óæ°S  ¿ƒμj  »àdG  ihÉ`̀Yó`̀dG  ™`̀aQ
 QÉæjO  5000  É¡àª«b  RhÉ`̀é`̀J  ’  ô`̀«`̀JGƒ`̀a  É¡«a

 .á«fhôàμdE’G πFÉ°SƒdÉH
:»JB’G IÉYGôe ¿CÉ°ûdG …hP ≈∏Y :É«fÉK

 äGAGô`̀LE’G  »°VÉ≤d  äÉÑ∏£dG  ™«ªL  ºjó≤J
 »æ¨jh  ,»fhôàμdEG  ΩÉ¶f  ∫Ó`̀N  ø`̀e  á«Yô°ûdG
 ΩÉeCG  É«°üî°T  ¿CÉ°ûdG  ÖMÉ°U  Qƒ°†M  øY  ∂dP

 .»°VÉ≤dG
 Qƒ°†M  É¡«a  Ωõ`̀∏`̀j  »`̀à`̀dG  ä’É``̀ë``̀dG  »``̀ah
 »`̀°`̀VÉ`̀b ≈`̀ dƒ`̀ à`̀ j É`̀«`̀°`̀ü`̀î`̀°`̀T ¿CÉ``̀°``̀û``̀dG Ö`̀MÉ`̀ °`̀U
 ¢üî°ûdG  ™e  π°UGƒàdG  á«Yô°ûdG  äGAGô```̀LE’G
 √Oó`̀ë`̀j  …ò``̀ dG  ó`̀Yƒ`̀ª`̀dG  »`̀a  Qƒ°†ë∏d  »æ©ªdG

 .∂dòd »°VÉ≤dG
 øe  ò«ØæàdG  IÉ°†≤d  äÉÑ∏£dG  ™«ªL  ºjó≤J
 ∫ó©ªdÉH  ΩGõ`̀à`̀d’G  ™`̀e  ,»fhôàμdEG  ΩÉ¶f  ∫Ó`̀N
 ,É«eƒj Ö∏W 400 ≈dEG 350 øe äÉÑ∏£∏d »eƒ«dG
 ΩÉ`̀jCG  á°ùªN  ∫Ó`̀N  äÉÑ∏£dG  ô¶æH  ΩGõ`̀à`̀d’G  ™e

 .πªY
 ≈∏Y áªμëªdG ¢ù«FQ ¬Ñæj á°SOÉ°ùdG IOÉªdG
 ºgô«Zh  ø«ªLôàªdGh  º¡FÓchh  ø«°VÉ≤àªdG

:»JB’G
 ∫ƒãªdG  ƒgh  áªμëªdG  áYÉb  êQÉ`̀N  AÉ≤ÑdG
 å«ëH äÉ©aO ≈∏Y º¡FÉYóà°SG ó©H áªμëªdG ΩÉeCG
 á«fÉªK  áYÉ≤dG  »a  øjô°VÉëdG  Oó`̀Y  RhÉéàj  ’
 .ºLôàªdGh Ωƒ°üîdG AÓch º¡«a øªH ¢UÉî°TCG
 ø«H π`````̀bC’G ≈``∏``Y ø``jô``à``e á`̀aÉ`̀ °`̀ù`̀e ∑ô```̀ J
 »a ≥«°ùæàdG ºàj ¿CG ≈∏Y ,á°üæªdGh øjô°VÉëdG
 ≈∏YC’G  ¢ù∏éª∏d  áeÉ©dG  áfÉeC’G  ø«H  ¿CÉ°ûdG  Gòg
 á«eÓ°SE’G  ¿hDƒ°ûdGh  ∫ó©dG  IQGRhh  AÉ°†≤∏d

 .±ÉbhC’Gh
 GQÉÑàYG  QGô≤dG  Gò¡H  πª©j  á©HÉ°ùdG  IOÉªdG
 ≈dEG  2020  ¢SQÉe  22  ≥aGƒªdG  ó`̀MC’G  Ωƒj  øe

.2020 ƒjÉe 22

zÉfhQƒc{ ¢Shô«a øe ájÉbƒdG äGAGôLEG øª°V

ádhGóàªdG ihÉYódGh äÉ°ù∏édG OóY ¢ü«∏≤J Qô``≤j zAÉ°†≤∏d ≈∏YC’G{
áYÉ≤dG πNGO §``≤a OGôaCG 8h ..á``«fhôàμdE’G äÉeóîdG ø``e IOÉØà°S’G ≈``dEG É``YO

 ..á°üæªdGh ø``jô°VÉëdG ø«H ø``jôàe áaÉ°ùe ∑ô``J
ø«Yƒ`Ñ`°SCG ø``Y π`≤`j ’ á`«``FÉ`æédG  iƒYódG π«LCÉJh

 iô``̀Ñ``̀μ``̀dG á``̀ª``̀μ``̀ë``̀ª``̀dG â````¨````dCG
 ¢Sóæ¡e  ¢ùÑëH  ÉªμM  á«aÉæÄà°S’G
 â°†bh  äGƒæ°S  3  á«°ùæédG  »HôY
 Üô≤j Ée ¢SÓàNG áª¡J øe ¬JAGôÑH
 ácô°T  ø``̀e  QÉ``̀æ``̀jO  ∞```̀ dCG  165  ø``̀e
 É¡ÑMÉ°U  ¬ª¡JG  ¿CG  ó©H  ä’hÉ`̀≤`̀e
 º`̀jó`̀≤`̀J Ö`̀≤`̀ Y ≠`̀∏`̀ Ñ`̀ª`̀ dG ¢`̀SÓ`̀ à`̀NÉ`̀ H

.¬àdÉ≤à°SG
 º«æZ ΩÓ`̀°`̀SEG  »`̀eÉ`̀ë`̀ª`̀dG  ∫É``̀bh
 ≠dÉÑªdG  ¢SÓàNÉH  º¡JG  ¬∏cƒe  ¿CG
 ¥GQhC’É```̀H  Qó`̀≤`̀dG  áæ«ÑªdG  ájó≤ædG
 ¬JRÉ«M  »`̀a  ácô°û∏d  á`̀cƒ`̀∏`̀ª`̀ª`̀dGh
 ,É¡«a  ÓeÉY  ¬fƒc  ∫ÉM  ¬∏ªY  ÖÑ°ùH
 ¬°ùÑëH  áLQO  ∫hCG  áªμëe  â°†bh
 ,PÉ`̀Ø`̀æ`̀dG ™``̀e äGƒ`̀æ`̀ °`̀S çÓ```K Ió`̀ª`̀ d
 áμ∏ªe  øY  É k«FÉ¡f  √OÉ©HEÉH  äô``̀eCGh

 .áHƒ≤©dG ò«ØæJ ó©H øjôëÑdG
 áªμëe  ΩÉ`̀eCG  ™aO  ¬fCG  ±É°VCGh

 ∞fCÉà°ùªdG  ≥M  ∫ÓNEÉH  ±ÉæÄà°S’G
 ¬∏cƒe ¿EG å«M ¬°ùØf øY ´ÉaódG »a
 ºdh  ¬°ùØf  øY  ´ÉaódG  øe  øμªàj  ºd
 ¿hO øe IóMGh á°ù∏L »a ’EG ô°†ëj
 äÉÑ∏W AGóHG ¬d ø°ùàj ºdh ,¬«eÉëe
 ºμëdG  óæà°SG  Éªc  ,¬`̀YÉ`̀aO  äÉ`̀Ñ`̀ KEG
 …QÉ°ûà°S’G  ô«ÑîdG  ô`̀jô`̀≤`̀J  ≈`̀∏`̀Y
 Oƒ`̀Lh  ø`̀e  ¬æª°†J  É``eh  ÜóàæªdG
 ¿ƒ°ùªNh  á©Ñ°Sh  áFÉe  √Qób  ≠∏Ñe
 ¬°ùØæd  º¡àªdG  É¡°ù∏àNG  QÉæjO  ∞`̀dCG
 ¿hO  IQÉ«°S  ™«ÑH  ¬eÉ«≤d  áaÉ°VE’ÉH
 ºZôdG  ≈∏Y  ,ácô°û∏d  É¡æªK  ójQƒJ
 ∫ÓN  åëÑdG  ô°TÉH  ô«ÑîdG  ¿CG  øe
 ¬«LƒJ  â`̀«`̀bƒ`̀J  ø`̀Y  ∞∏àîJ  Iô`̀à`̀a
 Ée  ƒgh  áHÉ«ædG  πÑb  øe  ¬d  ΩÉ¡J’G
 ƒd  iƒ`̀Yó`̀dG  ¿ƒª°†e  ô«¨«°S  ¿É`̀c
 ô°TÉH …QÉ°ûà°S’G ô«ÑîdG ôjô≤J ¿CG
 §≤a  ΩÉ¡J’G  πëe IôàØdG  ≈∏Y ¬∏ªY

 .á≤HÉ°S äGôàa ≈dEG ÉgRhÉéJ ¿hO
 ô`̀«`̀Ñ`̀î`̀dG  ¿CG  ≈````̀dEG  QÉ``̀ °``̀ TCG  É`̀ª`̀c
 á«cÉ°ûdG ácô°ûdG ÖfÉL øe ÜóàæªdG
 ¬àØ∏c  »àdG  ájQƒeCÉªdG  ò«ØæàH  ΩÉ`̀b
 ó©Hh  É¡Ñ∏W  ≈∏Y  AÉæH  ácô°ûdG  É¡H

 ¿hOh ∂dòd  É¡æe  ôLCG  ≈∏Y ¬dƒ°üM
 ¬d  ¬`̀Lƒ`̀j  ¿CG  hCG  ¬∏cƒe  ô£îj  ¿CG
 OGó`̀YEÉ`̀H  ΩÉ`̀ b  Éªc  ,´ÉªàLÓd  Iƒ``̀YO
 ¬`̀∏`̀cƒ`̀e  AÉ`̀Yó`̀ à`̀ °`̀ SG  ¿hO  ô`̀jô`̀≤`̀ à`̀ dG
 ΩÉ¡J’G πëe á©bGƒdG ∫ƒM ¬dGDƒ°Sh
 ¿hOh  ,É¡«∏Y  ¬`̀YÉ`̀aOh  √OQ  ò``̀NCGh
 øe  º¡àªdG  IRƒ``M  »`̀a  Éªe  âÑãàdG
 ôjô≤àdG  áé«àf  ô«¨J  ób  äGóæà°ùe
 áfÉ©à°SÓd  πëe  ’  ¬`̀fCG  ≈`̀dEG  G kô«°ûe
 Ö`̀fÉ`̀L ø```̀e …QÉ``̀°``̀û``̀à``̀°``̀SG ô`̀«`̀Ñ`̀î`̀H
 »a Ωƒ°üîdG ≥M ¿CG Éªc ,Ωƒ°üîdG
 ¢ù«d  …QÉ°ûà°SG  ô«ÑîH  áfÉ©à°S’G
 º¡àª∏d  πH  ¬«∏Y  »æéªdG  ≈∏Y  G kôμM
 ≈∏Y  ≥ëdG  Gò`̀g  πª©à°ùj  ¿CG  É°†jG
 ádÉëdG √ò`̀g »`̀ah ,IGhÉ`̀°`̀ù`̀ª`̀dG  Ωó`̀b
 ¿CG  …QÉ°ûà°S’G  ô«ÑîdG  ≈∏Y  ø«©àj
 …ò`̀dG  ≥jô£∏d  É k≤ÑW  ¬eÉ¡ªH  Ωƒ≤j

 .¿ƒfÉ≤dG ¬ª°SQ

 ô«ÑîdG ôjô≤J ¿CG º«æZ ±É°VCGh
 ΩÉ`̀eG  ¬HGóàfG  º`̀J  …ò`̀ dG  »Ñ°SÉëªdG
 ¬dÓN  øe  âÑK  ±ÉæÄà°S’G  áªμëe
 äOQh  »àdG  á«HÉ°ùëdG  äÉfÉ«ÑdG  ¿CG
 Ωó≤ªdG  ∫hC’G  …QÉ°ûà°S’G  ôjô≤àdÉH
 øe  ójó©dG  ¬H  á«cÉ°ûdG  ácô°ûdG  øe
 ≥aôj  º``̀dh  á«Ñ°SÉëªdG  AÉ``̀£``̀NC’G
 ∫ƒ°üëH  ≥∏©àJ  äGóæà°ùe  á`̀jCG  ¬H
 Éªc  ∫Gƒ```̀eC’G  ∂∏J  ≈∏Y  ∞fCÉà°ùªdG
 ≈∏Y  ∫hC’G  ôjô≤àdG  AGƒ`̀à`̀MG  âÑK
 π«é°ùJ Ωó©dh ¬H á«Ñ°SÉëe AÉ£NCG
 ≥bóe øe äÉ¶ØëJ hCG äÉ¶MÓe ájCG
 ôjô≤àdÉH  »`̀LQÉ`̀î`̀ dG  äÉ`̀HÉ`̀°`̀ù`̀ë`̀dG
 Éªc á«cÉ°ûdG ácô°û∏d ≥bóªdG »dÉªdG
 äôaƒJ  »àdG  äGóæà°ùªdG  øe  âÑK
 âÑãj ºd ¬fEG ±ÉæÄà°S’G áªμëe ΩÉeCG
 ≠dÉÑe  ájCÉH  áØfCÉà°ùªdG  áeP  ∫É¨°ûfG

.É¡μdÉe hCG á«cÉ°ûdG ácô°ûdG √ÉéJ

»`̀ Hô`̀ Y ¢``Só``æ``¡``e ¢`̀ ù`̀ Ñ`̀ M º``̀μ``̀M »`̀ ¨`̀ ∏`̀ J z±É``̀ æ``̀ Ä``̀ à``̀ °``̀ S’G{
QÉ``æ``jO  ∞````̀ dCG  165  ¢``̀SÓ``̀à``̀NG  ø``̀ e  ¬``̀Fô``̀Ñ``̀Jh  äGƒ``̀æ``̀°``̀S  3

áª°UÉ©dÉH ´Oƒà°ùªH á«MÓ°üdG á«¡àæe á«FGòZ IƒÑY ∞dCG 13 §Ñ°V
 äÉéàæªdG √òg ¢†©H ™«H É¡«a ºàj äÓëe √ÉéJ á«fƒfÉ≤dG äGAGôLE’G PÉîJG

 áã«ãëdG  á`̀©`̀HÉ`̀à`̀ª`̀dG  QÉ```̀WEG  »`̀a
 IQÉ``̀é``̀à``̀ dGh á``YÉ``æ``°``ü``dG IQGRƒ```````̀ d
 äÉ`̀é`̀à`̀æ`̀ª`̀dG ¿CÉ``̀°``̀û``̀H á``MÉ``«``°``ù``dGh
 ºJ »``̀à``̀dG á`̀ «`̀MÓ`̀°`̀ü`̀ dG á`̀«`̀¡`̀à`̀æ`̀ª`̀dG
 ìô°U  ,á∏ª¡dG  ¿õîe  »`̀a  É¡£Ñ°V
 ±Gô```̀ °```̀TC’G õ``̀jõ``̀©``̀dGó``̀Ñ``̀Y ó`̀ «`̀ °`̀ ù`̀ dG
 OQGƒªdGh  áHÉbô∏d  óYÉ°ùªdG  π«cƒdG
 á«ªc  øY  ∞°ûμdG  ºJ  ¬fCÉH  IQGRƒdÉH
 »a ôNBG ´Oƒà°ùe »a äÉéàæªdG øe
 `dG  ÉgOóY  ¥ƒØj  áª°UÉ©dG  á¶aÉëe
 ≈`̀dEG  É¡à«μ∏e  Oƒ©J  IƒÑY  ∞`̀ dCG  13
 ´Oƒà°ùe á«°†b »a ø«WQƒàªdG óMCG
 äÉ`̀eÓ`̀©`̀dG  ¢ùØf  π`̀ª`̀ë`̀Jh  ,á`̀∏`̀ª`̀¡`̀dG

 .¬«a É¡£Ñ°V ºJ »àdG ájQÉéàdG
 äÉ``é``à``æ``ª``dG  ¿CG  ±É`````̀°`````̀VCGh
 É¡μ pdÉe  ΩÉ``̀b  ó``b  É¡£Ñ°V  º``J  »`̀à`̀ dG
 äÉYOƒà°ùªdG  ó``̀MCG  »`̀a  É`̀¡`̀YGó`̀jEÉ`̀H
 »a  âcôoJh  ,ÉgQÉéÄà°SG  ºàj  »àdG
 øe  2019  ¢`̀SQÉ`̀e  òæe  ´Oƒà°ùªdG

 IQGOEG  âeÉbh  ,É¡æY  ∫GDƒ°ùdG  ¿hO
 Iô«Ñc  á«ªc  OÉ©Ñà°SÉH  ´Oƒà°ùªdG
 äÉéàæªdG  ø`̀e  ±É`̀æ`̀°`̀UCG  çÓ``K  ø`̀e
 ÉgõjôëJh  É¡à«MÓ°U  â¡àfG  »àdG
 á«≤ÑH ®ÉØàM’Gh ,´Oƒà°ùªdG êQÉN
 ï`̀jQGƒ`̀J π`̀ª`̀ë`̀J »`̀à`̀ dG äÉ`̀é`̀à`̀æ`̀ª`̀dG
 ´Oƒà°ùªdG  πNGO  á«MÓ°üdG  ájQÉ°S
 ,áÑ°SÉæªdG  á«ë°üdG  •hô°û∏d  É≤ah
 á«bGó°üe  »`̀a  Éμ°T  ∑É`̀æ`̀g  ¿CG  ’EG
 »a  É¡à∏«ãe  ∫Éëc  ï`̀jQGƒ`̀à`̀dG  √ò`̀g
 ∫ÓN  øe  ø«ÑJ  PEG  ,á∏ª¡dG  ´Oƒà°ùe
 IQGRƒ`̀dÉ`̀H  ¢û«àØàdG  IQGOEG  »°ûàØe
 äGƒÑY  ió`̀MEG  íàa  ºJ  ¿CG  ó©H  ¬`̀fCG
 ô`̀ã`̀cC’G ƒ```gh- (π`̀∏`̀î`̀ª`̀dG QÉ`̀«`̀î`̀dG)
 IƒÑY  600  GRhÉ`̀é`̀à`̀e  á«ªμdG  »`̀a
 ¬«∏Y  ßMƒd  -ô«ÑμdG  ºéëdG  äGP
 ≈dEG  áaÉ°VEG  áë°VGƒdG  øØ©dG  ádÉM
 ¿CG  É kØ«°†e  ,äGô°ûëdÉH  Aƒ∏ªe  ¬`̀fCG
 äGƒÑ©dG  ≈∏Y  ´ƒ°VƒªdG  ïjQÉàdG

 »a ∂μ°ûj Ée ,2021 ΩÉY »a »¡àæj
 á«≤H  ≈∏Y  ïjQGƒàdG  áaÉc  á«bGó°üe

 .äÉéàæªdG
 äÉ`̀é`̀à`̀æ`̀ª`̀dG á``̀«``̀Yƒ``̀f ∫ƒ`````̀Mh
 π«cƒdG  QÉ`̀°`̀TCG  ó≤a  ,´Oƒà°ùªdG  »a
 É¡fCG  ≈dEG  OQGƒªdGh áHÉbô∏d óYÉ°ùªdG
 óæ¡dG  Rƒ`̀L  ¥ƒë°ùe  πãe  IOó©àe
 øe  Égô«Zh  Ö°ûJÉμdGh  õ«fƒjÉªdGh
 ≥«°ùæJ  ∑É`̀æ`̀gh  .á«FGò¨dG  OGƒ`̀ª`̀dG
 äÉéàæªdG  ¿CÉ°ûH  áeÉ©dG  áHÉ«ædG  ™e
 É¡«∏Y  RôëàdGh  É¡£Ñ°V  ºàj  »àdG
 §HGƒ°†∏d  É k≤ah  É¡©e  πeÉ©àdG  ºà«d

.É¡H á°UÉîdG
 ∫ÓN  øe  ¬fCG  ±Gô°TC’G  ™HÉJh
 É¡H  Ωƒ`̀≤`̀J  »`̀à`̀dG  áã«ãëdG  Oƒ`̀¡`̀é`̀dG
 Ö≤©J  »a  IQGRƒdÉH  ¢û«àØàdG  IQGOEG
 É¡d  ∞`̀ q°`̀û`̀μ`̀J  á«¡àæªdG  äÉ`̀é`̀à`̀æ`̀ª`̀dG
 äÓëªd IójóL ™bGƒe OƒLh É k°†jCG
 øe  ¢†©H  ™`̀«`̀H  É¡«a  º`̀à`̀j  á`̀jQÉ`̀é`̀J

 ø`̀eh ,á`̀«`̀°`̀†`̀≤`̀dG π`̀ë`̀e äÉ`̀é`̀à`̀æ`̀ª`̀dG
 äAÉ``̀L ¢`̀û`̀«`̀à`̀Ø`̀à`̀dG äÉ`̀«`̀∏`̀ª`̀Y ∫Ó```N
 IƒÑY  20  »`̀dGƒ`̀M  ó°UôH  èFÉàædG
 áØ∏àîªdG  á«FGò¨dG  äÉéàæªdG  ø`̀e
 óbh  áeÉæªdG  á≤£æe  »a  ø«∏ëe  »a
 ≈∏Y πª©dG QÉLh É©«ªL É¡£Ñ°V ºJ
 Gò¡H  á«fƒfÉ≤dG  äGAGô```̀LE’G  PÉîJG

.¢Uƒ°üîdG
 ó`̀YÉ`̀ °`̀ ù`̀ ª`̀ dG π```̀«```̀cƒ```̀dG ó````````cCGh
 ¿CG  IQhô``̀°``̀V OQGƒ```̀ª```̀dGh á`̀HÉ`̀bô`̀∏`̀ d
 ájQÉéàdG  äÓëªdG  ÜÉë°UCG  Ωƒ≤j
 …ôëàdG  »a º¡à«dhDƒ°ùªH áØ∏àîªdG
 ºàj »àdG ™∏°ùdG QOÉ°üe øe ócCÉàdGh
 É¡îjQGƒJ  á«MÓ°Uh  É¡H  ºgójhõJ
 äÉéàæª∏d  É k°Uƒ°üNh  ,É¡àeÓ°Sh
 ô«JGƒa  ¿ƒμJ  ¿CG  á«ªgCGh  ,á«FGò¨dG
 á¡éd ≥«bódG ∞°UƒdG πªëJ AGô°ûdG
 ≥«bódG  ∞`̀°`̀Uƒ`̀dG  ∂`̀dò`̀ch  ó`̀jQƒ`̀à`̀dG
 äÓëªdG  ™`̀e  π`̀eÉ`̀©`̀à`̀dGh  ,èàæª∏d

 ΩóYh  ,•É°ûædG  ádhGõªd  á°üNôªdG

 º¡jód  ¢`̀ù`̀«`̀d  OGô`````̀aCG  ™``̀e  π`̀eÉ`̀©`̀à`̀dG

 IQGRƒdG ¿CG GócDƒe ,ájQÉéJ äÓé°S

 á`̀eQÉ`̀°`̀ü`̀dG äGAGô````````LE’G ≥`̀Ñ`̀£`̀à`̀°`̀S

 É k≤ah  ¬à«dhDƒ°ùe  »`̀a  ¿hÉ¡àj  øªd

 É¡H ∫ƒª©ªdG äGAGôLE’Gh ø«fGƒ≤∏d

 ≈∏Yh  áeÉ©dG  áeÓ°ùdG  ≈∏Y  É kXÉØM

 »æjôëÑdG  ¥ƒ°ùdG  ™àªJ  QGôªà°SG

 πãe ó¡°ûj ºd  …òdG  á«dÉ©dG  ¬à©ª°ùH

 .πÑb øe ÉjÉ°†≤dG √òg

 ¬ëjô°üJ  ±Gô``̀°``̀TC’G  º`̀à`̀à`̀NGh

 ∞«ãμJ  »`̀a  Iôªà°ùe  IQGRƒ``̀ dG  ¿CÉ`̀ H

 áÄ«ÑdG  ô«aƒàd  á«°û«àØàdG  É¡JÓªM

 ,áª«∏°ùdG IQÉéà∏d IõØëªdGh ádOÉ©dG

 ø«μ∏¡à°ùªdG ¿hÉ©J ≈dEG É k°†jCG É k«YGO

 ∫É°üJ’G ≥jôW øY ºgGƒμ°T ºjó≤àH

 ≈∏Y  IQGRƒ``̀dG  »a  äÉZÓÑdG  õcôªH

 ≥jôW  ø`̀Y  hCG  80001700  º`̀bô`̀dG

 äÉ`̀Mô`̀à`̀≤`̀ª`̀∏`̀ d »``̀æ``̀Wƒ``̀ dG ΩÉ``̀¶``̀æ``̀ dG

 øe …CG hCG ztawasul{ ihÉμ°ûdGh

.IQGRƒdÉH áMÉàªdG ∫É°üJ’G äGƒæb

.º«æZ ΩÓ°SEG »eÉëªdG |

 Ö`̀ dÉ`̀ £`̀ j á``̀«``̀Hƒ``̀æ``̀é``̀dG á```̀ ©```̀ HGQ π``̀ã``̀ª``̀e
Ωƒ`̀ °`̀ Sô`̀ dG π`̀«`̀°`̀ü`̀ë`̀J »``̀a ô`̀ ¶`̀ æ`̀ dG IOÉ```YEÉ```H

.øªMôdGóÑY ôªY |

 2020- 2019 ΩÉ©d  ôÑdG  º°Sƒe ΩÉàN ™e É kæeGõJ
 ´GòJ »àdG  ¬à≤∏M »a »YGPE’G zøeC’G{ èeÉfôH ¢ûbÉæj
 á¶aÉëªdG  É¡H  âeÉb  »àdG  Oƒ¡édG  ,z¢ù«ªîdG{  Ωƒ«dG
 á«æ©ªdG  äÉ¡édG  ™e  ¿hÉ©àdGh  ≥«°ùæàdÉH  á«HƒæédG
 ,º°SƒªdG ìÉéf »a RQÉÑdG QhódG É¡d ¿Éc »àdGh iôNC’G
 ∞«£∏dGóÑY ódÉN ¢Sóæ¡ªdG èeÉfôÑdG ∞«°†à°ùj å«M
 QÉªãà°S’Gh  á«°Sóæ¡dG  äÉeóîdG  IQGOEG  ôjóe  »LÉM
 øªMôdGóÑY  óªëe  Ö«≤ædGh  á«HƒæédG  á¶aÉëªdÉH
 Éªc  .á¶aÉëªdÉH  »æeC’G  ≥«°ùæàdG  §HÉ°V  »Ñ«∏°TƒH

 ø«cQÉ°ûª∏d  ájó≤f  õFGƒLh  á≤HÉ°ùe  èeÉfôÑdG  π∏îàj
.17684888 ∞JÉg ≈∏Y ∫É°üJ’G º¡æμªj øjòdGh

 IQGOE’G  ¬eó≤Jh  √ó©J  »``̀YGPE’G  zø``̀eC’G{  èeÉfôH
 áYGPEG  ™e  ¿hÉ©àdÉH  ,á«æeC’G  áaÉ≤ãdGh  ΩÓYEÓd  áeÉ©dG
 áYÉ°ùdG  ΩÉªJ  »a  ¢ù«ªN  πc  åÑjh  øjôëÑdG  áμ∏ªe
 øe  á≤∏ëdGh  FM102^3  áLƒªdG  ≈∏Y  G kô¡X  1^00
 øeh  »fÉjõdG  áî«°Th  ΩOBG  ó«Y  º°SÉL  Ö«≤ædG  ºjó≤J
 òØæªdG  êôîªdGh  êGô©ªdG  óªM Ihôe ΩRÓªdG  êGôNEG

.»£ÑdG øªMôdGóÑY »fÉK ΩRÓe óYÉ°ùe

 á`̀jô`̀jó`̀e ΩÉ```̀Y ô``̀jó``̀e ìô``̀°``̀U
 ¿CÉ`̀H  áª°UÉ©dG  á¶aÉëe  á`̀Wô`̀°`̀T
 ¢†Ñ≤dG  â`̀≤`̀ dCG  á`̀jô`̀jó`̀ª`̀dG  áWô°T
 ¬Ñà°ûe  ø«jƒ«°SBG  ø«°üî°T  ≈∏Y
 OGƒe  ™«Hh  IRÉ«ëH  Éª¡eÉ«b  »a
 ø`̀«`̀à`̀«`̀°`̀†`̀b »```̀a ∂`````̀dPh Iô`̀μ`̀ °`̀ ù`̀ e

.ø«à∏°üØæe

 OhQh  Qƒ```̀a  ¬````̀fCG  í```̀°```̀VhCGh
 ø`̀jQƒ`̀cò`̀ª`̀ dG ΩÉ`̀ «`̀≤`̀ H äÉ`̀eƒ`̀ ∏`̀ ©`̀e
 ,ø«JôLDƒe  ø«à≤°T  ΩGóîà°SÉH
 ™«Hh  IRÉ«ëH  Éª¡WÉ°ûf  ádhGõªd
 ∫ÉªYCG  Iô°TÉÑe  º`̀J  ,OGƒ`̀ª`̀dG  √ò`̀g
 äôØ°SCG  »àdGh  …ôëàdGh  åëÑdG
 ¢†Ñ≤dGh  ,ø«©bƒªdG  ójóëJ  øY

 õ`̀jô`̀ë`̀Jh ,É`̀ª`̀¡`̀H ¬`̀Ñ`̀à`̀°`̀û`̀ª`̀dG ≈`̀∏`̀Y
.áWƒÑ°†ªdG Iôμ°ùªdG OGƒªdG

 ájôjóe  ΩÉ``̀Y  ô`̀jó`̀e  QÉ``̀°``̀TCGh
 ¬fCG  ≈dEG  áª°UÉ©dG  á¶aÉëe áWô°T
 á«fƒfÉ≤dG  äGAGô```̀LE’G  PÉ`̀î`̀JG  º`̀J
 ≈dEG  ø«à«°†≤dG  á`̀dÉ`̀MEGh  ,á`̀eRÓ`̀dG

.áeÉ©dG áHÉ«ædG

 ádOC’Gh åMÉÑª∏d áeÉ©dG IQGOE’G ΩÉY ôjóe ìô°U
 ∫ƒM ∫hGóàe Qƒ°üe ™£≤e ≈∏Y ÉÑ«≤©J ¬fCG á«FÉæédG
 »æjôëH ¢üî°ûd áãL ≈∏Y Qƒã©dG ºJ ó≤a ,á©bGƒdG
 ,»∏HƒJ  á≤£æªH  áMƒàØe  áMÉ°S  »`̀a  zÉ`̀eÉ`̀Y  41{
 ÖÑ°S  ¿CG  ≈dEG  ô«°ûJ  á«dhC’G  äÉeƒ∏©ªdG  ¿CG  ÉØ«°†e

.IóFGR äGQóîe áYôL »WÉ©J »a √ÉÑà°TG IÉaƒdG
 »àdGh  ,…ôëàdGh  åëÑdG  ∫ÉªYCG  ¿CG  ±É`̀°`̀VCGh
 äôØ°SCG  ,á©bGƒdÉH  ÆÓ`̀H  »≤∏J  Ö≤Y  É¡Jô°TÉÑe  ºJ

 á©bGƒdG »a ¬WQƒàH ¬Ñà°ûªdG óMCG ájƒg ójóëJ øY
 âdO  á«dhC’G  äÉjôëàdG  ¿CG  É kë°Vƒe  ,¬«∏Y  ¢†Ñ≤dGh
 Éª¡«WÉ©J ó©H ΩÉbh ,≈aƒàªdG áÑë°üH ¿Éc ¬fCG ≈∏Y

.»∏HƒJ ≈dEG áãédG π≤æH äGQóîªdG
 åMÉÑª∏d  á`̀eÉ`̀©`̀dG  IQGOE’G  ΩÉ``Y  ô`̀jó`̀e  QÉ``°``TCGh
 äGAGôLE’G  ∫Éªμà°SG  QÉL ¬fCG  ≈dEG  á«FÉæédG  ádOC’Gh
 áHÉ«ædG ≈dEG á«°†≤dG ádÉME’ Gó«¡ªJ IQô≤ªdG á«fƒfÉ≤dG

.áeÉ©dG

¢``̀û``̀bÉ``̀æ``̀j »``````````````YGPE’G zø``````````````eC’G{
 ô```Ñ```dG º````°````Sƒ````e ìÉ`````̀ é`````̀ fh ΩÉ`````à`````N

 ø```̀ «```̀ jƒ```̀ «```̀ °```̀ SBG ≈````̀∏````̀Y ¢```̀ †```̀ Ñ```̀ ≤```̀ dG
Iô`̀μ`̀°`̀ù`̀e OGƒ````̀ e É`̀ ª`̀ ¡`̀ ©`̀ «`̀ Hh É`̀ ª`̀ ¡`̀ JRÉ`̀ «`̀ ë`̀ d

 ¬≤jó°U  áãL ¬``FÉ≤dEG »a ¬Ñà°ûªdG ≈``∏Y ¢``†Ñ≤dG
äGQó``îªdG  Ö``Ñ°ùH  ¬``JÉah  ó``©H  »``∏HƒJ  »``a

 …OGhò`````̀dG ¬`̀∏`̀ dGó`̀Ñ`̀Y ìô``̀°``̀U
 ¥ôëªdG  á¶aÉëe  áHÉ«f  ¢ù«FQ
 á«FÉæédG  iô¨°üdG  áªμëªdG  ¿CÉH
 º¡àe  ¢ùÑëH  É¡ªμM  äQó°UCG  ób
 PÉØædG  ™`̀e  äGƒ`̀æ`̀°`̀S  çÓ``̀K  Ió`̀ª`̀d
 ≠dÉÑe  ¬°SÓàNG  áª¡J  ø`̀Y  ∂`̀ dPh
 QÉ`̀æ`̀jO »`̀fƒ`̀«`̀∏`̀ª`̀dG ¥ƒ`̀Ø`̀J á`̀«`̀dÉ`̀e

.ádÉcƒdG π«Ñ°S ≈∏Y ¬«dEG âª∏°S

 ≈dEG á©bGƒdG π«°UÉØJ Oƒ©Jh
 øe  É`̀ZÓ`̀H  á`̀eÉ`̀©`̀dG  áHÉ«ædG  »≤∏J
 π«cƒàH ¬eÉ«≤H ó«Øj ¬«∏Y »æéªdG
 ácƒ∏ªe äGQÉ≤Y IóY ™«ÑH º¡àªdG
 ≠dÉÑe  º¡àªdG  º∏°ùJ  ¿CG  ó©Hh  ,¬d
 ≠∏Ñe  âbÉa  »àdGh  äGQÉ≤©dG  ™«H

.É¡°SÓàNÉH ΩÉb QÉæjO »fƒ«∏e
 áeÉ©dG  áHÉ«ædG  äô°TÉH  óbh

 ÆÓÑdG  ∂dP É¡«≤∏J Qƒa É¡JÉ≤«≤ëJ
 á©bGƒdG  Oƒ¡°T  ∫GDƒ`̀°`̀ù`̀H  â`̀eÉ`̀bh
 Éªc  ,»Ñ°SÉëe  ô«ÑN  ÜGó`̀ à`̀ fGh
 ¬`̀à`̀¡`̀LGhh º`̀¡`̀à`̀ª`̀dG â`̀Hƒ`̀é`̀à`̀°`̀SG
 áfÉ«N áª¡J ¬«dEG  â¡Lhh ádOC’ÉH
 ≈``dEG ¬`̀à`̀dÉ`̀MEÉ`̀H äô````̀eCGh á``̀fÉ``̀eC’G
 É°SƒÑëe  á°üàîªdG  áªμëªdG

.Ωó≤àªdG É¡ªμM äQó°UCG »àdGh

¢`̀ ù`̀ ∏`̀ à`̀ NG  äGƒ```æ```°```S  3  º``̀¡``̀à``̀e  ¢``̀ù``̀Ñ``̀M
QÉ```̀ æ```̀ jO  ¿ƒ```̀ «```̀ ∏```̀ e  2  ø`````̀ e  ô`````̀ ã`````̀ cCG
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 »°VÉªdG ΩÉ©dG ájÉ¡f ø«£°ù∏a »a â≤∏£fG
 ó°V  ,∫É`̀©`̀à`̀a’G  ø`̀e  ƒ∏îJ  ’  ,¢†jôëJ  á∏ªM
 ó°V  õ««ªàdG  ∫Éμ°TCG  πc  ≈∏Y  AÉ°†≤dG  á«bÉØJG
 á∏ªëdG ∂`̀∏`̀J  äQÉ```̀KCG  ó``̀bh .(hGó`̀«`̀ °`̀S)  ICGô``̀ª``̀dG
 ,É¡à«bƒJ  ∫ƒ``̀M  ä’DhÉ`̀ °`̀ ù`̀ à`̀ dG  ø``e  á`̀Yƒ`̀ª`̀é`̀e
 ΩGƒ``YCG  á°ùªN  IôNCÉàe  äAÉ``L  É`̀¡`̀fCG  á°UÉNh
 .á«bÉØJ’G  ∂∏J  ≈∏Y  ø«£°ù∏a  ádhO  ™«bƒJ  ≈∏Y
 ∂∏J ≈dEG  ø«£°ù∏a ΩÉª°†fG ó°V äQó°U äÉfÉ«H
 ¢†aQ  äó``̀cCGh  â©ªàLG  ôFÉ°ûYh  ,á«bÉØJ’G
 IAGôÑdG âæ∏YCGh ,ø«£°ù∏a »a á«bÉØJ’G ≥«Ñ£J
 ∞bGƒe »a âYOh É¡«∏Y ÖJôàj Éeh É¡æe áeÉàdG
 äÉ°ù°SDƒªdG ™«ªL ¥ÓZG ≈dG ¿Éé¡à°S’G ô«ãJ
 IÉ°†≤dG  ôjòëJ  OhóM  ôeC’G  π°Uhh  ,ájƒ°ùædG
 ,êGhõdG  ø°S  ™aQ  áeƒμëdG  QGô≤H  ΩGõàd’G  øe
 á«£¨J  ø`̀Y  ´Éæàe’G  ≈`̀ dG  ø««Øë°üdG  â``YOh
 πμ°T …òdG ôeC’G ,ájƒ°ùædG äÉ°ù°SDƒªdG á£°ûfCG
 .∞æ©dG  ≈∏Y  É°†jôëJh  ¿ƒfÉ≤dÉH  Gô«£N  É°ùe
 ≈∏Y  AÉ°†≤dG  á«bÉØJG  ≈∏Y  ¢†jôëàdG  ∂dP  ¿Éc
 zhGó«°S{  ICGô`̀ª`̀dG  ó°V  õ««ªàdG  ∫Éμ°TCG  ™«ªL
 á«°VQCG  CÉ`̀«`̀gh  ±ƒ`̀dCÉ`̀ª`̀dG  ø`̀Y  êô``̀Nh  É°Vô¨e
 º«bh ÇOÉÑeh ΩÉ©dG ΩÉ¶ædG ≈∏Y AGóàY’G õ«éJ
 ájƒ°ùædG  äÉ°ù°SDƒªdG  ≈∏Yh  ¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤M
 ¿ƒfÉ≤dG  IOÉ«°Sh »fóªdG ™ªàéªdG äÉ°ù°SDƒeh
 .»`̀fó`̀ª`̀dG  ™ªàéªdG  º`̀«`̀bh  á`̀«`̀fó`̀ª`̀dG  á``̀dhó``̀dGh
 πFÉg  ºc  ≈∏Y  ∂∏J  ¢†jôëàdG  á∏ªM  äóªàYGh
 ∫ƒM  áÄWÉN  äÉeƒ∏©e  ô°ûfh  π«∏°†àdG  ø`̀e
 â°ùμYh  ,É¡«a  IOQGƒ``̀ dG  ÇOÉ`̀Ñ`̀ª`̀dGh  á«bÉØJ’G
 á«aÉ≤ãdGh á«æjódG  IôLÉàªdG  øe IOó©àe ÉfGƒdCG
 äGOÉ©dÉHh  á«YÉªàL’G  ôYÉ°ûªdÉH  ÖYÓàdGh

.á«æWƒdG ôYÉ°ûªdGh ó«dÉ≤àdGh
 OhOQ  äAÉL  á©aÉf  IQÉ°V  ÜQ  ¥É«°S  »ah
 É«Yh  ócDƒJ  ∂∏J  ¢†jôëàdG  á∏ªM  ≈∏Y  π©ØdG
 á«bƒ≤ëdGh á«YÉªàL’G ¬JÉª°ùH Éeó≤àe É«æWh
 ádhO ΩÉª°†fG ¿CG í°Vƒàd á«æWƒdG á«°SÉ«°ùdGh
 GRÉ`̀é`̀fEG  ¿É`̀c  (hGó`̀«`̀°`̀S)  á«bÉØJG  ≈`̀dG  ø«£°ù∏a
 ¿CG á°UÉNh ,¬«∏Y AÉæÑdGh ¬àjÉªM Öéj É«æWh
 âbOÉ°U ób IóëàªdG ºe’G »a Gƒ°†Y ádhO 190
 áª¶æe ≈dEG  »ªàæJ  ádhO  54 É¡æ«H  øeh ,É¡«∏Y
 è«∏îdG  ∫hO  É¡æ«H  ø`̀eh  »`̀eÓ`̀°`̀SE’G  ¿hÉ©àdG
 ,2  OGƒªdG  ≈∏Y  äÉ¶ØëàdG  ¢†©H  ™e  ,»Hô©dG
 á°UÉîdG  29  IOÉªdG  øY  Ó°†a  16  ,15  ,9  ,7
 á«bÉØJ’G ≈∏Y ¥OÉ°U ó≤a .∫hódG ø«H º«μëàdÉH
 2000  ΩÉY  ájOƒ©°ùdG  á«Hô©dG  áμ∏ªªdG  øe  πc
 äGQÉ`̀eE’G  ádhOh  2002  ΩÉY  øjôëÑdG  áμ∏ªeh
 ¿ÉªY  áæ£∏°Sh  2004  ΩÉ`̀Y  IóëàªdG  á«Hô©dG
 ádhO âfÉch ,2009 ΩÉY ô£b ádhOh 2006 ΩÉY
 É¡JÉ¶ØëJ  »a  GOó°ûJ  ∫hó`̀dG  √òg  πbCG  âjƒμdG
 ,É«≤£æe  ∂`̀dP  ¿É`̀ch  .á«bÉØJ’G  ∂∏J  OGƒ`̀e  ≈∏Y
 (hGó«°S)  á«bÉØJG  øe  (28)  IOÉªdG  ¿CG  á°UÉNh
 ∂∏J  AÉæãà°SÉH  ,É`̀gOƒ`̀æ`̀H  ≈∏Y  ßØëàdG  õ«éJ
 »a  IGhÉ°ùªdG  ƒgh  á«bÉØJ’G  ¢Vô¨d  á«aÉæªdG

.πLôdGh ICGôªdG ø«H äÉÑLGƒdGh ¥ƒ≤ëdG
 »a  ¢UÉ°üàN’G  äÉ¡L  ÉfƒYO  ¬æ«M  »a
 ø«£°ù∏a  á`̀dhOh  á«æ«£°ù∏ØdG  ôjôëàdG  áª¶æe
 äÉ`̀eGõ`̀à`̀dG ™`̀e á`̀«`̀dhDƒ`̀°`̀ù`̀e π`̀μ`̀H π`̀eÉ`̀©`̀à`̀dG ≈``̀dG
 ∫hÉëj  ø`̀e  πμd  ó`̀M  ™`̀°`̀Vhh  ø«£°ù∏a  á``̀dhO
 øjódG  ø`̀Y  ´É`̀aó`̀dG  áéëH  ó«dÉH  ¿ƒfÉ≤dG  ò`̀NCG
 á«bÉØJ’G  ≥«Ñ£àH  AóÑdGh  ó«dÉ≤àdGh  ±GôYC’Gh
 øe  Iô°SC’G  ájÉªëd  áeQÉ°U  äÉ©jô°ûJ  ™°Vhh
 »YGóH  AÉ°ùædG  πàb  ä’ÉM  øe  óëdGh  ,∞æ©dG
 äÉ©jô°ûàdGh  ø«fGƒ≤dG  IAGôb  IOÉ`̀YEGh  ±ô°ûdG
 ø«H õ`̀«`̀«`̀ª`̀à`̀dG ø``e ô`̀«`̀ã`̀c ≈`̀∏`̀Y …ƒ`̀£`̀æ`̀J »`̀à`̀ dG
 äÉ`̀Ñ`̀LGƒ`̀dGh ¥ƒ`̀≤`̀ë`̀dG »`̀ a π``̀Lô``̀dGh ICGô``̀ª``̀dG

 »`̀©`̀ª`̀à`̀é`̀e QGƒ`````̀M í``̀ à``̀ ah
 ±Gô``````̀WC’G ™`̀ «`̀ ª`̀L º`̀ °`̀†`̀ j
 …CG  á°ûbÉæªd  ,ábÓ©dG  äGP
 á`̀eAGƒ`̀ª`̀H ≥`̀∏`̀©`̀à`̀J É`̀jÉ`̀°`̀†`̀b
 ™e  á«æWƒdG  äÉ©jô°ûàdG
 Ωó`̀Yh  á«bÉØJ’G  äÉÑ∏£àe
 äÉ«bÉØJ’G  ô°ûæH  OOô`̀à`̀ dG
 ¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤ëd  á`̀«`̀dhó`̀dG
 É``̀¡``̀«``̀dEG â``̀ª``̀ °``̀†``̀fG »```̀ à```̀ dG
 É¡«a  É`̀ª`̀H  ,ø«£°ù∏a  á``̀dhO
 »`̀a (hGó```̀«```̀°```̀S) á``̀«``̀bÉ``̀Ø``̀JG
 á«ª°SôdG  ™FÉbƒdG  Ió`̀jô`̀L
 á``̀eAGƒ``̀eh á`̀«`̀æ`̀«`̀£`̀°`̀ù`̀∏`̀Ø`̀dG

 ™e Iò``̀aÉ``̀æ``̀ dG  äÉ`̀©`̀ jô`̀ °`̀ û`̀ à`̀ dG
.á«bÉØJ’G ¿ƒª°†e

 É```jQhô```°```V ∂``````dP ¿É``````c
 ÉæKGôJ  »`̀a  ¢ù«∏a  ,∫GRÉ````̀eh
 »Øa  .OOô`̀à`̀dG  ≈`̀ dG  Éæ©aój  É`̀e

 »a  πLôdG  áfÉμªc  ICGôªdG  áfÉμe  âfÉc  π°UC’G
 .á©∏°S øμJ ºdh kÉμ∏e øμJ ºd  ,ájô°ûÑdG  Iô°SC’G
 ,™ªàéªdG  »a  ájhGõdG  ôéM  π°UC’G  »a  É¡fC’
 ,¥ƒ≤ëdGh  ,äÉjôëdG  ≈æ©e  πLôdG  Éªc  »©J
 É``̀gQhO  º«éëJ  á`̀dhÉ`̀ë`̀e  É```̀eCG  .IGhÉ``°``ù``ª``dGh
 äAÉL  ó≤a  áæ«©e  IÉ«M  ÖfGƒL  »a  √ô°üMh
 ≈∏Y  â∏NO  »àdG  äGQƒ£àdG  ¥É«°S  »a  É≤M’
 »g  ádhÉëªdG  √ògh  ,êÉàfE’G  á«μ∏eh  πFÉ°Sh
 ≈`̀fOG  ≈``dG  äÉ©ªàéªdG  ó`̀jó`̀Y  â`̀∏`̀°`̀UhCG  »`̀à`̀dG
 .ô°UÉ©ªdG  ÉæªdÉY  »a  Qƒ£àdG  º∏°S  äÉjƒà°ùe
 •ÉªfCG  ¢Vôa ádhÉëe ¿CG  ∫ƒ≤dG  øY Éæg »æZh
 ™e  ≈°TÉªàJ  ’  ICGô`̀ª`̀dG  ≈∏Y  ájó«∏≤J  á«cƒ∏°S
 OôªàdG  ìhQ  É¡«a  å©Ñj  ∂dP  ¿C’  ,ô°ü©dG  ìhQ

.ó«cCÉàdÉH
 √ò`̀g »``̀a º`̀jó`̀≤`̀ dG ï`̀ jQÉ`̀ à`̀ dG ≈``̀ dG IOƒ````̀Yh
 ICGôª∏d  ¿É`̀c  ó≤a  ,∂`̀dò`̀c  á≤£æªdG  »`̀ah  OÓ`̀Ñ`̀dG
 É`̀fOGó`̀LCG  IQÉ°†M  »a  áª«¶Yh  á°UÉN  áfÉμe
 πFGhCG  øe  ¿ƒ«fÉ©æμdG  ¿Éc  å«M  ,ø««fÉ©æμdG
 ∫ƒ`̀°`̀UC’Gh  ø«fGƒ≤dG  â©°Vh  »àdG  Üƒ©°ûdG
 ,π`̀Lô`̀dGh  ICGô`̀ª`̀ dG  ø«H  ähÉ`̀°`̀S  »`̀à`̀dG  á«fóªdG
 ,πLôdÉH ÉgGhÉ°Sh ICGôªdG QôM øe ∫hCG GƒfÉch
 ,¢Tƒ«L IóFÉbh ,áægÉc á«fÉ©æμdG ICGôªdG âfÉμa
 ähô`̀à`̀°`̀û`̀Y É`̀æ`̀g ô`̀cò`̀ f ,á`̀∏`̀£`̀Hh ,á`̀«`̀°`̀SÉ`̀«`̀°`̀Sh
 ’h .AGQò©dG ºjôe Ió«°ùdGh QÉ°ù«dG hCG ¬°ù«∏Yh
 ICGôªdG áfÉμªd ºgôjó≤J »a ø««fÉ©æμdG »gÉ°†j
 øjòdG  ,AÉ`̀eó`̀≤`̀dG  ø«jô°üªdG  iƒ`̀°`̀S  É```̀gQhOh
 å«M  ,π`̀Lô`̀dG  øe  πªcCG  É¡fCG  ¿hó≤à©j  GƒfÉc
 ™ªàéªdG  ≈dG  Üô`̀bCG  »fƒYôØdG  ™ªàéªdG  ¿Éc
 Å«°ùdG  ™°VƒdG  ¬«∏Y  ¿Éc  Éªd  ÉaÓN  ,»eƒeC’G
 πHÉH  äÉ©ªàéeh  IQÉ°†M  »a  ICGôª∏d  ájÉ¨∏d

.Qƒ°TBGh ôeƒ°Sh
 ∞≤J  ¿CG  √òg  ádÉëdGh  π°UC’G  ¿EÉ`̀a  ¬«∏Yh
 ∫ÉLôdÉa ,πLôdG ™e IGhÉ°ùªdG Ωób ≈∏Y ICGôªdG
 ¬°ùØf  âbƒdG  »a  º¡æμdh  ,¿hhÉ°ùàe  AÉ°ùædGh
 º¡°†©H  øY  ¿ÉØ∏àîj  Éª¡fEG  ,ø«∏KÉªàe  Gƒ°ù«d
 áÑ«côàdÉH  π°üàJ  Ió``̀Y  ¿hDƒ``̀°``̀T  »``a  É°†©H
 ¿ÉjhÉ°ùàj Éª¡æμdh ,¢ùæé∏d Iõ«ªªdG ájó°ùédG
 ô«WÉ°SCG  »a  ≈àM  .iô``̀NC’G  IÉ«ëdG  Qƒ`̀eCG  »a
 ≈bQCG »a É¡°ùØf ìô£J IGhÉ°ùªdG âfÉc AÉeó≤dG
 ,∫ÉLQ É¡æe ¿Éc ,ô«WÉ°SC’G »a á¡dB’G .Qƒ°üdG
 ¢`̀VQC’G  ≈∏Y  ¢û«©J  á`̀jQPh  ,AÉ°ùf  É¡æe  ¿É`̀ch

.AÉª°ùdG »a ¢û«©J iôNCGh
 ∞∏àîj  ÉæJÉ©ªàée  øWÉH  ¿CG  É©ÑW  ∑QOCG
 hóÑjh  É mfóªàe  ôgÉ¶dG  hóÑj  ób  ,√ô`̀gÉ`̀X  øY
 ™ªàéªdG  º©J  ÉeóæY  á°UÉNh  ,ÉØ∏àîe  øWÉÑdG

 äÉaô°üJh ,º∏X øe ôgGƒX
 ™``̀ª``̀à``̀é``̀ª``̀ dG ∑ƒ`````̀∏`````̀°`````̀Sh
 ™°†j  …ò````̀ dG  ,…Qƒ````̀cò````̀dG
 ,≈``̀ fOCG á`̀dõ`̀æ`̀e »`̀a ICGô``̀ª``̀dG
 IQƒ``̀cò``̀dG Ö`̀°`̀ù`̀à`̀μ`̀J å`̀«`̀M
 »`̀£`̀©`̀J á`̀ jƒ`̀£`̀ ∏`̀ °`̀ S á`̀ Ø`̀ °`̀U
 ¬`̀Lh  ¿hO  ø``̀e  É`̀¡`̀Ñ`̀MÉ`̀°`̀U
 áæª«¡dG  »``̀a  ≥`̀ë`̀ dG  ,≥```M
 á`̀jÉ`̀ª`̀M ™``````̀FGQPh è`̀é`̀ë`̀H
 á≤∏ëdG  ÉgQÉÑàYÉH  ICGô`̀ª`̀dG
 .™ªàéªdG  »``a  ∞`̀ ©`̀ °`̀VC’G
 ≈∏Y  ôéëdG  ¿EÉ``̀a  Éæg  ø`̀e
 á`̀©`̀ jQò`̀ H ICGô````̀ª````̀dG á``̀ jô``̀M
 ≈∏Y π`̀ «`̀ dO  ,É`̀¡`̀«`̀∏`̀Y  ±ƒ``̀î``̀dG
 .™ªàéªdG  »a  á«HôàdG  ∞©°V
 »g  áª«∏°ùdG  á«HôàdG  áaÉ≤K
 PÉîJG  ≈dG  π≤©dG  ó°TôJ  »àdG
 áª«∏°ùdG äGQÉ«îdGh äGQGô≤dG
 ≈∏Y IQOÉb á∏≤à°ùe á«°üî°T AÉæHh ,áë«ë°üdG

.IÉ«ëdG äÉHƒ©°U á¡LGƒe
 »¡a  ICGô`̀ª`̀dG  ≈∏Y  …CG  É¡«∏Y  ±ƒ`̀î`̀dG  É``eCG
 øY  É`̀°`̀Vƒ`̀Y  É¡à«°üî°T  ¢`̀ù`̀ª`̀£`̀d  á`̀∏`̀«`̀°`̀Sƒ`̀dG
 É¡à∏eÉ©eh  É¡ª«∏©Jh  ICGô`̀ª`̀dG  á«HôJ  .É`̀gRGô`̀HEG
 çGóME’ á«ªàM ájQƒK IQhô°V QƒcòdÉH Iƒ°SG
 ICGô`̀ª`̀ dG  É¡«a  ∞`̀≤`̀J  ,á`̀«`̀Yƒ`̀f  á`̀«`̀YÉ`̀ª`̀à`̀LG  á∏≤f

.IGhÉ°ùªdG Ωób ≈∏Y πLôdGh
 ¿CÉH  ÉeÉªJ  ¢ùcQÉe ∫QÉc ∫ƒb ¥ó°üj Éæg 
 »YÉªàL’G ∞bƒªdÉH  ¢SÉ≤j »YÉªàL’G Ωó≤àdG
 ,á¨dÉH  áªμM  Gò``̀g  »``̀ah  ,ICGô``̀ª``̀dG  Qô`̀ë`̀J  ø`̀e
 É¡∏jƒëJh  ICGôªdG  øe  ÉæØbƒeh  ÉæJô¶f  ô«¨àa
 ¿GƒæY  ≈`̀ dG  ¢ùæédÉH  á∏°U  ≈∏Y  ¿Gƒ`̀æ`̀Y  ø`̀e
 áMÉ°ùe  Qôëj  IÉ«ëdG  »a  ácGô°ûdÉH  á∏°U  ≈∏Y
 Ωóîà°SG  øe  ¬æμªjh  ,πLôdG  π≤Y  øe  á©°SGh
 √QÉ°üàfG  ôjôëJ  »a  IQôëªdG  áMÉ°ùªdG  √òg
 ƒëf  ™«ªédG  ≥∏£æ«d  ájó«∏≤àdG  º«gÉØªdG  ≈∏Y

.á«fÉ°ùfEG ôãcCGh ,AGôK ôãcCG πÑ≤à°ùe
 iôcP »a áægGôdG á«æ«£°ù∏ØdG ÉæàdÉM »ah
 »ªdÉ©dG  ICGô`̀ª`̀ dG  Ωƒ`̀j  …CG  ¢`̀SQÉ`̀e  ø`̀e  øeÉãdG
 AÉ°ùædG  ¿CG  ó`̀cDƒ`̀f  ÉeóæY  Gó`̀jó`̀L  ∞«°†f  Ó`̀a
 áHƒ©°üdG  á¨dÉH  kÉahôX ø¡LGƒj äÉ«æ«£°ù∏ØdG
 º`̀FGô`̀L π`̀ °`̀UGƒ`̀à`̀J á`̀«`̀MÉ`̀f ø`̀ª`̀a .Iƒ``°``ù``≤``dGh
 ∫ƒ£àd ºFGôédG √òg áMÉ°ùe ™°ùàJh ∫ÓàM’G
 »a  ìƒ°VƒH  ∂dP  ≈∏éàjh  AÉ°ùædG  øe  ójõªdG
 Ö©°ûdG  ó°V  π«FGô°SEG  É¡æ°ûJ  »àdG  Ühô`̀ë`̀dG
 áÑ°ùf πØ£dGh ICGôªdG πμ°ûJ å«M ,»æ«£°ù∏ØdG
 ∂∏J  ÉjÉë°V  Oó`̀Y  »a  ∞°üædG  ƒëf  ≈`̀dG  π°üJ
 IÉfÉ©e  ójGõàJ  ,iô`̀NCG  á«MÉf  øeh  .ÜhôëdG
 IôgÉX  ø`̀Y  áªLÉædG  äÉ«æ«£°ù∏ØdG  AÉ°ùædG
 á«æ«£°ù∏ØdG  ICGô`̀ª`̀dG  ¬d  ¢Vô©àJ  …ò`̀dG  ∞æ©dG
 »°VGQC’G  âdGRÉªa  .»æ«£°ù∏ØdG  ™ªàéªdG  »a
 ó¡°ûJ  1967  ¿Ghó`̀©`̀H  á∏àëªdG  á«æ«£°ù∏ØdG
 É¡ÑμJôJ  »àdG  ºFGôédG  »a  Éë°VGh  Gó«©°üJ
 .AÉ°ùædG É¡æe ≈æãà°ùJ ’ »àdG ,∫ÓàM’G äGƒb
 »a  á°UÉNh  á«æ«£°ù∏ØdG  ICGô`̀ª`̀dG  â°TÉY  ó`̀bh
 ¿CG ó©H á«°SÉbh áÑ©°U ÉahôX Iô«NC’G ΩGƒYC’G
 áà«ªªdG Iƒ≤dG ΩGóîà°SG øe äGƒ≤dG ∂∏J äó©°U
 ™°SƒàdG ÖfÉL ≈dEG Gòg ,á«æ«£°ù∏ØdG ICGôªdG ó°V
 »a  .∫ÉØWC’G  âdÉW  »àdG  ,∫É≤àY’G  äÓªM  »a
 äó¡°T  »∏ëªdG  ó«©°üdG  ≈∏Yh  ¬°ùØf  âbƒdG
 á«°VÉªdG  ΩGƒ``̀YC’G  »a  á«æ«£°ù∏ØdG  »`̀°`̀VGQC’G
 ,áØ∏àîe  äÉ«Ø∏N  ≈∏Y  AÉ°ùæ∏d  πàb  çOGƒ``̀M
 áYhôe  πàb  ä’É`̀M  É¡æ«H  øe  äGô°û©dG  âdÉW

.á∏FÉ©dG ±ô°T ÉjÉ°†b ≈ª°ùj Ée á«Ø∏N ≈∏Y

 áÑdÉ£ªdG  IQhô`̀°`̀V  ≈``̀dEG  ÉfƒYój  Gò`̀g  π`̀c
 âëJ  ø««fóªdG  ¿Éμ°ù∏d  ájÉªëdG  ô«aƒàH  ’hCG
 πÑ°ùdG πμH πª©dGh AÉ°ùædG º¡«a øªH ∫ÓàM’G
 §¨°†dG á°SQÉªe πLG øe áMÉàªdG äÉ«fÉμeE’Gh
 ΩGô`̀à`̀MG  ≈`̀ dG  É¡©aOh  ∫Ó`̀à`̀M’G  äÉ£∏°S  ≈∏Y
 ¿ƒfÉ≤dG  ÇOÉÑªH  ΩGõ`̀ à`̀ d’Gh  ¿É`̀°`̀ù`̀fE’G  ¥ƒ≤M
 ¿hO øeh ¬°ùØf âbƒdG »ah »dhódG »fÉ°ùfE’G
 áª¶æe IƒYO IGhÉ°ùªdG  Ωób ≈∏Y ∂dP ™°†f ¿G
 á«æ«£°ù∏ØdG  áeƒμëdGh  á«æ«£°ù∏ØdG  ôjôëàdG
 ™°Vƒd  áeRÓdG  ô«HGóàdGh  äGAGô``̀LE’G  PÉîJ’
 »ÑμJôe  á≤MÓeh  »∏ëªdG  ∞æ©dG  ôgÉ¶ªd  óM
 AÉaƒdGh  ,º¡àÑ°SÉëeh  AÉ°ùædG  ≥ëH  ºFGôédG
 ΩÉª°†fG øY áªLÉædG á«dhódG äÉeGõàd’G ™«ªéH
 ™«ªL  ≈`̀∏`̀Y  AÉ`̀°`̀†`̀≤`̀dG  á`̀«`̀bÉ`̀Ø`̀JG  ≈``̀ dEG  ø«£°ù∏a
 ø«fGƒ≤dG áeAGƒeh ,ICGôªdG ó°V õ««ªàdG ∫Éμ°TCG
 á«bÉØJG É¡«a ÉªH á«dhódG äÉ«bÉØJ’G ™e á«∏ëªdG
 ø«μH ¿ÓYEGh ,1325 »ªeC’G QGô≤dGh zhGó«°S{
 ¬∏Ñbh  ,1995  ΩÉY  ¬æY  á≤ãÑæªdG  πª©dG  á£Nh
 ΩÉY  øZÉ¡æHƒch  ,1975  ΩÉY  ƒμ«°ùμe  ¿Ó`̀YEG
 ≈∏Y  πª©dGh  ,1985  ΩÉ`̀Y  »Hhô«fh  ,1980
 »a  ø`̀«`̀fGƒ`̀≤`̀dG  √ò``̀g  ≥`̀«`̀Ñ`̀£`̀Jh  ò«ØæJ  ¿É`̀ª`̀°`̀V
 ΩGóîà°SG  Aƒ°S  á¡LGƒeh  ä’ÉéªdG  ∞∏àîe
 ÖcôªdG º∏¶dG ôjôÑàd ó«dÉ≤àdGh äGOÉ©dGh øjódG

.É¡°û«ª¡Jh É¡FÉ°übEG ±ó¡H ICGôªdG ≈∏Y ™bGƒdG
 …òdG  âbƒdG  »a  ÉæfEÉa  ,¥É«°ùdG  Gòg  »ah
 ,IOÉ«≤dG É¡H âeõàdG »àdG äÉ¡LƒàdÉH ¬«a ÖMôf
 øe  É°†©H  á«æ«£°ù∏ØdG  ICGô`̀ª`̀dG  âëæe  »àdGh
 á«∏FÉY ¿hDƒ°T »a πLôdG ™e IGhÉ°ùªdG  ¥ƒ≤M
 äÉHƒ≤©dG  ¿ƒfÉb  »a  ô¶ædG  IOÉ`̀YEG  ≈dG  â`̀YOh
 ,á«æ«£°ù∏ØdG  ICGô`̀ª`̀∏`̀d  ájÉªëdG  ô«aƒJ  á¡éd
 á«æ«£°ù∏ØdG  ICGôª∏d  á«∏©ØdG  ájÉªëdG  ¿CG  ócDƒf
 …ôéJ  ÉeóæY  ≥≤ëàJ  »∏ëªdG  É¡©ªàée  »`̀a
 á«æWƒdG äÉ©jô°ûàdG »a É¡bƒ≤M áeAGƒe á«∏ªY
 »àdG  á`̀«`̀dhó`̀dG  äÉ`̀«`̀bÉ`̀Ø`̀J’G  ™`̀e  π`̀eÉ`̀c  πμ°ûH
 ÉæeÉ¶f  ΩGõ`̀à`̀dGh  ø«£°ù∏a  á`̀dhO  É¡«∏Y  â©bh
 á«bÉØJG  á°UÉNh  ,É¡H  »æ«£°ù∏ØdG  »°SÉ«°ùdG
 ICGôªdG  ó°V õ««ªàdG  ∫Éμ°TCG  ™«ªL ≈∏Y AÉ°†≤dG
 ájOÉ°üàb’G ¥ƒ≤ë∏d »dhódG ó¡©dGh ( hGó«°S )
 áeƒ¶æe  AÉæH  QÉ`̀WEG  »a  ICGôª∏d  á«YÉªàL’Gh
 äÉjôëdGh  ¥ƒ≤ëdG  »ªëJ  ájô°üY  ø«fGƒb
 áÄ«ÑdG  ôaƒJh  ,áaÉc  õ««ªàdG  ∫Éμ°TCG  ÜQÉëJh

.∂dP ¿Éª°†d á«YÉªàL’Gh á«©jô°ûàdG
 ájÉZ »a øjôeCG ≈dEG IQÉ°TE’G QóéJ Gô«NCGh
 ICGôªdG IÉ«ëH ∫hC’G π°üàj ,IQƒ£îdGh á«ªgC’G
 »fÉãdG  π°üàjh  Iõ`̀Z  ´É£b  »`̀a  á«æ«£°ù∏ØdG
 Éæg .á∏eÉ©dG  á«æ«£°ù∏ØdG  ICGôªdG  πªY ±hô¶H
 ICGôªdG  Ωƒj  »a  ,áª«¶©dG  áÑ°SÉæªdG  √òg  »ah
 ICGô`̀ª`̀ dG ø`̀Y º`̀∏`̀¶`̀dG ™``̀aQ ≈``̀ dEG ƒ`̀Yó`̀f »`̀ª`̀dÉ`̀©`̀dG
 ΩÉªàg’G  ¿ÉμªH  á`̀«`̀ª`̀gC’G  øªa  ,á«æ«£°ù∏ØdG
 É`̀ahô`̀X  ¢û«©J  »`̀à`̀dG  á«æ«£°ù∏ØdG  ICGô`̀ª`̀ dÉ`̀ H
 ,»fÉ°ùfE’G  ô«ª°†dG  π≤ãJ  ,Iõ`̀Z  »a  ájhÉ°SCÉe
 ICGôªdG  ¥ƒ≤M áMÉÑà°SG  ∞bƒH  »fÉãdG  π°üàjh
 Üôà≤J  »àdG  É¡∏ªY  ±hôX  áédÉ©eh  ,á∏eÉ©dG
 É¡aÉ°üfEG  ≈`̀ dGh  Iôî°ùdÉH  πª©dG  ±hô`̀X  ø`̀e
 ≥«Ñ£àHh  á«ë°üdGh  á«YÉªàL’G  äÉfÉª°†dÉH
 ¬«∏Y  ≥aGƒàdG  ºJ  …ò`̀dG  ,QƒLCÓd  ≈`̀ fOC’G  óëdG
 ≥«Ñ£àdG ≈dEG ¬≤jôW óéj ¿CG ¿hO øe ΩGƒYCG πÑb

.ò«ØæàdGh

á«æ«£°ù∏ØdG ôjôëàdG áª¶æªd ájò«ØæàdG áæé∏dG ƒ°†Y |
ø«£°ù∏a ôjôëàd á«WGô≤ªjódG á¡Ñé∏d  »°SÉ«°ùdG ÖàμªdG ƒ°†Y |

 óéà°ùªdG ÉfhQƒc ¢Shô«a Qƒ¡X AóH òæe
 âMÉàLG 2019 ájÉ¡f ø«°üdG »a (19-ó«aƒc)
 áHPÉμdG QÉÑNC’Gh äÉ©FÉ°ûdG øe äÉLƒe ºdÉ©dG
 ¬«°ûØJ  ÖÑ°ùH  ∂dPh  ¢Shô«ØdG  Gò¡H  á≤∏©àªdG
 äRõ©J  ∂dòd  .Gòg  Éæeƒj  ≈dEG  ôªà°SGh  É«ªdÉY
 óæY ∞æ©dGh ôªæàdGh ™∏¡dGh ±ƒîdG øe ádÉM
 »a  âªgÉ°S  ∑É`̀ HQG  ádÉM  â`̀Kó`̀MCGh  ,AÉ`̀jô`̀HC’G
 á«ª∏Y á°SGQO ¬JócCG Ée ƒgh ,¢Shô«ØdG »°ûØJ
 »∏éfCG  â°ùjEG  á©eÉéH  Ö£∏d  ¢ûàjQƒf  á«∏μd
 ô¡°ûdG  ájGóH  äô°ûf  á«fÉ£jôÑdG  (UEA)
 äÉeƒ∏©ªdG  QÉ`̀°`̀û`̀à`̀fG  ¿CG  äó```Lh  .»`̀°`̀VÉ`̀ª`̀dG
 ä’ó©e  ™aQ  »a  º¡°SCG  áWƒ∏¨ªdG  íFÉ°üædGh
 ∫ƒ`̀H Qƒ`̀°`̀ù`̀«`̀ahô`̀Ñ`̀dG ∫ƒ`̀≤`̀j ∂`̀ dò`̀c .√QÉ`̀°`̀û`̀à`̀fG
 QÉ`̀Ñ`̀NC’G  ¿EG{  :åëÑdG  Gò`̀g  ≥jôa  óFÉb  ôàfÉg
 ábó∏d  IÉ``̀YGô``̀e  ¿hO  É`̀¡`̀bÓ`̀à`̀NG  º`̀à`̀j  á`̀HPÉ`̀μ`̀ dG
 å«M  IôeGDƒªdG  ájô¶f  ≈dEG  óæà°ùJ  Ée  É kÑdÉZh
 øe %40 ø`̀e Üô`̀≤`̀j  É`̀e  ¿CG  á`̀°`̀SGQó`̀dG  äô`̀¡`̀XCG
 äÉjô¶f ióMEÉH ¿ƒæeDƒj »fÉ£jôÑdG Qƒ¡ªédG
 ¿CG  ≥∏≤∏d  ô«ãªdG  øe  :ÓFÉb  ™HÉJh  IôeGDƒªdG
 áÄWÉîdG  íFÉ°üædG  ∫OÉÑàd  Ó«e  ôãcCG  ¢SÉædG
 øe  k’ó`̀ H  »YÉªàL’G  π°UGƒàdG  πFÉ°Sh  ≈∏Y
 áë°üdG áª¶æe QOÉ°üe øe ábƒKƒªdG íFÉ°üædG
 ¢`̀VGô`̀eC’G  ≈∏Y  Iô£«°ùdG  õ`̀cGô`̀eh  á«ªdÉ©dG
 áWƒ∏¨ªdG äÉeƒ∏©ªdG ¿CG âÑãJh É¡æe ájÉbƒdGh
 áYô°ùH  QÉ°ûàf’G  É¡æμªj  äÉ©FÉ°ûdG  ¿CG  »æ©J
 òîà«d  ¿É°ùfE’G  ∑ƒ∏°S  ô«¨J  ¿CG  øμªjh  ôÑcCG
 iOCG ∞«c ÉæjCGQ ó≤d .ôÑcCG ôWÉîe äGP äGQGôb
 IOÉjR  ≈dEG  äÉMÉ≤∏d  IOÉ°†ªdG  ácôëdG  Oƒ©°U
 .ºdÉ©dG  AÉëfCG  ™«ªL  »a  áÑ°üëdG  ä’É`̀M  »a
 AÉ`̀æ`̀KCG  Iô«£îdG  äÉ«cƒ∏°ùdG  ≈∏Y  á`̀∏`̀ã`̀eC’Gh
 ΩóY  É¡æeh  .Iô«ãc  ájó©ªdG  ¢VGôeC’G  »°ûØJ
 ≈°VôªdG ™e πcC’G »a ácQÉ°ûªdGh øjó«dG π°ùZ
 ΩGõàd’G  ΩóYh  áKƒ∏ªdG  í£°SC’G  ô«¡£J  ΩóYh

.z»JGòdG ∫õ©dÉH
 AÉHƒdG  Gòg  QÉ°ûàfG  ¿G  …ô¶f  á¡Lh  øe
 πFÉ°Sh  ÖÑ°ùH  ¿É`̀c  áYô°ùdG  √ò`̀¡`̀H  »ªdÉ©dG
 âëÑ°UCG  »àdG  áãjóëdG  »YÉªàL’G  π°UGƒàdG
 »a  »°ù«FôdG  πeÉ©dG  »gh ,ój  πc ∫hÉæàe  »a
 ∂dP  ≈∏Y ∫Éãªch .»ªdÉ©dG  AÉHƒdG  Gòg QÉ°ûàfG
 ¿ƒμJ  ÜÉ°ùJGƒdG  »a πFÉ°SQ ∫hGóJ ºàj  ÉeóæY
 äÉ¡édG  É¡¡LƒJ  »àdG  äGOÉ`̀°`̀TQEÓ`̀d  á°ùcÉ©e
 √ò`̀g  ó```̀MCG  »``a  å`̀«`̀M  ,Qƒ`̀¡`̀ª`̀é`̀∏`̀d  á°üàîªdG
 á°UÉNh  ¢SÉædG  ø«H  äô°ûàfG  »àdG  πFÉ°SôdG
 øjòdG  ø««æjódG  IÉYódG  ó`̀MCG  øe  IQOÉ°U  É¡fCG
 :√Éæ©e ÉªH ∫Éb ¬fCG ¢SÉædG ≈∏Y ô«KCÉàdG ¿ƒμ∏àªj
 Gƒ©WÉ≤J  ’h  AÉYó∏d  óLÉ°ùªdG  ≈``̀dEG  Gƒ`̀Ñ`̀gPG

 Gƒ°ù∏éJh  áYÉªédG  IÓ°U
 …CGô`̀ dG  Gò`̀gh  .ºμJƒ«H  »`̀a
 ihÉàa øe AÉL Ée ¢VQÉ©j
 …hP  AÉª∏Y  AGQBGh  á«æjO
 ídÉ°U  ï«°ûdG  º¡æeh  ,á≤K
 ¬`̀à`̀dÓ`̀WEG »``̀a »`̀°`̀ù`̀eÉ`̀¨`̀ª`̀dG
 èeÉfôH  ôÑY  á`̀«`̀Yƒ`̀Ñ`̀°`̀SC’G
 ≈∏Y  á`̀bô`̀Ø`̀à`̀ª`̀dG  ÜGƒ`````̀ HC’G
 ∫É`̀b å`̀«`̀M »``̀HO ¿ƒ`̀jõ`̀Ø`̀∏`̀J
 ´ô°ûdG  ¿É`̀c  GPEG  ¬``̀fCG  ≈``̀dEG{
 IÓ°U  øe  ¢SÉædG  Qò`̀YCG  ób
 ô£ªdG  ∫É``M  »`̀a  áYÉªédG
 Qò©oj  ¿CG  ≈``dhCG  ÜÉ`̀H  øªa{

 IÓ°U ≈dEG ÜÉgòdG øe ¢SÉædG
 ≈∏Y  Gƒ``̀aÉ``̀N  GPEG  á`̀YÉ`̀ª`̀é`̀dG
 ¢Shô«a  QÉ°ûàfG  øe  º¡°ùØfCG
 ,√ô`̀«`̀Ñ`̀©`̀J Ö`̀°`̀ù`̀M zÉ```̀fhQƒ```̀c

 á«Hô©dG áμ∏ªªdG ¬H âeÉb Ée ™e ≥aGƒàj Gògh
 ájOƒ©°ùdG  äÉ£∏°ùdG  äQôb  ÉeóæY  ájOƒ©°ùdG
 ø«æWGƒª∏d ÉàbDƒe{ Iôª©dG AGOCG ≥«∏©J AÉ©HQC’G
 ∫ƒ`̀°`̀Uh á`̀«`̀°`̀û`̀N á`̀μ`̀∏`̀ª`̀ª`̀dG »``̀a zø`̀«`̀ª`̀«`̀≤`̀ª`̀dGh
 »a  AÉL  Ée  ∂dòch  ,º¡«dEG  zÉfhQƒc  ¢Shô«a{
 ∫ƒ°SQ  ∫É`̀b  å«M  ∞jô°ûdG  …ƒÑædG  åjóëdG
 ºà©ª°S GPEG{ :º∏°Sh ¬«∏Y ¬∏dG ≈∏°U óªëe ¬∏dG
 ™bh GPEGh  É¡«∏Y Gƒ∏NóJ Óa ¢VQCÉH  ¿ƒYÉ£dÉH
.z¬æe G kQGôa É¡æe GƒLôîJ Óa É¡H ºàfCGh ¢VQCÉH

 ø«H  •ÉÑJQ’G  ∂dP  ÖÑ°S  øY  ÉædAÉ°ùJ  GPEG
 ¢Shô«ØH  áHÉ°UE’G  ∫ÉªàMGh  áHPÉμdG  QÉÑNC’G
 ¢SÉædG  º¶©e  ¿CG  …ô¶f  á¡Lh  ø`̀e  É`̀fhQƒ`̀c
 ∞°üædG  ≈dEG  ¿hô¶æj  Ée  ÉªFGO  Gòg  Éæeƒj  »a
 ≈dEG  ¿hô¶æj  Éªe  ôãcCG  AÉªdG  ¢SCÉc  øe  ÆQÉØdG
 ¢SÉædG  á«Ñ∏ZCG  ¿CG  ≈æ©ªH ¬«a  Å∏àªªdG  ∞°üædG
 Ühô`̀ë`̀dÉ`̀c  QÉ``̀£``̀NC’G  å`̀«`̀M  Gò``̀g  Éfô°üY  »`̀a
 Oó¡J  »àdG  á«NÉæªdG  äGô«¨àdGh  ¢`̀VGô`̀eC’Gh
 Ée É`̀ kÑ`̀dÉ`̀Z ¢```̀VQC’G ¬`̀Lh ≈∏Y ¿É`̀°`̀ù`̀fE’G IÉ`̀«`̀M
 º¡à∏©L  á«Ñ∏°S  GQÉ``̀μ``̀aCG  ¿ƒ`̀∏`̀ª`̀ë`̀j  ¿ƒ`̀fƒ`̀μ`̀j
 á°VôY  ôãcCG  GƒëÑ°UCG  øjòdG  ºgh  ø«ªFÉ°ûàe
 ¢UÉî°TC’G  øe  áÄHhC’Gh  ¢VGôeC’ÉH  áHÉ°UEÓd
 π≤©dG  ø«H  ábÓY  ∑Éæg  ¿CG  ÖÑ°ùH  ø«∏FÉØàªdG

.º°ùédGh
 .O ƒgh ¢ùØædG AÉª∏Y óMCG ÜÉàc »a AÉL PEG
 ∑ô«μØJ ™«£à°ùj ∞«c{ ¿Gƒæ©H ¿ƒà∏eÉg ó«ØjO
 ÜÉÑ°SCG  óMCG  ¿EG  √Éæ©e  ÉªH  z∑ó°ùL  »Ø°ûj  ¿CG
 ƒg á«ª°ùédG áë°ü∏d »HÉéjE’G ô«μØàdG á«ªgCG
 ójõj »dÉàdÉHh á«YÉæªdG  Éæàª¶fCG  øe ™aôj ¬fCG

 .¢VôªdG áHQÉëe ≈∏Y ÉæJQób

 â``jô``LCG á``̀ °``̀SGQO »``̀a
 á`̀©`̀eÉ`̀L  »``̀ a  2006  ΩÉ```̀Y
 ¢`̀SQO  (¿ƒ∏«e  »é«fQÉc)
 OôÑdG  ô«KCÉJ  AÉª∏©dG  É¡«a
 ≈∏Y  á©FÉ°ûdG  Gõfƒ∏ØfE’Gh
 ∞``̀bGƒ``̀e »```̀a ¢``̀UÉ``̀î``̀°``̀TCG
 .IOó``̀©``̀à``̀e äÉ``̀«``̀cƒ``̀∏``̀°``̀Sh
 »a  É kYƒ£àe  193  Gƒ∏HÉb
 GhOó`̀ë`̀j  »`̀c  Ió`̀«`̀L  áë°U
 Qƒ``̀©``̀°``̀û``̀dG äÉ``̀ jƒ``̀ à``̀ °``̀ ù``̀ e
 »àdG á«Ñ∏°ùdG hCG á«HÉéjE’ÉH
 º¡JÉ«M  »`̀a  É¡H  ¿hô©°ûj
 º`̀¡`̀°`̀†`̀jô`̀©`̀J º``̀J ∂```̀dP ó`̀©`̀ H
 ΩGóîà°SÉH  äÉ°Shô«ØdG  óMC’
 í°†JG  ó`̀≤`̀d  .á`̀«`̀Ø`̀fCG  äGô`̀£`̀b
 ø««HÉéjE’G  ¢UÉî°TC’G  ¿CG
 √ÉéJ á`̀ehÉ`̀≤`̀e  ô`̀ ã`̀cCG  Gƒ`̀fÉ`̀c

 .ø««Ñ∏°ùdG ¢UÉî°TC’G øe äÉ°Shô«ØdG
 ¢ù«d º°ùédGh π≤©dG ø«H •ÉÑJQ’G ¿CG Gòd
 ¢ùØf  »`̀a  ƒ`̀g  É`̀ª`̀fEG  »°ùØf  •É`̀Ñ`̀JQG  §≤a  ƒ`̀g
 ≈æ©ªH  »Lƒdƒ«°ùah  …ƒ°†Y  •ÉÑJQG  âbƒdG
 äGô«¨J  çó`̀ë`̀J  á`̀«`̀HÉ`̀é`̀jE’G  äÉ`̀eƒ`̀∏`̀©`̀ª`̀dG  ¿CG
 º«∏°ùdG  π≤©dG  ¿G{  ∫ƒ`̀≤`̀f  ∂`̀dò`̀dh  ÆÉ`̀eó`̀dG  »`̀a
 ô«μØàdG  Iƒ`̀b  ¿CG  ∂dòHh  zº«∏°ùdG  º°ùédG  »a
 ≈∏Y  É k«HÉéjEG  ôKDƒJ  ¢†jôªdG  óæY  »HÉéjE’G
 ájhOC’G øe ´ƒf ô¡X Éæg øeh ¬«aÉ°ûJ áYô°S
 §ªf  ¿CG  ÖÑ°ùH  ∂dPh  ,á«ªgƒdG  á`̀jhOC’G  »gh
 ÉæfC’  ∂`̀dPh  ,ÆÉ`̀eó`̀dG  πªY  ≈∏Y  ôKDƒj  Éfô«μØJ
 ™bƒàfh  Ée  AGhO  ƒëf  á«HÉéjEÉH  ôμØf  ÉeóæY
 π©ØdÉH  ∂dP  …ODƒ`̀j  AÉØ°ûdG  ≈∏Y  ÉfóYÉ°ùj  ¬`̀fCG
 óLh  ∫ÉãªdG  π«Ñ°S  ≈∏Y  ,AÉØ°ûdG  áYô°S  ≈`̀ dEG
 ÜÉÄàc’G  ¢†jôe  óæY  »`̀HÉ`̀é`̀jE’G  ™bƒàdG  ¿CG
 ÜÉÄàc’G  ôYÉ°ûe  ¢†©H  ≈∏Y  ¥ƒØàj  »c  ±Éc
 ≈àM  ¢SÉædG  óæY  π`̀eC’G  ¢Sô¨f  ¿CG  óH  ’  Gò`̀dh
 »àdG  á«HÉéjE’G  QÉμaC’G  øe  á«ªc  º¡d  ôaGƒàJ
 Éª«a  ¢ùμ©H  AÉHƒdG  á¡LGƒªd  áYÉæªH  ºgóªJ
 AÉHƒdG øY É¡fƒ≤∏àj »àdG äÉeƒ∏©ªdG âfÉc ƒd
 á¡LGƒe ≈∏Y º¡JQób øe π∏≤j Gòg ¿EÉa  á«Ñ∏°S
 ΩóY  ≈∏Y  ¢UôëdG  á«ªgC’G  øe  Gòd  .¢Shô«ØdG
 øe  »àdG  ¢SÉædG  ø«H  áHPÉμdG  äÉ©FÉ°ûdG  ô°ûf
 OGô``aC’G  óæY  á°UÉN  áYÉæªdG  π∏≤J  ¿CG  É¡fCÉ°T
 øe hCG ¢VGôeC’G øe ±ƒîdG øe ¿ƒfÉ©j øjòdG

. kÓãe äƒªdG ≥∏b
 ¿CG  á`̀«`̀JGò`̀dG  ÉæàYÉæe  …ƒ`̀≤`̀j  É`̀ª`̀e  ∂`̀dò`̀c  
 »`̀aÉ`̀°`̀û`̀dG ƒ``̀g ¬````̀fCGh ¬`̀∏`̀ dÉ`̀H É`̀fOÉ`̀≤`̀ à`̀YG …ƒ`̀≤`̀ f
 óæY  ∫É≤J  »àdG  á`̀«`̀YOC’G  ø`̀e  ó`̀jõ`̀fh  »aÉ©ªdG

 ƒ¡a  â°Vôe  GPEGh)  ≈dÉ©J ¬dƒbh  .¢`̀Vô`̀ª`̀dG
 ¿Éc  ¿EGh  ,¬°ùØf  ≈`̀dEG  ¢VôªdG  óæ°SCG (ø«Ø°ûj
 ¬aÉ°VCG  øμdh  ¬≤∏Nh  ¬FÉ°†bh  ¬∏dG  Qó`̀b  ø`̀Y
 »∏°üª∏d  Gô`̀eBG  ≈dÉ©J  ∫Éb  Éªc  É`̀HOCG  ¬°ùØf  ≈`̀dEG
 •Gô°U  .º«≤à°ùªdG  •Gô°üdG  ÉfógG)  :∫ƒ≤j  ¿CG
 ’h º¡«∏Y Üƒ°†¨ªdG ô«Z º¡«∏Y âª©fCG øjòdG
 ≈dEG  ΩÉ©fE’G  óæ°SCÉa (7  .6  :áëJÉØdG) (ø«dÉ°†dG
 ¬∏YÉa  ±òM  Ö°†¨dGh  ,≈dÉ©Jh  ¬fÉëÑ°S  ,¬∏dG
 âdÉb  Éªc  ,ó«Ñ©dG  ≈`̀ dEG  ∫Ó°†dG  óæ°SCGh  ,É``̀HOCG
 ¢VQC’G »a øªH ójQCG ô°TCG …Qóf ’ É qfCGh) :øédG
 Gò¡dh  ,(10  :øédG) (Gó°TQ  º¡HQ  º¡H  OGQCG  ΩCG
 :…CG (ø«Ø°ûj  ƒ¡a  â°Vôe  GPEGh) :º«gGôHEG  ∫Éb
 »FÉØ°T ≈∏Y Qó≤j ’ ¬fEÉa  ¢Vôe »a â©bh GPEG
 á∏°UƒªdG  ÜÉÑ°SC’G  øe  Qó≤j  ÉªH  ,√ô«Z  ó`̀MCG
 GPEGh)  ∫ƒ≤j  ¬∏dG  ¿CG  ™ª°ùf  ÉeóæY  å«M  .¬«dEG
 ,¬°ùØf ≈dEG ¢VôªdG óæ°SCG (ø«Ø°ûj ƒ¡a â°Vôe
 øμdh  ,¬≤∏Nh  ¬FÉ°†bh  ¬∏dG  Qób  øY  ¿Éc  ¿EGh
 Gô`̀eBG  ≈dÉ©J  ∫É`̀b  Éªc  ,É``̀HOCG  ¬°ùØf  ≈`̀ dEG  ¬aÉ°VCG
 .º«≤à°ùªdG •Gô°üdG ÉfógG) :∫ƒ≤j ¿CG »∏°üª∏d
 Üƒ°†¨ªdG  ô«Z  º¡«∏Y  âª©fCG  øjòdG  •Gô°U
 óæ°SCÉa (7-6  :áëJÉØdG) (ø«dÉ°†dG  ’h  º¡«∏Y
 Ö°†¨dGh  ≈dÉ©Jh  ¬fÉëÑ°S  ¬∏dG  ≈`̀dEG  ΩÉ`̀©`̀fE’G
 ,ó«Ñ©dG  ≈dEG  ∫Ó°†dG  óæ°SCGh  ÉHOCG  ¬∏YÉa  ±òM
 øªH ójQCG  ô°TCG  …Qóf ’ ÉfCGh) :øédG âdÉb Éªc
 :øédG) (Gó°TQ  º¡HQ  º¡H  OGQCG  ΩCG  ¢`̀VQC’G  »a
 ƒ¡a  â°Vôe  GPEGh)  :º«gGôHEG  ∫Éb  Gò¡dh  ,(10
 Qó≤j ’ ¬fEÉa ¢Vôe »a â©bh GPEG :…CG (ø«Ø°ûj
 ÜÉÑ°SC’G øe Qó≤j ÉªH ,√ô«Z óMCG »FÉØ°T ≈∏Y

.¬«dEG á∏°UƒªdG
 Ió``̀Mh á`̀«`̀ª`̀gCG ≈`̀∏`̀Y ó`̀jó`̀L ø``̀e ó``̀cDƒ``̀fh
 ™e ¿hÉ``̀©``̀à``̀dGh Oƒ`̀ ¡`̀é`̀ dG ô`̀aÉ`̀°`̀†`̀Jh ∞`̀ °`̀ü`̀dG
 ÖjPÉcC’G ¢Shô«a áHQÉëªd á°üàîªdG äÉ¡édG
 âeÉb …òdG ô«ÑμdG QhódÉH ó«°ûfh äÉ£dÉ¨ªdGh
 ¿ƒYƒ£àªdGh  á°üàîªdG  äÉ¡édG  ∫GõJ  ’h  ¬H
 á¡LGƒªd  á«æWƒdG  á∏ªëdG  »a  ø«æWGƒªdG  øe
 π«°UC’G  ¿ó©ªdG  ¢ùμ©j  Gò``̀gh  .AÉ`̀Hƒ`̀dG  Gò`̀g
 AGô°†dGh  AGô°ùdG  »a  º¡fCGh  øjôëÑdG  Ö©°ûd
 É kÑjôZ ¢ù«d  ¿Éc ¿Gh ∞bƒe ≥ëH ƒ¡a .AGƒ°S
 âbƒdG  ¢ùØf  »a  ¬æμdh  øjôëÑdG  Ö©°T  ≈∏Y
 ßØMh .™«ªé∏d ™°ùàj øWƒdG Gòg ¿CG øY ôÑ©j
 øe ÉÑ©°Th áeƒμMh É kμ∏e øjôëÑdG áμ∏ªe ¬∏dG

 .√hôμe πc

áØFGõdG äÉ``©FÉ°û∏d …ó°üàdGh ..zÉ``fhQƒc{ ¢``Shô«a áeRCG

 ¿É°ùª°T .O :º∏≤H
»YÉæŸG ¬∏dGóÑY øH

 ∫ÓàM’G ™ªbh ó«dÉ≤àdG Oƒ``«b ø«H á«æ«£°ù∏ØdG ICGôªdG ´É``°VhCG

:º∏≤H
 | ódÉN Ò°ù«J 

 øeR »a ºdÉ©dG Üƒ©°T πμd á«ÑgòdG áë«°üædG |
 »æWh ÖLGh ƒ¡a !..zâ«ÑdÉH  ∂«∏N{ »g zÉfhQƒμdG{
 ∂æWhh  ∂Jô°SCGh  ∂°ùØf  ájÉªM  äOQCG  ¿EG  »fÉ°ùfEGh

.∂Ñ©°Th
 á¡LGƒe »a Iójôa  á∏MôªH ôªj  Ωƒ«dG  ºdÉ©dG  πc
 ¬Ñ°ûJ  ∫hó``̀dG  äÉ`̀MÉ`̀°`̀Sh  ,ó`̀jó`̀é`̀dG  É`̀fhQƒ`̀c  ¢Shô«a
 ,ájó«∏≤J â°ù«dh áàeÉ°U ÜôM É¡æμdh ,ÜôëdG äÉMÉ°S
 ™æeh  ,»`̀Fô`̀ª`̀dG  ô«Z  …ó©ªdG  ¢Shô«ØdG  ≈∏Y  Üô`̀M
 ôéëdG{  ¿EÉa  ∂dòdh ,¥ô£dGh Ö«dÉ°SC’G  πμH  √QÉ°ûàfG
 äGAGôLE’G ºgCG øe z»dõæªdG »JGòdG ôéëdG{h z»Ñ£dG
 √QÉ°ûàfG ∫Éée ™°ùàj …òdG ¢Shô«ØdG Gòg ó°V áægGôdG
 øe  á©jô°S  ihó©dGh  ,äÉ©ªéàdGh  •ÓàN’G  å«M
 ¿EG  ,áëμdGh ¢ù£©dG PGPQ hCG  ¥Éæ©dG hCG  ¢ùª∏dG  ∫ÓN
 ¬fCG  º∏©j  ’  ƒg  ÉªHQh  ,ÉÑjôb  ÜÉ°üªdG  ¢üî°ûdG  ¿Éc

!¢Shô«Ø∏d πeÉM hCG ÜÉ°üe
 ¬∏ªëj Ée ºZQ zâ«ÑdÉH ∂«∏N{ QÉ©°T ¿EÉa Gò¡H |
 QÉ©°T  ƒg  ,OôØdG  ÉgOÉàYG  »àdG  á£°ûfC’G  πμd  óM  øe
 Iô°UÉëªd Ωƒ«dG á«æWƒdG á«dhDƒ°ùªdG ìhôd ó«°ùéJh
 πc  »a  ø«æWGƒªdG  øe  áªgÉ°ùªdGh  ,ihó©dG  ÜÉÑ°SCG
 »àdG  Iô«ãμdG  ájRGôàM’G  äGAGô``̀LE’G  ìÉéfE’  ,á`̀dhO
 ¢Shô«ØdG  Gòg  Iô°UÉëªd  ,º¡dhO  äÉeƒμM  É¡JòîJG
 ,iôNCG ∫hO »a AÉHƒdGh ,∫hódG ¢†©H »a záëFÉédG{
 ,ádõ©dG »a Ée ºZQ ,OGôaC’G øe zá«JGP IógÉée{ ƒgh
 øjòdG øjô«ãμdG iód äÉHƒ©°U øe ,áàbDƒe âfÉc ¿EGh
!ádõ©æªdG º¡aôZ »a hCG º¡Jƒ«H »a AÉ≤ÑdG GhOƒ©àj ºd

 ≈∏Y  ÜôëdG  »a  ∫É©a  ìÓ°S  zâ«ÑdÉH  ∂«∏N{  |
 IôÑée ºdÉ©dG »a Iô«ãc ÉHƒ©°T ¿CG á°UÉNh ÉfhQƒμdG
 á¡LGƒe »a ±hô¶dG Ö©°UCÉH  É«dÉM ôªJ »gh ,¬«∏Y
 GhOÉYCG  ºg  ¿EG  É°†jCG  øjô«ãμdG  ≈∏Y  Qƒ`̀eC’G  π¡°ùJ  ób
 (ÇQÉ£dG  »ªdÉ©dG  ±ô¶dG)  Gòg  ≥ah  º¡JÉ«M  áéeôH

.AÉHƒdG ô°ùëæj ¿CG πÑb áeOÉb Qƒ¡°ûd óàªj ób …òdG
 IOÉYE’  á°Uôa  á«à«ÑdG  Iƒ∏îdG  ¿ƒμJ  ¿CG  ¿ÉμeE’ÉH
 ÖÑ°ùH  äóYÉÑJ  »àdG  ájô°SC’G  äÉbÓ©dG  ≈`̀dEG  áªë∏dG
 ,á«¡«aôàdG  É¡æeh  á«LQÉîdG  ä’É¨°ûf’G  øe  ô«ãμdG
 »a z»dõæªdG »JGòdG ôéëdG{ øe IOÉØà°S’G ¿ÉμeE’ÉHh

 ΩÓaC’G ¢†©H á©HÉàe hCG IAGô≤dG πãe äÉjGƒg á°SQÉªe
 øe  Égô«Z  hCG  á«ª∏©dGh  á«≤FÉKƒdG  äGƒæ≤dGh  áaOÉ¡dG
 π«°üëJ  »a  ∫É`̀Ø`̀WC’G  ∫É¨°TEGh  ,á°UÉîdG  äÉjGƒ¡dG
 äÉjGƒ¡dG  ô`̀NBG  ≈`̀ dEG  ,•ƒ¨°†e  ô«Z  πμ°ûH  º¡°ShQO
 áÑ∏ée  ¿ƒμJ  ¿CG  ¿ÉμeE’ÉH  »àdG  á«dõæªdG  á£°ûfC’Gh
 áHBÉch  π∏ª∏d  OÉ`̀©`̀HEGh  ,…ô`̀°`̀SC’G  §HGôàdGh  IOÉ©°ù∏d

!áæëªdG
 :âdÉb É¡àjôb ≈∏Y ô£îdÉH á∏ªf â°ùMCG ÉeóæY) |
 IôÑ©dG  òNCÉf  ¿CG  ™«£à°ùf  ’CG  ,(zºμæcÉ°ùe  Gƒ`̀∏`̀NOG{
 ¬∏bÉæàj  Ée  Gòg  !?ºjôμdG  ¿BGô≤dG  ¢ü°üb  øe  á∏ªf  øe
 »a  ΩÉ`̀¡`̀°`̀SEG  ƒ`̀gh  ,π`̀°`̀UGƒ`̀à`̀dG  π`̀FÉ`̀°`̀Sh  ≈∏Y  ¢†©ÑdG
 ,ô£îdÉH º°ùàj …OÉ«àYG ô«Z ±ôX »a ÉæfCÉH á«YƒàdG
 ¿EGh ô£îdG Gò¡d á¡LGƒe ƒg â«ÑdG »a AÉ≤ÑdÉa Gò¡dh
 AGôLEÉc  ¬H  ø«¡à°ùj  hCG  ,∂dòc  ôÑà©j  ’  ¢†©ÑdG  ¿Éc
 ¿ƒμj ø«M øμdh ..ïdG ..¬àjôM ≈∏Y kGó«b √ôÑà©j hCG
 ¿Éμe  Ó`̀a  ,É`̀Jƒ`̀e  hCG  IÉ`̀«`̀M  ,É`̀°`̀Vô`̀e  hCG  áë°U  ô``̀eC’G
 ¿ƒμJ  ø«M  á°UÉNh  ,IOÉà©ªdG  äÉ«gÉaôdG  øe  ô«ãμ∏d
 óMGh ¢üî°T ¿ÉμeEÉH å«ëH ,á£HGôàe ™ªàéªdG á≤∏M
 IQDƒH  ™°ùààa  ,øjôNBG  ≈`̀dEG  ihó©dG  π≤æj  ¿CG  ÜÉ°üe

!QÉ°ûàf’G
 ,§≤a  äGQhô°†∏d  êhôîdGh  zâ«ÑdÉH  ∂«∏N{  |
 Öëj  øe  ¿CG  ó≤à©fh  ,»YÉªLh  »©ªàée  »`̀Yh  ƒg
 ,øWƒ∏d ÖëdG ∂dP »a ¿CG  á°UÉNh ,¬H Ωõà∏«°S ¬æWh
 πgCÓd  ÖMh  ,ihó©dG  øe  É¡àjÉªMh  ¢ùØæ∏d  ÖM  ƒg
 πc  ™ªéj  …ò`̀dG  ÖëdG  ƒ¡a  ,º¡àjÉªMh  AÉbó°UCÓdh
 Iƒ∏Nh  ,á«æWƒdGh  á«YÉªàL’Gh  á«°üî°ûdG  ™aÉæªdG
 AÉYódGh  ,¬∏dG  ™e  π°UGƒàdG  »a  kÓ«∏b  ÆôØààd  äGò∏d
 ,É¡«a Gô°ü≤e AôªdG ¿ƒμj »àdG äGOÉÑ©dÉH ΩÉ«≤dGh ,¬d
 á°Uôa  »`̀g  ,Iô«ãμdG  á«LQÉîdG  ¬J’É¨°ûfG  ÖÑ°ùH
 √òg πeCÉJh ,≥«ªY πμ°ûH ¬∏dG ≈dEGh äGòdG ≈dEG IOƒ©∏d
 πμc  á«°VQC’G  IôμdG  ¬d  ¢Vô©àJ  Éeh  á∏FGõdG  IÉ«ëdG
 ºμMh ,iôj ’ …ô¡ée ¢Shô«a AGôL Ωƒ«dG á°UÉNh
 á«FÉæãà°SG  äGAGôLEG  Ghòîàj  ¿CG  ¢SÉædGh  ∫hódG  ≈∏Y

.á¡LGƒª∏d
!∂«∏îj ¬∏dG zâ«ÑdÉH ∂«∏N{

 Iô`̀gÉ`̀X  ¿G  ø``̀e  º``̀Zô``̀dG  ≈`̀∏`̀Y

 áªjób  IôgÉX  »aô°üªdG  êÉeóf’G

 Éeh á«YÉæ°üdG  IQƒãdG  â≤aGQ É¡fEÉa

 ájQÉéJh  á«dÉe  äÉÑ∏≤J  øe  É¡≤aGQ

 IóëàªdG  äÉ``̀j’ƒ``̀dGh  É```̀HhQhG  »`̀a

 Ö`̀∏`̀ZG ô`̀«`̀°`̀û`̀j Ó`̀ã`̀ª`̀a ,á``̀«``̀μ``̀jô``̀eC’G

 Qƒ£J  øY  GƒÑàc  øjòdG  ø«NQDƒªdG

 äÉj’ƒdG  ¿G  ≈dEG  »aô°üªdG  ΩÉ¶ædG

 ó©H äó`̀¡`̀°`̀T á`̀«`̀μ`̀jô`̀eC’G Ió`̀ë`̀à`̀ª`̀dG

 É¡d  â°Vô©J  »àdG  á«dÉªdG  á``̀eR’G

 É¡æ«M  â«ª°S  »àdGh  Ω1893  ΩÉ`̀Y

 ∫ƒ°üM ,1893 ΩÉ©d  »dÉªdG  ôYòdÉH

 ø«H  äÉLÉeóf’G  øe  Iô«Ñc  áLƒe

 ƒëf  É`̀gô`̀KG  ≈∏Y  ≈ØàNG  ,∑ƒ`̀æ`̀Ñ`̀dG

 äGô«¨àªdG  ¿G  É`̀ª`̀c  .∂`̀æ`̀H  (401)

 äÉ`̀jó`̀ë`̀à`̀dGh Ühô``̀ë``̀ dGh äÉ`````̀eR’Gh á`̀jOÉ`̀°`̀ü`̀à`̀b’G

 ´É£≤dG  ≈∏Y  É`̀gQÉ`̀KG  âcôJ  »àdG  á≤MÓdG  áØ∏àîªdG

 ΩÉY  º«¶©dG  OÉ°ùμdG  øe  GAó`̀H  ºdÉ©dG  »a  »aô°üªdG

 ,á«fÉãdGh  ≈`̀dh’G  ø«à«ªdÉ©dG  ø«HôëdG  ºK  ,Ω1929

 äÉ°SÉ«°S øe Aõéc Iô«Ñc á«aô°üe äÉLÉeófG äó¡°T

 .ºdÉ©dG  Égó¡°T  »àdG  …OÉ°üàb’Gh  »dÉªdG  ìÓ°UE’G

 ∂ØfG Ée »àdG ájOÉ°üàb’Gh á«°SÉ«°ùdG äGQƒ£àdG ™eh

 ≈àM  øjô°û©dG  ¿ô≤dG  ∞°üàæe  òæe  É¡H  êƒªj  ºdÉ©dG

 ó¡°T …òdGh ¬æe ™°SÉàdG ó≤©dG »a áªdƒ©dG ôμa RhôH

 á«dhódG ájOÉ°üàb’G äGQƒ£àdG Iô«Jh ´QÉ°ùJh ójGõJ

 á«aô°üeh  á«dÉe  º«gÉØeh  ∫Éμ`°TCGh  äÉ`«dBG  Qƒ∏ÑJh

 πãe  ,Iô`̀gÉ`̀¶`̀dG  »eÉæJ  â`̀≤`̀aGQ  Ió`̀jó`̀L  ájOÉ°üàbGh

 IQÉéàdG  ƒªf  óYÉ°üJh  ,»aô°üªdG  ôjôëàdG  áLƒe

 ô«Z  á£°ûfCGh  øjOÉ`«e  ≈dEG  ∑ƒæÑdG  √ÉéJGh  ,á«dhódG

 ójõªdG  ≈dEG  äOCGh  É¡MÉHQG  º«¶©J  πLG  øe  ábƒÑ°ùe

 ≈∏Y  ∑ƒ`æÑdG  äÉ`̀eó`̀N  »`̀a  ™°SƒàdGh  á°ùaÉæªdG  ø`̀e

 ≈∏Y  ÉgóYÉ°S  Éªeh  .»ªdÉ©dGh  »ª«∏bE’G  iƒà°ùªdG

 ä’É°üJ’G  É«LƒdƒæμJ  ∫Éée  »a  ô«ÑμdG  Ωó≤àdG  ∂dP

 ∫É°üJ’G º¶f »a ¬æe ∑ƒæÑdG IOÉØà°SGh äÉeƒ∏©ªdGh

 ÜÉ©«à°SG  ø`̀e  ∑ƒæÑdG  øμªàJ  ≈àMh  ,™`̀aó`̀dG  º¶fh

 »aô°üªdG  ´É£≤dG  »a  iôN’G  ∑ƒæÑdG  ™e  á°ùaÉæªdG

 ¢ùaÉæªc  ô¡¶J  äCGó``H  »àdG  á«dÉªdG  äÉcô°ûdG  ™`̀eh

 ,∑ƒæÑdG  ø«H  êÉ`̀eó`̀f’G  ìÓ`̀°`̀S  ¿É`̀c  ,∑ƒæÑ∏d  ó`̀jó`̀L

 äõ«e  »àdG  äÉª°ùdG  ºgCG  øe  ,ôNG  ∂æÑd  ∂æH  AGô°Th

 ÜÉàμdG  ø`̀e  ô«ãμdG  ó`̀Y  ≈àM  ,á«æeõdG  áÑ≤ëdG  √ò`̀g

 PÓªdG  πãªj  »aô°üªdG  êÉeóf’G  ¿G  ø«jOÉ°üàb’Gh

 ∞°ü©J  »àdG  äÉjóëàdG  á¡LGƒªd  π°†ØªdG  ô«NC’G

 á`̀eR’G  ó©Hh  .¿É``̀e’G  ÅWÉ°T  ≈`̀ dEG  √Oƒ≤àa  ∂æH  …CÉ`̀H

 êÉeóf’G äÉ«∏ªY â∏°UGƒJ ,Ω2008 á«ªdÉ©dG á«dÉªdG

 ødh ºd É¡fG hóÑjh ,ºdÉ©dG ∫hO ∞∏àîe »a »aô°üªdG

 ,á«aô°üªdGh ájOÉ°üàb’G ôgGƒ¶dG á«≤Ñc É¡≤jôH ó≤ØJ

 á©jô°ùdGh á≤«ª©dG á«æ≤àdG ä’ƒëàdG øe ºZôdG ≈∏©a

 ÉgOGóàeGh ,á©HGôdG á«YÉæ°üdG IQƒãdG øY âªéf »àdG

 É«LƒdƒæμàdG ∫ÓN øe »aô°üªdGh »dÉªdG ´É£≤dG ≈dEG

 ∑ƒæÑdG  ø«H  á°ùaÉæªdG  ΩGó`̀à`̀MG  ≈`̀ dEG  äOCGh  á«dÉªdG

 ≈dEG  Iô«NC’G  »©°Sh  ,á«dÉªdG  É«LƒdƒæμàdG  äÉcô°Th

 Iô°UÉëeh á«aô°üªdGh á«dÉªdG äÉeóîdG ≈∏Y áæª«¡dG

 øe  ô«ãμdG  óéf  ,É¡dÉªYG  π«°UÉØJ  ¥OG  »a  ∑ƒæÑdG

 πYÉa Aõéc »aô°üªdG êÉeóf’G OÉªàYG ≈dEG äGƒYódG

 á¡LGƒªd ∑ƒæÑdG äÉ«é«JGôà°SG øe

 Éægh  ,áægGôdG  á∏MôªdG  äÉÑ∏£àe

 πg  ∫DhÉ°ùàdG  »≤£æªdG  øe  íÑ°üj

 ≈`̀ dEG ∑ƒ`̀æ`̀Ñ`̀dG Aƒ`̀é`̀d …ó`̀é`̀ª`̀dG ø`̀e

 êÉeóf’G)  Ió«à©dG  É¡à«é«JGôà°SG

 äÉ`̀jó`̀ë`̀J á`̀¡`̀LGƒ`̀ª`̀d (»`̀aô`̀°`̀ü`̀ª`̀dG

 á°UÉNh  ∂dP  ∫ƒ≤f  ?ójóédG  ΩOÉ≤dG

 »é«∏îdG  ¿hÉ©àdG  ¢ù∏ée  ∫hO  ¿G

 π°UGƒJ  ô°VÉëdG  âbƒdG  »a  ó¡°ûJ

 »aô°üe  êÉeófG  »àdÉM  äGAGô``LEG

 ∂æÑdG  –  »àjƒμdG  πjƒªàdG  â«H)

 ∂æH)h  ,âjƒμdG  á`̀dhO  »a  (»∏g’G

 (»æWƒdG ∂æÑdG -»eÓ°SE’G øjôëÑdG

 øe  ∫hÉ`̀ë`̀f  Gò`̀d  ,øjôëÑdG  áμ∏ªªH

 á°ûbÉæe  ä’É≤ªdG  øe  á∏°ù∏°S  ∫ÓN

 ,»aô°üªdG  êÉ``̀eó``̀f’G  Ωƒ`̀¡`̀Ø`̀e  ¿É`̀«`̀H  ø`̀e  GAó``̀ H  ∂``̀dP

 ,√QÉKBGh  ,¬∏MGôeh  ,¬JÉjô¶fh  ,¬JGQôÑeh  ,¬YGƒfCGh

 É«LƒdƒæμàdG  äÉjóëJ á¡LGƒe »a ¬MÉéf äÉfÉμeGh

 πª©dG  ≈`̀dEG  ºdÉ©dG  ∫ƒ`̀M  ∑ƒæÑdG  â©aO  »àdG  á«dÉªdG

 É¡JAÓe IOÉjRh É¡JÉeóN ™jƒæJh É¡JÉ«dBG ôjƒ£J ≈∏Y

 »a  AÉ≤ÑdGh  á°ùaÉæªdG  ≈∏Y  É¡JQób  õjõ©Jh  á«dÉªdG

 ºgCG  øe  GóMGh  »aô°üªdG  êÉeóf’G  ôÑà©jh  .¥ƒ°ùdG

 ±Gó`̀g’G  √òg  ≥«≤ëàd  áHôéªdG  á«μæÑdG  äÉ¡LƒàdG

 ∑ƒæH øe ¬æY ºéæj Ée ôÑY ,äÉjóëàdG ó°TG á¡LGƒeh

 á«LƒdƒæμàdG  äGQƒ£àdG  áÑcGƒe  ≈∏Y  IQOÉ`̀b  Iô«Ñc

 á«dÉªdG É«LƒdƒæμàdG  äÉcô°T Égóªà©J »àdG á©jô°ùdG

 ÉgQGO  ô≤Y  »a  Égô°UÉëJh  ∑ƒæÑdG  PƒØf  øe  óëJh

 º¡J’É¨°ûf’  Ö«éà°ùJh  É¡FÓªY  äÉLÉ«àMG  »Ñ∏Jh

.π°†aG πμ°ûH IOóéàªdGh IôjÉ¨àªdG º¡JÉMƒªWh

 êÉ`̀eó`̀f’G  ±ô©j  ?»aô°üªdG  êÉ`̀eó`̀f’G  ƒ`̀g  Éªa

 Oƒ≤j  ,ôãcCG  hCG  ø«μæH  ídÉ°üe  OÉëJG  ¬fCÉH  »aô°üªdG

 å«ëH  ,ójóL  ¿É«c  Qƒ¡Xh  º¡æ«H  πeÉμdG  êõªdG  ≈dEG

 ºd ±GógCG ≥«≤ëàd ,ôÑcCG á«dÉ©ah ≈∏YCG IQób GP ¿ƒμj

 ¿É«μdG øjƒμJ á«∏ªY ΩÉªJEG πÑb É¡≤«≤ëJ øe Gƒæμªàj

 á«aô°üe á«∏ªY ¬fCÉH É°†jG ±ôYh .ójóédG »aô°üªdG

 ±ó¡H  ôãcCG  hCG  ø«aô°üe  ø«H  ºàJ  á∏eÉμàe  á``̀jOGQEG

 ójóédG  »aô°üªdG  ¿É«μ∏d  á«°ùaÉæàdG  IQó≤dG  ø«°ùëJ

 Éªc  .ó`̀MGh  ∂æH  »a  ∑ƒæÑdG  √ò`̀g  ¿É`̀HhP  øY  èJÉædG

 ø«à°ù°SDƒe ø«H OÉëJG ¬fCÉH Ó«°üØJ ôãcG πμ°ûH ±ôY

 øY ºéæj óbh ,IóMGh IQGOG âëJ ôãcG hCG ø«à«aô°üe

 ¿Éc GPEG º¡©«ªL hCG ø«aô°üªdG Óc ∫GhR OÉëJ’G Gòg

 ¬d  ójóL  »aô°üe  ¿É«c  Qƒ¡Xh  ,ø«aô°üe  øe  ôãcG

 á«∏ª©dG √òg ≈∏Y ≥∏£jh á∏≤à°ùªdG á«fƒfÉ≤dG áØ°üdG

 á«∏ªY  øY  ºéf  GPEG  ÉeCG  .)  CONSOLIDATION)

 ±ô°üªdG  ≈`̀dEG  ¬ª°Vh  ±QÉ°üªdG  ó`̀MG  ∫GhR  èeódG

 ,êƒeóªdG  ±ô°üªdG  ¥ƒ≤M  áaÉc  ∂∏àªj  …òdG  èeGódG

 ,ô«¨dG  √ÉéJ  á«fƒfÉ≤dG  ¬JÉeGõàdG  ™«ªéH  Ωõà∏jh

 .(MERGER)  êÉeóf’G  øe  ´ƒædG  Gòg  ≈∏Y  ≥∏£«a

 ±ô°üe  ∂∏ªJ  ∫ÓN  øe  É«FõL  êÉeóf’G  ¿ƒμj  óbh

 hCG  ,ô``̀NBG  ±ô°üe  á«μ∏e  º¡°SG  ø`̀e  Iô«Ñc  É°ü°üM

 PGƒëà°S’ÉH  á«∏ª©dG  √ò`̀g  ≈ª°ùàa  iô`̀NG  ±QÉ°üe

 ∫É≤e  »a  á«≤H  ´ƒ°Vƒª∏dh  .((ACQUISITION
 .¬∏dG AÉ°T ¿G ΩOÉb

…OÉ°üàbG ô«ÑNh »ªjOÉcCG |

á``¡``LGƒ``eh »`̀ aô`̀ °`̀ ü`̀ ª`̀ dG êÉ```̀ eó```̀ f’G
 (1)  á``«dÉªdG  É``«Lƒ`dƒ`æ`μ`àdG  äÉ``jó`ë`J

:º∏≤H
| ¿hó©°ùdG OƒªM ó©°SCG .O 
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ÜôîªdG øØ©dGh íHôªdG øØ©dG

 z≥jÉ°V ºμ≤∏N{ ¿G  ±ôYCG  ÉfCÉa  Ωƒ«dG  ∫É≤e ≈∏Y »fƒëeÉ°S
 ¢VôªdG  øe  ºμ≤«°V  øe  ôãcCG  ÉfhQƒμdG  ∫ƒ`̀M  äÉjô¶ædG  øe
 Éªd  ôWÉîdG  ô°ùJh  Qó°üdG  ìô°ûJ  IOÉ`̀e  …ód  âfÉc  ƒdh  ,¬°ùØf
 áYÉ£dG â«H »a õéàëe ºμæe øjô«ãc πãe »ææμdh ,ºμ«∏Y â∏îH
 ìÉàØe äQOÉ°U »àdG »∏FÉ©dGh »dõæªdG øeC’G ¿hDƒ°T IôjRh ôeCÉH
 §≤a  »aô°üJ  âëJ  âcôJh  »°ùHÓe  áfGõN  ìÉàØeh  »JQÉ«°S
 »a  ÇQÉ≤dG  óLh  ÉªHôdh  ,»dõæªdG  ΩGóîà°SÓd  á°ùFÉH  ¢ùHÓe
 ¿hO ¬ØfCG »a OGó°ùf’G íàa ≈∏Y √óYÉ°ùj Ée çƒH Gƒ°TƒL zäƒH{
 ∫É≤àY’Gh  äÉ¡Ñ°û∏d  ¬°ùØf  ¢Vô©jh  á«ÑW  IOÉ«Y  ≈dEG  Ögòj  ¿G

.…hÉfhôμdG
 íéfh ,äGƒæ°S ™Ñ°S ôª©dG øe ≠∏Ñj »μjôeCG çƒH Gƒ°TƒL
 RÉah ,ø«æ°ùdG äGô°û©H ¬fhôÑμj øjòdG øe äÉÄe ™°†H áªjõg »a
 ¬bƒØJh ¬ZƒÑf Gƒ°TƒL ¬«a âÑKCG …òdG ∫ÉéªdGh !áª«b õFGƒéH
 ∂Ñ∏b ≈dEG º¡HôbCGh ¢SÉædG ÖMC’ √ÉæªàJ ’ ∫Éée –  »fƒbó°U –
 ±’BG ¢ù«dh ,äGQ’hO Iô°ûY ≈dEG áLÉM »ah ’ó¡Ñe ¿Éc ƒd ≈àM
 ∑Qƒa ¿ÉμjôeCG  Ió∏H  øe ƒgh Gƒ°TƒL É¡H  RÉa  »àdG  äGQ’hó`̀dG
 ¢TÉc  Q’hO  2500  á°ùaÉæªdG  ΩÉμM  √É£YCG  ó≤a  .√ÉJƒj  áj’ƒH
 ¥óæa »a á«fÉéªdG áeÉbE’G ™e ∑Qƒjƒ«f ≈dEG ôØ°S ôcGòJh ,¿hGO
 Ée πch ,(áë°ùØdG äÉjôãfh Üô°ûdGh πcC’G á∏eÉ°T) Ωƒéf ¢ùªN
 Iô«¨°U áaôZ »a º«μëàdG áÄ«g ΩÉeCG ¢ù∏L ¬fCG ƒg Gƒ°TƒL ¬∏©a

.√AGòM ™∏Nh
 ádÉch »a zíFGhôdG{ »a ¢ü°üîàªdG ¢ûàjQódBG êQƒL ∫ƒ≤j
 CGóH ≈àM AGòëdG Gƒ°TƒL ™∏N ¿G Ée ¬fEG É°SÉf á«μjôeC’G AÉ°†ØdG
 ∂∏J âfÉc ó≤a º©f .ájQÉéJ äÉ«ªμH πFGƒ°S RGôaEG »a √Éæ«Yh ¬ØfCG
 zøØYCG{  ÖMÉ°U QÉ«àNG á≤HÉ°ùªd ø«KÓãdGh á©HGôdG IQhódG »g
 zøuØ n© oe{h  ôμÑe  ÆƒÑfh áÑgƒe ÖMÉ°U ¬fCG  Gƒ°TƒL âÑKCGh  Ωób
 ƒëf á«dÉªLE’G É¡àª«b ≠∏ÑJ »àdG IõFÉédG ∂∏àH RÉØa ,øØ©e øHG
 âYôÑJ äÉcô°ûdG ióMEG ¿CG ôeC’G »a Öjô¨dGh ...Q’hO ∞dCG 15
 Ωó≤dG øØ©J ™æªJ »àdG ºgGôªdG øe á∏eÉc áæ°S áfhDƒªH Gƒ°Tƒéd
 ™æªj  AGhO  Ωóîà°ù«°S  Gòg  ódƒdG  ¿G  π≤©j  πg  :AÉ¡∏ÑdG  A’Dƒg)
 ób ƒgh ,äGQ’hódG ±’BÉH ¬«∏Y Oƒ©j øØ©dG ¿G ÉªdÉW ¬eób øØ©J

.(?á∏Ñ≤ªdG áæ°ùdG á°ùaÉæªdG ¢VƒN Ωõà©j ¬fCG ÉØ∏°S ø∏YCG
 ¿GOƒ°ùdG ≈dEG »©e GƒdÉ©J ..¿ÉμjôeC’Gh ÉμjôeCG óNÉJ á«gGO
 ºNÉàªdG  »bô°ûdG  º`̀«`̀∏`̀bE’G  »`̀a  Ó°ùc  áæjóe  ≈``̀dEG  ójóëàdÉHh
 ™∏îdG  áÑdÉW  AÉ°†≤dG  ≈dEG  GôNDƒe  ICGôeG  äCÉéd  É¡«Øa  ..ÉjôàjQ’
 ?∂Hô°V ?¢SÉædG âæH Éj ƒæ°T πªY :»°VÉ≤dG É¡dCÉ°S ..É¡LhR øe
 ..’ ?á°û«©ªdÉH  ¢üàîj Ée »a ∂≤M »a ô°ü≤e ..’ ?∂ªà°T ..’
 IQÉjR  øe  ∂©æªj  πg  ..’  ?áLhõc  iô`̀NC’G  ∂bƒ≤M  »a  ô°ü≤e
 øe äÉ≤jÉ°†ªd ø«°Vô©àJ πg ..’ ?â«ÑdG »a º¡dÉÑ≤à°SG hCG ∂∏gCG
 ∫hÉM  ∞«c  π«îJCG  !!¬æe  äÉ≤jÉ°†ªd  ¢Vô©JCG  »ææμdh  ’  ?¬∏gCG
 â°†b á≤HÉ°S ÉjÉ°†b ¿G ∞°ûàcGh ,¬°SCGQ ô©°T ó°ûj ¿G »°VÉ≤dG
 ∫ƒ≤©dG âÑãe Éj :ìÉ°üa ..ÉØ°üØ°U ÉYÉb ¬°SCGQ QÉ°üa √ô©°T ≈∏Y
 ?á≤jÉ°†ªdG ¿ƒμJ ∞«μa ∂Hô°†j ’h ∂ªà°ûj ’ ¬fEG â∏b ..ÜQ Éj
 »æ©j  ?¬∏LôH  ∂≤jÉ°†j  ?º©f  :»°VÉ≤dG  ñô°U  !!¬∏LôH  :âdÉb
 ™∏îj Éªd  ¢ùH  ..äƒ∏°T  äƒ∏°T  ¢ûe :âdÉb  ?äƒ∏°ûdÉH  ∂Hô°†«H
 ¬æμdh  ¬àdÉ≤à°SG  ºjó≤J  »°VÉ≤dG  Qô`̀b  ..¬∏dÉH  Pƒ`̀YCG  ..áeõédG
 ’  ÉªdÉW  :É¡«∏Y  »aÉ°VEG  ∫GDƒ°S  ìôW  ó©H  QGô≤dG  òîàj  ¿G  iCGQ
 ..áeõédG  »a  á∏μ°ûªdG  :âdÉb  ?á∏μ°ûªdG  Éªa  áeõédÉH  ∂Hô°†j
 »a  ô«eÉ°ùªH  ¢ùMCG  áeõédG  ™∏îj  Éªd  ¬∏dGh  »°VÉ≤dG  …ó«°S  Éj
 âHôL óbh ,á«Ñ∏b áHƒæH π«ØdG Ö«°üJ ¬eób áëFGQ ..…ô«NÉæe
 »eÉeCG ≥Ñj ºdh â∏°ûah ¬àdÉM áédÉ©ªd áæμªªdG πFÉ°SƒdG ™«ªL
 …R  Gƒg  º°TCG  ¿É°ûY{  ¬æe  ¥Ó£dG  Ö∏Wh  …ó∏éH  Üô¡dG  iƒ°S

.z¬∏dG ≥∏N á«≤H
 ¿Gó∏ÑdG  ™«ªL Üƒ©°T  í°üæJ  »àdG  ÉμjôeCG  »a  ¬∏dG  ¿ÉëÑ°S
 øØY ¬fC’ Q’hO ∞dCG  15 πØW Ö°ùμj ,ÉgQƒeCG ôHóàJ ∞«c ∫ƒM
 ..ΩÉ`̀Y  ¿Gó«e  »a  Éª¡fhó∏éjh  ¬jódGƒH  GƒJCÉj  øe  ’ó`̀H  ,øàfh
 OQÉc  øjô≤dG  ≈∏Y  ∫ƒ°üë∏d  »©°ùdG  iƒ°S  zÉædhR{  ΩÉeCG  ¢ù«dh
 zá©jóÑdG{  ¬eób  øe Ö°ùμàjh ÉμjôeCG  »a  á°ùaÉæªdG  ¢Vƒîj »c
 ºd  É¡LhR  ¿C’  ™∏îdÉH  ÉªμM  Ió«°S  âdÉf  ¿G  ô°üe  »a  ≥Ñ°Sh
 »a  ΩÉªëà°S’G  ¿É``̀ch  äGƒ`̀æ`̀°`̀S  3  »`̀a  ø«Jôe  iƒ`̀°`̀S  ºëà°ùj

!!!IÓ°ü∏d ô¡£àdGh ∫É°ùàZÓd ø«JôªdG

 zøé«ahQƒj{  øe  2020  ΩÉ`̀Y  áî°ùf  â«¨dCG
 »a ájóædƒ¡dG  ΩGOôJhQ áæjóe »a É°SÉ°SCG  IQô≤ªdG
 á≤HÉ°ùªdG  √òg  ¥Ó£fG  òæe  ≈`̀ dhC’G  Iôª∏d  ,ƒjÉe
 AGôL  ,ÉeÉY  64  πÑb  Rô`̀HC’G  á`̀«`̀HhQhC’G  á«FÉæ¨dG
 ø∏YCG Ée Ö°ùëH ,óéà°ùªdG ÉfhQƒc ¢Shô«a »°ûØJ

 .¢ùeG ¿ƒª¶æªdG
 √òg å`̀H ø`̀Y á`̀dhDƒ`̀°`̀ù`̀ª`̀dG äÉ`̀¡`̀é`̀dG …ô`̀é`̀Jh
 ájóædƒ¡dG áæjóªdG äÉ£∏°S ™e äÉKOÉëe á≤HÉ°ùªdG
 çóëdG  áaÉ°†à°S’ ójóL óYƒe ójóëàd  á«∏MÉ°ùdG
 äGô°ûY Éjƒæ°S Ö£≤à°ùj  …òdG  RQÉÑdG  »≤«°SƒªdG
 IQÉ`̀≤`̀ dG AÉ``̀ë``̀fCG ô`̀FÉ`̀°`̀S »`̀a ø`̀jó`̀gÉ`̀°`̀û`̀ª`̀dG ø`̀«`̀jÓ`̀e

 .ºdÉ©dGh á«HhQhC’G
 (ƒj  »H  …EG)  á`̀«`̀HhQhC’G  åÑdG  áÄ«g  âdÉbh
 á≤HÉ°ùe  AÉ`̀¨`̀ dEG  ø∏©f  ≈`̀ °`̀SC’G  ≠`̀dÉ`̀Ñ`̀H{  :¿É`̀«`̀H  »`̀a

 .zΩGOôJhQ »a 2020 ΩÉ©d á«FÉæ¨dG øé«ahQƒj
 á«°VÉªdG  á∏«∏≤dG  ™«HÉ°SC’G  ∫ÓN{  :âaÉ°VCGh
 º«¶æàH zÉeób »°†ªdG  í«àJ IóY πFGóH »a ÉæãëH
 á«JCÉàªdG á«HÉÑ°†dG ádÉëdG{ øμd ,á«FÉæ¨dG á≤HÉ°ùªdG
 AÉëfCG  ôFÉ°S  »a  19-ó«aƒc  ¢Shô«a  »°ûØJ  øe
 äÉeƒμëdG  ø`̀e  áYƒ°VƒªdG  Oƒ`̀«`̀≤`̀dGh  ,É````̀HhQhCG
 äÉ£∏°ùdGh  ácQÉ°ûªdG  åÑdG  äÉ¡L  É¡d  ™ÑàJ  »àdG
 PÉîJG ≈dEG á«HhQhC’G åÑdG áÄ«¡H â©aO ájóædƒ¡dG

 çóëdÉH  QGôªà°S’G  ádÉëà°SÉH  Ö©°üdG  QGô`̀≤`̀dG
.zQô≤e ƒg Éªc ô°TÉÑªdG

 á£°ûfCG  á∏°ù∏°S  ≈dEG  zøé«ahQƒj{  âª°†fGh
 hCG  AÉ¨dE’G  Égô«°üe  ¿Éc  IRQÉH  á«°VÉjQh  á«aÉ≤K
 ¢SCÉc πª°ûj ÉªH ,¢Shô«ØdG »°ûØJ ÖÑ°ùH π«LCÉàdG
 »≤«°SƒªdG  …ôÑfƒà°SÓZ  ¿ÉLô¡eh  É`̀HhQhCG  ºeCG

 .»fÉ£jôÑdG
 zøé«ahQƒj{  áaÉ°†à°SG  ≥M  Góædƒg  âdÉfh
 áî°ùæH ¢ùfQƒd øμfGO …óædƒ¡dG »æ¨ªdG RÉa Éeó©H
 »a OÓÑdG äQÉàNGh .á≤HÉ°ùªdG øe »°VÉªdG ΩÉ©dG
 .çóëdG º«¶æàd ΩGOôJhQ áæjóe »°VÉªdG ¢ù£°ùZCG

 ¢`̀Shô`̀«`̀a ∫É`̀≤`̀ à`̀ fG ø``̀e Ö``̀Yô``̀dG
 ≥∏≤j  äÉ````H  ó`̀é`̀à`̀°`̀ù`̀ª`̀dG  É```̀fhQƒ```̀c
 áæjóe ¿Éμ°S ióMG ™aO Ée ,™«ªédG
 IQÉ°ùN  ≈``̀dG  á«æ«°üdG  …É¡éæ°T
 430 »dGƒM) ¿Gƒj 3000 øe ôãcCG
 ¿ôa  »a  ≠∏ÑªdG  ™°Vh  ôÑY  (GQ’hO
 »a  ,Égô«¡£àd  z∞`̀ jhhô`̀μ`̀ jÉ`̀ª`̀ dG{
 øe  É¡°ùØf  ájÉªëd  É¡æe  á`̀dhÉ`̀ë`̀e

.áÑjôZ á≤jô£H ÉfhQƒc ¢Shô«a
 ΩÓYE’G  πFÉ°Sh  ôjQÉ≤àd  É≤ahh
 ≈dEG ƒj ≈YóJ ICGôeG äAÉL ,á«æ«°üdG
 ¥GQhC’G  ô««¨J  âÑ∏Wh  ∂æÑdG  ´ô`̀a

.áªëØàªdG ájó≤ædG
 q¿EG  á«æ«°üdG  ICGô``̀ª``̀dG  â`̀ dÉ`̀ bh

 ≈∏Y  …ƒ`̀à`̀ë`̀J  ¿CG  ø`̀μ`̀ª`̀j  ∫Gƒ`````̀eC’G
 É¡ª«≤©J  äQô``bh  É`̀fhQƒ`̀c  ¢Shô«a

.∞jhhôμjÉªdG »a É¡©°VƒH

 âfÉc ájó≤ædG ¥GQhC’G ¿CG ÉªHh
 É¡fEÉa  á¨«∏H  QGô`̀°`̀VC’  â°Vô©J  ó`̀b
 1000  ≈∏Y  ∫ƒ°üëdG  ø`̀e  âæμªJ

.ábhôëªdG ∫GƒeC’G øe §≤a ¿Gƒj

 á`̀ë`̀°`̀ü`̀dG á`̀ª`̀¶`̀æ`̀e â```̀æ```̀∏```̀YCGh

 π«é°ùJ  ó````̀MC’G  AÉ`̀°`̀ù`̀e  á`̀«`̀ª`̀dÉ`̀©`̀dG

 IójóL  áHÉ°UEG  ádÉM  ∞`̀dCG  11  ƒëf

 ∫ÓN  óéà°ùªdG  ÉfhQƒc  ¢Shô«ØH

 ™«ªL  »`̀a  ,Iô``̀«``̀NC’G  áYÉ°S  24````dG

.É°üî°T 343 IÉahh ,ºdÉ©dG AÉëfCG

 ¢`̀Shô`̀«`̀a QÉ``°``û``à``fG Ö`̀Ñ`̀ °`̀ù`̀Jh

 øe ó`̀jõ`̀ª`̀dÉ`̀H ó`̀é`̀à`̀°`̀ù`̀ª`̀dG É``̀fhQƒ``̀c

 ,ºdÉ©dG  ∫ƒ`̀M z¥Ó``̀ZE’G  äGAGô```̀LEG{

 OóY ¬«a  RhÉ`̀é`̀J  …ò``̀dG  â`̀bƒ`̀dG  »`̀a

 ™«ªL  ¢``Shô``«``Ø``dÉ``H  ø`̀«`̀HÉ`̀ °`̀ü`̀ª`̀dG

.äÉ©bƒàdG

2020  ΩÉ``̀©``̀d  ø``̀é``̀«``̀ahQƒ``̀j  á`̀≤`̀ HÉ`̀ °`̀ ù`̀ e  AÉ```̀¨```̀dEG

ÉfhQƒc øe É``gô«¡£àd ∞jhhôμ«e »``a É¡à©°Vh ..¿Gƒj 2000 ô``°ùîJ á``«æ«°U

 ó©H  á`̀ ã`̀ dÉ`̀ ã`̀ dG  »``̀a  ICGô`````̀eG
 ø`̀e ≈``̀ aÉ``̀ ©``̀ à``̀ J á```̀FÉ```̀ª```̀dG
 ¿Gô``jEG  »`̀a  É`̀fhQƒ`̀c  ¢Shô«a
 óéà°ùªdG  ÉfhQƒc ¢Shô«a  øe  áFÉªdG  ó©H  ådÉãdG  É¡eÉY  »a  ICGôeG  â«Ø°T
 ó≤à©j  ø«M  »a  á«ª°SôdG  á«fGôjE’G  AÉÑfC’G  ádÉch  äôcP  Ée  Ö°ùëH  ¿Gô`̀jEG  »a
 áæjóe »a ≈Ø°ûà°ùªdG á°†jôªdG â∏NOCG óbh  .ø«æ°ùªdG ≈∏Y ô£NCG ¢VôªdG ¿CG
 âë°VhCG Ée ≈∏Y ¿Gô¡W ¥ô°T Gôàeƒ∏«c 180 »dGƒM ó©H ≈∏Y á©bGƒdG ¿Éæª°S
  .É¡ª°SG  OQƒ`̀J  ¿CG  ¿hO  øe  AÉ`̀©`̀HQC’G  AÉKÓãdG  π«d  ¬Jô°ûf  ∫É≤e  »a  ádÉcƒdG
 »a »©eÉédG »FÉØ°ûà°S’G õcôªdG ôjóe …ÉfGO ójhÉf øY Ó≤f ∫É≤ªdG ±É°VCGh
 É¡fCG ádÉcƒdG äôcPh  .zΩÉàdG É¡«aÉ©J ó©H ≈Ø°ûà°ùªdG IQOÉ¨ªH É¡d íª°S{ áæjóªdG
 .¿GôjEG  »a 19-ó«aƒc ¢Shô«a øe ≈aÉ©àj ø°ùdG »a GóL Ωó≤àe ¢†jôe »fÉK
 øe  »Ø°T  OÓÑdG  ¥ô°T  ÜƒæL  »a  ¿Éeôc  øe  πLQ  ádÉM  øY  ádÉcƒdG  âKóëJh
  .ø«©°ùàdGh  ájOÉëdG  ø°S  »a  ƒgh  GOÉM  ÉjƒFQ  ÉHÉ¡àdG  ÖÑ°ùj  …òdG  ¢Shô«ØdG
 »fÉ©j  ¬fCG  ºZQ  ,ΩÉjCG  áKÓK  Ióe  ¢Vôe  Éeó©H  ø«æK’G  Ωƒj  πLôdG  ≈aÉ©J  óbh

.ƒHôdG øeh ™ØJôe §¨°V øe É°SÉ°SCG

 .¿É°†jôªdG √É≤∏J …òdG êÓ©dG ¿GôjEG OóëJ ºdh

äGƒ£îdG √òg ™ÑJG ..É``fhQƒc ÖÑ``°ùH ∫õ©dG ÜÉÄàcG Öæéààd

 QƒK º¡dƒ≤f
√ƒÑ∏M ¿ƒdƒ≤j

 Ö©°T øe ô«ãμdG ™e É«dÉM áeƒμëdG ∫ÉM Gòg ,√ƒÑ∏M ¿ƒdƒ≤j QƒK º¡dƒ≤f
 (ÉfhQƒc)  AÉ`̀Hh  IQƒ£îd  ø«cQóe  ô«Z  ójó°ûdG  ∞°SC’G  ™e  øjòdG  ,øjôëÑdG
 ¬FGƒàMG  ≈∏Y  É¡©°SƒH  Ée  πc  ∫òH  áeƒμëdG  ∫hÉëJ  …ò`̀dGh  ,É«ªdÉY  ô°ûàæªdG
 ø«æWGƒªdG  ¢†©H  ™e  (ïª°UCG  ∂ªY)  øμdh  ,áμ∏ªªdG  »a  √QÉ°ûàfG  øe  óëdGh
 ¿CG  »a  áeƒμëdG  º¡d  É¡à£YCG  »àdG  á≤ãdGh  á«dhDƒ°ùªdG  ¿ƒ∏ªëàj  ’h  ºd  øjòdG

.¢VôªdG Gòg øe óë∏d É¡©e óéH GƒfhÉ©àj
 IOÉ«b âëJ á«æjôëÑdG áeƒμëdG â∏ªY ºdÉ©dG »a AÉHƒdG QÉ°ûàfG ájGóH òæe
 ¢Shô«a áëaÉμªd »æWƒdG  ≥jôØdG{  ¿ƒc å«M (¬¶Øëj ¬∏dG)  ó¡©dG  »dh ƒª°S
 ìGhQCGh  áë°U  ≈∏Y  ÉXÉØM  ø«HÉ°üªdG  êÓ`̀Yh  √QÉ°ûàfG  øe  óë∏d  zÉ`̀fhQƒ`̀c
 ôãcCG  øe ¬≤jôah √ƒª°S π°†ØH øjôëÑdG áμ∏ªe âëÑ°UCGh ,»æjôëÑdG Ö©°ûdG
 ÉfOÉÑcG  äGò∏a  AÉ£YEGh  º«∏©àdG  ∞bh  ¿Éc  QGôb  ∫hCGh  ,AÉHƒ∏d  AGƒàMG  ∫hó`̀dG
 Éªc  ójó°ûdG  AÉæãdGh  ôμ°ûdG  ≥ëà°ùJ  Iƒ£N  ∂∏Jh  ,º¡àë°U  ≈∏Y  ÉaƒN  IRÉLEG
 IóYÉ°ùª∏d ÉÑ∏W øjôëÑdG äOÉf ¿EG Éeh á«dhDƒ°ùªdG ø«æWGƒªdG øe ô«ãμdG πªëJ
 »g ºch .(øjôëÑdG ≥jôa Éæ∏c) ≥jôa ≈dEG Gƒª°†fGh AGóædG GƒÑd ≈àM ´ƒ£à∏dh
 øcÉeC’G º«≤©J á∏ªM »a ¿hóYÉ°ùj ºgh áμ∏ªªdG ÜÉÑ°T ógÉ°ûf øëfh ÉæJOÉ©°S

.¢Shô«ØdG øe
 ¢VôªdG  QÉ°ûàfG  øe  óë∏d  ó¡©dG  »dh  ƒª°Sh  áeƒμëdG  Oƒ¡L  QÉ`̀WEG  »a
 áëaÉμªd á«æWƒdG á∏ªëdG) øª°V IQƒμ°ûe á«æjôëÑdG áeƒμëdG âæ∏YCG ¢ùeC’ÉH
 øcÉeC’Gh Éªæ«°ùdGh »gÉ≤ªdG ≥∏Z É¡æª°V øe ,äGQGô≤dG øe áYƒªée (ÉfhQƒc
 Qhó°U âé∏KCG äGQGôb ≈dEG áaÉ°VE’ÉH ,ø«æWGƒªdG áë°U ≈∏Y ÉXÉØM á«MÉ«°ùdG
 ájó∏ÑdGh AÉHô¡μdG ô«JGƒa ™aóc º¡«∏Y »dÉªdG AÖ©dG øe ∞«Øîà∏d ø«æWGƒªdG
 ,ô¡°TCG  3  Ióe  áMÉ«°ùdG  Ωƒ°SQ  øe  á«MÉ«°ùdG  äBÉ°ûæªdG  AÉØYEGh  ,ô¡°TCG  3  Ióe
 ´É£≤dG  »a  ø««æjôëÑdG  Ö`̀JGhQ  ø«eCÉàd  ∂`̀dP  π`̀ch  ,»YÉæ°üdG  ´É£≤dG  º`̀YOh

.º¡ØFÉXh ≈∏Y ®ÉØëdGh ¢UÉîdG
 º¡°ùØfCG ≥M »a GƒeôLCG πHÉ≤ªdG »a ójó°ûdG ∞°SC’G ™e ø«æWGƒªdG ¢†©H
 äÉ«°UƒJ πμH GƒHô°Vh á«dhDƒ°ùe …CG Gƒ∏ªëàj ºd º¡fEG PEG áeƒμëdGh º¡FÉÑMCGh
 GƒWÉàëj ºdh §FÉëdG  ¢VôY á«ªdÉ©dGh á«æjôëÑdG  áë°üdG  IQGRhh áeƒμëdG
 äÉÑ°SÉæªdG  Gƒ`̀eÉ`̀bCGh  ,(áªjôL  »¡a  ó°üb  ô«Z  hCG  ó°ü≤H)  GhófÉY  πH  ,Gó``HCG
 øe  ™LQ  øe  º¡æe  ¿Éch  ,´ƒæªªdGh  ô£îdG  •ÓàN’G  É¡«a  »àdG  á«YÉªàL’G
 º¡æμdh  ø«YƒÑ°SCG  Ióe  »dõæªdG  ∫õ©dG  áeƒμëdG  º¡æe  âÑ∏Wh  IAƒHƒe  ∫hO
 ,º¡fGô«Lh  º¡«Ñëe  §°Sh  ¢Shô«ØdG  QÉ°ûàfG  »a  GƒÑÑ°ùJ  ójó°ûdG  ∞°SC’G  ™e
 ÉfhQƒμH  É¡àHÉ°UG  âØ°ûàcG  ºK  É¡fGô«Lh  É¡∏gC’  Gódƒe  âeÉbG  øe  ºgôNBGh
 ’h  ,(É¡àdƒb  ≈∏Y  É¡àeP  øe  ™Ñ£j  ¿É°ûY)  º¡d  Qòà©J  á«Jƒ°U  ádÉ°SQ  âã©Hh
.∫hDƒ°ùeÓdG É¡aô°üJ øe õjõY ¬d äÉe ƒd É¡ëeÉ°ù«°S óMCG …CG hCG ¬∏dG ¿G ó≤àYCG
 øe  É°†©H  ¿G  PEG  ;»JQGôe  â©≤a  »àdG  äÉHÉæ°ùdG  ¢†©H  â`̀jCGQ  ¢ùeC’ÉH
 ≈∏Y ®ÉØë∏d »gÉ≤ªdG ≥∏Z QGôb ≈∏Y áeƒμëdG ôμ°T øe ’óH »æjôëÑdG Ö©°ûdG
 ÉfhQƒc ¢Shô«a ¿CÉch É¡©jOƒàd É¡fƒÑëj »àdG ºYÉ£ªdG ≈∏Y Gƒ≤aóJ º¡àë°U
 ôNÉØà∏d  ’Éée  º¡«£©j  ≈àM  º¡jó©jh  πNój  ødh  ÜÉÑdG  óæY  ô¶àæj  º¡≤jó°U

.»gÉ≤ªdGh ºYÉ£ªdG ™jOƒJh
 Iƒ≤dÉH ºμ©æªJh ºμÑbÉ©Jh ∫É¡«dG πãe ºμ∏eÉ©J áeƒμëdG ¿ƒÑJ »æ©j ƒæ°T
 á«dhDƒ°ùªdG ¿ƒ∏ªëàJ ¿hQó≤J Ée »æ©j ?Óãe ≈æ©e É¡dÉe »∏dG  äÉ©ªéàdG øe
 ?Óãe  á`̀eRC’G  ≈¡àæJ  ≈àM  ºμJƒ«H  »a  ¿hôÑãæJh  ºμJÉ«M  »a  IóMh  Iôe  ƒdh
 áØ«î°ùdG  ºμJÉHÉæ°S  GƒJQƒ°Uh  ºYÉ£ªdG  GƒàMQ  Ée  ƒd  ÉYƒL  ¿ƒJƒªàH  »æ©j

 ?Óãe
 .ô°T πc øe É¡∏gCGh øjôëÑdG ßØëj ¬∏dG

»MÉæL AÉah waffajanahi@gmail.com

 ójó©dG »a É keƒj 15 Ióe øjô«ãc ∫õY ºdÉ©dG ó¡°ûj
 QÉ°ûàfG øe óë∏dh ájÉbƒ∏d á«ªdÉ©dGh á«Hô©dG ∫hódG øe
 É kÑ∏°S ¢ùμ©fG Ée ,OÓÑdG »a óéà°ùªdG ÉfhQƒc ¢Shô«a
 ôKCGh  äÉ©ªàéªdGh  OGôaCÓd  ájOÉ°üàb’G  IÉ«ëdG  ≈∏Y

.OGôaCÓd á«°ùØædG áë°üdG ≈∏Y ô«Ñc πμ°ûH
 øe  óë∏d  É¡YÉÑJG  Éææμªj  »àdG  äGƒ£îdG  »g  Ée
 Iôàa  OôØdG  ádõY  É¡«a  ÖÑ°ùàJ  »àdG  á«°ùØædG  QGô°VC’G

?á∏jƒW
 óªëe QƒàcódG  í°VhCG  zâf.á«Hô©dG{`d  åjóM »a
 áHÉ°UE’G ÖæéJ á«Ø«c ,»°ùØædG Ö£dG …QÉ°ûà°SG ,»fÉg
 OÉ©àH’G  IQhô°†H  í°üfh  .IôàØdG  √òg  »a  ÜÉÄàc’ÉH
 ¢SƒØf  »`̀a  ¬côàJ  Éªd  á«Ñ∏°ùdG  QÉ`̀Ñ`̀NC’G  á©HÉàe  ø`̀Y
 á°UÉNh ,á`̀HÉ`̀°`̀UE’G ø`̀e ô`̀YPh ´õ`̀a  ádÉM ø`̀e OGô``̀ aC’G
 äÉ°üæe  ôÑY  É`̀¡`̀dhGó`̀J  ºàj  »àdG  áWƒ∏¨ªdG  QÉ`̀Ñ`̀NC’G
 ≈∏Y  ô«Ñc  πμ°ûH  ôKDƒoJ  »àdGh  »YÉªàL’G  π°UGƒàdG

.OôØ∏d á«°ùØædG áë°üdG

 á£ÑJôe á«°ùØædG áë°üdG ¿CG Ωƒ∏©e{ :ÓFÉb ™HÉJh
 Öéj  Gòd  ,¿É°ùfE’G  áYÉæe  Iƒ≤H  ô°TÉÑeh  ô«Ñc  πμ°ûH
 ájÉªëd  ,ô«Ñc  πμ°ûH  á«°ùØædG  Éæàë°U  ≈∏Y  ¢UôëdG
 ,´õØdGh  ôYòdG  ádÉëd  º∏°ùà°ùf  ’CGh  ,»YÉæªdG  RÉ¡édG
 øe ,á«dõæªdG πFGóÑdÉH á«LQÉîdG äÉWÉ°ûædG ∫GóÑà°SGh
 øe  á«°VÉjôdG  äÉWÉ°ûædG  ≈àMh  πª©dG  á°SQÉªe  ∫ÓN
 ™e  »©«ÑW  πμ°ûH  IÉ«ëdG  á°SQÉªe  »dÉàdÉHh  ,∫õæªdG

.zájÉbƒdG äÉª«∏©Jh áaÉ¶ædÉH ájÉæ©dG
 ≥«≤ëJ  IQhô`̀°`̀V{  »fÉg  óªëe  Ö«Ñ£dG  ó`̀cCG  Éªc
 ≈àM  ,á«FÉbƒdGh  á«ë°üdG  äGOÉ©dG  ´ÉÑJG  »a  ¿RGƒàdG
 πcÉ°ûe çGóMEG »a ÖÑ°ùàj …òdG ¢SGƒ°SƒdÉH ÜÉ°üf ’
 ô«¡£Jh  ájÉbƒdGh  áaÉ¶ædÉH  ∫GóàY’G  Öé«a  ,á«°ùØf
 ô£«°ùj  ôYòdG  π©éf  ’CGh  ,•Gô``̀aEG  ¿hO  øe  ø`̀cÉ`̀eC’G

.záë«ë°üdG äGOÉ©dG ´ÉÑJG »a Éæ«∏Y
 Éææμªj{  ¬`̀fCG  »°ùØædG  Ö£dG  …QÉ°ûà°SG  í°VhCGh
 ,ájô°SC’G  äÉbÓ©dG  ó«WƒJ  »a  âbƒdG  Gò`̀g  ∫Ó¨à°SG

 Iô°SC’G  OGôaCG  ó©ÑH  á«eƒ«dG  IÉ«ëdG  Iô«Jh  âÑÑ°ùJ  PEG
 πª©dG äGôàa ∫ƒW ÖÑ°ùH ¢†©ÑdG º¡°†©H øY IóMGƒdG
 »g  IôàØdG  √òg  ¿CG  ôÑàYGh  .zájô°ü©dG  IÉ«ëdG  §ªfh
 √òg  ÖÑ°ùH  ájô°SC’G  äÉbÓ©dG  ó«Wƒàd  Ió«L  á°Uôa
 ≈∏Y Öéjh ,ó«L πμ°ûH É¡dÓ¨à°SG Öéj ∂dòd{ ,ádõ©dG
 ájÉæ©dGh  ,∫É`̀Ø`̀WC’G  áfCÉªW  ≈∏Y  É k©e  πª©dG  ø«LhõdG
 ób  ¢VGôeCÉH  áHÉ°UE’G  øe º¡àjÉªëd ,á«°ùØædG  º¡àdÉëH
 É¡∏≤æj  ¿CG  øμªj  »àdG  ÖYôdGh  ´õØdG  ádÉM  øe  èàæJ

.zó°üb ¿hO øe ºgO’hC’ »dÉgC’G
 IQhô°†H »fÉg QƒàcódG í°üf ¬ãjóM ájÉ¡f »ah
 øe  ´É£à°ùªdG  Qó`̀b  »©«ÑW  πμ°ûH  ÉæJÉ«M  á°SQÉªe{
 ,áWƒ∏¨ªdGh  á«Ñ∏°ùdG  QÉ`̀Ñ`̀NC’G  ø`̀Y  ó©ÑdGh  ,∫õæªdG
 π`̀°`̀UGƒ`̀à`̀dGh ,∫õ`̀æ`̀ª`̀dG ∫Ó``̀N ø`̀e ¬`̀«`̀aô`̀à`̀dG á`̀dhÉ`̀ë`̀eh
 π°UGƒàdG  ™bGƒe  øe  Égô«Zh  π``gC’Gh  AÉbó°UC’G  ™e
 á«FÉbƒdG  äGOÉ©dG  ´ÉÑJG  ≈∏Y  ¢UôëdGh  ,á«YÉªàL’G

.z¿ÉμeE’G Qób ¿RGƒàH
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داعًيا اإىل ت�صريع االإجراءات الت�صريعية وتفعيل احلزمة املالية االقت�صادية.. امللك:

�صنوا�صل عملنا الوطني امل�صرتك مًعا اآملني زوال الوباء العاملي قريًبا

عن  جاللته  واأعـــرب 

وتقديره  �شكره  خال�س 

البحرين،  دفـــاع  لــقــوة 

ــة،  ــي ــداخــل ال ووزارة 

ــي  ــن ــوط واحلــــر�ــــس ال

ال�شامية  جهودهم  على 

الت�شدي  يف  للم�شاهمة 

اأن  موؤكًدا  الفريو�س،  لهذا 

قواتنا  من  الكبري  الدعم 

هذا  ملواجهة  امل�شلحة 

اأ�شيل  واجب  هو  التحدي 

اخلطط  وفق  به  تنه�س 

�شالمة  ل�شمان  املو�شوعة 

البحرين  ـــل  اأه واأمــــن 

جميًعا.

اأن  اإىل  جاللته  واأ�شار 

حزمة  من  اإطالقه  مت  ما 

بقيمة  ومالية  اقت�شادية 

4.3 مليار دينار بحريني 

جاللته  توجيهات  وفــق 

داعمة  جــاءت  ال�شديدة، 

املباركة  الوطنية  للجهود 

انعكا�شات  لتخفيف 

االنت�شار العاملي لفريو�س 

)كوفيد-19(  كــورونــا 

املحلي،  امل�شتوى  على 

�شحة  على  يحافظ  مبا 

ــن  ــن ــواط و�ــشــالمــة امل

مع  بالتوازي  واملقيمن 

التنمية  م�شاعي  ا�شتمرار 

جاللته  منوًها  امل�شتدامة. 

اتخاذ  �شرعة  اأهمية  اإىل 

الت�شريعية  ـــراءات  االإج

هذه  لتفعيل  ــة  ــالزم ال

احلزمة املالية االقت�شادية 

ــن  ــن ــواط ــح امل ــال ــش ــ� ل

القطاع  منو  وموا�شلة 

البحريني. اخلا�س 

اإننا  جاللته،  ــال  وق

عن  نعرب  االعتزاز  بكل 

وتقديرنا  �شكرنا  خال�س 

الــكــبــرية من  لـــالأعـــداد 

املــواطــنــن واملــواطــنــات 

باال�شتجابة  بادرت  التي 

للتطوع للم�شاهمة يف هذا 

ال�شامي،  الوطني  العمل 

بغريب  لي�س  هــذا  واإن 

يف  البحرين  اأبناء  على 

مثل هذه الظروف.

حتقق  ما  باأن  م�شيًفا 

مميز  ــاز  واإجن جناح  من 

اأ�شبح  عالية  ــاءة  وكــف

تراأ�س ح�سرة �ساحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى 

اآل خليفة عاهل البالد املفدى القائد الأعلى رئي�س جمل�س 

الأمري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  بح�سور  الأعلى،  الدفاع 

�سلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد نائب القائد الأعلى 

املجل�س  اجتماع  الوزراء،  لرئي�س جمل�س  الأول  النائب 

الأعلى للدفاع الذي عقد يف ق�سر ال�سخري اأم�س.

اجلهود  اأن  على  الجتماع  خالل  جاللته  اأكد  وقد 

الإن�سانية الوطنية احلثيثة التي يقودها �ساحب ال�سمو 

امللكي ويل العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئي�س 

جمل�س الوزراء ملواجهة فريو�س كورونا )كوفيد-19( 

قد حققت جناًحا مميًزا من خالل عمل الفريق الوطني، 

وعي  ذلك  ي�ساند  املعنية،  اجلهات  خمتلف  وبتكاتف 

وتالحم اأهل البحرين كافة. كما قدم اللواء الركن �سمو 

ال�سيخ نا�سر بن حمد اآل خليفة م�ست�سار الأمن الوطني 

باملوا�سيع  يتعلق  للمجل�س  اإيجاًزا  امللكي  قائد احلر�س 

القدرات  اإىل رفع  والهادفة  اأعماله  املدرجة على جدول 

الدفاعية والأمنية وال�سحية، اإذ مت اتخاذ القرارات الالزمة 

لها لكل ما فيه خري واأمن وطننا العزيز ومواطنيه الكرام 

واملقيمني على اأر�سه الطيبة.

الدولية  االإ�شادة  مو�شع 

وهو ما اأكده تقرير منظمة 

التي  العاملية  ال�شحة 

اإجراءات مملكة  اأثنت على 

ــة  ــرازي الــبــحــريــن االح

ــري الــوقــائــيــة  ــداب ــت وال

وفق  املبكر  واال�شتعداد 

ــات ومــعــايــري  ــي ــش ــو� ت

العاملية،  ال�شحة  منظمة 

واعــــتــــرت املــنــظــمــة 

يحتذى  منوذًجا  البحرين 

الحتواء  التعامل  يف  به 

الفريو�س  هذا  ومكافحة 

العامل  منه  يعاين  الــذي 

باأ�شره.

الو�شع  ــاأن  ب منوًها 

البحرين  يف  ال�شحي 

ــود  ــه ــج بـــحـــمـــداهلل وب

ن�شهد  اإذ  م�شتقر،  اجلميع 

حاالت  تعايف  با�شتمرار 

من  واإخراجهم  اإ�شافية 

العزل والعالج بعد  مركز 

ال�شحية  العناية  تلقيهم 

املعايري  اأفــ�ــشــل  وفـــق 

جاللته  واأ�شاف  الدولية، 

»اإننا �شنوا�شل مًعا عملنا 

اآملن  امل�شرك،  الوطني 

هذا  انت�شار  ــزول  ي اأن 

وقت  يف  العاملي  الوباء 

متمنًيا  اهلل«،  بعون  قريب 

التوفيق  ا�شتمرار  للجميع 

دوام  العزيز  ولوطننا 

الرقي واالزدهار.
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حميدان ي�صيد بالتوجيهات امللكية باإطالق احلزمة املالية واالقت�صادية 

دفع رواتب العاملني البحرينيني بالقطاع اخلا�ص الأ�صهر اأبريل ومايو ويونيو

االجتماعية  والتنمية  العمل  وزير  اأ�شاد 

بالتوجيهات  حميدان  علي  حممد  بن  جميل 

اجلاللة  �شاحب  حل�شرة  ال�شامية  امللكية 

البالد  عاهل  خليفة،  اآل  عي�شى  بن  حمد  امللك 

ملواجهة  الوطنية  اجلهود  لتوحيد  املفدى، 

كورونا  لفريو�س  العاملي  االنت�شار  انعكا�شات 

مبا  املحلي  امل�شتوى  على   )  )19-COVID
يحافظ على �شحة و�شالمة املواطنني واملقيمني 

الدولة وم�شرية  برامج  ا�شتمرار  مع  بالتوازي 

امل�شتدامة  التنمية  م�شاعي  وحتقيق  عملها، 

احلكومة  قرارات  ومتابعة  املواطنني،  ل�شالح 

امللكي  ال�شمو  �شاحب  الوزراء  رئي�س  برئا�شة 

االأمري خليفة بن �شلمان اآل خليفة واأوامر ويل 

العهد نائب القائد االأعلى النائب االأول لرئي�س 

االأمري  امللكي  ال�شمو  �شاحب  الوزراء  جمل�س 

�شلمان بن حمد اآل خليفة باإطالق حزمة مالية 

للقطاع  الالزمة  ال�شيولة  لتوفري  واقت�شادية 

الراهنة  االأو�شاع  اآثار  مع  للتعامل  اخلا�س 

للت�شدي للفريو�س حفاًظا على النمو امل�شتدام.

امللكية  التوجيهات  اأن  حميدان  واأكد 

يف  ت�شهم  املالية  احلزمة  باإطالق  ال�شامية 

حياة  على  توؤثر  قد  مرتقبة  اآثار  اأية  معاجلة 

اأبزها  ومن  املعي�شي،  وا�شتقرارهم  املواطنني 

�شمان ا�شتقرار الوظائف وتوفري فر�س العمل 

للمواطنني يف حال حدوث اأية تاأثريات �شلبية 

على االقت�شاد.

بدفع  احلكومة  تكفل  اإن  حميدان  وقال 

يف  العاملني  البحرينيني  املواطنني  رواتب 

ويونيو  ومايو  اأبريل  الأ�شهر  اخلا�س  القطاع 

الهيئة  لدى  م�شجل  ملا هو  وفًقا  للعام 2020 

ي�شمن  �شوف  االجتماعي،  للتاأمني  العامة 

اال�شتقرار واال�شتدامة وعدم امل�شا�س مب�شتوى 

قدرة  �شيعزز  وكذلك  للمواطنني،  املعي�شة 

اآثار  الأية  تعر�شهم  حال  يف  العمل  اأ�شحاب 

االقت�شاد  ووترية  االأعمال  تاأثر  جراء  �شلبية 

ظروف  اأية  مواجهة  على  قدرة  اأكرث  بجعلهم 

ا�شتثنائية ناجتة عن الو�شع العاملي القائم.

واأو�شح وزير العمل والتنمية االجتماعية 

االأجور �شيتم باال�شتفادة من وفورات  اأن دعم 

فيها  اأ�شهم  التي  التعطل  التاأمني �شد  �شندوق 

وهذا  واحلكومة،  العمل  واأ�شحاب  العمال 

يف  ال�شندوق  ي�شهم  لكي  املنا�شب  الوقت  هو 

�شتنعك�س  وفوائده  واال�شتدامة،  اال�شتقرار 

العمل  واأ�شحاب  واملوظفني  العمال  على 

اال�شتقرار  يف  و�شي�شهم  عام،  ب�شكل  واملجتمع 

من  مرغوبة  غري  اآثار  اأية  وتقليل  االقت�شادي 

بتكلفة  انت�شار فريو�س كورونا،  تاأثري  دواعي 

ابريل  اأ�شهر  لتغطية  دينار  مليون  تبلغ 215 

يفوق  �شهري  مبعدل   ،2020 ويونيو  ومايو 

البحرينيني  جميع  وي�شمل  دينار،  مليون   70

العاملني يف من�شاآت القطاع اخلا�س الذين يبلغ 

عددهم نحو 100 األف موظف وعامل م�شجلون 

لدى الهيئة العامة للتاأمني االجتماعي.

القادمة  القليلة  االأيام  خالل  يتم  و�شوف 

والقانونية  الد�شتورية  االإجراءات  ا�شتكمال 

التنفيذ  مو�شع  القرار  ذلك  لو�شع  املطلوبة 

عن  االإعالن  لذلك  تبًعا  و�شيتم  الفعلي، 

اال�شتفادة من  التنفيذية حول �شبل  االإجراءات 

هذا القرار.

وزير العمل والتنمية االجتماعية

د. حممد القطان

»ال�صوؤون االإ�صالمية« تنتهي من

ت�صييد م�صجد »يو�صف الرويعي« يف الرفاع

اأعلن الوكيل امل�شاعد لل�شوؤون االإ�شالمية 

االإ�شالمية  وال�شوؤون  العدل  بوزارة 

واالأوقاف الدكتور حممد طاهر القطان، عن 

يو�شف  م�شجد  بناء  م�شروع  من  االنتهاء 

اأنه  اإىل  م�شرًيا  الرفاع،  مبنطقة  الرويعي 

اإدارة االأوقاف ال�شنية �شيتم  بالتن�شيق مع 

ت�شييد  مل�شروع  النهائية  املعاينة  اإجراء 

امل�شجد قبل االفتتاح الر�شمي له.

لل�شوؤون  امل�شاعد  الوكيل  وذكر 

الهند�شية  امل�شاريع  ق�شم  اأن  االإ�شالمية 

وفق  امل�شجد،  بناء  على  اأ�شرف  بالوزارة 

خطة ا�شرتاتيجية تنفيًذا لتوجيهات ح�شرة 

اآل  عي�شى  بن  حمد  امللك  اجلاللة  �شاحب 

خليفة عاهل البالد املفدى حفظه اهلل ورعاه، 

ب�شرورة تلبية احتياجات االأهايل للخدمات 

ووفًقا  منطقة  كل  طبيعة  بح�شب  الدينية 

يف  بها  املعمول  واال�شرتاطات  لالإجراءات 

بناوؤه  مت  امل�شجد  اأن  اإىل  الفتاً  ال�شاأن،  هذا 

�شمن اخلطة ال�شنوية مل�شاريع اإعمار دور 

العبادة.

واأ�شار القطان اإىل اأن التكلفة االإجمالية 

الرويعي  يو�شف  م�شجد  بناء  مل�شروع 

بلغت 311،682 دينار )ثالثمائة واإحدى 

ع�شر األًفا و�شتمائة واثنان وثمانون ديناًرا 

ا�شتخدام  مراعاة  بناوؤه مع  بحرينًيا(، ومت 

اجلودة  ذات  والت�شطيبات  احلديثة  املواد 

العالية للمحافظة على عمر امل�شجد وتقليل 

يتوافق  ومبا  ال�شيانة  الأعمال  التكلفة 

التنظيمية  واال�شرتاطات  املعايري  مع 

على  واحلفاظ  العبادة  دور  وتعمري  لبناء 

الن�شيج العمراين مبا يلبي حاجة املواطنني 

اأن  باأداء �شعائرهم الدينية. اجلدير بالذكر 

امل�شاحة االإجمالية للم�شجد تبلغ 645 مرًتا 

مربًعا، ويحتوي على دورين، حيث ي�شتمل 

للرجال  ال�شالة  قاعة  على  االأر�شي  الدور 

�شالة  وقاعة  اأم�شال،  لـ308  وتت�شع 

ومي�شاأتني  م�شلية،  لـ54  وتت�شع  للن�شاء 

االأول  الدور  يحتوي  فيما  مياه،  ودورتي 

نوم  غرفتني  من  مكونة  للموؤذن  �شقة  على 

و�شالة ومطبخ ودورة مياه، و�شقة لالإمام 

و�شالة، ومطبخ،  نوم،  غرفتني  من  مكونة 

ودورتي مياه.

»الثقافة«: موا�صلة ا�صتعادة جامع املهزع وحفظ تاريخيته وخ�صو�صيته
حول  املتداول  الفيديو  ملقطع  اإ�شارة  يف 

�شوق  يف  الواقع  املهزع  قا�شم  ال�شيخ  جامع 

للثقافة  البحرين  هيئة  اأكدت  القدمي،  املنامة 

واالآثار اأنها تكر�س م�شاعيها وا�شتغاالتها من 

اإحيائه  اأجل ا�شتعادة هذا اجلامع، وذلك عرب 

للمنطقة،  كجامع  الوظيفي  دوره  وا�شتعادة 

وذلك تلبية لتوجيهات �شاحب ال�شمو امللكي 

واعتناء  خليفة،  اآل  �شلمان  بن  خليفة  االأمري 

بهويته ورمزيته التاريخية ملا ميثله من اإرث 

تركيبة  يف  واأ�شا�شي  عميق  ومكون  اإن�شاين 

الن�شيج العمراين احل�شري.

جمموعة  املتداول  املقطع  وا�شتعر�س 

احلايل  الو�شع  تعك�س  ال  التي  ال�شور  من 

للجامع، اإذ تعود االلتقاطات لفرباير 2016م 

عدد  عرب  �شابًقا  ن�شرها  مت  والتي  قبلها  وما 

وعليه،  املحلية.  ال�شحف  يف  التحقيقات  من 

اأن  توؤكد  واالآثار  للثقافة  البحرين  هيئة  فاإن 

املالمح  اأهم  اأحد  املهزع  قا�شم  ال�شيخ  جامع 

املدينة  تلهم  كي  الثقافة  عليها  ت�شتغل  التي 

اجلامع  هذا  يج�شد  اإذ  اأ�شالتها،  التاريخية 

خ�شو�شية وا�شتثنائية تاريخية عريقة، كما 

اأن موقعه ي�شتلزم دقة ومعايري دقيقة كونه 

جزًءا من ن�شيج حيوي عريق. 

واأو�شحت الهيئة اأن م�شروع اإحياء جامع 

ورمزيته  الوظيفي  دوره  وا�شتعادة  املهزع 

اإذ  متكاملة،  ا�شرتاتيجية  �شياق  يف  ياأتي 

املهزع  جامع  وكتلة  املوقع  درا�شة  متت 

املبا�شر  حميطه  يف  احل�شرية  واملكونات 

هند�شًيا مبعية خرباء وا�شت�شاريني يف العام 

2014م، والتي مت من خاللها ر�شد املكونات 

املعمارية، وتركيبة الن�شيج املحيط، والعالقة 

الرتكيز  اإىل  باالإ�شافة  املدينة،  مكونات  مع 

املهزع،  جامع  تراث  على  وهند�شًيا  معمارًيا 

االأمري  جائزة  الدرا�شة  تلك  ح�شدت  وقد 

فئة  عن  العمراين  للرتاث  �شلمان  بن  �شلطان 

البحث.

»�صرطة العا�صمة«: القب�ص على

اآ�صيويني م�صتبه بحيازتهما وبيعهما م�صكرات

قال مدير عام مديرية �شرطة حمافظة 

العا�شمة اإن �شرطة املديرية، األقت القب�س 

على �شخ�شني اآ�شيويني م�شتبه يف قيامهما 

يف  وذلك  م�شكرة،  مواد  وبيع  بحيازة 

ق�شيتني منف�شلتني.

واأو�شح اأنه فور ورود معلومات بقيام 

موؤجرتني،  �شقتني  با�شتخدام  املذكورين 

ملزاولة ن�شاطهما بحيازة وبيع هذه املواد، 

والتي  والتحري  البحث  اأعمال  مبا�شرة  مت 

والقب�س  املوقعني،  حتديد  عن  اأ�شفرت 

امل�شكرة  املواد  بهما، وحتريز  امل�شتبه  على 

امل�شبوطة.

�شرطة  مديرية  عام  مدير  واأ�شار 

اتخاذ  مت  اأنه  اإىل  العا�شمة  حمافظة 

واإحالة  الالزمة،  القانونية  االإجراءات 

الق�شيتني اإىل النيابة العامة.
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امللك حمد بن عي�سى  اإىل مقام �ساحب اجلاللة   ق�سيدة مهداة 

اآل خليفة ملك مملكة البحرين املفدى حفظه اهلل ورعاه؛ وذلك 

مبنا�سبة �سدور املر�سوم امللكي الذي عفا جاللتُه مبوجبه عن عدٍد 

ة: كبرٍي من املحكومني ِلأ�سباب اإن�سانَيّ

الُهَمـام املَـلك  هـا  اأيُّ َيا 

يف احُلـبَّ  َجَعلَت  َفلََقد 

الم وال�سَّ هـامِة  وال�سَّ املُـــــــــــــــروءِة  َبلـَد  َوَجَعـلَتهـا 

َجـنَّــــٌة بــالُدَك  َحـَمـد 

والـِوئام والـتَّاآِخي  والتَّ�ســـــــــــاُمـــِح  املَـَحبَّــِة  بلـُد 

ُجــوُدُه َمِلــيـٌك  َوِبهـا 

َعــال رٌح  �سَ َبحَريُنَنـا 

َقـاِئـٍد لأَعـَظـم  َحـَمـد 

َواَحـــًة َبَنــيُتـم  َحـمـٌد 

النِّـَظـــام �ســاَد  ِلــذا  ُد�سُتـــــــــــور  الَقـاُنـوُن  ِبهــا  َبلَـٌد 

ُحكـُمــــه َمِليـك  َحمـد 

َراأَفة َيْعـُفـو  انـَفـَكّ  َما 

 

َواِلـــد َكـِبــري  َقـلـب 

َقـلُـوَبـَنــا َفـاإَِنّ  َوِلــذا 

يـَرى ِبـا  َيُقـوُم  َحَمـد 

ِبهــا َبدا  باِح  ال�سَّ ُنــوُر 

َلـُكـم َوِعـرَفـاٌن  �ُسكـٌر 

وان�سَجام �َسـالٍم  يف  �َسعـــــــــــِبـِك  ِفئاِت  َجِمـيُع  َعا�َست 

َعـلَّمَتُهم اأنَت التَّــــــــــــــــــــاآِخـي َباَت ِعـنـَدهـم الِتـزام

اأبــا يـا  ِبـالُدك  َفَغـَدت 

ـــــــــــاِر�ُسنـا َوعــنٌي ل َتـنـام َوَلأنـَت َيـا َحـَمـد حَلَ

اإنَّــمـا َحـِلـيــٌم  ِمـِلـٌك 

ِلالأجــام َياأِتي  َفلَي�َس  ــــــــــوَر  الَه�سُ الأ�َسـَد  يعـِرِف  َمن 

ـنـا ِباأر�سِ ــاَن  الأَم َن�َسَر 

َواحَلَمام �َس  َع�َسّ رُي  الَطّ ِفيــــــــــــهــا   ، الُكلُّ اطَمـاأَنَّ  َوَقـِد 

ِحكَمـة َوَعــدل  ِحـلٌم 

ــِذي الَّ املَــوىل  ِر�سا  اإلَّ 

دائمـًا َي�سـدُح  ِباحَلـقِّ 

َلَنـا َفخـر  َغـدا  َحمـد 

ٍة ِعــزَّ َمـَفـِل  ُكــلِّ  يِف 

ــٌة َجـمَّ ِهَي  َفِف�ساُلـُكم 

َعـدَّهـا اأحـــــاِوُل  َمهَمـا 

اخِلـَتام ِم�ســُك  َوذا  ُي�َســـــــــــدَِّدُكـم  اأَن  َربِّـي  َفـَدَعـــوُت 

�َساِمـخـًا َربُّـَك  ُيبـِقـيَك 

ُجـُنوَدُكم َنـَظُلّ  اأََبـــــًدا 

ُنــــالْم ل  ِبُحـبِّــَك  اإنَّــا 

ُم�سَتـَدام املََحـبَّـِة  اأر�ــسِ 

ــام ـــ الأَن بــني  ــٌة  ِقمَّ ــي  ِه

َغَمـام ِمــن  َكَغيـٍث  َهـطٌل 

املَـَقــام َعـاِل  ِلــيِكِه  ِبَ

َمـام الـزِّ ــَك  َمــ�ــسَ ــن  ُمــَتــَمــِكّ

ـاْم ُي�سَ ــٌد  ـــ اأَح ل  ِللَعـدِل 

ــَوام َق ي  َيق�سِ مـا  ــلِّ  ُك يف 

الِعَظـام َيِم  �سِ ِمـن  والَعـفـُو 

َرام اخَلـــــرِي  ُكـــــَلّ  للــِوْلِد 

ِهَيـام ِبـُكـم  َتِهـيــُم  َحمـد 

الِقَيـام َخـري  واِجـــب  ــن  ِم

ـــــالم ــــَر َوالــظَّ ــيــُل اأدَب ــلَّ وال

ــَرام ـــ ــِت َواح َعِظـيم  ــا  ــنَّ ِم

ِللِكــَرام َملـًفى  �سلمـاَن 

ُح�َسام ــِدِه  ـــ َي يف  ِللَحـزِم 

املَُقـام ِبها  َطــاَب  ِفـرَدو�ُس 

َمــرام َلـــــُه  َوَلــيــ�ــَس  بــرٌّ 

اهِتَمـام ُكـلَّ  ُيــوِلـِه  ُهـــَو 

املَــالم َيخ�َسى  ل  اهلِل  يف 

الـــدَّوام على  الـــَولُء  ـــُه  َوَل

ُيَقــام �َسَرفـًا  َلـُكـم  ِذكـٌر 

ِبانِتـَظـام تـذكـر  َوَتّظـلُّ 

الَكـالم اأجــُد  َفـال  ــا  اأَعــَي

ــاْم ُن�سَ ل  ِبِظــلَِّك  اأَبــًدا 

الُهــَمـام املَـِلِك  هـا  اأيُّ َيــا 

»َحَمٌد َغدا َفخًرا لنـا«

حفاًظا على �سالمة املوظفني وعائالتهم والعمالء

بن فقيه ينفذ حزمة من التدابري الوقائية ملواجهة فريو�س »كورونا«

ال�سمو  �ساحب  لقرار  تنفيًذا 

اآل  حمد  بن  �سلمان  الأمــري  امللكي 

القائد  نائب  العهد  ول  خليفة 

الأعلى النائب الأول لرئي�س جمل�س 

وانت�سار  ملنع  الت�سدي  يف  الوزراء 

19«؛  »كوفيد  كورونا  فريو�س 

لال�ستثمار  فقيه  بن  �سركة  قامت 

جمال  يف  الرائدة  ال�سركة  العقاري 

حزمة  بتنفيذ  العقاري  التطوير 

الأولية  والحــرازات  التدابري  من 

حفاًظا  كورونا؛  فريو�س  ملواجهة 

وعائالتهم  املوظفني  �سالمة  على 

اأوائل  من  لتكون  الكرام،  وعمالئنا 

قامت  التي  اخلا�سة  ال�سركات 

ال�ستباقية  اخلــطــوات  بتنفيذ 

والوقائية.

اإدارة  جمل�س  رئي�س  واأكـــد 

عبدالواحد  في�سل  فقيه،  بن  �سركة 

بعملية  قامت  ال�سركة  اأن  فقيه 

وكافة  للمبنى  �ساملة  تعقيم 

ومت  اخلا�سة  واملــرافــق  الأق�سام 

واأهابت  الالزمة،  املعقمات  توفري 

بالتعليمات  باللتزام  املوظفني 

ال�سخ�سي  امل�ستوى  على  الوقائية 

انت�سار  مــن  للحد  واملجتمعي 

احلجر  وبــاأهــمــيــة  ــس،  ــريو� ــف ال

 444 الرقم  على  والت�سال  املنزل 

. للفح�س

احلملة  ــداف  اأه مع  ومتا�سًيا 

كورونا  فريو�س  ملكافحة  الوطنية 

�ساعات  تق�سيم  عن  اأعلنت  فقد 

العمل اإىل فرتني، الفرة ال�سباحية 

حتى  �سباًحا  الثامنة  ال�ساعة  من 

الثانية ع�سرة ظهًرا لالأمهات، وذلك 

بالتزاماتهن  اكرب  ب�سورة  لالهتمام 

تعليق  قرار  بعد  خا�سة  الأ�سرية 

احلكومية  املدار�س  يف  الدرا�سة 

اأما  الأطفال،  وريا�س  واخلا�سة 

ال�ساعة  من  �ستكون  الثانية  الفرة 

الرابعة  حتى  ظهًرا  ع�سرة  الثانية 

الالزمة  الآليات  توفري  مع  م�ساًء 

املنزل  من  العمل  من  لتمكينهم 

على  وحفاًظا  للتجمعات  جتّنًبا 

العمل. ان�سيابية 

ا من ال�سركة على تنفيذ  وحر�سً

قامت  الوقائية؛  التدابري  اأعلى 

خا�سة  عــزل  غرفة  بتخ�سي�س 

يتما�سى  با  فيها  امل�ستبه  للحالت 

ال�سحة. مع خطة وزارة 

في�سل  اأكد  ال�سياق،  هذا  ويف 

فقيه اأن ال�سركة تول اهتماًما كبرًيا 

بيئة  وتوفري  موظفيها  ب�سالمة 

هذه  ظل  يف  ومثالية  �سحية  عمل 

الظروف، واأنها قامت بو�سع خطط 

العمل  ا�ستمرار  ت�سمن  م�ستقبلية 

والإنتاج على اكمل وجه، معرًبا عن 

�ساحب  لقرارات  وامتنانه  تقديره 

ب�ساأن  العهد  ول  امللكي  ال�سمو 

واقت�سادية  مالية  حزمة  اإطــالق 

اخلا�س،  والقطاع  املواطنني  تدعم 

انت�سار  ومنع  لحتواء  وجهوده 

يف  م�سيًدا  ــا«،  ــورون »ك فريو�س 

من  الإيجابي  التعاطي  ذاته  الوقت 

بقرارات  والتزامها  اجلهات  قبل 

ملكافحة  الوطنية  احلملة  وتعليمات 

الفريو�س، لفًتا اإىل اأن ذلك ينم عن 

للم�سوؤولية  واإدراك  وطني  ح�سٍّ 

عاتق  على  تقع  التي  امل�سركة 

�سحة  عــلــى  للحفاظ  اجلــمــيــع 

واملقيمني. املواطنني 

م�سيًدا مببادرة ويل العهد لتوفري ال�سيولة للقطاع اخلا�س.. هجر�س:

احلزمة القت�سادية �ست�ساعد ال�سركات على ا�ستعادة ن�ساطها
رئي�س  هجر�س  ــارف  ع اأ�ــســاد 

البحرينية  العقاري  التطوير  جمعية 

�ساحب  بتوجيهات   »BaPDA«

ال�سمو امللكي الأمري �سلمان بن حمد اآل 

خليفة ول العهد نائب القائد الأعلى 

النائب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء، 

واقت�سادية  مالية  حزمة  باإطالق 

للقطاع  الالزمة  ال�سيولة  لتوفري 

الأو�ــســاع  مع  للتعامل  اخلــا�ــس، 

كورونا  لفايرو�س  للت�سدي  الراهنة 

.)19-COVID(

التطوير  جمعية  رئي�س  اأكد  كما 

العقاري اأن املبادرة الكرمية من �سمو 

القيادة  حر�س  تعك�س  العهد  ول 

التحديات  مواجهة  يف  الر�سيدة 

لفريو�س  امل�ساحبة  القت�سادية 

كورونا )COVID-19(، وذلك من 

خالل مبادرة غري م�سبوقة يف تاريخ 

من  حزمة  بتوفري  البحرين  مملكة 

ثماين مبادرات قّيمة بقيمة 4،3 مليار 

دينار.

ثّمن هجر�س  ويف �سياق مت�سل، 

�سرعة ال�ستجابة من �سمو ول العهد 

اخلا�س  والقطاع  املواطنني  ملطالب 

�ستلعب  املبادرة  هذه  واأن  �سيما  ل 

من  القادمة،  املرحلة  يف  مهًما  دوًرا 

اخلا�س،  للقطاع  املقدم  الدعم  خالل 

النا�سئة  لل�سركات  وخ�سو�سا 

على  للحفاظ  واملتو�سطة  وال�سغرية 

ب�سكل  ن�ساطها  وا�ستعادة  مكانتها، 

ب�سوؤولياتها  والنهو�س  تناف�سي 

والتناف�سية،  الريادية  واأدوارهـــا 

�سمو  نظرة  على  هجر�س  اأثنى  كما 

الفريق  وجهود  الثاقبة  العهد  ول 

املبادرة  هذه  اإطــالق  يف  احلكومي 

على  املبادرات  اأوىل  تعترب  والتي 

ذلك  ــي  ــاأت وي الــعــاملــي،  امل�ستوى 

البحرين  مملكة  روؤية  اأهداف  �سمن 

القت�سادية 2030.

التطوير  �سركات  هجر�س  ودعا 

العقاري ومالك العقارات اإىل التعاون 

هذه  يف  وامل�ستثمرين  املواطنني  مع 

الت�سهيالت  تقدمي  عرب  وذلك  الفرة، 

الالزمة للمواطنني وامل�ستثمرين، عرب 

اأو تخفي�س امل�ستحقات خالل  تاأجيل 

حالة  اإىل  ن�سل  حتى  القادمة  الفرة 

العمل  فريق  مع  التكاتف  من  مثلى 

احلكومي.

العقاري  التطوير  رئي�س  وتقدم 

بال�سكر والثناء للحكومة الر�سيدة ملا 

توليه من اهتمام للمواطنني، بتاأكيدها 

على اأن �سالمة املواطنني واملقيمني يف 

مملكة البحرين لها الأولوية الق�سوى 

بجهود  م�سيدا  املرحلة،  هــذه  يف 

القطاع الطبي يف مملكتنا يف الت�سدي 

 ،)19  COVID( كورونا  لفريو�س 

مثال  اليوم  اململكة  اأ�سبحت  حتى 

يف  اأجمع  العامل  لــدول  به  يحتذى 

خطط الت�سدي للفريو�س.

حملة »جمتمع واٍع م�سارك بالإجراءات«.. تدعو لتوحيد ال�سورة ال�سخ�سية �سد الفريو�س..

تفاعل جمتمعي كبري مع احلمالت الوطنية للتوعية من »كورونا«

م�سطفى ال�ساخوري:

اأحرف )نحن(«،  »التعاون كلمة مكونة من ثالثة 

الجنليزي  ال�ساعر  مقولة  البحرينيون  طبق  هكذا 

وتعاون  بلحمة  �سميث،  جولد  اوليفر  املعروف 

و�سائل  اكت�سحت  وطنية  حمالت  نظري،  لهما  قّل 

ونخب  وزراء  فيها  �سارك  الجتماعي  التوا�سل 

ومثقفون، واآخرون من كل فئات املجتمع، �سوتهم 

واحد: »#معا_�سد كورونا«، هدفهم الأول والأخري 

الوباء  من  البحرين  وحماية  الوطني  الوعي  رفع 

الثقايف  بتنوعهم  متوحدين  »كورونا«،  امل�ست�سري 

واخت�سا�سه  تخ�س�سه  يف  كلٌّ  والطائفي،  والطبقي 

وطبيعة عمله.

الأخرى بينها: »جمتمع واٍع  لياأتي بعدها عدد من احلمالت 

م�سارك بالإجراءات« مًعا �سد الكورونا، بتفاعل جمتمعي كبري.

للح�سابات  ال�سخ�سي  امللف  �سورة  تغيري  اإىل  الأخرية  احلملة  ودعت 

ال�سخ�سية بواقع التوا�سل الجتماعي، وداعية اجلميع لاللتزام بالو�سايا 

والر�سادات اخلا�سة بكافحة انت�سار »كورونا«.

ال�سحة،  وزيرة  من  كل  كورونا  ملكافحة  الوطنية  احلملة  يف  و�سارك 

»كورونا«،  ملكافحة  الوطنية  احلملة  ورئي�س  والنواب،  ال�سورى  ورئي�سي 

وعدد كبري من الوزراء والوكالء وامل�سوؤولني.

تفاعل �سعبي مع احلملة.. #معا�سد كورونا 

بتغريدة  باحلملة  �ساركت  ممد  زينب  املغردة 

قالت فيها: »رحم اهلل والديكم ع�سان البحرين تكون 

اإيد  نكون  خلونا  )يااهلل  بالبيت  قعدوووا  بخري 

وحدة(«.

»حر�س  فقال:  عبدالقادر  ممد  املغرد  اما 

اليوم  وليد  لي�س  �سعبها  على  وقيادتها  البحرين 

تفعله  ما  نقارن  عندما  اأكرث  اليوم  ات�سح  واإمنا 

الدول ل�سعوبها وما تفعله البحرين ل�سعبها يف هذه 

الهتمام والرعاية والإن�سانية  الظروف، حيث مل�سنا 

#البحرين  وال�سرب  والرحمة  القت�سادي  والدعم 

#معا�سد كورونا #فريق_البحرين«
بل  فقط..  بك  ا  خا�سًّ ال�سرر  يعد  »مل  فكتبت:  فاطمة  اما 

جتاوزك لي�سمل كل املحيطني.. بجلو�سك يف منزلك اأنت حتمي نف�سك وحتمي 

البلد ككل من م�سري ا�سود ل يحمد عقباه«.

الأمري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  جلهود  الكبري  �سكرها  احلملة  �سجلت  كما 

الوزراء  لرئي�س جمل�س  الأول  النائب  العهد  ول  خليفة  اآل  بن حمد  �سلمان 

ملواجهة  الأمامي  اخلط  يف  واملتواجدين  وامل�سوؤولني.  البحرين،  فريق  قائد 

كورونا، من كادر طبي ومتطوعني، ومنت�سبي وزارة الداخلية، والدفاع املدين، 

ووزارات الدولة املختلفة.

فقيه في�صل 

هجر�س عارف 

تاأجيل رحلة مقررة اليوم بعد اعتذار �سركة الطائرة امل�ستاأجرة

د. املانع: العمل م�ستمر لإجالء املواطنني املوجودين باإيران

م�ستمرة يف جهودها  الوزارة  اأن  املانع  واأو�سح 

والتدابري  الحرازية  الإجراءات  كافة  تكثيف  نحو 

كورونا  فريو�س  انت�سار  ومنع  لحتواء  الوقائية 

يتم  الذي  املواطنني  باإخ�ساع   ،)19-COVID(

املختربية حتت  للفحو�سات  فور و�سولهم  اإجالءهم 

نتائج  على  وبناًء  متخ�س�س،  طبي  طاقم  اإ�سراف 

احلجر  مراكز  لإحــدى  نقلهم  �سيتم  الفحو�سات 

وفقاً  والعالج،  العزل  مراكز  اأو  الحرازي  ال�سحي 

منظمة  قبل  من  املعتمدة  وللمعايري  لالإر�سادات 

العاملية. ال�سحة 

د. عبدالـله بن اأحمد من�سور اآل ر�سي

د. وليد املانع

اأكد الدكتور وليد املانع وكيل وزارة ال�صحة، اأن العمل جاٍر ال�صتكمال اإجراءات 

الوزارة  بها  التي تقوم  االإجالء  املواطنني، �صمن خطة  الثانية من  الدفعة  و�صول 

للمواطنني املتواجدين يف اإيران وفق اإجراءات حمكمة طبياً ومعتمدة دولياً، م�صرياً 

اليوم اخلمي�س،  الثانية  الدفعة  ا�صتاأجرت طائرة الإجالء  قد  الوزارة كانت  اأن  اإىل 

اأن ال�صركة التي مت االتفاق معها على ت�صيري الرحلة، اعتذرت عن عدم القيام  اإال 

منا�صبة يف  بدائل  الإيجاد  ت�صعى  مازالت  الوزارة  اأن  اإىل  منوهاً  املقررة،  بالرحلة 

اأقرب وقت ممكن.
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منوهني بالتزامها بالربوتوكوالت العالجية واإجراءاتها الوقائية والرقابية

اإ�شادة اأممية بجهود البحرين الحتواء فريو�س »كورونا« ومنع انت�شاره

اأ�صاد املكتب الإقليمي ل�صرق املتو�صط ملنظمة ال�صحة 

العاملية بجهود مملكة البحرين يف احتواء ومنع انت�صار 

فريو�س كورونا )COVID-19(، والتي تاأتي باإ�صراف 

مبا�صر من �صاحب ال�صمو امللكي الأمري �صلمان بن حمد اآل 

خليفة ويل العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئي�س 

املتوا�صلة  البحرين  جهود  اأن  موؤكدا  الوزراء،  جمل�س 

املواطنني  جميع  و�صالمة  �صحة  على  احلفاظ  ل�صمان 

املو�صعة،  الوبائية  بالتحقيقات  واملتمثلة  واملقيمني، 

واملخالطني  امل�صابني  تواجد  اأماكن  اإىل ح�صر  بالإ�صافة 

وا�صتحداث  العدوى،  ملكافحة  احرتازية  تدابري  وو�صع 

مراكز خم�ص�صة للعزل والعالج حتت اإ�صراف فريق طبي 

خمت�س، يعك�س مدى التزامها بالربوتوكولت العالجية 

املعتمدة وتطبيقها لالإجراءات الوقائية والرقابية لتعزيز 

التقارير  اأثبتت  حيث  الفريو�س،  لهذا  الت�صدي  �صبل 

التزام اململكة بتطبيق الإر�صادات والتعليمات التوعوية 

ال�صادرة من منظمة ال�صحة العاملية.

ملنظمة  املتو�صط  لل�صرق  الإقليمي  املكتب  واأثنى 

يف  مبقره  عقده  �صحفي  موؤمتر  يف  العاملية  ال�صحة 

القاهرة يف الـ18 من مار�س اجلاري عرب تقنية الفيديو 

على ما قامت به مملكة البحرين بتقدميها منوذًجا متميًزا 

املواطنني  جلميع  الوقائية  والتدابري  التوعية  ب�صاأن 

واملقيمني بلغات خمتلفة، من خالل موقع وزارة ال�صحة 

اأ�ّص�صت  البحرين  اأن  موؤكًدا  الإعالم،  و�صائل  وخمتلف 

ا�صرتاتيجية حمكمة لحتواء ومنع  فريًقا وطنًيا و�صع 

للت�صدي  املبكر  بال�صتعداد  متثلت  الفريو�س  انت�صار 

تف�صيه  قبل  الحرتازية  الإجراءات  خالل  من  للفريو�س 

اآليات  لتعزيز  اخلطط  و�صع  جانب  اإىل  ال�صني،  يف 

املكتب  اأ�صاد  كما  واملراقبة،  والر�صد  الت�صخي�س 

تاأمني  اململكة عرب  اتخذتها  التي  الحرتازية  بالإجراءات 

الدويل  البحرين  مبطار  خا�صة  اآلية  خالل  من  املنافذ 

الدول  من  للقادمني  ومنعها  واملوانئ،  فهد  امللك  وج�صر 

املوبوءة الدخول اإليها وتعليق وتقليل الرحالت اجلوية 

من دول املنطقة.

وقدم الدكتور اأحمد املنظري، املدير الإقليمي ملنظمة 

ال�صحة العاملية لل�صرق املتو�صط، خالل املوؤمتر ال�صحفي 

ا عن نتائج تقييم املنظمة وتو�صياتها الرئي�صة يف  ملخ�صً

كل من مملكة البحرين ودولة الكويت والعراق واإيران، 

والتدابري  الحرتازية  بالإجراءات  املنظري  اأ�صاد  حيث 

الوقائية التي تقوم بها البحرين لحتواء ومنع انت�صار 

فريو�س كورونا )كوفيد 19(، مبا ي�صهم يف حفظ �صحة 

و�صالمة املواطنني واملقيمني.

اخلــويل  اأجمـــد  الــدكــتــور  ــاد  ــص اأ� جهته،  مــن   

يف  العدوى  خماطر  بوحدة  الوبائيات  ا�صت�صاري 

التي  واملبادرات  باجلهود  العاملية،  ال�صحة  منظمة 

زيارته  اأثناء  للمنظمة  الإقليمي  املكتب  وفد  مل�صها 

النوعية  بالإجراءات  منوًها  موؤخًرا،  البحرين  ململكة 

فح�س  اإجراء  �صمنها  ومن  اململكة،  بها  قامت  التي 

احلــالت،  لآلف   )19 )كوفيد  كــورونــا  فريو�س 

واحلجر  الفح�س  ملراكز  ال�صتيعابية  القدرة  ورفعها 

خا�صة  جلنة  ل�صتحداثها  اإ�صافة  والعالج،  والعزل 

كورونا  فريو�س  حلاملي  املخالطني  با�صتق�صاء 

.)19-COVID(

دعا لال�شتفادة من اخلدمات االإلكرتونية

»االأعلى للق�شاء« يقّرر تقلي�س عدد اجلل�شات والدعاوى املتداولة

املتخذة  الحرتازية  ــراءات  الإج اإطــار  يف 

 ،)19 )كوفيدا  كورونا  فريو�س  من  للوقاية 

رئي�س  اأ�صدر  اجلميع،  �صالمة  على  وحفاًظا 

الأعلى  املجل�س  رئي�س  نائب  التمييز  حمكمة 

للق�صاء قراًرا رقم )10( ل�صنة 2020 املوؤرخ 

18 مار�س 2020 ب�صاأن الإجراءات الق�صائية 

الحرتازية للحد من انت�صار فريو�س كورونا، 

جمعية  مع  ت�صاوري  لقاء  عقد  بعد  وذلــك 

جمل�س  رئي�س  يتقدمهم  البحرينية،  املحامني 

الإدارة املحامي ح�صن اأحمد بديوي.

ومبوجب قرار نائب رئي�س املجل�س، فاإنه 

عدد  وتقليل  اجلل�صات،  عدد  تقلي�س  �صيتم 

مدد  وحتديد  جل�صة،  لكل  املتداولة  الدعاوى 

الأحد  يوم  تاريخ  من  بدًءا  وذلك  للتاأجيالت، 

القادم 22 مار�س اإىل مدة �صهرين.

واملتقا�صني  املحامني  املجل�س جميع  وحث 

اخلدمات  من  ال�صتفادة  على  واملراجعني 

بوابة  على  املتوافرة  والعدلية  الق�صائية 

احلكومة الإلكرتونية، وذلك بالن�صبة للمحاكم 

املدنية والتجارية وال�صرعية، وحماكم التنفيذ.

وفيما يلي ن�ّس القرار ال�صادر عن امل�صت�صار 

حمكمة  رئي�س  البوعينني  ح�صن  بن  عبداهلل 

التمييز، نائب رئي�س املجل�س الأعلى للق�صاء:

بعد الطالع على قانون ال�صلطة الق�صائية 

ل�صنة   )42( رقم  بقانون  باملر�صوم  ال�صادر 

2002، وتعديالته، وعلى لئحة عمل املجل�س 

 )48( رقم  بالقرار  ال�صادرة  للق�صاء  الأعلى 

 )82( رقم  بالقرار  واملعدلة   ،2014 ل�صنة 

ل�صنة   )19( رقم  القرار  وعلى  ل�صنة 2017، 

الق�صائي  العام  2019 بت�صكيل املحاكم خالل 

2019/  2020 وتعديالته.

اإطار الإجراءات والتدابري الحرتازية  ويف 

املتخذة ملكافحة فريو�س كورونا )كوفيد 19(، 

واحلّد من انت�صاره، وحفاًظا على �صحة الق�صاة 

املت�صلني  من  وغريهم  واملتقا�صني  واأعوانهم 

بال�صاأن الق�صائي، وبعد العر�س على املجل�س 

الأعلى للق�صاء.

جل�صات  حتدد  الأوىل:  املادة  الآتــي:  قّرر 

املحاكم ب�صفة موؤقتة على النحو الآتي:

 اأ- ثالث جل�صات اأ�صبوعًيا بالن�صبة للجنة 

ال�صغرى  واملحكمة  الإيجارية،  املنازعات 

البتدائية  -ب�صفتها  الــكــربى  واملحكمة 

والعمالية  والتجارية  املدنية  وال�صتئنافية- 

واجلنائية وال�صرعية.

 ب- جل�صتان يف الأ�صبوع بالن�صبة لدوائر 

والتجارية  املدنية  العليا  ال�صتئناف  حمكمة 

واجلنائية.

بالن�صبة  الأ�صبوع  يف  واحدة  جل�صة   ج- 

ملحكمة ال�صتئناف العليا ال�صرعية.

التي يجري  الدعاوى  الثانية: حتدد  املادة 

تداولها يف اجلل�صة على النحو الآتي:

بالن�صبة  اأق�صى  حــًدا  دعــوى   )15(  اأ- 

والعمالية  والتجارية  املدنية  املحاكم  جلميع 

وال�صرعية.

بالن�صبة  اأق�صى  حًدا  دعوى   )25(  ب- 

جلميع املحاكم اجلنائية.

بالن�صبة  اأق�صى  حًدا  دعوى   )25(  ج- 

للجنة املنازعات الإيجارية.

املادة الثالثة:

املدنية  الدعاوى  نظر  تاأجيل  يكون   اأ- 

والتجارية والعمالية وال�صرعية ملدة ل تقل عن 

اأ�صبوعني ول تزيد على �صهر ون�صف.

اجلنائية  الدعاوى  نظر  تاأجيل  يكون   ب- 

ملدة ل تقل عن اأ�صبوعني ول تزيد على �صهرين.

اإدارة  ومكتب  املحاكم  على  الرابعة:  املادة 

الدعوى، بح�صب الأحوال، مراعاة الآتي:

ورقم  اإلكرتوين  بريد  وجود  من  التاأكد   اأ- 

الهاتف النقال بالن�صبة جلميع اأطراف الدعوى.

الدعوى  ــراف  اأط جميع  على  التاأكيد   ب- 

با�صتخدام الو�صائل الإلكرتونية كلما كان ذلك ممكًنا.

 ج- تكليف اخل�صوم بتقدمي �صندات الوكالة 

املدنية  املحاكم  لدى  والطلبات  واملــذكــرات 

والتجارية والعمالية وال�صرعية، ولدى مكتب 

اإدارة الدعوى املدنية والتجارية واإدارة الدعوى 

ذلك  ويغني  الإلكرتونية،  بالو�صائل  العمالية 

اأو  املرافعة  جل�صات  الأطــراف  ح�صور  عن 

الجتماعات املحددة لإدارة الدعوى.

اإدارة  على  الإ�ــصــراف  قا�صي  يتوىل   د- 

الدعوى العمالية، بعد التن�صيق مع ق�صاة اإدارة 

الدعوى العمالية، لتنظيم العمل يف الإدارة.

املادة اخلام�صة:

اأول: على املدعني مراعاة الآتي:

بالو�صائل  التجارية  الدعوى  رفــع  اأ - 

الكربى  اأو  ال�صغرى  اأمام املحكمة  الإلكرتونية 

التجارية.

ب - رفع دعاوى املطالبات ال�صغرية التي 

األف دينار بالو�صائل الإلكرتونية  ل تزيد على 

اأمام املحكمة ال�صغرى املدنية والتجارية.

ج- رفع الدعاوى التي يكون �صند املطالبة 

دينار   5000 قيمتها  جتاوز  ل  فواتري  فيها 

بالو�صائل الإلكرتونية.

ثانيا: على ذوي ال�صاأن مراعاة الآتي:

اأ - تقدمي جميع الطلبات لقا�صي الإجراءات 

ويغني  اإلكرتوين،  نظام  خالل  من  ال�صرعية 

اأمام  ال�صاأن �صخ�صًيا  ذلك عن ح�صور �صاحب 

القا�صي.

ح�صور  فيها  يلزم  التي  ــالت  احل ويف 

قا�صي  يتوىل  �صخ�صًيا،  ال�صاأن  �صاحب 

ال�صخ�س  مع  التوا�صل  ال�صرعية  الإجــراءات 

املعني للح�صور يف املوعد الذي يحدده القا�صي 

لذلك.

التنفيذ  لق�صاة  الطلبات  جميع  تقدمي  ب - 

باملعدل  اللتزام  اإلكرتوين، مع  من خالل نظام 

طلب   400 اإىل   350 من  للطلبات  اليومي 

يومًيا، مع اللتزام بنظر الطلبات خالل خم�صة 

اأيام عمل.

املحكمة،  رئي�س  ينّبه  ال�صاد�صة:  املــادة 

وغريهم  واملرتجمني  ووكالءهم  املتقا�صني 

الآتي:

اأ - البقاء خارج قاعة املحكمة، وهو املثول 

دفعات،  على  ا�صتدعائهم  بعد  املحكمة  اأمــام 

القاعة  يف  احلا�صرين  عدد  يتجاوز  ل  بحيث 

اخل�صوم  وكالء  فيهم  مبن  اأ�صخا�س  ثمانية 

واملرتجم.

بني  الأقــل  على  مرتين  م�صافة  ترك  ب - 

احلا�صرين واملن�صة، على اأن يتم التن�صيق يف 

هذا ال�صاأن بني الأمانة العامة للمجل�س الأعلى 

الإ�صالمية  وال�صوؤون  العدل  ووزارة  للق�صاء 

والأوقاف.

املادة ال�صابعة: يعمل بهذا القرار اعتباًرا من 

اإىل 22  املوافق 22 مار�س 2020  الأحد  يوم 

مايو 2020.

»اجلرائم االإلكرتونية« تدعو 

حلجز موعد م�شبق قبل مراجعتها

يف اإطار احلر�س على �صالمة كافة 

املراجعني واللتزام بتطبيق الإجراءات 

والتدابري الحرتازية املعمول بها للحد 

دعت  كورونا،  فريو�س  انت�صار  من 

الإلكرتونية،  اجلرائم  مكافحة  اإدارة 

اخلط  على  الت�صال  اإىل  املراجعني 

العامة  ـــالإدارة  ب اخلا�س  ال�صاخن 

القت�صادي  والأمــن  الف�صاد  ملكافحة 

باإر�صال  اأو   )992( ــرتوين  ــك والإل

الوات�صاب  رقم  على  البالغ  م�صمون 

 )17108108( بـــالإدارة  اخلا�س 

اأن  اإىل  ونوهت  م�صبق.  موعد  حلجز 

احل�صور  قبل  �صروري  الإجــراء  هذا 

اإىل مبنى الإدارة، وذلك ل�صمان تقدمي 

الوقت ذاته  باأ�صرع وقت ويف  اخلدمة 

احلفاظ على �صالمة اجلميع.

»ال�شحافة اخلليجية« يدعو لبذل  ال�شحف جهوًدا اأكرب ملحاربة »كورونا«
دعا احتاد ال�صحافة اخلليجية روؤ�صاء حترير 

اأكرب  جهود  بذل  اإىل  كافة  اخلليجية  ال�صحف 

)كوفيد  امل�صتجد  كورونا  فريو�س  حماربة  يف 

احلياة  ويهدد  مقلقة  ب�صورة  ينت�صر  الذي   )19

خلدمة  �صحفهم  �صفحات  وت�صخري  وامل�صتقبل، 

توجهات وزارات ال�صحة يف دول جمل�س التعاون 

اخلليجي والفرق امل�صاركة يف الت�صدي له، وحماية 

ال�صحفيني الذين يكونون يف ال�صفوف الأمامية. 

اإن  املالك  بن حمد  الحتاد خالد  رئي�س  وقال 

تقوم  اأن  اخلليجية  لل�صحافة  ميكن  كبريا  دورا 

به يف هذه الفرتة، اأ�صا�صه ن�صر الوعي والت�صدي 

التهويل  ومنع  اخلاطئة،  واملعلومات  لالإ�صاعات 

الإح�صا�س  اإىل  تفتقر  فئات  منه  ت�صتفيد  الذي 

وال�صمري ول تنظر اإل اإىل م�صاحلها ال�صيقة. ولفت 

املالك اإىل اأن الدور الوطني الذي تقوم به ال�صحافة 

التاريخ و�صيكتب مباء  اليوم �صيدّونه  اخلليجية 

الذهب، معتربا اأن كل جهد يبذل يف هذا ال�صبيل، 

اإىل  وي�صاف  ي�صيع  ول  م�صكور  كان حجمه،  اأيا 

ال�صحافة  م�صرية  حققتها  التي  املهمة  الإجنازات 

اخلليجية التي تثبت يف كل حني اأنها خط الدفاع 

قياديون  اأنهم  اأي�صا  دائما  رجالها  ويثبت  الأول، 

وقادرون على العطاء يف خمتلف الظروف. 

عي�صى  الحتاد  عام  اأمني  قال  جانبه،  من 

ال�صحفيون  به  يقوم  الذي  الدور  اإن  ال�صايجي 

اخلليجيون يف امليدان مهم ومميز، ولكن ينبغي 

حمايتهم؛  بغية  لهم  الظروف  اأف�صل  توفري 

املهام  ويت�صاركون  الأمامية  ال�صفوف  كونهم يف 

كذلك  للخطر،  ويتعر�صون  الطبية  الأطقم  مع 

الفريو�س  هجمات  من  ال�صحف  مقرات  حماية 

اأن املرحلة تتطلب تعاونا وثيقا  القاتل. واأ�صاف 

اخلليجية،  واحلكومات  اخلليجية  ال�صحافة  بني 

ولفت اإىل اللتزام مبا تقّرره هذه احلكومات وعدم 

التقليل من اأي جهد تبذله يف حماربة الفريو�س، 

الظروف  التماهي مع احلكومات يف مثل هذه  اإذ 

ي�صّر  قد  ال�صحفي  وال�صبق  وحممود،  مطلوب 

وي�صيء.

»ال�شحة« تدعو ملتابعة اأثر 

املخالطني عرب موقعها االإلكرتوين

تقدر  اأنها  ال�صحة  وزارة  اأكدت 

بوعي  ي�صارك  مواطن  كل  عالًيا 

انت�صار  ومنع  احتواء  اإجراءات  يف 

الوزارة  فريو�س كورونا، واأو�صحت 

اأن اآلية معرفة تفا�صيل اأثر املخالطني 

الإعالن  مت  والتي  تواجدهم،  واأماكن 

عنها �صابًقا، ويتم حتديث املعلومات 

على  م�صتمر  ب�صكل  بها  املرتبطة 

موقع الوزارة اللكرتوين مت تفعيلها 

حلماية املواطنني واملقيمني.

قبل  من  تداوله  مت  ملا  ومتابعة 

التوا�صل  و�صائل  م�صتخدمي  بع�س 

تود  جنو�صان،  قرية  عن  الجتماعي 

معرفة  اآلية  اأن  تو�صح  اأن  الوزارة 

اأثر خمالطة احلالت ل ترتبط بقرية 

معينة واإمنا باأماكن وتواريخ تواجد 

ح�صب  وخمالطيها  القائمة  احلالت 

املعلومات املر�صودة باملوقع.

اأهمية  على  الوزارة  وتنوه 

على  احلالت  خمالطة  باأثر  الطالع 

www.moh.gov. الوزارة  موقع 

معلومات  يجد  من  كل  وعلى   ،bh
اأو  بتواجده  تفيد  اللكرتوين  باملوقع 

معارفه  اأو  اأقربائه  من  اأحد  تواجد 

القائمة  احلالت  اإحدى  تواجد  مبكان 

الرقم  على  الت�صال  خمالطيها  اأو 

444 واتباع التعليمات التي �صتعطى 

له.

لأ�صحاب  الوزارة  تهيب  كما   

على  الطالع  ب�صرورة  الأعمال 

املن�صورة  التوجيهية  التعليمات 

كيفية  تو�صح  التي  الوزارة  مبوقع 

التعامل مع احلالت امل�صتبه باإ�صابتها 

العمل،  مقر  يف  كورونا  بفريو�س 

عليها  املن�صو�س  التعليمات  واتباع 

الهلع  اأو  الذعر  لإثارة  احلاجة  دون 

اأو التاأثري على �صري العمل واخلدمات 

املقدمة للمواطنني واملقيمني.

»اجلعفرية« تدعو للتوقف عن اإقامة جمال�س التعزية واالأن�شطة 

لفريو�س  للت�صدي  الوطني  الطبي  الفريق  لتعليمات  تنفيًذا 

بالأهايل  اجلعفرية  الأوقاف  اإدارة  اأهابت   ،»19 »كوفيد  كورونا 

�صرورة  واحل�صينيات  املاآمت  واإدارات  امل�صاجد  على  والقائمني  الكرام 

اأو الأن�صطة  اإقامة جمال�س العزاء العامة للمتوفني  المتناع فوًرا عن 

الجتماعية ذات الطابع العام، مبا فيها حفالت عقد القران والأعرا�س 

عن  ال�صادرة  والتعليمات  بالإجراءات  التام  واللتزام  وغريها، 

املخت�صة. الر�صمية  اجلهات 

�صيتم  التي  بالتعليمات  اللتزام  اإىل  الأهايل  الإدارة  دعت  كما   

امل�صيعني،  ح�صور  وعدد  الدفن  اإجراءات  بخ�صو�س  عنها  الإعالن 

والقت�صار على ذوي الفقيد من ال�صلة املبا�صرة بعدد حمدود، وعدم 

بهذا  الإ�صعار  انتهاء  به حلني  امل�صموح  العدد  يتجاوز  ل  التجمع مبا 

ال�صاأن.

ي�شتهدف ال�شركات املتاأثرة مبواجهة فريو�س »كورونا« 

اإطالق برنامج لـ»دعم ا�شتمرارية االأعمال« للموؤ�ش�شات

»متكني«  العمل  �صندوق  اأعلن 

على  الرتكيز  اأجل  من  جهوده؛  تعزيز 

موؤ�ص�صات  لدعم  براجمه  توجيه  اإعادة 

الأو�صاع  من  املتاأثرة  اخلا�س  القطاع 

فريو�س  مواجهة  نتيجة  الراهنة، 

كورونا )كوفيد-19(.

وتاأتي هذه اجلهود املتوا�صلة وفًقا 

حل�صرة  ال�صامية  امللكية  للتوجيهات 

عي�صى  بن  حمد  امللك  اجلاللة  �صاحب 

من  املفدى؛  البالد  عاهل  خليفة  اآل 

ملواجهة  الوطنية  اجلهود  توحيد  اأجل 

لفريو�س  العاملي  النت�صار  انعكا�صات 

امل�صتوى  على  وتاأثريه  كورونا 

الالزم  الدعم  وتوفري  القت�صادي، 

للقطاع اخلا�س للتعامل مع اآثاره. 

وقال رئي�س جمل�س اإدارة »متكني« 

اإنه  اآل خليفة  بن عي�صى  ال�صيخ حممد 

تعزيًزا لتلك اجلهود �صيتم تقدمي الدعم 

برنامج  خالل  من  املتاأثرة  للموؤ�ص�صات 

ا�صتمرارية  دعم  اإىل  يهدف  خا�س 

موارد  توجيه  خالل  من  الأعمال 

»متكني« نحو تلبية احتياجات القطاع 

على  الراهن  بالوقت  املتعلقة  اخلا�س 

الوجه الأمثل. 

وت�صمل جهود اإعادة توجيه برامج 

القرو�س  وهيكلة  جدولة  اإعادة  الدعم 

والتي  ال�صريكة،  البنوك  مع  بالتعاون 

ملوؤ�ص�صات  تقدم حلول متويل و�صيولة 

خمتلف  خالل  من  اخلا�س  القطاع 

برامج التمويل.

�صيتم  اأنه  اإىل  »متكني«  ونوهت 

تفا�صيل  عن  باأول  اأولً  الإعالن 

املوؤ�ص�صات  ا�صتفادة  طرق  وم�صتجدات 

واآلياتها،  الأعمال  ا�صتمرارية  دعم  من 

الر�صمية  القنوات  على  وذلك 

لـ»متكني«.

ال�صت�صارية  اللجان  اأن  اإىل  ولفت 

يف »متكني« �صتبت يف العمل بالتوازي 

التجارة  غرفة  جلان  وجهود  دور  مع 

على  مبنية  حلول  لتقدمي  وال�صناعة، 

معايري  وو�صع  احلالية  املعطيات 

واأوجه  الأعمال  ا�صتمرارية  برنامج 

الدعم التي ميكن تقدميها. 

فوري  م�صح  عمل  املقرر  من  كما 

اجلهات  خمتلف  جهود  حل�صر 

دعم  يف  الوطنية  والربامج  احلكومية 

جذري  ب�صكل  للوقف  اخلا�س،  القطاع 

احلالية  والتحديات  الحتياجات  على 

اأهم  على  دقيق  ب�صكل  والتعرف 

اخلا�س  القطاع  موؤ�ص�صات  متطلبات 

يف ظل الظروف الراهنة.

ال�سيخ حممد بن عي�سى
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املوافقة على اإن�صاء »حمطة وقود« يف الدبلوما�صية.. اأمانة العا�صمة:

»دورات مياه« يف ال�صوق القدمي وتغيري ت�صنيف 3 عقارات
�سارة جنيب:

العا�سمة،  اأمانة  جمل�س  وافق 

يوم  �سباح  ُعقد  الذي  اجتماعه  خالل 

ب�ساأن  تو�سية  على  »الأربعاء«،  اأم�س 

املنامة؛  �سوق  يف  مياه  دورات  اإن�ساء 

املواطنني  من  ال�سوق  مرتادي  خلدمة 

واملقيمني وال�سياح.

اخلدمات  جلنة  رئي�س  وقال 

اإن  النكال  عبدالواحد  العامة  واملرافق 

اإطار حر�س جمل�س  ياأتي يف  املقرتح؛ 

جميع  توفري  على  العا�سمة  اأمانة 

للمواطنني  اخلدمية  الحتياجات 

الو�سول  و�سهولة  وال�سياح  واملقيمني 

امل�ساريع  تنفيذ  على  والرتكيز  اإليها، 

الواجهة احل�سرية ململكة  التي تعك�س 

البحرين، بالإ�سافة اإىل توفري اخلدمات 

الالزمة ملرتادي الأ�سواق من املواطنني 

والوافدين.

مع  ين�سجم  املقرتح  اأن  اإىل  واأ�سار 

لل�سياحة  عا�سمة  املنامة  اتخاذ  دعم 

مدينة  املنامة  م�سروع  ودعم  العربية، 

�سحية.

اأمانة  عام  مدير  قالت  بدورها، 

هناك  اإن  حميدان  �سوقية  العا�سمة 

جلنة  مع  اإعدادها  مت  �سابقة  درا�سة 

اجلهاز  قام  وقد  ال�سوق،  تطوير 

على  م�سح  باإجراء  اآنذاك  التنفيذي 

ال�سوق القدمي، وعر�س املواقع املقرتحة 

على جلنة التجار، اإذ اقرتحوا عدًدا من 

املواقع، لكن اأغلبها ملك خا�س.

جمل�س  ع�سو  اأكدت  ذلك،  وحول 

اأن  املطلق  لولوة  العا�سمة  اأمانة 

اإىل  ن�سعى  ونحن  جًدا،  مفيد  »املقرتح 

وتعزيز  ال�سحية  املبادئ  تكري�س 

اإىل م�ساألة  النظافة، ومن املهم التطرق 

ر�سوم،  فر�س  �سيتم  اإذا  وما  امليزانية 

وهل �ستكون ثابتة اأم قابلة لالنتقال«.

اإىل  واأ�سار الع�سو مبارك النعيمي 

اأن »املو�سوع مهم جًدا، واأنه من خالل 

الإطالع على جتارب الدول الأخر، نرى 

اأنه من الأف�سل خ�سخ�سة دورات املياه 

بحيث  للم�ستثمرين،  جاذبة  لتكون 

ليكون  ا،  اأي�سً اأخرى  خدمات  ت�سم 

ال�ستثمار جمدًيا«.

عقبت  نف�سه،  املو�سوع  وحول 

رئي�س جلنة العالقات العامة والإعالم 

يف  »نحن  بالقول:  �سهاب  اآل  مها 

عن  نتحدث  ومازلنا   2020 العام 

حلحلة  تتم  اأن  نتمنى  املياه!  دورات 

يجب  القادمة  التجربة  املو�سوع،  هذا 

املهم  من  ال�سابقة،  غرار  على  تكون  األ 

املياه  دورات  لأن  نظافة  عامل  وجود 

فاعلة،  تكن  مل  الذاتي  الت�سغيل  ذات 

تكون  واأن  عادية  مياه  دورة  نحتاج 

متوافقة مع معايري ال�سحة والنظافة«.

اإنه »ل  وقال الع�سو حممد توفيق 

بد من توفري اخلدمات ال�سحية ودورات 

املياه لتعزيز ال�سياحة، مبا ين�سجم مع 

قانون النظافة اجلديدة، وميثل املقرتح 

رئي�س  اعتربت  فيما  ق�سوى«،  اأولوية 

اأن الأماكن  اللجنة الفنية هدى �سلطان 

واأن  منا�سبة،  وغري  �سغرية  املقرتحة 

بطريقة  اإن�ساوؤها  يتم  لن  املياه  دورات 

�سحيحة، ول ين�سجم ذلك مع توجهات 

اأموًرا  »نريد  م�سيفة  البحرين،  مملكة 

مو�سوع  نتجاوز  اأن  ويجب  ثابتة، 

تكلفة  متثل  التي  املوؤقتة  احلمامات 

اإ�سافية من غري فائدة«.

عبدالواحد  اللجنة  رئي�س  وعقب 

اأن  »يجب  قائالً:  اأخرى  مرة  النكال 

على  ونركز  ال�سابقة  التجربة  نن�سى 

التو�سية  اإرجاع  املمكن  من  املقرتح، 

وبطريقة  بالتف�سيل  املواقع  لدرا�سة 

بال�سكل  التو�سية  لتكون  متاأنية، 

اأمانة  جمل�س  رئي�س  ليوؤكد  املطلوب«، 

الفكرة  اأن  طرادة  �سالح  العا�سمة 

مناق�سة  وميكن  حالًيا،  التو�سية  رفع 

التفا�سيل لحًقا.

اأع�ساء  �سّوت  اجلل�سة،  وخالل 

على  باملوافقة  العا�سمة  اأمانة  جمل�س 

اإطار  يف  عقارات،   3 ت�سنيف  تغيري 

التابعة  العقارات  تنظيم  يف  الإ�سهام 

العا�سمة،  اأمانة  حدود  يف  للدولة 

واخلدمات  للمرافق  مناطق  وتوفري 

العامة والتي تهدف اإىل توفري اخلدمات 

الت�سنيف مبا يتالءم  الالزمة، وتغيري 

مع الطابع العام للمنطقة.

ووافق املجل�س على تو�سية تغيري 

الدبلوما�سية  املنطقة  ت�سنيف عقار يف 

اإىل  ال�ستثمارية  العمارات  مناطق  من 

خا�سة،  طبيعة  ذات  مناطق  ت�سنيف 

وذلك يف اإطار طلب مرفوع ب�ساأن اإن�ساء 

ال�سماح  مع  بالوقود  للتزويد  حمطة 

ل  بن�سبة  التجارية  بال�ستخدامات 

املجل�س  اأع�ساء  اأكد  اإذ   ،%10 تتجاوز 

يف  حمطة  لإن�ساء  حاجة  هناك  اأن 

وتقليل  ال�سغط،  لتخفيف  املنطقة  هذه 

الزدحامات وتوفري اخلدمات.

تغيري  على  املوافقة  متت  كما 

ت�سنيف عقار موجود يف منطقة العكر 

ت�سنيف  من   623 مبجمع  ال�سرقي 

مناطف  ت�سنيف  اإىل  املقابر  مناطق 

اخلدمات واملرافق العامة.

بلدي »اجلنوبية«: وقف البيع وال�صراء يف ال�صوق ال�صعبي
خديجة العرادي:

وافق جمل�س بلدي املنطقة اجلنوبية على مقرتح يق�سي 

الفر�سات(  )ق�سم  ال�سعبي  ال�سوق  يف  وال�سراء  البيع  بوقف 

مار�س   19 تاريخ  من  بدًءا  وذلك  عي�سى،  مبدينة  الكائن   -

انت�سار  اآخر، كاإجراء احرتازي ملكافحة  اإ�سعار  2020 حتى 

فريو�س كورونا )كوفيد 19(.

جاء ذلك خالل اجتماع املجل�س البلدي الذي ُعقد يوم اأم�س 

انت�سار فريو�س كورونا  الإجراءات الحرتازية ملنع  ملناق�سة 

)كوفيد 19(. وعلى ال�سعيد ذاته، قّرر املجل�س اعتماد التقرير 

الوارد من اجلهاز التنفيذي ببلدية املنطقة اجلنوبية، املتعلق 

)الرجالية  لل�سالونات  املقرتحة  ال�سحية  بال�سرتاطات 

والن�سائية( وال�ستفادة من جتربة بلدية دبي يف هذا املجال، 

ورفع التقرير للجهات املعنية ذات العالقة ب�سكل عاجل، مع 

ال�سرتاطات؛  بهذه  اللتزام  ل�سمان  الرقابة  ت�سديد  �سرورة 

ا على ال�سالمة العامة. حر�سً

يف  تاأتي  التي  املبادرة  هذه  على  الفنية  اللجنة  واأثنت 

اإزاء  خ�سم ما ي�سهده العامل من تطورات �سريعة ومتالحقة 

وغريها  املبادرة  هذه  اأن  واأكدت  كورونا،  فريو�س  تف�سي 

�سالمة  على  ا  حر�سً العام؛  ال�سالح  يف  ت�سّب  املبادرات  من 

املواطنني واملقيمني والزائرين على اأر�س مملكة البحرين.

اأهمية و�سرورة ت�سديد الرقابة ال�سحية  واأكدت اللجنة 

من خالل القيام بجولت دورية ومكثفة على هذه ال�سالونات؛ 

حفًظا و�سماًنا لل�سحة العامة، ومنًعا لأي جتاوزات من قبل 

مقدمي اخلدمة.

وثّمن املجل�س دور �ساحب ال�سمو امللكي ويل العهد نائب 

القائد الأعلى النائب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء، وما اأ�سدره 

من عدة قرارات احرتازية، اأبرزها اإغالق مقاهي ال�سي�سة ملدة 

�سهر، لفتا اىل اأن ذلك ياأتي يف ظل وجود قرارات واإجراءات 

البحرين  مملكة  بها  قامت  التي  وقائية  وتدابري  احرتازية 

مبا   ،)19 )كوفيد  كورونا  فريو�س  انت�سار  ومنع  لحتواء 

ي�سهم يف حفظ �سحة و�سالمة املواطنني واملقيمني باململكة.

واأثنى املجل�س على جميع اجلهود التي يوليها �سمو ويل 

مثّمًنا  اململكة،  يف  كورونا  فريو�س  اأزمة  مواجهة  يف  العهد 

ب�ساأن  والأحداث  للتطورات  امل�ستمرة  ومتابعاته  توجيهاته 

الفريو�س.

األفا دينار غرامة لأحد املمتنعني عن تنفيذ العزل املنزيل

املحكمة  اإن  الوداعي  عدنان  النيابة  رئي�س  قال 

واقعة  اأم�س يف  حكمها  اأ�سدرت  قد  اجلنائية  ال�سغرى 

املنزل  يف  العزل  اإجراء  تنفيذ  عن  املتهمني  اأحد  امتناع 

امل�ستجد  كورونا  مر�س  انت�سار  منع  لغر�س  املفرو�س 

وتف�سيه، بتغرميه األفني دينار.

املتهم  باأن  اأبلغت  قد  العامة  ال�سحة  اإدارة  وكانت 

قد قدم اإىل البحرين من دولة موبوءة بفريو�س كورونا 

به  توجد  ل  اأنه  باملطار  فح�سه  عند  وتبني  امل�ستجد، 

للفح�س،  منه  عينة  اأخذ  فتم  ظاهرية  مر�سية  اأعرا�س 

بالعزل  اللتزام  بوجوب  املخت�س  الطبيب  اأبلغه  وقد 

يف املنزل ملدة اأربعة ع�سر يوًما وفًقا لالإجراءات املتبعة 

اإزاء القادمني من الدول التي ظهر فيها فريو�س كورونا 

لإجراء  خمالفته  تبني  متابعته  خالل  ومن  امل�ستجد، 

والختالط  بالتجول  وقام  غادره  باأن  املنزل  العزل يف 

بالآخرين.

ا�ستمعت  اإذ  العامة حتقيقاتها،  النيابة  با�سرت  وقد 

اإىل �سهادة الطبيب الذي با�سر فح�س املتهم عند و�سوله 

لتدبري  باإخ�ساعه  واأمرت  املتهم  ا�ستجوبت  كما  البالد. 

التي  اجلنائية  للمحاكمة  واإحالته  اجلربية،  الإقامة 

ق�ست باإدانته ومعاقبته عما ن�سب اإليه.

املحكمة تطلق »�صابة« من زوجها ادعى اأنها »م�صحورة«

املحكمة تعاقب 3 �صباب �صرقوا هاتف حار�س اأمن لبناية ومولد كهرباء

الكربى  حمكمة  ق�ست 

»�سابة«  بتطليق  الأوىل  ال�سرعية 

اأنها  ادعى  اأن  بعد  زوجها  من 

اإذ  باجلن«،  و»متلب�سة  م�سحورة 

املدعى  بتطليق  املحكمة  حكمت 

بائنة  لل�سرر،  واحدة  طلقة  عليها 

اإل  له  حتل  فال  �سغرى،  بينونة 

لهما  جديدين، وحترر  ومهر  بعقد 

�سريورة  بعد  بذلك  طالق  وثيقة 

ت�سليم  طلب  ورف�س  باتا،  احلكم 

جواز  وعدم  والذهب،  الأغرا�س 

لرفعه  ال�سداق  موؤخر  ت�سليم  نظر 

عليه  املدعى  واألزمت  الأوان،  قبل 

امل�سروفات وخم�سة دنانري مقابل 

اأتعاب املحاماة.

عليها  املدعى  حمامية  وقالت 

اإن  بوجميد  فاطمة  املحامية 

دخل  عليه  املدعي  زوجة  املدعية 

الأزواج  معا�سرة  وعا�سرها  بها 

مبوجب وثيقة عقد الزواج، وعلى 

بكامل  املدعية  قيام  من  الرغم 

اإل  ال�سرعية  والتزاماتها  واجباتها 

معاملتها  اأ�ساء  قد  عليه  املدعي  اأن 

ي�ستحيل  مبا  اإهانتها  على  واعتاد 

معه الع�سرة بينهما، واإذ اإن املدعية 

واحت�سبت  وحتّملت  �سربت 

اإل  عليه  املدعي  مل�سلحة  نف�سها 

ال�سرعية،  حقوقها  يوفها  مل  اأنه 

واأم�سك عن توفري متطلبات احلياة 

الزوجية من م�سكن وغريه.

اأحدث  املدعي  اأن  اىل  واأ�سارت 

عدم  مع  ال�سرر،  اأ�سد  املدعية  يف 

وحاولت  باملعروف،  معا�سرتها 

جتعل  اأن  وتكراًرا  مراًرا  املدعية 

احلال  عن  يعدل  عليه  املدعي 

الذي و�سل اإليه من اإهانتها وعدم 

م�سكن  توفري  وعدم  عليها  الإنفاق 

الأهل  اأدخلت  اأنها  لدرجة  م�ستقل، 

اإل  بينهمااأ  البني  ذات  لإ�سالح 

اأمامهم  باإهانتها  يقوم  كان  اأنه 

واإهانتهم، وقام بطردها من م�سكن 

وطعن  والديه(  )م�سكن  الزوجية 

لي�ست  باأنها  باتهامها  ب�سرفها 

وبع�س  مالب�سها  وو�سع  بكًرا، 

وات�سل  املنزل  كراج  يف  حاجاتها 

ي�سمح  ومل  ل�ستالمها،  بوالديها 

حاجاتها  بقية  لأخذ  بالدخول  لها 

خالف  بذلك  وهو  ذهبها،  وجميع 

يف  ال�سالمية  ال�سريعة  مق�سد 

الزواج.

 3 ب�سجن  الأوىل  اجلنائية  الكربى  املحكمة  ق�ست 

 280 بها  نقود  هاتفا وحمفظة  �سرقوا  اأن  بعد  �سباب 

و�سرقوا  الن�ساء،  قيد  ببناية  اأمن  حار�س  من  دينارا 

تنفيذ  بوقف  واأمرت  �سنة،  ملدة  وذلك  كهرباء،  مولد 

العقوبة ملدة 3 �سنوات تبداأ من تاريخ �سريورة احلكم 

نهائيا.

�سرقوا  اأنهم  للمتهمني  العامة  النيابة  واأ�سندت 

والقدر  والنوع  الو�سف  مبينة  واملنقولت  املبالغ 

بالتحقيقات، واململوكة للمجني عليه، وذلك عن طريق 

الإكراه الواقع عليه، اأن اأم�سكوه واعتدوا عليه بال�سرب 

من  القهرية  الو�سائل  بتلك  فتمكنوا  ب�سكني،  وهددوه 

والفرار  امل�سروقات  على  وال�ستيالء  مقاومته  تعطيل 

ال�سابات  اثر  عليه  باملجني  الإكراه  ترك  وقد  بها، 

املو�سوفة يف التقرير الطبي.

املحامية فاطمة بوجميد

يكتبها: غالب اأحمدمـــحــاكــم
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بدر عبدامللك

عبيديل العبيديل 

هل الكورونا من نتاج

 الطبيعة، اأم اأنه من �ضنع الإن�ضان ذاته؟

اأحمد زمان

كلمات لها معنى

نظام املاليل واأخالقية الكذب !

بال�ضرورة  ذلك  عن  ينتج  فال  غالًبا  احلقيقة  قول  ال ميكن  كان  »اإذا 

اأنه ينبغي الكذب« �س 309، من موؤلف كارل مارك�س وفريدريك اجنلز، 

اأو  الطفل  انه عند  التعريفات  بكل  الكذب  نفهم  يف ذكريات معا�ضريهما. 

الكبار اأحياًنا هو نوع من الدفاع الذاتي، طاملا مرتبط بو�ضعية ا�ضطرارية 

مهمة، غري اأن الكذب يتحول اىل قيمة �ضيئة منبوذة عندما يتم ا�ضتعمالها 

الإخفاء ال�ضرور وترويج االأباطيل وت�ضليل النا�س وغريها من قيم قميئة 

مرفو�ضة.

 هكذا عودنا نظام املاليل منذ والدته االأوىل واملبكرة حني قفز اىل ال�ضلطة 

واأزاح ال�ضاه بجهود ال�ضعب وقواه االأخرى، وهذا ما ال ي�ضتطيع نكرانه، 

ولكن مع مرور الوقت كان عليه االنق�ضا�س واخليانة على من وجدهم 

ي�ضكلون خطًرا على توجهاته، و�ضيكونون مرتا�س يف وجهه، فكان البد 

من ت�ضفيتهم، وكان الي�ضار على قائمة تلك الت�ضفية الدموية كمجاهدي 

خلق وتودة و�ضخ�ضيات وطنية مرموقة عديدة وجدت يف الفرار مالذها 

االأخري من جحيم نظام ظالمي ك�ضف عن قناعه احلقيقي. وا�ضتمر يف لعبة 

وقذارة احلرب لثمان �ضنوات فكانت مفاتيح ولغة الكذب �ضالحه الثابت 

�ضواء يف تعامله مع الداخل اأو املنظمات الدولية يف اخلارج، فعرف كيف 

يكذب ويخفي احلقائق ناهيك عن منع ورف�س دخول املنظمات اىل اأروقة 

ال�ضجناء. كما حاول  اأو�ضاع  الكثرية، ل�ضياغة تقرير عادل عن  �ضجونه 

وم�ضاريعه  النووي  ملفه  ودوران يف طم�س حقيقة  لفَّ  اأو  ودون حياء 

اأو جتاربه  اأو خطاأ يف مفاعله  فاأي خلل  الدويل،  املجتمع  اخلطرية على 

كفيلة بخلق كارثة بيئية واإن�ضانية يف عموم املنطقة. 

تعلم  التي  ال�ضيا�ضة،  التقية  لعبة  الدوم  على  كانت  املمار�ضات  هذه 

الدولية  وامل�ضاءالت  املحا�ضبات  اأنظار  عن  التواري  كيفية  املاليل  منها 

املمتدة  ل�ضلطاته  مناه�س  اأو حترك  احتجاج  اأي  يقمع  فكان  وال�ضعبية، 

الكذب  التي دعمها �ضقف من  املمار�ضات  تلك  البالد وعر�ضها.  على طول 

املكثف خالل اأربعني �ضنة، فتحولت اىل منط من اأمناط ال�ضيا�ضة يف تقدمي 

الف�ضاد  ملفات  عن  املنتظرة  احلقيقة  لل�ضعب،الإخفاء  الناق�ضة  املعلومات 

ثانًيا، وملفات ال ح�ضر  والت�ضفيات  والقتل  القمع  وملفات  اأوالً  املتناهي 

لها يف ميادين واأجهزة كرث من بنيان وكيان هذا النظام الفريد يف نوعه، 

فال توجد بلد اأو �ضيا�ضة ي�ضبح فيها الرجل االأوحد الفقيه فوق الد�ضتور 

النظام  يتحول  وبذلك  وم�ضرعن.  مكتوب  بن�س  والدميقراطية  وال�ضعب 

وتتحول  ال�ضماوية،  وال�ضلطة  الدين  با�ضم  كربى«  »اأكذوبة  اىل  برمته 

والعامل  االأكرب  ال�ضيطان  ال�ضيا�ضي  اخلطاب  لغة  يف  املتحدة  الواليات 

االآخر �ضياطني »�ضغرى« البد من مواجهتها يف �ضــبيل امل�ضــروع العظيم 

الرباين!!

تلك االأكذوبة االأيديولوجية »البديل الفكري الغريب والب�ضع!!« التي 

اأذهان ال�ضعب، يتم  بحث وحاول النظام طويالً لتمريرها وجتذيرها يف 

اأزمات  ال�ضيا�ضي  النظام  واجهت  كلما  خمتلفة  باأ�ضكال  �ضياغتها  اإعادة 

الواقع،  يف  مواجهتها  على  قادر  غري  في�ضبح  ع�ضيبة،  وكوارث  حادة 

االأعداء يف اخلارج  باأن  الكذب،  للعامل نف�س �ضيناريو  فيخرج من جديد 

والداخل يرتب�ضون للنظام وقيادته بتلك التخر�ضات واالأكاذيب برتويع 

اىل  للنظام  الت�ضلطي  الكذب  فريو�س  فيتحول  كورونا،  بفريو�س  النا�س 

احلقائق  على  القفز  النظام  حماوالً  �ضيا�ضي،  و�ضخف  مباالة  وال  ذريعة 

اأيامها االأوىل. فبدا النظام يكذب  العلمية والوقائع الفعلية للظاهرة منذ 

ويكذب حتى بات ي�ضدق كذبه، فيما الفريو�س يفتك به ويخرتق حدود 

البالد وينفث اىل جدران اجلميع دون ا�ضتثناء، فاملر�س والوباء ال ميكن 

التعامل معه على انه م�ضاألة حملية اأو تاآمرية اأو طبقية و�ضيا�ضية. كل 

كان  فقد  احلقيقة،  ملنطق  ت�ضمد  ال  وال�ضخيفة  ال�ضاذجة  التف�ضريات  تلك 

على اإيران مثل غريها، اأن تنه�س من رماد الكذب، وتقف مع املجتمع وقفة 

االألوان وال  الذي ال مييز بني  االأعمى،  الوباء  رجل واحد ملواجهة �ضرور 

االأطياف االإن�ضانية. 

حاولت ال�ضلطات االإيرانية خالل تلك ال�ضهور ممار�ضة �ضيا�ضة املماطلة 

والت�ضويف والتالعب مب�ضائر املواطنني واملقيمني، حتى خرج عفريتها من 

الوباء،  وانت�ضار  تف�ضي  من  اأنقذوين  العامل  يف  لي�ضرخ  الزجاجة،  قمقم 

فما عادت طاقتي واإمكانّياتي حتتمل هذا الكابو�س »االإمربيايل !« وال هذا 

»ال�ضيطان االأحمر« القادم من ال�ضني. وكما نقول يف االأمثال »بعد خراب 

االأدعية  من  ال�ضهولة  بتلك  الوباء  حما�ضرة  ال�ضعب  من  �ضار  الب�ضرة« 

املقامات والت�ضرع عند  ال�ضاحلني وتقبيل  االأولياء  واالحتماء مبعجزات 

االأ�ضرحة، فتلك �ضيا�ضات اأخرى عاجزة، ال ميكنها طرد �ضيطان الوباء من 

بيوت الفقراء يف ع�ضوائيات اإيران التي يعي�س فيها 20 مليون اإن�ضان ويف 

جمتمع ي�ضكل فيه حتت خط الفقر اأكرث من 60% من ن�ضبة ال�ضكان، فقد 

عجزت الثورة االإ�ضالمية ونظامها التع�ضفي خالل 40 �ضنة من اال�ضتبداد 

والقمع على حتقيق تنمية متقدمة مزدهرة، فكل ما كان يف جعبتها يف 

اال�ضتعرا�ضات الع�ضكرية، ترويج الكذب بني النا�س، عن اأن نظام املاليل 

بات »قوة عظمى« ال اأحد قادر على قهره.

املعاين اجلليلة 

يف كلمة وزير الداخلية

ال�ضلطتني  بني  عقد  الذي  امل�ضرتك  االجتماع  يف 

التنفيذية والت�ضريعية لبحث م�ضتجدات فريو�س كورونا، 

بن  را�ضد  ال�ضيخ  اأول  الفريق  الداخلية  وزير  معايل  اأكد 

عبد اهلل اآل خليفة اأن املوقف يف مملكة البحرين غري قابل 

للت�ضيي�س اأو الطائفية.

من  ع�ضر  الثاين  يف  عقد  الذي  االجتماع  هذا  ويف 

مار�س اجلاري بناًء على توجيهات �ضاحب ال�ضمو امللكي 

القائد  نائب  العهد  اآل خليفة ويل  بن حمد  �ضلمان  االأمري 

االأعلى النائب االأول لرئي�س جمل�س الوزراء، حر�ضا على 

ا�ضتمرار تعزيز التعاون امل�ضرتك بني ال�ضلطتني التنفيذية 

الحتواء  التعامل  م�ضتجدات  على  للوقوف  والت�ضريعية 

ومنع انت�ضار فريو�س كورونا )كوفيد-19( واالإجراءات 

العليا  امل�ضلحة  لتحقيق  املتخذة  والوقائية  االحرتازية 

وتطلعات  لروؤى  ترجمًة  املواطن،  وم�ضلحة  للمملكة 

خليفة  اآل  عي�ضى  بن  حمد  امللك  اجلاللة  �ضاحب  ح�ضرة 

عاهل البالد املفدى والتي ت�ضع م�ضلحة و�ضالمة املواطن 

يف اأول �ضلم اأولويات جاللته، وهو ما ت�ضعه كل اجلهات 

التي  الوطنية  اجلهود  خالل  من  التنفيذ  مو�ضع  املعنية 

كورونا  لفريو�س  للت�ضدي  الوطني  الفريق  بها  يقوم 

يف  االأثر  عظيم  لها  كان  والتي  العالقة  ذات  واجلهات 

وح�ضول  اململكة،  داخل  الفريو�س  انت�ضار  ومنع  احتواء 

العاملية  ال�ضحة  الدولية من منظمة  االإ�ضادة  اململكة على 

باعتبارها اأمنوذًجا يحتذى يف التعامل مع الفايرو�س.

اآل  عبداهلل  بن  را�ضد  ال�ضيخ  معايل  اأول  الفريق  واأكد 

خليفة وزير الداخلية اأن هذا اللقاء ياأتي يف ظل التوجيهات 

املفدى  امللك  اجلاللة  �ضاحب  حل�ضرة  ال�ضامية  امللكية 

اآخر  على  الت�ضريعية  ال�ضلطة  اطالع  اأهمية  على  للتاأكيد 

امل�ضتجدات حتى تكون الروؤية وا�ضحة للجميع، مو�ضًحا 

باأن هناك توجيها من �ضمو ويل العهد مببا�ضرة عقد هذا 

الت�ضريعية  ال�ضلطة  واأع�ضاء  الوزراء  الإطالع  االجتماع 

على اآخر امل�ضتجدات للو�ضع ال�ضحي العام.

واأ�ضاف باأن هناك جناًحا يف البحرين يف التعامل مع 

املوقف اأ�ضاد به اجلميع مبا فيه منظمة ال�ضحة العاملية، 

وهناك اإجراءات تواكب تطور الو�ضع ال�ضحي واأخرى من 

اأجل ا�ضتعدادات احرتازية للمراحل القادمة.

واأ�ضار معايل وزير الداخلية اإىل اأن من اأهم التحديات 

يف هذا املو�ضوع ال�ضحي العام، تكتم اإيران حول انت�ضار 

قد خالفت  اإيران  تكون  وبذلك  االأمر،  بداية  الفريو�س يف 

جوازات  بختم  تقم  مل  كما  الدولية،  واالأعراف  القوانني 

العلم  مع  البحرينيني  املواطنني  وخروج  لدخول  ال�ضفر 

اأننا مل مننع مواطنينا من ال�ضفر اإىل اإيران.

بانتقال  �ضمحت  الت�ضرف  وبهذا  اإيران  اأن  واأو�ضح 

اأن هذا االأمر  فريو�س خطري للخارج، ويف تقدير معاليه 

حيث  دولًيا  املحرم  البيولوجي  العدوان  اأ�ضكال  من  يعد 

االآخرين،  ال�ضالمة وال�ضحة للخطر عندنا وعند  عر�ضت 

وال�ضعب  امللك  جاللة  اأمام  معنيون  اأننا  اإىل  منوًها 

حلماية املجتمع و�ضالمته، ومبثل ما نحر�س على �ضالمة 

ا معنيون ولن  اأي�ضً مواطنينا ومقيمينا يف الداخل، فاإننا 

نتخلى عن مواطنينا يف اخلارج ويجب اأن تكون هناك ثقة 

يف االإجراءات املتخذة من جانب وزارة ال�ضحة والفريق 

املتخذة  االإجراءات  كل  تكون  اأن  على  التاأكيد  مع  الطبي 

ل�ضالح ال�ضحة العامة.

هذا  مواجهة  يف  جنحنا  قد  اأننا  على  معاليه  و�ضدد 

الو�ضع بت�ضافر اجلميع وكل جهود املواطنني مطلوبة يف 

مواجهة فريو�س كورونا، م�ضيًفا اأنه يجب اأال ن�ضمح لهذا 

االأمر اأن يتحول اإىل ق�ضية اأمنية، فاليوم نحن نتعامل مع 

و�ضع �ضحي، لكن ال نرتك املجال للتحول اإىل و�ضع اأمني.

وقال اإن املوقف يتطلب التعامل بحكمة وذلك بالتم�ضك 

من  معه  والتعامل  االأمر  هذا  ملواجهة  الوطنية  بالثوابت 

معرًبا  الوطنية،  وم�ضئوليتنا  الوطني  �ضمرينا  خالل 

واالأمنية  الع�ضكرية  والكوادر  الطبي  للفريق  �ضكره  عن 

وطنية  ا  ق�ض�ضً هناك  واأن  املخل�س  عملهم  على  والطبية 

ومواطنني نفتخر بهم لقيامهم بالعمل وامل�ضاعدة.

على  وا�ضحة  داللة  تدل  ال�ضافية  الكلمة  فهذه 

للتعاون  الوطني  الفريق  بها  يقوم  التي  الكبرية  اجلهود 

وفق  املعنية  واجلهات  الوزارات  خمتلف  بني  والتن�ضيق 

خطة ا�ضرتاتيجية وطنية �ضاملة للت�ضدي خلطر فريو�س 

امل�ضرتكة  اجلهود  ت�ضافر  اأن  على  يربهن  مما  كورونا 

يف  اأ�ضهم  التي  االحتياطات  واتخاذ  اال�ضتجابة  و�ضرعة 

مواجهة هذا اخلطر ومنع انت�ضار العدوى.

فاالت�ضاالت الكثرية واال�ضتف�ضارات املتكررة من قبل 

املبا�ضر يدل على  الهاتفي  املواطنني واملقيمني على اخلط 

احلالة  م�ضتجدات  متابعة  على  واملقيم  املواطن  حر�س 

ال�ضحية للمملكة ومواطنيها واملقيمني بها.

فبمجرد ظهور فريو�س كورونا بال�ضني كلفت �ضفارة 

اململكة يف بكني بالتوا�ضل مع الطلبة البحرينيني الدار�ضني 

هناك لرتتيب وت�ضهيل مغادرتهم وعودتهم اإىل البحرين.

اأجل  من  جاء  امل�ضرتك  االجتماع  لهذا  االأول  فالهدف 

ما  وهو  والت�ضريعية  التنفيذية  ال�ضلطتني  بني  التعاون 

يتحقق ويتعزز يوًما بعد اآخر من خالل التوا�ضل امل�ضتمر 

الت�ضريعية  ال�ضلطة  اأع�ضاء  الذي يبديه  البناء  والتعاون 

يف  اأبنائه  وكل  الوطن  م�ضلحة  اأعينهم  ن�ضب  وا�ضعني 

جميع القرارات التي يتخذونها.

حقائق ك�ضف عنها انت�ضار الكورونا 

عرف  ما  وباء  العامل  اجتاح  اإنذار،  �ضابق  ودون  مباغت،  نحو  على 

التي  ال�ضلوكيات  من  جمموعة  ذلك  ورافق  الكورونا«.  »انفلونزا  با�ضم 

رغم  العاملية،  الظاهرة  ي�ضببه  ما  و�ضكلت  ال�ضيا�ضية  احلدود  جتاوزت 

االأرقام،  الظواهر كانت هو�س  اأول تلك  االختالفات يف بع�س تفا�ضيلها: 

اأعني  ت�ضمرت  حيث  التكاثر،  ذلك  وترية  �ضرعة  رغم  تكاثرها،  ومتابعة 

العامل على اإح�ضاءات �ضحايا »الكورونا«، من اإ�ضابات بغت مئات االآالف 

التي  الب�ضر، وما تزال يف ت�ضاعد م�ضتمر، وما نتج عنها من وفيات  من 

تكاد اأن تالم�س الع�ضرة اآالف، وحاالت �ضفاء والتي جتاوزت ن�ضبتها %94 

من تلك االإ�ضابات. امللفت هنا هو انتقال املتابعة من الدائرة املحلية، اإىل 

تلك العاملية.

موجات  تاريخ  عفوي،  وب�ضكل  العامل،  ا�ضتح�ضر  مواٍز،  نحو  على 

القائمة  تلك  وت�ضدرت  ب�ضكل جماعي.  العامل  عرفها  التي  االأوبئة  تف�ضي 

يف  العامل  اجتاحت  التي  االإ�ضبانية«،  »االنفلونزا  با�ضم  عرف  ما  موجة 

اأعقاب انتهاء احلرب العاملية االأوىل )1918(، تاركة وراءها، كما توثق 

مليون   500 حوايل  عددهم  »بلغ  حيث،  املاليني،  مئات  التاريخ  كتب 

اإكلينيكية وا�ضحة، وما بني  اأ�ضيبوا بالعدوى واأظهروا عالمات  �ضخ�س 

50 اإىل 100 مليون �ضخ�س توفوا جراء االإ�ضابة باملر�س اأي ما يعادل 

�ضعف املتوفيني يف احلرب العاملية االأوىل«. وت�ضري بع�س كتب التاريخ، 

اإىل  الذعر،  من  حالة  انت�ضار  الت�ضاع  حتا�ضًيا  اأوروبا،  دول  ا�ضطرار  اإىل 

اإ�ضافة اأ�ضماء املتوفني اإىل قائمة �ضهداء احلرب العاملية االأوىل. 

امل�ضنني، ومن  اختار �ضحاياه من  الذي  الكورونا،  وبخالف فريو�س 

هذا  �ضحايا  من  العظمى  »الغالبية  كانت  معينة،  اأمرا�س  من  يعانون 

الوباء )االنفلونزا االإ�ضبانية( من البالغني واليافعني االأ�ضحاء بعك�س ما 

يح�ضل عادة من اأن ي�ضتهدف الوباء كبار ال�ضن واالأ�ضخا�س املر�ضى اأو 

�ضعيفي املناعة«.

من  اآيٍن  وب�ضكل  متاحة،  اأ�ضبحت  التي  »الكورونا«  اأرقام  وبخالف 

خالل و�ضائل التوا�ضل االجتماعي، والف�ضائيات، »قل�ضت الرقابة يف زمن 

والوفيات  املر�س  عن  املبكرة  التقارير  املعنويات،  على  للحفاظ  احلرب، 

ال�ضحف  كانت  املتحدة.  والواليات  وفرن�ضا  املتحدة  واململكة  اأملانيا  يف 

امللك  مر�س  )مثل  املحايدة  اإ�ضبانيا  يف  الوباء  اآثار  عن  االإبالغ  يف  حرًة 

األفون�ضو الثالث ع�ضر اخلطري(. خلقت هذه الق�ض�س انطباًعا خاطًئا عن 

اإ�ضبانيا باعتبارها �ضربة قوية جًدا، ما اأدى اإىل ت�ضمية الوباء باالإنفلونزا 

االإ�ضبانية«.

الوبائي  االأرقام، واملقارنات، فقد ك�ضف االجتياح  لكن بعيًدا عن تلك 

ت�ضتحق  التي  احلقائق  من  جمموعة  عن  الكورونا  حققه  الذي  االأخري 

التوقف واملعاينة.

التق�ضيم  بذلك  احلائط  عر�س  �ضرب  الكورونا  اأن  احلقائق  تلك  اأول 

الذي ي�ضيطر على عقول املجتمع الب�ضري، عندما ي�ضنف اقت�ضادات العامل 

اقت�ضاد  من  الفريو�س  بداأ  فقد  »متخلفة«،  واأخرى  »متقدمة«،  اإىل واحدة 

بعد  الثانية  املرتبة  يحتل  بات  الذي  ال�ضيني  االقت�ضاد  هو  متقدًما  يعد 

االقت�ضاد االأمريكي، وفاقت اأرقام �ضحاياه يف دول مثل ال�ضني واأوروبا ما 

ح�ضده من اأرواح يف بلدان مثل ال�ضعودية اأو ماليزيا.. حتى عندما تقا�س 

االأمور ب�ضكٍل ن�ضبي مبني على اأرقام ال�ضكان وامل�ضاحة اجلغرافية

وتلك  العظمى  الدول  بني  املقارنة  عند  االأمر  ياأتي  عندما  ذاته  االأمر 

املتحدة،  الواليات  مثل  العامل  يف  االأعظم«  »الدول  تنجو  فلم  ال�ضغرية، 

نظرياتها  من  اأدنى  ال�ضغرية  الدول  اإ�ضابات  كانت  حني  يف  وال�ضني، 

العظمى بكثري، �ضواء عند املقارنة الن�ضبية اأو تلك املطلقة.

م�ضاعيها  باءت  التي  اإيران،  مثل  ال�ضمولية  االأنظمة  الكورونا  اأحرج 

اأو ال�ضحايا، اأو حني  اأرقام االإ�ضابات  بالف�ضل عندما حاولت التكتم على 

ا�ضطرت اإىل اإطالق �ضراح نزالء ال�ضجون، وكان ن�ضبة املعتقلني ال�ضيا�ضيني 

لدى  املف�ضلة  االأماكن  من  ال�ضجون  تكون  ان  منها  خ�ضية  عالية،  منهم 

»الكورونا« لالنت�ضار.

اأربك الكورونا حكومات العامل اأجمع، حيث اأثبت اأن اأيا منها مل يكن 

م�ضتعًدا ملواجهات اأزمات مفاجئة من هذا النمط، حتى بعد اكت�ضاف مدى 

بل  منها.  واحد  �ضوى  االإن�ضاين  يكن  من �ضعيد، مل  اأكرث  على  خطورتها 

من  لها،  املتاحة  باالإمكانات  مقارنة  عجًزا،  اأ�ضد  الغنية  الدول  اأن  وجدنا 

نظرياتها الفقرية.

اأو رمبا الثقافية عند  ك�ضف الكورونا عن تلك الفروقات احل�ضارية، 

التعامل مع االأزمات اأو الكوارث. فبينما حتولت مواجهة بع�س املجتمعات 

الهلع  مار�ضت  التي  اجلماعية  »الكربالئيات«  من  حالة  اإىل  للفريو�س 

واللطم، �ضاهدنا اأخرى مثل اإيطاليا، تلجاأ اإىل الغناء والرق�س للتغلب على 

احلجر ال�ضحي الذي األزم املواطنني بالبقاء يف املنازل ولفرتات طويلة.

الدولية  املنظمات  منه  تعاين  الذي  املاأ�ضاوي  الواقع  الكورونا  عرى 

مل  التي  العاملية«،  ال�ضحة  »منظمة  تت�ضّدرها  االإقليمية،  ونظرياتها 

الفا�ضلة  املوؤمترات  بعقد  االكتفاء  احلا�ضر،  يومنا  حتى  دورها  يتجاوز 

التي مل يتخطى ح�ضورها الك�ضف عن االأرقام واإطالق التحذيرات، دون 

االإقدام على خطوة عملية من �ضاأنها حماربة الوباء، اأو م�ضاعدة �ضحاياه 

من دول واأفراد.

التوا�ضل  قنوات  الذي متار�ضه  املزدوج  الدور  ذلك  الكورونا  اأو�ضح 

غري  الر�ضمي  االإعالم  تعرية  على  قادرة  كانت  جانب  فمن  االجتماعي، 

االإعالمية  االأجهزة  بع�س  به  التم�ضك  على  ت�ضر  تزال  ما  الذي  ال�ضادق 

الذي  الهلع  درجة  م�ضاعفة  �ضاهمت يف  اآخر  جانب  من  لكنها  الر�ضمية، 

واأرقام  الكورونا،  انت�ضار  اأخبار  يتابع  كان  الذي  املواطن  منه  عانى 

التي كانت تلهث  املختلقة  الروايات  االأمر من بع�س  �ضحاياه. ومل يخُل 

وراء ال�ضبق االإعالمي، الهادف اإىل اإر�ضاء بع�س من متر�ضوا يف هذا النوع 

من االإعالم.

حتتلها  باتت  التي  االأهمية  تلك  الكورونا  ك�ضف  مواٍز  نحو  على 

»التكنولوجيا« يف حياة االإن�ضان، بل ذلك االإن�ضان العادي، حيث وجدنا 

العديد من الدول، مبا فيها تلك ال�ضغرية واملحدودة املوارد، واملوؤ�ض�ضات، 

مبا فيها تلك ال�ضغرية واملتو�ضطة ت�ضتعني بالتكنولوجيا، للحد من امل�ضار 

املدار�س تلجاأ، ويف فرتة ق�ضرية  الكورونا، فوجدنا  انت�ضار  التي ولدها 

ن�ضبًيا، اإىل برجميات، ومن�ضات التعليم عن بعد. و�ضاهدنا �ضركات اأخرى 

ت�ضجع موظفيها للعمل من املنازل، وت�ضتغني عن ح�ضورهم اإىل املكاتب. 

بل و�ضل االأمر اإىل عقد قمة جمموعة الدول ال�ضبع عرب دائرة فيديو مغلقة. 

ومن املتوقع اأن يتكرر االأمر مع قمة جمموعة الع�ضرين..

واالأهم من كل ذلك اأن الكورونا و�ضع املجتمع الدويل اأمام حتد غري 

اأن يهزم خلية  تقدم،  االإن�ضان، بعد كل ما حققه من  م�ضبوق: هل ينجح 

فريو�س �ضغري من م�ضتوى الكورونا، اأم يعرتف بهزمية �ضتكون عواقبها 

وخيمة.

وفوق هذا وذاك، ال ميكن جتاوز �ضوؤال ملح بات يق�س م�ضاجع من 

يحلمون مبجتمع اإن�ضاين، باملعنى احلقيقي لكلمة »اإن�ضاين«. هل الكورونا 

من نتاج الطبيعة، اأم اأنه من �ضنع االإن�ضان ذاته، واإحدى نتائج اأنانيته 

وحيوانيته؟

حاولت ال�ضلطات الإيرانية خالل تلك ال�ضهور

 ممار�ضة �ضيا�ضة املماطلة والت�ضويف والتالعب



بيانات الخبر
اليوم

التاريخ
الخبر

جهة النشر
الصفحة

العدد
الرابط اإللكتروني

ن��وه حض��رة صاح��ب الجالل��ة المل��ك 
حمد بن عيس��ى آل خليف��ة عاهل البالد 
المف��دى القائ��د األعل��ى رئيس مجلس 
الدفاع األعلى، إلى أهمية س��رعة اتخاذ 
اإلج��راءات التش��ريعية الالزم��ة لتفعيل 
الحزم��ة المالي��ة واالقتصادي��ة لصالح 
القط��اع  نم��و  ومواصل��ة  المواطني��ن 

الخاص البحريني.
ج��اء ذلك، أثناء ت��رؤس جاللته، بحضور 
صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن 
حمد آل خليفة ول��ي العهد نائب القائد 
األعل��ى النائ��ب األول لرئي��س مجلس 
الوزراء، اجتم��اع المجلس األعلى للدفاع 

الذي عقد في قصر الصخير األربعاء.
وأكد جاللته خالل االجتماع، أن الجهود 
اإلنسانية الوطنية الحثيثة التي يقودها 
صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب 
القائ��د األعل��ى النائ��ب األول لرئي��س 
مجلس الوزراء لمواجهة فيروس كورونا 
)كوفيد 19(، قد حققت نجاحًا مميزًا من 
خالل عم��ل الفريق الوطن��ي، وبتكاتف 
مختلف الجه��ات المعنية، يس��اند ذلك 

وعي وتالحم أهل البحرين كافة.
كم��ا قدم الل��واء الركن س��مو الش��يخ 
ناصر بن حمد آل خليفة مستشار األمن 
الوطن��ي قائد الح��رس الملك��ي، إيجازًا 
للمجلس يتعل��ق بالمواضي��ع المدرجة 
عل��ى ج��دول أعمال��ه والهادف��ة لرف��ع 
الق��درات الدفاعية واألمني��ة والصحية، 
حيث تم اتخاذ القرارات الالزمة لها لكل 
ما فيه خير وأمن وطننا العزيز ومواطنيه 

الكرام والمقيمين على أرضه الطيبة.
وأع��رب المل��ك المف��دى ع��ن خال��ص 
ش��كره وتقدي��ره لق��وة دف��اع البحرين 
الوطن��ي  والح��رس  الداخلي��ة،  ووزارة 
عل��ى جهوده��م الس��امية للمس��اهمة 
ف��ي التصدي له��ذا الفي��روس، مؤكدًا 
أن الدع��م الكبير من قواتنا المس��لحة 
لمواجهة هذا التح��دي هو واجب أصيل 
تنه��ض به وف��ق الخط��ط الموضوعة 
لضم��ان س��المة وأم��ن أه��ل البحرين 

جميعًا.
وأش��ار جاللته إلى أن ما تم إطالقه من 

حزمة اقتصادية ومالية بقيمة 4.3 مليار 
دينار وفق توجيهات جاللته الس��ديدة، 
ج��اءت داعمة للجهود الوطنية المباركة 
لتخفي��ف انعكاس��ات االنتش��ار العالمي 
لفي��روس كورون��ا )كوفي��د 19( عل��ى 
المستوى المحلي بما يحافظ على صحة 
وسالمة المواطنين والمقيمين بالتوازي 
مع استمرار مساعي التنمية المستدامة.
وقال جاللته إننا بكل االعتزاز نعرب عن 
خالص شكرنا وتقديرنا لألعداد الكبيرة 
من المواطنين والمواطنات التي بادرت 
لالس��تجابة للتطوع للمساهمة في هذا 
العمل الوطني الس��امي، وإن هذا ليس 
بغريب على أبناء البحرين في مثل هذه 

الظروف.
وأضاف عاهل البالد المفدى أن ما تحقق 
من نج��اح وإنج��از مميز وكف��اءه عالية 
أصب��ح موضع اإلش��ادة الدولية وهو ما 
أكده تقرير منظمة الصحة العالمية التي 
أثنت على كافة إجراءات مملكة البحرين 
االحترازية والتدابير الوقائية واالستعداد 
المبك��ر وفق توصي��ات ومعايير منظمة 
الصح��ة العالمي��ة، واعتب��رت المنظمة 
البحرين نموذجًا يحتذى به في التعامل 
الحت��واء ومكافحة هذا الفي��روس الذي 

يعاني منه العالم بأسره.

ون��وه جاللته ب��أن الوض��ع الصحي في 
البحري��ن بحم��د اهلل وبجه��ود الجميع 
مس��تقر، حيث نشهد باس��تمرار تعافي 
ح��االت إضافي��ة وإخراجهم م��ن مركز 
الع��زل والع��الج بع��د تلقيه��م العناية 
الصحي��ة وفق أفض��ل المعايير الدولية، 
مضيفًا جاللته أننا س��نواصل معًا عملنا 
الوطني المشترك آملين أن يزول انتشار 
هذا الوباء العالمي في وقت قريب بعون 
اهلل، متمني��اً للجميع اس��تمرار التوفيق 

ولوطننا العزيز دوام الرقي واالزدهار.
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الملك مترئسًا »األعلى للدفاع«: سرعة اتخاذ اإلجراءات 
التشريعية لتفعيل »الحزمة المالية واالقتصادية«

      الوضع الصحي مستقر وتعافي حاالت إضافية باستمرار
 جهود ولي العهد الوطنية 

حققت نجاحًا مميزًا لمواجهة »كورونا« 

 دعم قواتنا المسلحة الكبير واجب
أصيل لضمان سالمة البحرين وأمنها

 »الحزمة االقتصادية والمالية« تدعم 
الجهود الوطنية لتخفيف آثار »كورونا«

 األعداد الكبيرة للتطوع 
ليست أمرًا غريبًا على أبناء البحرين

 رئيس الوزراء يعود 
إلى أرض الوطن غدًا

أعلن ديوان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، أن صاحب السمو الملكي 
األمي��ر خليفة بن س��لمان آل خليف��ة رئيس الوزراء، س��وف يعود إلى أرض 
الوطن بسالمة اهلل وحفظه، غد الجمعة، وذلك بعد أن من اهلل تعالى على 
سموه بالشفاء. ويغتنم الديوان هذه المناسبة، ليبتهل إلى اهلل عز وجل أن 
يحفظ صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر سالمًا معافى، وأن يديم 
علي س��موه موفور الصحة والعافي��ة لمواصلة جهوده في خدمة مس��يرة 

النماء والتطور في المملكة. حفظ اهلل سموه في الحل والترحال.

 الملك يتلقى برقية شكر جوابية 
من خادم الحرمين الشريفين

تلق��ى حضرة صاحب الجالل��ة الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة ملك البالد 
المف��دى برقية ش��كر جوابية م��ن أخيه خ��ادم الحرمين الش��ريفين الملك 
س��لمان بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة، 
وذلك ردًا على برقية جاللته المعزية في وفاة صاحب الس��مو الملكي األمير 

طالل بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود رحمه اهلل.
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 »الصحة العالمية«: إجراءات البحرين 
الوقائية تعكس التزامها بالبرتوكوالت العالجية الدولية

أش��اد المدي��ر اإلقليمي لمنظم��ة الصح��ة العالمية 
للشرق المتوسط الدكتور أحمد المنظري باإلجراءات 
االحترازية والتدابير الوقائية التي تقوم بها البحرين 
الحتواء ومنع انتش��ار في��روس كورون��ا )كوفيد 19( 
بما يس��هم في حف��ظ صح��ة وس��امة المواطنين 

والمقيمين.
ورحب المنظري خال مؤتم��ر صحفي عقده المكتب 
اإلقليمي للشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية، 
عبر تقنية الفيديو في مقره بالقاهرة للحديث عن آخر 
التطورات العالمية والوضع اإلقليمي لجائحة فيروس 
كورونا )كوفيد 19( بجهود البحرين في احتواء ومنع 
انتش��ار في��روس كورون��ا )كوفي��د 19(، والتي تأتي 
بإش��راف مباش��ر من صاحب الس��مو الملكي األمير 

س��لمان بن حمد آل خليفة ولي العه��د نائب القائد 
األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء.  

وأكد أن جهود البحرين المتواصلة لضمان الحفاظ 
على صحة وس��امة جميع المواطنين والمقيمين، 
والمتمثلة بالتحقيقات الوبائية الموسعة باإلضافة 
إلى حص��ر أماكن تواجد المصابي��ن والمخالطين 
الع��دوى،  لمكافح��ة  احترازي��ة  تدابي��ر  ووض��ع 
واس��تحداث مراكز مخصصة للع��زل والعاج تحت 
إش��راف فريق طبي مختص، يعكس مدى التزامها 
بالبرتوك��والت العاجي��ة المعتم��دة وتطبيقه��ا 
لإلجراءات الوقائية والرقابية لتعزيز سبل التصدي 
لهذا الفيروس، حيث أثبتت التقارير التزام المملكة 
بتطبيق اإلرش��ادات والتعليمات التوعوية الصادرة 

من منظمة الصحة العالمية.
 وقال المكتب اإلقليمي لش��رق المتوس��ط لمنظمة 
الصح��ة العالمية إن البحرين قدم��ت نموذجًا متميزًا 
بش��أن التوعية والتدابير الوقائية لجميع المواطنين 
والمقيمي��ن بلغ��ات مختلفة، من خ��ال موقع وزارة 
الصحة ومختلف وس��ائل اإلعام، مبين��ًا أن البحرين 
أسست فريقًا وطنيًا وضع استراتيجية محكمة الحتواء 
ومنع انتش��ار الفي��روس تمثلت باالس��تعداد المبكر 
للتص��دي للفي��روس من خال اإلج��راءات االحترازية 
قب��ل تفش��يه في الصي��ن، إلى جانب وض��ع الخطط 

لتعزيز آليات التشخيص والرصد والمراقبة.
كما أشاد المكتب باإلجراءات االحترازية التي اتخذتها 
المملك��ة عبر تأمي��ن المنافذ من خ��ال آلية خاصة 

بمطار البحرين الدولي وجسر الملك فهد والموانئ، 
ومنعه��ا للقادمين من الدول الموبوءة الدخول إليها 

وتعليق وتقليل الرحات الجوية من دول المنطقة.
ب��دوره رحب استش��اري الوبائي��ات بوح��دة مخاطر 
العدوى ف��ي منظمة الصحة العالمي��ة الدكتور أمجد 
الخول��ي، بالجه��ود والمب��ادرات الت��ي لمس��ها وفد 
المكت��ب اإلقليمي للمنظم��ة أثناء زيارت��ه للمملكة 
مؤخ��رًا، منوه��ًا باإلج��راءات النوعي��ة الت��ي قام��ت 
به��ا المملك��ة، ومن ضمنه��ا إجراء فح��ص فيروس 
كورونا )كوفي��د 19( آلالف الح��االت، ورفعها القدرة 
االس��تيعابية لمراكز الفحص والحجر والعزل والعاج، 
إضافة الستحداثها لجنة خاصة باستقصاء المخالطين 

لحاملي فيروس كورونا )كوفيد 19(.

 »الصحة«: آلية معرفة أثر المخالطة 
ترتبط بأماكن وتواريخ الحاالت المرصودة

      تفاصيل أثر المخالطين ال تقتصر على قرية »جنوسان« فقط
أك��دت وزارة الصح��ة بأنه��ا تق��در عاليًا كل 
مواطن يشارك بوعي في إجراءات احتواء ومنع 
انتش��ار فيروس كورونا )كوفيد 19(، موضحة 
ب��أن آلية معرف��ة تفاصي��ل أث��ر المخالطين 
وأماك��ن تواجده��م والتي تم اإلع��ان عنها 

سابقًا ويتم تحديث المعلومات المرتبطة بها 
بشكل مس��تمر على موقع الوزارة اإللكتروني 
ت��م تفعيلها لحماية المواطني��ن والمقيمين. 
وبش��أن م��ا ت��م تداول��ه م��ن قب��ل بع��ض 
مس��تخدمي وس��ائل التواصل االجتماعي عن 

قرية جنوسان، أوضحت الوزارة أن آلية معرفة 
أثر مخالط��ة الحاالت ال ترتب��ط بقرية معينة 
وإنما بأماكن وتواريخ تواجد الحاالت القائمة 
المرصودة  المعلوم��ات  ومخالطيه��ا حس��ب 

بالموقع. 

 »األوقاف الجعفرية« 
 تدعو لوقف إقامة 

مجالس التعزية واألنشطة
دعت إدارة األوقاف الجعفرية األهالي والقائمين على 
المس��اجد وإدارات المآت��م والحس��ينيات إلى ضرورة 
االمتناع فورًا عن إقامة مجالس العزاء العامة للمتوفين 
أو األنش��طة االجتماعية ذات الطاب��ع العام بما فيها 
حفات عقد القران واألع��راس وغيرها وااللتزام التام 
باإلجراءات والتعليمات الصادرة عن الجهات الرسمية 

المختصة.
وأك��دت على ضرورة االلتزام بالتعليمات التي س��يتم 
اإلعان عنه��ا بخصوص إجراءات الدفن وعدد حضور 
المش��يعين واالقتص��ار على ذوي الفقي��د من الصلة 
المباش��رة بعددٍ محدود وع��دم التجمع بما ال يتجاوز 
العدد المسموح به لحين انتهاء اإلشعار بهذا الشأن. 
وأوضح��ت األوقاف الجعفرية أن هذا يأتي في س��ياق 
اإلج��راءات المؤقت��ة واالس��تثنائية وفي إط��ار إعاء 
المصلحة العامة لحفظ األرواح واألنفس وحفاظًا على 
صحة وس��امة الجميع حفظ اهلل الجميع من كل سوء 

ومكروه.

 »الصحة«: تعافي 7 حاالت جديدة 
من »كورونا«.. واإلجمالي يصل لـ 95

أعلن��ت وزارة الصح��ة ع��ن تعاف��ي 7 حاالت 
إضافي��ة من في��روس كورون��ا )كوفيد 19( 

وإخراجهم من مركز العزل والعاج.

وأش��ارت ال��وزارة إل��ى أن الع��دد اإلجمالي 
للح��االت المتعافي��ة ف��ي البحري��ن بلغ 95 
حالة حتى اآلن. وأوضح��ت، أن عدد الحاالت 

المصابة حتى اآلن بلغ 160 حالة، منها 156 
مس��تقرة، و4 تحت العناية. وأج��رت الوزارة 

حتى اآلن 14788 فحصًا طبيًا.

 سبعيني ينقل
»كورونا« لـ 6 مخالطين

كش��ف الموقع اإللكتروني لوزارة الصح��ة، عن وجود 6 
إصابات لح��االت مخالطة للحالة رقم 215، تم نش��رها 
أم��س في تبويب »أثر المخالطين«، من بينهم بحريني 
عم��ره 71 عامًا نقل عدوى في��روس كورونا )كوفيد19( 

بعد مخالطته 6 أشخاص.
وجاءت الحالة األولى لبحرين��ي يبلغ من العمر 42 عامًا، 
لم يس��افر، وأصيب بعد مخالطته للحالة رقم 215، فيما 
كانت الحال��ة الثانية، هي لبحريني يبل��غ من العمر 19 

عامًا.
أما الحالة الثالثة فكانت لبحرينية تبلغ 29 عامًا، والرابعة 
لبحريني��ة تبلغ من العمر 33 عامًا، والخامس��ة لبحرينية 
تبل��غ من العمر 62 عام��ًا، فيما كانت الحالة السادس��ة 

لبحريني يبلغ من العمر 32 عامًا.
وكان��ت الصحة نش��رت صباح��ًا تفاصي��ل الحالة 215، 
لبحرين��ي يبل��غ م��ن العم��ر 71 عامًا، خالط ش��خصين 
قادمين من إيران في ش��هر فبراير، وق��ام بزيارة مركز 
الموس��وي للعيون في 5 مارس الجاري، كما حضر دفان 
بمقبرة الح��ورة بتاريخ 8 مارس الج��اري، وحضر تعزية 
بمآت��م جنوس��ان الش��مالي في 9 مارس، ف��ي حين تم 
إدخاله في مجمع السلمانية الطبي بسبب إلتهاب رئوي 
حاد بتاريخ 12 مارس، وكانت نتيجته س��لبية في نفس 
اليوم، و تم فحصه م��رة أخرى بتاريخ 15 مارس وكانت 

نتيجته إيجابية.

 المانع: اعتذار الطائرة المؤجرة يؤجل 
عودة الدفعة الثانية من البحرينيين بإيران

أكد وكي��ل وزارة الصحة د. وليد المانع، أن 
الوزارة كانت استأجرت طائرة إلجاء الدفعة 
الثاني��ة م��ن المواطني��ن الموجودين في 
إيران اليوم إال أن الش��ركة التي تم االتفاق 
معها على تسيير الرحلة اعتذرت عن القيام 
بالرحلة المقررة، منوهًا بأن الوزارة ما زالت 
تسعى إليجاد بدائل مناسبة في أقرب وقت 

ممكن.

ولف��ت المان��ع، إل��ى أن العم��ل ج��اٍر على 
اس��تكمال إج��راءات وصول الدفع��ة الثانية 
م��ن المواطني��ن ضمن خطة اإلج��اء التي 
تق��وم بها ال��وزارة للمواطنين الموجودين 
ف��ي إي��ران وف��ق إج��راءات محكم��ة طبيًا 
ومعتمدة دوليًا. وأوضح أن الوزارة مستمرة 
ف��ي جهودها نح��و تكثيف كاف��ة اإلجراءات 
الحت��واء  الوقائي��ة  والتدابي��ر  االحترازي��ة 

ومنع انتش��ار في��روس كورون��ا )كوفيد19( 
بإخضاع المواطنين الذي يتم إجاؤهم فور 
وصولهم للفحوص المختبرية تحت إشراف 
طاق��م طبي متخص��ص، وبناًء عل��ى نتائج 
الفحوص سيتم نقلهم إلحدى مراكز الحجر 
الصح��ي االحترازي أو مراك��ز العزل والعاج 
وفقًا لإلرش��ادات وللمعايي��ر المعتمدة من 

قبل منظمة الصحة العالمية.

                 تطلق حملة 
»يدًا بيد نواجه كورونا« التوعوية

أطلقت صحيف��ة الوطن حملته��ا التوعوية لمكافحة 
»كورونا« تحت شعار »يدًا بيد نواجه كورونا« للتوعية 
باألساليب الواقية من فيروس »كورونا« )كوفيد19(.
وقال الرئي��س التنفي��ذي لصحيفة الوط��ن إبراهيم 
الحس��يني: »انطاقًا م��ن مس��ؤوليتنا الوطنية تجاه 

مملكتن��ا الحبيبة نطل��ق حملتنا التوعوي��ة »يدًا بيد 
نواج��ه كورونا« مش��اركة م��ن صحيف��ة الوطن في 
الجه��ود الوطنية لفري��ق البحرين لمكافحة انتش��ار 

فيروس كورونا) كوفيد19(.
وأضاف الحس��يني: »س��نعمل من خال حملة الوطن 

على نش��ر الوعي بي��ن المواطني��ن والمقيمين على 
كاف��ة منص��ات صحيف��ة الوط������ن قيام��ًا بالواجب 
الوطن��ي ال��ذي نضع��ه نصب أعينن��ا دائم��ًا وتأدية 
للرسالة اإلعامية الوطنية التي يمليها علينا الواجب 

إبراهيم الحسينيالوطني«.

يدًا بيد نواجه
كورونا

 في حال شعورك باألعراض المرتبطة بفيروس كورونا )كوفيد 19(، اتصل على الرقم 444

غسل اليدين بالماء والصابون جيدًا بشكل دوري مع الحرص على استخدام معقم اليدين

ما هي طرق الوقاية؟
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 حميدان: دعم أجور »الخاص«
من وفورات »التأمين ضد التعطل«

والتنمي��ة  العم��ل  وزي��ر  أش��اد 
االجتماعية جميل بن محمد علي 
حمي��دان بالتوجيه��ات الملكي��ة 
الس��امية لحضرة صاحب الجاللة 
الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة، 
عاه��ل الب��الد المف��دى، لتوحيد 
لمواجه��ة  الوطني��ة  الجه��ود 
العالم��ي  االنتش��ار  انعكاس��ات 
 )19 لفي��روس كورون��ا )كوفي��د 
بم��ا  المحل��ي  المس��توى  عل��ى 
وس��المة  صح��ة  عل��ى  يحاف��ظ 
المواطني��ن والمقيمين بالتوازي 
مع استمرار برامج الدولة ومسيرة 
عملها، وتحقيق مس��اعي التنمية 
المس��تدامة لصال��ح المواطنين، 
ومتابعة قرارات الحكومة برئاسة 
رئي��س ال��وزراء صاح��ب الس��مو 
الملكي األمير خليفة بن س��لمان 
آل خليف��ة وأوام��ر ول��ي العه��د 
نائب القائد األعل��ى النائب األول 
لرئي��س مجل��س ال��وزراء صاحب 
الملك��ي األمير س��لمان  الس��مو 
بن حم��د آل خليفة بإطالق حزمة 
مالية واقتصادية لتوفير السيولة 

للتعامل  الخ��اص  الالزمة للقطاع 
مع آث��ار األوضاع الراهنة للتصدي 
النم��و  عل��ى  للفي��روس حفاظ��ًا 

المستدام.
التوجيه��ات  أن  وأك��د حمي��دان 
الملكية الس��امية بإطالق الحزمة 
معالج��ة  ف��ي  تس��هم  المالي��ة 
أي��ة آث��ار مرتقب��ة قد تؤث��ر على 
حي��اة المواطني��ن واس��تقرارهم 
أبزه��ا ضمان  المعيش��ي، وم��ن 
اس��تقرار الوظائ��ف وتوفير فرص 

العمل للمواطنين في حال حدوث 
أية تأثيرات سلبية على االقتصاد.

وقال حمي��دان إن تكفل الحكومة 
الموقرة بدف��ع رواتب المواطنين 
البحرينيي��ن العاملين في القطاع 
أبري��ل وماي��و  الخ��اص ألش��هر 
ويوني��و للع��ام 2020 وفق��ًا لما 
هو مس��جل ل��دى الهيئ��ة العامة 
للتأمين االجتماعي، سوف يضمن 
وع��دم  واالس��تدامة  االس��تقرار 
المعيش��ة  بمس��توى  المس��اس 
للمواطنين، وكذلك س��يعزز قدرة 
أصحاب العمل في حال تعرضهم 
ألية آثار س��لبية جراء تأثر األعمال 
ووتي��رة االقتص��اد بجعلهم أكثر 
ق��درة عل��ى مواجهة أي��ة ظروف 
اس��تثنائية ناتج��ة ع��ن الوض��ع 

العالمي القائم.
وأوض��ح أن دع��م األجور س��يتم 
باالس��تفادة من وفورات صندوق 
التأمين ضد التعطل التي أس��هم 
فيه��ا العم��ال وأصح��اب العم��ل 
الوق��ت  والحكوم��ة، وه��ذا ه��و 
الصندوق  المناسب لكي يس��هم 

واالس��تدامة،  االس��تقرار  ف��ي 
وفوائده س��تنعكس عل��ى العمال 
العم��ل  وأصح��اب  والموظفي��ن 
والمجتمع بش��كل عام، وسيسهم 
في االس��تقرار االقتصادي وتقليل 
أي��ة آثار غير مرغوب��ة من دواعي 
تأثي��ر انتش��ار في��روس كورون��ا 
)كوفي��د 19(، بتكلف��ة تبلغ 215 
أش��هر  لتغطي��ة  دين��ار  ملي��ون 
 ،2020 ويوني��و  وماي��و  أبري��ل 
بمعدل ش��هري يفوق 70 مليون 
دينار، ويش��مل جميع البحرينيين 
العاملي��ن ف��ي منش��آت القط��اع 
الخاص الذي��ن يبلغ عددهم نحو 
100 ألف موظف وعامل مسجلون 
للتأمي��ن  العام��ة  الهيئ��ة  ل��دى 

االجتماعي.
وس��وف يتم خالل األي��ام القليلة 
اإلج��راءات  اس��تكمال  القادم��ة 
الدس��تورية والقانونية المطلوبة 
لوضع ذلك الق��رار موضع التنفيذ 
الفعلي، وسيتم تبعًا لذلك اإلعالن 
ع��ن اإلج��راءات التنفيذي��ة حول 

سبل االستفادة من هذا القرار.

وزير العمل

 محمد بن عيسى: برنامج
 لدعم استمرارية المؤسسات 

المتأثرة بـ »كورونا«
أعلن صن��دوق العمل »تمكين« ع��ن تعزيز جهوده 
من أج��ل التركيز عل��ى إعادة توجي��ه برامجه لدعم 
مؤسس��ات القط��اع الخ��اص المتأثرة م��ن األوضاع 
الراهنة نتيجة مواجهة فيروس كورونا )كوفيد-19(.

وتأتي ه��ذه الجه��ود المتواصلة وفق��ًا للتوجيهات 
الملكية السامية لحضرة صاحب الجاللة الملك حمد 
بن عيس��ى آل خليفة عاهل الب��الد المفدى من أجل 
توحيد الجهود الوطنية لمواجهة انعكاسات االنتشار 
العالمي لفيروس كورونا )كوفيد-19(، وتأثيره على 
المس��توى االقتصادي، وتوفير الدعم الالزم للقطاع 

الخاص للتعامل مع آثاره. 
وقال رئي��س مجلس إدارة »تمكين« الش��يخ محمد 
بن عيس��ى آل خليفة أنه تعزيزًا لتلك الجهود سيتم 
تقديم الدعم للمؤسسات المتأثرة من خالل برنامج 
خاص يهدف إلى دعم اس��تمرارية األعمال من خالل 
توجي��ه موارد »تمكين« نحو تلبية احتياجات القطاع 
الخاص المتعلقة بالوقت الراهن على الوجه األمثل. 
وتش��مل جه��ود إعادة توجي��ه برامج الدع��م إعادة 
جدول��ة وهيكل��ة الق��روض بالتع��اون م��ع البنوك 
الش��ريكة، والت��ي تق��دم حل��ول تمويلية وس��يولة 
لمؤسس��ات القطاع الخاص من خالل مختلف برامج 

التمويل.
ونوهت »تمكين« أنه س��يتم اإلع��الن أواًل بأول عن 
تفاصيل ومس��تجدات طرق استفادة المؤسسات من 
دعم استمرارية األعمال وآلياتها، وذلك على القنوات 

الرسمية ل� »تمكين«.
ولف��ت إل��ى أن اللجان االستش��ارية ف��ي »تمكين« 
س��تبت ف��ي العمل بالت��وازي مع دور وجه��ود لجان 
غرفة التج��ارة والصناعة، لتقديم حل��ول مبنية على 
المعطيات الحالية ووضع معايير برنامج اس��تمرارية 

األعمال وأوجه الدعم التي يمكن تقديمها. 
كم��ا م��ن المقرر عمل مس��ح ف��وري لحص��ر جهود 
مختلف الجهات الحكومية والبرامج الوطنية في دعم 
القطاع الخاص، للوقف بشكل جذري على االحتياجات 
والتحدي��ات الحالية والتعرف بش��كل دقيق على أهم 
متطلبات مؤسسات القطاع الخاص في ظل الظروف 

الراهنة.

»الشؤون االسالمية«: اكتمال تشييد 
مسجد »يوسف الرويعي« بالرفاع
     يتسع لـ 364 مصليًا بتكلفة 311 ألف دينار

أعل��ن الوكيل المس��اعد للش��ؤون اإلس��المية 
ب��وزارة العدل والش��ؤون اإلس��المية واألوقاف 
الدكتور محم��د طاهر القطان، عن االنتهاء من 
مش��روع بناء مسجد يوس��ف الرويعي بمنطقة 
الرف��اع، مش��يرًا إل��ى أنه بالتنس��يق م��ع إدارة 
األوقاف السنية س��يتم إجراء المعاينة النهائية 
لمش��روع تشييد المسجد قبل االفتتاح الرسمي 

له.
وقال الوكيل المس��اعد للش��ؤون اإلسالمية أن 
قسم المشاريع الهندس��ية بالوزارة أشرف على 
بناء المس��جد، وف��ق خطة اس��تراتيجية تنفيذًا 
لتوجيهات حضرة صاح��ب الجاللة الملك حمد 
ب��ن عيس��ى آل خليفة عاه��ل الب��الد المفدى، 
بض��رورة تلبي��ة احتياج��ات األهال��ي للخدمات 
الديني��ة بحس��ب طبيع��ة كل منطق��ة ووفق��ًا 
لإلجراءات واالش��تراطات المعمول بها في هذا 
الش��أن، الفتًا إلى أن المس��جد تم بناؤه ضمن 

الخطة السنوية لمشاريع إعمار دور العبادة.

وأش��ار القط��ان إل��ى أن التكلف��ة اإلجمالي��ة 
لمش��روع بناء مس��جد يوس��ف الرويعي بلغت 
311,682 دينار وتم بناؤه مع مراعاة استخدام 
الم��واد الحديث��ة والتش��طيبات ذات الج��ودة 
العالي��ة للمحافظة على عمر المس��جد وتقليل 
التكلف��ة ألعم��ال الصيان��ة وبم��ا يتواف��ق مع 
المعايير واالش��تراطات التنظيمية لبناء وتعمير 
دور العبادة والحفاظ على النسيج العمراني بما 
يلبي حاجة المواطنين بأداء شعائرهم الدينية.

يذكر أن المساحة اإلجمالية للمسجد تبلغ 645 
مترًا مربعًا، ويحتوي على دورين، حيث يش��تمل 
الدور األرضي على قاعة الصالة للرجال وتتس��ع 
ل��� 308 مصلين، وقاعة صالة للنس��اء وتتس��ع 
ل��� 54 مصلية، وميضأتي��ن ودورتي مياه، فيما 
يحت��وي الدور األول على ش��قة للمؤذن مكونة 
من غرفتي��ن نوم وصالة ومطب��خ ودورة مياه، 
وش��قة لإلمام مكونة من غرفتين نوم، وصالة، 

ومطبخ، ودورتي مياه.

 »السنية«: تحويل عدد من المساجد 
إلى جوامع لتقليل االزدحام والتجمعات

أك��د رئي��س مجل��س األوق��اف 
الس�������نية الشي�����خ د. راش���د 
الهاج�����ري تحويل ع��دد م���ن 
مس��اجد مملك����ة البحرين إلى 
جوام��ع مؤقت��ة للفت��رة القادمة 
حتى إشعار آخر للحد من االزدحام 

والتجمعات.

وأوض��ح أن ذلك يأت��ي في إطار 
المتخذة  االحترازي��ة  اإلج��راءات 
للوقاي��ة م��ن في��روس كورون��ا 
19( والحد من انتشاره،  )كوفيد 
وحفاظ��ا عل��ى س��المة الجميع، 
وإيمانًا من إدارة األوقاف السنية 
وإيجاد  المجتمع،  اتج��اه  بدورها 

حل��ول للتقلي��ل م��ن االزدح��ام 
والتجمعات واالجتماعات في دور 

العبادة والمرافق التابعة لها.
وق��ال الهاجري، إل��ى أن اإلدارة 
تق��در وتثم��ن عالي��ًا توجيهات 
حض��رة صاح��ب الجالل��ة الملك 
حمد بن عيس��ى آل خليفة عاهل 
البالد المف��دى، ومتابعة صاحب 
الس��مو الملك��ي األمير س��لمان 
بن حم��د آل خليفة ول��ي العهد 
نائب القائد األعلى النائب األول 
لرئيس مجلس الوزراء، في اتخاذ 
العدي��د م��ن الخط��وات البارزة 
لتخط��ي المرحل��ة االس��تثنائية 
التي تم��ر به��ا المملك��ة حاليًا 
بس��بب فيروس كورون��ا )كوفيد 

.)19
وأضاف أن هذا اإلجراء يهدف إلى 
التخفي��ف من مع��دل الزحام في 
الجوامع المعتمدة، مما يس��هم 
في تقليل كثافة مرتادي الجوامع 
أثناء صالة الجمعة، ويس��هم في 

الحد من انتشار الفيروس.
ولفت إل��ى أن الجوامع المحولة 

ه��ي دفع��ة أول��ى ف��ي تنفي��ذ 
ه��ذا الق��رار، عل��ى أن يتبع ذلك 
تخصي��ص جوامع أخ��رى الحقًا، 
مبين��ًا أن إدارة األوقاف الس��نية 
في تواص��ل دائم ومس��تمر مع 
الجهات الرسمية العليا للتنسيق 
والتش��اور حول اإلج��راءات التي 
م��ن ش��أنها الحفاظ عل��ى أمن 

وسالمة وصحة المجتمع.
المنطقة المسجد

المحرق  فليفل

المحرق )سوق الذهب( إبراهيم يوسف 

المحرق ) السوق( جاسم شويطر

المنامة )رأس رمان( الشيخ سعود بوبشيت 

المنامة ) المخارقة( السيد عبدالجليل 

المنامة )خلف مدينة الذهب( بوصرة ) الدواسر(

المساجد المخصصة للجاليات 
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 »النيابة«: تغريم المتهم
بمخالفة إجراءات العزل المنزلي 2000 دينار

ص��رح رئي��س النياب��ة عدن��ان الوداع��ي بأن 
المحكمة الصغرى الجنائية قد أصدرت حكمها 
الي��وم في واقع��ة امتناع أح��د المتهمين عن 
تنفي��ذ إج��راء الع��زل ف��ي المن��زل المفروض 
لغرض منع انتش��ار مرض كورونا )كوفيد 19( 

وتفشيه بتغريمه ألفين دينار.
وكان��ت إدارة الصح��ة العامة ق��د أبلغت بأن 
المتهم قد قدم إلى البحرين من دولة موبوءة 

بفاي��روس كورون��ا )كوفي��د 19(، وتبين عند 
فحصه بالمطار أنه ال توجد به أعراض مرضية 
ظاهرية فتم أخذ عينة منه للفحص، وقد أبلغه 
الطبي��ب المختص بوجوب االلتزام بالعزل في 
المنزل لمدة أربعة عش��ر يومًا وفقًا لإلجراءات 
المتبع��ة إزاء القادمين من ال��دول التي ظهر 
فيها في��روس كورونا )كوفيد 19(، ومن خالل 
متابعته تبين مخالفته إجراء العزل في المنزل 

بأن غادره وقام بالتجول واالختالط باآلخرين.
وقد باش��رت النياب��ة العام��ة تحقيقاتها حيث 
اس��تمعت إل��ى ش��هادة الطبيب الذي باش��ر 
فح��ص المته��م عن��د وصول��ه الب��الد. كما 
اس��تجوبت المتهم وأمرت بإخضاع��ه لتدبير 
اإلقام��ة الجبري��ة، وأمرت بإحالت��ه للمحاكمة 
الجنائي��ة التي قض��ت بإدانت��ه ومعاقبته عما 

نسب إليه.

»األعلى للقضاء«: تقليص عدد
الجلسات والدعاوى المتداولة لمدة شهرين

أصدر رئي��س محكمة التمييز نائ��ب رئيس المجلس 
األعل��ى للقضاء قرارًا رقم )10( لس��نة 2020 بش��أن 
اإلج��راءات القضائي��ة االحترازي��ة للح��د من انتش��ار 
فيروس كورون��ا )كوفيد19(، يتضم��ن تقليص عدد 
الجلسات، وتقليل عدد الدعاوى المتداولة لكل جلسة، 
وتحدي��د مدد للتأجيالت، ب��دءًا من 22 مارس ولمدة 

شهرين. 
وج��اء الق��رار، بع��د عقد لق��اء تش��اوري م��ع جمعية 
المحامين البحريني��ة يتقدمهم رئيس مجلس اإلدارة 
المحامي حسن بديوي، في إطار اإلجراءات االحترازية 
المتخذة للوقاية من الفيروس، وحفاظًا على س��المة 

الجميع.
والمتقاضي��ن  المحامي��ن  جمي��ع  المجل��س  وح��ث 
والمراجعين على االس��تفادة م��ن الخدمات القضائية 
والعدلي��ة المتوافرة على بوابة الحكومة اإللكترونية، 
وذلك بالنسبة للمحاكم المدنية والتجارية والشرعية، 

ومحاكم التنفيذ. 
وفيم��ا يلي ن��ص الق��رار الصادر عن رئي��س محكمة 

التمييز – نائب رئيس المجلس األعلى للقضاء:
»قرار رقم )10( لسنة 2020

بشأن اإلجراءات القضائية االحترازية للحد من انتشار 
فيروس كورونا

رئيس محكمة التميي��ز، نائب رئيس المجلس األعلى 
للقضاء:

بعد االطالع عل��ى قانون الس��لطة القضائية الصادر 
بالمرسوم بقانون رقم )42( لسنة 2002، وتعديالته، 
وعلى الئح��ة عمل المجلس األعل��ى للقضاء الصادرة 
بالقرار رقم )48( لس��نة 2014، والمعدلة بالقرار رقم 
)82( لسنة 2017، وعلى القرار رقم )19( لسنة 2019 

بتشكيل المحاكم خالل العام القضائي 2020/2019 
وتعديالته، وفي إطار اإلج��راءات والتدابير االحترازية 
المتخذة لمكافحة في��روس كورونا )كوفيد19( والحد 
من انتش��اره، وحفاظًا على صحة القض��اة وأعوانهم 
بالش��أن  المتصلي��ن  م��ن  وغيره��م  والمتقاضي��ن 
القضائي، وبعد العرض على المجلس األعلى للقضاء، 

قرر اآلتي:
المادة األولى

تح��دد جلس��ات المحاكم بصف��ة مؤقتة عل��ى النحو 
التالي:

 أ- 3 جلس��ات أس��بوعيًا بالنس��بة للجن��ة المنازع��ات 
اإليجاري��ة، والمحكمة الصغ��رى والمحكمة الكبرى – 
بصفتها االبتدائية واالستئنافية - المدنية والتجارية 

والعمالية والجنائية والشرعية.
 ب- جلس��تان في األس��بوع بالنس��بة لدوائر محكمة 

االستئناف العليا المدنية والتجارية والجنائية.
 ج- جلس��ة واح��دة ف��ي األس��بوع بالنس��بة لمحكمة 

االستئناف العليا الشرعية.
المادة الثانية

تح��دد الدعاوى التي يجري تداولها في الجلس��ة على 
النحو التالي:

 أ- )15( دع��وى كحد أقصى بالنس��بة لجميع المحاكم 
المدنية والتجارية والعمالية والشرعية.

 ب- )25( دعوى كحد أقصى بالنس��بة لجميع المحاكم 
الجنائية.

 ج- )25( دعوى كحد أقصى بالنس��بة للجنة المنازعات 
اإليجارية.

المادة الثالثة
 أ- يك��ون تأجيل نظ��ر الدع��اوى المدني��ة والتجارية 

والعمالية والش��رعية لمدة ال تقل عن أس��بوعين وال 
تزيد على شهر ونصف.

 ب- يكون تأجي��ل نظر الدعاوى الجنائية لمدة ال تقل 
عن أسبوعين وال تزيد على شهرين.

المادة الرابعة
على المحاكم ومكتب إدارة الدعوى، بحسب األحوال، 

مراعاة اآلتي:
 أ- التأك��د م��ن وجود بري��د إلكتروني ورق��م الهاتف 

النقال بالنسبة لجميع أطراف الدعوى.
 ب- التأكي��د على جميع أط��راف الدعوى باس��تخدام 

الوسائل اإللكترونية كلما كان ذلك ممكنًا.
الوكال��ة  س��ندات  بتقدي��م  الخص��وم  تكلي��ف   ج- 
والمذكرات والطلبات لدى المحاكم المدنية والتجارية 
والعمالي��ة والش��رعية ول��دى مكت��ب إدارة الدع��وى 
المدنية والتجارية وإدارة الدعوى العمالية بالوس��ائل 
اإللكترونية ويغني ذلك عن حضور األطراف جلس��ات 

المرافعة أو االجتماعات المحددة إلدارة الدعوى.
 د- يتولى قاضي اإلشراف على إدارة الدعوى العمالية، 
بعد التنسيق مع قضاة إدارة الدعوى العمالية، لتنظيم 

العمل في اإلدارة.
المادة الخامسة

أواًل: على المدعين مراعاة اآلتي:
أ - رفع الدع��وى التجارية بالوس��ائل اإللكترونية أمام 

المحكمة الصغرى أو الكبرى التجارية.
ب - رف��ع دع��اوى المطالب��ات الصغيرة الت��ي ال تزيد 
عل��ى ألف دينار بالوس��ائل اإللكترونية أمام المحكمة 

الصغرى المدنية والتجارية.
ج- رفع الدعاوى التي يكون سند المطالبة فيها فواتير 

ال تجاوز قيمتها 5000 دينار بالوسائل اإللكترونية.

ثانيًا: على ذوي الشأن مراعاة اآلتي:
أ - تقديم جميع الطلبات لقاضي اإلجراءات الش��رعية 
م��ن خالل نظ��ام إلكتروني، ويغني ذل��ك عن حضور 

صاحب الشأن شخصيًا أمام القاضي.
وف��ي الحاالت الت��ي يلزم فيها حضور صاحب الش��أن 
ش��خصيًا يتولى قاضي اإلجراءات الش��رعية التواصل 
مع الشخص المعني للحضور في الموعد الذي يحدده 

القاضي لذلك.
ب - تقدي��م جميع الطلبات لقض��اة التنفيذ من خالل 
نظام إلكتروني، مع االلتزام بالمعدل اليومي للطلبات 
م��ن 350 إل��ى 400 طل��ب يوميًا، مع االلت��زام بنظر 

الطلبات خالل خمسة أيام عمل.
المادة السادسة

ينبه رئي��س المحكمة عل��ى المتقاضي��ن ووكالئهم 
والمترجمين وغيرهم كاآلتي:

أ - البق��اء خ��ارج قاع��ة المحكم��ة وهو المث��ول أمام 
المحكمة بعد استدعائهم على دفعات بحيث ال يتجاوز 
عدد الحاضرين في القاعة ثمانية أشخاص بمن فيهم 

وكالء الخصوم والمترجم.
ب - ت��رك مس��افة مترين على األقل بي��ن الحاضرين 
والمنصة، على أن يتم التنس��يق في هذا الش��أن بين 
األمانة العامة للمجل��س األعلى للقضاء ووزارة العدل 

والشؤون اإلسالمية واألوقاف.
المادة السابعة

يعمل بهذا القرار اعتب��ارًا من يوم األحد الموافق 22 
مارس 2020 إلى 22 مايو 2020.

المستشار عبداهلل بن حسن البوعينين
رئيس محكمة التمييز

نائب رئيس المجلس األعلى للقضاء

»الجرائم اإللكترونية«: حجز 
موعد مسبق قبل المراجعة

دع��ت إدارة مكافح��ة الجرائ��م اإللكتروني��ة، المراجعي��ن 
إلى االتصال على الخط الس��اخن الخاص ب��اإلدارة العامة 
لمكافحة الفساد واألمن االقتصادي واإللكتروني )992( أو 
بإرسال مضمون البالغ على رقم الواتساب الخاص باإلدارة 
)17108108( لحجز موعد مس��بق، قبل الحضور إلى مبنى 
اإلدارة، وذل��ك لضم��ان تقديم الخدمة بأس��رع وقت وفي 
الوق��ت ذاته الحفاظ على س��المة الجمي��ع، وذلك في إطار 
الحرص على س��المة كاف��ة المراجعين وااللت��زام بتطبيق 
اإلج��راءات والتدابي��ر االحترازي��ة المعمول به��ا للحد من 

انتشار فيروس كورونا )كوفيد 19(.

 »األدلة الجنائية«: القبض 
 على مشتبه بتورطه

في واقعة »جثة توبلي«

قال مدير ع��ام اإلدارة العامة للمباحث واألدلة الجنائية إنه 
تعقيب��ًا على مقطع مص��ور متداول ح��ول الواقعة، فقد تم 
العث��ور على جثة لش��خص بحريني »41 عامًا« في س��احة 
مفتوح��ة بمنطقة توبل��ي، مضيفًا أن المعلوم��ات األولية 
تشير إلى أن سبب الوفاة، اشتباه في تعاطي جرعة مخدرات 

زائدة.
وأضاف أن أعمال البحث والتحري، والتي تم مباشرتها عقب 
تلقي بالغ بالواقعة، أسفرت عن تحديد هوية أحد المشتبه 
بتورطه ف��ي الواقعة والقبض عليه، موضح��ًا أن التحريات 
األولية دلت أنه كان بصحبة المتوفى، وقام بعد تعاطيهما 

المخدرات بنقل الجثة إلى توبلي.
وأش��ار مدير عام اإلدارة العامة للمباح��ث واألدلة الجنائية 
إلى أنه جار اس��تكمال اإلجراءات القانونية المقررة تمهيدًا 

إلحالة القضية إلى النيابة العامة.

»نيابة المحرق«: الحبس 3 
سنوات لمختلس مليوني دينار

أكد رئي��س نيابة محافظ��ة المحرق عبداهلل ال��ذوادي، أن 
المحكم��ة الصغرى الجنائية أص��درت حكمها أمس بحبس 
مدان لمدة 3 س��نوات مع النفاذ، عن تهمة اختالسه مبالغ 
مالية تفوق مليوني دينار سلمت إليه على سبيل الوكالة. 

وتع��ود تفاصيل الواقعة، إلى تلقي النيابة العامة بالغًا من 
المجني عليه يفيد بقيامه بتوكيل المتهم ببيع عدة عقارات 
مملوك��ة ل��ه وبعد أن تس��لم المتهم مبالغ بي��ع العقارات 

والتي فاقت مبلغ مليوني دينار قام باختالسها.
وباش��رت النيابة العامة تحقيقاتها فور تلقيها ذلك البالغ، 
وقامت بس��ؤال ش��هود الواقعة وانتداب خبير محاس��بي. 
كما اس��تجوبت المتهم وواجهته باألدلة ووجهت له تهمة 
خيانة األمانة وأمرت بإحالته محبوس��ًا للمحكمة المختصة 

التي أصدرت حكمها المتقدم.

 ضبط 13 ألف عبوة منتهية 
الصالحية في مستودع بـ»العاصمة«

     تعود ملكيتها لمتورط في قضية »الهملة«

ق��ال الوكيل المس��اعد للرقابة والم��وارد بوزارة 
الصناعة والتجارة والسياحة عبد العزيز األشراف، 
إن��ه ت��م الكش��ف ع��ن 13 أل��ف عب��وة منتهية 
الصالحية في مستودع بمحافظة العاصمة، تعود 
ملكيتها ألح��د المتورطين في قضية مس��تودع 
الهملة، وتحمل نفس العالمات التجارية التي تم 

ضبطها فيه.
وأض��اف أن المنتج��ات الت��ي ت��م ضبطه��ا قام 
مالكها بإيداعها في أحد المس��تودعات التي يتم 
اس��تئجارها، وتركت في المس��تودع منذ مارس 
2019 دون السؤال عنها، وقامت إدارة المستودع 
باستبعاد كمية كبيرة من 3 أصناف من المنتجات 
الت��ي انته��ت صالحيته��ا والتحرز عليه��ا خارج 
المس��تودع، واالحتف��اظ ببقية المنتج��ات التي 
تحمل تواريخ س��ارية الصالحية داخل المستودع 

وفقًا للشروط الصحية المناسبة.
وأكد أن هناك ش��كًا في مصداقية هذه التواريخ 
كحال مثيلتها في مس��تودع الهملة، إذ تبين من 
خالل مفتش��ي إدارة التفتي��ش بالوزارة بأنه بعد 
أن ت��م فتح أحد عبوات »الخي��ار المخلل« - وهو 
األكثر في الكمية متجاوزًا 600 عبوة ذات الحجم 
الكبير - لوحظ عليه حالة العفن الواضحة إضافة 

إلى أن��ه مملوء بالحش��رات، مضيف��ًا أن التاريخ 
الموض��وع على العبوات ينته��ي في عام 2021، 
مما يش��كك في مصداقي��ة كاف��ة التواريخ على 

بقية المنتجات. 
وح��ول نوعي��ة المنتجات في المس��تودع، أش��ار 
الوكي��ل المس��اعد للرقاب��ة والموارد إل��ى أنها 
متعددة مثل مس��حوق ج��وز الهن��د والمايونيز 
والكاتش��ب وغيرها من الم��واد الغذائية وهناك 
تنس��يق مع النيابة العامة بش��أن المنتجات التي 
يت��م ضبطها والتحرز عليها ليت��م التعامل معها 

وفقًا للضوابط الخاصة بها.
ولفت األشراف، إلى أنه من خالل الجهود الحثيثة 
التي تقوم بها إدارة التفتيش بالوزارة في تعقب 
المنتجات المنتهية تكشّف لها أيضًا وجود مواقع 
جديدة لمح��الت تجارية يتم فيها بيع بعض من 
المنتج��ات مح��ل القضي��ة، ومن خ��الل عمليات 
التفتي��ش جاءت النتائج برص��د حوالي 20 عبوة 
من المنتج��ات الغذائية المختلفة في محلين في 
منطق��ة المنامة تم ضبطها جميعًا وجاري العمل 

على اتخاذ اإلجراءات القانونية بهذا الخصوص.
وأكد الوكيل المساعد للرقابة والموارد بضرورة 
أن يق��وم أصحاب المح��الت التجاري��ة المختلفة 

بمس��ؤوليتهم ف��ي التحري والتأك��د من مصادر 
السلع التي يتم تزويدهم بها وصالحية تواريخها 
وسالمتها، خصوصًا للمنتجات الغذائية، وأهمية 
أن تكون فواتير الش��راء تحم��ل الوصف الدقيق 
لجهة التوري��د وكذلك الوص��ف الدقيق للمنتج، 
لمزاول��ة  المرخص��ة  المح��الت  م��ع  والتعام��ل 
النش��اط، وعدم التعامل مع أف��راد ليس لديهم 

سجالت تجارية.
ولفت إلى أن الوزارة ستطبق اإلجراءات الصارمة 
لم��ن يته��اون ف��ي مس��ؤوليته وفق��ًا للقوانين 
واإلج��راءات المعمول بها حفاظًا على الس��المة 
العام��ة وعلى اس��تمرار تمتع الس��وق البحريني 
بس��معته العالي��ة ال��ذي لم يش��هد مث��ل هذه 

القضايا من قبل. 
وأوضح األش��راف أن الوزارة مستمرة في تكثيف 
العادل��ة  البيئ��ة  التفتيش��ية لتوفي��ر  حمالته��ا 
والمحف��زة للتج��ارة الس��ليمة، داعيًا أيض��ًا إلى 
تع��اون المس��تهلكين بتقدي��م ش��كواهم عن 
طريق االتصال بمرك��ز البالغات في الوزارة على 
الرقم 80001700 أو عن طريق النظام الوطني 
للمقترح��ات والش��كاوى”tawasul” أو أي��ة من 

قنوات االتصال المتاحة بالوزارة.
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 »بلدي الجنوبية«: إغالق فرشات السوق 
الشعبي بمدينة عيسى وقايًة من »كورونا«

أثار مقترح مقدم من عضو المجلس البلدي 
للمنطقة الجنوبية مال اهلل شاهين، جدااًل 
بي��ن رئي��س المجل��س واألعض��اء، خالل 
اجتم��اع المجلس غي��ر الع��ادي، األربعاء، 
وذلك بشأن وقف البيع والشراء في السوق 
الش��عبي »قس��م الفرش��ات« الواق��ع في 
مدينة عيس��ى، كإجراء احت��رازي لمكافحة 
في��روس كورون��ا )كوفيد 19(، ب��دءًا من 

تاريخ 19 مارس الجاري حتى إشعار آخر.
ومرر المجلس بالموافقة باألغلبية، مقترح 
وقف الفرشات حتى إشعار آخر، حيث وافق 
أغلبية األعضاء بعد تعطل س��ير المجلس 
5 دقائق ل�»التشاور«، ماعدا العضو إيمان 
القالف ونائب رئيس المجلس عبداللطيف 
محم��د اللذين أب��دوا اعتراضه��م وعدم 
موافقتهم على المقترح بحجة أن تطبيقه 
يترتب علي��ه قطع ألرزاق الناس، علمًا بأن 
رئي��س المجلس بدر التميم��ي اعتذر عن 

الحضور لظرف خاص.
وأك��د مق��دم المقت��رح العضو م��ال اهلل 
شاهين، أن »المساحة الكلية للسوق تبلغ 
حوالي 800 متر مربع، ومس��احة الفرش��ة 
الواحدة 3x3 أي 9 أمتار، علمًا بأنه يحتوي 
عل��ى 368 فرش��ة، أي توجد ب��ه تجمعات 
من الباع��ة بش��كل كبي��ر، باإلضافة إلى 
أعداد رواد الس��وق، حي��ث نتكلم هنا عن 
قرابة األلف زائر في اليوم الواحد، ونستند 
على توجيهات س��مو ول��ي العهد بأن أي 
تجمعات تفوق ال�150 شخصًا تكون عليها 

مسائالت قانونية«.
وأض��اف أنه »من الس��هل انتقال المرض 
من ش��خص إلى آخر في مثل هذا المكان، 
لذلك ف��إن المقترح ال��ذي قدمناه بصفة 
االس��تعجال ليس الغرض من��ه قطع أرزاق 
أصحاب الفرش��ات، ب��ل للوقاي��ة وحماية 
الناس، ألن المحافظة على الصحة العامة 
وسالمة الناس فوق كل شيء، وفي أزمات 
الدول تب��رز المعادن ونح��ن دائمًا نغلب 
المصلح��ة العامة عل��ى المصلحة الخاصة 
ونقف مع قرارات س��مو ولي العهد بحيث 
كلن يقوم بدوره في مكافحة الفيروس«.

وقال ش��اهين: »إن الض��رر المترتب على 

استمرار الس��وق ليس باألمر السهل، ألن 
طبيعة عملي��ة البيع والش��راء فيه تختلف 
عن باقي األس��واق من حيث النظافة، وال 
يخف��ى عليكم أنن��ا أدينا القس��م لحماية 
الن��اس والمحافظ��ة على الصح��ة العامة 
وتوفير البيئة الصحية الس��ليمة بالتعاون 
مع الجه��ات المعنية مث��ل وزارة الصحة، 
وسأحمل المسؤولية ألي شخص يعترض 
عل��ى الموض��وع أو ال يأخ��ذه على محمل 
الجد، ألنه ال يوجد ضم��ان بأن المالبس 
المس��تعملة واألث��اث المس��تعمل وجميع 
المع��دات المس��تخدمة الت��ي تب��اع ف��ي 

الفرشات تم تعقيمها أم ال«. 
من جهتها، أكدت العض��و إيمان القالف، 
أن »الق��رارات الت��ي ص��درت م��ن س��مو 
ول��ي العهد ال تش��مل إغ��الق المجمعات 
أو المح��الت التجارية عل��ى الرغم من أن 

المجمع��ات بعضها تحت��وي على أكثر من 
300 مح��ل تجاري، لذلك على أي أس��اس 
نحن نقوم بإغالق سوق بأكمله يحوي فئة 
بس��يطة من الباعة والتجار، حيث وردتني 
العديد من االتص��االت التي تعارض هذا 

المقترح«. 
وأضاف��ت: »ل��و أن توج��ه الحكوم��ة كان 
نح��و إغالق جمي��ع المح��الت والمجمعات 
واألس��واق المركزية والفرش��ات لكنت مع 
قرار الحكومة قلبًا وقالبًا، ولكن اتخاذ قرار 
ش��خصي بوقف مجموع��ة منها أو بعضها 
وف��ي منطقة واح��دة دون أخرى فإن ذلك 

يعتبر »قطع أرزاق«، ونحن ال نقبله«. 
وبش��أن الوقاي��ة م��ن في��روس كورون��ا 
)كوفيد 19(، قال��ت القالف: »إن المملكة 
ق��ادرة عل��ى احت��واء الوب��اء م��ن خ��الل 
تتخذه��ا  الت��ي  االحترازي��ة  اإلج��راءات 

والقرارات التي ص��درت أمس تثبت ذلك، 
ناهي��ك عن وعي المجتمع البحريني بهذه 
اإلج��راءات والتزامه بها، مثل اس��تخدامه 
الكمام��ات والمعقمات، لذلك فإن من غير 
المنطقي أن يغلق الس��وق باعتباره ينشر 
الوباء، بل م��ن الممكن اقت��راح مبادرات 
وقائية مثل وضع أجهزة استش��عار كشف 
الحمى ومعقمات عن��د المداخل والمخارج 
باإلضافة إلى توفير كمامات، حيث إن كل 

ذلك ال يكلف البلدية سوى 100 دينار«. 
م��ن جانبه، قال رئيس المجلس باإلنابة 
عبداللطي��ف محم��د: »ال تنس��وا أنك��م 
أقس��متم على المصح��ف لخدمة الناس 
واالهتم��ام بالمواطني��ن، وتذك��روا أن 
وأطف��ال  أس��ر  خلفه��م  ش��خصًا   368
يري��دون لقمة العيش، ونح��ن نعلم أن 
األم��ور االحترازية مطلوب��ة، ولكن قطع 

األعناق وال قطع األرزاق«.
م��ن جانب��ه، اقت��رح مدي��ر ع��ام بلدي��ة 
الجنوبية المهندس عاص��م عبداللطيف، 
أن يتم مخاطبة وزارة الصحة بهذا الشأن، 
وذلك بتوجيه خطاب بصفة االس��تعجال، 
كون الس��وق يفتح أبواب��ه يومي الجمعة 
والس��بت، وال يوج��د متس��ع م��ن الوقت 
للحصول على رد وزي��ر »البلديات« خالل 
ي��وم أو يومي��ن، لذلك م��ن المحتمل أن 
يتم تأجيل اتخاذ القرار بهذا الش��أن حتى 

األسبوع التالي.  
ودرس��ت اللجن��ة الفني��ة ف��ي اجتماعها 
رق��م 11 االقتراح المذك��ور، حيث لخصت 
مبررات��ه في عدة نق��اط، منها المحافظة 
عل��ى الس��المة العامة ومن��ع التجمع قدر 
اإلم��كان باعتب��اره خطوة وقائية تحس��بًا 
النتش��ار في��روس كورون��ا )كوفي��د 19( 
ويتماش��ى م��ع جه��ود ال��دول للحد من 
انتش��اره، كون��ه يق��ع ف��ي منطق��ة ذات 
مس��احة مح��دودة وصغي��رة ويقصده��ا 
جميع فئات المجتمع م��ن مختلف مناطق 
المملك��ة، باإلضافة إل��ى أن دول مجاورة 
أعلنت عن اتخاذ خطوات استثنائية ضمن 
سلس��لة إجراءات لمكافحة ه��ذا المرض 
ومن ضمنه��ا المجمعات التجارية ومراكز 

التسوق.

 »بلدي الجنوبية«: تشديد االشتراطات
الصحية على الصالونات الرجالية والنسائية

     إجراء فحص صحي دوري على العاملين 

أوصى المجل��س البلدي للمنطق��ة الجنوبية، 
خ��الل اجتماع��ه غي��ر االعتي��ادي، بالموافقة 
باإلجماع على اعتماد التقرير الوارد من الجهاز 
التنفيذي ببلدي��ة المنطقة الجنوبية، المتعلق 
باالش��تراطات الصحية المقترح��ة للصالونات 
الرجالي��ة والنس��ائية، واالس��تفادة من تجربة 
بلدي��ة دبي ف��ي ه��ذا المجال، حي��ث تم رفع 
التقري��ر للجهات المعنية ذات العالقة بش��كل 
عاج��ل، مع ض��رورة تش��ديد الرقاب��ة لضمان 
االلتزام بهذه االشتراطات حرصًا على السالمة 

العامة.
ودرس��ت اللجنة الفنية ف��ي اجتماعها رقم 11 
الخطاب الوارد من مدي��ر عام بلدية المنطقة 
الجنوبية المهندس عاصم عبداللطيف بش��أن 
االشتراطات الصحية، وذلك بعد مناقشتها مع 

عضو المجلس البلدي حزام الدوسري. 
وم��ن خ��الل م��ا اطلع��ت علي��ه اللجن��ة ف��ي 
الخط��اب، ارت��أت الموافق��ة على ما ج��اء فيه 
ورفعه بش��كل عاجل للجه��ات المعنية التخاذ 
م��ا يل��زم حي��ال ذلك، حي��ث تم رف��ع توصية 
لوزير األش��غال وش��ؤون البلديات والتخطيط 
العمراني المهندس عصام خلف، مع اإلش��ارة 
إلى التنس��يق مع وزيرة الصحة ووزير الصناعة 
االش��تراطات  بش��أن  والس��ياحة،  والتج��ارة 

المقترحة.
وأك��د مدير ع��ام بلدي��ة المنطق��ة الجنوبية 
المهندس عاصم عبداللطيف، أن االشتراطات 
المقترحة جاءت بعد االطالع على االشتراطات 
الصحية الخاصة بصالونات الحالقة والتجميل 
الصح��ة،  وزارة  ل��دى  المعتم��دة  والمس��اج 
ومراكز  للصالون��ات  الصحي��ة  واالش��تراطات 
العناية الش��خصية الرجالية ل��دى بلدية دبي 

كإحدى التجارب في المنطقة.
وأضاف، »في ظل ما يشهده العالم من تفشٍّ 
لألم��راض المعدية وظهور أم��راض جديدة، 
والحاجة إل��ى تضافر الجهود لمنع انتش��ارها، 
وف��ي إط��ار الح��رص عل��ى س��المة األهال��ي 

المملكة،  والمقيمين وضي��وف  والمواطني��ن 
فقد بات من المهم التأكيد على االش��تراطات 
الصحية ف��ي الصالونات الرجالية والنس��ائية 
والتش��ديد على االلتزام به��ا، وتطويرها بما 
يتالءم م��ع االحترازات الصحي��ة المتوافقة مع 
إرش��ادات وتعليم��ات وزارة الصح��ة ومنظمة 
الصحة العالمية، وبما يواكب التجارب العالمية 

في هذا المجال«.
وفيم��ا يتعل��ق باالش��تراطات المقترحة حول 
العاملون، ق��ال عبداللطيف: »ضرورة الفحص 
الصحي الدوري للعاملي��ن للتأكد من خلوهم 
م��ن األم��راض المعدي��ة، وارت��داء العاملين 
اللب��اس الرس��مي أثن��اء س��اعات العم��ل مع 
المحافظ��ة عليه نظيفا وكذلك المحافظة على 
النظافة الشخصية، ناهيك عن غسل وتنظيف 
وتعقي��م األي��دي بعد خدم��ة كل زب��ون، مع 
ضرورة عدم القيام بأية ممارس��ات غير صحية 
أثن��اء العمل مثل البصق أو ع��دم تغطية الفم 
عند العطس أو الس��عال، وكذلك عدم التعامل 
مع أي زب��ون في حالة اإلصاب��ة بأي مرض أو 
عارض صحي معد أو أمراض الجهاز التنفس��ي 
أو وج��ود جروح مكش��وفة أو التهابات جلدية، 
باإلضاف��ة إل��ى ارت��داء القفازات عن��د تقديم 
خدمة صباغة الش��عر أو الخدمات المالمس��ة 

للوجه أو الجسم«.

األدوات واألجهزة 
المتعلق��ة  واألجه��زة  األدوات  وبش��أن 
بالصالون��ات، قال عبداللطي��ف: »يجب توفير 
والتعقي��م  التطهي��ر  م��واد  م��ن  كاف  ع��دد 
واس��تخدام  والزبائن،  للعاملي��ن  والصاب��ون 
تلك المواد لتطهي��ر أدوات الحالقة قبل وبعد 
االستخدام مع المحافظة على نظافتها، وكذلك 
توفير جهاز تعقي��م ألدوات الحالقة مع التأكد 
من أنه يعمل بصورة س��ليمة، وتوفير دوالب 
وأدراج لحفظ المناش��ف حيث يجب توفير عدد 

كاف من المناش��ف لكل كرسي حالقة مع منع 
اس��تعمال المنش��فة الواحدة ألكث��ر من مرة 
دون غس��لها، باإلضافة إلى توفير س��لة لجمع 
المس��تعمل من المناش��ف حتى يعاد غس��لها 
تحضيرا الس��تخدامها مرة أخ��رى، ويفضل أن 
تحفظ في أكياس بالس��تيكية بعد غسلها في 

أماكن صحية ومناسبة«.

 احتياجات
 وتجهيزات المحل

كم��ا جاء في التقرير الوارد م��ن المدير العام، 
عدة اشتراطات متعلقة باحتياجات وتجهيزات 
المحل، منها توفير تهوية كافية لغرفة تقديم 
الخدمات التجميلية بالبخار لحماية الزبائن من 
األبخرة الضارة، وأن يكون األثاث المس��تعمل 
صالحا ونظيفا ويتناس��ب مع س��عة المحل مع 
تطهي��ره باس��تمرار، ويج��ب أن ي��زود المحل 
بم��ورد مائ��ي وطريقة صرف صحي مناس��بة، 
وكذلك تك��ون طاوالت »كاونت��رات« الخدمة 
والمغاسل من المواد غير القابلة لالمتصاص 
وأن تك��ون خالي��ة م��ن التش��ققات وس��هلة 
التنظي��ف كأن تكون مصنوعة م��ن الرخام أو 
الزجاج أو الجراني��ت، باإلضافة إلى توفير وعاء 
محكم الغطاء لجمع المخلفات والتخلص منها 
بصورة مس��تمرة بحيث ال يتم ت��رك النفايات 

في المحل حتى اليوم التالي.  
وأثنى المجلس البلدي على هذه المبادرة التي 
تأت��ي في ظل ما يش��هده العالم من تطورات 
س��ريعة ومتالحقة إزاء تفشي فيروس كورونا، 
مؤكدا أن هذه المبادرة وغيرها من المبادرات 
تص��ب في الصال��ح العام، حرصا على س��المة 

المواطنين والمقيمين والزائرين.
وأكدت اللجنة الفنية، أهمية وضرورة تش��ديد 
الرقاب��ة الصحي��ة من خ��الل القي��ام بجوالت 
دورية ومكثفة على هذه الصالونات، منعا ألي 

تجاوزات من قبل مقدمي الخدمة.

شاهين: الصحة العامة وسالمة الناس فوق كل شيء
القالف: إغالق السوق فيه »قطع أرزاق« 

نائب الرئيس: »قطع األعناق وال قطع األرزاق«
عبداللطيف يقترح مخاطبة »الصحة« بصفة االستعجال

غلق مسار بشارع الشيخ 
سلمان لصيانة كوبري السهلة

تعلن وزارة األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني 
وبالتنس��يق مع اإلدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، بأن 
أعمال صيانة فواصل كوبري شارع الشيخ سلمان تستدعي 
غلق المسار األيمن من شارع الشيخ سلمان للمرور المتجه 

شمااًل إلى منطقة السهلة.
وسوف يتم البدء بالعمل في الموقع المذكور يوم الخميس 
2020/03/19 الس��اعة 11:00 مس��اًء إل��ى ي��وم األح��د 
2020/03/22م الس��اعة 05:00 صباح��ًا، ل��ذا يرجى من 
المواطنين والمقيمين الكرام االلت��زام بالقواعد المرورية 

حفاظًا على سالمة الجميع.

»التخطيط االستراتيجي«: 
خطط البحرين جاهزة 

الحتواء »كورونا«
أش��ادت رئيس��ة الجمعية البحرينية للتخطيط االستراتيجي 
د.هال��ة صليبيخ بالفريق الوطني للتص��دي لفيروس كورونا 
)كوفيد 19( بقيادة صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن 
حم��د آل خليفة ولي العهد نائب القائ��د األعلى النائب األول 
لرئيس مجلس الوزراء وبالجهود الوطنية االحترازية الحتواء 
الفيروس ومنع انتش��اره في البحرين حت��ى أصبحت نموذجًا 
يحت��ذى به في اإلجراءات وإدارة األزمات التي أعلنت من قبل 
المكتب اإلقليمي لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية.

وقال��ت إن حزمة الق��رارات االقتصادية الت��ي أطلقتها وزارة 
المالية واالقتصاد الوطني في هذه الظروف االستثنائية تدل 
على جاهزية، وفاعلية ومرونة الخطط االستراتيجية لحكومة 
البحري��ن الحتواء المتغي��رات المختلفة التي تم��ر بها البالد 

لمواجهة فيروس كورونا.
وأضافت »نحن على يقين بأن هذه الجهود س��تقدم دروسًا 
ومراج��ع لكل الجه��ود والمبادرات التي قام��ت بها البحرين 
والت��ي تع��د من أفض��ل الممارس��ات المبنية على األس��س 

العلمية والبراهين في مواجهة األزمات«.
وأش��ارت رئيس الجمعية إلى أن الجمعي��ة تعمل على تنفيذ 
أه��داف الجمعية من خالل الس��عي إلى إع��داد مجموعة من 
الخطط االس��تراتيجية المس��تقبلية للمس��اهمة ف��ي إدارة 
األزم��ات، واعتماد منهج اس��تراتيجي للعم��ل، باإلضافة إلى 
نش��ر الوعي حول أهمي��ة التخطيط االس��تراتيجي في كافة 

المجاالت وتشجيع عمل الدراسات والبحوث المتعلقة به.
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 »خدمات النواب« توافق
على اقتراح برغبة للتعلم عن بعد

أكدت رئيسة مجلس النواب فوزية بنت عبداهلل 
زينل، أن البحرين وبتوجيهات سامية من جاللة 
المل��ك المفدى تول��ي اهتمامًا كبي��رًا للتصدي 
لفيروس كورونا )كوفيد 19(، مشيدة بأهمية ما 
اتخذته الحكومة من إج��راءات احترازية وقائية 
لمكافحة الفي��روس بتوجيهات ومتابعة كريمة 
من صاحب الس��مو الملكي األمير س��لمان بن 
حم��د آل خليفة ولي العهد نائ��ب القائد األعلى 
النائ��ب األول لرئيس مجلس ال��وزراء، للحفاظ 
على صح��ة وس��المة المواطني��ن والمقيمين، 
الم��دارس  لطلب��ة  الدراس��ة  تعلي��ق  ومنه��ا 

والجامعات. 
وأش��ارت رئيس��ة مجل��س الن��واب أن المجلس 
النيابي تق��دم باقتراح برغب��ة لتطبيق التعليم 
ع��ن بعد ف��ي كافة مراح��ل التعليم ف��ي أوقات 
األزم��ات والك��وارث، به��دف اس��تثمار الوقت، 
وعدم ضياع أي فرصة لتعليم الطلبة، ومش��يرة 
أن المقترح جاء في إطار ما اتخذته الحكومة من 
إج��راءات احترازية وقائية لمكافح��ة الفيروس، 
واالستفادة القصوى من مش��روع جاللة الملك 
حمد لمدارس المس��تقبل، وم��ا حققه من نقلة 

تكنولوجية ونوعية. 

ج��اء ذلك خالل ترؤس رئيس��ة مجل��س النواب 
اجتم��اع لجن��ة الخدم��ات البرلماني��ة بحض��ور 
وزير التربية والتعلي��م د.ماجد النعيمي والوفد 
الحكوم��ي المراف��ق، وبحض��ور رئي��س اللجنة 
النائب ممدوح الصالح والسادة النواب األعضاء. 
بالتع��اون  زين��ل  أش��ادت  االجتم��اع  وخ��الل 
المشترك والمستمر بين السلطتين التشريعية 
والتنفيذية، والذي يعد الركيزة األساسية لحصد 
منج��زات تش��ريعية تس��هم في تق��دم مملكة 
البحرين ونمائه��ا، وتحقق المزيد من االزدهار، 
وبم��ا يضمن االس��تمرارية في مس��يرة العمل 
الجاد كما أش��ار صاحب الجاللة الملك حمد بن 
عيسى آل خليفة عاهل البالد في خطابه السامي، 
ومشددة على حرص السلطة التشريعية الدائم 
والمس��تمر للتعاون والعمل ضم��ن فريق عمل 

واحد- فريق البحرين- تحقيقًا لهذا األمر. 
م��ن جانبه، أك��د وزي��ر التربي��ة والتعليم على 
أهمية التنس��يق والعمل المشترك مع المجلس 
الظ��روف  ه��ذه  ظ��ل  ف��ي  وخاص��ة  النياب��ي 
االستثنائية، مش��يدًا بالدعم النيابي المتواصل 
المقدم للقطاع الترب��وي والتعليمي بالمملكة، 
والتي تحظى باالهتم��ام والمتابعة البرلمانية، 

تش��ريعيًا ورقابيًا، والعمل عل��ى توفير وضمان 
السبل الناجعة والمتميزة.

فيما أوضح النائ��ب الصالح أن دول العالم ككل 
تمر بوضع استثنائي على كافة األصعدة، وليس 
عل��ى القطاع التعليم��ي والترب��وي فقط، األمر 
الذي يس��توجب من الجمي��ع التكاتف والتعاون 
للخروج من هذه األزمة بش��كل إيجابي، مشيرًا 
إلى أن وزارة التربية والتعليم تعمل على تقديم 
الكثي��ر من الجه��ود واإلج��راءات الدافعة بهذا 
األمر مع الحرص التام منها للحفاظ على الصحة 
العام��ة للمواطني��ن والمقيمي��ن م��ن الطلبة، 
مشيدًا بحسن التعاون بين السلطتين بما يدفع 
باس��تمرار برامج ومس��يرة التنمية المستدامة، 
والوصول إل��ى الغايات الوطنية الرامية لتحقيق 

مصلحة المواطنين.
وخ��الل االجتم��اع ناقش��ت اللجنة م��ع الجانب 
الحكوم��ي االقتراح برغبة لتطبي��ق التعليم عن 
بع��د في كافة مراحل التعليم في أوقات األزمات 
والك��وارث، وال��ذي تقدمت به رئيس��ة مجلس 
النواب، وكل من النواب: محمد العباسي وعمار 
البناي وأحم��د األنصاري ويوس��ف زينل، والذي 

ارتأى النواب األعضاء الموافقة عليه.

 رئيسة النواب: حزمة المبادرات
تسهم في دعم الجهود الوطنية

أكدت رئيس��ة مجلس النواب فوزية بنت عبداهلل 
زينل، أن التوجيهات الملكية الس��امية من لدن 
حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيس��ى آل 
خليف��ة عاهل البالد المف��دى، إلطالق حزمة من 
المبادرات المالية واالقتصادية دعمًا للمواطنين 
والقط��اع الخ��اص، تعك��س الرؤي��ة الدقيق��ة، 
والتعام��ل المتقن والم��دروس، لضمان الحفاظ 
على االس��تدامة في النمو االقتص��ادي، وتحقيق 

االستقرار المعيشي لألسر البحرينية.
وأش��ارت زينل إل��ى أن االس��تراتيجية الش��املة 
والمتكامل��ة الت��ي تتبعه��ا مملك��ة البحري��ن، 
والنابعة م��ن االهتمام البال��غ والرؤية الحكيمة 
لجاللة المل��ك المفدى، تعكس اهتم��ام الدولة 
في توحيد الجهود الوطنية لمواجهة انعكاسات 
االنتش��ار العالمي لفيروس كورون��ا )كوفيد 19( 
بم��ا يحاف��ظ عل��ى صح��ة وس��المة المواطنين 
والمقيمي��ن، والح��رص عل��ى اس��تمرار برام��ج 
الدولة ومس��يرة التنمية المس��تدامة، والوصول 
إل��ى الغايات الوطني��ة الرامي��ة لتحقيق مصلحة 

المواطنين.
وذك��رت أن التوجيهات الملكية الس��امية لدعم 

المواطني��ن واالقتص��اد، س��تمكن الدول��ة من 
التنموي��ة، وتنفي��ذ خط��ط  البرام��ج  مواصل��ة 
التطوي��ر والنم��اء، كما ستش��كل دعام��ة قوية 
للقطاع الخاص، وتحقيق االطمئنان واالس��تقرار 
االجتماع��ي ل��دى المواطنين، ويس��هم في رفد 
اإلجراءات الوطنية ورفع قدراتها للتعامل مع آثار 
األوض��اع الراهنة للتصدي للفي��روس، والحفاظ 
على النمو المس��تدام. وأكدت زين��ل أن الفريق 
الوطن��ي لمكافحة فيروس كورون��ا، وفي ظل ما 
يحظى به م��ن متابعةٍ حثيثة ومس��تمرة ودعم 
ال محدود من قبل صاحب الس��مو الملكي األمير 
سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد 
األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء، يسير 
بخطى واثقة لتجاوز أزمة فيروس كورونا، واحتواء 
المس��تجدات المترتب��ة علي��ه، عب��ر حزم��ة من 
اإلج��راءات المتقدمة، والعمل الميداني المنظم، 
والجهود الوطنية الجليلة، التي تعبر عن أس��مى 
معان��ي ال��والء واالنتماء للوطن، وتجس��د العزم 
على مواصلة العمل لتحقي��ق المصلحة الوطنية 

العليا.
وأش��ارت رئيس��ة مجل��س الن��واب أن اإلجراءات 

والقرارات الص��ادرة لدعم المواطني��ن والقطاع 
االقتص��ادي، تت��واءم م��ع تطلع��ات ومس��اعي 
المجل��س النيابي، ال��ذي حرص عل��ى التواصل 
والتعاون المس��تمر م��ع الحكوم��ة الموقرة عبر 
اللجنة المش��تركة بين الس��لطتين التش��ريعية 
والتنفيذية، وط��رح العديد م��ن االقتراحات من 
قبل أصحاب الس��عادة النواب، للوصول إلى رؤية 
تخدم أهداف الجهود الوطني��ة لفريق البحرين، 
وتتماش��ى م��ع أوام��ر جالل��ة المل��ك المفدى، 
وتوجيهات س��مو ول��ي العهد األمي��ن، لتحقيق 
المزي��د من االس��تقرار ف��ي القطاعي��ن الصحي 

واالقتصادي.
ونوه��ت إل��ى أن المجل��س النياب��ي س��يواصل 
العم��ل مع الحكومة الموق��رة، من أجل التطبيق 
الفعال لتوجيه��ات جاللة المل��ك، وتفعيل كافة 
أدواته الدستورية والبرلمانية لتحقيق المصلحة 
الوطنية، وضمان سالمة المواطنين والمقيمين، 
مش��يرة إلى أن مجلس النواب سيولي االهتمام 
البال��غ لكافة الجهود التي تس��اهم في التخفيف 
ع��ن كاه��ل القطاع الخ��اص ودع��م المواطنين 

البحرينيين العاملين في هذا القطاع.

 الصالح: إعطاء األولوية لمشروع قانون
التكفل برواتب البحرينيين في »الخاص«

أك��د رئيس مجلس الش��ورى عل��ي بن صالح 
الصالح أن التوجيهات الملكية الس��امية من 
ل��دن حضرة صاحب الجالل��ة الملك حمد بن 
عيسى آل خليفة عاهل البالد المفدى، لتقديم 
أوجه الدعم والمس��اندة للمواطنين والقطاع 
ف��ي تعزي��ز واس��تدامة  الخ��اص ستس��هم 
االقتصاد الوطني، واستقرار األسر البحرينية، 
مشيدًا بحكمة جاللة العاهل المفدى وحرصه 
الكبير عل��ى حماية مصال��ح المواطنين، إلى 
جان��ب الموظفي��ن والعاملي��ن ف��ي القطاع 
الخ��اص، وذلك في إطار الخطوات واإلجراءات 
المتقدمة الت��ي تتخذها المملك��ة لمواجهة 
العالم��ي  االنتش��ار  وتأثي��رات  انعكاس��ات 
لفيروس كورونا )كوفيد 19( على المس��توى 

المحلي.
أن  إل��ى  الش��ورى  مجل��س  رئي��س  وأش��ار 
التوجيهات الملكية الس��امية تجس��د أسمى 
معان��ي الرعاي��ة واالهتمام م��ن قائد حكيم 
يسخر كافة اإلمكانيات للمحافظة على استقرار 
وحماي��ة المواطني��ن ومصالحه��م، وضمان 
ع��دم تضررهم ج��راء التطورات المتس��ارعة 
لفيروس كورونا )كوفيد 19(، معربًا عن الفخر 
واالعتزاز بالحزمة المالي��ة واالقتصادية التي 
وجه جاللة العاهل المف��دى إلطالقها لتوفير 

الس��يولة الالزمة للقط��اع الخ��اص للتعامل 
م��ع آثار األوضاع الراهن��ة للتصدي للفيروس 

حفاظًا على النمو المستدام. 
وأشاد بالجهود الكبيرة، التي تبذلها الحكومة 
الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي األمير 
خليف��ة بن س��لمان آل خليفة رئي��س الوزراء 
الموق��ر، في وضع البرام��ج والخطط للتعامل 
مع المس��تجدات والتطورات، مشيدًا بالعمل 
الدؤوب، والعط��اءات الوطنية المخلصة التي 
يقودها صاحب الس��مو الملكي األمير سلمان 
بن حم��د آل خليفة ولي العه��د نائب القائد 
األعل��ى النائب األول لرئي��س مجلس الوزراء، 
وذل��ك ضمن فريق البحري��ن، منوهًا بتضافر 
العمل والتعاون والتنسيق بين جميع الوزارات 
والجهات الرس��مية لتفعي��ل توجيهات جاللة 

العاهل المفدى.
وأك��د رئيس مجل��س الش��ورى أن المبادرات 
التي أطلقت ضمن الحزمة المالية، س��تعطي 
مزيدًا م��ن االطمئنان والثقة لدى الجميع بما 
تتخذه قيادة جاللة الملك المفدى من تدابير 
وإجراءات لتوفير الرعاية الصحية الالزمة لكل 
المواطني��ن والمقيمي��ن، وف��ي الوقت ذاته 
ضمان اس��تدامة االقتص��اد الوطني مع عدم 

تأثر الحياة المعيشية للمواطنين.

وق��ال إن هذه المرحلة الحساس��ة، والظروف 
االس��تثنائية التي تمر به��ا البحرين، تتطلب 
تكاتفًا وتعاضدًا بين جميع الجهات الرس��مية 
والخاص��ة واألهلي��ة والمجتمع كاف��ة، مقدرًا 
الخطوات التي بدأت العديد من المؤسس��ات 
بتنفيذه��ا تزامنًا م��ع حزمة المب��ادرات التي 
أطلقته��ا ال��وزارات تفعي��اًل لتوجيهات جاللة 

العاهل المفدى.
ولفت رئيس مجلس الشورى إلى أن المجلس 
س��يعطي أولوية واهتمام��ًا كبيرًا لمناقش��ة 
مش��روع القانون الذي س��يحال إلى الس��لطة 
البحرينيي��ن  بروات��ب  للتكف��ل  التش��ريعية 
المؤمن عليهم في القطاع الخاص، مؤكدًا أن 
ذلك يمثل مسؤولية وطنية وإنسانية تتطلب 

كل الدعم والمساندة.     
وش��دد رئي��س مجلس الش��ورى عل��ى دعم 
المجلس ومآزرته للتوجيهات الملكية، وكافة 
اإلج��راءات والقرارات الحكومي��ة التي تهدف 
إل��ى تمكي��ن البحرين م��ن تج��اوز المخاطر 
واآلثار المترتبة على انتش��ار فيروس كورونا 
)كوفيد 19(، داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ 
مملك��ة البحرين بقيادة جاللة الملك المفدى 
ويديم عل��ى جاللته وش��عب البحرين العزيز 

الصحة واألمان واالستقرار.

الحاجي: التوجيهات الملكية 
وقرارات ولي العهد أسهمت 

في الحد من »كورونا«
قال رئي��س لجنة المرافق 
العام��ة والبيئ��ة بمجلس 
أحم��د  ف��ؤاد  الش��ورى 
الخط��وات  إن  الحاج��ي، 
به��ا مملكة  قامت  الت��ي 
م��ع  للتعام��ل  البحري��ن، 
كورونا  في��روس  انتش��ار 
أس��همت   )19 )كوفي��د 
انتش��ار  الح��د م��ن  ف��ي 
خط��ة  وف��ق  الفي��روس، 
وطني��ة ش��املة ومعايي��ر 
وإج��راءات معتم��دة م��ن 
منظم��ة الصحة العالمية، 

والت��ي كان لها بالغ األثر في طمأن��ة المواطنين والمقيمين، 
على كف��اءة الخدمات الصحية التي تقدمه��ا المملكة، ضمن 

الخطة الوطنية لمكافحة الفيروس.
وثم��ن الحاجي التوجيه��ات الملكية من ل��دن حضرة صاحب 
الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البالد المفدى، 
والقرارات الصادرة عن صاحب الس��مو الملكي األمير س��لمان 
بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد األعلى النائب األول 
لرئيس مجل��س الوزراء، بش��أن إطالق حزمة م��ن المبادرات 
والتس��هيالت الحكومي��ة للقط��اع الخ��اص إلى جان��ب إعفاء 
المواطنين والشركات من فواتير الكهرباء لمدة ثالثة أشهر، 
ضم��ن الجه��ود التي تقوم به��ا المملكة للتص��دي لفيروس 
كورونا )كوفيد 19(. وبين الحاجي أن الخطوات التي قامت بها 
مملكة البحرين، للتعامل مع انتش��ار في��روس كورونا )كوفيد 
19( أسهمت في الحد من انتشار الفيروس، وفق خطة وطنية 
شاملة ومعايير وإجراءات معتمدة من منظمة الصحة العالمية، 
والت��ي كان لها بالغ األثر في طمأن��ة المواطنين والمقيمين، 
على كف��اءة الخدمات الصحية التي تقدمه��ا المملكة، ضمن 

الخطة الوطنية لمكافحة الفيروس.

فؤاد الحاجي

»أمانة النواب« تبحث البرامج 
التدريبية المشتركة مع 

»التنمية السياسية«
بحثت األمانة العامة لمجلس النواب ممثلة بمركز الدراس��ات 
والتدري��ب أجن��دة ال��ورش المقدمة ألعضاء مجل��س النواب، 
والبرامج التدريبية لمنتسبي األمانة العامة مع معهد البحرين 
للتنمي��ة السياس��ية، وذلك به��دف تعزيز العم��ل البرلماني، 
ورفع كفاءة العاملين ل��دى األمانة العامة بالمجلس من خالل 
استخدام الوس��ائل الحديثة وفق التعميمات األخيرة الصادرة 
في هذا السياق. ويهدف االجتماع إلى تبادل الخبرات والبحوث 
والدراس��ات العلمي��ة بي��ن الجانبي��ن بم��ا يخ��دم أهدافهما 
المشتركة في مجال دعم المسيرة الديمقراطية في المملكة.

كمال عن »التربية«: الطلبة 
سيتخطون المرحلة الدراسية 

وتعويض االمتحانات بالمشاريع
إبراهيم الرقيمي

ذك��رت نائب رئي��س لجنة 
الخدم�����ات د.سوس������ن 
التربي��ة  كم��ال، أن وزي��ر 
والتعلي��م أكد انتقال جميع 
الطلب��ة بس���الس��ة إل���ى 
المقبلة  الدراسية  المرحلة 
إمكاني����ة تعوي���ض  م��ع 
االمتحان����ات النهائي������ة 
بمش��اريع في حال استمرار 

الظروف الراهنة.
وذك��رت أن الوزي��ر خ��الل 
اجتماعه مع لجنة الخدمات 

بمجلس الن��واب، بين قيام الوزارة بتطبي��ق التعليم عن بعد 
من خ��الل 45 فريقًا إلعداد ال��دروس اإللكترونية النموذجية، 
إل��ى جانب فريق إعالم��ي لبث الدروس على قن��وات البحرين 
الرياضي��ة الثاني��ة، ع��الوة عل��ى دروس البواب��ة التعليمي��ة 
ووسائل التواصل االجتماعي المختلفة. وقالت كمال إن الوزير 
أش��ار إلى أن البث التلفزيوني س��يركز في المرحلة اإلعدادية 
والثانوي��ة المتوقع تخرجهم، حتى ال يتأثر إنجازهم األكاديمي 
جراء اإلجازة االس��تثنائية والتح��دي الراهن، وموضوع التعليم 
عن بعد في الجامعات بدا أكثر س��هولة بسبب تعوّد الطالب 
الجامع��ي على التعامل م��ع األجهزة اإللكتروني��ة واإلمكانات 
المتواف��رة. وأوضحت أن الوزير ش��رح اإلنج��ازات التي حققها 
مش��روع جاللة الملك لمدارس المس��تقبل الذي انطلق العام 
2005 من مدرس��ة الهداية الخليفية وصواًل لمرحلة التمكين 
الرقمي في جميع مدارس البحرين، وبين أن وجود المش��روع 
جع��ل البحرين تواجه التحدي الحالي بس��هولة أكثر من كثير 
من الدول، وأن البوابة التعليمية متاحة لجميع الطلبة وأولياء 

أمورهم، وتم إدراج آالف المواد التعليمية واإلثرائية بها.
وقدم��ت كمال ش��كرها إل��ى وزي��ر التربية والتعلي��م د.ماجد 
النعيم��ي، والوكي��ل د.محمد جمعة على المس��ؤولية الكبيرة 
الت��ي يتحمالنها في ظ��ل األوضاع الراهن��ة، والعمل المنظم 
القائم، مبينة أنه جهد كبير تقوم به الدول في سنين طويلة، 
وهم��ا يطمحان اآلن إل��ى تحقيقه في أيام قليل��ة، حتى نجتاز 

المرحلة بجدارة واستحقاق.

د.سوسن كمال 
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 من دون ذاكرة: 
العيش خارج فقاعة الروح

أن تك��ون مثقفًا، أن تكون كاتبًا جوااًل في المقاهي 
وعلى األرصفة، أن تكون أنت نفس��ك مهما تغيرت 
الجغرافي��ا وتبدل��ت األح��وال م��ن دون ماكياج أو 
تزييف في زحم��ة الجغرافيا واألل��وان واللغات بين 
وجود وعدم، أن تكون كذل��ك فأنت مازلت تمتلك 

الروح التي يكون بها اإلنسان إنسانًا. 
عندما تس��ير في الش��وارع وترى كل تل��ك الوجوه 
واأللوان واألش��كال واللهجات والس��حنات، فإنك ال 
ترى في النهاية س��وى اإلنسان يلفه المكان والنور 
والظالم والنس��يان والخ��وف من الفيروس��ات غير 
المرئية الذي كس��ر االدعاء والغرور، وال ترى س��وى 
القلق الدائب والحلم الذي ال ينقطع في رحلة الهواء 
والهراء الطبقي والقبل��ي والطائفي، التي لم تنجح 
س��وى في إيقاظ الحروب والنزعات التدميرية التي 

تسلب من اإلنسان أفضل ما عنده.
الص��دق فيما نكتب وفيما نق��ول هو أهم ما يطلب 
م��ن اإلنس��ان الي��وم، النزاه��ة فيما نكت��ب وفيما 
نقول يعني فيما يعنيه كس��ر قشرة اللياقة المزيفة 
والوقاحة الفجة في آن، بحيث يمكن لنا اتخاذ موقف 
مُع��ارض حتى للرأي العام نفس��ه، عن��د الضرورة، 
ولك��ن من دون خدش��ه، أي أن نعمد إلى نقده من 
داخ��ل المنظومة، وليس من خارجها، ألننا ش��ركاء 

في القيم المشتركة وفي اإلنسانية.
تلك هي الرس��الة التي يجب أن نمررها فيما نكتب، 
خاصة في زم��ن األزمات، بعيدًا ع��ن نزعات الهراء 
الطائف��ي والطبق��ي وبعدي��ًا عن منطق التش��في 
وتجريد اإلنسان من إنس��انيته وكرامته أو التنكيل 
به. وهذا يتطلب االس��تنجاد بما يشبه إلى حد كبير 
روح الطفولة التي توحد العالم وتوحد اإلنسان في 
كل مكان لمواجهة موجات الكوارث الكاس��حة التي 
تقتلع الكثير من الغرور واالدعاء واالحتماء بالهراء. 
فتحرير روح الطفولة فينا مهمٌة أساسية في أي عمل 
إنساني أصيل ومؤثر، بل إن مدار بقائنا يتوقف على 
قدرتن��ا على تحري��ر الطفل فينا، وه��ذا قطعًا واحد 
من األس��ئلة االجتماعية األهم في عصرنا المهدد 
باألزمات الكب��رى »الصحية – البيئية – االقتصادية 

– األمنية – األخالقية...«.
وعندما تكون كاتبًا من خارج هذا االشتباك الوقيعي، 
يتعي��ن علي��ك ف��ي بعض األحي��ان ف��ي أن تهرب 
موضوعك إلى جه��ة ال يراها أصحاب األجندات في 
لحظ��ة تجردهم من إنس��انيتهم، وعليك أن تدرك 
أن��ك ما دم��ت في األرض، ف��كل ما تلمس��ه يداك 

يهرب، ويختبئ، وإنك مضط��ر إلى اللجوء إلى علم 
الخربش��ة المجنونة لتكون كتابتك خارج منطقهم 
ومنطقته��م، وربما ضمن منطق م��ن دون ذاكرة! 
تمامًا مثل الخربش��ات المبهم��ة التي هي جزء من 
ذل��ك المس��حور المخبوء، المس��كوت عن��ه، ألنها 
ش��فرات جديدة أو كائنات لم يقع تسميتها بعد. أو 
هي مجرد خربشات بال ذاكرة. فهل يمكن بناء نظام 
داللي ش��ديد الكثافة والتنوع ح��ول هذه الكتابات 
الت��ي نراكمها عل��ى وجوه طاوالتن��ا، على واجهات 
جدراننا العارية، على ورق ملقى على سبيل الصدفة، 
على صفحات مذكراتنا الخاصة وغير المعدة للنشر 
أو على جدران أرواحن��ا؟ أال تعتبر قراءتها ضربًا من 
البذخ الفكري أو التطواف المجاني التجريبي في بناء 
فكرة استقرائية على قاعدة غير معدة بعد للتأويل؟ 
وه��ل يمكن اعتماده��ا كوثيقة لتحلي��ل إحداثيات 
تحول ف��ي المنطق المنظم لحياتن��ا ولوعينا؟ وهل 
يمكن أخيرًا قراءتها كوثيقة باعتبارها احتجاجًا على 
رحلة الهراء الطبقي والقبلي والطائفي التي تغرقنا 

في ال إنسانيتها وتزكمنا بروائحها الكريهة؟
 س��وف لن يك��ون ممكن��ًا أو ضروري��ًا اإلجابة عن 
هذه األس��ئلة، النخراطها ضمن ما يمكن تسميته 
بفلس��فة المخلف��ات والمتروك الرم��زي غير المعاد 
تكوينه إلنسان قلق في حضارة قلقة تهتم باألقفال 
واإلغالق أكثر ما تهتم بالمفاتيح، وتحتفي باألجوبة 
الجاهزة أكثر من احتفائها باألسئلة الحية الحيوية. 
هذا ما أدركه الفالس��فة والمفكرون، الذين فهموا 
ضرورة الخروج ع��ن الكتابة بمعناه��ا القديم، بما 
هي قول ش��يء ما في ش��يء ما ق��واًل نهائيًا كاماًل 
ناج��زًا وغير مثق��وب على صفحات اللغ��ة المكتملة 

المتعالية.

* همس:
أنا وأنت... 

وجميع تفاصيلنا السائلة،
أحوالنا حقيبة سفر قديمة.

»عابرون في زمن عابر«
كلماتنا ظلمة الهراء تائهة 

وسط ركام األسئلة 
تتالشى 

بين شفاه ال ترى
ومتاهات تتوسع.

تحية للطواقم الطبية

كثي��ر م��ن النع��م نغ��رق فيه��ا لدرج��ة تجعل 
انغماس��نا فيها يعمينا عن التأمل واالمتنان لها 
بالطريق��ة المثلى، أقول هذا الش��يء وأنا أتابع 
برنام��ج وثائقي خاص بمؤسس��ة بي��ل وميلدا 
غيتس الخيرية حول مساعدة مؤسسته الخيرية 
إليجاد حلول للصرف الصح��ي في بعض الدول 

الفقيرة في أفريقيا.
حم��دت اهلل مليارات الم��رات وأنا أش��اهد هذا 
الفيلم الوثائقي، والذي وضح لي وللمشاهدين 
الوضع المأس��اوي الذي يعيش��ه ع��دد كبير من 
البش��ر ح��ول العالم نتيجة ع��دم وجود مصارف 
صحي��ة، وكيف يؤث��ر ذلك عل��ى حياتهم وعلى 
صحتهم العامة. وب��ت ممتنة جدًا ألنني أعيش 
في بلد يوفر لي خدم��ة »الصرف الصحي« وأن 
لدين��ا محط��ة للتخلص م��ن الص��رف الصحي 
بطرق س��ليمة، وبت أكثر حمدًا وشكرًا هلل على 
الحياة التي نعيش��ها في مملكة البحرين وعلى 
هذه الخدم��ات التي نحظى به��ا ونعتبرها من 
بديهيات الحياة اليومية وال نعي أهمية وجودها 

وتأثيرها في حياتنا.
واآلن وأن��ا أكتب هذا المقال ف��ي زمن فيروس 
»كورونا«، أشعر بامتنان ش��ديد لنعمة الرعاية 
الصحية في البحرين، وبت أكثر امتنانًا للطواقم 
الطبية التي تحارب الفي��روس وتواجهه يوميًا، 
وال تخش��ى أن تدنو من��ه للقضاء علي��ه، بينما 
نه��رب نحن لنحمي أنفس��نا م��ن اإلصابة به.. 
تلك الطواقم الطبية تقوم في هذا الوقت بعمل 
جبار من أج��ل تقديم الرعاي��ة الصحية الالزمة 
للمصابين بفي��روس كورونا، حيث يقوم أعضاء 
تلك الطواقم بفح��ص كل الرحالت عبر مختلف 
المناف��ذ، مضحي��ن بصحتهم م��ن أجل الصحة 

العام��ة، ويقوم��ون بتقدي��م الرعاي��ة الصحية 
للمصابين بالمرض، وأيضًا يقدمون اإلش��راف 
والرعاية لألش��خاص الموجودي��ن في الفحص 

الطبي..
قس��م يؤدونه مف��اده التضحي��ة بأرواحهم من 
أجل خدمة اإلنس��انية من خالل تقديم الرعاية 
الطبية المناس��بة، اتضح جليًا خالل هذه األزمة 

الصحية التي اجتاحت العالم.
كأم، ب��ت ال أحتض��ن أبنائ��ي ف��ور عودتي من 
العم��ل، كنوع م��ن اإلج��راءات االحترازية.. فما 
بالكم بطبيب أو طبيب��ة.. ممرض أو ممرضة.. 
أو أي أحد من العاملين ضمن الكوادر المساعدة 
لتقدي��م الرعاي��ة الصحي��ة للمصابي��ن.. كيف 
لهم احتم��ال فك��رة نقلهم للع��دوى ألبنائهم 
وعوائله��م!! وعل��ى الرغم م��ن المخاطرة فهم 
يقوم��ون بعملهم على أكمل وج��ه، هؤالء هم 
جنود ه��ذه المرحلة.. وهم من يس��تحقون منا 

كل تقدير واحترام.

* رأيي المتواضع:
يق��وم كل ف��رد منا ب��دور في خدم��ة المجتمع، 
وتتفاوت هذه الخدمات من حيث درجة المخاطر 
فالعامل في اإلطفاء ليس كما العامل في وظيفة 
إدارية في مكتب مكي��ف؟؟ والعامل في مكافحة 
األوبئ��ة وتقدي��م الخدم��ات الصحي��ة في هذه 
األوقات ليس كأي موظف عادي، فلكم منا جزيل 
الش��كر والتقدير على ما تقومون به من واجب 

وطني مميز يستحق أن يسطر بماء الذهب.
نس��أل اهلل أن يحفظك��م ويعينك��م عل��ى أداء 
مهامكم اإلنسانية لنصل بفضل اهلل وبفضلكم 

إلى بر األمان إن شاء اهلل.

البحرينية في يوم المرأة.. 
»المجلس األعلى للمرأة داعمًا«

ربم��ا غفلنا -ونحن الذين ال نغف��ل عن مكانة ودور 
المرأة البحرينية أب��دًا- عن االحتفاء باليوم العالمي 
للم��رأة والذي يص��ادف في الثامن م��ن مارس من 
كل عام، وذلك بس��بب الضجة الت��ي أحدثتها جلبة 
»كورونا« حتى سرقت منا الكثير من الوقت والجهد 
للحديث عن المرأة ف��ي يومها، ولكن، لم يغب عن 
بالن��ا أن نتجاهل هذا اليوم ألهميته. ومن هنا قررنا 
تن��اول بعض النق��اط واإلحص��اءات المهم��ة التي 
تخ��ص الم��رأة البحرينية في ذكرى الي��وم العالمي 

للمرأة.
لقد كف��ل الدس��تور البحرين��ي المش��اركة الكاملة 
ف��ي الحي��اة العامة، كحق الترش��ح، وح��ق االنتخاب 
واالس��تفتاء العام، وحق تولي الوظائف العامة، وحق 
تأسيس واالنضمام إلى الجمعيات بمختلف صنوفها.

أما بالنسبة للنسب واإلحصاءات، فقد سجلت المرأة 
البحرينية ما نس��بته 43% م��ن توافقها مع أولويات 
العم��ل الحكومي، و78% نس��بة توافقه��ا مع رؤية 
البحري��ن االقتصادي��ة 2030. أما بالنس��بة لألرقام 
األخ��رى، فقد س��جلت الم��رأة البحرينية ما نس��بته 
19% في الس��لطة التش��ريعية، و23% في المجلس 
المُعي��ن »الش��ورى«، و15% م��ن أعض��اء مجلس 
النواب. كما وصلت نس��بة أعداد القضاة من النساء 
البحريني��ات 11%، ودخ��ول 1976 منه��ن للمج��ال 
العدلي والقانوني، أما الطبيبات فقد بلغت نسبتهن 
66%، وفي المج��ال الصحي بلغت أعدادهن 1941. 
ه��ذا وأرق��ام البحرينية تزحف لألم��ام وتتمدد، فقد 
بلغت نس��بة الس��فراء منهن إلى 15% كس��فيرات، 
وحصوله��ن أيضًا على نس��بة 31% م��ن المناصب 
الدبلوماس��ية، ودخول 1972 بحرينية مجال العمل 

الدبلوماسي. أما األكاديميات، وصلت نسبتهن إلى 
نحو %47.

فيما يخ��ص األرق��ام العالمية، فقد س��جلت المرأة 
البحرينية كأس��رع معدل نمو للمشاركة االقتصادية 
للمرأة، وذلك وفقًا لمنظمة العمل الدولية، فجاءات 
النس��ب كاآلت��ي: 52% العام��الت البحريني��ات في 
القطاع العام، و35% العام��الت في القطاع الخاص، 
و43% نس��بة رائ��دات األعم��ال م��ن مجم��وع رواد 
األعمال. أما مؤش��ر س��د الفجوة بين الجنسين في 
مختل��ف القطاعات وعل��ى المس��توى الوطني، فقد 

بلغت نسبته %64.
ه��ذه األرقام الرائع��ة والمتقدمة للم��رأة البحرينية 
توضح إصرارها وتمس��كها بالس��ير بخطوات واثقة 
نحو المس��تقبل، فهناك الكثير م��ن األرقام الكبيرة 
والمهم��ة ال يس��ع لن��ا المج��ال لذكره��ا ف��ي هذه 
العجال��ة، وهذا لم يتحقق لوال جهودها الش��خصية 
ف��ي تطوي��ر نفس��ها، ودع��م الحكوم��ة لبرامجها 
ومخططاته��ا، كم��ا ال ينبغ��ي إغفال أكب��ر الجهات 
الداعم��ة للمرأة البحرينية وعلى رأس تلكم الجهات 
»المجل��س األعلى للم��رأة« بقيادة صاحبة الس��مو 
الملكي األميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة 
ملك مملكة البحرين رئيسة المجلس األعلى للمرأة 
حفظه��ا اهلل ورعاها. هذا الدعم والتحفيز المس��تمر 
للمرأة البحرينية من ط��رف المجلس األعلى للمرأة 
جاء بثماره بش��كل مباش��ر، ولربما هذا الدعم الذي 
أوصل المرأة البحريني��ة للعالمية في غضون أوقات 

قياسية فائقة ومذهلة.

»للحديث بقية«

عالج »كورونا« بالبرمجة 
الربانية الكونية »2-1«

بينما تعيش الكوادر الطبية واألمنية في حالة 
اس��تنفار عليا لمكافحة فيروس كورونا، ويعبر 
الناس ح��ول العالم هلعه��م وذعرهم، يعيش 
قليل من الناس حياة طبيعية جدًا ويكرس��ون 
جهودهم وتركيزهم على إنجازاتهم وأهدافهم 
في الحياة، مغردين خارج الس��رب ويحيون في 
عالم آخر ذهنيًا. ولعل من المهم أن نتس��اءل 
حول تلك اإلرادة الحديدية والتركيبة النفسية 
الفري��دة التي تجعل منهم غي��ر مبالين ولكن 
بثقة وثب��ات، فبينما ننتقد بع��ض الالمبالين 
على غير وعي وهدى من المتعاطين مع األمور 
بجه��ل، يأت��ي أولئ��ك الراس��خون والثابتون، 
لتجدهم محصنين في أجس��ادهم ونفوس��هم 
دونًا عن اآلخرين، فهل ذلك نية أطلقها هؤالء 

لتمنحهم الحصانة أم ماذا؟
ف��ي اآلون��ة األخي��رة، ظه��ر بع��ض ه��ؤالء 
األشخاص ليفسروا أس��باب ثباتهم دونًا عن 
بقية الناس حول العالم، ويكشفون لنا أسرارًا 
من حياته��م ليتخذ الناس من حولهم طريق 
الخالص والسالمة. ولعل من المثير أن يجتمع 
أغلب أولئك عل��ى أن العالج الفعال للفيروس 
أو الوقاي��ة من اإلصابة ب��ه كامنة في عملية 
التفكير وطرق إدارته إدارة فاعلة وذكية. وكان 
م��ن بين م��ن تناولوا الموض��وع بطرح مثير 
ومتعدد األبعاد بث مباش��ر على اإلنس��تغرام 
في حساب األستاذ محمد المؤذن المتخصص 
ف��ي عل��م النف��س واالجتم��اع ي��وم الثالثاء 
الماضي، بمعية أ.أحمد فضل والدكتورة ندى 
الحس��اوي، اللذين يش��تركان معه في ابتكار 
تقنية »VMG« »تقنية السعادة واإللهام في 
مجال المساعدة الشخصية والنمو والتطور في 
الحياة والعمل«، وقد تناول الثالثة المبتكرين 

للبرنامج موضوع »سر المناعة الذاتية«.

وكان من بين ما ركزوا حديثهم عليه الجانب 
المتعل��ق بالبع��د النفس��ي، وكي��ف أن ضبط 
األفكار وبالتالي ضبط المش��اعر يس��هم في 
تحقيق الس��عادة ومن ثم رف��ع المناعة، ورغم 
أن الحديث في ذلك الب��ث كان عميقًا وعلميًا 
أكثر، إال أنني س��أوجز بعض ما جاء فيه وأجده 
مفي��دًا للقارئ ف��ي مقال من جزئي��ن، إذ ركز 
المتحدث��ون عل��ى أن تقني��ة »VMG« ترك��ز 
ف��ي المق��ام األول على إيج��اد القيم��ة العليا 
للف��رد والتي من خاللها يظهر الس��ر الكامن 
وراء وجوده في هذه الحي��اة، فُكٌل خلق لغاية 
محددة وفق نظام كوني ش��امل متوازن قدره 
اهلل بدق��ة ال متناهي��ة، وأن الخ��روج عن تلك 
القيم��ة العليا يخرج المرء م��ن غايته األصلية 
ف��ي الوجود ما يجعله غير منس��جم مع الكون 
بما يكفي. أما إن مارس اإلنس��ان حياته وفق 
تل��ك الغاي��ة، فإنه بال ش��ك س��يفعل قانون 
التس��خير الكوني لصالح��ه وبالتالي يرفع من 
مستوى حفاظه على جسده سليمًا معافى، هذا 
فضاًل عن أن الجانب النفسي لإلنسان سيكون 
منضبط��ًا أكثر إذا ما تواف��ق العقل مع القلب 

وجاء السلوك متزنًا ترجمانًا لذلك التوافق.

* اختالج النبض:
البرمجة الكونية الربانية جعلت من اإلنس��ان 
ق��ادرًا عل��ى تحصين نفس��ه وضم��ان بقائه 
وس��عادته على األرض إذا ما تماشى مع غاية 
وج��وده وبالتالي ضبط تفاعالت��ه العامة مع 
الكون، وه��و أول الطريق للمعاف��اة الدائمة 
وللتش��افي من كافة األمراض بم��ا في ذلك 
في��روس »كورون��ا«، غير أن ثم��ة تفصيالت 
أخرى تبلور مسألة التش��افي، فإلى لقائنا غدًا 

إن شاء اهلل.
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الصدق فيما نكتب 
وفيما نقول هو أهم 
ما يطلب من اإلنسان 

اليوم النزاهة فيما 
نكتب وفيما نقول 
يعني فيما يعنيه 

كسر قشرة اللياقة 
المزيفة والوقاحة 

الفجة في آن

كمال الذيب

العامل في مكافحة 
األوبئة وتقديم 

الخدمات الصحية في 
هذه األوقات ليس 
كأي موظف عادي 

فلكم منا جزيل 
الشكر والتقدير على 

ما تقومون به من 
واجب وطني مميز 

يستحق أن يسطر بماء 
الذهب

د. لولوة بودالمة

هذه األرقام الرائعة 
والمتقدمة للمرأة 

البحرينية توضح 
إصرارها وتمسكها 
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يمكن تجنبها لو التزم الجميع مسؤولياتهم
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حان الوقت إلعداد 
علماء المستقبل وإنشاء 

مختبرات علمية

في ظ��ل ما يوجه��ه العالم م��ن انتش��ار فيروس 
كورونا )كوفي��د 19(، والمس��اعي الحثيثة للقضاء 
على المرض من خالل وضع آليات متعددة وقائية 
واحترازي��ة ته��دف إل��ى تطويق هذا الوب��اء الذي 
انتش��ر بلمحة بصر وبأعداد يومي��ة خيالية، وكان 
حصيل��ة الوباء ضحاي��ا المرض إصاب��ات وحاالت 
وف��اة، وما بين الخ��وف والهلع واالحت��راز، ما هي 
خططنا المستقبلية إزاء هذا الفيروس والفيروسات 

الفتاكة القادمة ال قدر اهلل؟ 
مملك��ة البحرين واحدة من ال��دول المتضررة من 
ه��ذا الوباء العالم��ي بالرغم من الجه��ود الجبارة 
للفري��ق الوطن��ي للتص��دي لفي��روس كورونا في 
احتواء المصابين بالمرض وبنس��بة ش��فاء عالية 
بآلية ممنهجة أش��ادت دول كبرى بذلك ليس في 
احت��واء الفيروس فحس��ب وإنما ف��ي إدارة األزمة 

بعيدة عن التخوي��ف أو الوعيد. وقد كان للمجتمع 
البحرين��ي دور فاع��ل ف��ي التع��اون المس��تمر مع 
الفريق الوطن��ي ووزارة الصحة الذي ينم عن وعي 
تام وتحمل للمس��ؤولية المجتمعية المشتركة مع 
الحكومة الموقرة لصد األزمات بروح عالية كواجب 
دين��ي ووطني وبعزم لمواجه��ة الخطر والحد من 

انتشار الفيروس. 
فف��ي ظ��ل ذلك كل��ه م��ع األزم��ة العالمي��ة التي 
نعيشها نستنبط أنها ليس��ت مجرد أزمة أو محنة 
يواجهها العالم وإنما هي مواجهة حقيقية إلعادة 
بناء لقدراتنا ومهاراتن��ا وإمكانياتنا أمام الفيروس 
والتفكير الصحيح لهندس��ة توجهاتنا نحو التنمية 
المستدامة في اس��تثمار العقول الوطنية من أجل 
البن��اء ومحارب��ة الك��وارث التي قد تعت��ري دروب 
التطور والتقدم في إطار الخطط المستقبلية التي 

لم نتطرق لها من قبل، ولكن آن األوان بأن نواجه 
النق��ص في مملكتنا الغالي��ة، فالمجتمع البحريني 
والكثي��ر م��ن المجتمعات ف��ي انتظار لق��اح لعالج 
فيروس كورون��ا بينما هن��اك دول تحمل علماءها 
قضية مصيرية إليجاد عالج يخدم اإلنس��انية، وال 
ش��ك فيه فإنه في حال التوصل إلى لقاح مناس��ب 
فس��وف تخصص الدول ميزاني��ة ضخمة من أجل 
شراء اللقاح للتخلص من شبح »كورونا«. والسؤال 
ألم يئ��ن لمملك��ة البحرين بأن تس��تثمر العقول 
البحريني��ة الوطني��ة في إع��داد علماء المس��تقبل 
ومن خالل إنشاء مختبرات علمية في مجال صناعة 
األدوية والعقاقير الطبية وإجراء البحوث االبتكارية؟

لقد حاز الذكاء االصطناعي واالس��تثمار في الفضاء 
كل األولوي��ات، وقد بادرت مملك��ة البحرين بكل 
ع��زم لمواكبة ه��ذا التط��ور ولكننا الي��وم بحاجة 
إلى مختب��رات علمي��ة بحرينية أيضًا تس��اهم مع 
المختب��رات العالمي��ة من أجل إنقاذ البش��رية. ما 
أصابنا هو محنة لنغتنمها كفرصة لمشروع وطني 
كما المش��اريع الكثيرة الناجحة التي س��اهمت في 
إب��راز اس��م البحرين ف��ي محافل كثي��رة وبصورة 
مش��رفة نفخ��ر جميع��ًا باإلنج��ازات العالمية التي 
حققتها المملك��ة، وأنا على يقين بأن كل بحريني 

قادر على أن يسابق العالم بإنجازات تفوق التصور 
متى ما سمحت له الفرصة باإلبداع واالبتكار. كلي 
أمل بأن تبادر الحكومة الموقرة بمس��اهمة التجار 
والمس��تثمرين في إعداد علماء المستقبل وإنشاء 

مختبرات علمية.    

* كلمة من القلب:
كل الش��كر والتقدير لمدرس��ة عب��د الرحمن كانو 
الدولية على جهودهم الحثيثة مع تالميذ المدرسة 
فبعد اإلعالن عن أول إصابة في البحرين بفيروس 
»كورون��ا« بادرت إدارة المدرس��ة في اليوم التالي 
بقياس درجات الح��رارة للتالميذ وذلك حرصًا على 
س��المة وصحة الطالب. والش��كر موص��ول أيضًا 
لطاقم التدريس والمش��رفين في المدرس��ة على 
التواصل المس��تمر م��ع أولياء األم��ور للتأكد من 
عملية س��ير التعليم ع��ن بعد ومتابع��ة الواجبات 
الدراس��ية مع أخذ بعين االعتب��ار مالحظات أولياء 
األم��ور، فبالتأكيد تحدي��د نقاط الق��وة والضعف 
ف��ي عملي��ة التعليم عن بعد يس��اهم في تحصيل 
التلميذ الدراس��ي بصورة صحيحة، ش��كرًا مدرسة 

عبدالرحمن كانو.

 ما أصابنا هو محنة لنغتنمها كفرصة لمشروع وطني كما المشاريع 
الكثيرة الناجحة التي ساهمت في إبراز اسم البحرين في محافل 

كثيرة وبصورة مشرفة

»انثبر«! بهذه الكلمة العامية التي تعني ابَق في 
مكانك وال تخرج من بيتك خاطب أحد األطباء 

البحرينيين النشيطين مجتمعيًا في رسالة فيديو 
نشرها الجميع قبل أيام وشرح من خاللها أهمية 

البقاء في البيت

»انثبر« مكانك 
تكن وطنيًا

نُِسبَ ألحد الصينيين أنه قال إنه لم يكن يتوقع أبدًا أن يأتي اليوم الذي يتمكن 
في��ه من خدمة وطنه فقط ببقائه في البيت. فالمكوث في البيت في مثل الظروف 
الت��ي فرضها في��روس كورونا )كوفيد 19( وطنية ومش��اركة فاعل��ة في محاربته، 
وه��ذا هو ما ينبغي أن يدركه الجمي��ع ويلتزم به. ولوال أن األمر كذلك لما أقدمت 

الحكومات على تعطيل المدارس واألعمال والكثير من األنشطة. 
لألسف ال يدرك البعض هذا األمر وينظر إليه من زاوية أن بقاءه في الحجر المنزلي 
يعن��ي أنه محبوس ومعطل وال قيمة له فيكس��ر القرار ويخرج إل��ى الناس، بل أن 
بعضًا من هذا البعض يعمد إلى مخالفة القرار بعد أيام معتقدًا أنه »صاغ س��ليم« 
وأن��ه ال يمك��ن أن يكون حاماًل للفي��روس أو مصابًا به، ولهذا ف��إن الحكومات ال 
تتردد في مثل هذه الظروف واألحوال عن معاقبته ومنعه من دخول األماكن ذات 
العالقة بوظيفته وعمله بل وتحويله إلى النيابة العامة للتحقيق معه وربما يتجاوز 

األمر ذلك فيصل إلى محاكمته. 
»انثب��ر«! بهذه الكلم��ة العامية التي تعن��ي ابقَ في مكان��ك وال تخرج من بيتك 
خاطب أحد األطباء البحرينيين النشطين مجتمعيًا في رسالة فيديو نشرها قبل أيام 
الجميع وش��رح من خاللها أهمية البقاء في البيت فت��رة ال� 14 يومًا وعدم الخروج 

منه لو كان »محكومًا« بالعزل المنزلي، وعدم خروج اآلخرين منه إال للضرورة.
مجتمعن��ا مثله مثل أي مجتمع عربي ال يمتل��ك بعضه هذه الثقافة التي تتوفر في 
ج��ل أو ربما كل المجتمعات الغربي��ة والمتقدمة، ولهذا ف��إن المعنيين بمكافحة 
الفي��روس يعانون من عدم التزام البع��ض بقرار الحجر المنزلي، بل أنه في بعض 
المجتمع��ات العربية حص��ل أن عمد بعض من تم إدخاله إل��ى الحجر الصحي إلى 
اله��روب من المكان. وهناك أم��ر آخر وهو أن البعض في هذه المجتمعات يرفض 
األخذ باألس��باب ويستشهد باآليات القرآنية التي تحث وتؤكد على أهمية االتكال 
على اهلل س��بحانه وتعالى فيقصد كل تجمع »بعض رجال الدين عمدوا إلى توجيه 
رسائل فيديو قصيرة تحث على عدم االلتزام بقرارات الحجر المنزلي والذهاب إلى 
المساجد للصالة والدعاء، من باب أن هذه الظروف تستوجب اللجوء إلى اهلل، من 
دون أن ينتبه إلى أن الصالة يمكن أن تكون في البيوت وأن اهلل يسمع دعاء عباده 

أينما كانوا«.
هي ثقافة مجتمع أو باألحرى بعضه، لكن ألن الظرف ال يس��مح بالتهاون في هذا 
األم��ر لذا فإن��ه ال مفر من إحداث تغيي��ر في هذه الثقافة »طي��ب غصب« وفرض 
السلوكيات التي تنقذ الناس من الذي هم فيه، وهذا ال يمكن أن يحدث إال بتطبيق 
القان��ون بصرامة ومن دون اس��تثناء، فالعزل يعني الع��زل، ومخالفته يعني تحمل 
المخال��ف للعقوبات التي يحددها القانون. وه��ذا ما تأكد في األيام الماضية حيث 
تمت معاقبة الذين خالفوا وقرروا أنهم أصحاء وال يحتاجون إلى الدخول في العزل. 
مثال آخر على الس��لوكيات التي ينبغي أن تتغير المصافحة وتبادل القبالت تعبيرًا 
عن المحبة، ف��ألن الظرف مختلف لذا صار مهمًا إحداث التغيير المطلوب. في هذا 
الصدد بادر بعض المؤثرين من المس��ؤولين والنجوم إلى توجيه رسائل مباشرة 
إل��ى العامة كي يتوقفوا عن تلك العادة مؤقتًا ويكتف��وا بتوجيه التحية من بعيد، 

فالمحبة في القلب وعدم المصافحة ال يعني التقليل من التقدير واالحترام. 
بالطب��ع مثل هذا األم��ر يحتاج إلى زمن، حي��ث العادة تحكم والتغيير في س��لوك 
المجتمع ال يأتي س��ريعًا والبعض غير مؤهل الس��تيعاب هذا التغيير وال يدرك أنه 
بالتزامه بالسلوكيات الجديدة يمارس دورًا وطنيًا مهمًا... ولكن ال مفر من فرض 

هذه الثقافة.

Thu 19 Mar 2020السنة 15   |السنة 15   | العدد 5213   |  الخميس 24 رجــب 1441هـ   |

ال تضيعوا جهود 
 الطواقم الطبية 

بـ »االستهتار«!

أكثر ما نفخر به في البحرين، أننا نمتلك حس��ًا وطنيًا عاليًا لدى الش��ريحة 
الغالب��ة من المواطني��ن، باألخص مم��ن يوضعون في اختب��ارات مهنية 

لمواجهة ظروف صعبة وطارئة. 
والي��وم س��نجد أن الطواق��م الطبي��ة م��ن أطب��اء وطبيب��ات، وممرضين 
وممرض��ات، وكل من له واجب مخت��ص في الجانب الطبي، كلهم يبذلون 
جه��ودًا جب��ارة ومضاعفة، بل مضني��ة، ألجل التعامل مع تفش��ي فيروس 

كورونا الذي صنفته منظمة الصحة العالمية ك�»وباء«. 
ال ب��د من تذكر نقط��ة هامة جدًا، أج��زم بأن كثيرين يم��رون عليها مرور 
الكرام، في ظل األخبار التي تنتشر بسرعة وتتوالد بشأن الفيروس، أال وهي 
دور كل فرد ينتمي للجس��د الطبي في البحرين، إذ ال تشافي دون معالجة، 

وال تأكد من السالمة دون فحوص، وهذا ما يقوم به هؤالء األبطال. 
الي��وم إن كان��ت البحرين نجحت في التعامل مع ه��ذا الوباء، وحجمت من 
عملية انتشاره، وتكللت الجهود بشفاء أعداد كبيرة، فإن هذا يعود لفضل 
اهلل ث��م توفيقه لجهود كوادرن��ا الطبية جميعهم دون اس��تثناء، وهو أمر 
يجعلن��ا كبحرينيين نفخر بأن لدينا هذه الكتيب��ة المخلصة مهنيًا ووطنيًا، 

وتداعيها وتضحياتها ومخاطرتها بأنفسها وسالمتها. 
لكن مثلما قلنا دائمًا بأن الدولة عبر أجهزتها الرسمية لن تتصدى لظاهرة 
تفش��ي فيروس كورونا لوحده��ا، ألن طرف المعادلة المه��م أيضًا يتمثل 
بالمواطن، هذا المواطن الذي عليه أن يتحمل مسؤوليته ويقوم بواجبه. 
المش��كلة أنن��ا ن��رى حاالت تبين التس��اهل ف��ي عملية فهم »مس��ؤولية 
المواط��ن«، وكأن بعض الناس تأخذ األمور بالمس��لمات، وترى أن دورها 
ال يعن��ي قيامها بأي ش��يء، وهذا فه��م غير صحي��ح، ألن المواطن إن لم 
يس��توعب أن عليه مسؤولية وأنه شريك في كل شيء، فإننا نواجه مشكلة 

بالفعل. 
اليوم األرقام التي تعلن، والحاالت التي ترصد، خاصة الحاالت التي ال تلتزم 
بعملي��ة الحجر والعزل المنزلي، تبين أن هناك نوعًا من »االس��تهتار« غير 
المقبول في ظل »االستنفار« الشامل الذي تقوم به الدولة، والذي يتفاعل 

معه الغالبية. 
هناك حاالت فردية لم تلتزم باإلرش��ادات والتعليمات، فأدى ذلك لتفش��ي 
الفي��روس، وإصابة أن��اس أبرياء ال عالقة لهم س��وى عملية »المخالطة«، 
وه��ذا م��ا أدى لبذل جه��ود أكب��ر، كان يمك��ن تجنبها لو تمث��ل الجميع 

بمسؤوليته، ولو التزم الكل باإلجراءات والتعليمات. 
كل م��ا يحصل قد يس��بب لي اإلحباط لو كنت أحد عناص��ر الطاقم الطبي 
ال��ذي يعم��ل ويجته��د ويضح��ي ويخاطر بس��المته، فقط ألجل س��المة 
اآلخرين. إذ أتخيل أن هؤالء األبطال من العاملين في الس��لك الطبي وهم 
بعد كل التعب والجهد يرون بأن الحاالت تكثر فقط ألن الناس لم يلتزموا 

بمسؤوليتهم. 
لذلك رس��التنا ومناش��دتنا هنا لجميع المواطنين والمقيمين، بأال تضيعوا 
جه��د ه��ؤالء الس��اهرين عل��ى راحتك��م، فه��ؤالء األطب��اء والممرضون 
والمسعفون وغيرهم هم اليوم على »جبهة« حالهم حال الجندي والشرطي 
الذي يقف على »جبهة« لحماية الوطن وأهله. هم يعملون ألجل حمايتكم 

وتجنيبكم الخطر ومعالجتكم إن ال سمح اهلل أصبتم بهذا المرض. 
نرجوك��م ال تضيع��وا جهوده��م، ال تحبطوه��م، ال تصعب��وا األم��ور أكثر 
عليهم، فهؤالء بسبب قسمهم لمهنة الطب اإلنسانية، وبسبب وطنيتهم 
وإخالصهم للبحرين، يخاطرون بس��المتهم ألجلك��م، فتمثلوا بدوركم وال 

تذهبوا تعبهم عبر االستهتار والتساهل.
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الخـــاص يعكس الرؤية الدقيقة، والتعامل 
الحفـــاظ  وضمـــان  والمـــدروس،  المتقـــن 
علـــى االســـتدامة فـــي النمـــو االقتصـــادي، 
لألســـر  المعيشـــي  االســـتقرار  وتحقيـــق 
البحرينية.وأشارت إلى أن اإلستراتيجية 
الشـــاملة والمتكاملـــة التـــي تتبعهـــا مملكة 
البحريـــن، والنابعـــة مـــن االهتمـــام البالـــغ 
والرؤيـــة الحكيمـــة لجاللة الملـــك، تعكس 
الجهـــود  توحيـــد  فـــي  الدولـــة  اهتمـــام 
انعكاســـات االنتشـــار  لمواجهـــة  الوطنيـــة 
العالمي لفيـــروس كورونا ) كوفيد 19( بما 
يحافـــظ على صحـــة وســـالمة المواطنين 
والمقيمين، والحرص على استمرار برامج 
المســـتدامة،  التنميـــة  ومســـيرة  الدولـــة 
والوصـــول إلـــى الغايات الوطنيـــة الرامية 
وذكـــرت  المواطنيـــن.  مصلحـــة  لتحقيـــق 
أن التوجيهـــات الملكيـــة الســـامية لدعـــم 
المواطنين واالقتصاد، ستمكن الدولة من 
مواصلـــة البرامج التنموية، وتنفيذ خطط 
التطويـــر والنمـــاء، كمـــا سيشـــكل دعامـــة 
قوية للقطاع الخاص، وتحقيق االطمئنان 

واالستقرار االجتماعي لدى المواطنين.
لمكافحـــة  الوطنـــي  الفريـــق  أن  وأكـــدت 
الفيـــروس، وفـــي ظـــل مـــا يحظـــى به من 
متابعٍة حثيثة ومستمرة ودعم ال محدود 
مـــن قبل ولـــي العهد نائـــب القائـــد األعلى 
الـــوزراء  مجلـــس  لرئيـــس  األول  النائـــب 
ســـلمان  األميـــر  الملكـــي  الســـمو  صاحـــب 
بـــن حمـــد آل خليفة يســـير بخطـــى واثقة 

لتجاوز أزمة الفيروس.

حميدان: الحكومة تدفع رواتب البحرينيين 

العاملين في “الخاص” 3 أشهر 

أشـــاد وزيـــر العمـــل والتنميـــة االجتماعية 
الملكيـــة  بالتوجيهـــات  حميـــدان  جميـــل 

الســـامية لعاهـــل البـــالد صاحـــب الجاللـــة 
الملـــك حمد بن عيســـى آل خليفة لتوحيد 
انعكاســـات  لمواجهـــة  الوطنيـــة  الجهـــود 
االنتشـــار العالمـــي لفيـــروس كورونـــا على 
المســـتوى المحلي بما يحافظ على صحة 
وســـالمة المواطنين والمقيميـــن بالتوازي 
مع استمرار برامج الدولة ومسيرة عملها، 
المســـتدامة  التنميـــة  مســـاعي  وتحقيـــق 
قـــرارات  ومتابعـــة  المواطنيـــن،  لصالـــح 
الحكومة برئاســـة رئيـــس الوزراء صاحب 
الســـمو الملكـــي األميـــر خليفة بن ســـلمان 
آل خليفـــة وأوامر ولي العهـــد نائب القائد 
مجلـــس  لرئيـــس  األول  النائـــب  األعلـــى 
الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر 
ســـلمان بن حمد آل خليفـــة بإطالق حزمة 
مالية واقتصادية؛ لتوفير السيولة الالزمة 
للقطاع الخـــاص للتعامل مع آثار األوضاع 
الراهنـــة للتصـــدي للفيـــروس حفاظا على 

النمو المستدام.
الملكيـــة  التوجيهـــات  أن  وأكـــد حميـــدان 
الســـامية بإطـــالق الحزمـــة المالية تســـهم 
فـــي معالجة أية آثار مرتقبة قد تؤثر على 
حياة المواطنين واســـتقرارهم المعيشـــي، 
ومـــن أبرزهـــا ضمـــان اســـتقرار الوظائـــف 
وتوفير فـــرص العمل للمواطنين في حال 
حدوث أية تأثيرات سلبية على االقتصاد.
وقـــال إن تكفـــل الحكومـــة بدفـــع رواتـــب 
البحرينيين العامليـــن في القطاع الخاص 
 2020 للعـــام  ويونيـــو  ومايـــو  ألبريـــل 
وفقـــا لمـــا هو مســـجل لـــدى الهيئـــة العامة 
للتأمين االجتماعي، ســـيضمن االســـتقرار 
بمســـتوى  المســـاس  وعـــدم  واالســـتدامة 
المعيشة للمواطنين، وكذلك سيعزز قدرة 
أصحـــاب العمـــل في حـــال تعرضهـــم ألية 
آثار ســـلبية جـــراء تأثـــر األعمـــال ووتيرة 
االقتصاد بجعلهم أكثر قدرة على مواجهة 
أية ظروف اســـتثنائية ناتجـــة عن الوضع 

العالمي القائم.
وأوضح أن دعم األجور سيتم باالستفادة 
من وفورات صندوق التأمين ضد التعطل 
التي أســـهم فيها العمـــال وأصحاب العمل 
والحكومـــة، وهـــذا هـــو الوقـــت المناســـب 

االســـتقرار  فـــي  الصنـــدوق  يســـهم  لكـــي 
علـــى  ســـتنعكس  واالســـتدامة، وفوائـــده 
العمـــل  وأصحـــاب  والموظفيـــن  العمـــال 
والمجتمع عموما، وسيسهم في االستقرار 
االقتصـــادي وتقليل أية آثـــار غير مرغوبة 
من دواعي تأثير انتشـــار فيروس كورونا، 
بكلفـــة تبلـــغ 215 مليـــون دينـــار لتغطيـــة 
أبريل ومايو ويونيو 2020، بمعدل شهري 
يفـــوق 70 مليـــون دينـــار، ويشـــمل جميـــع 
البحرينيين العاملين في منشـــآت القطاع 
الخـــاص الذيـــن يبلـــغ عددهـــم نحـــو 100 
ألف موظف وعامل مســـجلون لدى الهيئة 

العامة للتأمين االجتماعي.
وسيتم في األيام القليلة المقبلة استكمال 
والقانونيـــة  الدســـتورية  اإلجـــراءات 
المطلوبـــة؛ لوضـــع القـــرار موضـــع التنفيـــذ 
اإلعـــالن  لذلـــك  تبعـــا  وســـيتم  الفعلـــي، 
عـــن اإلجـــراءات التنفيذيـــة بشـــأن ســـبل 

االستفادة من القرار.

“رجال األعمال”: تحريك عجلة 

االقتصاد في ظل األوضاع

ثمنـــت جمعية رجـــال األعمـــال البحرينية 
التوجيهات الملكية الســـامية لعاهل البالد 
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســـى آل 
خليفة لتوحيـــد الجهود الوطنية لمواجهة 
للفيـــروس  العالمـــي  االنتشـــار  انعكاســـات 
علـــى المســـتوى المحلي بمـــا يحافظ على 
والمقيميـــن  المواطنيـــن  صحـــة وســـالمة 
بالتـــوازي مـــع اســـتمرار برامـــج الحكومة؛ 

للحفاظ على المكتسبات الوطنية.

كما ثمنت عاليا قرارات الحكومة برئاســـة 
رئيـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي 
األمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وأوامر 
ولي العهد نائب القائد األعلى النائب األول 
لرئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحب الســـمو 
الملكي األمير ســـلمان بن حمـــد آل خليفة 
بإطـــالق حزمة ماليـــة واقتصادية؛ لتوفير 
الســـيولة الالزمة للقطـــاع الخاص للتعامل 
مـــع المرحلة الراهنـــة، ومن أجـــل الحفاظ 
للمملكـــة  االقتصاديـــة  المكتســـبات  علـــى 

وتحريك عجلة االقتصاد الوطني.
وقالت الجمعية في بيانها: “تابعنا باهتمام 
بالغ المبادرة السامية بإطالق حزمة مالية 
واقتصاديـــة بقيمة 4.3 مليار دينار، والتي 
تضمنت العديد من القرارات واإلجراءات 
المهمة للغاية، والتي ستساهم في تخفيف 
آثار األزمة العالمية الراهنة وســـتصب في 
دعـــم الجهود للعبور من هذه األزمة بأمان 
بما يرســـخ من الثقـــة في إجراءات الدولة 
فـــي حماية االقتصاد الوطني في مختلف 

الظروف”.
الزيانـــي  خالـــد  الجمعيـــة  رئيـــس  وأشـــاد 
لولـــي  والمتمّيـــزة  االســـتثنائية  بالجهـــود 
العهـــد نائـــب القائـــد األعلى النائـــب األول 
لرئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحب الســـمو 
الملكي األمير ســـلمان بـــن حمد آل خليفة؛ 
الحتـــواء األضرار والتقليل من التداعيات 
الســـلبية النتشـــار الفيروس ودعم القطاع 
الخـــاص قـــدر اإلمـــكان لكـــي يتمكـــن مـــن 
مواجهـــة اآلثـــار والتداعيـــات االقتصادية 
علـــى  والحفـــاظ  الفيـــروس  النتشـــار 

المكتســـبات وتخفيف األعباء المالية على 
القطاع الخاص.

ـــن الزيانـــي إجـــراءات الحكومة لدعم  وثمَّ
الجهـــود  ظـــل  فـــي  الوطنـــي  االقتصـــاد 
اآلثـــار  لمواجهـــة  تبذلهـــا  التـــي  الكبيـــرة 
علـــى  المترتبـــة  واالقتصاديـــة  الماليـــة 
انتشـــار الفيروس على مختلف القطاعات 
التجاريـــة، وأعـــرب عـــن شـــكره وتقديـــره 
لمصـــرف البحريـــن المركـــزي علـــى اتخـــاذ 
اإلجراءات التنظيمية الحتواء التداعيات 

المالية الناتجة عن انتشار الفيروس.

هجرس: دور مهم للمبادرة في 

المرحلة المقبلة

أشـــاد رئيـــس جمعيـــة التطويـــر العقـــاري 
بتوجيهـــات  هجـــرس  عـــارف  البحرينيـــة 
ســـمو ولـــي العهـــد بإطـــالق حزمـــة ماليـــة 
الالزمـــة  الســـيولة  لتوفيـــر  واقتصاديـــة 
للقطـــاع الخـــاص للتعامـــل مـــع األوضـــاع 

الراهنة للتصدي لفيروس كورونا.
كمـــا أكـــد هجـــرس أن المبـــادرة الكريمـــة 
حـــرص  تعكـــس  العهـــد  ولـــي  ســـمو  مـــن 
القيادة الرشـــيدة في مواجهـــة التحديات 
مـــن  للفيـــروس،  المصاحبـــة  االقتصاديـــة 
خـــالل مبـــادرة غيـــر مســـبوقة فـــي تاريخ 
مـــن ٨  بتوفيـــر حزمـــة  البحريـــن  مملكـــة 
مبـــادرات قّيمـــة بقيمـــة 4,3 مليـــار دينـــار 
بحريني. ونوه بسرعة االستجابة من سمو 
ولـــي العهد لمطالـــب المواطنيـــن والقطاع 
الخاص الســـيما أن هذه المبادرة ســـتلعب 
دورا مهمـــا في المرحلـــة المقبلة من خالل 

الدعـــم المقـــدم للقطاع الخـــاص خصوصا 
للشركات الناشـــئة والصغيرة والمتوسطة 
للحفاظ على مكانتها واســـتعادة نشـــاطها 
بشـــكل تنافســـي والنهـــوض بمســـؤولياتها 
وأدوارهـــا الريادية والتنافســـية، كما أثنى 
على نظرة سمو ولي العهد الثاقبة وجهود 
الفريق الحكومي في إطالق هذه المبادرة 
التي تعتبر أولى المبادرات على المستوى 
العالمـــي، ويأتـــي ذلك ضمن أهـــداف رؤية 

مملكة البحرين االقتصادية 2030.
ودعـــا هجرس شـــركات التطويـــر العقاري 
مـــع  التعـــاون  إلـــى  العقـــارات  ومـــالك 
المواطنين والمســـتثمرين في هذه الفترة 
عبر تقديم التسهيالت الالزمة للمواطنين 
والمســـتثمرين، عبـــر تأجيـــل أو تخفيـــض 
المســـتحقات فـــي الفتـــرة المقبلـــة حتـــى 
نصـــل إلـــى حالـــة مثلـــى مـــن التكاتـــف مع 
فريـــق العمـــل الحكومي، شـــاكرا الحكومة 
الرشـــيدة لما توليه من اهتمام للمواطنين 
بتأكيدها أن سالمة المواطنين والمقيمين 
في مملكة البحرين لهـــا األولوية القصوى 

في هذه المرحلة.

“جمعية التدريب”: البحرين مثال 

يحتذى بإدارة األزمات

أشـــاد أعضـــاء جمعيـــة البحريـــن للتدريب 
وتنمية الموارد البشرية وجميع منتسبيها 
بالجهـــود الوطنيـــة التـــي يبذلهـــا الفريـــق 
الوطني لمكافحة الفيروس، والتي جاءت 
انعكاًســـا لتنفيـــذ توجيهـــات جاللـــة الملك 
لتحقيـــق األمن واالســـتقرار فـــي المجتمع 
عبـــر تكاتـــف جميـــع المؤسســـات المعنيـــة 
في البالد لنشـــر الوعي الصحي والتصدي 
لهـــذا الفيروس، بقيـــادة حكيمة من جانب 
صاحـــب الســـمو الملكـــي ولي العهـــد نائب 
القائد األعلى النائب األول لرئيس الوزراء، 
والتـــي أثبتت للعالم بأســـره بـــأن البحرين 
األزمـــات.  إدارة  فـــي  بـــه  يحتـــذى  مثـــال 
وأعربـــوا عن خالـــص اعتزازهـــم بما تبذله 
القيادة الرشـــيدة من جهود مســـتمرة نحو 

تعزيز األمن الصحي للجميع.

المنامة - بنا

جاللة الملك يتلقى 
شكر خادم الحرمين

تــلــقــى عــاهــل الـــبـــاد صــاحــب الــجــالــة 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة برقية 
المملكة  عاهل  أخيه  من  جوابية  شكر 
الــعــربــيــة الــســعــوديــة الــشــقــيــقــة خـــادم 
بن  سلمان  الملك  الشريفين  الحرمين 
برقية  على  ردا  سعود،  آل  عبدالعزيز 
ــاة صــاحــب  ــ ــمــعــزيــة فـــي وفـ ــتــه ال جــال
سعود  بن  طــال  األمير  الملكي  السمو 

بن عبدالعزيز آل سعود )رحمه هللا(.
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خالد الزياني جميل حميدانفوزية زينل

محرر الشؤون المحلية

المنامة - بنا

تـــرأس عاهل البـــالد القائد األعلى رئيس 
مجلـــس الدفاع األعلى صاحـــب الجاللة 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة، بحضور 
ولـــي العهد نائـــب القائـــد األعلـــى النائب 
األول لرئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحب 
الســـمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل 
خليفـــة اجتماع المجلـــس األعلى للدفاع 

الذي عقد في قصر الصخير أمس.
وقـــد أكـــد جاللتـــه خـــالل االجتمـــاع أن 
الجهود اإلنسانية الوطنية الحثيثة التي 
يقودها صاحب السمو الملكي ولي العهد 
نائب القائـــد األعلى النائب األول لرئيس 
مجلس الوزراء لمواجهة فيروس كورونا 
)كوفيـــد 19( قد حققت نجاحًا مميزًا من 
خالل عمـــل الفريـــق الوطنـــي، وبتكاتف 
مختلـــف الجهـــات المعنيـــة، يســـاند ذلك 

وعي وتالحم أهل البحرين كافة.
كما قـــدم مستشـــار األمن الوطنـــي قائد 
الحرس الملكي اللواء الركن سمو الشيخ 
ناصر بن حمد آل خليفة إيجاز للمجلس 

علـــى  المدرجـــة  بالمواضيـــع  يتعلـــق 
جـــدول أعمالـــه والهادفة لرفـــع القدرات 
الدفاعية واألمنيـــة والصحية، حيث تم 
اتخـــاذ القرارات الالزمة لهـــا لكل ما فيه 
خيـــر وأمـــن وطننـــا العزيـــز ومواطنيـــه 

والمقيمين على أرضه الطيبة.
شـــكره  خالـــص  عـــن  جاللتـــه  وأعـــرب 
وتقديـــره لقـــوة دفـــاع البحريـــن ووزارة 
علـــى  الوطنـــي  والحـــرس  الداخليـــة، 
فـــي  للمســـاهمة  الســـامية  جهودهـــم 
التصـــدي لهـــذا الفيـــروس، مؤكـــدًا بـــأن 
المســـلحة  قواتنـــا  مـــن  الكبيـــر  الدعـــم 

لمواجهة هـــذا التحدي هو واجب أصيل 
تنهـــض بـــه وفـــق الخطـــط الموضوعـــة 
البحريـــن  أهـــل  وأمـــن  ســـالمة  لضمـــان 

جميعًا.
وأشـــار جاللته إلى أن ما تم إطالقه من 
حزمة اقتصادية ومالية بقيمة 4.3 مليار 
دينـــار وفق توجيهات جاللته الســـديدة، 
جـــاءت داعمة للجهود الوطنية المباركة 
لتخفيـــف انعكاســـات االنتشـــار العالمـــي 
علـــى   )19 )كوفيـــد  كورونـــا  لفيـــروس 
المستوى المحلي بما يحافظ على صحة 
وسالمة المواطنين والمقيمين بالتوازي 

مع استمرار مساعي التنمية المستدامة. 
منوهـــًا جاللته إلى أهمية ســـرعة اتخاذ 
اإلجراءات التشـــريعية الالزمـــة لتفعيل 
واالقتصاديـــة  الماليـــة  الحزمـــة  هـــذه 
لصالح المواطنين ومواصلة نمو القطاع 

الخاص البحريني.
وقال جاللته، إننا بكل االعتزاز نعرب عن 
خالص شـــكرنا وتقديرنا لألعداد الكبيرة 
من المواطنين والمواطنات التي بادرت 
لالســـتجابة للتطوع للمســـاهمة في هذا 
العمـــل الوطني الســـامي، وإن هذا ليس 
بغريب على أبناء البحرين في مثل هذه 

الظروف.
مضيفـــًا أن مـــا تحقق من نجـــاح وإنجاز 
مميز وكفاءه عالية أصبح موضع اإلشادة 
الدوليـــة وهـــو مـــا أكـــده تقريـــر منظمـــة 
الصحـــة العالميـــة التي أثنـــت على كافة 
إجـــراءات مملكـــة البحريـــن االحترازية 
والتدابيـــر الوقائيـــة واالســـتعداد المبكر 
وفق توصيات ومعاييـــر منظمة الصحة 
العالميـــة، واعتبـــرت المنظمـــة البحريـــن 
نموذجًا يحتذى به في التعامل الحتواء 
ومكافحـــة هـــذا الفيـــروس الـــذي يعاني 

منه العالم بأسره.

منوهًا بـــأن الوضع الصحي في البحرين 
مســـتقر،  الجميـــع  وبجهـــود  هللا  بحمـــد 
حيـــث نشـــهد باســـتمرار تعافـــي حاالت 
إضافيـــة واخراجهـــم مـــن مركـــز العـــزل 
والعـــالج بعـــد تلقيهـــم العنايـــة الصحية 
وفـــق أفضـــل المعايير الدوليـــة، وأضاف 
جاللته إننا ســـنواصل معًا عملنا الوطني 
المشـــترك آمليـــن أن يـــزول انتشـــار هذا 
الوبـــاء العالمـــي فـــي وقت قريـــب بعون 
هللا، متمنيـــًا للجميـــع اســـتمرار التوفيق 

ولوطننا العزيز دوام الرقي واالزدهار.

الــمــالــيــة ــة  ــزم ــح ال بتفعيل  الــكــفــيــلــة  ــراءات  ــ ــ اإلجـ اتـــخـــاذ  لــســرعــة  ــا  دعـ جــالــتــه 

“الصحة العالمية” 
أثنت على 

إجراءات المملكة  
االحترازية 

واالستعداد المبكر

اتخاذ القرارات الالزمة 
من قبل “األعلى 

للدفاع” لكل ما فيه 
خير وأمن الوطن 

والمواطنين

تطوع عدد كبير 
من البحرينيين 

للمساهمة بالعمل 
الوطني ليس بغريب 

على أبناء المملكة

إطالق الحزمة 
المالية لتخفيف 

انعكاسات 
االنتشار العالمي 
لفيروس “كورونا”

شكر وتقدير لقوة 
الدفاع والداخلية 
والحرس الوطني 
في مجابهتهم 

للفيروس

ــن “كــــورونــــا” ــ ــد قـــــــدرات الـــمـــواطـــنـــيـــن لـــمـــواجـــهـــة اآلثـــــــار الـــنـــاجـــمـــة ع ــ رفـ

فعاليات بحرينية تشيد بالتوجيهات السامية لدعم االقتصاد الوطني

العاهل: نجاح مميز للجهود الوطنية بقيادة سمو ولي العهد
جاللة الملك القائد األعلى يترأس، بحضور سمو ولي العهد، اجتماع المجلس األعلى للدفاع
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المنامة - بنا

للشـــؤون  الوزاريـــة  اللجنـــة  عقـــدت 
اجتماعهـــا  والتشـــريعية  القانونيـــة 
الـــدوري برئاســـة نائـــب رئيـــس مجلس 
الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للشـــئون 
القانونيـــة والتشـــريعية جـــواد العريض 
أمـــس بقاعـــة االجتماعات الكبـــرى بدار 
اللجنـــة  اســـتعرضت  الحكومـــة، حيـــث 
اللجنـــة  أعضـــاء  الـــوزراء  بحضـــور 
الموضوعـــات والمذكرات المدرجة على 
جـــدول أعمالهـــا، والتـــي تضمنـــت عددًا 
من مشـــروعات القوانيـــن و المعاهدات 
التفاهـــم  ومذكـــرات  واالتفاقيـــات 
والقرارات التي قامت اللجنة بدراستها 
بنـــاًء علـــى طلـــب الحكومـــة واتخـــذت 
بشـــأنها اإلجراءات والتوصيات الالزمة 
مجلـــس  إلـــى  لرفعهـــا  تمهيـــدًا  فيهـــا 
الـــوزراء الموقـــر للنظر واعتمـــاد ما يراه 
نظـــرت  كمـــا  خصوصهـــا.  فـــي  مناســـبًا 
اللجنـــة باإلضافـــة إلـــى مـــا تقـــدم عددًا 
مـــن مشـــروعات القوانيـــن المعـــدة بناًء 

المقدمـــة  بقوانيـــن  االقتراحـــات  علـــى 
بعـــد إعـــداد  التشـــريعية،  الســـلطة  مـــن 
الصياغـــة القانونيـــة لمشـــروعات هـــذه 
القوانيـــن مـــن هيئـــة التشـــريع والـــرأي 
القانوني وإعداد مذكرات رأي الحكومة 
بشـــأنها. وقامـــت اللجنـــة أيضا بدراســـة 
عدد مـــن االقتراحات برغبـــة المرفوعة 
إلـــى الحكومة من مجلـــس النواب، وقد 
أعـــدت اللجنة بشـــأن هـــذه االقتراحات 
مســـودة بـــرد الحكومة عليهـــا بناًء على 
مـــا يـــرد إلـــى اللجنة من ردود في شـــأن 
تلك االقتراحات من الجهات الحكومية 
المختصة وقـــررت اللجنة رفع مذكرات 
الرد المعدة في هذا الشـــأن إلى مجلس 
الوزراء التخاذ القرارات الالزمة بشأنها، 
هـــذا فضـــالً عمـــا قامـــت بـــه اللجنـــة من 
إبـــداء الـــرأي فـــي بعـــض الموضوعـــات 
المحالة إليها من مجلس الوزراء الموقر 
بناًء على طلبات من الوزارات والجهات 

الحكومية المختلفة.

“الدفاع” مستمرة في دعم الرياضة العسكرية“الوزارية القانونية” تستعرض جدول أعمالها
لمنتسبينا الدولية  اإلنجازات  وراء  السخي  الملكي  الدعم  العام:  القائد 

القائـــد  البـــالد  عاهـــل  رعايـــة  تحـــت 
األعلـــى صاحـــب الجاللة الملـــك حمد 
بـــن عيســـى آل خليفـــة، أقيـــم صبـــاح 
أمـــس، اليوم الختامـــي لكأس صاحب 
الجاللة ملك البالد القائد األعلى، وقد 
أنـــاب جاللتـــه القائد العام لقـــوة دفاع 
البحرين المشـــير الركن الشيخ خليفة 
بـــن أحمـــد آل خليفة لحضـــور البطولة 
التي شملت على المسابقات الختامية 
للضاحية العســـكرية للضباط لمســـافة 
الســـنوية  والرمايـــة  كيلومتـــرات   4
العســـكرية  الحبـــل  شـــد  ومنافســـات 
للوحدات بميدان الرماية اإللكتروني، 
الثانيـــة  ضمـــن االحتفـــاالت بالذكـــرى 
والخمســـين على تأســـيس قـــوة دفاع 

البحرين.
ولدى وصول صاحب القائد العام لقوة 
دفاع البحرين كان في استقباله وزير 
شـــؤون الدفاع الفريـــق الركن عبدهللا 
النعيمي، ورئيس هيئة األركان الفريق 
الركـــن ذيـــاب النعيمي، ووكيـــل وزارة 
الدفـــاع اللـــواء الركـــن الشـــيخ أحمـــد 
بـــن محمـــد آل خليفـــة، ومديـــر ديوان 
القيـــادة العامـــة اللـــواء الركـــن حســـن 

محمد سعد.
وبدأ االحتفال بعزف الســـالم الملكي، 
الذكـــر  مـــن  آيـــات  تـــالوة  تـــم  بعدهـــا 
االتحـــاد  مديـــر  ألقـــى  ثـــم  الحكيـــم، 
الركـــن  العميـــد  العســـكري  الرياضـــي 
محمد بـــن جالل كلمة بهذه المناســـبة 
رحـــب فيهـــا بالقائـــد العام لقـــوة دفاع 
الكبيـــر  بالدعـــم  مشـــيًدا  البحريـــن، 
والرعاية الحثيثة التي تلقاها الرياضة 
المســـؤولين  قبـــل  مـــن  العســـكرية 
بالقيـــادة العامـــة لقوة دفـــاع البحرين 
وعلى رأســـهم القائد العـــام لقوة دفاع 
تحقيـــق  فـــي  ســـاهم  مـــا  البحريـــن، 
العديـــد من اإلنجـــازات الرياضية على 
المســـتوى اإلقليمـــي والعالمـــي ورفـــع 
علم مملكة البحرين عالًيا في مختلف 

المحافل الرياضية.
لقـــوة  العـــام  القائـــد  أعطـــى  وبعدهـــا 
دفاع البحرين إشـــارة البـــدء النطالق 
منافسات مسابقة الضاحية العسكرية 
للضباط لمســـافة ٤ كيلومترات، والتي 
شارك فيها ضباط من مختلف أسلحة 

ووحدات قوة دفاع البحرين.
دفـــاع  لقـــوة  العـــام  القائـــد  وأشـــاد 
علـــى  القائميـــن  بجهـــود  البحريـــن 
صاحـــب  بطولـــة  منافســـات  تنظيـــم 
الجاللـــة عاهـــل البـــالد القائـــد األعلـــى 
كيلومتـــرات(   4( لمسافــــة  للضاحيـــة 
والرماية الســـنوية وبطولة شد الحبل 
العســـكرية للوحـــدات، وشـــكرهم على 
حســـن اإلعداد والتنظيم، مهنًئا جميع 
المشاركين على النتائج المتميزة التي 

حققوها خالل منافسات البطولة.

وأكد القائد العـــام لقوة دفاع البحرين 
أن قـــوة دفاع البحريـــن تؤمن بأهمية 
عامـــل  فهـــي  العســـكرية،  الرياضـــة 
مهـــم لرفـــع مســـتوى اللياقـــة البدنيـــة 
لمنتســـبيها، وتعـــد مـــن أهـــم الصفـــات 
العســـكري،  فـــي  توافرهـــا  الواجـــب 
علـــى  الدفـــاع  قـــوة  دأبـــت  وعليـــه 
تنظيم الفعاليـــات الرياضية المتنوعة 
ووضعـــت خططـــا تطويريـــة إلعـــداد 
العســـكرية  والمنتخبـــات  الفـــرق 
الرياضية، إضافة إلقامة المعســـكرات 
والخارجيـــة  المحليـــة  التدريبيـــة 
وتكثيـــف  العســـكرية  للمنتخبـــات 
المشـــاركات فـــي مختلـــف البطـــوالت 
والمســـابقات على المستويين المحلي 

والدولي.
وأشـــار الـــى أن اإلنجـــازات الرياضيـــة 
التـــي حققتهـــا المنتخبـــات الرياضيـــة 
في المحافل الدوليـــة والعالمية وكان 
آخرها فـــوز المنتخب العســـكري لكرة 

القـــدم لقوة دفاع البحريـــن بالميدالية 
الذهبيـــة فـــي دورة األلعـــاب العالميـــة 
العســـكرية الســـابعة، وكذلـــك حصول 
منتخـــب ألعاب القوى العســـكري لقوة 
ميداليـــات   9 علـــى  البحريـــن  دفـــاع 
ذهبية وفضية واحـــدة و7 برونزيات، 
باإلضافة إلى برونزية واحدة حصدها 
منتخـــب الجـــودو العســـكري، مـــا هي 
إال ترجمـــة حقيقيـــة للدعـــم الســـخي 
واالهتمـــام الكبير من لدن عاهل البالد 
القائـــد األعلـــى لقطـــاع الرياضـــة التي 
وصلـــت إلـــى مراحـــل متقدمـــة علـــى 

المستوى العالمي.
وأكد القائد العـــام لقوة دفاع البحرين 
أن قـــوة دفـــاع البحرين مســـتمرة في 
والعمـــل  العســـكرية  الرياضـــة  دعـــم 
على تســـخير كل اإلمكانات والســـبل، 
وحـــث الجميع إلى مواصلـــة االهتمام 
واالســـتعداد  العســـكرية  بالرياضـــة 
للمشـــاركة فـــي البطـــوالت المقبلة من 

أجـــل مواصلـــة اإلنجـــازات وتحقيـــق 
محفـــل  كل  فـــي  المتقدمـــة  المراكـــز 
فـــي  لالســـتمرار  رياضـــي  وميـــدان 
تحقيق اإلنجازات ومواصلة رفع علم 
مملكـــة البحرين في مختلف المحافل 
الرياضيـــة  والفعاليـــات  واألنشـــطة 

المحلية واإلقليمية والدولية.
وفي ختام المنافسات قام القائد العام 
لقـــوة دفاع البحريـــن بتوزيع الكؤوس 
على أوائـــل المتنافســـين وعلى الفرق 
التي أحرزت المراكـــز األولى، إذ حقق 
المـــالزم أول عمـــر خالـــد الزامـــل مـــن 
وحدة الصيانة الفنية المركز األول في 
مســـابقة الضاحية العســـكرية لمسافة 
)4 كيلومترات( للضباط على مســـتوى 
الفـــردي، وعلى مســـتوى الفـــرق أحرز 
المركـــز األول فريـــق القـــوة الخاصـــة 
الخاصـــة  القـــوة  وحققـــت  الملكيـــة، 
مســـابقة  فـــي  األول  المركـــز  الملكيـــة 
إســـقاط الصحون مسدس، فيما حقق 
فـــي  األول  المركـــز  الملكيـــة  الـــدروع 
مســـابقة إســـقاط الصحون بالرشيش، 
واحتلت القوة الخاصة الملكية المركز 
األول فـــي مســـابقة إســـقاط الصحون 

بالبندقية وفي منافسات شد الحبل.
وفي منافسات المحارب على مستوى 
الرقيـــب محمـــد  فقـــد حقـــق  األفـــراد 
عبـــدهللا جمعة مـــن الكتيبـــة الخاصة/  
مســـتوى  وعلـــى  األول،  المركـــز   83
الضبـــاط حقـــق النقيـــب خليفـــة ناصر 
الســـويدي المركـــز األول مـــن الكتيبـــة 
الحـــرس  حقـــق  فيمـــا   ،83 الخاصـــة/  
الملكـــي المركـــز األول علـــى مســـتوى 

الفرق.
كما حقق الحرس الملكي المركز األول 
لـــكأس صاحـــب الجاللة الملـــك القائد 
األعلـــى للوحدات المقاتلة للعام 2019 

.2020 -
في حين حققت الكتيبة الخاصة/  83 
المركـــز األول لـــكأس اللياقـــة البدنيـــة 
والتفوق الرياضي لوحدات قوة دفاع 
البحرين، فيمـــا حققت وحدة الصيانة 
الفنيـــة المركـــز األول فـــي منافســـات 
كأس صاحـــب الجاللـــة الملـــك القائـــد 
األعلى للوحدات اإلدارية لكرة القدم.

دفـــاع  لقـــوة  العـــام  القائـــد  وأعـــرب 
تقديـــره  خالـــص  عـــن  البحريـــن 
للمشـــاركين ومتمنًيـــا للجميع التوفيق 

والنجاح في البطوالت المقبلة.
المكتـــب  مديـــر  البطولـــة  وحضـــر 
العسكري لصاحب الجاللة الملك القائد 
األعلى، الشـــيخ عبدهللا بن ســـلمان آل 
خليفـــة، واألمين العام لمجلس الدفاع 
األعلـــى الفريـــق الركـــن الشـــيخ دعيج 
بـــن ســـلمان آل خليفة، وعـــدد من كبار 
ضباط قـــوة دفاع البحريـــن والحرس 

الوطني ووزارة الداخلية.

المنامة - بنا

المنامة - هيئة الّثقافة واآلثار

أكـــدت هيئـــة البحريـــن للثقافـــة واآلثـــار 
أنهـــا تكـــرس مســـاعيها واشـــتغاالتها من 
أجـــل اســـتعادة هـــذا الجامـــع، وذلـــك عبر 
إحيائه واستعادة دوره الوظيفي كجامٍع 
للمنطقـــة، وذلك تلبيـــًة لتوجيهات رئيس 
الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر 
خليفـــة بـــن ســـلمان آل خليفـــة، واعتنـــاًء 
باعتبـــاره  التاريخيـــة  ورمزيتـــه  بهويتـــه 
إرًثا إنســـانيًا ومكونًا عميقًا وأساســـيًا من 
تركيبة النســـيج العمراني الحضري. جاء 
ذلك في إشـــارٍة لمقطع الفيديو المتداول 
عـــن جامع الشـــيخ قاســـم المهـــزع الواقع 
المنامـــة القديم.واســـتعرض  فـــي ســـوق 
المقطـــع المتـــداول مجموعـــة مـــن الصور 
التـــي ال تعكـــس الوضـــع الحالـــي للجامع، 
إذ تعـــود االلتقاطـــات لفبرايـــر 2016 وما 
قبلهـــا والتي تم نشـــرها ســـابقًا عبـــر عدٍد 
مـــن التحقيقـــات فـــي الصحـــف المحلية. 
وأكـــدت الهيئـــة أن “جامع الشـــيخ قاســـم 
المهـــزع أحد أهـــم المالمح التي تشـــتغل 
عليها الثقافة كي تلهم المدينة التاريخية 
الجامـــع  هـــذا  يجســـد  حيـــث  أصالتهـــا، 
خصوصية واســـتثنائية تاريخية عريقة، 
كمـــا أن موقعـــه يســـتلزم دقـــة ومعاييـــر 
دقيقـــة كونـــه جـــزءًا مـــن نســـيٍج حيـــوي 
عريق”.  كما أوضحت الهيئة أن مشـــروع 

إحياء الجامع واســـتعادة دوره الوظيفي 
ورمزيتـــه يأتي في ســـياق اســـتراتيجية 
الموقـــع  تمـــت دراســـة  متكاملـــٍة، حيـــث 
الحضريـــة  والمكونـــات  الجامـــع  وكتلـــة 
بمعيـــة  المباشـــر هندســـيًا  فـــي محيطـــه 
خبـــراء واستشـــاريين فـــي العـــام 2014، 
وحصدت الدراســـة جائزة األمير سلطان 
بـــن ســـلمان للتـــراث العمرانـــي عـــن فئـــة 
البحـــث. وأوجـــدت الهيئة صيغـــة تعاوٍن 
وشـــراكٍة مـــع المجلـــس األعلى للشـــؤون 
اإلســـالمية فـــي ســـبتمبر 2019 مـــن أجل 
وتســـتعد  الجامـــع.  واســـتعادة  إحيـــاء 
الثقافـــة لمباشـــرة المرحلـــة الثانيـــة فـــي 
التنقيب، بهـــدف التوصل إلـــى معلومات 
أوســـع تســـاهم في وضع التصور النهائي 
للمشـــروع قبل التوصل لتصميمه النهائي 

وبدء أعمال التنفيذ.
واتخـــذت الهيئـــة الخطـــوات الالزمة من 
أجل حفظ وتأمين ســـالمة الموقع، حيث 
تمت أعمال إزالة المخالفات في ســـبتمبر 
الماضي، كما تم تســـوير الموقع منعًا ألية 
تعديات وتجاوزات تسيء لجامع الشيخ 
قاســـم المهـــزع، فيمـــا يواصـــل الخبـــراء 
والمختصـــون خطواتهم ومســـاعيهم من 
أجـــل إنجـــاز المشـــروع بما يليـــق بالقيمة 

التاريخية للمعلم األصيل.

الّثقافة: إعادة تأهيل جامع المهزع أولوية

الرفاع - قوة الدفاع

ألقى رئيس محكمة التمييز نائب 
رئيـــس المجلـــس األعلـــى للقضاء 
البوعينيـــن،  عبـــدهللا  المستشـــار 
بالكليـــة  للدارســـين  محاضـــرة 
الملكية للقيادة واألركان والدفاع 

الوطني.
وتحـــدث رئيس محكمـــة التمييز 
األعلـــى  المجلـــس  رئيـــس  نائـــب 
عـــن  المحاضـــرة  فـــي  للقضـــاء 
األعلـــى  القضـــاء  “دورمجلـــس 

مملكـــة  فـــي  التمييـــز  ومحكمـــة 
البحرين”، وفـــي نهاية المحاضرة 
عبـــر آمـــر الكليـــة الملكيـــة للقيادة 
واألركان والدفـــاع الوطنـــي عـــن 
شـــكره وتقديـــره لرئيـــس محكمة 
المجلـــس  رئيـــس  نائـــب  التمييـــز 
األعلى للقضاء على ما تفضل به، 
كما قـــام  بالرد على استفســـارات 
فـــي  المشـــاركين  وتســـاؤالت 

الدورة.

البوعينين يحاضر في الكلية الملكية للقيادة

“السنية”: تحويل عدد من المساجد إلى جوامع
ــادة ــبـ ــعـ الـ دور  فــــي  ــات  ــعـ ــمـ ــجـ ــتـ والـ االزدحــــــــــام  لـــلـــحـــد 

قال رئيس مجلس األوقاف الســـنية الشـــيخ 
راشـــد الهاجـــري إن اإلدارة تقدر وتثمن عاليا 
توجيهـــات صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمد بن 
ومتابعـــة  البـــالد  عاهـــل  خليفـــة  آل  عيســـى 
صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد 
آل خليفـــة ولـــي العهـــد نائـــب القائـــد األعلـــى 

النائـــب األول لرئيـــس مجلـــس الـــوزراء، في 
اتخـــاذ العديد من الخطـــوات البارزة لتخطي 
المرحلـــة االســـتثنائية التـــي تمر بهـــا المملكة 
حاليا بســـبب فيـــروس كورونـــا )كوفيد19-(. 
وفي إطـــار اإلجراءات االحترازيـــة المتخذة 
للوقايـــة مـــن الفيـــروس كورونـــا والحـــد مـــن 
الجميـــع،  ســـالمة  علـــى  وحفاًظـــا  انتشـــاره، 
وإيمانـــا مـــن إدارة األوقـــاف بدورهـــا اتجـــاه 

مـــن  للتقليـــل  حلـــول  وإيجـــاد  المجتمـــع، 
فـــي  واالجتماعـــات  والتجمعـــات  االزدحـــام 
دور العبادة والمرافـــق التابعة لها، أكد رئيس 
األوقـــاف الســـنية تحويـــل عدد من مســـاجد 
مملكـــة البحريـــن إلـــى جوامع مؤقتـــة للفترة 
المقبلة حتى إشعار أخر. وأضاف أن اإلجراء 
يهـــدف إلـــى تخفيف مـــن معدل الزحـــام في 
الجوامـــع المعتمـــدة، ممـــا يســـهم فـــي تقليل 

كثافة مرتـــادي الجوامع أثناء صالة الجمعة، 
ويســـهم في الحد من انتشـــار الفيروس. وأن 
الجوامـــع المحولة هـــي دفعة أولى في تنفيذ 
القـــرار، علـــى أن يتبع ذلـــك تخصيص جوامع 
أخـــرى الحقـــا. وأن اإلدارة فـــي تواصل دائم 
ومستمر مع الجهات الرسمية العليا للتنسيق 
والتشـــاور عـــن اإلجـــراءات التـــي من شـــأنها 
الحفاظ على أمن وسالمة وصحة المجتمع.

المنامة - األوقاف السنية

أهابـــت إدارة األوقـــاف الجعفريـــة باألهالـــي والقائميـــن علـــى 
المســـاجد وإدارات المآتـــم والحســـينيات بضـــرورة االمتنـــاع 
فـــورًا عن إقامة مجالـــس العزاء العامة للمتوفين أو األنشـــطة 
االجتماعيـــة ذات الطابـــع العـــام بما فيهـــا حفالت عقـــد القران 
واألعـــراس وغيرهـــا وااللتزام التـــام باإلجـــراءات والتعليمات 

الصـــادرة عـــن الجهات الرســـمية المختصـــة. جاء ذلـــك تنفيًذا 
لتعليمـــات الفريـــق الطبـــي الوطنـــي للتصدي لفيـــروس كورونا 
“كوفيد 19”، كما دعت اإلدارة األهالي لاللتزام بالتعليمات التي 
ســـيتم اإلعالن عنها بخصوص إجـــراءات الدفن وعدد حضور 
المشـــيعين واالقتصـــار علـــى ذوي الفقيد من الصلة المباشـــرة 

بعـــدٍد محـــدود وعدم التجمـــع بما ال يتجـــاوز العدد المســـموح 
به لحين انتهاء اإلشـــعار بهذا الشـــأن. شاكرين للجميع تفهمهم 
لإلجـــراءات المؤقتـــة واالســـتثنائية وذلـــك فـــي إطـــار إعـــالء 
المصلحـــة العامة لحفظ األرواح واألنفس وحفاظًا على صحة 

وسالمة الجميع حفظ هللا الجميع من كل سوء ومكروه.

“الجعفرية” تدعو لوقف أنشطة المآتم ومجالس التعزية
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مروة خميس

ال استثناء لزوجة صاحب العمل بشكل مطلق من التغطية التأمينية
“وزير المالية” ردا على رمزي: القاعدة العامة شمول جميع العاملين في “الخاص”

الوطنـــي  واالقتصـــاد  الماليـــة  وزيـــر  أكـــد 
الشـــيخ ســـلمان بـــن خليفـــة آل خليفة أنه 
لـــم يســـتثن أفـــراد أســـرة صاحـــب العمـــل 
ومـــن ضمنهـــم الزوجـــة بشـــكل مطلق من 
التغطية التأمينية، بل اشترط الستثنائهم 
لهـــم،  العمـــل  إعالـــة صاحـــب  أن تتحقـــق 
فمتـــى ما تبين قیام عالقـــة عمل حقيقية 
بين صاحـــب العمل وأيا من أفراد أســـرته 
المشـــمولين باالســـتثناء، وانتفـــت إعالتـــه 
لهم، فيتم شمولهم في التغطية التأمينية، 
واألمـــر متحقق حاليا ومطبق على العديد 
مـــن المؤمـــن عليهـــم ممـــن يثبت بشـــأنهم 

انتفاء شرط اإلعالة.
جاء ذلك في رده على سؤال عضو مجلس 
الشـــورى هالة فايز بشـــأن أسباب استثناء 
زوجة صاحب العمل من الخضوع لقانون 
بالمرســـوم  الصـــادر  االجتماعـــي  التأميـــن 

بقانون رقم )24( لسنة 1976.
وأشـــار إلـــى أن القاعدة العامـــة في قانون 
التأميـــن االجتماعـــي هـــي شـــمول جميـــع 

العامليـــن في القطاع الخاص في التغطية 
التأمينية، وأن االستثناء من هذه القاعدة 
جـــاء محـــددا علـــى ســـبيل الحصـــر فـــي 
فئـــات معينـــة مع بيـــان تفصيلي لشـــروط 

االستثناء.
وقـــال: ينص البند رقـــم )9( من المادة رقم 
)3( من قانـــون التأمين االجتماعي الصادر 
بالمرســـوم بقانـــون رقم )24( لســـنة 1976 

علـــى: “أفـــراد أســـرة صاحب العمـــل الذين 
يعملون معه ويعولهم فعال، ويقصد بأفراد 
واألبنـــاء  الزوجـــات،  أو  الزوجـــة  األســـرة 
واإلخـــوة الذيـــن تقـــل أعمارهـــم عـــن 18 
سنة، والبنات واألخوات غير المتزوجات، 
والوالـــدان”، ويتضـــح مـــن النـــص أنـــه لـــم 
يســـتثن أفراد أســـرة صاحـــب العمل ومن 
ضمنهم الزوجة بشـــكل مطلق، بل اشترط 

الســـتثنائهم بـــأن تتحقـــق إعالـــة صاحـــب 
العمـــل لهـــم، فمتـــى مـــا تبين قیـــام عالقة 
عمـــل حقيقيـــة بيـــن صاحـــب العمـــل وأيٍّ 
من أفراد أســـرته المشـــمولين باالســـتثناء 
وانتفـــت إعالتـــه لهـــم، فيتم شـــمولهم في 
التغطيـــة التأمينية، واألمـــر متحقق حاليا 
ومطبـــق علـــى العديـــد من المؤمـــن عليهم 

ممن يثبت بشأنهم انتفاء شرط اإلعالة.
وأوضـــح أنـــه ســـبق وأن ناقـــش مجلـــس 
النـــواب فـــي جلســـته العشـــرين مـــن دور 
االنعقـــاد الحالـــي مقترحـــا بقانـــون يقضي 
بإلغـــاء البند رقم )9( المـــادة )3( من قانون 
التأمين االجتماعي المشار إليه آنفا بحيث 
يتم شـــمول أفراد أسرة صاحب العمل في 
التغطيـــة التأمينية وتمـــت الموافقة عليه، 
حيـــث توافقـــت الهيئة العامة مـــع أهداف 
االقتـــراح بقانون مع ضرورة ربط ســـريان 
أحـــكام القانـــون على أفراد أســـرة صاحب 
العمل بقيود محددة تكفل عدالة وسالمة 

تطبيق القانون.

“الصحة العالمية”: البحرين تصّدت للوباء بأعلى المستويات

العمل مستمر على تأمين وصول الدفعة الثانية من إيران

ال عـــاج لكورونـــا قبـــل عـــام واحتـــواء الفيـــروس مســـؤولية الجميـــع

ـــة اإلجـــاء المقـــررة اليـــوم المانـــع: الطائـــرة المســـتأجرة اعتـــذرت عـــن رحل

أشــاد المكتــب اإلقليمــي لشــرق المتوســط لمنظمة الصحة العالميــة بجهود مملكة البحرين فــي احتواء ومنع 
انتشــار فيروس كورونا )COVID-19(، والتي تأتي بإشــراف مباشــر من ولي العهد نائب القائد األعلى النائب 
األول لرئيــس مجلــس الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي األميــر ســلمان بــن حمــد آل خليفــة، مؤكــدا أن جهــود 
البحرين المتواصلة لضمان الحفاظ على صحة وسالمة جميع المواطنين والمقيمين، والمتمثلة بالتحقيقات 
الوبائية الموسعة باإلضافة إلى حصر أماكن تواجد المصابين والمخالطين ووضع تدابير احترازية لمكافحة 
العــدوى، واســتحداث مراكــز مخصصــة للعــزل والعــالج تحــت إشــراف فريــق طبــي مختــص، يعكــس مــدى 
التزامهــا بالبرتوكــوالت العالجيــة المعتمــدة وتطبيقهــا لإلجــراءات الوقائيــة والرقابية لتعزيز ســبل التصدي 
لهــذا الفيــروس، حيــث أثبتت التقارير التزام المملكة بتطبيق اإلرشــادات والتعليمــات التوعوية الصادرة من 

منظمة الصحة العالمية.

 وأثنى المكتب اإلقليمي للشرق 
الصحـــة  لمنظمـــة  المتوســـط 
العالميـــة فـــي مؤتمـــر صحفـــي 
عقده بمقره فـــي القاهرة أمس 
عبـــر تقنيـــة الفيديـــو علـــى مـــا 
البحريـــن  مملكـــة  بـــه  قامـــت 
بتقديمها نموذجا متميزا بشأن 
الوقائيـــة  والتدابيـــر  التوعيـــة 
لجميـــع المواطنيـــن والمقيمين 
خـــالل  مـــن  مختلفـــة،  بلغـــات 
موقـــع وزارة الصحة ومختلف 
أن  مؤكـــدا  اإلعـــالم،  وســـائل 
فريقـــا  أسســـت  البحريـــن 
اســـتراتيجية  وضـــع  وطنيـــا 
محكمة الحتواء ومنع انتشـــار 
الفيـــروس تمثلـــت باالســـتعداد 
المبكـــر للتصـــدي للفيروس من 
خـــالل اإلجـــراءات االحترازية 
قبـــل تفشـــيه فـــي الصيـــن، إلى 
جانـــب وضـــع الخطـــط لتعزيـــز 
والرصـــد  التشـــخيص  آليـــات 
والمراقبـــة، كمـــا أشـــاد المكتب 
التي  باإلجـــراءات االحترازيـــة 
اتخذتهـــا المملكـــة عبـــر تأميـــن 
المنافـــذ من خـــالل آلية خاصة 
بمطار البحرين الدولي وجســـر 
الملـــك فهـــد والموانـــئ، ومنعها 
للقادميـــن من الـــدول الموبوءة 
الدخـــول إليهـــا وتعليق وتقليل 
دول  مـــن  الجويـــة  الرحـــالت 

المنطقة.
من جانبه، قدم المدير اإلقليمي 
لمنظمة الصحة العالمية للشرق 
المنظـــري،  أحمـــد  المتوســـط 

خالل المؤتمر الصحفي ملخصا 
المنظمـــة  تقييـــم  نتائـــج  عـــن 
وتوصياتهـــا الرئيســـة فـــي كل 
ودولـــة  البحريـــن  مملكـــة  مـــن 
الكويت و العراق وإيران، حيث 
أشـــاد باإلجـــراءات االحترازية 
والتدابيـــر الوقائيـــة التي تقوم 
بهـــا البحريـــن الحتـــواء ومنـــع 
انتشار فيروس كورونا )كوفيد 
19( بما يســـهم في حفظ صحة 
وسالمة المواطنين والمقيمين.

وأضاف أنه تم اإلبالغ عن اكثر 
مـــن 18 ألـــف حالـــة إصابـــة في 
إقليـــم شـــرق المتوســـط وذلك 
في 18 بلدا، منها 1010 حاالت 
وفـــاة تـــم اإلبـــالغ عنهـــا فـــي 7 
بلـــدان، مؤكدا أن دول المنطقة 
حـــاالت  فـــي  تزايـــدا  تشـــهد 
للمـــرض،  المحلـــي  االنتقـــال 
وهذا أمر يدعو للقلق ويتطلب 
التعجيـــل أكثـــر ببـــذل وتوحيد 

الجهود.
 مـــن جهتـــه، أشـــاد استشـــاري 

مخاطـــر  بوحـــدة  الوبائيـــات 
العـــدوى فـــي منظمـــة الصحـــة 
الخولـــي،  أمجـــد  العالميـــة 
التـــي  والمبـــادرات  بالجهـــود 
لمســـها وفد المكتـــب اإلقليمي 
للمنظمـــة أثنـــاء زيارتـــه لمملكة 
منوهـــا  مؤخـــرا،  البحريـــن 
التـــي  النوعيـــة  باإلجـــراءات 
قامت بها المملكة، ومن ضمنها 
إجراء فحـــص فيروس كورونا 
الحـــاالت،  آلالف   )19 )كوفيـــد 
االســـتيعابية  القـــدرة  ورفعهـــا 
لمراكز الفحص والحجر والعزل 
إضافة الســـتحداثها  والعـــالج، 
باســـتقصاء  خاصـــة  لجنـــة 
المخالطيـــن لحاملـــي فيـــروس 

.)COVID-19( كورونا
الخـــاص  المبعـــوث  وأشـــارت 
للمديـــر العـــام لمنظمـــة الصحة 
العالمية، مها الرباط، من جهتها، 
إلـــى أن هنـــاك تجـــارب عالميـــة 
للوصـــول للعالجات المناســـبة، 
منوهـــة بـــأن العـــالج يجـــب أن 

يمر بعدة مراحل خالل إنتاجه 
لالســـتخدام،  اعتمـــاده  وقبـــل 
مبـــادرات  هنـــاك  أن  موضحـــة 
مبشـــرة، مشـــددة علـــى أنـــه لن 
يكـــون هنـــاك عـــالج للفيـــروس 
خـــالل شـــهر أو شـــهرين، ولـــن 
إال  متوفـــرا  العـــالج  يكـــون 
بعـــد عـــام علـــى األقـــل، مردفًة، 
الصحـــة  منظمـــة  فـــإن  ولهـــذا 
العالميـــة تدعـــو كل دول العالم 
احتـــواء  علـــى  والمجتمعـــات 
المـــرض من خـــالل اإلجراءات 
المســـؤولية  مؤكـــدة  الســـليمة، 
الكاملة التي تقع على كاهل كل 
فرد من خالل اتباع اإلجراءات 

مع عدم الخوف.
ودعت المنظمة كافة الشـــركاء 
فـــي مختلف أنحـــاء العالم إلى 
التعـــاون المشـــترك فـــي كافـــة 
المجـــاالت بمـــا يخـــص احتواء 
ومكافحـــة هذا الوبـــاء، مؤكدة 
ضـــرورة دعمهـــا فـــي مواجهـــة 
أن  علـــى  مشـــددة  كورونـــا، 
هـــو   ”19  - “كوفيـــد  فيـــروس 
وبـــاء عالمي، وأبـــدت قلقها من 
ســـرعة تفشـــي الوباء في كافة 
أنحـــاء العالـــم، وكانـــت منظمة 
الصحة العالميـــة قد أعلنت أنه 
تم تسجيل نحو 200 ألف حالة 
مصابـــة بفيـــروس كورونـــا في 
150 دولـــة حول العالم بينهم 8 

آالف حالة وفاة لحد اآلن.

أكــد وكيــل وزارة الصحــة وليــد المانــع أن العمل جاٍر على اســتكمال إجــراءات وصول الدفعة الثانيــة من المواطنين 
ضمــن خطــة اإلجــالء التي تقوم بها الــوزارة للمواطنين المتواجدين في إيران وفق إجراءات ُمحكمة طبًيا ومعتمدة 
دولًيا، مشــيًرا إلى أن الوزارة كانت قد اســتأجرت طائرة إلجالء الدفعة الثانية اليوم الخميس، إال أن الشــركة التي 
تم االتفاق على تســيير الرحلة  معها اليوم اعتذرت عن القيام بها، الفًتا إلى أن الوزارة ما زالت تســعى إليجاد بدائل 

مناسبة في أقرب وقت ممكن.

الـــوزارة  أن  المانـــع  وأوضـــح 
نحـــو  جهودهـــا  فـــي  مســـتمرة 
تكثيـــف اإلجـــراءات االحترازيـــة 
والتدابير الوقائية الحتواء ومنع 
CO- كورونـــا  فيـــروس  )انتشـــار 

المواطنيـــن  بإخضـــاع   )VID-19
الذي يتم إجالؤهم فور وصولهم 
تحـــت  المختبريـــة  للفحوصـــات 
إشـــراف طاقم طبـــي متخصص، 
وبنـــاًء علـــى نتائـــج الفحوصـــات 

ســـيتم نقلهم ألحـــد مراكز الحجر 
مراكـــز  أو  االحتـــرازي  الصحـــي 
العـــزل والعالج، وفًقا لإلرشـــادات 
قبـــل  مـــن  المعتمـــدة  وللمعاييـــر 

منظمة الصحة العالمية.

أحمد المنظري

َحَمٌد َغدا َفخراً َلنا

ـــاْم ـــِلِك الُهَمـ ـــا الَمـ ـــا أيُّهـ َي

ـــي ـــبَّ ف ـــَت الُحـ ـــد َجَعل َفَلَق

ـــَد الُمــــروءِة ـــا َبلـ َو َجَعـلَتهـ

ـــٌة َجـنَـّ َبــــاُدَك  َحـَمــــٌد 

ـــِة  والتَّســـاُمِح ـ ـــُد الَمـَحبَـّ بلـ

ــوُدُه ــٌك ُجـــ ــا َمِلــيــ َو ِبهــ

َعـــــا َصـــرٌح  َبحَريُنَنــــا 

ــٍد ــُم  َقـاِئــ ــٌد  أَلعـَظــ َحـَمــ

ــًة ــم َواَحــــ ــٌد َبَنــيُتــ َحـَمــ

َبَلـــٌد ِبهـــا الَقاُنــــوُن ُدســـُتوٌر

ُحكـُمــــُه َمِليــــٌك  َحَمــــٌد 

َمـــا انـَفــــَكّ َيْعـُفــــو َرأَفـــَة

َقـلــــٌب  َكـِبـــــيٌر  َواِلــــــٌد

َو ِلـــــذا َفــــِإَنّ َقـُلـوَبـَنـــــا

َحَمــــٌد َيُقــــوُم ِبمــــا يــــَرى

ــا ــدا ِبهـــ ــاِح َبـ بـ ــوُر الصَّ ُنـ

ُشكــــٌر َوِعـرَفــــاٌن َلـُكــــم

َعاَشت َجِميُع ِفئاِت َشعِبِك

آِخــــي َعــــلَّمَتُهم أنـــَت  التَّ

ـــا ـــا أبــ ـــاُدك يـ ـــَدت ِبـ َفَغـ

َو أَلنَت َيــــا  َحَمــــٌد  َلَحاِرُســـنا

ــا ــٌم  اِنَّــمــ ــٌك َحـِلـيـــ ِمـِلــ

َمـــن يعــــِرِف األَســـَد الَهُصوَر

ِبأرِضـنــــا األَمـــاَن  َنَشـــَر 

َو َقــــِد اطَمــــَأنَّ الـــُكلُّ , ِفيها

ِحــــلٌم َو َعـــــدٌل ِحكَمــــٌة

ــِذي الَـّ الَمولـــى  ِرضـــا  إلَّ 

ِبالَحــــقِّ َيصــــدُح دائمــــاً

ــا ــراً َلَنــ ــدا  َفخــ ــٌد َغــ َحَمــ

ِفـــي ُكلِّ َمحـَفــــِل ِعـــــزٍَّة

ــٌة ـــ ــَي َجـمَّ ــُكم ِهـ َفِفضاُلــ

َمهَمــــا أحــــاِوُل َعـدَّهــــا

َدُكم َفــــَدَعوُت َربِّـي أَن ُيَسدِّ

ُيبـِقــــيَك َربُّــــَك َشاِمـخــــاً

أََبــــَداً  َنــــَظُلّ  ُجــــُنوَدُكم

ــــَك ل  ُنـــــــاْم إنَّـــــا  ِبُحـبِـّ

ـــِة ُمسَتــــَداْم أرِض الَمَحـبَـّ

ـــاْم السَّ و  هــــامِة  والشَّ

ـــاْم ـــين األَنـ ـــٌة بــ ــ ـــي ِقمَّ ِه

والــــِوآْم والــــتَّآِخي 

َهــــطٌل َكَغيــــٍث ِمـــن َغَمــــاْم

ِبَمِلـــــيِكِه  َعــــاِلي الَمـَقـــــاْم

ُمَتَمِكـــٌن  َمَســـَك  الـزَِّمــــاْم

ِللَعــــدِل ل أَحــــٌد   ُيَضــــاْم

َظــــــاْم النِـّ ِلـــــذا ســـــاَد  

فـــي ُكلِّ مــــا  َيقِضـــي  َقـــَواْم

والَعـفـُو ِمــــن ِشَيِم الِعَظـاْم

للـــــِوْلِد  ُكــــَلّ  الَخــــيِر  َراْم

َحَمــــٌد َتِهـيـُم  ِبـُكـم  ِهَيـاْم

ـــاْم ـــيَر الِقَيـ ِمـــن  واِجـــٍب  َخـ

ــاْم ــ ــَر َو  الظَّ ــُل  أدَبـ و اللَّيـ

ــا  َعِظــــيٌم   َو  احِتــــَراْم ِمنَـّ

فـــي  َســــاٍم  وانســـَجام

َبـــاَت ِعـنـَدهــــم الِتــــزام

سلمــــاَن   َملــــَفًى  ِللِكـــــَراْم

َتـنــــاْم ل  عـــــيٌن   َو 

ـــِدِه  ُحَســـاْم ِللَحــــزِم فـــي  َيـ

ــاْم ــي  ِلألجـــ ــَس  َيأِتـ َفَليـ

ِفرَدوُس َطاَب يِبها الُمَقـاْم

ـــَش َوالَحَمـــاْم يـــُر َعَشّ الَطّ

ـــراْم ـــُه  َمــ ـــَس  َلـ ـــرٌّ  َو  َلي َبــ

ُهــــــَو ُيــوِلـِه  ُكــــلَّ اهِتَمـاْم

ـــاْم ـــى الَم ـــي اهلِل  ل َيخَش ف

ـــدَّواْم ـــى   ال ـــَولُء  عل ـــُه ال َو َل

ِذكــــٌر  َلـُكــــم  َشَرفــاً  ُيَقــاْم

َو  َتّظــــلُّ  ِتــــذَكُر  ِبانِتـَظـاْم

أَعَيـــى  َفــــا  أجـــــُد  الَكــــاْم

الِخــــَتاْم ِمســـــُك  ذا   َو 

أَبـــــداً  ِبِظـــــلَِّك  ل  ُنَضـــــاْم

َيا  أيُّهــــا  الَمــــِلِك  الُهــَمـاْم

قصيدة مهداة إلى مقام

صاحب الجاللة الملك

حمد بن عيسى آل خليفة
ملك مملكة البحرين

بمناسبة صدور المرسوم الملكي الذي عفا جاللتُه 

ة بموجبه عن عدٍد كبيِر من المحكومين ِلسباب إنسانَيّ

د.عبد اهلل بن أحمد منصور آل رضي

بدور المالكي

18 ألف إصابة 
بالشرق المتوسط 

في 18 بلًدا 
منها 1010 
حاالت وفاة

 هالة فايزالشيخ سلمان بن خليفة

المنامة - بنا
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الشعوبيون الجدد... قصة تدمير سوريا )9(
سياســـة 96 القطرية انتهجت مواالة الشعوبيين الجدد العثمانيين والصفويين، 
لالنتقام من كل األنظمة العربية التي وقفت ضد سياسة الشيخ حمد بن خليفة 
والشيخ حمد بن جاسم المعروفين بـ “نظام الحمدين”، فمن أجل احتالل الشمال 
الســـوري، وإعطاء الجنوب السوري للصفويين، وإيجاد منطقة عازلة بالمنتصف 
الســـوري للتنظيمـــات اإلرهابيـــة مـــن القاعدة مـــرورا بداعش وانتهـــاء بالفصائل 
اإلرهابية الموالية للصفويين والعثمانيين، دعمت سياسة 96 القطرية السلطان 
الفرعوني وتاجر المآسي اإلنســـانية وتاجر التصريحات والتهديدات الصبيانية 
في أحالمه بإعادة احتالل سوريا العروبة وضمها إلى المعبد العثماني القوقازي 

النتن.
لكـــن الـــدب أدرك أن هنـــاك أطفـــاال لديهم أحالم باحتـــالل وتدمير ســـوريا، التي 
كانـــت مـــن عقـــود تشـــكل حليفا اســـتراتيجيا مهمـــا له، لذلـــك، عمد إلـــى مالعبة 
هؤالء األطفال كل حسب عقليته، فأقام حفلة سوتشي وحفلة أستانة، ورويدا 
رويـــدا بـــدأ هو والنظـــام بالزحف نحو الشـــمال، وحانت اللحظـــة التي كان الدب 
ينتظرهـــا منـــذ ســـنوات، وهي االنتقام لســـقوط الطائرة التي تم اســـتهدافها من 
قبل الطغرلي السلطان الفرعوني، وتم استهداف مرتزقة هذا السلطان في أكبر 
خسارة يتعرض لها، ولم يصدق عينيه، وعرف أن بداية السقوط بسوريا حانت، 
فلجـــأ لألوروبيين واألميركيين إلنقاذه، لكنه أحس أن الثمن الذي ســـيدفعه لهم 

هو أضعاف الثمن الذي سيقدمه للدب.
لهذا، ارتضى بأن يدفع الثمن للدب الروسي، فذهب لمنزل الدب، وتعرض إلهانة 
وتأخير وانتظار كســـر غروره، ونقلت ذلك كل وســـائل اإلعالم ومواقع التواصل 
االجتماعي، وجعلت هيبة وكبرياء سلطان الشواذ تهبط ألدنى درجة ليس فقط 
عند األمة العربية وعند الخونة الســـوريين ممن يسمون أنفسهم بالمعارضة، بل 

أيضا عند مريديه ومؤيديه.
وبعد اجتماع الدب مع سلطان الشواذ، وقيامه بدفع ثمن باهظ لهذا  «

الدب، مقابل أن يعطي الدب بعض الماء ليحفظ وجهه أمام الناس، تحت 
ستار توقيع اتفاق وقف إطالق النار، وهي المهلة التي سيطلق بعدها 

الدب عملياته الحقا، لكنس قاذورات سلطان الشواذ والخونة والعمالء 
من المعارضة، وطردهم من بقية الشمال السوري، بعد أن يدفع سلطان 
الشواذ ثمن كل عملية سقوط وهزيمة، مقابل حفظ ماء وجهه. وللقصة 

بقية.

tariq@cogir.org 

د. طارق آل شيخان

لوال منظمة مجاهدي خلق لما كان لملفات حقوق اإلنســـان في إيران والملف النووي 
وملف التدخالت في بلدان المنطقة وملف الفساد وغيرها مثل هذا الصدى والتأثير 
والتداعيات عليهم مع مالحظة أنهم دائما في عجلة من أمرهم التهام المنظمة بأنها 
تتصيـــد فـــي المياه العكرة وتســـتغل الظـــروف واألوضاع لتجعلهـــا لصالحها، غير أن 
الـــدور غيـــر العـــادي الذي تلعبه المنظمة على اثر انتشـــار فايـــروس كورونا، لن يكون 
كغيـــره مـــن األدوار الســـابقة والســـيما أن المنظمـــة تمســـك النظـــام من موضـــع األلم 
وتجلده بســـوط الحقائق واألدلة والمستمســـكات من حيث تورطه في جعل الشعب 
اإليرانـــي يصـــل إلـــى ما هـــو عليـــه اآلن، إذ إن 160 مدينـــة تواجه الفايـــروس وعدد 
الوفيـــات وتبعـــا لما أعلنته مجاهدي خلق وتناقلته وســـائل إعـــالم معتبرة وموثوقة 

تجاوز الـ 3650، فلذلك أكثر من معنى واعتبار.
تستر وتعتيم النظام اإليراني على تفشي فايروس كورونا في البالد، خطأ كبير جدا 
مـــن شـــأنه أن يرفع كل األغطية التي يســـتر بهـــا هذا النظام على الكثير من أســـراره 
وأمـــوره المختلفـــة والتي في كشـــفها وأخذها مـــن يد النظام كســـر أو تحطيم ألحد 
أضلعه، والرســـالة رقم 22 التي وجهها زعيم المقاومة اإليرانية مســـعود رجوي، إلى 
الشـــعب اإليرانـــي، هي واحدة من الرســـائل التي تســـير بهذا الســـياق، ونـــدرج أدناه 
النقـــاط التـــي تضمنتها حيث إن الشـــعب لو قـــام بذلك وهو أمر محتمـــل ووارد جدا 
والســـيما فـــي الظـــروف الحالية حيث النظام فـــي أضعف حاالته والشـــعب اإليراني 

فـــي أعلـــى درجات غضبه وســـخطه مع األخذ بنظر االعتبار أن هـــذا النظام ختم كل 
المصائب والويالت والمآســـي التي جلبها على الشـــعب اإليراني بهذا الوباء المميت 
وأن األيـــام القادمـــة قـــد تحمل في ثناياها أكثـــر من مفاجأة قاتلـــة للنظام، خصوصا 
بعد أن صارت المواجهة بين النظام والشعب مواجهة حياة أو موت، وأننا نميل إلى 

التصور بأنها قد تكون آخر الجوالت التي يواجهها هذا النظام.

بعض النقاط كما جاءت في الرسالة 22 لزعيم المقاومة اإليرانية الموجهة  «
للشعب اإليراني هي: “ارفعوا صوت االحتجاج في كل حي وحارة، إيران تصرخ. 

دعوا العالم يرى ويسمع، ليرى ويسمع أن الشعب اإليراني ال يريد كورونا وال 
الماللي”، “يجب انتزاع مستلزمات الرعاية الصحية والعالجية من أيدي النظام 
وإتاحتها ألبناء الشعب”، “يجب أن تكون مستشفيات قوات الحرس والمراكز 

الطبية لممثلي الولي الفقيه، والمجهزة بأحدث اإلمكانات الطبية، مفتوحة 
على جميع المرضى وتصبح متاحة لوصول المواطنين إليها، جميع المعدات 

الكبيرة والصغيرة في هذه المراكز هي ملك للشعب اإليراني”، “يجب على 
خامنئي أن ينفق 100 مليار دوالر من رأس المال وأصول “لجنة تنفيذ أمر 

خميني” الملعون والثروة الهائلة المتراكمة في تعاونيات الحرس والباسيج 
وقوى األمن الداخلي، ومؤسسة المستضعفين واألموال التي ينفقونها في 

العراق وريا واليمن وغزة ولبنان، مخصصة لصحة الشعب اإليراني ومعالجته. 
“إيالف”.

نزار جاف

قد تكون الجولة األخيرة )2(

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

للتواصل: 17111483

خطورة وسائل التواصل االجتماعي في قضية “كورونا”
ذات يـــوم، وفـــي مجلـــس ســـموه العامر تحدث ســـيدي صاحب الســـمو 
الملكي األمير خليفة بن ســـلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه 
هللا ورعاه، عن مخاطر وســـائل التواصل االجتماعي والعبث والتشويه 
واالستغالل الخاطئ لها، فهذا العالم االفتراضي خطر جدا ويحتاج إلى 
وعي وانتباه دقيق، حيث جدد ســـموه “التحذير من خطورة االستغالل 
الســـيئ لوســـائل التواصـــل االجتماعـــي فـــي بـــث األخبـــار والمعلومـــات 
الخاطئـــة والمضللـــة، وقـــال ســـموه.. يجـــب أن نكـــون يـــدا واحـــدة في 

مواجهة ذلك وأن نعمل على صده”.
وزير شؤون اإلعالم علي بن محمد الرميحي أكد خالل لقائه مع رؤساء 
تحريـــر الصحـــف المحلية أن شـــفافية المعلومات الصـــادرة عن الجهات 
المعنية كان لها دور كبير في إنجاح خطط التعامل والوقاية، وثقته بما 
يـــرد عبـــر اإلعالم الرســـمي بالرغم من وجود تحدي التشـــويش الذي قد 
يصدر عن بعض منصات التواصل االجتماعي بنشر وتداول المعلومات 

المغلوطة واإلشاعات.

بعـــد االكتشـــاف والتدقيـــق ال أظـــن أنني بحاجـــة إلى القول إن وســـائل 
التواصل االجتماعي امتألت هذه األيام بحســـابات تقدم نفسها على أن 
لها موقعا ودورا كبيرا وهي الســـباقة في نشـــر األخبـــار الصحيحة ومن 
مصادرهـــا فيمـــا يتعلق بفيروس “كورونا”، فكل صاحب حســـاب “يفتي” 
بالمعلومـــة على اعتبار أنها من عمـــق الموهبة الذاتية، والبعض ال يتردد 
في عمل أســـاليب إحصائية غريبة ويقحم نفســـه في أمور ال يفقه فيها 
أبدا، والمســـألة ال تعدو تناقل الرواية وسمعها من عدة أطراف ثم صبها 
دون أســـئلة وبحـــث عـــن األجوبـــة فـــي الحســـاب، معتقدا أنه ســـيتقدم 

خطوة إلى األمام وسيصفق له الجميع على هذا الجهد الكبير.
السمات الرئيسية ألزمة فيروس “كورونا” الراهنة تتطلب أخذ المعلومة  «

عبر مصادرها الرسمية وفي مختلف وسائل اإلعالم، واالبتعاد عن منصات 
وسائل التواصل االجتماعي التي زادت من حدة الهلع بين الناس، وكثيرا ما 

لعبت بعض الحسابات في التشويش على المعلومة الصحيحة النابعة 
من المصادر الرسمية وأعطتها الشكل الذي يتناسب مع عقلية صاحب 

الحساب.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

نخب ترفض العزل
في وقتنا الراهن ليس هناك حديث للناس ســـوى عن آخر مســـتجدات فيروس 
كورونـــا، خصوصـــًا مـــع كثـــرة انتشـــاره عالميـــًا، حيـــث تنوعـــت األخبار مـــا بين 

إرشادات ومعلومات مفيدة وما بين شائعات وأخبار مضللة.
مـــن المعلومـــات المفيدة التي تم تداولهـــا تعليمات الوقاية، والتي نشـــرت على 
نطـــاق واســـع حتى بتنا علـــى يقين بأن جميع أفـــراد المجتمع علـــى علم ودراية 
بها، كونها بسيطة وال تحتاج لشرح مطول الستيعابها، فهي تتمثل بمجملها في 

أهمية الحفاظ على نظافة اليدين وتجنب المصافحة واالختالط.
كذلـــك كانت اشـــتراطات العزل المنزلـــي واهميتها، فالجهـــات الحكومية نوهت 
بأهمية العزل المنزلي لكل من قدم من دولة تفشـــى وانتشـــر بها الفيروس، فقد 
أوصـــت بالجلوس في المنزل وعدم االختالط، فالنتيجة الســـلبية الختبار حمل 
الفيـــروس الـــذي يتـــم عمله عندما يعـــود الفرد من الـــدول الموبـــوءة ليس دليال 
علـــى حتمية عدم التقاطه للعدوى، فكما أصبح الجميع يعلم أن أعراض المرض 
وعالماتـــه يمكـــن أن تظهـــر على الفـــرد خالل أســـبوعين من إصابتـــه بالفيروس 

المسبب له.
ولألســـف شـــهدنا حـــاالت تجاهلـــت التعليمـــات الحكوميـــة بأهمية العـــزل حيث 
أصرت على العودة للعمل بحجة ســـلبية اختبار إصابتها بالفيروس، وعادت إلى 
مزاولة مهامها وســـط زمالئها، ما اضطر بعض المسؤولين الستصدار أوامر عليا 

لهؤالء وإجبارهم على المكوث في المنزل للعزل. 
في بداية انتشـــار المرض توجســـنا من الفئة البســـيطة من الناس وكبار الســـن، 
حيث ســـاورتنا الشـــكوك بمدى تعاونهم ليس من باب التجاهل، إنما من منطلق 
نقـــص المعلومة وعدم إدراكهم خطورة الوضـــع، لكننا اليوم نرى التجاوزات من 
الفئة المثقفة والمســـتنيرة اســـتهتارًا، ورفضًا مدركا مـــن قبلهم لتعليمات الدولة 
وهو األمر الذي ال يقبله أي حريص على ســـالمة الجميع بأي شـــكل من األشكال 

فمخالفة التعليمات واإلرشادات دون أدنى شك جرم متعمد في حق الوطن.

حكومة مملكة البحرين باإلضافة للعديد من المواطنين قاموا بجهود  «
جبارة الحتواء الوضع، لهذا يجب أن ال نسمح لهؤالء المستهترين 

والمتعالين بإضعافها، فالشكوى والتبليغ بشأن هؤالء ال يعد اليوم انتهاكًا 
لخصوصياتهم بل هو واجٌب وطني على الجميع، فوجودهم بيننا خطٌر البد 

من احتوائه.

بدور عدنان

أصبحت أضحوكة للجميع، فما إن يروني إال وتنذروا على شكلي وأنا ألبس الكمامة 
والقفـــازات، لم أكترث بكلماتهم المســـتهزئة وال نظراتهم أو همســـاتهم، فأنا أم ولدي 
أطفال وأخ مريض ووالدان كبيران بالسن، ولست مستعدة بتاتًا ألن أصاب أو أنقل 
فايـــروس الكورونـــا )كوفيـــد 19( ألحد منهم. اليـــوم، وبعد أن زادت حـــاالت اإلصابة 
بالمـــرض، وشـــددت وزارة الصحة على االلتزام باإلرشـــادات الصحيـــة، يؤكد كل من 
تندر علي بأنني أنا من كنت على صواب، وهم من استهتر وتهاون في األمر الذي لم 

يعد مزحة ابدًا! هكذا قالت صديقتي الخليجية.
مشـــكلتنا فـــي عمـــوم المجتمعـــات أننا نغالي فـــي األمور، إمـــا أننا نزيد فـــي جرعات 
الخوف حد الهلع الذي دفع بالبعض إلى شـــراء كميات كبيرة جدًا من المؤونة خوفًا 
مـــن عدم توافر الكميات الالزمة من مســـتلزمات ال غنى عنها، وكأننا في حالة حرب 
فعلية، أو االســـتهتار وعدم االلتزام بأبســـط اإلرشـــادات الصحية الوقائية، كالتوقف 
عن التجمعات والزيارات، أو حتى أقلها كالمصافحة والتقبيل واألحضان، ونتناسى 
دائمًا أن خير األمور أوسطها، وأن إمساك العصا من الوسط يحمينا من االنزالق في 

منحدرات ال نحبذها.
أحيانًا الخوف يفعل باإلنســـان ما تفعله أشد وأفتك األسلحة فيميته ويقتله، وليس 
مســـتبعدا أبدًا أن يمـــوت أحدهم ال بفعل اإلصابة بفيـــروس كالكورونا مثالً، إنما من 
خوفه من اإلصابة به! فال داعي للمبالغة، وذلك ال يعني بتاتًا في المقابل االســـتهتار 
وعدم االلتزام باحتياطات السالمة، كالمداومة على غسل اليدين والتأكد من نظافة 

األسطح القابلة لالحتفاظ بالفيروسات.
إيطاليـــا، والتـــي اليوم تفرض حجرًا صحيًا على كامل البـــالد، ما كانت لتصل إلى ما 
وصلت إليه من حالة لو التزم ســـكانها باإلرشـــادات الصحية، واالستهتار باإلرشادات 
دفعوا ثمنه اليوم بتفشـــي الوباء بصورة مخيفة، ال نريد بعناد البعض واســـتهتارهم 
أن نصـــل ال قـــدر هللا إلى ما وصلوا إليه، فبوعي الشـــعب وتفهمه، والتزامه يمكن أن 

نحد من انتشار المرض وهزيمته. 

ياسمينة: التزموا باشتراطات الصحة والسالمة واتركوا الباقي على هللا. «

yasmeeniat
@yasmeeniat.com

ياسمين خلف
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