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:®ƒØ ΩÓ°SEG Öàc
 á«FÉæédG  iôÑμdG  áªμëªdG  äQó`̀°`̀UCG
 Ióe  øé°ùdG  ≈``̀dEG  π°üJ  É`̀eÉ`̀μ`̀MCG  á`̀©`̀HGô`̀dG
 »a  GƒcQÉ°T  ø«ª¡àe  áKÓK  ≈∏Y  áæ°S  25
 äGQ’hó``̀dG  äGQÉ«∏e  π°ù¨d  ºî°V  §£îe
 »a  ¬°ù«°SCÉJ  ºJ  …ò`̀dG  πÑ≤à°ùªdG  ∂æH  ôÑY
 ø«μæH πÑb øe ¬«a ºμëàdGh øjôëÑdG áμ∏ªe

 ∂æÑdG  É`̀ª`̀g  ,¿Gô````̀jE’  ø«cƒ∏ªe  ø`̀«`̀«`̀fGô`̀jEG
 äGQOÉ`̀°`̀U  ∂æHh  (»`̀∏`̀e)  »`̀fGô`̀jE’G  »æWƒdG
 ø«ª¡àªdG  áªμëªdG  â`̀eô`̀Z  É`̀ª`̀c  ,¿Gô````̀ jEG
 ¿GôjEG  äGQOÉ°Uh  »∏eh  πÑ≤à°ùªdG  ∑ƒæHh
 QÉ`̀æ`̀jO  ø`̀«`̀jÓ`̀e  3^5 á``̀Mhó``̀dG  äGQOÉ``̀ °``̀Uh
 ∞dCG  150  øe  Üô≤j  Ée  IQOÉ°üªH  äô``eCGh

.Q’hO
 ≈∏Y  äGƒæ°S  5  øé°ùdÉH  ºμëdG  AÉ`̀Lh

 5  »a  πÑ≤à°ùªdG  ∂æH  »dhDƒ°ùe  øe  áKÓK
 25 ΩÉμMC’G ´ƒªée ¿ƒμ«d á∏°üØæe ÉjÉ°†b
 ø«ª¡àªdG  øe πμd  ∞dCG  100 áeGô¨dGh áæ°S
 áªμëªdG  äô``̀eCGh  ,á«°†b  π`̀c  ø`̀Y  á©Ñ°ùdG
 áª¡àªdG  ∑ƒ`̀æ`̀Ñ`̀dG  ø`̀e  ∫Gƒ````eC’G  IQOÉ`̀°`̀ü`̀ª`̀H

.ájQÉÑàY’G É¡àØ°üH
 ¢ù«FQ  ¿É£∏°S  ∫É`̀ª`̀L  óªëe  ìô`̀°`̀Uh
 âëJ πª©j …òdG πÑ≤à°ùªdG ∂æH ¿CÉH áHÉ«ædG

 ∂æHh (»∏e) »fGôjE’G »æWƒdG ∂æÑdG ±Gô°TEG
 äÓeÉ©ªdG ±’BG ò«ØæàH ΩÉb ¿GôjEG äGQOÉ°U
 äÉfÉ«μ∏d äGAÉ£Z ô«aƒJ ™e á«dhódG á«dÉªdG
 AÉ`̀Ø`̀NE’G  ∫Ó`̀N ø`̀e ∂``̀dPh ,É¡«a á`̀«`̀fGô`̀jE’G
 á«°SÉ°SC’G  äÉeƒ∏©ª∏d  Ióª©àªdG  á``̀dGRE’Gh

.âØjƒ°ùdG áμÑ°T ôÑY ∫GƒeC’G πjƒëJ óæY
 ∞μ©J  á`̀eÉ`̀©`̀dG  á`̀HÉ`̀«`̀æ`̀dG  ¿CG  ±É``̀°``̀VCGh
 »bÉH  »a É¡JÉ≤«≤ëJ øe AÉ¡àf’G  ≈∏Y É«dÉM

 πÑ≤à°ùªdG ∂æH ΩÉ«b âæª°†J »àdGh ,™FÉbƒdG
 ò«ØæàH  ¢VGôZC’G  äGòd  á«fGôjE’G  ∑ƒæÑdGh
 ô¶M  ¿ƒfÉ≤d  áØdÉîªdÉH  á«dhódG  äÓeÉ©ªdG
 ÜÉ`̀gQE’G  πjƒªJh  ∫Gƒ`̀eC’G  π°ùZ  áëaÉμeh
 ∫ƒª©ªdG  á«aô°üªdG  áª¶fC’Gh  ø«fGƒ≤dGh
 ∂∏J  ádÉME’  Gó«¡ªJ  ∂`̀dPh  ;áμ∏ªªdG  »a  É¡H

.á«FÉæédG áªcÉëªdG ≈dEG ÉjÉ°†≤dG
(çOGƒMh ÉjÉ°†b áëØ°U ≈∏Y π«°UÉØàdG)

:ó«ª◊GóÑY óªMCG Öàc
 áÄ«¡d  …ò«ØæàdG  ¢ù«FôdG  óFÉ≤dG  »∏Y  óªëe  ∞°ûc
 ôãcCG  π«é°ùJ  øY  á«fhôàμdE’G  áeƒμëdGh  äÉeƒ∏©ªdG
 òæe  z»`̀YGh  ™ªàée{  ≥«Ñ£J  »a  ∑ôà°ûe  ∞dCG  60  øe
 á°üæªdG  √ò`̀g  ¿CG  GócDƒe  ,¢ùeCG  ∫hCG  É«ª°SQ  ¬æ«°TóJ
 ¢Shô«a  QÉ°ûàfG  øe  óëdG  »a  º¡°ùJ  ±ƒ°S  á«æWƒdG
 Qhó°U  ≈`̀ dEG  Gô«°ûe  ,z19-ó`̀«`̀aƒ`̀c{  óéà°ùªdG  É`̀fQƒ`̀c
 ¢UÉî°TC’G  ™«ªL  ΩGõ`̀dEÉ`̀H  áë°üdG  Iô``̀jRh  ø`̀e  QGô``b
 »a  ø«ÑZGôdG  ô«Zh  »dõæªdG  ôéëdG  »a  øjOƒLƒªdG
 .≥«Ñ£àdG Gòg ΩGóîà°SÉH »eƒμëdG ôéëdG »a OƒLƒdG
 ≥jôØdG  √ó≤Y  …òdG  »Øë°üdG  ôªJDƒªdG  ∫ÓN  ∂dP  AÉL
 AÉ°ùe (19-ó«aƒc) ÉfhQƒc ¢Shô«a áëaÉμªd »æWƒdG

.¢ùeCG
 êhôN ΩóY øe ócCÉàdG »a º¡°ùj ≥«Ñ£àdG ¿EG ∫Ébh
 »ë°üdG  ôéëdG  ¿Éμe  øe  ôéëdÉH  Ωõ∏ªdG  ¢üî°ûdG
 ¢üî°ûdG  OƒLh  øe  ócCÉà∏d  á«fhôàμdEG  á«dBG  OƒLh  ™e

.Gôàe 15 øe πbCG áaÉ°ùe ¿ƒØ∏àdG øe Üô≤dÉH
 ¿CG  áë°üdG  IQGRh  π«ch  ™fÉªdG  ó«dh  ócCG  √QhóH
 »ë°üdG  ôéëdGh  ∫õ©dG  õcGôªd  á«HÉ©«à°S’G  ábÉ£dG
 ≈dEG  Gô«°ûe  ,πMGôªH  á«dÉëdG  ∫É¨°TE’G  ábÉW  ¥ƒØJ
 ºàj  »ë°üdG  ôéëdGh  ∫õ©dGh  á«LÓ©dG  äÉeóîdG  ¿CG
 πØμàJh  ,¿ÉéªdÉH  ø«ª«≤ªdGh  ø«æWGƒª∏d  É¡ªjó≤J
 äÉeóîdGh  á«Ñ£dG  ájÉYôdG  ºjó≤àH  áë°üdG  IQGRh

 ≠∏ÑJ  PEG  ,ø«ª«≤ªdGh  ø«æWGƒªdG  ™«ªéd  É¡«a  á«ë°üdG
 1667  êÓ`̀©`̀dGh  ∫õ`̀©`̀dG  õcGôªd  á«HÉ©«à°S’G  ábÉ£dG
 »a  ,§`̀≤`̀a  G kô`̀jô`̀°`̀S  268  É¡æe  ∫É`̀¨`̀°`̀TE’G  ≠∏Ñj  G kô`̀jô`̀°`̀S
 »ë°üdG  ôéëdG  õcGôªd  á«HÉ©«à°S’G  ábÉ£dG  ¿CG  ø«M

.G kôjô°S 277 É¡æe ∫É¨°TE’G ≠∏Ñj 2504 …RGôàM’G
 »fÉ£ë≤dG  ±Éæe  Ö«ÑW  Ωó≤ªdG  ó`̀cCG  ¬ÑfÉL  ø`̀e
 …ôμ°ù©dG  ≈Ø°ûà°ùªdÉH  ájó©ªdG  ¢VGôeC’G  …QÉ°ûà°SG
 ÉfhQƒc  ¢Shô«Ød  …ó°üà∏d  »æWƒdG  ≥jôØdG  ƒ°†Y
 á¡LGƒe  §£îH  ôKCÉàJ  ºd  øjôëÑdG  äÉ«Ø°ûà°ùe  ¿CG
 AGôLE’ á«HÉ©«à°S’G IQó≤dG ≈dEG Éàa’ ,ÉfhQƒc ¢Shô«a
 2000  ≈`̀dEG  π°üJ  øjôëÑdG  »a  ¢Shô«ØdG  äÉ°Uƒëa

.óMGƒdG Ωƒ«dG »a ¢üëa

 á`̀HÉ`̀°`̀UE’G »`̀a IOÉ``jõ``dG ä’ó`̀©`̀e ¿CG ≈``̀dEG QÉ``°``TCGh
 áfQÉ≤e á«©«ÑW IQƒ°üH ô«°ùJ  áμ∏ªªdG  »a  ¢Shô«ØdÉH

.iôNCG ∫hóH
 ¢VGôeC’G  ájQÉ°ûà°SG  ¿Éª∏°ùdG  á∏«ªL  .O  äócCGh  
 »Ñ£dG á«fÉª∏°ùdG ™ªéªH á«æWÉÑdG ¢VGôeC’Gh ájó©ªdG
 QÉ°ûàfG øe óëdG ƒëf äÉÑãH ƒ£îJ øjôëÑdG áμ∏ªe ¿CG
 »a  É¡FÉæHCG  πc  Oƒ¡Lh  á«Ñ£dG  ÉgQOGƒμH  ¢Shô«ØdG
 »a  Iôªà°ùe  øjôëÑdG  ¿CG  ≈`̀dEG  Iô«°ûe  ,ä’ÉéªdG  πc
 »a  Iôªà°ùe  »g  Éªc  ,»LÓ©dG  É¡dƒcƒJhôH  ôjƒ£J
 øe  IOÉØà°SÓd  iô``̀NC’G  ∫hó`̀ dG  ÜQÉéJ  ≈∏Y  ´Ó`̀W’G

.º¡jód á«aÉ©àªdG ä’Éë∏d á«LÓ©dG º¡J’ƒcƒJhôH
(5¢U π«°UÉØàdG)

:ÜÉjO ó«dh Öàc
 á°SÉFôH  ¢ùeCG  ¬à°ù∏L  ∫ÓN  ÜGƒædG  ¢ù∏ée  ≥aGh

 38{  Qƒ°†ëdG  ´ÉªLEÉH  ,πæjR  ájRƒa  ¢ù∏éªdG  á°ù«FQ

 Ö``̀JGhQ ™``̀aO ¿CÉ`̀°`̀û`̀H ¿ƒ`̀fÉ`̀≤`̀H ´hô`̀°`̀û`̀ª`̀dG ≈`̀∏`̀Y ,zÉ`̀Ñ`̀FÉ`̀f

 πjôHCG ô¡°TCG ¢UÉîdG ´É£≤dG »a ø««æjôëÑdG ø«ØXƒªdG

 π£©àdG ó°V ø«eCÉàdG ¥hóæ°U øe áeOÉ≤dG ƒ«fƒjh ƒjÉeh

 ≈dEG ¿ƒfÉ≤H ´hô°ûªdG π«MCGh ,QÉæjO ¿ƒ«∏e 215 ≠∏ÑªH

.iQƒ°ûdG ¢ù∏ée

 ï«°ûdG  »æWƒdG  OÉ°üàb’Gh  á«dÉªdG  ô`̀ jRh  ó``̀cCGh

 ƒg  Ö``̀JGhô``̀dG  ™``̀aO  ¿CG  áØ«∏N  ∫BG  áØ«∏N  ø`̀H  ¿Éª∏°S

 Ö`̀JGhQ  πªëJ  ø`̀Y  ∫É`̀≤`̀j  É`̀e  É«aÉf  ,§`̀≤`̀a  ø««æjôëÑ∏d

 ìƒ°Vh πμH πeÉ©àJ áeƒμëdG ¿CG  ≈dEG  Gô«°ûe ,ÖfÉLC’G

 ¢UÉîdG ´É£≤dG ácQÉ°ûe øY ÉØ°TÉc ,ôeC’G ™e á«aÉØ°Th

 ∂∏J  ∫Ó`̀N  ∫ƒ∏ëdG  ™°Vh  »`̀a  äÉcô°ûdG  ø`̀e  ójó©dGh

.É≤M’ äÉcQÉ°ûªdG ∂∏J ¿ÓYEG ºà«°S ¬fCG ≈dEG Éàa’ ,áeRC’G

 Iô«¨°üdGh  á£°SƒàªdG  äÉ`̀cô`̀°`̀û`̀dG  ¿CG  ô`̀Ñ`̀à`̀YGh

 OÉ°üàb’G »a GóL áª¡ªdG äÉÄØdG øe ô¨°üdG á«gÉæàªdGh

 õ«côàdG  QÉÑàY’G  »a  ò`̀NC’G  ºJ  ¬fCG  ÉØ«°†e  ,»æjôëÑdG
 ¥hóæ°U  áØYÉ°†e  ∫ÓN  øe  á°UÉNh  ,áÄØdG  ∂∏J  ≈∏Y
 ø«μªJ  èeGôH  á°Sóæg  IOÉ`̀YEG  ¿CG  ≈dEG  Gô«°ûe  ,ádƒ«°ùdG
 »a  É¡à«ªgC’  äÉcô°ûdG  ∂∏àd  É¡«a  á`̀jƒ`̀ dhC’G  ¿ƒμà°S

.ø«æWGƒªdG πNOh ∞«XƒàdG
 á«YÉªàL’G  á«ªæàdGh  πª©dG  ô`̀jRh  ∞°ûc  √Qhó`̀H
 πª°ûj  áKÓãdG  ô¡°TCÓd  ÖJGôdG  ¿CG  øY  ¿Gó«ªM  π«ªL
 »a  Gô«μØJ  ∑Éæg  ¿CG  ≈`̀dEG  Éàa’  ,z¢ùfƒÑdG{h  äGhÓ©dG
 ô«Z IôëdG ∫ÉªYC’G ÜÉë°UC’ iôNCG ºYO áeõM QGó°UEG

.π£©àdG ¥hóæ°U »a ø«dƒª°ûªdG
 ÜÉ°ùM  á``bO  ≈∏Y  ™«ªédG  πª©dG  ô``̀jRh  ¿CÉ`̀ª`̀Wh
 ø««æa  ∑É`̀æ`̀g  ¿CG  ≈``̀ dEG  É`̀à`̀a’ ,™`̀aó`̀à`̀°`̀S  »`̀à`̀dG  Ö``̀JGhô``̀dG
 É≤ÑW  Ö``̀JGhô``̀dG  á≤HÉ£e  ≈`̀∏`̀Y  ¿ƒ∏ª©j  ø«°ü°üîàe
 ,áæ≤àe QƒeC’G ¿ƒμàd á«YÉªàL’G äÉæ«eCÉàdG äÉcGôà°T’
 hCG  RhÉéJ ádÉM …C’ ió°üàà°S πª©dG IQGRh ¿CG  GócDƒe
 ≈∏Y  ∫ƒ°üëdÉH  πª©dG  ÜÉë°UC’  íª°ùj  ødh  ,áØdÉîe

.∞XƒªdG øe ôLC’G
(6¢U π«°UÉØàdG)

 äGóéà``°ùe å``ëÑJ á«≤«``°ùæàdG
É``fhQƒc ¢``Shô«a ™``e π``eÉ©àdG

 »dh  áØ«∏N  ∫BG  óªM  øH  ¿Éª∏°S  ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  ¢SCGôJ
 ¢ùeCG  AGQRƒ``̀dG  ¢ù∏ée  ¢ù«Fôd  ∫hC’G  ÖFÉædG  ≈∏YC’G  óFÉ≤dG  ÖFÉf  ó¡©dG
 ôNBG åëÑd ¢ü°ü oNh ó©H øY ó≤Y …òdG ,308`dG á«≤«°ùæàdG áæé∏dG ´ÉªàLG

.z19-ó«aƒc{ ÉfhQƒc ¢Shô«a ™e πeÉ©àdG äGóéà°ùe
 ™bƒe  ≈∏Y  zó¡©dG  »dh  ƒª°S  QÉÑNCG{  »ª°SôdG  ÜÉ°ùëdG  »a  ∂dP  AÉL

.zôàjƒJ{ »YÉªàL’G π°UGƒàdG

 äGAGô````̀LEG CGó`̀ Ñ`̀ J zá`̀ «`̀ LQÉ`̀ î`̀ dG{
êQÉ``̀î``̀dG ø``̀ e á`̀ Ñ`̀ ∏`̀£`̀ dG AÓ`````LEG

 øH  ≈°ù«Y  âæH  ÉfQ  áî«°ûdG  IQƒàcódG  á«LQÉîdG  IQGRh  π«ch  äócCG
 ÖMÉ°U  äÉ¡«LƒJ  ò«ØæJ  ≈∏Y  á«LQÉîdG  IQGRh  ¢UôM  áØ«∏N  ∫BG  è«YO
 ø««æjôëÑdG áÑ∏£dG AÓLE’ á£N ™°Vh ¿CÉ°ûH AGQRƒdG ¢ù«FQ »μ∏ªdG ƒª°ùdG
 ΩÉªàg’G á∏°UGƒeh øWƒdG ¢VQCG ≈dEG º¡JOƒY ¿Éª°Vh êQÉîdG »a ø«≤dÉ©dG
 ≈∏Y  ¿ÉæÄªW’Gh  êQÉ`̀î`̀dG  »a  ø«°SQGódG  ø««æjôëÑdG  áÑ∏£dG  ´É°VhCÉH

.º¡ahôX
 ô«HGóàdGh äGAGôLE’G πc PÉîJÉH Ωƒ≤J ±ƒ°S IQGRƒdG ¿CG ≈dEG äQÉ°TCGh
 º¡JOÉYEGh  ºgOƒLh  øcÉeCG  øe  º¡FÓLEG  ≈∏Y  πª©∏d  áeRÓdG  äÓ«¡°ùàdGh
 á«æ©ªdG  á«ª°SôdG  äÉ¡édG  πc  ™e  ¿hÉ©àdGh  ≥«°ùæàdÉH  øWƒdG  ¢VQCG  ≈dEG

.êQÉîdG »a á«°SÉeƒ∏HódG É¡JÉã©Hh øjôëÑdG áμ∏ªe äGQÉØ°Sh
 äÉeóîdGh  OQGƒª∏d  º«∏©àdGh  á«HôàdG  IQGRh  π«ch  √ƒ`̀f  ¬ÑfÉL  øe
 á«aÉ≤ãdG äÉ«≤ë∏ªdGh á«LQÉîdG IQGRh Oƒ¡éH á©ªL ∑QÉÑe óªëe QƒàcódG
 ºFÉ≤dG  ≥«°ùæàdGh  ¿hÉ©àdG  »`̀a  êQÉ`̀î`̀dG  »`̀a  øjôëÑdG  áμ∏ªe  äGQÉØ°ùH
 ±Gó`̀gC’G  ≥«≤ëJ  »a  º¡°ùj  Ée  ,º«∏©àdGh  á«HôàdG  IQGRh  ™e  ôªà°ùªdGh

.ácôà°ûªdG ídÉ°üªdGh
(2¢U π«°UÉØàdG)

 ™e ™`̀ª`̀à`̀é`̀J ziQƒ``̀°``̀û``̀dG  äÉ``̀ eó``̀ N{
Ωƒ`̀«`̀dG π`̀ ª`̀ ©`̀ dGh á`̀«`̀dÉ`̀ª`̀dG …ô```̀ jRh

 AÉ©HQC’G Ωƒ«dG ìÉÑ°U ÉYÉªàLG iQƒ°ûdG ¢ù∏éªH äÉeóîdG áæéd ó≤©J
 á«YÉªàL’G  á«ªæàdGh  πª©dGh  »æWƒdG  OÉ°üàb’Gh  á«dÉªdG  …ô`̀ jRh  ™e
 ´É£≤dÉH  ø«∏eÉ©dG  ø««æjôëÑdG  Ö``̀JGhQ  ™aód  ¿ƒ`̀fÉ`̀b  ´hô°ûe  á°ûbÉæªd
 Öë°ùà°S  QÉæjO  ¿ƒ«∏e 215 ¬àØ∏c  ≠∏ÑJ  …òdGh  ,ô¡°TCG  áKÓK  Ióe  ¢UÉîdG
 áeOÉ≤dG á°ù∏édG »a ¬à°ûbÉæªd Gó«¡ªJ ∂dPh ,π£©àdG ¥hóæ°U »WÉ«àMG øe
 äÉeóîdG  áæéd  á°ù«FQ  π°VÉØdG  ¬∏dGóÑY  OÉ¡L  .O  ∂dòH  âMô°U  .¢ù∏éª∏d
 ídÉ°üdG ídÉ°U øH »∏Y øe äÉ¡«LƒàH áæé∏dG ¿CG IócDƒe ,iQƒ°ûdG ¢ù∏éªH
 ≈dEG ¬àdÉMEG Qƒa ¿ƒfÉ≤dG ´hô°ûe á°SGQO »a âYô°T iQƒ°ûdG ¢ù∏ée ¢ù«FQ
 √RÉéfEG ¿Éª°†d ;á«ª°SQ áØ°üH áæé∏dG ≈dEG ¬àdÉMEG πÑbh á«©jô°ûàdG á£∏°ùdG
 ±ô¶dG  É¡«°†à≤j  »àdG  áeÉ©dG  áë∏°üª∏d  É≤«≤ëJ  ,øμªe  âbh  ´ô°SCG  »a
 Oƒ¡édG  áÑcGƒªd  iQƒ°ûdG  ¢ù∏ée  É¡dòÑj  »àdG  Oƒ¡édG  øª°V  »FÉæãà°S’G
 IòîàªdG  äGAGô```̀LE’Gh  ,É`̀fhQƒ`̀c  ¢Shô«a  QÉ°ûàf’  …ó°üà∏d  á«eƒμëdG
.ø«æWGƒª∏d »°û«©ªdG ™°VƒdGh »æWƒdG OÉ°üàb’G ≈∏Y äÉ«YGóJ …CG Öæéàd
 (2¢U π«°UÉØàdG)

 ôÑY C’CÓàJ zá``aÉ≤ãdG Ωƒ``°Sh{
 »YÉªàL’G  π``°UGƒàdG  ™bGƒe
´ƒ``Ñ```°SC’G  QGó````e  ≈`````∏`Y

 π°UGƒàdG ™bGƒe ôÑY QÉKB’Gh áaÉ≤ã∏d øjôëÑdG áÄ«g íàØJ

 ±QÉ©ªdGh ÜOC’Gh øØdG ºdGƒY ≈dEG Qƒ¡ªé∏d òaGƒf »YÉªàL’G

 (Hashtags) á«eƒ«dG  Ωƒ°SƒdG øe á∏°ù∏°S ôÑY á«fÉ°ùfE’G

 áÄ«¡dG  äÉ`̀HÉ`̀°`̀ù`̀M  ≈`̀∏`̀Y  É¡à©HÉàe  Qƒ`̀¡`̀ª`̀é`̀dG  ¿É`̀μ`̀eEÉ`̀H  »`̀à`̀dG

 º°SG π`̀ª`̀ë`̀J »`̀ à`̀ dGh ,∑ƒ`̀Ñ`̀°`̀ù`̀«`̀ah ΩGô`̀¨`̀à`̀°`̀ù`̀fEGh ô`̀à`̀jƒ`̀J »`̀ a

.(Culturebah)

 É¡Ø«°TQCG  áaÉ≤ãdG  áÄ«g  ¢Vô©à°ùJ  ´ƒÑ°SC’G  ájGóH  »ah

 É¡Jó¡°T  á«ªdÉY  ¢VhôYh  äÓØMh  äGRÉ`̀é`̀fEGh  äÉ«dÉ©a  øe

 ,zóMC’G ∞«°TQCG{ º°Sh ôÑY á≤HÉ°ùdG á«aÉ≤ãdG øjôëÑdG º°SGƒe

 ø«æKEG{ Éªg ø«ª°Sh ∫ÓN øe áÄ«¡dG ¢Vô©àa ø«æKE’G Ωƒj ÉeCG

 áμ∏ªe »a ∞MÉàªdG  ∫ƒM äÉeƒ∏©e z≈∏Y Aƒ°V{h z∞MÉàªdG

 ,äÉ«æà≤eh ∞ëJ øe ¬°Vô©J Ée ≈∏Y õ«côàdG ºà«°Sh ,øjôëÑdG

.É¡àaÉ°†à°SG âªJ »àdG áàbDƒªdG ¢VQÉ©ª∏d èjhôàdG ºà«°S Éªc

 áaÉ≤ãdG  áÄ«g  Ω qó≤à°S  záMÉ«°ùdG  AÉ`̀KÓ`̀K{  º`̀°`̀Sh  ô`̀Ñ`̀Yh

 ,áμ∏ªªdG »a á«aÉ≤ãdGh ájôKC’G ™bGƒªdG øY á«∏«°üØJ äÉeƒ∏©e

 É¡à≤ qKh  »àdG  øjôëÑdG  áaÉ≤K  øe  äÉ°SÉÑàbG  ¢VôY  ºà«°S  Éª«a

 øØdG{  ΩÓ``̀aCG  É¡æ«H  ø`̀e  áaÉ≤ãdG  ΩÓ``̀YCG  ™`̀e  äGAÉ`̀≤`̀∏`̀dG  ∞∏àîe

 øjôëÑdG áμ∏ªe »fÉæa øe OóY ≈∏Y Aƒ°†dG »≤∏J »àdG zÉæeÉY

.zAÉ©HQC’G ¢SÉÑàbG{ º°SƒdG ôÑY ∂dPh ø««∏«μ°ûàdG

 äGRÉ`̀é`̀fE’Gh  ≥FÉ≤ëdG  ¢†©H  á©HÉàe  Qƒ¡ªé∏d  øμªjh

 ,zá©ªédG ≥FÉ≤M{ º°Sh ôÑY á«aÉ≤ãdG ™jQÉ°ûªdG É¡à©æ°U »àdG

 äGõ`̀é`̀æ`̀ª`̀dG  ∫ƒ``̀M  É°ü°üb  á`̀aÉ`̀≤`̀ã`̀dG  á`̀Ä`̀«`̀g  …hô```̀J  Gô``̀«``̀NCGh

 º°Sh ôÑY É¡æY »μëjh É¡Ø∏N ∞≤j øeh á«æjôëÑdG ájQÉ°†ëdG

 º°SƒdG Gòg ôÑY áÄ«¡dG ¬°Vô©à°S Ée ø«H øeh ,zâÑ°ùdG á°üb{

 Qƒ£Jh  Aƒ°ûæd  ≥ qKƒJ  »àdG  z»¡Ø°ûdG  ïjQÉàdG{  á∏°ù∏°S  ΩÓaCG

 äÉ«°üî°T äGOÉ¡°T ∫ÓN øe á«æjôëÑdG ájQÉ°†ëdG äÉeƒ≤ªdG

.á«aÉ≤ãdG äÉYÉ£≤dG ∞∏àîe øe

(3¢U π«°UÉØàdG)

QÉæjO ø«jÓe 3^5 ≈dEG π°üJ äÉeGô¨dGh ..»fGôjE’G πÑ≤à°ùªdG ∂æH »dhDƒ°ùªd áæ°S 25 øé°ùdÉH ΩÉμMCG

ÉfhQƒc QÉ``°ûàfG øe óëdG ƒëf äÉ``ÑãH ƒ£îJ ø``jôëÑdG
á«©«ÑW áHÉ``°UE’G ä’ó©eh ..z»``YGh ™ªàée{ »``a ∑ôà``°ûe ∞``dCG 60

Iô``ëdG ∫É``ªYC’G ÜÉë``°UC’ iô``NCG º``YO á``eõM :π``ª©dG ô``jRh
OÉ°üàb’G ºYód äGQOÉÑe ÉÑjôb ¿ƒ≤∏£j QÉéàdG QÉÑc :á«dÉªdG ôjRh

¢UÉîdG ´É£≤dG »a ø«æWGƒªdG QƒLCG ±ô°U ≈∏Y ≥aGƒj zÜGƒ``ædG{

Rƒ``é`j ’ Gò`g
 ∞°SCÓd  ø«ª∏©àªdG  ÜÉÑ°ûdG  ¢†©H  ¿CG  OOôàj
 º¡°†©ÑH ä’É°üJG AGôLEG á«°VÉªdG ΩÉjC’G »a GhCGóH
 á«∏«∏dG  º¡JGAÉ≤dh  º¡°ùdÉée  IOƒY  πLCG  øe  É°†©H
 º¡fCG  Gòg »a  º¡àéMh ,≥HÉ°ùdG  »a  ∫ÉëdG  ¿Éc  Éªc
 ΩóYh  ºgóYÉÑàd  QôÑe  óLƒj  ’  sº`̀K  ø`̀eh  ,AÉë°UCG

.º¡JÉYÉªàLG ≈dEG IOƒ©dG
 ,’hCG  ¿ƒfÉ≤∏d  ∞dÉîe  ±ô°üJh  ô«μØJ  Gò`̀g
 ádhDƒ°ùªdG  äÉ`̀¡`̀é`̀dG  É¡àæ∏YCG  »`̀à`̀dG  äGAGô``̀LEÓ``̀dh
 ø«æWGƒªdG  ájÉªMh  zÉ`̀fhQƒ`̀c{  á¡LGƒe  π`̀LCG  øe

.ø«ª«≤ªdGh
 ¢SÉ°ùMEG ΩóYh ,»Yh ΩóY øY ôÑ©j ô«μØJ Gògh
 »àdG á«dÉëdG ±hô¶dG πX »a á«æWƒdG á«dhDƒ°ùªdÉH

.øjô«ãμdG áeÓ°S Oó¡j ¿CG øμªjh ,OÓÑdG É¡H ôªJ
 øe  ø``̀jò``̀dG  ÜÉ`̀Ñ`̀ °`̀û`̀ dG  ¿CG  Gó```̀L  Ö`̀«`̀©`̀ª`̀dG  ø``̀e
 »ah øjôNB’G á«YƒJ »a Ihób Gƒfƒμj ¿CG ¢VôàØªdG
 »a ™ªàéªdGh ádhódG IóYÉ°ùe »a äGQOÉÑªdG ºjó≤J
 ÓdG  ôà¡à°ùªdG  πμ°ûdG  Gò¡H  ¿hôμØj  á¡LGƒªdG  √òg

.∫hDƒ°ùe

QôëŸG

äGhGô°†îdGh ¬``cGƒØdG QÉ``©°SCG »a É``°VÉØîfG ٪30
áμ∏ªª∏d »``FGò¨dG ø``eC’ÉH º``¡eGõàdG ¿hó``cDƒj QÉ``éàdG

 :≥dÉÿGóÑY »∏Yh ¢SÉÑY ∫Gƒf Öàc
 ≈∏Y º¡°UôMh ,ádhódG äÉª«∏©àH ΩÉàdG º¡eGõàdG øY QÉéàdG øe OóY ôÑY

 ™«ªL ójQƒJ äÉ«∏ªY QGô≤à°SG øjócDƒe ,øjôëÑdG »a »FGò¨dG  øeC’G ô«aƒJ

.¥Gƒ°SC’G »a á«°SÉ°SC’G á«FGò¨dG OGƒªdG

 ≈dEG  »eGôc  É°VôdGóÑY  zIQÉéà∏d  »eGôc{  IQGOEG  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  çóëJh

 ÖÑ°ùH âfÉc ¥ƒ°ùdG »a â∏°üM »àdG áμHôdG ¿CG ≈∏Y GOó°ûe ,zè«∏îdG QÉÑNCG{

 ™fÉ°üªdG ™«ªL ±É≤jEG óæ¡dG äQôb ¿CG ó©Ña ,§≤a ΩÉjCG 5 Ióe OGô«à°S’G ∞bƒJ

.á«°ù«FôdG á«FGò¨dG OGƒªdG ¢†©H ∫ƒ°Uh ôNCÉJ ôNGƒÑdG äÉcôMh äÉcô°ûdGh

 É¡≤jôW »a ôNGƒÑdG »g Égh ,áeRÓdG äÉWÉ«àM’G PÉîJG ºJ ¬fCG ±É°VCGh

 ájhÉM 56`H á∏ªëe IôNÉH π°üà°S πjôHCG ∫ÓNh ,ójQƒàdG äÉ«∏ªY ∫Éªμà°S’
 óbh Iô≤à°ùe QÉ©°SC’G ¿CG  ≈dEG  Gô«°ûe ,á«°SÉ°SC’G á«FGò¨dG OGƒªdGh RQC’G øe

.IôàØdG √òg ∫ÓN πbCG QÉ©°SCÉH RQC’G ™«H ºJ
 ÉgQÉ©°SCG  ¢VÉØîfG  ¬cGƒØdGh  äGhGô°†îdG  QÉéJ  ócCG  iô`̀NCG  á¡L  øe
 É¡H âeÉb »àdG á«°û«àØàdG äÓªëdG áé«àf ,%30h %20 ø«H ìhGôàJ áÑ°ùæH
 ø«μ∏¡à°ùªdG  iƒμ°T  ó©H  Iô«NC’G  ΩÉ`̀jC’G  ∫ÓN  IQÉéàdGh  áYÉæ°üdG  IQGRh
 øe  ¬cGƒØdGh  äGhGô°†îdG  øe  áØ∏àîe  ´Gƒ`̀fCG  ÜÉ«Zh  QÉ©°SC’G  ´ÉØJQG  øe
 QÉ©°SC’G  ¢VÉØîfG  ÜÉÑ°SCG  º`̀gCG  øe  ¿CG  ≈`̀dEG  ¿hô`̀NBG  QÉ°TCG  Éªæ«H  ,¥Gƒ`̀°`̀SC’G
 ájGóH ¢SÉædG âHÉàfG »àdG ™∏¡dGh ±ƒîdG áLƒe ó©H ¥Gƒ°SC’G QGô≤à°SG ƒg

.ÉfhQƒc AÉHh QÉ°ûàfG
(ájOÉ°üàb’G äÉëØ°üdG ≈∏Y π«°UÉØàdG)

.ÜGƒædG ¢ù∏ée á°ù∏L ∫ÓN ø«°ù∏éªdGh πª©dGh á«dÉªdG AGQRh |

.ó©H øY á«≤«°ùæàdG áæé∏dG ´ÉªàLG ¢SCGôj ó¡©dG »dh ƒª°S |

.zÉfhQƒc{ áëaÉμªd »æWƒdG ≥jôØ∏d »Øë°üdG ôªJDƒªdG øe ÖfÉL |
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 »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U äÉ¡«Lƒàd  G kò«ØæJ
 ¢ù«FQ  ,áØ«∏N  ∫BG  ¿Éª∏°S  ø`̀H  áØ«∏N  ô`̀«`̀eC’G
 AÓ`̀LE’  á£N  ™°Vh  ¿CÉ°ûH  ,AGQRƒ``̀ dG  ¢ù∏ée
 êQÉ`̀î`̀dG  »`̀a  ø«≤dÉ©dG  ø««æjôëÑdG  áÑ∏£dG
 ¢ùeCG  ó≤ oY  ,øWƒdG ¢VQCG ≈dEG  º¡JOƒY ¿Éª°Vh
 ≈°ù«Y âæH ÉfQ áî«°ûdG .O ø«H ó©H øY ´ÉªàLG
 ,á«LQÉîdG  IQGRh  π«ch  ,áØ«∏N  ∫BG  è«YO  øH
 IQGRh  π«ch  ,á©ªL  ∑QÉÑe  óªëe  QƒàcódGh

.äÉeóîdGh OQGƒª∏d º«∏©àdGh á«HôàdG
 IQGRh π`̀«`̀ch äó``̀ cCG  ,´É`̀ª`̀à`̀L’G ∫Ó``̀Nh
 ≈∏Y  á«LQÉîdG  IQGRh  ¢UôM  ≈∏Y  á«LQÉîdG
 ¢ù«FQ »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U äÉ¡«LƒJ ò«ØæJ
 ´É°VhCÉH ΩÉªàg’G á∏°UGƒeh ,AGQRƒdG ¢ù∏ée
 êQÉîdG  »`̀a  ø«°SQGódG  ø««æjôëÑdG  áÑ∏£dG
 ¿CG  ≈``dEG  Iô«°ûe  ,º`̀¡`̀ahô`̀X  ≈∏Y  ¿ÉæÄªW’Gh
 äGAGô``̀LE’G  πc  PÉîJÉH  Ωƒ≤J  ±ƒ°S  IQGRƒ``̀dG

 ≈∏Y  πª©∏d  á`̀eRÓ`̀dG  äÓ«¡°ùàdGh  ô«HGóàdGh
 ≈dEG  º¡JOÉYEGh  º`̀gOƒ`̀Lh  ø`̀cÉ`̀eCG  øe  º¡FÓLEG
 πc  ™`̀e  ¿hÉ`̀©`̀à`̀dGh  ≥«°ùæàdÉH  ø`̀Wƒ`̀dG  ¢``̀VQCG
 áμ∏ªe  äGQÉØ°Sh  á«æ©ªdG  á«ª°SôdG  äÉ¡édG

.êQÉîdG »a á«°SÉeƒ∏HódG É¡JÉã©Hh øjôëÑdG
 ∑QÉÑe  óªëe  Qƒ`̀à`̀có`̀dG  √ƒ`̀f  ,¬ÑfÉL  ø`̀e
 äÉ«≤ë∏ªdGh  á«LQÉîdG  IQGRh  Oƒ¡éH  á©ªL
 êQÉîdG »a øjôëÑdG áμ∏ªe äGQÉØ°ùH á«aÉ≤ãdG

 ™e  ôªà°ùªdGh  ºFÉ≤dG  ≥«°ùæàdGh  ¿hÉ©àdG  »a
 ≥«≤ëJ  »a  º¡°ùj  Ée  º«∏©àdGh  á«HôàdG  IQGRh
 IQGRƒd É k«æªàe ,ácôà°ûªdG ídÉ°üªdGh ±GógC’G
 ΩGhO  É¡«∏Y  ø`̀«`̀ª`̀FÉ`̀≤`̀dG  ™`̀«`̀ª`̀Lh  á`̀«`̀LQÉ`̀î`̀dG

.ìÉéædGh ≥«aƒàdG
 Oó`̀Y á`̀°`̀û`̀bÉ`̀æ`̀e ´É`̀ª`̀ à`̀L’G ∫Ó``̀N º``J É`̀ª`̀c
 ΩÉªàg’G  äGP  ÉjÉ°†≤dGh  äÉYƒ°VƒªdG  ø`̀e

 .∑ôà°ûªdG

AGQRƒdG ¢ù«FQ äÉ¡«Lƒàd Gò«ØæJ

êQÉîdG »a ø««æjôëÑdG á``Ñ∏£dG AÓLE’ ¿É≤°ùæJ zá«HôàdG{h zá``«LQÉîdG{

 á©eÉL  ∫hCG  ,äÉæÑ∏d  á«μ∏ªdG  á©eÉédG  âæ∏YCG
 »a  »dÉ©dG  º«∏©àdG  ¢ù∏ée  πÑb  øe  Ióªà©e  á°UÉN
 áμ∏ªªdG  IOÉ«b  äÉ¡«Lƒàd  É¡ªYO  øY  ,øjôëÑdG  áμ∏ªe
 º¡JOÉYEGh  êQÉîdG  »a  ¿ƒ°SQój  øjòdG  ÜÓ£dG  AÓLE’
 ó«aƒc ¢Shô«a áëFÉL πX »a ¿ÉeCÉH øWƒdG ¢VQCG ≈dEG
 Ωƒ°SQ øe äÉÑdÉ£∏d á©eÉédG AÉØYEG ∫ÓN øe ∂dPh .19
 É kª°üN á©eÉédG  Ωó≤J Éªc .π«é°ùàdGh ¥Éëàd’G Ö∏W
 »°SGQódG  π°üØ∏d  á«°SGQódG  Ωƒ°SôdG  ≈∏Y %30 áÑ°ùæH
 øÑZôjh êQÉîdG »a ø°SQój »JÓdG äÉÑdÉ£∏d »Ø«°üdG
 ¿hÉ©àdG ¢ù∏ée ∫hO äÉÑdÉ£dh øjôëÑdG ≈dEG IOƒ©dÉH

.»é«∏îdG
 »àdG Iô«NC’G äÉ¡«Lƒà∏d É kªYO ¿ÓYE’G Gòg »JCÉjh
 øH  áØ«∏N  ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  øe  äQó°U
 á©jô°S á£N ™°Vƒd AGQRƒdG ¢ù«FQ áØ«∏N ∫BG  ¿Éª∏°S
 êQÉ`̀î`̀dG  »`̀a  ø«≤dÉ©dG  ø««æjôëÑdG  ÜÓ`̀£`̀dG  AÓ``̀LE’
 ´ô°SCG  »a  øWƒdG  ¢`̀VQCG  ≈dEG  áæeB’G  º¡JOƒY  ¿Éª°Vh

.âbh
 πÑb  ø`̀e  á`̀ª`̀YGó`̀dG  äGQOÉ`̀Ñ`̀ª`̀dG  ≈∏Y  ¬≤«∏©J  »`̀ah
 á«μ∏ªdG  á©eÉédG  ¢ù«FQ  ∫ÉªYCÉH  ºFÉ≤dG  ∫Éb  ,á©eÉédG
 ájÉ¨∏d Ö«°üY âbh ¬fEG{ :äQGƒ«à°S ó«ØjO .O ,äÉæÑ∏d
 ób  .»é«∏îdG  ¿hÉ©àdG  ¢ù∏ée  ∫hO  ÜÓ£d  áÑ°ùædÉH
 ¿hOƒ©«°Sh êQÉîdG »a ¿ƒ°SQój øjòdG ,ÜÓ£dG ¿ƒμj
 ´ƒLôdG  á«fÉμeEG  øe  øjócCÉàe  ô«Z  ,øWƒdG  ¢VQCG  ≈dEG
 ÜÓ£dG  ¿CG  Éªc  ,êQÉ`̀î`̀dG  »a  º¡JÉ©eÉL  ≈`̀ dEG  G kOó`̀é`̀e
 »a  êQÉ``î``dG  »`̀a  á`̀°`̀SGQó`̀∏`̀d  ¿ƒ££îj  Gƒ`̀fÉ`̀c  ø`̀jò`̀dG
 º¡££N »a ô¶ædG  ¿hó«©j  ób  πÑ≤ªdG  »°SGQódG  ΩÉ©dG
 øe  Üô≤dÉH  º¡∏©éJ  iô``̀NCG  äGQÉ`̀«`̀N  ø`̀Y  ¿ƒãëÑjh

.zøWƒdG
 Éæ«∏Y  ,áLôëdG  äÉ`̀bhC’G  √òg  πX  »a{  :±É°VCGh
 ÜÓW  ™«ªéd  áÑ°ùædÉH  G kó«≤©J  π`̀bCG  Qƒ`̀eC’G  π©éf  ¿CG
 º¡d  Ωó≤f  ¿CG  ójôf  .»é«∏îdG  ¿hÉ©àdG  ¢ù∏ée  ∫hO
 Éªæ«M ,ájGóÑdG òæe É¡«dEG GƒëªW »àdG á«dhódG IOÉ¡°ûdG
 ∞«ØîàdG ≈dEG áaÉ°VE’ÉH .êQÉîdG »a á°SGQó∏d Gƒ¡LƒJ
 .á«dÉ≤àf’G á∏MôªdG √òg ∫ÓN º¡«∏Y »dÉªdG AÖ©dG øe

 IOÉ¡°T É¡JÉÑdÉ£d äÉæÑ∏d á«μ∏ªdG á©eÉédG Ωó≤J ÉgQhóH
 øe  äGóFÉ©dG  äÉÑdÉ£∏d  áÑ°ùædÉH  ÉeCG  ,á«∏°UCG  á«μjôeCG
 ø¡fÉμeEÉH ∫Gõj Óa ,IóëàªdG áμ∏ªªdG πãe ,iôNCG ∫hO
 Ióªà©e  á°ù°SDƒe  ø`̀e  á`̀«`̀dhO  IOÉ¡°T  ≈∏Y  ∫ƒ°üëdG
 á«©eÉédG äÓjƒëàdÉH á°UÉN ácGô°T Éæjód .ábƒKƒeh
 ,IóëàªdG  äÉj’ƒdG  »a  É«æ«Lô«a  â°ùjh  á©eÉL  ™e
 hCG  áæ°S  ∫ÉªcEÉH  äÉÑdÉ£∏d  èeÉfôÑdG  Gòg  íª°ùj  å«M
 á©eÉédG  »a  á°SGQódG  øe  äGƒæ°S  çÓ`̀K  hCG  ø«àæ°S
 πjƒëàdG  QÉ«N  ø¡jód  ¿ƒμj  ºK  øeh  ,äÉæÑ∏d  á«μ∏ªdG
 äÉj’ƒdÉH  Égô≤e  »a  É«æ«Lô«a  â°ùjh  á©eÉL  ≈`̀ dEG
 äGOÉªàY’G  ≈∏Y  ∫ƒ°üëdG  ™`̀e  á«μjôeC’G  IóëàªdG

.zá«μjôeCG IOÉ¡°ûH êôîà∏d ,á∏eÉμdG
 Ohõf  ÉæfEG{  :äQGƒ«à°S  ó«ØjO  QƒàcódG  í°VhCGh
 ô«aƒàd  áÄ«¡e  áæeBG  áÄ«H  »a  á«ªdÉY  mäGôÑîH  ÉæJÉÑdÉW
 èeGôH  øe  áYƒæàe  áYƒªée  ∫ÓN  øe  ,ø¡d  ájÉYôdG
 ™HQC’G  äÉ«∏μdG  »a  É«∏©dG  äÉ°SGQódGh  ¢SƒjQƒdÉμÑdG
 á«∏c  ,á`````̀jQGOE’Gh  á«dÉªdG  Ωƒ`̀∏`̀©`̀dG  á«∏c  :á©eÉédÉH
 õcôe ≈dEG áaÉ°VE’ÉH ,¿ƒfÉ≤dG á«∏c ,º«ª°üàdGh ¿ƒæØdG

.záeÉ©dG äÉ°SGQódG
 äÉ`̀Ñ`̀dÉ`̀£`̀dG  π°üëà°S{  : kÓ``̀FÉ``̀b  ¬`̀ã`̀jó`̀M  º`̀à`̀à`̀NGh
 ,∞«°üdG  Gò`̀g  Éæà©eÉL  ≈`̀dEG  πjƒëàdÉH  øªo≤ nj  »JÓdG
 º°üN  ≈∏Y  ,á«ª«∏bE’Gh  á«∏ëªdG  äÉ©eÉédG  øe  ≈àM
 ,»Ø«°üdG »°SGQódG π°üØ∏d á«°SGQódG Ωƒ°SôdG øe %30
 iƒà°ùªdG  á«ªdÉY  ≥`̀aGô`̀e  ø`̀e  IOÉØà°S’G  ø¡æμªjh
 .»`̀©`̀eÉ`̀é`̀dG Ωô`̀ë`̀ dG π```NGO á`̀jô`̀°`̀ü`̀©`̀dG äÓ`̀«`̀¡`̀°`̀ù`̀à`̀dGh
 øe  ¿ƒμàJ  É¡JGòH  áªFÉb  áæjóe  á©eÉédG  Ωô`̀M  πãªj
 äGô°VÉëe  äÉYÉbh  äÉÑdÉ£∏d  õcôeh  ,á«æμ°S  m¿ÉÑe
 IOÉ«Yh  áÑàμeh  º«ª°üJ  äÉgƒjOƒà°SGh  äGôÑàîeh
 ∂dP  »a  ÉªH  -  äÉjôà«aÉch  IÓ°ü∏d  áaôZh  á°Vôªe
 ºYÉ£ªdG  øe  áYƒæàe  áYƒªéeh  -¢ùμHQÉà°S  ≈¡≤e
 ójhõàd øjógÉL ≈©°ùf ÉæfEG .¿ƒdÉ°Uh âcQÉe »æ«eh
 áªª°üe  iƒà°ùªdG  á«ªdÉY  á«©eÉL  äGôÑîH  ÉæJÉÑdÉW
 áMƒª£dG  á«FÉ°ùædG  äGOÉ«≤dG  ∞«≤ãJh  º«∏©àd  ájÉæ©H

.zø¡JGQÉ¡e ôjƒ£Jh

äÉ``ÑdÉW »``Ø©J äÉ``æÑ∏d á``«μ∏ªdG á``©eÉédG
»©eÉédG π«é°ùàdG Ωƒ``°SQ øe ¿hÉ``©àdG ∫hO

 ¬`̀∏`̀dGó`̀Ñ`̀Y OÉ``¡``L IQƒ``̀à``̀có``̀dG äó````̀cCG
 ¢ù∏éªH äÉeóîdG áæéd á°ù«FQ π°VÉØdG
 á°ûbÉæªd  áæé∏dG  OGó`̀©`̀à`̀°`̀SG  iQƒ`̀°`̀û`̀dG
 ø««æjôëÑdG ÖJGhQ ™aód ¿ƒfÉb ´hô°ûe
 áKÓK  Ió`̀e  ¢UÉîdG  ´É£≤dÉH  ø«∏eÉ©dG
 ¿ƒ«∏e  215  ¬àØ∏c  ≠∏ÑJ  …ò``̀dGh  ô¡°TCG
 ¥hóæ°U  »WÉ«àMG  øe  Öë°ùà°S  QÉæjO
 ¬éàJ  áæé∏dG  ¿CG  ≈`̀dEG  Iô«°ûe  ,π£©àdG
 á°ûbÉæªd AÉ©HQC’G Ωƒ«dG ´ÉªàLG ó≤Y ≈dEG
 á«dÉªdG  ô`̀jRh  Iƒ`̀YOh  ¿ƒfÉ≤dG  ´hô°ûe
 πª©dG  ô````̀jRhh  »`̀æ`̀Wƒ`̀dG  OÉ`̀ °`̀ü`̀ à`̀ b’Gh
 ¢†©H ìÉ°†«à°S’ ,á«YÉªàL’G á«ªæàdGh
 ´hô°ûe ≥«Ñ£J á«dBÉH á≤∏©àªdG ÖfGƒédG

.¿ƒfÉ≤dG
 ÜGƒædG ¢ù∏ée QGôbEÉH âÑMQ Éª«ah
 ¢ùeCG  ìÉÑ°U  Ió≤©æªdG  ¬à°ù∏L  ∫Ó`̀N
 áæé∏dG  ¿CG  âæ«H  ,¿ƒ`̀fÉ`̀≤`̀ dG  ´hô°ûªd
 ídÉ°üdG ídÉ°U øH »∏Y øe äÉ¡«LƒàHh
 »a  â`̀Yô`̀°`̀T  iQƒ`̀°`̀û`̀dG  ¢ù∏ée  ¢`̀ù`̀«`̀FQ
 ¬àdÉMEG  Qƒ`̀a  ¿ƒ`̀fÉ`̀≤`̀dG  ´hô°ûe  á`̀°`̀SGQO
 ¬àdÉMEG  πÑbh  á«©jô°ûàdG  á£∏°ùdG  ≈`̀ dEG
 ¿Éª°†d  ,á`̀«`̀ª`̀°`̀SQ  áØ°üH  áæé∏dG  ≈``̀ dEG
 É k≤«≤ëJ  ,øμªe  âbh  ´ô°SCG  »a  √RÉéfEG
 ±ô¶dG É¡«°†à≤j »àdG  áeÉ©dG  áë∏°üª∏d
 É¡dòÑj  »àdG  Oƒ¡édG  øª°V  »FÉæãà°S’G
 Oƒ`̀¡`̀é`̀dG á`̀Ñ`̀cGƒ`̀ª`̀d iQƒ``°``û``dG ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀e

 ¢Shô«a  QÉ°ûàf’  …ó°üà∏d  á«eƒμëdG
 Öæéàd  IòîàªdG  äGAGô`̀LE’Gh  ,ÉfhQƒc
 »æWƒdG  OÉ°üàb’G  ≈∏Y  äÉ`̀«`̀YGó`̀J  …CG

.ø«æWGƒª∏d »°û«©ªdG ™°VƒdGh
 ¿CG ≈````dEG  á`̀æ`̀é`̀∏`̀dG  á`̀°`̀ù`̀«`̀FQ â`̀à`̀Ø`̀ dh
 øe Ö∏£àJ á«dÉëdG á«FÉæãà°S’G á∏MôªdG
 √òg RhÉéàd ∞JÉμàdGh ¿hÉ©àdG ™«ªédG
 Ió«Øe ,™ªLCG ºdÉ©dG É¡H ôªj »àdG áæëªdG
 Ωƒ«dG É¡YÉªàLG ∫ÓN πª©à°S áæé∏dG ¿CG
 ´hô°ûe  ¿CÉ`̀°`̀û`̀H  Égôjô≤J  RÉ`̀é`̀fEG  ≈∏Y
 ¢ù∏éªdG Öàμe áÄ«g ≈dEG ¬©aQh ¿ƒfÉ≤dG
 Gó«¡ªJ  »`̀dÉ`̀ë`̀dG  ´ƒ`̀Ñ`̀ °`̀SC’G  á`̀jÉ`̀¡`̀f  π`̀Ñ`̀b
.¢ù∏éª∏d áeOÉ≤dG á°ù∏édG »a ¬à°ûbÉæªd

Ωƒ«dG zπª©dG{h zá«dÉªdG{ …ôjR nƒH ´ÉªàLG ó≤Y ≈dEG áæé∏dG ¬LƒJ øY âØ°ûc

´hô``°ûe á``°ûbÉæªd á``æé∏dG OGó``©à°SG ó``cDƒJ iQƒ``°ûdG äÉ``eóN á``°ù«FQ
¬``àdÉMEG  Qƒ``a  ¢``UÉîdG  ´É``£≤dÉH  ø``««æjôëÑdG  Ö``JGhQ  ™``aO  ¿ƒ``fÉb

.π°VÉØdG OÉ¡L .O |

 í``̀dÉ``̀°``̀U ó``̀ «``̀ ª``̀ ©``̀ dG ìô````̀°````̀U
 á`̀jô`̀jó`̀e ΩÉ```Y ô`̀ jó`̀e …ô``̀°``̀Shó``̀dG
 ∫ÓN  ,¥ôëªdG  á¶aÉëe  áWô°T
 ÖFÉf  …hó```̀ dG  ø`̀°`̀ù`̀M  ¬`̀dÉ`̀Ñ`̀≤`̀à`̀°`̀SG
 ,…ó∏ÑdG  ¥ôëªdG  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ
 πª©dG äô°TÉH ¥ôëªdG áWô°T ¿CG
 øª°V  áªμëe  ájƒYƒJ  á£N  »a
 ¢Shô«a áëaÉμªd á«æWƒdG á∏ªëdG
 »a G kOó°ûeh  Gó``̀cDƒ``̀e  ,É``̀ fhQƒ``̀c
 ¿ƒfÉ≤dG ≥«Ñ£J ≈∏Y ¬°ùØf âbƒdG

.ø«ØdÉîªdG ™e áeGô°üH
 ™`̀e á```̀cGô```̀ °```̀û```̀ dG ø```̀ª```̀°```̀Vh
 äÉ¡«LƒàHh  ,…ó`̀∏`̀Ñ`̀dG  ¢ù∏éªdG
 º°ùb  ô°TÉH  ,…ô°ShódG ó«ª©dG
 ¥ôëªdG áWô°T õcôe »a äÉ«∏ª©dG
 Ée  ô°TÉÑe π°UGƒJ  ΩÉ¶f  ≥«Ñ£J
 …ó∏ÑdG  ¢ù∏éªdG  AÉ`̀°`̀†`̀YCG  ø`̀«`̀H
 …ƒàëjh ,¥ôëªdG áWô°T õcôeh
 ∫É°üJ’G á q«°UÉN ≈∏Y ΩÉ¶ædG Gòg
 ÜÉ`̀ °`̀ù`̀ JGh á``̀eó``̀N ≈````̀dEG á``̀aÉ``̀°``̀VEG
 äÉeƒ∏©ªdG  ∫OÉÑJ  π«¡°ùJ  ±ó¡H

.É¡à©HÉàeh
 ø°ùM  ó`̀«`̀°`̀ù`̀dG  ∫É```b  √Qhó````̀H
 Gò``̀g ∫Ó````̀N É`̀ æ`̀ °`̀ û`̀ bÉ`̀ f :…hó```````̀ dG

 IôFGódG  ÉjÉ°†b  ôªãªdG  ´ÉªàL’G
 Éª«a  ∂``̀dPh  É¡∏ãeCG  »`̀à`̀dG  á«fÉãdG
 á`̀ë`̀aÉ`̀μ`̀e äGAGô`````̀LEÉ`````̀H π`̀ °`̀ü`̀à`̀j
 ™æe É¡ªgCG øeh ,ÉfhQƒc ¢Shô«a
 áeÉ©dG  ø``cÉ``eC’G  »`̀a  äÉ©ªéàdG
 ≥ah  ¢UÉî°TCG  á°ùªN  øe  ôãcC’
 ≥°ùàj  ÉªHh  á«∏NGódG  ôjRh  QGôb
 ÉgòîàJ  »`̀à`̀ dG  äGAGô```````LE’G  ™``̀e
 QÉ°ûàfG  áëaÉμªd  øjôëÑdG  áμ∏ªe
 RÉ¡édG ¿CG  É kª∏Y ,ÉfhQƒc ¢Shô«a
 ™e  ÜhÉ`̀é`̀J  G kQƒμ°ûe  …ò«ØæàdG
 ÖYÓªdGh ≥FGóëdG ¥ÓZEÉH »Ñ∏W
 »dÉgC’G  ¿hÉ©J  »¨Ñæjh  ,áeÉ©dG
 ¢ù∏éªdGh  áWô°ûdGh  π`̀°`̀VÉ`̀aC’G
.QGô≤dÉH ΩGõàd’G øe ócCÉà∏d …ó∏ÑdG
 ìô`̀°`̀U AÉ``≤``∏``dG á`̀Ñ`̀°`̀SÉ`̀æ`̀ª`̀Hh
 ø«H É``̀e á`̀cGô`̀ °`̀û`̀ dG ¿CÉ```̀ H …hó````̀dG
 »a  πãªàJ  G kó`̀L  á≤«Kh  ø«aô£dG
 ,…QhO  π`̀μ`̀ °`̀û`̀H  äÉ``̀YÉ``̀ª``̀à``̀L’G
 ¬`̀Ñ`̀°`̀T ô``̀°``̀TÉ``̀Ñ``̀ª``̀dG π``̀ °``̀UGƒ``̀ à``̀ dGh
 ÉjÉ°†≤dG  »a  õcôªdG  ™e  »eƒ«dG
 πÑb É k«FÉbh É¡∏M πLCG øe á«eƒ«dG
 ≈∏Y  ô£N  hCG  ºFGôL  ≈dEG  É¡dƒëJ
 á∏YÉØdG  á`̀cQÉ`̀°`̀û`̀ª`̀dGh  ,™ªàéªdG

 ∞«¶æàdGh  ¢û«àØàdG  äÓªM  »a
 á«©ªàéªdG  äÉ«dÉ©ØdG  º«¶æJh
 äÉ«dÉ©ØdG  ìÉ`̀é`̀fEG  »a  ΩÉ¡°SE’Gh

.á«æWƒdG
 ó«ª©dG  ≈``̀dEG  …hó``̀dG  É keó≤àe
 ôμ°ûdG  ¢üdÉîH  …ô°ShódG  ídÉ°U
 ™∏£°†J  …ò`̀ dG  ΩÉ`̀¡`̀dG  Qhó``̀dG  ≈∏Y
 ,¥ôëªdG  áWô°T  ø`̀eCG  ájôjóe  ¬H
 ¬°ùØf  ôÑà©j  ¢ù∏éªdG  ¿EG  å«M
 äÉ¡édG  ∞∏àîe ™e  G kóMGh  G kAõL
 ,á«©ªàéªdG  äÉeóîdG  Ωó≤J  »àdG
 ÉgôãcCGh  É¡ªgCG  ø`̀e  ¿CG  ∂°T  ’h
 óYGƒ°S  »g  ™ªàéªdG  ™e  kÓYÉØJ
 ø`̀«`̀dhDƒ`̀°`̀ù`̀e á```̀«```̀∏```̀NGó```̀dG IQGRh
 ºjó≤J  ’EG  Éæ©°ùj  ’h  ,GOGô````̀aCGh
 ≈`̀ dEG  ¿É`̀æ`̀à`̀e’Gh  ôμ°ûdG  ¢`̀ü`̀dÉ`̀N
 ¢Sóæ¡e  ,ôbƒªdG  á«∏NGódG  ô`̀jRh
 áeóN »`̀a ÜhDhó````̀dG  π`̀ª`̀©`̀dG Gò``̀g
 ≈``dEGh ,äÉ````̀bhC’G π`̀c »`̀a ø`̀Wƒ`̀dG
 AGõYC’G  IQGRƒdG  »Hƒ°ùæe  ™«ªL
 ±ƒ`̀Ø`̀°`̀ü`̀dG »```a ¿ƒ``Ø``≤``j ø```jò```dG
 ô£îdG  á`̀¡`̀LGƒ`̀e  »``̀a  á``̀«``̀eÉ``̀eC’G
 áª«μëdG  IOÉ«≤dG  äÉ©∏£J Gƒ∏ãª«d

.ÉgÉ£N OGó°Sh

¿GòØæj …ó``∏ÑdG ¢ù∏éªdGh ¥ô``ëªdG á``Wô°T
É``fhQƒc  ¢``Shô«a  á``ëaÉμªd  á``«YƒJ  á``∏ªM

 ±ƒ`̀£`̀j ,á``̀«``̀MÉ``̀«``̀°``̀S ä’ƒ`````̀L ø``ª``°``V
 »a  »MÉ«°ùdG  ÜòédG  ™bGƒe  ¿ƒ«æjôëÑdG
 IQƒ°üd ô««¨J »a ,ΩÉ©dG π≤ædG πFÉ°SƒH OÓÑdG
 ∂∏J  ±É°ûμà°S’  ádhÉëeh  á«eƒ«dG  π≤æàdG
 •É≤f OóY π°üj .íFÉ°S Qƒ¶æe øe ™bGƒªdG
 øjôëÑdG ácô°T ÉgôaƒJ »àdG ìÉ«°ùdG ∞bƒJ
 25 π°UCG øe ∂dPh ,á£≤f 12 ≈dEG ΩÉ©dG π≤æ∏d

 .á∏aÉM 141 ¬«∏Y ±ƒ£J »eƒj n§N
 ,»g  ∂∏J  á«MÉ«°ùdG  ∞`̀bƒ`̀à`̀dG  •É`̀≤`̀fh
 áeÉæªdGh  ¥ô`̀ë`̀ª`̀dG  »àæjóeh  »`̀dÉ`̀Y  QÉ`̀î`̀a
 è«∏Nh Rƒ«æaC’Gh ôàæ°ùdG »à«°ùdG »©ªéeh
 ΩƒjôJC’G  ™ªéeh  øjôëÑdG  á©∏bh  øjôëÑdG
 ø«æàdG  á`̀æ`̀jó`̀eh êGƒ````̀eCG  Qõ```̀Lh QÉ`̀°`̀S  »``a
 âaÉ°VCG  .2019  ΩÉY  »ah  .∞«°ùdG  á≤£æeh
 á«ªëeh IOƒ`̀≤`̀Ø`̀ª`̀dG  ¿ƒ`̀ª`̀dO  á`̀æ`̀L  á`̀cô`̀°`̀û`̀dG

.IójóL á«MÉ«°S á£≤æc øjô©dG

IôeÉ¨ªdG
 »`̀à`̀dG  »``fÉ``g  A’h  á`̀«`̀æ`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  ∫ƒ``≤``J
 :ΩÉ©dG π≤ædG á∏«°Sh ΩGóîà°SG áHôéJ â°VÉN
 âÑÑMCG ,ΩGƒYCG 3 πÑb âfÉc Iô«NC’G »à∏MQ{
 ,»JÉ≤jó°U  á≤aôH  IôjÉ¨e  áHôéJ  QÉÑàNG
 –  ø«àYÉ°ùdG  ø«H  Ée  »à∏MQ  âbô¨à°SG  PEG

 á≤ u«°T  IôeÉ¨e  »`̀g{  :∞«°†Jh  ,zäÉYÉ°S  3
 Qƒ°U  •É`̀≤`̀à`̀d’  á`̀dhÉ`̀ë`̀eh  ø«Jhô∏d  ô°ùch

.zìÉ«°ùdG Qƒ¶æe øe ájQÉcòJ
 »`̀HQÉ`̀é`̀ J  äQô``````̀c{  :A’h  ∞``«``°``†``Jh
 áeÉæªdG ¥ƒ°S ÉgGóMEG »a äó°üb PEG ,á∏KÉªªdG
 ,øjôëÑdG  ÜÉH  á£ëe  óæY  Éaƒbh  …õcôªdG
 …òdG  ¿GƒdC’G  ¿ÉLô¡e  Qƒ°†ëH  â©àªà°SGh

.zájóæ¡dG á«dÉédG ¬H πØàëJ

±É°ûμà°S’G
 â°VÉN »`̀à`̀dG  º`̀«`̀gGô`̀HEG  Ö`̀æ`̀jR â`̀dÉ`̀bh
 §£îJh áeÉæª∏d ¥ôëªdG øe IóMGh áHôéJ
 ÜÉÑ°ûdG  øëf  ¥ƒàf  ÉªdÉ£d{  iô`̀NCG  áHôéàd
 ≈dEG  »æ©aój  Ée  Gò`̀gh  ,äGôeÉ¨ªdGh  ôØ°ù∏d
 áμ∏ªªdG  OhóM  πNGO  á«MÉ«°S  äÓMQ  ≥∏N
 ,ø`̀«`̀Jhô`̀dG  ô°ùc  π`̀FÉ`̀°`̀Sh  π«©ØJ  π```LCG  ø`̀e
 ∂dòch  ,IôeÉ¨ª∏d  á«≤«≤ëdG  á¶ë∏dG  ¢û«©dh
 äÉYÉ°S  ∫ÓN  øe  øjôNB’G  IÉfÉ©ªH  Qƒ©°ûdG
 π≤ædG  äÉ`̀£`̀ë`̀e ≈``̀ dEG  ∫ƒ`̀°`̀Uƒ`̀dGh QÉ`̀¶`̀à`̀f’G
 â`̀dGRÉ`̀e ô`̀°`̀SCG ∑É`̀æ`̀g{ :â`̀ë`̀°`̀VhCGh ,zΩÉ`̀ ©`̀ dG
 óéJh  á`̀eÉ`̀©`̀dG  π`̀≤`̀æ`̀dG  π`̀FÉ`̀°`̀Sh  ≈`̀∏`̀Y  óªà©J

.ziôNCGh á≤£æe ø«H π≤æà∏d áHƒ©°U
 áaÉ≤ã∏d  øjôëÑdG  áÄ«g  Ö`̀æ`̀jR  â``̀YOh

 π≤æ∏d  øjôëÑdG  ácô°T  ™e  ¿hÉ©à∏d  QÉ``KB’Gh
 øe ô¡°T πc »a óMGh Ωƒj ¢ü«°üîàd ,ΩÉ©dG
 øjôëÑ∏d  á«aÉ°ûμà°SG  äÉ«dÉ©a  º«¶æJ  π`̀LCG
 äÓaÉM  ΩGóîà°SG  ≈∏Y  ÜÉÑ°ûdG  ™«é°ûàd
 øe ∞«ØîàdG »a º¡°ùj Ée ƒgh ,ΩÉ©dG π≤ædG

.…QhôªdG ΩÉMOR’G

 ™bGƒªdG
 É¡à∏FÉY ≈dEG âª°†fG »àdG »∏Y ºjôe ÉeCG
 :∫ƒ≤àa ,∞∏àîe ¢SÉ°ùMEG äGP áHôéJ ¢û«©d
 ójóL ¢SÉ°ùMEG  ≥∏îd ádhÉëe »g ,™Ñ£dÉH{
 á«MÉ«°ùdG  •É≤ædG  ≈`̀ dEG  ∂∏≤æj  ,∂æWƒe  »a
 ∂æμªj  PEG  ,ó``̀MGh  Ωƒ`̀j  »`̀a  ∂`̀jó`̀d  áÑÑëªdG
 âfÉc  ¿EG  ô```̀NBGh  ™`̀bƒ`̀e  ø`̀«`̀H  É``e  ∫É`̀≤`̀ à`̀ f’G
 OóY ™aQ ≈dEG ºjôe âYOh .záÑjôb äÉaÉ°ùªdG
 ø«Hh  ¿óªdG  πNGO  á«MÉ«°ùdG  ∞bƒàdG  •É≤f
 π¡°ùj Gòg ¿CG áë°Vƒe ,ájQÉéàdG äÉ©ªéªdG
 ìÉ«°ùdG  ≈``dEG  áÑ°ùædÉH  ∫É≤àf’G  á«∏ªY  ø`̀e
 ∫hõ`̀fh  Oƒ©°U  â`̀bh  π«∏≤Jh  ø«æWGƒªdGh

.zäÓaÉëdG øe ÜÉcôdG
 øe ΩÉ©dG π≤ædG ácô°T ≈©°ùJ{ :âaÉ°VCGh
 PEG ,õ«ªàe iƒà°ùe ô«aƒJ ≈dEG É¡JÓaÉM ∫ÓN

 .zÉ¡Ø««μJh É¡àaÉ¶f ≈∏Y ¢UôëJ

ÖcGQ ¿ƒ«∏e 54
 äÓ°UGƒªdG  IQGRh  äÉ«FÉ°üMEG  ≥`̀ah
 øe …ôÑdG π≤ædG ÜÉcQ OóY ≠∏H ,ä’É°üJ’Gh
 ,2020 ôjGôÑa ≈àMh 2015 ôjGôÑa IôàØdG
 πé°S  Éª«a  ,Ö`̀cGQ  ∞`̀ dCG  217h  ¿ƒ«∏e  54
 ôãcCG  »°VÉªdG  ôjGôÑa  »a  …ô¡°ûdG  ∫ó©ªdG

.ÖcGQ ∞dCG 921 øe
 á≤HÉ°S  äÉëjô°üJ  »a  IQGRƒdG  ô«°ûJh
 ¿ƒeóîà°ùj øjòdG ø«æWGƒªdG áÑ°ùf ¿CG ≈dEG
 PEG  ,§≤a  %25  ≈dEG  π°üj  øjôëÑdG  äÓaÉM
 »dÉªLEG  ø`̀e  %77  »£¨j  ΩÉ`̀©`̀dG  π≤ædG  ¿EG
 ∫ÉªdG  ≥WÉæe  É°Uƒ°üN  ,øjôëÑdG  áMÉ°ùe
 á≤£æªdGh  áeÉæªdG  áª°UÉ©dG  »a  ∫ÉªYC’Gh
 ájQÉéàdG  ≥WÉæªdG  ∂dòch  ,á«°SÉeƒ∏HódG
 äÉ©ªéªdG  π`̀ã`̀e  ø`̀FÉ`̀Hõ`̀dG  Égó°ü≤j  »`̀à`̀dG
 øjôëÑdG  QÉ`̀£`̀eh  ¥Gƒ```̀°```̀SC’Gh  á`̀jQÉ`̀é`̀à`̀dG

.»dhódG
 áÄ«¡d  »`̀fhô`̀à`̀μ`̀ dE’G  ™`̀bƒ`̀ª`̀dG  ø`̀ª`̀°`̀Vh
 ¿ÉàeóN  ô`̀aGƒ`̀à`̀J  ,á`̀«`̀fhô`̀à`̀μ`̀dE’G  áeƒμëdG
 ácôM  ìÉ`̀°`̀†`̀jEG  á£jôîH  ≥∏©àJ  É``̀gGó``̀MEG
 øjôëÑdG  ≥WÉæe  πc  ≈∏Y  áYRƒe  äÓaÉëdG
 ó`̀«`̀YGƒ`̀e π`̀«`̀°`̀UÉ`̀Ø`̀J ø`̀«`̀Ñ`̀J iô````NCG á``eó``Nh
 .á≤«bódGh áYÉ°ùdÉH ÜÉgòdGh ÜÉjE’G äÓMQ

á«MÉ«°S á£≤f 12 ø«H ¿ƒ∏≤æàj

 ΩÉ`̀©`̀dG π`̀≤`̀æ`̀dÉ`̀H á`̀«`̀MÉ`̀«`̀°`̀ù`̀dG ™`̀ bGƒ`̀ ª`̀ dG ¿ƒ`̀ aƒ`̀ £`̀ j ¿ƒ`̀«`̀æ`̀jô`̀ë`̀H

 ¥ƒ`̀≤`̀ë`̀d ó`̀ °`̀Uô`̀ª`̀ dG á`̀«`̀©`̀ª`̀L â``̀æ``̀∏``̀YCG
 âëJ  ká«©ªàée  ká∏ªM  É`̀¡`̀bÓ`̀WEG  ¿É`̀°`̀ù`̀fE’G
 ÜÉ°ùM  ™e  ¿hÉ©àdÉH  zÉ¡∏gCÉH  ájƒb{  QÉ©°T
 »a  øjôKDƒªdG  OGô``aC’G  øe  Oó`̀Yh  ¥hQÉØdG
 QÉ°ûàfG øe óëdGh á«Yƒà∏d ∂dPh ,™ªàéªdG

.z19 ó«aƒc{ óéà°ùªdG ÉfhQƒc ¢Shô«a
 áæé∏dG  ƒ°†Y  ôeÉ©dG  áî«°T  â`̀dÉ`̀bh
 ájƒb{  QÉ©°T  QÉ«àNG  ¿EG  á∏ªë∏d  áª¶æªdG
 äGAGôLE’ÉH á≤ãdG øe É kbÓ£fG »JCÉj zÉ¡∏gCÉH
 É¡H â`̀eÉ`̀b »`̀à`̀dG á`̀«`̀FÉ`̀bƒ`̀dGh á`̀jRGô`̀à`̀M’G
 QhO  ó«cCÉJh  ,ä’ÉéªdG  ™«ªL  »a  áμ∏ªªdG
 ºgQÉÑàYÉH  º¡ªdG  ø«ª«≤ªdGh  ø«æWGƒªdG
 ¢Shô«ØdG  á¡LGƒªd  iƒ`̀bC’G  ó°üdG  §FÉM
 äÉYÉ°TEG øe ¬H §ÑJôj Éeh √QÉ°ûàfG ™æeh

.á°Vô¨e
 √òg  øe  ±ó¡dG  ¿CG  ôeÉ©dG  âë°VhCGh
 øjôëÑdG  Iƒ``̀b  ø`̀Y  ô«Ñ©àdG  ƒ`̀g  á∏ªëdG
 º`̀gOƒ`̀¡`̀L ¿É```̀«```̀Hh É``̀¡``̀FÉ``̀æ``̀HCG ∂``̀°``̀SÉ``̀ª``̀Jh
 ∫ÓN  äRô`̀H  »àdG  á«HÉéjE’G  á«©ªàéªdG
 øY Ó°†a ,¢Shô«ØdG á¡LGƒªd IôàØdG √òg
 OGôaC’G ™«ªéd ôjó≤àdGh ôμ°ûdG  áaÉ≤K ô°ûf
 »a  á`̀«`̀eÉ`̀eC’G  ±ƒØ°üdG  »`̀a  øjOƒLƒªdG
 á«ª«∏©àdGh  á«ë°üdGh  á«æeC’G  äÉYÉ£≤dG
.∫ÉéªdG Gòg »a ºgQhO ¿É«Hh á«eÓYE’Gh

 ≥∏£æJ á∏ªëdG Iôμa ¿CG ôeÉ©dG äócCGh
 ≥JÉY ≈∏Y IÉ≤∏ªdG á«æWƒdG á«dhDƒ°ùªdG øe
 áYƒªée  É¡«a  ∑QÉ°û«°S  å«M  ,™«ªédG
 ô°ûæH  πYÉØàdÉH  äÉ°ù°SDƒªdGh  OGô`̀aC’G  øe

 äÉ`̀gƒ`̀ jó`̀ «`̀ Ø`̀ dGh º`̀«`̀eÉ`̀ °`̀ü`̀à`̀ dGh Qƒ``̀°``̀ü``̀dG
 »æWƒdG ∞JÉμàdG øY IôÑ©ªdG äÉeƒ°SôdGh
 »a AÉ`̀≤`̀ Ñ`̀ dG AÉ``̀æ``̀KCG ¢`̀Shô`̀«`̀Ø`̀dG á`̀¡`̀LGƒ`̀ª`̀d
 ¥ôWh äÉª«∏©àdÉH ΩGõàd’G á«Ø«ch ∫õæªdG
.Ió«Øe á£°ûfCÉH ÆGôØdG âbh øe IOÉØà°S’G

 ™ªàéªdG  äÉ°ù°SDƒe  á∏ªëdG  â``̀YOh
 ø`̀«`̀ª`̀«`̀≤`̀ª`̀ dGh ø``̀«``̀æ``̀WGƒ``̀ª``̀ dGh »``̀ fó``̀ ª``̀ dG
 ácQÉ°ûªdGh  πYÉØàdG  ≈``̀dEG  äÉ°ù°SDƒªdGh
 äGAGô```̀LE’G  ≥«Ñ£J  ∂`̀dò`̀ch  ,á∏ªëdG  »`̀a
 äÉ`̀¡`̀é`̀dG ø```e IQOÉ``̀ °``̀ü``̀ dG äÉ`̀ª`̀ «`̀ ∏`̀ ©`̀ à`̀ dGh
 á«©ªàéªdG  ácGô°ûdG  Rõ©j  ÉªH  ,á«ª°SôdG
 »àdG á«HÉéjE’G äÉ«cƒ∏°ùdÉH »YƒdG ójõjh
 ’Éãe  øjôëÑdG  íÑ°üàd  áμ∏ªªdG  É¡H  õ«ªàJ

.¢Shô«ØdG á¡LGƒªd ¬H ióà≤j É«ªdÉY

»©ªàéªdG ∞JÉμàdG á«ªgCG ó«cCÉàd

zÉ¡∏gCÉH ájƒb{ á``∏ªM ≥∏£J ¿É°ùfE’G ¥ƒ≤ëd ó``°UôªdG á«©ªL

.ôeÉ©dG áî«°T |

 áYô°S  ≈∏Y  á«dÉªY  äÉHÉ≤f  â`̀æ`̀KCG
 OÉédG  πª©dÉH  øjôëÑdG  áμ∏ªe  äÉcôëJ
 ÉfhQƒc  ¢Shô«a  äÉ«YGóJ  AGƒàMG  ≈∏Y
 ≈dG  áaÉ°VE’ÉH  »æjôëÑdG  ™ªàéªdG  ≈∏Y
 á¶aÉëªdG »a áeƒμëdG Oƒ¡L ≈∏Y AÉæãdG
 ¬H  ôªJ  …ò`̀dG  …OÉ°üàb’G  ™°VƒdG  ≈∏Y

 .øgGôdG ±ô¶dG »a OÓÑdG
 áHÉ≤f  øYQó°U  ¿É«H  »`̀a  ∂`̀ dP  AÉ`̀L
 ábÉ£∏d óëdG ácô°T áHÉ≤fh (∫EG .êCG .…O)
 P’ƒa áYƒªéªd áeÉ©dG á«dÉª©dG áHÉ≤ædGh
 ø«jƒédG  ø«Ø«°†ª∏d  áeÉ©dG  áHÉ≤ædGh
 áHÉ≤fh  É`̀Ñ`̀dCG  ácô°ûd  á«dÉª©dG  áHÉ≤ædGh
 øjôëÑdG  ácô°T  áHÉ≤fh  ƒμeQÉL  ∫ÉªY
 AÉ°ûfÓd  áeÉ©dG  áHÉ≤ædGh  ¿OÉ©ªdG  PGPôd
 ø«eCÉàdG  áHÉ≤fh  äÉeóîdGh  ä’hÉ≤ªdGh

 ájôëÑdG ÅfGƒªdG ∫Éª©d áeÉ©dG áHÉ≤ædGh
 ´É£b  »`̀a  ø«∏eÉ©∏d  á`̀eÉ`̀©`̀dG  á`̀HÉ`̀≤`̀æ`̀dGh
 .ƒμ°ùμ∏H ∫ÉªY áHÉ≤fh øjƒªàdGh ábóæØdG
 √ò`̀g á`̀«`̀ª`̀gCG ≈``̀ dG ¿É`̀«`̀Ñ`̀dG ¥ô``£``Jh
 á`̀jOÉ`̀°`̀ü`̀à`̀b’G á``̀eõ``̀ë``̀dGh äÉ`̀¡`̀«`̀Lƒ`̀à`̀dG
 ¢ù∏ée  ø``̀Y  äQó``̀°``̀U  »``̀à``̀dG  á`̀«`̀Ñ`̀£`̀dGh
 »æWƒdG  ≥jôØdGh  ájOÉ°üàb’G  á«ªæàdG
 á``̀eRC’G  á`̀¡`̀LGƒ`̀eh  É`̀fhQƒ`̀μ`̀ d  …ó°üà∏d
 ™ªLCG  ºdÉ©dG  É¡H  ôªj  »àdG  á«FÉæãà°S’G
 ≈∏Y ÉÑ∏°S ∂dP ¢SÉμ©fGh ,øjôëÑdG É¡æeh
 ΩÉ«b  ≈`̀dG  Égƒæe  ájOÉ°üàb’G  ´É`̀°`̀VhC’G
 ´É°VhC’G  ∫Ó¨à°SÉH  äÉ°ù°SDƒªdG  ¢†©H
 ¿hO  øe  º¡JÉ°ù°SDƒeh  º¡JÉcô°T  ídÉ°üd
 á«ë°üdGh á«dÉªdG ∫Éª©dG ±hô¶d IÉYGôe
 AÉ≤ÑdG  ≈∏Y ∫Éª©dG  QÉÑLEG  É¡æeh ,∫Éª©∏d

 º¡JGRÉLEG  øe  É¡HÉ°ùàMGh  ∫RÉæªdG  »a
 ,ôLC’G  áYƒaóe  ô«Z  IRÉLEG  hG  ájƒæ°ùdG
 »dÉªdG  »eƒμëdG  ºYódG  øe  ºZôdG  ≈∏Y
 …ò``̀dGh  ,¢`̀UÉ`̀î`̀dG  ´É`̀£`̀≤`̀dG  äÉ°ù°SDƒªd
 ¿hDƒ°ûdGh πª©dG IQGRh øY GôNDƒe Qó°U

 .á«YÉªàL’G
 ÖFÉædG ∞bƒe ø«ªãàH ¿É«ÑdG ºààNGh
 »`̀YGó`̀dG  »©«ØædG  º`̀«`̀gGô`̀HEG  »fÉªdôÑdG
 äÉ°ù°SDƒª∏d  áã«ãM  á«ª°SQ  á©HÉàe  ≈dG
 ∫Ó¨à°S’ ≈©°ùJ hG â©°S »àdG á°UÉîdG
 ≥∏©àªdG  AGƒ°S  »FÉæãà°S’G  ±ô¶dG  Gòg
 AÉ`̀¡`̀fGhCG  ájƒæ°ùdG  äGRÉ``̀LE’G  OÉØæà°SÉH
 ±ƒbƒdÉH  ÜGƒædG  øjó°TÉæe πª©dG  Oƒ≤Y
 »a  ∫Éª©dG  ¥ƒ≤Mh  ÖdÉ£e  ÖfÉL  ≈`̀dG

 .Ö«°ü©dG ±ô¶dG Gòg

äGAGô````̀ LEÉ````̀ H ó`̀ «`̀ °`̀ û`̀ J á``̀«``̀dÉ``̀ª``̀Y äÉ``̀ HÉ``̀ ≤``̀ f
É``̀ fhQƒ``̀ c ¢``̀ Shô``̀ «``̀ a á``̀¡``̀LGƒ``̀ª``̀d ø``̀jô``̀ë``̀Ñ``̀dG
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 óªMCG  áeÉ°SCG  QÉ°ûà°ùªdG  ó`̀cCG

 ¢ù∏éªd  ΩÉ`̀©`̀dG  ø`̀«`̀eC’G  QƒØ°ü©dG

 äGAGô````̀LE’G ∫É`̀ª`̀μ`̀à`̀°`̀SG iQƒ`̀°`̀û`̀ dG

 ófÉ°ùªdG πª©dG ô«°S ¿Éª°†d áeRÓdG

 ¢ù∏ée  AÉ°†YC’  »©jô°ûàdG  Qhó∏d

 π«©ØJ ∫Ó``N ø`̀e ∂``̀dPh iQƒ`̀°`̀û`̀dG

 πª©∏d  á`̀«`̀Lƒ`̀dƒ`̀æ`̀μ`̀à`̀dG  äÉ`̀«`̀æ`̀≤`̀à`̀dG

 áª¶fCG  çó`̀MCG  ΩGóîà°SÉH  ó©H  øY

 ≈dEG  G kô«°ûe  ,»fhôàμdE’G  AÉ°†ØdG

 IQGOEG  øa{  Iô°VÉëe  »a  ¬àcQÉ°ûe

 á`̀ fÉ`̀eC’G  É¡àª¶f  »`̀à`̀dG  zäÉ`````̀eRC’G

 Iô``̀FGO ∫Ó``̀N ø`̀e ó`̀©`̀H ø`̀Y á`̀eÉ`̀©`̀dG

 ,ø«ØXƒªdG  ø`̀e  Oó`̀©`̀d  ¬≤∏¨e  å`̀H

 ídÉ°U  øH  »∏Y  äÉ¡«LƒJ  ¿CG  ≈`̀ dEG

 iQƒ°ûdG  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  ídÉ°üdG

 ΩÉ`̀¡`̀ª`̀dG  π``c  AGOCG  IQhô``̀°``̀V  ó``cDƒ``J

 ¢ù∏éªdÉH  ΩÉ≤J  »àdG  äÉ«dÉ©ØdGh

 ,ó`̀©`̀H ø``̀Y äÉ`̀«`̀æ`̀≤`̀à`̀dG ΩGó`̀î`̀à`̀°`̀SÉ`̀H

 ¢ù∏éª∏d  »JGòdG  AÉØàc’G  ≥«≤ëJh

 QOGƒ`̀μ`̀ dÉ`̀H á`̀fÉ`̀©`̀à`̀°`̀S’G ∫Ó``̀N ø``̀e

 ≥«≤ëàd  áeÉ©dG  á`̀fÉ`̀eC’É`̀H  á∏eÉ©dG

.ájÉ¨dG √òg

 √ô``î``a ø````Y Üô```````̀YCG É``̀ª``̀«``̀ah

 É¡dòÑj  »`̀à`̀dG  Oƒ¡édÉH  √RGõ``à``YGh

 ¢ù∏éªd  áeÉ©dG  á`̀fÉ`̀eC’G  ƒÑ°ùàæe

 äGOGó©à°S’G ¿CG ≈dEG âØd ,iQƒ°ûdG

 ióe  ≈∏Y  ¢ù∏éªdG  É`̀gô`̀ah  »`̀à`̀dG

 »a äó`̀YÉ`̀°`̀S ,á`̀≤`̀HÉ`̀°`̀ù`̀dG ΩGƒ`````̀YC’G

 ô°ùj  πμH  ó©H  øY  πª©∏d  ∫ƒëàdG

 áfÉeC’G ƒÑ°ùàæe Ωób Éª«a ,áfhôeh

 ≥ëà°ùj  É`̀ kë`̀LÉ`̀f  É`̀ kLPƒ`̀ª`̀f  á`̀eÉ`̀©`̀dG

 ∫Ó``N ø```e ô``̀jó``̀≤``̀à``̀dGh IOÉ````̀°````̀TE’G

 AGOC’G  äÉjƒà°ùe  ≈∏YCÉH  º¡eGõàdG
 ,πª©dG ô≤e êQÉN πª©dÉH »Ø«XƒdG
 á`̀ fÉ`̀ eC’G á`̀«`̀fÉ`̀μ`̀eEG â`̀Ñ`̀ã`̀j É`̀ e ƒ``̀gh

 …ò``̀dG …ó`̀ë`̀à`̀ dG π`̀jƒ`̀ë`̀à`̀d á`̀eÉ`̀©`̀ dG

 ≈`̀dEG  »FÉæãà°S’G  ™`̀°`̀Vƒ`̀dG  ¬°Vôa

 äGQó≤dGh äGQOÉÑªdG õjõ©àd á°Uôa

.¢ù∏éªdG É¡μ∏àªj »àdG

 ¢ù∏éªd ΩÉ©dG  ø«eC’G  √ƒf Éªc

 É¡dóÑH  »`̀à`̀dG  Oƒ`̀¡`̀é`̀dÉ`̀H  iQƒ`̀°`̀û`̀dG

 √òg  ∫ÓN  áeÉ©dG  áfÉeC’G  ƒØXƒe

 ¢ù«FQ »dÉ©e ôjó≤J GócDƒe ,IôàØdG

 AGOCÓd  AÉ°†YC’Gh  iQƒ°ûdG  ¢ù∏ée

 á``̀fÉ``̀eC’G ¬```JRô```HCG …ò```̀ dG õ`̀«`̀ª`̀à`̀ª`̀dG

 á`̀∏`̀°`̀UGƒ`̀e ø``̀e É`̀¡`̀æ`̀μ`̀ª`̀Jh ,á`̀eÉ`̀ ©`̀ dG

 øY ô`̀°`̀ù`̀jh á`̀dƒ`̀¡`̀°`̀S π`̀μ`̀H π`̀ª`̀©`̀dG

 äÉ«æ≤àdG  çó``̀MCG  ΩGóîà°SÉH  ó©H

 øª°†J  …ò````̀dG  ô`````̀eC’G  ,á``MÉ``à``ª``dG

 Oƒ¡©e ƒ`̀g É`̀ª`̀c  π`̀ª`̀©`̀dG  QGô`̀ª`̀à`̀°`̀SG

 èeGôÑdG  ≥ah  QGóàbGh  IAÉØc  πμH

 »a  º¡°SCGh  ,áYƒ°VƒªdG  §£îdGh

 ó©H  øY á«ÑjQóàdG  äGQhódG  º«¶æJ

.á©°SGh ácQÉ°ûeh Qƒ°†ëHh

 â``dhÉ``æ``J É``ª``«``a ∂````̀ dP »```̀JCÉ```̀j

 QƒàcódG  É¡eób  »`̀à`̀dG  Iô°VÉëªdG

 ™e  πeÉ©àdG  á«Ø«c  »éæN  É`̀jô`̀cR

 ≥ª©H  ±ô`̀©`̀à`̀dGh  ,äÉ```̀eRC’G  IQGOEG

 É`̀¡`̀∏`̀MGô`̀eh á`````̀eRC’G Ωƒ`̀¡`̀Ø`̀e ≈`̀∏`̀Y

 »©bGƒdG  êPƒ`̀ª`̀æ`̀dGh  ,É¡JÉbƒ©eh

 ÖfÉL  ≈`̀ dEG  ,äÉ```̀eRC’G  ™`̀e  πeÉ©à∏d

 ójóëJh  äÉ``̀eRC’G  ¢ü«î°ûJ  πÑ°S

 ™jRƒJh  ,É¡æª°V  πª©dG  äÉ`̀jƒ`̀dhCG

 π`̀ª`̀©`̀dG ¥ô````̀a ø``̀jƒ``̀μ``̀Jh ΩÉ``̀¡``̀ª``̀ dG

 §«£îàdG  ¢`̀ù`̀°`̀SCGh  ,»`̀°`̀ù`̀°`̀SDƒ`̀ª`̀dG

 AGOC’G  á`̀©`̀HÉ`̀à`̀e  ¥ô```̀Wh  äÉ``̀eRCÓ``̀ d

.áYƒ°VƒªdG ±GógC’G ≥«≤ëJh

ΩÉ«≤dG »``a â``ëéf ¢``ù∏éªdG á``fÉeCG :iQƒ``°ûdG ΩÉ``Y ø``«eCG
á``«LƒdƒæμàdG äÉ``«æ≤àdG ΩGó``îà°SÉH ó``©H ø``Y É``¡eÉ¡e πμ``H

.QƒØ°ü©dG áeÉ°SCG |

 ∞ qbƒJ ≈∏Y ≈°†e ô¡°T øe ôãcCG
 øjôëÑdG áμ∏ªe »a »aÉ≤ãdG •É°ûædG
 äGAGô`̀LE’É`̀H  ÉeGõàdG  âbDƒe  πμ°ûH
 ÉgòîqàJ »àdG á«FÉbƒdGh ájRGôàM’G
 QÉ`̀°`̀û`̀à`̀fG ™`̀æ`̀e QÉ````̀WEG »``̀a á`̀μ`̀∏`̀ª`̀ª`̀dG
-ó«aƒc{ óéà°ùªdG ÉfhQƒc ¢Shô«a

 áaÉ≤ã∏d  øjôëÑdG  áÄ«g  ¿CG  ’EG  ,z19
 âbƒdG  ∂dP  òæe  ∞bƒàJ  ºd  QÉ``KB’Gh
 π≤àæJ  á`̀jDhQ  OGó`̀YEG  ≈∏Y  πª©dG  øY
 ¢`̀VQCG  ≈∏Y  »aÉ≤ãdG  πª©dG  øe  É¡H

.»°VGôàa’G ºdÉ©dG ≈dEG ™bGƒdG
 ´ƒÑ°SC’G  ™∏£e  áÄ«¡dG  äCGó`̀Hh
 ºjó≤àd  É¡àjDhQ  ò«ØæJ  »a  …QÉ`̀é`̀dG
 ∞∏àîe  ≈∏Y  á«ª«∏©Jh  á«aÉ≤K  ábÉH
 .»eƒj πμ°ûH á«fhôàμdE’G É¡JÉ q°üæe
 »fhôàμdE’G  iƒàëªdG  ´ qƒæà«°Sh
 ¢`̀Vhô`̀Y ø`̀«`̀H É``̀e á`̀aÉ`̀≤`̀ ã`̀ dG á`̀Ä`̀«`̀¡`̀d
 á«°VGôàaG äGQÉjR ,á«ªdÉY äÓØMh
 ∞`̀MÉ`̀à`̀ª`̀dGh á`̀«`̀î`̀jQÉ`̀à`̀dG ™`̀bGƒ`̀ª`̀∏`̀d
 ΩÓaCG  ,¢VQÉ©ªdGh  QG qhõ`̀dG  õcGôeh
 Qƒ¡ªé∏d  á«∏YÉØJ á£°ûfCGh á«≤«KƒJ

.QÉªYC’G ∞∏àîe ÖWÉîJ
 áaÉ≤ãdG  áÄ«g  äÉëØ°U  íàØJh
 »YÉªàL’G  π°UGƒàdG  ™bGƒe  ≈∏Y
 øØdG  º`̀dGƒ`̀Y  ≈``̀dEG  Qƒ¡ªé∏d  ò`̀aGƒ`̀f
 á`̀«`̀fÉ`̀°`̀ù`̀fE’G  ±QÉ``̀©``̀ª``̀dGh  ÜOC’Gh
 á«eƒ«dG  Ωƒ°SƒdG  øe  á∏°ù∏°S  ôÑY
 ¿É`̀μ`̀eEÉ`̀H  »`̀ à`̀ dGh  zHashtags{
 äÉHÉ°ùM  ≈∏Y  É¡à©HÉàe  Qƒ¡ªédG
 ΩGô`̀¨`̀à`̀ °`̀ù`̀fG ô``̀à``̀jƒ``̀J »```̀a á`̀ Ä`̀ «`̀ ¡`̀ dG

 º`̀°`̀SG π`̀ª`̀ë`̀J »``̀ à``̀ dGh ∑ƒ`̀Ñ`̀ °`̀ù`̀«`̀ah
 ájGóH  »``ah  .zCulturebah{
 áaÉ≤ãdG  áÄ«g  ¢Vô©à°ùJ  ´ƒÑ°SC’G
 äGRÉ`̀é`̀fEGh  äÉ«dÉ©a  ø`̀e  É¡Ø«°TQCG
 É¡Jó¡°T  á«ªdÉY  ¢VhôYh  äÓØMh
 á≤HÉ°ùdG  á«aÉ≤ãdG  øjôëÑdG  º°SGƒe
 Ωƒj ÉeCG ,zóMC’G ∞«°TQCG{ º°Sh ôÑY
 ∫ÓN  øe  áÄ«¡dG  ¢Vô©àa  ø«æKE’G
 z∞`̀MÉ`̀à`̀ª`̀dG ø`̀«`̀æ`̀KG{ É`̀ª`̀g ø`̀«`̀ª`̀°`̀Sh
 ∫ƒ`̀M äÉ`̀eƒ`̀∏`̀©`̀e z≈``̀∏``̀Y Aƒ``̀ °``̀V{h
 ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG á`̀μ`̀∏`̀ª`̀e »``̀a ∞`̀MÉ`̀ à`̀ª`̀ dG
 ¬°Vô©J  É`̀e  ≈∏Y  õ«côàdG  ºà«°Sh
 ºà«°S É`̀ª`̀c  ,äÉ`̀«`̀æ`̀à`̀≤`̀eh ∞`̀ë`̀J  ø`̀e
 »àdG  áàbDƒªdG  ¢VQÉ©ª∏d  èjhôàdG

.É¡àaÉ°†à°SG âªJ
 ,záMÉ«°ùdG  AÉKÓK{  º°Sh  ôÑYh
 äÉeƒ∏©e  á`̀aÉ`̀≤`̀ã`̀dG  á`̀Ä`̀«`̀g  Ω qó`̀≤`̀à`̀°`̀S
 á``̀jô``̀KC’G  ™``bGƒ``ª``dG  ø``̀Y  á«∏«°üØJ
 Éª«a  ,á`̀μ`̀ ∏`̀ ª`̀ ª`̀ dG  »```a  á``«``aÉ``≤``ã``dGh
 áaÉ≤K  øe  äÉ°SÉÑàbG  ¢VôY  ºà«°S
 ∞∏àîe  É`̀¡`̀à`̀≤`̀ qKh  »`̀à`̀ dG  ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG
 øeh  áaÉ≤ãdG  ΩÓ```YCG  ™`̀e  äGAÉ`̀≤`̀∏`̀ dG
 »àdG  zÉ`̀æ`̀eÉ`̀Y  ø``Ø``dG{  ΩÓ````aCG  É¡æ«H
 »fÉæa  ø`̀e  Oó`̀Y  ≈∏Y  Aƒ°†dG  »≤∏J
 ∂dPh  ø««∏«μ°ûàdG  øjôëÑdG  áμ∏ªe
 .zAÉ``©``HQC’G  ¢SÉÑàbG{  º`̀°`̀Sƒ`̀dG  ôÑY
 ¢†©H  á`̀©`̀HÉ`̀à`̀e  Qƒ¡ªé∏d  ø`̀μ`̀ª`̀jh
 »`̀ à`̀ dG äGRÉ``````̀é``````̀ fE’Gh ≥``̀FÉ``̀≤``̀ë``̀dG
 ôÑY  á«aÉ≤ãdG  ™jQÉ°ûªdG  É¡à©æ°U
 Gô`̀«`̀NCGh  ,zá©ªédG  ≥`̀FÉ`̀≤`̀M{  º`̀°`̀Sh

 ∫ƒM  É k°ü°üb  áaÉ≤ãdG  áÄ«g  …hô`̀J
 á«æjôëÑdG  ájQÉ°†ëdG  äGõéæªdG
 É¡æY »`̀μ`̀ë`̀jh É`̀¡`̀Ø`̀∏`̀N ∞`̀≤`̀j  ø```eh
 ø`̀eh ,zâ`̀Ñ`̀°`̀ù`̀dG á`̀°`̀ü`̀b{ º`̀°`̀Sh ô`̀Ñ`̀Y
 Gòg  ôÑY  áÄ«¡dG  ¬°Vô©à°S  Ée  ø«H
 ï`̀jQÉ`̀à`̀dG{  á∏°ù∏°S  ΩÓ```̀ aCG  º`̀°`̀Sƒ`̀dG
 Qƒ£Jh Aƒ°ûæd ≥ qKƒJ »àdG z»¡Ø°ûdG
 á«æjôëÑdG  ájQÉ°†ëdG  äÉeƒ≤ªdG
 øe  äÉ«°üî°T  äGOÉ¡°T  ∫Ó`̀N  øe

.á«aÉ≤ãdG äÉYÉ£≤dG ∞∏àîe
 ™```̀bƒ```̀ª```̀dG ¢```̀ü```̀î```̀j É```̀ª```̀ «```̀ ah
 áaÉ≤ã∏d  øjôëÑdG  áÄ«¡d  »fhôàμdE’G
www.culture.gov. QÉKB’Gh

 åjóëJ  ≈∏Y  áÄ«¡dG  πª©J  ,bh
 Qƒ¡ªédG íæªd á«fhôàμdE’G É¡ÑJÉμe
 ∞∏àîe  ≈`̀∏`̀Y  ´Ó``̀WÓ``̀d  á`̀ °`̀Uô`̀Ø`̀ dG
 Öàc  ø`̀e  áaÉ≤ãdG  áÄ«g  äGQGó``̀°``̀UEG
 á«aô©eh  á`̀«`̀HOCG  OGƒ``̀ eh  äÓ`̀é`̀eh

 .iôNCG
 á``̀£``̀°``̀û``̀fC’G ó``̀«``̀©``̀°``̀U ≈```̀∏```̀Yh
 øe  G kOó``̀Y  áÄ«¡dG  Ω qó`̀≤`̀J  ,á«∏YÉØàdG
 OG qhôd  øμªj  »àdG  á«æØdG  äGQOÉÑªdG
 øe{ IQOÉÑªc É¡«a ácQÉ°ûªdG áaÉ≤ãdG
 ájGóH ™e ≥∏£æJ »àdG záaÉ≤ãdG »Mh
 á∏¶e  â`̀ë`̀J  Ω2020  π`̀ jô`̀ HCG  ô¡°T
 ºjó≤J  ºà«°S  Éª«a  .244  ƒjOƒà°S

 áÄ«g  É¡æY  ø∏©J  iô``̀NCG  äGQOÉ`̀Ñ`̀e
.É kYÉÑJ áaÉ≤ãdG

 ô«aƒJ  ≈`̀∏`̀Y  É`̀¡`̀æ`̀e  É`̀ k¡`̀°`̀Uô`̀Mh
 ¿EÉ`̀a  ,™ªàéª∏d  »ª«∏©àdG  ÖfÉédG
 ¥GQhCG  π`̀c  ôa qƒà°S  áaÉ≤ãdG  áÄ«g
 ∫ÓN  É¡àe qób  »àdG  á«ª«∏©àdG  πª©dG
 ≈∏Y á≤HÉ°ùdG É¡JÉfÉLô¡eh É¡ª°SGƒe
 ó«cCÉàd  ,áÄ«¡∏d  »fhôàμdE’G  ™bƒªdG
 …RGƒªdG  »ª«∏©àdG  ÖfÉédG  á«ªgCG
 É¡æe  áªgÉ°ùeh  á«aÉ≤ãdG  á£°ûfCÓd
 áÄ°TÉædGh ∫ÉØWC’G äGQÉ¡e á«ªæJ »a
 Ée  ÓYÉØJ  ™æ°üj  iƒàëe  ºjó≤Jh

.º¡jhPh ∫ÉØWC’G ø«H

á«°VGôàaG ä’ƒLh á«∏YÉØJ á£°ûfCGh á«ªdÉY ¢VhôY ø«H Ée

 É`̀ kWÉ`̀ °`̀ û`̀ f ø``̀jô``̀ë``̀ Ñ``̀ dG Qƒ``̀¡``̀ª``̀é``̀d Ω qó```̀≤```̀ J á``̀aÉ``̀≤``̀ ã``̀ dG á``Ä``«``g
á`̀ «`̀ fhô`̀ à`̀ μ`̀ dE’G É`̀ ¡`̀ JÉ`̀ q°`̀ ü`̀ æ`̀ e ∞`̀ ∏`̀ à`̀î`̀e ≈`̀ ∏`̀ Y É``̀ kY qƒ``̀æ``̀à``̀e É`̀ «`̀ aÉ`̀ ≤`̀ K

 áeÉ©dG  IQGOE’G ΩÉY ôjóe ìô°U

 ΩGõàd’G QÉWEG »a ¬fCÉH »fóªdG ´Éaó∏d

 óë∏d ájRGôàM’G äGAGôLE’G ò«ØæàH

 ,É``̀fhQƒ``̀c ¢``Shô``jÉ``a QÉ`̀°`̀û`̀à`̀fG ø``̀e

 π`̀«`̀gCÉ`̀Jh Ö``̀jQó``̀J á`̀«`̀∏`̀ª`̀Y ø`̀ª`̀°`̀Vh

 áaÉ¶ædG  ≈∏Y  áaô°ûªdG  äÉcô°ûdG

 äÉcô°ûdGh  äÉ¶aÉëªdG  ∞∏àîªH

 ô`̀«`̀¡`̀£`̀à`̀dG äÉ`̀«`̀∏`̀ª`̀©`̀H á`̀°`̀ü`̀à`̀î`̀ª`̀dG

 ô«¡£àdG  äÉ«∏ªY  ≥«Ñ£J  ¿Éª°†d

 ,á«dhódGh  á«∏ëªdG  ô«jÉ©ªdG  Ö°ùM

 äÉ`̀¡`̀é`̀dG á``̀aÉ``̀c ™``̀e ≥`̀«`̀°`̀ù`̀æ`̀à`̀dÉ`̀Hh

 äÉcô°ûdG  ∂∏J  äCGó``H  ó≤a  ,á«æ©ªdG

 QGó°UEGh  ÖjQóà∏d  É¡dÉªμà°SG  Qƒ`̀a

 »fóªdG  ´É`̀aó`̀dG  πÑb  øe  äGOÉ¡°ûdG

 ,äÉ¶aÉëªdG  »`̀a  πª©dG  Iô°TÉÑªH

 √OGóYEG ºJ »æeR ∫hóL øª°V ∂dPh

.É≤Ñ°ùe

 áeÉ©dG IQGOE’G ΩÉY ôjóe QÉ°TCGh

 IQhO  44  ó≤Y  ≈`̀ dEG  »fóªdG  ´Éaó∏d

 º¡ÑjQóJ  ºJ  øe  OóY  ≠∏Hh  á«ÑjQóJ

 äÉcô°T  øe  ô«¡£àdG  äÉ«∏ªY  ≈∏Y

 á«æ©ªdG á°UÉîdG äÉcô°ûdGh áaÉ¶ædG

.GOôa 332 ÜQÉ≤j Ée

 áeÉ©dG  IQGOE’G  ¿CG  ±É``̀°``̀VCGh

 ÜQÉ≤j  Ée  äQó`̀°`̀UCG  »fóªdG  ´Éaó∏d

 á°üNôªdG äÉcô°ûdG ∂∏àd IOÉ¡°T 33

 ™`̀bGƒ`̀ª`̀dG »`̀a É``̀ ¡``̀LGQOEG º`̀ J »`̀ à`̀ dGh

 ÉfhQƒc ¢ShôjÉa áHQÉëªd á«ª°SôdG

 ≈æ°ùà«d »eƒj πμ°ûH É¡ãjóëJ ºàjh

.áLÉëdG óæY É¡JÉeóN øe IOÉØà°S’G

 IQGOE’G  ΩÉ```̀Y  ô``̀jó``̀e  Üô`````̀YCGh

 √ôμ°T  ø`̀Y  »fóªdG  ´Éaó∏d  áeÉ©dG

 »Yh  ¢ùμ©J  »àdGh  Oƒ¡édG  áaÉμd

 π«©ØJ  á«ªgCÉH  ™ªàéªdG  äÉfƒμe

 øe  óë∏d  á«©ªàéªdG  ácGô°ûdG  CGóÑe

.ÉfhQƒc ¢Shô«a QÉ°ûàfG

É`̀¡`̀Ñ`̀jQó`̀J º``̀ J »``̀à``̀dG äÉ``cô``°``û``dG :z»```fó```ª```dG{ ´É```̀aó```̀dG
äÉ``̀ ¶``̀ aÉ``̀ ë``̀ ª``̀ dÉ``̀ H ô``̀ «``̀ ¡``̀ £``̀ à``̀ dG ∫É``````ª``````YCG äCGó``````````̀H

 ä’É°üJ’G OóY »dÉªLEG s¿EG ¿Éμ°SE’G oIQGRh âdÉb
 á«eƒμëdG  äÉeóî∏d  ∫É°üJ’G  õcôe  ≈dEG  äOQh  »àdG
 ∫ÓN ∫É°üJG  12633 ƒëf â¨∏H  ø«æWGƒªdG  áeóîd
 äÉeóN  º««≤J  iƒà°ùe  ≠∏Hh  ,»°VÉªdG  ôjGôÑa  ô¡°T
 áYô°S ∫ó©ªHh %94 ø«©LGôªdG º««≤àd kÉ≤ah ∫É°üJ’G

.á«fÉK 19 ≠∏H äÉªdÉμª∏d áHÉéà°SG
 ø«æWGƒªdG  äGQÉ°ùØà°SG  ¿CG  IQGRƒdG  âë°VhCGh
 É¡H  Ωƒ≤J  »àdG  á«fÉμ°SE’G  äÉ©jRƒàdG  ≈∏Y  äõcôJ
 ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  ôeC’  Gò«ØæJ  IQGRƒ`̀dG
 óFÉ≤dG  ÖFÉf  ó¡©dG  »`̀dh  áØ«∏N  ∫BG  óªM  øH  ¿Éª∏°S
 ™jRƒàH AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«Fôd ∫hC’G ÖFÉædG ≈∏YC’G
 øμ°ùdG  èeÉfôH  ≈∏Y  ∂dòch  ,á«æμ°S  Ió`̀Mh  5000
 πjƒªàdG äÉeóîH ≥∏©àJ iôNCGh ,zÉjGõe{ »YÉªàL’G

.Égô«Zh IQGRƒdG É¡eó≤J »àdG
 ¢UÉîdG  ∫É°üJ’G  õcôe  ¿CÉH  IQGRƒ`̀dG  äOÉaCG  Éªc
 øe ΩÉbh ,IOQGh áªdÉμe 8324 ≈≤∏J ¿Éμ°S’G IQGRƒH
 ó«©°U  ≈∏Yh  ,IQOÉ°U  áªdÉμe  3015  AGôLEÉ`H  ¬ÑfÉL
 ádÉ°SQ  11709  õcôªdG  π°SQCG  ó≤a  á«°üædG  πFÉ°SôdG
 äGQÉ°ùØà°S’ÉH  ≥∏©àJ  ø«©LGôªdG  øe  Oó©d  á«°üf

 Éª«a ,»°üî°ûdG Qƒ°†ëdG Ö∏£àJ ó«YGƒªd ≥«°ùæàdGh
 2047  ÜQÉ`̀≤`̀j  É`̀e  ôjGôÑa  ô¡°T  ∫Ó`̀N  õcôªdG  ≥ q°ùf
 áKOÉëªdG áeóN ôÑY äÉKOÉëe 608 º∏°ùJ ºJh ,GóYƒe

.Iô°TÉÑªdG á«HÉàμdG
 ¿Éª°†dh É¡JÉeóîd Gõjõ©J ¬fCG IQGRƒdG âaÉ°VCGh
 Oƒ¡édG  ¿EÉ`̀a  ,º`̀FGO  πμ°ûH  ø«æWGƒªdG  É°VQ  ≥«≤ëJ
 äGƒæbh  πFÉ°Sh  ∞∏àîe  äGQó``̀b  õjõ©àd  Iôªà°ùe
 äÉeóî∏d  ∫É`̀°`̀ü`̀J’G  õ`̀cô`̀e  É¡æe  ,É`̀¡`̀©`̀e  π`̀°`̀UGƒ`̀ sà`̀dG
 π«©ØJ  á£N  »`̀a  Éª¡e  É`̀ kæ`̀cQ  ó©j  …ò``̀dG  á«eƒμëdG
 á«fÉμ°SE’G  äÉeóîdG  ójƒéJ  ±ó¡Ñ°UGƒàdG  äGƒæb
 ∫É q©ØdG  π°UGƒàdG  ÖfÉL  ≈`̀ dEG  ,ø«æWGƒª∏d  áeó≤ªdG
 ôÑY  IQGRƒ```dG  É¡à≤∏WCG  »àdG  á«ªbôdG  äÉeóîdG  ™`̀e
 ΩÓYE’G  πFÉ°Sh  ≈dEG  áaÉ°VE’ÉH  ,á«fhôàμdE’G  É¡à°üæe
 IócDƒe  ,»YÉªàL’G  π°UGƒàdG  äGƒ`̀æ`̀bh  áØ∏àîªdG
 ø«H  π°UGƒàdG  õjõ©J  »`̀a  º¡°ùJ  äGƒ`̀æ`̀≤`̀dG  ∂∏J  ¿CG
 äGQÉ°ùØà°S’G  »≤∏J  ∫ÓN øe ,ø«æWGƒªdGh IQGRƒdG
 ájôjƒ£J Iƒ£îc á«bGó°üeh á«aÉØ°ûH äÉ¶MÓªdGh
 É°VQ ¢SÉ«bh ≥«≤ëJ ≈dEG  IQGRƒdG  É¡dÓN øe ≈©°ùJ

.ø«æWGƒªdG

 ∞```̀dCG  12  Ωó``̀ ≤``̀ J  z¿É```̀ μ```̀ °```̀ SE’G{
ø`̀ «`̀ æ`̀ WGƒ`̀ ª`̀ ∏`̀ d ∫É``̀ °``̀ ü``̀ JG á```eó```N

 IQGRƒ``H  ájôëÑdG  Ihô`̀ã`̀ dGh  á`̀YGQõ`̀dG  π«ch  ∫É`̀b
 »fGôª©dG  §«£îàdGh  äÉjó∏ÑdG  ¿hDƒ`̀°`̀Th  ∫É`̀¨`̀°`̀TC’G
 ≥«°ùæàdÉHh ádÉcƒdG ¿EG ,íàØdGƒHCG óªëe π«Ñf QƒàcódG
 áØYÉ°†e ≈∏Y áeRÉY ábÓ©dG äGP á«ª°SôdG äÉ¡édG ™e
 ´hô°ûe  ò«Øæàd  Oó`̀ë`̀e  »`̀æ`̀eR  ∫hó``̀L  ≥``ah  Oƒ`̀¡`̀é`̀dG
 øe ΩÉ`̀ª`̀à`̀gG ø`̀e É`̀ kbÓ`̀£`̀fG ∂``̀dPh ,∫É`̀eô`̀ dG  ø`̀Y åëÑdG
 á«àëàdG  á«æÑdGh  á«ªæàdG  ™jQÉ°ûªd  ájQGRƒdG  áæé∏dG
 øH ódÉN ï«°ûdG AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«FQ ÖFÉf á°SÉFôH
 ∫É¨°TC’G  ôjRh  øe  á©HÉàe  ∂dòch  ,áØ«∏N  ∫BG  ¬∏dGóÑY
 ¢Sóæ¡ªdG  »fGôª©dG  §«£îàdGh  äÉjó∏ÑdG  ¿hDƒ`̀°`̀Th

.∞∏N ¬∏dGóÑY øH ΩÉ°üY
 øY  É kYÉªàLG  íàØdGƒHCG  ¢`̀SDhô`̀J  ∫Ó`̀N  ∂`̀ dP  AÉ`̀L
 …QÉ≤©dG π«é°ùàdGh áMÉ°ùªdG RÉ¡L ΩÉY ôjóe ™e ó©oH
 í°ùªdG  IQGOG  ôjóeh  ,ºdÉ°S  âÑ°S  »LÉf  ¢Sóæ¡ªdG
 ∫ÉªYCÉH  ºFÉ≤dG  ácQÉ°ûªHh  ,…ójƒ°ùdG  ó°TGQ  …ôëÑdG

.…hGô«°ûdG ódÉN ájôëÑdG áHÉbôdG IQGOEG ôjóe

 ò«Øæàd  á`̀Mô`̀à`̀≤`̀ª`̀dG  ™`̀bGƒ`̀ª`̀dG  ´É`̀ª`̀à`̀L’G  å`̀ë`̀Hh
 á≤∏©àªdG  Ö`̀fGƒ`̀é`̀ dG  ™`̀«`̀ª`̀L  å`̀ë`̀H  ™``e  ,´hô`̀°`̀û`̀ª`̀ dG

.™bƒe πc øe IOÉØà°S’ÉH
 Iôμa  ¿CG  ájôëÑdG  IhôãdGh  áYGQõdG  π«ch  ôcPh
 AÉ£YEGh πFGóÑdGh ∫ƒ∏ëdG OÉéjEG  ≈∏Y Ωƒ≤J ´hô°ûªdG
 í°ùe  á«∏ªY  ∫ÓN  øe  ∫ÉeôdG  êGôîà°S’  äGQÉ«îdG
 É¡H  óLƒJ  »àdG  ájôëÑdG  ≥WÉæªdG  áaô©ªd  á«≤«≤M
 ,É¡JÉ«ªch  É¡à«Yƒfh  É¡àaÉãch  É¡ªéM  ¢SÉ«bh  ∫ÉeQ
 ájôëÑdG äÉ≤Ñ£dG ¿É«Hh ¥ÉªYC’G ójóëJ ≈dEG áaÉ°VE’ÉH

.ájôëÑdG ájô£ØdG IÉ«ëdGh áÄ«ÑdG ≈∏Y ®ÉØë∏d
 ´hô°ûªdG Gòg º¡°ùj ¿CG πeDƒªdG øe ¬fCG ≈dEG QÉ°TCGh
 ÜÉ°ùàMG  AGô``̀L  äGOGô`````̀jE’G  »`̀a  IOÉ```̀jR  ≥«≤ëJ  »`̀a
 øe  áØ∏μdG  OGOôà°SG  ºà«°S  Éªc  ,≥«bO  πμ°ûH  äÉ«ªμdG
 Gòg »a á∏eÉ©dG äÉcô°ûdG ≈dEG áeó≤ªdG äÉeóîdG ∫ÓN
 á«£¨J  »a  É¡æe  IOÉØà°S’G  øμªj  »dÉàdÉHh  ,∫ÉéªdG

.´hô°ûªdÉH á≤∏©àªdG á£°ûfC’Gh äÉÑ∏£àªdG

 áeÉ©dG  IQGOE’G  Oƒ¡L  øª°V
 RÉ`̀é`̀fEG  ƒëf  ™`̀aó`̀dG  »`̀a  Qhôª∏d
 ,É«fhôàμdEG  ájQhôªdG  äÓeÉ©ªdG
 ájQhôªdG áaÉ≤ãdG IQGOEG ôjóe Ωôc
 øjõFÉØdG  ÜÉ¡°T  óªëe  ìÓ`̀°`̀U
 »`̀eó`̀î`̀à`̀°`̀ù`̀e ø```̀e É``̀«``̀Yƒ``̀Ñ``̀°``̀SCG
 ºgOóYh  á«fhôàμdE’G  äÉeóîdG
 IQGOE’G  π°UGƒJ  Éª«a  ,GõFÉa  39
 ™«é°ûàd É«YƒÑ°SCG IõFÉédG ºjó≤J
 áHGƒÑdG ≥«Ñ£àd ™°ShCG ΩGóîà°SG
 ,Bahrain.bh  á`̀«`̀æ`̀Wƒ`̀dG
 Qhô``̀ª``̀dG  äÉ``̀eó``̀N  ≥`̀«`̀Ñ`̀£`̀J  hCG
 Iõ¡LCÓd  ôaGƒàªdG  eTraffic
 áeƒμëdG  äÉ°üæe  hCG  á`̀«`̀cò`̀dG
 óbh ,OGó°S Iõ¡LCGh ,á«fhôàμdE’G
 IõéæªdG  äÓeÉ©ªdG  OóY  π°Uh
 ∞°üf  ≈dEG  2019  »a  É k«fhôàμdEG

.á∏eÉ©e ¿ƒ«∏e
 áaÉ≤ãdG  IQGOEG  ô`̀jó`̀e  ∫É``̀bh
 á«YƒÑ°SC’G IõFÉédG ¿EG ájQhôªdG
 Ióe ôªà°ùJh ,GQÉæjO  50 É¡àª«b
 IOÉØà°S’G  Qƒ¡ªé∏d  øμªjh  ΩÉY
 ºYóH  πÑ≤ªdG  ƒ«dƒj  ≈àM  É¡æe
 øjôëÑdG  äÓ«¡°ùJ  ácô°T  ø`̀e
 »JCÉj  É¡°ü«°üîJh  ,zRÉ`̀«`̀à`̀eG{
 äÉ`̀eó`̀î`̀dG ô`̀jƒ`̀£`̀à`̀d GQGô`̀ª`̀à`̀°`̀SG
 ™«é°ûàdGh  Qƒ¡ªé∏d  ájQhôªdG
 »àdG É«LƒdƒæμàdG ΩGóîà°SG ≈∏Y
 á∏eÉ©ªdG  RÉ`̀é`̀fEG  ø`̀eR  ô°üàîJ
 ôÑY ,áYÉ°ùdG QGóe ≈∏Y ÉgôaƒJh

.á«dÉY IAÉØμHh Iô°ù«e äGAGôLEG
 äÉ`̀eó`̀î`̀dG  ¿CG  ≈````dEG  QÉ`̀°`̀û`̀j
 øª°†àJ  ,É«fhôàμdEG  IôaGƒàªdG
 ,zá`̀bÉ`̀«`̀ °`̀ù`̀ dG á`̀ °`̀ü`̀NQ ó``̀jó``̀é``̀J{
 ,zá`̀Ñ`̀cô`̀ª`̀dG  π«é°ùJ  ó`̀jó`̀é`̀J{h
 á``̀Mƒ``̀d º```̀bô```̀H ®É````̀ Ø````̀ à````̀M’G{h
 äÉØdÉîªdG  ™```̀aO{h  ,zá`̀Ñ`̀cô`̀ª`̀dG
 á°üNQ  QGó``°``UEG{h  ,zá`̀jQhô`̀ª`̀dG
 á`̀aÉ`̀°`̀VEG  ,z∞``̀dÉ``̀J  hCG  ó`̀bÉ`̀a  ∫ó``̀H
 z∫É°üJ’G  äÉfÉ«H  åjóëJ{  ≈`̀dEG
 Éªc  ,äGQÉ©°TE’G  »≤∏J  π`̀LCG  øe
 øY  ΩÓ©à°S’G  Qƒ¡ªé∏d  øμªj
 ôaGƒàJh ,áÑcôªdG çOGƒM πé°S
 Ωƒ`̀°`̀SQ  ¢†«ØîJ  á`̀eó`̀N  ∂`̀ dò`̀c

 ¥ƒa  ø«æ°ùª∏d  áÑcôªdG  ójóéJ
 Ó«¡°ùJ  âØ«°VCG  »àdG  áæ°S  60
 ¿CÉ`̀°`̀û`̀H É```̀eCG ,ø`̀°`̀ù`̀ dG QÉ`̀ Ñ`̀c ≈`̀∏`̀Y
 ábÉ«°ùdG  º«∏©J  IQGOEG  äÉ`̀eó`̀N
 øY å``ë``Ñ``dG{ á``̀eó``̀N ô`̀aGƒ`̀à`̀à`̀a
 óYƒe õ`̀é`̀M{h zá`̀bÉ`̀«`̀°`̀S  ÜQó``̀e
 ó`̀«`̀YGƒ`̀e  IQGOEG{h  z¿É`̀ë`̀à`̀eÓ`̀d
 ÖfÉL ≈``̀ dEG  zá`̀bÉ`̀«`̀°`̀ù`̀dG  ¿É`̀ë`̀à`̀eG
 ábÓ©dG  äGP  iô``NC’G  äÉeóîdG
 πãe  ø`̀«`̀≤`̀ FÉ`̀ °`̀ ù`̀ dGh  á`̀ Ñ`̀cô`̀ª`̀ dÉ`̀ H
 ø«eCÉàdG{h  ,z…Qhô`̀ª`̀dG  »∏é°S{
 ™`̀bGƒ`̀e{h  ,zó`̀¡`̀a  ∂`̀∏`̀ª`̀dG  ô°ùéd
 ΩÓ©à°S’G{h  ,zOƒbƒdG  äÉ£ëe

.zOƒbƒdG øY

ò`̀«`̀Ø`̀æ`̀à`̀d »```̀æ```̀eR ∫hó``````̀L :∫É````̀¨````̀°````̀TC’G
∫É````̀ eô````̀ dG ø`````̀Y å```̀ ë```̀ Ñ```̀ dG ´hô````̀°````̀û````̀e

Qhô``ªdG  á``≤HÉ°ùe  »``a  É``«YƒÑ°SCG  G kõ``FÉa  39
á``«fhôàμdE’G äÉ``eóîdG ΩGó``îà°SG ™``«é°ûàd



بيانات الخبر
اليوم

التاريخ
الخبر

جهة النشر
الصفحة

العدد
الرابط اإللكتروني

 á`̀jò`̀¨`̀à`̀dG á`̀«`̀FÉ`̀°`̀ü`̀NCG â`̀ dÉ`̀ b
 ™e ¬``̀fG Gó`̀¡`̀°`̀T IQÉ`̀ °`̀S á`̀«`̀LÓ`̀©`̀dG
 äOGR  É``̀fhQƒ``̀μ``̀dG  AÉ```̀ Hh  »`̀°`̀û`̀Ø`̀J
 .á«ë°üdG  á«Yƒà∏d  áLÉëdG  ∑Éæg
 QOGƒμdG »a Éæà«dhDƒ°ùe øe AõLh
 »`̀ª`̀∏`̀©`̀dG É``̀ æ``̀ Ñ``̀LGhh á`̀«`̀ë`̀ °`̀ü`̀ dG
 áaÉ≤ãdGh  »`̀Yƒ`̀dG  ô°ûf  »`̀Ñ`̀£`̀dGh
 øe  ó`̀jó`̀©`̀dG  í«ë°üàd  á«ë°üdG
 á«FGò¨dG  áÄWÉîdG  äÉeƒ∏©ªdG
 ≥`̀jô`̀W ø``̀Y É``̀¡``̀dhGó``̀J º`̀à`̀j »``à``dG
 ΩƒãdG ∫hÉæJ ¿G πãe ,ÜG ¢ùJGƒdG
 Üô°T  hCG  ÉfhQƒμdG  ≈∏Y  »°†≤j

.ÉfhQƒμdG ≈∏Y »°†≤j É«eƒj ¿ƒ°ùfÉj Üƒc
 AÉ°†≤dG  ¬æμªj  »FGòZ  …ôë°S  ΩÉ¶f  ∑Éæg  óLƒj  ’  ¬fG  á≤«≤ëdG  »ah
 ób  »àdG  áª©WC’G  ¢†©H ∑Éæg øμdh  ÉfhQƒμdG  ¢Shô«a  êÓY hCG  ájÉbƒdG  hCG
 ∫hC’G  ´ÉaódG  §N  ƒg  »YÉæªdG  RÉ¡édGh  .º°ùédG  áYÉæe  õjõ©J  »a  ºgÉ°ùJ
 ∫hÉæJ  ¿G  É«ª∏Y  âÑãªdGh  .Éjô«àμÑdGh  äÉ°Shô«ØdG  øe  ájÉbƒ∏d  º°ùédG  »a
 ø«eÉà«ah  ∂fõdG  ,»°S  ,CG  ø«eÉà«a  Ió°ùcC’G  äGOÉ°†ªH  »æZ  »ë°U  AGò`̀Z
 áYÉæe  õjõ©J  πY  πª©j  6»H  ø«eÉà«ah  12  »H  ø«eÉà«ah  Ωƒ«æ«∏«°ùdGh  `g

.º°ùédG
 º°ùédG  áYÉæe  õjõ©àd  É«eƒj  É¡dhÉæJ  Öéj  »àdG  áª©WC’G  º`̀gCG  ø`̀eh

:πãe º¡àYÉæe ¢VÉØîfG ≈dEG G kô¶f ø°ùdG QÉÑμd É°Uƒ°üN
 áë°üd áª¡ªdG  (∫hôéæédG) IOÉe ≈∏Y …ƒàëj GóL º¡e π«ÑéfõdG -1

 .áÄaGódG äÉHhô°ûª∏d hCG É«eƒj ÉæeÉ©£d ¬àaÉ°VEG øμªj »YÉæªdG RÉ¡édG
 »a »HÉéj’G √ô«KCÉJ ∫ƒM äÉ°SGQódG øe ójó©dG ô°ûf ºJ ób ºcôμdG -2
 .á«ZÉeódG äGQó≤dG ájƒ≤Jh π°UÉØªdG äÉHÉ¡àdG ∞«ØîJh º°ùédG áYÉæe ájƒ≤J
 á«æ¨dG  ¬`̀cGƒ`̀Ø`̀dG  ,Oô`̀Ñ`̀dG  ä’õ``̀fh  äÉHÉ¡àd’  OÉ°†e  ƒ`̀gh  π°ù©dG  -3
 »ehôdG  πØ∏ØdGh  ähô`̀a  ÖjôédGh  ∫É≤JôÑdGh  ¿ƒª«∏dG)  »°S  ø«eÉà«ØdÉH

 .(…ƒ«μdGh »∏chôÑdGh ô°†NC’Gh ôªMC’G
 á«àjôÑμdG  IOÉªdG  »`̀gh  ø«°ù«d’G  ≈∏Y  ¬FGƒàM’  ΩƒãdGh  π°üÑdG  -4

 .äÉHhôμ«ª∏d OÉ°†e ƒg Ωƒã∏d Iõ«ªªdG á¡μædGh áëFGôdG øY ádhDƒ°ùªdG
.Ωƒ«æ«∏«°ùdGh ∂æjõdGh `g ø«eÉà«a ≈∏Y ¬FGƒàM’ Rƒ∏dG -5

.»∏chôÑdGhh ïfÉÑ°ùdG πãe AGô°†îdG áæcGódG äGhGô°†îdG -6
 á©aÉædG Éjô«àμÑdG »gh ¢ùμJƒ«HhôÑdG ≈∏Y ¬FGƒàM’ …OÉHõdG øÑ∏dG -7
 º°ùédG áYÉæe øe %70 ¿CÉH  Éª∏Y AÉ©eC’Gh »ª°†¡dG  RÉ¡édG áë°üd Ió«ØªdG
 »æ¨dG  ¬μæªdG  øÑ∏dG  øY OÉ©àH’ÉH  í°üfGh »ª°†¡dG  RÉ¡édG  áë°üH á£ÑJôe

 .IOÉ°ùdG øÑ∏dÉH ¬dGóÑà°SGh ôμ°ùdÉH
.»H ø«eÉà«ah Ωƒ«°ù«æ¨ªdÉH ÉgÉæ¨d ∫ƒØdGh ¢Só©dG äÉ«dƒ≤ÑdG -8

.Ió°ùcC’G äGOÉ°†ªH ÉgÉæ¨d ¢ùª°ûdG OÉÑY QhòHh É«°ûàdG QhòH áaÉ°VEG -9
 ôJƒàdG π«∏≤Jh »aÉμdG ΩƒædG ≈∏Y á¶aÉëªdGh AÉªdG Üô°T≈dG áaÉ°VE’ÉH
 »ë°U ¿Rh ≈∏Y á¶aÉëªdGh ∫ƒëμdG øY ´Éæàe’Gh ø«NóàdG øY ´Éæàe’Gh
 ÉHƒ∏°SCG  ∂∏°ùj  ¢üî°ûdG  ¿Éc  Éª∏ch º°ùédG  áYÉæe øe Rõ©J πeGƒY É¡©«ªL

.π°†aCG πμ°ûH äÉ°Shô«ØdG áehÉ≤e ≈∏Y ¬JQób âfÉc É«ë°U
 ájò¨àdG øμdh §≤a áYÉæªdG ™aQ »a óYÉ°ùJ ájòZCG »g √ôcP ºJ Ée ™«ªL

 .áYÉæªdG ™aôd ó«MƒdG π«Ñ°ùdG »g â°ù«d
 ø`̀cÉ`̀eC’G  ø`̀Y  OÉ`̀©`̀à`̀H’Gh  áë°üdG  äÉª«∏©àH  ΩGõ`̀à`̀d’G  á«ªgCG  ≈°ùæf  ’
 ΩÉ©£dG  »¡Wh  áëaÉ°üªdG  Ωó`̀Yh  »dõæªdG  ôéëdÉH  ΩGõ`̀à`̀d’Gh  áªMOõªdG

.ó«L πμ°ûH êÉLódGh Ωƒë∏dGh

»∏Y áªWÉa :âÑàc
 áμ∏ªªdG  »a  AGhó``̀dGh  AGò¨∏d  áeÉ©dG  áÄ«¡dG  äQ qò`̀M

 …ƒàëJ øjó«∏d πL äÉª≤©e áKÓK øe ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG

 IOÉªdG  ø`̀e  É¡H  ìƒª°ùªdG  Ohó`̀ë`̀dG  ø`̀e  π`̀ bCG  áÑ°ùf  ≈∏Y

 øe  äÉæ«Y  â∏ q∏M  É`̀¡`̀fCG  áë°Vƒe  ,áª≤©ªdG  á«dƒëμdG

 É¡à≤HÉ£eh É¡àeÓ°S øe ócCÉà∏d ádhGóàªdG øjó«dG äÉª≤©e

 äÉª≤©ªdG øe OóY AGƒàMG ø«ÑJh ,Ióªà©ªdG äÉØ°UGƒª∏d

 IOÉ`̀ª`̀dG  ø`̀e  É¡H  ìƒª°ùªdG  Ohó`̀ë`̀dG  ø`̀e  π``̀bCG  á«ªc  ≈∏Y

 …ODƒj  Ée  ,∫ƒfÉHhôHhõjG  hCG  ∫ƒfÉãjEG  áª≤©ªdG  á«dƒëμdG

.èàæªdG á«∏YÉa ∞©°V ≈dEG

 Alenora hand{  º°SG  ∫hC’G  º≤©ªdG  πªëjh

 Infinity Ins. ve  ™æ°üe  êÉàfEG  øe  zSanitizer
 ôjòëàdG  πª°ûjh  ,É«côJ  »a  San. Tic. Ltd. Sti
 ƒ¡a  »fÉãdG  º≤©ªdG  É`̀eCG  ,äÓ«¨°ûàdGh  ïjQGƒàdG  ™«ªL

 ácô°ûdG  êÉàfEG  øe  zLucenti hand Sanitizer{

 IOhóëªdG  á«∏jƒëàdG  äÉYÉæ°üdGh  Qƒ£©∏d  á«Hô©dG

.äÓ«¨°ûàdGh ïjQGƒàdG ™«ªL ôjòëàdG πª°ûjh

 Sanimar,{  º°SG  ådÉãdG  º≤©ªdG  πªëj  ø«M  »a

 ìÉÑ°üdG  ™æ°üe  êÉàfEG  øe  zHand gel Sanitizer

 ôjòëàdG  πª°ûjh  äÉØ¶æªdGh  π«ªéàdG  äGhOCGh  Qƒ£©∏d

.äÓ«¨°ûàdGh ïjQGƒàdG ™«ªL

 (»``̀∏``̀«``̀ã``̀jE’G  ∫ƒ```̀ë```̀μ```̀dG)  ∫ƒ```̀fÉ```̀ã```̀j’G  ¿CG  ô```cò```j

 Éªg (»`̀∏`̀ «`̀Hhô`̀Hhõ`̀j’G ∫ƒ`̀ë`̀μ`̀ dG) ∫ƒ``̀fÉ``̀Hhô``̀Hhõ``̀j’Gh

 AÉªdG  »a  ¿ÉHhòdG  á«∏HÉ≤H  ¿Gõ«ªàj  ¿ƒ∏dG  ÉªjóY  ¿ÓFÉ°S

 »a  á«∏YÉa  Éª¡dh  äÉéàæªdG  øe  ójó©dG  »a  ¿Éeóîà°ùjh

 ôãcCG áÑ°ùæH Éeóîà°SG GPG É¡æe ¢ü∏îàdGh º«KGôédG ádGREG

 äÉéàæe »a ∫ƒfÉHhôHhõjÓd %70h ∫ƒfÉãjÓd %60 øe

.øjó«dG º«≤©J

 äÉeóîdGh ø¡ªdG º«¶æàd á«æWƒdG áÄ«¡dG âeôHG óbh

 áÄ«¡dG  ™e  ¿hÉ©J  á«bÉØJG  »°VÉªdG  ƒ«dƒj  »a  á«ë°üdG

 ájOƒ©°ùdG  á«Hô©dG  áμ∏ªªdG  »a  AGò¨dGh  AGhó∏d  áeÉ©dG

 ≈∏Y  áHƒ≤©dGh  á`̀HÉ`̀bô`̀dG  äGAGô```̀LEG  ó«MƒJ  ≈∏Y  ¢üæJ

 ,ájOƒ©°ùdGh  øjôëÑdG  ø«H  á«Ñ£dG  Iõ`̀¡`̀LC’Gh  á``̀jhOC’G

 ájôÑîªdG π«dÉëàdG èFÉàf ¿CÉ°ûH äÉeƒ∏©ªdG ∫OÉÑJ ∂dòch

 äÉeƒ∏©ªdG  ∫OÉÑJh  ,á«ë°üdG  äÉéàæªdGh  á`̀jhOC’G  ≈∏Y

 iód  á∏é°ùªdG  á«Ñ£dG  Iõ`̀¡`̀LC’Gh  á`̀jhOC’É`̀H  ≥∏©àj  Éª«a

 ≈∏Y  ¢û«àØàdG  ä’Éée  »a  ácGô°ûdG  π«©ØJh  ,ø«à¡édG

 ,ácôà°ûªdG  ÖjQóàdG  ä’Éée  »a  ¿hÉ©àdGh  ™fÉ°üªdG

.á«FGhódG äGôjòëàdG ¿CÉ°ûH äÉeƒ∏©ªdG ∫OÉÑJh
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 Éªa ,øëªdG ≈æ©e ¥òj ºd π©ØdÉH ƒ¡a ,ó≤ØdG áæëªH ôªj ºd øe

!IÉ«ëdG ≈æ©e ó°ùéJ »àdG ,ΩCÓd Éæg ó≤ØdG ¿Éc ƒd ÉædÉH

 ™Lh ƒgh ,¬H ¢TÉY øe ’EG ¬H ô©°ûj ’ ºdCG ΩC’G ¥Gôa ¿EG ,º©f

 »bƒ°T π°Uh ≈àM ,»eCG Éj ∂«dEG â≤à°TG ºμa ,¬H ôe øe ’EG ¬aô©j ’

 ∂àªdÉμe  ≈`̀dEGh  ,ÅaGódG  ∂æ°†M  ≈dEG  â≤à°TG  ,AÉª°ùdG  óM  ≈dEG  Gòg

 »∏jÉHƒe á°TÉ°T ≈∏Y ô¡¶J »àdG ∂JQƒ°U ≈dEGh ,á«eƒ«dG á«fƒØ«∏àdG

 IQƒØëªdG  ∂ëeÓe  ≈`̀ dEGh  ,¿ƒæëdG  ∂Jƒ°U  ≈`̀ dEGh  ,ÉæãjóM  AÉæKCG

 ¿CG É¡dÓN øe ø«dhÉëJ pâæc Ée Gô«ãc »àdG ∂àμë°V ≈dEGh ,»∏NGóH

.Ö∏≤dG øe ÉfÉ«MCG äCÉJ ºd ƒd ≈àM ,ô«îH ∂fCG »d …ô¡¶J

 ≈∏Y  »æbQÉØJ  ’  ,»à∏«îe  »a  á≤dÉY  ∂∏«MQ  áeó°U  â`̀dGRÉ`̀e

 iôcòdG √òg ƒëªJ ’ »¡a ,IÉ«ëdG ∫É¨°TCG âfÉc Éª¡ªa ,»eƒj QGóe

 ß≤«à°SCG ¿CG ≈æªJCG ºch ,»eÉæe πÑb »æªLÉ¡J Ée ÉÑdÉZ »àdG ,áª«dC’G

.¬æe â≤aCG óbh ,É°SƒHÉc hCG ,Éª∏M ¿Éc ∂∏«MQ ¿CG óLCGh ,»eCG Éj Éeƒj

 Ée  π©dh  ,¿ÉμªdGh  ,¿É`̀eõ`̀dG  »a  áHô¨dÉH  »fô©°TCG  ∂bGôa  ¿EG

 áª«dC’G …ôYÉ°ûe AÉØNEG  ádhÉëeh ,ºFGódG »àª°U ƒg ôãcCG  »æHò©j

 øe º¡«∏Y ÉbÉØ°TEG ∂dPh ,É¡H ìƒÑdG ΩóY ≈∏Y »°UôMh ,»dƒM øªY

!»JÉfÉ©e ºéM ∑GQOEG

 ,ΩGƒ````YCGh ΩGƒ``̀YCÉ``̀c ô`̀e ¬`̀æ`̀μ`̀dh ,ΩÉ```Y ò`̀æ`̀e äƒ`̀ª`̀ dG ∂Ñ«Z ó`̀≤`̀d

 ,É¡eƒª¡Hh  ,IÉ«ëdÉH  π¨°ûfCGh  ,É©jô°S  ¢†côJ  ΩÉ`̀jC’G  ¿CG  í«ë°U

 ø«ëdG  ø«H  »`̀¡`̀Lh  ≈∏Y  áeÉ°ùàH’G  º°ùJôJh  ,É¡JÉ«dhDƒ°ùªHh

 πc »a ±õæjh ,ô°ùμfG ób Ö∏≤dG øe AõL ∑Éæg π¶j øμdh ,ôNB’Gh

.∂HÉ«¨d á¶ëd πch Ωƒj

 ÉehO »d pâæc ó≤a ,∂Ø°Uh øYh ∂FÉKQ øY »JÉª∏c õé©J ,ÉeÉe

 ácôHh ô°S øe ¢û«YCG »æfCG Ωƒ«dG ô©°TCGh ,øWƒdGh ,PÓªdGh CÉé∏ªdG

 É¡H »æjô£ªJ pâæc »àdG äGƒYódG √òg ´Éª°S ó≤àaCG ºμa ,»d ∂FÉYO

. p∂«∏Y ¿ÉæÄªWÓd ∞JÉ¡dG ôÑY ∂«dEG çóëJCG ÉfCGh ,É«eƒj

 π°üj ób ,Ωƒ«dG ≈àM Éæ«aO É°SÉ°ùMEG …ód ¿CG ø«ª∏©J πg ,ÉeÉe

 âdRÉe  ∂fCÉH  ,(∂àÄ«°ûe  ≈∏Y  ¢VGôàYG  ’  º¡∏dG)  ø«≤«dG  óM  ≈`̀ dEG

 áæjóe  …ódƒe  øWƒªH  ,ôëÑdG  ≈∏Y  á∏£ªdG  ∂à≤°T  ø«æμ°ùJ  ,∑Éæg

 »a  π°†ØªdG  ∂«°Sôc  ≈∏Y  á°ùdÉL  p∑GQCGh  ,á∏«ªédG  ájQóæμ°SE’G

 ó≤a ,äÉbô£dGh IQÉªdG ≈∏Y ∂JOÉ©c QÉà°ùdG AGQh øe ø«∏£J ,É¡àaô°T

!!ÉehO »d øjôcòJ pâæc Éªc ∂à©àe √òg âfÉc

 ,≈ª°ùe ô«Z πLC’h Ωƒ«dG ≈àM Ió°ûH á°†aGQ »°ùØf óLCG ∂dòd

 ,á≤«≤ëdG  á¡LGƒe  øe  ÉaƒN  ,É¡∏c  ô°üeh  πH  ,√òg  »àæjóe  IQÉjR

 ,ÉæªdÉY  pâbQÉa  ∂`̀fCGh  ,∑Éæg  â°ùd  π©ØdÉH  ∂fCG  òÄæ«M  …ócCÉJ  øeh

.¬∏ªëJ ≈∏Y QóbCG ød »æfCÉH ΩõLCG Ée ƒgh

 óLCG  ∂bGôØÑa  ,Éæ«aO  ÉfõM  »Ñ∏b  »a  pâcôJh  , pâ∏MQ  ó≤d  ,ÉeÉe

 øe º©ædG âfÉc Éª¡ªa ,»JÉ«M »a q»∏Y ôe Ée πªLCG äó≤a óbh »°ùØf

.É¡∏ªLCG »g ΩC’G ≈≤ÑJ ,á∏«ªL ÉædƒM

 !É«fódG »a ÉÄ«°T »æeôëJ ºd »¡a ,áæédG øe »eCG ΩôëJ ’ »HQ

halakamal99@hotmail.comøjódG ∫Éªc ádÉg

 »eCG Éj ∂«dEG »bƒ°T
  AÉª°ùdG óM ≈dEG

á«MÉ«°ùdG á«KGôàdG äÉ¡LƒdG øe ó© oj

z»`̀Ñ`̀©`̀ °`̀û`̀dG IOGó````̀ë````̀dGh á``cÉ``æ``à``dG ¥ƒ``̀ °``̀ S{ ´hô``̀°``̀û``̀e ∂`̀ jô`̀ ë`̀ à`̀ d ´É``°``ù``e

.∫ÉμædG óMGƒdGóÑY .O |

:¢UÉ q°ü≤dG óª Öàc
 á`̀«`̀æ`̀¡`̀ª`̀dG ±ô```̀ pë```̀ dG π`̀μ`̀ °`̀û`̀J
 øe  ô«ãμ∏d  Üò`̀L  á£≤f  á`̀jhó`̀«`̀dG
 É¡fhôÑà©j øjòdG ÖfÉLC’G ìÉ«°ùdG
 »fÉ°ùfE’G  ïjQÉàdGh  áaÉ≤ã∏d  IBGôe
 ¢ùμ©æj ÉLGhQ ≈≤∏J å«M ≥jô©dG
 …OÉ°üàb’G  ó`̀aGô`̀dG  ≈∏Y  É`̀HÉ`̀é`̀jEG
 á«°VÉªdG  äGƒæ°ùdG  »`̀ah  ,ó∏Ñ∏d
 áæ¡ªdG  IOÉ``̀YE’  ´hô°ûe  áªK  ¿É`̀c
 ¥ƒ°S{  IôKóæe  ¬Ñ°T  âJÉH  »àdG

 øe  z»Ñ©°ûdG  IOGó`̀ë`̀dGh  ácÉæàdG
 ájôØ©édG  ±É````̀bhC’G  IQGOEG  π`̀Ñ`̀b
 á`̀ jQÉ`̀ ª`̀ ã`̀ à`̀ °`̀ SG ß``̀aÉ``̀ë``̀e ø``̀ª``̀°``̀V
 á«æ¡ªdG  äÉ`̀ KhQƒ`̀ª`̀ ∏`̀ d  á`̀Yƒ`̀æ`̀à`̀e
 ¥Gƒ°SC’G  á¶Øëe  πª°ûJ  á«Ñ©°ûdG
 á«°ü°üîàdG  á«aôëdG  á«Ñ©°ûdG
 ácÉæàdGh  IOGóëdG  ¥ƒ°S  É¡ªgCGh
 ≈°†e ´hô°ûªdG ¿CG ’EG IQÉØ°üdGh
 ôj  º`̀dh  äGƒæ°S  ™`̀ HQCG  »dGƒM  ¬d

.QƒædG
 OÉ````̀aCG ¥É``̀«``̀°``̀ù``̀dG Gò````̀g »````̀ah

 ≥aGôªdGh  äÉeóîdG  áæéd  ¢ù«FQ
 áª°UÉ©dG  á`̀fÉ`̀eCG  ¢ù∏éªH  áeÉ©dG
 QÉ`̀Ñ`̀NCG)``̀d  ∫É`̀μ`̀æ`̀dG  ó`̀MGƒ`̀dGó`̀Ñ`̀Y .O
 á``̀fÉ``̀eCG  ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀e  ¿CG  :(è``̀«``̀∏``̀î``̀dG
 Qhó`````̀ dG »````̀a π``̀ ª``̀Y á``̀ª``̀°``̀UÉ``̀©``̀dG
 ™°Vh  ≈∏Y  »°VÉªdG  »©jô°ûàdG
 ø««aôë∏d  ¥ƒ°S  AÉ°ûfEG  ´hô°ûe
 ¬`̀à`̀£`̀N ø``ª``°``V á``̀ª``̀°``̀UÉ``̀©``̀dG »```̀a
 AÉ«MEG IOÉYEG ±ó¡H á«é«JGôà°S’G
 ≈dEG  ≈©°Sh  á«aôëdG  ø¡ªdG  √ò`̀g
 äGQÉ``̀≤``̀©``̀dGh »```̀ °```̀VGQC’G ô`̀°`̀ü`̀M

 áª°UÉ©dG  »`̀a  á`̀©`̀bGƒ`̀dG  á`̀jó`̀∏`̀Ñ`̀dG
 AÉ°ûfEG  á«fÉμeEG  á`̀°`̀SGQO  π`̀LCG  øe

.É¡«∏Y ´hô°ûªdG
 ácÉæàdG  ¢TQh  ÉeCG{  :±É°VCGh
 ™bƒªdG  º¡d  óéf  º∏a  IQÉØ°üdGh
 »a ájó∏ÑdG ∑ÓeCG øª°V Ö°SÉæªdG
 ≈©°S  ¬JGP  âbƒdG  »ah  áª°UÉ©dG
 ™e  ôªà°ùªdG  ≥«°ùæàdÉH  ¢ù∏éªdG
 ≈dEG  ájôØ©édG  ±É``̀bhC’G  ¢ù∏ée
 ∑ÓeC’G  QÉªãà°SG  á«fÉμeEG  á°SGQO
 ´hô°ûªdG  Gòg  áeÉbE’  É¡d  á©HÉàdG

 Oƒ¡édG  π`̀c  ø`̀e  º`̀Zô`̀dÉ`̀Hh  ø`̀μ`̀dh
 nô`̀j º``̀d ø`̀«`̀aô`̀£`̀dG ø``̀e á`̀dhò`̀Ñ`̀ª`̀ dG

.zQƒædG ´hô°ûªdG
 ácÉæàdG ´hô°ûe ¿CG ≈dEG âØdh
 QƒædG  iô`̀j  ¿CG  øμªj  IOGó`̀ë`̀ dGh
 ±É````bhC’G  IQGOEG  äCGQ  ∫É``̀M  »``a
 QÉªãà°S’G  ≈dEG  É¡àLÉM ájôØ©édG
 ¿ƒμæ°S  ¢ù∏éªdG  »a  øëfh  ¬«a
 π«¡°ùJh  É¡d  ø«ªYGódG  ∫hCG  ø`̀e
 AÉ°ûfEG  ¿CÉ°ûH  ájó∏ÑdG  äGAGô``̀LE’G

.´hô°ûªdG

á«dƒëμdG IOÉªdG øe á∏«∏b áÑ°ùf ≈∏Y …ƒàëJ ó«∏d äÉª≤©e áKÓK øe á«ÑW äGôjòëJ

 :ájò¨J á«FÉ°üNCG
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.Gó¡°T IQÉ°S .O |

 á«æ°ùdG  ±ÉbhC’G  ¢ù∏ée  ≥aGh
 ìÉÑ°U  ó≤Y  …ò`̀ dG  ´ÉªàL’G  ∫Ó`̀N
 øH  ó°TGQ  .O  ï«°ûdG  á°SÉFôH  ¢ùeG
 ,¢ù∏éªdG  ¢ù«FQ  …ôLÉ¡dG  óªëe
 áªFC’G äBÉaÉμe ±ô°U á∏°UGƒe ≈∏Y
 Iôàa  ∫GƒW  AÉÑ£îdGh  ø«fPDƒªdGh
 …òdGh ,óLÉ°ùªdGh ™eGƒédG ¥ÓZEG
 äGAGôLE’G øª°V GôNDƒe ¬∏«©ØJ ºJ

 Iõ¡LCG πc É¡JòîJG »àdG ájRGôàM’G
 øe ó`̀ë`̀∏`̀d á`̀μ`̀∏`̀ª`̀ª`̀dG äÉ`̀°`̀ù`̀ °`̀SDƒ`̀eh

.ÉfhQƒc ¢Shô«a QÉ°ûàfG
 ¿CÉ```H  …ô``̀LÉ``̀¡``̀ dG  .O  ìô```°```Uh
 QGô`̀≤`̀dG  Gò``̀g  ≈`̀∏`̀Y  ≥``̀aGh  ¢ù∏éªdG
 É¡H ô`̀ª`̀J »`̀à`̀ dG ±hô`̀¶`̀∏`̀ d  IÉ``̀YGô``̀e
 ±hô`̀¶`̀dÉ`̀H  äô``KCÉ``J  »`̀à`̀dG  áμ∏ªªdG
 ,º`̀dÉ`̀©`̀dG É`̀gó`̀¡`̀°`̀û`̀j »`̀à`̀ dG á`̀ FQÉ`̀£`̀ dG

 ∞FÉXƒdG ÜÉë°UCG ôjó≤J »a áÑZQh
 »a  Gó¡L  Gƒ`̀dCÉ`̀j  º`̀d  ø`̀jò`̀dG  á«æjódG
 ¢SÉædG  º«∏©Jh  IOÉÑ©dG  QhO  áeóN

.ô«îdG
 ´É`̀ª`̀ à`̀L’G  Gò```̀g  ¿CG  É`̀Ø`̀«`̀°`̀†`̀e
 ΩÉ`̀¶`̀æ`̀dÉ`̀H  ó`̀≤`̀©`̀j  …ò```̀ dG  ∫hC’G  ƒ``̀g
 »JCÉj  …ò`̀dGh  ,ó©H  øY  »fhôàμd’G
 øe IQOÉ`̀°`̀ü`̀dG äGQGô`̀≤`̀ dÉ`̀H É`̀eGõ`̀à`̀dG

 ≈`̀dEG  â`̀YO  »àdG  á«ª°SôdG  äÉ¡édG
 ó≤Y  »`̀a  áãjóëdG  á«æ≤àdG  π«©ØJ
 óëdG  »`̀a  áªgÉ°ùª∏d  äÉYÉªàL’G
 Gó«°ûe ,ÉfhQƒc ¢Shô«a QÉ°ûàfG øe
 áμ∏ªªdG  äÉ°ù°SDƒªd  ô«ÑμdG  QhódÉH
 Gô«Ñc ÉWƒ°T ¬∏dG π°†ØH â©£b »àdG
 IOÉ¡°ûH  AÉ`̀ Hƒ`̀ dG  Gò``̀g  AGƒ`̀à`̀MG  »`̀a

 .ºdÉ©dG

ø``«fPDƒªdGh á``ªFC’Gh AÉ``Ñ£îdG äBÉ``aÉμe ±ô``°U á``∏°UGƒe Qô``≤j zá``«æ°ùdG ±É``bhC’G{

 π«©ØJ  ICGô`̀ª`̀∏`̀d  ≈`̀∏`̀YC’G  ¢ù∏éªdG  ø`̀∏`̀YCG
 áeÓ°S  π`̀LC’  ..ø«ØJÉμàe{  á«æWƒdG  á∏ªëdG
 ´ƒ£àe  500  Oƒ`̀¡`̀L  ∫Ó``̀N  ø`̀e  zø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG
 ¿ƒ∏ª©«°S  z´ƒ£à∏d  á«æWƒdG  á°üæªdG{  øe
 Iô°SC’G  ºYO  »a  á∏ªëdG  ±Gó`̀gCG  ≥«≤ëJ  ≈∏Y
 á«YÉªàL’G É¡JÉÄa ™«ªéH á«æjôëÑdG ICGôªdGh
 É¡ahôXh  …OÉ°üàb’G  É¡©°Vh  IÉ`̀YGô`̀e  ™`̀e
 á∏ªëdG  Oƒ`̀¡`̀L QÉ```̀WEG  »`̀a  ∂```dPh ,á`̀«`̀ë`̀°`̀ü`̀dG
 ó«aƒc)  ÉfhQƒc  ¢Shô«a  áëaÉμªd  á«æWƒdG
 IÉ«ëdG  IOƒYh ¬æe  OÓÑdG  ƒ∏N ¿Éª°Vh (19

.É¡à©«ÑW ≈dEG
 Rôa  ≈∏Y  ICGôª∏d  ≈∏YC’G  ¢ù∏éªdG  pπ pª nYh
 ≈dƒàJ  πªY  ¥ô`̀ pa  »`̀a  ø«Yƒ£àªdG  ™`̀jRƒ`̀Jh
 ºjó≤J  »`̀a  πãªàªdG  z…ô`̀ °`̀ SC’G  º`̀Yó`̀dG{  ΩÉ¡e

 OÉ°TQE’G{h  ,áFQÉ£dG  äÉeóîdGh  äGóYÉ°ùªdG
 zá«fƒfÉ≤dGh ájô°SC’G äGQÉ°ûà°S’Gh »eóîdG
 ¿Éª°†d  z…OÉ`̀°`̀ü`̀à`̀b’G  º``̀Yó``̀dG{h  ,á`̀jQƒ`̀Ø`̀ dG
 IOó©àªdG  á«dÉªdG  ô«HGóàdG  ø`̀e  IOÉ`̀Ø`̀à`̀°`̀S’G
 •É°ûf  QGôªà°S’  ádhódG  πÑb  øe  áMhô£ªdG
 ºYódG{h  ,πª©dG  ¥ƒ°S  »a  …QÉéàdG  ICGôªdG
 á«ª«∏©àdG  äÉLÉ«àM’G  ó°UQ  ôÑY  z»ª«∏©àdG
 á«∏ª©dG  á`̀∏`̀°`̀UGƒ`̀e  AÉ``̀æ``̀KCG  º`̀¡`̀ª`̀Yó`̀d  ô`̀°`̀SCÓ`̀d

.zó©H øY{ á«ª«∏©àdG
 âëJ  ¥ô`̀Ø`̀dG  ∂∏J  ø`̀e  á`̀bô`̀a  π`̀c  πª©Jh
 »a áeÉ©dG áfÉeC’ÉH ájò«ØæàdG IQGOE’G ±Gô°TEG
 á«LÉàfE’G  ó°Uôj  èeÉfôÑd  É≤ahh  ,¢ù∏éªdG
 ÉªHh ,ÉgOGôaCG ø«H ΩÉ¡ªdG ™jRƒJh á«∏YÉØdGh
 ,É¡æ«H  ∑ôà°ûe  ≥«°ùæJh  á«∏YÉa  ôÑcCG  øª°†j

 ≈°übCÉH  zø«ØJÉμàe{  á∏ªM  ±Gó``̀gCG  ≥≤ëjh
.áæμªe á«∏YÉa

 √ò¡H  ICGôª∏d  ≈`̀∏`̀YC’G  ¢ù∏éªdG  Üô``̀YCGh
 πÑb  øe ôªãªdG  ¿hÉ©à∏d  √ôμ°T  øY áÑ°SÉæªdG
 ÉfhQƒc  ¢Shô«Ød  …ó°üà∏d  »æWƒdG  ≥jôØdG
 A’Dƒ`̀¡`̀H  ¢ù∏éªdG  O shR  …ò``̀dG  (19  ó`̀«`̀aƒ`̀c)
 á∏ªëdG{  äÉ`̀fÉ`̀«`̀H  Ió``YÉ``b  ø``e  ø`̀«`̀Yƒ`̀£`̀à`̀ª`̀dG
 »àdG  zÉ`̀fhQƒ`̀c  ¢Shô«a  áëaÉμªd  á«æWƒdG
 GócDƒe ,´ƒ£àe ∞dCG 30 øe ôãcCG É«dÉM º°†J
 á«æWƒdG Oƒ¡édG ™«ªL πeÉμJh π«©ØJ á«ªgCG

.¢Shô«ØdG Gò¡d πYÉØdG …ó°üàdG ¿Éª°†d
 zø`̀«`̀Ø`̀JÉ`̀μ`̀à`̀e{ á`̀∏`̀ª`̀M ¥Ó````̀WEG AÉ``̀L ó``̀ bh
 »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  áÑMÉ°U  äÉ¡«Lƒàd  kGò«ØæJ
 áØ«∏N  ∫BG  º`̀«`̀gGô`̀HEG  â`̀æ`̀H  áμ«Ñ°S  Iô``̀«``̀eC’G

 ¢ù∏éªdG  á°ù«FQ  ,ióØªdG  OÓÑdG  πgÉY áæjôb
 IófÉ°ùªd  Ωõ∏j  Ée  πc  ºjó≤àH  ,ICGôª∏d  ≈∏YC’G
 á«æjôëÑdG  ICGô``̀ª``̀ dGh  Iô``̀°``̀SC’G  äÉ`̀LÉ`̀«`̀à`̀MG
 á°üæªdG  ™e  ô°TÉÑªdG  ≥«°ùæàdGh  ¿hÉ©àdÉHh

.´ƒ£à∏d á«æWƒdG
 ájƒ≤J  á∏°UGƒe  ≈``̀ dEG  á∏ªëdG  ±ó`̀¡`̀Jh
 ìhô`̀H  ™ªàéªdG  äÉÄa  ø«H  πª©dG  ä’É`̀é`̀e
 ô«aƒJ  Iô°TÉÑeh  ,óMGƒdG  zøjôëÑdG  ≥jôa{
 É`̀¡`̀Jô`̀°`̀SCGh ICGô`̀ª`̀ ∏`̀ d á`̀ FQÉ`̀£`̀ dG äÉ`̀LÉ`̀«`̀à`̀M’G
 ,äÉYÉ£≤dG ∞∏àîe øe AÉcô°ûdG ™e ¿hÉ©àdÉH
 QGô≤à°S’G ø«eCÉJ ≈∏Y …RGƒe πμ°ûH πª©dGh
 Iô°SC’G  OGô`̀aCG  ™«ªéd  »YÉªàL’Gh  »°ùØædG
 á``«``YGƒ``dG á`̀«`̀©`̀ª`̀à`̀é`̀ª`̀dG á``aÉ``≤``ã``dG á`̀«`̀ª`̀æ`̀Jh
 »©°ùdGh ,±hô¶dG √òg πãe »a ádhDƒ°ùªdGh

 äÉ°SQÉªªdG  π°†aCG  QÉ¡XEG  ≈∏Y ôªà°ùe πμ°ûH
 ™ªàéªdG  OGô```aCG  É¡°SQÉªj  »`̀à`̀dG  á`̀«`̀HÉ`̀é`̀jE’G
 √òg πãe »a º¡ØJÉμJh º¡∏aÉμJ »a »æjôëÑdG
 ôWÉîe  AGƒàMG  π`̀LCG  øe  áLôëdG  ±hô¶dG
 ó«aƒc)  É`̀fhQƒ`̀c  ¢Shô«a  áëFÉL  äÉ©ÑJh

.(19
 »`̀eÓ`̀YEG  π`̀ª`̀Y  QÉ`̀°`̀ù`̀e  á∏ªëdG  ≥``aGô``jh
 AÉ≤dE’ Égò«ØæJ Iôàa ∫GƒW »Ø«≤ãJh …ƒYƒJh
 »àdG  Iô«ÑμdG  á«æWƒdG  Oƒ¡édG  ≈∏Y  Aƒ°†dG
 áëaÉμe øY ∫hDƒ°ùªdG »æWƒdG ≥jôØdG É¡dòÑj
 ôÑY Iô``̀KDƒ``̀e π`̀FÉ`̀°`̀Sô`̀H ∂``̀dP º```YOh ¢`̀Vô`̀ª`̀dG
 πFÉ°SôdGh  ΩÓaC’G  èjhôJh  QÉªãà°SGh  êÉàfEG
 á£°ûædG  äÉHÉ°ùëdG  ™e  ¿hÉ©àdÉH  IQƒ°üªdG

.»YÉªàL’G π°UGƒàdG äGƒæb »a IôKDƒªdGh

´ƒ£àe  500  ácQÉ°ûªH  zø«ØJÉμàe{  á∏ªM  π«©ØJ  :zICGôª∏d  ≈∏YC’G{
»°ùØædG  QGô`̀≤`̀ à`̀ °`̀ S’G  ø`̀«`̀eCÉ`̀à`̀d  É`̀ ¡`̀ Jô`̀ °`̀ SCGh  ICGô`̀ ª`̀ ∏`̀ d  á`̀ FQÉ`̀ £`̀ dG  äÉ`̀ LÉ`̀ «`̀ à`̀ M’G  ô`̀«`̀aƒ`̀J
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É`̀ fhQƒ`̀ c  ¢`̀Shô`̀«`̀a  QÉ`̀°`̀û`̀à`̀fG  á`̀¡`̀LGƒ`̀e  »`̀ a  äÉ`̀Ñ`̀ã`̀H  ô«°ùJ  ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG
:ó«ª◊GóÑY óªMCG Öàc

 ¢Shô«Ød  …ó°üà∏d  »`̀æ`̀Wƒ`̀dG  ≥`̀jô`̀Ø`̀dG  ó``̀cCG
 ô«°ùJ  øjôëÑdG  áμ∏ªe  ¿CG  {19-ó«aƒc{  ÉfhQƒc
 ¢Shô«ØdG  QÉ°ûàfG  á¡LGƒªd  áàHÉK  äGƒ`̀£`̀î`̀H
 …òdG  øjôëÑdG  ≥jôØd  á«æWƒdG  Oƒ¡édG  π°†ØH
 øH ¿Éª∏°S  ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U √Oƒ≤j
 ≈∏YC’G  óFÉ≤dG  ÖFÉf  ó¡©dG  »`̀dh  áØ«∏N  ∫BG  óªM
 á¶aÉëª∏d AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«Fôd ∫hC’G ÖFÉædG
 ∫ÓN  ∂`̀ dP  AÉ`̀L  .™«ªédG  áeÓ°Sh  áë°U  ≈∏Y
 »a  ¢ùeCG  AÉ°ùe  √ó≤Y  …ò`̀dG  »Øë°üdG  ôªJDƒªdG
 á«æWƒdG  çƒëÑdGh  ÖjQóà∏d  ó¡©dG  »`̀dh  õcôe
 á¡LGƒe äGóéà°ùeh äGQƒ£J ôNBG ≈∏Y ±ƒbƒ∏d

.¢Shô«ØdG

 áÄ«¡d  …ò«ØæàdG  ¢ù«FôdG  óFÉ≤dG  óªëe  ó`̀cCG
 Oƒ¡édG  ¿CG  á«fhôàμdE’G  áeƒμëdGh  äÉeƒ∏©ªdG
 »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  ÉgOƒ≤j  »àdG  á«æWƒdG
 ÖFÉf ó¡©dG »dh áØ«∏N ∫BG  óªM øH ¿Éª∏°S ô«eC’G
 AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«Fôd ∫hC’G ÖFÉædG ≈∏YC’G óFÉ≤dG
 ÉfhQƒc ¢Shô«a á¡LGƒe »a ìÉéædG äGõμJôe »g
 ≥jôØdG  ìhô`̀H  ¬≤«≤ëJ  º`̀J  É`̀e  πμa  z19-ó`̀«`̀aƒ`̀c{
 áeÓ°Sh áë°U ßØM »a ô«Ñc πμ°ûH º¡°SCG óMGƒdG

.øjôëÑdG áμ∏ªe »a ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒªdG
 áeƒμëdGh äÉeƒ∏©ªdG  áÄ«g  ¿EG  óFÉ≤dG  ∫Ébh  
 äÉ«fÉμeE’G πc ô«î°ùJ »a G kó¡L ƒdCÉJ ’ á«fhôàμdE’G
 á«æ≤àdG äÉÑ∏£àªdG πμH Oƒ¡édG √òg óaQ πLCG øe
 ™ªàée) ≥«Ñ£J ø«°TóJ  É k«ª°SQ ºJ  å«M ,áeRÓdG
 óë∏d  á«eGôdG  Oƒ¡édG  õjõ©J  ±ó¡H  ∂dPh  (»YGh
 ó©H  ,øjôëÑdG  áμ∏ªe  »a  ¢Shô«ØdG  QÉ°ûàfG  øe
 ≥«Ñ£àdG  ìÉéf  á«ÑjôéàdG  áî°ùædG  âàÑKCG  ¿CG
 ø«Yƒ£àªdG  øe  Oó`̀Y  ≈∏Y  ¬ª«ª©J  ô`̀KEG  ¬à«∏YÉah
.…RGôàM’G »ë°üdG ôéë∏d ø«©°VÉîdG øe OóYh

 ,¬Jôμa  »`̀a  ó`̀ FGQ  ≥«Ñ£àdG  ¿CG  óFÉ≤dG  √ƒ`̀ fh
 ôéëdG  ä’ÉM á©HÉàe  á«æ©ªdG  äÉ¡é∏d  í«àj  ƒ¡a
 º¡d É k«eGõdEG ≥«Ñ£àdG »a π«é°ùàdG ¿ƒμj PEG »dõæªdG
 π«é°ùàdG ¿ƒμ«°S ø«M »a ,áë°üdG IQGRh πÑb øe
 π«ªëJ ≈dEG ™«ªédG óFÉ≤dG ÉYOh .Ωƒª©∏d É kjQÉ«àNG
 º¡àjÉªM »a º¡°ùJ äGõ«ªe øe ¬∏ªëj Éªd ≥«Ñ£àdG
 ä’ÉëdG  ó°UôH  ≥«Ñ£àdG  Ωƒ≤j  PEG  ,¢Shô«ØdG  øe
 ø«æWGƒªdG  ¬«ÑæJh  áªFÉ≤dG  ä’Éë∏d  á£dÉîªdG
 º¡à£dÉîe  hCG  º`̀¡`̀HGô`̀à`̀bG  ∫É``̀M  »`̀a  ø«ª«≤ªdGh
 ó°UQ  ôÑY  É¡«a  ¬Ñà°ûªdG  hCG  áªFÉ≤dG  ä’É`̀ë`̀∏`̀d
 Ωóîà°ùªdG  ¬«ÑæJh  ,ä’Éë∏d  á«aGô¨édG  ™bGƒªdG
 ,áLÉëdG âYóà°SG ∫ÉM »a »Ñ£dG ¢üëØdÉH ΩÉ«≤∏d
 äÉ«FÉ°üME’Gh  äÉeƒ∏©ªdG  øe  ójó©dG  ÖfÉL  ≈dEG
.É k«ªdÉYh É k«∏ëe ¢Shô«ØdÉH á≤∏©àªdG äGóéà°ùªdGh
 ¢ù«FôdG  í``̀°``̀VhCG  ,π`̀°`̀ü`̀à`̀e  ó«©°U  ≈`̀∏`̀Yh  
 á«fhôàμdE’G áeƒμëdGh äÉeƒ∏©ªdG áÄ«¡d …ò«ØæàdG

 »æ≤àdGh »æØdG ºYódG ºjó≤J »a Iôªà°ùe áÄ«¡dG ¿CG
 GPEG  ó©H  ø`̀Y  πª©dG  π«©Øàd  á«eƒμëdG  äÉ¡é∏d
 áæé∏dG  äGQGô``̀≤``̀d  G kò`̀«`̀Ø`̀æ`̀J  äÉ`̀«`̀fÉ`̀μ`̀eE’G  äô`̀aƒ`̀J
 »dh  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  á°SÉFôH  á«≤«°ùæàdG
 ¢ù«Fôd  ∫hC’G  ÖFÉædG  ≈∏YC’G  óFÉ≤dG  ÖFÉf  ó¡©dG
 äGQGRƒ```̀dG  ó`̀jhõ`̀à`̀H  â`̀eÉ`̀b  PEG  ,AGQRƒ````̀dG  ¢ù∏ée
 áª¶fCÓd øeB’G ∫ƒNódG á«dBÉH á«eƒμëdG äÉÄ«¡dGh
 äÉ«æ≤àdG ≈dEG  áaÉ°VEG  ,á«eƒμëdG áμÑ°û∏d  á«∏NGódG
 »a ó©H øY πª©dG ô«°S øe π¡°ùJ »àdG πFÉ°SƒdGh
 IOƒL ≈∏YCGh á°SÓ°ùH á«eƒμëdG äÉ¡édG ∞∏àîe

.áæμªe
 áeƒμëdGh äÉeƒ∏©ªdG áÄ«g ¿CG óFÉ≤dG ∞°ûch
 ºYO πLCG øe É¡JÉ«fÉμeEG ™«ªL ôî°ùJ á«fhôàμdE’G
 ,áeRÓdG  á«æ≤àdG  äÉÑ∏£àªdÉH  á«æWƒdG  Oƒ¡édG
 z»YGh ™ªàée{ ≥«Ñ£J ø«°TóJ ºJ ¬fCG ≈dEG G kô«°ûe
 ócCÉàdG ó©H ∂dPh ¢Shô«ØdG QÉ°ûàfG øe óë∏d É«ª°SQ
 á«ÑjôéàdG  áî°ùædG  »a  ≥«Ñ£àdG  Gòg  á«dÉ©a  øe

.ΩÉjCG 8 QGóe ≈∏Y
 ≈`̀ dEG  ô«°ûJ  äÉ`̀«`̀FÉ`̀°`̀ü`̀ME’G  ¿CG  ø`̀Y  ∞`̀°`̀û`̀ch
 ≥«Ñ£àdG  »a  πé°ùe  ∞`̀ dCG  60  øe  ôãcCG  ∑Gôà°TG
 ≈dEG  G kô«°ûe  ,øjôëÑdG  êQÉ`̀N  øe  ±’BG  3  º¡æ«H
 ≥∏©àj  É`̀e  πμd  á«æWh  á°üæe  tó`̀©`̀j  ≥«Ñ£àdG  ¿CG
 ájÉbƒdGh  äGOÉ°TQE’G  á«MÉf  øe  AGƒ°S  ¢Shô«ØdÉH
 ¿CG  É kë°Vƒe  ,¢Shô«ØdG  øY  ∞jô©àdGh  ájÉªëdGh
 ≥«Ñ£àdG  »a  ÉÑjôb  É¡bÓWEG  ºà«°S  äGõ«ªe  ∑Éæg
 »àdG á«eƒμëdG äGQGô≤dG πc ≈∏Y ±ô©àdG øª°†àJ
 á≤«°ùæàdG  áæé∏dGh  AGQRƒ``̀dG  ¢ù∏ée  øe  äQó°U

.¢Shô«ØdG áëaÉμªH ábÓ©dG äGP äGQGRƒdGh
 øª°†àj  ≥«Ñ£àdG  ¿CG  ≈``̀ dEG  ó`̀FÉ`̀≤`̀dG  QÉ``̀°``̀TCGh
 ä’ÉëdG  øY  ∫hCÉH  ’hCG  Qó°üJ  »àdG  äÉ«FÉ°üME’G
 áμ∏ªe  »`̀a  AGƒ`̀°`̀S  á«aÉ©àªdG  ä’É`̀ë`̀dGh  áªFÉ≤dG

.»ªdÉ©dG iƒà°ùªdG ≈∏Y hCG øjôëÑdG
 ≥«Ñ£àdG  äGõ`̀«`̀ª`̀e  º``̀gCG  ø`̀e  ¿CG  ≈∏Y  Oó`̀°`̀Th
 ΩóY  øe  ócCÉàdG  øμªj  PEG  »dõæªdG  ôéëdG  á©HÉàe

 ôéëdG ¿Éμe øe ôéëdÉH Ωõ∏ªdG ¢üî°ûdG êhôN
 z¢SEG  »H  »L{  á«°UÉN  π«©ØJ  ∫ÓN  øe  »ë°üdG
 ócCÉà∏d á«fhôàμdEG á«dBG OƒLh ≈dEG G kô«°ûe ,∞JÉ¡dÉH
 Qhó°U ≈dEG Éàa’ ,¿ƒØ«∏àdG ™e ¢üî°ûdG OƒLh øe
 »a  øjOƒLƒªdG  ΩGõdEÉH  áë°üdG  Iô`̀jRh  øe  QGô`̀b
 »a  Oƒ`̀Lƒ`̀dÉ`̀H  ø«ÑZGôdG  ô«Zh  »dõæªdG  ôéëdG

.≥«Ñ£àdG ΩGóîà°SG ≈∏Y »eƒμëdG ôéëdG
 ä’É``ë``dG  ó`̀°`̀Uô`̀j  ≥`̀«`̀Ñ`̀£`̀à`̀dG  ¿CG  í```̀°```̀VhCGh
 ä’ÉëdG  øe  ÜGôàb’G  ∫ÉM  »a  ¬Ñæjh  á£dÉîªdG
 É kë°Vƒe  ,¬àHÉ°UEG  »`̀a  É¡H  ¬Ñà°ûªdG  hCG  áªFÉ≤dG
 óbh  ,QÉ°ûàf’Gh  π«é°ùàdG  QƒW  »a  ≥«Ñ£àdG  ¿CG
 ä’ÉM π«é°ùJ áë°üdG IQGRh ™e ¿hÉ©àdÉH ÉfCGóH
 πc  ∫Éªμà°S’  ΩÉjCG  IóY  êÉàëfh  »dõæªdG  ôéëdG
 ó°UôdG ábO ójõJ ±ƒ°S âbƒdG QhôªHh ,äÉfÉ«ÑdG

.ΩÉjCG 5 ≈dEG áKÓK ∫ÓN
 ≈∏Y  ø«ª«≤ªdGh  ø«æWGƒªdG  óFÉ≤dG  åMh
 á«æWƒdG Oƒ¡édG ºYó«°S ¬fC’ ≥«Ñ£àdG ΩGóîà°SG
 ≥«Ñ£àdG  ¿CG  ≈`̀dEG  Éàa’  ,¢Shô«ØdG  áëaÉμe  »a

.á£dÉîªdG ä’ÉëdG ó°UQ »a ó«Ø«°S É°†jCG
 äÉeƒ∏©ªdG áÄ«¡d …ò«ØæàdG ¢ù«FôdG ¥ô£Jh
 »a  áÄ«¡dG  Oƒ¡L  ≈`̀dEG  á«fhôàμdE’G  áeƒμëdGh
 äÉ¡édG  ™«ªéd  »æ≤àdGh  »æØdG  ºYódG  ºjó≤J
 øe πª©dG ¿C’ ,ó©H øY πª©dG π«©Øàd á«eƒμëdG
 ∫ƒNó∏d ø«ØXƒª∏d áæeBG ÉWƒ£N Ö∏£àj ∫õæªdG
 πc ôî°ùJ áÄ«¡dG ¿EÉa Gòd ,äGQGRƒdG áª¶fCG ≈∏Y
 ºYO ≈dEG  áaÉ°VE’ÉH ,ôeC’G Gòg ºYód äÉ«fÉμeE’G
 áaÉ°VE’ÉH  ,ó©H  øY  äÉYÉªàL’Gh  äGôªJDƒªdG

.É«fhôàμdEG áeóîdG ºjó≤J õcGôe ºYO ≈dEG
 ™àªàJ  ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  áμ∏ªe  ¿CG  ≈`̀∏`̀Y  Oó`̀°`̀Th
 á«eƒμëdG äÉeóîdG ∫Éée »a Iô«Ñc ájõgÉéH
 øe  ôãcCG  ≈dEG  É¡àÑ°ùf  π°üJ  »àdGh  á«fhôàμdE’G
 %90  ø«H  Ée  ≈dEG  É¡©aôd  πª©dG  …ôéjh  ,%60

.áeOÉ≤dG á∏MôªdG ∫ÓN %92h

:á«fhôàμdE’G áeƒμëdGh äÉeƒ∏©ªdG áÄ«¡d …ò«ØæàdG ¢ù«FôdG

¬æ«°TóJ òæe z»YGh ™ªàée{ ≥«Ñ£J »a Gƒ∏é°S ÉØdCG 60 øe ôãcCG

 ™`̀fÉ`̀ª`̀dG ó``̀«``̀dh Qƒ``̀à``̀có``̀dG ó````̀cCG
 áμ∏ªe  ¿CG  á`̀ë`̀°`̀ü`̀dG  IQGRh  π`̀ «`̀ ch
 øe  Ió`̀jô`̀a  áHôéJ  â`̀eó`̀b  øjôëÑdG
 ÉfhQƒc  ¢Shô«a  á¡LGƒe  »a  É¡Yƒf
 ∫Ó``̀N  ø````̀e  (19-COVID)
 á°ShQóªdG  á`̀jRGô`̀à`̀M’G  É`̀¡`̀JGAGô`̀LEG
 äÉ«∏ª©dG  á`̀aô`̀Z  π«©ØJ  ¿É``̀c  å`̀«`̀M
 »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  øe  ¬«LƒàH
 ÖFÉædG ≈∏YC’G óFÉ≤dG ÖFÉf ó¡©dG »dh
 AGQRƒ````̀ dG  ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀e  ¢`̀ù`̀«`̀Fô`̀d  ∫hC’G
 äGAGô`̀LE’Gh  äGQGô≤dG  √òg  IQƒcÉH
 Oƒ¡édG  Égó©H  âdGƒJh  ,á°ShQóªdG
 á``̀eRÓ``̀dG äÉ``̀LÉ``̀«``̀à``̀M’G ó``̀°``̀UQ »``̀a
 á«eƒμëdG äÉ¡édG πc ™e π°UGƒàdGh
 π≤f  »a  áeÉàdG  á«aÉØ°ûdG  ΩGõàdG  ™e
 ≥«≤ëJ »a º¡°SCG Ée ™«ªé∏d ≥FÉ≤ëdG
 äÉª¶æªdG É¡H äOÉ°TCG á«HÉéjEG èFÉàf

.äÉjƒà°ùªdG πc ≈∏Y á«dhódG
 ¬H  ™`̀à`̀ª`̀à`̀j  É``̀e  ¿CG  ±É```̀°```̀VCGh  
 »``Yh ø```e »`̀ æ`̀ jô`̀ë`̀ Ñ`̀ dG ™`̀ª`̀à`̀é`̀ª`̀dG
 ìÉéæd É kªYGO ¿Éc á«æWh á«dhDƒ°ùeh
 QÉ°ûàfG øe óë∏d á«©ªàéªdG ácGô°ûdG
-COVID)  É``̀fhQƒ``̀c  ¢`̀Shô`̀«`̀a

 IQOÉ°üdG  äÉª«∏©àdG  ´ÉÑJG  ôÑY  (19
 Ée ƒ```̀gh ,á`̀«`̀æ`̀©`̀ª`̀ dG äÉ``̀¡``̀é``̀dG ø``̀e
 Iôªà°ùe  á«©«Ñ£dG  IÉ`̀«`̀ë`̀dG  π`̀©`̀L
 êhô`̀î`̀dG  á`̀«`̀fÉ`̀μ`̀eEG  ™`̀e  áμ∏ªªdG  »`̀a
 ,áeRÓdG  á«°û«©ªdG  äÉLÉëdG  AÉ°†≤d
 É¡FÉæHCG  Oƒ¡éH øjôëÑdG  π°UGƒà°Sh
 èFÉàf  ø``̀e  ≥`̀≤`̀ë`̀J  É``̀e  ≈`̀∏`̀Y  AÉ`̀æ`̀Ñ`̀ dG
 ≈∏Y AÉ`̀°`̀†`̀≤`̀dG º`̀à`̀j ≈`̀à`̀M á`̀«`̀HÉ`̀é`̀jEG

.É k«FÉ¡f ¢Shô«ØdG
 áë°üdG  IQGRh  π«ch  QÉ`̀°`̀TCGh  
 §£îdG  π`̀°`̀UGƒ`̀J  IQGRƒ```̀ dG  ¿CG  ≈``̀dEG
 ™`̀e ≈`̀ °`̀ TÉ`̀ ª`̀ à`̀ j É``̀ª``̀H á```̀ jRGô```̀ à```̀M’G
 äÉ`̀«`̀dBÉ`̀a  É¡à¶ëd  »`̀a  äGóéà°ùªdG
 ±hô`̀¶`̀ dG π``̀X »``̀a §`̀£`̀î`̀dG ò`̀«`̀Ø`̀æ`̀J
 Gò`̀dh  ,á`̀à`̀HÉ`̀K  ≈≤ÑJ  ’  á«FÉæãà°S’G
 Gò`̀g  »``a  á`̀ë`̀°`̀ü`̀dG  IQGRh  π`̀ °`̀UGƒ`̀J

 á`̀eRÓ`̀dG  äÉ`̀fÉ`̀μ`̀eE’G  ô«aƒJ  Oó`̀°`̀ü`̀dG
 ¿CG Gó`̀ cDƒ`̀e ,á`̀«`̀Ñ`̀£`̀dG Oƒ`̀¡`̀é`̀dG º`̀Yó`̀d
 ¢üëØdG  õcGôªd  á«HÉ©«à°S’G  ábÉ£dG
 ∫É``̀¨``̀°``̀TE’G á``̀bÉ``̀W ¥ƒ``̀Ø``̀J êÓ```̀©```̀dGh
 IQGRh  πØμàJh  ,π`̀MGô`̀ª`̀H  á«dÉëdG
 á«Ñ£dG  á`̀jÉ`̀Yô`̀ dG  º`̀jó`̀≤`̀à`̀H  á`̀ë`̀°`̀ü`̀dG
 ™«ªéd  É¡«a  á«ë°üdG  äÉ`̀eó`̀î`̀dGh
 ≠∏ÑJ  PEG  ,ø`̀«`̀ª`̀«`̀≤`̀ª`̀dGh  ø`̀«`̀æ`̀WGƒ`̀ª`̀dG
 ∫õ©dG  õcGôªd  á«HÉ©«à°S’G  ábÉ£dG
 ∫É¨°TE’G ≠∏Ñj G kôjô°S 1667 êÓ©dGh
 ¿CG  ø«M »a  ,§≤a  G kôjô°S  268 É¡æe
 ôéëdG  õcGôªd  á«HÉ©«à°S’G  ábÉ£dG
 ≠∏Ñj  2504  …RGô``̀à``̀M’G  »ë°üdG
 ºJ  Éªc  ,G kôjô°S  277  É¡æe  ∫É¨°TE’G
 íjQÉ°üàdG  íæe  ô``̀NBG  ó«©°U  ≈∏Y
 äÉ`̀eó`̀N º`̀jó`̀≤`̀à`̀d ¢`̀UÉ`̀î`̀dG ´É`̀£`̀≤`̀∏`̀d
 øe  Ö`̀Zô`̀j  ø`̀ª`̀d  á«ë°üdG  á`̀jÉ`̀Yô`̀dG

.á°UÉîdG º¡à≤Øf ≈∏Y OGôaC’G
 IQGRh  ¿CG  ™`̀fÉ`̀ª`̀ dG  í```°```VhCGh
 äGQÉ``̀jõ``̀H G kô``̀NDƒ``̀e â`̀eÉ`̀b á`̀ë`̀°`̀ü`̀dG
 á«FGƒ°ûY äÉ°UƒëØH ΩÉ«≤∏d á«fGó«e
 ôÑY ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG ≥`̀WÉ`̀æ`̀e ¢`̀†`̀©`̀H »``a

 É k¡Lƒe  ,á∏≤æàªdG  ¢üëØdG  äGó`̀Mh
 πª©J  »àdG  äÉ¡édG  πc  ≈`̀ dEG  ôμ°ûdG
 óë∏d  áë°üdG  IQGRh  ™`̀e  ó`̀«`̀H  G kó``̀ j
 ¢üNC’ÉHh  ,¢Shô«ØdG  QÉ°ûàfG  øe
 ¬H  â``̀eÉ``̀b  É``ª``d  á``̀«``̀∏``̀NGó``̀dG  IQGRh
 ´Éaó∏d  á`̀eÉ`̀©`̀dG  IQGOE’G  »`̀a  á∏ãªe
 ô«¡£J  »`̀a  ô«Ñc  ó`̀¡`̀L  ø`̀e  »`̀fó`̀ª`̀dG
 OGô```̀aCGh  ,≥`̀WÉ`̀æ`̀ª`̀dG  ¢†©H  º«≤©Jh
 ¿Éc  ø`̀jò`̀dG  ™ªàéªdG  áeóN  áWô°T
 á∏ªëdG  »``̀a  í``°``VGƒ``dG  Qhó````̀dG  º`̀¡`̀d
 áÑMÉ°üªdG  á«Ø«≤ãàdG  á`̀jƒ`̀Yƒ`̀à`̀dG
 Oƒ¡L ¿CG GócDƒe ,á«fGó«ªdG äGQÉjõ∏d
 »ah  äGQÉjõdG  √òg  »a  ø«Yƒ£àªdG
 øjôëÑdG  õcôe  »`̀a  ¢üëØdG  õcôe
 ôéëdG  õ`̀cGô`̀eh  ¢VQÉ©ª∏d  »`̀dhó`̀dG
 É¡H ô`̀î`̀Ø`̀j Oƒ`̀¡`̀L »`̀g …RGô``̀ à``̀M’G

.™«ªédG
 áë°üdG  IQGRh  π`̀«`̀ch  Oó`̀ °`̀Th
 áμ∏ªe ø`̀«`̀H  º`̀FÉ`̀≤`̀ dG  ¿hÉ`̀©`̀à`̀ dG  ≈`̀∏`̀Y
 á`̀ «`̀ Hô`̀©`̀ dG á``̀μ``̀∏``̀ª``̀ª``̀dGh ø``̀jô``̀ë``̀Ñ``̀dG
 ¿EG{  :Ó`̀ FÉ`̀ b  ,á≤«≤°ûdG  á`̀jOƒ`̀©`̀°`̀ù`̀dG
 ¿ƒ∏eÉ©àj  øjôëÑdG  »a  ø«jOƒ©°ùdG

 áÑ°ùædÉH  ô`̀eC’G  ¢ùØfh  ø««æjôëÑc
 á`̀jOƒ`̀©`̀°`̀ù`̀dG  »``a  ø««æjôëÑdG  ≈```̀dEG

.zá≤«≤°ûdG
 ºJ ¬```̀ fCG ≈```̀ dEG ™`̀fÉ`̀ª`̀ dG ¥ô``̀£``̀Jh
 äÉ«Ø°ûà°ùªdG  øe  ø«æK’  íjô°üàdG
 á«LÓ©dG  äÉeóîdG  ºjó≤àd  á°UÉîdG
 ™e  ,É`̀fhQƒ`̀c  ¢Shô«ØH  ø«HÉ°üª∏d
 OóY  »a  ¢UÉîdG  ôéëdÉH  íjô°üàdG
 áæ«©e  äÉ`̀WGô`̀à`̀°`̀T’  É`̀≤`̀ah  ¥OÉ`̀æ`̀Ø`̀dG

.áë°üdG IQGRh É¡JOóM
 ó`̀°`̀UQ º``̀à``̀j ¬`````̀fCG ≈`````̀dEG â``̀Ø``̀ dh
 ≥jôW  øY  √QÉ°ûàfG  πÑb  ¢Shô«ØdG
 äGAGô``````̀LEGh á`̀∏`̀≤`̀æ`̀à`̀ª`̀dG äGó```̀Mƒ```̀dG
 ≥WÉæe IóY »a á«FGƒ°ûY äÉ°Uƒëa
 ΩÉ«≤dG  ºJ  ΩÉjCG  3  ∫ÓN ¬fCG  ≈dEG  Éàa’
 ¢üëa  ºJh  á«FGƒ°ûY  ä’ƒL  Ió©H
 äGP ≥`̀WÉ`̀æ`̀ª`̀dG »`̀a ¢`̀UÉ`̀î`̀°`̀TCG Ió``̀Y

.»fÉμ°ùdG ®É¶àc’G
 444 ø`̀NÉ`̀°`̀ù`̀dG §`̀î`̀dG ∫ƒ```Mh
 Iôãc ¬LGƒj §îdG ¿CG ™fÉªdG í°VhCG
 IOÉ`̀jR ºàj ±ƒ`̀°`̀Sh ä’É`̀°`̀ü`̀J’G »`̀a

.¬d á«HÉ©«à°S’G ábÉ£dG

:áë°üdG IQGRh π«ch

¿ÉéªdÉH ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒª∏d êÓ©dGh ..áμ∏ªªdG »a Iôªà°ùe IÉ«ëdG

 »`̀fÉ`̀£`̀ë`̀≤`̀dG ±É``̀æ``̀e Ö`̀«`̀Ñ`̀W Ωó``≤``ª``dG OÉ```°```TCG
 ≈Ø°ûà°ùªdÉH  á`̀jó`̀©`̀ª`̀dG  ¢```VGô```eC’G  …QÉ`̀°`̀û`̀à`̀°`̀SG
 …ó°üà∏d  »`̀æ`̀Wƒ`̀dG  ≥`̀jô`̀Ø`̀dG  ƒ`̀°`̀†`̀Yh  …ô`̀μ`̀°`̀ù`̀©`̀dG
 …òdG  …ƒ≤dG  »ë°üdG  ΩÉ¶ædÉH  ÉfhQƒc  ¢Shô«Ød
 »a  QÉªãà°S’ÉH  âeÉb  PEG  øjôëÑdG  áμ∏ªe  ¬μ∏àªJ
 iƒ≤dG  IOÉ`̀jRh  ,äÉ°UƒëØdG  AGô`̀LE’  äGôÑàîªdG
 äÉeõ∏à°ùªdG  ô«aƒJh  ,»Ñ£dG  ´É£≤dG  »a  á∏eÉ©dG
 äBÉ°ûæªdG  πªY  QGôªà°SG  ™`̀e  ,á`̀eRÓ`̀dG  á«FÉbƒdG
 áë°U  ≈∏Y  ®ÉØëdGh  á«©«ÑW  IQƒ°üH  á«ë°üdG
 øjôëÑdG áμ∏ªe ácQÉ°ûe ÖfÉL ≈dEG ,»Ñ£dG ºbÉ£dG
 zøeÉ°†àdG  QÉÑàNG{  ≈dEG  º°†æJ  á«HôY  ádhO  ∫hCÉc
 É`̀fhQƒ`̀c  ¢`̀Shô`̀«`̀a  áëaÉμªd  êÓ``̀Y  ∫hCG  áHôéàd

.á«ªdÉ©dG áë°üdG áª¶æe ™e ¿hÉ©àdÉH
 á«dÉëdG  á«é«JGôà°S’G ¿CÉH  »fÉ£ë≤dG  √ƒfh 
 ƒg  É`̀fhQƒ`̀c  ¢Shô«a  QÉ°ûàfG  ø`̀e  óë∏d  á©ÑàªdG
 áaô©e ≈∏Y É k«dÉM óªà©J PEG  zèdÉY ,¢üëaG ,™ÑJG{
 º¡YÉ°†NEÉH  ΩÉ`̀«`̀≤`̀dGh  ø«£dÉîªdG  ô``̀KCG  π«°UÉØJ
 kAÉæHh ,º¡àeÓ°S øe ócCÉà∏d ájôÑàîªdG äÉ°UƒëØ∏d
 »ë°üdG  ôéëdG  õcGôªd  º¡∏≤f  ºàj  èFÉàædG  ≈∏Y
 ±Gô°TEG âëJ êÓ©dGh ∫õ©dG õcGôe hCG …RGôàM’G

.¢ü°üîàe »ÑW ºbÉW
 π«é°ùJ  ô`̀°`̀TDƒ`̀e  »`̀fÉ`̀£`̀ë`̀≤`̀dG  ¢`̀Vô`̀©`̀à`̀°`̀SGh  
 »a  áªFÉb  ádÉM  100  ∫hCG  π«é°ùJ  òæe  ä’É`̀ë`̀dG
 ¿CG  í°VhCG  PEG  ,iô``̀NC’G  ∫hó`̀dG  ¢†©Hh  øjôëÑdG
 ä’ÉëdG π«é°ùJ ô°TDƒe »a øjôëÑdG áμ∏ªe èFÉàf
 ô«ãμdG »aÉ©Jh áªFÉb ádÉM 100 ∫hCG π«é°ùJ òæe
 äô¡XCG »àdG iôNC’G ∫hódG øe ô«ãμH π°†aCG É¡æe
 ócDƒj Ée áªFÉ≤dG ä’ÉëdG OóY »a É kë°VGh G kóYÉ°üJ
 ¢UÉîdG ≈æëæªdG í«£°ùJ ƒëf ¬éàJ øjôëÑdG ¿CG
 ájRGôàM’G  äGAGô`̀LE’G  π°†ØH  ∂dPh  ,¢Shô«ØdÉH
 äÉª«∏©àdGh äGQGô≤dG ∞∏àîeh á«FÉbƒdG ô«HGóàdGh
 ™æªc  á«ª°SôdG  äÉ¡édG  øe IQOÉ°üdG  äGOÉ°TQE’Gh
 ø`̀cÉ`̀eC’G  »`̀a  ¢`̀UÉ`̀î`̀°`̀TCG  5  ø`̀e  ô`̀ã`̀cC’  äÉ©ªéàdG
 ¥Ó``̀ZEGh  »`̀YÉ`̀ª`̀à`̀L’G  óYÉÑàdG  ô`̀«`̀HGó`̀Jh  ,á`̀eÉ`̀©`̀dG
 IQhô°†∏d  äÓëªdG  AÉæãà°SÉH  ájQÉéàdG  ∫ÉëªdG
 øe  Égô«Zh  ó©H  ø`̀Y  πª©dG  π«©ØJh  á«°û«©ªdG

.IòîàªdG äGAGôLE’G
 á«Ñ£dG  QOGƒ``̀μ``̀dG  ¿CG  »fÉ£ë≤dG  í``̀°``̀VhCGh  
 πμd  á≤FÉa  á`̀jÉ`̀YQh  Oƒ¡L  ø`̀e  ¬dòÑJ  É`̀e  π°UGƒJ
 øjôëÑ∏d  »LÓ©dG  ∫ƒcƒJhôÑdG  Ö°ùMh  ä’ÉëdG

 ,á«ªdÉ©dG áë°üdG áª¶æe äÉ«°UƒJ ™e ≈°TÉªàj ÉªH
 »ë°üdG ôéëdG Iôàa ¿ƒ¡æj øe ™«ªL ¿CÉH É kgƒæe
 º¡°üëa IOÉYEG  ºà«°S  É keƒj 14 á¨dÉÑdG  …RGôàM’G
 »`̀ dhó`̀ dG ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG õ`̀cô`̀ª`̀H ¢`̀ü`̀ë`̀Ø`̀dG õ`̀cô`̀e »``̀a
 øª°†j  ÉªH  »aÉ°VEG  …RGôàMG  AGôLEÉc  ¢VQÉ©ª∏d
.™ªàéªdG OGôaCG ™«ªLh º¡JÓFÉY áeÓ°Sh º¡àë°U

 IOÉ``̀jR  ä’ó`̀©`̀e  ¿CG  ≈`̀∏`̀Y  »fÉ£ë≤dG  Oó`̀°`̀Th
 ,á«©«ÑW  IQƒ°üH  ô«°ùJ  áμ∏ªªdG  »a  äÉ`̀HÉ`̀°`̀UE’G
 ¿CG  »æ©j  ’ ä’ÉëdG  OóY »a IOÉjõdG  ¿CG  ≈dEG  Éàa’
 äô`̀ah  áμ∏ªªdG  ¿C’  ,øjôëÑdG  »`̀a  á∏μ°ûe  ∑Éæg
 G kô«°ûe  ,¢Shô«ØdG  á¡LGƒªd  áeRÓdG  äGOGó©à°S’G
 á«Ñ£dG  ºbGƒ£dG  ≈∏Y  á¶aÉëª∏d  á«dBG  Oƒ`̀Lh  ≈`̀dEG
.º¡d …QhO ¢üëa AGôLEG …ôéj »àdG á«°†jôªàdGh

 ¢üëa º`̀ à`̀ j  ¬````̀fCG  ≈````̀ dEG  »`̀fÉ`̀£`̀ë`̀≤`̀ dG  â``̀Ø``̀dh
 ócCÉà∏d »dõæªdG ôéëdG »a øjOƒLƒªdG ¢UÉî°TC’G

.∫õæªdG øe êhôîdG πÑb º¡«aÉ©J øe
 …ó°üà∏d  »`̀æ`̀Wƒ`̀dG  ≥`̀jô`̀Ø`̀dG  ƒ°†Y  ∞`̀°`̀û`̀ch
 ƒª°S  äÉ¡«Lƒàd  É≤ahh  ¬fCG  øY  ÉfhQƒc  ¢Shô«Ød
 çƒëH OGóYE’ õ«¡éàdG »a AÉÑWC’G CGóH ó¡©dG »dh
.¢Shô«ØdG á¡LGƒe »a øjôëÑdG áHôéJ ∫ƒM á«ÑW

:»fÉ£ë≤dG ±Éæe Ö«ÑW Ωó≤ªdG

 ó``MCG  ’h   ..á``©«ÑW  IQƒ``°üH  π``ª`©`J  á``«ë`°üdG  É``æJBÉ°ûæe
¬``«aÉ©J ø``e ó``cCÉàdG π``Ñb »``dõæªdG ô``é`ë`dG ø``e êô``î«°S

 á`̀∏`̀«`̀ª`̀L IQƒ```̀ à```̀ có```̀ dG äó```````̀cCG
 ¢``̀VGô``̀eC’G á`̀jQÉ`̀°`̀û`̀à`̀°`̀SG ¿É`̀ª`̀∏`̀°`̀ù`̀dG
 á`̀«`̀æ`̀WÉ`̀Ñ`̀dG ¢```̀VGô```̀ eC’Gh á`̀jó`̀©`̀ª`̀dG
 ¿CG  »`̀Ñ`̀£`̀ dG  á`̀«`̀fÉ`̀ª`̀∏`̀°`̀ù`̀dG  ™`̀ª`̀é`̀ª`̀H
 ƒëf äÉÑãH  ƒ£îJ øjôëÑdG  áμ∏ªe
 ÉfhQƒc  ¢Shô«a  QÉ°ûàfG  øe  óëdG
 É``̀gQOGƒ``̀μ``̀H  (19-COVID)
 πc  »a  É¡FÉæHCG  πc  Oƒ¡Lh  á«Ñ£dG

.ä’ÉéªdG

 ∑Éæg ¿CG ≈dEG ¿Éª∏°ùdG äQÉ°TCGh 
 Iô≤à°ùe  É¡©«ªL  áªFÉb  ádÉM  268
 PEG  ,ájÉæ©dG  âëJ  ø«àdÉM  AÉæãà°SÉH
 ´ƒªée øe §≤a %18 ¬àÑ°ùf Ée ¿EG
 á``̀jhOC’G  Ö∏£àJ  áªFÉ≤dG  ä’É`̀ë`̀dG
 »`̀LÓ`̀©`̀dG ∫ƒ``̀cƒ``̀Jhô``̀Ñ``̀ dG ø`̀ª`̀°`̀V
 ´ƒªée  ¿CG  âë°VhCG  Éªc  ,óªà©ªdG
 »ë°üdG  ôéëdG  øe  GƒLôN  øjòdG
 13 êhôN ó©H 472 ≠∏H …RGôàM’G

 ä’ÉM 8 âaÉ©J Éªc ,á«aÉ°VEG  ádÉM
 Oó©dG π°ü«d ,¢Shô«ØdG øe á«aÉ°VEG
 øe âLôN ádÉM 295 ≈dEG »dÉªLE’G

.êÓ©dGh ∫õ©dG õcGôe
 øjôëÑdG  ¿CG  ¿Éª∏°ùdG  äó`̀cCGh  
 É¡dƒcƒJhôH  ôjƒ£J  »a  Iôªà°ùe
 »a  Iôªà°ùe  »`̀g  É`̀ª`̀c  ,»`̀LÓ`̀©`̀dG
 iôNC’G ∫hódG ÜQÉéJ ≈∏Y ´ÓW’G
 º`̀¡`̀J’ƒ`̀cƒ`̀Jhô`̀H ø``̀e IOÉ`̀Ø`̀à`̀ °`̀SÓ`̀d

 ,º¡jód á«aÉ©àªdG ä’Éë∏d á«LÓ©dG
 ™«ªédG  áeÓ°Sh áë°U ¿CÉH  kágƒæe
 ∑QÉ°ûe  ™«ªédGh  iƒ°üb  á`̀jƒ`̀dhCG
 ™ªàéªdGh  á«dhDƒ°ùªdG  √ò``g  »`̀a
 ḿ Gh  ™ªàée  ¬fCÉH  âÑKCG  »æjôëÑdG
 ¢Shô«ØdG  …óëJ  RhÉéJ  ≈∏Y  QOÉb
 äGOÉ`̀°`̀TQE’G  ´ÉÑJG  »a  QGôªà°S’ÉH
 äÉ¡édG  øe  IQOÉ°üdG  äÉª«∏©àdGh

.á«æ©ªdG

 ä’É```ë```dG  ø```̀ e  ٪18  :¿É``̀ª``̀ ∏``̀ °``̀ù``̀ dG  á`̀ ∏`̀ «`̀ ª`̀ L  .O
óªà©ªdG  êÓ``̀©``̀ dG  ∫ƒ``cƒ``Jhô``Ñ``d  ™`̀°`̀†`̀î`̀J  á`̀ ª`̀ FÉ`̀ ≤`̀ dG

 ádÉM  52  π«é°ùJ  áë°üdG  IQGRh  â`̀æ`̀∏`̀YCG  
 óéà°ùªdG  É``̀fhQƒ``̀c  ¢`̀Shô`̀«`̀Ø`̀H  Ió``jó``L  á`̀HÉ`̀ °`̀UEG
 ¢UÉî°TC’  »`̀g  ä’É``̀M  4  â∏ª°T  ,z19-ó`̀«`̀aƒ`̀c{
 »g  áªFÉb  ádÉM  48  ¿CG  Éª«a  ,êQÉîdG  øe  ø«eOÉb

.áªFÉ≤dG ä’ÉëdG ¢†©H »£dÉîªd
 ä’ÉëdG  øe  ádÉM  47  ¿CG  IQGRƒ``̀dG  âæ∏YCGh
 øjóaGh  ∫Éª©d  »g  ¢ùeCG  É¡fÓYEG  ºJ  »àdG  áªFÉ≤dG
 ø«£dÉîe  º¡fƒμd  ÉjRGôàMG  ºgôéM  ºJ  ób  ¿É`̀c

.áªFÉb ádÉëd
 á``jQhó``dG è`̀FÉ`̀à`̀æ`̀dG ø``e ó`̀cCÉ`̀ à`̀ dG â`̀æ`̀∏`̀YCG É`̀ª`̀c

 »a  º`̀g  øªd  ºàJ  »`̀à`̀dG  ájôÑàîªdG  äÉ°UƒëØ∏d
 ™«ªL  äÉ`̀°`̀Uƒ`̀ë`̀a  ¿CG  ø`̀«`̀Ñ`̀Jh  »ë°üdG  ô`̀é`̀ë`̀dG
 ≈dEG  ±É°†àd  á«HÉéjEG  47``̀ dG  á£dÉîªdG  ä’É`̀ë`̀dG

.áªFÉ≤dG ä’ÉëdG
 äÉ¡«LƒàdG  ™e  É«°TÉªJ  ¬`̀fCG  áë°üdG  äó`̀cCGh
 ºjó≤àH áë°üdG IQGRh πØμàJ ¿CÉH á«eÉ°ùdG á«μ∏ªdG
 ¢üëØdG  øe  á«ë°üdG  äÉeóîdGh  á«Ñ£dG  ájÉYôdG
 ø«ª«≤ªdGh  ø«æWGƒªdG  ™«ªéd  êÓ©dGh  ôéëdGh
 á«ë°üdG  äÉeóîdG  ºjó≤J  ºà«°S  ¬fEÉa  áμ∏ªªdG  »a
 õcGôe  »a  ∫Éª©dG  øe  áYƒªéªdG  √ò¡d  á«LÓ©dG

.∂dòd á°ü°üîªdG êÓ©dGh ∫õ©dG
 äGAGô``̀LE’G  PÉîJG  ºJ  ¬`̀fCG  záë°üdG{  äó`̀cCGh
 √ò¡d  ø«£dÉîªdG  π`̀μ`̀d  á`̀«`̀FÉ`̀bƒ`̀dGh  á`̀ jRGô`̀ à`̀M’G
 õcGôe »a ∫Éª©∏d ø«£dÉîªdG πc ô°üMh ä’ÉëdG
 º¡©°Vhh á°ü°üîªdG …RGôàM’G »ë°üdG ôéëdG
 ájôÑàîªdG  äÉ°UƒëØdG  AGô`̀LEGh  á¶MÓªdG  âëJ
 πc  á`̀eÉ`̀bEG  ójóªJ  Qô≤J  Éªc  ,º¡àeÓ°S  øe  ócCÉà∏d
 …RGôàM’G »ë°üdG  ôéëdÉH ä’Éë∏d  ø«£dÉîªdG
 á«FÉbƒdG  äGAGô`````̀LE’G  Ö°ùëH  ø`̀«`̀Yƒ`̀Ñ`̀°`̀SCG  Ió``̀e

.á©ÑàªdG

ø«£dÉîe øjóaGh ∫Éª©d ádÉM 47 É¡æ«H ÉfhQƒμH IójóL áHÉ°UEG 52

.ÉfhQƒc ¢Shô«Ød …ó°üà∏d »æWƒdG ≥jôØ∏d »Øë°üdG ôªJDƒªdG |



بيانات الخبر
اليوم

التاريخ
الخبر

جهة النشر
الصفحة

العدد
الرابط اإللكتروني

!äGójGõªdGh ø«≤dÉ©dG ábQh
ó«°TQ ájRƒa

13 Ω2020 πjôHCG 1 - `g1441 ¿ÉÑ©°T 8 AÉ©HQC’G – ¿ƒ©HQC’Gh á°ùeÉîdG áæ°ùdG - (15349) Oó©dG

 ΩÉY øe ôÑª°ùjO ô¡°T »a GójóëJh ,ΩÉ©dG ≈∏Y ójõj Ée πÑb
 äGP Iƒ£N ≈∏Y IóëàªdG á«Hô©dG äGQÉeE’G ádhO âeóbCG ,2018
 »a  É¡JQÉØ°S  íàa  äOÉ`̀YCG  ÉeóæY  ,áÑFÉ°U  á«°SÉ«°S  Iô¶fh  ó©H
 á≤«≤°ûdG ádhódG É¡àØ°Uh Iƒ£N »a ≥°ûeO ájQƒ°ùdG áª°UÉ©dG
 ≈∏Y IóëàªdG  á«Hô©dG  äGQÉeE’G  ádhO  áeƒμM ¢UôM{`H  É¡æ«M
 ,z»©«Ñ£dG ÉgQÉ°ùe ≈dEG ø«≤«≤°ûdG øjó∏ÑdG ø«H äÉbÓ©dG IOÉYEG
 Iƒ£N  ≈∏Y  äGQÉ``̀eE’G  á`̀dhO  Ωó≤J  áÑFÉ°üdG  Iƒ£îdG  ∂∏J  ó©H
 »dh ¿É«¡f ∫BG ójGR øH óªëe ï«°ûdG ƒª°S ΩÉ«≤H iôNCG áeó≤àe
 ¢ù«FôdG ™e »ØJÉg ∫É°üJG AGôLEÉH ΩÉjCG  IóY πÑb »ÑXƒHCG  ó¡Y
 »a …Qƒ°ùdG Ö©°û∏d √OÓH ºYO ¬dÓN ócCG ó°SC’G QÉ°ûH …Qƒ°ùdG
 øeÉ°†àdG{  ¿CG  ≈dEG  √ƒª°S  Gô«°ûe  ,á«FÉæãà°S’G  ±hô¶dG  √òg
 :ÉØ«°†e  ,zQÉÑàYG  πc  ¥ƒa  ƒª°ùj  øëªdG  äÉbhCG  »a  »fÉ°ùfE’G

.záLôëdG ±hô¶dG √òg »a ÉgóMh ≈≤ÑJ ød ÉjQƒ°S{
 √òg  »`̀a  Gó`̀jó`̀ë`̀Jh  ,Iõ«ªªdG  á`̀«`̀JGQÉ`̀eE’G  Iƒ`̀£`̀î`̀dG  √ò`̀g
 QÉ°ûàfG  ÖÑ°ùH  ¢ù«d  ,á≤£æªdG  É¡H  ôªJ  »àdG  áÑ©°üdG  ±hô¶dG
 ÉªfEGh  ,ºdÉ©dG  ∫hO  ∞∏àîe  Oó¡j  äÉH  …òdG  zÉfhQƒc{  ¢Shô«a
 »a  á`̀«`̀dhó`̀dGh  á«ª«∏bE’G  iƒ`̀≤`̀dG  ø`̀e  ójó©dG  äÓ`̀Nó`̀J  ÖÑ°ùH
 á«Hô©dG ∫hódG ∫É¨°TEG  ≈dEG  ôªà°ùªdG É¡«©°Sh á«Hô©dG ¿hDƒ°ûdG
 ≈dEG  Égó«©°üJ  ≈∏Y  πª©dGh  É¡æ«H  Éª«a  á«ÑfÉédG  äÉaÓîdÉH
 ∫hódG  ¢†©H  ™e  ÉjQƒ°S  äÉbÓY  »a  ¿B’G  ÉgGôf  »àdG  áLQódG
 ¢Vô©àJ Ée ÖfÉL ≈dEG ,á©«£≤dG óM ≈dEG â∏°Uh »àdGh á«Hô©dG
 áeÓ°Sh É¡JóMh ±ó¡à°ùJ ,á«LQÉN ´ÉªWCG øe ÉædhO ¢†©H ¬d
 á«côàdG  äÓNóàdG  ∫ÓN  øe  AÓéH  í°†àj  Ée  ƒgh  ,É¡«°VGQCG
 »°VGQCG  øe  AGõ``LCG  ∫ÓàMGh  …Qƒ°ùdG  ¿CÉ°ûdG  »a  Iô°TÉÑªdG

.ÉjQƒ°S
 ™e  »`̀Ñ`̀Xƒ`̀HCG  ó¡Y  »`̀ dh  √Gô```LCG  …ò``̀dG  »ØJÉ¡dG  ∫É`̀°`̀ü`̀J’G
 ó¡ªJ ¿CG É¡fCÉ°T øe GóL áeó≤àe Iƒ£N πãªj …Qƒ°ùdG ¢ù«FôdG

 á«°SÉ«°ùdG  äÉ«YGóà∏d  á«≤«≤Mh  á«Yƒ°Vƒe  áédÉ©ªd  ≥jô£dG
 ≈∏Y ó«cCÉJ  πμH â°ùμ©fG »àdGh ,ájQƒ°ùdG  áeRC’G É¡àØ∏N »àdG
 IOÉjõd  á«ª«∏bE’G  iƒ≤dG  äôZCG  πH  ,á«Hô©dG  á«Hô©dG  äÉbÓ©dG
 ¿CG  ¿hO  øe  ,á«Hô©dG  ∫hó`̀dG  øe  ójó©dG  ¿hDƒ°T  »a  É¡JÓNóJ
 á«Hô©dG  ∫hódG  ø«H  äÉbÓ©dG  »a  π∏îdG  ¿CG  ÉædhO  ¢†©H  ∑QóJ
 ødh ,AÉæãà°SG ¿hO øe ∫hódG √òg ™«ªéH ô°†j É°†©H É¡°†©H
 Gòg ºéM ähÉØJ ¿EGh ,iôNCG ¿hO øe ádhO ≈∏Y √QÉKBG ô°üà≤J

.Qô°†dG
 hõ¨d  ájQƒ°ùdG  ádhódG  â°Vô©J  äGƒæ°S  ™°ùJ  ióe  ≈∏Y
 á«HÉgQE’G  äÉYÉªédG  ∞∏àîe  Ö∏L  »a  πãªJ  »≤«≤M  »LQÉN
 ™°ùàdG  äGƒæ°ùdG  ∫ÓN  GƒKÉY  ,ÉÑjô≤J  ºdÉ©dG  ∫hO  ™«ªL  øe
 ø«æWGƒªdG  ó°V  ¢ù«d  ,á«éªg  ’ÉªYCG  GƒÑμJQGh  Gô«eóJh  Óàb
 ∞∏àîj hCG º¡jójCG ø«H ™≤j øe πc ó°V ÉªfEGh ,§≤a ø«jQƒ°ùdG
 âÑÑ°ùJ ÜôëdG √òg ¿CG ∞«c iôf ¿CG »Øμjh ,∞bGƒªdG »a º¡©e
 á«àëàdG ≈æÑdG äôeOh º¡æWh øe ø«jQƒ°ùdG ø«jÓe ô«é¡J »a
 ¿hO øe …Qƒ°ùdG Ö©°ûdG ¬æªK ™aó«°S ∂dP πc ,ÓeÉ°T Gô«eóJ

.√Gƒ°S
 …Qƒ°ùdG  Ö©°û∏d  áYhô°ûªdG  ¥ƒ≤ëdG  øY  åjóëdG  É`̀eCG
 iƒ°S  ¢ù«∏a  á«WGô≤ªjódGh  ájôëdGh  á«YÉªàL’G  ádGó©dG  »a
 ô«eóJh Öjôîàd πNGóe á«LQÉîdG iƒ≤dG É¡æe äòîJG äGQÉ©°T
 ¿B’G ¬∏©ØJ Éeh ¥Gô©dG ™e πÑb øe â∏©a Éªc ,ájQƒ°ùdG ádhódG
 ±Gô`̀WCG  øe  ÉHhÉéJ  â`̀b’  É¡fCG  ∂`̀dP  »a  ÉgóYÉ°Sh  ,É«Ñ«d  »a
 »àdG  ø«ª∏°ùªdG  ¿GƒNE’G  áYÉªL º¡àeó≤e »a ,ájQƒ°S  á«∏NGO
 ,ÉjQƒ°S ºμM øe É¡fƒæμªj ±ƒ°S ∑GôJC’G ÉgAÉ≤°TCG ¿CG äó≤àYG
 ∫hó`̀dG  ¢†©H  É¡«a  â©bh  »àdG  Iô«ÑμdG  AÉ`̀£`̀NC’G  ≈`̀dEG  áaÉ°VEG
 »a iôNC’G »g É¡Yƒbhh ájQƒ°ùdG áeRC’ÉH ≥∏©àj Éª«a á«Hô©dG

.á«LQÉîdG iƒ≤dG ¬àÑ°üf …òdG ´GóîdG ïa

 ó¡Y  »`̀dh  ƒª°S  øe  äAÉ`̀L  »àdG  áÑFÉ°üdG  IQOÉÑªdG  √ò`̀g
 …ôà©j …òdG êÉLƒY’G í«ë°üJ »a ∂°T ÓH º¡°ùà°S »ÑXƒHCG
 É°†jCG  É¡fCÉ°T  øeh  ,ÉjQƒ°S  ™e  á«Hô©dG  ∫hó`̀dG  ¢†©H  äÉbÓY
 íàØJh  äÉbÓ©dG  √ò`̀g  Iô«ëH  »`̀a  Ió`̀cGô`̀dG  √É«ªdG  ∑ôëJ  ¿CG
 É¡fÉμe »a ¿ƒμàd ÉjQƒ°S á≤«≤°ûdG ΩÉeCG á«Hô©dG á©eÉédG ÜGƒHCG
 âdO ¿EG IOÉÑªdG √òg .Üô©dG É¡FÉ≤°TCG »bÉH ÖfÉL ≈dEG í«ë°üdG
 ,á«JGQÉeE’G IOÉ«≤∏d ióªdG Ió«©H Iô¶f ≈∏Y ∫óJ ÉªfEÉa A»°T ≈∏Y
 â∏°Uh á«Hô©dG á«Hô©dG äÉbÓ©dGh ô°ùJ ’ á«Hô©dG ´É°VhC’Éa

.¬«∏Y ó°ùëJ ’ iƒà°ùe ≈dEG
 »a  ô¶ædG  IOÉ`̀YEG  ™«ªédG  ≈∏Y  ¢VôØJ  áªFÉ≤dG  ´É°VhC’Éa
 á«æWh  á«dhDƒ°ùªHh  ¿CÉàH  ´É°VhC’G  √ò¡d  º¡JAGôbh  º¡ØbGƒe
 ∂∏J hCG á«Hô©dG ádhódG √òg ø«H ¥É≤°T øe çóM Éª¡eh ,á«eƒbh
 á«Hô©dG äÉbÓ©dG º«eôJ ≈∏Y πª©dG iƒ°S QÉ«N øe ∑Éæg ¢ù«∏a
 ó©àHG  Éª¡e  ,Üô©dÉa  ,á«©«Ñ£dG  É¡àdÉM  ≈dEG  É¡JOÉYEGh  á«Hô©dG
 ¿CGh ,É°†©H º¡°†©H ≈dEG ÜôbC’G ¿ƒ≤Ñj ,ôNB’G øY ∑GP hCG Gòg
 ,É°†©H  É¡©°†Ñd  á∏ªμeh  áμHÉ°ûàeh  á∏NGóàe  ≈≤ÑJ  º¡ëdÉ°üe
 iôNCG √ÉéJ á«HôY ádhO ÖfÉL øe »JCÉJ Iƒ£N …CG ¿EÉa Gò¡dh
 ,á«Hô©dG  ∫hódG  ™«ªL  ídÉ°üe  ΩóîJh  á«HÉéjEG  Iƒ£N  ôÑà©J
 ,»°VÉªdG  øe  GAõL ≈≤Ñj  ¿CG  Öéj ΩÉ°üîdGh  äGhGó©dG  øeõa

.Iô«Ñc »eƒ≤dG øeC’ÉH ¢üHôàJ »àdG ôWÉîªdÉa
 ôãcCG  »a á«LQÉîdG  iƒ≤dG  É¡à∏©àaG  »àdG  Iô«ÑμdG  äÉeRC’G
 Éeh ,IQƒ`̀£`̀î`̀dG  ájÉZ  »`̀a  äÉ`̀«`̀YGó`̀J  äRô``̀ aCG  á«HôY á``dhO  ø`̀e
 √òg  øe  áaó¡à°ùªdG  ∫hó`̀dG  »a  ô°üëæj  ºd  QGô°VCG  øe  ¬Jódh
 Ée Gògh ,iôNC’G á«Hô©dG ∫hódG »bÉH ≈∏Y ¢ùμ©fG πH ,äÉeRC’G
 ø««bGô©dGh ø«jQƒ°ùdG ø«ÄLÓdG áeRCG ∫ÉãªdG π«Ñ°S ≈∏Y √ócDƒJ
 Iô«°ùªd Écôëe ¿ƒμJ ¿CG Öéj ≥FÉ≤M √òg πc ,É°†jCG ø««Ñ«∏dGh

.»Hô©dG â«ÑdG ìÓ°UEG

:»bƒ°T óªMCG AGô©°ûdG ô«eCG ∫Éb
 Ó«éÑàdG p¬ nah pºq∏©ª∏d rº ob

’ƒ°SQ n¿ƒμj r¿CG oº∏©ªdG OÉc
 …òdG øe sπLCG hCG n± nô°TCG nâ rª∏YCG

’ƒ≤Yh É k°ùoØ rfCG Å°ûæjh »æÑj
 ,Qƒ°ü©dG  ôÑY  áÑbÉ©àªdG  á`̀ æ`̀eRC’G  »`̀a
 AÉªμëdG  É¡d  …ôÑæj  ,äÉ```̀e nRC’G  ô¡¶J  ÉeóæY
 ,áaô©ªdGh º∏©dG πgCG øe AÓ°†ØdGh AÓ≤©dGh
 ,º«¶Y  º¡o∏°†a  ;¬`̀ oà`̀ q°`̀UÉ`̀Nh  ¬`̀∏`̀dG  π``̀gCG  rº`̀ o¡`̀ na
 ,ô«ÑμdGh ô«¨°üdG º¡H »Øàëj ,á«dÉY º¡oàfÉμeh
 Éªd ;É kãjóMh É kªjób AGôeC’Gh ΩÉ qμëdG º¡e qôμjh
 .AÉ©ªL  ájô°ûÑ∏d  á«æ°†e  Oƒ¡L  øe  √ƒe qób
 n≥FÉ≤ëdG  √ò``̀g  ró`̀é`̀j  ï`̀jQÉ`̀à`̀dG  pπ`̀ qeCÉ`̀ à`̀j  ø``̀eh

. p¿É«©∏d káë°VGh
 Ωƒ≤j »àdG á«dÉ©dGh áa qô°ûªdG Oƒ¡édG q¿EG
 ¿ƒaô°ûªdGh äÉª∏©ªdGh ¿ƒª∏©ªdG »FÓeR É¡H
 q…ƒHôàdG ¿Gó«ªdG »a ¿ƒqjQGOE’Gh ¿ƒqjƒHôàdG
 RGõàYGh ôîa ™°Vƒe »¡d øjôëÑdG áμ∏ªe »a
 äÉ«ë°†J øe ¬fƒe qó≤j Éªd ;Ió«°TôdG ÉæJOÉ«≤d
 ïjQÉàd  ÖgòdG  AÉªH  oÖnà rμ oJh  ô s£ n°ùoJ  áª«¶Y
 ≥ªY  ó`̀ qcDƒ`̀j  ÉªH  , q…ƒ`̀Hô`̀à`̀dG  øjôëÑdG  áμ∏ªe
 ,Ió`̀«`̀°`̀Tô`̀dG É`̀æ`̀JOÉ`̀«`̀b ™`̀e §`̀HGô`̀à`̀ dGh á`̀bÓ`̀©`̀dG
 pº n« pb  pQƒ`̀°`̀U  º`̀¶`̀YCG  »`̀a  ø`̀Wƒ`̀dG  Gò¡d  AÉ`̀aƒ`̀dGh
 Éæ o°SQGóe  É¡H  ôNõJ  »àdG  ábOÉ°üdG  áæWGƒªdG
 .OGóLC’Gh AÉHB’G ¢VQCÉH ¢Vƒ¡æ∏d ; kAÉahh ÉvÑ oM
 øjôëÑdG  q¿CG  ó`̀ qcDƒ`̀j  ø« qHôªdG  øe  π«édG  Gò`̀g
 ,áμ∏ªªdG  É¡H  ô`̀Nõ`̀J  »`̀à`̀dG  äGAÉ`̀Ø`̀μ`̀∏`̀d  lIO’h
 ¢Vƒ¡æ∏d  ;G kQÉ¡f  Ó«d  ¿ƒ∏ª©j  , kAÉ°ùfh  ’ÉLQ

.áqaÉc πFÉ°SƒdÉH áaô©ªdG ∫É°üjEGh ,º«∏©àdÉH
 »a  á`̀°`̀SGQó`̀dG  ≥«∏©J  QGô`̀ b  Qhó`̀°`̀U  òæªa
 ¢`̀VÉ`̀jQh  á`̀ q°`̀UÉ`̀î`̀dGh  á q«eƒμëdG  ¢`̀SQGó`̀ª`̀dG
 ≈∏Y  AÉæH  ,2020/2/26  ïjQÉàH  ∫É`̀Ø`̀WC’G

 á``̀æ``̀é``̀∏``̀ dG äÉ````¡````«````Lƒ````J
 á`̀ °`̀ SÉ`̀ Fô`̀ H á`̀ q«`̀≤`̀ «`̀ °`̀ ù`̀ æ`̀ à`̀ dG
 q»μ∏ªdG  qƒ`̀ª`̀°`̀ù`̀dG  Ö`̀MÉ`̀°`̀U
 ∫BG  óªM  øH  ¿Éª∏°S  ô«eC’G
 ÖFÉf  ,ó¡©dG  q»`̀dh  ,áØ«∏N
 Ö`̀FÉ`̀æ`̀dG ,≈``̀ ∏``̀ YC’G ó`̀FÉ`̀≤`̀ dG
 ¢ù∏ée  ¢`̀ù`̀«`̀Fô`̀d  ∫hC’G
 øª°V  ∂````̀dPh  ,AGQRƒ````````dG
 á`̀jRGô`̀à`̀M’G äGAGô`````̀LE’G
 ¢Shô«a  QÉ°ûàfG  øe  qó në∏d
 øe É`̀ k°`̀Uô`̀Mh ,(É``̀fhQƒ``̀c)
 É¡¶ØM - Ió«°TôdG ÉæJOÉ«b
 ÉæFÉæHCG  áeÓ°S  ≈∏Y  -  ¬∏dG

 π``̀MGô``̀ª``̀ dG »````̀a ÜÓ````̀£````̀dG
 áμ∏ªe âfÉc ,á qaÉc á q«°SGQódG
 ábÉ qÑ°ùdG ∫hódG øe øjôëÑdG
 Gòg  »a  ºdÉ©dG  ∫hO  øª°V

.AGôLE’G
 IQGRh  »a  á qjƒHôàdG  ÉæJOÉ«b  äô qî°S  ó≤d
 ná qjô°ûÑdG  ;á qaÉc  É¡JÉfÉμeEG  º«∏©àdGh  á«HôàdG
 ,º«∏©àdG áeGóà°SG πLCG øe , ná q«æ≤àdGh ná qjOÉªdGh
 áKÓK  »a  π qã nª nJ  …òdGh  ,ó©oH  øY  √QGôªà°SGh

:áq«°SÉ°SCG QhÉëe
 ™bƒe  äÉ`̀eó`̀N  π«©ØJ  :∫ qhC’G  Qƒ`̀ë`̀ª`̀dG
 ¿ƒª∏©ªdG  ´É£à°SG  å«M  ;áq«ª«∏©àdG  áHGƒÑdG
 75349 OGóYEG á«°SÉ«b Iôàa ∫ÓN ,äÉª∏©ªdGh
 ,áq«°TÉ≤f  á≤∏M  40014h  ,É k≤«Ñ£Jh  É kWÉ°ûf
 ô«jÉ©ªd  É k«aƒà°ùe  É v«LPƒªf  É k°SQO  41014h

. kAGôKEG 65359h ,óq«édG ¢SQódG
 p√ò`̀g  nOGó````̀YEG  q¿EG  ∫É`̀≤`̀ oj  r¿CG  G vô`̀ p°`̀ S  ¢`̀ù`̀«`̀dh
 pôeC’ÉH  ¢ù«d  päGAGôKE’Gh  pá£°ûfC’Gh  p¢ShQódG
 AÉØ°U  ≈``̀dEG  oº∏©ªdG  ¬«a  êÉàëj  rPEG  ; pø`̀ u«`̀ n¡`̀ dG

 , pπ≤©dG  ∫É`̀ª`̀YEGh  ,ø`̀gò`̀dG
 á q«ª∏ p©dG  ¬JGôÑN  RGô``̀HEGh
 pIÉ``̀YGô``̀eh ,á``̀ qjƒ``̀Hô``̀à``̀dGh
 Gògh .ÜÓ£dG  päÉjƒà°ùe
 G kó¡L  pº∏©ªdG  øe  Öq∏£àj
 Ée  ≈`̀dEG  áaÉ°VEG  ,É kØYÉ°†e
 äÉ`̀«`̀ dhDƒ`̀ °`̀ù`̀e ø``̀e ¬``̀jó``̀d
 , má«∏FÉYh  má qjô°SCG  ;iô`̀NCG

.»¡àæJ ’ AÉÑYCGh
 ’EG  º`̀¡`̀æ`̀e  ró``é``f  º`̀∏`̀a
 ,¢```̀UÓ```̀NEGh á`̀Ñ`̀ë`̀e sπ```̀ c
 ; mOÉ`̀¡`̀à`̀LGh xó``` pLh m¿É`̀Ø`̀Jh
 ìô``̀°``̀ü``̀dÉ``̀H ¢``̀Vƒ``̀¡``̀æ``̀∏``̀d
 Ó«d  ¿ƒ`̀∏`̀ª`̀©`̀j  , u…ƒ``̀Hô``̀à``̀dG
 oó næ°ùoj  Ée  ¿hqODƒ``̀jh  ,G kQÉ`̀¡`̀f
 πμH mäÉ``̀ qª``̀ n¡``̀ ne  ø``̀e  º``¡``«``dEG
 o™«ªédÉa  .¢UÓNEGh  áfÉeCG
 ,º«∏©àdÉH  ¢Vƒ¡æ∏d  AÉcô°T
 É`̀f oô`̀î`̀a  º``̀gh  , ká``̀ qjƒ``̀Hô``̀J  mäGOÉ``̀ «``̀ bh  nø«ª∏©e
 láª«¶Y  oá q«dhDƒ°ùe  º¡ p≤JÉY  ≈∏Yh  ,Éf oRGõàYGh

. mQGóàbGh má≤K πμH É¡fh qODƒj
 á q«fƒjõØ∏J  IÉæb  ø«°TóJ  :»fÉãdG  QƒëªdG
 ¢ShQódG  oπ«é°ùJ  É¡à qª¡ oe  ,á°UÉN  áq«ª«∏©J
 n™HQCG  ≈dEG  áaÉ°VEG  ,É¡tãHh  ,áq«FôªdG  á q«ª«∏©àdG
 ∂dPh ,Üƒ«Jƒ«dG ™bƒe ≈∏Y káàHÉK kIÉæb nIô°ûY

.ΩÓYE’G ¿hDƒ°T IQGRh ™e ácGô°ûdÉH
 áμ∏ªe É¡H ôNõJ »àdG Éæ pJGAÉØc ÉæjCGQ óbh
 πμH ká q«LPƒªf É k°ShQO ¿ƒe qó≤j ºgh ,øjôëÑdG

. m±GôàMGh mIAÉØc
 IQGRh â`̀æ`̀ qμ`̀ª`̀J  ó`̀≤`̀d  :å`̀dÉ`̀ ã`̀ dG  Qƒ`̀ë`̀ª`̀dG
 á q«°ù°SDƒe  ácGô°T  AÉæH  øe  º«∏©àdGh  á«HôàdG
 øe mó r≤ nY øe nôãcCG òæe âaƒ°ShôμjÉe pácô°T ™e

 páeRÓdG päÉ q«éeôÑdGh p∫ƒ∏ëdG ô«aƒàd ; p¿ÉeõdG
 pÜÓ`̀£`̀dGh  ø«ØXƒªdGh  ø«qjƒHôàdG  pø«μªàd
 äÉq«æ≤àdG  ΩGóîà°SG  øe  øjôëÑdG  páμ∏ªe  »a
 p¿ô≤∏d  á qjQÉ¡ªdG  pô«jÉ©ªdG  nÖ°ù nëH  pIQ qƒ£àªdG
 âaƒ°ShôμjÉe  É¡æeh  ,øjô°û©dGh  …OÉ`̀ë`̀dG
 º«∏©àdG ∫Éée »a ká q«Yƒf ká∏ r≤f tó n© oj …òdG ,365

. mó r© oH øY
 Teams  èeÉfôH  –  É`̀ k°`̀†`̀jCG  –  É¡æeh
 ¬jƒàëj  Éªd  ; ká∏YÉa  ká q«ª«∏©J  káÄ«H  ≥∏N  …òdG
 º∏©ªdG  ø«H  Iô°TÉÑªdG  áKOÉëªdG  á q«fÉμeEG  øe
 ób  »àdG  pä’Éμ°TE’G  øY  pá`̀HÉ`̀LE’Gh  ,ÖdÉ£dGh
 º¡°SCG É qªe , mó©oH øY ºq∏©àdG AÉæKCG nÖdÉ£dG o¬LGƒJ
 , má≤K  uπμH  mó r© oH  øY  x»`̀°`̀SGQO  mπ°üa  ô«aƒJ  »a
 á qjó«∏≤àdG á q«°SGQódG p±ƒØ°üdG øY ÓjóH n¿ƒμ«d

.áq«dÉëdG ±hô¶dG πX »a
 ôÑY q»qæØdG ºY qódG áeóN ô«aƒJ ™e ,∂dP tπc
 º∏©ªdGh  ÖdÉ£dG  øe  mπμd  q»YÉæ£°U’G  AÉcòdG

.ôeC’G q»dhh
 ójó©∏d kábÉ qÑ°S øjôëÑdG áμ∏ªe tó n© oJ Gò¡Hh

. p∫ÉéªdG Gòg »a ºdÉ©dG ∫hO øe
 p≥jôa  nóFÉb  , pó¡©dG  s»`̀dh  …óq«°S  ,É keÉàN
 oáμ∏ªe  â≤ q≤M  páª«μëdG  ºμJOÉ«≤H  :øjôëÑdG
 »a ºndÉ©dG iƒà°ùe ≈∏Y kIôgÉH nèFÉàf pøjôëÑdG
 t…ƒHôàdG oìô°üdG Gòg ≈≤Ñ«°Sh ,øjOÉ«ªdG ≈ qà°T
 nøjó qcDƒe  , nø«°ü∏îªdG  ¬FÉæHCG  pOƒ¡éH  ,É kîeÉ°T
 . n¢`̀UÓ`̀NE’Gh  nAÉ`̀aƒ`̀dGh  náYÉ q£dGh  n™ rª q°ùdG  ºμd
 »a øWƒdG AÉæHCG ¬H ΩÉb Ée oïjQÉàdG π qé°ù«°Sh

 . p¬fCÉ°T uƒ∏Yh p¬à©aQ π«Ñ°S

»æjódG ó¡©ªdG ôjóe |

ÉjQƒ°S √ÉéJ Ió«L á«JGQÉeEG IQOÉÑe

»HƒjC’G ¬∏dGóÑY ayoobi99@gmail.com

 »``fGô``jE’G  ∫É``̀ª``̀gE’G  AGƒ`̀ °`̀S  ÉHô¨à°ùe  ¢ù«d  |
 äGójGõe hCG …ô£≤dG ¬jƒ°ûàdG hCG ø««æjôëÑdG ø«≤dÉ©∏d
 ±Gô`̀WCG  !™«ªédG  ¬aô©j  …ò`̀dG  z¢ùeÉîdG  QƒHÉ£dG{
 πμdh  ,(ø«≤dÉ©dG  ábQh)  ≈∏Y  Ö©∏dG  ≈∏Y  â∏ªY  áKÓK
 ∫ÉªgE’Éa  !∑ôà°ûe  ±ó`̀g  πX  »a  ¢UÉN  ±ó`̀g  º¡æe
 ,¢Shô«ØdG  QÉ°ûàfG  ≈∏Y á«fGôjE’G  á«£¨àdGh  »fGôjE’G
 ™é°T  …òdG  ƒg  ,ájGóÑdG  »a  áeƒ∏©ªdG  ≈∏Y  º«à©àdGh
 ádhódG ôjòëJh äÉ«°UƒJ ºZQ ,øjôëÑdG øe øjôFGõdG
 á«fGôjE’G QDƒÑdG{ »a Égó©H Gƒ≤∏©«d ,∑Éæg ÜÉgòdG øe
 »ë°üdG  ∫É`̀ª`̀gE’G)  á≤«≤M  Gƒ¡LGƒ«dh  ,z¢Shô«Ø∏d
 IOƒ©dG GƒÑ∏£«a »fGôjE’G Ö©°û∏d Éª∏ãe º¡d (»fGôjE’G
 Iô«Ñc OGóYCG »a zÉfhQƒc ¢Shô«a{ ≈°ûØJ óbh ,É©jô°S
 ºg  á¡L  øªa  !á∏μ°ûe  ≈`̀dEG  º¡àbQh  ∫ƒëààdh  ,º¡æe
 á¡L  ø`̀eh  ,»`̀fGô`̀jE’G  »ë°üdG  ∫É`̀ª`̀gE’G  »`̀a  ¿ƒ≤dÉY
 âbh  ≈dEG  êÉàëJ  øjôëÑdG  »a  á`̀eRC’G  á«∏Nh  ádhódG
 á«FÉbƒdG äÉWÉ«àM’G) πc ø«eCÉàd ;»©«ÑW πμ°ûH ±Éc
 ¢†aôJ  á¡L  øeh  ,º¡dÉÑ≤à°S’  (á«fÉμªdGh  á«ë°üdGh
 »a  º¡©°Vhh  º¡dÉÑ≤à°SG  ,§≤°ùe  ∫Éãªch  äGQÉ£ªdG
 ≈dEG  º¡∏jƒëJ  ºJ  iô`̀NCG  á¡L  øeh  ,»ë°üdG  ôéëdG
 IAÉ`̀°`̀SE’G  ≈∏Y  É¡dÓN  ø`̀e  ô£b  πª©J  ,ájô£b  á`̀ bQh
 ≈dEG  ádCÉ°ùªdG  πjƒëJh  É¡JQƒ°U  ¬jƒ°ûJh  øjôëÑ∏d
 áã«ÑîdG  É¡aGógCG  ,áaƒ°ûμe  á«°SÉ«°Sh  á«eÓYEG  á«°†b

!á«ædG ø°ùM hCG IAGôÑdG ≈dEG »ªàæJ ’h ,áë°VGh
 äGAGô``LE’G  πμH  âeÉb  ájGóÑdG  òæe  øjôëÑdG  |
 ô«aƒJh  á«LÓ©dG  á«ë°üdG  ºK  ,á«bÉÑà°S’G  á«FÉbƒdG
 øe  Iô«Ñc  GOGó`̀YCG  â∏Ñ≤à°SGh  ,»ë°üdG  ôéë∏d  áæμeCG
 IQDƒ`̀Ñ`̀dG{  áμ∏¡J  »a  º¡°ùØfCG  Gƒ`̀eQ  øjòdG  ø«ØdÉîªdG
 ∫ÉÑ≤à°S’  á`̀£`̀N  äó```̀YCGh  ,zá``̀«``̀fGô``̀jE’G  á«°Shô«ØdG
 á«ë°üdG äGAGôLE’G πc áÄ«¡àd ,πMGôe ≈∏Y ø«≤dÉ©dG
 ø«≤dÉ©dG ≈dEG áÑ°ùædÉH §≤a ¢ù«d Gògh ,º¡d á«fÉμªdGh
 IOÉ¡°T ºZQh ,IójóY iôNCG ∫hO »a ÉªfEGh ,¿GôjEG »a
 AGƒàMG  »a  á«æjôëÑdG  äGAGô``̀LE’G  áYÉéæH  ™«ªédG

 ¿Éc  -í°VGh  ƒg  Éªc-  ìÉéædG  ∂`̀dP  ¿EÉ`̀a  ,¢Shô«ØdG
 hCG  ,¢ùeÉîdG  QƒHÉ£∏d  AGƒ°S  øFÉ¨°†dG  IQÉ`̀KE’  É©aGO
 πμH  ìÉéædG  ∂dP  ¬jƒ°ûJ  GƒdhÉëa  ,Égô«Z  hCG  ,ô£≤d
 IójGõªdG)  hCG  (ø«≤dÉ©dG  ábQh)  áæaCÉW  ø«H  Ée  á≤jôW
 Égó©H  ô£b  πNóàd  ,É¡«∏Y  (á«bƒ≤ëdGh  á«°SÉ«°ùdG
 É¡JGAGôLEGh  É¡JÉæb  ôÑY  πª©àa  ,≥jô£dG  ∞°üàæe  »a
 òNCÉàd  ºK  ábQƒdG  √òg  ∫Ó¨à°SÉH  á«eÓYEG  á∏ªM  ø°ûH
 º¡JOÉYEGh  §≤°ùe  ≈dEG  ô£b  ≈dEG  ¿Gô`̀jEG  øe  zø«≤dÉ©dG{
 ø«≤dÉ©dG  ¢V qô©àa  (ájQÉéJ  Iô`̀FÉ`̀W)  ôÑY  ô£b  ≈``dEG
 ôWÉîªdG  øe  á∏ªL  ≈dEG  IôFÉ£dG  ºbÉWh  øjôaÉ°ùªdGh
 πNóàHh  »fÉ°ùfE’G  É¡eÉªàgG  AÉ`̀YOG  âëJ  ,Iô«ÑμdG
 ádCÉ°ùe  âédÉY  »àdG  øjôëÑdG  áμ∏ªe  ¿CÉμdh  !å«ÑN
 øeh  á«≤«≤M  á«fÉ°ùfEGh  áªμM  πμH  ¢Shô«ØdG  QÉ°ûàfG
 IAÉ°SEÓd  ∫ƒ`̀Nó`̀dG  äOGQCÉ```̀a  É¡Ñé©j  º`̀d  ,õ««ªJ  ¿hO

!ôNBG ¢VôZ ≥«≤ëàd áØFGR á«fÉ°ùfEÉH
 ∂∏J  πc  øe  ÉHô¨à°ùe  ¢ù«d  ô``̀eC’Gh  Éæg  ≈`̀ dEG  |
 ¢†©H ∞``̀bƒ``̀e  ƒ``̀g Üô`̀¨`̀à`̀°`̀ù`̀ª`̀dG  ø``̀μ``̀dh ,äÉ``̀¡``̀é``̀dG
 §`̀N) ≈`̀∏`̀Y º``gQhó``H Gƒ`̀∏`̀NO ø`̀jò`̀ dG zø`̀«`̀«`̀fÉ`̀ª`̀dô`̀Ñ`̀dG{
 πªYh  ¢ù∏éªdG  äÉ°ù∏L  á©WÉ≤e  Gƒæ∏YCÉa  (IójGõªdG
 !øWƒdG ≈dEG êQÉîdG »a ¿ƒ≤dÉ©dG ™Lôj ºd GPEG ¿Éé∏dG
 âfÉc Iô«Ñc ’hO ¿CGh ,ôeC’G á≤«≤M ¿ƒcQój ’ º¡fCÉch
 (áeó≤àeh  IQƒ£àe  ’hOh  ∫hCG  ÉªdÉY)  É¡°ùØf  ôÑà©J
 áμ∏ªe  â≤≤M  Éª«a  !zÉ`̀fhQƒ`̀c  ¿ÉëàeG{  »`̀a  â£≤°S
 ÉMÉéf  á«LÓ©dGh  á«FÉbƒdG  É`̀¡`̀JGAGô`̀LEÉ`̀H  øjôëÑdG
 !¢Shô«ØdG  ™e  á`̀eRC’G  IQGOEG  »a  É«ªdÉY  ’Éãe  íÑ°UCG
 z»¡jƒ°ûàdG  π«Ñ£àdG{  ∞°U  »a  GƒØbh  ÜGƒædG  A’Dƒg
 QƒHÉ£dG{  ø`̀e  É`̀eEG  ΩOÉ`̀ b  ¬`̀ fCG  ¿ƒaô©j  º`̀gh  ,áμ∏ªª∏d
 ∞bƒªdG  hCG  óbÉëdG  »`̀fGô`̀jE’G  ΩÓ``̀YE’G  hCG  z¢ùeÉîdG
 ≈dEG OÉYCG ¢Shô«ØdG Gòg ¿EÉa ,Gò¡dh !A»°ùªdG …ô£≤dG
 á«∏«∏°†àdGh  á«°†jôëàdG  ∞bGƒªdG  kGOóée  ¿É``̀gPC’G
 º¡a  ≥FÉ≤ëdG  ´ƒ°üf  ºZQ  ,2011  »a  â°SQƒe  »àdG

!IOÉ©dÉc ¿hójGõªdGh ¿ƒ°üHôàªdG

mó```̀ r©```̀ oH ø````̀Y º``̀«``̀∏``̀©``̀à``̀dÉ``̀H »``̀ ≤``̀ Jô``̀ J ø``̀ jô``̀ ë``̀ Ñ``̀ dG

 ΩÉ°ûg .O :º∏≤H
| »ã«eôdG ó°TGQ Ú°ùM

 25  è«∏îdG  QÉ`̀Ñ`̀NCG)  ≥HÉ°ùdG  ∫É≤ªdG  »a
 ∂æÑdG  ô`̀jô`̀≤`̀J  ≈```dEG  É`̀æ`̀bô`̀£`̀J  (2020  ¢`̀SQÉ`̀e
 …òdG  ,(ó©H  ¬μ∏°ùf  ºd  …òdG  ≥jô£dG)  »dhódG
 á«Hô©dG  á≤£æªdG  »a  º«∏©àdG  Iô«°ùe  ∫hÉæJ
 áédÉ©e  »``a  ô`̀«`̀Ñ`̀μ`̀dG  »`̀YÉ`̀ª`̀à`̀L’G  √ô``«``KCÉ``Jh
 iƒà°ùªdG  ™aQh  IhôãdG  ™jRƒJ  ádGóYh  ô≤ØdG
 ¬°ùØf  âbƒdG  »a  ¬æμd  ,ΩÉ`̀Y  πμ°ûH  »°û«©ªdG
 øμªàJ  º`̀d  ∫hó``̀dG  √ò`̀g  ¿CG  áé«àf  ≈``dEG  π°üj
 ádÉ©a º«∏©J áeƒ¶æe AÉæH øe äÉ«æ«à°ùdG òæe
 π°üj ºdh ,¥ƒ°ùdG äÉÑ∏£àe ô«aƒJ ≈∏Y IQOÉb
 ™«£à°ùj  …ò`̀dG  »aÉμdG  Qƒ£àdG  ≈`̀ dEG  ¥ƒ°ùdG
 .IAÉØc  ∫ÉªYC’G  ôãcCG  »a  ø«ª∏©àªdG  ÜÉ©«à°SG
 ≥jôW  ∑ƒ∏°S  ≈dEG  áLÉM  ∑Éæg  ¿EÉa  ,»dÉàdÉHh

?≥jô£dG Gòg ƒg Ée ÉædAÉ°ùJh ,ôNBG
 á≤HÉ°ùdG ìÓ°UE’G Oƒ¡L ¿CG ôjô≤àdG ôÑàYG
 »a .¿É«MC’G  øe ô«ãc  »a ádÉ©a  ô«Zh á«FõL
 ,É«Ñ°ùf Ió«L º«∏©J èFÉàf â≤≤M »àdG ä’ÉëdG
 á«ª«∏©J  áª¶fCG  ∂∏àªJ  ¿Gó∏ÑdG  √òg  ¿CG  óLh
 ájOÉªdG  äÉÑ∏£àªdG  ô«aƒJ  »a  ÉMÉéf  äô¡XCG
 ÖfÉédG{  »a  äÉMÓ°UEG  ÉgôÑàYGh)  á«æØdGh
 ádAÉ°ùeh  Iô`̀KDƒ`̀e  õaGƒM  ô`̀ahh  (z»°Sóæ¡dG
 èàæà°SG  .∫hó``̀dG  á«≤H  øe  π°†aCG  áÑ°SÉëeh
 ∫ƒëJ çGóMEG ≈dEG áLÉëH á≤£æªdG ¿CG ∂dP øe
 º«∏©àdG  äÉMÓ°UEG  ò«ØæJh  º«ª°üJ  á≤jôW  »a
 ±hô¶dG ¿CG ôjô≤àdG iôj .(»°Sóæ¡dG ÖfÉédG)
 ≈∏Y  √ô«KCÉJh  º«∏©àdG  É¡dÓN  øe  πª©j  »àdG
 äô«¨J  ób  á«YÉªàL’Gh  ájOÉ°üàb’G  á«ªæàdG
 …CG »a Éæ¡LGƒJ ±ƒ°S IóY äÉjóëJ â°Vôah

 :»g äÉjóëàdG √ògh ,¬μ∏°ùf ≥jôW
 º«∏©àdG  á`̀«`̀ª`̀gCG  IOÉ```̀jRh  áªdƒ©dG  ,’hCG
 ≈∏©a  .á«ªæàdG  á«∏ªY  »`̀a  (áaô©ªdG  ≥∏îd)
 äGôÑîdGh  äGQÉ¡ªdG  ôaƒ«d  ô«¨àj  ¿CG  º«∏©àdG

 .á«ªdÉ©dG á«°ùaÉæàdG áÄ«ÑdG »a ìÉéæ∏d
 ÖdÉ£dG)  º«∏©àdG  ø`̀e  ó«Øà°ùªdG  ,É«fÉK
 áÑdÉ£e ôãcCG íÑ°UCGh ô«¨J ób (QƒeC’G AÉ«dhCGh
 ÜÉÑ°SC’h  ,iô``̀NCG  á«MÉf  ø`̀eh  ,ácQÉ°ûªdÉH
 êÉàëà°S ,áaô©ªdG OÉ°üàbGh áªdƒ©dÉH á£ÑJôe

 ≈dEG  ¿Éμ°ùdG  øe  ôÑcCG  áÑ°ùf
 á«°SÉ°SCG  äGQÉ`̀¡`̀e  ÜÉ°ùàcG
 áeƒ¶æe  ≈∏©a  ,IOó``̀ë``̀eh
 ô`̀ã`̀cCG  ¿ƒ``̀μ``̀J  ¿CG  º`̀«`̀∏`̀©`̀à`̀dG
 äGQÉ`̀¡`̀ª`̀dG  π≤f  »`̀a  á«dÉ©a

 .™«ªédG ≈dEG äGQó≤dGh
 √ò`̀g á`̀¡`̀LGƒ`̀e ,É`̀ã`̀ dÉ`̀ K
 ,áØ∏μe  ¿ƒμà°S  äÉjóëàdG
 áaô©e  á≤£æªdG  ∫hO  ≈∏©a
 º«∏©àdG  Gòg  π°Uƒà°S  ∞«c
 GPEG  ¬∏jƒªJ  ºà«°S  ∞`̀«`̀ch

 .ìÉéædG äOGQCG
 …ò``̀dG ô````̀NB’G ≥`̀ jô`̀£`̀ dG
 Ωóîà°ùj  ôjô≤àdG  ¬Môà≤j
 ,¿ÉJõ«cQ  ¬d  É«∏«∏ëJ  GQÉ`̀WEG
 áØ∏àîe  á``̀HQÉ``̀≤``̀e  ≈``````̀dhC’G
 ¿ƒ`̀μ`̀j º`̀«`̀∏`̀©`̀à`̀ dG ìÓ```̀ °```̀UE’

 ƒg  ∫hC’G  ô°UÉæY  áKÓK  ≈∏Y  É¡«a  õ«côàdG
 äÉMÓ°UEG) É¡°ùØf á«ª«∏©àdG á«∏ª©dÉH ΩÉªàg’G
 πμH  ≥∏©àj  ƒ``̀gh  z»`̀°`̀Só`̀æ`̀¡`̀dG  Ö`̀fÉ`̀é`̀dG{  »`̀a
 øe  º∏©àdGh  º«∏©àdG  á«∏ªY  øª°V  πNój  É`̀e
 AÉØcCG  ø«°SQóe  ∞«XƒJh  ¢SQGóe  AÉæH  å«M
 Öàc øe ΩRGƒ∏dG ô«aƒJh ∫ƒ°üØdG OóY IOÉjRh
 õaGƒëdG »g »fÉãdG ô°üæ©dG .áãjóM πFÉ°Shh
 ø«°SQóª∏d AGƒ°S èFÉàædÉH §ÑJôªdG õ«ØëàdGh
 ,ádAÉ°ùªdG  ådÉãdG  ô°üæ©dGh  ,¢SQGóª∏d  hCG
 AÉ«dhCGh  áÑ∏£dG  É¡°VôØj  »àdG  ádAÉ°ùªdG  »gh
 øY ø`̀«`̀dhDƒ`̀°`̀ù`̀ª`̀dG ≈`̀∏`̀Y ™`̀ª`̀à`̀é`̀ª`̀dGh Qƒ````̀eC’G
 á«fÉãdG  Iõ«côdG  ÉeCG  .™ªàéªdG  √ÉéJ  º«∏©àdG
 »éjôN)  ¢Vô©dG  ø«H  IƒéØdG  ¢ü«∏≤J  »¡a
 Ö∏W  ø`̀«`̀Hh  º∏©àªdG  ÜÉÑ°ûdG  ø`̀e  (º«∏©àdG
 OÓ`̀Ñ`̀dG  π```NGO  ø`̀e  ø«ª∏©àªdG  ≈`̀∏`̀Y  ¥ƒ`̀°`̀ù`̀dG
 Ωƒ≤j  …OÉ°üàbG  ™jƒæJ  »æ©j  Gòg  .É¡LQÉNh
 ÖYƒà°ùj  êÉ`̀à`̀fE’Gh  áYÉæ°üdG  äÉYÉ£b  ≈∏Y

 .äÉ°ü°üîàdG ∞∏àîe
 »∏«∏ëàdG QÉWE’G Gòg á°SGQódG âeóîà°SG
 º°SQ  ∫hÉ`̀ë`̀jh  ,á∏μ°ûªdG  øªμJ  ø`̀jCG  ójóëàd

 á`̀«`̀∏`̀Ñ`̀≤`̀à`̀°`̀ù`̀e äÉ```̀MÓ```̀ °```̀UEG
 ∫GDƒ```°```ù```dG ø```̀Y á```̀HÉ```̀LEÓ```̀d
 ∫hO ≥≤ëJ ºd GPÉªd :…QòédG
 ájOÉ°üàbG  óFGƒY  á≤£æªdG
 AGôL øe ™ªàéªdGh OGôaCÓd
 ?º`̀«`̀∏`̀©`̀à`̀dG »``̀a QÉ`̀ª`̀ã`̀à`̀°`̀S’G
 ÜGƒédG  øY  åëÑdG  óæà°ùj
 QÉWE’G  Gòg  ™e  πeÉ©àdG  »a
 Ió``MGh  áeƒ¶æe  ¬``fG  ≈∏Y
 äÉ°SÉ«°ùdGh äGAGôLE’G øe
 ,É`̀¡`̀æ`̀«`̀H É`̀ª`̀ «`̀ a π``̀eÉ``̀μ``̀à``̀dGh
 .äÉ«°Vôa çÓK »a â©°Vh
 ¿CG  »``g ≈````̀ dhC’G á`̀«`̀°`̀Vô`̀Ø`̀dG
 ≈∏Y  º«∏©àdG  ΩÉ`̀¶`̀f  á∏μ°ûe
 á∏μ°ûe  äÉjƒà°ùªdG  ™«ªL
 ≥`̀∏`̀©`̀à`̀J É`̀¡`̀à`̀©`̀«`̀Ñ`̀£`̀H á``«``æ``a
 å«M  øe  º«∏©àdG  äÓNóªH
 ø«H  Ö°SÉæªdG  è`̀jõ`̀ª`̀dGh  IOƒ``é``dGh  á«ªμdG
 πãe)  á«HÉ©«à°S’G  É¡JGQóbh  äÓNóªdG  √òg
 ègÉæªdG  á«Yƒfh ø«ª∏©ªdG  IOƒLh ¢SQGóªdG
 ≈∏Y  ∫ƒ°üë∏d  (á«°SQóªdG  ÖàμdG  á`̀KGó`̀Mh

.á«ª«∏©àdG èFÉàædG π°†aCG
 á∏μ°ûªdG  ¿CG  ôÑà©J  á`̀«`̀fÉ`̀ã`̀dG  á«°VôØdG
 ,ádÉëdG  √òg  »a  .äGõØëªdG  ¢ü≤f  »a  øªμJ
 ô«Z  ábÓY  á∏μ°ûe  É¡fCG  ≈∏Y  É¡«dEG  ô¶ædG  ºàj
 ,∫hDƒ°ùªdG ø«H äÉeƒ∏©ªdG IRÉ«M »a áfRGƒàe
 ,á¡L  øe  äÉ°SÉ«°ùdG  ™°VGhh  QGô≤dG  ™fÉ°U
 ø`̀jò`̀dG ø`̀«`̀°`̀SQó`̀ª`̀dGh á`̀°`̀SQó`̀ª`̀dG ô`̀jó`̀e ø`̀«`̀Hh
 ºjó≤Jh  äÉ°SÉ«°ùdG  √ò``̀g  ò«ØæàH  ¿ƒ`̀eƒ`̀≤`̀j
 äÉ°SÉ«°ùdG √òg ≈∏Y AÉæH á«ª«∏©àdG äÉeóîdG
 á∏°†©e{  ábÓ©dG  √òg ≈ª°ùJ  .iôNCG  á¡L øe
 principal–agent)  zπ«cƒdGh  π q pcƒªdG
 »g ábÓ©dG  √òg »a á∏μ°ûªdG  .(problem
 äÉeƒ∏©e ¿Éμ∏ªj ¢SQóªdGh á°SQóªdG ôjóe ¿CG
 Éeh áÑ∏£dG iƒà°ùeh á°SQóªdG »a ™°VƒdG øY
 ób ,ègÉæªdG ™e É¡≤aGƒJh QƒeC’G AÉ«dhCG √ójôj
 ∫hDƒ°ùªdG  ≈dEG  äÉeƒ∏©ªdG  √òg  πãe  π°üJ  ’

 áfÉeCGh ábO πμH IQGRƒdG »a äÉ°SÉ«°ùdG ™fÉ°U
 ,áª«∏°ùdG á≤jô£dÉHh Ö°SÉæªdG â«bƒàdG »a hCG
 ø«H  äÉeƒ∏©ªdG  »a  πKÉªJ  ΩóY  ∑Éæg  ¿CG  …CG
 á∏μ°ûªdG √òg ≈∏Y Ö∏¨à∏d .¢SQGóªdGh IQGRƒdG
 ºjó≤J ≈dEG (IQGRƒdG) äÉ°SÉ«°ùdG ™fÉ°U êÉàëj
 ¢`̀SQGó`̀ª`̀dG  …ô`̀jó`̀eh  ø«ª∏©ªdG  ≈``̀dEG  õ`̀aGƒ`̀M
 ø`̀«`̀°`̀SQó`̀ª`̀dGh ¢``̀SQGó``̀ª``̀dG õ`̀Ø`̀ë`̀J (AÓ```̀cƒ```̀dG)

 .áHƒ∏£ªdG á«ª«∏©àdG èFÉàædG ≥«≤ëàd
 øe  á∏μ°ûªdG  ™`̀e  πeÉ©àj  ådÉãdG  ó©ÑdG
 èdÉ©J  ,áeÉ©dG  ádAÉ°ùªdG  ≈`̀dEG  QÉ≤àa’G  á«MÉf
 QƒeC’G AÉ«dhCG íæªJ á«dBG OÉéjEÉH á∏μ°ûªdG √òg
 ô«KCÉàdG  á°SQÉªe  á«fÉμeEG  ™ªàéªdGh  ÜÓ£dGh
 á«ª«∏©àdG  äÉ°SÉ«°ùdGh  ±Gó`̀gC’G  ≈∏Y  ∫É©ØdG
 OQGƒ`̀ª`̀dG  ¢ü«°üîJ  ó`̀YGƒ`̀bh  á≤jôW  ≈`̀∏`̀Yh
 ≈`̀dEG  º«∏©àdG  »`̀a  QÉªãà°S’G  äGó`̀FÉ`̀Y  IOÉ`̀jõ`̀d

.øμªe iƒà°ùe ≈°übCG
 áeƒ¶æe  ìÓ°UEG  ≈dEG  áLÉM  ∑Éæg  ¿CG  …CG
 º∏©àdGh  º«∏©àdG  á«∏ªY  å`̀«`̀M  ø`̀e  º«∏©àdG
 á∏YÉØdG  äÉ¡édG  õ«ØëJ  å«M  ø`̀eh  ,É¡°ùØf
 AÉ«dhCGh  áÑ∏£dG  AÉ£YEG  å«M  øeh  ,á«æ©ªdGh
 »a  áªgÉ°ùª∏d  ¢`̀Uô`̀Ø`̀dG  ™ªàéªdGh  Qƒ```̀eC’G
 .èFÉàædG  øY  ádAÉ°ùªdGh  äÉ°SÉ«°ùdG  áZÉ«°U
 íLôªdG  ô«Z  øe  ¬fEÉa  ,∂dP  øe  ¢ùμ©dG  ≈∏Yh
 iƒà°ùe  ≈``dEG  º«∏©àdG  äÉ`̀MÓ`̀°`̀UEG  …ODƒ``̀J  ¿CG
 äGQÉ`̀¡`̀ª`̀dG  »`̀a  ´ƒ`̀æ`̀à`̀dGh  áHƒ∏£ªdG  IOƒ`̀é`̀dG
 …ô°ûÑdG  ∫ÉªdG  ¢SCGQ  øe  áHƒ∏£ªdG  äGQó≤dGh
 øe  ÖfÉL  ≈∏Y  äÉ°SÉ«°ùdG  ƒ©°VGh  õ`̀cQ  GPEG
 á«FõédG äÉMÓ°UE’Éa ,iôNC’G ÖfGƒédG ¿hO
 äÉæ«°ùëàdG  ¢†©H  ≈dEG  …ODƒ`̀J  ób  ádhõ©ªdGh
 º«∏©àdG ≈∏Y óFÉ©dG ™aôJ ød É¡æμdh AGOC’G »a
 CÉ«¡eh  É`̀HQó`̀e  …ô°ûH  ∫É`̀e  ¢``̀SCGQ  ≥∏îJ  ø`̀dh
 ¿EÉa  ,Gô«NCGh  .É«bÓNCGh  É«°ùØfh  É«æa  πª©∏d
 èdÉ©j  πeÉμàªdG  »dƒª°ûdG  º«∏©àdG  ìÓ`̀°`̀UEG
 ¢Vô©dG ÖfÉL ƒgh á∏μ°ûªdG øe GóMGh ÉÑfÉL
.≥M’ ∫É≤e »a ¬°ûbÉæf ,Ö∏£dG ÖfÉL ≈≤Ñjh
mkuwaiti@batelco.com.bh 

(2) º`̀«`̀∏`̀©`̀à`̀dG ìÓ``̀°``̀UE’ ô```̀NBG  ≥``jô``Wh »``̀dhó``̀dG ∂`̀ æ`̀Ñ`̀dG

 »`̀°`̀VÉ`̀ª`̀dG ¿ô``̀≤``̀dG p™`̀∏`̀£`̀e ò`̀æ`̀e
 äÉ`̀ °`̀Shô`̀«`̀Ø`̀ dG ´Gƒ``````̀fCG ∞`̀∏`̀ à`̀î`̀eh
 ≈∏Y  áà¨H  ∫õæàa  n¿É°ùfE’G  oÜô°†J
 AÉëfCG  πc  »a  ájô°ûÑdG  päÉ©ªàéªdG
 áeOÉb É¡fCÉH Üôb øe √Q uòëoàa ,ºdÉ©dG
 É keƒj  Üô°†à°Sh  ¬eÉeCG  IOƒLƒeh
 ∂∏¡J  ób  »àdG  á«°VÉ≤dG  áHô°†dG  Ée
 º¡«∏Y  »°†≤Jh  ø`̀«`̀©`̀ª`̀LCG  nô`̀°`̀û`̀Ñ`̀dG
 ’  ≈Yô°U  ¢`̀VQC’G  ≈∏Y  º¡£≤°ùJh
 ójôj ’ Iô`̀e π`̀c »`̀ah ,º`̀¡`̀d ∑Gô``̀M
 øe  º`̀∏`̀©`̀à`̀jh  ß`̀©`̀à`̀j  ¿CG  ¿É``̀°``̀ù``̀fE’G
 áHô°V π`̀c  »``ah ,¬```̀J’Rh ¬`̀JGƒ`̀Ø`̀g
 É`̀ k°`̀SQO nò`̀NCÉ`̀j  ¿CG  o¿É`̀°`̀ù`̀fE’G  ó`̀jô`̀j  ’

 âdõf  »àdG  á≤HÉ°ùdG  çOGƒ`̀ë`̀dG  ø`̀e
 »ah  ,É¡H  sô`̀e  »àdG  ÜQÉéàdGh  ¬«∏Y
 øe  ¿É°ùfE’G  Gò`̀g  ôÑà©j  ’  ádÉM  πc
 áFÉe øe ôãcCG òæe áªcGôàªdG ¬JGôÑN

.ΩÉY
 º`̀dÉ`̀Yh ¿É`̀ °`̀ù`̀ fE’G  ø`̀«`̀H  º«≤Y »`̀KQÉ`̀c  mAÉ`̀≤`̀ d  ∫hCÉ```̀a
 ÜôëdG ÜÉ≤YCG 1919h 1918 »eÉY »a ¿Éc äÉ°Shô«ØdG
 OÓÑdG äôeOh â∏cCG áÑ«°ü©dG ÜôëdG ¿CG Éªμa ,á«ªdÉ©dG
 IójóédG iôÑμdG áeÉ£dG √òg âdõf ,ø«jÓªdÉH OÉÑ©dGh
 IQÉ≤dG  É¡æe  ∫hO  IóY  ≈∏Y  á«JÉ©dG  ô°Uô°üdG  íjôdÉc
 óæ¡dGh  Góæch  á«μjôeC’G  IóëàªdG  äÉj’ƒdGh  á«HQhC’G
 ¢Shô«a  ƒgh  äÉ°Shô«ØdG  ó`̀MCG  GõZ  ÉeóæY  ,¿ÉHÉ«dGh
 ,ô°ûÑdG  ºdÉY ºéëdG  √ò¡H  Iôe ∫hC’ ÉªHQh ,Gõfƒ∏ØfC’G
 ,¬à«©bGhh ¬fÉ£∏°Sh ¬Jƒb ¢Vô©à°SGh ¬HÉ«fCG øY ô s°ûch
 áæ°S »a ΩOBG »æH øe ¿ƒ«∏e 50 øe ôãcCG ¬à«ë°V Ögòa
 á«fÉÑ°SE’G Gõfƒ∏ØfC’G ¢VôªdG ≈∏Y ≥∏WoCGh ,§≤a IóMGh

 .zSpanish flu{
 äÉ°Shô«ØdG  ø«H  ô`̀NBG  AÉ≤d  ™bh  1994  ΩÉY  »ah
 ≈∏Y  zHeV{  GQóæg  ¢Shô«a  ∫õ`̀f  ÉeóæY  ¿É°ùfE’Gh
 É k°Vôe ™bhCGh ,É«dGôà°SCG »a zHendra{ GQóæg á≤£æe
 ∫ƒ«îdG  øe  π≤àfGh  ¬°ùØf  âbƒdG  »a  GQOÉ``̀fh  Éjó©e
 IóY ióe ≈∏Y á«∏μdG  á∏«°üëdG  âfÉc  PEG  ,¿É°ùfE’G  ≈dEG
 .ô°ûÑdG øe 7 ¢Vôeh ,∫ƒ«î∏d  ádÉM 70 ƒëf äGƒæ°S
 ¢TÉØîdG øe É kYƒf ¿Éc ¢Shô«ØdG Qó°üe ¿CG AÉª∏©dG ócCGh
 ¿EG PEG ,QÉªãdG ¢TÉØîH ±ô©ojh ¬cGƒØdG QÉªK πcCÉj …òdG

 .¿É°ùfE’G ≈dEG ¢VôªdG π≤æd §«°SƒdG âfÉc ∫ƒ«îdG
 øe ¿Éc ô°ûÑdG »æHh ¢Shô«ØdG ø«H ådÉãdG AÉ≤∏dGh
 zNipah{  ¬Ñ«f  ¢Shô«a  ™e  1999  ≈`̀dEG  1998  ΩÉY
 Iô°TÉÑe  ïªdG  â«ªªdG  ¢Shô«ØdG  ºLÉg  PEG  Éjõ«dÉe  »a
 ¢Shô«ØdG  á«ë°V  Ö`̀gPh  á«°Vôe  ádÉM  265  ™``̀bhCGh
 º¡àªdG  ƒg  QÉªãdG  ¢TÉØN  ¿Éch  ,ø«jõ«dÉªdG  øe  105
 πcCG  ∫ÓN øe hCG  ,ôjRÉæîdG  ≥jôW øY ¢Shô«ØdG  π≤æH

.¢Shô«ØdÉH áeƒª°ùªdG ¬cGƒØdG
 »a  É¡æe  äÉ°Shô«ØdG  ™e  äGAÉ≤d  IóY  ÉæàaOÉ°U  ºK
 øe  ÉfhQƒc  ¢Shô«a  Üô°V  å«M  .2002  ΩÉY  ø«°üdG
 …ƒFQ ¢VôªH ¢SÉædG ÜÉ°UCGh ,zSARS{ ¢SQÉ n°S ´ƒf
 øe  ôãcCG  ∫ sƒ`̀Mh  ¢üî°T  800  ƒëf  IÉ«ëH  iOhCG  OÉM
 27  »a  êÓ©∏d  ÇQGƒ`̀£`̀dG  ΩÉ°ùbCG  ≈`̀dEG  ¿É°ùfEG  ∞`̀dCG  81
 Gõfƒ∏ØfCG  AÉHh  sπM  ÉeóæY  2009  ΩÉY  »a  É¡æeh  ,ádhO
 º¶©e ≈∏Y zH1N1{ ¢Shô«a ´ƒf øe ƒgh ,ôjRÉæîdG
 á«ë°V ¿É°ùfEG ¿ƒ«∏e ∞°üf AÉgR §≤°SCGh ,ºdÉ©dG ∫hO
 ,áeÉY è«∏îdG ∫hO »a ÉæfCG Éªc ,¢Shô«ØdG Gò¡d ¢Vô©à∏d
 2012  ΩÉY  »a  â«ªe  AÉ≤d  Éæd  ¿Éc  á°UÉN  ájOƒ©°ùdGh
 å«M  ,zMERS{ ¢Sô«e ´ƒf øe ÉfhQƒc ¢Shô«a ™e
 ¢Vôeh  ô«NC’G  ºgGƒãe  ≈dEG  ¿É°ùfEG  800  áHGôb  π`̀NrOnCG
 »a  iôÑc  áeÉW  ºdÉ©dG  ≈∏Y  âdõf  ∂dòc  .2500  ƒëf
 Iôªà°ùe  É¡àª°üHh  á«bÉH  ÉgQÉKBG  âdGRÉeh  2014  ΩÉY
 zpolio{  ƒ«dƒH  ¢Vôe  »°ûØJ  »a  â∏ãªJh  ,á`̀jƒ`̀bh
 ƒ¨fƒμdG  ájQƒ¡ªL  »a  á°UÉîHh  zEbola{  ’ƒÑjpEGh
 iƒ°S  øμJ  º`̀dh  ,É«≤jôaEG  ÜƒæL  ∫hOh  á«WGô≤ªjódG
 2016  ΩÉ`̀Y  »a  ójóëàdÉHh  ,ø`̀eõ`̀dG  øe  Iô«°üb  Iôàa

 á`̀ë`̀°`̀ü`̀dG á`̀ª`̀¶`̀æ`̀e â``æ``∏``YCG É`̀eó`̀æ`̀Y
 á«dhódG ÇQGƒ£dG ádÉM øY á«ªdÉ©dG
 zZika{  ÉμjR  ¢Shô«a  á¡LGƒªd
 ∫hO »`̀a ¢`̀SÉ`̀æ`̀dG ≈`̀∏`̀Y êô``̀N …ò``̀dG
 øe ô«ãμdG  ™bhCGh á«HƒæédG ÉμjôeCG

.ájô°ûÑdG ÉjÉë°†dG
 Üô°V  G kô```̀NBG  ¢ù«dh  G kô``̀«``̀NCGh
 É`̀fhQƒ`̀ oc  ´ƒ`̀f  ø`̀e  »°Shô«a  ∫Gõ``̀dR
 ôÑª°ùjO  »a  É¡àeôH  á«°VQC’G  IôμdG
 ájô°ûÑdG  ÉjÉë°†dG  ™bhCÉa  .2019
 ≈```̀ fOCG ≈````̀ dEG ¥ô``̀°``̀û``̀dG ≈``̀°``̀ü``̀bCG ø``̀e
 ,ÜƒæédG  ≈dEG  ∫Éª°ûdG  øeh ,Üô¨dG
 …ô`̀°`̀û`̀Ñ`̀dG ™`̀ª`̀à`̀é`̀ª`̀dG ≈`̀ ∏`̀ Y ô`````̀KCGh
 É kjOÉ°üàbGh  É k«Ä«Hh  É k«ë°U  ¬àeôH
 ∫Gõ`̀dõ`̀dG  IGƒ``̀f  âfÉμa  ,É`̀ k«`̀YÉ`̀ª`̀à`̀LGh
 á«æ«°üdG  ¿É`̀ghh  áæjóe  ájGóÑdG  »a
 ¿Éμeh  ¢VôªdG  ¢``SCGQ  §≤°ùe  å«M
 ≈dEG  ∫GõdõdG  IQDƒHh  IGƒf  â∏≤àfG  ºK  ,¢Shô«ØdG  IO’h
 ,¥ôÑdG áYô°ùH ¢VôªdG É¡«a ô°ûàfG å«M ,ÉHhQhCG IQÉb
 OóY  ≠∏H  ≈àM  º«°û¡dG  »a  QÉædG  QÉ°ûàfÉc  É¡«a  ≈°ûØJh
 »aƒJ .201000 øe ôãcCG á«°VôªdG ä’ÉëdGh ÉjÉë°†dG

.8200 øe ôãcCG ¬æe
 Éæ«∏Y  ∫õæj  á≤HÉ°ùdG  çQGƒ`̀μ`̀dG  √ò`̀g  ™«ªL  »`̀ah
 Iôe  ÉæàZÉÑ«a  ,QGò```̀fEG  ≥HÉ°S  ¿hOh  ICÉ`̀é`̀a  ¢Shô«ØdG
 Ghõ¨«a ,IôZ ø«M ≈∏Y …ô°ûÑdG ™ªàéªdG òNCÉjh IóMGh
 ôs«Z ∂dòdh ,ÉfOÉ°üàbG ôeójh Éæàë°U ó°ùØjh ÉæeÉ°ùLCG
 ,äÉ°Shô«ØdG  ™e  πeÉ©àdG  »a  ¬à«é«JGôà°SG  ¿É°ùfE’G
 á«é«JGôà°S’Gh á«bÉÑà°S’G  á°SÉ«°ùdG  ò«ØæJ  »a ´ô°Th
 hó©dG  Éfhõ¨j  ¿CG  ≈dEG  ÉæJƒ«H  »a  ô¶àæf  Óa  ,á«FÉbƒdG
 Ögòf ÉªfEGh ,ÉæeÉ°ùLCG »a πNójh ÉæªLÉ¡«a »°Shô«ØdG
 á«FÉædG ¬∏bÉ©e ≈dEGh √QGO ô≤Y ≈dEG ÉfOÉàYh ÉæJó p©H ¬«dEG
 ø°ûæa ,…Qój ’ å«M øeh ,ô°ûÑdG ø«YCG  øY Ió«©ÑdGh
 ,QGòfEG  ≥HÉ°S  ¿hOh  ICÉéa  É k°†jCG  ¬ªëà≤fh  ¬«∏Y  É kHôM
 á«Ø«ch  ¬Ø©°V  •É`̀≤`̀fh  ¬`̀Jƒ`̀bh  ¬àjƒg  ≈∏Y  ±ô©àfh

 .¬©e πeÉ©àdG
 ,óeC’G á∏jƒW á«é«JGôà°S’G √òg ≥«≤ëJ πLCG øeh
 √ò¡H ΩÉ«≤∏d  ºdÉ©dG  ∫hO ¢†©H »a á«ª∏Y ¥ôa â≤HÉ°ùJ
 ≥jôØdG  É¡eóbCG  øeh  ,á«eÉ°ùdG  á«aÉ°ûμà°S’G  á«∏ª©dG
 »°T  ,á«æ«°üdG  äÉ°Shô«ØdG  áªdÉY  á°SÉFôH  »æ«°üdG
 ø«°üdG  »a  ≈æμ oJ  »àdGh  (Shi Zhengli)  »∏éfR
 ≥∏£oj ¿hôNBG AÉª∏Yh ICGôªdG √ò¡a .z¢TÉØîdG ICGôªdG{`H
 º¡Jõ¡LCÉH  ¿ƒ∏Mô«a  ,äÉ°Shô«ØdG  …OÉ«°üH  º¡«∏Y
 Ió«©ÑdGh  áª∏¶ªdG  ¥É`̀Ø`̀fC’Gh  ±ƒ¡μdG  ≈`̀dEG  º¡JGó©eh
 ,äÉ°Shô«ØdG ¿hõîe øY É kãëH ∫ÉÑédGh Qƒî°üdG πNGO
 πªëj ¬fCÉH  É k«ª∏Y ±ô©oj  …òdG  ¢TÉØîdG  »a ójóëàdÉHh
 ´GƒfC’G øe ±’B’G äGô°ûY øe á«©«ÑW IhôK ¬ª°ùL »a
 á«ë°üdG  çQGƒμdG  º¶©eh  ,äÉ°Shô«ØdG  øe  áØ∏àîªdG
 ¿Éc  ,äÉ°Shô«Ø∏d  ¢Vô©àdG  ÖÑ°ùH  ºμd  É¡oJôcP  »àdG
 äÉfGƒ«M  ≈dEG  π≤àæj  ºK  ,¢TÉØîdG  ƒg  ∫hC’G  ÉgQó°üe
 ∞« pμdGh ,∫ÉªédGh ,∫ƒ«îdG πãe ,§«°Sƒc πª©J iôNCG
 hCG  ,ø«HÉ©ãdG  hCG  ,π`̀ª`̀æ`̀dG  äÓ``̀cBG  hCG  ,OÉ``Hõ``dG  §`̀b  hCG
 .¿É°ùfE’G …ó©oJ »àdG äÉfGƒ«ëdG øe Égô«Z hCG ¿GôÄØdG
 ¢TÉØîdG  ΩO  øe  äÉæ«Y  ¿ƒ© nª réj  äÉ°Shô«ØdG  hOÉ«°üa
 äÉ°Shô«ØdG  ´Gƒ`̀fCG  ¿hOóëjh  √RGô`̀Hh  ¬HÉ©dh  ¬dƒHh
 ájôÑîªdG á«æ«édG çÉëHC’G ¿hôéj ºK ,¬«a IOƒLƒªdG
 √òg  øe  Éæ«∏Y  ∫õæj  ¢Shô«a  …CG  ¿EG  PEG  ,¬«∏Y  á∏eÉ°ûdG
 G kó©à°ùeh G kõgÉL ¿É°ùfE’G ¿ƒμj πÑ≤à°ùªdG »a QOÉ°üªdG
 Ö°SÉæªdG  êÓ©dG  OÉéjEG  áYô°Sh  ¬àëaÉμeh  ¬à¡LGƒªd

 .¬d
 Öjô≤dG  ióªdG  ≈∏Y  ¿É°ùfE’G  ìÉéf  ≈æªJCG  ∂dòdh
 á«bÉÑà°S’G  á«FÉbƒdG  á«é«JGôà°S’G  √òg  »a  ó«©ÑdGh
 ó°V  ¿hô``̀b  òæe  Iô©à°ùªdG  á«fƒKGQÉªdG  Üô`̀ë`̀dG  »`̀a

.äÉ°Shô«ØdG
bncftpw@batelco.com.bh

äÉ``°Shô«ØdG  ó``°V  á``«bÉÑà°S’G  Üô``ëdG

 :º∏≤H
ÊóŸG óª π«YÉª°SEG .O

:º∏≤H
»àjƒμdG ≈°ù«Y óª .O 
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 الفارق »المصيري« . .
بين استهالك الحضارة وإنتاجها!

»النيابي« يوافق على تاأجيل القرو�س احلكومية.. وزير املالية:

مبادرات احلزمة املالية �شتغطي جميع املواطنني
�شارة جنيب:

 6 »الثالثاء«  اأم�س  جل�شته  خالل  النواب  جمل�س  رفع 

اإحالتها  متت  ال�شتعجال  ب�شفة  مقدمة  برغبة  مقرتحات 

احلكومية  القرو�س  جميع  ا�شتقطاع  وقف  اأبرزها  للحكومة 

للمواطنني ملدة 6 اأ�شهر.

ال�شيخ  الوطني  والقت�شاد  املالية  وزير  قال  جهته،  من 

اإن العمل م�شتمر ملواجهة الو�شع  اآل خليفة  �شلمان بن خليفة 

امل�شتجدات  مع  التاأقلم  ويتم  تتغري،  اخلطط  واأن  ال�شتثنائي، 

وو�شع خطط جديدة ملواجهة التحديات. 

واأ�شاف: »الإجراءات املتخذة �شت�شب يف �شالح ال�شركات 

الفئة  هذه  على  الرتكيز  مت  وقد  ال�شغر،  واملتناهية  ال�شغرية 

من خالل م�شاعفة حجم �شندوق ال�شيولة، مببلغ 100 مليون 

اإ�شافية لحتواء هذه ال�شريحة، بالإ�شافة لإعادة هند�شة برامج 

�شندوق العمل متكني، وجتدر الإ�شارة اإىل اأن احلزمة تت�شمن 

اليوم يتعلق بواحدة منها،  اأمامكم  الذي  8 مبادرات والقانون 

و�شتغطي املبادرات املتبقية جميع املواطنني«.

متا�شًيا مع التوجيهات امللكية.. »ال�شحة« تعالج العمال امل�شابني

»التن�شيقية« تبحث م�شتجدات التعامل مع »كورونا«

الأمري  امللكي  ال�شمو  �شاحب  تراأ�س 

العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد  بن  �شلمان 

لرئي�س  الأول  النائب  الأعلى  القائد  نائب 

اللجنة  اجتماع  اأم�س  ــوزراء  ال جمل�س 

ُبعد،  عن  عقد  والذي   308 التن�شيقية 

�س لبحث اآخر م�شتجدات التعامل  وُخ�شّ

.)19-COVID( مع فريو�س كورونا

وزارة  اأفــــادت  ـــرى  اأخ جهة  مــن 

التوجيهات  مع  متا�شًيا  اأنــه  ال�شحة 

الطبية  الرعاية  بتقدمي  ال�شامية  امللكية 

واحلجر  للفح�س  ال�شحية  واخلدمات 

واملقيمني  املواطنني  جلميع  والعالج 

اخلدمات  تقدمي  �شيتم  فاإنه  اململكة،  يف 

وافًدا  عامالً  لـ47  العالجية  ال�شحية 

العزل  مراكز  يف  بالفريو�س  م�شاًبا 

والعالج املخ�ش�شة لفريو�س كورونا.

قامت  اأنها  ال�شحة  وزارة  ــدت  واأك

الإجراءات الحرتازية  باتخاذ  الفور  على 

والوقائية لكافة املخالطني لهذه احلالت 

يف  للعمال  املخالطني  كافة  وح�شر 

ـــرتازي  الح ال�شحي  احلــجــر  مــراكــز 

املالحظة  حتت  وو�شعهم  املخ�ش�شة 

واإجراء الفحو�شات املختربية للتاأكد من 

باحلجر  اإقامتهم  متديد  وتقرر  �شالمتهم، 

اأ�شبوعني ح�شب  ال�شحي الحرتازي ملدة 

الإجراءات الوقائية املتبعة.

يف امل����وؤمت����ر ال�����ش��ح��ف��ي ل��ل��ف��ري��ق ال���وط���ن���ي مل���واج���ه���ة ك����ورون����ا:

م�����راق�����ب�����ة امل�����ع�����زول�����ني اإل�����ك�����رون�����ًي�����ا ل���������ش����م����ان ع��������دم م����غ����ادرت����ه����م

ت�����وق�����ع�����ات ب�������ح�������دوث ط������ف������رة ب���������اأع���������داد امل�����������ش�����اب�����ني ب����ال����ف����ريو�����س

ت����ط����ب����ي����ق خ�����ط�����ة ال�����ف�����ح�����������س ب�����ال�����������ش�����ي�����ارة مب�������رك�������ز امل�����ع�����ار������س

ت������ع������اون م������ع ال���������ش����ع����ودي����ة ل�����ت�����زوي�����دن�����ا ب����امل���������ش����ت����ل����زم����ات ال���ط���ب���ي���ة

105 طالب ما زالوا موجودين.. فواز بن حممد:

تاأمني عودة 835 مواطًنا من بريطانيا

متام اأبو�شايف:

لدى  البحرين  مملكة  �شفري  ــد  اأك

اآل  ال�شيخ فواز بن حممد  املتحدة  اململكة 

نحو  اأن  لـ»الأيام«،  ت�شريح  يف  خليفة، 

1011 مواطًنا بحرينًيا كانوا موجودين 

الآن  منهم  يتبقَّ  مل  املتحدة،  اململكة  يف 

بني  ما  موّزعني  مواطًنا   176 �شوى 

العمل،  بغر�س  ومقيمني  وزائرين  طلبة 

وموظفي ال�شفارة، وذلك بعد اأن مت تاأمني 

عودة 835 مواطًنا.

واأ�شار ال�شيخ فواز اىل اأن نحو 105 

طالًبا   798 اأ�شل  من  بحرينيني  طالب 

اأن  بعد  بريطانيا،  يف  موجودين  مازالوا 

عاد اإىل البحرين معظمهم.

تغرميهم 3 ماليني ون�شف دينار

ال�شجن للمتهمني بغ�شيل اأموال ل�شالح بنوك اإيرانية
غالب اأحمد:

ق�شية غ�شيل  غيابًيا يف  الرابعة  اجلنائية  الكربى  املحكمة  ق�شت 

ت�شل  بغرامة  ال�شبعة  املتهمني  بتغرمي  اإيرانية  بنوك  ل�شالح  اأموال 

اإىل 3 ماليني ون�شف دينار.

ق�شايا   5 يف  متهمني   3 اإىل  �شنوات   5 بال�شجن  احلكم  وجاء 

لكل  األف   100 والغرامة  �شنة   25 الأحكام  جمموع  ليكون  منف�شلة 

متهم يف كل ق�شية، لي�شل جمموع الغرامة 3.5 مليون دينار.

ب�شفتها  املتهمة  البنوك  من  الأموال  مب�شادرة  املحكمة  واأمرت 

البنوك  جميع  من  امل�شادرة  املبالغ  وت�شل  املتهمني  ومن  العتبارية 

اإىل 80 األف دولر تقريًبا.

واملتهمون يف الق�شية هم 3 متهمني اإيرانيني، واملتهم الرابع بنك 

اإيران،  بنك �شادرات  ال�شاد�س  واملتهم  ملي  بنك  امل�شتقبل، واخلام�س 

الدوحة. ال�شابع بنك �شادرات  واملتهم 

»الأ�شواق احلرة« توزع 7.2 

مليون دينار اأرباحًا بن�شبة 50 %

»ت�شهيالت البحرين« تقر 

توزيع اأرباح نقدية بن�شبة 25 %
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�يل العهد خالل تر�ؤ�سه اللجنة التن�سيقية

�زير املجل�سني ��زيرا املالية �العمل خالل جل�سة النواب اأم�س

 ال�سيخ فواز بن حممد
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ملخالفتهما اإجراء احلجر املنزيل

ال�����ش��ج��ن 3 اأ����ش���ه���ر ل���رج���ل اأع����م����ال وحم��ام��ي��ة
امتناع رجل  اأ�شدرت املحكمة ال�شغرى اجلنائية حكمها يف واقعة 

املفرو�س  املنزيل  احلجر  اإجراء  تنفيذ  خمالفتهما  بعد  وحمامية  اأعمال 

لغر�س منع انت�شار فريو�س كورونا وتف�شيه بحب�س املتهمني ثالثة اأ�شهر 

واأمرت باإلزام املتهمة الأوىل بالإقامة اجلربية مدة احلب�س واإبعاد املتهم 

الثاين بعد تنفيذ العقوبة عن البالد.

دولة  من  املتهمني  قدوم  عن  اأبلغت  العامة  ال�شحة  اإدارة  وكانت   

واأبلغهما  للفح�س،  منهما  عينة  اأخذ  ومت  كورونا،  بفايرو�س  موبوءة 

ع�شر  اأربعة  ملدة  املنزل  يف  بالعزل  اللتزام  بوجوب  املخت�س  الطبيب 

يوًما، ومن خالل متابعتهما تبني خمالفتهما اإجراء العزل يف املنزل، وذلك 

باأن غادر رجل الأعمال وتوجه اإىل مطار البحرين الدويل، فيما توجهت 

املحامية ملبنى املحاكم وبا�شرت عملها بح�شور جل�شات املحاكمة ح�شبما 

ثبت من حما�شر اجلل�شات والت�شوير الأمني لقاعة املحكمة.
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وفق التوجيهات امللكية.. وزارة ال�صحة تتكفل باخلدمات العالجية لهم

»كورونا« ي�صيب 47 عاماًل وافًدا يف احلجر االحرتازي

بح�صب اإح�صاءات مركز ات�صال الوزارة يف فرباير.. »االإ�صكان«: 

12 األف خدمة ات�صال للمواطنني بن�صبة ر�صا بلغت %94

»حمد التعاونية« ت�صيد بالتوجيهات

 امللكية مب�صاعدة االأ�صر املت�صّررة من »كورونا«

من  حالة   47 اأن  ال�شحة  وزارة  اأفادت 

هي  اأم�س  عنها  اأُعلن  التي  القائمة  احلالت 

لعمال وافدين كان قد مت حجرهم احرتازًيا 

التاأكد  وبعد  قائمة،  حلالة  خمالطني  كونهم 

املختربية  للفحو�شات  الدورية  النتائج  من 

التي تتم ملن هم يف احلجر ال�شحي تبنينّ اأن 

الـ47  املخالطة  احلالت  جميع  فحو�شات 

اإيجابية لت�شاف اإىل احلالت القائمة.

 ومتا�شًيا مع التوجيهات امللكية ال�شامية 

حل�شرة �شاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�شى 

اآل خليفة عاهل البالد املفدى، اأن تتكفل وزارة 

واخلدمات  الطبية  الرعاية  بتقدمي  ال�شحة 

للفح�س واحلجر والعالج جلميع  ال�شحية 

�شيتم  فاإنه  اململكة،  يف  واملقيمني  املواطنني 

لهذه  العالجية  ال�شحية  اخلدمات  تقدمي 

املجموعة من العمال يف مراكز العزل والعالج 

�شة لفريو�س كورونا. املخ�شنّ

على  قامت  اأنها  ال�شحة  وزارة  واأكدت   

الفور باتخاذ الإجراءات الحرتازية والوقائية 

وح�شر  احلالت،  لهذه  املخالطني  جلميع 

احلجر  مراكز  يف  للعمال  املخالطني  جميع 

وو�شعهم  �شة  املخ�شنّ الحرتازي  ال�شحي 

الفحو�شات  واإجراء  املالحظة،  حتت 

املختربية للتاأكد من �شالمتهم، وتقرنّر متديد 

ملدة  الحرتازي  ال�شحي  باحلجر  اإقامتهم 

اأ�شبوعني ح�شب الإجراءات الوقائية املتبعة.

عدد  اإجمايل  اإن  الإ�شكان  وزارة  قالت 

الت�شال  مركز  اإىل  وردت  التي  الت�شالت 

بلغت  املواطنني  للخدمات احلكومية خلدمة 

فرباير  �شهر  خالل  ات�شالً   12633 نحو 

املا�شي، وبلغ م�شتوى تقييم خدمات الت�شال 

املراجعني 94%، مبعدل �شرعة  لتقييم  وفًقا 

ا�شتجابة للمكاملات بلغ 19 ثانية.

ا�شتف�شارات  اأن  الوزارة  واأو�شحت 

املواطنني تركزت على التوزيعات الإ�شكانية 

�شاحب  لأمر  تنفيًذا  الوزارة  بها  تقوم  التي 

ال�شمو امللكي الأمري �شلمان بن حمد اآل خليفة 

الأول  النائب  الأعلى  القائد  نائب  العهد  ويل 

 5000 بتوزيع  الوزراء،  جمل�س  لرئي�س 

ال�شكن  برنامج  على  كذلك  �شكنية،  وحدة 

الجتماعي »مزايا«، واأخرى تتعلق بخدمات 

التمويل التي تقدمها الوزارة وغريها.

الت�شال  مركز  باأن  الوزارة  اأفادت  كما 

اخلا�س بوزارة ال�شكان تلقنّى 8324 مكاملة 

واردة، وقام من جانبه باإجراء 3015 مكاملة 

�شادرة. 

فقد  الن�شية،  الر�شائل  �شعيد  وعلى 

اأر�شل املركز 11709 ر�شائل ن�شية لعدد من 

والتن�شيق  بال�شتف�شارات  تتعلق  املراجعني 

فيما  ال�شخ�شي،  احل�شور  تتطلب  ملواعيد 

يقارب  ما  فرباير  �شهر  خالل  املركز  ق  ن�شنّ

ا�شتالم 608 حمادثات  موعًدا، ومت   2047

عرب خدمة املحادثة الكتابية املبا�شرة.

خلدماتها  تعزيًزا  اأنه  الوزارة  واأ�شافت 

ب�شكل  املواطنني  ر�شا  حتقيق  ول�شمان 

قدرات  لتعزيز  م�شتمرة  اجلهود  فاإن  دائم، 

معها،  التَّوا�شل  وقنوات  و�شائل  خمتلف 

احلكومية  للخدمات  الت�شال  مركز  ومنها 

الذي ُيعد ركًنا مهًما يف خطة تفعيل قنوات 

التوا�شل؛ بهدف جتويد اخلدمات الإ�شكانية 

ال  املقدمة للمواطنني، اإىل جانب التوا�شل الفعنّ

الوزارة  اأطلقتها  التي  الرقمية  اخلدمات  مع 

اإىل  بالإ�شافة  الإلكرتونية،  من�شتها  عرب 

التوا�شل  وقنوات  املختلفة  الإعالم  و�شائل 

ت�شهم  القنوات  تلك  اأن  موؤكدة  الجتماعي، 

يف تعزيز التوا�شل بني الوزارة واملواطنني، 

واملالحظات  ال�شتف�شارات  تلقي  خالل  من 

ب�شفافية وم�شداقية كخطوة تطويرية ت�شعى 

من خاللها الوزارة اإىل حتقيق وقيا�س ر�شا 

املواطنني.

مدينة حمد  اإدارة جمعية  رفع جمل�س 

ال�شكر  اآيات  اأ�شمى  ال�شتهالكية  التعاونية 

والعرفان اىل ح�شرة �شاحب اجلاللة امللك 

حمد بن عي�شى اآل خليفة عاهل البالد املفدى، 

التوجيهات  باإ�شدار  جاللته  ل  تف�شنّ على 

لة  ال�شامية مب�شاعدة الأ�شر املحتاجة امل�شجنّ

الإن�شانية،  لالأعمال  امللكية  املوؤ�ش�شة  لدى 

الجتماعية،  والتنمية  العمل  ووزارة 

كورونا،  فريو�س  من  املت�شرنّرة  والعوائل 

وتوجيه املوؤ�ش�شة امللكية لالأعمال الإن�شانية 

اآل  حمد  بن  نا�شر  ال�شيخ  �شمو  برئا�شة 

لالأعمال  املفدى  امللك  جاللة  ممثل  خليفة 

جمل�س  رئي�س  ال�شباب  و�شوؤون  اخلريية 

الإن�شانية،  لالأعمال  امللكية  املوؤ�ش�شة  اأمناء 

على  الإ�شراف  مهمة  املوؤ�ش�شة  تتوىلنّ  اأن 

�شرف ومتابعة تنفيذ املكرمة بالتن�شيق مع 

احتياجات  توفري  بغية  املخت�شة؛  اجلهات 

تلك الأ�شر، ولتخفيف الأعباء احلياتية التي 

يواجهونها من هذا الو�شع ال�شتثنائي.

ُتعد  اللفتة  هذه  اأن  املجل�س  اأكد  كما   

امل�شتمر  الإن�شاين  للنهج  حقيقًيا  جت�شيًدا 

لعاهل البالد املفدى جتاه جميع مواطنيه، 

وتوفري العي�س الكرمي لهم جميًعا، وتلمنّ�س 

الرعاية  �شبل  احتياجاتهم وتوفري خمتلف 

كما  جاللته.  به  متيز  ما  وهو  وامل�شاعدة، 

املبذولة  الوطنية  باجلهود  املجل�س  نوه 

للت�شدي لفريو�س  البحرين  من قبل فريق 

كورونا بقيادة �شاحب ال�شمو امللكي الأمري 

اآل خليفة ويل العهد نائب  �شلمان بن حمد 

لرئي�س جمل�س  الول  النائب  العلى  القائد 

ح�شب  كلنّ  الدولة،  وموؤ�ش�شات  الوزراء، 

العام،  اأو  القطاع اخلا�س  �شواء  �شه  تخ�شنّ

اإ�شافة اىل املجتمع املدين ب�شرائحه املتنوعة 

كافة، يف �شبيل مواجهة هذا الظرف. 

الإدارة  جمل�س  رئي�س  بذلك  �شرح 

نوه  الذي  املحميد  عبداهلل  بن  يو�شف 

بالتعاون املثمر بني اأطياف املجتمع كافة يف 

مواجهة هذا البالء، �شائال اهلل تعاىل اأن يدمي 

على مملكتنا موفور ال�شحة والعافية حتت 

ظل القيادة الر�شيدة حفظها اهلل ورعاها.

»التن�صيقية« تبحث اآخر م�صتجدات التعامل مع »كورونا«

رنا بنت عي�صى: اتخاذ جميع االإجراءات والتدابري للعمل على اإجالئهم

اجتماع بني »اخلارجية« و»الرتبية« لبحث عودة الطلبة العالقني

تاريخ البحرين يزخر مبظاهر الوحدة والتكاتف.. رئي�ش جمعية »التعاي�ش«: 

ما حتقق يف مواجهة »كورونا« اأثبت الروؤى الثاقبة جلاللة امللك

اآل خليفة ويل  بن حمد  �شلمان  الأمري  امللكي  ال�شمو  تراأ�س �شاحب 

اأم�س،  الوزراء،  لرئي�س جمل�س  الأول  النائب  الأعلى  القائد  نائب  العهد 

�س لبحث اآخر  اجتماع اللجنة التن�شيقية 308 الذي ُعقد عن ُبعد، وُخ�شنّ

م�شتجدات التعامل مع فريو�س كورونا )كوفيد 19(.

�شاحب  لتوجيهات  تنفيًذا 

بن  خليفة  الأمري  امللكي  ال�شمو 

جمل�س  رئي�س  خليفة  اآل  �شلمان 

الوزراء، ب�شاأن و�شع خطة لإجالء 

يف  العالقني  البحرينيني  الطلبة 

اإىل  عودتهم  و�شمان  اخلارج 

اجتماع  اأم�س  ُعقد  الوطن،  اأر�س 

بنت  رنا  ال�شيخة  د.  بني  بعد  عن 

وكيل  خليفة  اآل  دعيج  بن  عي�شى 

وزارة اخلارجية، والدكتور حممد 

مبارك جمعة وكيل وزارة الرتبية 

والتعليم للموارد واخلدمات. 

اأكدت  الجتماع،  وخالل 

حر�س  اخلارجية  وزارة  وكيل 

تنفيذ  على  اخلارجية  وزارة 

ال�شمو  �شاحب  توجيهات 

الوزراء،  جمل�س  رئي�س  امللكي 

باأو�شاع  الهتمام  وموا�شلة 

يف  الدار�شني  البحرينيني  الطلبة 

اخلارج والطمئنان على ظروفهم، 

�شوف  الوزارة  اأن  اإىل  م�شرية 

الإجراءات  جميع  باتخاذ  تقوم 

الالزمة  والت�شهيالت  والتدابري 

اأماكن  من  اإجالئهم  على  للعمل 

اأر�س  اإىل  واإعادتهم  وجودهم 

مع  والتعاون  بالتن�شيق  الوطن 

املعنية  الر�شمية  اجلهات  جميع 

البحرين  مملكة  و�شفارات 

وبعثاتها الدبلوما�شية يف اخلارج. 

الدكتور  نوه  جانبه،  من 

حممد مبارك جمعة بجهود وزارة 

الثقافية  وامللحقيات  اخلارجية 

يف  البحرين  مملكة  ب�شفارات 

والتن�شيق  التعاون  يف  اخلارج 

القائم وامل�شتمر مع وزارة الرتبية 

حتقيق  يف  ي�شهم  ما  والتعليم، 

امل�شرتكة،  وامل�شالح  الأهداف 

وجميع  اخلارجية  لوزارة  متمنًيا 

التوفيق  دوام  عليها  القائمني 

والنجاح.

كما مت خالل الجتماع مناق�شة 

والق�شايا  املو�شوعات  من  عدد 

ذات الهتمام امل�شرتك.

الت�شامح  البحرين  جمعية  اأ�شادت 

والكبرية  العظيمة  باجلهود  الأديان  وتعاي�س 

حمد  امللك  اجلاللة  �شاحب  ح�شرة  لقيادة 

يف  املفدى،  البالد  عاهل  خليفة  اآل  عي�شى  بن 

لكل  ال�شامية  الأبوية  البالغ ورعايته  اهتمامه 

ما يهم املواطن البحريني يف الداخل واخلارج، 

يف  وجلي  وا�شح  ب�شكل  انعك�س  ما  وهو 

ت�شهدها  التي  واليجابية  الكبرية  التطورات 

بوزبون  يو�شف  واأثنى  العزيزة.  مملكتنا 

التي  بالإجنازات  »تعاي�س«  جمعية  رئي�س 

فريو�س  مواجهة  يف  البحرين  مملكة  حققتها 

كورونا »كوفيد 19« واحلد من انت�شاره.

يف  حتققت  التي  الإجنازات  »اإن  وقال: 

اأن ما تزخر  اأثبتت للجميع  مواجهة الفريو�س 

نري  وفكر  ثاقبة  روؤى  من  الغالية  به مملكتنا 

بف�شل التوجهات ال�شامية جلاللة امللك املفدى، 

هي التي و�شعت البحرين يف املكانة الرفيعة 

املهمة،  املجالت  من  الكثري  يف  تتبواأها  التي 

مثمًنا يف الوقت ذاته توجيهات �شاحب ال�شمو 

امللكي الأمري خليفة بن �شلمان اآل خليفة رئي�س 

الوزراء يف �شبيل اإر�شاء ال�شتقرار الجتماعي 

اأن جمعية  اإىل  والقت�شادي«. واأ�شار بوزبون 

البحرين الت�شامح وتعاي�س الأديان »تعاي�س« 

الكبري  للجهود  كبريين  واعتزاز  بفخر  تنظر 

وامل�شهودة عاملًيا ل�شاحب ال�شمو امللكي الأمري 

نائب  العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد  بن  �شلمان 

جمل�س  لرئي�س  الأول  النائب  الأعلى  القائد 

باملهنية  ات�شمت  التي  قيادته  يف  الوزراء، 

لأزمة  البحرين  فريق  اإدارة  يف  العالية 

�شهد  ما  وهو   ،»19 »كوفيد  كورونا  فريو�س 

ال�شوابط  يف  خا�س  وب�شكل  اجلميع،  عليه 

فريو�س  حما�شرة  اإىل  الرامية  الحرتازية 

»کورونا« والطريقة الحرتافية العالية لفريق 

الأمري  امللكي  ال�شمو  �شاحب  بقيادة  البحرين 

�شلمان بن حمد اآل خليفة.

واأكد رئي�س جمعية تعاي�س »اأن الظروف 

يف  البحرين  مملكة  بها  متر  التي  املو�شوعية 

مواجهة جائحة )كورونا(، وحمالت الت�شكيك 

الغالية وما  التي ت�شن على مملكتنا  املغر�شة 

يقتدى  مثال  اأ�شبحت  التي  اإجنازات  به  قامت 

اإدارة  جمل�س  جتعل  العامل،  م�شتوى  على  به 

تخ�ش�شاتهم  بكل  من�شوبيها  وكل  اجلمعية 

رهن الإ�شارة وال�شتعداد الكامل لأداء فري�شة 

اإحدى  اجلمعية  اأن  باعتبار  الوطني،  الواجب 

موؤ�ش�شات املجتمع املدين يف البحرين، ويحتم 

الوطني  ال�شف  يف  تكون  اأن  الواجب  عليها 

بقيادة جاللة امللك املفدى حفظا لأمن وا�شتقرار 

بالدنا العزيزة«. واأ�شاف بوزبون »اإن تاريخنا 

يف البحرين يزخر على الدوام مبظاهر الوحدة 

والتعا�شد،  والتكاتف  احلقيقية  الوطنية 

البحريني  ال�شعب  وحدة  اأن  اجلمعية  وترى 

الرا�شخة  القواعد  لبناء  الأ�شيل  املرجع  متثل 

البحرين  م�شرية  اأثبتت  وقد  مزدهر،  مل�شتقبل 

ال�شائدة  الت�شامح  اأخالقيات  اأن  التاريخية 

كانت  البحرين  ل�شعب  الثقافية  املوروثات  يف 

عامال رئي�شا يف ثبات م�شرية التنمية ال�شاملة 

القت�شادي  والرخاء  ال�شيا�شي  وال�شتقرار 

الأمن  تر�شيخ  ويف  والفكري  الثقايف  والرقي 

تاريخ  واأن  املجتمعي،  وال�شلم  والأمان 

البحرين اأكد اأن املجتمع بكل تالوينه وطوائفه 

واحدة  وحدة  والعقائدية  الدينية  وانتماءاته 

متما�شكة يف بقوة ملتحمة مع القيادة؛ من اأجل 

جتاوز كل الأزمات والعقبات التي حتول دون 

اأمننا وا�شتقرارنا«، داعيا اهلل �شبحانه وتعاىل 

اأن يحفظ مملكتنا الغالية قيادة و�شعبا.

يو�سف بوزبون



بيانات الخبر
اليوم

التاريخ
الخبر

جهة النشر
الصفحة

العدد
الرابط اإللكتروني

03حمليات www.alayam.com

الأربعاء 8 �شعبان  1441ـ العدد 11316 

Wednesday 1st April 2020 - No. 11316

اإعالميون وتربويون: ال�شراكة بني »الرتبية«

 و»االإعالم« قدمت اأمنوذًجا ال�شتدامة التعليم

39 فائًزا اأ�شبوعًيا يف م�شابقة 
»املرور« لت�شجيع ا�شتخدام اخلدمات االإلكرتونية

اأكد نا�شطون تربويون واإعالميون 

لوكالة اأنباء البحرين )بنا( اأن التعاون 

بني وزارتي الرتبية والتعليم و�شوؤون 

حتقيق  الأمثلة يف  اأروع  ميثل  الإعالم 

اأبناء  حق  �شمان  يف  الأهداف  اأنبل 

اململكة يف ا�شتكمال حت�شيلهم العلمي 

ظل  يف  ال�شتثنائية  الظروف  هذه  يف 

انت�شار فريو�س كورونا )كوفيد 19(، 

عرب جعل التعليم عن بعد متاحاً جلميع 

العمرية  فئاتهم  اختالف  على  الطلبة 

ومراحلهم الأكادميية.

واأعرب الباحث الرتبوي وامل�شرف 

يف  م�شتقبل  التعليم  ح�شاب  على 

د.   ،@education.bh الن�شتغرام 

وتقديره  �شكره  عن  حبيب  فا�شل 

هذه  على  الإعالم  �شوؤون  وزارة  اإىل 

بالتعاون  املتميزة  التعليمية  املبادرة 

معترباً  والتعليم،  الرتبية  وزارة  مع 

تعد  اإذ  م�شبوقة،  غري  املبادرة  هذه 

نظًرا  املنطقة،  يف  نوعها  من  الأوىل 

وهو  منه  انطلقت  الذي  النبيل  للهدف 

ما  وهو  والتعلّم،  التعليم  ا�شتدامة 

)التعليم  الرابع  الهدف  مع  ين�شجم 

 17 الـ  الأممية  الأهداف  من  اجليد( 

اململكة  وروؤية  امل�شتدامة،  للتنمية 

ال�شحفي  الكاتب  قال  بدوره،   .2030

اإبراهيم النهام اإن التطورات املت�شارعة 

اأو  وو�شائط  التكنولوجي  احلقل  يف 

و�شائل الت�شال انعك�شت اإيجاباً يف رفد 

اجلوانب الرتبوية والتعليمية، وتعزيز 

التعليم عن بعد كثقافة ونهج حياة.

ال�شحفية  الكاتبة  قالت  بدورها، 

مرئية  درو�س  ن�شر  اإن  جنيب  �شارة 

املعلمني،  اأف�شل  من  نخبة  تنفذها 

قناة  مثل  و�شائل  عدة  وا�شتخدام 

الرتبية  بوزارة  اخلا�شة  اليوتيوب 

والتعليم، وتلفزيون البحرين وعر�شهم 

ب�شكل متكرر �شيتيح للطلبة قدًرا كبرًيا 

الإ�شكاليات  و�شيعالج  املرونة،  من 

املرتبطة ب�شعوبة التوا�شل بني املعلم 

والطالب.

الظرف  اأن  جنيب  واأو�شحت 

ال�شتثنائي املتمثل يف انت�شار فريو�س 

كورونا على م�شتوى العامل، وجمريات 

الأحداث يف مملكة البحرين وما تبعها 

و�شع  احرتازية  وتدابري  اإجراءات  من 

على عاتق اجلميع م�شوؤولية م�شرتكة، 

لفتة اإىل اأن ما قامت به وزارتا �شوؤون 

اإنتاج  من  والتعليم  والرتبية  الإعالم 

هو  والدرو�س  للحلقات  ا�شتثنائي 

الذي  البناء  والتعاون  للتفاعل  ترجمة 

ي�شل يف م�شلحة الطلبة.

بدوره، قال نواف عبدالرحمن خبري 

البحرين  جمعية  �شر  واأمني  التقنية 

كورونا  جائحة  »اإن  الذكية  للمدن 

�شكلت حتدياً للجميع وبخا�شة للقطاع 

تفّردت  البحرين  ولكن  التعليمي، 

بنموذجها التعليمي وا�شتغالل التقنية 

طلبة  على  الفائدة  لتعميم  احلديثة 

املدار�س يف هذه الظروف ال�شتثنائية«.

�شالح  الرتبوي  قال  جهته،  من 

منف�شالً  يعد  مل  الإعالم  اإن  احلايكي 

بل  والرتبوي،  الجتماعي  الو�شع  عن 

اأ�شبح ي�شكل جزًءا رئي�ًشا ومهًما ي�شتند 

عليه املجتمع يف عملية نهو�شه ورقّيه. 

وملا كان لقرار اإيقاف الدرا�شة ا�شتثنائًيا 

حكومة  فاإن  به،  اخلا�شة  تداعياته 

الإعالم  ا�شتخدام  ارتاأت  البحرين 

تربويًّا  دجًما  فكان  التعليم،  ل�شالح 

رائًعا حلقلني يعتربان من اأهم احلقول 

املجتمعية.

عملية  اأن  احلايكي  واأ�شاف 

افتتاح القنوات التلفزيونية التعليمية 

الرتبوية جاءت ا�شتثماًرا لوقت الطلبة 

العملية  يدفع  فيما  اأوقاتهم  و�شغل 

بذلك  وي�شمن  التعلمية،   - التعليمية 

ا�شتمرارهم مع املقررات الدرا�شية وعدم 

انقطاعهم عنها.

نحو  الدفع  يف  للمرور  العامة  الإدارة  جهود  �شمن 

اإدارة  مدير  كّرم  اإلكرتونيا،  املرورية  املعامالت  اإجناز 

الفائزين  اأحد  �شهاب،  حممد  �شالح  املرورية  الثقافة 

وعددهم  الإلكرتونية،  اخلدمات  م�شتخدمي  من  اأ�شبوعًيا 

اأ�شبوعياً  اجلائزة  تقدمي  الإدارة  توا�شل  فيما  فائًزا،   39

الوطنية(  )البوابة  لتطبيق  اأو�شع  ا�شتخدام  لت�شجيع 

 )eTraffic( املرور  خدمات  تطبيق  اأو   ،Bahrain.bh
املتوافر لالأجهزة الذكية اأو من�شات احلكومة الإلكرتونية، 

املنجزة  املعامالت  عدد  و�شل  وقد  �شداد،  واأجهزة 

اإلكرتونًيا يف 2019 اإىل ن�شف مليون معاملة.

اجلائزة  اإن  املرورية  الثقافة  اإدارة  مدير  وقال 

الأ�شبوعية قيمتها 50 ديناًرا، وت�شتمر ملدة عام، وميكن 

من  بدعم  املقبل  يوليو  حتى  منها  ال�شتفادة  للجمهور 

ياأتي  وتخ�شي�شها  »امتياز«؛  البحرين  ت�شهيالت  �شركة 

ا�شتمراًرا لتطوير اخلدمات املرورية للجمهور والت�شجيع 

اإجناز  زمن  تخت�شر  التي  التكنولوجيا  ا�شتخدام  على 

املعاملة وتوفرها على مدار ال�شاعة، عرب اإجراءات مي�ّشرة 

وبكفاءة عالية.

�شمو ال�شيخة زين بنت خالد

االحتاد الدويل ملنظمات التدريب ي�شيد بخطوات البحرين يف مواجهة »كورونا«

م�شيًدا بالرعاية امللكية االأبوية التي يحظى بها االأيتام.. نا�شر بن حمد:

رعاية اليتيم هي اإحدى ركائز امل�شروع االإ�شالحي جلاللة امللك

جمل�س  اجتماع  موؤخًرا،  ُعقد 

ملنظمات  الدويل  الحتاد  اإدارة 

الب�شرية  املوارد  وتنمية  التدريب 

برئا�شة الدكتور اإبراهيم بن خليفة 

اإدارة  جمل�س  رئي�س  الدو�شري 

الحتاد املنتخب.

متر  التي  للظروف  ونظًرا   

بها معظم دول العامل؛ فقد مت عقد 

الجتماع عن ُبعد، و�شم 15 ع�شًوا 

الإدارة من معظم دول  من جمل�س 

العامل ميثلون القارات املختلفة.

الجتماع، مت منح  بداية   ويف 

فر�شة لكل فرد ل�شرح الأو�شاع يف 

بالده، ولقد انتهز الدكتور الدو�شري 

الفر�شة بعد اأن انتهى اجلميع من 

الو�شع  بتو�شيح  معاناتهم  �شرح 

يف البحرين واخلطوات ال�شتباقية 

والت�شهيالت  اململكة  اتخذتها  التي 

واملقيمني،  للمواطنني  منحت  التي 

اإعجابهم  اجلميع  اأبدى  حيث 

الحرتازية  بالإجراءات  ال�شديد 

التي اتخذتها البحرين، ما يدل على 

للتعامل  احلكيمة  الدارة  وجود 

والوعي  انت�شاره  ومنع  الوباء  مع 

ال�شعبي.

جدول  اإىل  املجل�س  انتقل  ثم   

من  العديد  اإقرار  مت  حيث  العمال 

الربامج واملناق�شات عن بعد يف ظل 

تقدمي  واإمكانية  الراهنة،  الأو�شاع 

الب�شرية  التنمية  يف  ال�شت�شارات 

التي  الدول  لبع�س  والنف�شية 

تاأثرت اأكرث من غريها جراء جانحة 

كورونا )كوفيد-19(.

تاأجيل  على  التفاق  مت  وقد   

واملقرر  لالحتاد  العاملي  املوؤمتر 

العام  نهاية  حتى  الهند  يف  عقده 

خماطبة  على  املوافقة  ومتت 

غري  املدين  املجتمع  موؤ�ش�شات 

الفقرية،  الدول  الربحية يف بع�س 

اللوجي�شتي  الدعم  لتقدمي  وذلك 

ملكافحة هذا الوباء.

رفع �شمو ال�شيخ نا�شر بن حمد اآل خليفة 

و�شئون  اخلريية  لالأعمال  امللك  جاللة  ممثل 

امللكية  املوؤ�ش�شة  اأمناء  جمل�س  رئي�س  ال�شباب 

اآيات ال�شكر والتقدير  اأ�شمى  لالأعمال الإن�شانية 

امللك  اجلاللة  �شاحب  اجلميع ح�شرة  والد  اإىل 

املفدى  البالد  عاهل  خليفة  اآل  عي�شى  بن  حمد 

لالأعمال  امللكية  للموؤ�ش�شة  الفخري  الرئي�س 

�شموه  م�شيداً  ورعاه،  اهلل  حفظه  الإن�شانية 

بالرعاية امللكية الكرمية والهتمام الأبوي الذي 

يحظى به الأيتام يف مملكة البحرين، وحر�س 

والرعاية  اخلدمات  تقدمي خمتلف  على  جاللته 

لنكون �شنًدا وعوناً لأبناء مملكتنا الغالية التي 

تنعم بقيادة جاللة امللك املفدى وبدعم حكومته 

الأمري  امللكي  ال�شمو  �شاحب  برئا�شة  املوقرة 

خليفة بن �شلمان اآل خليفة رئي�س الوزراء املوقر 

�شلمان  الأمري  امللكي  ال�شمو  �شاحب  وموؤازرة 

بن حمد اآل خليفة ويل العهد نائب القائد الأعلى 

النائب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء.

جاء ذلك مبنا�شبة ذكرى يوم اليتيم العربي 

الذي ي�شادف اجلمعة الأوىل من اأبريل، حيث اأكد 

�شموه اأن رعاية اليتيم هي اإحدى ركائز امل�شروع 

الإ�شالحي جلاللة امللك املفدى، اإميانا من جاللته 

باأهمية دور اليتيم يف بناء املجتمعات والنهو�س 

به من اأجل خري �شعب البحرين الكرمي مبختلف 

من  اإىل حتقيقه  ن�شعى  الذي  الأمر  وهو  فئاته، 

خالل املوؤ�ش�شة امللكية لالأعمال الإن�شانية.

واأو�شح �شموه اأن املوؤ�ش�شة امللكية لالأعمال 

اليومي  عملها  و�شمن  حتر�س  الإن�شانية 

وب�شحتهم  بهم  والهتمام  اأبنائها  متابعة  على 

الرعاية  اأ�شكال  كافة  وتوفري  وتعليمهم 

و�شقل  تطورهم  يف  ت�شهم  التي  واخلدمات 

الكرمية  احلياة  توفري  جانب  اإىل  �شخ�شياتهم 

امل�شتقرة لهم ولأ�شرهم، من اأجل بناء جيل متعلم 

ينه�س بالوطن.

ال�شيد،  م�شطفى  الدكتور  اأعرب  جانبه  من 

الأمني العام للموؤ�ش�شة امللكية لالأعمال الإن�شانية، 

عن خال�س �شكره وتقديره اإىل جاللة امللك املفدى 

على اهتمام جاللته الدائم بتقدمي اأف�شل الرعاية 

لهم،  ال�شاحلة  البيئة  وتوفري  البحرين  لأيتام 

مثمنا الدعم الكرمي التي حتظى به املوؤ�ش�شة من 

قبل احلكومة املوقرة، م�شيًدا بجهود �شمو ال�شيخ 

نا�شر بن حمد اآل خليفة وقيادته للعمل الإن�شاين 

على  �شموه  وحر�س  مبا�شر  ب�شكل  للموؤ�ش�شة 

حتقيق روؤى وتطلعات جاللة امللك املفدى.

 واأ�شاف اأن »العمل على رعاية الأيتام هو 

والثواب  الأجر  له  اإن�شاين  وعمل  عظيم  �شرف 

اجلزيل من رب العاملني، ومن جاللة امللك املفدى 

تعلمنا الكثري يف اجلانب الإن�شاين والجتماعي 

املوؤ�ش�شة،  اأبناء  مع  لقاءاته  يف  ا  وخ�شو�شً

باأبنائه  الأب  لقاء  طابع  حتمل  اللقاءات  هذه 

اكت�شبنا  ومنه  بقربهم  ويفرح  ياأن�س  فجاللته 

جميع  اأن  موؤكداً  الأمر«،  هذا  اأهمية  وتعلمنا 

لتحقيق  العمل  يوا�شلون  املوؤ�ش�شة  موظفي 

روؤى وتطلعات جاللة امللك وتوفري كافة اأ�شكال 

والتعليمية  وال�شحية  الجتماعية  الرعاية 

والأ�شرية واملعي�شية لأ�شر املوؤ�ش�شة.

من�شة »ج�شر« تتيح 

للمواهب البحرينية عر�ض اإبداعاتها

اخلليفية  املربة  موؤ�ش�شة  اأعلنت 

وهي  »ج�شر«،  مبادرة  لتنفيذ  ا�شتعدادها 

مبادرة نوعية والأوىل من نوعها يف مملكة 

البحرين، وهي عبارة عن »من�شة العمل عن 

ُبعد والعمل املوؤقت«. 

واملكان  الفر�شة  املن�شة  هذه  وتوفر 

مواهبها  لعر�س  البحرينية  للمواهب 

على  العمل  ارباب  ي�شاعد  ما  وم�شاريعها، 

ايجاد الأ�شخا�س املنا�شبني للقيام بالأعمال 

التي ل تتطلّب التزاًما دائًما، حيث مت توقيع 

لتنفيذ  »فاجنارد«  �شركة  مع  تفاهم  مذكرة 

�شياق  امل�شروع �شمن  امل�شروع، وياأتي هذا 

م�شاعيها الهادفة لتعزيز �شراكتها املجتمعية، 

ومن منطلق ر�شالتها لتمكني ال�شباب وتنمية 

مهاراتهم العلمية والعملية؛ من اأجل حتقيق 

روؤية اململكة القت�شادية لعام 2030.

التطورات  عن  »نتج  املربة:  وقالت 

ثقافة  خلق  واملتالحقة  ال�شريعة  التقنية 

جديدة داخل �شوق العمل، ومنها العمل عن 

بعد والعمل املوؤقت املبني على اإجناز مهام 

حمددة«، م�شرية اإىل اأن »املن�شة �شت�شهم يف 

لل�شركات  ُيتيح  الذي  الأف�شل  املكان  توفري 

املزود  عن  البحث  والأفراد  واملوؤ�ش�شات 

الأمثل للخدمات املهنية املطلوبة؛ ف�شالً عن 

الوطنية  للمواهب  للرتويج  من�شة  كونه 

وت�شويقها على امل�شتويات املحلية والإقليمية 

والعاملية«.

�شمو  قالت  املبادرة؛  هذه  على  وتعليًقا 

رئي�س  خليفة  اآل  خالد  بنت  زين  ال�شيخة 

اخلليفية:  املربة  موؤ�ش�شة  اأمناء  جمل�س 

»ي�شعدنا التعاون مع �شركة )فاجنارد(؛ من 

اأجل اإطالق هذه املن�شة التي توفر �شوق عمل 

افرتا�شي ي�شتعر�س اإمكانات �شباب مملكة 

اململكة،  وخارج  داخل  ومواهبهم  البحرين 

لتحقيق  فر�شة  والأفراد  ال�شركات  ومينح 

توظيف  عرب  و�شهولة  مبرونة  الدخل 

قدراتهم وزيادة اإنتاجيتهم واإك�شابهم املزيد 

»ت�شعى  واأ�شافت:  املهنية«.  اخلربات  من 

مواكبة  اإىل  دائًما  اخلليفية  املربة  موؤ�ش�شة 

ال�شباب  اأجل متكني  من  العاملية  التوجهات 

وال�شتثمار يف امل�شتقبل مبا ُيعزز من مكانة 

وم�شاعدة  القت�شادية  البحرين  مملكة 

التنموية  امل�شرية  الإ�شهام يف  ال�شباب على 

جناحي  حازم  قال  جهته،  من  ال�شاملة«. 

املوؤ�ش�س واملدير ل�شركة »فاجنارد«: »ن�شكر 

موؤ�ش�شة املربة اخلليفية على التعاون معنا 

الإلكرتونية،  املن�شة  هذه  اإطالق  اأجل  من 

باأهمية  الكبري  وعيهم  على  ذلك  يدل  حيث 

لتعزيز  العاملية  التوجهات  اآخر  مواكبة 

بيئة  املوقع  هذا  و�شيوفر  اململكة،  اقت�شاد 

فر�س  على  للح�شول  لل�شباب  مثالية 

وتعزيز  متنوعة  جتارب  وخو�س  وظيفية 

كما  املهنية،  وقدراتهم  نف�شهم  يف  ثقتهم 

�شيخدم كافة فئات املجتمع من الباحثني عن 

اأعمال موؤقتة وال�شركات الباحثة عن اأن�شب 

اخلرباء مل�شاريعهم املختلفة«.

م�شتقبل  هو  بعد  عند  العمل  ُيعد 

التقليدي  لالقت�شاد  بديل  وهو  التوظيف، 

مرونة  من  يوفره  ملا  كامل  بدوام  والعمل 

بدوام  وللعاملني  للعاطلني  عمل  وفر�شة 

ويعتمد  مبكر.  تقاعد  وللمتقاعدين  جزئي 

اأو  العمل عن بعد على وظائف مرنة  نظام 

يتم  النحو  هذا  وعلى  م�شتقلة،  اأو  موؤقتة 

تكييفه مع احتياجات اللحظة. يفيد هذا النوع 

من العمل كالً من ال�شركات وامل�شتهلكني يف 

�شوق العمل.

 �شمو ال�شيخ نا�شر بن حمد

د. اإبراهيم الدو�شري
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نتابع اأو�ساع رعايا اململكة عن كثب.. �سفري البحرين لدى اململكة املتحدة:

تـــاأمـــيــن عـــــودة 835 بحـــريــنــًيــا من بــريـطــانــيــــا

حمرر ال�ش�ؤون املحلية:

اململكة  لدى  البحرين  مملكة  �شفري  اأكد 

خليفة،  اآل  حممد  بن  ف�از  ال�شيخ  املتحدة 

امل�اطنني  لأو�شاع  كثب  عن  ال�شفارة  متابعة 

املتحدة،  اململكة  يف  امل�ج�دين  البحرينيني 

وذلك  البالد،  �شفارة  تغطيها  التي  والدول 

ا�شتباقية  خطًطا  ال�شفارة  و�شعت  ان  بعد 

فريو�س  انت�شار  ازمة  مل�اجهة  لال�شتعداد 

ك�رونا- ك�فيد 19، مكنتها من ت�فري اف�شل 

ال�شبل واخلدمات للرعايا البحرينيني.

نح�  اإن  لـ»الأيام«  ف�از  ال�شيخ  وقال 

م�ج�دين  كان�ا  بحرينًيا  م�اطًنا   1011

الآن �ش�ى  يتبَق منهم  املتحدة، مل  اململكة  يف 

176 م�اطًنا م�زعني ما بني طلبة، وزائرين، 

ال�شفارة،  وم�ظفي  العمل،  بغر�س  ومقيمني 

وذلك بعد اأن مت تاأمني ع�دة 80% منهم.

 105 نح�  اىل  ف�از  ال�شيخ  واأ�شار 

ل  طالًبا   798 اأ�شل  من  بحرينيني  طالب 

اأن عاد اىل  زال�ا م�ج�دين يف بريطانيا بعد 

من  ال�شفارة  متكنت  فيما  معظمهم.  البحرين 

طالًبا   20 لنح�  ال�شفر  تذاكر  قيمة  ت�شديد 

مبالغ  تكبدوا  قد  كان�ا  الذين  من  بحرينًيا 

الرحالت  اإلغاء  ومت  منت خط�ط،  على  طائلة 

دون تع�ي�شهم، واآخرين مل تعد املبالغ لديهم 

كافية لت�شديد قيمة التذاكر.

امل�اطنني  جمم�ع  اأن  ف�از  ال�شيخ  واأكد 

ال�شفارة  تغطيها  التي  الدول  يف  كان�ا  الذين 

ه� 8 م�اطنني ب�اقع 7 م�اطنني يف ايرلندا، 

ه�لندا،  يف  واآخر  ال�ش�يد،  يف  وم�اطن 

ل  فيما  البحرين.  اىل  اإعادتهم  تاأمني  مت  حيث 

ا�شبانيا  من  كل  يف  بحريني�ن  رعايا  ي�جد 

والرنويج.

واأو�شح ال�شيخ ف�از اأن نح� 61 م�اطًنا 

زيارة  كان�ا يف  بحرينًيا من جمم�ع 1011 

للمملكة املتحدة، قد عاد منهم اىل البحرين 52 

م�اطًنا ومل يبَق منهم حالياً �ش�ى 8 م�اطنني 

لظروف خمتلفة. فيما كان هناك 66 بحرينًيا 

عاد  قد  املتحدة  اململكة  يف  ويعمل�ن  يقيم�ن 

معظمهم ومل يبَق منهم �ش�ى 13 م�اطًنا.

بريطانيا  لدى  اململكة  �شفري  وك�شف 

اأن �شفارة اململكة قد تلقت خالل  ال�شيخ ف�از 

مكاملة  اآلف   4 من  اأكرث  املا�شيني  ال�شب�عني 

وبريطانيني،  خليجيني  واأ�شقاء  م�اطنني  من 

اللكرتونية  ال��شائل  من  ال�شفارة  كما عززت 

مت  والتي  البحرينية،  اجلالية  مع  للت�ا�شل 

ر�شالة   5000 من  اأكرث  اإر�شال  مب�جبها 

اأفراد  اىل  بريدية  ور�شائل  ق�شرية،  ن�شية 

اجلالية تت�شمن ار�شادات وتعليمات.

قد  ال�شفارة  اأن  ف�از  ال�شيخ  اأو�شح  كما 

امل�اد  من  جمم�عة  اإي�شال  تاأمني  من  متكنت 

ال�شحية »اأقنعة، مطهرات، قفزات« لأكرث من 

والدول  املتحدة،  اململكة  يف  بحرينًيا   150

اململكة  رعايا  ل�شيما  �شفارتنا،  تغطيها  التي 

املت�اجدين هناك بهدف العالج واملرافقني لهم، 

البحرينيني  متناول  ت�فرها يف  اىل  بال�شافة 

طريق  يف  هيرثو  مطار  مغادرتهم  خالل 

ع�دتهم اىل ال�طن.

وخليجًيا، اأكد �شفري اململكة لدى بريطانيا 

 500 من  اأكرث  مع  ت�ا�شلت  قد  ال�شفارة  اأن 

م�اطن من رعايا دول خليجية اخرى لت�شهيل 

اخلليج  طريان  منت  على  �شفرهم  ترتيبات 

بالعزل  املتعلقة  الإر�شادات  كافة  وت�فري 

البحرين،  اأر�س  اىل  و�ش�لهم  عند  املنزيل 

وكذلك ت�شهيل كافة اأم�رهم يف هذه الظروف 

ال�شتثنائية. 

اأو�شاع  ظل  يف  ال�شفر  ترتيبات  وح�ل 

عاملية �شعبة جداً ل�شيما يف ظل اجتاه الكثري 

اأكد  رحالتها،  لتعليق  اجل�ية  اخلط�ط  من 

حر�ش�ا  قد  ال�شفارة  م�ظفي  اأن  ف�از  ال�شيخ 

الت�ا�شل  املا�شيني على  على مدار ال�شب�عني 

مع كافة خط�ط الطريان لرتتيب احلج�زات، 

وتعديلها وكذلك املطالبة بتع�ي�شات للطلبة 

الذين حجزوا على منت خط�ط خمتلفة للع�دة 

الربيطانية،  »اخلط�ط  منها  البحرين  اىل 

اجل�ية  اخلط�ط  الماراتية،  الحتاد،  طريان 

العمانية« وغريها، ومت اإلغاء رحالتهم، المر 

دفع  ما  لهم،  مالية  ترتيب عليه خ�شائر  الذي 

ال�شفارة للتدخل وت�فري حج�زات بديله لهم.

هناك  كان  »نعم  ف�از  ال�شيخ  وقال 

بطبيعة  نتجت  التحديات  وهذه  حتديات، 

انت�شار  خلفها  التي  التداعيات  عن  احلال 

رحالت  تعليق  واأبرزها  عاملي،  ب�شكل  املر�س 

فلدينا عدد كبري من  الطريان،  بع�س خط�ط 

الطلبة كان�ا ين�ون الرج�ع اىل البحرين على 

األغت  اخلط�ط  وهذه  خمتلفة،  خط�ط  منت 

ي�شافروا  اأن  املفرت�س  من  كان  التي  رحالتها 

تكبدوا  الطلبة  ه�لء  وبالتايل  متنها،  على 

مبالغ كبرية ومل يعد مبقدورهم �شراء تذاكر 

م�افقة  بعد  احلمد  وهلل  متكنا  وقد  جديدة، 

 20 نح�  قيمة  ت�شديد  من  اخلارجية  وزارة 

تذكرة لإعادة بحرينيني اىل ال�طن، وكذلك من 

�شداد املتبقي من قيمة تذاكر اآخرين، وذلك كي 

منكنهم من الع�دة«.

بحريني�ن  م�اطن�ن  »هناك  واأ�شاف 

مطار  ومنها  خمتلفة  مطارات  يف  علق�ا 

بريمنغهام، ومان�شت�شر، ولندن، وذلك ب�شبب 

رحالت  اإلغاء  عن  نتجت  التي  الرباك  حالة 

من  لبد  وكان  املتحدة،  اململكة  داخل  ج�ية 

بتاأمني  قمنا  وبالفعل  �شيء،  وفعل  التحرك 

الذين  من  م�اطًنا  لـ20  فنادق  حج�ازات 

واجه�ا �شع�بات يف ت�شديد قيمة القامة يف 

هذه الفنادق«.

الكثري من  اأن هناك  »اإننا ل نن�شى  وتابع 

وكان�ا  بعيدة،  مدن  يف  مقيم�ن  البحرينيني 

يخطط�ن لل�شفر اىل لندن عرب رحالت طريان 

داخلي ومن ثم الع�دة عرب مطار هيرثو على 

لكن  اخلليج،  طريان  ال�طنية  الناقلة  منت 

ب�شبب الأو�شاع التي فر�شها انت�شار املر�س، 

الداخلية  الرحالت  من  العديد  اإلغاء  مت  فقد 

من  التحرك  ا�شت�جب  ما  وهذا  بريطانيا،  يف 

وتذاكر  اأجرة  �شيارات  حجز  وتاأمني  قبلنا، 

قطارات لـ40 م�اطًنا بحرينًيا من الذين بات�ا 

تاأمني  اأجل  من  البعيدة،  املدن  عالقني يف هذه 

و�ش�لهم اىل لندن كي يتمكن�ا من الع�دة اىل 

البحرين على منت طريان اخلليج«.

فرتة  خالل  الكبري  املجه�د  هذا  وح�ل 

للغاية،  �شعبة  ظروف  ظل  ويف  وجيزة، 

اخلطط  ان  �شك  »بال  ف�از  ال�شيخ  قال 

الت�ا�شل  و�شائل  دور  تفعيل  امل�شبقة، وكذلك 

الجتماعي، وتطبيقات الت�ا�شل، اأ�شهم ب�شكل 

كبري يف ت�شهيل ال��ش�ل اىل امل�اطن واي�شال 

د�شنتها  التي  الت�عية  حمالت  عرب  املعل�مة 

ال�شفارة على هذه امل�اقع والتطبيقات«.

فئات،   5 اىل  رعايانا  ق�شمنا  »لقد  وتابع 

حالت  من  يعان�ن  والذين  املر�شى  وهي 

والعاملني،  املقيمني  ال�شياح،  الطلبة،  خطرة، 

منت�شب� ال�شفارة واأ�شرهم، ووفق هذا التق�شيم 

متكنت ال�شفارة وعرب ملحقياتها من الت�ا�شل 

املبا�شر،  الت�شال  عرب  امل�اطنني  جميع  مع 

امل�شاعدة  وتقدمي  احتياجاتهم  ومتابعة 

املمكنة«.

ق�شدوا  الذين  امل�اطنني  فئة  وح�ل 

بريطانيا بغر�س العالج، ومنهم من يعان�ن 

»وفق  ف�از  ال�شيخ  قال  حرجة،  حالت  من 

قبل  من  حتديثها  مت  ور�شد  اإح�شائيات  اآخر 

مل  م�اطًنا،   39 عددهم  كان  فقد  ال�شفارة، 

ت�ا�شلت  وقد  م�اطًنا،   13 �ش�ى  منهم  يتبَق 

معهم ال�شفارة ل�شيما احلالت احلرجة منهم 

والذين بات�ا الآن يقيم�ن خارج امل�شت�شفيات، 

امل�اد  من  احتياجاتهم  كافة  تاأمني  وا�شتطعنا 

واي�شالها  الرئي�شية،  والحتياجات  الغذائية، 

بقاءهم  ن�شمن  كي  وذلك  اإقامتهم،  مقرات  اىل 

اآمنني يف مقرات �شكنهم«.

باإي�شال  حالياً  ال�شفارة  »تق�م  وتابع 

الأدوية وامل�شتلزمات الطبية التي قل ت�فرها 

لزيادة  نتيجة  الفرتة  الأ�ش�اق خالل هذه  يف 

اإما  اإي�شالها  يتم  اأن  ونحر�س  عليها،  الطلب 

ب�شكل مبا�شر، او عرب الطرود الربيدية، كذلك 

يتلق�ن  الذين  املر�شى  نقل  على  حالياً  نعمل 

العالج واملتابعة يف م�شت�شفيات بريطانية من 

واإىل العيادات التي يتطلب عليهم مراجعتها، 

وذلك بهدف تاأمني �شالمتهم، وتقليل اأي فر�س 

قد ت�ؤدي اىل ا�شابتهم بالعدوى«.

اململكة  لدى  البحريني  ال�شفري  واأو�شح 

مع  بالت�ا�شل  قامت  قد  ال�شفارة  اأن  املتحدة 

الك�ادر الطبية البحرينية العاملة يف اململكة 

من خرباتهم  ال�شتفادة  بهدف  وذلك  املتحدة، 

بفريو�س  بحريني  م�اطن  اأ�شيب  ل�  فيما 

ك�رونا- ك�فيد 19 هناك.

ال�شفارة  قامت  »لقد  ف�از  ال�شيخ  وقال 

على  بالعتماد  املعل�مات  من  �شبكة  بتك�ين 

ك�ادر طبية بحرينية عاملة يف احلقل الطبي 

امل�ؤ�ش�شة  اإن  ل�شيما  املتحدة،  اململكة  يف 

الربيطانية  احلك�مية  ال�طنية  ال�شحية 

ما  وه�  والعالج،  املر�س  اختبارات  حتتكر 

بالن�شبة  خ�ش��شاً  كثرية  مب�شاكل  ت�شبب 

لالجانب واملقيميني يف بريطانيا وذلك ب�شبب 

نق�س المكانات«.

للطلبة  الأكادميي  امل�شتقبل  وح�ل 

اململكة  يف  يدر�ش�ن  الذين  البحرينيني 

املتحدة، قال ال�شيخ ف�از »لقد قامت ال�شفارة 

وامللحقية الثقافية باجلامعات التي يدر�ش�ن 

ُبعد،  الدرا�شة عن  اإمكانية  لبحث  فيها، وذلك 

ت�شمن  حل�ل  اىل  ال��ش�ل  من  متكنا  وقد 

عدم تاأثر التح�شيل الأكادميي للطلبة يف ظل 

العامل،  بها  مير  التي  ال�شتثنائية  الظروف 

والتي ت�شت�جب اأن ن�شع �شالمتهم على راأ�س 

هرم اأول�ياتنا«.

�ل�شيخ فو�ز بن حممد �آل خليفة

 خالل املوؤمتر ال�سحفي للفريق الوطني ملواجهة »كورونا«.. القائد: 

مــراقــبــة املــعــزولــن اإلــكــرونــًيــا لــ�ــســمــان عـــدم مــغــادرتــهــم
متام اأب��شايف :

للحك�مة  التنفيذي  الرئي�س  ـــد   اأك

اللكرتونية حممد علي القائد على اأن 60% من 

اخلدمات احلك�مية تتم اإلكرتونًيا، م�شدًدا على 

الإلكرتوين  للتح�ل  حالًيا  يجري  العمل  اأن 

اىل  لت�شل  تدريجي  ب�شكل  املتبقية  للن�شبة 

 .%90

اأم�س  عقد  م�ؤمتر�شحفي  يف  القائد   وقال 

املانع،  وليد  ال�شحة  وزارة  وكيل  بح�ش�ر 

للت�شدي  الطبي  ال�طني  الفريق  واأع�شاء 

مناف  طبيب  مقدم   19 ك�فيد  ك�رونا-  لـ 

املعدية  المرا�س  وا�شت�شارية  القحطاين، 

الف   60 اإن  ال�شلمان  جميلة  ال�شحة  ب�زارة 

واٍع«  »جمتمع  تطبيق  يف  �شجل�ا  قد  �شخ�س 

على  حتت�ي  اإلكرتونية  من�شة  ي�شكل  الذي 

كافة الر�شادات والحرتازت.  

واملقييمن  امل�اطنني  كافة  القائد   ودعــا 

تزيد  �ش�ف  الــذي  التطبيق  يف  للت�شجيل 

ان  عن  كا�شًفا  القادمة،  اليام  خالل  فعاليته 

للعزل  الذين يخ�شع�ن  ال�شخا�س  من   %90

حالت  �شجلت  فيما  به.  التزم�ا  قد  املنزيل 

فردية. 

 واأكد القائد على اأن التطبيق املدعم باآليات 

الذي  ال�شخ�س  قام  اذا  ما  تك�شف  اإلكرتونية، 

اإقامته  مقر  غادر  قد  املنزيل  للعزل  يخ�شع 

ب�شكل دقيق يطلب من ال�شخ�س التقاط �ش�رة 

حتديد  نظام  وفق  م�قعها  حتديد  يتم  له 

امل�اقع. 

اأن  على  القائد  اأكد  اآخــر،  �شعيد   وعلى 

اإ�شدارها  يتم  ال�شخ�شية  البطاقات  جميع 

ال�شخ�شي  للح�ش�ر  احلاجة  دون  اإلكرتونًيا 

�ش�اء للم�اطنني اأو املقيميني، كا�شًفا عن اإعفاء 

احل�ش�ر  من  �شنة   10-5 من  العمرية  للفئة 

ال�شخ�شي لأخذ الب�شمة. 

 ولفت القائد اإىل اأن الجانب فقط الذين ل 

ي�جد لهم ب�شمة الكرتونية يف نظم املعل�مات، 

اىل  ال�شخ�شي  �شي�شت�جب ح�ش�رهم  من  هم 

اإىل  لفًتا  ال�شكانية،  البطاقة  اإ�شدار  مقرات 

الحد  من  اعتباًرا  و�شعها  مت  قد  تغريات  اأن 

املا�شي تق�شي بتغري م�اعيد العمل يف مراكز 

وفرع  عي�شى  مدينة  فرعي  يف  اله�ية  بطاقة 

تعزيز  مع  ظهًرا،   2 اىل   8 من  �شلمان  ميناء 

الجتماعي  التباعد  ت�شمن  ا�شتيعابية  طاقة 

للمراجعني. 

 و�شدد القائد على اأن احلك�مة اللكرتونية 

تعمل ب�شكل م�شاند لكافة وزارات وم�ؤ�ش�شات 

لآلف  اللــكــرتوين  الدعم  اأجــل  من  الدولة 

امل�ظفني الذين ينجزون اأعمالهم عن بعد، لفًتا 

والتعليم  الرتبية  وزارة  مع  بارز  تعاون  اىل 

لتعزيز املن�شات التعليمية. 

وزارة  وكيل  ك�شف  اآخــر،  �شعيد   على 

ال�شحة وليد املانع عن حمالت فح�س ع�ش�ائية 

العا�شمة  حمافظة  يف  ملناطق  ترتيبها  �شيتم 

بهدف  البحرين.  ودرة  البديع.  �شارع  وكذلك 

عن  املبكر  والك�شف  املجتمع،  و�شالمة  حماية 

ال�شابة، وتقليل فر�س العدوى بني الفراد. 

يف  الفح�س  خدمة  عن  املانع   وك�شف 

ال�شيارة والتي �شيتم ت�فريها يف مركز اأر�س 

الطبية  اخلدمات  كافة  ت�فر  والتي  املعار�س 

الالزمة للتعامل مع فريو�س ك�رونا- ك�فيد 
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 واأكد املانع على تعاون كبري بني البحرين 

جمالت  يف  ال�شع�دية  العربية  واململكة 

الفح�س الطبي، وتبادل اخلربات، لفًتا اىل اأن 

الكثري من امل�شتلزمات الطبية يتم ت�فريها من 

اأن امل�اطن  قبل ال�شع�دية. م�شدًدا املانع على 

وكذلك  بحريني،  ه�  البحرين  يف  ال�شع�دي 

ال�شع�دية ه� �شع�دي يف ظل  البحريني يف 

تعاون كبري بني البلدين. 

ال�شحي  واحلجر  العالج،  ت�فري   وح�ل 

الرتخي�س  مت  قد  انه  املانع  قال  الحــرتازي 

ت�فري  مت  اخلا�س، حيث  القطاع  من  ملزودين 

العداد  تزايد  مرجًحا  الغاية،  لهذه  فندقيني 

القادمة يف ظل تعاون كبري بني  الفرتة  خالل 

القطاعني. 

القطاع  اإ�ــشــراك  اأن  على  املانع   و�شدد 

ك�فيد  ك�رونا-  فريو�س  عالج  يف  اخلا�س 

جاء  ال�شحة،  وزارة  ا�شرتاطات  وفق   19

على  العالج  يتلقى  اأن  يريد  من  رغبة  لتلبية 

نفقته اخلا�شة يف القطاع اخلا�س. م�ؤكًدا على 

ان اخلدمات الطبية والرعاية ال�شحية ملر�شى 

ك�فيد 19 هي جمانية للم�اطنني واملقيمني يف 

امل�شت�شفيات واملراكز احلك�مية. 

اإن البحرين قد حققت جتربة   وقال املانع 

اأن  بعد  الفريو�س  مكافحة  جمال  يف  فريدة 

دخلت البالد اأ�شب�عها ال�شاد�س �شمن التحدي 

على  فعلًيا  ذلك  ي�ؤثر  اأن  دون  املر�س،  لهذا 

مت�شع  هناك  حيث  الطبيعية،  النا�س  حياة 

كبري اأمام الفراد للخروج من منازلهم لق�شاء 

احتياجاتهم ال�شرورية. 

متكن  الطبي  الفريق  ان  املانع   واأكــد 

تتجاوز  ا�شتيعابية  طاقة  اىل  ال��ش�ل  من 

ت�فري طاقة  ا�شغالها حيث مت  م�شت�ى  بكثري 

مل  فيما  �شريًرا   1167 تتجاوز  ا�شتيعابية 

القطاع  يف  �شريًرا   277 �ش�ى  منها  ي�شغل 

العام. وكذلك 5 اأ�شرة يف القطاع اخلا�س من 

احلجر  اما  اخلا�س.  القطاع  يف   172 ا�شل 

ال�شحي الحرتازي فقد مت ا�شغال 277 �شريًرا 

فقط يف احلجر الحرتازي من ا�شل 2504 يف 

 19 اىل  بال�شافة  العام،  القطاع  م�شت�شفيات 

�شريًرا فقط من ا�شل 420 �شريًرا مت ا�شغالها 

يف ذات القطاع. 

الطاقة  العمل يجري لرفع  اأن  املانع   واأكد 

امل�قع  ان  اىل  لفًتا   ،444 خلط  ال�شتيعابية 

ال�شغط،  يخفف  ت�فريه  مت  الذي  اللكرتوين 

داعًيا اجلمه�ر اىل التبليغ اللكرتوين. 

ال�طني  الفريق  ع�ش�  ــد  اأك ــك،  ذل  اإىل 

للت�شدي لك�رونا مقدم طبيب القحطاين على 

�شحي  نظام  بناء  من  متكنت  البحرين  اأن 

ق�ي عرب بناء خمتربات للفح�س والتي تقدر 

طاقتها العملية بـ 2000 فح�س ي�مًيا وهي 

وتعدادها  اململكة  بحجم  مقارنة  كبرية  ن�شبة 

ال�شكاين. 

دخلت  قد  البحرين  اإن  القحطاين   وقال 

 19 ك�فيد  حتدي  �شمن  ال�شاد�س  اأ�شب�عها 

كافة  ت�ؤثر  ل  ان  على  ال�شلطات  عملت  حيث 

الإجراءات على حياة النا�س الطبيعية. 

ال�شحي  النظام  ان  على  القحطاين   و�شدد 

على  املحافظة  على  حر�س  قد  البحريني 

بكافة  تزويدها  عرب  الطبية  الط�اقم  �شالمة 

لها  دورية  فح��شات  واجــراء  ــرتازات،  الح

ل�شمان عدم انتقال العدوى اليها. 

من  يجري  العمل  ان  القحطاين  ــد   واك

املر�س  ملجابهة  اململكة  جاهزية  رفع  اأجــل 

على  تق�م  التي  ال�شرتاتيجية،  اخلطة  �شمن 

اأن  اىل  القحطاين  املخالطني.،  ولفت  فح�س 

يثبت  ملن  العالج  تقدمي  على  تق�م  اخلطة 

ان  اىل  الع�ش�ائي، لفًتا  الفح�س  اإ�شابته عرب 

الفح�س الع�ش�ائي قد اخذ يف العتبار الطاقة 

ال�شتيعابية لدى ال�شلطات ال�شحية. 

طفرة  حدوث  القحطاين  ي�شتبعد   ومل 

القادمة،  الفرتة  خالل  امل�شابني  اعــداد  يف 

ن�شعر  ان  يجب  ل  ارتفاع  اأي  اأن  معترًبا 

ياأتي  الرتــفــاع  اإن  حيث  باخل�ف  ازاءه 

على  اخلناق  لت�شييق  ويهدف  تدريجًيا، 

على  القحطاين  واأكد  العدوى،  انتقال  فر�س 

تق�م  يتبع خطًطا عالجية  الطبي  الفريق  ان 

�شحًيا  امل�شاب  حالة  تده�ر  تفادي  على 

اىل  لفًتا  احلي�ية،  العالمات  مراقبة  عرب 

من  متدنًيا  م�شت�ى  ت�شجل  البحرين  اأن 

اىل  ن�شبة  ال�شابة  نتيجة  ال�فاة  حالت 

م�ؤ�شرات  وفق  �شجلت  التي  ال�شابات  اعداد 

العاملية.  القيا�س 

طبية  بح�ًثا  ان  اىل  القحطاين   واأ�شار 

مراكز  مــع  بالتعاون  ــرى  جت بحرينية 

تفا�شيل  ا�شتعرا�س  فيها  يتم  دولية  بحثية 

الفريو�س  مع  بالتعامل  البحرينية  التجربة 
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المرا�س  ا�شت�شارية  اأكدت  جانبها،   من 

من   %18 اأن  ال�شلمان  جميلة  املعدية 

 19 ك�فيد   – ك�رونا  بفريو�س  امل�شابني 

الطبي  البرتوك�ل  وفق  للعالج  يخ�شع�ن 

املتبع. 

 268 ا�شل  من  انه  اىل  ال�شلمان   ولفتت 

يف  حالتان  فقط  ي�جد  الن  قائمة  حالة 

قد  حالة   470 هناك  اأن  م��شحة  العناية، 

ال�شحي.  احلجر  من  بالفعل  خرج�ا 

ـــه ـــن ـــي ـــس ـــد� ت مـــــنـــــذ  واٍع«  »جمـــــتـــــمـــــع  لــــتــــطــــبــــيــــق  ــــتــــخــــدم  مــــ�ــــس األــــــــــــف   60 

ال�سعودية  قــبــل  مـــن  تـــوفـــريهـــا  ــم  ــت ي الــطــبــيــة  ــتــلــزمــات  املــ�ــس مـــن  ــكــثــري  ال  املــــانــــع: 

املــتــبــع ـــوكـــول  ـــروت وفــــق  ال لــلــعــالج  يــخــ�ــســعــون  ــابــن  املــ�ــس مـــن   % 18  ال�سلمان: 

يومًيا  فــحــ�ــص   2000 اإجـــــــراء  تــ�ــســتــوعــب  الــبــحــريــنــيــة  املـــخـــتـــرات   الـــقـــحـــطـــاين: 

جانب من �ملوؤمتر �ل�شحفي للفريق �لوطني ملو�جهة »كورونا«
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باإ�شراف: يا�شمني �شاهني

كورونا بال قيم اأخالقية.. فاحذروه والتزموا بالتعليمات الوقائية !
لقد اأثبت فريو�س كورونا، منذ �شهر فرباير 2020 م، اأنه ل يعرتف ولو 

همه  واأن  والإن�شانية،  الأخالقية  بالقيم  املئة  يف  تريليون  من  واحد  بن�شبة 

الوحيد هو الفتك بالب�شرية جمعاء، فقد و�شع لنف�شه اأولويات يف ا�شتهدافه، 

ومن اأولوياته هم كبار ال�شن ومر�شى القلب وال�شكري واإرتفاع �شغط الدم 

و�شيق التنف�س والربو وال�شكلر، وغريها من الأمرا�س املزمنة، الذين يعانون 

من نق�س يف املناعة، وبعد ذلك ينت�شر بوا�شطتهم اإىل بقية الفئات العمرية 

وحيًدا  رئته  بخاليا  يفتك  من  يجعل  عمله،  ق�شوته،وقبح  ومن  الب�شر،  من 

يعالج �شوء فعله، من دون اأن ي�شمح لأحد من اأقربائه اأن يقرتب منه حتى 

اأولده وبناته وخواته واأخوانه يبعدهم عنه، خ�شية اأن ي�شيبهم ما اأ�شابه 

وي�شبح  فري�شته  على  الق�شاء  وبعد  وذاك  هذا  من  واأكرث  القا�شي،  اأذاه  من 

من الأموات، ل يكفيه اأن يحرم �شحيته من احلياة، بل يذهب اإىل اأعنف من 

ذلك، حيث مل يرتك اأ�شرته اأن تعمل له مرا�شيم الدفن املعتادة، ويكتب عليه 

الأخرية،  النظرة  تلقي عليه عائلته  اأن  ت�شييع، ومن غري  اأن يدفن من دون 

اأن تقام له جمال�س العزاء، ويبث الرعب واخلوف يف و�شط من  ومن دون 

املنزيل،  احلجر  يف  يوًما،   14 بيوتهم  يف  املكوث  عليهم  ويحكم  خالطهم، 

اأو  العيادات  اأو  ال�شحية  املراكز  النا�س يف  واإن خالفوه وخرجوا وخالطوا 

امل�شت�شفيات اأو الأ�شواق اأو املنرتهات اأو املجال�س الجتماعية اأو يف اأي مكان 

فيه جتمع من النا�س، يحملهم تبعات نقله اأي فريو�س كورونا اإىل الآخرين، 

خالطهم،  الذين  النا�س  بوا�شطة  اإليه  ينتقل  فرد  كل  عن  م�شوؤول  ويجعله 

بني  فائقة بني  ب�شرعة  اأنه معٍد وينت�شر  نف�شه  اللعني عّرف  الفريو�س  فهذا 

وم�شانع  املختربية  واملعامل  العلماء  كل  واأن  التوقعات،  كل  تفوق  الب�شر 

بعد  اإل  اإنت�شاره  من  اإيقافه واحلد  من  يتمكنوا  لن  اأجمع  العامل  الأدوية يف 

وا�شعة  م�شاحة  يف  الب�شر  اآلف  اأرواح  ح�شد  من  متكنه  وبعد  جهيد،  جهد 

على الكرة الأر�شية، ل اأحد يف العامل ينفي خطورته و�شدة فتكه بالإن�شان، 

وجميع الدول املتطورة علميا مل ت�شتطع حتى هذه اللحظة وقف زحفه اإىل 

م�شاحات اأو�شع يف العامل، فكل ال�شبل التي ت�شاعد الدول على الق�شاء عليه 

يف  يتميزون  بع�شهم  وجعل  العقل  الإن�شان  وهب  قد  تعاىل  فاهلل  موؤ�شدة، 

ا�شتخدامه، ويبدعون يف حتقيق اإجنازات علمية عالية امل�شتوى، ويعمرون 

على  مراهنة  هناك  فلهذا  الإطالق،  على  الكواكب  اأجمل  ويجعلوها  الأر�س 

اإىل  الو�شول  العامل  العلمية يف جميع دول  الدرا�شات  العلماء مبراكز  قدرة 

دواء يق�شي على فريو�س الكورونا، لريحوا النا�س من �شره، ومن �شوء فعله 

اأن ينتهي وجود الفريو�س بجهود عقول  يف بني الب�شر، فاأمل العامل كبري، 

التي  العقلية  الإمكانيات  كل  الذي وهبهم  العباد  العلماء، وبتوفيق من رب 

اأجمع، لقد ثبت لالإن�شان  العامل  اأرعب  الذي  الوباء  الق�شاء على  متكنهم من 

الكثري  عنه  تغيب  اأنه  يبقى  وبيولوجيا،  وتكنولوجيا  ع�شكرًيا  تتطوره  اأن 

لالإن�شانية  فاقد  املتطور  العامل  اأن  اليقيني  بالعلم  عنده  وثبت  العلوم،  من 

يف تعامله مع كبار ال�شن الذين ي�شابون بفريو�س الكورونا، وكاأن ع�شقهم 

للمادة ال�شماء قد اأفقدتهم ال�شعور الإن�شاين جتاه بع�شهم البع�س، وثبت لنا 

يف العامل العربي والإ�شالمي اأننا اأقل وعيا بخطورة هذا الفريو�س اخلبيث.

املخت�شة،  اجلهات  من  ال�شادره  التعليمات  نتجاهل  اأنف�شنا  فلهذا جند   

وكاأننا  وال�شرعية،  والقانونية  ال�شحية  املتطلبات  خالف  منار�س  ورحنا 

يف  ال�شغار  اأطفالنا  مع  نتواجد  فرتانا  الفريو�س،  بانت�شار  معنيني  ل�شنا 

ال�شواحل واملنتزهات وباأعداد كبرية، ومل ن�شتوعب املعنى احلقيقي لتعطيل 

يف  التجمعات  ووقف  واجلامعات،  الثالث  الدرا�شية  املراحل  يف  التعليم 

ال�شينما،  العزاء، وغلق دور  امل�شاجد واملاآمت ويف ت�شييع اجلنائز وجمال�س 

يف  الق�شايا  وتاأجيل  اخلارجية،  الطلبات  على  واملطاعم  واقت�شاراملقاهي 

املحاكم وغريها من الإجراءات الكثرية الوقائية التي فر�شت على القطاعني، 

بكل  نلتزم  اإذا مل  �شديدة،  اأخرى  اإجراءات  فر�س  العام واخلا�س، واحتمال 

بقاء  مدة  تقلي�س  على  ت�شاعد  التي  الحرتازية،  والإجراءات  الإر�شادات 

الفريو�س يف بلدنا احلبيب، قالوا لنا اأن املكان الأ�شلم يف هذا الوقت الع�شيب 

قدراتنا  وتنمية  لالإبداع  واحة  بيوتنا  فلتكن  البيت،  غري  ولي�س  البيت  هو 

حماريب  بيوتنا  ولتكن  الأنرتنيت،  من  مفيد  كل  على  والإطالع  القراءة  يف 

لل�شالة والدعاء والت�شرع اإىل ربنا، لتخلي�شنا مما نحن فيه، بوعينا نقل�س 

ونتعب  الوباء،  اأمد  نطيل يف  وبت�شاهلنا  الكورونا،  بفريو�س  امل�شابني  عدد 

فلرنحمهم  الفريو�س،  هذه  يكافحون  الذين  والتمري�شية  الطبية  الطواقم 

يعينهم  اأن  تعاىل  اهلل  من  ونطلب  اأيديهم  على  ون�شد  بيوتنا،  يف  وجنل�س 

ويوفقهم يف عملهم.

�شلمان عبداهلل

خليفة بن علي اآل خليفة.. وب�شمات بحرينية متميزة
ما اأحوجنا اليوم للتعرف اأكرث على من حققوا اإجنازات وطنية 

هي  املباركة،  الأر�س  هذه  على  ولالإن�شان  للوطن  خالدة  وب�شمات 

تلك  كل  لت�شخر  واملعرفة  العلم  ونهلت  تعلمت  بيننا  �شخ�شيات 

فتعالوا  عليها،  ال�شوء  نلقي  اأن  اإل  ميكننا  ول  للوطن  الإمكانات 

ل�شخ�شية  عطرة  �شرية  اأ�شطر  بني  عجال  وعلى  �شوًيا  نعرِّج 

بحرينية متميزة تعمل ب�شمت وعملت بجهد واجتهاد وق�شت اأجمل 

�شنوات العمر ل�شيما ال�شباب خلدمة الوطن يف املجالت الع�شكرية 

دبلوما�شية  وقاد  الدولية  العالقات  جمال  ويف  والدبلوما�شية 

و�شفري  كملحق  بلده  متثيل  خالل  من  لبلده  ال�شيا�شي  النفتاح 

لدول عظمى ل�شيما الوليات املتحدة الأمريكية وبريطانيا وحققت 

واأبرمت  نوعية  قفزات  الدول  لتلك  عمله  �شنوات  يف  الدبلوما�شية 

وتلك  البحرين  بني  فيما  الهامة  والربتكولت  التفاقيات  من  الكثري 

املزيد  القت�شادية والع�شكرية وتعزيز  املجالت  العظمى يف  الدول 

من العالقات املتميزة والرا�شخة ملا فيه اخلري وال�شالم وال�شتقرار 

للمنطقه ككل، ظل �شخ�شية دبلوما�شية ن�شطة وموؤثرة يف جمالت 

متميزة  وجهود  ن�شط  عمل  بعد   2011 �شنه  للبحرين  وعاد  عمله 

قدمها يف م�شارات حياته اليومية، عاد للبحرين حًبا للوطن الأر�س 

والإن�شان لأن الوطن غاٍل واأجمل بقاع الأر�س للنف�س ولي�س هناك 

ما هو اأعذب واأجمل من الوطن، فحب الوطن من الإميان، اإنه وبكل 

فخر ال�شفري ال�شيخ خليفة بن علي بن را�شد اآل خليفة. 

نا�شر حممد مني

اأغلقوا م�شليات املجمعات التجارية
اتخاذها  مت  التي  الحرتازية  الإجراءات  �شمن  من 

يف هذه الفرتة نظري تف�شي فريو�س كورونا تقرر اإغالق 

كافة اجلوامع و امل�شاجد يف اململكة وتعليق ال�شالة بها 

ي�شب  الذي  القرار  هذا  على  ف�شكًرا   .. اآخر  اإ�شعار  حتى 

على  حفاظا  �شنه  مت  والذي  امل�شلني  كافة  م�شلحة  يف 

�شالمتهم و للحد من تف�شي فريو�س كورونا.

اإل اأنني كنت اآمل باأن ي�شن اأي�شا قرار اإغالق امل�شليات 

الكبرية  واملتاجر  التجارية  املجمعات  داخل  املوجودة 

النا�س  من  البع�س  هناك  لأن  الغذائية  املواد  تبيع  التي 

ذهابهم  خالل  من  التجارية  املجمعات  فتح  ي�شتغلون 

من  بكم  ويختلطون  جماعة  وي�شلون  باملجمع  للم�شلى 

الب�شر والبع�س منهم  يجل�س يف امل�شلى ويقراأ ما تي�شر 

له من القراآن دون ح�شيب وهذا �شرب من الختالط اأي�شا 

اأغلقت  ومثلما  اخل�شو�س  بهذا  النظر  للمعنيني  فندائي 

امل�شاجد و اجلوامع باململكة اإحرتازيا و جتنبا للتجمعات 

والختالط اأرى اإن من الالزم يف و�شط هذه الظروف اأن 

احرتازي  كاإجراء  التجارية   باملجمعات  امل�شليات  تغلق 

ا اإننا منر الآن بفرتة ا�شتثنائية وخطر الإ�شابة  خ�شو�شً

وارد.

الحرتازية ون�شاأل  كافة اجلهود  �شكًرا جمدًدا على   

وت�شج  الفريو�س  وينق�شي  الأو�شاع  تتح�شن  اأن  اهلل 

يف  والدعاء  الكرمي  بالقراآن  بجوامعنا  ال�شوت  مكربات 

�شهر رم�شان الكرمي ... 

منال ال�شيخ

ح�شاباتنا البنكية مغلقة منذ عامني ون�شف ... ونرجو حاًل

اأحد  مع  م�شكلة  من  اأعاين  بحريني  مواطن  اأنا 

والدي  كفلت  باأنني  م�شكلتي  تتلخ�س  حيث  البنوك، 

يعمل  اآنذاك  والدي  وكان  العمر،  بيت  �شراء  اأجل  من 

ما  على  الأمور  هنا  واىل  التاأمني  �شركات  اإحدى  يف 

التي يعمل  ال�شركة  اأن تعلن  الأقدار �شاءت  يرام، لكن 

فيها والدي اإفال�شها وتغلق ويحال والدي اىل التقاعد، 

وراتبه  البنك  اىل  بالدفع  مطالب  والدي  واأ�شبح 

باحلجز  البنك  فقام  البنك،  ق�شط  يغطي  ل  التقاعدي 

له  على راتب والدي وراتبي مًعا بالكامل كوين كفيالً 

ونحن على هذا احلال عامني ون�شف العام بدون راتب 

ولكم ت�شور احلال.

البيت  يبيع  اأن  والدي  قرر  الوقت  هذا  وبعدها 

خ�شم  ويف  امل�شرتي  وجدنا  وفعالً  احلال  لتي�شيري 

النتهاء من اإجراءات البيع تفاجاأنا بكالم مندوب البنك 

نف�شه يخربنا بوجود ر�شوم تدفع للت�شجيل العقاري.

اأن  املفرت�س  من  األي�س  كان  للمندوب  و�شوؤايل 

اإل  البائع  ولي�س  نف�شه  امل�شرتي  الر�شوم  هذه  يدفع 

اأن املندوب اأفادين باأن الدفع يتم عربنا ومن دونه لن 

نح�شل على اأي توقيع للبيع، ولكم تخيل الأمر علًما اأن 

املبلغ 4000 دينار.

اأخربوين من اأين لنا هذا املبلغ ا�شالً واأنا ووالدي 

رواتبنا مغلقة )بلوك( من قبل البنك ونحن نعمد لبيع 

اإفادتي  اأرجو  احلال،  وتي�شيري  الديون  ل�شداد  املنزل 

اإيجاد حل مل�شكلتي  الأمر واأعينوين على  مبدى �شحة 

وتفريج كربتي التي اأثقلت كاهل والدي وكاهلي معه.

البيانات لدى املحررة

حممد املطوع

وطن يفتخر باأبنائه

اأزهرت الزهور

 بعودة خليفة بن �شلمان

فريو�س كورونا اأ�شغل النا�س وذبلت الزهور مع 

معطيات هذا املر�س الذي اأ�شبح حديث النا�س كافة.

النا�س  ان�شغال  ت  غريرّ التي  املفاجاأة  حدثت 

اإيذاًنا بخرب  الزهور  اأزهرت  عندما  بفريو�س كورونا 

قدوم �شاحب ال�شمو امللكي الأمري خليفة بن �شلمان 

اأر�س  اإىل  عائًدا  املوقر  الوزراء  رئي�س  خليفة  اآل 

الوطن، بعد اأن منَّ اهلل عليه بنجاح الفحو�شات الطبية 

املواطنون  ا�شتقبله  الذي  الأمر  �شموه،  اأجراها  التي 

اهلل  اإىل  والبتهال  الدعاء  بخال�س  كافة  واملقيمون 

والعافية  بال�شحة  ل�شموه  عز وجل �شبحانه وتعايل 

العطاء  م�شرية  ملوا�شلة  والتوفيق  العمر  وبطول 

ا�شتب�شر  قد  الأوفياء،  ومواطنيه  الغايل  الوطن  لهذا 

الفرحة  وهذه  �شموه  بعودة  واملقيمون  املواطنون 

وباين  ململكتنا  الوطنية  النه�شة  لقائد  تناقلوها  التي 

ق�شى  والذي  والعمرانية  القت�شادية  احلياة  نه�شة 

جل �شبابه يف خدمة اأخيه املغفور له باإذن اهلل �شاحب 

الأمري  خليفة  اآل  �شلمان  بن  عي�شى  ال�شيخ  العظمة 

حياته  وكر�س  لأخيه  وع�شيًدا  �شنًدا  وكان  الراحل 

خلدمة الوطن واملواطن هذا هو خليفة بن �شلمان. 

اإن تفاعل الأهايل واملقيمني تعدى حدود البحرين 

ودول جمل�س التعاون والوطن العربي عندما تناقلت 

امللكي  ال�شمو  ل�شاحب  الفوتوغرافية  ال�شور  تلك 

الوزراء  رئي�س  خليفة  اآل  �شلمان  بن  خليفة  الأمري 

املوقر حفظه اهلل ورعاه التي تداولتها وتناقلتها و�شائل 

التوا�شل الجتماعي توؤكد مدى احلب والع�شق الذي 

يكنه اجلميع اىل �شموه.

اللقاءات  تلك  املطوع  عبداهلل  حممد  وا�شتذكر 

خالل  من  باملواطنني  �شموه  جمعت  التي  احلميمة 

جمل�س �شموه العامر وخمتلف الزيارات امليدانية التي 

يقوم بها �شموه اإىل جميع مدن وقرى مملكة البحرين 

يلتقي بها بالأهايل وال�شوؤال وحت�ش�س مطالبهم تلك 

اجليا�شة  امل�شاعر  تلك  وبنت  عززت  التي  الزيارات 

التي يحملها الأهايل ل�شموه كبريهم و�شغريهم.

يف  م�شتمرة  �شلمان  بن  خليفة  الأمري  م�شرية 

الوطن واملواطن وعلى ح�شاب �شحته ووقته  خدمة 

وقد ا�شتمر �شموه يف م�شوار خدمة الوطن وَل يتواَن 

يف معا�شدة �شاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�شى اآل 

البالد املفدي وم�شى على نف�س املنوال  خليفة عاهل 

الذي عاهد به الأمري الراحل ليكون احد جنود الوطن 

يف دعم وم�شاندة امللك يف ادارة ونه�شة البالد من 

خالل راأ�شته جمل�س الوزراء. 

خليفة بن �شلمان اأنت جمد الوطن يف القلب ويف 

هو  هذا  منخل  ليغطيها  ال�شم�س  باأن  واعلم  الفوؤاد، 

حب اأهل البحرين ل�شموكم وكل عام بعد عام ع�شق 

وحب اأهل البحرين يف ازدياد ودمتم يا جمد الوطن 

ذخًرا و�شنًدا ملليكنا وللبحرين و�شعبها.

الدرو�س بداأت وال اأمتلك خدمة اإنرتنت
اجلميع يعي ما متر به البلد من اأزمة وحمنة نتيجه 

اإغالق  الكورونا وما خلفه من  لتداعيات مر�س فريو�س 

الرتبية  وزارة  واجتاه  وغريها  واملحالت  للمدار�س 

ولالأ�شف  اإنني  اإل  ُبعد،  عن  التعلم  اعتماد  اىل  والتعليم 

ل اأمتلك القدرة على توفري خدمة النرتنت يف املنزل اىل 

اأبنائي الطالب يف مراحل درا�شية خمتلفة بدًءا من املرحلة 

العدادية وحتى اجلامعية.

ل  اأبنائي  ولزال  للمرحلتني  فعالً  بداأت  الدرو�س 

ي�شمعون  واأبنائي  حيلتي  قلة  ب�شبب  التعليم  يتلقون 

واأنا  الطالب  ملف  واحت�شاب  الدرو�س  ببدء  اأقرانهم  من 

اأقف عاجزة عن م�شاعدتهم يف تلقي اأب�شط حقوقهم وهو 

التعليم.

اخلري  اأ�شحاب  اىل  التوجه  �شوى  اأجد حالً  مل  لذلك 

اأطلبه  اأطلب قوًتا، كل ما  اأطلب مالً ول  يف م�شاعدتي ل 

النرتنت  توفري خدمة  لأبنائي وم�شاعدتي يف  العلم  هو 

لهم يف املنزل واكون �شاكرة طيلة حياتي لكم وفقكم اهلل.
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احلب الأنقى، وهذا النقاء يف احلب

 تتوجه توقعات ن�ضطة يف اأذهان الأم والأب

اإن �ضاء اللـه تعود املياه ملجاريها

ديننا  حثنا  الذي  امل�ؤمن  خلق  من  ه�  القدير  العلي  باهلل  الإميان  اإن 

الإ�شالمي العظيم على التم�شك به، واأح�شب اأن الأديان ال�شماوية هي كذلك، 

حتث على التم�شك بقدرة اخلالق جال وعال، ونحن الي�م والعامل كله مير 

مبر�س خطري فريو�س ك�رونا »COVID-19 ك�فيد 19 امل�شتجد« ل 

الأخذ طبعاً  ال�باء مع  قدرته هذا  امل�ىل جلت  يزيل  باأن  الدعاء  اإل  منلك 

بالأ�شباب ال�شرورية، والحتياطات الالزمة، واتباع التعليمات ال�شادرة 

من اجلهات املخت�شة يف الدولة من جهات ر�شمية انيطت بها امل�ش�ؤولية 

ال�طنية والق�مية اإىل الك�ادر الطبية التي اأق�شمت يف تخرجها على البذل 

حتملت  جهات  اإىل  الإن�شانية  والنف�س  الب�شرية  اإنقاذ  اأجل  من  والعطاء 

امل�ش�ؤولية كاملة يف الت�شدي لهذا ال�باء واإيجاد احلل�ل بتكاتف وتعاون 

اجلميع.

مملكة البحرين اأخذت على عاتقها الأخذ بالأ�شباب والت�كل على اهلل 

امللك  اجلاللة  �شاحب  ح�شرة  بقيادة  كاملة  امل�ش�ؤولية  القيادة  وحتملت 

بت�فري  ورعاه  اهلل  حفظه  املفدى  البالد  عاهل  خليفة  اآل  عي�شى  بن  حمد 

كل ال��شائل املحدة من انت�شار ال�باء وت�فري الرعاية ال�شاملة للم�اطنني 

واملقيميني، واأكد �شاحب ال�شم� امللكي الأمري خليفة بن �شلمان اآل خليفة 

رئي�س ال�زراء امل�قر حفظه اهلل ورعاه اأن الدولة و�شعت كل اإمكانياتها 

و�شخرت كل جه�دها من اأجل امل�اطن واملقيم و�شمان �شالمتهم.

وكان �شاحب ال�شم� امللكي الأمري �شلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد 

امل�قر  ال�زراء  جمل�س  لرئي�س  الأول  النائب  الأعلى  القائد  نائب  الأمني 

زيارات  وكانت  مبكر  وقت  منذ  جبارة  بجه�د  قام  قد  ورعاه  اهلل  حفظه 

�شم�ه امليدانية مل�اقع العمل واللتقاء مبن يت�شدون لهذا املر�س مبعث 

اطمئنان وراحة نف�شية للم�اطنني واملقيمني وملن يعمل�ن بجد واجتهاد، 

و�شادت روح ال�شفافية بت�جيهات �شم�ه كل الك�ادر التي عملت بال ملل 

ول كلل من اأجل راحة اجلميع وا�شتجاب امل�اطن للدع�ات وكان اجلميع 

عند م�شت�ى امل�ش�ؤولية، فعمل كل يف املهمة ال�طنية التي انيطت به بكل 

واإن�شجام  تناغم  يف  واملقيمني  امل�اطنني  �شحة  على  وحر�س  م�ش�ؤولية 

يف  تاريخهم  يف  والآباء  الأجداد  وعهده  البحرين،  جمتمع  يف  عهدناه 

اأروع  البحريني�ن  ف�شرب  والتاريخ،  احل�شارة  البحرين  على  املحافظة 

القيادة احلكيمة يف ال��ش�ل  الأمثلة يف حتمل امل�ش�ؤولية والتعاون مع 

باإذن اهلل اإىل بر الأمان وبل�غ الأهداف ال�شامية يف املحافظة على كل م�اطن 

ومقيم على هذه الأر�س املعطاء.

تخلق  وقد  حتدياتها  تفر�س  والبلدان،  لل�شع�ب  ماثلة  املحن  تظل 

الفر�س امل�ؤاتية، والرهان دائًما على قيادة هذه ال�شع�ب الر�شيدة امل�ؤمنة 

بقدرة �شع�بها على التجاوب واللحمة املجتمعية، واحلمد هلل اأنه يف مملكة 

البحرين جتلى كل ذلك يف اأبهى �ش�رة، ويحق لنا اأن نفخر بني الأمم ملا 

اأجنزناه وننجزه باإذن اهلل تعاىل واحلافظ ه� اهلل �شبحانه وتعاىل وعلينا 

اأن ن�ا�شل هذا العطاء ال�طني خلري اجلميع اإن �شاء اهلل.

كان اأهلنا يف البحرين واجه�ا الكثري من الأمرا�س على مدى تاريخهم 

يف  الطبية  اخلدمات  فاإن  هنا  ومن  املحن  جتاوزوا  هلل  واحلمد  لكنهم 

البحرين كان لها الدور الكبري يف ت�فري العالج الالزم لي�س للبحرينيني 

العرب،  ولأ�شدقائهم  العربي  خليجينا  يف  لأ�شقائهم  كان  واإمنا  فقد 

ولالأجانب الذين عا�ش�ا بينهم.

وتاريخ الطب والتمري�س يف البحرين يجب اأن يدر�س، فامل�شت�شفيات 

وكذلك  اخلا�شة  امل�شت�شفيات  مع  جنب  اإىل  جنًبا  تعمل  كانت  احلك�مية 

العيادات ال�شخ�شية، والي�م مع تقدم الطب ن�شهد هذه ال�شروح الطبية 

التي نفخر ونعتز بها كم�شت�شفى امللك حمد اجلامعي وامل�شت�شفى الع�شكري 

مدن  املنت�شرة يف  ال�شحية  املراكز  اإىل  اإ�شافة  الطبي،  ال�شلمانية  ومركز 

والأجنبية  ال�طنية  واخلربات  احلديثة  التجهيزات  بكل  البحرين  وقرى 

اأجل  امل�شت�شفيات واملراكز والعيادات اخلا�شة وكل ذلك من  عالوة على 

�شحة امل�اطن و�شمان العي�س الآمن له..

مهنية  بكل  ال�باء  هذا  مع  تعاملت  الطبية  ك�ادرنا  اأن  اهلل  نحمد 

وحرفية وخربة وجتربة، ونحن نقف معهم بكل ما اأوتينا من ق�ة ومن 

ال�طني  لعطائهم  اإجاللً  ونقف  وم�ازرين،  لهم  منا�شرين  �شديد  راأي 

الذين  اأكبادنا  باأبنائنا وفلذات  اأن نفخر  املخل�س ومن واجبنا كم�اطنني 

امل�اطن  باأن  ثقة  على  ونحن  وم�اطنيهم  وطنهم  خلدمة  اأنف�شهم  نذروا 

�شيبادلهم عطاء بعطاء، ومثلما وثقنا يف الأطباء العرب والأجانب الذين 

اأن  بنا  اأحرى  فاإنه  الطبية  النه�شة  بداية  يف  و�شعبها  البحرين  خدم�ا 

ي�شاعدهم من ممر�شني  الطبية ومع من  مرفقنا  اأطبائنا يف كل  مع  نقف 

وم�شعفني وط�اقم �شرورية، لأن الثقة والإميان بقدرات ه�ؤلء كفيلة بحل 

كل ما ي�اجه جمتمعنا من حتديات، م�ؤمنني باهلل العلي القدير الذي ه� 

ال�شايف والروؤوف بعباده.

حت�شرين يف هذه اللحظة عبارة كان قد و�شعها الطبيب هدى اأخ�شائي 

اأمرا�س ال�شدر الذي عالج الكثري من امل�شابني بالأمرا�س ال�شدرية ومن 

بينهم مر�شى ال�شل الرئ�ي الذي مل يعد م�ج�داً على امل�شت�ى العاملي 

تقريًبا.

كانت العبارة التي علقها الدكت�ر هدى خلف مكتبة بالعيادة باملنامة 

يقراأها مر�شاه: »ال�شايف ه� اهلل«...

النف�شية والتي هي بالتاأكيد ت�شهم يف  فكان املري�س ي�شعر بالراحة 

لهذا  الكثري  �شي�ؤرخ  العمر  اهلل يف  اأمدنا  واإذا  الأمرا�س  من  الكثري  عالج 

من جه�د  البحرين  به مملكة  قامت  ما  و�شيظل  به،  مررنا  الذي  الظرف 

خمل�شة طيبة و�شادقة واأمينة يف قمة هذا التاأريخ النا�شع... حفظ اهلل 

مملكة البحرين وقيادتها الر�شيدة و�شعبها ال�يف من كل �ش�ء ومكروه..

وعلى اخلري واملحبة نلتقي،،،

من واجبنا كمواطنني اأن نفخر باأبنائنا وفلذات

 اأكبادنا الذين نذروا اأنف�ضهم خلدمة وطنهم ومواطنيهم

قراءة يف لوحة فنية من املدر�ضة الواقعية

من  عائد  لفتى  ري�شيتنيك�ف«، وهي  فيدور  الرو�شي  للفنان  »ل�حة 

املدر�شة وقد ر�شب يف المتحان، وكيف اأن العائلة تنظر اإليه بل�م، واأخ�ه 

فه�  الكلب،  عامله  كما  »عامل�ه  الفنان:  لهم  يق�ل  ب�شماتة...  اإليه  ينظر 

يحبه ناجح اأو را�شب، يحبه لذاته«. الل�حة تت�شمن �ش�ر لأ�شخا�س يف 

حيز �شغري يجمع بني غرفة اجلل��س و غرفة الطعام �شمن بيت مت�ا�شع 

من منط بي�ت اأ�شحاب الدخل املحدود. يف الزاوية اليمني اأم وفتاة تقارب 

البن  اإىل  اأنظارهم  ال�شابعة ي�جه�ن  املراهقة وابن مل يتخطى بعد  �شن 

ينظر  ل  اآخر  اإجتاه  يف  تائهة  واأنظاره  حقيبة  بيده  املدر�شة  من  العائد 

اإىل اأحد ول اإىل اأي �شيء، بينما ي�شتقبله كلب واقف علي رجليه وا�شًعا 

من  الأبناء  اأحد  بع�دة  فرح  الكلب  فرحته،  عن  تعبرًيا  كتفيه  على  يديه 

املدر�شة، بينما اأع�شاء الأ�شرة كلهم م�شتاوؤون، ل لع�دته ولكن لر�ش�به 

الر�شى.  وعدم  بالل�م  تنطق  اإليه  ال�شاخ�شة  ونظراتهم  المتحان،  يف 

ر�شالة  ير�شل  فاإنه  الفنان،  اإليها  ينتمي  التي  الفنية  باملدر�شة  ا�شرت�شاًدا 

اأن  مفادها  مبا�شرة،  الأب�ين  واإىل  خا�شة  والعائالت  عامة  املجتمع  اإىل 

احلب اأوىل من الل�م يف التعامل مع الأطفال عندما يخطئ�ن يف �شل�كهم 

وتعامالتهم الي�مية، اأو عندما ل يحالفهم احلظ اأو اجلد والجتهاد اأمام 

ورقة المتحان وير�شب�ن يف املدر�شية، اأو اأنهم غري مبالني اإىل الدرا�شة. 

الفنان، بهذا الت�جه، ياأخذ دور املربي املتخ�ش�س يف جمال اأ�ش�ل الرتبية 

من  يقت�شي  تخ�ش�شي  جمال  وه�  الأطفال،  تربية  وخا�شة  املدر�شية 

املتخ�ش�س اأن يك�ن ملًما مبجالت ذات عالقة مبا�شرة مبجال تخ�ش�شه، 

اأن  الرتبية والتعليم. ول نعتقد  النف�س وعلم الجتماع وطبًعا  مثل علم 

الفنان يجروؤ بالإدعاء اأنه ملم بكل هذه العل�م اإ�شافة اإىل مهاراته الفنية 

يف الرق�س بالري�س والأل�ان على رقعة ورق اأو قطعة قما�س ليبدع عمالً 

احلق  للفنان  لي�س  اأنه  اأبًدا  يعنى  ل  هذا  الت�شكيلي.  الفن  فنًيا يف جمال 

الذاتي يف التعبري عن راأيه، اأو حتديد م�قف، بخ�ش��س اأي اأمر اأو ق�شية 

اجتماعية اأو ترب�ية، ولكنه راأي اأو م�قف ل يتعدى حدود الذات يف اأمر 

م��ش�عي اأثقل من قدرته على حمل تبعاته. لكن راأي الفنان، الذي ينعك�س 

املجتمع،  من  لأنه جزء  �شخ�شي وواجب جمتمعي  ل�حاته، ه� حق  يف 

التخ�ش�س، فكيف  اأهل  اأفاد  التخ�ش�س  اأهل  فكٍر وراأٍي من غري  وكم من 

بالأديب املفكر والفنان املبدع، والإبداع طفرة يف الفكر. فر�شالة الفنان يف 

اإىل ال�شرح  الفن قد ي�شاهم بقيمة م�شافة  جمال تخ�ش�شي خارج دائرة 

الفكري للمجالت التخ�ش�شية، وخا�شة جمالت العل�م الإن�شانية.

الفنان ري�شيتنيك�ف اأدىل بدل�ه يف جمال تربية الأطفال ذات العالقة 

بالتعليم، و�ش�ر راأيه يف ل�حة فنية، ر�شالته وا�شحة، وامل�شتهدف ه� 

فنان  بل�شان  املجتمع  الأ�شر يف  الأ�شرية. يخاطب  بنيته  كله يف  املجتمع 

يتقم�س �شفة اأٍب اأو جٍد اأو اإن�شاٍن حكيم، فه�، من منظ�ر نف�شه، النا�شح 

جتاه  الأب�ين  ق�ش�ة  يرى  اأن  نف�شه  يف  ويحز  جمتمعه،  لأبناء  الأمني 

اإن دور النا�شح  الأبناء، واإن كانت تلك الق�ش�ة قد لطفتها نربات الل�م. 

الن�ش�ح لي�س م�شتغرًبا على هذا الفنان، فه� ينتمي اإىل املدر�شة ال�اقعية 

الأدب وجميع  لت�شمل  املدر�شة  هذه  م�شاحة  الفن، ومتتد  ال�شرتاكية يف 

كانت  التي  ال�ش�فياتية  للدولة  البار  البن  وه�  الفن،  واأجنا�س  �شن�ف 

اأن  يجب  وبالنتيجة  ولل�شعب،  ال�شعب  من  هما  والأدب،  الفن  اأن  ترى 

يخدما ال�شعب و يك�نا منابر ت�جيهية وتعليمية يف املجتمع. الل�حة التي 

تخرج من املدر�شة ال�اقعية تعرب عن مكن�ن ذاتها دون حاجة اإىل كلمات، 

تعبري  هي  حجمها،  كان  مهما  الكلمات،  وكل  كلمة،  األف  عن  وال�ش�رة 

ل  ال�ش�ر،  اأ�شرية  فالكلمات  الذهن،  داخل  و�ش�ر  العنب  اأمام  �ش�ر  عن 

وامل�شاهد  �ش�رة،  ت�شبقها  اأن  اإل  خًطا،  اأو  نطًقا  كانت  اإن  للكلمة،  ميكن 

لي�س يف حاجة اأن يك�ن لبيًبا اأمام ل�حة مر�ش�مة بري�شة قريبة من فعل 

الكامريا كي يفهم مغزى الل�حة و ما يدور يف ذهن الفنان. وهكذا ت�حي 

ري�شة الفنان الذي ينتمي اإىل املدر�شة ال�اقعية، باأ�شكالها، الجتماعية اأو 

ت��شيًحا  اأكرث  ال�شرتاكية  ال�اقعية  واملدر�شة  ال�شرتاكية.  اأو  الطبيعية 

ل�اقعية ال�ش�رة امل�شت�حاة من الل�حة مقارنة ببقية املدار�س ال�اقعية، 

فهي ترمي من ري�شة الفن اإبالغ ر�شالة ترب�ية اأو اجتماعية اأو �شيا�شية 

اأو �شل�كية اأو اأيدول�جية دون عناء يف الرتكيز اأو اإطالة يف التمعن من 

بقية  جمه�ر  من  بكثري  اأكرب  ال�اقعية  املدر�شة  جمه�ر  اإن  امل�شاهد.  قبل 

البحت،  التجريدي  الطابع  ذات  احلديثة  املدار�س  من  وخا�شة  املدار�س، 

التي تنتج ل�حات ي�شتع�شي على الفنان نف�شه التعبري عن اإنتاجه الفني. 

الفن  وخندق  للفن،  الفن  خندق  الفن،  يف  خندقني  اأمام  نحن  عام  ب�شكل 

للمجتمع والإن�شان، خندق يرى الفن غاية، واخلندق ال�اقعي يرى الفن 

و�شيلة لإبالغ ر�شائل اإىل الإن�شان يف املجتمع.

ت�شتند  التي  ال�شرتاكية  ال�اقعية  عرب  ر�شالة  �شاحب  الفنان  لأن 

فيما يخ�س ر�شالته  �شبه جديل  راأي  فلنا  املادي،  الديالكتيك  على منهج 

الرتب�ية، ونح�شر الراأي يف العالقة بني احلب والل�م. من وجهة املنهج 

الديالكتيكي فاإن الفنان تناول حب الكلب ول�م الأهل لالبن مبنظ�ر �شبه 

ديني، اأي بنظرة مطلقة، فاحلب حب، والل�م ل�م، و�شتان التالقي بينهما، 

رغم تبني الفنان ملنهج الديالكتيك املادي ك�نه فنان الحتاد ال�ش�فييتي، 

وحائز علي ج�ائز من الدولة.

اإن العالقات باأن�اعها بني النا�س يف احلياة علمتنا وتعلمنا كل ي�م اأن 

بني احلب والل�م اأو العتاب وحدة ملزمة، مثل وحدة القطبني يف الكهرباء 

ذاته  مع  تناق�س  ال�اقعي يف  احلب  امل�جب،  واخلط  ال�شالب  اخلط  بني 

الأحبة  بني  والعتب  الل�م  ل�ل  الدوام  ا�شتقامة  ي�شتقيم حب،  فال  بذاته، 

ال�د واحلب، وما كان لل�م  بني حني واآخر. بني الالئم واملالم رباط من 

ي�ؤمله احلب،  الالئم  الذي يجمعهما...  ل�ل احلب  بينهما  الرباط  ي�شد  اأن 

واملالم ي�ؤنبه احلب. والل�م وجه من العتب اأطل على احلب باأمر اقت�شى 

العتاب من حبيب اإىل حبيب، وما من عتب ول ل�م بني من ل عالقة بينهما 

ول بني اخل�ش�م والأعداء، فالل�م والعتاب طارئ ي�شد رباط ال�د حفاًظا 

فكيف  النا�س،  بني  العالقات  اأر�س  على  احلب  هكذا  به...  ورعاية  عليه 

باحلب الذي يربط الأم والأب بالأبناء، اإنه احلب الأنقى، وهذا النقاء يف 

احلب تت�جه ت�قعات ن�شطة حية يف اأذهان الأم والأب، بينما الأبناء بعد 

مل ي�شتد ع�د الذهن فيهم كي يحمل�ا اأعباء هذه الت�قعات امل�شنية. عندما 

بالغ�شب،  احلب  رباط  يهتز  ال�الدين  ذهن  يف  الت�قعات  ميزان  يختل 

ويلطف احلب ل�شعة الغ�شب بلم�شة الل�م، فيك�ن الل�م در�ًشا وت�جيًها 

ي�شد من اأزر احلب و يق�يه. لكن هل كان باإمكان الفنان اأن يعرب فنًيا عن 

اأنه متكن من  وحدة الأ�شداد يف احلب الذي نطق بالل�م؟ على افرتا�س 

ذلك، فاإن ر�شالته �شتك�ن معقدة وتفقد �شلتها املبا�شرة مع املتلقي، بينما 

الل�حة تف�شر نف�شها بذاتها، والر�شالة وا�شحة ومبا�شرة، اإل اأن العالقة 

بالأيدول�جيا التي يتبناها الفنان غري دقيقة...

هذا امل�ضوؤول اأعرفه!!

رغم ما يختلج يف ال�صدور، ويعتمل يف النفو�س، 

بال�صار  اأحياًنا،  علينا  الأخبار  تخرج  كورون  بفعل 

اأما  م�صائبنا،  فدائح  يف  واجلميل  اأيامنا،  �صدائد  يف 

احلدث فهو تعيني رئي�س تنفيذي جديد لبنك البحرين 

رمبا  �صيف،  علي  عبدالرحمن  الدكتور  هو  والكويت 

تكون تلك من املرات القالئل التي اأقوم فيها بالتعليق 

اأو  بالتاأييد  ل�صركة،  اأو  مل�صرف  رئي�س  تعيني  على 

على  التحفظ  اأو  بالحرتام  القرار،  لهذا  باملناكفة 

ال�صخ�س املعني.

فاإنني  �صيف  عبدالرحمن  الدكتور  حالة  يف  لكن 

اأزعم باأنني عرفته عن قرب عندما كان يراأ�س دائرة 

البحرين  نقد  موؤ�ص�صة  يف  القت�صادية  البحوث 

اأمينًا،  باحثًا  عرفته  حاليًا«  املركزي  »امل�صرف 

اإىل املعرفة،  وم�صرفيًا هادًئا، و�صخ�ًصا دوؤوًبا يتوق 

اأو  عليها،  للح�صول  دائًما  وي�صعى  احلقيقة  ويحرتم 

الو�صول اإليها اأو �صرب اأدق اأغوارها.

املواظبة  دائم  كنت  »املوؤ�ص�صة«  داخل  ع�صره  يف 

على زيارته يف مكتبه، بابه بل ونوافذه كانت دائًما 

مفتوحة لل�صحفيني عموًما ويل على وجه اخل�صو�س، 

اأو  نحلل  اأو  نكتب  عندما  اإلينا  ت�صيقه  كانت  فكرته 

نحاول احل�صول على خرب مل يكن يف املتناول، لكنه 

في�س  ورغم  املكانة،  وتقاليد  املكان  حماذير  رغم 

امل�صموح  وتلك  ال�صرف،  من  املمنوعة  املعلومات 

اأن عبدالرحمن �صيف كان  اإل  بتداولها على م�ص�س 

�صفاًفا وكان �صادًقا، وكان ج�صوًرا.

يف  له  زيارتي  على  الأيام  من  يوم  يف  اأندم  مل 

اأو  خلرب  معه  اأ�صعى  مل  باملوؤ�ص�صة،  »املهم«  مكتبه 

كان  لأنه  احلظ  �صعيد  كنت  ما  بقدر  حلوار �صحفي 

اأحداث  حول  املتعمقة  املناق�صات  فر�س  يل  يتيح 

م�صرفية بعينها، واأمور اقت�صادية بحد ذاتها، وكان 

خاطر،  طيب  عن  الأ�صئلة  وي�صتقبل  باإمعان،  ي�صتمع 

نقد  ملوؤ�ص�صة  الف�صلية  الن�صرة  اإلينا  ثم يعود ويهدي 

البحرين التي كانت حتوي كل الفحوى وكل املحتوى 

وكل الأدلة والرباهني على املوقف احلقيقي مل�صارفنا، 

وعلى الأرقام الكامنة يف معلومات موازين املدفوعات 

واملوازين التجارية وموجودات ومطلوبات امل�صارف، 

وحالة ال�صيولة، وما�صي املرحلة وحا�صرها.

لقد كان عبقرًيا يف قراءته لالأرقام املن�صورة ويف 

تخبئها  التي  الدقيقة  وتفا�صيلها  لأبعادها  حتليله 

اجلداول واملنحنيات واملفردات ع�صية الفهم واملنال.

وها نحن اليوم نقراأ يف ال�صحف ان�صمامه لفريق 

بنك البحرين والكويت كرئي�س تنفيذي جديد، رئي�س 

من  النطالق،  ثقافة  اإىل  الحرتاز  ثقافة  من  قادم 

ال�صريفة  اإىل حرفية  ال�صارمة،  بقوانينها  املال  علوم 

بلوائحها وتقاليدها العريقة القائمة.

يف  جديد  م�صرق  وجه  �صيف  علي  عبدالرحمن 

اأحداث اليوم، رغم الأ�صى من م�صاهد كونية، والأمل 

ورغم  الب�صرية،  على  غام�س  عدوان  �صحايا  من 

اأن  اأجل  من  �صحت  م�صرفية  منظومة  على  اخلوف 

يكون لها ذلك ال�صيت الدويل، وتلك ال�صمعة العاملية 

النافذة، اإنه اختيار يف مكانه ويف توقيته، ويف حلظته 

التاريخية املرعية.

عبدالرحمن �صيف اأراه قادًرا على مواجهة التحدي، 

واأراه مثلما يراه كثري من النخب غريي منظم اإىل اأبعد 

احلدود، يعمل دائًما يف �صمت ويف عمق، ويف تركيز 

نحتاجه يف هذه الأيام الع�صيبة من تاريخ كوكبنا.

بع�س  على  الإجابة  قا�صًدا  اإليه  ذهبت  يوم  ذات 

اأهمية  اأكرث  اأخرى  باأ�صئلة  يباغتني  به  فاإذا  الأ�صئلة، 

اأ�صئلته  على  الإجابة  يف  انربيت  وبالغعل  واإحلاًحا، 

التي  املعلومات  بع�س  اأثر  اقتفاء  حماوًل  احل�صا�صة 

اأبحث عنها، لكنه بذكائه ال�صديد، ودماثة ُخلُقه  كنت 

بتحفظه  يواجهني  ومل  اأ�صئلتي،  يرف�س  مل  الرفيع 

�صراحًة، لكنه قال يل اأكتب اأ�صئلتك لعلها جتد طريقها 

النقد«،  موؤ�ص�صة  »حمافظ  املحافظ  نحو  ال�صحيح 

اأغادر  واأنا  بي  فاإذا  الر�صالة،  فهمت  اأن  بعد  �صكرته 

ح�صن  بن  عبداهلل  ال�صيد  �صعادة  املحافظ  اأجد  مكتبه 

�صيف اآنذاك على الباب ُملقيًا بال�صالم، فاإذا بالدكتور 

كذا  عن  اإجراء حوار  برغبتي يف  يخربه  عبدالرحمن 

وكذا، وبالفعل ذهبت مع املحافظ اإىل مكتبه وكان لنا 

اآنذاك،  امل�صرفية  ال�صاعة  اأحداث  �صاخنًا حول  حديثًا 

امت�صا�س  على  عبدالرحمن  الدكتور  قدرة  وحول 

اأ�صئلة ال�صحفيني املحرجة اأحياًنا وال�صرورية اأحياًنا 

اأخرى.

اأمانة  واأخالق،  وذوق  وفن  علم  ال�صريفة،  هي 

يف  فر�س  ومربط  احلقيقيني،   املهنيني  اأعماق  يف 

لكنها  املحرتفني،  القرار  و�صناع  القت�صاديني  اأعناق 

اإن�صاين، ودماثة حتى النخاع،  يف الوقت نف�صه جهد 

والآخر  املرئي،  الواقع  �صماعات  على  معلقة  واأماين 

املخفي.

اهلل معك يا دكتور يف هذه اللحظات الع�صيبة واأنت 

تعتلي من�صة اأحد اأكرب امل�صارف التجارية يف بالدنا، 

واإحدى اأهم املوؤ�ص�صات امللقبة ببنك النا�س كل النا�س.

اأ�ضامة مهران

هــامــ�ش
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ق��ال استش��اري األم��راض المعدية بالمستش��فى 
للتص��دي  الوطن��ي  الفري��ق  وعض��و  العس��كري 
لفيروس كورونا )كوفيد19( المقدم طبيب د.مناف 
القحطان��ي، إن زيادة ح��االت كورونا في البحرين ال 
تعني مش��كلة، لكننا بصدد احتواء الفيروس بأسرع 
وقت ممكن. وأضاف خ��ال مؤتمر صحافي للفريق 
الوطني مساء أمس، أن البحرين تتجه نحو تسطيح 
المنحن��ى الخ��اص بالفي��روس، بفض��ل اإلجراءات 
االحترازي��ة والتدابي��ر الوقائي��ة ومختل��ف القرارات 
والتعليم��ات واإلرش��ادات الص��ادرة م��ن الجه��ات 
الرس��مية. من جانب آخر، أعلنت وزارة الصحة، عن 
إصاب��ة 47 عامًا وافدًا بالفي��روس كانوا في الحجر 

االحترازي لمخالطتهم حالة قائمة.

إبراهيم الرقيمي

مريم بوجيري

زهراء حبيب
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 أسورة للمعزولين في المنزل
مرتبطة بالهاتف لتتبعهم قريبَاً

 60٪ من الخدمات الحكومية 
إلكترونية والوصول لـ ٪92

 60 ألف مشترك في تطبيق
»مجتمع واعي« حتى اآلن

»السنية«: مواصلة صرف مكافآت 
الخطباء واألئمة والمؤذنين

 3 أشهر لرجل أعمال 
ومحامية خالفا تنفيذ الحجر المنزلي

 البحرين األقل وفاة 
مقارنة بعدد السكان

 فحص من السيارة دون الخروج
 من المركبة بـ»مركز المعارض«

مواطنون لـ                  : حصلنا على رعاية 
صحية غير متوقعة بعد إجالئنا من إيران

 إلزام المحجورين بتحميل 
»GPS« التطبيق ومراقبتهم عبر

 السعودية تدعو العالم 
للتريث في إبرام عقود الحج

فاروق المؤيد
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 »التنسيقية« برئاسة 
ولي العهد تبحث مستجدات 

التعامل مع »كورونا«

 وزير الكهرباء: تأجيل
استقطاع المتأخرات 3 أشهر

 خوفًا من زوجته األولى بحريني 
يتهم الثانية بتزوير عقد زواجهما

 ضبط 150كيلو روبيان طازج 
بسوقي جدحفص والسنابس

 »األسواق الحرة« توزع ٪50
أرباحًا نقدية على المساهمين

عبداهلل بوهندي

25 سنة لـمدانين بقضايا بنك 
المستقبل وغرامة 3.5 مليون دينار

قض��ت المحكم��ة الكب��رى الجنائي��ة الرابعة 
الثاث��اء، بمعاقبة 3 مدانين ف��ي قضايا بنك 
المس��تقبل اإليراني بأحكام تصل إلى السجن 
25 س��نة للمدانين وتغريمه��م إضافة إلى 4 

بنوك إيرانية 3.5 مليون دينار.
وأدي��ن المتهم��ون ع��ن عدة ته��م بموجب 
قانون حظر ومكافحة غس��ل األموال وتمويل 
انتهاكاته��م  بموج��ب  وكذل��ك  اإلره��اب، 
للقوانين واألنظمة المصرفي��ة المعمول بها 

في المملكة.

وق��ال رئيس النياب��ة، محمد جمال س��لطان، 
إن المحكم��ة الكب��رى الجنائية أصدرت أمس، 
حكمه��ا ف��ي 5 قضايا خاصة بغس��ل األموال، 
الم��دان فيها 3 مس��ؤولين ببنك المس��تقبل 

فضا عن 3 بنوك إيرانية.
وقض��ت المحكم��ة ف��ي كل قضي��ة بإدان��ة 
المتهمين جميع��ًا، وبمعاقبة مس��ؤولي بنك 
المس��تقبل بالس��جن 5 س��نوات وتغريم كل 
منهم 100 ألف دينار، وتغريم كل من البنوك 

المتورطة 100 ألف دينار.

 أمريكا: إيران ال تريد السالم 
وتهدد السعودية عبر الحوثيين

عواص��م - )العربي��ة ن��ت، وكاالت(: قال وزير 
الخارجية األمريك��ي، مايك بومبيو، إن »إيران 
تس��تثمر بالقناب��ل والصواري��خ على حس��اب 
ش��عبها وبالتالي هي م��ن تعاقبهم«، مضيفا 
أن »إيران ال تريد الس��ام بالمنطقة وتواصل 
تهديداتها للسعودية عبر الحوثيين باليمن«، 
إلى ذلك أضاف، »س��نرد على أي تهديد يطال 

األمريكيين كما حصل بالعراق«.
وزارة  ف��ي  ومستش��ارون  مس��ؤولون  وك��رر 
الخارجي��ة األمريكي��ة أن الحمل��ة التي ش��نها 
النظ��ام اإليراني مؤخرًا من أجل رفع العقوبات 

ته��دف إلى توفير المال لق��ادة النظام وليس 
لمكافحة تفشي فيروس كورونا في الباد.

ونشر لين خودوركوفسكي، أحد المستشارين 
ف��ي ال��وزارة األمريكي��ة العاملي��ن على ملف 
إيران صورة على حس��ابه في »تويتر«، تظهر 
المرشد اإليراني علي خامنئي جالسًا فوق حزم 

من الدوالرات المكومة.
وكت��ب فوقه��ا »خامنئ��ي يجلس حرفي��ًا على 
ملي��ارات ال��دوالرات«. أس��أل ق��ادة النظ��ام: 
ك��م أنفق من ثروته المس��روقة من الش��عب 

اإليراني لمكافحة فيروس كورونا«.

 مصدر لـ                : تعليق 
جلسات »الشورى والنواب« شهرًا

كش��ف مصدر مطلع ل�»الوطن«، عن من تعليق جلسات مجلسي النواب 
والش��ورى ش��هرًا في ظل أزمة فيروس كورونا )كوفي��د19(، مرجحًا في 

الوقت نفسه أن تكون جلسة أمس األخيرة للنواب.
من جانب آخر، أكد وزير المالية واالقتصاد الوطني الش��يخ س��لمان بن 
خليفة آل خليفة في جلسة النواب، أن الحزمة المالية واالقتصادية التي 
أطلقت مؤخرًا بقيمة 4.3 ملي��ار دينار تمثل ثلث اقتصاد البحرين، وأن 

إقرارها جاء نظرًا للظروف االستثنائية.

فيم��ا قال وزير العمل والتنمي��ة االجتماعية جميل حميدان أن دفع أجور 
العاملين بالقطاع الخاص سيش��مل جميع العاوات والزيادة المس��جلة 

ضمن الراتب األساسي.

 القحطاني: زيادة حاالت »كورونا« 
ال تعني مشكلة واحتواء الفيروس سريعًا

مراحل التصدي لـ»كورونا«

العالجالفحصالتتبع

وضع آلية 
فحص 

المخالطين

الكشف عن 
الحاالت في 

المجتمع

 عزل
المصابين

وفق التوجيهات 
 الملكية.. 

»الصحة«: تقدم 
الرعاية وخدمات 
الفحص والحجر 
والعالج لجميع 

المواطنين 
والمقيمين

سلمان بن خليفة: »الحزمة المالية« 
تعادل ثلث اقتصاد البحرين 
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 »التنسيقية« برئاسة ولي العهد
تبحث مستجدات التعامل مع »كورونا«

ت��رأس صاح��ب الس��مو الملكي 
األمير س��لمان بن حمد آل خليفة 
ول��ي العهد نائ��ب القائد األعلى 

مجل��س  لرئي��س  األول  النائ��ب 
الوزراء اجتماع اللجنة التنس��يقية 
بع��د،  ع��ن  عق��د  وال��ذي   308

وخص��ص لبحث آخر مس��تجدات 
في��روس كورون��ا  التعام��ل م��ع 

)كوفيد 19(.

»اإلسكان«: 12.6 ألف اتصال في فبراير الماضي
     األسئلة تركزت على توزيع الوحدات 

قالت وزارُة اإلس��كان إنَّ إجمالي عدد االتصاالت 
للخدم��ات  االتص��ال  مرك��ز  إل��ى  وردت  الت��ي 
الحكومية لخدمة المواطنين بلغت نحو 12,633 
اتصااًل خالل ش��هر فبراير الماضي، وبلغ مستوى 
تقييم خدمات االتصال وفق��ًا لتقييم المراجعين 
94% وبمعدل سرعة استجابة للمكالمات بلغ 19 

ثانية.
وأوضح��ت ال��وزارة أن استفس��ارات المواطنين 
ترك��زت على التوزيع��ات اإلس��كانية التي تقوم 
بها ال��وزارة تنفيذًا ألمر صاحب الس��مو الملكي 
األمي��ر س��لمان بن حم��د آل خليفة ول��ي العهد 
نائ��ب القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس 
الوزراء بتوزيع 5,000 وحدة سكنية، وكذلك على 
برنامج السكن االجتماعي »مزايا«، وأخرى تتعلق 

بخدمات التمويل التي تقدمها الوزارة وغيرها.
 كما أف��ادت الوزارة بأن مرك��ز االتصال الخاص 
بوزارة اإلس��كان تلق��ى 8,324 مكالم��ة واردة، 
وق��ام من جانبه بإج��راء 3,015 مكالمة صادرة، 
وعلى صعيد الرس��ائل النصية فقد أرسل المركز 
11,709 رس��الة نصي��ة لع��دد م��ن المراجعين 
تتعلق باالستفسارات والتنسيق لمواعيد تتطلب 
الحضور الشخصي، فيما نسّق المركز خالل شهر 
فبراير ما يقارب 2,047 موعدًا، وتم استالم 608 
محادثات عبر خدمة المحادثة الكتابية المباشرة.

وأضاف��ت الوزارة أنه تعزي��زًا لخدماتها ولضمان 
تحقيق رضا المواطنين بشكٍل دائم، فإن الجهود 
مس��تمرة لتعزيز قدرات مختلف وس��ائل وقنوات 
التَّواصل معها، ومنه��ا مركز االتصال للخدمات 
الحكومي��ة، الذي يعد ركنًا مهمًا في خطة تفعيل 
قنوات التواصل بهدف تجويد الخدمات اإلسكانية 
المقدم��ة للمواطني��ن، إل��ى جان��ب التواص��ل 
الفعّ��ال م��ع الخدم��ات الرقمي��ة الت��ي أطلقتها 
ال��وزارة عب��ر منصته��ا اإللكتروني��ة، باإلضافة 
إلى وس��ائل اإلعالم المختلف��ة وقنوات التواصل 
االجتماعي، مؤكدة أن تلك القنوات تس��هم في 
تعزي��ز التواصل بي��ن ال��وزارة والمواطنين، من 
خالل تلقي االستفس��ارات والمالحظات بشفافية 
ومصداقية كخطوة تطويرية تس��عى من خاللها 

الوزارة إلى تحقيق وقياس رضا المواطنين.

ناصر بن حمد: رعاية ملكية يحظى بها أيتام البحرين 
أكد سمو الش��يخ ناصر بن حمد 
آل خليف��ة ممث��ل جالل��ة الملك 
لألعمال الخيرية وشؤون الشباب 
رئي��س مجلس أمناء المؤسس��ة 
اإلنس��انية،  لألعم��ال  الملكي��ة 
الكريم��ة  الملكي��ة  الرعاي��ة 
واالهتم��ام األبوي ال��ذي يحظى 
به األيتام ف��ي البحرين، وحرص 
مختل��ف  تقدي��م  عل��ى  جاللت��ه 

الخدمات والرعاية.
ورف��ع س��مو الش��يخ ناص��ر بن 
حمد آل خليفة، الش��كر والتقدير 
إلى والد الجمي��ع حضرة صاحب 
الجالل��ة الملك حمد بن عيس��ى 
آل خليف��ة عاهل الب��الد المفدى 
للمؤسس��ة  الفخ��ري  الرئي��س 

الملكية لألعمال اإلنسانية.
وأش��اد س��موه بالرعاية الملكية 
الكريم��ة التي يحظى بها األيتام 

في البحرين، وحرص جاللته على 
تقديم مختلف الخدمات والرعاية 
لنكون سندًا وعونًا ألبناء مملكتنا 
الغالية التي تنع��م بقيادة جاللة 
الملك المف��دى وبدعم حكومته 
بقي��ادة صاحب الس��مو الملكي 
األمير خليفة بن سلمان آل خليفة 

رئي��س الوزراء، وم��ؤازرة صاحب 
السمو الملكي األمير سلمان بن 
حمد آل خليفة ولي العهد األمين 
نائ��ب القائد األعلى النائب األول 

لرئيس مجلس الوزراء.
ج��اء ذلك بمناس��بة ذك��رى يوم 
اليتي��م العرب��ي ال��ذي يص��ادف 

الجمعة األولى م��ن أبريل، حيث 
أكد س��موه أن رعاية اليتيم هي 
إحدى ركائز المش��روع اإلصالحي 
لجالل��ة المل��ك المف��دى، إيمانًا 
من جاللت��ه بأهمي��ة دور اليتيم 
ف��ي بناء المجتمع��ات والنهوض 
به من أجل خير ش��عب البحرين 
الكريم بمختلف فئاته، وهو األمر 
ال��ذي نس��عى إل��ى تحقيقه من 
خالل المؤسسة الملكية لألعمال 

اإلنسانية.
المؤسس��ة  أن  وأوض��ح س��موه 
اإلنس��انية،  لألعم��ال  الملكي��ة 
تح��رص وضمن عمله��ا اليومي 
عل��ى متابعة أبنائه��ا واالهتمام 
وتعليمه��م  وبصحته��م  به��م 
وتوفي��ر كاف��ة أش��كال الرعاي��ة 
ف��ي  تس��هم  الت��ي  والخدم��ات 
ش��خصياتهم  وصقل  تطوره��م 

إلى جانب توفي��ر الحياة الكريمة 
المس��تقرة لهم وألس��رهم، من 
أج��ل بناء جي��ل متعل��م ينهض 

بالوطن.
م��ن جانبه أع��رب األمي��ن العام 
لألعم��ال  الملكي��ة  للمؤسس��ة 
اإلنسانية د.مصطفى السيد عن 
شكره وتقديره إلى جاللة الملك 
المف��دى عل��ى اهتم��ام جاللت��ه 
الدائ��م بتقدي��م أفض��ل الرعاية 
أليت��ام البحري��ن وتوفي��ر البيئة 

الصالحة لهم.
وثمن الدعم الكريم التي تحظى 
به المؤسسة من قبل الحكومة، 
مشيدًا بجهود سمو الشيخ ناصر 
ب��ن حم��د آل خليف��ة وقيادت��ه 
للمؤسس��ة  اإلنس��اني  للعم��ل 
بش��كل مباش��ر وحرص س��موه 
على تحقيق رؤى وتطلعات جاللة 

الملك المفدى.
وأض��اف الس��يد أن العم��ل على 
رعاي��ة األيت��ام هو ش��رف عظيم 
وعمل إنس��اني له األجر والثواب 
الجزيل م��ن رب العالمين، ومن 
تعلمنا  المف��دى  المل��ك  جالل��ة 
الكثي��ر ف��ي الجان��ب اإلنس��اني 
ف��ي  وخصوص��ًا  واالجتماع��ي 
لقاءاته مع أبناء المؤسس��ة، هذه 
اللق��اءات تحمل طاب��ع لقاء األب 
بأبنائ��ه فجاللت��ه يأن��س ويفرح 
بقربه��م ومنه اكتس��بنا وتعلمنا 

أهمية هذا األمر.
وأكد أن جميع موظفي المؤسسة 
رؤى  لتحقيق  العم��ل  يواصل��ون 
وتطلع��ات جاللة المل��ك وتوفير 
كافة أش��كال الرعاية االجتماعية 
والصحي��ة والتعليمية واألس��رية 

والمعيشية ألسر المؤسسة.

د.مصطفى السيد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة 

 السفير الياباني لـ                 :
إعادة إصدار تأشيرات 

للبحرينيين رهن بـ»كورونا«

الياباني  الس��فير  أكد 
لدى المملكة هيديكي 
اليابان  إيتو أن تعليق 
الدخ��ول  تأش����يرات 
للبحرينيي��ن ه��و جزء 
من مجموع���ة تدابير 
للح��د م�����ن انتش��ار 
في�������روس ك�ورون��ا 
)كوفي�������د19( ف���ي 
رفعه  وس��يتم  اليابان 
هذه  تختف��ي  عندم��ا 

الحاجة.
تصري��ح  ف��ي   وبي��ن 

ل� »الوطن« أن الس��فارة اليابانية في البحرين تعمل 
على تقديم معلومات بش��أن اإلجراءات التي اتخذتها 
الحكوم��ة البحريني��ة لمنع انتش��ار في��روس كورونا 
)كوفيد19( في المملكة بما في ذلك إجراءات الهجرة 
وتنفيذ الحدود تج��اه األجانب القادمين إلى البحرين 
وكذل��ك اإلجراءات المماثلة الت��ي اتخذتها الحكومة 

اليابانية.
وكان��ت اليابان قررت إبطال التأش��يرات الصادرة في 
11 دولة في جنوب ش��رق آس��يا والش��رق األوس��ط 
وأفريقيا بس��بب جائحة في��روس كورونا )كوفيد19( 
أي حوال��ي 750 ألف تأش��يرة صادرة عن الس��فارات 
اليابانية في إندونيسيا وسنغافورة وتايلند والفلبين 
وبروناي وفيتنام وماليزيا وإس��رائيل وقطر والبحرين 
وجمهورية الكونغ��و الديمقراطية لن تكون صالحة 

اعتبارًا من يوم 28 مارس.
يذك��ر أن الحكوم��ة الياباني��ة قد أبطلت تأش��يرات 
الدخول الصادرة ف��ي 40 دولة، بما في ذلك الصين 
وكوري��ا الجنوبي��ة وإي��ران ومص��ر ومعظ��م الدول 
األوروبية والذي كان من المقرر أصاًل أن يستمر إلغاء 
التأشيرات الصادرة في الصين وكوريا الجنوبية حتى 
نهاية مارس، لكن الحكومة قررت تمديد السياس��ة 

حتى نهاية أبريل.

هيديكي إيتو

موزة فريد
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 رنا بنت عيسى: اتخاذ كافة التسهيالت 
إلجالء الطلبة البحرينيين في الخارج

     التنسيق مع الجهات الرسمية والبعثات الدبلوماسية
عقدت وكيلة وزارة الخارجية د. الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة 
ووكي��ل وزارة التربي��ة والتعليم للموارد والخدم��ات الدكتور محمد مبارك 
جمع��ة اجتماعًا ع��ن بعد، بش��أن وضع خطة إلج��اء الطلب��ة البحرينيين 

العالقين في الخارج وضمان عودتهم إلى أرض الوطن.
وأك��دت وكيل��ة وزارة الخارجية عل��ى ح��رص وزارة الخارجية عل��ى تنفيذ 
توجيهات صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس 
مجلس الوزراء، ومواصلة االهتمام بأوضاع الطلبة البحرينيين الدارس��ين 
في الخارج واالطمئنان على ظروفهم، مش��يرة إلى أن الوزارة س��وف تقوم 
باتخاذ كافة اإلجراءات والتدابير والتسهيات الازمة للعمل على إجائهم 
م��ن أماكن تواجدهم وإعادتهم إلى أرض الوطن بالتنس��يق والتعاون مع 
كافة الجهات الرسمية المعنية وس��فارات المملكة وبعثاتها الدبلوماسية 

في الخارج. 
م��ن جانب��ه، نوه الدكت��ور محمد مب��ارك جمع��ة بجه��ود وزارة الخارجية 
والملحقيات الثقافية بس��فارات المملكة في الخارج في التعاون والتنس��يق 
القائم والمستمر مع وزارة التربية والتعليم مما يسهم في تحقيق األهداف 
والمصالح المشتركة، متمنيًا لوزارة الخارجية وجميع القائمين عليها دوام 

التوفي��ق والنجاح. كما تم خال االجتماع مناقش��ة ع��دد من الموضوعات 
والقضايا ذات االهتمام المشترك.

 مواطنون لـ                 : حصلنا على رعاية 
صحية غير متوقعة بعد إجالئنا من إيران

     اعتبروا جهود فريق البحرين مدعاة للفخر واالعتزاز
أكد مواطنون تم إجاؤه��م من منطقة الر في إيران، 
حصوله��م على كافة االحتياج��ات وتلقيهم اإلجراءات 
الوقائي��ة واالحترازية غير المتوقعة أثناء اس��تقبالهم 
في مطار البحرين أم��س األول، مؤكدين أنهم حظوا 

باستقبال يثلج الصدر.
وذك��روا ل�»الوطن«، أنه��م منذ وصوله��م للبحرين 
التمس��وا روح المحب��ة والتع��اون م��ن الفري��ق الذي 
استقبلهم، مؤكدين أن ما رأوه مدعاة للفخر واالعتزاز 
بما تقدمه البحرين لمواطنيها، شاكرين بذلك جهود 

الفريق ككل على ما يقدموه لخدمة مواطنيهم.
وق��ال أحمد العوضي - أح��د المواطنين الذين قدموا 

عبر خط��ة اإلجاء - إنه��م لم يكون��وا يتوقعون تلك 
اإلج��راءات المميزة التي قام به��ا فريق البحرين لدى 
وصولهم مط��ار البحري��ن، مبينًا، حس��ب وصفه، أنه 
تلقى اس��تقبااًل يثل��ج الصدر ويزرع الفخ��ر في نفوس 
المواطنين، بس��بب التكاتف والرقي ف��ي التعامل مع 

جميع القادمين.
وأض��اف العوضي »جميعن��ا كمواطني��ن محظوظين 
بالفريق الذي ق��ام بأداء واجبه على أكمل وجه وقاموا 
بكل رحب وس��عة صدر بالرد على جميع استفس��اراتنا 
ومطالبنا، إلى جانب س��عيهم إلرضاء جميع القادمين 
وتطمينه��م«. وبين أن الفريق س��عى جاهدًا إلى بث 

االطمئن��ان في قلوب المواطني��ن القادمين والتعامل 
معهم بأفضل الوس��ائل، منذ البداي��ة وحتى النهاية، 
مؤك��دًا ان الفري��ق م��ا زال��وا يخدمونه��م ب��كل م��ا 
بوس��عهم، ويعملون على تلطيف الجو مع األش��خاص 
الخائفين من تعرضهم لإلصابة. فيما أش��ادت إحدى 
المواطن��ات القادم��ات عبر خط��ة اإلج��اء، بالتنظيم 
والتنس��يق والتع��اون بي��ن الموظفي��ن والمواطنين 
وساس��ة اإلج��راءات التي اتخذها الفريق في س��امة 

القادمين عبر مطار البحرين.
وأش��ارت المواطن��ة – فضلت عدم ذكر اس��مها – إلى 
أن البحرين تعاملت مع اإلجاء بكل حذر وحرص، وأن 

األمر يعكس م��دى إلمام الحكومة بالط��رق الوقائية 
والس��ليمة لنق��ل الموجودي��ن خ��ارج البحري��ن إل��ى 
وطنهم وضمان عدم تعرضهم لإلصابة جراء مخالطة 

األشخاص اآلخرين والموجودين في الطائرة ذاتها.
فيما تداولت وس��ائل التوصل االجتماعي مقطعًا مرئيًا 
لمواط��ن تم إج��اؤه من إي��ران قادمًا إل��ى البحرين 
ويدعى راشد خالد البستكي، عبر من خاله عن شكره 
للترتيب��ات الت��ي قام به��ا الفريق البحرين��ي لضمان 

وصول المواطنين.
وقدم البستكي بالشكر لوزارة الصحة ووزارة الخارجية 
على تأمينهم لوصول المواطنين إلى أراضي البحرين.

 »الصناعة«: منصات إلكترونية محلية 
توفر حلواًل في ظل تداعيات »كورونا«
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تصميم: 
محمد بوعباس

أعلنت وزارة الصناعة والتجارة والس��ياحة، دعم 
البحرينية  واإلبداع��ات  اإللكتروني��ة  المنص��ات 
م��ن الذي��ن استش��رفوا المس��تقبل وتوجه��وا 
إل��ى عال��م التكنولوجيا وط��وروا منصات محلية 
لتنافس المنصات العالمية بتقديم مجموعة من 
الخدمات المختلفة بكفاءة عالية وفي وقت يسير، 

للحد من تداعيات فيروس كورونا )كوفيد19(.
يأت��ي هذا الدع��م، في إطار حرص ال��وزارة على 
تعزي��ز بيئة ري��ادة األعمال وإط��اق المبادرات 
التي من شأنها دعم المؤسسات الناشئة وتنمية 

الصغيرة والمتوسطة منها.
 ،»Homiez.me« ومن هنا تأتي منص��ة هوميز
الت��ي تعمل عل��ى توفي��ر المواد االس��تهاكية 
المنزلي��ة،  والمس��تلزمات  الغذائي��ة  كالم��واد 
وه��ي منصة بحرينية ش��املة، ته��دف لتمكين 
المس��تهلكين  وتزوي��د  المحليي��ن  البائعي��ن 
بجمي��ع المنتجات والخدمات التي يحتاجها الفرد 
واألس��رة عبر إتاحة تجربة التس��وق اإللكتروني 
للم��واد الغذائية، باإلضافة إل��ى مواد التنظيف، 
القرطاسية، المابس واألزهار والحلويات األثاث 
والمستلزمات المنزلية والكتب وغيرها، كل ذلك 

بضغطة زر من المنزل. 
أما لتوصي��ل البقال��ة والمنتج��ات الطازجة عبر 
اإلنترنت إلى الس��كن يمكنك اس��تخدام تطبيق 
بقال��ة اإللكترون��ي »Get Baqala«، وكذل��ك 
تطبي��ق بقاالت »Bagalat« الذي يوس��ع دائرة 
التس��وق لتش��مل المزيد من الم��واد الغذائية 

وعدد أكبر من مزودي المنتجات المحليين.
أما منصة ف��ي ال »Feela.com« للتس��وق عبر 
االنترن��ت والت��ي تق��دم مجموعة واس��عة من 
الخدم��ات الحصري��ة ألكثر م��ن 140 متجرًا في 
البحرين وأكثر من 70 ألف منتج، والتي تش��مل 
األدوات الصحي��ة واأللع��اب ومنتج��ات التجميل 
واألدوات الرياضي��ة وااللكتروني��ات واألجه��زة 
المنزلية وغيرها مع توفير خدمة التوصيل خال 

ساعتين.
كم��ا يمك��ن الحص��ول عل��ى الرعاي��ة الطبية، 
والحص��ول عل��ى االستش��ارة الطبي��ة من خال 
مكالم��ات الفيدي��و و ليس عليك س��وى تحميل 
اإللكتروني��ة  للخدم��ات  دكت��وري  تطبي��ق 
doctoriapp.com وه��و التطبي��ق الذي يربط 
األطباء المعتمدين م��ع المرضى في خصوصية 

تامة.
ولحج��ز موع��د مع الطبي��ب من المن��زل، تقدم 
لرب��ط  منص��ة   »Docwhere.net« دوكوي��ر 
المرض��ى بمقدمي الرعاية الصحي��ة والخدمات 
الطبية، من خال حجز موعد مسبق مع الطبيب 
الذي يرغ��ب المريض باختي��اره والمقارنة بين 
األطباء من حيث س��عر االستشارة، تحديد وقت 

االنتظار، وغيرها لتجنب صفوف االنتظار.
أض��ف إلى ذل��ك بإمكانية ش��راء األدوي��ة أيضا 
من خ��ال تطبيق وي��اك Weyak.health الذي 
يق��دم خدمة توصي��ل األدوية والمس��تحضرات 

الصيدالنية ألي موقع مجانًا.
من جان��ب آخر، ودعم��ًا لقرار التعلي��م عن بعد 
وحفاظًا على س��امة الطلبة والطالبات، ولجعل 
العملي��ة التعليمي��ة أكث��ر انس��يابية وس��هولة 
 »Telp« ومتع��ة، يوف��ر تطبي��ق تل��ب للتعلي��م
تجرب��ة فريدة م��ن نوعها، حيث يتي��ح التطبيق 
الرب��ط اإللكتروني بين الطلب��ة وأولياء أمورهم 
الم��واد  لجمي��ع  خصوصيي��ن  معلمي��ن  م��ع 
والمستويات الدراسية، إلى جانب توفير البرامج 
التعليمي��ة لتطوي��ر معارف الطلب��ة ومهاراتهم 
عبر حجز حصص أس��بوعية مع المعلم المفضل 
بش��كل فردي أو ضمن مجموع��ات. كما يمكن 
الطلبة والخريجي��ن من ذوي الكف��اءات العالية 
أن يصبحوا معلمين، في فرصة لاس��تفادة من 
قدراتهم ومهاراتهم مع تحقيق الكسب المادي.
myspringring. س��برينغرينغ  منص��ة  أم��ا 

com المدرس��ية فهي تتيح لمس��تخدميها من 
المعلمين، اإلداريين، واألهالي بالتواصل في آن 
ومكان واحد، إضافة لبعض الخدمات التسهيلية 

للمعلمين.
وتع��د ه��ذه المنص��ات س��وقًا افتراضي��ًا يضم 
مش��روعات محلي��ة ابتكرتها مواه��ب بحرينية 
وضعت بصمته��ا لتامس احتياج��ات المواطن 
والمقي��م في مملك��ة البحرين في ه��ذا الوقت 
االس��تثنائي، حي��ث ت��م ربط هذه المؤسس��ات 
المؤسس��ات  له��ذه  وبدعمن��ا  بالمس��تهلك، 
البحريني��ة فإنن��ا نس��هم في اس��تمرارية و نمو 
أعمالها من خال التكاتف والحث على مس��اندة 
ه��ذه المؤسس��ات لتحقي��ق الفائ��دة المرجوة 
وتيس��ير أم��ور الحي��اة اليومي��ة في ظ��ل هذه 

التحديات االستثنائية.

وزير الكهرباء: تأجيل استقطاع 
التسويات لمدة 3 أشهر

وزي��ر ش��ؤون  أعل��ن 
الكهرب��اء والماء وائل 
ب��دء  ع��ن  المب��ارك، 
الحكومة  تنفيذ تكفل 
الكهرب��اء  بفواتي��ر 
م��ن  اعتب��ارًا  والم��اء 
وحتى  األربع��اء  اليوم 
30 يونيو، كم��ا سيتم 
تأجي�����ل استق����طاع 
 3 لم��دة  التس��ويات 

أشهر.
وقال في برنامج الراي على تلفزيون البحرين: »اليوم تبدأ 
تنفيذ التوجيهات الملكية السامية، بشأن تكفل الحكومة 
الموقرة بفواتير الكهرباء والماء لكافة المش��تركين من 
األفراد والش��ركات حتى 30 يونيو من الع��ام الجاري بما 
ال يتج��اوز فواتي��ر نفس الفت��رة من الع��ام الماضي لكل 

مشترك«.

وزير شؤون الكهرباء والماء
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الطاقة االستيعابية 
لمراكز الحجر والعزل

تصميم: أحمد أبوالليل

إنفوجرافيك

القطاع الخاصالقطاع الحكومي
مراكز العزل والعالجمراكز العزل والعالج
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محمد القائد

 60 ألف مشترك
في تطبيق »مجتمع واعي« حتى اآلن

 إلزام المحجورين بتحميل
»GPS« التطبيق ومراقبتهم عبر

 أسورة للمعزولين في المنزل
مرتبطة بالهاتف لمعرفة تحركاتهم 

 60٪ من الخدمات الحكومية
إلكترونية وهدفنا الوصول لـ٪92

خدمات إلكترونية حكومية جديدة قريبًا

وليد المانع

 الطاقة االستيعابية كافية
وتفوق طاقة اإلشغال بمراحل

 منح »الخاص« التصاريح لتقديم
الرعاية الصحية لمصابي »كورونا«

 إشغال 268 سرير
من أصل 1667 بمراكز العزل والعالج

 فحص من السيارة دون
الخروج من المركبة بـ»مركز المعارض«

 القحطاني: زيادة حاالت »كورونا« ال تعني
مشكلة.. واحتواء الفيروس بأسرع وقت

أك��د الفريق الوطني للتصدي لفي��روس كورونا )كوفيد 19(، أن 
مملكة البحرين تتجه نحو تس��طيح المنحنى الخاص بالفيروس، 

بفضل اإلجراءات االحترازية والتدابير الوقائية.
م��ن جانب آخر، أكد وكيل وزارة الصحة د.وليد المانع أن الطاقة 
االستيعابية الحالية المتاحة في مراكز الحجر الصحي واالحترازي 
ومراك��ز العزل كافي��ة، وأن الطاقة االس��تيعابية لمراكز الفحص 

والعالج تفوق طاقة اإلشغال الحالية بمراحل.
وأش��ار خ��الل المؤتمر الصحف��ي الذي عق��ده الفري��ق الوطني 
للتص��دي للفيروس مس��اء أمس في مركز ول��ي العهد للتدريب 
والبحوث الوطنية للوقوف على آخر تطورات ومستجدات مواجهة 
الفيروس، إلى أن الطاقة االستيعابية لمراكز العزل والعالج تبلغ 
1667 سريرًا يبلغ اإلش��غال منها 268 سريرًا فقط، في حين أن 
الطاقة االس��تيعابية لمراكز الحجر الصحي االحترازي 2504 يبلغ 
اإلش��غال منها 277 س��ريرًا. وذكر المانع أنه ت��م منح التصاريح 
للقط��اع الخاص لتقديم خدمات الرعاية الصحية لمن يرغب من 
األفراد على نفقتهم الخاصة، مش��يرًا إلى أن الطاقة االستيعابية 
الت��ي وفرها القطاع الخاص تكفي ل�420 ش��خص لمراكز الحجر 
الصحي، ولعدد 172 ش��خص لمراكز الع��زل والعالج، إلى جانب 
وجود 5 أش��خاص يتلق��ون العالج في مستش��فيات خاصة، و19 
ش��خص معزولون ف��ي مراكز الحج��ر الصحي الخاص��ة بالقطاع 
الخاص. وأض��اف أن التصدي لفيروس كورون��ا يكون من خالل 
الش��راكة المجتمعية، والتزام الجميع باإلجراءات سيس��اهم في 
التصدي للفيروس، الفتًا إلى وجود ش��راكة مستمرة في المجال 
الطب��ي بي��ن البحرين والس��عودية، م��ن خالل تب��ادل التجارب 
والمعلوم��ات الت��ي يمكن من خالله��ا االس��تفادة للقضاء على 
فيروس كورونا. وأش��اد المانع بما يتمت��ع به المجتمع البحريني 
م��ن وعي ومس��ؤولية وطنية ال��ذي كان داعمًا لنجاح الش��راكة 
المجتمعية للحد من انتشار فيروس كورونا، عبر اتباع التعليمات 
الصادرة من الجهات المعنية، ما جعل الحياة الطبيعية مستمرة 
مع إمكانية الخروج لقضاء الحاجات المعيشية الالزمة، مؤكدًا ان 
البحرين بجهود أبنائها س��تواصل البناء على ما تحقق من نتائج 

إيجابية حتى يتم القضاء على الفيروس نهائيًا.
ولف��ت المانع، إلى أنه س��يكون هناك فحص من الس��يارة دون 

الحاجة للخروج من المركبة في مركز أرض المعارض.
من جانبه أك��د الرئيس التنفيذي لهيئ��ة المعلومات والحكومة 
اإللكتروني��ة محم��د القائ��د، أن الهيئ��ة وف��رت للحكومة جميع 
المتطلب��ات اإللكتروني��ة الالزم��ة لتعزي��ز جه��ود التعامل عبر 
المنص��ات الرقمي��ة، لخف��ض أع��داد المرتادي��ن للمعام��الت 
الحكومية، مش��يرًا إلى ان بعض الجهات الحكومية س��تعلن عن 

خدمات إلكترونية جديدة عوضًا عن الحضور الشخصي.
وبي��ن القائد أن هناك أكثر من 60% من الخدمات الحكومية في 
البحرين إلكترونية، وأن العمل جاري ألن تصل النس��بة إلى %92 
خالل الفترة القادمة. وأوضح أن التركيز خالل األس��ابيع القادمة 
س��يتمحور في تحويل الخدمات الحكومية إل��ى إلكترونية، الفتًا 
إلى أنه س��يكون هناك أس��ورة توزع على المعزولين في المنزل 

مرتبطة بالهاتف تعطي إشارة حال االبتعاد عن منطقة العزل.
وأش��ار إل��ى أنه تم توفي��ر تطبي��ق »مجتمع واع��ي«، بعد فترة 
تجريبية استمرت 8 أيام والذي أثبت نجاحه، وأن عدد المسجلين 

في التطبيق حتى اآلن بلغ 60 الف مشارك.
وأوض��ح القائ��د أن التطبيق يوف��ر إمكانية معرف��ة المحجورين 
 ،GPS ���منزلي��ًا م��ن التزامهم ف��ي الحجر ع��ن طريق نظام ال
موضحًا أن وزارة الصحة أص��درت قرارًا بإلزام المحجورين صحيًا 
بتنزيل البرنامج وتفعيله، للتأكد من عدم مخالطتهم لألشخاص 

اآلخرين والتزامهم بالحجر المنزلي. 
وأضاف أن التطبيق، يس��اعد على معرفة األماك��ن التي ارتادها 
األشخاص المصابين والمكتشفين الحقًا، مما يساعد في احتواء 
جميع األشخاص الذين تم االختالط بهم خالل الفترة الماضية.

وبين القائد بأن التطبيق يقوم بإعطاء إشارة للشخص باالبتعاد 
عن المنطقة التي يش��تبه في وجود مصاب بها، ويظهر إش��عار 
للش��خص المحجور المنزلي لطلب التق��اط صورة له للتأكد من 

التزامه في حالة اشتباه خروجه من الحجر المنزلي.
وأكد الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة اإللكترونية، 
أن الهيئة تعمل باستمرار لتطوير إمكانيات التطبيق لمواكبة أي 

تطورات جارية لفيروس كورونا.
وأش��ار إلى أن الحكومة اإللكترونية عمدت إلى تجديد البطاقات 
الذكي��ة بش��كل إلكترون��ي، بجانب بع��ض الخدم��ات المقدمة 
لألجانب من إصدار شهادات ميالد او وفاة وأن جميعها أصبحت 

بشكل إلكتروني.
وأكد وجود نس��بة بسيطة تتطلب مراجعة للحكومة اإللكترونية 
فمن خالل فرع مدينة عيسى يتم إصدار البطاقات السكانية لمن 
يبلغ عمره بين 5 - 10 س��نوات دون الحاجة للبصمة أو الحضور 

الشخصي.
م��ن جانب��ه ق��ال استش��اري األم��راض المعدية بالمستش��فى 
العس��كري وعضو الفري��ق الوطن��ي للتصدي لفي��روس كورونا 
المقدم طبيب د.مناف القحطاني أنه خالل فترة انتشار الفيروس 

ولمدة 6 أس��ابيع من العالج لم نعاني من أي نقص في األدوية 
والمس��تلزمات الطبي��ة، مؤكدًا عدم وج��ود أي نقص في توفير 

الرعاية الصحية للمستشفيات األخرى خالل الفترة الماضية.
وأك��د القحطاني أن البحرين تميزت ف��ي إجراءاتها الوقائية إلى 
جانب تطبيق آلية جديدة لفحص األشخاص المحجورين منزليًا، 
للمحافظ على عدم خروج أي ش��خص محجور منزليًا لحين التأكد 
من خلو اإلصابات. وأشار إلى أن زيادة حاالت كورونا في البحرين 
تدريجي��ة، ومن المتوقع أن تكون هناك طفرات خالل األس��ابيع 
القادمة، مؤكدًا أن قدرة البحرين االستيعابية هي 2000 فحص 
يوميًا وهي نس��بة كبيرة بالنسبة لحجم البحرين، وتفوق معظم 
دول بالعال��م. وأش��اد القحطان��ي بالنظام الصح��ي القوي الذي 
تمتلكه البحرين من خالل ما قامت به باالستثمار في المختبرات 
إلجراء الفحوص��ات، وزيادة الق��وى العاملة في القط��اع الطبي، 
وتوفير المستلزمات الوقائية الالزمة، مع استمرار عمل المنشآت 

الصحية بصورة طبيعية والحفاظ على صحة الطاقم الطبي.
ون��وه القحطان��ي بأن االس��تراتيجية الحالية المتبع��ة للحد من 
انتش��ار في��روس كورون��ا ه��و )اتبع، افح��ص، عال��ج( إذ تعتمد 
حاليًا على معرف��ة تفاصيل أثر المخالطي��ن والقيام بإخضاعهم 
للفحوص��ات المختبرية للتأكد من س��المتهم، وبناًء على النتائج 
يتم نقله��م لمراك��ز الحجر الصح��ي االحت��رازي أو مراكز العزل 

والعالج تحت إشراف طاقم طبي متخصص.
واس��تعرض القحطاني مؤشر تس��جيل الحاالت منذ تسجيل أول 
100 حالة قائمة في البحرين وبعض الدول األخرى، حيث أوضح 
أن نتائج البحرين في مؤش��ر تس��جيل الحاالت منذ تسجيل أول 
100 حال��ة قائمة وتعاف��ي الكثير منها أفض��ل بكثير من الدول 
األخرى التي أظهرت تصاعدًا واضحًا في عدد الحاالت القائمة مما 
يؤكد أن البحرين تتجه نحو تسطيح المنحنى الخاص بالفيروس، 
بفضل اإلجراءات االحترازية والتدابير الوقائية ومختلف القرارات 
والتعليمات واإلرش��ادات الص��ادرة من الجهات الرس��مية كمنع 
التجمع��ات ألكثر من 5 أش��خاص في األماكن العام��ة، وتدابير 
التباع��د االجتماعي وإغ��الق المحال التجارية باس��تثناء المحالت 
للضرورة المعيشية وتفعيل العمل عن بعد وغيرها من اإلجراءات 

المتخذة.
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وبين القحطان��ي أن زيادة حاالت كورونا 
ال تعني مش��كلة، ونحن في صدد احتواء 

الفيروس بأسرع وقت ممكن.
وأوض��ح القحطان��ي أن الك��وادر الطبية 
تواص��ل م��ا تبذله م��ن جه��ود ورعاية 
فائقة لكافة الحاالت وحسب البروتوكول 
العالج��ي للبحري��ن بم��ا يتماش��ى م��ع 
العالمي��ة،  الصح��ة  منظم��ة  توصي��ات 
منوهًا بأن جميع من ينهون فترة الحجر 
الصح��ي االحت��رازي البالغ��ة 14 يومً��ا 
س��يتم إعادة فحصهم في مركز الفحص 
بمركز البحرين الدولي للمعارض كإجراء 
احت��رازي إضاف��ي بما يضم��ن صحتهم 
وسالمة عائالتهم وجميع أفراد المجتمع.

 وأك��دت استش��ارية األم��راض المعدية 
واألم��راض الباطنية بمجمع الس��لمانية 
الطب��ي د.جميلة الس��لمان، أن البحرين 
تخط��و بثب��ات نح��و الح��د من انتش��ار 
فيروس كورونا بكوادرها الطبية وجهود 

كافة أبنائها في كل المجاالت.
وأش��ارت الس��لمان إلى أن هن��اك 268 
حالة قائمة جميعها مس��تقرة باس��تثناء 
حالتين تحت العناية، حيث أن ما نس��بته 
18% فقط من مجم��وع الحاالت القائمة 

البروتوك��ول  تتطل��ب األدوي��ة ضم��ن 
العالجي المعتمد.

وأوضح��ت أن مجم��وع الذين خرجوا من 
الحج��ر الصحي االحترازي بل��غ 472 بعد 
خ��روج 13 حال��ة إضافية، كم��ا تعافت 8 

ح��االت إضافي��ة م��ن الفي��روس، ليصل 
الع��دد االجمالي 295 حال��ة خرجت من 

مراكز العزل والعالج.
وأكدت السلمان أن البحرين مستمرة في 
تطوير بروتوكولها العالجي، ومس��تمرة 

في االط��الع على تجارب ال��دول األخرى 
لالس��تفادة من بروتوكوالتهم العالجية 

للحاالت المتعافية لديهم.
الجمي��ع  وس��المة  صح��ة  أن  وبين��ت 
أولوي��ة قص��وى والجمي��ع مش��ارك في 

هذه المس��ؤولية، حيث أثب��ت المجتمع 
البحرين��ي بأن��ه مجتم��ع واٍع ق��ادر على 
تجاوز تح��دي الفيروس باالس��تمرار في 
اتباع اإلرشادات والتعليمات الصادرة من 

الجهات المعنية.
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 »فريق التصدي لكورونا«:
البحرين األقل وفاة بالفيروس مقارنة بعدد السكان 

 »الصحة«: 47 إصابة
بـ»كورونا« لعمال وافدين 

كانوا بالحجر االحترازي
قالت وزارة الصح��ة إن 47 حالة من الحاالت القائمة 
الت��ي تم اإلع��الن عنها أم��س، هي لعم��ال وافدين 
كان ت��م حجرهم احترازي��ًا كونه��م مخالطين لحالة 
قائمة، وبعد التأكد م��ن النتائج الدورية للفحوصات 
المختبرية التي تتم لمن هم في الحجر الصحي تبين 
أن فحوص��ات جميع الحاالت المخالطة ال� 47 إيجابية 

لتضاف الى الحاالت القائمة.
وتابعت: »تماش��يًا مع التوجيهات الملكية الس��امية 
لحض��رة صاحب الجالل��ة الملك حمد بن عيس��ى آل 
خليفة عاهل البالد المفدى، بأن تتكفل وزارة الصحة 
بتقديم الرعاية الطبي��ة والخدمات الصحية للفحص 
والحج��ر والع��الج لجميع المواطني��ن والمقيمين في 
المملك��ة، فإن��ه س��يتم تقدي��م الخدم��ات الصحية 
العالجية لهذه المجموعة من العمال في مراكز العزل 

والعالج المخصصة لفيروس كورونا )كوفيد19(«.
وأك��دت وزارة الصح��ة أنها قامت عل��ى الفور باتخاذ 
اإلج��راءات االحترازي��ة والوقائية لكاف��ة المخالطين 
لهذه الح��االت وحصر كافة المخالطي��ن للعمال في 
مراكز الحجر الصحي االحترازي المخصصة ووضعهم 
تح��ت المالحظة وإجراء الفحوصات المختبرية للتأكد 
من سالمتهم، وتقرر تمديد إقامتهم بالحجر الصحي 
االحترازي لمدة أسبوعين حس��ب اإلجراءات الوقائية 

المتبعة.

 »األعلى للمرأة«: تفعيل حملة
»متكاتفين« بمشاركة 500 متطوع

     توفير االحتياجات الطارئة وتأمين االستقرار النفسي

أعل��ن المجل��س األعل��ى للمرأة ع��ن تفعيل 
الحملة الوطني��ة »متكاتفين.. ألجل س��المة 
البحري��ن« بجهود 500 متطوع من »المنصة 
الوطني��ة للتطوع« س��يعملون عل��ى تحقيق 
أه��داف الحمل��ة ف��ي دع��م األس��رة والمرأة 
البحرينية بجميع فئاتها االجتماعية مع مراعاة 

وضعها االقتصادي وظروفها الصحية.
يأتي ذلك، ف��ي إطار جهود الحمل��ة الوطنية 
لمكافحة فيروس كورونا )كوفيد 19( وضمان 

خلو البالد منه وعودة الحياة إلى طبيعتها.
وعم���ِل المجل��س األعل��ى للم��رأة عل��ى فرز 
وتوزي��ع المتطوعين ف��ي فِرق عم��ل تتولى 
مهام »الدعم األس��ري« المتمث��ل في تقديم 
الطارئة، و»اإلرش��اد  المس��اعدات والخدمات 
الخدمي واالستش��ارات األس��رية والقانونية« 
لضم��ان  االقتص��ادي«  و»الدع��م  الفوري��ة، 
االس��تفادة م��ن التدابي��ر المالي��ة المتعددة 
المطروحة من قبل الدولة الس��تمرار نش��اط 
الم��رأة التجاري في س��وق العم��ل، و»الدعم 
التعليم��ي« عب��ر رصد االحتياج��ات التعليمية 
العملي��ة  مواصل��ة  أثن��اء  لدعمه��م  لألس��ر 

التعليمية »عن بعد«.

وتعمل كل فرقة من تلك الفرق تحت إش��راف 
اإلدارة التنفيذية باألمانة العامة في المجلس، 
ووفق��ًا لبرنام��ج يرص��د اإلنتاجي��ة والفاعلية 
وتوزيع المهام بين أفرادها، وبما يضمن أكبر 
فاعلية وتنسيق مشترك بينها، ويحقق أهداف 

حملة »متكاتفين« بأقصى فاعلية ممكنة.
وأع��رب المجلس األعل��ى للمرأة عن ش��كره 
للتع��اون المثم��ر من قب��ل الفري��ق الوطني 
للتص��دي لفيروس كورون��ا )كوفيد 19( الذي 
زود المجلس به��ؤالء المتطوعين من قاعدة 
بيانات »الحمل��ة الوطني��ة لمكافحة فيروس 
كورون��ا« التي تض��م حاليا أكثر م��ن 30 ألف 
متطوع، مؤكدًا أهمي��ة تفعيل وتكامل جميع 
الجهود الوطنية لضمان التصدي الفاعل لهذا 

الفيروس.
وج��اء إط��الق حمل��ة »متكاتفي��ن« تنفي��ذًا 
لتوجيه��ات صاحبة الس��مو الملك��ي األميرة 
س��بيكة بنت إبراهيم آل خليف��ة قرينة عاهل 
البالد المفدى، رئيسة المجلس األعلى للمرأة، 
بتقدي��م كل م��ا يل��زم لمس��اندة احتياج��ات 
األسرة والمرأة البحرينية وبالتعاون والتنسيق 

المباشر مع المنصة الوطنية للتطوع.

وته��دف الحملة إلى مواصل��ة تقوية مجاالت 
العم��ل بي��ن فئ��ات المجتم��ع ب��روح »فريق 
البحرين« الواحد، ومباشرة توفير االحتياجات 
الطارئة للمرأة وأسرتها بالتعاون مع الشركاء 
من مختل��ف القطاعات، والعمل بش��كل مواٍز 
عل��ى تأمين االس��تقرار النفس��ي واالجتماعي 
لجميع أفراد األسرة وتنمية الثقافة المجتمعية 
الواعي��ة والمس��ئولة في مثل ه��ذه الظروف، 
والس��عي بش��كل مس��تمر على إظهار أفضل 
الممارس��ات اإليجابي��ة التي يمارس��ها أفراد 
المجتم��ع البحريني في تكافله��م وتكاتفهم 
في مثل هذه الظروف الحرجة من أجل احتواء 
مخاطر وتبعات جائحة فيروس كورونا )كوفيد 

 .)19
ويرافق الحملة مس��ار عم��ل إعالمي وتوعوي 
وتثقيف��ي ط��وال فترة تنفيذه��ا إللقاء الضوء 
عل��ى الجهود الوطني��ة الكبيرة الت��ي يبذلها 
الفريق الوطني المسؤول عن مكافحة المرض 
ودعم ذلك برسائل مؤثرة عبر إنتاج واستثمار 
وترويج األفالم والرس��ائل المصورة بالتعاون 
مع الحس��ابات النش��طة والمؤثرة في قنوات 

التواصل االجتماعي.

 »اإلصالح« تصدر عددًا
خاصًا للتوعية بـ»كورونا«

أص��درت اللجن��ة اإلعالمي��ة بجمعية اإلص��الح مؤخرًا 
عدده��ا رقم )244( من مجلتها الش��هرية عن ش��هر 
مارس للتوعية بفي��روس كورونا، حيث خصص العدد 
الس��تعراض جهود الجمعي��ة ومُبادراته��ا مع اللجان 
الحكومي��ة واألهلي��ة المعنية لمكافح��ة وباء فيروس 
كورون��ا والحد من انتش��اره، كما تضم��ن العديد من 
المق��االت التثقيفي��ة الصحي��ة واإليماني��ة لعدد من 
األطباء والمختصين، وبعض التوجيهات الصحية للحد 
من انتش��ار هذا الوباء، إضافة إلى اس��تعراض جهود 
الشيخ عيسى بن راشد آل خليفة رحمه اهلل في بواكير 

تأسيس نادي اإلصالح الخليفي.

 »السنية«: استمرار صرف
مكافآت الخطباء واألئمة والمؤذنين

وافق مجلس األوقاف الس��نية الذي عقد أمس، برئاس��ة رئيس المجلس الش��يخ 
د. راش��د الهاجري، عل��ى مواصلة صرف مكاف��آت األئمة والمؤذني��ن والخطباء 
طوال فترة إغالق الجوامع والمس��اجد، والذي تم تفعيله مؤخرا ضمن اإلجراءات 
االحترازي��ة التي اتخذته��ا كافة أجهزة ومؤسس��ات المملكة للحد من انتش��ار 

فيروس كورونا )كوفيد19(.
وأوضح الهاجري أن المجلس وافق على هذا القرار مراعاة للظروف التي تمر بها 
المملك��ة التي تأثرت بالظروف الطارئة التي يش��هدها العالم، ورغبة في تقدير 
أصح��اب الوظائف الديني��ة الذين لم يألوا جهدا في خدم��ة دور العبادة وتعليم 

الناس الخير.
وأضاف أن هذا االجتماع هو األول الذي يعقد بالنظام اإللكتروني عن بعد، والذي 
يأتي التزاما بالقرارات الصادرة من الجهات الرسمية التي دعت إلى تفعيل التقنية 
الحديثة في عق��د االجتماعات وتجنب اللقاءات المباش��رة بين كافة المواطنين 
للمس��اهمة ف��ي الحد من انتش��ار الفاروس، مش��يدًا بالدور الكبير لمؤسس��ات 

المملكة التي قطعت شوطا كبيرا في احتواء هذا الوباء بشهادة العالم.

جميلة السلمان

 268 حالة قائمة
مستقرة باستثناء حالتين تحت العناية

  18٪ من الحاالت المصابة تتطلب
أدوية ضمن البروتوكول العالجي

 472 إجمالي من غادر
الحجر الصحي بعد خروج 13 حالة إضافية

 تعافي 8 حاالت إضافية 
ليصل اإلجمالي إلى 295 حالة

مناف القحطاني

 دخلنا األسبوع السادس
ولم نعاني نقصًا باألدوية

 فحص مستمر للكوادر
الطبية لضمان سالمتهم

 2000 فحص يوميًا قدرة
البحرين االستيعابية 

 نتجه نحو تسطيح 
المنحنى الخاص بالفيروس

 تعافي 316 حالة 
من »كورونا«

كش��فت إحصائي��ات وزارة الصح��ة ع��ن أن »الع��دد 
اإلجمال��ي للح��االت المتعافي��ة من في��روس كورونا 
)كوفيد 19( ف��ي البحرين بل��غ 316 حالة حتى اآلن، 
وذلك بع��د اإلعالن عن تعاف��ي 21 حالة إضافية من 
الفي��روس وإخراجه��م م��ن مرك��ز الع��زل والعالج«. 
وأوضحت إحصائيات الوزارة على موقعها اإللكتروني 
أن »ع��دد المصابين بالفيروس بلغ 247 حالة، بينها 
245 حالة مس��تقرة، فيما تخض��ع حالتان فقط تحت 
العناي��ة، ف��ي حين لم تس��جل أي��ة وفاة حتى مس��اء 

الثالثاء وبقي العدد كما هو عند 4 حاالت وفاة«.
وبين��ت اإلحصائي��ات النهائي��ة أن »ال��وزارة أج��رت 

34159 فحصًا طبيبًا«.
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البرلمــــــان

خلف: مشاريعنا مدروسة 
وأرفض نعتنا بـ»الالمباالة«

اعتبر وزير األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام 
خلف، أن وتيرة إنجاز المشاريع تعتمد على دائرة التنفيذ التي تمر 
بعدة مراحل، رافضًا أن يتم نعت العمل في الوزارة بـ »الالمباالة«.

وأكد في رده على ســؤال برلماني للنائب عيســى الدوســري، أن 
هناك مشــاريع تنجز قبــل وقتها وفي مواعيدهــا حالها مثل تلك 

المشــاريع التي تتأخر في اإلنجاز، وقبل تنفيذ أي مشروع يمر عبر 
دائرة في التنفيذ، حيــث يبدأ بفكرة ويمر بالتخطيط والتصاميم 

والمناقصة ومن ثم الترسية وصواًل إلى التنفيذ والصيانة.
وأوضح، أن أســهل جزء من هذه المنظومة هــو التنفيذ وما يتم 

قبل التنفيذ يأخذ وقتا أكبر والتنسيق يتم لمدة أشهر وسنوات.

 وزير األشغال: 13 ألف متر مكعب 
من المياه المعالجة من »محطة سترة«

أكد وزير األشــغال وشــؤون البلديات والتخطيــط العمراني 
عصــام خلف أنه تم توصيــل 13 ألف متر مكعــب من المياه 
المعالجة بمحطة سترة إلى شبكة المياه المعالجة الموجودة 
بخزانات أم الحصم وجميع المســطحات الخضراء والشــوارع 

وسيتم التوسع فيها مستقباًل.
وأوضــح في رده على النائب أحمد الدمســتاني خالل جلســة 
النواب، أن المياه المعالجة هي نتاج ثانوي لمحطات المعالجة 
التي تعالج مياه الصرف الصحي، وجميع المياه المعالجة التي 
تنتج يتم استخدامها ألعمال التشــجير والتجميل، مشيرًا إلى 
أن الغرض اآلخر استخدام تلك المياه للمزارع دون استخدامها 
للورقيات كإجراء احترازي بالرغم من أن المياه المعالجة التي 
تنتجها الوزارة مصنفة حســب المواصفات المعتمدة، مشيرًا 
إلى أن ذلك يأتي بغرض التقليل من استخدام المياه الجوفية 
ومياه الشــرب لغرض الري كبديل في المخططات الســكنية، 
وبالتالــي يمكن لصاحــب المخطط االســتفادة مــن المياه 

المعالجة أيضًا باستخدام الصهاريج.
و قال الوزير في رده على ســؤال النائب عيسى الدوسري حول 
األسباب المؤدية إلى تأخير بعض أعمال إنشاءات الطرق.:إن 
الوزارة انتهت من تنفيذ عدد من المشاريع وذلك قبل الموعد 
المحدد لها ومشــاريع أنجزت في وقتها المحدد، مشــيرًا إلى 
أن هناك مشــاريع أخرى واجهت تحديات نظرًا لطبيعتها مما 

تطلب تمديد الفترة الزمنية له.
 وأوضــح خلف أن الوزارة قامت علــى تكثيف األعمال في عدد 
من المشــاريع وانتهت العمل فيهــا قبل الموعد المحدد لها، 
حيث يأتي في مقدمتها مشروع تطوير تقاطع الجسرة، تطوير 
مجمع 338 في العدلية المرحلة )الثالثة، الرابعة(، إنشاء مخرج 

لمنطقة بوري إلى شارع الشيخ خليفة بن سلمان وغيرها. 
وقــال: »إن الــوزارة وبدعــم مــن الحكومــة قامــت بتنفيذ   
العديد من مشــاريع الطرق من إنشــاء وإعــادة تأهيل وذلك 
وفقــًا لألولويات التي يتم تحديدها بنــاًء على حاجه المنطقة 
وبمشــاركة من أمانة العاصمة والمجالس البلدية في تحديد 

تلك األولويات«.
 وفيما يتعلق بمشــروع تطوير تقاطع الجسرة والذي تضمن 
ثــالث مراحل، حيث تــم االنتهاء من مرحلتيــن قبل الموعد، 
والثالثــة قيد التنفيذ، علمًا بأن المشــروع يهــدف إلى تحرير 
الحركــة المروريــة والتخلص مــن اإلشــارات الضوئية أعلى 

التقاطع وزيادة طاقته االستيعابية
أما مشــروع تطوير مجمــع 338 فقد تضمن تطوير عدد من   
الطرق الداخلية، بهدف تحســين انســيابية الحركة المرورية 
وتحسين مستوى الســالمة بما يتالءم مع الطبيعة السياحية 
لهــذا المجمع، حيث جاء هذا المشــروع متكاماًل مع مشــاريع 
ســابقة صممــت إلبــراز مجمــع 338 كنقطة جذب ســياحي 

للمواطنين والمقيمين والسواح.
وقال إن مشــروع إنشــاء مخرج لمنطقة بوري، فقد يعتبر هذا 
المشــروع مرحلة ثانية لمشــروع ســابق وفر مدخاًل لمنطقة 
بوري من شــارع الشيخ خليفة بن ســلمان، وشكل استكمااًل 
لألعمــال من خــالل تنفيذ مخــرج مــن المنطقة إلى شــارع 
الشــيخ خليفة بن ســلمان، وذلك بهدف تخفيــف االختناقات 
المروريــة الحاصلة علــى دوار بوري، حيث يعتبــر ذلك الدوار 
المنفذ والمخرج الرئيسي الذي يربط المنطقة بشبكة الطرق 
الرئيســية، والذي يشــهد حركة مرورية عاليــة لكونه ملتقى 

شارع ولي العهد.

مريم بوجيري

مريم بوجيري

مريم بوجيري

الدوسري: غياب التنسيق 
وارتجالية »ال مبالية« 
أخرت مشاريع الطرق

اعتبر النائب عيســى الدوســري أن تأخر تنفيذ 
مشــاريع الطرق لفتــرة تصل إلــى عامين ينم 
عن عدم وجود دراســات مســبقة وغياب واضح 
للتنســيق بين »األشــغال« والجهات الحكومية 

األخرى.
وقــال: »أيــن أنتــم قبــل حصــول التأخير في 
المشــاريع، لماذا لــم تكتمل اإلجــراءات؟ وهل 
وصلــت االرتجالية فــي تنفيذ مشــاريع الطرق 

المهمة لهذه الدرجة من عدم المباالة؟«.

 بوعنق: أطباء البحرين 
في الصف األمامي لمواجهة »كورونا«

أكد عضو اللجنة النوعية الدائمة لحقوق اإلنسان في مجلس 
النواب النائب خالد بوعنــق ان ذكرى اليوم العالمي للطبيب 
يقدم أطباء البحرين وجميع الطواقم الطبية والكوادر الصحية 

ضمن فريق البحرين مثااًل في قيم اإلنسانية.
وأوضــح بوعنــق ان أكبر تقديــر لهؤالء الجنــود المجهولين 
العاملين في وزارة الصحــة أو القطاع الصحي بقوة الدفاع أو 
المتطوعين هــو عندما خصهم صاحب الجاللــة الملك حمد 
بن عيســى آل خليفة عاهــل البالد المفدى بالثنــاء والتقدير 
لوقوفهــم بالصفوف األمامية وتقديمهــم أقصى التضحيات 

لحماية الوطن والمحافظة على الصحة العامة.
وأضاف بوعنق إننا ال ننســى إشــادة منظمة الصحة العالمية 
والمنظمــات والــرأي العــام العالمــي باألطباء فــي البحرين 
والكــوادر الصحيــة والطبية أيضــًا في تقديم نمــوذج دولي 
يحتــذى به حول العالــم وتجربة مثلى فــي مواجهة فيروس 

كورونا خاصة مع نجاح البحرين في رفع معدل المتشافين.
وختــم بوعنق بأنه يأتي يوم الطبيــب العالمي الذي يصادف 
الثالثين من مارس ســنويًا عرفانًا بفضل الطبيب وتكريمًا له 
وال ننسى هنا األطباء في البحرين الذين أثبتوا أصالة معدنهم 
وتضحيتهم الكبــرى في معركتهم الضارية ضد وباء فيروس 
كورونــا حتى باتــوا ســورًا أول لألمن الصحي فــي البحرين، 

ونشيد بجهود المجلس األعلى للصحة ووزارة الصحة.

 الفاضل: مناقشة
 دفع رواتب البحرينيين

العاملين بـ »الخاص« اليوم

أكدت رئيســة لجنة الخدمات بمجلس الشورى الدكتورة 
جهاد عبداهلل الفاضل اســتعداد اللجنة لمناقشة مشروع 
قانون لدفع رواتب البحرينيين العاملين بالقطاع الخاص 
لمدة ثالثة أشــهر والذي تبلغ كلفتــه 215 مليون دينار 

ستسحب من احتياطي صندوق التعطل.
وأشــارت إلى أن اللجنة تتجه لعقد اجتماع اليوم األربعاء 
لمناقشة مشروع القانون ودعوة وزير المالية واالقتصاد 
الوطني ووزيــر العمل والتنمية االجتماعية، الســتيضاح 

بعض الجوانب المتعلقة بآلية تطبيق مشروع القانون.
وبينت أن اللجنة شــرعت في دراسة مشروع القانون فور 
إحالته للسلطة التشريعية وقبل إحالته إلى اللجنة بصفة 
رســمية، لضمان إنجازه في أســرع وقت ممكن، تحقيقًا 
للمصلحة العامة التي يقتضيها الظرف االستثنائي ضمن 

الجهود التي يبذلها مجلس الشورى لمواكبة الجهود 

عادل العسومي

المعتذرون

النواب الصامتون

عمار عباس كلثم الحايكي

المتأخرون

زينب عبداألميرمحمد السيسي
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اآلراء واألفكار الواردة في هذه المقاالت تعكس آراء أصحابها وحدهم.. وال تمثل 
بالضرورة رأيًا أو موقفًا رسميًا لجريدة »الوطن« أو سياستها التحريرية 
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د. ظافر محمد العجمي

@Z4alajmi

 قد يرى البعض أن اختالف تجاربنا اإلنسانية 
 في جانب وتشابهها في جانب هو الذي يخلق حالة 

التفرد لكل منا بشكل استثنائي وهو ما اعتبرته جوديث 
أمرًا فريدًا بطريقة ما

أفلتت األمور في دول أوروبية عدة حين ترددت في إنزال القوات 
العسكرية لفرض حضر التجول فتوسع انتشار الوباء كما أفلتت 

األمور جراء أنانية النظم الرأسمالية

 شخصيًا ال أتوقع أن اتحدث عن العلم مع الجهالء 
وال عن األدب مع من ال يملكونه فما بالك أن أتحدث عن الشرف مع 

»الجزيرة« و»بي بي سي«؟!!!

 كان بودنا لو تمت معالجة بعض الحاالت 
الصعبة والتي يمكن أن تحَدد وفق معايير ودراسات 

خاصة لكل حالة حتى ال نبخس حق بعض الفئات 
العاملة جراء هذا المرض

حسين التتان

@HussainTattantattan86@hotmail.com

رؤى

»حاالت استثنائية« 
كيف نعالج أوضاعها؟

هن��اك بعض الفئ��ات المجتمعية م��ن العاملين 
ربم��ا  أو  تض��ررت  البحري��ن  ف��ي  والعام��ات 
في��روس كورون��ا  م��رض  بس��بب  »توهج��ت« 
)كوفي��د 19(، حيث إن هذا المرض فرض بعض 
القانوني��ة  والف��روض  وااللتزام��ات  اإلج��راءات 
والصحية بطريقة صارمة على كل أفراد المجتمع 
دون اس��تثناء، وإن كانت هناك استثناءات، فهي 
في الغالب للحاالت اإلنس��انية، كما هو حال األم 

العاملة في القطاع العام.
لك��ن، كان بودنا لو تمت معالجة بعض الحاالت 
الصعب��ة، والتي يمك��ن أن تحدَد وف��ق معايير 
ودراس��ات خاصة لكل حالة، حت��ى ال نبخس حق 
بعض الفئات العاملة جراء هذا المرض، وحاالته 

االستثنائية كما ذكرنا.
من ه��ذه الحاالت التي ينبغي النظر في تفاصيل 
معاناتها، حالة ربما ليست خاصة، لكنها قد تكون 
حال��ة متكررة عند بعض األس��ر البحرينية. حيث 
أخبرن��ي أحدهم بأنه يعمل في القطاع التعليمي 
»معلم«، وهي المهنة التي تس��تثنى من العمل 
عن بعد، إذا كان العام��ل فيها من الذكور. وفي 
ذات الوقت، فزوجة »هذا المعلم الذي يعمل في 
مدرس��ة حكومي��ة« تعمل في القط��اع الصحي، 
وهو القطاع الذي تس��تثنى إناثه من العمل عن 
بع��د لطبيعة هذه المهن��ة التي تتطلب الحضور 
الش��خصي والميدان��ي ل��كل أفراده��ا. فوق كل 
ذلك، لدى هذه األس��رة »الزوج العامل، والزوجة 
العامل��ة« طفان اثنان، وبما أن الروضات وبقية 

المؤسس��ات التعليمي��ة ال تعمل بس��بب ظروف 
المرض الراهن، ف��إن هذين الزوجين وفي وقت 
دوامهم��ا، يعيش��ان ورط��ة حقيقي��ة ف��ي إيداع 
طفليهما ف��ي مكان آمن، وبعي��دًا عن احتمالية 

تعرضهما لإلصابة بالمرض.
يقول صاحب ه��ذه الحالة: نحن في ورطة، حيث 
ال نملك عائلة متوفرة للش��روط الصحية، يمكن 
لها أن نؤوي أطفالن��ا لديها وقت ذهابنا للعمل، 
ففي هذه الحالة م��اذا يمكن لنا أن نفعله؟ وأين 

يذهب صغارنا؟
ه��ذه ليس��ت حال��ة اس��تثنائية، فهن��اك حاالت 
مشابهة ربما تمر بذات الظروف الصعبة الكبيرة 
التي تمر بها هذه األس��رة الصغيرة، ولهذا حبذا 
ل��و تنظر الدولة في مثل هذه الحاالت، ودراس��ة 
أوضاعها بش��كل اس��تثنائي وإنس��اني، حيث ال 
يمكن أن تظ��ل أطفال هذه العائ��ات الصغيرة 
من دون رعاي��ة كافية وقت الوباء، كما ال يمكن 
رميهم في أي بيت أو مكان ال تتوفر فيه ش��روط 
الرعاية الصحية لمن هم في هذا العمر الصغير، 
وعلي��ه نتمن��ى أن يع��اد النظ��ر في مث��ل هذه 
الح��االت، حت��ى ال يتعرض الصغ��ار ألي نوع من 
أنواع المرض أو اإلهمال، في حال ذهب أبويهما 
ألداء مهمتهم��ا الوطني��ة بااللت��زام بالعمل في 
ظل هذه الظروف الصعب��ة. ليس هذا فقط، بل 
يجب مكافأتهما على تفانيهما في العمل بإيجاد 
مخرج له��ذه المش��كلة، ألنهما يس��تحقان هذا 

الثناء وأكثر.

»كورونا« والديمقراطية 
والرأسمالية نعمة أم نقمة؟!

ضغط وباء في��روس كورونا على الم��وارد الطبية 
والعاجية مم��ا دفع بالعديد من ال��دول الخليجية 
لاستعانة بقدرات القوات المسلحة، التي تستطيع 
توفير بع��ض االحتياجات الماس��ة من ترس��انتها 
الطبي��ة ف��ي الميدان، لك��ن أي نوع م��ن التعاون 
يستلزم إطارًا واضحًا، ومن األنساق المختلفة تلك، 
التعبئة العامة، وحالة الط��وارئ واألحكام العرفية، 
وتوسع االقتصاد العسكري واإلنتاج الدفاعي. فهل 

يمكن تطبيقها بيسر في دول الخليج العربي! 
تندرج الكوارث الطبيعية والنكبات تحت حالة شبه 
الحرب، بل أن المراقبين اليس��تبعدون لجوء صناع 
القرار السياس��ي إعان الحرب على فيروس كورونا 
-وهو أم��ر متوقع من الرئي��س األمريكي ترامب- 
أس��وة بقرار الرئيس بوش االبن حين أطلق حربه 
عل��ى اإلرهاب. وم��ن أطر التعاون ف��ي هذه الحالة 
إق��رار التعبئة العام��ة، بإعادة بن��اء اقتصاد الدولة 
وموارده��ا لتوفي��ر حاج��ات ح��رب طويل��ة، حيث 
تخض��ع األرزاق والوقود للتقنين، ووس��ائط النقل 
أو مؤسس��ات اإلنتاج، وهو أم��ر ينحصر حق إعانه 

برئيس الدولة.
لكن االرتباك واألنانية كنزعة بش��رية في األزمات 
تس��تدعي أن يكون هناك ضامن للس��لم األهلي، 
وهنا نصل إلطار التعاون الثاني حيث تمنح السلطة 
العس��كرية صاحي��ات المحاك��م المختصة، وهي 
في العادة منص��وص عليها في قوانين الس��امة 
الوطني��ة، وقواني��ن الط��وارئ واألح��كام العرفية. 
فف��ي الك��وارث تعل��ن الحكوم��ات حال��ة الطوارئ 
التي تخولها لفرض سياس��ات ال يس��مح لها عادًة 
القيام به��ا. بحيث تنب��ه المواطني��ن إلى ضرورة 
تغيير س��لوكهم الطبيعي إلى سلوك أكثر انضباطًا 
بالم��كان والزمان. وه��و إجراء ال يتم في التوس��ع 
فيه بدول تتمس��ك بالقي��م الديمقراطي��ة، إال أن 
ذل��ك لم يمنع روزفلت في أمري��كا بتفعيل األحكام 

العرفي��ة واعتقال لألمريكيين اليابانيين، كما أعلن 
تروم��ان حالة الطوارئ 1950 إبان الحرب الكورية، 
وطبق ب��وش االب��ن أحكامًا عرفية عق��ب هجمات 
11 س��بتمبر. أما إطار التعاون الثالث فهو توس��يع 
االقتصاد العس��كري، ففي أمري��كا حاليًا جدل حول 
تفعيل اقتصاد الح��رب عبر قانون اإلنتاج الدفاعي، 
الذي وضع في عهد ترومان، لتوجيه آليات الس��وق 
إلنت��اج مواد بعينها تحتاجها الباد، وها هو ترامب 
يضغط على ش��ركات اإلنت��اج الخاصة كش��ركات 
الس��يارات وغيرها لتوفير نحو 60 ألف حزمة فحص 

فيروس كورونا، وصناعة 500 مليون قناع واٍق.
وقد ظهر أن أطر التعاون المدني العس��كري تحت 
مظل��ة قي��م ديمقراطية ورأس��مالية ح��ادة كانت 
وبااًل على الدول األوروبية وعلى الواليات المتحدة 
مؤخ��رًا، فقد أفلت��ت األمور ف��ي دول أوروبية عدة 
حين ترددت ف��ي إنزال القوات العس��كرية لفرض 
حض��ر التجول فتوس��ع انتش��ار الوباء، كم��ا أفلتت 
األم��ور جراء أنانية النظم الرأس��مالية فهناك جدل 
الزال قائمًا حول هوية الجهة التي ستتحمل الكلفة 
المالي��ة جراء تفعيل قان��ون اقتصاد الحرب، وجدل 
ح��ول قواني��ن الط��وارئ وم��ا يتبعها م��ن تمديد 

لفترات الحكم ال يرضى به الفرقاء السياسيون.

بالعجمي الفصيح
أطر التع��اون المدني العس��كري ف��ي دول الخليج 
واضح��ة ومحس��ومة دس��توريًا، كم��ا أن حكومات 
الخلي��ج هي م��ن يمل��ك ويدي��ر وس��ائل اإلنتاج، 
ل��ذا تبدو األمور غي��ر كارثية مثل الغ��رب في زمن 
في��روس كورونا، فهل حول في��روس كورونا القيم 
الديمقراطي��ة والمبادئ الرأس��مالية إلى نعمة أم 

نقمة؟! 

* كاتب وأكاديمي كويتي

 عندما تتحدث 
»بي بي سي« عن الشرف!!!

لطالما كان يجول في خاطري العديد من األس��ئلة 
والصراع��ات الداخلية والش��د والج��ذب وجميعها 
يتمح��ور حول اله��دف من متابعة بع��ض القنوات 
التلفزيوني��ة واإلذاعي��ة عل��ى الرغم م��ن معرفتنا 
بعدم حياديتها وأهدافها المش��بوهة التي تحاول 
من خالها تأليب الرأي العام المحلي والخارجي عبر 
اخت��اق أزمات ليس لها وجود، وإثارة نعرات وفتن 
ليرق��ص عليه��ا صاحب القرار وصاح��ب التخطيط 

بتلك اإلذاعة.
نعم إنه��ا هيئة اإلذاع��ة البريطانيه الت��ي لطالما 
دس��ت الس��م في العس��ل وعملت عبر ق��ادة هذه 
الوسيلة اإلعامية الفاقدة للمصداقية على الترويج 
لألكاذي��ب واخت��اق القص��ص الوهمي��ة ألهداف 
معلوم��ة وضعتها جهات معينة مس��تفيدة من كم 

الكذب ذلك.
إن م��ن يع��رف ويتاب��ع تلك القن��اة عب��ر ذراعيها 
التلفزيون��ي واإلذاعي ال يس��تغرب مما تبثه ابنتها 
غير الش��رعية الجزيرة، فهي تنتهج ذات السياس��ة 
وتس��ير في نفس الطري��ق الذي عبدت��ه »بي بي 
سي«، فعندما تذيع الجزيرة خبرًا فاعلم أن الحقيقة 
عكس ذلك الخبر تمامًا، وعندما تبث تحقيقًا فتأكد 
أن التحقي��ق منقوص، وعندما تس��رد قصة فاعرف 
أنها من وحي الخيال با شك، والحال ذاته مع »بي 

بي سي«.
أنا ال أستغرب إال من األش��خاص الذين يتداخلون 
مع هك��ذا قنوات بقص��د تبيان الحقائ��ق والدفاع 
عن أوطانهم بنية حس��نة، ولكنهم كمن يستجدي 

المسك من نافخ الكير، فقنوات مثل تلك القناتين 
عل��ى وجه التحدي��د التنتظر منه��ا المصداقية وال 
الحي��اد وال حت��ى المصلحة العامة، فف��رق عملهم 
تواصل اللي��ل بالنهار من أجل الخراب العام ال من 
أج��ل الصالح، من أج��ل الباطل ال م��ن أجل الحق، 
يتاج��رون ويراهنون على الخ��راب والدمار والتناحر 
وكأن دماء األبرياء لعبة يلهون بها من أجل إرضاء 

عمائهم.
إن اإلف��اس ال يكون في غال��ب األحيان ماديًا، بل 
هناك إفاس في األدب، وإفاس في األخاق، فتلك 
القنات��ان اجتمعتا في كل تلك األنواع من اإلفاس 
وأضافت��ا اإلفاس المهن��ي، فالمتتبع ل��� »بي بي 
سي«، س��يرثي لحالها كيف كان وأين وصل، فبعد 
أن كان��ت م��ن أوائل اإلذاع��ات العربي��ة تراجعت 
وانحدرت بس��بب س��وء مادتها الخبرية وبرامجها 
المنحازة وإدارته��ا الفنية، فأخطاء المذيعين باتت 
بالجملة وال أثر للغة العربية الصحيحة والس��ليمة 
نطقًا وال تشكيًا، وأخطاؤها الفنية فحدث وال حرج، 
فكم من نش��راتها اإلخبارية ل��م تخرج على الهواء 
بس��بب األعط��ال الفني��ة، وكم من برنام��ج افتقد 
للتقدي��م واإلع��داد الجيد، وكم م��ن مذيع فيها ال 
يمل��ك الخبرة والدراية الكافي��ة وغيرها الكثير من 

السقطات التي لسنا في سياق ذكرها هنا.
ش��خصيًا ال أتوقع أن أتحدث عن العلم مع الجهاء، 
وال ع��ن األدب م��ع م��ن ال يملكون��ه، فم��ا بال��ك 
أن أتح��دث عن الش��رف مع »الجزي��رة« و»بي بي 

سي«؟!!!

السببية الماورائية »2-1«

هل سمعت يومًا مصطلح »الروحية الماورائية« 
أو »الس��ببية الماورائي��ة«؟ ذاك الجان��ب غي��ر 
المرئ��ي المتعل��ق باألس��باب المفس��رة لبعض 
الظواهر السلوكية/النفسية البشرية أو المعطى 
والتط��ور البيولوجي الفردي وانحراف مس��اراته، 
وكيف يمكن تفس��ير تل��ك التط��ورات الفردية 
عل��ى مجتمعات برمتها من خ��ال مقارنة تكرار 
المعطى والبحث في القواسم المشتركة الكامنة 
المؤدي��ة لحدوث طف��رة جينية م��ا أو تميز في 

سلوك أو مكون نفسي لجماعة ما. 
لع��ل الق��ارئ المتابع ق��د الح��ظ انطاقتنا في 
الحدي��ث عن األنظمة الفكرية عندما أش��رنا في 
مق��ال س��ابق لتأثي��ر أفكارنا على أجس��ادنا وما 
يعتريها من مشكات وأمراض، فضًا عن تناولنا 
الجانب المتعلق بتفعيل القوانين الكونية العامة 
والتي يأتي في أبرزه��ا قانون الجذب، وكيف أن 
األف��كار تعم��ل على ضب��ط النتيجة الت��ي نريد 
تحقيقه��ا في ق��ادم األيام إذا ما أحس��نا إدارتها 

وقبل ذلك مراقبتها على نحو واٍع وجيد.
ما يدفعنا للوقوف اليوم عل��ى األنظمة الفكرية 
مج��ددًا هو الجانب الماورائ��ي الذي وقفنا عليه، 
وكيف أن ثم��ة أمورًا غير مادي��ة، وقد ال يعترف 
به��ا العلم بطريق��ة ما، ولكنها تلق��ي بظالها 
فعليًا على حياتنا، بل وتؤثر فيها على نحو فاعل، 
حتى ج��اء علماء النفس وأرس��وا دعائم بعد آخر 
غيرملم��وس ولكن يمك��ن االعتراف به نس��بيًا 

عل��ى نحو مخبري من خال إج��راء مجموعة من 
التجارب النفس��ية على عينة من البشر ومن ثم 
الخروج بنتائج معينة، ولكن تكمن مشكلتها في 

أنها ليست بالضرورة تنطبق على الجميع.
إن تفنيد رؤية علم النفس لإلنس��ان وتفسيرات 
كل م��ا يعتريه لم تك��ن كافية لفهم اإلنس��ان 
بص��ورة ش��مولية، وال يمكن الوث��وق إلى هذا 
الحد بكل النظريات وتعميمها كما أش��رت، وهو 
أم��ر تناولت��ه بمنته��ى الدقة والوض��وح أنوديا 
جوديث المتخصصة في علم النفس الس��ريري، 
إلى جانب مجموعة كبيرة من الخبرات والمعارف 
األخ��رى، إذ قال��ت في أحد كتبها أن��ه »لم يكن 
بمق��دوري قب��ول فكرة أنه م��ن الممكن قياس 
الروح اإلنس��انية بتجارب مخبرية تحدد السلوك 
المتنبأ ب��ه، إذ كنت أنظر إلى كل ش��خص على 
أن��ه جميل على نحو فريد في حين كانت جروحه 

تفرض تحديًا«.

اختالج النبض:
قد يرى البعض أن اختاف تجاربنا اإلنسانية في 
جانب وتشابهها في جانب، هو الذي يخلق حالة 
التفرد لكل منا بشكل استثنائي، وهو ما اعتبرته 
جوديث أم��رًا فري��دًا بطريقة ما، وه��و أيضًا ما 
يستدعي البحث في تفسير ذلك التفرد على نحو 
أكثر عمقًا، وهو ما س��نقف عليه غدًا إن شاء اهلل؛ 

فإلى لقاء.
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العدد
لطالما كانت الفرص تخرج من أوس��اط المحن الرابط اإللكتروني

وال يوجد مث��ال أفضل من الواقع الذي نعيش��ه 
اليوم مع فيروس كورونا الذي قلب حياتنا وقلب 
العالم رأسًا على عقب، لنستخرج بعض الدروس 
واإلنجازات التي حققتها مملكة البحرين بقيادة 
صاحب الس��مو الملكي ولي العهد لهذه األزمة 
بكل حكم��ة واقتدار بداية م��ن جاهزية مملكة 
البحرين لهذا الفيروس بخطة واضحة منذ بداية 

األزمة حيث كانت هناك قرارات حاس��مة وتعاون 
ووعي كامل من الش��عب أفض��ى إلى إدارة هذه 
األزمة بشكل نموذجي أشادت به كل المنظمات 

العالمية المعنية.
فعلى الصعي��د المحلي علمنا فيروس كورونا أن 
هن��اك الكثير من الخطوات اإليجابية التي كانت 
مطروحة ولكن بعض الحرس القديم والعقليات 
غير القابلة للتجديد كانت تمنعها، فمن محاسن 

فيروس كورون��ا هي تلك اإلج��راءات االحترازية 
التي اتبعته��ا الحكومة فيما يخص نظام العمل 
الحكوم��ي، خاص��ة ف��ي موض��وع العم��ل ع��ن 
بعد لنكتش��ف أو باألص��ح ليقتنع المتمس��كون 
يك��ون  الموظ��ف  تقيي��م  أن  بالبيروقراطي��ة 
باإلنتاجية وليس��ت بالحض��ور واالنصراف، وأن 
إنتاجية الموظف وهو مرتدي البيجاما في منزله 
تعادل إنتاجيت��ه وهو بكامل أناقته في المكتب، 
طالما ه��و قادر على إتمام مهام��ه دون الحاجة 
للحض��ور إلى المكتب ووض��ع إصبعه على نظام 
البصمة وهو تحت إشراف من مسؤوله المباشر 
الذي ي��درك احتياجه له��ذا الموظف، وهذه من 
المب��ادرات اإليجابي��ة التي علينا أن نس��تمر في 

تطبيقها طوال العام.
وفي ظل هذه الظروف االس��تثنائية وعمل %50 
من المنظومة الحكومية عن بُعد، باإلضافة لكل 
األمه��ات العامالت، فمن االكتش��افات العميقة 
هي أن األم العاملة تس��تحق أكثر من س��اعتين 
رعاي��ة إذا كان بإمكانها متابعة أعمالها دون أن 
تبقى حبيس��ة نظام الحضور واالنصراف، ودون 
أن يؤث��ر ذلك عل��ى تقييمها الس��نوي المرتبط 

بتقرير الموارد البشرية بخصوص حضورها!
وم��ع اس��تمرار الظ��روف واس��تمرار العمل من 
المن��زل ه��ل س��تكون عملي��ة التقيي��م الع��ام 
للموظف هي س��جل حض��وره وانصراف��ه الذي 
يطلب��ه بعض مدراء العصر القديم وقت التقييم 
الس��نوي ضاربين عرض الحائط بكل المجهود 
ال��ذي يبذله ط��وال الع��ام ليك��ون التقييم هو 

حضور وانصراف؟!
كذل��ك س��يكون على دي��وان الخدم��ة المدنية 
أن يعي��د تقييم المعايي��ر الحالية واس��تبدالها 
بمؤش��رات أداء تدخل فيه��ا اإلنتاجية واالبتعاد 
عن المؤش��رات الفضفاضة التي يتس��اوى فيها 
الجمي��ع دون أي تميي��ز لم��ن يب��ذل كل وقته 
وطاقته بمن فقط يحضر على حضوره الصباحي 

وانصرافه في نهاية الدوام.
كثي��رة هي األمور اإليجابية الت��ي أجبرتنا عليها 
اإلجراءات االحترازي��ة، ولعل من المفارقات التي 
الحظناها هي اختفاء ازدحام الش��وارع في أوقات 
ال��ذروة، واكتش��فنا أيض��ًا أن بع��ض »الناس« 
تسوي »زحمة« في الشوارع على »الفاضي« ألن 

وجودها وعدمها في المكتب واحد!
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كثيرة هي األمور 
اإليجابية التي أجبرتنا 
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مكاسبه عبر التحايل 
وااللتفاف على الوضع 

الطبيعي الذي كان 
قائمًا.

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

أو سياستها التحريرية 
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قصة العالقين 
في إيران

قليل من التركيز على بعض ما حدث في المنطقة أخيرًا يوصل إلى تبين 
لعب��ة النظ��ام اإليراني كي يبعد األنظار عن الحال��ة التي صار فيها جراء 
انتش��ار فيروس كورونا المس��تجد )كوفيد 19( في مختلف مناطق إيران 
حيث تزداد أعداد المصابين به والمتوفين بس��ببه في كل يوم ووصلت 
إلى رق��م مخي��ف »المعارض��ة اإليرانية تتح��دث عن رقم يف��وق الرقم 
الرس��مي المعلن بعش��رة أضعاف« وحيث يزداد الماللي حرجًا، ذلك أن 
عدم تمكنهم من الس��يطرة حتى اآلن على انتشار الفيروس يعني أنهم 
بددوا ثروة الشعب اإليراني ولم ينتبهوا إلى أنه قد يأتي يوم يحتاجون 
فيه إلى الكمامات وأجهزة التنفس وأمور أخرى متعلقة بصحة اإلنسان.

النظ��ام اإليراني كي يبع��د األنظار عن النتيجة الت��ي يعاني منها اليوم 
بس��بب إخفائ��ه المعلومات عن بدء انتش��ار الفيروس في إي��ران مبكرًا 
وحرصه على فوز المحس��وبين علي��ه في انتخابات البرلم��ان التي كان 
يفترض أن يلغيها كي يمنع انتش��ار الفيروس عمد إلى تحريك عناصره 
كي يرك��زوا على موضوع البحرينيين العالقين في إيران ويروجوا لفكرة 
أن البحرين تتعامل معهم بطريقة غير الئقة وأنها تنظر إلى ما هم فيه 
من زاوية طائفية وفئوية، كما عمد إلى دفع الحوثيين كي يشنوا هجومًا 
غي��ر مبرر بالصواريخ على ع��دد من المدن الس��عودية ومنها العاصمة 

الرياض، وغير ذلك من حركات وأالعيب لم تعد تنطلي على أحد.
النظ��ام اإليراني لم يكتفِ بتحريك عناصره ف��ي البحرين واليمن فقط 
ولكن��ه أوعز أيضًا إل��ى كل المحس��وبين عليه والمس��تفيدين منه من 
»منظم��ات حقوقي��ة« و»دول« كي يفتعل��وا أمورًا تفضي إلى انش��غال 
العال��م عن الذي يفعله الفيروس في إي��ران، وألنه لم ينجح في كل هذا 
لذا فإن المتوقع أن يس��تمر في هذا النه��ج خصوصًا وأنه ال توجد حتى 
اآلن أي مؤشرات على انحس��ار الفيروس في مختلف مناطق إيران. لهذا 
ل��ن يكون مس��تغربًا أبدًا أن يق��دم أمين عام »حزب إي��ران في لبنان« 
بع��د قليل على ش��ن هجوم على البحرين والق��ول إنها تتخذ من بعض 
مواطنيها موقفًا س��البًا وأنها غير مهتمة بهم وال يعنيها إن تمكنوا من 
العودة إلى البحرين أم لم يتمكنوا، وعلى ش��ن هجوم على الس��عودية 
والترويج لفكرة أن الحوثيين مقبلون على أمر لم تتوقعه وأن هذا العام 

هو عام »انتصارهم«! وعلى اإلمارات.. عضيد البحرين والسعودية.
المتاب��ع للش��أن اإليراني ال ش��ك أنه يع��رف غير هذا من حي��ل النظام 
المس��تولي على الحكم في إيران منذ 41 عامًا وأالعيبه، ويعرف أنه كلما 
وج��د النظام نفس��ه محصورًا في زاوي��ة صعبة افتعل أم��ورًا كي يخفف 
عن كاهله، فيوعز إلى ترس��انته اإلعالمية لترك��ز على موضوعات أخرى 
ف��ي دول يعاديها، ويوعز إلى العناصر المحس��وبة علي��ه وإلى »رجاله« 
والتنظيم��ات التي تعيش على دعمه و»الدول« التي صار يس��يطر على 
ج��زء من قرارها كي ينف��ذوا ما يأمرهم به. يفعل ذلك حتى إن كان على 
يقي��ن بأن ما يقومون به ال يبعد األنظار عنه وعن الذي يجري في إيران 

بسببه. 
بعد قليل س��يغلق ملف البحرينيين العالقين في إيران وس��يتبين للعالم 
ب��أن كل ما قيل عن البحرين في هذا الخصوص غير صحيح وأنه محض 
افتراء، لكن النظام اإليراني لن يتوقف عن جرائمه، وسيوعز إلى ترسانته 
اإلعالمي��ة لتركز عل��ى موضوع آخر، حيث القصة ليس��ت قصة العالقين 
وإنما قصة كيفية االستفادة من هذا األمر لإلساءة إلى البحرين وغيرها 
من الدول التي يصنفها النظ��ام اإليراني في خانة األعداء، وقصة إبعاد 
األنظ��ار عن الذي يفعله فيروس كورونا في إيران التي يحكمها نظام ال 
يمتلك القدرة على التعامل م��ع فيروس تمكنت العديد من الدول حتى 

اآلن من التعامل معه ووقفه عند حده.

حبر جاف

محمد ناصر لوري

Mohammed.lori@gmail.com @mohammed_lori

علمتنا أزمة »كورونا«..!

المتابع للشأن اإليراني ال شك أنه يعرف غير هذا 
من حيل النظام المستولي على الحكم في إيران 

منذ 41 عامًا وأالعيبه ويعرف أنه كلما وجد النظام 
نفسه محصورًا في زاوية صعبة افتعل أمورًا كي 

يخفف عن كاهله

محمد ناصر لوري

فيصل الشيخ

بعض التجار 
 و»كورونا«.. 

استغالل واحتكار 
وخداع للناس

دائمًا نقول إن البلد في وقت األزمات يحتاج إلى وقفة أبنائه المخلصين، 
ألن األصالة واالنتماء والوطنية ال تبرز في ش��كلها الحقيقي إال حينما 

يتعرض الوطن للتهديد ويتم استهداف أمنه وسالمة مواطنيه. 
والتاري��خ يبي��ن دائم��ًا، وفي مواق��ع عدي��دة، أن في وق��ت األزمات، 
وباألخ��ص اإلنس��انية منها، هناك »متكس��بون« يبحث��ون دائمًا عن 
مصلحتهم وزيادة مكاسبهم، مس��تغلين األوضاع الحرجة والظروف، 

وما يمر به الناس. 
واليوم حينم��ا نتحدث عن جهود الدولة في مكافحة تفش��ي فيروس 
كورونا، نرى عمليات عديدة تمت، وقرارات كثيرة صدرت، كلها تهدف 
إلى خدمة المواطن والمقيم وتس��هيل الحياة عليهم، مثل العمل من 
المنزل، وتأجيل القروض لس��تة أشهر دون رس��وم أو أرباح، وتشديد 

الرقابة على رفع األسعار. 
كلها جهود تهدف لخدمة المواطن والتس��هيل عليه من قبل الدولة، 
وكلها إجراءات تمت بتوجيهات من جاللة الملك حفظه اهلل، وتتابعها 
الحكومة برئاس��ة س��مو رئيس الوزراء، ويقوم عليه��ا فريق البحرين 
برئاس��ة س��مو ولي العه��د، بمعنى أن الدول��ة قام��ت بتهيئة كافة 

الظروف للتسهيل على المواطن وعلى المقيم. 
لكن المؤس��ف في األم��ر، هي الظاهرة التي تجعلن��ي أعود لمصطلح 
»متكس��بي األزمات« الذي أش��رنا له في بداية السطور، خاصة ممن 
يحاولون االستفادة الشخصية على حساب ما تمر به البالد، وما يحتاج 

إليه الناس. 
نعم، أتحدث عن نماذج مخجلة من التجار الذين كشفتهم الدولة عبر 
رقابتها وتفتيشها لمخازنهم ومستودعاتهم، لتكتشف عملية تكديس 
مخيفة للم��واد الغذائية، األمر الذي أدى الرتفاع في األس��عار، إضافة 
الكتش��اف كميات من المواد الغذائي��ة المنتهية، والتي لو لم تضبط 
فإنه بالتأكيد سيتم تسويقها بشكل ما وبطريقة تخدع الناس، وعليه 

سيتضررون منها صحيًا. 
مؤس��ف هذا الوض��ع بالفعل، إذ فجأة وقبيل عملية اإلغالق الرس��مية 
للمح��الت تفاجأ الناس بارتفاع في أس��عار الم��واد الغذائية باألخص 
الخض��روات والفواك��ه، وتمت مالحظة ش��ح في بعض الم��واد، رغم 
تأكي��دات الدولة بوجود اكتف��اء في التموين الغذائ��ي، األمر الذي ال 
يس��تدعي تهافت المواطنين والمقيمين على الش��راء والتكدس في 

المحالت، فما الذي حصل؟!
بالمنط��ق، هناك ال ب��د من عملية احت��كار، وال بد م��ن عملية إخفاء 
للس��لع، ومحاولة لرفع األسعار من خالل قلة المعروض وكثرة الطلب، 
وهو األمر الذي جعل الناس يتكلمون ويعبرون عن استيائهم، بل نجح 
المواطنون في كشف عمليات الزيادة عبر مقاطع وفيديوهات عرضت، 
وس��اهم اإلعالم والصحافة في نقل صوت الناس، وطرح التس��اؤالت 

بشأن ما يحدث. 
والحم��دهلل تكلل ه��ذا الح��راك الش��عبي، بتحرك الحكوم��ة وصدور 
التوجيهات الواضحة من قب��ل رئيس الوزراء، لحماية الناس من هذه 
العملي��ات، وبالفعل تم اكتش��اف ح��االت لتكديس الم��واد الغذائية 
وإخفائه��ا، ووصل��ت األمور لتح��رك النياب��ة العام��ة وضبطها لهذه 

الممارسات المخجلة. 
الشاهد فيما نقول هنا، بأنه معيب جدًا على أي تاجر محاولة االستفادة 
على ظهر المواطن، واس��تغالل الوضع الراهن وحاجة الناس ليضاعف 
مكاسبه عبر التحايل وااللتفاف على الوضع الطبيعي الذي كان قائمًا. 
بعض الناس كان يوجه كالمه للتجار بضرورة المس��اهمة مع الدولة 
وتحم��ل المس��ؤولية تج��اه المجتمع، من خ��الل التب��رع انطالقًا من 
الحس الوطني، رغم جدلية مس��ألة »إل��زام« التاجر بفعل ذلك، وهذا 
األمر كتبت س��ابقًا أنه يعود إلحساس الشخص نفسه، ومع ذلك لسنا 
ممن يلوم ال��ذي ال يقوم بمبادرات، لكننا نق��ول بأنه معيب ومخجل 
ومؤس��ف ما فعله البعض من محاولة »التكس��ب« على حساب الناس 
واستغالل الظروف للمنفعة الشخصية، وهنا خيرًا فعلت الحكومة حين 
تحرك��ت بجدية وصرامة لتحمي الناس من ه��ؤالء، والجيد أن الناس 
عرفوا اليوم من يحاول اس��تغاللهم، ومن يحاول أن يخدمهم ويسهم 

بوطنية في التعامل مع هذه األزمة. 
األزمات دائمًا ما تكش��ف المعادن، وأجمل ما تكشفه معدن الوطنيين 
المخلصين، وكيف تفرزهم ممن يقدمون مصلحتهم الش��خصية على 

مصلحة بالدهم التي قدمت لهم كل شيء.
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وزير المالية: “الحزمة” تغطي رواتب 100 ألف مواطن

وزير المالية 
واالقتصاد 
الوطني في 

حديث جانبي 
بجلسة 

مجلس النواب 
أمس 

الوطني  واالقــتــصــاد  المالية  وزيـــر  قــال 
إن  خليفة  آل  خليفة  بن  سلمان  الشيخ 
الحزمة المالية للتصدي لفيروس كورونا 
ثلث  تمثل  دينار  مليار   4.3 نحو  البالغة 
ــحــريــن، وســتــغــطــي  ــب حــجــم اقــتــصــاد ال
ــمــواطــنــيــن  ــيــر مــــن ال ــدد كــب ــ رواتـــــــب عـ
ــا أن  ــًم ــــف مـــواطـــن، عــل أل  100 بـــحـــدود 
جميع المبادرات فيها فائدة للمواطنين، 

)07(وسنستمر في تنفيذها.

الـقــوى األمنيــة تــرد بإطــالق النــار وإلقــاء القنابــل المسيـلــة للدمــوع

توتر في سجون إيران.. تمرد ونار في األهواز

دبي ـ وكاالت

عادت التوترات مجددا إلى السجون 
ــواز، فقد  فــي إيـــران السيما فــي األهــ
أفادت مصادر إعالمية أمس الثالثاء 
ــواز  ــ بـــحـــدوث تـــوتـــر فـــي ســجــن األهـ
ــركـــزي الـــــذي يــضــم الـــعـــديـــد من  ــمـ الـ
خلفية  على  السياسيين؛  السجناء 
القلق من تفشي فيروس كورونا في 
أن  إلى  المعلومات  وأشــارت  السجن. 
والتمرد  باالحتجاج  قاموا  السجناء 
داخــــل الــســجــن؛ لــلــمــطــالــبــة بــإطــالق 
طبية  ــازات  إجــ منحهم  أو  ســراحــهــم 
أو إصــــدار عــفــو بــحــقــهــم؛ خــوًفــا من 
تفشي الفيروس، وعمدوا إلى إحراق 
األقسام 6 و7 و9 و10، في حين ردت 
الــنــار وإلــقــاء  بــإطــالق  الــقــوى األمنية 

القنابل المسيلة للدموع.
بدورها، أفادت منظمة حقوق اإلنسان 
األهوازية بتمرد السجناء بعد الرفض 

القضاء  مــســؤولــي  قبل  مــن  المتكرر 
والــســجــن لــطــلــبــات الــعــفــو أو إطــالق 
الــســراح الــمــشــروط. كما أشـــارت إلى 
تنقل  شوهدت  اإلسعاف  سيارات  أن 
جرحى من السجن إلى المستشفيات، 
والحرس  األمــن  قــوات  طوقت  بينما 

والــطــرق  ومحیطه  الــســجــن  الــثــوري 
السلطات  أن  يــذكــر  إلــيــه.  ــمــؤديــة  ال
ــراح 83 ألــف  ــ ــة أطــلــقــت سـ ــيـ ــرانـ اإليـ
سجين، مؤقتا، من بين أكثر من 280 
ألف سجين في مختلف أنحاء إيران؛ 

بسبب تفشي الوباء.

استمرار التوتر في سجن شيبان باألهواز

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات

لضبط  المنظمة  الحملة  إطــار  فــي 
لقرار منع صيد وعرض  المخالفين 
وبيع الروبيان الطازج، قامت إدارة 
الــزراعــة  بــوكــالــة  البحرية  الــرقــابــة 
والثروة البحرية بضبط كمية 150 
البحريني  الروبيان  من  كيلوغراما 
ــازج فـــي ســـوقـــي جــدحــفــص  ــطــ ــ ال

الرقابة  إدارة  وأكــدت  والسنابس. 
الرقابة  عملية  اســتــمــرار  البحرية 
ــتــفــتــيــش فـــي ســـيـــاق الــحــمــلــة  وال
وعلى  العامة  بــاألســواق  المنظمة 
الــســواحــل؛ لضبط كــل مــن يخالف 
الـــقـــرار الـــــوزاري الـــصـــادر فــي هــذا 

الشأن.

ضبط 150 كيلوغراما من الروبيان 
الطازج بسوقي جدحفص والسنابس

الوداعي  عدنان  النيابة  رئيس  صــرح 
بــــأن الــمــحــكــمــة الـــصـــغـــرى الــجــنــائــيــة 
أصــــــدرت حــكــمــهــا أمــــس فـــي واقــعــة 
امــتــنــاع رجـــل أعــمــال ومــحــامــيــة بعد 
مــخــالــفــتــهــمــا تــنــفــيــذ إجــــــراء الــحــجــر 
انتشار  لغرض منع  المفروض؛  المنزلي 
وتفشيه،  المستجد  كــورونــا  فــيــروس 
بحبس المتهمين 3 أشهر وأمرت بإلزام 
مدة  الجبرية  باإلقامة  األولى  المتهمة 
الــحــبــس وإبـــعـــاد الــمــتــهــم الــثــانــي بعد 
ــبــالد. وبــاشــرت  ال الــعــقــوبــة عــن  تنفيذ 
واستمعت  تحقيقاتها،  العامة  النيابة 
إلـــى شــهــادة األطـــبـــاء الــذيــن بــاشــروا 
فــحــص الــمــتــهــمــيــن، كــمــا اســتــجــوبــت 
لتدبير  بإخضاعهما  وأمــرت  المتهمين 
للمحاكمة  وإحالتهما  الجبرية،  اإلقامة 
الــجــنــائــيــة، الـــتـــي قــضــت بــإدانــتــهــمــا 

ومعاقبتهما عما نسب إليهما.

الحبس 3 أشهر لرجل 
أعمال ومحامية 

خالفا الحجر

)06( )١٢(

وافق مجلس األوقاف السنية  «
في اجتماعه أمس برئاسة رئيس 

المجلس الشيخ راشد الهاجري 
على مواصلة صرف مكافآت 
األئمة والمؤذنين والخطباء 

طوال فترة إغالق الجوامع 
والمساجد.

ارتفعت قيمة األسهم ووحدات  «
الصناديق االستثمارية العقارية 

المتداولة والمدرجة بورصة البحرين 
بمارس الماضي إلى نحو 13.7 مليون 

دينار، ما نسبته 83 %، إذ سجل في 
مارس الماضي نحو 30.2 مليون دينار، 

مقابل 16.5 مليون دينار في فبراير.

بعد ساعات من إسقاط طائرة  «
تركية مسيرة )من دون طيار(، 

جنوب طرابلس، أعلنت مصادر 
عسكرية ليبية أمس، إسقاط 
طائرة مسيرة أخرى من نوع 

“بيرقدار”، بعدما حاولت اإلغارة 
على مواقع بمنطقة الكسارات.

نظًرا للمأساة العالمية مع  «
فيروس كورونا، الذي تسبب حتى 

اللحظة بوفاة أكثر من 27 ألف 
شخص، وتصدر الواليات المتحدة 

اإلصابات، قررت شركة “جوجل” 
التخلي عن خدعة األول من أبريل 

للمرة األولى.

أكد المدير العام للمجلس  «
األولمبي اآلسيوي أمين سر 

اللجنة األولمبية الكويتية حسين 
المسلم عدم تأجيل انتخابات 

االتحادات الرياضية األهلية بعد 
تأجيل دورة األلعاب األولمبية من 

صيف 2020 إلى صيف 2021.

0208121914

المسلم: انتخابات االتحادات الرياضية في موعدها“كورونا” يغيب كذبة أبريلليبيا.. إسقاط طائرتين تركيتين30.2 مليون التداوالت في مارس“السنية”: استمرار مكافآت األئمة

“بي أم أم آي” ترفع 
حصتها في “بنادر” 

لـ 90.9 %

“ عمومية األسواق 
الحرة” توزع أرباحا بـ 

7.1 مليون دينار

“عمومية 
التسهيالت” توزع 

أرباحا بـ 25 %

)09(

)08(

)09(

“الصحـة” تتكفــل بعالجـهــم وفـق توجيـهــات جاللــة الملــك

47 إصابة بـ “كورونا” لعمال خالطوا مصاًبا

المنامة- بنا

أفــادت وزارة الصحــة بــأن 47 حالــة من الحاالت القائمة التي تم اإلعالن عنها أمس هي لعمال وافدين كان قد 
تــم حجرهــم احترازيــا؛ كونهم مخالطين لحالة قائمــة، وبعد التأكد من النتائج الدوريــة للفحوصات المختبرية 
التــي تتــم لمــن هــم في الحجر الصحــي تبين أن فحوصات جميع الحاالت المخالطة الـــ 47 إيجابية لتضاف إلى 

الحاالت القائمة.

الملكية  الــتــوجــيــهــات  مـــع  ــا  وتــمــاشــًي
السامية لعاهل البالد صاحب الجاللة 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة، بأن 
تتكفل وزارة الصحة بتقديم الرعاية 
للفحص  الصحية  والخدمات  الطبية 
المواطنين  لجميع  والــعــالج  والحجر 
سيتم  فإنه  المملكة،  في  والمقيمين 
العالجية  الصحية  الخدمات  تقديم 
لهذه المجموعة من العمال في مراكز 
لفيروس  المخصصة  والــعــالج  العزل 

كورونا.
وأكدت وزارة الصحة أنها قامت على 
االحترازية  اإلجـــراءات  باتخاذ  الفور 
لهذه  المخالطين  لجميع  والــوقــائــيــة 
المخالطين  جميع  وحــصــر  الــحــاالت 
لــلــعــمــال فــي مــراكــز الــحــجــر الصحي 

ــرازي الــمــخــصــصــة ووضــعــهــم  ــ ــتـ ــ االحـ
الفحوصات  وإجــراء  المالحظة  تحت 
الــمــخــتــبــريــة؛ لــلــتــأكــد مـــن ســالمــتــهــم، 

وتقرر تمديد إقامتهم بالحجر الصحي 
ــمــدة أســبــوعــيــن حسب  ــتــــرازي ل االحــ

اإلجراءات الوقائية المتبعة.

)COVID 19( المؤتمر الصحافي للفريق الوطني للتصدي لفيروس كورونا

تدابير إلجالء الطلبة في الخـارج
تنفيذا لتوجيهات سمو رئيس الوزراء بوضع خطة للعالقين

المنامة - وزارة الخارجية

تنفيًذا لتوجيهات رئيس الوزراء 
صــاحــب الــســمــو الــمــلــكــي األمــيــر 
خليفة،  آل  ســلــمــان  بـــن  خــلــيــفــة 
بشأن وضع خطة إلجالء الطلبة 
البحرينيين العالقين في الخارج 
ــى أرض  ــ إلـ ــم  ــهـ ــودتـ ــان عـ ــمــ وضــ
عن  اجتماع  أمــس  ُعقد  الــوطــن، 
الخارجية  وزارة  وكيل  بين  بعد 
الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج 
آل خليفة، ووكيل وزارة التربية 
ــمــوارد والــخــدمــات  ــل والــتــعــلــيــم ل

محمد جمعة.
وخــالل االجــتــمــاع، أكــدت وكيل 
الــوزارة  حرص  الخارجية  وزارة 
صاحب  تــوجــيــهــات  تنفيذ  عــلــى 
الــمــلــكــي رئــيــس مجلس  الــســمــو 
الـــــــوزراء، ومـــواصـــلـــة االهــتــمــام 
بـــأوضـــاع الــطــلــبــة الــبــحــريــنــيــيــن 

الـــــــدارســـــــيـــــــن فـــــــي الــــــخــــــارج 
ــان عـــلـــى ظـــروفـــهـــم،  ــنـ ــئـ ــمـ واالطـ
مــشــيــرة إلـــى أن الـــــوزارة ســوف 
ــاذ اإلجـــــــــــراءات  ــخــ ــ ــات ــ تــــقــــوم ب
الالزمة  والتسهيالت  والتدابير 
أماكن  مــن  إجالئهم  على  للعمل 

وجــودهــم وإعــادتــهــم إلــى أرض 
الـــوطـــن بــالــتــنــســيــق والـــتـــعـــاون 
المعنية  الــرســمــيــة  الــجــهــات  مــع 
ــبــحــريــن  ــكــة ال وســـــفـــــارات مــمــل
وبــعــثــاتــهــا الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة فــي 

)03(الخارج.
)03(

مروة خميس

وكيل وزارة الخارجية أثناء مشاركتها في االجتماع عن بعد

محرر الشؤون المحلية
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472 إجمالي الخارجين من الحجر االحترازي 
الفريـــق الوطنـــي: البحريـــن تتجـــه نحـــو تســـطيح المنحنـــى الخـــاص بالفيـــروس

أكـــد الرئيس التنفيـــذي لهيئـــة المعلومات 
والحكومـــة اإللكترونيـــة محمـــد القائد أن 
الجهـــود الوطنية التـــي يقودها ولي العهد 
نائـــب القائـــد األعلى النائـــب األول لرئيس 
مجلـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكي 
األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة هـــي 
مرتكـــزات النجاح فـــي مواجهـــة فيروس 
كورونا )COVID-19(، فكل ما تم تحقيقه 
بـــروح الفريـــق الواحد أســـهم بشـــكل كبير 
المواطنيـــن  فـــي حفـــظ صحـــة وســـامة 

والمقيمين في مملكة البحرين.
المعلومـــات  هيئـــة  إن  القائـــد  وقـــال 
والحكومـــة اإللكترونية ال تدخر جهًدا في 
تسخير كافة اإلمكانات؛ من أجل رفد هذه 
الجهـــود بكافة المتطلبات التقنية الازمة، 
حيث تم رســـمًيا تدشـــين تطبيق )مجتمع 
واعي(؛ بهدف تعزيز الجهود الرامية للحد 
من انتشـــار الفيروس في مملكة البحرين، 
بعـــد أن أثبتـــت النســـخة التجريبية نجاح 
التطبيـــق وفاعليته إثـــر تعميمه على عدد 
مـــن المتطوعيـــن وعـــدد مـــن الخاضعيـــن 

للحجر الصحي االحترازي.
فـــي  رائـــد  التطبيـــق  بـــأن  القائـــد  ونـــوه   
فكرته، فهو يتيح للجهات المعنية متابعة 
يكـــون  حيـــث  المنزلـــي،  الحجـــر  حـــاالت 
التســـجيل فـــي التطبيـــق إلزامًيـــا لهم من 
قبـــل وزارة الصحـــة، فـــي حيـــن ســـيكون 
التســـجيل اختيارًيـــا للعموم. ودعـــا القائد 
يحملـــه  لمـــا  التطبيـــق  لتحميـــل  الجميـــع 
مـــن مميـــزات تســـهم فـــي حمايتهـــم مـــن 
الفيـــروس، حيـــث يقـــوم التطبيـــق برصد 
الحاالت المخالطة للحاالت القائمة وتنبيه 
المواطنين والمقيمين فـــي حال اقترابهم 
أو مخالطتهم للحاالت القائمة أو المشـــتبه 
بها عبر رصد المواقع الجغرافية للحاالت، 
وتنبيه المســـتخدم للقيام بالفحص الطبي 
فـــي حـــال اســـتدعت الحاجة، إلـــى جانب 
واالحصـــاءات  المعلومـــات  مـــن  العديـــد 
والمســـتجدات المتعلقة بالفيروس محلًيا 

وعالمًيا.
وعلـــى صعيـــد متصـــل، أوضـــح الرئيـــس 
التنفيـــذي لهيئـــة المعلومـــات والحكومـــة 
فـــي  مســـتمرة  الهيئـــة  أن  اإللكترونيـــة 

تقديـــم الدعـــم الفنـــي والتقنـــي للجهـــات 
ُبعـــد إذا  الحكوميـــة لتفعيـــل العمـــل عـــن 
توفرت اإلمكانات تنفيـــًذا لقرارات اللجنة 
التنسيقية برئاســـة صاحب السمو الملكي 
ولي العهد نائب القائد األعلى النائب األول 
لرئيـــس مجلـــس الـــوزراء، حيـــث قامـــت 
الحكوميـــة  الـــوزارات والهيئـــات  بتزويـــد 
بآليـــة الدخـــول اآلمـــن لألنظمـــة الداخلية 
للشـــبكة الحكومية، إضافة إلـــى التقنيات 
والوســـائل التـــي تســـهل مـــن ســـير العمـــل 
عـــن ُبعد فـــي مختلف الجهـــات الحكومية 

بساسة وأعلى جودة ممكنة.
جاء ذلك خـــال المؤتمـــر الصحافي الذي 
عقده الفريـــق الوطني للتصـــدي لفيروس 
كورونـــا )COVID-19( مســـاء أمـــس فـــي 
والبحـــوث  للتدريـــب  العهـــد  ولـــي  مركـــز 
الوطنيـــة؛ للوقـــوف علـــى آخـــر تطـــورات 

ومستجدات مواجهة الفيروس.
وخال المؤتمر، أكـــد وكيل وزارة الصحة 
وليـــد المانـــع أن مـــا يتمتـــع بـــه المجتمـــع 
البحرينـــي مـــن وعـــي ومســـؤولية وطنية 
كان داعًمـــا لنجـــاح الشـــراكة المجتمعيـــة؛ 
CO- (للحـــد مـــن انتشـــار فيروس كورونـــا 

VID-19( عبـــر اتبـــاع التعليمـــات الصادرة 
مـــن الجهات المعنية، وهو ما جعل الحياة 

الطبيعية مستمرة في المملكة.
وأشار وكيل وزارة الصحة إلى أن الوزارة 
إلى أن الطاقة االستيعابية لمراكز الفحص 
والعـــاج تفـــوق طاقـــة اإلشـــغال الحاليـــة 
بمراحـــل، وتتكفـــل وزارة الصحـــة بتقديم 
الرعايـــة الطبية والخدمـــات الصحية فيها 
حيـــث  والمقيميـــن،  المواطنيـــن  لجميـــع 
تبلـــغ الطاقـــة االســـتيعابية لمراكـــز العـــزل 
والعاج 1667 ســـريًرا يبلغ اإلشـــغال منها 
268 ســـريًرا فقـــط، فـــي حيـــن أن الطاقـــة 

الصحـــي  الحجـــر  لمراكـــز  االســـتيعابية 
منهـــا   اإلشـــغال  يبلـــغ   2504 االحتـــرازي 
277 ســـريًرا، كمـــا تـــم علـــى صعيـــد آخـــر 
منـــح التصاريـــح للقطاع الخـــاص لتقديم 
خدمـــات الرعاية الصحيـــة لمن يرغب من 

األفراد على نفقتهم الخاصة.
وأوضـــح المانـــع أن وزارة الصحـــة قامـــت 
مؤخًرا بزيارات ميدانية للقيام بفحوصات 
عشـــوائية في بعض مناطـــق البحرين عبر 

وحدات الفحص المتنقلة.
األمـــراض  استشـــاري  أشـــاد  جانبـــه،  مـــن 
المعديـــة بالمستشـــفى العســـكري وعضـــو 
الفريـــق الوطني للتصدي لفيروس كورونا 
المقـــدم طبيب منـــاف القحطانـــي بالنظام 
مملكـــة  تمتلكـــه  الـــذي  القـــوي  الصحـــي 
اإلســـتراتيجية  بـــأن  منوهـــا  البحريـــن، 
الحالية المتبعة للحد من انتشـــار فيروس 
كورونا هو )اتبع، افحص، عالج(، إذ تعتمد 
حالًيا على معرفة تفاصيل أثر المخالطين 
للفحوصـــات  بإخضاعهـــم  والقيـــام 
المختبريـــة؛ للتأكـــد مـــن ســـامتهم، وبناًء 
علـــى النتائـــج يتـــم نقلهـــم لمراكـــز الحجر 
العـــزل  مراكـــز  أو  االحتـــرازي  الصحـــي 
طبـــي  طاقـــم  إشـــراف  تحـــت  والعـــاج 

متخصص.
واســـتعرض القحطانـــي مؤشـــر تســـجيل 
حالـــة   100 أول  تســـجيل  منـــذ  الحـــاالت 
قائمة في البحرين وبعض الدول األخرى، 
حيـــث أوضـــح أن نتائـــج مملكـــة البحرين 
في مؤشر تســـجيل الحاالت منذ تسجيل 
أول 100 حالـــة قائمة وتعافي الكثير منها 
أفضـــل بكثيـــر مـــن الـــدول األخـــرى التـــي 
أظهرت تصاعًدا واضًحا في عدد الحاالت 
القائمـــة مما يؤكـــد أن البحرين تتجه نحو 
بالفيـــروس،  الخـــاص  المنحنـــى  تســـطيح 

االحترازيـــة  اإلجـــراءات  بفضـــل  وذلـــك 
والتدابيـــر الوقائيـــة ومختلـــف القـــرارات 
مـــن  الصـــادرة  واإلرشـــادات  والتعليمـــات 
الجهـــات الرســـمية كمنع التجمعـــات ألكثر 
العامـــة،  األماكـــن  فـــي  أشـــخاص   5 مـــن 
وإغـــاق  االجتماعـــي  التباعـــد  وتدابيـــر 
المحـــات  باســـتثناء  التجاريـــة  المحـــال 
للضرورة المعيشية وتفعيل العمل عن بعد 

وغيرها من اإلجراءات المتخذة.
فيما أكدت استشـــارية األمـــراض المعدية 
الســـلمانية  الباطنيـــة بمجمـــع  واألمـــراض 
الطبي جميلة الســـلمان أن البحرين تخطو 
بثبـــات نحـــو الحـــد مـــن انتشـــار فيـــروس 
الطبيـــة  )COVID-19( بكوادرهـــا  كورونـــا 

وجهود أبنائها كافة وفي كل المجاالت.
وأشـــارت الســـلمان إلى أن هناك 268 حالة 
قائمة جميعها مســـتقرة باستثناء حالتين 
تحـــت العنايـــة، حيث إن ما نســـبته 18 % 
فقط من مجموع الحاالت القائمة تتطلب 
العاجـــي  البروتوكـــول  ضمـــن  األدويـــة 
المعتمـــد، كما أوضحـــت أن مجموع الذين 
خرجوا من الحجر الصحي االحترازي بلغ 
472 بعـــد خـــروج 13 حالـــة إضافيـــة، كما 
تعافـــت 8 حـــاالت إضافية مـــن الفيروس، 
ليصـــل العدد اإلجمالـــي 295 حالة خرجت 

من مراكز العزل والعاج.
البحريـــن مســـتمرة  الســـلمان أن  وأكـــدت 
في تطويـــر بروتوكولها العاجي، كما هي 
مســـتمرة في االطاع على تجارب الدول 
األخـــرى؛ لاســـتفادة مـــن بروتوكوالتهـــم 

العاجية للحاالت المتعافية لديهم.

)COVID 19( المؤتمر الصحافي للفريق الوطني للتصدي لفيروس كورونا

وكيل الخارجية: تدابير إلجالء الطلبة العالقين في الخارج
ــس الـــــــــــوزراء ــ ــيـ ــ ــو رئـ ــ ــم ــ ــات س ــ ــه ــ ــي ــ ــوج ــ ــت ــ تـــنـــفـــيـــذا ل

مجلـــس  رئيـــس  لتوجيهـــات  تنفيـــًذا 
الـــوزراء صاحب الســـمو الملكـــي األمير 
خليفـــة بـــن ســـلمان آل خليفـــة، بشـــأن 
وضـــع خطة إلجاء الطلبـــة البحرينيين 
العالقيـــن فـــي الخارج وضمـــان عودتهم 
إلـــى أرض الوطـــن، ُعقـــد أمـــس اجتماع 
عن بعد وكيل وزارة الخارجية الشيخة 
رنـــا بنت عيســـى بـــن دعيـــج آل خليفة، 
ووكيل وزارة التربيـــة والتعليم للموارد 

والخدمات محمد جمعة.
وخـــال االجتمـــاع، أكدت وكيـــل وزارة 
الخارجيـــة على حرص وزارة الخارجية 
علـــى تنفيـــذ توجيهـــات صاحب الســـمو 
الـــوزراء،  مجلـــس  رئيـــس  الملكـــي 
الطلبـــة  بأوضـــاع  االهتمـــام  ومواصلـــة 

الخـــارج  فـــي  الدارســـين  البحرينييـــن 
مشـــيرة  ظروفهـــم،  علـــى  واالطمئنـــان 
ســـعادتها إلـــى أن الـــوزارة ســـوف تقوم 

والتدابيـــر  اإلجـــراءات  كافـــة  باتخـــاذ 
علـــى  للعمـــل  الازمـــة  والتســـهيات 
إجائهم من أماكن تواجدهم وإعادتهم 

إلـــى أرض الوطـــن بالتنســـيق والتعاون 
المعنيـــة  الرســـمية  الجهـــات  كافـــة  مـــع 
وبعثاتهـــا  البحريـــن  مملكـــة  وســـفارات 

الدبلوماسية في الخارج.
مـــن جانبـــه، نـــوه جمعـــة بجهـــود وزارة 
الثقافيـــة  والملحقيـــات  الخارجيـــة 
بســـفارات مملكـــة البحرين فـــي الخارج 
في التعاون والتنسيق القائم والمستمر 
مـــع وزارة التربيـــة والتعليم مما يســـهم 
والمصالـــح  األهـــداف  تحقيـــق  فـــي 
الخارجيـــة  لـــوزارة  المشـــتركة، متمنًيـــا 
وجميـــع القائميـــن عليهـــا دوام التوفيق 

والنجاح.
كما تم خال االجتماع مناقشة عدد من 
الموضوعـــات والقضايـــا ذات االهتمـــام 

المشترك.

المنامة - وزارة الخارجية

مواجهة “كوفيد 19” مًعا
Û  لقــد عمــل األميركيــون والبحرينيــون مًعــا لمكافحة األوبئــة منذ أكثر

مــن 100 عــام حيث كان أحد أول األنشــطة التي عمــل عليها األطباء 
والممرضــات، لمــا أصبــح الحقــا مستشــفى اإلرســالية األميركية الذي 
تأسس في بداية القرن العشرين، هو تقديم الرعاية الطبية لمواجهة 
تفشــي الكوليــرا والجدري والديســنطاريا. ثم تعــززت الثقة والتعاون 
بيــن البحرينييــن واألميركييــن أكثــر فــي الســنوات الاحقــة، وهو ما 

سيساعدنا على تخطي التحديات الحالية لكوفيد 19 مًعا.
Û  اليــوم، فــي الوقــت الــذي تواجه فيــه الواليــات المتحدة تهديــًدا غير

مســبوق للصحــة الوطنيــة فــي البــاد، فإننــا لســنا أقــل التزاًمــا ببنــاء 
قــدرة صحيــة عالميــة لمكافحــة كوفيــد 19 وغيرهــا من األوبئــة. إننا 
ننســق بشــكل وثيق مع الحكومة البحرينية، بخاصة الفريق الوطني 
للتصــدي لفيــروس كورونا )كوفيد 19( تحت إشــراف صاحب الســمو 
الملكــي ولــي العهد األمير ســلمان بــن حمد آل خليفــة ووزارة الصحة 
وكذلــك القطــاع الخــاص وعمــوم المواطنين. وُيقــدر األميركيون في 
البحريــن عاليــًا االســتجابة الحاســمة واالســتباقية التــي واجهــت بها 
قيــادة البحريــن التحــدي الحالي ســواء أكان ذلك في النســبة العالية 
إلجراء اختبار كوفيد 19، أو إنشاء مرافق الرعاية للحاالت الحرجة، 
أو اإلجــراءات المبكــرة بشــأن التباعــد االجتماعــي. لــذا فقــد حصلــت 
البحرين على إشادة عالمية من قبل منظمة الصحة العالمية وغيرها 
مــن المنظمــات تســتحقها بجــدارة على ســرعة اســتجابتها. لقد كانت 
رغبــة المواطنيــن البحرينييــن فــي االلتقــاء معــا للمســاعدة مثيــرة 
لإلعجــاب بحــق، خاصــة الثاثيــن ألــف بحرينــي الذيــن تطوعــوا في 
الحملــة الوطنيــة لمكافحــة فيروس كورونا )كوفيــد 19 ( التي أطلقها 

الفريق الوطني للتصدي لفيروس كورونا )كوفيد 19(. 
Û  كذلــك تقــوم الشــركات والمنظمــات األميركيــة فــي البحريــن بدورهــا

حيث قامت شركة ويست بوينت هوم، وهي شركة تصنيع منسوجات 
مقرهــا الواليــات المتحــدة ولهــا مصنــع فــي المنطقــة الصناعيــة فــي 
البحرين، بتحويل قســم كبير من أرضية المصنع إلنتاج أقنعة للوجه 
اســتجابة للنقص العالمي في هذه المواد المهمة كما أن آالف األقنعة 
يتم التبرع بها لوزارة الصحة. كما قام مطعم بيغ تاكســس األميركي 
فــي البحريــن بالتبــرع بالطعــام لدعــم العمــال واألفــراد اآلخرين ممن 

ليس لديهم مطابخ. 
Û  وفــي غضــون ذلــك، ُتواصــل الواليــات المتحــدة دورهــا القيــادي فــي

االســتجابة العالميــة لجائحــة كوفيــد 19. منــذ عام 2009، اســتثمرت 
الوكالــة األميركيــة للتنميــة الدوليــة، وهــي ذراع الحكومــة األميركية 
منــع  فــي  للمســاعدة  دوالر  مليــار  مــن  أكثــر  األجنبيــة،  للمســاعدات 
واكتشــاف واالســتجابة للتهديــدات الصحيــة المســتوطنة والناشــئة 
مثــل كوفيــد 19، بمــا في ذلك فيروس نقص المناعــة )اإليدز( ومرض 
السل وغيرها من األمراض. وقد عزز هذا التمويل قدرات االستجابة 

الصحية العامة في بعض من أفقر مناطق العالم.
Û  وبمجــرد معرفــة الواليات المتحدة عن انتشــار الفيــروس في الصين

بدايــة ينايــر، قدمنــا مســاعدتنا فورا. ومنــذ ذلك الحين، قدم الشــعب 
األميركي بالفعل 17.8 طًنا من إمدادات اإلغاثة المتبرع بها لمقاطعة 
هوبــي فــي الصين. ويأتــي هذا التمويــل الحكومــي األميركي إضافة 
المنظمــات  بهــا  التزمــت  التــي  الــدوالرات  مــن  الماييــن  مئــات  إلــى 

األميركية الخاصة والخيرية لوقف انتشار كوفيد 19. 
Û  إن التنســيق والتعــاون الثنائــي القــوي مثــل ذلــك الــذي نتمتــع بــه مع

البحريــن لهــو أمر محــوري في مكافحة هــذا الفيــروس. يعمل المركز 
األميركــي للســيطرة علــى األمراض والوقايــة منها، والمعهــد الوطني 
للصحــة ومنظمــات أمريكيــة أخرى مــن القطاعين العــام والخاص مع 
منظمــة الصحــة العالميــة، مــن بين منظمــات أخرى، لتوفير إرشــادات 
ُمحدثــة للبلــدان حــول العالــم، بمــا فــي ذلــك البحريــن، حــول أحــدث 

خيارات التشخيص لاستجابة لوباء كوفيد 19. 
Û  كمــا يعمــل علماؤنا مــع نظرائهم في العالم لدفــع العمل على اللقاحات

خال المراحل األولى من التطوير بسرعة قياسية. ومن أجل تسريع 
هــذه العمليــة، تدعــو الواليــات المتحــدة الباحثيــن فــي جميــع أنحاء 
العالــم الســتخدام أجهــزة الكمبيوتــر الفائقــة الدقــة التــي لدينا، وهي 
األقــوى فــي العالــم، بموجــب اتحــاد الحوســبة عاليــة األداء لفيروس 
كوفيد 19 مما سيســاعدهم على فهم الفيروس بشــكل أسرع وُيسرع 

التشخيص والعاج بشكل أفضل.
Û  لقــد عمــل األميركيــون والبحرينيــون مًعا ألكثر مــن 120 عاًما للتغلب

علــى مجموعة واســعة مــن التحديات، بما في ذلــك األمراض الفتاكة 
مثل الكوليرا والجدري. معًا، سننتصر على تلك األمراض مرة أخرى.

*سفير الواليات المتحدة لدى مملكة البحرين

جاستين سيبريل*

بدور المالكي

المنامة - وزارة الداخلية

أصدر مجمع ســـيتي ســـنتر البحرين تعميما 
باللغـــة اإلنجليزيـــة مســـاء أمـــس )الثاثـــاء( 
اإلجـــراءات  تنـــاول  مســـتأجريه،  لجميـــع 
الواجـــب اتباعهـــا لمحاربـــة انتشـــار فيروس 
كورونـــا )كوفيد 19(؛ تماشـــيا مع اإلجراءات 
الحكوميـــة المتبعة في هذا الســـياق. وفيما 
يلي نص التعميم الذي حصلت عليه “الباد” 

وترجمته إلى اللغة العربية:
عزيزي المستأجر الكريم:

وفًقـــا للتكليف الحكومي، فإنـــه تقرر إغاق 
مجمـــع ســـيتي ســـنتر البحرين لألســـبوعين 

المقبلين كما تم اإلعان سابًقا. 
خال هذه الفترة، نأمل من الجميع التعاون 
التام لضمان االمتثـــال لجميع تدابير الحياة 
تطبيـــق  خـــال  مـــن  والســـامة  والصحـــة 

الممارسات التشغيلية التالية: 
جميع المتاجر:

- تأكد من إطفـــاء جميع األجهزة الكهربائية 
بما في ذلك المصابيح.

- تأكد من إطفاء جميع أنظمة التبريد.
- تأكد من التخلص من البضائع القابلة للتلف 

أو إزالتها مثل الشوكوالتة واآليسكريم.
- تأكـــد مـــن اتبـــاع اإلجـــراءات الخاصة بك 
فـــي التعامـــل مع النقـــد وإغاق نقـــاط البيع 

الخاصة بك
- يجـــب طلب أعمال الترويج أو أي احتياج 
Partner Con- “للدخـــول للمحل من خـــال 

nect” فقط.
- سيراجع فريق العمليات كل الطلبات على حدة.

- تأميـــن المتجر إلزامـــي وال يمكن إلغاؤه أو 
تعليقه وفًقـــا اللتزامات المســـتأجر بموجب 

عقد اإليجار والتوجيه القانوني السائد.
- يجـــب تعليـــق جميـــع أعمـــال التجهيـــز أو 

الصيانة الرئيسة حتى إشعار آخر.

وحدات األطعمة والمشروبات:
- قـــم بإباغ غرفـــة التحكم في األمـــن إذا كان 
سيتم توصيل الطعام وإال فسوف تقوم وحدة 

األطعمة والمشروبات بإلغاء عملية التسليم.
- يمكـــن تنفيـــذ أوامـــر التوصيـــل مـــن خلف 

المبنى أو المحل.
- ســـتعمل مواعيد التســـليم بما يتماشى مع 
توقيـــت “كارفور” في المجمـــع التجاري )من 
الســـاعة 9 صباحا حتى الساعة 12 منتصف 
الليـــل(، إذ لـــن تتم أي عمليـــة توصيل خارج 

هذه األوقات.
- يجـــب تجريـــد الوحـــدة مـــن جميع الســـلع 
القابلة للتلف وتنظيفها وإبقاؤها جاهزة في 

حال أقر إعادة التشغيل.
- التأكد من االســـتمرار في أنشـــطة مكافحة 

الحشرات كما هو مقرر وحسب الحاجة.
- التأكد من تنظيف وتشـــحيم المصائد على 

أساس منتظم وحسب الحاجة.
الحريـــق،  إنـــذار  أنظمـــة  أن  مـــن  التأكـــد   -
مكافحـــة الحرائق، وأنظمة إخمـــاد الحرائق 

فعالة طوال الوقت.

صرح مديـــر عـــام اإلدارة العامة للدفاع 
المدنـــي أنه فـــي إطـــار االلتـــزام بتنفيذ 
مـــن  للحـــد  االحترازيـــة؛  اإلجـــراءات 
انتشـــار فايروس كورونا، وضمن عملية 
المشـــرفة  الشـــركات  وتأهيـــل  تدريـــب 
المحافظـــات  بمختلـــف  النظافـــة  علـــى 
والشركات المختصة بعمليات التطهير؛ 
لضمـــان تطبيـــق عمليـــات التطهير وفق 
المعايير المحلية والدولية، وبالتنســـيق 
مـــع كافـــة الجهـــات المعنية، فقـــد بدأت 

تلك الشـــركات فور اســـتكمالها التدريب 
وإصـــدار الشـــهادات من جانـــب الدفاع 
المدني بمباشرة العمل في المحافظات، 
وذلـــك ضمـــن جـــدول زمني تـــم إعداده 

مسبقا.
وأشـــار مدير عـــام اإلدارة العامة للدفاع 
المدنـــي إلـــى عقـــد ٤٤ دورة تدريبيـــة، 
وبلـــغ عدد من تم تدريبهم على عمليات 
التطهير من شركات النظافة والشركات 

الخاصة المعنية ما يقارب ٣٣٢ فردا.
للدفـــاع  العامـــة  اإلدارة  أن  وأضـــاف 

المدنـــي أصدرت مـــا يقارب ٣٣ شـــهادة 
لتلـــك الشـــركات المرخصـــة، والتـــي تـــم 
إدراجهـــا في المواقع الرســـمية لمحاربة 
فايروس كورونا، ويتم تحديثها بشـــكل 
يومي؛ ليتســـنى االستفادة من خدماتها 

عند الحاجة.
وأعرب مدير عام اإلدارة العامة للدفاع 
المدني عن شـــكره لكافة الجهود، والتي 
تعكس وعي مكونـــات المجتمع بأهمية 
تفعيـــل مبدأ الشـــراكة المجتمعية؛ للحد 

من انتشار فايروس كورونا.

تدريب 332 فردا على عمليات التطهيروقف أعمال الصيانة.. وال توصيل لألطعمة بعد منتصف الليل
ترجمة فاضل المؤمن

“سيتي سنتر” 
يصدر مجموعة من 

اإلرشادات للمستأجرين
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عاد سمو األمير خليفة بن سلمان رئيس الوزراء حفظه هللا ورعاه إلى الوطن وعادت 
الـــروح إلـــى الوطن، فمن دونك يا خليفة العز ال شـــعور باألمن واألمان لدى المواطن، 
فمنذ عودة ســـموك ســـالمًا غانمًا لوطنك وشـــعبك، والتوجيهات السامية التي تصب 
فـــي خدمة ورعاية ودعم المواطنين ال تتوقف، وهذا هو عهدنا بك وحرصك الدائم 
وعنايتك المســـتمرة النابعة من إحساســـك بمشاكل ومعاناة شعبك في كل الظروف، 
فمـــن توجيهاتـــك بحصـــر الطلبـــة الدارســـين بالخـــارج والعالقيـــن تمهيـــًدا إلجالئهـــم 
وضمـــان عودتهـــم لبالدهـــم... إلـــى توجيهاتـــك بتكثيف حمـــالت التفتيـــش والرقابة 
لضبط األســـعار ومكافحة الممارســـات االحتكارية والتصدي بكل حزم لمن يتالعب 
باســـتغالل اإلجراءات الوقائية االحترازية، لضمـــان جعل البحرين آمنة مطمئنة في 

الظروف االستثنائية التي يشهدها العالم اليوم في ظل الحرب على وباء كورونا.
إن عهدنـــا بـــك يا ســـمو األميـــر األب... هو عهـــد كما كان وســـيظل دائمًا وأبـــدًا، األب 
الراعي والقائد الحازم، فأنت في المواقف الصعبة واالســـتثنائية من يهمه المواطن 
أوالً وأخيرًا، فالمواطن بالنســـبة لك أســـاس عمل الحكومة وما الحكومات في العالم 
ودورها ســـوى المواطن، وهو حجر األســـاس في قيام الحكومات بخدمة الشـــعوب 
وهذا ما تجســـده يا بوعلي في نهجك الذي وضعته منذ تأسســـت نهضة هذا الوطن 
وحتـــى اليـــوم، فقـــد وضعت القواعـــد للدولـــة العصريـــة الحديثة وكان أساســـها هو 
الشـــعب، فأية حكومة في العالم ال ترتبط بشـــعبها ال تعبر عنه، وحكومتك بقيادتك 

وتوجيهاتك وما رسمته لها منذ تأسست هي األساس الذي تقوم عليه اليوم، سواء 
كنت ســـموك بالوطن أو خارجه لظروف صحية طارئة خطاك الشر وتعديته والحمد 
للـــه، فقـــد أدت هـــذه الحكومـــة دورهـــا من خـــالل قيادتـــك الحكيمة لهـــا ومن خالل 
متابعتـــك الدائمة حتـــى وأنت بظروفـــك الصحية بالخارج كنت الراعي والمســـؤول 

والمتابع الدائم لشؤون البلد من صغيرها لكبيرها.
إن حضورك الدائم بيننا ســـواء كنت بالبحرين أو خارجها لم تغب عنا وهو الحضور 
الذي يشكل صمام أمان حتى وإن كنت بعيد المسافات إال أن الشعور بوجودك معنا 
هو الذي يعزينا وهو الشعور المالزم لشعب البحرين بكل طوائفه وفئاته دون تمييز، 
وهـــو مـــا جعل من ســـموك حفظك هللا من كل شـــر، القلـــب األبوي الكبيـــر الذي يلجأ 
إليه الجميع بكل المواقف والظروف وما تأكيد سموك في توجيهاتك بشأن األسعار 
واالحتكار تجاه كل من يتالعب بقوت المواطنين إال صورة ناصعة لحمايتك شعبك 

من االستغالل وهذا ما يحتاجه المواطن بالظروف االستثنائية التي نمر بها.
خليفة بن ســـلمان صوت الشـــعب حينما يكون الشعب بحاجة لصوت، ومالذ الشعب 
حيـــن يحتاج الشـــعب لمن يلوذ إليه... عهدناك وكنت عنـــد العهد بك... لقد انتظرناك 
يا روح هذه األمة وها أنت وفي لشعبك بالحماية والرعاية حفظك هللا من كل شر.

تنويرة: الصمت وقت الضوضاء أقوى تعبير عن الرأي. «

استثمروا في وقت آخر
منذ بداية أزمة “كورونا” حتى يومنا هذا، كانت راحة المواطن وأمنه وسالمته 
الهم األكبر للقيادة الرشيدة للمملكة، وتبعا لذلك صدرت التوجيهات من القيادة 
بالتعـــاون مـــع المواطنين لتخفيف التبعـــات االقتصادية المتوقعـــة لهذه األزمة، 
وفي خطوة غير مســـبوقة من قبل، شـــهدنا تجاوب البنوك التجارية وشـــركات 
التمويـــل األهلية من تأجيل وتجميد للقروض الشـــخصية للمواطنين، ومواكبة 

التكنولوجيا المالية لتسهيل التعامالت البنكية والمالية عن بعد.
لكـــن لألســـف هناك صـــورة أخرى مغايـــرة لهذه الصورة المشـــرفة، فهنـــاك من ال 
يـــزال يفكر بعقلية االســـتثمار واالســـتغالل في خضم األزمات، فبعض شـــركات 
االتصـــال مازالت تمطرنا بمكالمات “العروض الخاصـــة” و”الباقات المتميزة”! بل 
إنها زادت في الفترة األخيرة استغالال للوضع الحالي النعزال الناس في بيوتهم 
وانكبابهم على الهواتف لمتابعة األخبار العالمية ووســـائل التواصل االجتماعي. 
وفـــي الحقيقـــة ال أرى أيـــة ميـــزة فـــي أن يتلقـــى مواطـــن اتصاالت عـــدة يوميا 
إلقناعه بدفع مبالغ إضافية على فاتورته الشهرية التي لربما ال يزال يفكر كيف 
ســـيقوم بســـدادها في وقت صعب مثل هذا، في حين مازالـــت فواتير الهواتف 
على تسعيرتها األساسية، بال تأجيل أو تخفيض أو مراعاة. بيد أن المتوقع من 
هـــذه الشـــركات أن تمتثل لمبادرة الدولة في األخـــذ بيد المواطن والوقوف معه 
في هذه المحنة، خصوصا بعد صدور توجيهات ســـمو ولي العهد بتكفل الدولة 

برواتب المواطنين خالل الشهور القادمة.
لـــم تقتصر محاوالت االســـتثمار االســـتغاللي عند عتبات فواتيـــر االتصاالت بل 
امتـــدت إلى رفوف األغذية والخضروات والفواكه، لنشـــهد ارتفاعا غير منطقي 
في أسعار أغلب أصناف الخضروات والفواكه ومحاوالت لالحتكار، في محاولة 
من بعض الموردين للعب لعبة “التاجر الشاطر” الذي يعرف من أين تؤكل الكتف 

وإن كانت كتف أخيه.
هـــذه المحاوالت باءت بالفشـــل بعد صدور توجيهات حاســـمة من ســـمو رئيس 
الـــوزراء الموقـــر بتكثيـــف حمـــالت التفتيـــش ومراقبـــة األســـعار ومالحقـــة كل 
محـــاوالت االحتـــكار والتالعب واســـتغالل المواطـــن، بل وإطالة عمـــر المخازن 

االستراتيجية لضمان وفرة المواد الغذائية والسلع في السوق.

هذه المبادرات والتوجيهات الكريمة من حكومتنا ليست محاوالت لرفع  «
العتب، بل نهج قويم أسست عليه هذه المملكة لضمان حق المواطنين 

وديمومة االستقرار فيها من ناحية، ومن ناحية أخرى رسالة واضحة للتجار 
وأصحاب المؤسسات والمصالح التجارية مفادها أن هذا الوقت ليس 

وقتًا لالستثمار واستغالل حاجة المواطنين وهلعهم والطبطبة عليهم 
بمبادرات خجولة، بل هو وقت للتكاتف وتسطير مواقف يشاد بها ودعوة 
ألن تكون يدهم بيد الحكومة لتتخطى البالد هذه المرحلة الحرجة بسالم.

رانيا الحاطي

ahmedjuma44
@yahoo.com

أحمد جمعة

عهدناك وكنت عند العهد بك

ال يكاد يخلو بيت – هذه األيام – من شخص يشك في حالته الصحية، وأن أعراًضا 
مشابهة ألعراض الكورونا، قد بدأت تنتابه، خصوًصا أن هذا الوباء لم يستثِن بالده؛ 
فقـــد وصـــل إليـــه، كمـــا اجتاح غيـــره، لذلك تجـــده في حالة )وسوســـة(؛ يقـــرأ ويتابع 
أعـــراض المرض بالملليمتر، ثم يســـتيقظ اليـــوم التالي في فزع؛ ألنه تلّمس عرًضا أو 

أكثر، قريًبا منه، فهل سمعتم بفوبيا األمراض؟!
يعيـــش بيننـــا – في الحـــاالت الطبيعية وقبـــل كورونا – العديد من األشـــخاص؛ ممن 
يعيشـــون الشـــعور العميق بوجود مرض ما، خطير، وغير معروف، لديهم! لذا تراهم 
يتقلقلـــون بيـــن أمريـــن، األول: الزيـــارات المســـتمرة لألطبـــاء، للتأكد من ســـالمتهم، 
وينتهي أمرهم بفشل هؤالء األطباء في تشخيص مرضهم، والثاني: االبتعاد الكلي 

عن األطباء؛ لكيال يؤكدوا لهم مرضهم الخطير، الذي يتوهمون أنهم مصابون به!
تخيلـــوا أن مـــن بيننـــا – مـــن دون الكورونـــا – من يعانـــون فوبيا اإلصابـــة باألمراض! 
فكيـــف وهـــو موجـــود – أصـــال -  ُتلعلـــع بـــه أجهـــزة اإلعـــالم كل دقيقـــة من الســـاعة 
الواحـــدة؟! ال نســـتغرب أن ُيصـــاب )البعض الكثير منـــا( بفوبيا كورونـــا! وأن يتحول 
العـــزل خلـــف جدران منازلهم، إلى إنذار وشـــيك أو قريب بوصـــول المرض، وما هي 
إال مسألة وقت – حسب برمجتهم العصبية – حتى يجتاحهم، كصاروخ )مّوقت( لم 

يخطئهم زماًنا وال مكاًنا.
الواقع أن الكورونا يســـيطر على الجميع؛ على كل العقليات والنفســـيات، على األمّي 
والعالم! أصبح – شـــئنا أم أبينا - هاجســـنا اليومي، والخبر الَمعيش، فكيف ال تتشربه 
حواســـنا، وتمتصه كما يمتص اإلســـنفنج الماء؟! كيف نســـتطيع أن نفلت من عقاله، 
ونكون خليّي البال منه، هذا صعب، ويكاد يكون مســـتحيال في هذه المرحلة، كيف 
لنـــا ونحـــن أصبحنا ممثليـــن )أبطاال أو كومبارس( على مســـرحه المرعـــب؛ أاّل نصاب 

بلوثته، وأاّل تطول أرواحنا قشعريرَة الخوف من اقترابه المفزع.

حاولُت – شخصيا – أن أجد موضوعا بعيدا عن الكورونا؛ فما استطعت،  «
فالحديث عن غيره فرط غياب عن الواقع، ودخول في عالم الحلم! لقد تمّكن 
منا جميعا – دون استثناء – حتى انه لم يعد فوبيا الفرد، بل فوبيا الشعوب 

والدول؛ ليس فوبيا اإلصابة المرضية في حد ذاتها، بل فوبيا أو خوف االقتراب؛ 
مجرد االقتراب، وهذه بعض شعوب من العالم، هربت من منازلها خوفا منه، 

وكأنها في حالة حرب.  كل أمانينا وأحالمنا أصبحت: أن نرجع كما كنا، قبل 
الكورونا، وأن نستيقظ من كابوسه، فقد أثبتت لنا الفوبيا التي نعيشها اآلن أن 

حياتنا التي ظنناها عادية بسيطة، كانت قطعة من جنة.

د. زهرة حرم 

فوبيا الكورونا!

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

للتواصل: 17111483

قطر تعتلي صهوة الحقد والغيرة على البحرين
اســـتنادا إلـــى ما قامـــت به قطـــر “البلد الالأخالقـــي” بموضـــوع العالقين 
ومحاولتها المكشـــوفة اإلســـاءة إلى البحرين عبر استغالل هذه الورقة، 
يؤكد أن منهج وممارسات نظام الحمدين ال يمكن أن تتغير، وسيواصل 
هذا النظام تدخالته في شـــؤون الغير والتزحلق على جليد المؤامرات، 
واالســـتخفاف بـــكل القيـــم واألعـــراف، وألن تجاربنـــا عديـــدة مـــع قطـــر 
فـــكل شـــيء واضح والواقع يكشـــف لنا ما نالحظه وهـــو أن قطر تعتلي 
صهـــوة الحقد والغيرة على البحرين منذ أمد بعيد، وتزعجها المكنونات 
الحقيقيـــة لقـــدرة الشـــعب البحرينـــي وإمكانياتـــه الخالقـــة وجوهـــره 
الحقيقي لقيمه وفضائله، فكل نجاح تحققه البحرين على كل األصعدة 
االقتصاديـــة واالجتماعية والسياســـية والثقافيـــة وغيرها، يصيب قطر 
بأضـــرار كثيـــرة علـــى الصعيد النفســـي ويثـــور إعالمها كالمجنـــون الذي 
يركـــض في الشـــوارع ويرمـــي الناس بالحجـــارة ثم يجثو علـــى ركبتيه 
“ويمجـــع شـــعره”، فإعالمهـــم الرخيـــص المتطـــرف تصـــور أنه ســـيفوت 
الفرصة إذا ما اســـتغل قضية العالقين، فاشـــتدت وتيرة العداء للبحرين 
وبـــدأ في مختلف أشـــكال الكـــذب واالعتداءات المتوقعـــة، والتي تبين 

عجزه وضعفه وعزلته.
التعريـــف الدقيق والملموس لخطة اإلجالء فـــي مثل هذه األوضاع هو 
االلتـــزام بكل معايير الســـالمة واالحتـــراز الصحي المطلـــوب، وكما قال 
مستشار سيدي جاللة الملك للشؤون الدبلوماسية الشيخ خالد بن أحمد 
آل خليفـــة )إن البحرين رتبت خطة إجالء مواطنيها العالقين في إيران 
بترتيـــب رحـــالت خاصـــة مباشـــرة من مطار مشـــهد إلى مطـــار البحرين 
علـــى دفعات تلتزم بكل معايير الســـالمة واالحتـــراز الصحي المطلوب، 
وليـــس فـــي رحالت تجارية تعرض المســـافرين اآلخرين فـــي الطائرات 
والمطارات لخطر الوباء(، لكن النظام القطري بمواقفه وأفكاره العدائية 
المقصـــودة نقل المســـافرين العالقين في رحـــالت تجارية من إيران إلى 
الدوحـــة ثـــم إلـــى مســـقط ومرة أخـــرى أعادهم إلـــى الدوحة، بـــدون أي 

ترتيب وتنسيق واتصاالت مع البحرين.
جميع المساعي العدائية التي تبذلها قطر وإعالمها ستفشل، وهذا الفشل هو  «

الذي يرسم إطار تحركها واتجاهها ويدفع العالم العربي كله بقوة أكبر إلى 
كرهها ومقتها.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

منظمة األمم المختلفة
أمر غريب أن تســـمى منظمة األمم المتحدة بهذا االســـم وبين أعضائها 
كل هـــذه الخالفـــات العميقـــة، ومـــن العجيـــب أيضـــا أن يســـمى مجلس 
األمن بهذا االسم في عالم لم يتحقق األمن في أي جزء منه. هل يعقل 
أن يختلـــف مجلـــس األمن ويفشـــل فـــي االتفاق على مســـودة أو إعالن 
خطـــر فيـــروس كورونا الذي جعل العالم كله في مواجهة عدو واحد هو 

المرض؟
هـــذا مـــا حـــدث قبل أيـــام قليلة حيـــث حدثـــت خالفات علـــى صياغات 
ومفـــردات معينـــة اســـتخدمت فـــي نـــص المســـودة التـــي أعـــدت حول 
خطـــورة هـــذا المرض وضـــرورة أن يتعـــاون العالم فـــي مواجهته ودعم 
الدولة الفقيرة التي ال تمتلك المال واألنظمة الصحية القوية لمواجهته.

تعودنا على أن تختلف الدول وتتصادم داخل مجلس األمن وتستخدم 
الفيتـــو حـــول الحروب والصراعـــات التي تجـــري بينها، لكن هـــذه المرة 
الصـــراع الجـــاري بين عدو خفي وبين العالم كلـــه، غنيه وفقيره، عدو ال 
يعترف بالحدود وال يهمه غني أو فقير، لكن مع األســـف لم يتحد العالم 

حتى في هذه الظروف.
آه أيهـــا العالم الغريب! لـــو كانت الدول قد اســـتخدمت فوائضها المالية 
في بناء مستشفيات وصناعة أجهزة التنفس الصناعي بدال من صناعة 
اإلرهـــاب وصناعـــة الســـالح لكان العالم أحســـن حاال ولما كان للبشـــر أن 

يناموا في طرقات المستشفيات في إيطاليا!

إلى متى ستمضي البشرية في طريق الصراع والتناحر؟ وإلى متى سيستمر  «
الفساد في البر والبحر؟ هل هذه التجربة المريرة التي يمر بها العالم في 

مواجهة عدو ال تراه العين ستجعل عالم ما بعد كورونا مختلفا عن عالم ما 
قبل كورونا؟ حتى اآلن ال يبدو في األفق أن هذا سيحدث، واسألوا أعضاء 

مجلس “األمن”... على ماذا اختلفتم؟.

B7747@hotmail.com

بثينة خليفة قاسم

https://alwatannews.net/article/868946
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