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 øH áØ«∏N ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ¬«∏Y ÜCGO Ée QÉWEG »a
 ∞«ØîàdGh ø«æWGƒªdG IóYÉ°ùªH AGQRƒdG ¢ù«FQ áØ«∏N ∫BG ¿Éª∏°S
 íæe º«∏°ùàH ∑QÉÑªdG ¿É°†eQ ô¡°T ∫ƒ∏M Üôb ™e á°UÉNh ,º¡æY
 ≥jOÉæ°üdGh äÉ«©ªédG ™e ≥«°ùæàdG CGóH ,áØØ©àªdG ô°SCÓd á«fÉ°†eQ
 ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°üd  á«fÉ°†eôdG  íæªdG  º∏°ùàd  ájô«îdG
 É¡æ«H øe »àdGh ôbƒªdG AGQRƒdG ¢ù«FQ áØ«∏N ∫BG ¿Éª∏°S øH áØ«∏N

.áØØ©àªdG á«æjôëÑdG ô°SC’G ≈∏Y RQC’G øe øW 100 ™jRƒJ
 ¢üdÉN  ájô«îdG  ≥jOÉæ°üdGh  äÉ«©ªédG  ƒ∏ãªe  ™`̀aQ  ó`̀bh
 AGQRƒdG  ¢ù«FQ  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°üd  ¿Éæàe’G  º«¶Yh  ôμ°ûdG
 ∞∏àîe  »`̀a  ø«æWGƒªdG  ¬`̀FÉ`̀æ`̀HC’  π°UGƒàªdG  √ƒª°S  º`̀YO  ≈∏Y

 ≈∏Y  ¬°UôMh  º¡æe  ºFGódG  √ƒª°S  Üôbh  ±hô¶dGh  äÉÑ°SÉæªdG
 áëæªdG  ¿CG  øjócDƒe  ,É¡à«Ñ∏Jh  º¡JÉÑ∏£àeh  º¡JÉLÉ«àMG  ¢ùª∏J
 Ö©°ûd  OhóëeÓdG  √ƒª°S  AÉ£Y  ¢†«a  øe  ¢†«Z  »g  á«fÉ°†eôdG
 á«ªæJ øe ¬«dEG π°Uh Éª«a √ƒª°S ≈dG π°†ØdG ™Lôj …òdG øjôëÑdG

.ä’ÉéªdG ∞∏àîe »a Qƒ£Jh
 AGQRƒ`̀ dG  ¢ù«FQ  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  áëæe  ¿CG  Ghó``̀cCGh
 ô¡°T  äÉÑ∏£àe  ô«aƒàd  áØØ©àªdG  ô°SC’G  øY  ∞«ØîàdG  »a  º¡°ùJ
 ºjójh AGQRƒdG ¢ù«FQ ƒª°S ßØëj ¿CG ¬∏dG ø«YGO ,ºjôμdG ¿É°†eQ
 øWƒdG  Gò¡d  Góæ°Sh  GôNP  ¬∏©éjh  á«aÉ©dGh  áë°üdG  áª©f  ¬«∏Y

.¬Ñ©°Th

 ¢ù`«`FQ í``æ`e º``«`∏`°ù`J äGAGô````LEG Aó```H
áØØ©àªdG ô°SC’G ≈```dEG á«fÉ°†eôdG AGQRƒ```dG

.AGQRƒdG ¢ù«FQ ƒª°S |

 ∫ÉªYCG ∫ÉLQh ¿ƒ«fÉªdôH OÉ°TCG
 ÖMÉ°U  øY  IQOÉ°üdG  äÉ¡«LƒàdÉH
 øH  áØ«∏N  ô`̀«`̀eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG
 ,AGQRƒ`̀ dG  ¢ù«FQ  áØ«∏N  ∫BG  ¿Éª∏°S
 øe  äGQÉ``̀é``̀jE’G  π«°üëJ  ±É`̀≤`̀jEÉ`̀H
 á`̀©`̀HÉ`̀à`̀dG ∑Ó``̀eCÓ``̀ d ø`̀jô`̀LCÉ`̀à`̀°`̀ù`̀ª`̀dG
 πjôHCG)  ô¡°TCG  áKÓK  Ió`̀e  äÉjó∏Ñ∏d
 IÉ`̀YGô`̀e  (2020  ƒ`̀«`̀fƒ`̀jh  ƒ`̀jÉ`̀eh
 É¡«dEG  iOCG  »àdG  á«dÉëdG  ±hô¶∏d

.(19 ó«aƒc) ¢Shô«a QÉ°ûàfG
 á«fÉªdôÑdG  äÉ«dÉ©ØdG  â©ªLCGh
 á°UÉN  äÉëjô°üJ  »a  ájQÉ≤©dGh
 ≈∏Y  (É`̀æ`̀H)  øjôëÑdG  AÉ`̀Ñ`̀fCG  ádÉcƒd
 AGQRƒ`````̀dG  ¢`̀ù`̀ «`̀ FQ  äÉ`̀ ¡`̀ «`̀Lƒ`̀J  ¿G
 ∞Øîàd  Ö°SÉæªdG  É¡àbh  »a  äAÉ`̀L
 ¢Shô«a  QÉ°ûàfG  äÉ©ÑJ  Ió`̀M  ø`̀e
 ∞∏àîe  ≈∏Y  ,óéà°ùªdG  É`̀ fhQƒ`̀c
 ÉªHh  »æjôëÑdG  ™ªàéªdG  íFGô°T
 á«Ñ∏°S  QÉ``̀ KBG  …CG  ø`̀e  ó`̀ë`̀dG  øª°†j
 √òg  »a  ™ªàéªdGh  OÉ°üàb’G  ≈∏Y
 ≈dG  áÑ°ùædÉH  á«FÉæãà°S’G  ±hô¶dG

.™«ªédG
 á«dÉªdG  áæé∏dG  ¢ù«FQ  ∫É``̀bh
 iQƒ°ûdG  ¢ù∏ée  »a  ájOÉ°üàb’Gh

 äÉ`̀¡`̀«`̀Lƒ`̀J  ¿EG  ,»`̀£`̀≤`̀°`̀ù`̀ª`̀dG  ó`̀ dÉ`̀N
 AÉ`̀æ`̀ã`̀dG  ≥ëà°ùJ  AGQRƒ````̀ dG  ¢`̀ù`̀«`̀FQ
 ¢UôM ióe ≈∏Y ∫óJ »¡a ôμ°ûdGh
 π«Ñ°S  »a  á≤«bódG  ¬à©HÉàeh  √ƒª°S
 âbƒdG »a òîàJ á©jô°S ∫ƒ∏M OÉéjEG
 á«Ñ∏°ùdG  QÉ`̀KB’G  øe  óëàd  í«ë°üdG

.ÉfhQƒc áëFÉL øY áªLÉædG
 ¢ù«d{  :»`̀£`̀≤`̀°`̀ù`̀ª`̀dG  ±É``̀°``̀VCGh
 ¢ù«FQ  ƒª°S  ≈∏Y  Öjô¨dG  ô`̀eC’É`̀H
 √ò``̀g  π``̀ã``̀e  ò``î``à``j  ¿CG  AGQRƒ`````````̀dG
 √ƒ`̀ª`̀°`̀S ¿É```̀c å`̀«`̀M ,äÉ`̀¡`̀ «`̀Lƒ`̀à`̀ dG
 ¿hDƒ°T  πμd  É≤«bO  kÉ©HÉàe  π¶«°Sh
 ¢üîj  É```̀eh  »`̀∏`̀ë`̀ª`̀dG  ™`̀ª`̀à`̀é`̀ª`̀dG
 º∏Y ≈∏Yh iôj ™«ªédGh ,øWGƒªdG
 ájOÉ«àYG ô«Z ±hôX øe ¬H ôªf ÉªH
 äÉ¡«LƒJ »JCÉJh ,™ªLCG ºdÉ©dG âdÉW
 óë∏d  á«ªgC’G  ≠dÉH  âbh  »a  √ƒª°S
 ¢Shô«ØdG Gò¡d á«Ñ∏°ùdG äÉ©ÑàdG øe

.zkÉ«YÉªàLGh kÉjOÉ°üàbG
 Qó°üj  Ée  ¿CG  »£≤°ùªdG  ô`̀cPh
 AGQRƒ``dG  ¢ù«FQ  øe  äÉ¡«LƒJ  øe
 QGô°VC’G  øe  ∞«ØîàdG  »a  º¡°ù«°S
 ´É£≤dG  ≈∏Y  É`̀fhQƒ`̀c  ø`̀Y  áéJÉædG
 kÉàa’  ,π`̀μ`̀c  OÉ`̀°`̀ü`̀à`̀b’Gh …QÉ`̀é`̀à`̀dG
 ábÉÑ°S âfÉc øjôëÑdG áμ∏ªe ¿CG ≈dEG
 ∞bƒd  á«bÉÑà°SG  äGƒ£N  PÉîJG  »a
 IóM  øe  ∞«ØîàdGh  AÉHƒdG  QÉ°ûàfG

.√QÉKBG
 »£≤°ùªdG  ø«°ùM  ódÉN  OÉ°TCGh
 á`̀«`̀dÉ`̀ª`̀dG ¿hDƒ``̀°``̀û``̀dG á`̀æ`̀é`̀d ¢`̀ù`̀«`̀FQ
 iQƒ°ûdG  ¢ù∏éªH  á`̀jOÉ`̀°`̀ü`̀à`̀b’Gh
 ÖMÉ°U äÉ¡«LƒàH áæé∏dG AÉ°†YCGh
 øH  áØ«∏N  ô`̀«`̀eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG
 AGQRƒ``̀dG  ¢ù«FQ  áØ«∏N  ∫BG  ¿Éª∏°S
 äGQÉ`̀é`̀j’G  π«°üëJ  ±É≤jG  ¿CÉ°ûH
 ø«©ØàæªdG QÉéàdG øY ´ÉØàf’G ∫óHh
 ô¡°TCG áKÓK Ióe äÉjó∏ÑdG ∑ÓeCG øe
 øjócDƒe ,2020πjôHCG ô¡°T øe GAóH
 äGQOÉÑªdG  πªμà°ùj  ¬LƒàdG  Gòg  ¿CG
 ÉgòîàJ »àdG á«FÉbƒdGh á«©«é°ûàdG

 OÉ`̀°`̀ü`̀à`̀b’G ø`̀«`̀°`̀ü`̀ë`̀à`̀d á`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀ dG
 ádhòÑªdG  Oƒ¡édG  øª°V  »æWƒdG
 ¢Shô«a  QÉ°ûàfG  äÉ«YGóJ  á¡LGƒªd

.ÉfhQƒc
 áæé∏dG  ¢`̀ù`̀«`̀FQ  ø`̀ qª`̀K  ,√Qhó````H
 ¢ù∏ée  »`̀a  ájOÉ°üàb’Gh  á«dÉªdG
 kÉ`̀«`̀dÉ`̀Y ,Ωƒ``∏``°``ù``dG ó``̀ª``̀MCG ÜGƒ```æ```dG
 »àdGh  AGQRƒ```̀dG  ¢ù«FQ  äÉ¡«LƒJ
 øe  Iô«Ñc  áëjô°T  Qhó°U  âé∏KCG
 ≈dG  áÑ°ùædÉH  á°UÉNh  ,ø««æjôëÑdG
 ÜÉë°UCGh  Ohó`̀ë`̀ª`̀dG  π`̀Nó`̀dG  …hP
 äÉ©ÑJ  øe  IQô°†àªdG  IôëdG  ø¡ªdG

.ÉfhQƒc áëFÉL
 ±É≤jG  ¿CG  Ωƒ∏°ùdG  í`̀ °`̀VhCGh
 Ióe  ájó∏ÑdG  äGQÉ`̀é`̀j’G  π«°üëJ
 º`̀gCG  ø`̀e  kGó``̀MGh  ìGRCG  ó`̀b  ô¡°TCG  3
 øjôLCÉà°ùªdG  ¬LGƒJ  »àdG  Ωƒª¡dG
 âbƒdG »a äÉjó∏Ñ∏d á©HÉàdG ∑ÓeCÓd
 Qƒ`̀à`̀Ø`̀dG π``̀X »``̀a ∂```̀ dPh ,ø```̀gGô```̀dG
 QÉ°ûàfG ¬H ÖÑ°ùJ …òdG …OÉ°üàb’G
 QGô°VCG øe ¬æY ºéf Éeh ¢Shô«ØdG

.∫ÉªYC’G ∫ÉLQh QÉéà∏d áª«°ùL
 Iô`̀¶`̀f  ¿CG  Ωƒ``̀∏``̀°``̀ù``̀dG  ø``̀ «``̀ Hh
 á©«ÑW  ≈dG  áÑbÉãdG  AGQRƒdG  ¢ù«FQ
 øe  ¬∏ªëJ  Éeh  áægGôdG  ´É`̀°`̀VhC’G
 ,™«ªédG  ≈∏Y  áª«°ùL  äÉ`̀«`̀YGó`̀J
 PÉ`̀î`̀JG  á`̀«`̀ª`̀gC’  ≥«ª©dG  ¬````̀ cGQOEGh
 áHÉéà°SÓd  á©jô°S  á«∏ªY  ∫ƒ∏M
 ,áë∏ªdG  ø«æWGƒªdG  äÉLÉ«àM’
 ≈∏Y  √ƒª°S  ¢`̀Uô`̀M  ió`̀e  ¢ùμ©J
 â`̀«`̀Ñ`̀dG ∂``°``SÉ``ª``J ≈``̀∏``̀Y ®É``̀Ø``̀ë``̀ dG
 ÉªH  áμ∏ªªdG  õ«ªJh  π`̀H  ,»`̀∏`̀NGó`̀dG
 ºYód  Ωõ`̀Mh  äGAGô``̀LG  øe  √òîàJ
 ±hô`̀¶`̀dG ∂`̀ ∏`̀MCG »`̀ a ø`̀«`̀æ`̀WGƒ`̀ª`̀dG

.áHƒ©°U ÉgôãcCGh
 áaôZ  ¢ù«FQ  OÉ°TCG  ,¬ÑfÉL  øe
 ó«°ùdG  øjôëÑdG  áYÉæ°Uh  IQÉéJ
 äÉ¡«LƒàH  ¢`̀SÉ`̀f  ¬∏dGóÑY  ô«ª°S
 ô`̀«`̀eC’G »`̀μ`̀∏`̀ª`̀dG ƒ`̀ª`̀°`̀ù`̀dG Ö`̀MÉ`̀°`̀U
 áØ«∏N  ∫BG  ¿É`̀ª`̀ ∏`̀ °`̀ S  ø```H  á`̀Ø`̀«`̀∏`̀N

 π«°üëJ  ±É≤jEÉH  ,AGQRƒ``dG  ¢ù«FQ
 ø`̀jô`̀LCÉ`̀à`̀°`̀ù`̀ª`̀dG ø``̀e äGQÉ````̀é````̀jE’G
 Ió`̀e äÉ`̀jó`̀∏`̀Ñ`̀∏`̀d á`̀©`̀HÉ`̀à`̀dG ∑Ó``̀eCÓ``̀d
 ±hô`̀¶`̀∏`̀d IÉ``̀YGô``̀e ,ô`̀¡`̀ °`̀ TCG á`̀KÓ`̀K
 ≈`̀dG  áÑ°ùædÉH  á`̀°`̀UÉ`̀Nh  ,á`̀«`̀dÉ`̀ë`̀dG
 ÜÉë°UCGh  OhóëªdG  π`̀Nó`̀dG  …hP
 kGô«°ûe  ,øjQô°†àªdG  IôëdG  ø¡ªdG
 ¢UôM  ócDƒJ  äÉ¡«LƒàdG  ¿CG  ≈`̀ dEG
 ¢UÉîdG  ´É£≤dG  º`̀YO  ≈∏Y  √ƒª°S
 äÉ«YGóàdG  á¡HÉée  »a  ¬JófÉ°ùeh
 …ó`̀°`̀ü`̀à`̀ dG AGô`````̀L á``̀jOÉ``̀°``̀ü``̀à``̀b’G

.óéà°ùªdG ÉfhQƒc ¢Shô«Ød
 ¿CG  á``̀aô``̀¨``̀ dG  ¢``̀ù``̀«``̀FQ  ó``````̀ cCGh
 ƒª°S  ø``̀e  á`̀ª`̀jô`̀μ`̀dG  äÉ`̀¡`̀«`̀Lƒ`̀à`̀dG
 á`̀jDhô`̀dG  ¢ùμ©J  ,AGQRƒ````̀dG  ¢ù«FQ
 …CG  á`̀¡`̀LGƒ`̀e  »`̀a  √ƒª°ùd  áÑbÉãdG
 ,á∏Ñ≤ªdG  Iô`̀à`̀Ø`̀dG  ∫Ó``̀N  äÉ`̀jó`̀ë`̀J
 OGhQ  Ö`̀fÉ`̀é`̀H  ∞`̀≤`̀j  √ƒ`̀ª`̀°`̀S  ¿CGh
 πÑ°ùdG  π`̀μ`̀H  º`̀¡`̀ª`̀Yó`̀jh  ∫É``̀ ª``̀YC’G
 kÓ°†a  ,áægGôdG  á∏MôªdG  RhÉéàd
 ™e πeÉ©àdG ≈∏Y √ƒª°S ¢UôM øY
 IôàØdG  √ò`̀g  ∫Ó`̀N  áªLÉædG  QÉ``̀KB’G
 øjôëÑdG áμ∏ªe ¬μ∏ªJ ÉªH áÑ«°ü©dG
 ≈∏Y  IQOÉ``̀ b  É¡∏©éJ  äÉ`̀eƒ`̀≤`̀e  ø`̀e

.áFQÉ£dG äÉjóëàdG á¡LGƒe
 äÉ¡«LƒJ  ¿CG  ¢SÉf  ±É`̀°`̀VCGh
 äÉ«YGóJ øe âØØN áªjôμdG √ƒª°S
 ø¡ªdG ÜÉë°UCG ≈∏Y áægGôdG áeRC’G
 É¡d  ¿ƒμj  ±ƒ°S  É¡fCGh  ,ºgô°SCGh
 á°Sƒª∏eh  Iô«Ñc  á«HÉéjEG  èFÉàf
 …OÉ``°``ü``à``b’G ø`̀jó`̀«`̀©`̀ °`̀ü`̀dG ≈``∏``Y
 »a  ¬à≤K  øY  kÉHô©e  ,»YÉªàL’Gh
 á«FÉæãà°S’G  ±hô¶dG  √òg  RhÉéJ
 Oƒ¡L ∞JÉμJh √ƒª°S áªμM π°†ØH

.OGôaCGh äÉ°ù°SDƒe øe ™«ªédG
 á«©ªL  ¢ù«FQ  ∫Éb  ,¬à¡L  øe
 ≥HÉ°ùdG  á`̀«`̀æ`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  ø`̀«`̀jQÉ`̀≤`̀©`̀dG
 ∫ÉLQ á«©ªL IQGOEG ¢ù∏ée ƒ°†Yh
 »∏Y  ô`̀°`̀UÉ`̀f  á«æjôëÑdG  ∫É``̀ª``̀YC’G
 äÉ¡«LƒàdG √òg ¿CG ∂°T ’{ :»∏gC’G

 ¬H â``̀eÉ``̀b É`̀ª`̀ d k’É`̀ª`̀μ`̀ à`̀ °`̀ SG »``̀JCÉ``̀ J
 ¢Shô«a  á`̀eRCG  RhôH  òæe  áeƒμëdG

.zóéà°ùªdG ÉfhQƒc
 √ò```̀g{ :»````̀ ∏````̀gC’G ±É````̀ °````̀VCGh
 øY  IQOÉ°üdG  áª«μëdG  äÉ¡«LƒàdG
 »JCÉJ  AGQRƒdG  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  ƒª°S
 ájOÉ°üàb’Gh á«dÉªdG áeõëdG øª°V
 ¬«LƒàHh  áeƒμëdG  É`̀¡`̀Jô`̀bCG  »àdG
 ióØªdG  ∂∏ªdG  á`̀dÓ`̀L  ø`̀e  ô°TÉÑe
 ø«æWGƒªdG  ≈∏Y  AÉÑYC’G  ∞«ØîàH
 ¿Éc  Éæg  øeh  ,∫ÉªY’G  ÜÉë°UCGh
 IQGRƒ`̀d  ô°TÉÑªdG  ¬«LƒàdG  √ƒª°ùd
 ¿CÉH »fGôª©dG §«£îàdGh äÉjó∏ÑdG
 QÉéàdG  øe  ∫ÉªY’G  ÜÉë°UG  »Ø©j
 øe GAó``H  ô¡°TCG  3  QÉ`̀é`̀jEG  ™`̀aO  ø`̀e
 ¿CG  á°UÉNh  ,…QÉédG  πjôHCG  ô¡°T
 ¥Gƒ°SC’G øe ô«ãμdG É¡jód äÉjó∏ÑdG
 ,äÉ¶aÉëªdG  ∞∏àîe  »a  ájõcôªdG
 •É°ûf  øe  ∞∏àîJ  ¥Gƒ°SC’G  √ògh
 ájQÉéJ äÓëe É¡æe ¢†©ÑdG ,ôNB’
 ¥Gƒ`̀°`̀SC’G »`̀a äÉ`̀°`̀Tô`̀ah á`̀«`̀eó`̀Nh
 äÉ¶aÉëe  ∞∏àîe  »`̀a  ájõcôªdG

.záμ∏ªªdG
 √ò```̀g  ¿CG  »`````̀∏`````̀gC’G  ø```̀ «```̀ Hh
 ô«ãμdG  â``̀Mô``̀aCG  ó``̀b  äÉ`̀¡`̀«`̀Lƒ`̀à`̀dG
 Iô«¨°üdG  ∫É``̀ª``̀YC’G  ÜÉ`̀ë`̀°`̀UCG  ø`̀e
 ∞Øî«°S  É`̀e  ƒ``̀gh  ,á`̀£`̀°`̀Sƒ`̀à`̀ª`̀dGh
 ÉgóÑμJ  »`̀à`̀dG  ôFÉ°ùîdG  Ió``M  ø`̀e
 ∞`̀ bh AGô````̀L ∫É```̀ª```̀Y’G ÜÉ``̀ë``̀°``̀UG
 IôàØdG  ∫Ó`̀N  ájQÉéàdG  º¡à£°ûfCG
 äÉ«YGóJ  AGôL  á«dÉëdGh  á«°VÉªdG
 kÉÑ∏°S  ôKƒj ób  Ée  ,ÉfhQƒc ¢Shô«a
 ôμ°ûf{ :kÉØ«°†e ,º¡bRQ Qó°üe ≈∏Y
 ≈∏Y  AGQRƒ`̀dG  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  ƒª°S
 â°ù«d  »g  »àdG  äÉ¡«LƒàdG  √ò`̀g
 ’h  ¿É`̀c  ƒ¡a  √ƒª°S  ≈∏Y  áÑjô¨H
 ø«æWGƒªdG  øe  kÉÑjôb  kÉ`̀ª`̀FGO  ∫Gõ`̀j
 Gó«L  ±ô©jh  ∫É`̀ª`̀Y’G  ÜÉë°UCGh
 äÉ```̀bhC’G √ò``̀g »`̀a QÉ`̀é`̀à`̀dG Ωƒ`̀ª`̀g

.zOÓÑdG É¡H ôªJ »àdG áÑ©°üdG

âé∏KCG  AGQRƒ````̀ dG  ¢`̀ù`̀«`̀FQ  äÉ`̀¡`̀«`̀Lƒ`̀J  :á`̀jOÉ`̀ °`̀ü`̀à`̀bGh  á`̀«`̀fÉ`̀ª`̀dô`̀H  äÉ`̀«`̀dÉ`̀©`̀a
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 ¢`̀ù`̀«`̀FQ IQOÉ``̀ Ñ``̀ª``̀ H ó`̀«`̀ °`̀û`̀J zΩÓ``̀ °``̀ ù``̀ dGh á`̀ Ñ`̀ ë`̀ ª`̀ dG{
»```̀dhó```̀dG ô``̀«``̀ª``̀°``̀†``̀dG Ωƒ`````̀j ∫ƒ`````̀M AGQRƒ``````````̀ dG

.»fÉMhQ ¬∏dG á«£Y |
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 ÖMÉ°U  Iô°†M  IOÉ«≤H  øjôëÑdG  áμ∏ªe  ¬é¡àæJ  …òdG
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 iód ø«£°ù∏a ádhO ô«Ø°S QOÉ≤dGóÑY óªëe ¬W ô«Ø°ùdG
.øjôëÑdG áμ∏ªe
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 á«ª«∏bE’G ¿hDƒ°û∏d á«LQÉîdG IQGRh π«ch QÉ«°S ∑QÉÑe
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 »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U IQOÉÑªH ¬à«bôH »a OÉ°TCGh
 å«M  É¡Yƒf  ø`̀e  Ió`̀jô`̀a  É`̀¡`̀fEG  kÓ`̀FÉ`̀b  ,AGQRƒ```̀dG  ¢ù«FQ
 á«fÉ°ùfE’G  Iô«°ùªdG  õjõ©àH  √ƒª°S  ΩÉªàg’  äAÉ`̀L
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 øe  √ƒª°S  ¬H  ≈¶ëj  Ée  ¢ùμ©j  õ«ªàe  »`̀dhO  RÉéfEG
 õ«ØëJ  »a  √ƒª°S  Oƒ¡L  É¡àî°SQ  á©«aQ  á«dhO  áfÉμe
 »ªdÉ©dG  ΩÓ°ùdG  AÉ`̀ °`̀SQEG  ≈∏Y  á`̀«`̀dhó`̀dG  äÉ©ªàéªdG
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.áeGóà°ùªdG á«ªæàdGh ΩÓ°ùdG Oƒ¡L
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 óªëe  ï«°ûdG  ƒª°S  πÑ≤à°SG
 ¢ù«FQ  ÖFÉf  áØ«∏N  ∫BG  ∑QÉÑe  øH
 ô°ü≤H  ¬ÑàμªH  AGQRƒ```̀ dG  ¢ù∏ée
 óªMCG  øH  ódÉN  ï«°ûdG  á«Ñ«°†≤dG
 QÉ°ûà°ùe  áØ«∏N  ∫BG  ó`̀ª`̀ë`̀e  ø``H
 ∂∏ªdG  á`̀dÓ`̀é`̀dG  Ö`̀MÉ`̀°`̀U  Iô`̀°`̀†`̀M
 å«M ,á`̀«`̀°`̀SÉ`̀eƒ`̀∏`̀Hó`̀dG  ¿hDƒ`̀°`̀û`̀∏`̀d
 ï«°ûdG  QhOh  Oƒ¡éH  √ƒª°S  OÉ°TCG
 ∫BG  ó`̀ª`̀ë`̀e ø``̀H ó``̀ª``̀MCG ø``̀H ó``̀dÉ``̀N
 IQGRh  ΩÉ¡e  ¬«dƒJ  AÉ`̀æ`̀KCG  áØ«∏N
 õ«ªJ ∞°üfh ó≤Y Iôàa á«LQÉîdG
 ôjƒ£J »a õ«ªàªdG  √QhóH É¡dÓN
 øjôëÑdG  áμ∏ªe  äÉbÓY  õjõ©Jh

 äÉ`̀YÉ`̀ª`̀ à`̀L’G »``̀ a √Qƒ``̀°``̀†``̀ë``̀Hh
 á«dhódGh  á«ª«∏bE’G  äGôªJDƒªdGh
 ¬eÉ¡e  »``a  ≥`̀«`̀aƒ`̀à`̀dG  ¬``d  kÉ`̀«`̀æ`̀ª`̀à`̀e

.IójóédG
 ódÉN  ï«°ûdG  ô qÑY  ¬ÑfÉL  øe
 √RGõàYG  øY  áØ«∏N  ∫BG  óªMG  øH
 Iôàa á«LQÉîdG IQGRh »a πª©dÉH
 ∑QÉÑe øH óªëe ï«°ûdG ƒª°S »dƒJ
 ¬aô°ûJ GócDƒe ,Égó«dÉ≤ªd áØ«∏N ∫BG
 ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†M á≤ãH
 ∂∏e  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  ø`̀H  ó`̀ª`̀M
 ¬àdÓéd  kGQÉ°ûà°ùe  πª©dGh  OÓÑdG

.á«°SÉeƒ∏HódG ¿hDƒ°û∏d

á«°SÉeƒ∏HódG ¿hDƒ``°û∏d ∂∏ªdG QÉ°ûà°ùe π``Ñ≤à°ùj ∑QÉÑe øH ó``ªëe

:ˆGóÑY øH ódÉN ..zá«àëàdG á«æÑdG ájQGRh{ ´ÉªàLG ó© oH øY ¢SCGôJ

áμ∏ªªdG ≥WÉæe ∞∏àîe »a äÉeóîdG áeGóà°SGh á«àëàdG á«æÑdG õjõ©J §£N á∏°UGƒe
»eƒμM πjƒªàH ò``ØæJ  QÉæjO ¿ƒ``«∏e 21 áØ∏μH »``ë°üdG ±ô°üdG ™``jQÉ°ûe »a π``ª©dG ô``«°S á``©HÉàe

 ¬∏dGóÑY  øH  ódÉN  ï«°ûdG  ócCG
 ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  ÖFÉf  ,áØ«∏N  ∫BG
 ájQGRƒdG  áæé∏dG  ¢ù«FQ  AGQRƒdG
 á«æÑdGh  á`̀jƒ`̀ª`̀æ`̀à`̀dG  ™`̀jQÉ`̀°`̀û`̀ª`̀∏`̀d
 á`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀dG á`̀∏`̀°`̀UGƒ`̀e ,á`̀«`̀à`̀ë`̀à`̀dG
 »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  á°SÉFôH
 Ió`̀fÉ`̀ °`̀ù`̀eh ,AGQRƒ````````̀ dG ¢``ù``«``FQ
 »`̀dh »`̀μ`̀∏`̀ª`̀dG ƒ`̀ª`̀°`̀ù`̀dG Ö`̀MÉ`̀°`̀U
 ÖFÉædG  ≈∏YC’G  óFÉ≤dG  ÖFÉf  ó¡©dG
 ,AGQRƒ``dG  ¢ù∏ée  ¢ù«Fôd  ∫hC’G
 õjõ©J ≈dEG á«eGôdG §£îdG ò«ØæJ
 áeGóà°SGh á«àëàdG á«æÑdG ájõgÉL
 ø«æWGƒªdG ≈dEG áeó≤ªdG äÉeóîdG
 ≈∏Y  øjôªãà°ùªdGh  ø«ª«≤ªdGh
 ø«eCÉJ  ¿Éª°†d  ∂`̀dPh  ,AGƒ°S  óM

.á∏eÉ°ûdG á«ªæà∏d áªYGódG áÄ«ÑdG
 ¬``̀°``̀SDhô``̀J ió`````d ∂`````dP AÉ`````L
 ø«°ùªîdGh  å`̀dÉ`̀ã`̀dG  ´É`̀ª`̀à`̀L’G
 ™`̀jQÉ`̀°`̀û`̀ª`̀∏`̀d á````̀jQGRƒ````̀dG á`̀æ`̀é`̀∏`̀d
 …òdG  á«àëàdG  á«æÑdGh  ájƒªæàdG
 á«æ≤J  á£°SGƒH  ó©oH  øY  √ó≤Y  ºJ
 á`̀cQÉ`̀°`̀û`̀ª`̀H »``̀Fô``̀ª``̀dG ∫É``̀°``̀ü``̀J’G
 ,á`̀ æ`̀é`̀ ∏`̀ dG AÉ```̀°```̀†```̀YCG AGQRƒ`````````̀ dG
 äGQGRƒ`````̀dG ø``̀e ø`̀«`̀dhDƒ`̀°`̀ù`̀ª`̀dGh
.ábÓ©dG äGP á«eƒμëdG äÉ¡édGh

 â`̀©`̀HÉ`̀J ´É``̀ª``̀à``̀L’G ∫Ó````̀Nh
 »a  πª©dG  ô«°S  ájQGRƒdG  áæé∏dG
 ÉgòØæJ  »àdG  áªFÉ≤dG  ™jQÉ°ûªdG
 äÉjó∏ÑdG ¿hDƒ°Th ∫É¨°TC’G IQGRh
 ´É£b  »a  »fGôª©dG  §«£îàdGh

 ∞`̀∏`̀à`̀î`̀ª`̀H »``ë``°``ü``dG ±ô``̀°``̀ü``̀dG
 áØ∏c  Qó≤J  »àdGh  áμ∏ªªdG  ≥WÉæe
 ¿ƒ«∏e  21  ø`̀e  ô`̀ã`̀cCÉ`̀H  É¡FÉ°ûfEG
 áeÉ©dG á«fGõ«ªdG øe ádƒªe QÉæjO
 ´hô°ûe »a πãªàJ »àdGh ,ádhó∏d
 ±ô°üdG  √É`̀«`̀e  äÉ`̀≤`̀aó`̀J  πjƒëJ
 ≈``̀dEG Iô``ª``L »`̀æ`̀H ø``̀e »`̀ë`̀°`̀ü`̀dG
 AÉ°ûfEG  ´hô°ûeh  ,¿Éª∏°S  áæjóe
 »à≤£æªd  »ë°üdG  ±ô°üdG  §N
 ´hô`̀°`̀û`̀eh ,á`̀Ø`̀jô`̀¨`̀dGh ô`̀«`̀Ø`̀é`̀dG
 á`̀∏`̀°`̀Uƒ`̀ª`̀dG •ƒ``̀£``̀î``̀dG AÉ``̀ °``̀û``̀fEG
 »a  ¿É`̀μ`̀ °`̀SE’G  IQGRh  ™jQÉ°ûªd
 ™`̀WÉ`̀≤`̀J ≈````̀dEG »``∏``eô``dG á`̀«`̀MÉ`̀°`̀V
 á∏°UƒªdG  •ƒ£îdGh  ,OÉHÉª∏°S
 á`̀«`̀MÉ`̀°`̀V ≈````̀dEG …Qƒ````̀H ≥`̀ Ø`̀ f ø``̀e
 ,ójGR  ï«°ûdG  ´QÉ°T  ≈∏Y  »∏eôdG
 áédÉ©e  á£ëe  AÉ`̀¨`̀dEG  ´hô°ûeh
 á≤£æe »a »ë°üdG ±ô°üdG √É«e
 É`̀¡`̀∏`̀«`̀°`̀Uƒ`̀Jh á`̀«`̀YÉ`̀æ`̀°`̀ü`̀dG ó``ë``dG
 √É«e  áédÉ©ªd  ¥ôëªdG  á£ëªH

.»ë°üdG ±ô°üdG
 øH ó``̀dÉ``̀N ï`̀«`̀°`̀û`̀dG OÉ```̀°```̀TCGh
 É¡dòÑJ  »`̀à`̀dG  Oƒ`̀¡`̀é`̀dÉ`̀H  ¬`̀∏`̀dGó`̀Ñ`̀Y
 ¿hDƒ```̀ °```̀Th  ∫É```̀¨```̀ °```̀TC’G  IQGRh
 »fGôª©dG  §«£îàdGh  äÉjó∏ÑdG
 ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  äÉ¡«LƒJ  ò«Øæàd
 á©HÉàeh ,AGQRƒdG  ¢ù«FQ »μ∏ªdG
 »`̀dh »`̀μ`̀∏`̀ª`̀dG ƒ`̀ª`̀°`̀ù`̀dG Ö`̀MÉ`̀°`̀U
 ÖFÉædG  ≈∏YC’G  óFÉ≤dG  ÖFÉf  ó¡©dG
 ,AGQRƒ``dG  ¢ù∏ée  ¢ù«Fôd  ∫hC’G

 øe  Iƒ`̀Lô`̀ª`̀dG  ó`̀FGƒ`̀©`̀dG  ≥«≤ëàd
 √ò`̀g »`̀a »`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀dG QÉ`̀ª`̀ã`̀à`̀°`̀S’G
 ô«aƒJ  ≈``̀ dEG  á`̀aOÉ`̀¡`̀dG  ™`̀jQÉ`̀°`̀û`̀ª`̀dG
 ΩGhódG ≈∏Y áª«∏°Sh á«ë°U áÄ«H
 »a É¡©«ªL Ö°üJ »àdGh ,™«ªé∏d
 èeÉfôH  »a  RÉéfE’G  Ö°ùf  IOÉ`̀jR

.2022 ΩÉ©dG ≈àM áeƒμëdG
 ájQGRƒdG  áæé∏dG  â©∏WG  Éªc
 á∏bÉædG  •ƒ£îdG  ™jQÉ°ûe  ≈∏Y
 ±ô`̀°`̀ü`̀dG ´É`̀£`̀≤`̀ d á`̀«`̀∏`̀Ñ`̀≤`̀à`̀°`̀ù`̀ª`̀dG
 »dGƒëH É¡àØ∏c IQó≤ªdGh »ë°üdG
 »a  πãªàJh  ,QÉ`̀æ`̀jO  ¿ƒ«∏e  31
 ≥WÉæe  ≈`̀∏`̀Y  á``YRƒ``e  ™`̀jQÉ`̀°`̀û`̀e
 ,á«°SÉeƒ∏HódG  á≤£æªdGh  ô«ØédG
 ´QÉ`̀°`̀T ø``̀e »`̀ ∏`̀ Hƒ`̀ Jh ,è```̀fõ```̀dGh
 ≈`̀ dEG  ¿Éª∏°S  ø`̀H  ≈°ù«Y  ï«°ûdG

 áfÉ«°U  ≈∏Y  IhÓ`̀Y  ,QÉ°S  ™WÉ≤J
.ï°†dG äÉ£ëeh »∏HƒJ á£ëe

 øª°Vh  ,ô```̀NBG  ó«©°U  ≈`̀∏`̀Y
 áeGóà°S’ ájQGRƒdG áæé∏dG Oƒ¡L
 ™e  ácGô°ûdÉH  äÉ`̀eó`̀î`̀dG  ºjó≤J
 iƒà°ùe  ™aQh  ,¢UÉîdG  ´É£≤dG
 áaÉμd  áeÉ©dG ≥aGôªdG »a áeóîdG
 áæé∏dG  â`̀©`̀∏`̀WG  ó`̀≤`̀a  ,É`̀¡`̀jOÉ`̀Jô`̀e
 äGóéà°ùe ôNBG ∫ƒM ¢VôY ≈∏Y
 ó«°üdG  ÅaGôe  QÉªãà°SG  ´hô°ûe
 ¿hDƒ°Th ∫É¨°TC’G IQGRƒd á©HÉàdG
 ,»fGôª©dG  §«£îàdGh  äÉjó∏ÑdG
 áæé∏dG  ∞«∏μJ  ô``̀ KEG  ≈`̀∏`̀Y  ∂``̀ dPh
 á`̀ °`̀ SGQó`̀ H IQGRƒ```̀∏```̀ d á````̀jQGRƒ````̀dG
 QÉªãà°S’  áÑ°SÉæªdG  äGQÉ`̀«`̀î`̀dG
 ´É£≤dG ™«é°ûJ ôÑY ÅaGôªdG √òg

 ´ƒædG  Gòg  ≈∏Y  ∫ÉÑbEÓd  ¢UÉîdG
 ™°Vh  ∫Ó`̀N  ø`̀e  QÉªãà°S’G  ø`̀e
 áHPÉL  äÉ`̀«`̀dBGh  IõØëe  äGõ«ªe
 øe  øμªe  OóY  ôÑcC’  áÑ£≤à°ùeh

.øjôªãà°ùªdG
 ∫Ó``̀N á``̀æ``̀é``̀∏``̀dG â````̀≤````̀aGhh
 ájò«ØæàdG  á£îdG  ≈∏Y  É¡YÉªàLG
 á`̀YGQõ`̀dG  á`̀ dÉ`̀ch  É¡à°VôY  »`̀à`̀dG
 ´hô`̀°`̀û`̀ª`̀d á`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀ dG Ihô```̀ã```̀dGh
 CÉaôe 12 ø«H øe á©HQCG  QÉªãà°SG
 ≥WÉæe  »a  ™≤Jh  IQGRƒ∏d  É k©HÉJ
 ,ô`̀μ`̀°`̀ù`̀Yh ,ó``̀ë``̀ dGh ,É```̀ jQ ¢```̀ SGQ
 ≈∏Y ∂`̀ dò`̀c â``̀≤``̀aGhh .™`̀ jó`̀ Ñ`̀ dGh
 ΩÉ«≤∏d  ájQÉ°ûà°SG  ácô°T  ø««©J

.äGójGõªdG ∫ÉªYCÉH
 »`̀ah ,ô```̀NBG ´ƒ`̀°`̀Vƒ`̀e »``̀ah

 á`̀jQGRƒ`̀dG  áæé∏dG  ¢`̀Uô`̀M  QÉ``̀WEG
 IôëdG  πª©dG  ¢Uôa  ´ƒæJ  ≈∏Y
 É¡àdhGõe  ìƒª°ùªdGh  áMÉàªdG
 QÉWE’G  øª°V ø«æWGƒªdG  πÑb øe
 áæé∏dG  â©∏WG  ó≤a  ,»`̀fƒ`̀fÉ`̀≤`̀dG
 áYÉÑdG  ∞∏e äGóéà°ùe  ôNBG  ≈∏Y
 ádhGõªH  º¡d  ¢üNôªdG  ø«∏FÉédG
 ¿hDƒ`̀ °`̀T π`̀Ñ`̀b ø``e •É`̀°`̀û`̀æ`̀dG Gò``̀g
 28  ºgOóY  ≠∏H  øjòdGh  äÉjó∏ÑdG
 ø«YRƒe  É k«æjôëH  kÓ`̀FÉ`̀L  É k©FÉH
 23h  óæ°S  »`̀a  77  ´QGƒ`̀°`̀T  ≈∏Y

.Iôà°S »a 4h »∏HƒJ »a
 ∫Ó``N á`̀æ`̀é`̀∏`̀ dG â``̀ fCÉ``̀ ª``̀WGh
 IQGRƒ``̀ dG ´hô`̀°`̀T ≈``̀dEG ´É`̀ª`̀à`̀L’G
 ≈∏Y  á`̀Hô`̀é`̀à`̀dG  √ò``̀g  º«ª©J  »`̀ a
 ô```̀KEG á`̀μ`̀∏`̀ ª`̀ª`̀ dG ≥``̀WÉ``̀æ``̀e ô``̀FÉ``̀°``̀S
 á`̀¶`̀aÉ`̀ë`̀e »``̀a É`̀¡`̀≤`̀«`̀Ñ`̀£`̀J ìÉ``̀é``̀f
 IQGRƒdG  ≥«Ñ£J  ≈dEGh  ,áª°UÉ©dG
 á«ª«¶æàdG  äÉ`̀WGô`̀à`̀°`̀TÓ`̀d  ∂`̀dò`̀c
 ¢ü«NôàdG  QÉ`̀°`̀ü`̀à`̀bÉ`̀c  á``̀eRÓ``̀dG
 π«¡°ùJh  ,§≤a  ø«æWGƒªdG  ≈∏Y
 ,¢`̀ü`̀«`̀Nô`̀à`̀dG í``æ``e äGAGô````````̀LEG
 º`̀YOh  ,™«ÑdG  äÉ°üæe  ó«MƒJh
 ÜÉ``̀≤``̀YCG »``̀a ø`̀«`̀∏`̀FÉ`̀é`̀dG á``YÉ``Ñ``dG
 πª©dG  ¥hó`̀æ`̀°`̀U  ™``e  ≥«°ùæàdG
 áØ∏c  ∞`̀°`̀ü`̀f  π`̀ª`̀ë`̀à`̀d  zø`̀«`̀μ`̀ª`̀J{
 ™`̀e ,äÉ``̀°``̀ü``̀æ``̀ª``̀dG ∂``̀∏``̀J AGô```̀ °```̀T
 äÓªëdG  »a  QGôªà°S’G  IÉYGôe
 áYÉÑdG  §Ñ°†d  áeRÓdG  á«°û«àØàdG

.º¡d ¢üNôªdG ô«Z ø«∏FÉédG

 ∫ó``̀Hh äGQÉ```̀ é```̀ jE’G π`̀«`̀°`̀ü`̀ë`̀J ±É``̀ ≤``̀ jEG
 ô`̀ ¡`̀ °`̀ TCG á``̀ KÓ``̀ K á``jó``∏``Ñ``dG ´É``̀ Ø``̀ à``̀ f’G

.∫É¨°TC’G ôjRh |

 ø``jôNBÉH äÉ``æMÉ°ûdG »``≤FÉ°S ∫Gó``Ñà°SG
ó¡a ∂∏ªdG ô°ùL QƒÑ©d ájOƒ©°ùdÉH ø«ª«≤e

 ¿CÉH ájôÑdG òaÉæªdG ∑QÉªL IQGOEG ôjóe ≈°ù«©dG ø°ùM óªëe ó«°ùdG ìô°U
 äGAGô`̀LEG  IóY  äòîJG  ájOƒ©°ùdG  á«Hô©dG  áμ∏ªªdÉH  ∑QÉªé∏d  áeÉ©dG  áÄ«¡dG
 ∂dPh ,ó¡a ∂∏ªdG ô°ùL òØæe É¡æe ,ájôÑdG òaÉæªdG ôÑY äÉæMÉ°ûdG ácôM ¿CÉ°ûH

.ÉfhQƒc ¢Shô«a QÉ°ûàfG øe óë∏d ájRGôàM’G á«ë°üdG äGAGôLE’G QÉWG »a
 øª°†àJ  Ωƒ«dG  øe  GAó`̀H  Égò«ØæJ  ºà«°S  »àdGh  äGAGô``̀LE’G  ¿CG  í`̀°`̀VhCGh
 π≤f  óæY  õ«¡éàdGh  OGóYE’ÉH  π≤ædG  äÉcô°T  øe  øjOQƒà°ùªdG  ΩGõ`̀dEG  IQhô°V
 óæY äÉæMÉ°ûdG ¢ShDhQ hCG ø«≤FÉ°ùdG πjóÑàH ∂dPh ó¡a ∂∏ªdG ô°ùL ôÑY º¡©∏°S
.ájOƒ©°ùdÉH ø«ª«≤ªdG øe ø«≤FÉ°ùH ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áμ∏ªªdG ≈dEG ™∏°ùdG π≤f

 äÉæMÉ°ûdG ∂dP øe ≈æãà°ùj ¬fCG ájôÑdG òaÉæªdG ∑QÉªL IQGOEG ôjóe ±É°VCGh
 ,(á«Ñ£dG  äÉeõ∏à°ùªdG  ,ájhOC’G  ,ájòZC’G)  πª°ûJh  á«°SÉ°SC’G  ™∏°ùdÉH  á∏ªëªdG

.…ôëÑdG π≤ædG ≈∏Y OÉªàY’ÉH á«°UƒàdG ≈dEG áaÉ°VE’ÉH
 OQƒà°ùªdG ºjó≤J »gh ,É¡YÉÑJG ºà«°S »àdG á«dBÓd Éë«°VƒJ QGô≤dG øª°†Jh
 ≥FÉ°ùdG ∫GóÑà°S’ ¬àjõgÉLh √OGó©à°SG øª°†àj ∑QÉªédG ≈dEG  ÉHÉàc πbÉædG hCG
 ΩGõàd’Gh  ºjó≤àdG  ΩóY  ∫ÉM  »a  ¬fCGh  ,áæMÉ°ûdG  ¢SCGQ  πjóÑJ  hCG  ôNBG  ≥FÉ°ùH

 .øjôëÑdG áμ∏ªe ≈dEG áæMÉ°ûdG IOÉYEG ºà«°S

 äÉ``¡``«``Lƒ``à``dG ≈``̀∏``̀Y AÉ```æ```H
 ¥Ó``̀WEÉ``̀ H á``«``eÉ``°``ù``dG á`̀«`̀μ`̀ ∏`̀ ª`̀ dG
 É kªYO  ájOÉ°üàbGh  á«dÉe  áeõM
 ,¢UÉîdG  ´É£≤dGh  ø«æWGƒª∏d
 Ö`̀JGhQ  ™aóH  áeƒμëdG  πØμJh
 ø`̀«`̀ «`̀ æ`̀ jô`̀ë`̀Ñ`̀ dG ø``̀«``̀ æ``̀WGƒ``̀ª``̀ dG
 ¢UÉîdG  ´É`̀£`̀≤`̀dG  »`̀a  ø«∏eÉ©dG
 áeÉ©dG  áÄ«¡dG  iód  ø«∏é°ùªdGh
 πjôHCG ô¡°TC’ »YÉªàL’G ø«eCÉà∏d
 ,2020  ΩÉ©∏d  ƒ`̀«`̀fƒ`̀jh  ƒ`̀jÉ`̀eh
 ó`̀«`̀Mƒ`̀J ø`̀ª`̀°`̀V »``̀JCÉ``̀ j …ò`````̀dGh
 QÉ°ûàfG øe óë∏d á«æWƒdG Oƒ¡édG
 ,(19-  ó«aƒc)  ÉfhQƒc  ¢Shô«a
 á«ªæàdGh  π`̀ª`̀©`̀dG  ô```̀jRh  ø``∏``YCG
 øH  π«ªL  ó«°ùdG  á`̀«`̀YÉ`̀ª`̀à`̀L’G
 ¥ÓWEG  øY  ,¿Gó«ªM  »∏Y  óªëe
 »fhôàμdE’G  ™bƒªdG  ≈∏Y  áeóN
 ø«eCÉà∏d  á`̀eÉ`̀©`̀ dG  á`̀Ä`̀«`̀¡`̀dG  ió``̀ d
www.sio.  »``̀YÉ``̀ª``̀à``̀L’G
 ÜÉë°UC’  ìÉª°ù∏d  ,gov.bh
 øe  G kQÉÑàYG  ,π«é°ùàdÉH  πª©dG

 øe  IOÉØà°SÓd  ,AÉ`̀©`̀HQC’G  ¢ùeCG

 Ö``̀JGhQ  ™`̀aó`̀H  á`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀dG  πØμJ

 äBÉ°ûæe »a ø«∏eÉ©dG ø«æWGƒªdG

.¢UÉîdG ´É£≤dG

 á«fhôàμdE’G  áeóîdG  ø qμªJh

 π«é°ùJ  ø``̀e  π`̀ª`̀©`̀dG  ÜÉ`̀ë`̀ °`̀UCG

 ô`̀Ñ`̀Y á``«``aô``°``ü``ª``dG äÉ``̀fÉ``̀«``̀Ñ``̀ dG

 áÄ«¡dG  ió``̀d  π`̀ q©`̀Ø`̀ª`̀dG  º¡HÉ°ùM

 ,»`̀YÉ`̀ª`̀à`̀L’G ø`̀«`̀eCÉ`̀à`̀∏`̀d á`̀eÉ`̀©`̀dG

 ÜÉ°ùM Oƒ``̀Lh Ωó``Y ∫É``M »``ah

 º¡fÉμeEÉH  ,º¡d  π©Øe  »fhôàμdEG

 ™bƒªdG  ≈`̀∏`̀Y  ÜÉ`̀°`̀ù`̀ë`̀dG  π«©ØJ

.»fhôàμdE’G
 á«ªæàdGh  πª©dG  ôjRh  ócCGh
 áeƒμëdG  πØμJ  ¿CG  á«YÉªàL’G
 »a ø`̀«`̀æ`̀WGƒ`̀ª`̀dG Ö```̀JGhQ ™`̀aó`̀H
 QÉWEG  »a  »JCÉj  ¢UÉîdG  ´É£≤dG
 ádÓédG  ÖMÉ°U  Iô°†M  ¢UôM
 ,áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y øH óªM ∂∏ªdG
 áeƒμëdGh ,ióØªdG OÓÑdG πgÉY
 »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  á°SÉFôH
 ∫BG  ¿É`̀ª`̀∏`̀°`̀S  ø``H  áØ«∏N  ô``̀«``̀eC’G
 ,AGQRƒdG  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  ,áØ«∏N
 »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U á©HÉàeh
 ,áØ«∏N ∫BG óªM øH ¿Éª∏°S ô«eC’G
 ≈∏YC’G  óFÉ≤dG  ÖFÉf  ó¡©dG  »`̀dh
 ¢ù∏ée  ¢ù«Fôd  ∫hC’G  Ö`̀FÉ`̀æ`̀dG
 á`̀dƒ`̀«`̀°`̀ù`̀dG ô`̀«`̀aƒ`̀à`̀d ,AGQRƒ```````̀ dG
 πeÉ©à∏d ¢UÉîdG ´É£≤∏d áeRÓdG
 á`̀æ`̀gGô`̀dG ´É```̀ °```̀VhC’G QÉ````̀ KBG ™``̀e
 á«YÉªàL’G QÉKB’G øe ∞«ØîàdGh
 áëFÉédG  äÉ©Ñàd  ájOÉ°üàb’Gh
 ,É``̀fhQƒ``̀c ¢`̀Shô`̀«`̀Ø`̀d á`̀«`̀ª`̀dÉ`̀©`̀dG

 ´É£≤dG  ƒªf  ≈∏Y  á¶aÉëªdGh
 …ƒ«ëdG  √QhO  õjõ©Jh  ¢UÉîdG
.»æWƒdG OÉ°üàb’G á∏éY ºYO »a

 ™aO  ¿CG  ¿Gó«ªM  í°VhCGh
 ƒg  Éªd  É k≤ah  ºà«°S  Ö`̀JGhô`̀dG
 áeÉ©dG  á`̀Ä`̀«`̀¡`̀dG  ió``̀d  πé°ùe
 ≈àM  »`̀YÉ`̀ª`̀ à`̀L’G  ø`̀«`̀eCÉ`̀à`̀∏`̀ d
 ,»°VÉªdG  ôjGôÑa  ô¡°T  ájÉ¡f
 √òg ™aO ºà«°S ¬fCG ≈dEG G kô«°ûe
 äGQƒ``ah ∫Ó`̀N ø`̀e Ö`̀JGhô`̀dG
 ,π£©àdG ó°V ø«eCÉàdG ¥hóæ°U
 215 É`̀¡`̀à`̀Ø`̀∏`̀μ`̀J  ≠`̀∏`̀ Ñ`̀ J  å``̀«``̀M
 á«£¨àd  »æjôëH  QÉæjO  ¿ƒ«∏e
 ƒ«fƒjh  ƒjÉeh  π`̀jô`̀HCG  ô¡°TCG
 ¥ƒØj  …ô¡°T  ∫ó©ªH  ,2020
 πª°ûjh  ,QÉ``̀æ``̀jO  ¿ƒ`̀«`̀∏`̀e  70
 ø«∏eÉ©dG  ø««æjôëÑdG  ™«ªL
 ¢UÉîdG  ´É£≤dG  äBÉ°ûæe  »`̀a
 ∞```̀dCG  100  ƒ``̀ë``̀f  º```̀gOó```̀Yh
 iód  ø«∏é°ùe  πeÉYh  ∞Xƒe

.áÄ«¡dG

:¿Gó«ªM ..»YÉªàL’G ø«eCÉàdG áÄ«g ™bƒe ≈∏Y áeóîdG ¥ÓWEG

ø«æWGƒªdG ÖJGhQ áeƒμëdG ™aód πª©dG ÜÉë°UC’ á«fhôàμdEG π«é°ùJ áeóN

 ájôëÑdG  Ihô`̀ã`̀dGh  á`̀YGQõ`̀dG  π«ch  ó≤Y
 äÉ`̀jó`̀∏`̀Ñ`̀dG ¿hDƒ```̀°```̀Th ∫É``̀¨``̀ °``̀TC’G IQGRƒ``````H
 óªëe  π«Ñf  QƒàcódG  »fGôª©dG  §«£îàdGh
 ¢ù«FôdG  ™e  ó©oH  øY  É kYÉªàLG  ,íàØdG  ƒ`̀HCG
 RÉ`̀¨`̀dGh  §Øæ∏d  á«æWƒdG  áÄ«¡∏d  …ò«ØæàdG
 åëÑd  ,…ó`̀jƒ`̀°`̀ù`̀dG  ¿É£∏°S  ô°UÉf  ó«°ùdG
 ΩGóîà°SÉH áYGQõdÉH äÉYhô°ûe »a ácGô°ûdG

 .»μª°ùdG ´GQõà°S’Gh áãjóëdG º¶ædG

 óYÉ°ùªdG  π«cƒdG  ´ÉªàL’G  »a  ∑QÉ°Th
 óªëe  õjõ©dGóÑY  QƒàcódG  áYGQõdG  ¿hDƒ°ûd
 ¢Sóæ¡ªdG áÄ«¡dG »a QÉ°ûà°ùªdGh ,ºjôμdGóÑY

 .»μe ø«°ùM
 ø«H  ¿hÉ©àdG  ôWCG  ™°Vƒd  åMÉÑàdG  ºJh
 RÉ`̀¨`̀dGh  §Øæ∏d  á«æWƒdG  áÄ«¡dGh  á`̀dÉ`̀cƒ`̀dG
 ¥Ó``̀WEG ƒ`̀ë`̀f á`̀Ä`̀«`̀¡`̀dG äÉ`̀¡`̀Lƒ`̀J Ωó`̀î`̀j É`̀ª`̀H
 á`̀ã`̀jó`̀ë`̀dG á```YGQõ```dG º`̀¶`̀f »``̀a äÉ`̀Yhô`̀°`̀û`̀e

.»μª°ùdG ´GQõà°S’Gh
 á«ªgCG  »dƒJ  ádÉcƒdG  ¿G  íàØdGƒHG  ócCGh
 ∞∏àîe  ™`̀e  äÉcGô°T  »`̀a  ∫ƒNó∏d  iƒ°üb
 äÉYhô°ûe  ¥Ó``̀WE’  á`̀bÓ`̀©`̀dG  äGP  äÉ`̀¡`̀é`̀dG
 ´GQõ`̀à`̀°`̀S’Gh  á`̀YGQõ`̀ dG  »YÉ£b  »`̀a  á«Yƒf
 »eƒμëdG  ΩÉªàg’G  øe  ÉbÓ£fG  ,»μª°ùdG
 øe Iôªà°ùªdG  äÉ¡«LƒàdGh äÉYÉ£≤dG  √ò¡H
 §«£îàdGh äÉjó∏ÑdG ¿hDƒ°Th ∫É¨°TC’G ôjRh

.∞∏N ¬∏dGóÑY øH ΩÉ°üY ¢Sóæ¡ªdG »fGôª©dG
 ÖMôJ  á`̀ dÉ`̀cƒ`̀ dG  ¿G  í`̀à`̀Ø`̀dGƒ`̀HG  ó```̀ cCGh
 áÄ«¡dG  π`̀Ñ`̀b  ø``e  á`̀Ñ`̀«`̀£`̀dG  IQOÉ``Ñ``ª``dG  √ò`̀¡`̀H
 ¿G  ≈``̀dEG  G kô«°ûe  ,RÉ``¨``dGh  §Øæ∏d  á«æWƒdG
 ô«aƒJ  π«Ñ°S  »`̀a  G kó`̀¡`̀L  ôNóJ  ø`̀d  ádÉcƒdG
 ìÉéf  ¿Éª°†d  øμªªdG  ºYódG  ¬LhCG  ∞∏àîe
 ≈∏Y  ™ØædÉH  Oƒ©j  ÉªH  ,äÉYhô°ûªdG  √ò`̀g

.á«æWƒdG áë∏°üªdG

¿É``̀ã``̀ë``̀Ñ``̀J z§````̀Ø````̀æ````̀dG á````̀Ä````̀«````̀g{h zá`````````YGQõ`````````dG{
á`̀ ã`̀ jó`̀ ë`̀ dG á````̀ YGQõ````̀ dG äÉ``̀ Yhô``̀ °``̀ û``̀ e »```̀ a á``̀ cGô``̀ °``̀ û``̀ dG

 ôμ°ûdG ¢üdÉN øY á«æjôëÑdG AÉÑWC’G á«©ªL âHôYCG
 øH  óªM  ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U  Iô°†M  IOÉ«≤d  ôjó≤àdGh
 ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  á°SÉFôH  áeƒμë∏dh  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y
 ,AGQRƒdG ¢ù«FQ áØ«∏N ∫BG ¿Éª∏°S øH áØ«∏N ô«eC’G »μ∏ªdG
 áØ«∏N ∫BG óªM øH ¿Éª∏°S ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°üdh
 ¢ù«Fôd  ∫hC’G  ÖFÉædG  ≈`̀∏`̀YC’G  óFÉ≤dG  ÖFÉf  ó¡©dG  »`̀dh
 »a âª¡°SCG »àdG Iójó°ùdG º¡JÉ¡«LƒJh ,AGQRƒdG ¢ù∏ée
 ìÉéf  ∫Éée  »a  É«ªdÉY  áeó≤àe  áfÉμe  øjôëÑdG  π¨°T
.óéà°ùªdG (19ó«aƒc) ÉfhQƒc ¢Shô«a áëaÉμªH ÉgOƒ¡L

 ô«ÑμdG ºYódG É«dÉY á«æjôëÑdG AÉÑWC’G á«©ªL âæ sªKh
 AGQRƒdG  ¢ù«FQ »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U øe Ohóëe ÓdGh
 ´É£≤dÉH  ø«Yƒ£àªdGh  á«°†jôªàdGh  á«Ñ£dG  QOGƒμ∏d
 á«Ñ∏àH √ƒª°S IOÉ°TEÉH kágƒæe ,øjôëÑdG áμ∏ªe »a »ë°üdG
 »a Gƒfƒμ«d º¡°ùØfCG ô«î°ùJh ÖLGƒdG AGóæd QOGƒμdG ∂∏J

.áμ∏ªªdÉH »ë°üdG øeC’G ≈∏Y ®ÉØë∏d ∫hC’G ´ÉaódG §N
 É¡dòÑj »àdG Iô«ÑμdG Oƒ¡édG ≈dEG á«©ªédG âgƒf Éªc 
 ≈∏YC’G  óFÉ≤dG  ÖFÉf  ó¡©dG  »dh  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U
 ≥jôa{  ¢SCGQ  ≈∏Y  AGQRƒ`̀dG  ¢ù∏ée  ¢ù«Fôd  ∫hC’G  ÖFÉædG
 ájõgÉLh  ÓeÉc  GOGó©à°SG  äô`̀ª`̀KCG  »`̀à`̀dGh  ,zøjôëÑdG
 πªY  áeƒ¶æe  ≥`̀ah  ¢Shô«ØdG  Gò¡d  …ó°üà∏d  Iôªà°ùe
 ™«ªL  PÉ`̀î`̀JG  á∏°UGƒªH  √ƒª°S  äÉ¡«LƒJh  ,á∏eÉμàe
 ø«ª«≤ªdGh  ø««æjôëÑdG  ájÉbƒd  ájRGôàM’G  äGAGô`̀LE’G
 á«Ñ£dGh á«ë°üdG ájÉYôdG πc ºjó≤Jh ,ihó©dG ô£N øe

.º¡d áeRÓdG
 ¿EG  º°SÉ≤dG  IOÉZ  IQƒàcódG  á«©ªédG  á°ù«FQ  âdÉbh
 ¬«LƒJ  ô«Ñc  Qhô°ùH  Gƒ≤∏J  øjôëÑdG  áμ∏ªe  »a  AÉÑWC’G

 áÑ°SÉæªdG  á`̀«`̀ dB’G  á`̀ °`̀SGQO  ≈``̀dEG  AGQRƒ```̀ dG  ¢ù«FQ  ƒª°S
 √ƒª°S  ∫ÉÑ≤à°SG  ∫Ó`̀N  ∂``̀dPh  ,º`̀¡`̀JCÉ`̀aÉ`̀μ`̀eh  ºgôjó≤àd
 áØ«∏N ∫BG ¬∏dGóÑY øH óªëe ï«°ûdG Ö«ÑW ≥jôØ∏d GôNDƒe
 »æWƒdG ≥jôØdG ¢ù«FQh áë°ü∏d ≈∏YC’G ¢ù∏éªdG ¢ù«FQ

.ÉfhQƒc ¢Shô«Ød …ó°üà∏d
 Qhó°U  è∏KCG  ób  ôÑîdG  Gòg  ¿CG  º°SÉ≤dG  .O  âØ°ûch
 ±ô°U  ¿ƒLôj  GƒfÉc  øjòdG  á«©ªédG  »Ñ°ùàæe  AÉÑWC’G
 IQGOE’G  ¢ù∏ée  GƒØs∏ch  ,º¡d  ô£N  IhÓ`̀Y  hCG  ICÉaÉμe
 ,AGQRƒ`̀dG  ¢ù«FQ  ƒª°S  øe  áeôμªdG  √òg  ò«ØæJ  á©HÉàe
 ¿ÉØJh ¢UÓNEÉH  πª©dG  á∏°UGƒe ≈∏Y º¡°UôM øjócDƒe
 á«fÉ°ùfE’G  º«≤dGh  »fÉ©ªdG  ≈ª°SCG  ¬dÓN  øe  ¿hó°ùéj
 á«©ªL  ¿EG  âdÉbh  ,á«Ñ£dG  ø¡ªdGh  Ö£dG  áæ¡ªd  á∏«ÑædG
 ™e  ádCÉ°ùªdG  √òg  á©HÉàe  É¡≤JÉY  ≈∏Y  òNCÉà°S  AÉÑWC’G
 …õéªdGh  ™jô°ùdG  ò«ØæàdG  øª°†j  ÉªH  á«æ©ªdG  äÉ¡édG

.ºjôμdG ¬«LƒàdG Gò¡d
 ¿CÉ`̀H  É¡à≤K  ø`̀Y  AÉ`̀Ñ`̀WC’G  á«©ªL  á°ù«FQ  â`̀Hô`̀YCGh
 …OÉe  º`̀YO  øe  ¬fhó°ûæj  Ée  ≈∏Y  ¿ƒ∏°üë«°S  AÉ`̀Ñ`̀WC’G
 QOGƒ`̀μ`̀dG  ¿CG  á°UÉNh  ,á`̀eOÉ`̀≤`̀dG  áÑjô≤dG  IôàØdG  ∫Ó`̀N
 ºYódG πμH ≈¶ëJ øjôëÑdG áμ∏ªe »a á«ë°üdGh á«Ñ£dG
 á«eƒμëdG äÉ°ù°SDƒªdGh Ió«°TôdG IOÉ«≤dG øe ΩÉªàg’Gh
 øe  »æjôëÑdG  ™ªàéªdG  √ô¡¶j  ÉªH  kágƒæe  ,á°UÉîdGh
 QOGƒμdG ∂∏J √ÉéJ ábOÉ°U ôjó≤Jh ΩGôàMGh ÖM ôYÉ°ûe
 ™ªàéªdG  ájÉªëd  á«eÉeC’G  ±ƒØ°üdG  »a  πJÉ≤J  »àdG
 AÉ≤HEGh z19ó«aƒc{ ÉfhQƒc ¢Shô«a »°ûØJ øe »æjôëÑdG
.¬∏dG ¿PEÉH ¬«∏Y AÉ°†≤dG ºàj ÉªãjQ Iô£«°ùdG âëJ QƒeC’G

 IOÉ`̀ «`̀ ≤`̀ dG º``̀Yó``̀H ó`̀«`̀°`̀û`̀J AÉ```̀Ñ```̀WC’G á`̀«`̀©`̀ª`̀L
zÉ``̀ fhQƒ``̀c{ á`̀ ¡`̀ LGƒ`̀ e »``̀a á`̀«`̀ë`̀°`̀ü`̀dG QOGƒ`̀ μ`̀ ∏`̀ d
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 õcôe √GôLCG …CGQ ´Ó£à°SG ócCG
 á«é«JGôà°S’G  äÉ°SGQó∏d  øjôëÑdG
 zäÉ```̀°```̀SGQO{ á``̀bÉ``̀£``̀dGh á``̀«``̀dhó``̀dGh
 á«eÉ°ùdG  á«μ∏ªdG  äÉ¡«LƒàdG  ¿CG
 óªM ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†ëd
 OÓÑdG  πgÉY  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  øH
 »a ô``̀KC’G º`̀¶`̀YCG  É¡d ¿É`̀c ,ió`̀Ø`̀ª`̀dG
 •É°ShCG »a Ahó¡dGh áæ«fCÉª£dG åH
 äRõ```̀Yh ,»`̀æ`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀ dG ™`̀ª`̀à`̀é`̀ª`̀dG
 ôÑY ,á`̀©`̀eÉ`̀é`̀dG  á`̀«`̀æ`̀Wƒ`̀dG ìhô````dG
 ,á«∏gC’Gh  á«ª°SôdG  Oƒ¡édG  πeÉμJ
 zÉfhQƒc{  ¢Shô«a  á`̀eRCG  á¡LGƒªd
 ô`̀ bCGh  ,(19  –  ó`̀«`̀aƒ`̀c)  óéà°ùªdG
 ºJ ø`̀ª`̀e á`̀Ä`̀ª`̀dG  »``a 95 ø``e ô``ã``cCG
 äÉ¡«LƒàdG  ¿CÉ`̀H  º`̀¡`̀FGQBG  ´Ó£à°SG
 É°†jCG  âªgÉ°S  ,á«eÉ°ùdG  á«μ∏ªdG
 õjõ©J  »`̀a  ,ájÉ¨∏d  ô«Ñc  πμ°ûHh
 áeRC’G √òg äÉ«YGóJ »£îàH º¡à≤K

.á«ªdÉ©dG
 õ``cô``e ´Ó``̀£``̀à``̀ °``̀SG ô````̀¡````̀XCGh
 øe ô`̀Ñ`̀cC’G ó©j …ò``dGh zäÉ`̀ °`̀SGQO{
 10546  â¨∏H  áæ«Y  πª°Th  ,¬Yƒf
 äÉÄah íFGô°T  ∞∏àîe øe É°üî°T
 äGAGôLEÓd É k«°SÉ«b G kó«jCÉJ ,™ªàéªdG
 á«FÉbƒdG  ô`̀«`̀HGó`̀à`̀dGh  á`̀jRGô`̀à`̀M’G
 ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG á`̀μ`̀∏`̀ª`̀e É`̀¡`̀Jò`̀î`̀JG »`̀à`̀ dG
 ,zÉ```̀ fhQƒ```̀c{ ¢``̀Shô``̀«``̀a á`̀ë`̀aÉ`̀μ`̀ª`̀d
 …ò``̀dG ,ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀ dG ≥``jô``a Oƒ``̀¡``̀Lh
 ÖMÉ°U ,ìÉ`̀é`̀fh QGó`̀à`̀bÉ`̀H  √Oƒ`̀≤`̀j
 øH  ¿Éª∏°S  ô`̀«`̀eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG
 ÖFÉf  ó¡©dG  »`̀dh  ,áØ«∏N  ∫BG  óªM
 ¢ù«Fôd  ∫hC’G  ÖFÉædG  ≈∏YC’G  óFÉ≤dG
 ≈∏Y  á¶aÉëª∏d  ,AGQRƒ```̀dG  ¢ù∏ée
 å«M ,™`̀«`̀ª`̀é`̀dG  á`̀eÓ`̀ °`̀Sh á`̀ë`̀°`̀U
 õq«ªàH  ø«©∏£à°ùªdG  øe  %87  OÉ`̀aCG
 Gò¡d  …ó`̀°`̀ü`̀à`̀∏`̀d  »`̀æ`̀Wƒ`̀dG  ≥`̀jô`̀Ø`̀dG
 øe %95 ôÑàYG Éªc ,»ªdÉ©dG AÉHƒdG
 øe  G kAõL  º¡°ùØfCG  á°SGQódG  ™ªàée

.≥jôØdG Gòg
 á«ÑdÉZ  ó«jCÉJ  èFÉàædG  âæ«Hh
 äGAGô`̀LEÓ`̀d  á`̀°`̀SGQó`̀dG  áæ«Y  OGô``̀ aCG
 ¢Shô«a  QÉ°ûàfG  áëaÉμªd  IòîàªdG
 ≥«∏©J  QGô```̀b  :É`̀¡`̀æ`̀eh  zÉ```̀fhQƒ```̀c{
 äÉ°ù°SDƒªdG  ™«ªL  »`̀a  á`̀°`̀SGQó`̀dG
 π«LCÉJh  ,%97  áÑ°ùæH  á«ª«∏©àdG
 iƒ°ü≤dG  IQhô`̀°`̀†`̀∏`̀ d  ’EG  ô`̀Ø`̀°`̀ù`̀dG
 áÑ°ùædG  ¢ùØf  »`̀gh  ,%99  áÑ°ùæH
 »ë°üdG  ôéëdG  QGô``̀b  É¡dÉf  »`̀à`̀dG
 ô°ûàæªdG  ¿Gó`̀∏`̀ Ñ`̀ dG  ø``e  ø`̀«`̀eOÉ`̀≤`̀∏`̀d
 ôéëdG  QGôb  ójCG  Éª«a  ,AÉHƒdG  É¡«a

 ™«ªéd  É`̀ keƒ`̀j  14  Ió`̀ª`̀d  »`̀dõ`̀æ`̀ª`̀dG
.%96 ƒëf ôØ°ùdG øe ø«eOÉ≤dG

 äô¡XCG  ,π°üàe  ó«©°U  ≈∏Yh
 G kô«Ñc  É`̀ kMÉ`̀é`̀f  ´Ó`̀£`̀à`̀°`̀S’G  èFÉàf
 á«æWƒdG  á∏ªë∏d  á«eÓYE’G  IQGOEÓ`̀d
 qôbCG ó≤a ,zÉfhQƒc{ ¢Shô«a áëaÉμªd
 á«aÉØ°ûdÉH  Égõ«ªàH  áÄªdG  »a  90
 ™e  πYÉØàdG  áYô°Sh  ,ìƒ`̀°`̀Vƒ`̀dGh
 ,ìô£dG  »a  á«bGó°üªdGh  ,çGóMC’G
 äÉeƒ∏©ªdG AÉ≤à°SG ≈∏Y ºgOÉªàYGh

.á©ØJôe Ö°ùæH ,É¡æe
 á`̀°`̀SGQó`̀dG è`̀FÉ`̀à`̀f â`̀ë`̀ °`̀VhCGh
 »YƒdG  øe  á«dÉY  äÉjƒà°ùe  OƒLh
 ∫É≤àfG  ¥ôWh  ¢VGôYCÉH  »©ªàéªdG
 äGô«¨J  É¡≤aGQ  ,zÉfhQƒc{  ¢Shô«a
 á¡LGƒªd  äÉ«cƒ∏°ùdGh  äGOÉ©dG  »a
 ,»YÉªàL’G óYÉÑàdG  :πãe ,¢VôªdG
 ,äÉeÉªμdGh  äÉªq≤©ªdG  ∫Éª©à°SGh
 ,äÉ©ªéàdG  õ`̀cGô`̀e  ø`̀Y  OÉ`̀©`̀à`̀H’Gh
 ,ø````̀jô````̀NB’G á``̀£``̀dÉ``̀î``̀e Ö``̀æ``̀é``̀Jh
 äÉ`̀Ñ`̀Lƒ`̀dG OGó```̀YEG ≈`̀∏`̀Y ¢`̀Uô`̀ë`̀dGh
 äGOÉ`̀©`̀dG  ø`̀e  Égô«Zh  ,∫õæªdG  »`̀a
 á∏ªëdG IAÉØc ¢ùμ©j Éªe ,á«ë°üdG
 áHÉéà°SG  ≥`̀«`̀≤`̀ë`̀J  »``̀a  á`̀«`̀æ`̀Wƒ`̀dG
 ô```̀eC’G ƒ```̀gh ,Iô``̀«``̀Ñ``̀c á`̀«`̀©`̀ª`̀à`̀é`̀e
 áæ«©dG  OGô``̀aCG  ¢UôM  √ó`̀cDƒ`̀j  …ò`̀dG
 ,äÉeƒ∏©ªdG  √ò`̀g  ô°ûf  IOÉ`̀YEG  ≈∏Y

.™°ShCG m¥É£f ≈∏Y É¡dhGóJh
 èFÉàædG  âØ°ûc  ,πHÉ≤ªdG  »ah
 äÉ`̀«`̀cƒ`̀∏`̀°`̀ù`̀dG ¢`̀†`̀©`̀H ô``̀ KCÉ``̀ J Ωó```̀Y
 ,á````̀eRC’G äÉ`̀«`̀£`̀©`̀ª`̀H á`̀«`̀YÉ`̀ª`̀à`̀L’G
 ,á«FGò¨dG  äÉéàæªdG  AGô°T  :É¡æeh
 πNGO  øe  âfôàfE’G  ôÑY  ¥ƒ°ùàdGh
 äÉæ«eÉà«ØdG  AÉ`̀æ`̀à`̀bGh  ,ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG
 á°SQÉªeh  ,á`̀«`̀FGò`̀¨`̀dG  äÓªμªdGh

.∫õæªdG »a á°VÉjôdG
 øY  áæ«©dG  OGô`̀aCG  ∫GDƒ°S  óæYh
 ∫ÉM  »`̀a  ¬`̀H  ¿ƒeƒ≤«°S  πªY  ∫hCG
 ìô°U ,¢VôªdG  ¢VGôYCÉH  ºgQƒ©°T
 §îdÉH  ¿ƒ∏°üà«°S  º`̀¡`̀fCÉ`̀H  %84
 ∫õ©dG  ≥«Ñ£J  ™`̀e  ,444  øNÉ°ùdG
 ,∫õæªdÉH  á°UÉN  áaôZ  »a  »JGòdG
 º``̀¡``̀fCÉ``̀H  %12  ÜÉ```````̀LCG  ø``̀«``̀M  »```̀a
 ,»ë°U  õ`̀cô`̀e  Üô``̀ bCG  ¿hó°ü≤«°S
.≈ qªëdG ájhOCG ¿hòNCÉ«°S %4 πHÉ≤e

 ï«°ûdG QƒàcódG ócCG ,¬ÑfÉL øeh
 ¢ù«FQ  áØ«∏N  ∫BG  óªMCG  øH  ¬∏dGóÑY
 ¿CG  zäÉ`̀°`̀SGQO{  õcôe  AÉæeCG  ¢ù∏ée
 Égô«Zh  á«ë°ùªdG  á`̀°`̀SGQó`̀dG  √ò`̀g
 á«ãëÑdG  äÉ«dÉ©ØdGh  äÉ°SGQódG  øe

 G kô«Ñ©J  »`̀JCÉ`̀J  ,iô```̀NC’G  ájôμØdGh

 á«∏ªY »a √QhóH õcôªdG ΩGõàdG øY

 ≈∏Y º`̀FÉ`̀≤`̀dG QGô``̀≤``̀dG á`̀YÉ`̀æ`̀°`̀U º``̀YO

 äÉeƒ∏©eh  ,á«Yƒ°Vƒe  á`̀«`̀°`̀VQCG

 ΩGõàd’G  ∫Ó`̀N  øe  ,áãjóM  á``jQhO

 ,»ª∏©dG  åëÑdG  ègÉæeh  äGhOCÉ``̀H

 øe  ´QÉ°ûdG  ¢†Ñf  ™e  ÜhÉéàdGh

 Éæ«Ñe  ,á«©ªàéªdG  ácGô°ûdG  ≥∏£æe

 á«dBG  πμ°ûJ  ,…CGô`̀dG  äÉYÓ£à°SG  ¿CG

 äÉgÉéJGh AGQBG  ≈∏Y ±ô©à∏d  áª¡e

 ≈`̀∏`̀Y ±ƒ````̀bƒ````̀dGh ,ø``̀«``̀æ``̀WGƒ``̀ª``̀dG

.º¡JÉ©∏£Jh º¡JÉ¶MÓe

 AÉæeC’G  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  Oó°Th

 å«ãëdG zäÉ°SGQO{ õcôe ≈©°S ≈∏Y

 IOÉ`̀«`̀≤`̀dG  á```̀jDhQ  áªLôàd  ,º``̀FGó``̀dGh

 ó¡édG  ∞«XƒJ  ¿CÉ`̀°`̀û`̀H  ,áª«μëdG

 mπ`̀Nó`̀ª`̀c ,§`̀Ñ`̀°`̀†`̀æ`̀ª`̀dG »`̀ aô`̀©`̀ ª`̀ dG

 ,QGô≤dG  PÉ`̀î`̀JGh  áYÉæ°üd  »°SÉ°SCG

 á«aGƒdG  á`̀°`̀SGQó`̀dG  ≈∏Y  ó`̀«`̀cCÉ`̀à`̀dGh

 »a  äGô«¨àªdGh  äÓYÉØàdG  ™«ªéd

 á≤«bO  IQƒ`̀°`̀U  IQƒ`̀∏`̀Ñ`̀d  ,™ªàéªdG

 áë°Uh øeCG »a Ö°üj ÉªH ,á∏eÉ°Th

 á`̀«`̀ª`̀æ`̀à`̀dG á``̀ eó``̀Nh ,ø``̀«``̀æ``̀WGƒ``̀ª``̀dG

 .áeGóà°ùªdG

 óªMCG øH ¬∏dGóÑY QƒàcódG ∫Ébh

 á«FÉæãà°S’G  IOÉ«≤dG  ¿EG  :áØ«∏N  ∫BG

 ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†ëd áª«μëdGh

 ,áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  ø`̀H  óªM  ∂∏ªdG

 áμ∏ªe  äOÉ`̀b  ,ióØªdG  OÓÑdG  πgÉY

 áeRCG §°Sh ,¿ÉeC’G ôH ≈dEG øjôëÑdG

 âëéfh  ,á`̀bƒ`̀Ñ`̀°`̀ù`̀e  ô`̀«`̀Z  á`̀«`̀ª`̀dÉ`̀Y

 »a Ió```̀FGô```̀dG á`̀ «`̀ æ`̀Wƒ`̀ dG Oƒ``̀¡``̀é``̀dG

 zÉfhQƒc{  ¢Shô«a  »°ûØJ  áëaÉμe

.óMGƒdG øjôëÑdG ≥jôa ìhôH

 AÉæeC’G ¢ù∏ée ¢ù«FQ í°VhCGh

 »JCÉJ  á«ë°ùªdG  á`̀°`̀SGQó`̀dG  √ò`̀g  ¿CG

 õ`̀cô`̀e π`̀YÉ`̀Ø`̀Jh á`̀HÉ`̀é`̀à`̀°`̀SG ø`̀ª`̀°`̀V

 á«æWƒdG  Oƒ`̀¡`̀é`̀dG  ™`̀e  zäÉ``̀°``̀SGQO{

 ¢``̀Shô``̀«``̀a äÉ```̀«```̀YGó```̀J AGƒ````̀ à````̀M’

 ò«ØæJ  â`̀∏`̀ª`̀°`̀T  »``̀à``̀dGh  zÉ```̀fhQƒ```̀c{

 çÉ``ë``HC’G ø``e á`̀Yƒ`̀æ`̀à`̀e á`̀Yƒ`̀ª`̀é`̀e

 ,á`̀jOÉ`̀ °`̀ü`̀à`̀ b’Gh á`̀«`̀é`̀«`̀JGô`̀à`̀°`̀S’G

 Oƒ¡éd  √ôjó≤Jh  √ôμ°T  øY  ÉHô©e

 ,áªFGódG  º¡àjõgÉLh  õcôªdG  ≥jôa

 øgGôdG  ™°VƒdG  ¬Ñ∏£àj  ÉªH  ΩÉ«≤∏d

 äGQOÉÑeh  ,Iôªà°ùe  äÉ©HÉàe  øe

.á«Yƒf

 …CGôdG  ´Ó£à°SG  áæ«Y ¿CG  ôcòj

 ájôª©dG  äÉ`̀Ä`̀Ø`̀dG  ∞∏àîe  â∏ª°T

 âYRƒJh ,ø«°ùæédG øe á«ª«∏©àdGh

 áμ∏ªe  äÉ`̀¶`̀aÉ`̀ë`̀e  ∞`̀∏`̀à`̀î`̀e  ≈`̀∏`̀Y

.øjôëÑdG

ÉfhQƒc á¡LGƒe ∫ƒM zäÉ°SGQO{ õcôe √GôLCG πeÉ°T …CGQ ´Ó£à°SG »a

 åH  »``a  á`̀«`̀eÉ`̀°`̀ù`̀dG  á`̀«`̀μ`̀∏`̀ª`̀dG  äÉ`̀¡`̀«`̀Lƒ`̀à`̀dG  á`̀«`̀dÉ`̀©`̀a  ¿hó``̀ cDƒ``̀ j  ٪95
á`̀©`̀eÉ`̀é`̀dG á`̀«`̀ æ`̀Wƒ`̀dG ìhô````̀dG õ`̀ jõ`̀ ©`̀ Jh ™`̀ª`̀à`̀é`̀ª`̀dG »``̀a á`̀æ`̀«`̀fCÉ`̀ª`̀£`̀dG

:º∏≤H
ÒŸG á«ª°S 

:QOÉ≤dGóÑY ó«°S - IôgÉ≤dG
 óªëe  ø`̀H  ΩÉ°ûg  ó«°ùdG  ó``̀cCG
 iód øjôëÑdG áμ∏ªe ô«Ø°S QOƒédG
 ÜhóæªdGh á«Hô©dG ô°üe ájQƒ¡ªL
 á«Hô©dG  ∫hó`̀dG  á©eÉL  iód  ºFGódG
 IOƒY  ø«eCÉàH  Ωƒ≤à°S  IQÉØ°ùdG  ¿CG
 øjôëÑdG  ≈`̀ dEG  É kæWGƒe  250  ƒëf
 á`̀∏`̀Ñ`̀≤`̀ª`̀dG á`̀∏`̀«`̀∏`̀≤`̀ dG ΩÉ``````̀ jC’G ∫Ó```̀N
 É`̀fhQƒ`̀c  ¢`̀Shô`̀«`̀a  áëFÉL  ÖÑ°ùH
 äÉ`̀¡`̀«`̀Lƒ`̀J ≥```̀ah ,z19-ó```̀«```̀aƒ```̀c{
 ∂∏ªdG  á`̀dÓ`̀é`̀dG  Ö`̀MÉ`̀°`̀U  Iô`̀°`̀†`̀M
 πgÉY  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  ø`̀H  óªM
 ≈∏Y  Ωƒ≤J  »àdGh  ,ióØªdG  OÓÑdG
 ÖZôj  øªd  ¿ƒ©dG  πÑ o°S  πc  ºjó≤J
 ≈dEG  IOƒ©dG  »a  áμ∏ªªdG  ÉjÉYQ  øe
 IQGRh ™e ≥«°ùæàdÉH ∂dPh ,øWƒdG

.øjôëÑdG áμ∏ªe »a á«LQÉîdG
 IQÉØ°ùdG ¿CG ≈dEG QOƒédG QÉ°TCGh
 πLCG  øe  áYÉ°ùdG  QGó`̀e  ≈∏Y  πª©J
 AÉ``̀æ``̀HCG ™`̀«`̀ª`̀L ´É```̀ °```̀VhCG á`̀©`̀HÉ`̀à`̀e
 ∞∏àîe  »`̀a  øjOƒLƒªdG  áμ∏ªªdG
 ¬fCG  GócDƒe  ,ájô°üªdG  äÉ¶aÉëªdG
 114  ≈∏Y  äÉ°UƒëØdG  AGô``̀LEG  ºJ

 äÉ`̀©`̀eÉ`̀é`̀dG »``̀a É`̀«`̀æ`̀jô`̀ë`̀H É`̀Ñ`̀dÉ`̀W
 É`̀æ`̀WGƒ`̀e  132  ≈`̀ ∏`̀ Yh  á`̀jô`̀°`̀ü`̀ª`̀dG
 äôah  Éªc  ,IôgÉ≤dG  »a  øjOƒLƒe
 øe á«°üî°ûdG  ájÉªëdG  äGhOCG  º¡d

.á«ÑW äGRÉØbh äÉeÉªch äÉª≤©e
 â∏¡°S  IQÉØ°ùdG  ¿EG  :±É`̀°`̀VCGh
 ø«æWGƒªdG  øe  Iô«Ñc  OGó`̀YCG  IOƒY
 ≥∏Z  πÑb  øjôëÑdG  ≈``̀dEG  áÑ∏£dGh
 GócDƒe  ,…ô°üªdG  …ƒédG  ∫ÉéªdG
 »a  ø«∏eÉ©dGh  ø««°SÉeƒ∏HódG  ¿CG
 πc  ºjó≤J  ≈∏Y  Gƒ°UôM  IQÉØ°ùdG
 ™e  ≥«°ùæàdÉH  Ió`̀YÉ`̀°`̀ù`̀ª`̀dG  ¬```̀LhCG
 óYÉ≤e ô«aƒàd è«∏îdG ¿Gô«W ácô°T
 ≈dEG IQOÉ¨ªdG É¡JÓMQ ≈∏Y á«aÉ°VEG
 äÓMôdG ≥«∏©J QGôb πÑb øjôëÑdG
 ,ájô°üªdG  äGQÉ£ªdG  øe  á«dhódG
 äGRƒ``̀é``̀M π`̀«`̀¡`̀°`̀ù`̀J ≈`̀∏`̀Y IhÓ````̀Y
 ,¿Gô«£dG  äÉcô°T  ™e  ø«æWGƒªdG
 õéM ô`̀«`̀«`̀¨`̀J  ∞`̀«`̀dÉ`̀μ`̀J  á`̀«`̀£`̀¨`̀Jh
 ±ôZ  õéMh  ,ø«æWGƒª∏d  ¿Gô«£dG

.ø«æWGƒªdG áeÉbE’ á«bóæa
 IQÉ`̀Ø`̀°`̀ù`̀dG  ¿CG  QOƒ``̀é``̀dG  ó```̀ cCGh
 π«¡°ùàd  Ió``̀Y  äGAGô```̀LEÉ```̀H  â`̀eÉ`̀b

 á``Ñ``∏``£``dGh ø``̀«``̀æ``̀WGƒ``̀ª``̀dG Qƒ```````̀eCG

 º¡àjÉYQh  ô°üe  »`̀a  øjOƒLƒªdG

 ,ÉfhQƒc  AÉ`̀Hh  »°ûØJ  á``eRCG  ∫Ó`̀N

 âæμªJ  ób  IQÉØ°ùdG  ¿CG  ≈dEG  Gô«°ûe

 »a á`̀«`̀ dÉ`̀é`̀dG ™``̀e π`̀ °`̀UGƒ`̀ à`̀ dG ø``̀e

 ΩÉ``̀bQCG  á°ùªN  â°ü°üNh  ,ô°üe

 π`̀ °`̀UGƒ`̀à`̀∏`̀ d ÇQGƒ``̀£``̀ ∏``̀ d ∞```̀JGƒ```̀g

 ¬«LƒJh  äGQÉ`̀°`̀ù`̀Ø`̀à`̀°`̀S’G  »`̀≤`̀∏`̀Jh

 ,äGOÉ``°``TQE’Gh  IóYÉ°ùªdG  πFÉ°Sh

 øe  ôãcCG  IQÉØ°ùdG  â∏Ñ≤à°SG  å«M

 »æWGƒe øe á«ØJÉg áªdÉμe 1500

 »a  øjOƒLƒªdG  ÜÓ£dGh  áμ∏ªªdG

 ≈∏Y Oô``̀ dG ≈``̀ dEG á`̀aÉ`̀°`̀VE’É`̀H ,ô`̀°`̀ü`̀e
 äÉμÑ°T ≈∏Y IOQGƒdG äGQÉ°ùØà°S’G

.»YÉªàL’G π°UGƒàdG
 ¿CG  á`̀μ`̀∏`̀ª`̀ª`̀dG  ô«Ø°S  ó```̀cCG  É`̀ª`̀c
 äÓ°UGƒªdG ô«aƒàH âeÉb IQÉØ°ùdG
 Ió«©ÑdG ≥WÉæªdG ¿Éμ°S ø«æWGƒª∏d
 IhÓY ,IôgÉ≤dG QÉ£e ≈dEG ∫ƒ°Uƒ∏d
 QÉ£ªdG  »`̀a  º`̀gQƒ`̀eCG  π«¡°ùJ  ≈∏Y

.IQOÉ¨ªdG AÉæKCG
 AÉÑWCG ™e ≥«°ùæàdG ºJ ¬fCG ócCGh
 Ióªà©e  π`̀ eÉ`̀©`̀eh  ø«°ü°üîàe
 »a  á`̀eRÓ`̀dG  äÉ°UƒëØdG  AGô```̀LE’
 ≈∏Y »ë°U ¢VQÉY …CG  Qƒ¡X ∫ÉM

.»æjôëH øWGƒe
 π`̀«`̀©`̀Ø`̀J º```̀ J ¬``````̀fCG í````̀ °````̀VhCGh
 π``°``UGƒ``à``dG π``̀FÉ``̀ °``̀Sh äÉ``̀HÉ``̀°``̀ù``̀M
 IQÉØ°ùdÉH  á`̀°`̀UÉ`̀î`̀dG  »`̀YÉ`̀ª`̀à`̀L’G
 á`̀«`̀ª`̀°`̀Sô`̀dG äÉ``̀eƒ``̀∏``̀©``̀ª``̀dG ô`̀ °`̀û`̀æ`̀ d

.á«°üî°ûdG ájÉbƒdG äGOÉ°TQEGh
 ÇQGƒ`̀£`̀dG  πªY  á£N  ∫ƒ``̀Mh
 ∫É``b IQÉ``̀Ø``̀°``̀ù``̀dG É`̀¡`̀à`̀©`̀°`̀Vh »``̀à``̀dG
 :QOƒédG  óªëe  øH  ΩÉ°ûg  ô«Ø°ùdG
 á£N  ™°VƒH  â`̀eÉ`̀b  IQÉ`̀Ø`̀°`̀ù`̀dG  ¿EG

 äÉ°UƒëØdG πªY ºJ å«M ,ÇQGƒW
 ™«ªL  áeÓ°S  ø`̀e  ócCÉà∏d  á`̀eRÓ`̀dG
 º¡d  äô``̀ahh  ,IQÉØ°ùdÉH  ø«∏eÉ©dG
 πãe  á«°üî°ûdG  á`̀jÉ`̀bƒ`̀dG  πFÉ°Sh
 º≤©eh  ,á«Ñ£dG  á©æbC’Gh  äGRÉØ≤dG
 πjOÉæªdGh  ,äGô¡£ªdGh  ,øjó«dG

.á«ë°üdG
 â`̀eÉ`̀b  IQÉ``̀Ø``̀°``̀ù``̀dG  ¿CG  ó``````cCGh
 å«M ,ó©oH øY πª©dG ΩÉ¶f ≥«Ñ£àH
 IQÉØ°ùdG  »ØXƒe  ¢†©H  øe  ÉæÑ∏W
 ¿Éª°V  ±ó¡H  ,º¡dRÉæe  øe  πª©dG
 ™e  ÉfQhóH  ΩÉ«≤dGh  ,πª©dG  ô««°ùJ
 ,»YÉªàL’G  óYÉÑàdG  ≈∏Y  ®ÉØëdG
 áeÓ°S  ¿Éª°V  â`̀bƒ`̀dG  ¢ùØf  »`̀ah

.IQÉØ°ùdG »a ø«∏eÉ©dG OGôaC’G
 ≈dEG  ôμ°ûdÉH  QOƒ`̀é`̀dG  ¬LƒJh
 á«Hô©dG ô°üe ájQƒ¡ªL »a AÉ≤°TC’G
 ´ƒ`̀LQ  π«¡°ùJ  »`̀a  º¡fhÉ©J  ≈∏Y
 ,áμ∏ªª∏d  ø««æjôëÑdG  ø«æWGƒªdG
 IQÉ`̀Ø`̀°`̀ù`̀dÉ`̀H ø`̀«`̀∏`̀eÉ`̀©`̀dG π``̀c ≈````̀ dEGh
 π«¡°ùJ »a ºgó¡L ≈∏Y á«∏°üæ≤dGh
 É«æªàe ,ø«æWGƒªdG IOƒY äGAGôLEG
.™«ªé∏d áeÓ°ùdGh áë°üdG Qƒaƒe

:IôgÉ≤dÉH áμ∏ªªdG ô«Ø°S

ΩÉ``̀jCG  ∫Ó``̀N ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  ≈``̀ dEG  É`̀æ`̀WGƒ`̀e  250 IOƒ``̀ Y ø`̀«`̀eCÉ`̀à`̀d  äGAGô`````LEG
É```fhQƒ```c á```````eRCG ∫Ó````̀ N á``̀Ñ``̀∏``̀£``̀dG ø```̀ e Iô``̀«``̀Ñ``̀c OGó````````̀YCG IOƒ`````̀ Y π`̀ «`̀ ¡`̀ °`̀ ù`̀ J

 ¿ƒμj  ób  ..zá©aÉf  mI qQÉ`̀°`̀V  qÜ oQ{
 ¬H Üô`̀°`̀†`̀f É``̀e Ö`̀°`̀ù`̀ fCG π`̀ã`̀ª`̀dG Gò```g
 AÉ`̀ Hh á`̀¡`̀LGƒ`̀e »`̀ a ø``̀gGô``̀dG É`̀æ`̀aô`̀X
 ,(19  ó`̀«`̀aƒ`̀c)  óéà°ùªdG  É``̀fhQƒ``̀c
 »a á«FÉæãà°SG âfÉc øjôëÑdG áμ∏ªªa
 äGP á«ë°üdG áeRC’G √òg ™e É¡«WÉ©J
 á«Ñ∏°ùdG  É¡JÉ©ÑàHh  »ªdÉ©dG  ó©ÑdG
 ¿ÉcQCG πch ™ªàéªdGh OÉ°üàb’G ≈∏Y
 iòàëj k’Éãe ¿ƒμàd ,á«eƒ«dG IÉ«ëdG
 á≤£æªdG  iƒà°ùe  ≈`̀∏`̀Y  §`̀≤`̀a  ¢ù«d

.¬àeôH ºdÉ©dG πH ,Ö°ùëa
 √QÉ°ûàfÉH  óéà°ùªdG  É`̀ fhQƒ`̀c
 á«£ªædG  ¬°VGôYCGh  â«≤ªdG  »°SÉ«≤dG
 »a  Gó«ªM  ¿É``c  ,Ö`̀Yô`̀ª`̀dG  É¡©HÉ£H
 »`̀fÉ`̀ °`̀ù`̀fE’G ÜQÉ``̀≤``̀à``̀dG ió```̀e RGô`````̀ HEG

 É¡H  q≈∏ëàj  »`̀à`̀dG  á«æWƒdG  áªë∏dGh
 ±ÓàNG ≈∏Y »æjôëÑdG ™ªàéªdG OGôaCG
 ¿ó©ªdG  kÉ°ùcÉY  ,º¡JGAÉªàfGh  º¡HQÉ°ûe
 ,¬æWh ≈∏Y Qƒ«Z »æjôëH πμd π«°UC’G

 áeÓ°Sh øeCG ≈∏Y ®ÉØëdG πLCG øe √É©°ùe »a É«ah ,√OÓH á©ª°S ≈∏Y ¢üjôM
.™«ªédG ≈∏Y áμdÉëdG ±hô¶dG √òg »a ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒªdG øe ¬fGƒNEG

 ≈¨dCGh  ,äÉaÉ°ùe  ´ƒªédG  âb qôØJh  ,É«YÉªàLG  √ô°SCÉH  Ö©°ûdG  nó nYÉÑJ
 z∞cC’ÉH ΩÓ°ùdG{ ø«ÑWÉ°T ,»©ªàéªdG π°UGƒàdG »a á«eƒ«dG º¡JGOÉY ¢SÉædG
 øe øWƒdG IÉªëd ∫ÉéªdG  ø«cQÉJ ,øWƒdG AGóæd  ká«Ñ∏J º¡JGOôØe ¢SƒeÉb øe
 ≈dhC’G ´ÉaódG •ƒ£N áaO Oƒ≤J ájôμ°ùYh á«Wô°Th á«°†jôªJh á«ÑW QOGƒc
 ™«ªédG Üƒ∏b ≈∏Y õjõ©dG øWƒdG øμªàj ≈àM ,óéà°ùªdG ÉfhQƒc á¡LGƒe »a
 ¬∏dG  ¿PEÉH  IôHÉ©dG  áëFÉédG  √òg  ≈∏Y  AÉ°†≤dGh  ¿É`̀eC’G  ôH  ≈dEG  ∫ƒ°UƒdG  øe

.≈dÉ©J
 É¡ÑMh  É¡à«fÉ°ùfEÉH  ájô°ûÑdG  Ωôg  »∏à©J  øjôëÑdG  â∏©L  ÉfhQƒc  áeRCG
 Iô°†M  áªμëa  ,º¡ØFGƒWh  º¡bGôYCGh  º¡fÉjOCG  ±ÓàNG  ≈∏Y  ™«ªé∏d  ô«î∏d
 ¬¶ØM- ióØªdG OÓÑdG πgÉY áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y øH óªM ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U
 ø««æjôëÑ∏d  ¬àdÓL IGhÉ°ùe ióe äô¡XCG  Iójó°ùdG ¬JÉ¡«LƒJh -√ÉYQh ¬∏dG
 »a óMCG ø«H ¥ôa ’ áeRÓdG á«LÓ©dG äÉeóîdG ≈∏Y ∫ƒ°üëdG »a ÖfÉLC’Gh
 O qô¨àd ,AGƒ°ùdG ≈∏Y áªJÉ≤dGh á«JGƒªdG ±hô¶dG »a á«°SGƒ°S πμdG ,á∏eÉ©ªdG
 É¡Ø¨°Th  á«YÉªàL’G  É¡àdGó©d  IôªdG  √òg  ,Üô°ùdG  êQÉ`̀N  É¡JOÉ©c  áμ∏ªªdG

.»ª∏°ùdG ¢ûjÉ©à∏d
 ∞∏ªd ºμëªdG §«£îàdGh áÑ«ÑëdG Éæàμ∏ªe »a QGô≤dG ´Éæ°U áμæM π°†ØH
 áØ«∏N ∫BG óªM øH ¿Éª∏°S ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U IOÉ«≤H ÉfhQƒc áeRCG
 káeƒYóe ,AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«Fôd ∫hC’G ÖFÉædG ≈∏YC’G óFÉ≤dG ÖFÉf ó¡©dG »dh
 âYÉ£à°SG  ,á∏MôªdG  √òg  äÉjôée  á«°SÉ°ùëd  á«YGƒdG  Ö©°ûdG  áHÉéà°SÉH
 QÉ°ùe  øY  ó«ëJ  ¿CG  ¿hO  øe  áeÉ≤à°SGh  QGóàbÉH  É¡≤jôW  ≥°ûJ  ¿CG  øjôëÑdG
 ∂«gÉf ,áæμªe ôFÉ°ùN πbCÉH √QÉ°ûàfG ¢Uôa ≈∏Y Iô£«°ùdGh ¢Shô«ØdG AGƒàMG
 »eƒμëdG ø«YÉ£≤dG ∫É°ûàf’ ábƒÑ°ùe ô«Z ájOÉ°üàbGh á«dÉe áeõM ºjó≤J øY

.áëFÉédG áé«àf QƒàØdG á≤FÉ°V øe ¢UÉîdGh
 øeR »a ábQÉa  á«æWh áeÓY AÉ«ahC’G  øjôëÑdG  AÉæHCG  øe ±’B’G  ´ qƒ£J
 ≈∏ëàj »àdG AÉªàf’Gh A’ƒdGh ¢UÓNE’G º«b iôNC’G »g ¢ùμ©J ,ÉfhQƒμdG
 áLÉM  É«∏e  ø«cQóe  ,É¡Ñ©°UCGh  ±hô¶dG  ∂∏MCG  »a  ≈àM  ¿ƒ«æjôëÑdG  É¡H
 ¿É«°ùædG »W »a ¢Shô«ØdG Gòg π©éd Iôq«îdG ºgóYGƒ°Sh º¡JÉbÉW ≈dEG ºgOÓH

.Öjôb âbh »a
 ≈¨£j »fÉ°ùfEG ™HÉW ,á∏jƒW äGƒæ°S ΩÉFhh ΩÓ°ùH ø««æjôëÑdG ¢ûjÉ©J
 hCG á≤FÉ°V …CG π©éd ≥jô£dG ó q¡e ,»∏ëªdG ™ªàéªdG OGôaCG ™«ªL ôYÉ°ûe ≈∏Y
 ,AÉ£©ªdG Ö©°ûdG Gòg iód ΩôμdGh πÑædGh áeÉ¡°ûdG äÉØ°U RGôHE’ á°Uôa óëJ
 AÉ£©dGh ∫DhÉØàdG kÉ©°VGh , káeÉàb äÉÑ°SÉæªdG ôãcCG »a ≈àM πªj ’h πμj ’ …òdG
 AÉHƒdG ≥Øf øe êhôî∏d ¬«æ«Y Ö°üf øWƒdG πLCG øe ¢ù«ØædGh »dÉ¨dG ∫òHh

.ó°VÉ©àdGh ∞dBÉàdG Qƒf ≈dEG º∏¶ªdG
 ôFÉª°†dG  »≤à∏J  ,…ô°ù≤dGh  …QÉ«àN’G  ¬«≤°ûH  »YÉªàL’G  óYÉÑàdG  ºZQ
 ÉªdÉ£d …òdG ,øWƒdG Iô°†M »a ô«î∏d  ÖëªdG ô«æà°ùªdG  É¡∏©ah É¡à«fÉ°ùfEÉH
 á«aGô¨L á≤JƒHh ,äGQÉ°†ëdG ∞∏àîªd kÉæWƒe â°†e ¿hôb ióe ≈∏Y ±ô oY
 áîeÉ°T Ωƒ«dG ∞≤J øjôëÑdÉa .¥GôYCGh äÉaÉ≤K IóY ø«H êõªJ É¡YƒæàH á«æZ

.ÉfhQƒμ∏d AGõY ’h ,É¡Ñ©°Th É¡àeƒμMh É¡μ«∏ªH

 ..É``̀ æ``̀ Ø``̀ cCG ó``̀YÉ``̀Ñ``̀f
É`̀ fô`̀ FÉ`̀ª`̀ °`̀V »`̀≤`̀ à`̀ ∏`̀ à`̀ d

.»ª∏°ùdG ¢ûjÉ©à∏d »ŸÉ©dG óªM ∂∏ŸG õcôe ΩÉY ÚeCG 
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»∏Y áªWÉa :âÑàc
 á`̀«`̀æ`̀Wƒ`̀dG á`̀Ä`̀ «`̀ ¡`̀ dG äQó````°````UCG
 á«ë°üdG  äÉeóîdGh  ø¡ªdG  º«¶æàd
 Iôàa  ójóªàH  »°†≤j  Éª«ª©J  (Gô¡f)
 ¢†©H  ºjó≤J  øY  âbDƒªdG  ∞bƒàdG
 ô«Z  á«Ñ£dG  äGAGô``LE’Gh  äÉeóîdG
 ájó∏édGh  ¿Éæ°SC’G  »a  ájQhô°†dG
 äÉeóN ¢†©Hh π«ªéàdG äÉMGôLh
 äÉ°ù°SDƒªdG  ™«ªéH  πjóÑdG  Ö£dG
 …QÉédG 23 ájÉ¨d á°UÉîdG á«ë°üdG
 á«Ñ£dG  äGAGô`̀LE’G  ≈∏Y  AÉ≤HE’G  ™e
 äÉ`̀eó`̀î`̀dG √ò``̀g »`̀a §`̀≤`̀a á`̀FQÉ`̀£`̀dG
 (40)  º`̀bQ  QGô`̀≤`̀dG  ≈∏Y  AÉæH  ∂``dPh
 äBÉ°ûæªdG  ¢†©H  ≥∏¨H  2020  áæ°ùd
 ¢Shô«a  QÉ`̀°`̀û`̀à`̀fG  ™æªd  É`̀jRGô`̀à`̀MG
 (COVI-19)  óéà°ùªdG  ÉfhQƒc
 á`̀YÉ`̀æ`̀°`̀ü`̀dG ô`````̀jRh ø```̀Y QOÉ```°```ü```dG
 ¢üNC’G ≈∏Yh áMÉ«°ùdGh IQÉéàdGh
 »àdGh  (5)  Iô≤Ø∏d  ≈``̀ dhC’G  IOÉ`̀ª`̀dG
 Ωó≤J  »`̀à`̀dG  äBÉ°ûæªdG{  ≈∏Y  ¢üæJ
 É¡H  Qó°üj  »àdG  á«ë°üdG  äÉeóîdG
 º«¶æàd  á«æWƒdG  áÄ«¡dG  øe  º«ª©J

.zá«ë°üdG äÉeóîdGh ø¡ªdG
 …ò«ØæàdG  ¢ù«FôdG  äQó`̀°`̀UCGh

 ø¡ªdG  º«¶æàd  á`̀«`̀æ`̀Wƒ`̀dG  áÄ«¡∏d
 ºjôe IQƒàcódG á«ë°üdG äÉeóîdGh
 ójóédG  º«ª©àdG  áªgÓédG  »HòY
 á«ë°üdG  äÉ°ù°SDƒªdG  ™«ªéd  ¢ùeCG
 ∞`̀bƒ`̀J ó``jó``ª``J á`̀æ`̀∏`̀©`̀e á``°``UÉ``î``dG
 äÉ`̀eó`̀N  :»``̀a  á«Ñ£dG  äGAGô`````̀LE’G
 äÉ``̀MGô``̀Lh á`̀jó`̀∏`̀é`̀ dGh ¿É``̀æ``̀°``̀SC’G
 Ö£dG  äÉ`̀eó`̀N  ¢`̀†`̀©`̀Hh  π«ªéàdG
 äGAGôLE’G  ≈∏Y  AÉ≤HE’G  ™e  ,πjóÑdG
 √ò`̀g »``̀a §`̀≤`̀ a á``̀FQÉ``̀£``̀dG á`̀«`̀Ñ`̀£`̀dG
 QGô≤dÉH πª©dG …ô°ùj Éª«a ,äÉeóîdG
 9  ≥aGƒªdG  ¢ù«ªîdG  Ωƒj  øe  GAó`̀H
 …CG ,ø«YƒÑ°SCG Ióªdh …QÉédG πjôHG

 .…QÉédG πjôHG øe 23 ájÉ¨d
 ójóªJ  ≈∏Y  º«ª©àdG  ¢üf  Éªc
 ºjó≤J ø`̀Y â`̀bDƒ`̀ª`̀dG  ∞`̀bƒ`̀à`̀dG  Iô`̀à`̀a
 ô«Z  á«Ñ£dG  äGAGô``LE’Gh  äÉeóîdG
 ô`̀NCÉ`̀J êÓ``̀Y ∫É`̀é`̀ª`̀H á`̀ jQhô`̀ °`̀†`̀ dG
 äÉ°ù°SDƒªdG  ™«ªL  »`̀a  ÜÉ``é``f’G

 .ø«eOÉb ø«YƒÑ°SC’ á«ë°üdG
 âë°VhCG  ≥HÉ°S  º«ª©J  »`̀ah
 âbDƒªdG  ∞`̀bƒ`̀dG  Öéj  ¬``̀fCG  áÄ«¡dG
 ô«Z  ¿É```æ```°```SC’G  äÉ```eó```N  ™`̀«`̀ª`̀é`̀d
 ºjó≤J  ≈∏Y  QÉ°üàb’Gh  ájQhô°†dG
 º``dC’G  ä’É`̀ë`̀d  á«ë°üdG  äÉ`̀eó`̀î`̀dG

 ÜÉ`̀¡`̀à`̀dG  hCG  ±É`̀°`̀û`̀μ`̀fG  ø``Y  è`̀JÉ`̀æ`̀dG
 Ée çƒ∏J hCG áã∏dG ÜÉ¡àdG hCG Ö°ü©dG
 ∂dòch  ,Ö°ü©dG  êÓYh  ™∏îdG  ó©H
 ™∏N ø`̀Y è`̀JÉ`̀æ`̀dG º`̀Ø`̀dG ø`̀e ∞`̀jõ`̀æ`̀dG
 êGôîdG  øY  èFÉàædG  ΩQƒàdG  ,ø°ùdG
 ¿É`̀æ`̀°`̀SC’Gh º`̀Ø`̀dG äÉ`̀HÉ`̀°`̀UEGh OÉ`̀ë`̀dG
 ¬LƒdG  hCG  ∂ØdG  ô°ùc  »a  √ÉÑà°T’Gh

.»Zó°üdG π°üØªdG ™∏Nh
 ájó∏édG  äÉeóN  ¢üîj  Éª«ah
 ,π«ªéàdG  äÉ``MGô``Lh  π«ªéàdGh
 AGô``LEG  ø`̀Y  É`̀ kà`̀bDƒ`̀e  ∞bƒàdG  Öé«a
 »`̀Fƒ`̀°`̀†`̀dG êÓ``̀©``̀dG Qõ`̀ «`̀ ∏`̀ dG á``eó``N

 ,ô`̀«`̀∏`̀«`̀a) á`̀«`̀∏`̀«`̀ª`̀é`̀à`̀dG äÉ`̀«`̀∏`̀ª`̀©`̀dGh

 á`̀YGQR  ,•ƒ`̀«`̀N  ,¢ùμJƒH  ,ô«°û≤J

 Qõ«∏dG  ,√ô`̀«`̀Zh  hõ«e  ø≤M  ,ô©°T

 äGAGô```̀LE’G  ø`̀e  Égô«Zh  ¬`̀YGƒ`̀fCÉ`̀H

 á«∏«ªéàdG  äÉMGôédGh  (á«∏«ªμàdG

 ,¿ƒ`̀gó`̀dG  §Ø°T)  á`̀jQhô`̀°`̀†`̀dG  ô«Z

 äÉMGôédG GóY Ée (ïdG ..ó°Th ™aQ

 áMGôL ,¥hôëdG) áFQÉ£dG ä’Éë∏d

 ¿ÉWô°S ∫É°üÄà°SG ,äÉMô≤àdG ,ó«dG

 Ö£dG  äÉeóN  ¢üîj  Éª«ah  ,ó∏édG

 ôHE’Gh áeÉéëdG ±É≤jEG Öéj πjóÑdG

.(á«æ«°üdGh áaÉédG

z19 ó«aƒc{ QÉ°ûàfG ™æªd á«æWƒdG §£îdG øª°V

 π«ªéà∏d  á`̀«`̀Ñ`̀£`̀dG  äÉ`̀eó`̀ ``̀î`̀ ``̀ dG  ∞``̀ bh  Oó`̀ ª`̀ J  zGô``̀¡``̀f{
ÜÉ``̀ é``̀ fE’G ô``̀ NCÉ``̀ J êÓ````̀ Yh á``̀jó``̀∏``̀é``̀dGh ¿É```æ```°```SC’Gh

.áªgÓédG ºjôe .O |

π«YÉª°SEG ÖæjR :âÑàc
 »`̀a AÉ``̀≤``̀ Ñ``̀ dG äÓ```ª```M ø``ª``°``V
 øe á`̀Yƒ`̀ª`̀é`̀e â``̀≤``̀∏``̀WCG ,∫õ``̀æ``̀ª``̀dG
 AÉÑWCG{ IQOÉÑe øjôëÑdG »a AÉÑWC’G
 ÜQÉ≤j  Ée  âª°V  »àdGh  ,zÖ`̀LGƒ`̀dG
 16  ø`̀e  ô`̀ ã`̀ cCG  ø`̀e  ÉÑ«ÑW  35-30
 äÉeóN ºjó≤àd ∂dPh ,É«ÑW É°ü°üîJ
 IQÉjR ¿hO øe ≈°Vôª∏d  ájQÉ°ûà°SG

.á«Ñ£dG äÉ°ù°SDƒªdG
 êÓ``©``dG »`̀°`̀UÉ`̀°`̀ü`̀à`̀NG ∫É````̀ bh
 ºàj{  ¿Gó```̀jR  AÉ`̀«`̀°`̀V  .O  ,»©«Ñ£dG
 á`̀«`̀æ`̀Wƒ`̀dG á`̀Ä`̀«`̀¡`̀dG ™``̀e π`̀ °`̀UGƒ`̀ à`̀ dG
 á«ë°üdG  äÉeóîdGh  ø¡ªdG  º«¶æàd
 ≈∏Y ∫ƒ`̀°`̀ü`̀ë`̀dG π```̀LCG ø``̀e zGô``̀¡``̀f{
 ôÑY  »Ñ£dG  ™ªéàdG  Gò¡d  á≤aGƒªdG
 …CG  ´ƒbh ¿hO øe AÉÑWC’G  π«é°ùJ

.z¢†jôªdGh Ö«Ñ£dG ≈∏Y Qô°V

 ¢VôØà°S zGô¡f{ ¿CG ¿GójR ócCGh
 ó©H  øY  êÓ©dG  »≤∏àd  äÉWGôà°TG
 É¡YÉÑJG  ºàjh  IQOÉÑªdG  É¡H  Ωõà∏à°S
 ¿CG  Éæ«Ñe  ,á`̀∏`̀Ñ`̀≤`̀ª`̀dG  Iô`̀à`̀Ø`̀dG  ∫Ó``̀N
 ∫ÓN  áàbDƒe  IQOÉÑªdG  ≥«Ñ£J  Ióe
 ó©H  ∞bƒàà°Sh  ,»`̀dÉ`̀ë`̀dG  â`̀bƒ`̀ dG
 GPEG  É¡∏ªY  π°UGƒJ  hCG  áeRC’G  AÉ¡àfG
 •É°ûæc Ée ¢ü«NôJ ≈∏Y â∏°üM Ée

.»Yƒ£J
 OGóYCG §°Sƒàe π°üj{ :±É°VCGh
 ÉgÉ≤∏àj  »àdG  á«eƒ«dG  äGQÉ°ûà°S’G
 30-15  ø«H  É`̀e  ó`̀MGƒ`̀ dG  Ö«Ñ£dG
 É£¨°V º¡°†©H ≈≤∏j Éª«a ,IQÉ°ûà°SG
 100  ≈`̀dEG  π°üJ  ób  PEG  ,OGó``̀YC’G  »a

.zIóMGƒdG áYÉ°ùdG »a Ö∏W
 IQOÉÑªdG  ¿CG  ≈`̀dEG  ¿Gó`̀jR  âØdh
 π«é°ùJ ™e ÉæeGõJ »JCÉJ á«°üî°ûdG
 ¢Shô«ØH  áHÉ°UEG  ä’É`̀M  øjôëÑdG

 êÓ©d â≤∏£fG PEG ,19 ó«aƒc ÉfhQƒc

 º¡©«é°ûJh  º¡dRÉæe  »a  ≈°VôªdG

 ®ÉØëdG  π`̀LCG  øe  É¡«a  AÉ≤ÑdG  ≈∏Y

 áªMGõe  …CG  ¿hO  øe  º¡àë°U  ≈∏Y

 É≤«Ñ£Jh  ,á«Ñ£dG  ó`̀«`̀YGƒ`̀ª`̀dG  ≈∏Y

 ƒYój  …ò``dG  áë°üdG  IQGRh  QGô`̀≤`̀d
 äÉ°ù°SDƒªdG  IQÉjR  ≈dEG  ø«æWGƒªdG
 »a  ’EG  á`̀°`̀UÉ`̀î`̀dGh  á`̀eÉ`̀©`̀dG  á«Ñ£dG

.áFQÉ£dG ä’ÉëdG
 ¢†©H  ¿CG  ≈``̀dEG  ¿Gó``̀jR  QÉ`̀ °`̀TCGh
 á`̀jOô`̀a äGQOÉ``̀Ñ``̀e Gƒ`̀≤`̀∏`̀WCG AÉ``̀Ñ``̀WC’G
 ≈``dG  Gƒ`̀ª`̀°`̀†`̀æ`̀j  ¿CG  π``Ñ``b  á`̀∏`̀ KÉ`̀ª`̀e
 ±É``̀°``̀VCGh .á`̀«`̀YÉ`̀ª`̀é`̀dG IQOÉ``̀Ñ``̀ª``̀dG
 ,ΩÉ````̀jCG π`̀ Ñ`̀ b IQOÉ``̀Ñ``̀ª``̀ dG â`̀≤`̀ ∏`̀£`̀ fG{
 .ÓeÉc Gô¡°T É¡d õ«¡éàdG ¥ô¨à°SGh
 ÖfÉLCGh  ø««æjôëH  AÉÑWCG  º°†Jh
 »a  ¢UÉîdGh  ΩÉ©dG  ø«YÉ£≤dG  øe

.zøjôëÑdG
 IôàØdG  ∫ÓN  IQOÉÑªdG  ≈©°ùJh
 äÉ°ü°üîàdG ÜÉ£≤à°SG ≈dEG  á∏Ñ≤ªdG
 ¢`̀VGô`̀eC’É`̀H  á`̀bÓ`̀©`̀dG  äGP  á`̀«`̀Ñ`̀£`̀dG
 ¢``̀VGô``̀eC’Gh …ô`̀μ`̀°`̀ù`̀dÉ`̀c á`̀æ`̀eõ`̀ª`̀dG
 Ωó``̀dGh ó`̀Ñ`̀μ`̀dG ¢`̀VGô`̀eCÉ`̀c ,iô````̀NC’G

 á«KGQƒdG  ¢``VGô``eC’Gh  ¿ÉWô°ùdGh
.ô∏μ°ùdÉc

 ≈°VôªdG OGóYCG ¿CG ¿GójR ø«Hh
 á«Ñ£dG  äÉ°ù°SDƒª∏d  ø«©LGôªdGh
 äÓªM ó©H Iô«Ñc áÑ°ùæH â°†ØîfG

.∫RÉæªdG »a AÉ≤ÑdG ≈∏Y º¡©«é°ûJ
 øe AÉÑWCG IQOÉÑªdG ≈dG º°†æjh
 ¿Éæ°SC’Gh  á∏FÉ©dG  ÖW  äÉ°ü°üîJ
 Iô``̀é``̀æ``̀ë``̀dGh  ¿PC’Gh  ∞````````̀ fC’Gh
 π«ªéàdG áMGôLh á«æ¡ªdG áë°üdGh
 AÉ`̀°`̀ù`̀æ`̀dG ¢````̀VGô````̀eCGh ¥hô````̀ë````̀dGh
 ≥æ©dGh  ¢SCGôdG  áMGôLh  IO’ƒ`̀dGh
 ¢``̀VGô``̀eCGh ô`̀«`̀XÉ`̀æ`̀ª`̀dG äÉ``̀MGô``̀Lh
 RÉ¡édGh  óÑμdGh  »ª°†¡dG  RÉ¡édG
 ÖWh  »©«Ñ£dG  êÓ©dGh  »Ñ°ü©dG
 êÓ©dGh  IO’ƒ`̀dG  »ãjóMh  ∫ÉØWC’G
 á`̀ë`̀°`̀ü`̀dGh »`̀cƒ`̀∏`̀ °`̀ù`̀ dGh »`̀°`̀ù`̀Ø`̀æ`̀dG

.áeÉ©dG

zGô¡f{ á≤aGƒe ≈∏Y π°üëJ ¿CG Qô≤ªdG øe

∫õ`̀æ`̀ª`̀dG  ø``e  ≈`̀ °`̀Vô`̀ª`̀dG  è`̀dÉ`̀©`̀J  IQOÉ``̀Ñ``̀e  ø`̀ª`̀°`̀V  ÉÑ«ÑW  35

.¿GójR AÉ«°V .O |

 É`̀¡`̀fCG  ¿É``̀μ``̀°``̀SE’G  IQGRh  äó````̀cCG
 äGAGô```````̀LE’G ó`̀jó`̀ °`̀û`̀J »``̀ a â``Yô``°``T
 ™«ªéH  á``̀«``̀FÉ``̀bƒ``̀dGh  á```̀jRGô```̀à```̀M’G
 ,á«fÉμ°SE’G  ™jQÉ°ûªdG  ò«ØæJ  ™bGƒe
 ô«jÉ©e  ≥«Ñ£J  øe  ócCÉàdG  ∫Ó`̀N  øe
 ¢`̀ü`̀ë`̀Ø`̀dGh ,á``̀eÓ``̀°``̀ù``̀dGh á`̀ë`̀ °`̀ü`̀ dG
 ™bGƒªdG …OÉJôeh ø«∏eÉ©∏d …QGôëdG
 áæeB’G  áaÉ°ùªdG  ô«aƒJh  ,á«fÉμ°SE’G
 ™e  É k«°TÉªJ  ∂`̀dPh  ,•Ó`̀à`̀N’G  π«∏≤àd
 ¢Shô«Ød  …ó°üà∏d  á«æWƒdG  á£îdG
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 Oƒ¡édG  √òg ¿EG  IQGRƒ`̀dG  âdÉbh
 ≈∏Y  IQGRƒ``dG  ¢UôM  QÉ`̀WEG  »a  »JCÉJ
 ø«∏eÉ©dG  ™«ªL  áeÓ°S  ø`̀e  ó`̀cCÉ`̀à`̀dG
 ∂∏J »``̀a  ø`̀«`̀æ`̀WÉ`̀≤`̀ dG  ¢``̀UÉ``̀î``̀°``̀TC’Gh
 âbƒdG  »a  ßaÉëj  ÉªHh  ,™jQÉ°ûªdG
 ∂∏J »``̀a π`̀ ª`̀©`̀ dG ô`̀«`̀°`̀S ≈`̀∏`̀Y ¬`̀°`̀ù`̀Ø`̀f

 ≥`̀ah É`̀¡`̀∏`̀MGô`̀e RÉ``̀é``̀fEGh ™`̀jQÉ`̀°`̀û`̀ª`̀dG

 ™e ,É``̀¡``̀d ó`̀©`̀ª`̀ dG »``æ``eõ``dG ∫hó``̀é``̀ dG

 áë°üdG  ô`̀«`̀jÉ`̀©`̀ª`̀H  ΩÉ``̀à``̀dG  ΩGõ```̀à```̀d’G

.áeÉ©dG áeÓ°ùdGh

 ≈©°ùJ  É¡fCG  IQGRƒ``̀ dG  âaÉ°VCGh

 äGAGô`````````̀LE’G á```aÉ```c ≥`̀ «`̀ Ñ`̀£`̀J ≈`````̀ dEG

 á∏ªëdG  øY  Qó°üJ  »àdG  ájRGôàM’G

 ÉfhQƒc  ¢Shô«a  áëaÉμªd  á«æWƒdG

 ø`̀«`̀æ`̀WGƒ`̀ª`̀dG á`̀eÓ`̀°`̀S ≈`̀∏`̀Y É`` kXÉ``Ø``M

 ≥Ñ°S  É`̀¡`̀fCG  ≈`̀ dEG  ágƒæe  ,ø«ª«≤ªdGh

 É¡JÉeóN  ™«ªL  πjƒëàH  âeÉb  ¿CGh

 á«fhôàμdEG  äÉ`̀eó`̀N  ≈``dEG  á«fÉμ°SE’G

 øe  ø«æWGƒªdG  ≈∏Y  π«¡°ùàdG  ±ó¡H

 ≈dEG  Qƒ°†ëdG  ä’ó©e  π«∏≤àdh  ,á¡L

 ¢Uôa  π«∏≤àd  AÓª©dG  á`̀eó`̀N  õ`̀cô`̀e

.•ÓàN’G

zÉfhQƒc{`d …ó°üà∏d

 á«fÉμ``°SE’G ™bGƒªdG …OÉJôeh ø``«∏eÉ©∏d á«FÉbƒdG äGAGô``LE’G ójó``°ûJ

:ô£°ùdG ∫hCG 
 ¿hó`̀°`̀TÉ`̀æ`̀j Ö`̀jQó`̀à`̀∏`̀d ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG ó`̀¡`̀©`̀e á`̀Ñ`̀∏`̀W
 áÑ∏£H  Iƒ°SCG  ,»°SGQódG  º¡©°Vh  ¿É«H  ø«dhDƒ°ùªdG
 º««≤àdG ¿ƒμ«°S πg ,äÉ©eÉédG πch øjôëÑdG á©eÉL
 »àdG ôjQÉ≤àdGh äÉÑjQóàdG ΩCG ¿Éëàe’G ≈∏Y »FÉ¡ædG

??...≈àe ≈dEGh ?º¡∏gÉc â∏≤KCG

:§≤a º∏©∏d 
 AGQRƒ``̀ dG  ¢ù«FQ  ƒª°ùd  º`̀jô`̀μ`̀dG  ¬«LƒàdG  ™`̀e
 äÉjó∏ÑdG ∑ÓeCG äGQÉéjEG π«°üëJ ±É≤jEG ≈dEG ôbƒªdG
 áÑ°SÉæe  ∫ƒ∏M  OÉéjEÉH  ¬«LƒàdGh  ,ô¡°TCG  áKÓK  Ióe
 ,á°UÉîdG ¢SQGóªdG »a QƒeC’G AÉ«dhCG ±hôX »YGôJ
 äÉ¡«Lƒà∏d  ò«ØæàdG  á«dBG  ¿Ó`̀YEG  ÖbôàJ  ¢SÉædG  ¿EÉa
 »a  ∂dòc  ô¶ædG  QƒeC’G  AÉ«dhCG  ≈æªàj  Éªc  ,áªjôμdG

.á°UÉîdG äÉ©eÉédG Ωƒ°SQ

ÉfhQƒc ≈∏Y º°SÉëdG OôdG 

:zº°SÉL øH óªM{ 
 ™fÉ°Uh  ,äÉHÓ≤f’Gh  ÜhôëdG  ÜG qôY  π°UGƒj
 ,äÉYÉªédGh  ÜÉ`̀gQE’G  º`̀YGOh  ,äGôeGDƒªdGh  øàØdG
 …ô£≤dG  AGQRƒ`̀dG  ¢ù«FQ  zº°SÉL  øH  óªM{  ƒYóªdG
 ¬JÉcôëJ  QGô`̀ª`̀à`̀°`̀SGh  ,¬eƒª°S  å`̀H  »`̀a  ,≥`̀Ñ`̀°`̀SC’G
 ó©H  ≈àM  ,á≤£æªdG  Üƒ©°Th  ∫hO  ó°V  áÄ«°ùªdG

.»ª°SôdG Ö°üæªdG øe »∏μ°ûdG ¬LhôN
 ¬°Uƒ°üdh  ,¬`̀JÉ`̀YÉ`̀ª`̀Lh  ÜÉ````̀gQE’G  ¿CG  É`̀ª`̀ch
 ÖÑ°ùH  ,ÉàbDƒe  GƒfÉμà°SGh  GhCGó``̀g  ó`̀b  ,¬«eôéeh
 ÉfhQƒc  ¿CG  ’EG  ,É`̀fhQƒ`̀c  áëFÉéH  ºdÉ©dG  ∫É¨°ûfG
 ’h  CGó¡J  ’  ,záëFÉédG  áëFÉædG  ..º°SÉL  øH  óªM{
 »eGôLE’G ¬∏é°S ó©Ña ..øcôJ ’h π≤©J ’ ..øμ°ùJ
 ≈∏Y  ∫hÉ£à«d  Gô`̀NDƒ`̀e  OÉ`̀Y  ,É`̀æ`̀dhO  ó°V  »`̀HÉ`̀gQE’G
 ,äÉ©FÉ°ûdG  å`̀Ñ`̀jh  ,ájOƒ©°ùdG  á«Hô©dG  áμ∏ªªdG
 OGƒªdG ¢†©H ¢ü≤f áHòc ô°ûf ôÑY ,Qóæàjh âª°ûjh
 ¬fCG ÓWÉH »Y qójh ,ájOƒ©°ùdG ¥Gƒ°SC’G »a á«FGò¨dG
 ’h  ™WÉ≤j  ’  …ô£≤dG  ΩÉ¶ædG  ¿CÉH  ájOƒ©°ùdG  ôcòoj

   !!...¬FÉ≤°TCG øY ≈∏îàj
 ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ø°ùMCGh OÉLCG óbh
 ≈∏Y  Oô`̀ dG  »`̀a  Oƒ©°S  ∫BG  óYÉ°ùe  ø`̀H  øªMôdG  óÑY
 ΩRÉëdGh  º°SÉëdG  OôdÉH  ¬ªëaCGh  ,zº°SÉL  øH  óªM{
 OGƒe  …CG  »a  ¢ü≤f  ¬∏dG  óªëH  ÉfóæY  ¢ù«d{  :ÓFÉb
 Ée ôcòàæa ..ôcòàdGh QóæàdGh áJÉª°ûdG  ÉeCG  ..á«FGòZ
 øY ∂dƒbh ,»aGò≤dG  ™e π«é°ùàdG  »a ∂Jƒ°üH OQh
 äƒª«°ùa  ájOƒ©°ùdG  âª°ù≤J  GPEG  :É°üf  ºμ££îe
 ø«HÉ°üªdG  Oó``Y  óªM  É`̀j  ..´ƒ``é``dG  ø`̀e  óéf  π``̀gCG
 ôÑcC’G ôÑà©j -¿Éμ°ùdG Oó©d áÑ°ùf -ô£b »a ÉfhQƒμH

.z∂dÉM »ah â«ÑdG »a ∂«∏îa ..ºdÉ©dG »a
 »ah  ..äÉ`````eRC’G  óæY  ..CGó``¡``J  ø«WÉ«°ûdG  π`̀c
 óªM  ¿É£«°T  ’EG  ..¿É°†eQ  »a  ≈àMh  ..¢`̀VGô`̀eC’G
 OQ ≈dEG áLÉëHh ,zÉfhQƒc{ ´ƒf øe ¬fC’ ,º°SÉL øH

.QGôªà°SÉH ΩRÉMh º°SÉM

:áÑLGh á¶MÓe 
 ΩÉ«°üdG  ô¡°T ,ºjôμdG  ¿É°†eQ ô¡°T ÜGôàbG  ™e
 øe  IQôμàªdG  á∏Ä°SC’G  ìô£H  ¢†©ÑdG  CGóH  ,IOÉÑ©dGh
 ¿É°†eQ »a  QÉ£aE’G  Rƒéj πg :É¡HôZCG  øμdh  ,¿B’G
 »a É«dÉM ∫hGóàj  ∫GDƒ°ùdG  Gòg ?ÉfhQƒc áëFÉL »a
 ’ »c ,¬ª°ùM ºàj ¿CG ≈æªàfh ,á«Hô©dG ∫hódG ¢†©H

.º«∏°S ô«Z πμ°ûH øjódG ¢†©ÑdG π¨à°ùj

:ô£°ùdG ôNBG 
 ¿EG  å«Mh  ,ôcòj  A»°ûdÉH  A»°ûdG  ¿EG  å«Mh
 ∫Gõj  ’  ∫õæªdG  »a  IÓ°üdG  QGôbh  ,ÜôàbG  ¿É°†eQ
 íjhGôàdGh  äGƒ∏°üdG  øY  ∫AÉ°ùàJ  ¢SÉædÉa  ,ÉjQÉ°S
 ≈∏YC’G  ¢ù∏éªdG  øe  πeCÉfh  ..¿É°†eQ  »a  ΩÉ«≤dGh
 Éfƒμj  ¿CG  ±É```̀bhC’G  IQGOEGh  á`̀«`̀eÓ`̀°`̀SE’G  ¿hDƒ°û∏d
 »a  ,¢SÉæ∏d  ô`̀eC’G  í«°VƒJh  ¿É«Ñd  OGó©à°SG  ≈∏Y
 ∫Ó`̀N ∫õ`̀æ`̀ª`̀dG »`̀a IÓ`̀°`̀ü`̀dG QGô```b QGô`̀ª`̀à`̀°`̀SG ∫É``̀M
 QÉ£aE’G{  ÜOBÉ`̀e  áeÉbEG  ™æe  ÖfÉéH  ..¿É°†eQ  ô¡°T

.»fÉ°†eôdG z»YÉªédG

ó«ªëŸG ó«ª malmahmeed7@gmail.com

zº°SÉL øH óªM{ ÉfhQƒc ≈∏Y º°SÉëdG OôdG

 ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀e ƒ``̀°``̀†``̀Y OÉ`````̀°`````̀TCG

 …OGô©dG  ¬∏dGóÑY  »∏Y  iQƒ°ûdG

 »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  áμæëH

 áØ«∏N ∫BG óªM øH ¿Éª∏°S ô«eC’G

 ≈∏YC’G  óFÉ≤dG  ÖFÉf  ó¡©dG  »dh

 ¢ù∏ée  ¢ù«Fôd  ∫hC’G  ÖFÉædG

 áª«μëdG  ¬``̀JOÉ``̀«``̀bh  AGQRƒ``````̀dG

 á∏ªëdG  øª°V  øjôëÑdG  ≥jôØd

 ¢`̀Shô`̀«`̀a á`̀ë`̀aÉ`̀μ`̀ª`̀d á`̀«`̀æ`̀Wƒ`̀dG

.(19 ó«aƒc) ÉfhQƒc

 …òdG  è¡ædG  ¿CG  ≈dEG  QÉ°TCGh

 AóH  òæe  ó¡©dG  »dh ƒª°S  ¬©ÑJG

 »°ûØJ  ájGóHh  á«ªdÉ©dG  á`̀eRC’G

 Éé¡æe  πμ°ûj  ÉfhQƒc  ¢Shô«a

 ¢SQój  ¿CG  »¨Ñæj  Éeó≤àe  É«ª∏Y

 ,äÉ``eRC’Gh  ±hô¶dG  IQGOEG  »a

 √ƒ`̀ª`̀°`̀S ¢`̀ü`̀«`̀î`̀°`̀û`̀J ∫Ó```̀N ø``̀e

 äGƒ£N  PÉîJGh  ,GôμÑe  ™bGƒ∏d

 ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG â`̀∏`̀©`̀L á`̀«`̀bÉ`̀Ñ`̀à`̀°`̀SG

 ™°Vh  ≈dEG  ∫ƒ°UƒdG  øY  iCÉæªH

 äÉjóëàdG  ≈∏Y  Ö∏¨àdGh  ,êôM

.É¡ªbÉØJ πÑb

 äGOÉ°TE’G ¿CG …OGô©dG ócCGh

 É¡H  â`̀«`̀¶`̀M »``̀à``̀dG  á`̀«`̀dÉ`̀à`̀à`̀ª`̀dG

 äÉª¶æªdG  ∫Ó`̀N  øe  øjôëÑdG

 É`̀¡`̀FGƒ`̀à`̀MG ¿CÉ`̀ °`̀û`̀H á`̀°`̀ü`̀à`̀î`̀ª`̀dG

 ¢`̀ù`̀«`̀d õ`̀«`̀ª`̀e π`̀μ`̀ °`̀û`̀H á```̀eRCÓ```̀ d

 IOÉ¡°ûdG  É k°Uƒ°üN  ,ÉHô¨à°ùe

 áë°üdG  áª¶æe  É¡à∏é°S  »àdG

 è¡ædG  ¿CG  äócCG  »àdGh  á«ªdÉ©dG

 »a ó¡©dG »dh ƒª°S ¬©ÑJG …òdG

 É`̀fhQƒ`̀c  ¢`̀Shô`̀«`̀a  ™`̀e  πeÉ©àdG

 ô`̀ã`̀cCG  º`̀dÉ`̀©`̀dG  π`̀©`̀L  »``a  º¡°ùj

.ÉfÉeCG

 ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀e ƒ``̀ °``̀†``̀Y √ƒ```````̀ fh

 á`̀μ`̀∏`̀ª`̀e  ¿CG  ≈``````̀dEG  iQƒ```̀°```̀û```̀dG

 á«°üî°T  Oƒ`̀Lƒ`̀Hh  ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG

 ó¡©dG  »dh  ƒª°ùc  áμæëeh  Iòa

 ƒëf  á°ShQóe  äGƒ£îH  ô«°ùJ

 ,Ió©°UC’G ™«ªL ≈∏Y QGô≤à°S’G

 ≥«bódG ò«ØæàdG πX »a É°Uƒ°üN

 ,ióØªdG ∂∏ªdG ádÓL äÉ¡«Lƒàd

 ¬àdÓL  äÉ¡«LƒJ  πμ°ûJ  å«M

 äÉ£∏°ùdG  πμd  á«eÉ°ùdG  IóYÉ≤dG

 äÉ``̀¡``̀Lƒ``̀à``̀dGh ™``̀jQÉ``̀ °``̀û``̀ª``̀ dGh

.á«æWƒdG

 øe :…OGô```̀ ©```̀ dG  ±É```̀°```̀VCGh

 »a  §£îdG  ¿CG  iôf  ¿CG  âaÓdG

 ±ó¡à°ùJ  »àdG  á«dÉëdG  á`̀eRC’G

 ≈∏Y ô°üà≤J  ºd  ,¿É°ùfE’G  áë°U

 ,á«ë°üdG  áeƒ¶æªdG  ô`̀jƒ`̀£`̀J

 äÉ`̀eõ`̀∏`̀à`̀°`̀ù`̀ª`̀dG á``aÉ``c ô`̀ «`̀ aƒ`̀ Jh

 øª°†J  »``̀à``̀dG  äGAGô``````````̀LE’Gh

 ,ø«ª«≤ªdGh  ø«æWGƒªdG  áë°U

 á``̀eõ``̀M ø``̀ ª``̀ °``̀V äAÉ````````̀L π`````̀H

 á`̀jOÉ`̀°`̀ü`̀à`̀b’G ™`̀jQÉ`̀°`̀û`̀ª`̀dG ø``̀e

 »Yôà°ùJ  »`̀à`̀dG  á`̀«`̀YÉ`̀ª`̀à`̀L’Gh

 á`̀aÉ`̀c »``̀a QGô``≤``à``°``S’G ¿É`̀ª`̀°`̀V

 É¡aGógCG  Ö°üJ  »àdG  äÉYÉ£≤dG

.ø«æWGƒªdG áë∏°üe ≥«≤ëJ »a

 »ª∏Y è¡æe ó¡©dG »dh Oƒ¡L :…OGô©dG »∏Y …Qƒ°ûdG
πeÉ°ûdG QGô≤à°S’G ≥«≤ëJh äÉeRC’G IQGOE’ »ªdÉYh

.…OGô©dG »∏Y |

 øjôëÑdG  áμ∏ªe  »ØàëJ
 ™`̀HÉ`̀°`̀ù`̀dG  »``̀a  º`̀ dÉ`̀©`̀ dG  ∫hOh
 Ωƒ«H  ΩÉ`̀Y  πc  øe  π`̀jô`̀HCG  øe
 ºJ ó``̀bh ,»`̀ª`̀dÉ`̀©`̀dG á`̀ë`̀°`̀ü`̀dG
 ¢†jôªàdG  QOÉc  ºYO{  QÉ«àNG
 ,ΩÉ©dG  Gò¡d  G kQÉ©°T  zádÉÑ≤dGh
 ≈∏Y  Aƒ°†dG  §«∏°ùJ  ±ó¡H
 É¡dòÑj  »àdG  IQÉÑédG  Oƒ¡édG
 ≈∏Y »`̀ë`̀°`̀ü`̀dG QOÉ``̀μ``̀dG  á`̀aÉ`̀c
 »a É k°Uƒ°üN ºdÉ©dG iƒà°ùe
 ÉfhQƒc  ¢Shô«a  »°ûØJ  πX

.z19 ó«aƒc{
 á`̀ «`̀©`̀ª`̀L äQó````````°````````UCGh
 ¿É`̀°`̀ù`̀fE’G ¥ƒ`̀≤`̀ë`̀d ó`̀°`̀Uô`̀ª`̀dG
 á`̀«`̀ª`̀gCG ¬`̀ dÓ`̀N äó````cCG É`̀ kfÉ`̀«`̀H
 á`̀ë`̀°`̀ü`̀dG Ωƒ``̀«``̀H ∫É``̀ Ø``̀ à``̀M’G
 õjõ©J  ±ó¡H  ∂dPh  ,»ªdÉ©dG
 á``jÉ``Yô``dG á``«``ª``gCÉ``H »```Yƒ```dG
 ,™«ªé∏d  á`̀∏`̀eÉ`̀μ`̀dG  á«ë°üdG
 ´É£≤dG  »a  ø«∏eÉ©dG  ôjó≤Jh

 ø«°Vôªeh AÉÑWCG øe »ë°üdG
 ø««æah  ø«jQGOEGh  ø«Ø©°ùeh
 kIô«Ñc  G kOƒ¡L  ¿ƒdòÑj  øjòdG
 •ƒ`̀£`̀î`̀dG »``a G kQÉ``̀¡``̀fh kÓ`̀«`̀ d
 ®ÉØëdG  π``̀LCG  ø`̀e  á`̀«`̀eÉ`̀eC’G

.™«ªédG áeÓ°Sh áë°U ≈∏Y
 ó`̀ª`̀MCG IQƒ````̀f â```̀Hô```̀YCGh
 á«©ªL ¢ù«FQ ÖFÉf ∞«dÓ≤dG
 øY ¿É°ùfE’G ¥ƒ≤ëd ó°UôªdG
 √ó¡°ûJ  ÉªH  ≠dÉÑdG  ÉgRGõàYG
 Qƒ£J  ø`̀e  ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  áμ∏ªe
 á`̀jÉ`̀Yô`̀dG  ∫É`̀é`̀e  »`̀a  ôªà°ùe
 …óëJ  â`̀Ñ`̀KCG  ó≤a  ,á«ë°üdG
 áμ∏ªªdG  ¿CG  ÉfhQƒc  ¢Shô«a
 »a  ájƒb  á«àëJ  á«æH  ∂∏àªJ
 å«M  ø`̀e  »ë°üdG  ∫É`̀é`̀ª`̀dG
 õcGôªdGh äÉ«Ø°ûà°ùªdG AÉ°ûfEG
 ó©Jh ,äGôÑàîªdGh á«ë°üdG
 ∫Éée  »a  IóFGôdG  ∫hó`̀dG  øe
 ¬à≤≤M  Éªd  á«ë°üdG  ájÉYôdG

 …ó°üà∏d  Iô«Ñc  äGRÉéfEG  øe

 ºdÉ©∏d ¬Jô¡XCG Éeh ,¢Shô«Ø∏d

 ô«aƒàd  ájõgÉLh  äGQób  øe

 ø«æWGƒªdG  ™«ªéd  äÉeóîdG

 ,AGƒ°S  óM  ≈∏Y  ø«ª«≤ªdGh

 QOÉ`̀μ`̀ dG √ô``̀¡``̀XCG É`̀ª`̀Y kÓ`̀°`̀†`̀a

 á«ë°†Jh  IAÉØc  øe  »ë°üdG

 á«eÉeC’G  ±ƒØ°üdG  »a  πª©∏d

.OÉ¡àLG πμH

 IAÉ`̀ Ø`̀ μ`̀ H ó`̀ «`̀ °`̀ û`̀ J ó``̀°``̀Uô``̀ª``̀dG á`̀ «`̀ ©`̀ ª`̀ L
á`̀ «`̀ ë`̀ °`̀ ü`̀ dG QOGƒ`````̀ μ`````̀ dGh äÉ```̀eó```̀î```̀ dG

.óªMCG IQƒf |

áWô°ûdG ájôjóe ™e ¿hÉ©àdÉHh ..zºà¡f É©e{ QÉ©°T âëJ

ø`̀«`̀Ø`̀Ø`̀©`̀à`̀ª`̀dG  ≈`̀ ∏`̀ Y  á``̀«``̀FGò``̀Z  á``̀Ñ``̀Lh  4200  ´Rƒ````̀ J  zá``ª``°``UÉ``©``dG{
 ∫BG  øªMôdGóÑY  ø`̀H  ΩÉ°ûg  ï«°ûdG  ó≤ØJ
 Qƒ°†ëH  áª°UÉ©dG  á¶aÉëe  ßaÉëe  áØ«∏N
 ájôjóe ΩÉY ôjóe ¿Gô«édG áØ«∏N ¬∏dGóÑY ó«ª©dG
 äÉÑLƒdG  ™`̀jRƒ`̀J  á«∏ªY  ,á¶aÉëªdG  áWô°T
 ø«æWGƒªdG  ø`̀e  ø«ØØ©àªdG  ≈`̀∏`̀Y  á`̀«`̀FGò`̀¨`̀dG
 1100øeDƒJ  ¿G  πeDƒªdG  øe å«M ,ø«ª«≤ªdGh
 øe  º¡JÉLÉ«àMG  ¢ùeCG  áYRƒªdG  á«FGòZ  áÑLh
 á∏ªëdG øe á«fÉãdG á©aódG øª°V ΩRÓdG AGò¨dG
 ºJ  á«FGòZ  áÑLhh  á∏°S  4200  ≠∏H  ´ƒªéªH
 øª°V  ∂``̀dPh  ,á∏ªëdG  ¥Ó`̀£`̀fG  òæe  É¡©jRƒJ
 ƒëf ájôjóªdG ™e ¿hÉ©àdÉH á¶aÉëªdG »YÉ°ùe
 √òg  ≈`̀ dEG  Üƒ∏£ªdG  AGò`̀¨`̀dG  ∫É`̀°`̀ü`̀jEGh  ™`̀jRƒ`̀J
 äÉYÉ£≤dG  ¢†©H  ôKCÉJ  áé«àf  IQô°†àªdG  áÄØdG
 äGAGô```̀LE’G  áeõëH  ájOÉ°üàb’G  á£°ûfC’Gh
 á¡LGƒªd  áeƒμëdG  É¡àæÑJ  »àdG  á`̀jRGô`̀à`̀M’G

 .ÉfhQƒc ¢Shô«a QÉ°ûàfG
 ¿hÉ©àdÉH  áª°UÉ©dG  á¶aÉëe  ¿CG  í°VhCGh
 ´É£≤dG  ™e  ≥«°ùæàdÉHh  áWô°ûdG  ájôjóe  ™e

 π°UGƒJ ,»fóªdG ™ªàéªdG äÉ°ù°SDƒeh ¢UÉîdG
 ≈dEG  á«°SÉ°SC’G  äÉeõ∏à°ùªdG  ∫É°üjE’  Oƒ¡édG
 á¶aÉëªdG  É¡àæÑJ  á∏ªM  øª°V  ø«LÉàëªdG
 QhóH  ÉeGõàdG  ∂`̀dPh  ,(ºà¡f  É©e)  QÉ©°T  âëJ
 ,ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒªdG  áeóN ƒëf á¶aÉëªdG

.á«FÉæãà°S’G ±hô¶dG √òg πãe »a á°UÉN
 ¥Ó`̀WEG  òæe  ¬≤«≤ëJ  º`̀J  É`̀e  ¿CG  ±É`̀ °`̀VCGh
 ìhô`̀H  πª©j  ™«ªédÉa  ôîØ∏d  ƒ`̀Yó`̀j  á∏ªëdG
 ∫É°üjEG  ≈∏Y  πª©dG  ∫ÓN  øe  óMGƒdG  ≥jôØdG
 ,ø«LÉàëªdG  ≈dEG  á«°SÉ°SC’G  AGò¨dG  äÉeõ∏à°ùe
 ∞∏àîe  ø`̀e  á`̀«`̀HÉ`̀é`̀jEG  π©a  OhOQ  Éæà∏°Uhh
 å«M  á∏ªë∏d  áHÉéà°SG  ájOÉ°üàb’G  äÉYÉ£≤dG
 ºYódG  ºjó≤J  »a  áªgÉ°ùª∏d  ºgOGó©à°SG  GhóHCG
 A’Dƒ¡d  äGóYÉ°ùªdG  ºjó≤J  á∏°UGƒªd  Üƒ∏£ªdG
 ºYód Ωõ©dG π°UGƒæ°S Éªc ,áeRC’G AÉ¡àfG ≈àM

.á¶aÉëªdG §«ëe »a ø«LÉàëªdG áaÉc
 ∑Qó`̀j  ™`̀«`̀ª`̀é`̀dG  ¿CG  ß`̀aÉ`̀ë`̀ª`̀dG  í``̀°``̀VhCGh
 äGQOÉ`̀Ñ`̀ª`̀dG º`̀YO »`̀a ¢`̀UÉ`̀î`̀dG ´É`̀£`̀≤`̀dG Oƒ`̀¡`̀L

 ácGô°ûdG Ωƒ¡Øe π«©ØJ »a Ö°üJ »àdG ájô«îdG
 ,™ªàéªdG ±ÉØàdGh ∞JÉμJ õjõ©Jh á«©ªàéªdG
 áeó≤ªdG  IófÉ°ùªdGh  º`̀Yó`̀dG  ¿CG  É k°Uƒ°üNh
 ≈∏Y ád’Oh áÑ«W IQOÉH »g ø«LÉàëªdG A’Dƒ¡d
 ó«cCÉJh  øjôëÑdG  ≥jôa  »a  ™«ªédG  ácQÉ°ûe

 Ωôc  øe  á©HÉædG  øeÉ°†àdGh  AÉ£©dG  º«b  ≈∏Y
 ,øjôëÑdG  π`̀gC’  á∏«°UC’G  ó«dÉ≤àdGh  äGOÉ`̀©`̀dG
 øëfh áî°SGQ ájƒdhCG »fÉ°ùfE’G AÉ£©dG áaÉ≤ãa
 á∏ªëdG  √òg  »a  ácQÉ°ûªdG  ≈dEG  ™«ªédG  ƒYóf

.ø«LÉàëª∏d äGóYÉ°ùªdG ºjó≤J πLC’



بيانات الخبر
اليوم

التاريخ
الخبر

جهة النشر
الصفحة

العدد
الرابط اإللكتروني

 óªM  ∂∏ªdG  ≈Ø°ûà°ùe iôLCG
 ø«Jó≤©e  ø`̀«`̀à`̀«`̀∏`̀ª`̀Y  »`̀©`̀eÉ`̀é`̀dG
 ∫É°üÄà°SG  øe  Éª¡dÓN  øe  øμªJ
 ¿õj ,ºMôdG  øe á«fÉWô°S  ΩGQhCG
 ,äÉ`̀eGô`̀L  ƒ∏«c  3  É¡æe  ó`̀MGƒ`̀dG
 4  ø«à«∏ª©dG  Éà∏c  âbô¨à°SG  Éª«a

.äÉYÉ°S
 ≈`̀dEG ≈```̀dhC’G á`̀dÉ`̀ë`̀dG Oƒ`̀©`̀Jh
 É keÉY 54 ôª©dG  øe  ≠∏ÑJ  á°†jôe
 ¢````̀VGô````̀eCG ø````̀e »``̀ fÉ``̀©``̀ J â```̀fÉ```̀c
 πÑb ø``̀e â``dƒ``M å`̀«`̀M ,á`̀ æ`̀ eõ`̀e
 ΩQh  Oƒ`̀Lƒ`̀d  äÉ«Ø°ûà°ùªdG  ó`̀MCG
 äCGó```̀Hh ,É`̀¡`̀ª`̀MQ »``̀a »`̀fÉ`̀Wô`̀°`̀S
 »a ñÉ`̀Ø`̀à`̀fÉ`̀H ¢```̀VGô```̀YC’G É`̀¡`̀«`̀∏`̀Y
 âjôLCG  å«M  ,ÉeÉY  óàeG  ø£ÑdG
 ∞°ûàcGh ,áeRÓdG äÉ°UƒëØdG É¡d
 ÉeCG  ,ºMôdG  πNGO  ΩQƒH  É¡àHÉ°UEG
 ≠∏ÑJ Ió«°ùd  âfÉμa á«fÉãdG  ádÉëdG
 øe  ƒμ°ûJh  ,É keÉY 49 ôª©dG  øe
 ø£ÑdÉH  ñÉØàfÉH  äCGó``̀H  ¢`̀VGô`̀YCG
 ∫Ó``̀N ∫ƒ``̀Ñ``̀à``̀dG »```̀a á``̀Hƒ``̀©``̀°``̀Uh
 É¡ehób óæYh ,ø««°VÉªdG ø«eƒ«dG
 ôjƒ°üJ É¡d …ôLCG ≈Ø°ûà°ùªdG ≈dEG
 OƒLh  ∞°ûàcGh  ,ºMô∏d  QÉ¶æeh

.ºMôdG »a »fÉWô°S ΩQh
 »a ¿É``̀à``̀dÉ``̀ë``̀dG  â`̀°`̀ü`̀î`̀°`̀Th

 ÉàdƒMh  ,ΩGQhCÓ`̀d  øjôëÑdG  õcôe
 ΩGQhCÓ``̀d  »æWƒdG  ¢ù∏éªdG  ≈``̀dEG
 á«LÓ©dG á£îdG ™°Vhh á°ûbÉæª∏d
 ¢ù∏éªdG  Qô```̀b  å`̀«`̀M  ,á```̀eRÓ```̀dG
 ,ø£ÑdÉH »dƒW íàØH á«∏ªY AGôLEG
 ¢†jÉÑªdGh  º`̀Mô`̀dG  ∫É°üÄà°SGh
 ájhÉØª∏dG  Oó`̀¨`̀dGh  Üƒ`̀dÉ`̀a  IÉ`̀æ`̀bh
 äÉæ«Y  ò```̀NCGh  ,ø`̀«`̀à`̀dÉ`̀ë`̀dG  Éà∏μd
 ∫Éªμà°S’  ájhÉØª∏dG  Oó`̀¨`̀dG  ø`̀e
 á«LÓ©dG §£îdG ™°Vhh ¢üëØdG

 .á«∏Ñ≤à°ùªdG

 »``Ñ``£``dG ≥```̀jô```̀Ø```̀dG í```̀é```̀fh
 øe  øe  Óc  º°†j  …ò`̀dG  »MGôédG
 π«YÉª°SG  »`̀eÉ`̀°`̀S  Qƒ`̀°`̀ù`̀«`̀ahô`̀Ñ`̀dG
 AÉ`̀°`̀ù`̀æ`̀ dG á```̀MGô```̀L …QÉ``̀°``̀û``̀à``̀°``̀SG
 OÉ`̀jR  Qƒ°ù«ahôÑdGh  ,ó`̀«`̀dƒ`̀à`̀dGh
 á``̀MGô``̀L …QÉ``̀°``̀û``̀à``̀°``̀SG Ö``̀FÉ``̀ æ``̀ dG
 »fÉg  QƒàcódGh  á«dƒÑdG  ∂dÉ°ùªdG
 áeÉY áMGôL …QÉ°ûà°SG »JÉYÉ°ùdG
 ∫É°üÄà°SG  »a  ΩGQhC’G  áMGôLh

.ºMôdG ≥æY øe Ió≤©e ΩGQhCG
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 ∞«£∏dGóÑY  Qƒ`̀à`̀có`̀dG  iô```̀LCG
 ,á«LQÉîdG  ôjRh »fÉjõdG  ó°TGQ  øH
 »fhôàμd’G ∫É°üJ’G ôÑY AÉ≤d ,¢ùeCG
 áμ∏ªe  AGôØ°S  øe  Oó`̀Y  ™e  »FôªdG
 á«Hô©dG ∫hódG øe OóY »a øjôëÑdG
 Oƒ¡édG  åëH ¬dÓN ºJ  ,á«ÑæLC’Gh
 äÉ«∏°üæ≤dGh äÉã©ÑdG É¡H Ωƒ≤J »àdG
 á©HÉàªd  á«æjôëÑdG  á«°SÉeƒ∏HódG
 ø««æjôëÑdG  ø`̀«`̀æ`̀WGƒ`̀ª`̀dG  ¿hDƒ`̀ °`̀T
 QÉ°ûàfG πX »a êQÉîdG »a ø«ª«≤ªdG
 ójó©dG  »a  ÉfhQƒc  ¢Shô«a  ihóY

.ºdÉ©dG ∫hO øe
 á`̀«`̀LQÉ`̀î`̀dG ô````̀jRh π`̀≤`̀ f ó```̀ bh
 Iô°†M  ôjó≤Jh  ôμ°T  AGôØ°ùdG  ≈`̀dEG
 øH ó`̀ª`̀M ∂`̀∏`̀ª`̀dG á`̀dÓ`̀é`̀dG Ö`̀MÉ`̀°`̀U
 OÓ`̀Ñ`̀ dG  π``̀gÉ``̀Y  á`̀Ø`̀«`̀∏`̀N  ∫BG  ≈`̀°`̀ù`̀«`̀Y
 »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°Uh  ,ióØªdG
 áØ«∏N  ∫BG  ¿Éª∏°S  øH  áØ«∏N  ô«eC’G
 ƒª°ùdG  ÖMÉ°Uh  ,AGQRƒ``̀dG  ¢ù«FQ
 óªM ø``H ¿É`̀ª`̀∏`̀°`̀S ô``̀«``̀eC’G »`̀μ`̀∏`̀ª`̀dG
 óFÉ≤dG  ÖFÉf  ó¡©dG  »`̀dh  áØ«∏N  ∫BG
 ¢ù∏ée ¢ù«Fôd ∫hC’G ÖFÉædG ≈∏YC’G
 á«fÉØàªdG  Oƒ¡édG  ≈∏Y  ,AGQRƒ```̀ dG
 á«°SÉeƒ∏HódG äÉã©ÑdG É¡H Ωƒ≤J »àdG
 IOÉ«≤H ,êQÉîdG »a øjôëÑdG áμ∏ªªd
 áeÉàdG  á`̀jÉ`̀Yô`̀dG  ô«aƒàd  ,AGô`̀Ø`̀°`̀ù`̀dG
 êQÉîdG »a ø««æjôëÑdG ø«æWGƒª∏d
 º¡àeÓ°Sh  º¡àë°U  ≈`̀∏`̀Y  É`̀ kXÉ`̀Ø`̀M
 ±hô¶dG  πX  »a  º¡fhDƒ°T  ájÉYQh

.á«dÉëdG
 âeÉb Ée á«LQÉîdG ôjRh øªKh

 áμ∏ªªd  á«°SÉeƒ∏HódG  äÉã©ÑdG  ¬`̀H
 áã«ãM  á«æWh  Oƒ¡L  øe  øjôëÑdG
 ø`̀«`̀æ`̀WGƒ`̀ª`̀dG AÓ`````̀LE’ á`̀°`̀Sƒ`̀ª`̀∏`̀eh
 ≈dEG  º¡JOƒY  π«¡°ùJh  ø««æjôëÑdG
 IOÉ«≤dG ¢UôM G kócDƒe ,øWƒdG ¢VQCG
 ø«æWGƒªdG ™«ªL IOƒ©H É¡eÉªàgGh
 á£N ≥ah ,êQÉîdG »a ø««æjôëÑdG
 »a  ò`̀NCÉ`̀ J  á`̀∏`̀YÉ`̀ah  á≤°ùæe  AÓ```̀LEG
 ájRGôàM’G  äGAGô```̀LE’G  ¿ÉÑ°ùëdG
 á«ë°üdG  äÉ¡édG  É¡JóªàYG  »`̀à`̀dG
 ∂dP  »a  ÉªH  áμ∏ªªdG  »a  á°üàîªdG
 áHƒ∏£ªdG á«Ñ£dG äÉ°UƒëØdG AGôLEG
 êÓ©dG  ô«aƒJh  »ë°üdG  ôéëdGh

 á«ªgCG  ≈`̀ dEG  G kô«°ûe  ,ΩRÓ``̀dG  »Ñ£dG
 AÓ``̀LE’G  §£N  äGAGô``̀LEÉ``̀H  ó«≤àdG
 ø«dhDƒ°ùªdG ™e ≥«°ùæàdGh á«FÉbƒdG
 á«LQÉîdG  IQGRh  »a  ø«°üàîªdGh
 PÉ``̀î``̀JGh á`̀°`̀ü`̀à`̀î`̀ª`̀dG äÉ``̀ ¡``̀é``̀ dGh
 ìÉ`̀é`̀æ`̀d á``̀jQhô``̀°``̀†``̀dG äÉ`̀Ñ`̀ «`̀ Jô`̀à`̀ dG
 ø«æWGƒªdG  IOƒ`̀Yh  AÓ`̀LE’G  §£N
 ¢``VQCG  ≈``̀ dEG  ø«ªdÉ°S  ø««æjôëÑdG

.øWƒdG
 AGôØ°ù∏d  á«LQÉîdG  ôjRh  ócCGh
 ¬∏dh-  âæμªJ  øjôëÑdG  áμ∏ªe  ¿CG
 »a  ô«Ñc  ìÉéf  ≥«≤ëJ  øe  -óªëdG
 ¢Shô«a  ihó``̀Y  QÉ°ûàfG  ø`̀e  ó`̀ë`̀dG

 Oƒ`̀¡`̀é`̀H á`̀«`̀°`̀VÉ`̀e »```̀gh ,É```̀fhQƒ```̀c
 á°üàîªdG  äÉ¡édG  á`̀aÉ`̀c  ¿hÉ`̀©`̀Jh
 á¡LGƒªd  á«©ªàéªdG  ácGô°ûdÉHh
 ≈∏Y  G kOó°ûe  ,ô«ÑμdG  …óëàdG  Gò`̀g
 ºFGódG  π°UGƒàdG  QGôªà°SG  á«ªgCG
 »a  ø««æjôëÑdG  ø`̀«`̀æ`̀WGƒ`̀ª`̀dG  ™`̀e
 ºYódG  ∫Éμ°TCG  áaÉc  ºjó≤Jh ,êQÉîdG
 ≈∏Y  º¡àfCÉªWh  ,º`̀¡`̀d  IóYÉ°ùªdGh
 »a  ΩÉ©dG  »ë°üdG  ™°VƒdG  áeÓ°S
 áeƒμëdG ¬JòîJG Ée π°†ØH áμ∏ªªdG
 á¡LGƒªd  äÉWÉ«àMGh äGAGôLEG  øe
 ,áFQÉ£dG  á«ë°üdG  áëFÉédG  √ò`̀g
 äÉã©ÑdG AÉ°SDhôd ¬JÉ«æªJ øY É kHô©e

 ΩGhO  á`̀«`̀æ`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  á`̀«`̀°`̀SÉ`̀eƒ`̀∏`̀Hó`̀dG

.ìÉéædGh ≥«aƒàdG

 ô``̀jRh AGô``Ø``°``ù``dG ™``̀∏``̀WCG ó```̀bh

 »àdG  äGAGô````̀LE’G  ≈∏Y  á`̀«`̀LQÉ`̀î`̀dG

 á«°SÉeƒ∏HódG  äÉã©ÑdG  É¡H  â`̀eÉ`̀b

 π°UGƒà∏d  êQÉ`̀î`̀dG  »`̀a  á«æjôëÑdG

 ø««æjôëÑdG áÑ∏£dGh ø«æWGƒªdG ™e

 Oƒ¡édGh ,∫hódG ∂∏J »a ø«ã©àÑªdG

 IóYÉ°ùªdGh ºYódG ºjó≤àd É¡dòÑJ »àdG

 »a  äÉÑ∏£àªdG  á¡LGƒªd  á`̀eRÓ`̀dG

 äÉ`̀Ñ`̀«`̀Jô`̀à`̀dGh ,á``æ``gGô``dG ±hô``̀¶``̀dG

 äÉ¡édG ™e ≥«°ùæàdÉH ,É¡JóYCG »àdG

 º¡æe  ø«ÑZGôdG  AÓ`̀LE’  ,á°üàîªdG

 π«¡°ùJh  ∫hó```̀dG  ∂`̀∏`̀J  IQOÉ``¨``e  »`̀a

.øWƒdG ¢VQCG ≈dEG º¡JOƒY

 ô`̀jRh  ΩÉ``b  ,áÑ°SÉæªdG  √ò`̀¡`̀Hh

 AÉ`̀°`̀û`̀fEG QGô```̀b ™`̀«`̀bƒ`̀à`̀H á`̀«`̀LQÉ`̀î`̀dG

 á«LQÉîdG  IQGRh  ¢ù∏ée  π«μ°ûJh

 πª©dG  ô«°S  á©HÉàe  ≈dƒà«°S  …ò`̀dG

 áeÉ©dG  äÉ°SÉ«°ùdG  ™°Vhh  AGOC’Gh

 OóY  ∫Ó`̀N  øe  ájò«ØæàdG  É¡££Nh

 G kócDƒe  ,áª¡ªdG  äÉ°UÉ°üàN’G  øe

 »a  º`̀¡`̀°`̀ù`̀j  ±ƒ``̀°``̀S  ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀ª`̀dG  ¿CG

 ÉjÉ°†≤dG  ™e  πeÉ©àdGh  QGô≤dG  ™æ°U

 º««≤J  á`̀©`̀HÉ`̀à`̀eh  äGó`̀é`̀à`̀°`̀ù`̀ª`̀dGh

 á«°SÉ«°ùdG  äGQƒ`̀£`̀à`̀dGh  çGó```̀MC’G

 á«ª«∏bE’G  á«°SÉeƒ∏HódGh  á«æeC’Gh

.á«dhódGh

..áμ∏ªªdG AGôØ°S ™e ó©H øY äGAÉ≤d »a

êQÉîdG øe ø«æWGƒªdG IOƒY π«¡°ùàd á«°SÉeƒ∏HódG äÉã©ÑdG Oƒ¡éH ó«°ûj á«LQÉîdG ôjRh

 ò«ØæJ  ICGôª∏d  ≈∏YC’G  ¢ù∏éªdG  π°UGƒj
 ..ø«ØJÉμàe{  á∏ªëd  »`̀fGó`̀«`̀ª`̀dG  Ö`̀fÉ`̀é`̀dG
 É¡æ«°TóàH  ΩÉb  »àdG  zøjôëÑdG  áeÓ°S  πLC’
 á«æWƒdG  á∏ªëdG  QÉ``WEG  »a  ∂`̀ dPh  ,G kô`̀NDƒ`̀e
 »a  (19  ó«aƒc)  ÉfhQƒc  ¢Shô«a  áëaÉμªd

.øjôëÑdG áμ∏ªe
 á∏ªë∏d  »fGó«ªdG  πª©dG  »a  ºgÉ°ùjh
 OGô``̀aCG  Iô°ûY  ø`̀e  ¿ƒ`̀μ`̀e  ,π`̀ª`̀Y  ≥`̀jô`̀a  11
 á«£¨àd  ™`̀jRƒ`̀à`̀dG  äÉ«∏ªY  »`̀a  ¿ƒHhÉæàj
 º¡≤aGôjh  ,áμ∏ªªdG  »a  äÉ¶aÉëªdG  ™«ªL
 ™e  ,¢üàîe  »ÑW  ≥jôah  ,»`̀eÓ`̀YEG  ≥jôa
 äGOÉ°TQE’G áaÉc ≥«Ñ£àH ø«Yƒ£àªdG ΩGõàdG
 äÉ«∏ªY  »a  á«FÉbƒdG  äÉª«∏©àdGh  á«ë°üdG

.äÉªgÉ°ùªdG º«∏°ùJh ™jRƒJh áÄÑ©J

 áª¡e  á∏ªëdG  »a  ¿ƒYƒ£àªdG  ≈dƒàjh
 äÉeõ∏à°ùªdG øe á«æ«©dG äÉªgÉ°ùªdG º«∏°ùJ
 äGhOC’Gh á«ë°üdG äÉª≤©ªdGh á«cÓ¡à°S’G
 ¢``̀VGô``̀eC’G ÜÉ`̀ë`̀ °`̀UC’ á`````̀ jhOC’Gh á`̀«`̀Ñ`̀£`̀dG
 ,ájQhô°†dG  á«ª«∏©àdG  Iõ¡LC’Gh  áæeõªdG
 (850)  øe  ôãcCG  ¿B’G  ≈àM  â∏ª°T  »àdGh
 ≈dEG áaÉ°VEG ,á«æjôëÑdG ICGôªdG É¡∏«©J Iô°SCG
 »a á∏eÉ©dG  á«Ñ£dGh á«ë°üdG QOGƒμdG  ô°SCG

.¢Shô«ØdG á¡LGƒe »a á«eÉeC’G ±ƒØ°üdG
 áfÉeC’G  »a  ájò«ØæàdG  IQGOE’G  ±ô°ûJh
 äÉ«∏ªY ≈∏Y ICGôª∏d ≈∏YC’G ¢ù∏éª∏d áeÉ©dG
 ø«Yƒ£àªdG øe OóY É¡H Ωƒ≤j »àdG ™jRƒàdG
 ,z´ƒ£à∏d á«æWƒdG á°üæªdG{ ≈∏Y ø«∏é°ùªdG
 äGó°Tôeh  áaÉ°ûc  äÉ«©ªL  øe  ácQÉ°ûªHh

 Gòg  á∏°UGƒe  É`̀ kYÉ`̀Ñ`̀J  …ô`̀é`̀jh  ,ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG
 áeGóà°SGh  á«Ñ∏J  øe  ≥≤ëàdG  ø«ëd  ºYódG
 ô«°ü≤dG ióªdG ≈∏Y É¡eõ∏j ÉªH ô°SC’G OGóeEG

.ó«©ÑdGh
 zø«ØJÉμàe{  á∏ªM  ¥Ó```̀WEG  AÉ``̀L  ó``̀bh
 »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  áÑMÉ°U  äÉ¡«Lƒàd  G kò«ØæJ
 áØ«∏N  ∫BG  º`̀«`̀gGô`̀HEG  âæH  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
 ,É¡Jô°SCGh  á«æjôëÑdG  ICGô`̀ª`̀dG  äÉLÉ«àMG
 ≥jôØdG  ™e  ô°TÉÑªdG  ≥«°ùæàdGh  ¿hÉ©àdÉH
 ó«aƒc)  ÉfhQƒc  ¢Shô«a  áëaÉμªd  »æWƒdG

.´ƒ£à∏d á«æWƒdG á°üæªdGh (19 -
 äÉ``̀ª``̀gÉ``̀ °``̀ù``̀ª``̀ dG ™`````̀jRƒ`````̀J π```̀ã```̀ª```̀jh

 ô°SC’Gh  ICGôªdG  ≈∏Y  á«æ«©dG  äGóYÉ°ùªdGh
 ä’É`̀é`̀e ™````̀ HQCG ø``̀e Gó````̀MGh á`̀≤`̀ë`̀à`̀°`̀ù`̀ª`̀dG
 áeÓ°S  πLC’  ..ø«ØJÉμàe{  á∏ªM  É¡æª°†àJ
 z…ô`̀ °`̀ SC’G º`̀Yó`̀ dG{ ∫É`̀é`̀e ƒ`̀g ,zø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG
 äÉeóîdGh  äGóYÉ°ùªdG  ºjó≤J  »a  πãªàªdG
 iô`̀NC’G  ä’ÉéªdG  πª°ûJ  Éª«a  ,á`̀FQÉ`̀£`̀dG
 ájô°SC’G  äGQÉ°ûà°S’Gh  »eóîdG  OÉ°TQE’G{
 z…OÉ°üàb’G ºYódG{h ,ájQƒØdG zá«fƒfÉ≤dGh
 á«dÉªdG  ô«HGóàdG  ø`̀e  IOÉ`̀Ø`̀à`̀°`̀S’G  ¿Éª°†d
 á`̀ dhó`̀ dG π`̀Ñ`̀b ø``̀e á`̀Mhô`̀£`̀ª`̀ dG IOó`̀©`̀à`̀ª`̀ dG
 ¥ƒ°S »a …QÉéàdG ICGôªdG •É°ûf QGôªà°S’
 ô°SC’G  ø«μªàd  z»ª«∏©àdG  ºYódG{h  ,πª©dG
 √òg  ∫Ó`̀N  º`̀¡`̀FÉ`̀æ`̀HCG  π«°üëJ  á©HÉàe  ø`̀e

.IôàØdG

á«ë°üdG QOGƒμdG ô°SCGh á«æjôëÑdG ICGôªdG É¡∏«©J »àdG ô°SC’G â∏ª°T

 zø«ØJÉμàe{ á``∏ªM ø``e äOÉ``Øà°SG á``«æjôëH Iô``°SCG 850 :zICGô``ª∏d ≈``∏YC’G{

 øY  kÉYÉªàLG  º«∏©àdGh  á«HôàdG  IQGRh  äó≤Y
 IQGRƒ`̀dG  π«ch  ¬°SCGôJ  Teams  ≥«Ñ£J  ôÑY  ó©H
 ∑QÉÑe  óªëe  QƒàcódG  äÉeóîdGh  OQGƒªdG  ¿hDƒ°ûd
 π«cƒdG  ôWÉîdG  ∫Gƒ``f  IPÉ`̀à`̀°`̀SC’G  Qƒ°†ëH  ,á©ªL
 ácô°T  ±ôW  øeh  ,äÉeƒ∏©ªdGh  §«£îà∏d  óYÉ°ùªdG
 ´É£b  ô`̀jó`̀e  »YÉ°ùdG  óªM  ó«°ùdG  âaƒ°ShôμjÉe
 ∫ƒ∏M  »FÉ°üNCG  º`̀«`̀gGô`̀HEG  ó`̀ª`̀MCG  ó«°ùdGh  º«∏©àdG
 ºJ  É`̀e  á°ûbÉæe  ´É`̀ª`̀à`̀L’G  ∫Ó`̀N  º`̀J  å«M  ,º«∏©àdG
 Microsoft  á°üæe  ΩGóîà°SG  ¿CÉ°ûH  √RÉ`̀é`̀fEG
 á«°VGôàa’G  á«°SGQódG  ∫ƒ°üØdG  AÉ°ûfE’  Teams
 ådÉãdG  ∞°üdG  áÑ∏£d  ó©H  ø`̀Y  á°SGQó∏d  ájõcôªdG
 IQGRƒ`̀dG  âeób  å«M  ,ájƒfÉãdG  á∏MôªdGh  …OGó``YEG
 »àdG äÉMGôàb’Gh äÉ¶MÓªdG øe kGOóY ácô°ûdG ≈dEG

 äÉÑ∏£àe  ™e  Ö°SÉæàj  ÉªH  ΩÉ¶ædG  ôjƒ£J  É¡fCÉ°T  øe
.á«ª«∏©àdG áÄ«ÑdG

 äóHCGh ,IQGRƒdG äÉ¶MÓªH ácô°ûdG âÑMQ óbh
 ¢ü«°üîJ  ∫Ó`̀N  øe  kÉ©jô°S  É¡≤«Ñ£àd  ÉgOGó©à°SG
 ™e  πª©∏d  â`̀aƒ`̀°`̀Shô`̀μ`̀jÉ`̀e  ácô°ûd  ™`̀HÉ`̀J  ¢Sóæ¡e

.äÉMôà≤ªdG √òg RÉéfEG πLCG øe ,IQGRƒdG
 »àdG øjôëÑdG áμ∏ªe áHôéàH ácô°ûdG äOÉ°TCG Éªc
 ±hô¶dG ™e Ö°SÉæàJ Iõ«ªàe áHôéJ É¡fƒμH äOôØfG
 ó«aƒc) ÉfhQƒc ¢Shô«a áëFÉL áeRCG πX »a á«dÉëdG
 »àdG  ájõcôªdG  á«°SGQódG  ∫ƒ°üØdG  É¡FÉ°ûfEÉH  (19
 ,¿B’G ≈àM á«HÓW ácQÉ°ûe ∞dCG 150 øe ôãcCG äó¡°T
 ô«aƒJ ™e ,á«ª«∏©àdG á«∏ª©dG QGôªà°SG ¿Éª°†d ∂dPh

.∫ƒ°üØdG √òg IQGOE’ øjõ«ªàe ø«ª∏©e

Teams ≥«Ñ£J ôÑY zá«HôàdG{ ™e ´ÉªàLG »a

ó©H  øY  á«ª«∏©àdG  øjôëÑdG  áHôéàH  ó«°ûJ  âaƒ°ShôμjÉe

 ..ø«à°†jôªd âjôLCG

ºMôdÉH Ió≤©e ΩGQhCG ∫É°üÄà°SG »a íéæj z»©eÉédG óªM{

 ø«°ùëdGóÑY ï«°ûdG øH »∏Y øªK
 á«dÉª°ûdG á¶aÉëªdG ßaÉëe QƒØ°ü©dG
 øjôëÑdG  ≥jôa  É¡dòÑj  »àdG  Oƒ¡édG
 ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U IOÉ«≤H
 ,ó¡©dG »dh áØ«∏N ∫BG óªM øH ¿Éª∏°S
 ∫hC’G  ÖFÉædG  ,≈`̀∏`̀YC’G  óFÉ≤dG  ÖFÉf
 G kó«°ûe  ,AGQRƒ````̀ dG  ¢ù∏ée  ¢ù«Fôd
 »a ø`̀«`̀Yƒ`̀£`̀à`̀ª`̀dG Ö``̀jQó``̀J è`̀eGô`̀Ñ`̀H
 á©HÉf  »JCÉJ  »àdGh  á«∏NGódG  IQGRh
 ó°TGQ ï«°ûdG ∫hCG ≥jôØdG ¢UôM øe
 ,á«∏NGódG ôjRh áØ«∏N ∫BG ¬∏dGóÑY øH
 AGóf  á«Ñ∏J  ≈∏Y  ø«Yƒ£àªdG  G kôcÉ°T
 á°üæe  ∫Ó`̀N  ø`̀e  »æWƒdG  Ö`̀LGƒ`̀dG

.´ƒ£àdG
 ßaÉëªdG  IQÉ`̀jR  ∫ÓN  ∂dP  AÉL
 ,óªM áæjóe »a »fóªdG ´ÉaódG õcôªd
 ¿Éæ°S  á©«HQ  øH  ódÉN ó«ª©dG  ¬≤aGôj
 áWô°T  ájôjóe  ΩÉY  ôjóe  …ô°ShódG
 ≈∏Y ™∏WG å«M ,á«dÉª°ûdG á¶aÉëªdG
 …ò`̀dGh  ø«Yƒ£àªdG  ÖjQóJ  èeÉfôH
 ,»fóªdG  ´Éaó∏d  áeÉ©dG  IQGOE’G  √ó©J
 õcGôe ∞∏àîe »a É«dÉM √ò«ØæJ ºàjh
 èeÉfôÑdG  øY  Ó°†a  ,»fóªdG  ´ÉaódG
 øe IOÉ`̀ Ø`̀ à`̀ °`̀ S’G π`̀Ñ`̀°`̀Sh »`̀Ñ`̀jQó`̀à`̀ dG
 ∫ÓN  ø`̀e  Qƒ¡ªé∏d  »`̀Yƒ`̀dG  õjõ©J
 AÉæKCG á«FÉbƒdG óYGƒ≤dGh ø«Yƒ£àªdG
 á«Ø«ch  ,ô«¡£àdGh  º«≤©àdG  äÉ«∏ªY

 É k≤ah áeóîà°ùªdG  OGƒªdG  ™e πeÉ©àdG
 áÄ«gh  áë°üdG  IQGRh  äÉWGôà°T’
 ¢ù∏éªdGh  á«ë°üdG  ø¡ªdG  º«¶æJ

.áÄ«Ñ∏d ≈∏YC’G
 ìhô````̀H ß``̀ aÉ``̀ë``̀ ª``̀ dG OÉ`````̀ °`````̀TCGh
 øe  É¡°ùªd  »àdG  πYÉØàdGh  ¿hÉ©àdG
 èeÉfôÑdG »a ø«cQÉ°ûªdG ø«Yƒ£àªdG
 AÉcô°ûdG  Oƒ`̀¡`̀L  É kæªãe  ,»`̀Ñ`̀jQó`̀à`̀dG
 »fóªdG  ´Éaó∏d  áeÉ©dG  IQGOE’G  ø`̀e
 º«¶æJ  á`̀Ä`̀«`̀gh  á`̀ë`̀°`̀ü`̀dG  IQGRhh
 ≈∏YC’G  ¢ù∏éªdGh  á«ë°üdG  ø¡ªdG
 É¡fCG  G kôÑà©e  ,ø«Yƒ£àªdGh  áÄ«Ñ∏d
 πLCG øe øjôëÑdG ≥jôa ìhQ ¢ùμ©J
 õjõ©J  ≈``̀ dEG  ±ó`̀¡`̀Jh  ,´Gh  ™ªàée

 ,ø`̀Wƒ`̀dG √É`̀é`̀J OGô````̀aC’G á`̀«`̀dhDƒ`̀°`̀ù`̀e
 ™e  ácQÉ°ûª∏d  √OGó©à°SG  øY  É kHô©e
 ób  ßaÉëªdG  ¿Éc  å«M  ,ø«Yƒ£àªdG
 ,á°üæªdG ∫ÓN øe π«é°ùàdÉH ±ô°ûJ
 ´ƒ£àdG äÓªëd á¶aÉëªdG ºYO É kæ«Ñe
 πX  »`̀a  ô«¡£àdGh  º«≤©à∏d  á«∏gC’G
 á«FÉbƒdGh  á`̀jRGô`̀à`̀M’G  äGAGô```̀LE’G
 ,ÉfhQƒc  QÉ°ûàfG  øe  óë∏d  á©ÑàªdG
 …OÉf  AÉ°ûfE’  á¶aÉëªdG  Ωõ`̀Y  É kæ«Ñe
 á`̀eOÉ`̀≤`̀ dG á`̀∏`̀Mô`̀ª`̀dG ∫Ó```N ´ƒ`̀£`̀à`̀ dG
 á«Yƒ£àdG  ¥ô`̀Ø`̀ dG  ∫É``ª``YCG  ≥«°ùæàd
 äGP  äÉ¡édG  ±Gô`̀°`̀TEG  âëJ  á«∏gC’G
 πª©dG  á`̀eGó`̀à`̀°`̀SG  Gó``̀cDƒ``̀e  ,á`̀bÓ`̀©`̀ dG

.õjõ©dG øWƒdG áeóîd »Yƒ£àdG

è`̀eÉ`̀fô`̀H ≈`̀ ∏`̀Y ™`̀∏`̀£`̀j á`̀«`̀dÉ`̀ª`̀°`̀û`̀dG ß`̀aÉ`̀ë`̀e
óªM áæjóªH »fóªdG ´ÉaódÉH ø«Yƒ£àªdG ÖjQóJ

:»°ùæe π°VÉa Öàc
 ïjƒ°ûdG  »∏Y  »æ¨dGóÑY  Qƒ`̀à`̀có`̀dG  ó``̀cCG
 ¿CG  »`̀dÉ`̀©`̀dG  º«∏©àdG  ¢ù∏éªd  ΩÉ`̀©`̀ dG  ø``«``eC’G
 º«∏©àdG  äÉ°ù°SDƒe  ™e  ™HÉàJ  áeÉ©dG  á`̀fÉ`̀eC’G
 äÉ°ù°SDƒªdG  √ò`̀g  πªY  »eƒj  πμ°ûH  »dÉ©dG
 äÉeóîdG ºjó≤J QGôªà°SG ¿Éª°†d É¡YGƒfCG πμH
 ºjƒ≤àd πÑ°ùdG π°†aCG ´ÉÑJGh áÑ∏£∏d á«ª«∏©àdG
 â≤àdGh  ,»`̀Yƒ`̀°`̀Vƒ`̀e  πμ°ûH  áÑ∏£dG  ∫É`̀ ª`̀YCG
 á`̀°`̀SGQó`̀dG  ≥«∏©J  á`̀jGó`̀H  òæe  á`̀eÉ`̀©`̀dG  á``fÉ``eC’G
 ÉgójhõJ  º¡æe  âÑ∏Wh  äÉ©eÉédG  AÉ`̀°`̀SDhô`̀H
 ègÉæªdG  á«£¨J  äÉ`̀«`̀dBGh  á«°SGQódG  §£îdÉH
 äÉfÉëàe’G  ºjó≤Jh  áÑ∏£dG  º««≤Jh  á«°SGQódG
 »fhôàμd’G  ≥«Ñ£àdG  ΩGóîà°SÉH  á«FÉ¡ædG
 »fÉãdG  »°SGQódG  π°üØdG  ∫ÓN  (Online)

.2020-2019
 ™«ªL  ø`̀e  áHÉéà°SG  ≈≤∏J  ¬`̀ fCG  ±É`̀°`̀VCGh
 ™«ªL Gƒeób PEG ,á«ª«∏©àdG äÉ°ù°SDƒªdG AÉ°SDhQ
 áeóîdG  ºjó≤àd  äÉ«dB’Gh  äGAGôLE’Gh  §£îdG
 ≥«∏©J  QGô`̀ª`̀à`̀°`̀SG  π`̀X  »`̀a  áÑ∏£∏d  á«ª«∏©àdG
 º«∏©àdG  äÉ°ù°SDƒe  ¿CG  ≈`̀dEG  kGô«°ûe  ,á°SGQódG
 Gòg »a áYƒæàe äGQÉ«Nh k’ƒ∏M âeób »dÉ©dG
 äÉ°ù°SDƒe  áeÉ©dG  áfÉeC’G  â¡Lh  Éªc  ,Oó°üdG
 áÑ∏£dG  ¿hDƒ`̀°`̀T  á©HÉàe  ≈``̀dEG  »dÉ©dG  º«∏©àdG
 ¿CÉ°ûdÉH á∏°üdG äGP º¡JÉ¶MÓe ≈dEG ´Éªà°S’Gh

 º¡©e  π`̀°`̀UGƒ`̀à`̀dG  ∫Ó``̀N  ø`̀e  ∂``̀ dPh  »ª«∏©àdG
 ô«aƒJh  º¡d  áfÉÑà°SG  πªY  hCG  ô°TÉÑe  πμ°ûH
 ∫ÉÑ≤à°S’  á°UÉîdG  •ƒ£îdGh  ∫É°üJ’G  áeóN

.áÑ∏£dG ihÉμ°Th äÉ¶MÓe
 ihÉμ°Th äÉ¶MÓe øe QÉãj Ée ¿CÉ°ûH ÉeCG
 QÉÑNCG »a É¡°†©H ô°ûf »àdGh áÑ∏£dG øe Oó©d
 á`̀fÉ`̀eC’G  ¿CG  ΩÉ`̀©`̀dG  ø`̀«`̀eC’G  ø«H  ó≤a  ,è«∏îdG
 IQƒ°ûæªdG ihÉμ°ûdG á°SGQO äô°TÉH ób áeÉ©dG
 ºJh »YÉªàL’G π°UGƒàdG ™bGƒe »a IQÉãªdGh
 á«æ©ªdG  á©eÉédG  »a  ø«dhDƒ°ùªdG  AÉYóà°SG
 äó≤Y  »`̀à`̀dG  áØãμªdG  äÉ`̀YÉ`̀ª`̀à`̀L’G  â`̀¡`̀à`̀fGh
 »YGôj  ÉªH  É¡∏M  ≈`̀ dEG  äÓμ°ûªdG  ¢†©H  πëd
 É¡æe  ,áÑ∏£dG  ídÉ°üeh  Ióéà°ùªdG  ±hô¶dG
 ádhóL IOÉYEGh »FÉ¡ædG ¿Éëàe’G óYƒe ô«NCÉJ
 ¿ƒ¡LGƒj  øjòdG  áÑ∏£∏d  á«°SGQódG  Ωƒ°SôdG
 ºd  ∂`̀ dP  Gó`̀Y  É`̀e  ¬``fCG  kGó`̀cDƒ`̀e  ,á«dÉe  äÉHƒ©°U
 øe á«ª°SQ iƒμ°T  …CG  áeÉ©dG  áfÉeC’G  ≈dEG  Oôj
 »a  ø«∏eÉ©dG  hCG  áÑ∏£dG  ø`̀e  AGƒ`̀°`̀S  á¡L  …CG
 ójó¡J hCG º¡H ¢SÉ°ùªdÉH ≥∏©àJ äÉ©eÉédG √òg
 OOôàJ  ødh  ºd  áeÉ©dG  áfÉeC’G  ¿CGh  ,º¡ëdÉ°üe
 øe ´ƒ`̀f …C’ á`̀eRÓ`̀dG äGAGô```̀LE’G PÉ`̀î`̀JG »`̀a
 ±hô¶dG  √ò`̀g  πãe  »a  á°UÉNh  äGRhÉ`̀é`̀à`̀dG

.áFQÉ£dG á«ë°üdG
 ¢ù∏ée  »a  äÉeóîdG  áæéd  ¢ù«FQ  ó`̀cCGh
 áæé∏dG  ¿CG  ídÉ°üdG  ìhó`̀ª`̀e  ÖFÉædG  ÜGƒ`̀æ`̀dG

 ∫É°üJ’G  ≥jôW  ø`̀Y  Ωƒ`̀«`̀dG  ìÉÑ°U  ™ªàéà°S
 IQGRh  ø`̀e  iƒà°ùªdG  ™«aQ  ó`̀ah  ™`̀e  »FôªdG
 á«HôàdG  ô`̀jRh  º¡°SCGQ  ≈∏Y  º«∏©àdGh  á«HôàdG
 ∑QÉÑe  óªëe  .Oh  »ª«©ædG  óLÉe.O  º«∏©àdGh
 .Oh  äÉeóîdGh  OQGƒª∏d  IQGRƒdG  π«ch  á©ªL
 ¢ù∏éªd  ΩÉ`̀©`̀dG  ø`̀«`̀eC’G  ïjƒ°ûdG  »æ¨dGóÑY

.»dÉ©dG º«∏©àdG

 QÉÑNCG"∫  í`̀jô`̀°`̀ü`̀J  »`̀ a  í`̀dÉ`̀°`̀ü`̀dG  ó```̀ cCGh
 äGóéà°ùe  ¢ûbÉæ«°S  ´ÉªàL’G  ¿CG  "è«∏îdG
 É¡à£Nh  º«∏©àdGh  á«HôàdG  IQGRh  äGOGó©à°SG
 ±hô¶dG πX »a ß©H øY º«∏©àdG  èeÉfôH »a
 º«∏©àdG  äÉ°ù°SDƒe  Ωƒ°SQh  áægGôdG  á«ë°üdG

.äÉ©eÉLh ¢SQGóe øe á°UÉîdG
 ôÑªb QÉªY ÖFÉædG ø∏YCG ,¬JGP ¥É«°ùdG »ah
 ÉªH ¢UÉîdG ´É£≤dG äÉ°ù°SDƒe ¿hÉ©J IQhô°V
 »àdG äGQOÉÑªdG ™e á«ª«∏©àdG äÉ°ù°SDƒªdG É¡«a
 Iô°†M  É¡°SCGQ  ≈∏Y  Ió«°TôdG  IOÉ«≤dG  É¡à≤∏WCG
 ∫BG  ≈°ù«Y  ø`̀H  óªM  ∂∏ªdG  á`̀dÓ`̀é`̀dG  ÖMÉ°U
 Oƒ¡é∏d  ká∏°UGƒeh  ,ióØªdG  OÓÑdG  ∂∏e  áØ«∏N
 IOÉ«≤H  øjôëÑdG  ≥jôa  É¡dòÑj  »àdG  áã«ãëdG
 óªM øH ¿Éª∏°S ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U
 ÖFÉædG ≈∏YC’G óFÉ≤dG ÖFÉf ó¡©dG »dh áØ«∏N ∫BG
 πc  π«¡°ùJ  »a  AGQRƒ`̀dG  ¢ù∏ée ¢ù«Fôd  ∫hC’G

.ø«æWGƒª∏d äGAGôLE’G
 ôªJ  Ωƒ«dG  øjôëÑdG  ¿CG  ≈dEG  ôÑªb  QÉ°TCGh
 ¿hÉ©àdG ™«ªédG ≈∏Y ºàëJ á«FÉæãà°SG ±hô¶H
 RhÉéàd  ÖæL  ≈dEG  kÉÑæL  ±ƒbƒdGh  ∞JÉμàdGh
 ácGô°ûdG  CGóÑe  π«©ØJ  øe  É kbÓ£fG  á`̀eRC’G  √òg
 ™«ªédG  ≈`̀∏`̀Y  Ö``LGƒ``dG  ø`̀e  PEG  ,á«©ªàéªdG
 »a Ö°üJ »àdG äGQOÉÑªdG ºjó≤J »a áªgÉ°ùªdG

 .™«ªédG áë∏°üe

á°UÉîdG á``«ª«∏©àdG äÉ``°ù°SDƒªdG Ωƒ``°SQ å``ëÑd »eƒμM »``HÉ«f ´É``ªàLG

 äGQGOEG AÉYóà°SG :zè«∏îdG QÉÑNCG{`d »dÉ©dG º«∏©àdG ¢ù∏ée ΩÉY ø«eCG
áÑ∏£dG í``dÉ°üeh ±hô``X IÉYGôªH É``¡¡«LƒJh á``°UÉîdG äÉ``©eÉédG

.ïjƒ°ûdG »æ¨dGóÑY .O |
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 á«é«∏N IOÉ«b  á°üNQ ôjhõJ  øªK  ¿É«é«∏N ™aO
 3  øé°ùdÉH  ,á«æjôëH  á°üNôH  É¡dGóÑà°SG  ±ó`̀¡`̀H
 ºμëH  áHƒ≤©dG  õ««ªàdG  áªμëe  äó`̀jCG  å«M  äGƒæ°S
 ÉªμM áLQO ∫hCG áªμëe äQó°UCG ¿CG ó©H äÉHh »FÉ¡f
 OÓÑdG  øY  É«FÉ¡f  ÉªgOÉ©HEÉH  äôeCGh  ø«ª¡àªdG  øé°ùH
 äGQôëªdG IQOÉ°üeh É¡H »°†≤ªdG áHƒ≤©dG ò«ØæJ Ö≤Y
 øeh  ºμëdG  ±ÉæÄà°S’G  áªμëe  äó`̀jCG  ºK  ,IQhõ`̀ª`̀dG

.õ««ªàdG áªμëe Égó©H
 º¡àªdG  ±ô©J  Ö∏W  ≈dEG  á©bGƒdG  π«°UÉØJ  Oƒ©Jh
 »fÉãdG  Ωƒ`̀≤`̀j  ¿CG  ≈`̀∏`̀Y  É`̀≤`̀Ø`̀JGh  »`̀fÉ`̀ã`̀dG  ≈`̀∏`̀Y  ∫hC’G
 ≈àM  á«é«∏N  á`̀dhO  øe  ¬d  IOÉ«b  á°üNQ  êGôîà°SÉH
 ΩÉ≤a ,øjôëÑdG áμ∏ªe »a iôNCÉH É¡dGóÑà°SG øe øμªàj
 ¬æe  π°üM  ¿CG  ó©H  ¬d  É¡ª∏°Sh  á°üNôdG  ∂∏J  QÉ°†MEÉH

.GQÉæjO 60 ≠∏Ñe ≈∏Y
 ∞Xƒª∏d  IQhõªdG  á°üNôdG  ∫hC’G  º¡àªdG  Ωó`̀bh
 iôNCÉH  É¡dGóÑà°S’  Qhôª∏d  áeÉ©dG  IQGOE’ÉH  ¢üàîªdG
 »a  ,á°üNôdG  êGôîà°SG  øe  øμªJ  π©ØdÉHh  á«æjôëH
 ádhódÉH  á«∏NGódG  IQGRh øe IOÉaEG  äOQh …òdG  âbƒdG
 ∫hC’G º¡àªdG É¡ª∏°S »àdG á°üNôdG ¿CÉH ó«ØJ á«é«∏îdG

.¬«∏Y ¢†Ñ≤dG ºàa ,IQhõe
 ¿ƒ°†Z »a Éª¡fCG ø«ª¡àª∏d áeÉ©dG áHÉ«ædG â¡Lhh
 GQhõe É°UÉN GQôëe πª©à°SG ∫hC’G º¡àªdG 2013 ΩÉY
 IQGRh  ≈``̀ dEG  É`̀gQhó`̀°`̀U  Üƒ°ùæe  IOÉ`̀«`̀b  á`̀°`̀ü`̀NQ  ƒ`̀g

 áeÉ©dG  IQGOEÓ``̀d  É¡eób  ¿CÉ`̀H  á«é«∏N  ádhóH  á«∏NGódG
 IOÉ«b  á°üNôH  É¡dGóÑà°S’  øjôëÑdG  áμ∏ªªH  Qhôª∏d

.ÉgôjhõàH ¬ª∏Y ™e á«æjôëH
 IóYÉ°ùªdGh ¥ÉØJ’G »≤jô£H ∑ôà°TG »fÉãdG º¡àªdG
 ´ƒ°Vƒe QhõªdG QôëªdG ∫Éª©à°SG »a ∫hC’G º¡àªdG ™e
 Üƒ°ùæªdG  IOÉ`̀«`̀≤`̀dG  á°üNQ  ¬`̀d  Ö∏L  ¿CÉ``̀H  ’hG  óæÑdG
 á«é«∏îdG  á`̀dhó`̀dÉ`̀H  á«∏NGódG  IQGRh  ≈``dEG  É`̀gQhó`̀°`̀U
 áμ∏ªªH Qhôª∏d áeÉ©dG IQGOE’G ≈dEG É¡ªjó≤J ¬æe Ö∏Wh
 âªàa  á«æjôëH  IOÉ«b  á°üNôH  É¡dGóÑà°S’  øjôëÑdG

.IóYÉ°ùªdG ∂∏Jh ¥ÉØJ’G ∂dP ≈∏Y AÉæH áªjôédG
 ≥jô£H  Écôà°TG  Éª¡fG  ø«ª¡àªdG  ≈`̀ dEG  â`̀¡`̀Lhh
 ÜÉμJQG  »a  á«ædG  ø°ùM  ΩÉ`̀Y  ∞Xƒe  ™e  IóYÉ°ùªdG
 á°UÉN  IOÉ«b  á°üNQ  ƒ`̀gh  ¢UÉN  Qôëe  »a  ôjhõJ
 á©bGh  π©éH  Qhôª∏d  áeÉ©dG  IQGO’G  ø`̀e  IQOÉ`̀°`̀ü`̀dG
 Éª¡ª∏Y  ™``e  áë«ë°U  á``©``bGh  IQƒ``°``U  »``a  IQhõ````e
 ∫hC’G  º¡àªdG  ™e  »fÉãdG  º¡àªdG  ≥ØJG  ¿CÉH  ÉgôjhõàH
 Üƒ°ùæe  IQhõ```̀e  IOÉ`̀«`̀b  á`̀°`̀ü`̀NQ  ¬`̀d  Ö∏éj  ¿G  ≈`̀∏`̀Y
 ΩÉbh  á«é«∏N  ádhóH  á«∏NGódG  IQGRh  ≈`̀dEG  ÉgQhó°U
 IQÉªà°SG äÉfÉ«Hh ΩÉ©dG ∞XƒªdG ≈dEG É¡ª«∏°ùàH ∫hC’G
 ≈∏Y  π°UÉM  ¬`̀fCÉ`̀H  IOÉ«≤dG  á°üNQh  º∏©àdG  á°üNQ
 ∫ÉM  ∂``̀dPh  á≤«≤ë∏d  É`̀aÓ`̀N  á«é«∏N  IOÉ`̀«`̀b  á°üNQ
 ÉgQôM  »àdG  äÉeƒ∏©ªdG  ∂∏J  ≈∏Y  AÉæHh  ÉgôjôëJ

.á°üNôdG ∂∏J QGó°UG ºJ ΩÉ©dG ∞XƒªdG

 áHƒ≤Y  õ««ªàdG  áªμëe  â¨dCG
 AÉØNEÉH  ¿Góe øY á«°ùæédG •É≤°SEG
 Ühô``¡``dG á`̀«`̀°`̀†`̀b »``̀a ø`̀«`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀e
 áWô°T  π`̀LQ  πàbh  ƒL  øé°S  øe
 äó```̀jCG É`̀ª`̀«`̀a ,á``ë``∏``°``SCG IRÉ```«```Mh
 óHDƒªdG  øé°ùdG  áHƒ≤Y  áªμëªdG

.¬≤ëH
 äÉ`̀¡`̀é`̀dG äÉ``̀jô``̀ë``̀J â```fÉ```ch
 º¡àªdG  ôà°ùJ  øY  âØ°ûc  á«æeC’G
 kÉ`̀«`̀æ`̀eCG  ø«Hƒ∏£ªdG  ø`̀e  Oó``̀Y  ≈`̀∏`̀Y
 ÉjÉ°†b  º`̀¡`̀HÉ`̀μ`̀JQG  ô``̀KEG  º`̀¡`̀FGƒ`̀jEGh
 ,áWô°ûdG ∫ÉLQ óMCG πàbh ,á«HÉgQEG
 õcôªH  AÉæé°ùdG  øe  OóY  Öjô¡Jh

.ƒL øé°ùH π«gCÉàdGh ìÓ°UE’G
 ±Gô``̀à``̀YG º`̀¡`̀à`̀ª`̀dG §`̀Ñ`̀°`̀†`̀Hh

 ,2017  ôjÉæj  ô¡°T  ájGóH  »a  ¬fCÉH
 èeÉfôH  ôÑY  ¬≤«≤°T  ¬©e  π°UGƒJ
 ≈dEG  ¬LƒàdÉH  ¬Ø∏ch  (ΩGô¨à°ùfG)
 øe  OóY  ΩÓà°S’  ™Ñ«°UƒH  IôÑ≤e
 »a  º`̀¡`̀FGƒ`̀jEGh  É`̀«`̀æ`̀eCG  ø«Hƒ∏£ªdG
 ≥``̀aGhh  ,QÉ``̀HQÉ``̀H  á≤£æªH  ¬à≤°T
 4 ™`̀e  πHÉ≤Jh ∑É`̀æ`̀g  ≈``̀dEG  ¬`̀Lƒ`̀Jh
 Iô°ù¨dG É°VQ º¡æ«H øe{ ø«eƒμëe
 áWô°ûdG  áehÉ≤e  ∫Ó`̀N  πàb  …ò`̀dG
 ≈`̀dEG  Üô`̀¡`̀dG  ¬`̀à`̀dhÉ`̀ë`̀eh  ìÓ°ùdÉH
 ¿CG  ≈dEG  QÉ°TCGh  ,zôëÑdG  ôÑY  ¿GôjEG
 AGOƒ°S  áÑ«≤M  πªëj  ¿Éc  ºgóMCG
 ≈∏Y …ƒàëJ É¡fCG ø«ÑJ ¿RƒdG á∏«≤K
 ,±ƒμæ°TÓc  ìÓ°Sh  Oôa  »MÓ°S
 ¿ƒeƒμëªdG  åμe  ó`̀bh  ,Iô`̀«`̀NPh

.™«HÉ°SCG 3 »dGƒM ¬à≤°T »a
 º∏°ùJ  ¬≤«≤°T  ¬`̀æ`̀e  Ö`̀∏`̀W  º``K
 ¬fCG  ó©H  Éª«a  ¬d  ø«ÑJ  ôNBG  ¢üî°T
 πà≤H  º¡àeh  ƒL  øé°S  øe  ÜQÉ`̀g
 ∂∏J  ∫Ó`̀Nh  ,áWô°ûdG  ∫É`̀LQ  ó`̀MCG
 ∞JGƒg  íFGô°T  º¡d  Ö∏L  IôàØdG
 ,ÉjôK  ôNBGh k’É≤f  É kØJÉgh ¢ùHÓeh
 º¡∏«°UƒàH  ΩÉ`̀b  ºK  ,á«dÉe  ≠dÉÑeh
 ∑Éægh ,QÉHQÉH á≤£æªH ôëÑdG Üôb
 â`̀¡`̀à`̀fGh  ô```̀NBG  ¢üî°T  º¡ª∏°ùJ

.∂dP óæY ¬àª¡e
 á`̀eÉ`̀©`̀ dG á``̀HÉ``̀«``̀æ``̀dG â````̀dÉ````̀MCGh
 IRÉ«M  º¡àH  áªcÉëªdG  ≈dEG  º¡àªdG
 ô«¨H  ô```̀FÉ```̀NPh  á``̀ jQÉ``̀ f  á`̀ë`̀ ∏`̀ °`̀ SCG
 ,»HÉgQEG  ¢Vô¨d  kGò«ØæJ  ;¢ü«NôJ

 äÉ`̀jÉ`̀æ`̀L »``̀a ø`̀«`̀ª`̀¡`̀à`̀e AÉ```̀Ø```̀NEGh
 óHDƒªdG  øé°ùdGh  ΩGóYE’G  É¡àHƒ≤Y
 øcÉ°ùeh øcÉeCG ô«HóJh ,âbDƒªdGh
 øé°ùdÉH á«HÉgQEG äÉYÉªL AÉ°†YC’
 ∫hCG  á`̀ª`̀μ`̀ë`̀e  â`̀ª`̀μ`̀Mh  ,ó``̀HDƒ``̀ª``̀dG
 óHDƒªdG øé°ùdÉH º¡àªdG ≈∏Y áLQO
 äô```̀eCGh  QÉ``̀æ``̀jO  500  á``̀eGô``̀¨``̀dGh
 IQOÉ``°``ü``eh ¬`̀à`̀«`̀°`̀ù`̀æ`̀L •É`̀≤`̀ °`̀ SEÉ`̀ H
 ºμëdG  ≈∏Y  ø©£a  ,äÉWƒÑ°†ªdG
 áªμëªdG  â`̀°`̀†`̀bh  ±É`̀æ`̀Ä`̀à`̀°`̀S’É`̀H
 »`̀ah ,Ó`̀μ`̀°`̀T ±É`̀æ`̀Ä`̀à`̀°`̀S’G ∫ƒ`̀Ñ`̀≤`̀H
 ºμëdG  ó«jCÉJh  ¬°†aôH  ´ƒ°VƒªdG
 áªμëe  ΩÉ``̀eCG  ø©£a  ,∞fCÉà°ùªdG

.õ««ªàdG
 »a  õ««ªàdG  áªμëe  â`̀ dÉ`̀ bh

 á«fÉãdG  Iô≤ØdG  ¿EG  ºμëdG  äÉ«ã«M
 áªμëe  ¿ƒfÉb  øe  33  IOÉ`̀ª`̀dG  øe
 ¢†≤æJ  ¿CG  É`̀¡`̀d  ∫ƒ``î``J  õ`̀«`̀«`̀ª`̀à`̀dG
 AÉ≤∏J  øe  º¡àªdG  áë∏°üªd  ºμëdG
 hCG  ºμëdG  ó©H  Qó`̀°`̀U  GPEG  º¡àªdG
 ≈∏Y …ô°ùj ¿ƒfÉb ¬«a π°üØdG πÑb
 ¬fEG  å«Mh  ,º¡àª∏d  í∏°UCG  á©bGƒdG
 16  º`̀bQ  ¿ƒfÉ≤H  Ωƒ°SôªdG  Qó°U
 ΩÉμMCG  ¢†©H  πjó©àH  2019 áæ°ùd
 ,1963  ΩÉ©d  á«æjôëÑdG  á«°ùæédG
 ¢†≤f ø«©àjh º¡àª∏d í∏°UC’G ƒgh
 AÉ¨dEÉH  ¬ë«ë°üJh  É«FõL  ºμëdG
 »°†≤ªdG  á«°ùæédG  •É≤°SEG  áHƒ≤Y
 GóY  Éª«a  ó«jCÉJh  ,øYÉ£dG  ≈∏Y  É¡H

.∂dP

á`̀ «`̀ °`̀ ù`̀ æ`̀ é`̀ dG •É````≤````°````SEG AÉ``````¨``````dEGh ó````HDƒ````ª````dG ó```̀ «```̀ jCÉ```̀ J
zƒ`````̀ L{ ø`````̀ e Ühô``````̀ ¡``````̀ dG á``̀ «``̀ °``̀ †``̀ b »`````̀ a ¿Gó`````````̀ e ø`````̀ Y

 OGƒ`̀ª`̀dG  »WÉ©àH  º¡àe  ≈∏Y  ¢†Ñ≤dG  á«∏ªY  äOÉ``̀b
 èjhôàd  »HÉ°üY  π«μ°ûJ  ≈∏Y  ¢†Ñ≤dG  ≈`̀ dG  IQó`̀î`̀ª`̀dG
 å«M ,äÉ`̀jƒ`̀«`̀°`̀SBG  4  º°†j  IQó`̀î`̀ª`̀dG  OGƒ`̀ª`̀dG  »`̀WÉ`̀©`̀Jh
 áHƒ≤Y øe º¡àe AÉØYEÉH iôÑμdG á«FÉæédG áªμëªdG â°†b
 5 øé°ùdÉH â°†bh ø«ª¡àªdG »bÉH øY √OÉ°TQE’ QÉéJ’G
 »WÉ©à∏d äÉjƒ«°SBG 4 ¢ùÑMh øjôNBG áKÓK ≈∏Y äGƒæ°S

.áHƒ≤©dG ò«ØæJ Ö≤Y OÓÑdG øY øgOÉ©HEÉH äôeCGh
 â≤∏J  äGQóîªdG  áëaÉμªd  áeÉ©dG  IQGOE’G  âfÉch
 IQóîªdG  OGƒª∏d  ∫hC’G  º¡àªdG  RGô`̀MEÉ`̀H  ó«ØJ  äÉeƒ∏©e
 ájô°ùdG QOÉ°üªdG óMCG ∞«∏μJ ºJh »WÉ©àdGh ™«ÑdG ó°ü≤H
 Ée  AGô`̀°`̀T  ≈∏Y  ¥É`̀Ø`̀J’G  º`̀Jh  º¡àªdG  ™`̀e  π°UGƒJ  …ò``dG
 ô«ØédG á≤£æªH º«∏°ùàdG ¿ƒμj ¿CG  ≈∏Y GQÉæjO 50 ¬àª«b
 π°üJG …òdG º¡àªdG AÉ≤∏d …ô°ùdG Qó°üªdG ¬LƒJ π©ØdÉHh
 äGQóîªdÉH ¬FÉbó°UCG óMCG π°Sô«°S ¬fCG √ôÑNCGh Qó°üªdÉH
 ≠∏ÑªdG º∏à°SGh ¢üî°T ô°†M π©ØdÉHh √Qƒ°†M øe ’óH
 OGƒªdG  …ô°ùdG  Qó°üªdG  º«∏°ùàH  ΩÉbh  Qƒ°üªdG  …ó≤ædG

.IQóîªdG
 »≤àdGh ådÉãdG º¡àªdG ¬fCG ø«ÑJh ¢üî°ûdG ™ÑàJ ºJh
 Éª¡£Ñ°V  º`̀Jh  á°ùeÉîdG  áª¡àªdG  »`̀gh  ájƒ«°SBG  IÉàa
 Éªc º¡àªdG øe ƒÑ°ûdG IOÉe AGô°ûd äô°†M É¡fCG âaôàYGh
 ∫hC’G  º¡àªdG  ÜÉ°ùëd  ™«ÑdÉH  ΩÉb  ¬fCG  ôNB’G  ƒg  ±ôàYG
 º¡àªdG  á≤aôH  á«æeCG  Iƒb  â¡Lƒàa  ,¬fGƒæY  øY  ó°TQCGh
 ôãYh  ¬«∏Y  ¢†Ñ≤dG  º`̀Jh  ∫hC’G  º¡àªdG  ô≤e  ≈`̀dEG  ådÉãdG
 ƒÑ°ûdG  IOÉe  ≈∏Y  …ƒàëJ  ¢SÉ«cCG  á°ùªN  ≈∏Y  ¬JRƒëH

.™«ÑdG á∏«°üM QÉæjO 600 øe ôãcCGh ø«eÉà«aÉà«ªdGh
 á«©«ÑW  ô`̀«`̀Z  á`̀dÉ`̀ë`̀H  qø``̀c  äÉ`̀«`̀à`̀a  3  §Ñ°V  º`̀J  É`̀ª`̀c
 á°SOÉ°ùdG  ø``̀gh  IQó`̀î`̀ª`̀dG  OGƒ`̀ª`̀∏`̀d  ø¡«WÉ©J  ø`̀«`̀Ñ`̀Jh
 Qó°üe  øY  ∫hC’G  º¡àªdG  ∫GDƒ°ùHh  ,áæeÉãdGh  á©HÉ°ùdGh
 ¢üî°T øe É¡«∏Y π°üëàj ¬fCÉH ±ôàYG IQóîªdG OGƒªdG
 ióHGh  ôjódG  á≤£æªH  øμ°ùj  å«M  ™HGôdG  º¡àªdG  ƒgh
 π°UGƒJ  π©ØdÉHh  ¬«∏Y  ¢†Ñ≤dG  »a  IóYÉ°ùª∏d  √OGó©à°SG
 ô«NC’G  ≥aGhh  ƒÑ°ûdG  Qóîe  øe  äÉeGôL  5  AGô°ûd  ¬©e
 º¡àªdG  ≈∏Y  ¢†Ñ≤dG  º`̀Jh  á«æeCG  Iƒ`̀b  â¡LƒJ  π©ØdÉHh

 áaÉ°VE’ÉH  IQóîªdG  OGƒªdG  øe á«ªc  ≈∏Y ¬JRƒëH ôãYh
 ¬fCG  ±ôàYGh ,™«ÑdG  á∏«°üM áØ∏àîe äÓª©H ∫GƒeCG  ≈dEG
 á«æeCG Iƒb â¡LƒJ å«M »fÉãdG º¡àªdG øe É¡«∏Y π°üëàj
 IQóîªdG  OGƒªdG  øe  á«ªc  ≈∏Y  ¬JRƒëH  ôãYh  ¬£Ñ°†d

 .™«ÑdG á∏«°üM QÉæjO ∞dCGh
 »a  º`̀¡`̀fCG  ø«ª¡àªdG  ≈`̀ dG  áeÉ©dG  áHÉ«ædG  äó`̀æ`̀°`̀SCGh
 á¶aÉëe  ø``̀eCG  Iô`̀FGó`̀H  2019h  2018  »`̀eÉ`̀Y  ¿ƒ°†Z
 GƒYÉH  ™HGôdG  ≈dEG  ∫hC’G  øe  ¿ƒª¡àªdG  :’hCG  ,áª°UÉ©dG
 É¡H ìô°üªdG ∫GƒMC’G ô«Z »a É«∏≤Y GôKDƒe QÉéJ’G ó°ü≤H
 GhRÉM  á©HÉ°ùdG  ≈dEG  ∫hC’G  øe  ¿ƒª¡àªdG  :É«fÉK  .ÉfƒfÉb
 »a É«∏≤Y GôKDƒe »WÉ©àdG  ó°ü≤H  IQóîe OGƒe GhRôMGh
 É¡fCG áæeÉãdG áª¡àª∏dh ,ÉfƒfÉb É¡H ìô°üªdG ∫GƒMC’G ô«Z
 QóîªdG ¢û«°ûëdG IOÉe »WÉ©àdG ó°ü≤H äRôMCGh äRÉM
 ìô°üªdG  ∫GƒMC’G  ô«Z  »a  ø«eÉà«aÉà«ªdG  É«∏≤Y  GôKDƒeh
 áæeÉãdG  ≈dEG  á°ùeÉîdG  øe  äÉª¡àªdG  :É©HGQ  ,ÉfƒfÉb  É¡H
 á°üNQ â¡àfG ¿CÉH áYhô°ûe ô«Z á≤jô£H OÓÑdG »a øªbCG

.ÉgójóéàH øª≤j ºdh ø¡àeÉbEG
 ¬≤M  »a  äôaGƒJ  ∫hC’G  º¡àªdG  ¿G  áªμëªdG  âdÉbh
 2007  áæ°ùd  15  º`̀bQ  ¿ƒfÉ≤dG  ø`̀e  53  IOÉ`̀ª`̀dG  •hô`̀°`̀T
 øe ≈Ø©ªdG »a á«∏≤©dG äGôKDƒªdGh IQóîªdG OGƒªdG ¿CÉ°ûH
 Qó°üe ôNG ≈∏Y ¢†Ñ≤dG »a áªgÉ°ùe ióHCG ¬fƒc áHƒ≤©dG
 √ò¡dh ,ÜÉ≤©dG øe ¬FÉØYEÉH ¬©e »°†≤Jh ,IQóîªdG OGƒª∏d
 ÜÉ≤©dG øe ∫hC’G º¡àªdG AÉØYEÉH áªμëªdG âªμM ÜÉÑ°SC’G
 ¬àÑbÉ©eh  QÉéJ’G  ó°ü≤H  IQóîªdG  OGƒªdG  ™«H  áª¡J  øY
 áª¡J  øY  QÉæjO  áFÉe  áeGôZh  ô¡°TCG  áà°S  Ióe  ¢ùÑëdÉH

.»WÉ©àdG
 ™HGôdGh ådÉãdGh »fÉãdG ø«ª¡àªdG áÑbÉ©ªH â°†b Éªc
 πμd  QÉ`̀æ`̀jO  ±’BG  3  á`̀eGô`̀Zh  äGƒæ°S  5  Ióªd  øé°ùdÉH
 á©HÉ°ùdGh á°SOÉ°ùdGh á°ùeÉîdG äÉª¡àªdG áÑbÉ©eh ,º¡æe
 áª¡J  øY  QÉæjO  áFÉe  áeGôZh  ô¡°TCG  áà°S  Ióªd  áæeÉãdGh
 áª¡J øY ΩÉjCG Iô°ûY Ióªd ¢ùÑëdÉH ø¡àÑbÉ©eh »WÉ©àdG
 ò«ØæJ Ö≤Y OÓÑdG  øY øgOÉ©HEGh áYhô°ûªdG  ô«Z áeÉbE’G

.áHƒ≤©dG

á`̀HÉ`̀°`̀ü`̀Y ø```Y ∞`̀ °`̀ û`̀μ`̀ j ƒ`̀Ñ`̀ °`̀û`̀ ∏`̀ d •É``©``à``e
ø«ª¡àe  8  º`̀ °`̀†`̀J  »`̀ WÉ`̀ ©`̀ à`̀ dGh  QÉ``é``JÓ``d

 zø```````̀eC’G{ è``̀ eÉ``̀ fô``̀ H ¢``̀û``̀bÉ``̀æ``̀j
 GóZ  ´Gò`̀J  »àdG  ¬à≤∏M  »a  »``̀YGPE’G
 É¡JòîJG  »àdG  äGƒ£îdG  z¢ù«ªîdG{
 äGRGƒédGh á«°ùæédG ¿hDƒ°T øe πc
 á``̀eÉ``̀©``̀dG  IQGOE’Gh  á``````̀eÉ``````̀bE’Gh
 á«FÉbƒdG  ô«HGóàdG  øª°V  ,Qhô`̀ª`̀∏`̀d
 øe  óë∏d  ájRGôàM’G  äGAGô```̀LE’Gh
 øe »àdGh ,ÉfhQƒc ¢Shô«a QÉ°ûàfG
 .»YÉªàL’G  óYÉÑàdG  õjõ©J  É¡æ«H
 Ö«≤ædG øe kÓc èeÉfôÑdG ∞«°†à°ùjh

 äÉbÓ©dG  ´ôa  ¢ù«FQ  ∫ÉªL  ∞°Sƒj
 á«°ùæédG  ¿hDƒ°ûH  ΩÓ`̀YE’Gh  áeÉ©dG
 ¢ù«bƒH  ódÉN  Ö«≤ædGh  äGRGƒédGh
 ¿hDƒ°ûdG áÑ©°T ¢ù«FQ ∫ÉªYCÉH ºFÉ≤dG

.Qhôª∏d áeÉ©dG IQGOE’ÉH á«fƒfÉ≤dG
 á≤HÉ°ùe  è`̀eÉ`̀fô`̀Ñ`̀ dG  π`̀∏`̀î`̀à`̀Jh
 º¡æμªjh ø«cQÉ°ûª∏d ájó≤f õFGƒLh

.17684888 ∞JÉg ≈∏Y ∫É°üJ’G
 »``````̀YGPE’G zø````````̀eC’G{ è``̀eÉ``̀fô``̀H
 á`̀eÉ`̀©`̀dG  IQGOE’G  ¬``̀eó``̀≤``̀Jh  √ó``̀©``̀J

 IQGRƒ``H  á`̀«`̀æ`̀eC’G  áaÉ≤ãdGh  ΩÓ`̀YEÓ`̀d
 áμ∏ªe áYGPEG ™e ¿hÉ©àdÉH ,á«∏NGódG
 ΩÉªJ »a ¢ù«ªN πc åÑjh ,øjôëÑdG
 áLƒªdG  ≈∏Y  G kô`̀¡`̀X  1^00  áYÉ°ùdG
 ºjó≤J  ø`̀e  á≤∏ëdGh  FM102^3
 áî«°Th  ΩOBG  ó`̀«`̀Y  º`̀°`̀SÉ`̀L  Ö`̀«`̀≤`̀æ`̀dG
 Ihôe  ΩRÓªdG  êGôNEG  øeh  »fÉjõdG
 òØæªdG  êô`̀î`̀ª`̀ dGh  êGô`̀©`̀ª`̀ dG  ó`̀ª`̀M
 øªMôdGóÑY  »`̀fÉ`̀K  ΩRÓ``̀e  óYÉ°ùe

 .»£ÑdG

äGRGƒ``édG  õ``jõ©J  ¢``ûbÉæj  »``YGPE’G  zø``eC’G{
É``fhQƒc ø``e ó``ë∏d á``«FÉbƒdG ô``«HGóàdG Qhô``ªdGh 

 áHÉ«æH  áHÉ«ædG  ¢ù«FQ  ºà¨dG  ó`̀ª`̀MCG  ìô°U
 áeÉ©dG  áHÉ«ædG  ¿CÉ`̀H  áeÉ©dG  äÉ¡édGh  äGQGRƒ``̀dG
 ∫ÉëªdG  ø`̀e  Oó`̀Y  áØdÉîe  »`̀a  ≥«≤ëàdG  äô°TÉH
 áØdÉîeh  …RGô``̀à``̀M’G  ≥∏¨dG  QGô`̀≤`̀ d  á`̀jQÉ`̀é`̀à`̀dG
 ø«©àj  »àdG  á«ë°üdG  äGAGô`̀LE’Gh  äÉWGôà°T’G
 ™æeh  AGƒ`̀à`̀M’  ájQÉéàdG  ∫ÉëªdG  »`̀a  É¡YÉÑJG

.óéà°ùªdG ÉfhQƒc ¢Shô«a QÉ°ûàfG
 â¨∏HCG  ó`̀b  á`̀eÉ`̀©`̀dG  áë°üdG  IQGOEG  â`̀fÉ`̀ch
 äGAGô```̀LE’G  ájQÉéJ  äÓëe  çÓ`̀K  áØdÉîe  ø`̀Y
 ÉfhQƒc  ¢Shô«a  QÉ°ûàfG  ™æªd  IQô≤ªdG  á«ë°üdG

 ºjó≤àH »gÉ≤ªdG  óMCG  ΩÉ«b ø«ÑJ å«M ,óéà°ùªdG
 ΩóY  âÑK  Éªc  ,πëªdG  êQÉ`̀N  øFÉHõ∏d  á°û«°ûdG
 äÉWGôà°T’ÉH  á«FGòZ  OGƒ`̀e  ™«H  »∏ëe  ΩGõ`̀à`̀dG
 º°ùL  IQGô`̀M  áLQO  ¢SÉ«b  Ωó©H  ∂dPh  á«ë°üdG
 ΩóYh  πëªdG  º¡dƒNO  πÑb  ø«∏eÉ©dGh  øFÉHõdG
 ,º¡æ«H  Éª«a  ôàe  áaÉ°ùe  ∑ôàd  øFÉHõdG  ¬«LƒJ
 ¥ƒ°ùàdG  äÉHôY º«≤©Jh ∞«¶æàH  ΩGõàd’G  ΩóYh
 ø«∏eÉ©dG  ΩGõ`̀à`̀dG  Ωó`̀Yh  ,ΩGóîà°S’G  ó©Hh  πÑb

.äGRÉØ≤dG ∫Éª©à°SÉH Éª¡«a
 »a  É¡JÉ≤«≤ëJ  áeÉ©dG  áHÉ«ædG  äô°TÉH  óbh

 äôeCGh ø«ª¡àªdG  âHƒéà°SG  å«M ,™FÉbƒdG  ∂∏J
 á«dÉe ádÉØμH ≈¡≤ªdG ÖMÉ°U º¡àªdG π«Ñ°S AÓNEÉH
 á«dÉe ádÉØμH øjôNB’G ø«ª¡àªdGh QÉæjO ÉØdCG ÉgQób
 º¡àdÉME’  G kó«¡ªJ  ,Éª¡æe  πμd  QÉæjO  ∞`̀dCG  ÉgQób
 äÓëªdG  ≈dEG  áaÉ°VE’ÉH  ,á«FÉæédG  áªcÉëªdG  ≈dG
 å«M  ,ájQÉÑàYG  ¢UÉî°TCÉc  áØdÉîªdG  ájQÉéàdG
 ô«HGóàdGh  äGAGô``̀LE’G  áØdÉîe  øY  ¿ƒfÉ≤dG  Qôb
 çÓK  ≈`̀dEG  π°üj  …ò`̀dG  ¢ùÑëdG  áHƒ≤Y  á«ë°üdG
 Iô°ûY ≈```̀ dEG  π`̀°`̀ü`̀J  »`̀ à`̀ dG  á``̀eGô``̀¨``̀dGh äGƒ`̀æ`̀ °`̀S
 É¡«a  â©bh  »àdG  ∫ÉëªdG  ºjô¨Jh  ,QÉæjO  ±’BG

.áeGô¨dG ∂∏J ∞©°†H äÉØdÉîªdG
 áHÉ«ædG  ¢`̀ù`̀«`̀FQ  ó```̀cCG  iô```̀NCG  á`̀«`̀MÉ`̀f  ø``̀eh
 ≈∏Y  ¢UôëdG  ó°TCG  ¢UôëJ  áeÉ©dG  áHÉ«ædG  ¿CG
 ¥ôîj øe πc  ó°V ΩõëH ¿ƒfÉ≤dG  ΩÉμMCG  ≥«Ñ£J
 ,á°VhôØªdG  á«ë°üdG  ô`̀«`̀HGó`̀à`̀dGh  äGAGô````̀LE’G
 øe  ∫ÉæJ  Oó°üdG  Gò`̀g  »a  áªjôédG  ¿CG  á°UÉNh
 πμ°ûH ô£î∏d  ¬àeÓ°S ¢Vô©Jh √ô°SCÉH  ™ªàéªdG
 äÉ¡édG É¡dòÑJ »àdG Oƒ¡édG ¢Vƒ≤J Éªc ,ô°TÉÑe
 Gòg  ≈∏Y  Iô£«°ùdG  π`̀LCG  øe  áμ∏ªªdÉH  á«æ©ªdG

.¬«∏Y AÉ°†≤dGh ¬«°ûØJ ¿hO ádƒ∏«ëdGh AÉHƒdG

á`̀ª`̀cÉ`̀ë`̀ª`̀dG ≈````̀ dEG á``̀jQÉ``̀é``̀J äÓ``̀ë``̀e ÜÉ``̀ë``̀ °``̀UCG á```̀dÉ```̀MEG
É`̀ fhQƒ`̀ c  ø`̀ e  ó`̀ ë`̀ dG  äÉ`̀ WGô`̀ à`̀ °`̀ TGh  ≥`̀∏`̀¨`̀dG  QGô```̀b  áØdÉîªd

 ¿ÉfóY áHÉ«ædG ¢ù«FQ ìô°U
 iô¨°üdG áªμëªdG ¿CÉH »YGOƒdG
 ¢`̀ù`̀eCG äQó``̀°``̀UCG ó`̀ b á`̀«`̀FÉ`̀æ`̀é`̀dG
 á°UÉîdG  á«°†≤dG  »`̀a  É¡ªμM
 AGôLEG ò«ØæJ øY Ö«ÑW ´ÉæàeÉH
 ¢VhôØªdG  ∫õæªdG  »`̀a  ∫õ`̀©`̀dG
 ¢Vôe QÉ°ûàfG ™æe ¢Vô¨d ¬«∏Y
 ¬°†jô©Jh  óéà°ùªdG  É`̀fhQƒ`̀c
 â°†b å`̀«`̀M ,ihó`̀©`̀∏`̀ d  ô`̀«`̀¨`̀dG
 ¬`̀à`̀Ñ`̀bÉ`̀©`̀eh º``¡``à``ª``dG á````̀fGOEÉ````̀H
 PÉØædG  ™e  ô¡°T  Ióªd  ¢ùÑëdÉH
 Ö°ùf  ÉªY QÉæjO  »ØdCG  ¬ªjô¨Jh

.É k«FÉ¡f OÓÑdG øY √OÉ©HEGh ¬«dEG
 á`̀ë`̀°`̀ü`̀dG  IQGOEG  â```fÉ```ch

 º¡àªdG  ¿CÉ``̀H  â¨∏HCG  ó`̀b  áeÉ©dG
 ádhO  øe  øjôëÑdG  ≈`̀dEG  Ωób  ób
 É``fhQƒ``c ¢`̀Shô`̀«`̀Ø`̀H IAƒ``̀Hƒ``̀e
 ¬æe  áæ«Y  ò`̀NCG  ºJh  ,óéà°ùªdG
 Ö«Ñ£dG  ¬¨∏HCG  ó`̀bh  ,¢üëØ∏d
 »a ¬``̀dõ``̀Y QGô``̀≤``̀ H ¢`̀ü`̀à`̀î`̀ª`̀dG
 É keƒj  ô°ûY  á©HQCG  Ióªd  ∫õæªdG
 á`̀©`̀Ñ`̀à`̀ª`̀dG äGAGô````̀LEÓ````̀ d É``̀ k≤``̀ ah
 »àdG  ∫hó`̀dG  øe  ø«eOÉ≤dG  AGREG
 É``fhQƒ``c ¢`̀Shô`̀ «`̀ a É`̀¡`̀«`̀a ô`̀¡`̀X
 ¬à©HÉàe  ∫ÓN  øeh  ,óéà°ùªdG
 ∫õ`̀©`̀dG  AGô```̀LEG  ¬àØdÉîe  ø«ÑJ
 »àdG IOÉ`̀«`̀©`̀dG ≈``̀dEG  ¬`̀Lƒ`̀J ¿CÉ``̀H
 ø«∏eÉ©dG  §`̀dÉ`̀Nh  É¡«a  πª©j

 Éª«a  ≈`̀°`̀Vô`̀ª`̀dG  êÓ``̀Y  ô`̀°`̀TÉ`̀Hh
 ÉfhQƒc ¢Shô«ØH ¬àHÉ°UG ø«ÑJ
 øjôNB’G  ¢VôY  Éªe  óéà°ùªdG

 .ihó©∏d
 áeÉ©dG  áHÉ«ædG  äô°TÉH óbh
 ≈dEG  â©ªà°SG  å«M  É¡JÉ≤«≤ëJ
 ô°TÉH  …ò```̀dG  Ö`̀«`̀Ñ`̀£`̀dG  IOÉ`̀¡`̀°`̀T
 ≈dEG  ¬dƒ°Uh óæY º¡àªdG ¢üëa
 º¡àªdG  âHƒéà°SG  Éªc  ,OÓÑdG
 ¢VôªdG øe √DhÉØ°T âÑK Ée ó©H
 ô`̀«`̀Hó`̀à`̀d ¬`̀YÉ`̀ °`̀†`̀NEÉ`̀ H äô``````eCGh
 ¬`̀à`̀dÉ`̀MEÉ`̀Hh ,á`̀jô`̀Ñ`̀é`̀dG á``̀eÉ``̀bE’G
 »àdG  á°üàîªdG  áªμëªdG  ≈`̀ dEG

.Ωó≤àªdG É¡ªμM äQó°UCG

 øH ¬∏dGóÑY QÉ°ûà°ùªdG ∞°ûc
 áªμëe  ¢ù«FQ  ø«æ«YƒÑdG  ø°ùM
 ¢ù∏éªdG  ¢ù«FQ  ÖFÉf  õ««ªàdG
 »a  Aó`̀Ñ`̀ dG  ø`̀Y  AÉ°†≤∏d  ≈``∏``YC’G
 …ô``̀«``̀KC’G π`̀≤`̀æ`̀dG ΩÉ`̀¶`̀ f ≥`̀«`̀Ñ`̀£`̀J
 ¢`̀ù`̀Ñ`̀ë`̀dG ó``̀jó``̀é``̀J äGAGô`````````̀LE’
 »a  ∂``̀dPh  ,ó`̀©`̀H  ø`̀Y  »WÉ«àM’G
 IójóédG äÓjó©àdG  ≥«Ñ£J QÉWEG
 ,á«FÉæédG äGAGôLE’G ¿ƒfÉb ≈∏Y
 ΩÉ¶ædG  õ«¡éJ  øe  AÉ¡àf’G  ºJ  PEG
 ø«H  …ô```̀«```̀KC’G  π`̀≤`̀æ`̀∏`̀d  »`̀æ`̀≤`̀ à`̀ dG
 ≥«°ùæàdÉH áªμëªdGh ø«aƒbƒªdG
 AÉ°†≤∏d  ≈`̀ ∏`̀YC’G  ¢ù∏éªdG  ø«H
 ¿hDƒ``̀ °``̀ û``̀ dGh  ∫ó```̀©```̀dG  IQGRhh
 áHÉ«ædGh  ±É```̀bhC’Gh  á«eÓ°SE’G

.á«∏NGódG IQGRhh áeÉ©dG
 ¬∏dGóÑY  QÉ°ûà°ùªdG  ø`̀∏`̀YCGh
 º``̀cÉ``̀ë``̀ª``̀dG  ¿CG  ø``̀«``̀æ``̀«``̀Yƒ``̀Ñ``̀dG
 ô¶ædÉH  ¢`̀ù`̀eCG  äCGó```̀H  á«FÉæédG

 ó`̀jó`̀é`̀J äGAGô```````̀LEG ™`̀«`̀ª`̀L »``̀a
 π≤ædG  ôÑY  »WÉ«àM’G  ¢ùÑëdG
 ∫ÓN  øe  ≈dhCG  á∏Môªc  …ô«KC’G
 É¡°ü«°üîJ  º``J  ICÉ`̀«`̀¡`̀e  ™``bGƒ``e
 âëJ  É`̀«`̀WÉ`̀«`̀à`̀MG  ø«°SƒÑëª∏d
 ƒ°†Y  Qƒ°†ëH  »FÉ°†b  ±Gô°TEG

 ™e  á`̀eÉ`̀©`̀dG  áHÉ«ædG  AÉ`̀°`̀†`̀YCG  ø`̀e
 .º¡àªdG

 »æ≤àdG  ΩÉ¶ædG  ¿CG  ó`̀ cCG  Éªc
 äGAGôLEG  OÉ≤©fG  ôaƒj  ¿CG  ¬æμªj
 πμ°ûH  á`̀∏`̀eÉ`̀c  ¢`̀ù`̀Ñ`̀ë`̀dG  ó`̀jó`̀é`̀J
 IÉ°†≤dG  á`̀cQÉ`̀°`̀û`̀ª`̀H  »`̀fhô`̀à`̀μ`̀ dEG
 á``̀eÉ``̀©``̀dG á``̀HÉ``̀«``̀æ``̀ dG AÉ```̀ °```̀†```̀ YCGh
 ÉªH  ø`̀«`̀ª`̀¡`̀à`̀ª`̀dGh  ø`̀«`̀eÉ`̀ë`̀ª`̀dGh
 äÉfÉª°†dG  ™«ªL  ≥«≤ëJ  πØμj
 πØμJ  »`̀à`̀dG  IQô`̀≤`̀ª`̀dG  á«fƒfÉ≤dG
 á`̀ ∏`̀Mô`̀e »```̀ a º``̀¡``̀à``̀ª``̀dG ¥ƒ```̀≤```̀M

 .≥«≤ëàdG
 áæ°ùd (7) ºbQ ¿ƒfÉb ¿CG ôcòj
 ΩÉ`̀μ`̀MCG  ¢`̀†`̀©`̀H  π`̀jó`̀©`̀à`̀H  2020
 RÉLCG á«FÉæédG äGAGôLE’G ¿ƒfÉb
 á«LƒdƒæμàdG πFÉ°SƒdG ΩGóîà°SG
 äGAGô`̀LE’G  äÉÑKEGh  Iô°TÉÑe  »a
 hCG ä’’óà°S’G á∏Môe »a AGƒ°S

.áªcÉëªdG hCG ≥«≤ëàdG

 …ô«KC’G π``≤ædG ΩÉ``¶f ≥``«Ñ£J »``a Aó``ÑdG
»``WÉ«àM’G  ¢``ùÑëdG  ó``jóéJ  äGAGô``LE’

.ø«æ«YƒÑdG ¬∏dGóÑY |

 ≥FÉ°S  §Ñ°V  Qhô`̀ª`̀∏`̀d  á`̀eÉ`̀©`̀dG  IQGOE’G  â`̀æ`̀∏`̀YCG
 áÑcôe ø«H …Qhôe çOÉëH •QƒJ ,(ÉeÉY 32) …ƒ«°SBG
 3 ïjQÉàH ¿Éª∏°S øH áØ«∏N ´QÉ°T ≈∏Y ájQÉf áLGQOh
 ájQÉædG áLGQódG ≥FÉ°S IÉah øY ôØ°SCG ,2020 πjôHCG
 äGAGô```̀LE’G  ∫Éªμà°SG  QÉ``Lh  ,(É`̀eÉ`̀Y  24)  »æjôëH

.á©bGƒdG ∫É«M IQô≤ªdG á«fƒfÉ≤dG
 Oƒ≤j  ¿Éc  ÜÉ°ûdG  ¿CG  çOÉëdG  π«°UÉØJ  »a  AÉLh
 á«MÉf  É k¡éàe  í«ë°üdG  √QÉ°ùe  »a  ájQÉædG  ¬àLGQO

 ,√QÉ°ùe  ≈∏Y  áÑcôe  ±É£©fÉH  Å`̀Lƒ`̀ah  ,ô«î°üdG
 Iô£«°ùdG  ó≤Ø«d  ,É¡H  ΩGó£°U’G  …OÉØJ  ™£à°ùj  º∏a
 ≈dEG  iOCG  Ée ,äGôe IóY Qƒgóàjh IOÉ«≤dG  á∏éY ≈∏Y
 ≈∏Y  IQÉªdG  ∫hÉ`̀Mh  ,Gó`̀L  á¨«∏H  äÉHÉ°UE’  ¬°Vô©J
 ≈dEG  »ë°üdG  ¬©°Vh  â«ÑãJh  ≥FÉ°ùdG  PÉ`̀≤`̀fEG  QƒØdG
 G kôKCÉàe IÉ«ëdG ¥QÉa ¬fCG ’EG ,≈Ø°ûà°ùªdG ≈dEG ¬∏≤f ø«M
 øe QGôØdÉH çOÉëdG »a ÖÑ°ùàªdG P’ Éª«a ,¬JÉHÉ°UEÉH

.™bƒªdG

 »a Ö`̀Ñ`̀°`̀ù`̀J …ƒ``̀«``̀°``̀SBG  ≈`̀ ∏`̀ Y ¢`̀ †`̀ Ñ`̀≤`̀ dG
…Qhô```̀e çOÉ````̀M »``̀ a »`̀ æ`̀ jô`̀ë`̀ H IÉ````̀ah

 √OÉ`````̀©`````̀HEGh Gô```¡```°```T Ö``̀ «``̀ Ñ``̀ W ¢``̀ ù``̀ Ñ``̀ M
»`̀dõ`̀æ`̀ª`̀dG ∫õ``̀©``̀dG ò`̀«`̀Ø`̀æ`̀J ø``̀Y ¬`̀YÉ`̀ æ`̀ à`̀ e’

 ø««é«∏N  Oƒ`̀ ≤`̀ j  IOÉ``̀«``̀b  á`̀ °`̀ü`̀NQ  ô``̀jhõ``̀J
äGƒ`̀æ`̀°`̀S  3  Éª¡æé°ùH  »`̀ FÉ`̀ ¡`̀ f  º`̀μ`̀ M  ≈```̀ dEG

:áæWÓ°ùdG ÒeC’GóÑY Öàc
 …Qhôe çOÉëd º¡°Vô©àd ábôØàe äÉHÉ°UEÉH ø«jƒ«°SBG 8 Ö«°UCG
 ¢ùeCG  ô°üY  ∫Ó≤à°S’G  ´QÉ°T  ≈∏Y  º¡∏≤J  âfÉc  á∏aÉM  QƒgóJ  ó©H

.AÉ©HQC’G
 ´QÉ°T ≈∏Y Éjƒ«°SBG 11 É¡∏≤à°ùj Iô«Ñc á∏aÉM Oƒ≤j …ƒ«°SBG ¿Éc
 ICÉéah  ,¢ùeCG  ô°üY  øe  ∞°üædGh  á©HGôdG  áYÉ°ùdG  »a  ∫Ó≤à°S’G
 Ée  ,»æjôëH  ÜÉ°T  ÉgOƒ≤j  ∞∏îdG  øe  IQÉ«°S  á∏aÉëdÉH  âeó£°UG
 º¡æe  6  ±É©°SEG  ºJ  ¢UÉî°TCG  8  áHÉ°UEGh  á∏aÉëdG  ÜÓ≤fG  ≈dEG  iOCG
 »≤∏àd »Ñ£dG á«fÉª∏°ùdG ™ªée ≈dEG øjôNBG π≤fh çOÉëdG ™bƒe »a

.Iô«Ñc äÉ«Ø∏àH ø«àÑcôªdG äQô°†J ø«M »a ,ΩRÓdG êÓ©dG
 ΩÉbh  IóéædG  áWô°T  IQÉ«°S  çOÉ`̀ë`̀dG  ´ƒ`̀bh  Qƒ`̀a  ô°†M  ó`̀bh
 ≈dEG  √ÉéJ’G  ¢ùØf  »a  áeOÉ≤dG  äGQÉ«°ùdG  ô«°S  π«¡°ùàH  É`̀gOGô`̀aCG
 »©«Ñ£dG  É¡©°Vh ≈dEG  á∏aÉëdG  IOÉYEGh Iô«Ñc á©aGôdG  ∫ƒ°Uh ø«M
 ≥«≤ëàdG  á«ª°SôdG  äÉ¡édG  âëàa  Égó©Hh  ,´QÉ°ûdG  øe  É¡àMGREGh

.¬HÉÑ°SCG áaô©ªd

 QƒgóJ  ó©H  ø«jƒ«°SBG  8  áHÉ°UEG
∫Ó≤à°S’G ´QÉ°T ≈∏Y º¡∏≤J á∏aÉM

 ôØN  IOÉ«≤d  á©HÉàdG  äÉjQhódG  ¿CÉH  πMGƒ°ùdG  ôØN  óFÉb  ìô°U
 ¿É«HhôdG øe øW ∞°üf ≈∏Y ójõj Ée §Ñ°V øe âæμªJ πMGƒ°ùdG
 äÉ«ªμdG ¿CG  Éë°Vƒe ,áμ∏ªªdG øe »Hô¨dG πMÉ°ùdG ≈∏Y áÑcôe »a
 ∞dÉîj ÉªH (±GôμdG)  á«YÉ≤dG  ôédG ∑ÉÑ°ûH Égó«°U ºJ áWƒÑ°†ªdG

.¿ƒfÉ≤dG
 ôKEG  ™bƒªdG  ≈dEG  â¡LƒJ  …ôÑdG  OÉæ°SE’G  äÉjQhO  ¿CG  í°VhCGh
 á∏aÉM  ≈∏Y  ó«°U  ÜQGƒ`̀b  øe  ¿É«HhôdG  øe  äÉ«ªc  π«ªëàH  ÆÓH
 »æjôëH)  á∏aÉëdG  ≥FÉ°S  ¿CG  ÉØ«°†e  ,™jóÑdG  πMÉ°S  óæY  Iô«¨°U
 ºàa  πãàªj  ºd  ∞bƒàdG  ¬æe  Ö∏W  ÉeóæYh  Ühô¡dG  ∫hÉM  (ÉeÉY  26

.IQô≤ªdG á«fƒfÉ≤dG §HGƒ°†dG ÖLƒªH ∞bƒªdG ™e πeÉ©àdG
 äÉWƒÑ°†ªdG  õjôëJ  ºJ  ¬fCG  ≈dEG  πMGƒ°ùdG  ôØN  óFÉb  QÉ°TCGh

.¿CÉ°ûdG Gòg »a áeRÓdG á«fƒfÉ≤dG äGAGôLE’G PÉîJGh

øW ∞`̀°`̀ü`̀f ø``e ô``ã``cCG §`̀Ñ`̀°`̀V
±Gô`̀μ`̀dÉ`̀H √ó`̀«`̀°`̀U º`̀ J ¿É``«``HhQ
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ت�صهيل اإجراءات الرتخي�ص لـ»الباعة اجلائلني« واقت�صارها على املواطنني فقط

ا�صتثمار 4 مرافئ �صيد وتعيني �صركة ا�صت�صارية للقيام باأعمال املزايدات
الوزراء رئي�س  نائب رئي�س جمل�س  اأكد 

اللجنة الوزارية للم�شاريع التنموية والبنية 

خليفة  اآل  عبداهلل  بن  خالد  ال�شيخ  التحتية 

ال�شمو  �شاحب  برئا�شة  احلكومة  موا�شلة 

وم�شاندة  املوقر،  الوزراء  رئي�س  امللكي 

نائب  العهد  ويل  امللكي  ال�شمو  �شاحب 

جمل�س  لرئي�س  الأول  النائب  الأعلى  القائد 

تعزيز  اإىل  الرامية  اخلطط  تنفيذ  الوزراء، 

جاهزية البنية التحتية وا�شتدامة اخلدمات 

اإىل املواطنني واملقيمني وامل�شتثمرين  املقدمة 

البيئة  تاأمني  ل�شمان  وذلك  �شواء،  حد  على 

ال�شاملة. الداعمة للتنمية 

الثالث   جاء ذلك لدى تروؤ�شه الجتماع 

للم�شاريع  الوزارية  للجنة  واخلم�شني 

التنموية والبنية التحتية الذي مت عقده عن 

ُبعد بوا�شطة تقنية الت�شال املرئي مب�شاركة 

من  وامل�شوؤولني  اللجنة،  اأع�شاء  الوزراء 

الوزارات واجلهات احلكومية ذات العالقة.

اللجنة  تابعت  الجتماع،  وخالل 

القائمة  امل�شاريع  يف  العمل  �شري  الوزارية 

و�شوؤون  الأ�شغال  وزارة  تنفذها  التي 

قطاع  يف  العمراين  والتخطيط  البلديات 

اململكة  مناطق  مبختلف  ال�شحي  ال�شرف 

 21 من  باأكرث  اإن�شائها  تكلفة  تقدر  والتي 

العامة  امليزانية  من  ممولة  دينار  مليون 

حتويل  م�شروع  يف  تتمثل  والتي  للدولة، 

تدفقات مياه ال�شرف ال�شحي من بني جمرة 

خط  اإن�شاء  وم�شروع  �شلمان،  مدينة  اإىل 

ال�شرف ال�شحي ملنطقتي اجلفري والغريفة، 

اإن�شاء اخلطوط املو�شلة مل�شاريع  وم�شروع 

اإىل  الرملي  �شاحية  يف  الإ�شكان  وزارة 

تقاطع �شلماباد، واخلطوط املو�شلة من نفق 

بوري اإىل �شاحية الرملي على �شارع ال�شيخ 

مياه  معاجلة  حمطة  اإلغاء  وم�شروع  زايد، 

ال�شناعية  ال�شرف ال�شحي يف منطقة احلد 

مياه  ملعاجلة  املحرق  مبحطة  وتو�شيلها 

ال�شرف ال�شحي.

وزارة  تبذلها  التي  باجلهود  واأ�شاد   

والتخطيط  البلديات  و�شوؤون  الأ�شغال 

ال�شمو  �شاحب  توجيهات  لتنفيذ  العمراين 

اهلل  حفظه  املوقر  الوزراء  رئي�س  امللكي 

امللكي  ال�شمو  �شاحب  ومتابعة  ورعاه، 

الأول  النائب  الأعلى  القائد  نائب  العهد  ويل 

العوائد  لتحقيق  الوزراء،  جمل�س  لرئي�س 

هذه  يف  احلكومي  ال�شتثمار  من  املرجوة 

�شحية  بيئة  توفري  اإىل  الهادفة  امل�شاريع 

ت�شب  والتي  للجميع  الدوام  على  و�شليمة 

بربنامج  الإجناز  ن�شب  زيادة  يف  جميعها 

احلكومة حتى العام 2022.

على  الوزارية  اللجنة  اطلعت  كما   

لقطاع  امل�شتقبلية  الناقلة  م�شاريع اخلطوط 

بحوايل  تكلفتها  واملقدرة  ال�شحي  ال�شرف 

م�شاريع  يف  وتتمثل  دينار،  مليون   31

واملنطقة  اجلفري  مناطق  على  موزعة 

�شارع  من  وتوبلي  والزجن،  الدبلوما�شية، 

�شار،  تقاطع  اإىل  �شلمان  بن  عي�شى  ال�شيخ 

توبلي وحمطات  �شيانة حمطة  على  عالوة 

ال�شخ.

وعلى �شعيد اآخر، و�شمن جهود اللجنة 

الوزارية ل�شتدامة تقدمي اخلدمات بال�شراكة 

م�شتوى  ورفع  اخلا�س،  القطاع  مع 

مرتاديها،  لكل  العامة  املرافق  يف  اخلدمة 

اآخر  حول  عر�س  على  اللجنة  اطلعت  فقد 

ال�شيد  مرافئ  ا�شتثمار  م�شروع  م�شتجدات 

البلديات  و�شوؤون  الأ�شغال  لوزارة  التابعة 

تكليف  اإثر  العمراين، وذلك على  والتخطيط 

بدرا�شة اخليارات  للوزارة  الوزارية  اللجنة 

املرافئ عرب ت�شجيع  املنا�شبة ل�شتثمار هذه 

من  النوع  هذا  لالإقبال على  القطاع اخلا�س 

حمفزة  مميزات  و�شع  خالل  من  ال�شتثمار 

من  عدد  لأكرب  وم�شتقطبة  جاذبة  واآليات 

ممكن من امل�شتثمرين.

على  اجتماعها  خالل  اللجنة  ووافقت   

وكالة  عر�شتها  التي  التنفيذية  اخلطة 

ا�شتثمار  مل�شروع  البحرية  والرثوة  الزراعة 

اأربعة من بني 12 مرفاأً تابًعا للوزارة وتقع 

وع�شكر،  واحلد،  ريا،  را�س  مناطق  يف 

�شركة  تعيني  على  كذلك  ووافقت  والبديع، 

ا�شت�شارية للقيام باأعمال املزايدات.

حر�س  اإطار  ويف  اآخر،  مو�شوع  ويف   

العمل  فر�س  تنوع  على  الوزارية  اللجنة 

قبل  من  مزاولتها  وامل�شموح  املتاحة  احلرة 

املواطنني �شمن الإطار القانوين، فقد اطلعت 

الباعة  ملف  م�شتجدات  اآخر  على  اللجنة 

الن�شاط  هذا  لهم مبزاولة  املرخ�س  اجلائلني 

من قبل �شوؤون البلديات والذين بلغ عددهم 

على  موزعني  بحرينًيا  جائالً  بائًعا   28

�شوارع 77 يف �شند و23 يف توبلي و4 يف 

اإىل  الجتماع  اللجنة خالل  واطماأنت  �شرتة، 

�شروع الوزارة يف تعميم هذه التجربة على 

يف  تطبيقها  جناح  اإثر  اململكة  مناطق  �شائر 

حمافظة العا�شمة، واإىل تطبيق الوزارة كذلك 

كاقت�شار  الالزمة  التنظيمية  لال�شرتاطات 

وت�شهيل  فقط،  املواطنني  على  الرتخي�س 

من�شات  وتوحيد  الرتخي�س،  منح  اإجراءات 

اأعقاب  يف  اجلائلني  الباعة  ودعم  البيع، 

التن�شيق مع �شندوق العمل »متكني« لتحمل 

ن�شف تكلفة �شراء تلك املن�شات، مع مراعاة 

الالزمة  التفتي�شية  احلمالت  يف  ال�شتمرار 

ل�شبط الباعة اجلائلني غري املرخ�شني.

الإ�صكان: ت�صديد الإجراءات 

الوقائية للعاملني يف املواقع الإ�صكانية

»التجارة«: طرح اأكرث من

 مليون كّمامة وجه طّبية يف الأ�صواق

التحقيق مع حمال جتارية 

وقهوة خالفوا الإجراءات ال�صحية

وجه  كمامة  مليون  من  اأكرث  طرح  عن  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  وزارة  اأعلنت 

طبية يف الأ�شواق وال�شيدليات بدًءا من اأم�س الأربعاء؛ وذلك لالإ�شهام يف تطبيق الإجراءات 

الحرتازية التي تقوم بها اململكة للت�شدي لفريو�س كورونا )COVID-19(، وياأتي هذا 

الإجراء تنفيًذا لتوجيهات وقرارات اللجنة التن�شيقية برئا�شة �شاحب ال�شمو امللكي الأمري 

�شلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء 

املعنية باإلزام املواطنني واملقيمني كافة بارتداء الأقنعة وكمامات الوجه يف الأماكن العامة، 

وال�شماح با�شتئناف عمل املحال التجارية وال�شناعية التي تقدم �شلع اأو خدمات مبا�شرة 

العاملني  الوجه من قبل  الأقنعة وكمامات  ارتداء  ال�شرتاطات، ومنها  اتباع  للزبائن �شرط 

ومرتادي هذه املحال التجارية، وتقليل عدد املوجودين باملن�شاأة ومنع الكتظاظ يف املحالت 

مع ترك امل�شافة الكافية والتي �شتطبق من اليوم اخلمي�س يف متام ال�شاعة ال�شابعة م�شاًء.

بنيابة  النيابة  رئي�س  الغتم  اأحمد  قال 

الوزارات واجلهات العامة اإن النيابة العامة 

با�شرت التحقيق يف خمالفة عدد من املحال 

التجارية لقرار الغلق الحرتازي وخمالفة 

التي  ال�شحية  والإجراءات  ال�شرتاطات 

يتعني اتباعها يف املحال التجارية لحتواء 

ومنع انت�شار فريو�س كورونا امل�شتجد.

اإدارة ال�شحة العامة قد اأبلغت  وكانت 

الإجراءات  جتارية  حمال   3 خمالفة  عن 

فريو�س  انت�شار  ملنع  املقررة  ال�شحية 

اإحدى  قيام  تبني  حيث  امل�شتجد،  كورونا 

الزبائن خارج  اإىل  ال�شي�شة  بتقدمي  املقاهي 

بيع  حملي  التزام  عدم  ثبت  كما  املحل، 

مواد غذائية بال�شرتاطات ال�شحية، وذلك 

الزبائن  ج�شم  حرارة  درجة  قيا�س  بعدم 

والعاملني قبل دخولهم املحل وعدم توجيه 

الزبائن لرتك م�شافة مرت فيما بينهم، وعدم 

الت�شوق  عربات  وتعقيم  بتنظيف  اللتزام 

قبل وبعد ال�شتخدام، وعدم التزام العاملني 

فيهما با�شتعمال للقفازات.

حتقيقاتها  العامة  النيابة  با�شرت  وقد 

املتهمني  ا�شتجوبت  حيث  الوقائع  تلك  يف 

واأمرت باإخالء �شبيل املتهم �شاحب املقهى 

واملتهمني  دينار  األفي  قدرها  مالية  بكفالة 

دينار  األف  قدرها  مالية  بكفالة  الآخرين 

للمحاكمة  لإحالتهم  متهيًدا  منهما،  لكل 

التجارية  املحال  اإىل  بالإ�شافة  اجلنائية، 

املخالفة كاأ�شخا�س اعتبارية. 

الإجراءات  خمالفة  عن  القانون  وقرر 

الذي  احلب�س  عقوبة  ال�شحية،  والتدابري 

ي�شل اإىل ثالث �شنوات والغرامة التي ت�شل 

اإىل ع�شرة اآلف دينار، وتغرمي املحال التي 

وقعت فيها املخالفات ب�شعف تلك الغرامة.

يف  �شرعت  اأنها  الإ�شكان  وزارة  اأكدت 

والوقائية  الحرتازية  الإجراءات  ت�شديد 

الإ�شكانية؛  امل�شاريع  تنفيذ  مواقع  بجميع 

من خالل التاأكد من تطبيق معايري ال�شحة 

للعاملني  احلراري  والفح�س  وال�شالمة، 

ومرتادي املواقع الإ�شكانية، وتوفري امل�شافة 

مع  وذلك متا�شًيا  الختالط،  لتقليل  الآمنة 

اخلطة الوطنية للت�شدي لفريو�س كورونا 

امل�شتجد »كوفيد 19«.

 وقالت الوزارة اإن هذه اجلهود تاأتي يف 

اإطار حر�س الوزارة على التاأكد من �شالمة 

يف  القاطنني  والأ�شخا�س  العاملني  جميع 

تلك امل�شاريع، ومبا يحافظ يف الوقت نف�شه 

واإجناز  امل�شاريع  تلك  العمل يف  �شري  على 

مراحلها وفق اجلدول الزمني املعد لها، مع 

وال�شالمة  ال�شحة  مبعايري  التام  اللتزام 

اإىل  ت�شعى  اأنها  الوزارة  واأ�شافت  العامة. 

التي  الحرتازية  الإجراءات  جميع  تطبيق 

ت�شدر عن احلملة الوطنية ملكافحة فريو�س 

املواطنني  �شالمة  على  حفاًظا  كورونا 

واأن  �شبق  اأنها  اإىل  منوهة  واملقيمني، 

الإ�شكانية  خدماتها  جميع  بتحويل  قامت 

الت�شهيل  بهدف  اإلكرتونية  خدمات  اإىل 

معدلت  ولتقليل  جهة،  من  املواطنني  على 

لتقليل  العمالء  خدمة  مركز  اإىل  احل�شور 

فر�س الختالط.

ال�شيخ خالد بن عبداهلل

ت�صمل الأ�صنان واجللدية وجراحات التجميل والطب البديل.. »املهن ال�صحية«:

متديد فرتة التوقف عن تقدمي اخلدمات الطبية غري ال�صرورية

املهن  لتنظيم  الوطنية  الهيئة  قالت 

قرارات  على  بناًء  اإنه  ال�شحية  واخلدمات 

ال�شمو  �شاحب  برئا�شة  التن�شيقية  اللجنة 

ويل  خليفة  اآل  حمد  بن  �شلمان  الأمري  امللكي 

العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئي�س 

بع�س  وقف  ا�شتمرار  ب�شاأن  الوزراء  جمل�س 

الطارئة  غري  ال�شحية  واخلدمات  الإجراءات 

باملوؤ�ش�شات ال�شحية اخلا�شة، اأ�شدرت الهيئة 

ال�شحية  واخلدمات  املهن  لتنظيم  الوطنية 

تعميًما يوجه القطاع الطبي اخلا�س ملد العمل 

بع�س  بوقف  الهيئة  اتخذتها  التي  بالقرارات 

الأن�شطة واخلدمات.

 - عن  �شادر  تعميم  يف  الهيئة  واأ�شارت 

الرئي�س التنفيذي للهيئة الدكتورة مرمي عذبي 

الرعاية  موؤ�ش�شات  جميع  اإىل   - اجلالهمة 

رقم  القرار  على  »بناء  اأنه  اخلا�شة  ال�شحية 

املن�شاآت  بع�س  بغلق   2020 ل�شنة   )40(

اخلا�شة احرتازًيا ملنع انت�شار فريو�س كورونا 

)COVID-19( وال�شادر عن وزير ال�شناعة 

املادة  الأخ�س  وعلى  وال�شياحة  والتجارة 

الفقرة )5( والتي تن�س على: املن�شاآت  الأوىل 

ي�شدر  التي  ال�شحية  اخلدمات  تقدم  التي 

املهن  لتنظيم  الوطنية  الهيئة  من  تعميما  بها 

واخلدمات ال�شحية »تعلن الهيئة عن مد فرتة 

العمل بالتعميم رقم )15( ل�شنة 2020 ب�شاأن 

اخلدمات  بع�س  تقدمي  عن  املوؤقت  التوقف 

والإجراءات الطبية غري ال�شرورية يف الأ�شنان 

واجللدية وجراحات التجميل وبع�س خدمات 

ال�شحية  املوؤ�ش�شات  جميع  يف  البديل  الطب 

بالتعميم  العمل  فرتة  مدة  وكذلك  اخلا�شة، 

تقدمي  عن  املؤقت  التوقف  ب�شاأن   )18( رقم 

ال�شرورية  غري  الطبية  والإجراءات  اخلدمات 

املوؤ�ش�شات  جميع  الإجناب يف  تاأخر  عالج  يف 

ال�شحية وذلك حتى 23 اأبريل 2020م، على 

اأن ُيعمل بهذا التعميم بدًءا من اخلمي�س املوافق 

9 اأبريل 2020م«.

معاقبة طبيب مل يلتزم بالعزل املنزيل باحلب�ص والغرامة والإبعاد عن البالد
اإن  الوداعي  عدنان  النيابة  رئي�س  قال 

اأم�س  اأ�شدرت  قد  اجلنائية  ال�شغرى  املحكمة 

حكمها يف الق�شية اخلا�شة بامتناع طبيب عن 

عليه  املفرو�س  املنزل  يف  العزل  اإجراء  تنفيذ 

امل�شتجد  كورونا  مر�س  انت�شار  منع  لغر�س 

باإدانة  ق�شت  اإذ  للعدوى،  الآخرين  وتعري�س 

النفاذ  املتهم ومعاقبته باحلب�س ملدة �شهر مع 

واإبعاده  اإليه  ن�شب  عما  دينار  األفي  وتغرميه 

عن البالد نهائًيا.

وكانت اإدارة ال�شحة العامة قد اأبلغت باأن 

موبوءة  دولة  من  البحرين  اإىل  قدم  قد  املتهم 

بفايرو�س كورونا امل�شتجد، ومت اأخذ عينة منه 

للفح�س.

وقد اأبلغه الطبيب املخت�س بقرار  عزله يف 

املنزل ملدة اأربعة ع�شرة يوًما وفًقا لالإجراءات 

املتبعة اإزاء القادمني من الدول التي ظهر فيها 

فايرو�س كورونا امل�شتجد، ومن خالل متابعته 

تبني خمالفته اإجراء العزل باأن توجه للعيادة 

التي يعمل فيها وخالط العاملني وبا�شر عالج 

اإ�شابته بفريو�س  املر�شى، فيما تبني بعد ذلك 

كورونا امل�شتجد مما عر�س الآخرين للعدوى.

اإذ  العامة حتقيقاتها،  النيابة  با�شرت  وقد 

ا�شتمعت اإىل �شهادة الطبيب الذي با�شر فح�س 

ا�شتجوبت  كما  البالد.  و�شوله  عند  املتهم 

واأمرت  املر�س،  من  �شفاوؤه  ثبت  بعدما  املتهم 

باإخ�شاعه لالإقامة اجلربية، واإحالته للمحكمة 

املخت�شة التي اأ�شدرت حكمها املتقدم.

دعت منتجي الكمامات القطنية وحمال اخلياطة للتقيد باملوا�صفات

»التجارة« توجه الأ�صواق لال�صتمرارية بتطبيق التعليمات الحرتازية

بناًء على قرارات اللجنة التن�شيقية برئا�شة 

�شاحب ال�شمو امللكي الأمري �شلمان بن حمد اآل 

النائب  الأعلى  القائد  نائب  العهد  ويل  خليفة 

وزارة  اأهابت  الوزراء،  جمل�س  لرئي�س  الأول 

ال�شناعة والتجارة وال�شياحة، جميع الأ�شواق 

مبملكة  التجارية  واملجمعات  واملن�شاآت 

البحرين، ب�شرورة اللتزام بتطبيق التعليمات 

كورونا،  فريو�س  انت�شار  من  للحد  اخلا�شة 

وعدم التهاون يف تنفيذها بال�شكل الذي ي�شمن 

�شالمة املواطنني واملقيمني يف مملكة البحرين.

را�شد  بن  زايد  اأ�شدر  ال�شدد،  هذا  ويف 

وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  وزير  الزياين 

بع�س  بغلق   2020 ل�شنة   )40( رقم  القرار 

املن�شاآت اخلا�شة احرتازيا ملنع انت�شار فريو�س 

ال�شاعة  من  اعتباًرا   ،19-COVID كورونا 

 9 املوافق  اخلمي�س  اليوم  م�شاء  من  ال�شابعة 

اأبريل 2020 حتى ال�شاعة ال�شابعة من م�شاء 

يوم اخلمي�س املوافق 23 اأبريل 2020، وذلك 

بغلق: ال�شالت الريا�شية واملالعب املغلقة اأو 

والتدليك  والتجميل  احلالقة  حمال  املفتوحة، 

املنا�شبات  �شالت  والن�شائية(،  )الرجالية 

ال�شي�شة،  مقاهي  ال�شينما،  ودور  والفعاليات 

التي  ال�شحية  اخلدمات  تقدم  التي  املن�شاآت 

لتنظيم  الوطنية  الهيئة  من  تعميم  بها  ي�شدر 

املهن واخلدمات ال�شحية.

ُي�شمح  فاإنه  الوزارة،  بيان  وبح�شب 

متار�س  اأن  الأطعمة  بيع  وحمال  للمطاعم 

اخلارجي  البيع  خدمات  طريق  عن  ن�شاطها 

وتو�شيل الطلبات للمنازل. 

ال�شناعية  املحال  جميع  على  ويتوجب 

التي  بالقواعد والإجراءات  اللتزام  والتجارية 

من  احلد  بهدف  ال�شحة  وزارة  عن  ت�شدر 

 ،)19  COVID( كورونا  فريو�س  انت�شار 

وبالأخ�س قواعد واإجراءات التباعد الجتماعي 

امل�شتمر  والتعقيم  الزبائن  اكتظاظ  ومنع 

للمن�شاأة، كما يجب على تلك املحال اإلزام كل من 

يتعامل مع اجلمهور من العاملني لديها بو�شع 

كمامات الوجه الوقائية.

اأ�شحاب  الوزارة  تدعو  ال�شياق،  هذا  ويف 

الكمامات  لإنتاج  املوؤهلني  اخلياطة  حمال 

باملوا�شفات  التقيد  ب�شرورة  القطنية، 

ال�شحة  وزارة  عن  ال�شادرة  والإر�شادات 

واخلا�شة باإعداد هذا النوع من الكمامات.

والتجارة  ال�شناعة  وزارة  وحثت 

وال�شياحة جميع املن�شاآت واملجمعات التجارية 

ال�شرورية  بالتعليمات  التقيد  �شرورة  على 

ال�شالمة  لتوفري  احلاجة  تقت�شيه  ما  بح�شب 

وذلك  اآخر،  اإ�شعاٍر  حتى  للجميع  وال�شحة 

ال�شتثنائية  الظروف  هذه  تفر�شه  ما  ظل  يف 

و�شت�شتمر  العاملي.  امل�شتوى  على  الراهنة 

لالأ�شواق  التفقدية  جولتها  يف  الوزارة 

ا على �شالمة اجلميع والتاأكد  واملجمعات حر�شً

من التطبيق ال�شليم لكل القرارات والإجراءات 

الحرتازية املتخذة للحد من انت�شار الفريو�س، 

داعيًة اجلميع لعدم الرتدد بالت�شال على مركز 

الت�شال الوطني رقم 80008001، ملزيٍد من 

املعلومات وال�شتف�شارات.



بيانات الخبر
اليوم

التاريخ
الخبر

جهة النشر
الصفحة

العدد
الرابط اإللكتروني

البحرينية  املعار�ض  وقال رئي�ض جمعية 

كاظم ال�سعيد اإن اإعادة فتح املحالت التجارية 

ب�سكل تدريجي خطوة جديدة تثبت من خاللها 

حنكة  بكل  كورونا  لأزمة  قيادتها  البحرين 

امللكي  ال�سمو  �ساحب  بقيادة  تامة  وحرفية 

اأن  ا�ستطاعت  البحرين  اأن  موؤكًدا  العهد،  ويل 

تثبت للعامل قدرتها على التعامل مع الأزمات 

الكربى واخلروج منها باأقل الأ�سرار.

املعار�ض  قطاع  اأن  ال�سعيد  واأ���س��اف 

اأزم��ة  ب�سبب  ت�سرًرا  القطاعات  اأك��ر  من 

جمرد  لي�ست  املعار�ض  اأن  اإىل  لفًتا  كورونا، 

اإن  حيث  خا�سة،  �سياحة  هي  بل  اجتماعات 

القطاعات  خمتلف  ي�سغل  املعار�ض  تنظيم 

والأ�سواق  كال�سياحة  الأخ��رى  القت�سادية 

واملوا�سالت وغريها؛ لذلك فاإن وقف املعار�ض 

ت�سبب اأي�سا يف ركود الو�سع القت�سادي يف 

هذا الظرف اخلا�ض.

يف  العاملة  ال�سركات  ال�سعيد  ون�سح 

يف  الفرتة  هذه  با�ستثمار  املعار�ض  قطاع 

ت�ساهم  جديدة  م�ستقبلية  م�ساريع  درا�سة 

واأن  ا  خ�سو�سً املعار�ض،  �سناعة  تطوير  يف 

البحرين ت�ستعد لبناء مركز جديد للمعار�ض، 

عن  الآن  من  البحث  ال�سركات  على  ويجب 

ا�ستثمار  اأجل  من  للمعار�ض؛  جديدة  اأفكار 

هذا  وتن�سيط  ا�ستثمار  اأف�سل  اجلديد  ال�سرح 

القطاع.

تنظيم  درا�سة  اإمكانية  اإىل  اأ�سار  كما 

الفكرة  هذه  اأن  موؤكًدا  اإلكرتونية،  معار�ض 

البحرينية  ال�سركات  وعلى  مميزة،  �ستكون 

ت�سارك  اإلكرتوين  معر�ض  تنظيم  التعاون يف 

فيه ال�سركات البحرينية.

وبينّ اأن الو�سع احلايل يتطلب اأي�سا قيام 

ال�سركات باإعادة النظر يف م�ساريفها، وكلفتها 

املرحلة  ه��ذه  جت��اوز  اأج��ل  من  الت�سغيلية 

اإىل �سرورة  نف�سه  الوقت  داعيا يف  ال�سعبة، 

»متكي«،  مثل  املعنية  اجلهات  بع�ض  قيام 

وجمل�ض التنمية القت�سادية، وغرفة التجارة 

وال�سناعة، بدور اأكرب وطرح مبادرات ت�ساند 

املبادرات احلكومية حلفظ توازن ال�سركات.

ومن جانبه، قال رئي�ض جمعية املوؤ�س�سات 

عبداحل�سن  الدكتور  واملتو�سطة  ال�سغرية 

برئا�سة  التن�سيقية  اللجنة  قرار  اإن  الديري 

املحالت  بع�ض  غلق  بتمديد  العهد  ويل  �سمو 

اإعادة  يف  اأخرى  ملحالت  وال�سماح  التجارية، 

للحياة  تدريجية  عودة  يف  اأعمالها  مزاولة 

التجارية، هو قرار حكيم وي�سب يف م�سلحة 

مازالت  كورونا  اأزمة  اأن  اإىل  م�سرًيا  الوطن، 

جلميع  بال�سماح  املخاطرة  ميكن  ول  قائمة، 

من  يزيد  ما  حالًيا،  اأعمالها  مبزاولة  املحالت 

خطر تف�سي الفايرو�ض ب�سورة اأكرب.

باإمكانية  تفاوؤله  عن  الديري  واأع��رب 

�سهر  خالل  انفراجا  �سي�سهد  الراهن  الو�سع 

التي  الكبرية  تقريًبا، يف ظل اجلهود  ون�سف 

مع  التعامل  يف  التن�سيقية  اللجنة  تبذلها 

الفايرو�ض.

احلكومية  امل��ب��ادرات  ق��درة  م��دى  وع��ن 

على  احلكومة  اأقرتها  التي  املالية  واحل��زم 

حفظ توازن املوؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة، 

مببادرات  قامت  احلكومة  اإن  الديري  قال 

على  الت�سغيلية  الكلفة  خف�ض  هدفها  جيدة 

الأزمة، لفًتا  املوؤ�س�سات ودعمها لتجاوز هذه 

اإىل اأن احلكومة قامت بكافة اخلطوات املنا�سبة 

لهذه املرحلة، اأما مرحلة الت�سايف وهي مرحلة 

ما بعد كورونا ف�ستكون هي الفرتة التي ميكن 

اأزمة  خلفتها  التي  الأ�سرار  من خاللها ح�سر 

الدعم  من  للمزيد  �سنحتاج  وحينها  كورونا، 

لتجاوز الآثار.

واأكد اأن ال�سارع القت�سادي مازال ينتظر 

مثل  اجلهات  بع�ض  من  اأخ��رى  م��ب��ادرات 

اأعلنت  اأن الغرفة  اإىل  »متكي« والغرفة، لفًتا 

من  اأع�سائها  اإعفاء  وهي  فقط  واحدة  مبادرة 

املبادرة  هذه  »اأن  م�سيًفا  الع�سوية،  ر�سوم 

لي�ست كافية، واأن ال�سارع القت�سادي ينتظر 

التجارة  اأكرب من هيئة بحجم غرفة  مبادرات 

وال�سناعة«.

املوؤ�س�سات  تنمية  جمعية  رئي�ض  اأم��ا 

ال�سغرية واملتو�سطة النائب اأحمد ال�سلوم فقد 

احلكومة  طرحتها  التي  املالية  احلزم  اأن  اأكد 

من  الكثري  ا�ستمرار  يف  كبري  اأث��ر  لها  كان 

املوؤ�س�سات يف هذا الو�سع، بالإ�سافة اإىل اأنها 

�ساهمت يف حمافظة الكثري من املواطني على 

وظائفهم.

واأ�ساف: »احلكومة قدمت مباردات جيدة 

الكلفة  خف�ض  يف  و�ساهمت  عليها،  وت�سكر 

 ،%35 من  باأكر  املوؤ�س�سات  عن  الت�سغيلية 

لكن هذا ل يكفي، اإذ يجب على القطاع اخلا�ض 

ا اأن يدعم ويقدم مبادرات من اأجل جتاوز  اأي�سً

هذا الو�سع ال�سعب باأقل الأ�سرار«.

العقارات  مالك  من  »الكثري  قائالً:  وتابع 

مل يقدموا مبادرات اإعفاء امل�ستاأجرين من دفع 

الإيجارات ملدة على الأقل 3 �سهور، بالإ�سافة 

املوؤ�س�سات  تدعم  مبادرات  توجد  ل  اأنه  اإىل 

بالن�سبة للعمالة الأجنبية التي لديها، وهذان 

الكلفة  من  الأعلى  الن�سبة  ي�سكالن  العامالن 

لذلك   ،%60 اإىل  ت�سل  قد  والتي  الت�سغيلية 

نتطلع اإىل مبادرات اأكرب يف هذا ال�ساأن خالل 

الفرتة املقبلة«.

جديدة  مبادرات  هناك  اأن  ال�سلوم  واأكد 

�ستطرح وخ�سو�سا من جانب متكي، وننتظر 

�سوق  تنظيم  هيئة  من  ناأمل  كما  تفا�سيلها، 

�سهور   3 متديد  فرتة  التجار  منح  العمل، 

على الأقل لأ�سحاب الأعمال املنتهية رخ�سهم 

التاأمينات  دعا  كما  جتديدها،  فرتة  وتاأجيل 

ر�سوم  حت�سيل  وق��ف  اإىل  الجتماعية 

على  املالية  الأعباء  لتخفيف  الأجانب  العمال 

املوؤ�س�سات.

واجلهود  الكبري  بالدور  ال�سلوم  واأ�ساد 

التن�سيقية  اللجنة  تبذلها  التي  امل�سنية 

البحرين  اأن  موؤكًدا  العهد،  ويل  �سمو  برئا�سة 

متر بو�سع �سحي خطري وهذا الو�سع يتطلب 

الأزم��ة  هذه  اأن  كما  التكاتف،  اجلميع  من 

وقائية  حزم  مقابل  اقت�سادية  حزًما  فر�ست 

بروح  مًعا  العمل  ويجب  الفريو�ض،  هذا  من 

الفريق الواحد من اأجل البحرين.

حمرر ال�سوؤون القت�سادية:

اأكد رجال اأعمال اأن الإجراءات 

التن�سيقية  اللجنة  اتخذتها  التي 

بقيادة  كورونا  فريو�س  ملكافحة 

اأث��ر  لها  ك��ان  العهد  ويل  �سمو 

ال�سحي  التوازن  حفظ  يف  كبري 

اأن  مو�سحني  والق��ت�����س��ادي، 

الجراءات الوقائية �ساعدت على 

حما�سرة الفريو�س ومنع تف�سيه 

ومنع  جهة  من  كبرية،  ب�سورة 

من  القت�سادي  الو�سع  تدهور 

احلزم  خ��ال  من  اأخ���رى،  جهة 

اأطلقتها  التي  واملبادرات  املالية 

احل��ك��وم��ة ل��دع��م امل��وؤ���س�����س��ات 

والأفراد.
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دعو� جهات معنية �إىل طرح مبادر�ت لدعم �ملوؤ�س�سات تكمل �لدعم �حلكومي.. رجال �أعمال:

قر�ر�ت �للجنة �لتن�سيقية و�زنت بني �الإجر�ء�ت �لوقائية وحفظ �القت�ساد �لوطني

اللجنة  لتوجيهات  تنفيًذا 

اأبواب  فتح  مبعاودة  التن�سيقية 

جميع املحالت التجارية يف مملكة 

عقارات  �سركة  اأعلنت  البحرين؛ 

ال�سيف، ال�سركة الرائدة يف قطاع 

مملكة  يف  ال��ع��ق��اري  التطوير 

جميع  فتح  معاودة  البحرين، 

جممعاتها  يف  التجارية  املحالت 

اأن��ح��اء  خمتلف  يف  املنت�سرة 

�ساحية  اململكة )جممع ال�سيف – 

ال�سيف، وجممع ال�سيف – املحرق 

عي�سى(  مدينة   – ال�سيف  وجممع 

من  ابتداًء  وذلك  الكرام؛  لعمالئها 

اأبريل   10 املوافق  اجلمعة  يوم 

2020 ولغاية 23 اأبريل 2020. 

جميع  �ستعاود  وع��ل��ي��ِه، 

ال�سيف  جممعات  يف  امل��ح��الت 

افتتاح اأبوابها من ال�ساعة 12:00 

ظهًرا ولغاية ال�ساعة 8:00 م�ساًء. 

املالية،  املوؤ�س�سات  �ستوا�سل  فيما 

وحمالت النظارات، وال�سيدليات، 

بالإ�سافة اإىل املوؤ�س�سات احلكومية 

)من  العتيادية  بال�ساعات  العمل 

 10:00 ولغاية  �سباًحا   10:00

الأ���س��ب��وع،  اأي���ام  خ��الل  م�ساًء 

ولغاية  �سباًحا   10:00 وم��ن 

نهاية  م�ساًء خالل عطلة   11:00

ال�سياق،  ذات  ويف  الأ�سبوع(. 

�سيوا�سل كارفور – جممع ال�سيف 

املحرق العمل ب�ساعاته العتيادية 

لغاية  �سباًحا   8:00 ال�ساعة  من 

منت�سف الليل. 

املطاعم  اأن�سطة  �ستقت�سر  كما 

ال�سيف  جممعات  يف  واملقاهي 

على الطلبات اخلارجية وخدمات 

دور  �ستوا�سل  فيما  التو�سيل، 

الرتفيهية  وامل��راك��ز  ال�سينما، 

الريا�سية  واملراكز  وال�سالونات 

اللتزام بقرار الإغالق املوؤقت. 

ب  �سيتوجَّ اأخ��رى،  جهٍة  من 

املحالت  يف  العاملي  جميع  على 

التجارية والزبائن الكرام اللتزام 

املعلن  الوقائية  ب���الإج���راءات 

ارت��داء  يف  تتمثل  والتي  عنها، 

تواجدهم  خ��الل  الوجه  اأقنعة 

خالل  القفازات  وارتداء  باملجمع، 

اإىل  بالإ�سافة  الت�سوق،  عملية 

احلر�ض على تطبيق مبداأ التباعد 

جميع  و�ستلتزم  الجتماعي، 

التعقيم واتخاذ  بعمليات  املحالت 

عدم  ل�سمان  الالزمة  الإج��راءات 

ف�سالً  بداخلها،  الزبائن  تزاحم 

خارج  انتظار  منطقة  توفري  عن 

املحالت.

اأ���س��ادت  ال�سدد،  ه��ذا  ويف 

الوطنية  اجلهود  بجميع  ال�سركة 

ال�سمو  �ساحب  بقيادة  املبذولة 

اآل  حمد  بن  �سلمان  الأمري  امللكي 

القائد  نائب  العهد  ويل  خليفة 

لرئي�ض  الأول  النائب  الأع��ل��ى 

جمل�ض الوزراء، والفريق الوطني 

ك��ورون��ا،  لفريو�ض  للت�سدي 

كما  انت�ساره.  ومنع  لحتوائه 

الكبرية  الت�سحيات  عالًيا  وتثمنّن 

واملخل�سة من قبل الكوادر الطبية 

والأمنية. 

ال�سيف  وتوؤكد �سركة عقارات 

من  ُيتخذ  ما  بكل  التام  التزامها 

قبل  م��ن  وتوجيهات  ق���رارات 

الفريق الوطني للت�سدي لفريو�ض 

مع  توا�سلها  وا�ستمرار  كورونا، 

والتنظيمية  ال�سحية  ال�سلطات 

اتخاذ  ل�سمان  العالقة  ذات 

الإجراءات املنا�سبة يف ذات ال�ساأن 

ومبا يخدم تعزيز ال�سحة العامة 

يف مملكة البحرين.

فريق  ال�سركة  �سكنّلت  وق��د 

جميع  ملراقبة  ا  خا�سًّ ط��وارئ 

التطورات اليومية املتعلقة مبجال 

وذلك  العامة،  ال�سحة  تعزيز 

يف  ال�سريعة  ال�ستجابة  ل�سمان 

حال حدوث اأي متغريات ت�ستدعي 

اأي تدخل فوري ومبا�سر من اأجل 

اتخاذ الإجراءات املنا�سبة.

جممعات �ل�سيف ُتعاود �فتتاح جميع �ملحالت �لتجارية جمّدًد� يوم �جلمعة

اجلوي  للنقل  الدويل  الحتاد  اأ�سدر 

اخلطر  اإىل  ي�سري  جديداً  حتليالً  »اإياتا« 

املحتمل يف زوال حوايل 25 مليون وظيفة 

ال�سفر  على  الطلب  انعدام  ا�ستمرار  مع 

اجلوي ب�سبب اآثار فريو�ض كورونا امل�ستجد 

)كوفيد -19(.

ويعتمد اأكر من 65.5 مليون �سخ�ض 

مبا  اجلوي  النقل  قطاع  على  العامل  حول 

من  واأن  وال�سفر  ال�سياحة  قطاعات  فيها 

يعملون  موظف  مليون   2.7 هنالك  بينهم 

ال�سيناريو  الطريان، وبح�سب  لدى �سركات 

اجلوي  للنقل  الدويل  الحتاد  و�سعه  الذي 

املفرو�سة  ال�سفر  قيود  ا�ستمرت  حال  يف 

هنالك 25  فاإن  املقبلة،  الثالثة  الأ�سهر  ملدة 

مليون وظيفة معر�سة للخطر حول العامل 

منها 11.2 مليون وظيفة يف اآ�سيا واملحيط 

الهادئ، 5.6 مليون وظيفة يف اأوروبا، 2.9 

مليون وظيفة يف اأمريكا الالتينية، 2 مليون 

وظيفة يف اأمريكا ال�سمالية، 2 مليون وظيفة 

ال�سرق  مليون وظيفة يف  اأفريقيا، 0.9  يف 

الأو�سط.

ويتوقع الحتاد ويف نف�ض ال�سيناريو، 

اأن تنخف�ض اإيرادات �سركات الطريان حوايل 

252 مليار دولر جراء الت�سديدات الكبرية 

على ال�سفر خالل الأ�سهر الثالثة املقبلة، اأو ما 

يعادل 44% اأقل باملقارنة مع العام 2019، 

ا حاًدا يف  كما �سي�سهد الربع الثاين انخفا�سً

الطلب بواقع 70% لتكون بذلك اأ�سواأ مرحلة 

اأن  املتوقع  من  كما  تاريخيه،  يف  ي�سجلها 

تخ�سر ال�سركات حوايل 61 مليار دولر من 

الحتياطات املالية لها يف نف�ض الفرتة.

احلكومات  الطريان  �سركات  وتطالب 

بالتدخل ال�سريع وتقدمي الدعم املايل ل�سمان 

جائحة  من  النتهاء  عند  اأعمالها  ا�ستمرار 

الدعم  توفري  اإىل  الحتاد  ويدعو  كورونا، 

القرو�ض و�سمانات  وتوفري  املبا�سر،  املايل 

القرو�ض ودعم �سوق �سندات ال�سركات من 

قبل احلكومات والبنوك املركزية، بالإ�سافة 

اإىل الإعفاءات ال�سريبية.

جونياك  دو  األك�ساندر  قال  جانبه،  من 

لالحتاد  التنفيذي  والرئي�ض  العام  املدير 

التي  املعاناة  »اإن  اجلوي:  للنقل  الدويل 

حيث  كبرية،  اجلوي  النقل  قطاع  ي�سهدها 

عليه  اأثقالها  كورونا  جائحة  اآثار  األقت 

وكبدته خ�سائر كبرية، ونحن اليوم نتوقع 

اأن يتعر�ض حوايل 25 مليون �سخ�ض ذات 

حمتمل  تهديد  اإىل  الطريان  ب�سركات  �سلة 

�سركات  بقاء  �سمان  ويجب  وظيفته،  على 

اأحد  �ستكون  لأنها  احلياة  قيد  الطريان 

القت�ساد  تدفع  والتي  احليوية  القطاعات 

نحو مراحل التعايف والنتعا�ض بعد انتهاء 

الأزمة«.

25 مليون وظيفة يف
 خطر يف حال �إغالق �سركات �لطري�ن

اأحمد ال�سلومد. عبداحل�سن الديريكاظم ال�سعيد
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ا�شتفيدوا من الأطباء واملمر�شني املتقاعدين

اأن  ال�شحة  وزارة  يف  واملعنيني  امل�شوؤولني  اإىل  ندائي 

ي�شتفيدوا قدر االإمكان من املتقاعدين من االأطباء واملمر�شني، 

املجال  كمتطوعني يف  منهم  اال�شتفادة  من ميكن  فهم خري 

ال�شحي ملكافحة مر�س كورونا، هم اليوم اجلنود االأوفياء 

واإن  و�شعبها،  البحرين  م�شالح  عن  لدفاع  واملخل�شني 

تطلّب االأمر فتح باب التعاقد معهم ل�شّد النق�س يف التعامل 

مع كورونا، فهم طاقات جّبارة ال ُي�شتهان بها. وّفقكم اهلل 

على جهودكم الطّيبة خلدمة الوطن.

 

 فا�شل الدرازي

باقة ورد

باقة من ال�شكر والعرفان اأتقدم بها اإىل �شيدي �شاحب 

�شموه  توجيهات  على  االأمني؛  العهد  ويل  امللكي  ال�شمو 

احلايل،  اأبريل  من  بدًءا  العمل  ر�شوم  باإيقاف  الكرمية 

بغريبة  لي�شت  الر�شيدة  واملبادرات  النبيلة  املواقف  وهذه 

على �شخ�شه الذي تلّم�س نداء اأ�شحاب املحالت التجارية 

املواقف  رجل  فهو  للجميع،  كرمه  من  ففا�س  املت�شّررة، 

ال�شعبة، بل وبطلها بامتياز.

علي املعمري

�شوق واقف واحلاجة لدورات مياه

اخلروج  منا  ت�شتدعي  اليومية  حياتنا  متطلبات  اإن 

نحن  وبينما  اليومية،  م�شتلزماتنا  و�شراء  االأ�شواق  اإىل 

واحلاجة  الطبيعة  تدعونا  حاجياتنا  �شراء  يف  منهمكون 

يكاد  الطلب  وهذا  مياه،  دورات  ال�شتخدام  ال�شرورية 

ومنها  االأ�شواق،  بع�س  يف  عليه  احل�شول  �شعب  يكون 

�شوق واقف على �شبيل املثال ال احل�شر، واإن عدم وجود 

جّمة  م�شاكل  لهم  ي�شبب  االأ�شواق  ملرتادي  مياه  دورات 

وحرًجا كبرًيا، مع اأن احلل ب�شيط وهو اإن�شاء دورات مياه 

للجن�شني يف هذا االأ�شواق، ولو كان الدخول مببلغ ر�شمي 

اأ�شوة باأ�شواق اأخرى ب�شرط اأن تكون هذه الدورات نظيفة 

و�شاحلة لال�شتعمال، فهذا مطلب اأ�شا�شي و�شروري ال بد 

من حتقيقه ل�شالح اجلميع، ودمتم �شاملني.

 مرمي عبدالرحيم عبدالرحمن

خــــدم الــمــنـــــازل.. امل�شكــلــة والــحـــــل

م�شكلة  املنازل  من  اخلدم  هروب  م�شكلة  اأن  اأعتقد 

قدمية عانت منها الكثري من االأ�شر البحرينية، ويعود ذلك 

القانونية  احلماية  �شعف  منها  اأ�شباب،  لعدة  باعتقادي 

حلق رب العمل يف االحتفاظ بالعاملني لديه يف املنزل، 

اإىل جانب ظهور نظام الكفالة الذاتية التي قلبت املوازين 

ل�شالح العامل واأ�شبح رب العمل جمرد فاعل خري جاء 

ا�شتلمه  اآخر  اإىل �شخ�س  ليهرب  الدنيا  اآخر  من  بالعامل 

اأو قام هو )العامل( بفتح عمل خا�س به!!  »عاجلاهز«، 

واأخرًيا وجود ع�شابات منظمة لالجتار بالب�شر ال�شتغالل 

خدم املنازل والرتّبح من ورائهم. 

املنازل  خدم  نظام  اإلغاء  يف  يكمن  احلل  اأن  اأت�شّور 

العمالة  ا�شترياد  مكتب  بني  التعاقدية  العالقة  واعتبار 

ورب العمل البحريني هي الفي�شل يف عالقة رب العمل 

اآخر  بعامل  العامل  با�شتبدال  املكتب  يتكفل  اإذ  باخلادم، 

يف حال هروب االأول دون تبعات مالية اإ�شافية على رب 

مع  ولي�س  املكتب  مع  يتعاقد  العمل  رب  اأن  اأي  العمل، 

العامل، واأن يتكفل املكتب بالتعامل مع كل املخالفات التي 

تقع من قبل العامل، دون اأي تبعات على رب العمل.

اأكرث  وحتى لو دفع رب العمل راتًبا �شهرًيا للمكتب 

املعهودة من قبل  امل�شاكل  املعتاد، ولكنه �شيوفر كل  من 

العمالة املنزلية من هروب و�شرقة و�شوء خدمة و�شوء 

اأخالق وقلة نظافة وغريها.

امل�شت�شار القانوين/ اإبراهيم مبارك الدو�شري

وزارة الأ�شغال.. واملالعب العاّمة يف الأحياء ال�شكنية
وزارة  بها  تقوم  التي  واخلدمات  امل�شاريع  اإن 

العمراين  والتخطيط  البلديات  و�شوؤون  اال�شغال 

وال  كثرية،  �شك  بال  هي  واملواطن  الوطن  ل�شالح 

والزوار،  واملقيمني  املواطنني  من  اأحد  اأي  على  تخفى 

وبالتاأكيد فاإن كل ذلك هو يف حمل ال�شكر والتقدير من 

واملفيدة هو  اجلميلة  امل�شاريع  تلك  اجلميع، ومن  قبل 

اإن�شاء املتنزهات واحلدائق واملالعب العامة، تلك التي 

ال�شباب عن  فيها  والكبار، وُيرفه  ال�شغار  بها  يت�شلّى 

غري  املكان  يف  اأقيمت  اإذا  املالعب  تلك  اأن  اأال  اأنف�شهم، 

مرّوعة  ماأ�شاة  اىل  اآخر  جانب  يف  تتحول  »قد  املالئم 

تلك  اإىل  املجاورة  امل�شاكن  يف  القاطنني  اىل  بالن�شبة 

املالعب!«، وهذا بالفعل ماحدث معنا.. 

فقبل عدة �شنوات مت اإن�شاء ملعب كرة قدم �شغري 

ذي اأر�شية من الع�شب ال�شناعي حماًطا ب�شور �شبكي 

يف م�شاحة رملية كانت فارغة تقع بني ثالث عمارات، 

ن�شكُن يف اإحداهم اأنا وعائلتي. وقد فرحنا به كثرًيا يف 

البداية، ولكن مع مرور االأيام حتول امللعب وحميطه 

والفو�شى  والت�شكع  للتجمع  ومركز  اإزعاج  بوؤرة  اىل 

اىل  تنتمي  ال  جمموعات  عدة  قبل  من  االأوقات  كل  يف 

بع�شها البع�س وال نعرف اأغلبهم، فمنهم من ياأتي من 

امل�شاكن القريبة، ومنهم من ياأتي من االأحياء املجاورة 

ا، وهناك من  ومنهم من ياأتي من االأحياء البعيدة اأي�شً

فاقم  وما  جًدا،  بعيدة  مناطَق  من  ب�شياراتهم  ياأتون 

الو�شع وزاده �شوًءا ما حدث منذ ت�شعة اأ�شهر تقريًبا، 

اأحدهما  باإن�شاء ملعبني،  �شكان احلي  اأحد  قام  اأن  بعد 

لكرة الطائرة واآخر لكرة ال�شلة بالقرب من ملعب كرة 

كا�شفة  اإنارة  اأ�شواء  برتكيب  قام  ذلك  وفوق  القدم، 

فوق العمارة! وقد اأ�شاءت تلك الك�شافات املنطقة كلها 

االأ�شخا�س،  لع�شرات  وجتمع  جذب  نقطة  جعلها  مما 

نعانيه  عّما  جًدا  خمت�شرة  نبذة  اأعطيكم  ودعوين 

ويحدث يف تلك املنطقة ب�شكل يومي، ولكم اأن تتخّيلوا 

حجم املعاناة وال�شررالنف�شي الذي كان ومازال يلحق 

بنا.

فجًرا  للعب  جمموعات  تاأتي  االأيام  بع�س  ففي 

�شباًحا  للعب  ياأتون  اأ�شخا�س  وثمة  ال�شروق،  قبل 

احلادية  وال�شاعة  ال�شابعة  ال�شاعة  بني  ما  الفرتة  يف 

الدوام  انتهاء  بعد  ياأتون  اطفال  وهنالك  ع�شرة، 

املدر�شي ب�شكل مبا�شر ومن ثم تبداأ املجموعة بالتزايد 

ومنهم  القدم  كرة  يلعب  من  فمنهم  الوقت،  مرور  مع 

الطائرة،  كرة  يلعب  من  ومنهم  ال�شلة  كرة  يلعب  من 

ويف الوقت نف�شه جتد جمموعة من ال�شبية يت�شابقون 

بدراجاتهم الهوائية ذهاًبا واإياًبا يف ممرات امل�شاة ويف 

مواقف ال�شيارات، ويقل العدد يف بع�س االأحيان بعد 

غروب ال�شم�س، واأما ما بعد ال�شاعة الثامنة فهنا يبداأ 

باملراهقني  ال�شباب  يجتمع  عندما  الرعب،  م�شل�شل 

الدراجات  راكبو  اإليهم  ي�شاف  االأطفال،  مع  وال�شبية 

النارية املزعجة، اإذ ي�شتعر�شون مهاراتهم يف القيادة 

احلي،  اأزقة  يف  جنونية  وب�شرعة  متهور  ب�شكل 

ال�شباب  بع�س  ياأتي  الفو�شوي عندما  امل�شهد  ويكتمل 

يقيدونها  التي  واملخيفة  ال�شر�شة  كالبهم  م�شطحبني 

هناك  واآخران  هنا  واحٌد  وحميطه،  امللعب  اأ�شوار  يف 

والتي تظل تنبح وتعوي من دون توقف، وي�شتمر ذلك 

الو�شع يف غالب االأيام حتى الواحدة من بعد منت�شف 

االإجازات  اأيام  يف  واأما  العادية،  االأيام  يف  هذا  الليل! 

فحدث وال حرج! ففيهم الفو�شى واالإزعاج ميتدان اىل 

اأربع وع�شرين �شاعة!

احل�شود  تقل  اأن  فبعد  هنا،  احلكاية  تنتِه  ومل 

وينف�س ال�شامر تبقى جمموعات من ال�شباب، بع�شها 

االأغاين  اىل  لي�شتمع  امللعب  داخل  ويجل�س  يتجمع 

هواتفهم  من  ال�شوت  مكربات  عرب  مرتفع  ب�شوت 

بحدية  ويتناق�س  يجل�س  منهم  والبع�س  الذكية، 

بامللعب  املحيطة  اخلر�شانية  الكرا�شي  على  و�شخرية 

والتي حركوها من مكانها ال�شابق وو�شعوها بالقرب 

اأعلم كيف  ثقيلة جدا وال  باأنها  العلم  من م�شكني، مع 

املجموعة  تلك  االأكرث غرابة هو  ال�شيء  واأما  حركوها، 

من  بالرغم  اإزعاًجا  اأكرثاملجموعات  من  اأعتربها  التي 

عددهم القليل، اإذ يجل�شون )فوق الطاولة اخلر�شانية( 

يعلو  الفرتة  تلك  وخالل  )البتة(  الورق  ويلعبون 

ال�شراخ وُيثار اجلدل مع كل فوز وخ�شارة، وي�شتمر 

�شباًحا!  والن�شف  الثانية  حتى  املزعج  الو�شع  هذا 

وهكذا دواليك يف كل يوم.

ويلعب  يلهو  اأن  كان  �شخ�س  الأي  يحق  نعم 

ننعم  اأن  لنا  يحق  ا  اأي�شً نحن  باملثل  ولكن  وي�شتمتع، 

النوم  وقت  يف  لي�س  منازلنا،  يف  وال�شكينة  بالهدوء 

فقط، بل يف كل االأوقات ويف كل يوم من االأيام، فمتعة 

البع�س ال تكون اأبًدا على ح�شاب راحة االآخرين، وهل 

مرات  عدة  يوم  كل  يف  راحتي  اأقطع  اأن  املعقول  من 

واأخرج من املنزل الأذهب واأحتدث راجًيا من االأ�شخا�س 

اىل  ثانية  اأعود  ثم  بالهدوء ومن  يلتزموا  اأن  املزعجني 

املنزل، وبعد عدة �شاعات عندما تاأتي جمموعة اخرى 

اأنه�س من نومي واأخرج الأحتدث معهم حماوالً اإقناعهم 

يكرتثوا  مل  واإن  للعب،  منا�شب  غري  الوقت  هذا  اأن 

بكالمي وجادلوين اأكتم غ�شبي واأعود للمنزل واأت�شل 

بال�شرطة! وقد حدث ذلك بالفعل عدة مرات!! نعم لقد 

ات�شلت مبركز ال�شرطة عدة مرات خالل االأ�شهر القليلة 

مرة  كل  يف  -م�شكورة-  ال�شرطة  قامت  وقد  املا�شية، 

بدورها  حلت  والتي  فوري  ب�شكل  الدورية  باإر�شال 

اأن  اإال  بكل �شال�شة واحرتافية وهدوء،  امل�شاكل  جميع 

ا اآخرين ياأتون  امل�شكلة االأ�شا�شية هي اأن هناك اأ�شخا�شً

يف وقت الحق اأو يف االأيام التالية ويلعبون يف املالعب 

ب�شكل مزعج ويف اأوقات غري منا�شبة وهم ال يعلمون 

اأخجل من  اأنا  االأمر  مبا حدث مع غريهم، ويف حقيقة 

الأبلغ  وم�شتمر  يومي  ب�شكل  ال�شرطة  اأت�شل مبركز  اأن 

كل  من  �شليم  غري  الو�شع  فهذا  اإزعاج،  م�شكلة  عن 

تلبي  �شوف  ال�شرطة  باأن  التام  يقيني  مع  النواحي، 

الذي  ال�شوؤال  ولكن  وقت،  كل  يف  وا�شتغاثتي  ندائي 

يطرح نف�شه هنا، اىل متى �شوف ي�شتمر هذا احلال؟ 

امللحة يف  باأمنياتي ومطالبي  اليكم  اأتقدم  اأن  اأود   

الطاولة  جم�شم  اإبعاد  اأو  اإزالة  وهي  احلايل،  الوقت 

اآخر  مكان  اىل  اخلر�شانة  من  امل�شنوعني  والكرا�شي 

واالإزعاج  التجمهر  مركز  فهم  م�شكني،  عن  بعيًدا 

فاإن  القدم،  كرة  مللعب  منا�شب  واإيجاد حل  الرئي�شني، 

اأحد املرميني ال يبعد عن غرف نومنا اإال اأمتاًرا!! وهي 

امل�شكلة الكربى، ف�شوت الكرات امل�شّددة بعنف عندما 

ترتطم بال�شور احلديدي هو يف حد ذاته م�شدر اإزعاج، 

لها  العالقة  التي  وكلماتهم  الالعبني  ب�شراخ  فمابالكم 

بكرة القدم، فكيف يكون الو�شع حينها؟! وللعلم فاإن 

اأ�شرُي  الذي  املرمى  هذا  عند  تكون  التجمعات  اأغلب 

اليه، �شواء يف وقت اللعب اأو قبله اأو بعده، وهو يقع 

يف  اإليها  اأ�شرت  التي  والكرا�شي  الطاولة  من  بالقرب 

النقطة االوىل.

الوزارة  يف  املعنية  االإدارة  باأن  يقني  على  اأنا 

واملعاينة،  للتفتي�س  املوقع  بزيارة  بدورها  �شتقوم 

ب�شكل  لهم  الأ�شرح  معي  يتوا�شلوا  اأن  اأمتنى  وكم 

اأثناء  يف  هنا  حتدث  التي  االأمور  بع�س  واأ�شمل  اأدق 

الزائر  باأن  ا  اأي�شً معاينتهم للموقع ميدانًيا، مع يقيني 

الفو�شى  حجم  وهلة  اأول  من  يتبنّي  �شوف  للمنطقة 

الكتابات  يرى  اأن  مبجرد  املكان  هذا  يف  حتدث  التي 

الطالء  بعلب  واحليطان  االأر�شية  على  كتبت  التي 

احلديدية  االأبواب  ا  اأي�شً ي�شاهد  وعندما  البخاخ، 

وهي حمطمة،  للعمارات  التابعة  الغاز  اأنابيب  لغرف 

كما اأقرتح »و�شع لوحات اإر�شاد وتعليمات عند بوابة 

اإذا كان يقع يف منطقة �شكنية«،  ا  كل ملعب، خ�شو�شً

اإ�شافة  بها،  امل�شموح  اللعب  اأوقات  اأوالً  فيها  اإذ حتّدد 

بالهدوء وعدم  االلتزام  اأخرى حتث على  اىل تعليمات 

اأوقات  يف  حتى  االأوقات  جميع  يف  باالإزعاج  الت�شبب 

واالآداب  االجتماعية  ال�شلوكيات  واحرتام  اللعب، 

العامة، واملحافظة على نظافة امللعب وحميطه، وعدم 

يف  اأو  داخل  االأليفة  احليوانات  ترك  اأو  ا�شطحاب 

حميط امللعب، واحلفاظ على �شالمة املن�شاأة واالأمالك 

العامة واخلا�شة، وغريها من اإر�شادات اأنتم اأعلم مني 

بها.

كلمة اأخرية.. اإن معاناتنا كبرية والو�شع ال يطاق 

احلال  �شكوت  »ملا  ذلك  ولوال  اأكرث،  نحتمل  نعد  ومل 

وبكل  العامل«،  به  مير  الذي  الع�شيب  الوقت  هذا  يف 

بقرار  )ولالأ�شف(  فرحنا  اإننا  اأقول:  واأمانه  �شدق 

اتخذته  الذي  اأ�شخا�س  خم�شة  من  الأكرث  التجمع  منع 

كورونا!  جائحة  ب�شبب  اململكة  يف  املعنية  اجلهات 

اأن  فقد جاء ذلك يف �شاحلنا ب�شكل غري مبا�شر، فبعد 

موؤقت  الو�شع  )وهذا  املنطقة،  عن  التجمعات  انف�شت 

االأيام  هذه  يف  ونحن  احلي،  يف  ال�شكون  حل  طبًعا(، 

و�شكينة  هدوء  يف  ن�شحوا  االأيام«،  »اأجمل  نعي�س 

وننام براحة ونعيم.

جميع البيانات لدى املحررة

وال�صيادين  البديع  اأهايل  من  الكثري  ا�صتكى 

واأ�صحاب املحالت يف مرفاأ البديع لل�صيادين من 

اأ�صباب، ويطالب  اأمامهم من غري  الفر�صة  اإغالق 

املرتادون من الأهايل بعدم م�صايقتهم وطردهم 

من املكان الوحيد واملتنّف�س لهم ومعاملتهم كاأنهم 

غرباء يف منطقتهم.. مع العلم باأن هناك توجيهات 

من �صمو ال�صيخ عبداهلل بن حمد بن عي�صى املمثل 

واملقهى  املكان  يظل  اأن  امللك  جلاللة  ال�صخ�صي 

موجوَدين لالأهايل.

اأهايل البديع

 ملاذا امل�شايقات

 يف مرفاأ البديع؟!
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اأن حتفظ  اأ�شاألك  اإين  اللهم  اآمنا..  البلد  هذا  اجعل  ربي 

مملكتنا الغالية من كل �شوء ومكروه، واأن تدمي نعمة االأمن 

واالأمان.

التحدي  عامل  ي�شكل  بالدنا  م�شاحة  �شغر  اأن  مبا 

اإمكانية  يف  اهلل-  �شمح  -ال  �شعيد  على  وذلك  االأ�شعب، 

انت�شار الفريو�س، وزيادة فر�س االإ�شابة بني ال�شكان، ولكن 

اأن فريق البحرين بقيادته العظيمة، اتخذ  وليعلم اجلميع 

ا�شرتاتيجيات واحرتازات كبرية ملواجهة هذا الفريو�س، فقد 

تعاملت مع هذا التحدي بتنفيذ اخلطط املدرو�شة م�شبقا على 

الفور؛ وذلك من اأجل �شالمة اجلميع.

فالفح�س الع�شوائي الذي يتم يف جميع مناطق البحرين 

االأبطال  ينفذها  التي  امليدانية  الزيارات  تكثيف  خالل  من 

يعطي مدى جدية هذا الفريق للحد من انت�شار هذا الفريو�س، 

وهذا يعد عمالً جباًرا كان حمل اإعجاب وتقدير من اجلميع، 

لي�س من الداخل فقط؛ بل اأبهر دول املنطقة باأكملها.

الكل يعلم وي�شاهد االإ�شابات والوفيات يف العامل اأجمع 

ثابتة  تقف  وبالدنا  العامل،  اأرعب  الذي  القاتل  الوباء  بهذا 

�شلبة كاجلبل ب�شواعد اأبنائها الطيبني املخل�شني، ملحا�شرة 

فخًرا  ويكفينا  واحرتازية،  ا�شتباقية  بخطوات  الوباء  هذا 

االأوىل  التعايف  ون�شبة  عاملًيا،  الثانية  بالدنا  اأن  واعتزاًزا 

عربًيا، بف�شل من اهلل �شبحانه وتعاىل، وباإذن من املوىل عز 

وجل قريًبا �شننت�شر ونكون من اأوائل الدول يف العامل.

قريًبا باإذن اهلل �شوف ينادي املوؤذن بحي على ال�شالة 

و�شكًرا  حمًدا  دموعنا  ت�شب  و�شوف  الفالح،  على  وحي 

وا�شتياًقا، ون�شجد هلل خا�شعني، و�شيجرب ك�شرنا رب رحيم، 

وندرك نعمة املوىل علينا.. اللهم انح�شاًرا ولي�س انت�شاًرا.

لقد اأثبت اأبناء البحرين االأبطال باأنهم على قدر الكفاءة 

وامل�شوؤولية والتحدي اأمام جائحة كورونا، ولقد اأكدمت اأنكم 

فريو�س  مواجهة  يف  �شر�شة  معركة  يف  حقيقيون  اأبطال 

جمهول، وك�شفتم عن قلوب لينة مليئة بالت�شحية واملودة 

والرحمة.

من  الذكريات  من  الكثري  �شتحمل  اهلل  باإذن  قليلة  اأيام 

يف  احلكيمة  قيادته  مع  الويف  الراقي  ال�شعب  هذا  تالحم 

الوقوف مًعا، اإذ ت�شدى واأبهر اجلميع يف اأوقات ع�شيبة.

مهما �شكرنا فلن نِفي بحقكم؛ فاأنتم اجلنود املجهولون، 

الوباء،  هذا  حتارب  التي  الطبية  والكوادر  الطواقم  جميع 

وهم خط دفاعنا االأول الذين قدموا ومازالوا يقدمون الغايل 

والنفي�س، وُت�شرب بهم اأروع االأمثلة يف العطاء والوفاء.

�شكًرا من االأعماق لقائد فريق البحرين االأبطال �شمو ويل 

العهد، الذي حر�س منذ الوهلة االأوىل على اأن يكون حا�شًرا 

ومتابًعا ملواجهة هذا التحدي. 

بواإبراهيم
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عبيديل العبيديل 

اإيران بوؤرة ال�ضرق الأو�ضط للوباء

اإيران  يف  يدور  ما  حقيقة  على  العامل  يف  كورونا  جائحة  غطت 

الأحداث  مع  ال�شيا�شية  الأحداث  وت�شارع  عام2019  نوفمرب  منذ 

ال�شحية والجتماعية مع حالة الكارثة الإن�شانية، حماول نظام املاليل 

اإلقاء كل التبعات وال�شلبيات العديدة يف البالد على �شماعة املوؤامرة 

دون  اخلانق،  القت�شادي  احل�شار  وب�شبب  النظام  على  اخلارجية 

اللتفات خلطورة اجلائحة، متنا�شًيا نظام ولية الفقيه اإنه يف نهاية 

املطاف نظام �شيا�شي مهما كان نوعه �شواء كان نظام دميقراطي عتيد 

اأو نظام ا�شتبدادي عقيم، ففي النهاية قيادة كل بلد ونظامها ال�شيا�شي 

يتحمل م�شوؤوليته الأ�شا�شية اأمام �شعبه واأمام املجتمع الدويل، اإذ لن 

جتد التربيرات والت�شويفات واملماطالت حول حقيقة النظام يف كيفية 

تعامله مع اجلائحة وهي يف طورها قبل ات�شاعها الدراماتيكي يف طول 

البالد وعر�شها، فال اأحد �شي�شدق نظام كر�س قدراته وميزانيات دخله 

القومي ل�شناعة نظام ميل�شيات واذرع ت�شلطية يف دول عديدة ويف 

مقدمتها دول اجلوار.

يف  قم  واأورك�شرتا  الدين  رجال  خطابات  على  العامل  يلتفت  مل 

اإدارتها للجائحة يف نظام �شحي متخلف لكونها واقعة  حتميل �شوء 

حتت ح�شار دويل، كما ل يجوز تاأزمي العامل باغتيال �شليماين واإ�شغاله 

بكارثة الطائرة الأوكرانية والتحجج ال�شيا�شي بان�شغالها بالنتخابات 

النيابية يف 21 فرباير 2020 والتذرع باملعار�شة والقوى الأجنبية 

بذكرى  الكرنفالية  الحتفالية  تلك  تخريب  حتاول  اأنها  على  العاملية 

مرور 40 �شنة على الثورة، كل ذلك، لن يلغي ويربر ن�شيان ما يحدث 

يف املجتمع الدويل من كارثة اإن�شانية عاملية، م�شوؤولة عنه جميع تلك 

الأنظمة دون ا�شتثناء، فلن جتد ذريعة حياكة قمي�س عثمان وخنجر 

بروتو�س يف ليل روما وخناجرها امل�شغولة مبوؤامرة عاملية من خالل 

ذلك الفريو�س »المربيايل!«.

هذا الن�شاط الإعالمي الغبي مل يفرز ومييز ما بني حقائق �شيا�شية 

وحقائق علمية، بني اأ�شباب مرتبطة بتاريخ طويل من نهج الراأ�شمالية 

غري العادل بني الب�شر خالل قرون، وبني نتائج واقعية لنمط ظواهر 

يعربها  مغلقة،  حدود  دون  الإن�شانية  املجتمعات  تتقا�شمها  حياتية 

الإن�شانية  ال�شرور  اأ�شكال  بكل  والفريو�شات،  وال�شم�س  الهواء 

الأخالقي  ونهجها  لأخطائها  ثمًنا  الإن�شانية  تدفع  عندما  الالمبالية. 

كل هذه احلقبة من الزمن فال جدوى ونفع من تكري�س تقاذف التهم 

وتوزيع املكاييل وبروز الزدواجيات التاريخية والنظريات ال�شيا�شية 

اأن الإن�شانية  املري�شة، فاجلميع يف حلظة من حلظات التاريخ يعلم 

برمتها باتت يف قارب واحد ويف خ�شم اأمواج حميط متالطم �شا�شع. 

لذا ين�شب التفكري اجلاد والعاقل املت�شم باحلكمة، يف �شوؤال مهم هو 

كيف تنقذ الب�شرية قاربها من الغرق والوباء القاتل، ف�شيا�شة احلمق 

لن جتدي اأحًدا ولن ت�شاعد اأحًدا لروؤية ب�شر ميوتون بثمن بخ�س.

بعد  اأو�شطي  ال�شرق  امل�شهد  قراءات ومتابعات يف  من  نلحظه  ما 

مالحظتنا بو�شوح للم�شهد الأوروبي والآ�شيوي وما تركه من فواجع 

واأرقام خميفة، فكيف �شيكون م�شري دول عربية وغري عربية تتميز 

ولي�س  واأخرًيا  ثانًيا  اجلغرايف  وات�شاعها  ال�شكانية  بكثافتها  اأولً 

الظروف  اأجواء  ظل  خا�شة يف  ال�شحية  اخلدمات  ب�شعفها يف  اآخر، 

نف�شه  ال�شحي  النظام  بني  ال�شتيعابية  القدرة  وغياب  ال�شتثنائية 

العراق وم�شر وتركيا  لهذا فالو�شع يف  الإ�شابات وت�شارعها.  وعدد 

وقدرة  الوباء  انت�شار  نطاق  لت�شاع  مر�شحة  والهند  وباك�شتان 

الفريو�س على اخرتاق املجتمع الأمي واملتخلف على م�شتويات معينة، 

خا�شة يف تر�شب قناعات غيبية يتم من خاللها اإحالة البالء وحلوله 

تقدم حلولً  لن  التي  وال�شلوكيات  املعتقدات  تلك  بوا�شطة  ومعاجلته 

ناجعة للم�شائب العظمى حني تهبط على الأمم وال�شعوب.

لن ن�شتعر�س حقيقة الأرقام باأن غالبية م�شادر الوباء وامل�شابني 

ولدينا  اإيران.  م�شدره  جلها  اخلليجي  التعاون  جمل�س  دول  من  به 

يف امل�شهد الإيراين رقمان لإح�شائية �شهر مار�س يقدمهما لنا طرفان 

نقي�شان رقم قدمه النظام الإيراين ورقم من املعار�شة الإيرانية، ففي 

اأول مار�س �شرح النظام باأن الوفيات بلغت 54 حالة فيما املعار�شة 

اإىل  الر�شمي  الرقم  قفز  مار�س   8 وبتاريخ  حالة  بوجود 650  اأكدت 

194 وفاة بينما اأ�شارت املعار�شة يف اإح�شائيتها على حقيقة 2300 

مار�س  ففي 16  الآخر،  الأ�شبوع  الوفيات خالل  وفاة. وزادت وترية 

توفى 853 ح�شب الرقم الر�شمي غري اأن ر�شد املعار�شة وكادرها الفني 

اأ�شار اإىل وفاة 5500 حالة واأخرًيا بتاريخ 25 مار�س اعرتف النظام 

بوفاة 2077 حالة بينما احلقيقة خمتلفة فقد ذكرت املعار�شة بوفاة 

اإيران  من  القادمة  الكارثية  املت�شارعة  الأرقام  تلك  �شخ�س.   11500

وحدها تدخلنا يف زمن مرعب وفظيع. حتى ولو �شلمنا جدلً بتباين 

الرقمني ال�شا�شع، فاإن من ميوتون خالل 25 يوًما وفق اإح�شائية نظام 

ا  م�شيلمة الكذاب ل يعترب رقًما �شغرًيا، فما بني حالة وفاة 54 �شخ�شً

فتلك  كبرًيا  رقًما  يعترب  �شهر  من  اأقل  خالل  ا  �شخ�شً  2077 ووفاة 

واإمنا  !!« وح�شب  املدر�شية  ال�شرب واحل�شاب  »اأرقام جداول  لي�شت 

اأرقام لأرواح ب�شرية ذهبت �شدى لعبث النظام وا�شتهتاره و�شحوته 

من �شبات اجلهل متاأخًرا.

اأحمد زمان

كلمات لها معنى

مواقف م�ضحكة 

ومبكية مع كورونا

الوباء  اأزمة فريو�س كورونا وانت�شار هذا  اندلع  منذ 

امل�شحكة  والق�ش�س  العامل  اأرجاء  جميع  يف  اخلطري 

واملبكية حول هذا الداء الوبيل ل تكاد اأن تنتهي.

املواقف  بع�س  على  الأمثلة  بع�س  اأ�شرب  و�شوف 

تكتمل  حتى  املبكية  املواقف  ببع�س  اأعقبها  ثم  امل�شحكة 

ال�شورة.

ومن هذه املواقف امل�شحكة اأو امل�شلّية اأن �شاب وفتاة 

هناك  تكون  ل  حتى  الفي�شبوك  عرب  الزواج  قررا  مينية 

اأدى اإىل  دعوات وح�شور واأخذ بالأح�شان وتبوي�س رمبا 

انت�شار املر�س القاتل، وهو قرار اعتقد اأنه عني ال�شواب.

اأمام ال�شراف الآيل  اأخرى ل�شاب م�شري وقف  وق�شة 

ففكر  ا  �شخ�شً اأمامه حوايل 30  البنوك وكان  لأحد  التابع 

ال�شراف  من  ب�شرعة  يقرتب  جتعله  طريقة  يف  ب�شرعة 

املتكرر  بال�شعال  فقام  يريده،  الذي  املبلغ  ل�شحب  الآيل 

والعط�س القوي، فما كان من اجلميع اإل اأن هربوا خوًفا من 

الذي يقف يف �شفهم، فنجحت حيلته واأنهى  املري�س  هذا 

معاملته ب�شرعة قبل اأن ينك�شف اأمره.

ومن املواقف امل�شحكة اأن ال�شينيني يف ولية ووهان 

التي بداأ منها املر�س يت�شافحون عن طريق �شرب الأقدام 

اأن  اآخر، كما  اليد لكوع �شخ�س  اأو مالم�شة كوع  ببع�شها 

امل�شت�شارة الأملانية اأجنيال مريكل تعر�شت ملوقف حمرج، 

فهي عندما همت مب�شافحة وزير الداخلية الأملاين مل ميد  

هذا  ومررت  متا�شكت  لكنها  الكورونا،  من  خوًفا  لها  يده 

الإحراج الذي وقعت فيه بهدوء.

القاتل،  الفريو�س  هذا  عن  واملبكية  املوؤملة  املواقف  اأما 

فنذكر يف البداية ما قاله طبيب هندي عن فريو�س كورونا 

من اأن هذا الفريو�س له عزة نف�س كبرية جًدا، فهو لن ياأتي 

اإىل منزلك اإل اإذا خرجت ودعوته.  

الكورونا  مر�س  ظهور  مع  موؤملة  مظاهر  تف�شت  وقد 

فمنها اأن الطبيب ال�شيني الذي يعترب اأول من اكت�شف هذا 

العمر 34  من  ويبلغ  اأوليانغ  وا�شمه يل  القاتل  الفريو�س 

عاًما قد قتله هذا الفريو�س وهو يف هذه ال�شن املبكرة بعد 

اأن ق�شى يف امل�شت�شفى اأربعة اأيام فقط.

ال�شني  بني  اتهامات  اأزمة  �شبب  الفريو�س  هذا  اأن  كما 

وزارة  با�شم  الر�شمي   فاملتحدث  املتحدة،  والوليات 

التي  باأنها هي  املتحدة  الوليات  اتهم  ال�شينية  اخلارجية 

نقلت هذا الفريو�س اإىل مدينة ووهان ال�شينية  وكانت �شبًبا 

يف انت�شاره يف العديد من دول العامل بعد ذلك. اأما الوليات 

املتحدة فاإنها تتهم ال�شني باأنها كانت ال�شبب الرئي�شي يف 

نقل هذا الفريو�س اإىل اأوروبا والوليات املتحدة، لكن هناك 

بع�س املغردين من قال اأن هذا الفريو�س هو جند من جنود 

اهلل واأنه انت�شر يف ال�شني وقتل الآلف من �شكانها ب�شبب 

اأرا�شيها  على  يعي�شون  الذين  للم�شلمني  ال�شني  ا�شطهاد 

ومنعها ل�شالتهم ومنعها امل�شلمني من تالوة القراآن الكرمي.

اأما ما نقوله نحن فاإن هذه حرب جرثومية �شر�شة بني 

الوليات املتحدة وال�شني اأدت اإىل ت�شرر الكثري من الدول 

الأمريكية  املتحدة  الوليات  فيها  تريد  منها، وهذه احلرب 

اأن ترّكع  ال�شني حتى تدخل املفاو�شات معها وهي �شعيفة 

ال�شاع  ترد  اأن  تريد  ال�شني  اأن  حني  يف  باجلراح،  مثخنة 

على  تق�شي  الأمريكية حتى  املتحدة  الوليات  اإىل  �شاعني 

الهيمنة الأمريكية على العامل بعد خروج الحتاد ال�شوفيتي 

ال�شابق من اللعبة، واأن ت�شبح هي زعيمة العامل املتحكمة 

يف �شوؤونه.

اأما نحن فاإننا بعيدين عن هذه اللعبة القذرة، واأن علينا 

اأن نح�شن اأنف�شنا ودولنا من هذا الفريو�س القاتل اخلطري.

التكنولوجيا �ضالح فعال ملحاربة الكورونا 3 - 3

ينظر البع�ض اإىل »الذك�ء اال�صطن�عي«، ك�أحد اأكرث فروع التقنية 

انت�ص�ر ج�ئحة  برامج وخطط مواجهة  ح�صوًرا عند احلديث عن 

الكورون�. يف الوهلة االأوىل، رمب� ي�صتغرب الق�رئ، من ذلك، نظرا 

gee k )الرتب�ط الذك�ء اال�صطن�عي يف ذهنه، وكم� يرد على موقع 

wire.com(، مبخ�وفه من اخرتاق »اخل�صو�صية يف جم�الت مثل 
وكم�  لكن  العميقة«.  املزيفة  الفيديو  الوجه ومق�طع  على  التعرف 

الت�جي اجلديد،  الفريو�ض  تف�صي  اأنه »يف خ�صم  املوقع  ينبه ذلك 

يتطلع بع�ض �صرك�ت التكنولوجي� والعلم�ء اإىل الذك�ء اال�صطن�عي 

للح�صول على ت�أثري اإيج�بي بدالً من ذلك«.

للذك�ء  األني  ملعهد  التنفيذي  الرئي�ض  اأي�ص�  يوؤكده  م�  هذا 

ج�معة  يف  الكمبيوتر  علوم  واأ�صت�ذ  �صي�تل  يف  اال�صطن�عي 

وا�صنطن، اأورين اإتزيوين، على املوقع ذاته، حني يقول »لكن هذه 

االأزمة )ج�ئحة الكورون�( ُتظهر كيف ميكن للذك�ء اال�صطن�عي اأن 

يعمل ع�ملً� جيًدا«.

غ�لب�  الذي  اال�صطن�عي،  للذك�ء  التعريف�ت  من  العديد  وهن�ك 

م� يرمز له ب�حلرفني )A I(، لكنه� جميع� تتمحور حول وظ�ئف 

)مو�صوع.كوم  موقع  تعريف  ج�ء يف  كم�  و�صفه�  معينة، ميكن 

) mawdoo3.com( هي »قدرة االآالت واحلوا�صيب الرقميّة على 

الك�ئن�ت  به�  تقوم  التي  تلك  وُت�ص�به  ُت�كي  ُمعينة  القي�م مبه�م 

اأو  ال�ص�بقة  التج�رب  من  التعلُم  اأو  التفكري  على  ك�لقدرة  الذكيّة؛ 

كم�  ذهنية،  عملي�ت  تتطلب  التي  خرى 
ُ
االأ العملي�ت  من  غريه� 

ب�لذك�ء  تتمتع  اأنظمة  اإىل  الو�صول  اإىل  اال�صطن�عي  الذك�ء  يهدف 

التعلُم  حيث  من  الب�صر  به  يت�صرف  الذي  النحو  على  وتت�صرف 

والفهم، بحيث ُتقدم تلك االأنظمة ملُ�صتخدميه� خدم�ت ُمتلفة من 

التعليم واالإر�ص�د والتف�عل«.

اأن النت�ئج التي توفره� اخلوارزمي�ت التي ي�صتخدمه�  ويبدو 

الذك�ء اال�صطن�عي، هي التي دقت نواقي�ض اخلطر ب�ص�أن احتم�ل 

تف�صي وب�ء جديد يف مدينة وه�ن ال�صينية، يف وقت مبكر ن�صبي�. 

لكن ذلك التحذير مل يجد االآذان ال�ص�غية. هذا م� ق�مت به �صركة 

)Blue Dot( الكندية الن��صئة، يف منت�صف �صهر دي�صمرب 2019، 
كم�  الطريان«.  وم�ص�رات  امل�ص�فرين  م�ص�رات  تليل  خالل  »من 

ج�ء على موقع جملة )FORBES( االأمريكية.

ينقل   )Neural( الع�صبية،  الق�ص�ي�  يف  متخ�ص�ض  موقع 

املتخ�ص�صة   )Javion( �صركة  يف  يعملون  خرباء  له  تو�صل  م� 

»ميكن  حيث،  املج�ل،  هذا  يف  ال�صريري،  اال�صطن�عي  الذك�ء  يف 

�صيُعلم  الذي  البي�ن�ت  تليل  على  اال�صطن�عي  الذك�ء  ي�ص�عد  اأن 

ا�صرتاتيجي�ت اال�صتعداد لـ )COVIDk19( وي�ص�عد امل�صت�صفي�ت 

املر�صى  املر�صى يف  الإدارة جمموع�ت  ا�صتب�قي  نهج  اتخ�ذ  على 

الداخليني واخل�رجيني. وت�صتخدم )Javion( خوارزمي�ت التعلم 

االآيل لتحديد عوامل اخلطر االجتم�عية التي جتعل االأ�صخ��ض اأكرث 

تتطلب  بعدوى  االإ�ص�بة  اأو  ون�صره  ب�لفريو�ض  لالإ�ص�بة  عر�صة 

دخول امل�صت�صفى«.

اجلديد«  »العربي  موقع  نقل   2020 اأبريل  �صهر  مطلع  ويف 

ابتك�رهم  اأمريكيون و�صينيون عن  »ب�حثون  اأعلنه  م�  االإلكرتوين 

اأداة ت�صتخدم الذك�ء اال�صطن�عي لتوقع املر�صى امل�ص�بني بفريو�ض 

كورون� اجلديد الذين �صيع�نون م�ص�عف�ت رئوية خطرية«. ون�صر 

م� ق�لته ميغن كويف من كلية غرو�صم�ن للطّب يف ج�معة نيويورك، 

ملجلّة »كومبيوترز م�ترييلز اأند كونتيوا«، ب�أن »من �ص�أن هذه االأداة 

متكني االأطب�ء من اأعط�ء االأولوية لعالج بع�ض املر�صى، خ�صو�ص�ً 

ا�صتنفدت  الع�مل  حول  عدة  لبلدان  الع�ملية  ال�صحية  االأنظمة  اأّن 

التي  املوؤ�ّصرات  من  الكثري  االأداة  ور�صدت  اال�صتيع�بية...  قدرته� 

تفرت�ض اأّن املري�ض قد ي�ص�ب مبتالزمة ال�ص�ئقة التنف�صية احل�ّدة، 

وهي من امل�ص�عف�ت الن�جمة عن )كوفيدk19(، والتي متالأ الرئتني 

ب�ل�صوائل، وتقتل 50 % من االأ�صخ��ض الذين ي�ص�بون به�.«.

ويف ال�صني ذاته�، وكم� ج�ء على موقع »ف�ص�ئية احلرة«، ف�إن 

 Alipay نظ�م  اأطلقت  قد  العمالقة  ال�صينية  ب�ب�(  )علي  �صركة 

اال�صطن�عي  الذك�ء  خوارزمي�ت  يعتمد  الذي   ،Health Code
فيم� يحت�ج  ث�نية،   20 اأن يك�صف كورون� يف  اأي�ص�، ويف و�صعه 

الب�صر 15 دقيقة لت�صخي�ض املر�ض. و)ي�صمح هذا التطبيق( بر�صد 

فريو�ض الكورون� يف االأ�صعة املقطعية ل�صدور املر�صى بدقة ت�صل 

االأمريكي.  ويب(  نك�صت  )ذا  موقع  تقرير  بح�صب  ب�ملئة،   96 اإىل 

وقد مت ت�صميم النظ�م ب�العتم�د على بي�ن�ت و�صور خلم�صة اآالف 

ح�لة اأ�صيبت ب�لكورون�، ومت اختب�ره� يف امل�صت�صفي�ت يف متلف 

اأنح�ء ال�صني«.

مق�الً  االإلكرتوين،  موقعه�  على  ن�صرت  بدوره�،  »النب�أ«  �صبكة 

واإمك�نية  اال�صطن�عي  الذك�ء  مو�صوع  حول  مطوالً  تف�صيليً� 

اأنه  اإىل  فيه  اأ�ص�رت  الكورون�،  لفريو�ض  ملواجهته  به  اال�صتع�نة 

حيث  العملية.  ت�صريع  يف  ي�ص�عد  اأن  اال�صطن�عي  للذك�ء  »ميكن 

الذي   – اال�صطن�عي  الذك�ء  الأبح�ث   DeepMind مترب  اأعلن 

التعلم  ا�صتخدم  اأنه   –  2014 الع�م  يف  غوغل  عليه  ا�صتحوذت 

العميق للعثور على معلوم�ت جديدة حول بنية الربوتين�ت املرتبطة 

بفريو�ض COVIDk19.، )م�صيفة اأنه( ميكن الو�صول اإىل اأدلة 

مهمة ل�صيغة لق�ح فع�ل من خالل فهم تراكيب بروتني الفريو�ض، 

ويعترب مترب DeepMind واحد من العديد من املنظم�ت التي 

ت�ص�رك يف ال�صب�ق الإيج�د لق�ح فع�ل لفريو�ض كورون�. كم� اأعلنت 

الع�لية  احلو�صبة  اإىل  الو�صول  لزي�دة  مب�درة  عن   IBM �صركة 

Superco k ال�صرعة الف�ئقة  ب�حلو�صبة  ُي�صمى  م�  اأو   االأداء، 

puters للمجموع�ت البحثية التي تعمل على اإيج�د لق�ح لفريو�ض 
كورون� امل�صتجد. وقد ا�صتخدم الب�حثون احل��صب العمالق الت�بع 

اآالف   8 لفح�ض   )Summit )�صومت  ب��صم  املُعروف  لل�صركة 

مركب هي اأكرث احتم�اًل اأن ترتبط ب�لربوتني الرئي�صي يف فريو�ض 

يف  امل�صيفة  ب�خلالي�  االلت�ص�ق  على  ق�در  غري  وجتعله  كورون� 

ج�صم االإن�ص�ن، وقد حددوا 77 مركبً� ميكن االآن اختب�ره� جتريبيً� 

بهدف تطوير لق�ح فع�ل للفريو�ض«.

الذك�ء  االإ�ص�رة له هن�، يف �صي�ق احلديث عن  ولعل م� جتدر 

اال�صطن�عي، ب�صكل ع�م، ولي�ض يف نط�ق دوره يف الت�صدي جل�ئحة 

االإلكرتوين  ال�ص�بع«  »اليوم  موقع  يف  ج�ء  م�  فح�صب،  الكورون� 

اأوك�صفورد  اأجراه� ب�حثون من ج�معتي  نقال عن درا�صة حديثة، 

اأن  على  تدل  موؤ�صرات...  »هن�ك  ب�أن  االأمريكية،  ويل  الربيط�نية 

على  اال�صطن�عي  الذك�ء  يتفوق  ب�أن   50% بن�صبة  احتم�ال  هن�ك 

الذك�ء الب�صرى يف جميع املج�الت يف غ�صون 45 ع�م�، واأن يكون 

ق�درا على توىل ك�فة الوظ�ئف الب�صرية يف غ�صون 120 ع�ًم�، وال 

ت�صتبعد نت�ئج هذه الدرا�صة اأن يحدث ذلك قبل هذا الت�ريخ«.

االإلكرتوين«،  »العني  االأهم من كل ذلك، وكم� ج�ء على موقع 

لو مل يكن  الوب�ء وال�صيطرة عليه  ال�صني تطويق ذلك  مل ت�صتطع 

بحوزته� »جمموعة �صخمة من البي�ن�ت حول مواطنيه� يف جميع 

اأنح�ء البالد، حيث ت�صتخدمه� يف بن�ء اأدوات مُتكنه� ب�صهولة من 

تعقب االأ�صخ��ض الذين �ص�فروا يف الفرتة االأخرية اإىل مدينة وه�ن 

ال�صينية التي ظهر فيه� الفريو�ض«.

البي�ن�ت  مع  االت�ص�ل،  �صرعة  كف�ءة  تتظ�فر  اخت�ص�ر  يف 

ت�صع  كي  اال�صطن�عي،  الذك�ء  خوارزمي�ت  مع  �صوية  ال�صخمة 

املي�دين  يف  ا�صتخدمت  م�  متى  بو�صعه�،  االإن�ص�ن،  يدي  بني 

ت�ص�عد  اأن  الكورون�،  ج�ئحة  مك�فحة  بينه�  ومن  ال�صحيحة، 

اأخيه  االإن�ص�ن �صد  اأن ي�صتخدمه�  من  اأعدائه، بدالً  االإن�ص�ن على 

االإن�ص�ن!!

خوارزميات الذكاء ال�ضطناعي،

 دّقت نواقي�س اخلطر يف وقت مبكر

م�ضادر الوباء وامل�ضابني به من دول 

جمل�س التعاون اخلليجي جلها م�ضدره اإيران
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احمد �صالح

ـ بالبيت جائحة كورونا والوقاية الذاتية #اأقعد 
طلعة،  وال  خروج،  فال  البيت،  اجلميع  يلتزم  اأن  يوًما  نت�شور  مل 

ودور  والكنائ�س  بامل�شاجد  �شالة  ال  واالأ�شواأ  عمل،  وال حتى  �شوق،  وال 

العبادة، ولرمبا - اإذا ا�شتدعى االأمر - يتم العمل بقانون حظر التجوال!! 

ك�شف  فقد  )كوفيد-19(،  امل�شتجد  كورونا  جائحة  ب�شبب  ذلك  كل 

الفريو�س الغطاء، ون�شر الرعب، وخلط االأوراق ال�شيا�شية واالجتماعية 

واالقت�شادية وغريها.

اأجهزته  كل  العامل  ا�شتنفر  حتى  امل�شتجد  كورونا  وباء  ظهر  اأن  فما 

وطاقاته للت�شدي له ومنع انت�شاره، ومع ذلك خرج ذلك الوباء من الطوق 

ليح�شد االأرواح واالأموال، وليفرق اجلماعات، فرغم ما يتمتع به العامل 

هذا  ولكن  هائلة،  واإمكانيات  متطورة،  واأجهزة  حديثة،  تنقية  من  اليوم 

الفريو�شات  من  �شبقه  عما  يختلف   - بالعني  يرى  ال  الذي   – الفريو�س 

�شريع  فهو  الب�شري،  اجلن�س  على  وخطره  انت�شاره  ب�شرعة  واالأوبئة 

االنت�شار مما يراكم اأعداد امل�شابني به لدرجة تعجز معه الطواقم الطبية 

ال�شحة  منظمة  من  املبا�شر  النداء  جاء  لذا  املنا�شب،  العالج  تقدمي  من 

العاملية للعزل واحلجر وااللتزام بالبيت حتت ها�شتق #اأقعد ـ بالبيت.

اإىل  البحرين  حكومة  مقدمتهم  ويف  واحلكومات  الدول  و�شارعت 

تقدمي حزمة من االإجراءات الوقائية والعالجية ومنها: تعطيل املدار�س، 

وتخفي�س القوى العاملة اإىل اأقل من 50%، واإغالق املنافذ البحرية والربية 

واجلوية اإال للحالت االإن�شانية والتجارية، واإغالق املحال التجارية، ومت 

تفعيل العزل واحلجر والعزل املنزيل ملدة اأربعة ع�شر يوًما.

واإيران  ال�شني  من  امل�شتجد  كورونا  انتقل فريو�س  قليلة  اأيام  خالل 

اأوروبا واأمريكا مما ا�شتنفر معه كل  اأق�شى الكرة االأر�شية، فاجتاح  اإىل 

الطواقم الطبية، حتى املتقاعدين من االأطباء واملمر�شني مت اال�شتنجاد بهم 

ملواجهة اأعداد امل�شابني.

الزالزل  مثل  املجتمعات  بع�س  ت�شيب  االأزمات  كانت  ال�شابق  يف 

الدويل  املجتمع  فيتحرك  وال�شراعات  واحلروب  والرباكني  والفي�شانات 

وباء  تف�شي  وبعد  اليوم  اأما  عنها،  والتخفيف  ال�شعوب  تلك  لن�شرة 

الكورونا امل�شتجد فاإن كل جمتمع يحاول اأن يح�شن نف�شه ويقي �شعوبه 

من الداخل، فكل الدول واملجتمعات م�شغولة مبا حل بها من الوباء، لذا 

مل يكن من حائط �شد �شوى االنعزال واالبتعاد ب�شعار #اأقعد ـ بالبيت!!

كورونا امل�شتجد هو االختبار االأكرب الذي ي�شهده العامل اليوم، فهذا 

الفريو�س ال ي�شتهدف فئة دون اأخرى، اأو جمتمع دون غريه، ويكذب من 

يقول اإنه عقوبة للكفار دون امل�شلمني، اأو اأن هناك م�شجًدا اأو كني�شة اأو 

داًرا للعبادة حم�شنة من ذلك الداء، ولكنه داء ي�شتهدف اجلن�س الب�شري 

والعمل  والتعا�شد  التعاون  قيم  تعزيز  االأهمية  من  كان  لذلك  باأ�شره، 

بالتعاون  ياأمرنا  احلنيف  ديننا  اأن  فمع  التباعد،  ولكن مبفهوم  امل�شرتك 

التعاون يكون من  اأن  اأنه يف مثل هذه احلالة يوؤكد على  اإال  واالعت�شام 

خالل التباعد واالنزواء و)القعدة بالبيت(.

اإن جائحة كورونا امل�شتجد دخلت يف هذه االأ�شبوع )من 26 مار�س( 

الق�شاء  العامل يف  ينجح  اأن  فاإما  االأكرث حذًرا وترقًبا وحتدًيا،  مرحلتها 

عليها ومنع انت�شارها، واإما اأن يح�شد املاليني من الب�شر، وكل ذلك يقف 

ت�شتجيب  لذا  واعية ومدركة  فهناك جمتمعات  الفرد،  واإدراك  على وعي 

لكل التعليمات التي تر�شلها احلكومات، وهناك �شعوب م�شتهرتة وتعتقد 

اأن ذلك كله كذب وخزعبالت، واآفة االإن�شان ما يجهل!!.

العامل اليوم يتحدث عن اإ�شابة ن�شف مليون اإن�شان بجائحة الكورونا، 

واالآالف من املوتى! والغريب يف هذا الوباء اأنه يظهر فجاأة وب�شكل �شريع، 

لذا احلكومات التي ال ت�شتعد له تتفاجاأ باأعداد امل�شابني مما ُي�شعب عليها 

مهمة تقدمي العالج، وقد اأ�شار مدير عام منظمة ال�شحة العاملية )تيدرو�س 

غيربي�شو�س( اإىل اأن اأول 100 األف حالة ا�شتغرقت 67 يوًما للظهور، يف 

حني اأن اآخر 100 األف حالة حدثت خالل 4 اأيام فقط(.

فاإن  امل�شتجد  كورونا  فريو�س  ملواجهة  لقاح  اكت�شاف  يتم  وحتى 

امل�شوؤولية تقع على كل رب اأ�شرة يف املحافظة على اأبنائه، لذلك التجاوب 

ال�شريع من املجتمع البحريني

الوقائية  االإجراءات  اتخذت  التي  الدول  مقدمة  يف  البحرين  جعل 

�شوى  ن�شيحة  من  ولي�س  )كورونا(،  الع�شر  وباء  ملواجهة  والعالجية 

)اأقعد بالبيت ربي يحفظك(.

وباء كورونا وانتقال مركز احل�صارة

�شيف حل على النا�س دون دعوة وقدومه �شر اأ�شر وهو غري مرحب 

ملكوت  من  جاءنا  الذي  الغازي  ال�شيف  هذا  مع  حمتارون  ونحن  به، 

ملكوت  كورونا.  وا�شمه  اأجنا�شه  من  جن�ًشا  اإلينا  وبعث  الفريو�س، 

التاريخ ويف نفو�س  الفريو�س مرعب خميف يف عرف العلم ويف �شجل 

النا�س، بينما كورونا اال�شم فهو ا�شم جميل لوليد جديد لعائلة فريو�شية 

ويوحي اال�شم باجلمال؛ ويف عرف االأدب والفن وعرف التجريد يف اجلمال 

فاإن لالأ�شماء اجلميلة مكان مرموق وملهم لالأدباء والر�شامني والنحاتني. 

عند مقارنة اجلن�س باجلن�س، فاإن اجلمال �شفة مميزة لالأنثى وخا�شة يف 

عامل االإن�شان، وال ندري هذا اجلن�س من الفريو�س اإن كان ذكًرا اأم اأنثى، 

فقد ت�شابهت االأجنا�س علينا من فعل الرعب فينا. وما طراأ بخاطر اأحد اأن 

ي�شتبني اجلن�س الأن االأثر من ال�شيف الثقيل، ثقل الهم والغم على النف�س، 

�شوى  االأولويات  جميع  يعطل  و  الذهن  يربك  و  الن�شاط  ي�شل  و  مميت 

التفرغ لهذا ال�شيف املتطفل. لكن اال�شم »كورونا« ا�شم جميل يوحي باأن 

املولود الذي انغر�س فينا اأنثى ولي�س ذكر، واالأنثى األطف واأنعم و اأرحم 

قيا�ًشا بالذكر، والذكر لي�س كاالأنثى يف الرقة واللطف. ي�شت�شيغ املرء يف 

بع�س الظروف القا�شية اأن يلطف من معاناته ويرفع من ن�شبة التفاوؤل 

يف روحه في�شبغ على علته �شفات لطيفة ناعمة ورحيمة. فليت كورونا 

اأنثى حتى ترتفق بنا و ترثي حلالنا وي�شمو احلياء فيها وتودعنا، وفراقها 

عيد يعلو على كل االأعياد. هذه �شطحة من تفاعل الذهن والنف�س اأفرزتها 

حالة الهلع من فعل كورونا، ولكن كان ما كان جن�س هذا الغول، اجلبار 

يف فعله واملتناهي ال�شغر يف حجمه، فاإنه مازال كامًتا على اأنفا�س جميع 

�شعوب العامل يعبث بها و يق�س م�شجعها، ويف الوقت نف�شه يك�شف عن 

التناق�شات بني الدول. فهو يك�شف عن درجات العجز يف جبابرة الدول، 

وعن القدرة الفاعلة اإىل درجة االإعجاز يف دول �شاعدة واأخرى متوا�شعة، 

تدير �شئونها باأمانة وطنية واإن�شانية، ومملكة البحرين بني الدول التي 

ت�شدت بفاعلية عالية راقية اأمام هذا ال�شيف املتطفل.

انطلق الفريو�س من ال�شرق يف ال�شني وانتقل اإىل الغرب، واأخذ ينت�شر 

بالن�شبة لهم،  اأوروبا واأمريكا ب�شكل مفزع ومربك، وم�شيء  ويتكاثر يف 

ا�شتطاعت  ال�شرق  ال�شني يف  ال�شعوب.  ولبقية  لل�شرق  بالن�شبة  وحمري 

�شئونها طبًيا  فيها وتدير  الفريو�س  ن�شاط  نف�شها وحتد من  اأن حت�شن 

و اقت�شادًيا و�شيا�شًيا دون فزع وال ارتباك، واأثبتت بذلك فاعلية نظامها 

وكفاءة اأدواتها و �شالح نهجها، و باأنها دولة تديرها قيادة توؤمن حًقا باأن 

ال�شعب، يف كليته الوطنية دون ا�شتثناء، هو امل�شئولية العليا. وامتداًدا يف 

هذا ال�شرق فاإن دول اخلليج وعلي راأ�شها البحرين اأثبتت جدارتها وحتملها 

املخرجات  بكفاءة عالية. واعتماًدا على  واالإن�شانية  الوطنية  مل�شئوليتها 

االإح�شائية فاإن ن�شبة املتعافني قيا�ًشا بامل�شابني يف ال�شرق عامة، مبا يف 

ذلك دول اخلليج، اأعلى ب�شكل نوعي من دول الغرب وعلى راأ�شها الدولة 

اأبريل   5 اإح�شائية، يف �شباح  اآخر  اأمريكا. ح�شب   - العامل  االأعظم! يف 

االإ�شابات  ثلث  تقريًبا  تعادل  املتحدة  الواليات  االإ�شابة يف  فاإن   ،2020

الرائدة يف  الدول  تاأتي  املتحدة  الواليات  القائمة بعد  راأ�س  عاملًيا؛ وعلى 

مازالت  بريطانيا  بينما  وفرن�شا،  واأملانيا  واإيطاليا  اإ�شبانيا  وهي  اأوروبا 

رفيقاتها  لتلحق  الزمن  ريح  ت�شبق  فيها  االإ�شابات  ولكن  ال�شني،  خلف 

ومعها  اأوروبا  دول  بقية  تاأتي  مبا�شرة  القائمة  واأ�شفل  ال�شني.  متخطية 

اإيران، بينما رو�شيا وبقية دول العامل، من العامل الثالث واخلام�س، اأثبتت 

الوطنية  امل�شئولية  حتمل  يف  م�شتوى  اأعلى  وقياداتها  كفاءة،  اأكرث  اأنها 

واالإن�شانية، وحتى اأن ا�شتفادتها ملواردها الطبية، رغم حمدوديتها قيا�ًشا 

ا�شتثمار  االأول  همها  كان  االأمريكية  القيادة  الغرب.  من  اأعلى  بالغرب، 

اأبلغت ال�شعب باأن  حالة الوباء لرفع االأ�شعار، بينما القيادة الربيطانية 

عليه اأن يتوقع خ�شائر ب�شرية )املوت باجلملة( و فقدان االأحباب بدل اأن 

تكون ر�شالتها حتديد امل�شئولية ور�شم خطة عمل و زرع روح التعاون 

التجمعات  ذات  الغربي  الهيكل  خارج  العامل،  دول  �شعوب  والتفاوؤل. 

والتحالفات )حلف الناتو و االحتاد االأوروبي( والتطور العلمي، حمتارة 

من اأمر هذا الهيكل الذي يتحكم يف مفا�شل دول العامل �شيا�شًيا واقت�شادًيا 

وع�شكرًيا وحتى ثقافًيا، وهو الذي يح�شد ن�شيب االأ�شد من جوائز نوبل 

فهو  نف�شه،  على  ويوزعها  بيده  لل�شالم!  نوبل  جوائز  عام.  كل  لل�شالم 

ياأخذ جائزة ال�شالم بيد ويبط�س ب�شعوب العامل باليد االأخرى، وت�شتخدم 

ذرائع حقوق االإن�شان واأدواتها القانونية، املنح�شرة يف حق املثليني وحق 

املراأة )حق اأريد به باطل(، ملحاربة الدول التي حتر�س على ا�شتقالليتها 

وكرامتها، وت�شفها باملارقة الأنها ال ت�شتجيب الإمالءات الغرب. هذا الغرب 

ال�شني  ال�شني؛  وغري  بال�شني  ي�شتنجد  واأخذ  كورونا  اأمام  عجزه  اأثبت 

تئن  وهي  لها  لرتكع  كوبا  حتا�شر  واأمريكا  عاًما   60( وكوبا  ورو�شيا 

من اجلوع واملر�س( ير�شلون طواقم طبية مل�شاعدة الدول، وعلى راأ�شها 

اأمريكا واأوروبا، ملعاجلة امل�شابني والإمداد هذه الدول باملعدات واالأدوات 

ع�شف  الذي  واالإرباك  االرتباك  ب�شبب  ح�شل  ما  اأطرف  ومن  الواقية. 

بالدولة العظمى اأمريكا، هو حماولة اأمريكية لال�شتحواذ على �شحنة من 

تلفزيونية،  مقابلة  فرن�شا. ويف  اإىل  ال�شني  من  متجهة  م�شتلزمات طبية 

نقلت م�شمونها �شحيفة »لو باريزيان« الفرن�شية، قال مو�شيلييه غا�شًبا 

فرن�شا  اإىل  للتوجه  ت�شتعد  ال�شحنة يف مطار �شنغهاي  »بينما كانت  اإنه 

جاء االأمريكيون حاملني الدوالرات نقداً وحاولوا �شراءها بثالثة اأو اأربعة 

اإىل الواليات املتحدة«. لكن يف النهاية،  اأ�شعاف الثمن وتوجيه الطائرة 

متكن الفرن�شيون من وقف عملية البيع على مدرج املطار وُنقلت ال�شحنة 

التي ت�شم مليوين قناع واٍق اإىل بالدهم«. اإن العجز الطبي االأمريكي قد 

الل�شو�شية يف  العجز نهج  الت�شورات، فقد برر هذا  بلغ حًدا يفوق كل 

العظمى  الدولة  هذه  اأمريكا؛  امل�شني يف  الطبي  الفراغ  مللئ  النهار  و�شح 

بينها  والتعاون  التحالف  عهد  حترتم  ومل  مكانتها  حرمة  ترَع  مل  التي 

وبني حليفتها فرن�شا، ارتبكت وفقدت التوازن العقلي واحل�شمة النف�شية 

فت�شرفت بغوغائية الع�شر الرببري. االأدهى واالأمر واالأكرث مدعاة للخزي 

والعار اأن الذين كانوا يريدون اال�شتحواذ على هذه امل�شتلزمات الطبية مل 

يكن همهم م�شاعدة ال�شعب االأمريكي، الذي خاب ظنه يف حكومته وقيادته، 

والذي يعاين من وباء الفريو�س ووباء حكومته وموؤ�ش�شاته االقت�شادية، 

بل كان من اأجل االجتار بهذه امل�شتلزمات باأ�شعار خيالية، وهذا ما كان قد 

ملح اإليه الرئي�س ترامب �شراحة، عندما قال يف بداية ظهور الفريو�س، باأن 

الوباء! فر�شة لزيادة االأرباح الأن حالة الوباء �شتوؤدي اإىل رفع االأ�شعار، 

واالإناء مبا فيه ين�شح.

بع�س  �شفة  عليه  ينطبق  اجلميل  اال�شم  ذات  اجلديد  الفريو�س  هذا 

فهذا  اأذلة؛  اأهلها  اأعزة  وجعلوا  اأف�شدوها  قرية  دخلوا  اإذا  الذين  امللوك، 

اأعزة  املجازي  وباملعنى  دواًل عظمى،  اأذل  قد  العامل  غزا  الذي  الفريو�س 

دول العامل.

وخال�شة العربة من وباء كورونا، اأن الدول التي تت�شمى بالعظمى، 

وتعمل مًعا مبيزان امل�شالح بينها وتق�شيم غنائم ال�شعوب بينها، لي�شت 

�شوى قب�شايات دولية قوية متتلك تر�شانات ع�شكرية ترهب بها ال�شعوب، 

الهمجي  النهج  بهذا  وهي  بينها.  وفيما  فيها  واحلروب  الفو�شى  تخلق 

ال�شعوب،  وموارد  مقدرات  على  اليد  و�شع  االأول  الهدف  هدفني،  حتقق 

والهدف الثاين هو ترحيل م�شاكلها وق�شاياها الداخلية اإىل اخلارج؛ وقد 

اأثبتت تداعيات كورونا مدى العجز وعدم التوازن الذي تعاين منه هذه 

الدول، يف العالقة بني متطلبات ال�شعب واأولويات احلكومة. االأولويات، 

وهي بيت الق�شيد، هي تلبية ا�شرتاتيجيات الطغمة املالية، يف هذه الدول، 

العامل،  �شعوب  و  �شعوبها  ح�شاب  على  نهًبا  الرثوات  تكدي�س  اأجل  من 

من  80%  من  اأكرث  على  املال  اأباطرة  من  2%  �شيطرة  يتحقق  وهكذا 

االأرباح  �شلعة حتقق  �شيء عندهم  موارده. كل  العامل على  حق �شعوب 

املرجوة، والنا�س الذين ال ميلكون �شوى قوة عملهم وفكرهم لي�شوا �شوى 

مثلما  ال�شلع واخلدمات،  الإنتاج  العمالة  �شوق  تباع وت�شرتى يف  �شلعة 

كانت اأ�شواق النخا�شة يف ع�شر العبودية. وما هذه اجلعجعة االأنانية من 

قب�شايات العامل اإال اإخالل مبيزان العدل وانتهاك حلرمة القيم و الأخالق، 

مقولة  االأقوال  جملة  ومن  ؛  النكهات  ومتعدد  كثري  فيها  واملقال  والقيل 

بالكالم  تفيد  العاملي  التوا�شل  و�شائط  عرب  انت�شرت  مغزى  ذات  معربة 

اليقني اأنه عندما ان�شغلت احلكومات الغربية وخمابراتها مبحاربة وباء 

االأ�شاطري  من  وبع�س  العامل...  اأنحاء  كل  يف  االإرهاب  توقف  كورونا 

تتحدث عن قرية كانت حتت رحمة غول يعبث بها وباأهلها، فلما ان�شغل 

الغول بحال نف�شه لعلة اأ�شابته، عاد االأمن وال�شالم اإىل ربوع القرية.

اإن �شعوب العامل مع هذه التجربة باهظة الثمن ابتداأت حتول اأنظارها 

هذه  اأن  وكيف  الغرب،  يف  احل�شارة  ه�شا�شة  اأدركت  الأنها  الغرب،  عن 

بف�شل  ال�شقوط  اإىل  اآيلة  املال وال�شيا�شة  التي يقودها حتالف  احل�شارة 

ك�شف الغطاء عن عوراتها اأمام �شعوبها اأواًل واأمام �شعوب العامل ثانًيا... 

اإن التاريخ، مبوازاة احلياة، �شاهد ي�شجل النقلة النوعية ملركز احل�شارة 

بيتها  اإىل  حنت  قد  باحل�شارة  وكاأننا  ال�شرق،  اإىل  الغرب  من  ووهجها 

ال�شرقي، واأنه قد حان االأوان للعودة بعد هجرة م�شنية يف تيه الغرب، 

والعود اإىل االأهل اأحمد...

اأوروبا والغرب... 

مر�ض ع�صال اأم جمرد اأعياء

لوباء  اجلامح  اخل�شم  هذا  يف  منر  اليوم  نحن  واإذ 

دون  العامل  اجتاح  الذي   ،)covid19( امل�شتجد  كورونا 

التي  ال�شيل اجلارفة،  مياه  كما  الوباء  انق�س هذا  هوادة، 

املناطق  معها  فتجرف  طريقها،  الفطري  بذكائها  تعرف 

اأن  واملعروف  الطبيعي  ومن  نف�شها.  حت�شن  مل  التي 

اإال  واجلهل،  الفقر  فيها  يعم  متخلفة  دوال  االأوبئة  تنهك 

جميع  يف  ومتقدمة  متطورة  دوال  باغت  هذا  وباءنا  اأن 

يق�شده  الذي  ال�شحي  قطاعها  �شيما  ال  قطاعاتها،  مناحي 

اأوروبا  هي  فها  الع�شال،  االأمرا�س  من  للت�شايف  اجلميع 

اليوم وكذلك اأمريكا اأنهكهما الوباء ب�شكل دراماتيكي غري 

متوقع.

نكن  مل  بعيون  تتك�شف  اليوم  االأمور  اإن  وحيث 

منا  الكثري  كان  حينما  خالفها،  نب�شر  كنا  اأو  نب�شرها، 

وما  الليربايل«  احلر  »العامل  الغربي  العامل  بقيم  معجبا 

وما  عليا،  كقيمة  الفرد  قيمة  من  تعلي  مبادئ  من  اأنتجه 

ي�شاحبها من مبادئ حقوق االإن�شان النبيلة وال�شامية.

اإال اأن ال�شنوات االأخرية اأتت باأزمات واأحداث ا�شتدعت 

م�شاألة  يف  الغربية،  الدول  �شيا�شات  لبع�س  املناق�شة 

تناولها وتعاملها حيال تلك املبادئ اجلميلة التي اأنتجتها.

لطاملا اآذت دول العامل احلر و�شلّطت اآلتها االإعالمية، 

االأخرى،  واالأنظمة  الدول  �شد  ال�شيا�شية،  و�شغوطها 

من  كثري  لتاأتي  االإن�شان،  حقوق  مبادئ  جانب  م�شتغلة 

االأحداث موؤخراً لت�شع الدول الغربية يف مو�شع االمتحان 

االإن�شان هنا حتت  فاأ�شحت قيم حقوق  العملي احلقيقي، 

التي  الالجئني  م�شاألة  ببعيدة  فلي�شت  املجهري.  االختبار 

قبل  �شيا�شياً  ووظفتها  اإعالمياً،  الغربية  الدول  ا�شتغلتها 

كورونا  جائحة  اأتت  حتى  ق�شاياهم،  ومن  منهم  التن�شل 

ظل  يف  االأ�شعب،  هو  اختباراً  احلر  العامل  ليواجه  هذه، 

انك�شاف االأمور ب�شفافيتها و�شعوبة اإخفاء حقائقها.

يقول الفيل�شوف الفرن�شي مي�شيل اأونفراي يف مقابلة 

مع اأ�شبوعية »لوبوان« وتناولته بع�س ال�شحف العربية، 

)الليربالية  االأوربية  الليربالية  لل�شيا�شة  »فنتيجة 

اجلديدة(: ترك كبار ال�شن الذين اأ�شيبوا بفريو�س كورونا 

فر�س  بزعم  ركنها،  يف  ليموتوا  امل�شت�شفى  مدخل  عند 

�شناً!«.  االأ�شغر  باأولئك  مقارنة  �شعيفة  كانت  جناتهم 

الغربية  االأوربية  الدول  قا�س  ب�شكل  اأونفراي  منتقداً 

القادة  كفاءة  بانعدام  ويندد  وراأ�شماليتها،  بليرباليتها، 

االأوربيني، وي�شف اأوروبا باأنها اأ�شحت العامل الثالث.

اأننا يف هذا املقام قد نتفق مع الفيل�شوف مي�شيل  واإذ 

اأكفاء  غربيني  قادة  اليوم  وجود  عدم  م�شاألة  يف  اأنفراي 

مواجهة  على  القادرة  الكرزماتية  ال�شخ�شية  ميتلكون 

االأحداث يف مرحلة �شارية كهذه، وكذلك راأيه يف م�شاألة 

اإليه »الليربالية اجلديدة« بقيمها من حالة نعتقد  اآلت  ما 

احلفاظ  يف  الدولة  قدرة  عدم  حد  اإىل  متطرفة  غدت  اأنها 

اأ�شبحوا  الذين  االأفراد  على  وال�شيطرة  جمتمعها،  على 

اأفراداً متهورين غري مبالني، حتت ذريعة احلرية.

وحيث اإن اجلدل كان ها هنا فيما بني مثقفي جمتمعاتنا 

غري  هي  كما  النظريات  باأخذ  يرى  من  بني  اأي  العربية، 

يف  طواعية  والدخول  الوقت  اختزال  وبالتايل  جمتزاأة، 

هذا الركب، وبني فئة اأخرى ترى تعري�س تلك النظريات 

خ�شو�شية  اإىل  بالنظر  جدواها  مدى  يف  للمناق�شة 

ومقومات جمتمعاتنا، باملقارنة باملقومات التي اأن�شاأت يف 

جمتمعاتها االأ�شلية. وكما يبدو فاإن االأمور اليوم تذهب اإىل 

ما ذهب اإليه اأ�شحاب الراأي االأخري، خا�شة عندما ن�شاهد 

ومراجعاتهم  الغرب  ومفكري  مثقفي  بني  احلا�شل  اجلدل 

الغربي،  العامل  اأنتجها  التي  وال�شيا�شات  النظريات  لتلك 

الغرب،  يف  اجلدد«  »الليرباليني  �شيا�شات  اإليه  اآلت  وما 

متطرفة  حالة  اإىل  النظريات،  بتلك  بعيداً  ذهبوا  عندما 

االإن�شانية  الفطرة  وهدم  واالإباحية  للفو�شوية  اأقرب 

اأن�شطة اقت�شادية  اإىل  اأن�شطة الدولة وقطاعاتها  وحتويل 

احلرية،  مفاهيم  ح�شاب  على  اخلا�س،  القطاع  يديرها 

واالقت�شادي  االجتماعي  املنجز  على  واحلفاظ  واحلقوق 

تيار  �شعود  اإىل  ال�شيا�شات،  تلك  فاأودت  واحل�شاري، 

اأدل من  حمافظ عري�س مناه�س لتلك ال�شيا�شات، ولي�س 

ذلك التنابذ املحتدم احلا�شل بني الدميقراطيني يف الواليات 

الدميقراطي  حزبهم  على  ي�شيطر  الذي  االأمريكية  املتحدة 

تيار ي�شاري متطرف، وبني اجلمهوريني املحافظني، الذين 

يت�شّيدون البيت االأبي�س اليوم.

بريطانيا،  يف  االأمور  اإليه  اآلت  ما  اآخر  جانب  ومن 

قيادة  حتت  االأوربي  االحتاد  من  للتو  خرجت  التي 

�شوت  والذي  عام،  ا�شتفتاء  خالل  من  املحافظني،  حزب 

اأوروبا،  عن  لالنف�شال  باالأغلبية  فيه  الربيطاين  ال�شعب 

االأوربي  االحتاد  �شيا�شات  اأن  املحافظون  يرى  حيث 

وهي  بها،  انتفعوا  مما  اأكرث  العليا  مب�شاحلهم  اأ�شّرت 

مت�شائلني  ذكرناه،  الذي  االجتاه  يف  تن�شب  �شيا�شات 

لدخول  ا�شطررنا  الذين  نحن  لنا  كيف  الربيطانيني:  اأي 

اأن  االأوربية،  والدول  فرن�شا  عن  للدفاع  عامليتني  حربني 

نكون اليوم حتت رحمة تلك الدول ب�شيا�شاتها.

وبالرغم من هذه املنابذة احلا�شلة يف العامل الغربي، 

اإال اأن م�شاألة اأن ن�شلم باأن اأوروبا قد غدت العامل الثالث، 

يكون  قد  اأونفراي  مي�شيل  الفرن�شي  الفيل�شوف  قال  كما 

فيه،  مبالغاً  يكون  قد  اأو  ال�شيء  بع�س  قا�شياً  اأمراً 

تلك  اأنتجت  التي  فاملجتمعات  الرتوي،  منا  يحتاج  فاالأمر 

احل�شارة قادرة اأن تنتج �شيا�شات واأفكار تعالج اأعيائها، 

كما  �شتكون  اأوروبا  اأن  اأعتقد  فال  العالج  هذا  كان  ومهما 

كانت قبل كورونا.

البحرين يف مقدمة الدول التي اتخذت الإجراءات 

الوقائية والعالجية ملواجهة وباء الع�صر )كورونا(

انطلق الفريو�ض من ال�صرق يف ال�صني وانتقل اإىل الغرب، 

واأخذ ينت�صر ويتكاثر يف اأوروبا واأمريكا ب�صكل مفزع ومربك
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 رئيس الوزراء: مضاعفة مخصصات 
»الضمان« و»اإلعاقة« بـ5.5 مليون دينار

أمر صاحب الس��مو الملكي األمير خليفة 
بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء وزارة 
بمضاعفة  االجتماعية  والتنمية  العمل 
قيم��ة مخصصات الضم��ان االجتماعي 
التي تستفيد منها 17 ألف أسرة بحرينية 
ممن تص��رف لها مس��تحقات الضمان 
االجتماعي، بمناس��بة قرب حلول ش��هر 
رمض��ان المب��ارك، كم������ا أمر س��موه 
بمضاعفة قيمة مخصص اإلعاقة والذي 
يس��تفيد منه 12 ألفًا م��ن ذوي اإلعاقة 
المس��جلين ف��ي قوائ�����م وزارة العمل 
والتنمية االجتماعية وتخصيص ميزانية 

لتنفيذ األمرين الكريمين لسموه بمبلغ 
5.5 ملي��ون دين��ار وأن يت��م صرف هذه 
اإلعانات المضاعفة في منتصف ش��هر 

أبريل الحالي.
وتأتي توجيهات صاحب السمو الملكي 
رئيس الوزراء، دعم���ًا من س��موه لألسر 
واألفراد م��ن ذوي االحتياج��ات الخاصة 
في مختلف المناس��ب����ات ومنها ش��هر 
رمض��ان الكري��م، ومس�����اعدتهم على 
تس��يير أمورهم المعيش��ية ف��ي توفير 
للش��هر  ومس��تلزماتهم  احتياجاته��م 
الكريم، وللتخفيف م��ن األعباء المادية 

الت��ي يواجهونه��ا بما يضم��ن للجميع 
حياة كريمة وآمنة ومستقرة.

 رئيس الوزراء 
يتلقى برقية تهنئة من 

سفير البحرين لدى عمان
تلقى صاحب الس��مو الملكي األمير خليفة بن س��لمان 
آل خليفة رئيس الوزراء، برقية تهنئة من سفير مملكة 
البحري��ن لدى س��لطنة عمان د.جمع��ة الكعبي، وذلك 
بمناسبة احتفال األمم المتحدة والعالم باليوم الدولي 

للضمير، والذي يأتي استجابة لمبادرة سموه.
وأشار الكعبي في برقيته، إلى أن اعتماد األمم المتحدة 
لهذا الي��وم يعد تقدي��رًا دولي��ًا رفيعًا وإش��ادة أممية 
عالي��ة بجهود صاحب الس��مو الملكي رئيس الوزراء في 
دع��م ومؤازرة مبادرات الضمير العالمي من أجل تعزيز 

المسيرة اإلنسانية وإقرار جهود السالم العالمي.

 رئيس الوزراء 
يتلقى برقية تهنئة من 

السفير الفلسطيني
تلقى صاحب الس��مو الملكي األمير خليفة بن س��لمان 
آل خليف��ة رئيس الوزراء، برقية تهنئة من س��فير دولة 
فلس��طين لدى البحرين ط��ه محمد عبدالق��ادر، وذلك 
بمناس��بة االحتفال بالي��وم الدولي للضمي��ر الذي جاء 

استجابة لمبادرة سموه وتبنتها األمم المتحدة.
وأكد الس��فير الفلسطيني، في برقيته أن إقرار الجمعية 
العامة لألمم المتحدة لمبادرة صاحب الس��مو الملكي 
رئيس الوزراء جاء نتاج إنجازات سنوات طويلة من العمل 
الدول��ي والوطني والسياس��ي واالقتص��ادي والثقافي، 
مشيرًا إلى أن يوم الضمير يهدف إلى التركيز على إرساء 
أسس السالم الذي يوفر للدول األجواء التي تمكنها من 
اس��تكمال مس��يرتها على صعيد التنمية المس��تدامة 

واالرتقاء بحياة الشعوب.

 رئيس الوزراء يتلقى 
تهنئة من السفير وحيد سيار

تلق��ى صاحب الس��مو الملك��ي األمي��ر خليفة بن 
س��لمان آل خليفة رئيس الوزراء، برقية تهنئة من 
وكي��ل وزارة الخارجية للش��ؤون اإلقليمية ومجلس 
التعاون بوزارة الخارجية السفير وحيد مبارك سيار، 
بمناس��بة احتفال األم��م المتح��دة والعالم بيوم 
الضمي��ر الدولي، وال��ذي يأتي اس��تجابة لمبادرة 

سموه.
وأش��اد س��يار في برقيته، بمبادرة صاحب الس��مو 
الملكي رئيس الوزراء، قائاًل إنها فريدة من نوعها 
حي��ث ج��اءت الهتم��ام س��موه بتعزيز المس��يرة 
اإلنسانية وإقرار جهود السالم الدولي، منوهًا بأنها 
رس��خت مكانة البحرين عالميًا لما توليه المملكة 
بقي��ادة حض��رة صاح��ب الجاللة المل��ك حمد بن 
عيس��ى آل خليفة عاهل البالد المفدى من اهتمام 
وح��رص للقيام بدور فاعل فى تحقيق الس��الم فى 

مختلف أنحاء البالد.
وأض��اف، أن مب��ادرة ي��وم الضمي��ر الدولي، القت 
ص��دى عالميًا كبي��رًا وتبنتها األم��م المتحدة في 
إنج��از دول��ي متمي��ز يعكس ما يحظى به س��موه 
من مكان��ة دولية رفيعة رس��ختها جهود س��موه 
في تحفيز المجتمعات الدولية على إرس��اء السالم 
العالمي وتعزيز التكاتف والتعاون الدولي للمضي 

قدمًا في جهود السالم والتنمية المستدامة.

سمو رئيس الوزراء

صرف اإلعانات منتصف أبريل الحالي
 17 ألف أسرة تستفيد 

من »الضمان« و12 ألفًا من »ذوي الهمم«

 وزير الخارجية: توفير الدعم والرعاية 
للمواطنين المقيمين في الخارج وتسهيل عودتهم

د.عبداللطي��ف  الخارجي��ة  وزي��ر  بح��ث 
الزياني، األربعاء، ف��ي لقاء عبر االتصال 
اإللكتروني المرئي مع عدد من س��فراء 
البحري��ن في عدد م��ن ال��دول العربية 
واألجنبي��ة، الجه��ود الت��ي تق��وم به��ا 
الدبلوماس��ية  والقنصلي��ات  البعث��ات 
البحريني��ة لمتابعة ش��ؤون المواطنين 
البحرينيين المقيمين في الخارج في ظل 
انتش��ار ع��دوى فيروس كورون��ا )كوفيد 

19( في العديد من دول العالم.
وقد نقل وزير الخارجية إلى السفراء شكر 
وتقدي��ر حض��رة صاحب الجالل��ة الملك 
حمد بن عيس��ى آل خليفة، عاهل البالد، 
وصاحب السمو الملكي األمير خليفة بن 
سلمان آل خليفة، رئيس الوزراء، وصاحب 
السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل 
خليفة، ولي العه��د نائب القائد األعلى 
النائ��ب األول لرئي��س مجلس ال��وزراء، 
على الجهود المتفاني��ة التي تقوم بها 
البعث��ات الدبلوماس��ية للبحري��ن ف��ي 
الخارج، بقيادة الس��فراء، لتوفير الرعاية 
التامة للمواطنين البحرينيين في الخارج 
حفاظًا على صحتهم وسالمتهم ورعاية 

شؤونهم في ظل الظروف الحالية.
وثمن وزير الخارجية ما قامت به البعثات 
الدبلوماسية للبحرين من جهود وطنية 
حثيث��ة وملموس��ة إلج��الء المواطني��ن 
إل��ى  عودته��م  وتس��هيل  البحرينيي��ن 
أرض الوط��ن، مؤك��دًا ح��رص القي��ادة 
واهتمامه��ا بع��ودة جمي��ع المواطنين 

البحرينيين في الخ��ارج، وفق خطة إجالء 
منس��قة وفاعل��ة تأخ��ذ ف��ي الحس��بان 
اإلج��راءات االحترازي��ة الت��ي اعتمدتها 
الجهات الصحية المختصة في المملكة 
بما في ذل��ك إجراء الفحوص��ات الطبية 
وتوفي��ر  الصح��ي  والحج��ر  المطلوب��ة 
العالج الطبي الالزم، مش��يرًا إلى أهمية 

التقي��د بإجراءات خطط اإلجالء الوقائية 
والتنسيق مع المس��ؤولين والمختصين 
ف��ي وزارة الخارجي��ة والجهات المختصة 
واتخاذ الترتيبات الضرورية لنجاح خطط 
البحرينيين  المواطني��ن  وع��ودة  اإلجالء 

سالمين إلى أرض الوطن.
وأكد وزير الخارجية للسفراء أن البحرين 
تمكن��ت م��ن تحقي��ق نج��اح كبي��ر في 
الحد من انتش��ار ع��دوى فيروس كورونا 
بجه��ود  ماضي��ة  وه��ي   ،)19 )كوفي��د 
المختص��ة  الجه��ات  كاف��ة  وتع��اون 
لمواجه��ة  المجتمعي��ة  وبالش��راكة 
عل��ى  مش��ددًا  الكبي��ر،  التح��دي  ه��ذا 
أهمي��ة اس��تمرار التواص��ل الدائم مع 
الخ��ارج،  البحرينيي��ن ف��ي  المواطني��ن 
وتقديم كافة أشكال الدعم والمساعدة 
له��م، وتطمينه��م على س��المة الوضع 
الصحي الع��ام في المملك��ة بفضل ما 
اتخذته الحكوم��ة الموقرة من إجراءات 
واحتياط��ات لمواجه��ة ه��ذه الجائ��رة 
الصحي��ة الطارئة، معربًا ع��ن تمنياته 
لرؤساء البعثات الدبلوماسية البحرينية 

بدوام التوفيق والنجاح.

وقد أطلع الس��فراء وزي��ر الخارجية على 
اإلج��راءات الت��ي قام��ت به��ا البعثات 
الخ��ارج  ف��ي  البحريني��ة  الدبلوماس��ية 
والطلب��ة  المواطني��ن  م��ع  للتواص��ل 
تل��ك  ف��ي  المبتعثي��ن  البحرينيي��ن 
ال��دول، والجهود الت��ي تبذلها لتقديم 
الدع��م والمس��اعدة الالزم��ة لمواجهة 
الراهن��ة،  الظ��روف  ف��ي  المتطلب��ات 
والترتيب��ات الت��ي أعدتها، بالتنس��يق 
مع الجهات المختص��ة، إلجالء الراغبين 
منهم في مغادرة تلك الدول وتس��هيل 

عودتهم إلى أرض الوطن.
وبه��ذه المناس��بة، قام وزي��ر الخارجية 
بتوقيع قرار إنشاء وتشكيل مجلس وزارة 
الخارجي��ة الذي س��يتولى متابعة س��ير 
العمل واألداء ووضع السياس��ات العامة 
وخططه��ا التنفيذي��ة م��ن خ��الل عدد 
من االختصاص��ات المهمة، مؤكدًا بأن 
المجلس س��وف يس��هم في صنع القرار 
والتعام��ل م��ع القضايا والمس��تجدات 
ومتابع��ة تقيي��م األح��داث والتطورات 
والدبلوماس��ية  واألمني��ة  السياس��ية 

اإلقليمية والدولية.

 محمد بن مبارك يستقبل
مستشار الملك للشؤون الدبلوماسية

اس��تقبل نائب رئي��س مجلس الوزراء س��مو 
الش��يخ محمد بن مب��ارك آل خليفة بمكتبه 
بقص��ر القضيبية مستش��ار حض��رة صاحب 
الجاللة الملك للش��ؤون الدبلوماسية الشيخ 
خال��د بن أحمد ب��ن محم��د آل خليفة، حيث 
أش��اد س��موه بجهود ودور الش��يخ خالد بن 
أحمد بن محم��د آل خليفة أثناء توليه مهام 
وزارة الخارجي��ة لفت��رة عق��د ونص��ف تميز 
خالله��ا ب��دوره المتميز في تطوي��ر وتعزيز 
عالقات البحرين وبحض��وره في االجتماعات 
والمؤتم��رات اإلقليمي��ة والدولية متمنيًا له 

التوفيق في مهامه الجديدة.
م��ن جانبه، عب��ر الش��يخ خالد ب��ن أحمد آل 
خليفة عن اعتزازه بالعمل في وزارة الخارجية 
فترة تولي س��مو الش��يخ محمد ب��ن مبارك 

آل خليف��ة لمقاليدها، مؤكدًا تش��رفه بثقة 
حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى 

آل خليف��ة مل��ك الب��الد والعم��ل مستش��ارًا 
لجاللته للشؤون الدبلوماسية.

 سفير البحرين بالقاهرة:
تأمين عودة 250 بحرينيًا خالل أيام

أكد س��فير مملكة البحرين المعين ل��دى جمهورية 
مص��ر العربية والمندوب الدائم ل��دى جامعة الدول 
العربي��ة هش��ام الجودر، على أن الس��فارة س��تقوم 
بتأمي��ن عودة نحو 250 مواطنًا بحرينيًا إلى المملكة 
خالل األي��ام القليلة القادمة بس��بب جائحة فيروس 

كورونا )كوفيد 19( بالتنسيق مع وزارة الخارجية. 
وأوضح الجودر، أن الس��فارة تعمل على مدار الساعة 
من أجل متابعة أوضاع كافة أبناء البحرين الموجودين 
في مختلف المحافظات المصرية لتس��هيل عودتهم 
إل��ى المملكة م��ع اتخاذ كاف��ة التدابي��ر واإلجراءات 

االحترازية لضمان سالمتهم وصحتهم.
وأع��رب عن ش��كره وتقديره لم��ا لقيه م��ن تعاون 
كاف��ة الجهات المعنية في جمهوري��ة مصر العربية 
الش��قيقة من أجل تأمين وتسهيل عودة المواطنين 

البحرينيين إلى أرض البالد بالسالمة.
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 البدء بتطبيق نظام النقل األثيري 
إلجراءات تجديد الحبس االحتياطي عن ُبعد

كشف رئيس محكمة التمييز نائب رئيس المجلس 
األعل��ى للقضاء المستش��ار عب��داهلل البوعينين عن 
الب��دء في تطبي��ق نظام النق��ل األثي��ري إلجراءات 
تجديد الحبس االحتياط��ي عن ُبعد، وذلك في إطار 
تطبي��ق التعديالت الجديدة عل��ى قانون اإلجراءات 
الجنائية، حيث تم االنتهاء من تجهيز النظام التقني 
للنقل األثيري بين الموقوفين والمحكمة بالتنسيق 
بين المجلس األعلى للقضاء ووزارة العدل والشؤون 
اإلسالمية واألوقاف والنيابة العامة ووزارة الداخلية.

وأعل��ن البوعينين ب��أن المحاك��م الجنائي��ة بدأت 
األربعاء بالنظ��ر في جميع إج��راءات تجديد الحبس 
االحتياط��ي عبر النق��ل األثيري كمرحل��ة أولى من 
خ��الل مواق��ع مهيأة ت��م تخصيصها للمحبوس��ين 

احتياطي��ًا تحت إش��راف قضائي بحض��ور عضو من 
أعضاء النيابة العامة مع المتهم. 

كم��ا أكد عل��ى أن النظ��ام التقني يمكن��ه أن يوفر 
انعق��اد إج��راءات تجدي��د الحب��س كاملة بش��كل 
إلكتروني بمشاركة القضاة وأعضاء النيابة العامة، 
والمحامي��ن، والمتهمين، بم��ا يكفل تحقيق جميع 
الضمان��ات القانوني��ة المقررة الت��ي تكفل حقوق 

المتهم في مرحلة التحقيق. 
يذك��ر أن قان��ون رق��م )7( لس��نة 2020 بتعدي��ل 
بع��ض أح��كام قان��ون اإلج��راءات الجنائي��ة، أجاز 
استخدام الوسائل التكنولوجية في مباشرة وإثبات 
اإلجراءات س��واء في مرحلة االستدالالت أو التحقيق 

أو المحاكمة. عبداهلل البوعينين

»النيابة«: التحقيق مع 3 محال بينها مقهى 
شيشة خالف الحظر وقدم خدمات للزبائن

أكد رئي��س النيابة بنيابة ال��وزارات والجهات 
العامة أحمد الغتم، أن النيابة العامة باشرت 
التحقي��ق مع 3 مح��الت تجاري��ة خالفت قرار 
واإلجراءات  واالش��تراطات  االحت��رازي  الغل��ق 
الصحي��ة الت��ي يتعي��ن اتباعها ف��ي المحال 
التجارية الحتواء ومنع انتش��ار فيروس كورونا 
)كوفي��د 19(، أحده��ا مقه��ى شيش��ة ق��دم 

خدماته للزبائن.
وكان��ت إدارة الصح��ة العام��ة، أبلغ��ت ع��ن 
مخالف��ة 3 محالت تجارية اإلج��راءات الصحية 
المقررة لمنع انتش��ار فيروس كورونا )كوفيد 
19(، حي��ث تبين قيام إحدى المقاهي بتقديم 

الشيشة على الزبائن خارج المحل.
كما ثبت عدم التزام محل��ي بيع مواد غذائية 

باالش��تراطات الصحي��ة بع��دم قي��اس درجة 
حرارة جس��م الزبائن والعاملين قبل دخولهم 
المحل وعدم توجيه الزبائن لترك مسافة متر 
فيما بينهم، وع��دم االلتزام بتنظيف وتعقيم 
عربات التس��وق قبل وبعد االستخدام، وعدم 

التزام العاملين فيهما باستعمال للقفازات.
وباش��رت النيابة العام��ة تحقيقاتها في تلك 
الوقائع، حي��ث اس��تجوبت المتهمين وأمرت 
بإخالء س��بيل المتهم صاحب المقهى بكفالة 
مالية قدرها ألف��ي دينار والمتهمين اآلخرين 
بكفالة مالي��ة قدرها ألف دين��ار لكل منهما، 
الجنائي��ة،  للمحاكم��ة  إلحالته��م  تمهي��دًا 
باإلضاف��ة إلى المح��الت التجاري��ة المخالفة 

كأشخاص اعتبارية. 

وقرر القانون عن مخالفة اإلجراءات والتدابير 
الصحي��ة عقوب��ة الحب��س الذي يص��ل إلى 3 
سنوات والغرامة التي تصل إلى 10 آالف دينار، 
وتغريم المحال الت��ي وقعت فيها المخالفات 

بضعف تلك الغرامة.
من ناحية أخرى، أكد رئيس النيابة أن النيابة 
العامة تحرص أشد الحرص على تطبيق أحكام 
القان��ون بحزم ض��د كل من يخ��رق اإلجراءات 
والتدابي��ر الصحي��ة المفروض��ة، خاصة وأن 
الجريمة في ه��ذا الصدد تنال م��ن المجتمع 
بأسره وتعرض سالمته للخطر بشكل مباشر، 
كما تق��وض الجه��ود التي تبذله��ا الجهات 
المعنية بالمملكة من أجل السيطرة على هذا 

الوباء والحيلولة دون تفشيه والقضاء عليه.

 »التعليم العالي«: إلزام جامعة 
خاصة بإلغاء إجراءات غير قانونية

قال األمين العام لمجلس التعليم العالي، د.عبدالغني 
الش��ويخ، إنه واس��تكمااًل لالجتماع��ات التي عقدتها 
األمان��ة العام��ة م��ع مس��ؤولين في جامع��ة خاص، 
اس��تدعت األمانة مس��ؤولي الجامعة للم��رة الثالثة 
خ��الل أس��بوع، إثر الش��كاوى ال��واردة بش��أن قيامها 
بطلب إج��ازات مرضية من أعضاء الهيئة اإلدارية عن 
الفترة التي مارس��وا فيها العمل من المنزل، وقيامها 
باس��تقطاع مخصص��ات النق��ل م��ن جميع منتس��بي 

المؤسسة كونهم يعملون من المنزل.
وأق��رت الجامع��ة بم��ا قامت ب��ه من إج��راءات، وفي 
ض��وء ذلك، وجه��ت األمانة العامة بإلغ��اء كافة تلك 
اإلج��راءات التي اتخذته��ا الجامعة، س��واًء ما يتعلق 
بطلب اإلج��ازات المرضية أو االس��تقطاعات المالية، 
وإرجاع المبالغ المقطوعة إلى منتس��بيها، مع موافاة 
األمانة العامة بخطاب بخصوص اإلجراءات المتعلقة 

د.عبدالغني الشويخبهذا الشأن.

 تمديد فترة توقف الخدمات 
الطبية غير الضرورية حتى 23 أبريل

أص��درت الهيئ��ة الوطني��ة لتنظي��م المه��ن 
والخدم��ات الصحي��ة تعميم��ًا يوج��ه القطاع 
الطب��ي الخ��اص لمد العم��ل بالق��رارات التي 
اتخذته��ا الهيئ��ة بوق��ف بع��ض األنش��طة 
والخدم��ات الطبي��ة غي��ر الضروري��ة حتى 23 

أبريل.
يأتي ذلك، بناًء على قرارات اللجنة التنس��يقية 
األمي��ر  الملك��ي  الس��مو  صاح��ب  برئاس��ة 
س��لمان بن حمد آل خليفة ول��ي العهد نائب 
القائ��د األعل��ى النائ��ب األول لرئيس مجلس 
الوزراء بش��أن اس��تمرار وقف بعض اإلجراءات 
والخدمات الصحية غير الطارئة بالمؤسس��ات 

الصحية الخاصة.
وأش��ارت الهيئة في تعميم صادر عن الرئيس 
إل��ى جمي��ع  التنفي��ذي د.مري��م الجالهم��ة، 
مؤسس��ات الرعاي��ة الصحية الخاص��ة أنه بناء 
على القرار رقم )40( لس��نة 2020 بغلق بعض 
المنشآت الخاصة احترازيًا لمنع انتشار فيروس 
كورونا )كوفي��د19( والصادر عن وزير الصناعة 
والتجارة والسياحة وعلى األخص المادة األولى 
الفقرة )5( والتي تنص على: »المنش��آت التي 
تقدم الخدمات الصحية التي يصدر بها تعميما 
من الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات 
الصحي��ة«، أعلنت الهيئة ع��ن مد فترة العمل 

بالتعميم رقم )15( لسنة 2020 بشأن التوقف 
المؤقت عن تقديم بعض الخدمات واإلجراءات 
الطبية غي��ر الضرورية في األس��نان والجلدية 
وجراح��ات التجمي��ل وبع��ض خدم��ات الطب 
البديل في جميع المؤسسات الصحية الخاصة. 
كم��ا نص على »م��دة فترة العم��ل بالتعميم 
رقم )18( بش��أن التوقف المؤق��ت عن تقديم 
الخدم��ات واإلج��راءات الطبية غي��ر الضرورية 
ف��ي عالج تأخر اإلنجاب في جميع المؤسس��ات 
الصحي��ة وذل��ك حتى 23 أبري��ل 2020م، على 
أن يعم��ل بهذا التعمي��م بدءًا م��ن الخميس 

الموافق 9 أبريل 2020«.

 »المرور« ينفذ حمالت
لمنع األصوات المزعجة من المركبات

نف��ذت اإلدارة العامة للم��رور، حمالت إنفاذ 
للقان��ون، بجان��ب توجيه بعض الس��ائقين 
الش��باب إلصداره��م أصوات��ًا مزعج��ة م��ن 
مركباتهم مما يسبب إزعاجًا لقاطني األحياء 

السكنية.
يات��ي ذل��ك، بع��د ورود مالحظ��ات متكررة 
ح��ول س��لوكيات  للم��رور  العام��ة  ل��إدارة 
مروري��ة خاطئ��ة، وع��دم الت��زام باألنظمة 
والقواع��د المروري��ة في المناطق الس��كنية 
إل��ى جان��ب إزالة حواج��ب الرؤي��ة المخالفة 
للنسبة المسموحة في موقع المخالفة وعدم 
مراعاة األهالي خاصة في الفترات المسائية 

واألوقات المتأخرة.
وذكرت اإلدارة العامة للمرور أنه من منطلق 
مس��ؤولياتها تجاه المجتم��ع وبالتعاون مع 
الجه��ات األمنية المختصة، ت��م تنفيذ هذه 
الحم��الت، واتخ��اذ اإلج��راءات القانونية مع 
المخالفين وكذل��ك توجيههم بضرورة عدم 

االس��تمرار به��ذه الس��لوكيات الت��ي تمثل 
إزعاجًا للمواطني��ن والمقيمين في منازلهم، 
فضاًل عن كونها مصدر خطورة على س��المة 

مستخدمي الطريق.
وحث��ت اإلدارة العامة للم��رور، أولياء األمور، 

على توجي��ه أبنائهم بأهمية عدم تش��كيل 
أي تجمع��ات أو مخالفة لألنظم��ة والقواعد 
المروري��ة حفاظ��ًا عل��ى س��المتهم وضمان 
النس��يابية الطري��ق م��ن منطل��ق دوره��م 

كشركاء للسالمة المرورية والعامة.

»المرور«: ضبط آسيوي 
تسبب بحادث أسفر عن 

وفاة سائق دراجة نارية
أعلنت اإلدارة العامة للمرور عن ضبط س��ائق آس��يوي 
يبل��غ 32 عامًا، تورط بحادث مروري بين مركبة ودراجة 
نارية على ش��ارع خليفة بن سلمان في 3 أبريل الجاري، 
وأسفر عن وفاة سائق الدراجة النارية بحريني يبلغ »24 
عامًا«، مؤكدة أنه يجري اس��تكمال اإلجراءات القانونية 

المقررة حيال الواقعة.

»األمن اإلذاعي« يناقش 
خطوات تعزيز التدابير 

الوقائية للحد من »كورونا«
يناق��ش برنامج األم��ن اإلذاعي في حلقت��ه التي تذاع 
»الخمي��س« الخطوات الت��ي اتخذتها كل من ش��ؤون 
الجنس��ية والجوازات واإلقام��ة واإلدارة العامة للمرور، 
ضمن التدابير الوقائية واإلجراءات االحترازية للحد من 
انتش��ار في��روس كورونا )كوفي��د 19(، والتي من بينها 

تعزيز التباعد االجتماعي
ويستضيف البرنامج كاًل من رئيس فرع العالقات العامة 
واإلعالم بش��ؤون الجنس��ية والجوازات النقيب يوس��ف 
جمال، والقائم بأعمال رئيس شعبة الشؤون القانونية 
باإلدارة العامة للمرور النقيب خالد بوقيس. كما يتخلل 
البرنامج، مس��ابقة وجوائز نقدية للمش��اركين والذين 

يمكنهم االتصال على هاتف 17684888.
برنام��ج األم��ن اإلذاعي، تعده وتقدم��ه اإلدارة العامة 
لإع��الم والثقافة األمنية ب��وزارة الداخلي��ة، بالتعاون 
م��ع إذاعة البحرين ويبث كل خميس في تمام الس��اعة 
1:00 ظهرًا على الموجة FM102.3 والحلقة من تقديم 
النقيب جاس��م عي��د آدم وش��يخة الزياني وم��ن إخراج 
الم��الزم مروة المعراج والمخرج المنفذ مس��اعد مالزم 

ثاني عبدالرحمن البطي.

تبديل السائقين أو رؤوس 
الشاحنات عند نقل السلع 

للسعودية من المقيمين 
بالسعودية

أكد محمد حس��ن العيس��ى مدي��ر إدارة جم��ارك المنافذ 
البري��ة أن الهيئ��ة العامة للجم��ارك بالمملك��ة العربية 
الس��عودية اتخذت عدة إجراءات بش��أن حركة الشاحنات 
عبر المناف��ذ البرية ومنها منفذ جس��ر الملك فهد وذلك 
ف��ي إطار اإلج��راءات الصحية االحترازية للحد من انتش��ار 

فيروس كورونا )كوفيد19(.
وأوض��ح أن اإلج��راءات والت��ي س��يتم تنفيذها ب��دءًا من 
صب��اح الخمي��س 9 أبريل الج��اري تتضمن ض��رورة إلزام 
المس��توردين من ش��ركات النقل باإلع��داد والتجهيز عن 
نقل سلعهم عبر جسر الملك فهد وذلك بتبديل السائقين 
أو رؤوس الش��احنات عند نقل السلع إلى المملكة العربية 

السعودية بسائقين من المقيمين بالسعودية.
وأض��اف مدير إدارة جم��ارك المنافذ البرية، أنه يس��تثنى 
من ذلك الش��احنات المحملة للس��لع األساس��ية وتشمل 
)األغذية، األدوية، المس��تلزمات الطبي��ة(، باإلضافة إلى 

التوصية باالعتماد على النقل البحري.
 وتضم��ن الق��رار توضيح��ًا لآللي��ة التي س��يتم اتباعها،  
وهي تقديم المس��تورد أو الناقل كتابًا للجمارك يتضمن 
اس��تعداده وجاهزيته الس��تبدال السائق بس��ائق آخر أو 
تبديل رأس الشاحنة، وأنه في حال عدم التقديم وااللتزام 

سيتم إعادة الشاحنة إلى مملكة البحرين.

الحبس والغرامة واإلبعاد 
لطبيب امتنع عن تنفيذ 

العزل المنزلي
أعلن رئيس النيابة عدنان الوداعي، أن المحكمة الصغرى 
الجنائية أصدرت أمس حكمها في القضية الخاصة بامتناع 
طبيب عن تنفيذ إج��راء العزل في المنزل المفروض عليه 
لغرض منع انتش��ار مرض كورونا )كوفيد19(، وتعريضه 
الغي��ر للع��دوى، حيث قض��ت بإدانة المته��م ومعاقبته 
بالحبس لمدة ش��هر مع النف��اذ وتغريمه ألفي دينار عما 

نسب إليه وإبعاده عن البالد نهائيًا.
وكان��ت إدارة الصحة العامة أبلغ��ت أن المتهم قدم إلى 
البحري��ن من دولة موبوءة بفي��روس كورونا )كوفيد19(، 
وت��م أخذ عينة من��ه للفحص، وأبلغ��ه الطبيب المختص 
بق��رار عزل��ه في المنزل لم��دة 14 يومًا، وفق��ًا لإجراءات 
المتبعة إزاء القادمين من الدول التي ظهر فيها فايروس 

كورونا )كوفيد19(.
ومن خالل متابعته تبين مخالفته إجراء العزل بأن توجه 
للعيادة الت��ي يعمل فيها وخالط العاملين وباش��ر عالج 
المرضى فيما تبي��ن إصابته بفيروس كورونا )كوفيد19( 

مما عرض اآلخرين للعدوى.
وباش��رت النيابة العامة تحقيقاتها؛ حيث اس��تمعت إلى 
ش��هادة الطبيب الذي باش��ر فحص المته��م عند وصوله 
الب��الد، كما اس��تجوبت المتهم بعدما ثبت ش��فاؤه من 
الم��رض وأم��رت بإخضاع��ه لتدبي��ر اإلقام��ة الجبري��ة، 
وبإحالت��ه للمحكم��ة المختص��ة الت��ي أص��درت حكمها 

المتقدم.
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إبراهيم الرقيمي

 وزير المالية: 3 مليارات
دينار حجم صناديق التقاعد في 2019

كش��ف وزير المالية واالقتصاد الوطني 
الش��يخ س��لمان بن خليف��ة آل خليفة 
أن حجم أصول صن��دوق القطاع العام 
بواقع 1,1 مليار دين��ار، و2 مليار دينار 

في القطاع الخاص.
وأش��ار ف��ي رده عل��ى س��ؤال لعض��و 
مجل��س الش��ورى خالد المس��قطي أن 
العجز ف��ي الصندوقين بلغ 14.2 مليار 
دين��ار لع��ام 2019، بواق��ع 8.1 مليار 
دينار للقطاع العام و6.1 مليار للقطاع 
الخ��اص، وأن الس��نة المتوقعة لنفاد 
صندوق التقاعد للقطاع العام سيكون 
عام 2024، ول��دى القطاع الخاص في 

عام 2033.
وذكر أن إي��رادات صندوق التقاعد في 
القط��اع العام خالل 2019 بلغت 485 
ملي��ون دين��ار مقارنة ب���362 مليون 

دينار ف��ي الخ��اص، والمصروفات في 
القطاع العام 464 مليون دينار شاملة 
االختياري  التقاع��د  برنام��ج  تكالي��ف 
و256 مليون دينار في القطاع الخاص.

وأوضح أن عوائد االستثمار في 2019 

من مبالغ صندوق التقاعد بلغت 493 
مليون دينار في 2019 مقارنة بعوائد 

91 مليون دينار في 2018.
وبي��ن أن خط��ة الهيئة المس��تقبلية 
الس��تثمار أموال المشتركين تتضمن 

من خ��الل الم��ادة السادس��ة للهيئة 
ش��ركة  بإنش��اء  المتعل��ق  العام��ة 
»أص��ول« االس��تثمارية الت��ي تمل��ك 
الهيئ��ة 75% منه��ا و25% لصن��دوق 

التقاعد العسكري.
وتعتمد الش��ركة على رؤية مس��تقلة 
للصنادي��ق  اس��تراتيجية  وخط��ة 
متطلباته��ا  حس��ب  التقاعدي��ة 
م��ن العوائ��د م��ع مراع��اة المخاط��ر 
وااللتزام��ات المطلوبة، بهدف تحقيق 
عوائ��د مجزي��ة واعتماد اس��تراتيجية 
اس��تثمارية طويلة األمد، قائمة على 

مبدأ التنوع في االستثمار.
الت��ي  االس��تثمار  مج��االت  وتعتب��ر   
تقوم بها الهيئة من خالل االس��تثمار 
في ملكية أس��هم الش��ركات المدرجة 
في بورص��ات عالمي��ة، أو االس��تثمار 

في س��ندات مالية محلي��ة وعالمية أو 
االستثمار في شركات خاصة وصناديق 
اس��تثمارية غي��ر مدرجة في األس��واق 
المالية، أو االس��تثمار في مجاالت ذات 
مدخول كمشاريع بنى تحتية اقتصادي 
ف��ي قط��اع المواص��الت والطاق��ة أو 

مشاريع اجتماعية كالصحة والتعليم.
وأك��د ان الهيئ��ة تعم��ل عل��ى إجراء 
الدراسات الالزمة للوقوف على تكاليف 
إضافية أو استحداث أي ميزة تأمينية، 
وكما تحرص على طلب تحديد مصادر 
التموي��ل إل��ى جان��ب االس��تمرار في 
دراس��ة اإلصالحات على القوانين التي 
تكفل تحقيق التوازن بين االشتراكات 
الصناديق  اس��تدامة  به��دف  والمزايا 
الوف��اء  عل��ى  وقدرته��ا  التقاعدي��ة 

بالتزاماتها المستقبلية.

 12 حالة تعاٍف
و12 إصابة جديدة بـ»كورونا«

أعلن��ت وزارة الصحة عن تعاف��ي 10 حاالت إضافية 
من فيروس كورونا )كوفيد19( وإخراجهم من مركز 
العزل والع��الج، ليصل إجمالي الح��االت المتعافية 

في البحرين إلى 477 حالة حتى اآلن.
كما رصدت الوزارة حالتين جديدتين، ليصل إجمالي 

الحاالت القائمة إلى 341 حالة قائمة.
وتوج��د 3 حاالت تح��ت العناية المرك��زة، في حين 
هناك 338 حالة مس��تقرة. وأج��رت الوزارة 52804 

فحوص طبية حتى اآلن.
وبه��ذا يكون عدد حاالت التعاف��ي 12 حالة جديدة 
خالل الي��وم، و12 إصابة جديدة أيض��ًا خالل نفس 

الفترة.

الحبس 3 أشهر عقوبة عدم ارتداء الكمامة
أب��و  د.محم��د  المحام��ي  توق��ع 
حس��ين أن تتس��اوى عقوبة عدم 
ارتداء كمام��ات الوجه الطبية مع  
عقوبة إج��راءات العزل في المنزل 
والتي صدرت بها أحكام بالحبس 
لم��دة 3 أش��هر والغرامة، وأوضح 
أن أي قان��ون أو ق��رار في الحاالت 
القوانين  االستثنائية يستمد من 

المشابهة للواقعة. 
فبع��د ص��دور ق��رار إل��زام كاف��ة 
بارتداء  والمقيمي��ن  المواطني��ن 
األقنع��ة وكمام��ات الوج��ه ف��ي 
األماك��ن العامة، وصدور 3 أحكام 
قضائي��ة ض��د الممتنعي��ن ع��ن 
تنفيذ إجراءات الع��زل في المنزل 
المفروض��ة عليه��م لغ��رض منع 
انتشار فيروس كورونا )كوفيد19(، 
برز س��ؤال ح��ول كيفي��ة تعامل 
الجهات المعنية مع من ال يرتدي 
كمامة ف��ي األماكن العامة، وهل 

ستكون لمخالفة القرار عقوبة؟
وأج��اب على الس��ؤال المحامي د. 
محم��د أبو حس��ين، حي��ث أوضح 
أنه بحس��ب تفس��ير الق��رارات أو 
صف��ة  وردت  طالم��ا  القواني��ن، 

اإللزام فهي تعن��ي األمر ويترتب 
على اإللزامية عقوبة.

بصيغ��ة  ج��اء  الق��رار  إن  وق��ال 
واضح��ة بإلزام كاف��ة المواطنين 
األقنع��ة  بارت��داء  والمقيمي��ن 
وكمام��ات الوج��ه ف��ي األماك��ن 
العامة، وهو قرار صادر في مرحلة 
استثنائية وتعنى بالوضع الصحي 
العام، وتأخذ الطابع االس��تثنائي 
ف��ي مج��ال العقوب��ة، وبالتال��ي 

مخالفتها يترتب عليه عقوبة. 
وح��ول نوعية العقوب��ة في هذه 
الحالة، وهل ستتشابه مع عقوبة 

المحامية ورجل األعمال والطبيب 
الذين خالفوا إج��راءات العزل في 
المنزل، قال أبو حس��ين إن الحالة 
الت��ي تم��ر به��ا الب��الد والعالم 
أجمع، تش��به إلى ح��د كبير حالة 
على  ويترتب  العام��ة،  الط��وارئ 
والق��رارات في  األوام��ر  مخالف��ة 
ح��االت الطوارئ عقوبة ش��ديدة، 
أو  الغاي��ة حماي��ة اإلنس��ان  ألن 
المجتم��ع، وعدم االلت��زام يرتب 
أضرارًا عل��ى الناس ويكلف الدولة 
الرعاي��ة الصحي��ة خاصة مع عدم 
له��ذا  وعالج��ات  أدوي��ة  وج��ود 
وتش��هد  الي��وم  حت��ى  الم��رض 
دول العالم وفي��ات كبيرة نتيجة 

اإلصابة به.
وتوق��ع أبو حس��ين أن تتس��اوى 
العقوبة في ش��دتها م��ع الغاية 
التش��ريعية من الق��رار، مبينًا أن 
أي قان��ون أو ق��رار ف��ي الح��االت 
يأخ��ذ  أن  يج��ب  االس��تثنائية 

تفسيره الطبيعي.
وبس��بب ع��دم تواف��ر الكمامات 
فربم��ا  األس��واق،  ف��ي  الكافي��ة 
س��يتعذر تطبي��ق العقوبات على 

المخالفين، إال أن أبو حسين أشار 
إل��ى ما أس��ماه بالت��وازن واألخذ 
في االعتبار إلزامية تطبيق القرار 
وظ��روف االلتزام، لكن��ه أوضح أن 
الحكوم��ة ردت عل��ى ع��دم توافر 
القن��اع بإمكانية تصنيعه منزليًا، 
وق��ال إن اله��دف م��ن القناع هو 
منطق��ة  يغط��ي  ال��ذي  الش��يء 
الف��م واألنف فال يوج��د عذر لدى 

المواطن.
 121 الم��ادة  أن  بالذك��ر  جدي��ر 
من قان��ون الصحة نصت على أن 
»يعاق��ب بالحب��س م��دة ال تقل 
عن ثالثة أش��هر وبغرامة ال تقل 
ع��ن ألف دين��ار وال تجاوز عش��رة 
هاتي��ن  بإح��دى  أو  دين��ار،  آالف 
العقوبتي��ن، كل م��ن أخف��ى عن 
قصد ش��خصًا مصابًا بمرض ساٍر 
أو ع��رض اآلخري��ن للع��دوى، أو 
تس��بب عن قصد بنق��ل العدوى 
للغير، أو امتنع عن تنفيذ أي إجراء 

لمنع انتشار العدوى.
ذات  م��ن   122 الم��ادة  ونص��ت 
القان��ون على »يعاق��ب بالحبس 
م��دة ال تق��ل ع��ن ثالثة أش��هر 

وبغرام��ة ال تقل ع��ن 500 دينار، 
وال تج��اوز خمس��ة آالف دين��ار أو 
بإح��دى العقوبتي��ن، كل من لم 
يقم باإلبالغ عن مرض ساٍر طبقًا 
ألح��كام الم��ادة )38 و 39 و 40( 

من هذا القانون.
»إذا  عل��ى   38 الم��ادة  وتن��ص 
ف��ي  اش��تبه  أو  أصي��ب ش��خص 
إصابته بإحد األمراض الس��ارية، 
أو كان من حاملي مس��ببات تلك 
األمراض، وجب اإلب��الغ عنه لدى 
اإلدارة المختص��ة وفق اإلجراءات 
المعتمدة من قب��ل الوزارة، فيما 
نص��ت الم��ادة 39 عل��ى »تكون 
مس��ؤولية التبليغ عن حالة وجود 
ش��خص مص��اب أو مش��تبه ف��ي 
إصابت��ه بأحد األمراض الس��ارية 

على النحو اآلتي:
أ - الطبي��ب أو أي عام��ل صح��ي 
آخر قام بالكش��ف أو اش��ترك في 

معالجة أي مصاب بمرض ساٍر
ب - مس��ؤول المؤسسة الصحية 

التي ظهرت بها اإلصابة.
ج - مسؤول المختبر الذي تم فيه 

فحص العينات.

د - أقارب المريض
ه��� - الش��خص ال��ذي يقطن مع 

المريض في سكن واحد.
و - صاحب العمل أو المسؤول في 

العمل الذي يعمل فيه المصاب
ز - مسؤول المؤسسة التعليمية 

التي يدرس بها المصاب
ح - قائ��د الس��فينة أو الطائ��رة 
أو أية وس��يلة نقل أخ��رى إذا كان 

المريض مسافرًا على متنها.
ط - المس��ؤولون عن مؤسسات 
ومراك��ز  والتأهي��ل  اإلص��الح 

التوقيف.
ي - المس��ؤول ع��ن أي مكان آخر 

يصدر بتحديده قرار من الوزير.
ويلتزم المسؤولون عن التبليغ – 
في حال علمهم – باإلبالغ اإلدارة 
المختص��ة ع��ن ح��االت اإلصابة 
أو االش��تباه باإلصاب��ة أو الوف��اة 
لإلج��راءات  وفق��ًا  س��اٍر  بم��رض 

المعتمدة من قبل الوزارة.
وتتناول الم��ادة 40 من القانون 
األم��راض  ع��ن  التبلي��غ  وج��وب 
السارية التي تنتقل من الحيوانات 

إلى اإلنسان.

أيمن شكل

د.محمد أبو حسين

 1.1 مليار في القطاع العام 
وملياران في »الخاص«

  14,2 مليار دينار حجم العجز
 في الصناديق التقاعدية 

493 مليون دينار عوائد استثمار 
الصندوق في 2019

 توزيع 1100وجبة غذائية على المتعففين
من المواطنين والمقيمين بـ»العاصمة«

بدأت محافظة العاصمة بتوزيع 1100 وجبة 
غذائي��ة عل��ى المتعففي��ن م��ن المواطنين 
والمقيمي��ن أم��س، ضم��ن الدفع��ة الثانية 
م��ن حملة »معًا نهت��م« بمجموع بلغ 4200 
س��لة ووجبة غذائية تم توزيعها منذ انطالق 

الحملة.
وتفق��د محافظ محافظ��ة العاصمة الش��يخ 
هش��ام بن عبدالرحم��ن آل خليف��ة، بحضور 
مدير عام مديرية ش��رطة المحافظة العميد 
عبداهلل خليفة الجيران، عملية توزيع الوجبات 
الغذائية، ضمن مساعي المحافظة بالتعاون 
م��ع المديري��ة نح��و توزي��ع وإيص��ال الغذاء 
المطل��وب لهذه الفئة المتضررة نتيجة تأثر 
بع��ض القطاع��ات واألنش��طة االقتصادي��ة 
بحزم��ة اإلج��راءات االحترازي��ة الت��ي تبنتها 
الحكوم��ة لمواجهة انتش��ار في��روس كورونا 

)كوفيد19(. 
وأوض��ح أن المحافظة بالتع��اون مع مديرية 
الش��رطة وبالتنس��يق م��ع القط��اع الخ��اص 
ومؤسسات المجتمع المدني، تواصل الجهود 
إليصال المس��تلزمات األساس��ية للمحتاجين 
ضمن حمل��ة تبنتها المحافظة تحت ش��عار 
»مع��ًا نهت��م«، التزامًا ب��دور المحافظة نحو 
خدمة المواطنين والمقيمين، خاصة في مثل 

هذه الظروف االستثنائية. 
 وأض��اف أن م��ا ت��م تحقيق��ه من��ذ إط��الق 
الحمل��ة يدعو للفخ��ر، فالجمي��ع يعمل بروح 
الفري��ق الواحد من خالل العم��ل على إيصال 
مستلزمات الغذاء األساسية إلى المحتاجين، 
ووصلتن��ا ردود فع��ل إيجابي��ة م��ن مختل��ف 
القطاعات االقتصادية استجابة للحملة حيث 
أبدوا اس��تعدادهم للمس��اهمة ف��ي تقديم 

الدعم المطلوب لمواصلة تقديم المساعدات 
لهؤالء حت��ى انته��اء األزمة، كما س��نواصل 
الع��زم لدع��م كاف��ة المحتاجين ف��ي محيط 

المحافظة.
وأوض��ح المحاف��ظ أن الجمي��ع ي��درك جهود 
القط��اع الخاص في دعم المب��ادرات الخيرية 
الت��ي تصب ف��ي تفعي��ل مفهوم الش��راكة 
المجتمعية وتعزيز تكاتف والتفاف المجتمع، 
خصوص��ًا وأن الدع��م والمس��اندة المقدمة 
له��ؤالء المحتاجين هي ب��ادرة طيبة وداللة 
عل��ى مش��اركة الجمي��ع ف��ي فري��ق البحرين 
وتأكيدًا عل��ى قيم العطاء والتضامن النابعة 
من ك��رم الع��ادات والتقالي��د األصيلة ألهل 
البحري��ن، فثقاف��ة العطاء اإلنس��اني أولوية 
راسخة ونحن ندعو الجميع للمشاركة في هذه 
الحملة ألجل تقديم المساعدات للمحتاجين.
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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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البحرين.. قصة جديدة

في مقالنا أمس المعنون بـ»رهان سلمان« تناولنا 
كيــف أن العالــم بأســره يواجــه جائحــة فيروس 
كورونــا، وكيف أثمرت الجهــود الوطنية المخلصة 
فــي مملكة البحريــن في الســيطرة علــى األزمة 
والحد بشــكل كبير من انتشــار المــرض، بل وفي 
رفع نســبة التعافي على مستوى مشرف عالميًا، ال 
شــك أن الفضل في ذلك يعزى كما أشرنا باألمس 
إلــى اإلدارة الحكيمة لألزمة بمعية الكوادر الطبية 
والمتطوعيــن  الميدانيــة  واإلعالميــة  واألمنيــة 
المخلصيــن. ولكني في هذا المقــال أردت الوقوف 

على محورين أساسيين.
المحــور األول: مــن اليشــكر الناس اليشــكر اهلل، 
فكلمة شــكرًا وحدها ال تفي بحق الصفوف األولى 
فــي إدارة األزمــة، وكمــا وقفنا في أزمــة البحرين 
وقلنــا بأهميــة مكافــأة العناصــر األمنيــة ذاك 
الوقــت، أصبح من الضرورة بمــكان اليوم التأكيد 
على أهمية شــكر الكادر الطبــي واألمني على تلك 
القفــزة النوعيــة التــي حققوها للمملكــة والتي 
كان ثمنهــا جهــدًا متواصاًل وانقطاعــًا دائمًا عن 
أهليهم وتكريسهم ألنفسهم بما يجاوز مسؤولية 
العمل إلى المســؤولية الوطنية واإلنســانية قبل 
كل شــيء، هذا فضاًل عّما بذلوه من جهود تنازلوا 
فيها عن دقائق معدودة لراحتهم لضمان سالمة 
المرضى وســالمة البحرين قبل كل شيء. ورغم أن 
الحديث في هذا الموضوع سابق ألوانه، إاّل أنه من 
المحاور الهامــة التي ترفع من همة العاملين في 
هــذه الصفوف األمامية، والذين عرضوا أنفســهم 
لمخاطر واحتمــاالت اإلصابة بالعدوى في ســبيل 
الواجــب الوطنــي، حفظنا اهلل وإياهم من كل شــر 

وضر.
المحور الثانــي: صحيح أن الصفوف األولى هي من 
وقفت ودافعت بضراوة فــي وجه فيروس كورونا، 

ولكــن الظــروف الطارئة لألزمة حّملــت كثيرًا من 
المواطنين بال شك الكثير من المسؤوليات واألعباء 
المضافــة، فاألمهــات حملن مســؤوليات ضخمة 
هذه الفترة للموافقة ما بين متطلبات العمل وما 
بيــن متطلبات متابعة دراســة أبنائهم عن ُبعد، 
وجعلهم في حالــة متواصلة من الســعي والبذل 
والعطــاء، والغالبية العظمى من الرجال والفتيات 
ممــن ليس لديهن أبناء، حملــوا أعباًء إضافية في 
أعمالهن لضمان سيرورة العمل على نحو طبيعي 
غيــر متأثر بعدم تواجد بعــض الزمالء والزميالت 
فــي مكاتبهم كمــا كان في طبيعة الحــال. ولوال 
جميع هؤالء لما مضــت تلك الفترة ونحن نعيش 
حيــاة طبيعية لم تنقصنا فيهــا خدمات ولم يقتر 
علينــا في حــق، بل أن ظروف األزمــة وفرت ألغلبنا 
فرصًا مناســبة للتطوير. أخــص بالذكر المعلمين 
كونــي على مقربــة كبيرة منهم، وشــعرت بحجم 
معاناتهــم إذ ضمنوا ســيرورة العملية التعليمية 
إلكترونيًا وبجهود رســمية وشــخصية من منطلق 
إيمانهــم بأهمية دورهم في هــذه المرحلة، رغم 
كل التحديــات واإلربــاك. الــكادر التعليمي أثبت 
قدرته على تذليل الصعاب وخلق الجاهزية وإن لم 

تكن موجودة من ذي قبل.

* اختالج النبض:
شــكرًا لكل العاملين في البحرين فردًا فردأ، شكرًا 
لفيروس كورونا الــذي وحدنا، والذي أكد لنا -بعد 
منحنيات قاسية- أن الشــعب البحريني فيه الخير، 
وبه البحرين بخير. شــكرًا لنا ومنا ونتداولها بيننا 
علــى كل مــا نؤديه مــن أدوار في عمليــة تكامل 
وطنــي فريــدة، جعلــت منا األنمــوذج األبــرز في 
العالم، وقصة جديدة تســتحق أن تروى في تاريخ 

البحرين لمستقبله.

»متكاتفين«.. الموقف المشرف 
للمجلس األعلى للمرأة

ليس هناك اليوم أهم من مشــاركتنا في المعركة 
الوطنيــة ضــد فيــروس كورونــا )كوفيــد 19( في 
البحريــن. فالكل مطالب أن يكون جــزءًا من الحل 
ال جــزءًا مــن المشــكلة، بل ليس مقبــواًل أن يظل 
المواطــن البحرينــي أو حتــى المقيــم فــي موقع 
المتفرج مــن هذه األزمة الصحيــة، بل يجب على 
الجميع أن يســاهم كّل حســب قدراتــه وإمكاناته 

وإمكانياته للقضاء على هذا الوباء.
ليس هذا فقط، بل يجب على الجميع أن يساهموا 
في القضايا المتعلقــة بالتكافل االجتماعي خالل 
هــذه المرحلة تحديــدًا. فليس هنــاك من فرصة 
لتجســيد هذا المفهوم اإلنســاني أكثــر من هذه 
الفرصــة. وبالفعــل، فقد أثبت الشــعب البحريني 
بأنــه على قــدر المســؤولية، وأنه لــم يتأخر في 
التواجد الميداني في المقدمة، حين كان التكافل 

عنوان المرحة.
حتى تتحقق فكرة التكافل بشكل فعلي ومنتج في 
المجتمع، كان البد لبعض مؤسســاتنا الرســمية 
أو شــبه الرســمية أن تخطو مثل هــذه الخطوات 
اإلنســانية لتكــون نموذجًا حيًا فــي مجال تفعيل 
مفهــوم التكافــل االجتماعــي، ولتكــون نبراســًا 
لألفــراد والمؤسســات األهلية والمدنيــة ليحذوا 

حذوها.
إن مــن أروع وأصــدق األمثلة في مجــال النهوض 
بمفهــوم التكافل االجتماعي لمســاعدة الحلقات 
الضعيفــة فــي المجتمع جــراء تضــرر الكثير من 
العوائل الضعيفة والمتعففة بســبب الفيروس، 
هــي الحملــة المحترمة التــي قام بهــا المجلس 
الوطنيــة  حيــن دشــن حملتــه  للمــرأة  األعلــى 
»متكاتفين.. ألجل سالمة البحرين«، الحملة التي 
»قام بتدشــينها مؤخــرًا، وذلك في إطــار الحملة 
الوطنيــة لمكافحة فيروس كورونا )كوفيد 19( في 
مملكــة البحرين، وتتضمن هــذه المرحلة العمل 
علــى توفيــر وإيصــال المســاهمات العينيــة من 
المســتلزمات االســتهالكية والصحيــة الضرورية 
لألســر التــي تعيلهــا المــرأة البحرينية، بحســب 

القوائم التي يعمل المجلس على متابعة ظروفها 
الحياتية، ولمساندة أســر الكوادر الطبية العاملة 
في الصفوف األمامية في ظل ما تمر به البالد من 
ظروف اســتثنائية«. وبالفعل فقد »باشر عمليات 
التوزيــع عــدد مــن المتطوعين المســجلين على 
»المنصة الوطنية للتطوع«، بمشاركة من جمعية 
كشــافة ومرشدات البحرين، وبإشــراف مباشر من 
اإلدارة التنفيذيــة فــي األمانــة العامــة للمجلس 
األعلــى للمــرأة، إذ توجــه 11 فريًقا فــي حافالت 
جــرى توفيرهــا خصيصــًا لهذه المهمــة من قبل 
شــركة المنصوري ومركز البحرين للحراك الدولي، 
لعدد من مناطق البحرين كمرحلة أولى، وسيجري 
تباعًا مواصلة هذا الدعم بحســب ما سيستجد من 

ظـروف.
في كل مرة يثبت لنا المجلس األعلى للمرأة بقيادة 
صاحبة السمو الملكي األميرة سبيكة بنت إبراهيم 
آل خليفــة قرينــة عاهــل البــالد المفدى رئيســة 
المجلــس األعلى للمــرأة حفظهــا اهلل، بأنه ليس 
مجــرد مجلس شــكلي أو َعَرضي، وليــس بوصفه 
مجلسًا لمناقشــة قضايا المرأة النظرية فقط، بل 
أثبت ومــن خالل هذه األزمة بأنه وكل منتســبيه 
-حين اســتدعى األمر- لم يجلســوا فــي مكاتبهم 
خالل هــذه المرحلة الحرجة، بل نزلوا إلى الشــارع 
لمســاعدة المرأة البحرينية على الصعيد العملي، 

ليقولوا للمرأة بأنهم معها في البأساء والضراء.
إن أنمــوذج »المجلس األعلى للمــرأة« في تحقيق 
قيــم التكافل والمســاعدة المجتمعية واألســرية 
أثبــت بأنه المجلس الوطني الذي حين تســتدعي 
المهمــة أن يكــون في الصفــوف األماميــة فإنه 
لن يتهــاون أبدًا بأن يكون كذلــك، ومن هنا قلنا 
وأكدنــا فــي مقدمــة حديثنا هــذا، بــأن القدوات 
الرســمية المسؤولة هي التي بإمكانها أن توصل 
هــذا المفهوم للمجتمع بشــكل حضــاري متقدم، 
وذلك حين تكون المباِدَرة والسباقة لتطبيق القيم 
اإلنســانية إلــى واقع. هــذا هو تمامًا مــا نجح في 

إحرازه »المجلس األعلى للمرأة« بشكل ناصع.

سلمان بن حمد.. والروح الوطنية

»سننتصر على التحديات بالروح الوطنية الجامعة« 
بهــذه الكلمات عبر صاحــب الســمو الملكي ولي 
العهــد على رهانــه علــى أن الــروح الوطنية هي 

المبدأ األساسي لمعالجة أي تحٍد كان.
جهــود متميزة يقوم بها ســيدي صاحب الســمو 
الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد 
نائــب القائد األعلى النائــب األول لرئيس مجلس 
الــوزراء، في إدارتــه الحكيمة ومتابعتــه الحثيثة 
لملف أزمة فيــروس كورونا العالمــي، بتوجيهات 
مباشرة من حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن 

عيسى آل خليفة مليكنا المعظم.
خطط اســتباقية تم رصدها كخطط احترازية قبل 
وصــول الفيروس إلــى مملكتنا الغاليــة، وتعامل 
فــوري مبنــي على خطــط واضحــة عندمــا وصل 
الفيــروس إلينا، وبدائــل علمية تــم وضعها من 
أجــل التعامل مع مختلف الســيناريوهات التي من 
المتوقع حدوثهــا. كل هذه األمور تجعل المواطن 
والمقيــم يشــعران باطمئنــان كبير بأن فلســفة 
ســلمان بــن حمــد لــم تتعامل مــع هــذه األزمة 
بأسلوب ردة الفعل، بل استخدمت الطرق اإلدارية 

الحديثة في التعامل مع األزمات.
فريق قوي شكله ولي العهد، وال أقصد هنا الفريق 
الوطنــي للتصدي لفيــروس كورونا الذي نحمل له 
كل شــكر وتقدير علــى أدائه المتميــز، بل أقصد 
فريق البحرين، فإذا مــا ذكرنا لفظ فريق البحرين 

فإننا نعني المواطنين جميعًا..
ومــن وجهــة نظــري المتواضعــة أرى أنــه ليس 

بالسهولة تشكيل فريق وطني يضم كافة الشعب، 
إال أن صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد 
آل خليفة اســتطاع ذلك، فعندما نرى القائد يتابع 
بشــكل شــخصي وحثيث كل ما يتعلق بما نمر به 
اليوم، عندما نراه جزءًا من الفريق، يجلس معهم، 
يســمع مقترحاتهم المختلفة، يربت على كتفهم 
لشــحذ هممهم، وأن يجوب االجتمــاع الواحد تلو 
اآلخر التخــاذ القرارات التي من شــأنها أن تحمي 
المواطنيــن والمقيمين على هــذه األرض، عندما 
نجد هذا القائد يثق بوعي المواطنين، يثق بأنهم 
أحــد أهم األســباب لتخطي هــذا التحــدي، عندما 
يشــرك الجميع دونما استثناء بشفافية بما يحدث 
وما يدور حوله، فال شك بأنه سيستطيع بناء فريق 

البحرين الذي يضم الكل.

* رأيي المتواضع:
خطوات رائدة، أشــادت بها المنظمــات العالمية 
للــدور الرائد الذي قام به الفريق الوطني للتصدي 
لفيــروس كورنا برئاســة ســيدي صاحب الســمو 
الملكي األمير سلمان بن حمد ولي العهد األمين.

تعامــل أمثل مع هــذا التحــدي العالمــي، وإدارة 
حكيمة لهذه األزمة، تجعلنا نشعر بالفخر.

ســتمر هذه األزمة العالمية، وســننتصر كما قال 
سيدي ولي العهد بإذن اهلل، وستظل الروح الوطنية 
دائمًا هي الرهان والمكسب الحقيقي لننهض من 
جديد ونتشــارك في عملية البناء والتنمية لوطننا 

الغالي.

فاطمة عبداهلل خليل

نبضات
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حسين التتان
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رؤى

د. لولوة بودالمة

رأيي المتواضع
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األمير سلمان بن حمد.. 
نعجز عن شكرك

تقــاس الــدول العظمــى بمــا تمتلك مــن قوة 
اقتصادية وسياسية وعسكرية، قادرة على ممارسة 
السلطة والنفوذ والهيمنة على دول أخرى، وعندما 
واجهت هذه الدول عدوها فيروس كورونا )كوفيد 
19( ســقطت القوة والهيمنة وانكشف عجزها عن 
المواجهة في ظل ما تمتلك هذه الدول من تطور 
وعلم وعســكر وحنكة سياســية، ليثبت الفيروس 
يقينًا بــأن الدول العظمى هي مــن لديها القدرة 
علــى إدارة األزمــات في كل الظــروف الخارجة عن 
الســيطرة مع أهمية الحفاظ على ســالمة الجميع 

وعدم التضحية بشريحة مقابل أخرى.
ســيدي صاحب الســمو الملكي األمير سلمان بن 
حمــد آل خليفة ولــي العهد نائــب القائد األعلى 
النائــب األول لرئيس مجلس الوزراء، اســتطاع أن 
يقلــب الموازيــن بالحكمــة وُبعد النظــر واحتواء 
المشــكلة بحنكة في إدارة األزمات اشــتملت على 
معايير القوى التي تتضمنها قوة الدول العظمى 
ولكــن  والعســكرية  والسياســية  االقتصاديــة 
من خــالل نظرة إداريــة محنكة فيهــا الكثير من 
اإلنســانية وتعظيم اإلنســان البحريني والمقيم، 
ليعطي صاحب الســمو الملكي ولي العهد أسمى 
المعانــي اإلنســانية وإعطــاء الحقــوق والعدالة 
للجميع عندما تنصهر فــي حدودها كل المذاهب 
والعقائد والجنسيات ليبقى اإلنسان إنسانًا مجردًا 

من ثياب الطائفية والنعرات الزائفة.
 مملكة البحرين أعطــت نموذجًا حيًا في التعامل 
الحضــاري مع أزمة فيروس كورونا بقيادة ســيدي 
حضــرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســى آل 
خليفة عاهل البالد المفدى وصاحب السمو الملكي 
ولــي العهــد، حفظهمــا اهلل ورعاهمــا وأيدهما 
بنصــره، فقــد أشــادت دول العالــم والمنظمات 
الدولية والشــعوب بكل األقطار بتجربة المملكة 
وفريــق البحرين بقيــادة صاحب الســمو الملكي 
ولــي العهد في إدارة األزمة مــن الناحية الصحية 
والعالجية واإلنســانية والتقنيــة جميعها تذللت 
أمام جهود فريق البحرين لننعم نحن باالســتقرار 
النفســي فنحن في أيٍد أمينة قادرة على انتشــال 
البحرين من مســتنقع فيروس كورونا وهذا فضل 
من اهلل ومن جميع الجهود المستمرة من الجميع.

مملكــة البحرين كانت مســتعدة منذ البداية في 
احتواء أول مصاب بفيروس كورونا، قرار حكيم من 

لدن األمير ســلمان بن حمــد آل خليفة في إعطاء 
طلبة المدارس إجازة مشــروطة بالتعلم عن ُبعد، 
وبالعمــل عن ُبعــد وبالقرارات التــي تبعت ذلك 
في إغــالق المحــالت التجارية ووســائل الترفيه، 
بجانــب الرعاية الصحيــة المتطــورة للمصابين 
وحاملــي الفيــروس والتفتيــش العشــوائي في 
الطرقات والفحص في السيارات بجانب »الباص« 
المخصــص لفحص البعض من المنــازل والكثير 
الكثير، بجانــب توافر األدويــة واألجهزة الصحية 
التي تســاعد علــى التعافي من المــرض بجانب 
الحجــر الصحي المتكامل للمصابين، فهذه جهود 
جبــارة يعمل بها الكادر الطبي بمســؤولية تامة 
وبتقدير من حضرة صاحب الجاللة الملك المفدى 
وصاحب الســمو الملكــي رئيس الــوزراء وصاحب 

السمو الملكي ولي العهد ومن الشعب أجمع.
مملكــة البحريــن لــم تكتــِف بذلك بــل تواصل 
التعامــل مع األزمة بأســلوب تقنــي وأصبح ذلك 
مفارقة كبيــرة بين تطور مملكــة البحرين وبين 
الــدول العظمــى عندما قام فريــق البحرين ومنه 
هيئــة المعلومات والحكومة اإللكترونية بإنشــاء 
تطبيق مجتمع واٍع واألســاور الخاصة لألشــخاص 
في العزل المنزلي، ما جعل مملكة البحرين تفكر 
خارج الصندوق من خالل تقنية تساهم في احتواء 

الفيروس والحد من انتشاره.
الوعي المجتمعي واإلدراك بأهمية اتباع النصائح 
واإلرشــادات المقدمة من الدولة وعدم االنصياع 
للشــائعات جعلت من مهمة التعافــي والتغلب 
على األزمة مهمة ميسرة حتى ال تتشتت الجهود، 
ومســألة العزل المنزلي أســلوب ينــم عن بصيرة 
عندمــا يكــون بمــلء إرادة كل فــرد وبوعــي تام 
من الشــعب الراقي في التعامل مــع هذه األزمة، 
فبجانــب تجربــة مملكــة البحرين فــي الحد من 
انتشــار الفيروس لتصبــح الثانية دوليــًا واألولى 
عربيــًا في التعافي من المرض هناك أيضًا تجربة 
الوعي المجتمعي التي أشــاد بها كثير من الدول 
على ســمو ورقي هــذا الشــعب المثقــف الواعي 
بأهميــة التكاتف مــع الدولة للخــروج من األزمة 
بأقــل الخســائر، يعجز اللســان عن شــكر صاحب 
الســمو الملكي األمير ســلمان بن حمد آل خليفة 
وفريق البحرين على جهودهم السامية ومحبتهم 

لهذه األرض ولإلنسانية أجمع.
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هكذا هي البحرين وهكذا هو جهد الفريق المعني 
بمكافحة فيروس كورونا المستجد وهكذا هي 

نظرة قائد الفريق سمو ولي العهد وثقته في 
المواطنين والمقيمين وإيمانه بأن النصر على 

التحديات كافة سيتحقق

نشر المعلومات غير الدقيقة أو الشائعات التي 
يتم »برمجتها« بشكل مضمون يتناقل بقصد يعني 

إثارة الشارع ونشر الهلع لدى الناس ويفرض على 
الدولة جهدًا إضافيًا للتعامل مع مثل هذه »الزوابع 

المعلوماتية«
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تفاعالت حول »كورونا وما 
بعدها«.. من أجل بديل أكثر 
إنسانية وإنصافًا واستدامة

عق��ب أح��د األصدقاء عل��ى مق��ال األس��بوع الماضي 
»كورونا م��ا قبلها وما بع��ده«، قائ��ًا: »لقد طالعت 
المقال الذي تحدث عن تحول من رحم األزمة الراهنة، 
بص��دد التخلق، ومع أنني قد رصدت مؤش��رات تؤذن 
بأن أزمة فيروس كورونا س��يكون لها ما بعدها. وهو 
أم��ر أجدد تأكيده هن��ا، لكنني، مع ذل��ك، وعلى خاف 
بعض المس��تعجلين للتحول نحو عالم جديد، ال أظن 
أن ذلك س��يكون س��ريعًا أو يس��يرًا أو با مقاومة من 
المس��تفيدين م��ن العالم القائم، ه��ذا فضًا عن أن 
مبادئ وتوجهات ومامح هذا العالم الجديد، س��تأخذ 
وقت��ًا للتبلور في تيار صاعد، ولتس��تقطب القوى على 
صعد مختلفة التي س��تضغط من أجل فرضها، بديًا 
»أكثر إنس��انية وإنصافًا واس��تدامة«. ومن ثمة، فإن 
وجهة نظري ه��ي أن جنين التحول قيد التكوين ليس 

إال، لكن اكتمال شروط هذا التحول ستأخذ وقتًا«..

كتبت للصديق:
صحيح أن التحوالت ال تزال جنينية، وهي بصدد التخلق 
إال أن بوادره��ا قد بدأت تل��وح في األفق، ومن ذلك أن 
المجتمعات أيام المحن تس��تخلص ال��دروس وتدفع 
باتجاه تغيرات، بعضها دراماتيكي وبعضها تدريجي. 
فق��د غي��ر طاع��ون 1348 مثًا كل ش��يء ف��ي أوروبا، 
فأعطى دفعًا قويًا لفكر النهضة الناشئة، جعل الناس 
يستشعرون أهمية الحاجة إلى النظام إلدارة األزمات، 
وتج��اوزوا س��لطة اإلقطاع��ي لصال��ح س��لطة الدولة 
الحديث��ة المدني��ة، ألنها األقدر عل��ى مجابهة الوباء، 
وابتعدوا تدريجيًا عن الكنيسة وعن الطوائف الدينية، 
وظه��ر التذمر من س��لوك رج��ال الدي��ن وادعاءاتهم 
وأكاذيبهم، وتخلوا تدريجيًا عن شراء صكوك الغفران. 
وق��د تطلب ذلك وقت��ًا طويًا فاق القرني��ن، لكن في 
المحصلة ل��م تعد أوروبا بعد ذاك الطاعون الش��هير 

الذي ذهب بأكثر من ثلث س��كانها كم��ا كانت قبله. 
ولذل��ك فإن عالم ما بعد في��روس كورونا قد ال يكون 
كم��ا كان قبله، خاصة إذا اس��تفحل ه��ذا الوباء وطال 
أمده. قد ال يتعلق التغيير بالجانب الديني فقط، لكن 
بالجوان��ب األخرى. ومنها تع��زز مكانة الدولة -األمة، 
وقد بدأت بوادر االنشقاق بين أعضاء االتحاد األوروبي 
تترجم ذلك، كما أتوقع أنه سيكون من الصعب إقناع 
الن��اس بالتخلي عن إج��راءات الرفاه االجتماعي أو عن 
الدول��ة الراعي��ة، إضافة إل��ى احتم��االت تغير خارطة 

التحالفات بين الدول....
علق الصديق معقبًا:

- باختصار فإن التغيير آٍت ال محالة، ولكن قبل ذلك أو 
الوقوف عند ماحظتين:

- األولى: اتضاح الدور السلبي لديكتاتورية رأس المال 
ف��ي العالم. وكان واضحًا أن ع��ددًا من الدول الغربية 
الكبرى قد باتت تعاني من العديد من السلبيات التي 
أش��ار إليها العديد من المفكرين منذ سنوات عديدة، 
ولذل��ك عم فيها الوباء بالرغم من اإلمكانيات الهائلة 

التي تمتلكها هذه الدول.
الثاني��ة: تتعل��ق بن��ا كع��رب وكمس��لمين، فإننا من 
الش��عوب التي لم تس��تفد من ماضيها، وال من حاضر 
اآلخري��ن المتقدمين، ولذلك تنتش��ر بينن��ا مغالطات 
كس��ولة وخراف��ات س��خيفة، تح��ول دون النظ��ر إل��ى 
مس��تقبلنا بش��كل موضوعي، مثل القول: »إن كورونا 
عق��اب إلهي على ذنوبنا«، مما يذكر بموقف الكنيس��ة 
من الطب في القرون الوسطى، عندما حرمت التطبيب 
واعتبرته مخالفًا لإلرادة اإللهية، وأن اإلنسان يجني ما 

استحقه من عقاب، ولذلك تم تحجير استعمال العقاقير 
واألدوية، واعتبر اإلق��رار بالذنوب وطلب الغفران أهم 
وس��ائل الع��اج، ولكن خ��ال الح��روب الصليبية اطلع 
المس��يحيون على الط��ب العربي - اإلس��امي، وقاموا 
بترجمة العديد من الكت��ب المهتمة بالطب، وبقيت 
المع��ارف الطبية العربي��ة هي المعتمدة ف��ي أوروبا 
حتى نهاية القرون الوسطى. لقد تعلم األوروبيون من 
العرب المسلمين أثناء الحروب الصليبية أن الشفاء من 
المرض يكون بالم��داواة، وباحترام اإلجراءات الطبية، 
وتعلموا منهم بناء المستش��فيات وأخذوا عنهم كتب 

الطب واألدوية والصيدلة.

* همس:
في الطريق، التفت،

وانزع قناعك،
 فزماننا أقنعة على شفا المجهول.

أسئلة الصمت والغيب،
والكؤوس مآلى،
والوجوه الكئيبة

كشرت عن أنيابها،
وتراءت مامح الشيطان

في عيون المائكة.
فألعن زمانًا

غذا الحلم فيه
حقيبة سفر

با عودة.

بشارة سمو 
ولي العهد

تأكيد صاحب الس��مو الملكي األمير س��لمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب 
القائ��د األعلى النائب األول لرئيس مجلس ال��وزراء أن انتصار البحرين في الحرب 
ضد فيروس كورونا المس��تجد )كوفيد 19( »يتحقق بوعي المواطنين والمقيمين 
والقطاعين األهلي والخاص بالمسؤولية االجتماعية وما يتم إطاقه من مبادرات 
لدع��م الجهود الوطنية لمكافحة الفيروس وأن هذا يعطي الثقة واألمل الدائمين 
ب��أن البحرين بمثل هذه الروح الوطنية الجامعة س��تنتصر على كافة التحديات« 
يعني أن س��موه رأى من الجميع خال األس��ابيع الماضية م��ا جعله يزداد ثقة في 
المنتمي��ن إلى هذا المجتم��ع ويراهن عل��ى أن كل القرارات الت��ي يتخذها فريق 
البحرين الوطني لمواجهة الفيروس سيتم تنفيذها بالدقة المطلوبة وبما يؤدي 

إلى تحقيق النجاج من دون تأخير، وتوفير المثال والنموذج الذي يحتذى به.
هذا الذي تفضل به صاحب الس��مو الملكي ولي العهد يجعل حتى المتش��ائمين 
يتفاءل��ون بقرب تحقيق النصر في ه��ذه المعركة، فالنصر في مثل هذه المعارك 
يتحق��ق بتوفر وع��ي المواطنين والمقيمي��ن وبالتزامهم وحرصه��م على تنفيذ 
القرارات التي تصدر عن قيادة الفريق الذي يدير المعركة، وتحقق هذا األمر يعني 
باختصار أنه تتوفر الروح الوطنية الجامعة التي من دونها ال يمكن تحقيق النصر.  
مث��ل هذا األمر ال يتوفر في العديد من الدول، ولهذا فإنها تش��عر بأن انتصارها 
عل��ى الفي��روس أمر صعب إن لم يكن مس��تحيًا، وبالتأكيد فإن هذا هو الس��بب 

األساس في تزايد أعداد المصابين بالفيروس فيها والمتوفين بسببه.
الخليجي��ون تبادلوا أخيرًا فيديوًا قصيرًا تم تصويره في أحد فرجان البحرين بداية 
الليل، وكان ملخص التعليق المصاحب لما التقطته كاميرا الهاتف أن أهل البحرين 
التزموا بعدم الخ��روج من منازلهم إال للضرورة رغم أن الجهات المعنية لم تتخذ 
ق��رارًا بمنع التجول، الكلي أو الجزئي. وفي هذا ش��هادة مهم��ة تعين على القول 
ب��أن صاحب الس��مو الملكي ولي العهد أصاب كبد الحقيق��ة عندما وصف مجتمع 

البحرين بأنه واٍع وقال إنه بهذا الوعي يمكن االنتصار على كافة التحديات.
علي��ه يمك��ن القول بكل فخر واعت��زاز بأن فريق البحرين الوطن��ي بقيادة صاحب 
الس��مو الملك��ي ولي العهد وبما يحص��ل عليه من دعم مباش��ر وغير محدود من 
حض��رة صاح��ب الجالة الملك حم��د بن عيس��ى آل خليفة عاهل الب��اد المفدى 
وصاحب الس��مو الملكي األمير خليفة بن س��لمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر 
س��يزف س��ريعًا بش��رى االنتصار على فيروس كورونا، فالفريق ال��ذي يمتلك مثل 
هذه القيادة ويحصل على مثل هذا الدعم ويرتكز إلى وعي المواطنين والمقيمين 
الذي��ن وفروا المثال على التزامهم بتنفيذ كل الق��رارات والتوجيهات التي تصدر 
بدقة بل ويبالغون في االلتزام بها ويتواصون بذلك ال يمكن أن يتأخر عن تحقيق 
النصر وتدوين اسم البحرين في سجل أول المتعافين من الفيروس وأول هازميه.
كانت إعامية خليجية قد وفرت قبل أيام عبر برنامجها الش��هير المثال على نجاح 
فريق البحرين الوطني والروح الوطنية الجامعة التي تتميز بها البحرين بدعوتها 
وزي��ر الصحة ف��ي بادها إلى االس��تفادة من الخط��وات التي اتخذته��ا البحرين 
لمحاصرة الفيروس والكش��ف عن المصابي��ن به أو الحاملين له بإيجاد نقاط يتم 
فيها فحص الموجودين أو المارين بشكل عشوائي، وهو الشيء الذي أدى بالفعل 
إلى اكتش��اف حاالت عديدة وفح��ص المخالطين لها بغية التأكد من س��امتهم 
وع��دم تحول أولئك إلى بؤرة النتش��ار الفيروس. هكذا ه��ي البحرين، وهكذا هو 
جه��د الفريق المعني بمكافحة فيروس كورونا المس��تجد، وهكذا هي نظرة قائد 
الفريق س��مو ولي العهد وثقته ف��ي المواطنين والمقيمي��ن وإيمانه بأن النصر 
على التحديات كافة سيتحقق بالروح الوطنية الجامعة وبحرص الجميع على تنفيذ 
القرارات بالشكل المطلوب. لن يتأخر اليوم الذي سيزف فيه صاحب السمو الملكي 

ولي العهد بشارة االنتصار على فيروس كورونا.
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الناس و»كورونا«.. 
و»وباء المعلومات 

المضللة«!

ف��ي زمن كورونا الحالي، وفي ظ��ل الدعوات للجلوس في المنازل، وتغيير الروتين اليومي 
للناس، وتقليص األنش��طة التي كانت تمارس سابقًا في الخارج، أصبح الصديق الصدوق 

لإلنسان اليوم هو »هاتفه الذكي«! 
طبع��ًا هو كان كذلك فيما س��بق، إذ هناك بش��ر ال يمكنهم الجل��وس دقيقة كاملة دون 
اس��تخدام الهاتف، وطبعًا ليس للمكالمات، بل لتصف��ح التطبيقات والمواقع، فما بالكم 
اليوم واإلنسان أصبح جالسًا بشكل أكبر في المنزل؟! الهاتف الذكي بات قطعة واحدة مع 

راحة اليد، عند الغالبية. 
عموم��ًا، هذه الهوات��ف وما تصل لتطبيقاتها من معلوم��ات، باألخص تطبيق »الواتس 
آب«، يمكن ماحظة أنها زادت من تدفقها بشكل مضاعف عن السابق، بل بات االنفجار 

اإلخباري والمعلوماتي يصل لحدود جنونية. 
المشكلة األكبر أن ما يحصل اليوم يكشف لك مسألة خطرة جدًا، تتمثل بتشبع المعلومات 
المنقولة والمنتش��رة للناس بمضامين بعضها غير حقيقي، وآخر غير دقيق، وغيرها من 

معلومات مغلوطة، وصواًل إلى المعلومات التي تثير الهلع والذعر لدى الناس. 
نقل المعلومات وتبادل األخبار بين الناس مسألة ليست خاطئة، وليست جريمة في زمن 
يحتاج فيه الناس لمعرفة آخر المس��تجدات، خاصة وأن الجميع قد ال تس��تهويه مس��ألة 
التس��مر أمام شاشات التلفاز ومتابعة نش��رات األخبار طوال اليوم، بالتالي فالمعلومات 

التي تنتشر في تطبيقات الهواتف الذكية هي المصدر اإلخباري األول لهم. 
لكن جائح��ة كورونا، جاءت معها جائحة أخرى، أجبرت منظمة الصحة العالمية نفس��ها 
ب��أن تطلق عليها وصف »وباء المعلومات المضلل��ة«، إذ عبر تطبيقات الهواتف، وبرامج 
المحادث��ات وعلى رأس��ها البرنامج العالم��ي األول »الواتس آب«، انتش��رت مئات اآلالف 
من اإلش��اعات واألخبار الكاذبة، ومنها ما هو متعمد، وسبب قلقًا وفوضى مجتمعية في 

بعض الدول. 
حتى لدينا في البحرين، ورغم الدعوات الرس��مية والتوجيهات المباش��رة منذ اليوم األول 
بأال يقع أحد ضحية للشائعات، وعدم أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية، وأال يتحول 
ل�»ناق��ل« للخبر الكاذب أو الخاطئ، وينش��ره بين الناس مس��ببًا ذعرًا وقلق��ًا، وفي اتجاه 
مواٍز يس��بب ض��ررًا وأذى لجهات تش��وه صورته��ا بمعلومات خاطئة وناقص��ة، حتى مع 
هذه التحذيرات، هناك من نش��ر -وغالبًا بحس��ن نوايا- نش��ر معلومات خاطئة، ومقاطع 
صوتي��ة ومرئية مضللة، كان أثرها الس��لبي كبيرًا ومعرقًا للجه��ود المبذولة للتصدي 

لهذا الفيروس. 
هذا الس��يل الجارف م��ن تدفق المعلوم��ات عبر التطبيق��ات وبرامج المحادث��ات، ونداء 
منظمة الصحة لضبط العملية بعد رصد انتشار كبير لرسائل تضم نصائح طبية وهمية 
لشركات التواصل االجتماعي بضبط عملية نشر وتدفق الرسائل، قامت الشركة المالكة 
لتطبي��ق »واتس آب« ي��وم أمس بفرض قيود تقلل عملية إعادة توجيه الرس��ائل لعدد 

أكبر من الناس. 
وبع��د عملية رصد وفحص لعديد من الرس��ائل التي انتش��رت بش��كل كبير بين الناس، 
اتضح بأن هناك بالفعل رسائل فيها معلومات خاطئة ومضللة، وأن بعضها الذي أنشئ 
وكأنه نصائح هامة للناس لمواجهة كورونا، فيها معلومات قد تجعل اإلنس��ان يتسبب 
بقتل نفسه أو تسميم اآلخرين، ولذلك جاء تحرك شركة »الواتس آب« بعد تعامل مماثل 
لمنع المعلومات الخاطئة والشائعات من االنتشار على منصتي »الفيسبوك« و»تويتر«. 
ما ذكرناه هنا هو حجم الضرر الذي تسبب للعالم بسبب الشائعات واألكاذيب عبر منصات 
التواص��ل االجتماعي، في حين مازلنا بداخل البحرين نكرر الدعوات بالتحقق والتثبت من 
المعلومات، وعدم نش��ر اإلش��اعات، أو المسارعة لنشر ما يصلكم عبر هواتفكم من أخبار 
فيها إقاق للمجتمع وخلق حالة فزع لدى الناس، دون التأكيد منها، وبعدها يتضح بأنها 
معلومات غير صحيحة أو مغلوطة. نش��ر المعلومات غير الدقيقة، أو الشائعات التي يتم 
»برمجتها« بش��كل مضمون يتناقل بقصد، يعني إثارة الش��ارع، ونشر الهلع لدى الناس، 
ويف��رض على الدولة جه��دًا إضافيًا للتعامل مع مثل هذه »الزواب��ع المعلوماتية« بالرد 
والتوضيح وتفنيد اإلدعاءات، في وقت نحن أحوج ما نكون فيه إلى تهدئة الناس والتركيز 

في الوباء األهم، وهو »وباء كورونا« ال »وباء المعلومات المضللة« المرتبطة به.
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إنسانيتنا 
البحرينية

بعي��دًا ع��ن أي لغط ح��ول المقيمي��ن والوافدين عرب��ًا أو أجانب، 
ووضعهم بيننا في مملكة البحرين في ظل هذه الجائحة العالمية، 
بعي��دًا عن موضوع العمالة الزائدة والس��ائبة وما يحدثه ذلك من 
خلل في سوق العمل وضغط على الخدمات وآثار سلبية ال حصر لها 
س��نتحدث اليوم فقط عن إنس��انية المجتمع البحريني وعن النظام 
السياس��ي كيف ينظر لوجود هؤالء )المقيمون عربًا أو أجانب عمااًل 

أو غير عمال( بيننا في ظل هذه األزمة.
التاري��خ والعص��ر الحديث لن تج��د كالبحري��ن والبحرينيين حكامًا 
ومواطني��ن من يحتضن الغريب ويجعله يش��عر أنه في بيته وبين 
أهل��ه مثلنا ف��ي كل الظروف تح��ت أية ضغوط ويحق لن��ا أن نفخر 

بهذه الصفات التي نتميز بها.
فالتراحم والتواص��ل واالحتضان والحماية والتواضع والحب صفات 
تمي��ز البحرين��ي دومًا في تعامل��ه مع اآلخرين أيًا كان جنس��هم أو 
عرقه��م أو دينهم أو لونهم، وهذا ما يقوله كل من عاش على هذه 

األرض، فسيجد أننا نبادله حبًا بحب.
من��ذ قرنين م��ن الزمان أرس��ت مظلة الحكم الخليفي��ة دعائم هذا 
المجتمع اآلمن المتس��امح المتعايش، منذ تأس��يس هذه المظلة 
على أرض مملكة البحرين وقد كان لحكامها مواقف تسطر بماء من 
ذهب مع كل غريب وطأت قدماه هذه األرض، حين احتضنوا ومنحوا 
الحماي��ة والرعاية والملج��أ لكل من يبحث عن الس��ام والحب من 
الهاربين من ظلم اإلنس��ان وغدره، وتركوا له حريته في معتقداته 
وفي تنقاته، ومنحوه الكثير من الحقوق اإلنس��انية وأهمها العاج 
المجان��ي فكان��ت هذه الجزي��رة الصغي��رة واحة للس��ام، وأورثت 
ورس��خت مظلة الحكم هذه تلك المب��ادئ الصادقة والحقيقية وغير 

المصطنعة لحكامها جيًا بعد جيل.
حيث ضمت تحت عباءتها مختلف األعراق واألديان، وخلقت مجتمعًا 
نموذجي��ًا ليس ل��ه مثيل في الجزيرة العربية ب��ل حتى في العالم، 
حيث بنى اإلنسان دور عبادته المختلفة والمتنوعة على بقعة هذه 
األرض الصغيرة دون أن يتقاتل ودون أن يس��تنكر ودون أن يرفض 

بعضه بعضًا.
وفي األوقات التي يذعر فيها العالم ويرتبك ويتخبط وتجد التزاحم 
واالنقس��امات على سبل العيش وس��بل الحماية واألمن كما يجري 
اآلن من حولن��ا بصور تنزع عنا لبوس اإلنس��انية نجد هذه المظلة 
راس��خة واثقة تظلل برعايتها الجميع ب��ا أذى أو منة في البحرين، 
وه��و ما جبلت علي��ه البحرين كنظام حاكم وهو م��ا جبل عليه هذا 
الش��عب العظيم بتس��امحه وبإيثاره وبإيمان��ه وبأعرافه وعاداته 

وتقاليده إرثًا راسخًا زرعناه في جيناتنا جيًا بعد جيل.
نتقاس��م الخبز ونتقاسم الهواء والفضاء ونتقاسم اللحاف ولن تجد 
جائعًا بيننا، أو خائفًا بين ظهرانينا ال في أوقات السلم وال في أوقات 

الجائحات كما هو الحال اآلن.
نس��أل عن المحتاج ونطمئن الخائف ونطعم الجائع ونضم الجميع 
تحت أجنحتنا حكامًا ومواطنين فهذه هي البحرين وهذا هو شعبها 

كنا ومازلنا للحب والسام والتعايش عنوانًا.
وه��ذه المحن تظهر مع��دن الش��عوب وأخاقهم وبق��در صبرهم 
وجلده��م ونجاحهم في امتحانه��م يجزون م��ن رب العالمين رزقًا 
يسعهم ويسع من معهم، ويستجيب لدعائهم ويزيح عنهم باءهم، 

فلله الحمد والمنة أننا في البحرين.
ماحظة

ل��م نعرف مع األس��ف إلى اآلن كي��ف نروج لهذه الص��ورة العظيمة 
والفريدة من نوعها خاصة في مثل هذه الظروف.

 الحاجز المرجاني الكبير 
بأستراليا يشهد أسوأ ظاهرة ابيضاض

أف��اد باحثون، أن الحاجز المرجاني الكبير في 
أس��تراليا شهد أسوأ ظاهرة ابيضاض ناجمة 
ع��ن االحترار المناخ��ي، ما يهدد ه��ذا الكنز 
البيئي المدرج على قائم��ة التراث العالمي.
وأعل��ن البروفس��ور تيري هيوز، م��ن جامعة 
جيمس كوك في والية كوينزالند في ش��مال 
شرق أستراليا، في ختام دراسة واسعة أجريت 
الشهر الماضي على كامل الحاجز الذي يمتد 
عل��ى 2300 كيلومتر، أن الحاجز عرف ظاهرة 
ابيض��اض جديدة هي الثالث��ة في غضون 5 

سنوات بسبب حرارة المياه القياسية.
واالبيضاض ه��و ظاهرة تل��ف تنعكس عبر 
فق��دان المرج��ان للون��ه، وهي عائ��دة إلى 

ارتفاع حرارة المياه.

 »مرسيدس فورموال1« تصّمم 
جهاز تنفس إلنقاذ مرضى »كورونا«

أدى تفش��ي في��روس كورون��ا )كوفي��د 19( إل��ى إلغ��اء الكثير من 
الفعاليات واألنش��طة الرياضي��ة، وكانت س��باقات الفورموال1 من 

أوائل ضحايا تفشي الفيروس حيث ألغيت العديد من السباقات.
ويبدو أن فريق مرس��يدس، حامل لقب الصانعين والس��ائقين في 
بطول��ة العالم لس��باقات الفورم��وال ون، تمكن من الفوز بس��باق 
جديد خارج حلبات الس��باق، إثر قرار المش��اركة ف��ي تطوير أجهزة 

تنفس لمساعدة مرضى فيروس كورونا.
وقرر فريق مرس��يدس االلتح��اق بحملة »بروجيك��ت بيتاين« من 
خال تطوير جهاز تنفس في مش��روع مش��ترك مع »يونيفرس��يتي 
كوليدج لندن«، وتمت الموافقة على مواصفاته من قبل »الخدمات 
الصحية الوطنية البريطانية«. وأعلن فريق مرسيدس، الثاثاء، أنه 
تمكن من وضع تصاميم جهاز تنفس جديد وقام بتطويرها، وأنها 
تحت تصرف هيئ��ة »الخدمات الصحية الوطني��ة« البريطانية، من 

أجل مساعدة المصابين بفيروس كورونا.

»فيسبوك« تطرح 
تطبيقًا جديدًا لألزواج

أطلقت شركة فيس��بوك، الثاثاء، تطبيقًا جديدًا للمراسلة 
بين الزوجين باسم »تيوند« يتيح لهما المحادثة ومشاركة 
الص��ور والموس��يقى باإلضاف��ة إل��ى ترتي��ب الذكري��ات 

المشتركة.
وه��ذا التطبيق مت��اح حاليًا فقط في متج��ر تطبيقات أبل 
بالواليات المتحدة وكندا، وفقًا لبيانات من موقع »سينسور 
تاور«. وتفيد المعلومات بأن فريقًا صغيرًا داخل فيس��بوك 
يس��مى »فري��ق تجربة المنتج��ات الجدي��دة«، وهو مكلف 
بابت��كار وبناء منتجات وس��ائط اجتماعية جديدة، هو من 
صنع ه��ذا التطبيق. ويصف الفريق التطبي��ق الجديد بأنه 
»مس��احة خاصة يمك��ن للش��ريكين فيه��ا أن يكونا على 

طبيعتهما دون تكلف«.

 القمر العمالق الوردي في سماء البحرين من مبنى مرفأ البحرين المالي.. 
»تصوير: محمد رضا العصفور«
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الدحد السبت الجمعة
35º 24º 40º 25º 39º 25º

 عقد في10 إلى 5متقلبة الجتجاه من 
البداية ثم جتتحول إلى شمالية وجتصل

 عقدة أحياناا.18 إلى 13من 

 إلى12جنوبية شرقية بوجه عام من 
25 إلى 20 عقدة وجتصل من 17

عقدة أحياناا خلل النهار.

 عقدة17 إلى 12جنوبية شرقية من 
 عقدة أحياناا.25 إلى 20وجتصل من 

الطقس لهذا اليوم
الخميس

09/04/2020

38º 24º
الطقس

غائم جزئياا أحياناا مع جتصاعد الجتربة في
بعض المناطق وحار نسبياا خلل النهار.

الرياح
15 إلى 10جنوبية شرقية بوجه عام من 

 عقدة أحياناا.23 إلى 18عقدة وجتصل من 

صتحذير
عن رياح قوية السرعة.

درجات الحرارة "الشرق الوسط"

18 KT18 KT

19 KT19 KT

21 KT21 KT

22 KT22 KT

صنعاء
24º 13º

عمان
16º 8º

الدودحة
31º 27º

أبوظبي
33º 28º

بيرو ت
16º 12º

مسقط
33º 25º

القاهرة
21º 13º

بغداد
32º 18º

الكويت
29º 23º

05:20ص شروق الشمس

05:58م غروب الشمس

07:35م بزوغ القمر

06:22ص أفول القمر

06:05ص أعلى مد ≈⇑

12:25م أدنى جزصر ≈⇓

المنامة

الرياض
38º 23º

 أقدام قرب السواحل،3 إلى 1من 
 أقدام في عرض6 إلى 3ومن 

البحر.

 اصرصتفاع الموج

»كارثة جديدة«.. 
إعصار مدمر يضرب 

شرق األرض

المدّم��ر  اإلعص��ار  وص��ل 
»هارول��د«، األربعاء، إلى فيجي 
بعدم��ا ألحق دمارًا واس��عًا في 
جزر س��ليمان وأرخبيل فانواتو 

في المحيط الهادئ.
ش��دة  أن  م��ن  الّرغ��م  وعل��ى 
اإلعص��ار تراجع��ت م��ن الفئة 
الخامسة، األقوى على اإلطاق، 
إلى الفئ��ة الرابعة، لدى مروره 
قبالة الس��احل الجنوبي لفيتي 
ليف��و، الجزي��رة الرئيس��ة في 
أرخبي��ل فيج��ي، إال أّن الري��اح 
ل��ه كان��ت عاتية  المصاحب��ة 
للغاية، إذ وصلت سرعتها إلى 
240 كلم/س��اعة، بحس��ب م��ا 
أف��ادت هيئة األرص��اد الجوية 

الوطنية.
وحذرت الهيئة من أّن اإلعصار 
االستوائي يس��لك مسارًا أقرب 
بكثي��ر إل��ى الجزي��رة مما كان 
متوّقع��ًا س��ابقًا، مّم��ا يجعله 
»خطرًا جدًا« وناش��دت السكان 
القاطنين في مساكن غير آمنة 
اللجوء إلى الكنائس والمدارس 

وسائر المباني الصلبة. 
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وتحـــدث في الندوة كل من نائبة األمين 
العـــام لألمـــم المتحـــدة، والمديـــر العـــام 
والمديـــرة  العالميـــة،  الصحـــة  لمنظمـــة 
اليونســـكو  لمنظمـــة  المســـاعدة  العامـــة 
والممثل السامي لتحالف األمم المتحدة 
للحضـــارات، إضافـــة إلـــى ماريـــا فرناندا 
للجمعيـــة  الســـابقة  الرئيســـة  إســـبينوزا 
مرابـــط  وآالء  المتحـــدة،  لألمـــم  العامـــة 
المتحـــدة  باألمـــم  الســـامية  المفوضـــة 
االقتصـــادي،  والنمـــو  الصحيـــة  للعمالـــة 
والمنتـــج  الممثـــل  دوغـــاس  ومايـــكل 
األميركي وسفير األمم المتحدة للسام، 
وجيـــن جـــودل ســـفيرة األمـــم المتحـــدة 
لرئيـــس  كلمـــات  إلـــى  إضافـــة  للســـام، 
الوزراء الفرنســـي األســـبق دومينيك دو 
فيلبـــان، وآنـــا تيباجـــوكا عضـــو البرلمـــان 
فـــي تنزانيا والمديرة التنفيذية الســـابقة 
لبرنامـــج األمـــم المتحـــدة للمســـتوطنات 

البشرية.
وقـــد أدار النـــدوة البروفيســـور جيفـــري 
ســـاكس مدير مركـــز التنمية المســـتدامة 
والـــذي  األمريكيـــة،  كولومبيـــا  بجامعـــة 
ُيصنـــف من أبرز خبراء العالم في التنمية 
االقتصاديـــة، ولـــه العديـــد مـــن المؤلفات 
الجامعـــات  أرقـــى  فـــي  تـــدرس  التـــي 
األمريكية في قضايا التنمية المستدامة.
وفي بداية الندوة، نقل الشيخ حسام بن 
عيســـى آل خليفة تحيات وتقدير رئيس 
الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر 
خليفة بن ســـلمان آل خليفة للمشـــاركين 
في الندوة، ولكل من ســـاهم في تكريس 
مبـــادرة ســـموه الخاصـــة باليـــوم الدولـــي 

للضمير وتحويلها إلى حقيقة وواقع.
وتطرق إلى أبرز مضامين رسالة صاحب 
الســـمو الملكي رئيس الـــوزراء إلى العالم 
بهـــذه المناســـبة ومـــا اشـــتملت عليـــه من 
الضميـــر  أهميـــة  حـــول  ودعـــوات  رؤى 
العالمـــي كقيمـــة رفيعـــة تعتـــرض كل مـــا 
مخاطـــر  مـــن  البشـــرية  مســـتقبل  يهـــدد 
وتعمل على تحقيق األهداف المشـــتركة؛ 
مـــن أجل عالـــم يســـوده الســـام والوئام، 
وضـــرورة أن يتحمـــل المجتمـــع الدولـــي 
مســـؤولياته في توفير مقومات الســـام 
ظـــل  فـــي  الســـيما  واالســـتقرار،  والنمـــو 
األوضـــاع الحالية والتحـــدي الكبير الذي 
يواجهـــه العالـــم جـــراء تفشـــي فيـــروس 

كورونا وما خلفه من خسائر فادحة.
الـــوزراء  رئيـــس  مبـــادرة  أن  وأوضـــح 
صاحب الســـمو الملكي األميـــر خليفة بن 
ســـلمان آل خليفة الداعيـــة إلى االحتفال 
قيـــم  تســـتلهم  للضميـــر  الدولـــي  باليـــوم 
الرحمة والمحبة التي يحض عليها الدين 
اإلسامي الحنيف، وأن سموه يؤمن بأن 
الضمير هو النور واألمل الذي يرشـــد إلى 
كل ما يعزز قيم الحب والسام والتعاون 
بالشـــكر  وتوجـــه  المســـتدامة،  والتنميـــة 
لكافـــة المشـــاركين في النـــدوة، وعبر عن 
أمله في أن يســـهم اليوم الدولي للضمير 
فـــي إعـــاء القيم الســـامية التـــي تحض 

على التعاون بين الشعوب.
مـــن جانبهـــا، قالـــت أمينـــة محمـــد نائبـــة 
األمين العـــام لألمم المتحـــدة، إن الهدف 
األســـمى مـــن اليـــوم الدولـــي للضمير هو 
بنـــاء ثقافـــة الســـام بالحب على أســـاس 
واحتـــرام  الدولـــي  والتضامـــن  التعـــاون 

حقوق اإلنسان.
ونوهـــت إلـــى أن االحتفـــال األول باليوم 
الدولـــي للضميـــر يأتي فـــي لحظة يواجه 

العالـــم فيهـــا أزمـــة إنســـانية ال مثيـــل لها 
في تاريخ األمم المتحدة، مما يســـتدعى 
العمـــل على ضرورة تحقيـــق أهداف هذا 
اليـــوم كوســـيلة لتعبئـــة جهـــود المجتمـــع 
الشـــمولية  لتعزيـــز  بانتظـــام؛  الدولـــي 
والتضامن اإلنســـاني للنجـــاح في التغلب 

على فيروس “كورونا”.
وأضافـــت أن هـــذا الوبـــاء يؤكـــد أهميـــة 
الترابـــط بيـــن جميع دول العالـــم ويذكرنا 
بأننا جميعا جزء من أسرة بشرية واحدة، 
مؤكـــدة أنـــه ال يمكن التغلـــب عليه إال من 
خـــال تعزيز وتكثيـــف الجهود الجماعية 

والدولية في مواجهته.
وشـــددت علـــى أهميـــة اإلدراك بضـــرورة 
تبني منهجيات أهداف التنمية مستدامة 
أكثر من أي وقت مضى للتعلم ومضاعفة 
الجهـــود، وطالبـــت بضـــرورة العمـــل على 
تعزيز الصمـــود العالمي في مواجهة هذه 
األزمة الكارثية وتداعياتها الســـلبية على 

المجتمعات والشعوب حول العالم.
مـــن ناحيتـــه، أكـــد  مديـــر مركـــز التنميـــة 
المســـتدامة بجامعـــة كولومبيا االمريكية 
ورئيس شـــبكة حلول التنمية المستدامة 
جيفري ســـاكس أهمية االحتفـــال باليوم 
الدولـــي للضميـــر كوســـيلة لبعـــث الـــروح 
اإلنســـانية وبناء ثقافة السام واستلهام 
مبـــادئ ميثـــاق األمم المتحـــدة واإلعان 

الدولي لحقوق اإلنسان.
وأعرب عن خالص شكره وتقديره لمملكة 
البحريـــن علـــى دورهـــا القيـــادي في دعم 
جهـــود الســـام والتفاهـــم الدولـــي وعلي 
مبـــادرة صاحـــب الســـمو الملكـــي رئيـــس 
الـــوزراء الخاصة باليـــوم الدولي للضمير، 
وقال: “لقـــد جمعتنا مملكـــة البحرين معا 
في هذه المناســـبة، وإننا نديـــن بالعرفان 

والجميل بشدة لها”.
وأوضـــح أنه وفقا لقـــرار األمـــم المتحدة 
الـــذي تـــم بموجبـــه إعـــان اليـــوم الدولي 
للضميـــر، فـــإن إقـــرار هـــذا اليـــوم يهـــدف 
إلى حشـــد جهود المجتمع الدولي لتعزيز 
الســـام والتســـامح والتفاهم والتضامن؛ 

من أجل بناء عالم مستدام.
وأكـــد أن العالـــم يعيـــش لحظـــة تاريخية 
غير مســـبوقة ويواجه أزمة عســـيرة هي 
تفشـــي وبـــاء فيـــروس “كورونـــا”، الـــذي 
حصـــد أكثر من 70 ألف شـــخص وأصاب 
نحو مليون و300 ألف، ونجم عنه خسائر 

اقتصادية فادحة لجميع دول العالم.
وشـــدد على أهميـــة االنتباه إلـــى أوضاع 
أبنـــاء الطبقـــات الفقيـــرة الذيـــن تضرروا 
بشكل بالغ بسبب الفيروس وما سببه لهم 
من فقدان للوظائف والدخول الشـــهرية، 
وهم بحاجة إلـــى تأمين احتياجاتهم من 

الطعام والشراب والرعاية الصحية.
وأكـــد أن ما تطوعت به الدول الغنية من 
رصد لمليـــارات الدوالرات لمكافحة وباء 
كورونـــا هـــو واجـــب عليهـــا، وقـــال: “إننـــا 
نحتاج تمويـــات وإعانـــات مالية عاجلة 
للـــدول الناميـــة والمحرومـــة لمســـاعدتها 

في مواجهة هذه األزمة الطاحنة”.
وأعـــرب المديـــر العـــام لمنظمـــة الصحـــة 
العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، 
عن شـــكره وتقديره لسمو رئيس الوزراء 
على رؤيتـــه الثاقبة بأهمية اليوم الدولي 
للضميـــر فـــي تعزيـــز الترابـــط والتنســـيق 
بيـــن مختلف الدول لمواجهـــة التحديات 

الطارئة التي تواجه العالم اليوم.
وأكد أهمية مبادرة صاحب السمو الملكي 
رئيـــس الـــوزراء بيـــوم الضميـــر الدولـــي 
خصوصـــا فـــي ظـــل األوقـــات والظروف 
الصعبـــة التـــي يمر بها العالـــم حاليا جراء 
انتشـــار جائحـــة فيـــروس كورونـــا؛ األمر 
الـــذى يجعـــل العالـــم يحتاج بشـــكل أكثر 
إلحاًحـــا مـــن أي وقـــت مضـــى للترويـــج 

لثقافة السام بحب وضمير.
ورأى أن اليـــوم الدولـــي للضميـــر يمنـــح 
مواجهـــة  فـــي  للصمـــود  القـــوة  العالـــم 
تواجـــه  التـــي  والتهديـــدات  التحديـــات 
العالـــم جـــراء هـــذه الوبـــاء، وأن الضميـــر 
الدولي هو الســـبيل الوحيـــد لهزيمة هذه 
الجائحة وإنقاذ مايين األرواح البشـــرية 
شـــريطة العمل ســـويا بروح من التضامن 

والتكاتف الدولي.
وقـــال: “إن وبـــاء “كورنـــا” يجعلنـــا جميعا 
حيـــاة  فـــي  المشـــترك  األمـــل  نتقاســـم 
يملؤها الســـام والوئام والعيش في بيئة 
صحيـــة ســـالمة دون النظـــر الختافاتنـــا 
الدينيـــة والعقائديـــة، وأن نكـــون جميعـــا 
المصيـــر  بشـــريا واحـــدا يجمعنـــا  جنســـا 
المشـــترك مـــن خـــال تعزيز كافة الســـبل 
وتفعيل المبـــادرات الهادفة إلى التضامن 
الظـــروف  مواجهـــة  فـــي  المجتمعـــي 

الطارئة”.
بدورهـــا، أثنت المديرة العامة المســـاعدة 

لمنظمـــة اليونســـكو ســـتيفانيا جيانينـــي 
علـــى جهـــود مملكـــة البحرين فـــي الدفع 
نحـــو اعتماد اليوم الدولـــي للضمير لما له 
من أهمية في تعزيز الســـام العالمي وما 
يتضمنه من دالالت عـــن أهمية التضامن 

الفكري واألخاقي بين البشر.
ورأت أن االحتفـــال باليـــوم الدولي األول 
للضميـــر يأتي فـــي الوقت المناســـب في 
ظـــل األزمة العالمية الناجمة عن فيروس 
“كورونا”، وهي األزمة التي تضرب العالم 
بشـــدة وتوثـــر على البشـــرية بأســـرها بما 

يشبه الحرب إلى حد كبير.
الضميـــر  دور  نـــرى  عـــادة  “إننـــا  وقالـــت: 
فيمـــا يتعلـــق بلوم أنفســـنا ومعرفة ما هو 
الصـــواب ومـــا هو الخطـــأ، وقـــرار اعتماد 
اليـــوم الدولـــي للضميـــر قريـــب جـــًدا من 
القلـــب؛ ألنـــه يعـــزز الســـام فـــي عقـــول 
خـــال  مـــن  والرجـــال  النســـاء  وقلـــوب 

التعليم والثقافة والعلم”.
وأضافـــت: “يمكـــن القـــول اليـــوم أنه منذ 
إنشـــاء نظـــام األمـــم المتحـــدة قبـــل 75 
عاًما، فإن نفس مشاعر التضامن العالمي 
الســـائدة اآلن هـــي العـــاج الوحيـــد الذي 

نملكه في مواجهة وضع غير مسبوق”.
بدوره، أشاد ميجيل أنجيل موراتينوس 
الممثل الســـامي لتحالف األمـــم المتحدة 
رئيـــس  صاحـــب  بمبـــادرة  للحضـــارات 
الـــوزراء الســـمو الملكـــي األميـــر خليفـــة 
الضميـــر  ليـــوم  خليفـــة  آل  ســـلمان  بـــن 
الدولـــي، مشـــيرا إلـــى أنهـــا تهـــدف إلـــى 
تعزيـــز ثقافة الســـام بالمحبـــة والضمير، 
وقـــال إن احتفاليـــة يوم الضميـــر الدولي 
في نســـختها األولى تؤكـــد حرص مملكة 
جالـــة  البـــاد  عاهـــل  بقيـــادة  البحريـــن 
الملـــك حمد بـــن عيســـى آل خليفـــة على 
تعزيـــز الســـام العالمـــي ونبـــذ الخافات 

والنزاعات بين دول العالم.
ونـــوه إلـــى أن العالـــم في الوقـــت الحالي 
منـــذ  للبشـــرية  تهديـــد  أشـــرس  يواجـــه 
إثـــر مواجهـــة  الثانيـــة  العالميـــة  الحـــرب 
المجتمعـــات  دفـــع  ممـــا  كورنـــا  فيـــروس 
الدوليـــة للترابـــط والتكاتـــف علـــى الرغم 
مـــن غلـــق الحـــدود بيـــن الـــدول، منوهـــا 
بأهميـــة يـــوم الضميـــر لمواجهـــة مخاطر 
هـــذا الوباء وضـــرورة التعاون والشـــعور 
بالمســـؤولية؛ مـــن أجـــل تحقيـــق النجاح 
لهـــذا اليـــوم الدولي الذي تبنتـــه الجمعية 

العامة لألمم المتحدة بهدف تعزيز ثقافة 
السام بالحب والضمير.

من جهتها، أعربت ماريا فرناندا اسبينوزا 
الرئيســـة الســـابقة للجمعيـــة العامة لألمم 
رئيـــس  لســـمو  تقديرهـــا  عـــن  المتحـــدة 
الوزراء على مبادرته بشأن اليوم الدولي 
بهـــذه  االحتفـــال  إن  وقالـــت  للضميـــر، 
المناســـبة يأتـــي فـــي الوقـــت المناســـب، 
إلـــى  ماســـة  بحاجـــة  العالـــم  أن  الســـيما 
المزيـــد من التفاهـــم والتضامـــن والوعي 
وبنـــاء ثقافـــة الســـام؛ من أجـــل مواجهة 
جائحـــة فيـــروس كورونـــا الـــذي تضررت 

منه البشرية جمعاء.
وأكـــدت أن األزمـــة التـــي يعيشـــها العالم 
اليـــوم جراء تفشـــي “كورونـــا تؤكد مدى 
حياتنـــا  بـــأن  االعتـــراف  إلـــى  حاجتنـــا 
تعتمد على مـــدى وعينا ووعي اآلخرين، 
وضـــرورة أننا مترابطون بشـــكل جذري”، 
وقالـــت: “إننـــا يجـــب أن ننظـــر إلـــى وباء 
كورونا كجرس إنذار ودعوة لاســـتيقاظ 

لضميرنا ووعينا”.
وشـــددت علـــى: “أنـــه ال مفـــر مـــن اإلقرار 
بحقيقـــة أن العالـــم يواجه تحدًيـــا عالمًيا 
يجـــب أن يتحـــد فيـــه الجمع بعد تفشـــي 
فيـــروس كورونـــا ومـــا خلفه من خســـائر 
فادحـــة ســـتلقي بظالهـــا علـــى البشـــرية 

بشكل ال يمكن توقعه”.
وأوضحـــت أن االحتفـــال باليـــوم الدولي 
للضميـــر للمـــرة األولـــى يجـــب أن يذكـــر 
الجميـــع بأن لـــه دور يؤديه فـــي مواجهة 
هذه األزمة بعيدا عن أي أنانية أو جشـــع، 
كمـــا أنـــه يعـــد فرصـــة ثمينـــة لبنـــاء عقـــد 
اجتماعـــي دولي جديد، وهو ما يســـتلزم 
عالميـــة  إســـتراتيجية  هنـــاك  تكـــون  أن 
األزمـــات  جميـــع  مـــع  للتعامـــل  جديـــدة 

والقضايا الدولية.
بدوره، أكد ســـفير األمم المتحدة للسام 
مايـــكل  األمريكـــي  والمنتـــج  الممثـــل 
العامـــة  الجمعيـــة  إقـــرار  أن  دوغـــاس، 
لألمـــم المتحـــدة ليـــوم الضميـــر الدولـــي 
اســـتجابة لمبادرة صاحب السمو الملكي 
رئيس الوزراء يعد أمرا في غاية األهمية 
والضـــرورة؛ نظـــرا لحاجـــة البشـــرية إلـــى 
خطـــاب يعالـــج قضايـــا الســـام العالمـــي 

وفض النزاعات والصراعات.
وأضـــاف أن أحياء يوم الضميـــر الدولي؛ 
بهـــدف تعزيـــز ثقافـــة الســـام والمحبـــة 

والضميـــر يعـــد أمرا مدهشـــا كونـــه يأتي 
في وقـــت العالم أحوج فيه ما يكون إلى 
تعزيز هذه الثقافـــة لمواجهة االندفاعات 
التـــي  البشـــرية  والخافـــات  العدوانيـــة، 

تحدث من حولنا.
كمناســـبة  بالضميـــر  االحتفـــال  أن  وأكـــد 
عالميـــة هـــو بمثابـــة أداة تعلي مـــن القيم 
والمبـــادئ وتســـهم في توظيـــف القدرات 
البشـــرية لمواجهة العديد من التهديدات 
التـــي تواجـــه البشـــرية مثل تغيـــر المناخ 
األســـلحة  وفوضـــى  البيئـــي  والتلـــوث 
النووية. واعتبر رئيس الوزراء الفرنســـي 
األســـبق دومينيـــك دوفيلبـــان أن اليـــوم 
الدولـــي للضميـــر الـــذي جاء بمبـــادرة من 
مملكـــة البحريـــن يعـــد دعـــوة للعالـــم ألن 
يتذكر أهمية الســـام وضـــرورة التضامن 
والتعاون فـــي مواجهة تداعيات تفشـــي 

فيروس “كورونا”.
مـــن ناحيتهـــا، أكـــدت آنا تيباجـــوكا عضو 
البرلمـــان في تنزانيا والمديـــرة التنفيذية 
المتحـــدة  األمـــم  لبرنامـــج  الســـابقة 
للمستوطنات البشرية، أنه في هذا الوقت 
الـــذي يجتـــاح وبـــاء فيـــروس “كورونـــا” 
العالـــم، فإن اليوم الدولي للضمير يشـــكل 
فرصـــة أمـــام البشـــر لمراجعـــة ضمائرهم 
وأســـاليب حياتهم، والعمل على ترســـيخ 
قيـــم الحـــب والتضامـــن والســـام الـــذي 

يحقق الرخاء للجميع.
وقالـــت آالء مرابـــط المفوضـــة الســـامية 
باألمـــم المتحدة للعمالـــة الصحية والنمو 
االقتصـــادي إنه في ظـــل االحتفال األول 
باليـــوم الدولـــي للضميـــر وبينمـــا يواجـــه 
العالـــم وبـــاء كورونـــا، فـــإن مـــن األهميـــة 
البحـــث عـــن أثـــر ذلـــك علـــى العالـــم فـــي 
المســـتقبل ومـــا يحتاجـــه مـــن تغييـــر بما 
يجعل النظام الدولي فعاال وأكثر واقعية 

ودعًما لجميع البشر.
هـــذا  فـــي  معنييـــن  كنـــا  “إذا  وأضافـــت: 
اليوم بحقوق اإلنســـان، فيجب أن نطرح 
أســـئلة جادة حول نظام الرعاية الصحية 
والنمـــاذج االقتصاديـــة وقيمـــة اإلنســـان 

والعقل البشري”.
األمـــم  ســـفيرة  جـــودل  جيـــن  وقالـــت 
المتحـــدة للســـام: “إننـــا ونحـــن نحتفـــل 
باليـــوم الدولـــي للضميـــر علينـــا أن نتذكر 
أننـــا نمر فـــي أوقات صعبـــة للغاية، حيث 
تجتـــاح جائحة فيـــروس كورونـــا العالم، 
ويعانـــي الكثيـــر مـــن النـــاس مـــن المرض 
بما فـــي ذلك األطبـــاء والممرضات الذين 
هم علـــى الخطوط األمامية ويعملون با 

أنانية لمساعدة اآلخرين”.
وأضافـــت: “يجـــب علينـــا اليـــوم )ونحـــن 
نحتفـــل باليوم الدولي للضميـــر( أن نعيد 
النظـــر فـــي الفجـــوة المتزايـــدة بيـــن مـــن 
يملكون ومـــن ال يملكـــون، والفقر المدقع 
ليـــس فقـــط فـــي البلـــدان الفقيـــرة، لكـــن 
يوجد أيضا في أكثر البلدان غنى وثراء”.

المنامة - بنا

مباحثات أممية “باالتصال المرئي” لعرض دالالت مبادرة سمو رئيس الوزراء
بمشـــاركة شـــخصيات دوليـــة رفيعـــة المســـتوى ونخبـــة مـــن المفكريـــن والباحثيـــن

ستيفانيا جيانيني دومينيك دوفيلبان

آنا تيباجوكا

آالء مرابط

جيفري ساكس

ميجيل أنجيل موراتينوس

مايكل دوغالس

تيدروس أدهانوم

ماريا فرناندا اسبينوزا

جين جودل 

أمينة محمد
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نظمــت “شــبكة حلــول التنميــة المســتدامة” التابعــة لألمــم المتحدة بالتعــاون مع مركــز التنمية 
المســتدامة بجامعــة كولومبيــا األمريكيــة وديوان صاحب الســمو الملكي رئيــس الوزراء ندوة 
عبــر تقنيــة االتصــال المرئــي؛ بمناســبة اليــوم الدولــي للضمير، شــاركت فيها شــخصيات دولية 
رفيعة المســتوى من بينها، أمينة محمد نائبة األمين العام لألمم المتحدة، وتيدروس أدهانوم 
المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، والمديرة العامة المســاعدة لمنظمة اليونســكو ستيفانيا 
جيانينــي، وميجيــل أنجيــل موراتينــوس الممثل الســامي لتحالــف األمم المتحــدة للحضارات، 

والشيخ حسام بن عيسى آل خليفة، إلى جانب عدد من المسؤولين الدوليين وسفراء السالم 
المعتمديــن مــن األمم المتحدة. وتناولت النــدوة دالالت وأهمية مبادرة رئيس الوزراء صاحب 
الســمو الملكــي األميــر خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة الخاصــة باليــوم الدولــي للضمير، ورســالة 
ســموه إلى العالم بهذه المناســبة، وما تضمنته من دعوات ورؤى من شــأنها أن تسهم في تعزيز 
دور الضمير كقيمة إنســانية تحفظ كرامة البشــر وتدعم جهود المجتمع الدولي ومســاعيه في 
تحقيق السالم واألمن واالستقرار العالمي. وشارك في الندوة نخبة من السياسيين والمفكرين 

والباحثيــن فــي مختلــف مجــاالت السياســية واالقتصاديــة والتنمية المســتدامة، حيث حرص 
الجميــع علــى المشــاركة فــي النــدوة رغم الظروف التي يمــر بها العالم حالًيا جراء تفشــي وباء 
فيــروس كورونــا، وتطرقــوا إلــى الجهــود التــي تقــوم بهــا مملكــة البحرين بقيــادة عاهــل البالد 
صاحــب الجاللــة الملــك حمد بن عيســى آل خليفة، في إطار ما توليــه من اهتمام بقضايا األمن 
والتنمية المستدامة، والتي يدفعها بشكل مستمر إلى تحفيز وحشد الجهود؛ من أجل أن تأخذ 

مسيرة التنمية مسارها الصحيح لكي تنعم اإلنسانية بالرخاء واالستقرار.

حسام بن عيسى: 
رسالة سموه 

دعوة للمجتمع 
الدولي لدعم 

االستقرار

الممثل السامي 
لتحالف األمم 

المتحدة للحضارات: 
إسهام فاعل بتعزيز 

ثقافة السالم

المدير العام 
لمنظمة الصحة 
العالمية: شكر 

وتقدير لسموه على 
مبادرة يوم الضمير

المفوضة السامية 
باألمم المتحدة 

للعمالة الصحية: 
فرصة للنظام الدولي 

لمساندة البشر

الرئيسة السابقة 
للجمعية العامة 
لألمم المتحدة: 

العالم بحاجة ماسة 
لمزيد من التفاهم 

“يـــوم الضميـــر الدولـــي” هدايـــة العالـــم لتعزيـــز قيـــم الســـام والتنميـــة المســـتدامة

رؤى سموه تسهم بتعزيز دور الضمير 
كقيمة إنسانية تحفظ كرامة البشر

يجب أن ننظر إلى وباء كورونا كجرس إنذار 
ودعوة الستيقاظ ضميرنا

البحرين بعهد جاللة الملك تهتم بقضايا 
األمن والتنمية المستدامة

حسام بن عيسى



بيانات الخبر
اليوم

التاريخ
الخبر

جهة النشر
الصفحة

العدد
الرابط اإللكتروني
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المنامة - النيابة العامة

صرح رئيس النيابة عدنان الوداعي بأن 
المحكمة الصغرى الجنائية قد أصدرت 
الخاصـــة  القضيـــة  فـــي  أمـــس حكمهـــا 
بامتنـــاع طبيب عن تنفيذ إجراء العزل 
فـــي المنـــزل المفـــروض عليـــه لغـــرض 
منـــع انتشـــار مـــرض كورونا المســـتجد 
وتعريضـــه الغير للعـــدوى، حيث قضت 
بإدانـــة المتهم ومعاقبتـــه بالحبس لمدة 
شـــهر مع النفاذ وتغريمه ألفي دينار عما 

نسب إليه وإبعاده عن البالد نهائيًا.
وكانـــت إدارة الصحـــة العامة قد أبلغت 
البحريـــن  إلـــى  قـــدم  قـــد  المتهـــم  بـــأن 
مـــن دولـــة موبـــوءة بفايـــروس كورونا 
المســـتجد، وتم أخذ عينة منه للفحص، 
وقـــد أبلغـــه الطبيـــب المختـــص بقـــرار 
عزلـــه فـــي المنـــزل لمـــدة أربعة عشـــرة 

يومـــًا وفقـــًا لإلجـــراءات المتبعـــة إزاء 
القادميـــن مـــن الـــدول التـــي ظهـــر فيها 
فايروس كورونا المســـتجد، ومن خالل 
متابعتـــه تبيـــن مخالفتـــه إجـــراء العزل 
بـــأن توجـــه للعيـــادة التـــي يعمـــل فيهـــا 
وخالط العاملين وباشـــر عالج المرضى 
فيمـــا تبيـــن اصابتـــه بفيـــروس كورونـــا 

المستجد مما عرض اآلخرين للعدوى.
 وقد باشـــرت النيابـــة العامة تحقيقاتها 
حيـــث اســـتمعت إلـــى شـــهادة الطبيب 
الذي باشـــر فحص المتهـــم عند وصوله 
بعـــد  المتهـــم  اســـتجوبت  كمـــا  البـــالد 
مـــا ثبـــت شـــفاؤه مـــن المـــرض وأمـــرت 
الجبريـــة،  اإلقامـــة  لتدبيـــر  بإخضاعـــه 
التـــي  المختصـــة  للمحكمـــة  وبإحالتـــه 

أصدرت حكمها المتقدم.

حبس طبيب متعاف من “كورونا” خالف إجراءات العزل
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فـــي  الثانيـــة  التمييـــز  قضـــت محكمـــة 
طعن شـــاب مدان بحيازة أسلحة نارية 
وذخائرهـــا فضـــال عـــن إخفاء عـــدد من 
المحكومين الهاربين من إدارة اإلصالح 
والتأهيل “ســـجن جـــو”، إذ رتب لهم أمر 
تســـكينهم في عدد مـــن األماكن، بقبول 
طعنـــه شـــكال وفـــي الموضـــوع بنقـــض 
الحكـــم المطعـــون فيـــه ونقضـــه جزئيـــا 
اســـقاط  عقوبـــة  بإلغـــاء  وتصحيحـــه 
الجنســـية المقضـــي بهـــا علـــى الطاعـــن 
ورفـــض الطعن فيما عدا ذلك، حيث أنه 
محكوم عليه بالســـجن المؤبد وتغريمه 
مبلـــغ 500 دينـــار، مـــع األمـــر بمصـــادرة 

المضبوطات.
معـــه  التحقيـــق  أثنـــاء  الطاعـــن  وقـــرر 
بمعرفـــة النيابـــة العامـــة أنـــه فـــي بداية 
شـــهر يناير 2017، تواصل معه شـــقيقه 

االجتماعـــي  التواصـــل  برنامـــج  عبـــر 
“اإلنســـتغرام”، والذي كلفه بالتوجه إلى 
مقبـــرة منطقـــة أبوصيبع الســـتالم عدد 
مـــن المطلوبيـــن أمنيـــا وإيوائهـــم فـــي 

شقته بمنطقة باربار.
وأضـــاف أنـــه وافـــق على طلبـــه وتقابل 
فـــي المقبرة مـــع 4 محكوميـــن هاربين، 
مـــن ضمنهم رضا الغســـرة، والذي أطلق 
النـــار علـــى الشـــرطة فـــي عـــرض البحر 
أثنـــاء محاولتـــه الهرب إلى إيـــران فتم 

الرد عليه وأدى ذلك إلى مقتله.
وبيـــن أن أحـــد الهاربيـــن كان بحوزتـــه 
حقيبة سوداء اللون ثقيلة الوزن، تبين 
لـــه أنهـــا تحتـــوي على ســـالحين ناريين 
)كالشـــنكوف وفـــرد(، وذخيرتهما، مبينا 
أنهـــم مكثـــوا برفقته في الشـــقة حوالي 

3 أسابيع.

ولفـــت إلى أن شـــقيقه طلـــب منه أيضا 
تســـلم شـــخص آخـــر، والذي اتضـــح أنه 
هـــو اآلخر هارب من ســـجن جو ومتهم 

بقضية قتل ألحد أفراد الشرطة.
وكان قـــد صـــرح ســـابقا عقـــب صـــدور 
حكـــم محكمـــة أول درجة رئيـــس نيابة 
العـــام  المحامـــي  اإلرهابيـــة  الجرائـــم 
المستشـــار الدكتـــور أحمـــد الحمادي أن 
المحكمـــة أصدرت حكما على متهم في 
وقائع حيازة أسلحة نارية وذخائر بغير 
ترخيص تنفيذا لغرض إرهابي وإخفاء 
متهمين فـــي جنايـــات عقوبتها اإلعدام 
وتدبيـــر  والمؤقـــت  المؤبـــد  والســـجن 
جماعـــات  ألعضـــاء  ومســـاكن  أماكـــن 
إرهابية بالســـجن المؤبد والغرامة بمبلغ 
خمســـمائة دينـــار مع إســـقاط جنســـيته 

ومصادرة المضبوطات.

نفـــذت اإلدارة العامـــة للمرور حمالت 
إنفـــاذ للقانون، بجانـــب توجيه بعض 
الســـائقين الشباب إلصدارهم أصواتا 
مزعجـــة مـــن مركباتهـــم، مـــا يســـبب 
إزعاجا للقاطنين باألحياء الســـكنية، 
بعـــد ورود مالحظات متكررة لإلدارة 
العامة للمرور عن ســـلوكيات مرورية 
باألنظمـــة  التـــزام  وعـــدم  خاطئـــة، 
المناطـــق  فـــي  المروريـــة  والقواعـــد 
الســـكنية إلـــى جانب إزالـــة حواجب 
الرؤية المخالفة للنســـبة المســـموحة 
فـــي موقـــع المخالفـــة وعـــدم مراعاة 
األهالي خاصة في الفترات المسائية 

واألوقات المتأخرة.
وذكـــرت اإلدارة العامة للمرور أنه من 
منطلـــق مســـؤولياتها تجـــاه المجتمع 
األمنيـــة  الجهـــات  مـــع  وبالتعـــاون 
الحمـــالت،  تنفيـــذ  تـــم  المختصـــة، 

مـــع  القانونيـــة  اإلجـــراءات  واتخـــاذ 
المخالفين وكذلك توجيههم بضرورة 
عدم االستمرار بهذه السلوكيات التي 
تمثـــل إزعاجا للمواطنيـــن والمقيمين 
في منازلهم، فضـــال عن كونها مصدر 
علـــى ســـالمة مســـتخدمي  خطـــورة 

الطريق.

وحثـــت اإلدارة العامة للمرور، أولياء 
األمور، علـــى توجيه أبنائهـــم بأهمية 
عدم تشـــكيل أي تجمعات أو مخالفة 
لألنظمـــة والقواعـــد المرورية؛ حفاًظا 
النســـياب  وضمـــان  ســـالمتهم  علـــى 
الطريق، من منطلق دورهم كشـــركاء 

للسالمة المرورية والعامة.

صرح رئيس النيابة بنيابة الوزارات 
والجهـــات العامـــة أحمـــد الغتم بأن 
النيابة العامة باشـــرت التحقيق في 
مخالفـــة عدد من المحـــال التجارية 
لقـــرار الغلـــق االحتـــرازي ومخالفـــة 
الصحية  واإلجراءات  االشتراطات 
التـــي يتعيـــن اتباعهـــا فـــي المحال 
التجاريـــة الحتـــواء ومنـــع انتشـــار 

فيروس كورونا المستجد.
وكانـــت إدارة الصحـــة العامـــة قـــد 
محـــالت   3 مخالفـــة  عـــن  أبلغـــت 
الصحيـــة  اإلجـــراءات  تجاريـــة 
فيـــروس  انتشـــار  لمنـــع  المقـــررة 
كورونـــا المســـتجد، إذ تبيـــن قيـــام 
أحد المقاهي بتقديم الشيشـــة على 
الزبائن خارج المحل، كما ثبت عدم 
التـــزام محلَّـــي بيـــع مـــواد غذائيـــة 
بعـــدم  الصحيـــة  باالشـــتراطات 

قيـــاس درجة حرارة جســـم الزبائن 
المحـــل  دخولهـــم  قبـــل  والعامليـــن 
وعدم توجيه الزبائن لترك مســـافة 
متـــر فيمـــا بينهـــم، وعـــدم االلتـــزام 
بتنظيـــف وتعقيـــم عربات التســـوق 
قبل وبعد االستخدام، وعدم التزام 
العاملين فيهما باستعمال للقفازات.
وباشـــرت النيابة العامـــة تحقيقاتها 
الوقائـــع، إذ اســـتجوبت  تلـــك  فـــي 
المتهميـــن وأمـــرت بإخـــالء ســـبيل 
بكفالـــة  المقهـــى  صاحـــب  المتهـــم 
ماليـــة قدرها ألفي دينار والمتهمين 
اآلخريـــن بكفالـــة ماليـــة قدرها ألف 
دينـــار لكل منهما؛ تمهيـــدًا إلحالتهم 
باإلضافـــة  الجنائيـــة،  للمحاكمـــة 
إلـــى المحـــالت التجاريـــة المخالفة 
كأشخاص اعتبارية، إذ قرر القانون 
عن مخالفـــة اإلجـــراءات والتدابير 

الصحية عقوبة الحبس الذي يصل 
إلى 3 ســـنوات والغرامة التي تصل 
إلى 10 آالف دينار، وتغريم المحال 
التي وقعت فيها المخالفات بضعف 

تلك الغرامة.
من ناحية أخرى، أكد رئيس النيابة 
تحـــرص  العامـــة  النيابـــة  أن  علـــى 
أشـــد الحـــرص على تطبيـــق أحكام 
القانـــون بحـــزم ضد كل مـــن يخرق 
الصحيـــة  والتدابيـــر  اإلجـــراءات 
المفروضـــة، خصوصـــا أن الجريمة 
في هـــذا الصدد تنال مـــن المجتمع 
للخطـــر  بأســـره وتعـــرض ســـالمته 
بشـــكل مباشـــر، كما تقوض الجهود 
المعنيـــة  الجهـــات  تبذلهـــا  التـــي 
بالمملكـــة من أجـــل الســـيطرة على 
هذا الوباء والحيلولة دون تفشـــيه 

والقضاء عليه.

ــد ــؤب ــم ــال ــوم ب ــكـ ــحـ حـــــاز أســـلـــحـــة وذخــــائــــر ومـ

إجراءات ضد المخالفين وتوجيههم بعدم االستمرار في سلوكياتهم منهما لكل  ألفا  يــن  واآلخــرَ دينار  ألفي  األول  تغريم 

إلغاء إسقاط جنسية شاب آوى هاربين

حمالت مرورية إلنفاذ القانون ووقف اإلزعاج مقهى يقدم الشيشة ومحالن ال يقيسان حرارة الزبائن

قضـــت المحكمـــة الكبـــرى الجنائيـــة 
األولـــى بمعاقبـــة 3 متهميـــن حاولوا 
مـــن  اثنيـــن  كيلوغراميـــن  تهريـــب 
مادة الحشـــيش المخدرة عبر جســـر 
الملـــك فهد بعدما غلفوهـــا ووضعوا 
مـــع كمية كبيـــرة من البهـــارات ذات 
ضبـــاط  لتضليـــل  النفـــاذة  الرائحـــة 
الجمـــارك؛ بســـجن اثنيـــن منهـــم 15 
ســـنة وغرمت كل منهما مبلغ 5000 
دينـــار، وأمرت بإبعادهمـــا نهائيا عن 
البـــالد بعـــد تنفيذ العقوبـــة المقضي 
بهـــا، فـــي حيـــن حبســـت الثالـــث 6 
أشـــهر وأمـــرت بتغريمـــه مبلـــغ 100 
دينـــار، وأمـــرت بإبعاده عـــن المملكة 
العقوبـــة. تنفيـــذ  بعـــد  ســـنوات   3

إدارة  أن  إلـــى  التفاصيـــل  وتشـــير 
مكافحة المخـــدرات كانت قد تلقت 

معلومـــات تؤكد قيام شـــخصين من 
جنســـية خليجيـــة بتهريـــب المـــواد 
فهـــد  الملـــك  جســـر  عبـــر  المخـــدرة 
عـــن طريـــق إخفائهـــا بطـــرق فنيـــة 
يصعب اكتشـــافها وبكميـــات كبيرة، 
فتـــم تجنيد أحـــد المصادر الســـرية، 
والـــذي تواصـــل مـــع أحـــد المتهمين 
واتفـــق معـــه علـــى أن يشـــتري منـــه 
كمية مقدارها كيلوغرامان من مادة 
الحشـــيش المخـــدرة علـــى أن تكون 
بقيمة 8000 دينار، وأن يكون مكان 

اللقاء بشارع المعارض.
المتفـــق  والمـــكان  الزمـــان  وفـــي 
عليهمـــا وبعـــد أن تم تشـــكيل فريق 
ضبـــط ليرصـــد لقاء المصدر الســـري 
بالمتهميـــن، حضـــر المتهمـــان األول 
وكان  المصـــدر،  والتقيـــا  والثانـــي 

بحوزة الثاني حقيبة قام بتســـليمها 
للمتهم األول، والذي تســـلمها بدوره 
للمصـــدر الســـري بعدمـــا تســـلم منـــه 
المبلـــغ النقدي المتفـــق عليه، فتمكن 
أفراد شرطة اإلدارة من القبض على 

المتهمين متلبسين بالواقعة.
وأثنـــاء التحقيـــق مع المتهـــم األول 
أقـــر بأنـــه تعرف على المتهـــم الثاني 
منـــذ نحـــو الســـنة، وكان علـــى علـــم 
بأن المتهـــم الثاني يتاجر في المواد 
المخـــدرة، مبينا أنه تلقى اتصاال من 
المصـــدر الســـري، والـــذي طلـــب منه 
شـــراء كيلوغراميـــن من الحشـــيش، 
فما كان من إال أن أبلغ المتهم الثاني 
وطلـــب منـــه الكمية، فوافـــق األخير 
علـــى إمـــداده بهـــا وأبلغـــه أن ســـعر 

الكيلو الواحد يعادل 3300 دينار.

المملكة عن  نهائيا  واإلبعاد  سنة   15 بالسجن  عوقبا 
خليجيان يهّربان الحشيش في “البهارات”

بدء تطبيق النقل األثيري لتجديد الحبس االحتياطي
ـــم  ـــع المته ـــة” م ـــو “النياب ـــور عض ـــي وحض ـــراف قضائ ـــأة بإش ـــع مهي مواق

كشــف رئيــس محكمــة التمييــز نائــب رئيــس المجلــس األعلــى للقضاء المستشــار عبــدهللا البوعينين عــن البدء في 
تطبيــق نظــام النقــل األثيــري إلجــراءات تجديــد الحبــس االحتياطي عن بعــد، وذلك فــي إطار تطبيــق التعديالت 
الجديدة على قانون اإلجراءات الجنائية، حيث تم االنتهاء من تجهيز النظام التقني للنقل األثيري بين الموقوفين 
والمحكمة بالتنســيق بين المجلس األعلى للقضاء ووزارة العدل والشــؤون اإلســالمية واألوقاف والنيابة العامة 

ووزارة الداخلية.

الجنائيـــة  المحاكـــم  أن  وأعلـــن 
بـــدأت أمـــس بالنظر فـــي جميع 
الحبـــس  تجديـــد  إجـــراءات 
االحتياطـــي عبر النقـــل االثيري 
خـــالل  مـــن  أولـــى  كمرحلـــة 
مواقـــع مهيـــأة تـــم تخصيصهـــا 
تحـــت  احتياطيـــا  للمحبوســـين 
إشـــراف قضائـــي بحضور عضو 
مـــن أعضـــاء النيابـــة العامـــة مع 

المتهم. 
كما أكد أن النظام التقني يمكنه 
أن يوفر انعقاد إجراءات تجديد 
الحبس كاملة بشـــكل إلكتروني 
وأعضـــاء  القضـــاة  بمشـــاركة 
والمحاميـــن،  العامـــة،  النيابـــة 
والمتهميـــن، بمـــا يكفـــل تحقيق 
القانونيـــة  الضمانـــات  جميـــع 
حقـــوق  تكفـــل  التـــي  المقـــررة 

المتهم في مرحلة التحقيق. 
يذكـــر أن قانـــون رقم )7( لســـنة 
أحـــكام  بعـــض  بتعديـــل   2020
الجنائيـــة،  اإلجـــراءات  قانـــون 
الوســـائل  اســـتخدام  أجـــاز 
مباشـــرة  فـــي  التكنولوجيـــة 
وإثبـــات اإلجـــراءات ســـواء في 
مرحلة االستدالالت أو التحقيق 

أو المحاكمة.

المنامة - المجلس األعلى للقضاء

تداعيات تفشي “كورونا” وقرارات السلطات على عقود إيجار المحالت التجارية
حفاًظا على حياة اإلنســان والصحة العامة، وفي حدود الضوابط القانونية أصدرت الســلطات العامة في مملكة البحرين، عدًدا 
مــن القــرارات الوجوديــة الهامــة لمكافحة تفشــي وبــاء “كورونا”، ومن بينهــا قرارات تقضي بإغــالق العديد من المحــال التجارية، 
وكانت تلك القرارات ذات طبيعة عامة الزامية وجبرية يترتب على مخالفتها تعرض المخالفين لجزاءات جنائية ومدنية وإدارية، 
ومن جانب آخريترتب على تنفيذها حرمان مســتأجري تلك المحالت من االنتفاع باألعيان المؤجرة لمزاولة نشــاطهم التجاري أو 

الصناعي، وعليه يبقى التساؤل القانوني والتجاري: هل يحق لمالك العقار في ظل تلك االجراءات طلب اإليجار كامالً؟

يعتبـــر القانون المدنـــي هوالقانون العام 
عقـــود  كافـــة  علـــى  التطبيـــق  الواجـــب 
اإليجـــار، بشـــرطين: عـــدم وجـــود نـــص 
فـــي قانون االيجار ينظم هذه المســـألة، 
وعدم تعارض هذا النص مع نص خاص 
وارد فـــي قانون االيجـــار، وذلك باعتبار 
أن القانـــون المدنـــي هـــو الشـــريعة التي 
تسود أحكام عقد االيجار، وهي الواجبة 
التطبيـــق مـــا لم يـــر المشـــرع العتبارات 
يقدرها تعطيـــل بعض أحكامـــه باعتبار 

ذلك استثناء من األصل.
بالرجـــوع ألحكام القانـــون المدني، نجد 

المـــادة )523( قد نصت على نحو جهير: 
“إذا ترتـــب على عمل صدر من الســـلطة 
العامـــة في حـــدود القانون نقـــص كبير 
في انتفاع المســـتأجر، جاز له أن يطلب 
فســـخ العقـــد أو إنقـــاص األجـــرة، ما لم 
يكن عمل الســـلطة العامة لســـبب يكون 
مســـئوال عنه. وال يكون للمســـتأجر حق 
فـــي التعويـــض ِقبل المؤجـــر إال إذا كان 
عمـــل الســـلطة العامـــة قد صدر لســـبب 
يكـــون المؤجـــر مســـئوالً عنـــه. وكل مـــا 

سبق ما لم يقض االتفاق بغيره”.
إن المعالجة التشـــريعية لهذه الحالة قد 

جـــاءت متدرجة متسلســـلة في صياغة 
نص المادة )523( إذ يجوز للمستأجرين، 
إما طلب فسخ عقود اإليجار أو إنقاص 
األجـــرة بقـــدر مـــا نقـــص مـــن انتفاعهـــم 
بالعيـــن المؤجرة، أو حتـــى االمتناع عن 
ســـداد أجـــرة تلـــك األعيـــان طيلـــة مدة 
الحظـــر المفروض من جانب الســـلطات 
العامـــة في المملكة، ذلك كله مشـــروطا 
باتباع االجـــراءات التي حددها القانون 
بأال يكون عمل الســـلطة ناجمًا عن عمل 
ُيعـــزى إلى المســـتأجر، أو أن يكون عدم 
انتفـــاع المســـتأجر بالعيـــن راجعـــًا إلـــى 

خطئـــه، أو إلى ســـبب يتعلق بشـــخصه، 
أو نتيجـــة اســـتعماله العيـــن بالمخالفـــة 
لشروط عقد اإليجار. فلو طالب المؤجر 
مســـتأجري الوحـــدات التجارية بســـداد 
اإليجار كامالً، يحق للمستأجرين رفض 

طلبـــه على أن يكون ذلك بشـــكل كتابي 
اســـتيفاء للشروط التي تطلبها القانون. 
أما إذا قام المالك بإعفاء المســـتأجر من 
أجرة تلك األشـــهر التي تـــم فيها إغالق 
المحـــالت المؤجـــرة، فينتفـــي فـــي هذه 

الحالة طلب فسخ عقد اإليجار.
صياغتـــه  فـــي  القانونـــي  فالنـــص 
التشـــريعية جـــاء واضحـــا فـــي إيـــراده 
الظـــروف،  هـــذه  معالجـــة  ا  تسلســـليًّ
ويبقـــى للقضاء ســـلطة تقديـــر مبررات 
الفسخ وكفاية أســـبابه أو عدم كفايتها، 
وتحديـــد الجانب الُمقصر فـــي العقد أو 
نفـــي التقصير عنه، كل ذلـــك من األمور 
الموضوعيـــة التي تســـتقل بهـــا محكمة 
الموضـــوع، وفقـــا لمقتضيـــات وظروف 
كل حالـــة وبمـــا يتوافـــق مـــع المصلحـــة 

العامة.
وقـــف  بعـــد  للمســـتأجرين  يجـــوز  هـــل 

اإلغـــالق اإللزامـــي مطالبـــة المؤجريـــن 
بفتـــرة ســـماح إضافيـــة، نتيجـــة تضـــرر 

مالك المشاريع الصغيرة؟
مـــن الناحيـــة القانونية، وبعـــد زوال أثر 
قرار الســـلطات العامة بالدولة باإلغالق 
اإللزامـــي للمنشـــآت التجاريـــة، وانتفاء 
المعوقـــات والســـبب األجنبـــي النتفـــاع 
ال  المؤجـــرة،  باألعيـــان  المســـتأجرين 
يوجـــد ســـند قانونـــي مشـــروع لمطالبة 
إضافيـــة  ســـماح  بفتـــرة  المســـتأجرين 
يعفـــون فيهـــا مـــن ســـداد إيجـــار تلـــك 
األعيان، ما لم يوافق هؤالء المالك على 
ذلـــك رضائيـــًا ووديًا، إذ أي ضـــرر يزول 

بزوال أسبابه وينتفي بانتفاء محله.

د. محمد رضا بوحسين

مستشار قانوني ومحكم دولي

محمد بوحسّين

عبدالله البوعينين

محرر الشؤون المحليةعباس إبراهيم
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اآلراء الواردة في 
»منطلقات« تعبر 
عن أصحابها وال 
تلزم »             «

للتواصل: 17111483

كوادرنا الطبية والتمريضية... التضحية والعطاء
لقـــد ظهرت الكـــوادر الطبيـــة والتمريضية ومعهم المتطوعـــون في القطاع 
الصحـــي منذ بدايـــة أزمة كورونا بوشـــاح مفعم بعبارات وآيـــات التضحية 
والعطـــاء، وصنعـــوا مجـــد الحياة بأبجديـــة الوفاء، وقلة منهـــم من حصلوا 
علـــى ســـاعة راحة، فكانـــوا بحق مثـــاال رائعـــا للتضحية من أجـــل اآلخرين 
وقدمـــوا للعالـــم مفاهيـــم أخالقية وعمليـــة تعكس معدنهـــم األصيل، كيف 
ال وهم من وطن الصدق والخير واألصالة. ســـيدي صاحب الســـمو الملكي 
األمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه هللا ورعاه 
)أشـــاد بالوقفة المشرفة للكوادر الطبية والتمريضية والمتطوعين بالقطاع 
الصحي في تلبية نداء الواجب وتسخير أنفسهم ليكونوا في خط الدفاع 
األول للحفـــاظ علـــى األمـــن الصحـــي بالمملكـــة، ووجه ســـموه إلى دراســـة 
اآللية المناســـبة لتقديرهم ومكافأتهم، لما قدموه من نموذج في اإلخالص 
والتفانـــي، جســـدوا فيـــه أســـمى المعانـــي والقيـــم اإلنســـانية النبيلـــة لمهنة 
الطـــب والمهـــن الطبية. كما وجه ســـموه إلى متابعة وتلبيـــة كل المتطلبات 
واالحتياجـــات الضروريـــة للكوادر الطبية والتمريضيـــة للقيام بعملهم على 
الوجـــه األكمل، وحمايتهم من المخاطر، منوها ســـموه بالجهود التي يوالي 

القطـــاع الطبـــي بذلهـــا في ســـبيل حماية المجتمـــع من األمـــراض واألوبئة، 
والتي شكلت عنصرًا داعما للمسيرة التنموية في مختلف مراحلها(.

لـــكل المصابيـــن  البلســـم الحقيقـــي  أنتـــم  الطبيـــة والتمريضيـــة،  كوادرنـــا 
والمتعافين ولمن خرج من الحجر االحترازي، كنتم وفي مختلف مواقعكم 
كالمالك المملوء بالرحمة والحنان الذي يطوف عليهم وترســـمون الســـعادة 
على وجوههم وتعيدون الثقة في أنفســـهم، وكانوا يشـــاهدون شمس الغد 
تشـــرق من خالل ابتســـامتكم. لقـــد طوقتموهم بكل طيبـــة وحنان وعناية 

تامة وصادقة، وكنتم أبطاال بكل ما تحمله الكلمة من معنى.

لقد تركتم بوقفتكم المشرفة أثرا عظيما في نفوس المواطنين  «
والمقيمين، وكان عملكم على مدار األربع والعشرين ساعة شيئا مقدسا 
عندكم في سبيل توفير كل سبل الرعاية الصحية المتكاملة للمواطنين 
والمقيمين، وأنا هنا ال أتحدث عن الخبرات الواسعة والدراية الكبيرة في 

مجال تخصصاتكم، فهذا أمر مفروغ منه، إنما عن الروح الوطنية العالية 
وتلبية نداء الواجب الوطني كما قال سيدي سمو رئيس الوزراء الموقر 

حفظه الله ورعاه.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

شكراً “كورونا”...
نعـــم، أقولهـــا بملء الفم شـــكرًا كورونـــا، فقد أربكت حســـابات 
الراقصين على جراحاتنا وهم يرون خطوات الدولة المتسارعة 

في احتواء المرض وتداعياته، حتى عجزوا عن مجاراتها.
شـــكرًا كورونـــا، فقد أثبـــت ألولئك الناقمين كم أننـــا ننعم بقادة 
أثبتـــوا دائمـــًا أنهم بحجـــم المســـؤولية والقرار الصائب، شـــكرًا 
كورونا، فقد نبهت الغافل أو المتغافل كم هي قريبة المســـافة 

بين قادتنا وحاجات المواطنين.
شـــكرًا كورونـــا، فقد عجز أذناب أعدائنا ممن يتكلمون بلســـاننا 
أن يثبتوا أن تلك الدولة التي ينتمون لها بالوالء على حســـاب 

وطنهم أتت بعشر ما فعلته وتفعله دولتنا لنا.
شـــكرًا كورونـــا، فخطـــوات الدولـــة أنســـت المواطـــن المـــرض 

وخففت من وطئته، ولوالك لما عرف الغافل كل هذا.
شكرًا كورونا، فقد كشفت عن أعيننا الغطاء وبينت لنا صديقنا 
مـــن عدونـــا، واعينا من غافلنا، حليمنا من مســـتهترنا وأحمقنا، 

نبيهنا من ساذجنا.
شـــكرًا كورونـــا، فقد اســـتطعت في أيـــام تحقيق مـــا عجز عنه 
نوابنـــا الذيـــن اخترناهم، فقد أســـقطت عنـــا فواتيـــر الكهرباء، 

وأجلت القروض وقائمة طويلة يعرفها الجميع.
شكرًا كورونا، فقد نبهتنا إلى مسألة مهمة وهي وجود السفهاء والتافهين  «

والحاقدين واألنانيين والمستهترين والجاحدين للنعم، فقد ميزت لنا كل 
هؤالء. وشكرك يطول والبد أن أتوقف هنا، فللكتابة مساحة ال أستطيع 

تجاوزها.

fatin.hamza@gmail.com

فاتن حمزة

هل سيفسد الزرفي مخطط طهران ويتجاوز البرلمان؟
مازال الغموض يكتنف المشـــهد العراقي، ففي كل يوم يستجد 
ما يعقد األوضاع على الساحة العراقية أكثر فأكثر، فبعد موجة 
التظاهـــرات الشـــعبية التي أطاحـــت برئيس الحكومة الســـابق 
عـــادل عبدالمهـــدي واعتـــذار محمد توفيق عالوي عن تشـــكيل 
الحكومة بعد أن عجز عن كسب التوافق الذي يمكنه من تمرير 
تشكيلته الحكومية، تزداد العقبات والعوائق في طريق عدنان 
الزرفـــي رئيـــس الحكومـــة المكلف حاليـــًا في تشـــكيل حكومة 

تالقي ترحيبا وقبوال من قبل مجلس النواب العراقي.
ووصفهـــا  تعيينـــه  طريقـــة  علـــى  االحتجاجـــات  ســـيل  فبعـــد 
رئيـــس  قبـــل  مـــن  الزرفـــي  تعييـــن  تـــم  بالالدســـتورية حيـــث 
الجمهورية العراقية مباشـــرة بعد أن أخفقت الكتل في تسمية 
مرشـــحها، تحـــاول طهران إحكام قبضتها علـــى العراق وضمان 
تيســـير مصالحهـــا لدى رئيس الحكومة الجديـــد، ذلك ما تجلى 
بإرســـالها قائد فيلق القدس سليمان قاني لمقابلة رؤساء الكتل 

للتوافق حول رئيس الوزراء.
نتائـــج هـــذه الزيارة ظهرت ســـريعًا حيث اجتمع رؤســـاء الكتل 
المواليـــة إليـــران لطـــرح رئيـــس المخابـــرات الحالـــي مصطفـــى 
الكاظمـــي كبديـــل لعدنـــان الزرفـــي الـــذي لـــم يحـــز علـــى قبول 

القيادات اإليرانية. 
مـــن الواضـــح هنـــا أن طهران ال تريـــد أن تمرر حكومـــة الزرفي 
وتحظـــى بثقـــة البرلمـــان خصوصـــًا أن الزرفـــي يحســـب علـــى 
الواليـــات المتحـــدة األميركيـــة بتوجهاتـــه، مـــا يـــؤرق طهـــران 
ويجعلهـــا تبحـــث عن أيـــة حلول حتى لو كانت آنية في ســـبيل 
اإلطاحـــة بالزرفي، ذلك ما اســـتطاعت التوصـــل إليه من خالل 
الزج باسم مصطفى الكاظمي كبديل له حتى وإن كان الكاظمي 

دون المعايير والطموحات اإليرانية. 

على الرغم من ذلك يبدو أن الزرفي يسير بخطى ثابتة حيث إن  «
استراتيجيته فيها من الذكاء الذي من المتوقع أن يستطيع 

من خاللها أن يمرر كبينته ويفشل خطة طهران، فهو يخاطب 
ويستميل النواب شخصيًا دون كتلهم والواضح أنه نجح في 

فعله حتى اآلن ومتوقع بذلك حصده ثقة البرلمان.

بدور عدنان

انطالًقا من مســـؤوليتها الوطنيـــة والتربوية والتعليمية فـــإن وزارة التربية 
والتعليم مستمرة في توفير خدمة التعليم ألبنائها الطلبة بالرغم من تعليق 
الدراســـة في مدارســـها بســـبب الظروف الصحية الراهنة، وذلك باســـتخدام 
ُمنتـــج التعلم اإللكتروني الُمعتمد على مشـــروع جاللـــة الملك حمد لمدارس 
المســـتقبل الذي أســـهم في تعزيز التواصل التربوي والتعليمي في مدارس 

البحرين.
والتعلم الُمرســـل مـــن الُمعلم إلى الُمتعلم ُيســـمى “التعليم عـــن ُبعد” ويعتمد 
علـــى المحتـــوى التعليمـــي الرقمـــي الموجود علـــى البوابـــة التعليمية، حيث 
أشار وزير التربية والتعليم إلى “تعزيز التعلم عن ُبعــــد بالدروس واألنشطة 
والمناهـــج التعليميـــة التي اشـــترك في تنفيذها 45 فريًقـــا من المتخصصين 
بالـــوزارة، إضافـــة إلى ما أنتجه المعلمون”، مضيفـــا أنه “تم إطالق الحصص 
التعليميـــة عبـــر تلفزيـــون البحريـــن، وتخصيـــص 14 قناة يوتيـــوب تعليمية 

لجميع الصفوف الدراسية والتعليم الفني والمهني والتربية الخاصة”.
إن توجه الوزارة نحو هذا المســـلك التربوي التطوري النوعي يؤكد حرصها 
علـــى توفيـــر الخدمـــة التعليمية للطلبة وعـــدم انقطاعها من أجل اســـتدامة 

العملية التعليمية لجميع الطلبة على اختالف مراحلهم الدراسية بمن فيهم 
طلبة التربية الخاصة في إطار أهداف توفير التعليم للجميع بدون استثناء 
وُهـــم فـــي بيوتهم. وَمـــن ُيتابع ما ُيعرض من الدروس على شاشـــة تلفزيون 
البحريـــن ُيالحـــظ دقـــة العمـــل التعليمـــي والمنهجـــي فـــي اإلعـــداد، وكفاءة 
المعلمين والمعلمات وطريقة الشـــرح الُمبســـطة التـــي يتبعونها في توصيل 
المعلومـــة إلـــى جميع الطلبة، ويعتبـــر ذلك تطورا نوعيا في التعليم ســـيثمر 
فوائـــد متعددة للطلبـــة والمعلمين والمعلمات وألولياء األمور والمســـؤولين 

في وزارة التربية والتعليم، وُيمثل مكسًبا وإنجاًزا تربوًيا وطنًيا.

إن التعليم عن ُبعـد ألغى المسافة البعيدة التي تفصل بين الُمعلمين والطلبة،  «
فقد استطاع عصر التكنولوجيا واإلنترنت أن ُيقرب هذه المسافة الجغرافية 
وُيحقق عددا من األهداف، أوال استمرار التعلم وبدون الذهاب إلى المدرسة 
ومن غير التواصل الُمباشر بين المعلمين والطلبة. ثانًيا االستخدام اإليجابي 

للتلفزيون ليكون وسيلة تعليمية ُمثمرة. ثالًثا تعليم الطلبة االلتزام بالوقت من 
خالل ساعات بث دروس المناهج التعليمية، ورابًعا تنفيذ المبدأ االحترازي “خلك 

بالبيت” في هذه الظروف الصحية الراهنة.

عبدعلي الغسرة

التعليم عن ُبعـد

الوبـــاء العالمـــي الذي نواجهـــه اليوم، والســـعي الحثيث لمكافحـــة فايروس 
كورونـــا )كوفيد 19(، دفع العالم إلى الخيارات المطروحة للحد قدر اإلمكان 
من شلل الحياة اليومية، والتي تعرقلت بشكل لم نشهده من قبل، فاعتماد 
التعلم عن بعد، بعد قرار تعليق الدراســـة بالمدارس والجامعات، كان الخيار 
الـــذي ورغـــم بعض ســـلبياته.. إال أنه الخيار الذي ســـيضعنا فعليًا في تجربة 

إيجابياتها بالشك ستتضح بعد عودة الحياة الطبيعية للناس.
ال ننكـــر، فالتعلـــم عن بعد عبر العالم االفتراضـــي قد يظلم الكثير من الطلبة، 
خصوصًا األصغر ســـنًا منهـــم، المعتمدين على مدرســـيهم أو أولياء أمورهم 
فـــي تلقـــي المعلومة، فبعضهم ال يملك حاســـوبًا خاصًا، وفـــي بعض المنازل 
يتشـــارك األبنـــاء جميعهم في حاســـوب واحـــد، وهذا األمر قـــد يعيق عملية 
التعلـــم إن كان يتقاطـــع مـــع تواقيـــت ثالثـــة أو أربعة أشـــقاء! كمـــا أن بعض 
األهالـــي ال يملكـــون خطـــًا لإلنترنـــت، وقـــد ال يملكـــون الوقت للقيـــام بمهام 

التدريس الرتباطاتهم العملية بالدوامات الرسمية. 
كما أن الكثير من أولياء األمور قد ال يملكون مهارات التعامل مع الحاسوب، 

فال يمكنهم دعم أبنائهم في عملية التعلم عن بعد، ففاقد الشـــيء ال يعطيه 
كمـــا يقال. ناهيـــك عن كون بعضهم من غيـــر ناطقي اللغـــة العربية، ويعتمد 
أبناؤهم على المدرســـين في المدارس الحكومية بشـــكل كامل، بل إن هناك 
مواد دراسية يحتاج فيها الطلبة إلى معلم يشرح بطريقة مباشرة الدروس 
كالرياضيات مثالً، وهو ما ســـيصعب على الطلبة وصول المعلومات أثيريًا! 
والكثير من المعوقات التي يمكن مواجهتها بوضع حلول لو كنا في أوضاع 
اعتياديـــة. لكـــن نتيجة ما يمر به العالم، في حالة أقرب إلى الكارثية، فخيار 
التعلـــم عـــن بعد مهمـــا كانت به نواقـــص، ومهما واجـــه فيه الطلبـــة وأولياء 
أمورهم من صعوبات، فبال أدنى شـــك ســـتكون نتيجته إيجابية، إذ ســـيضع 
أرجـــل الطلبـــة علـــى عتبـــة التعلم العصـــري الحضـــاري الذي البد مـــن اتباعه 
عاجـــالً أم آجالً، وخير معلم التجارب، خصوصًا تلك التجارب التي تحصرك 

في زاوية ال تملك أي خيار غير الخضوع لها. 

ياسمينة: لألزمات محاسنها كذلك. «

yasmeeniat
@yasmeeniat.com

ياسمين خلف

وُربَّ كورونا نافعة!

bedoor.articles@gmail.com
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