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Ω2020 πjôHCG 22 - `g1441 ¿ÉÑ©°T 29 AÉ©HQC’G - ¿ƒ©HQC’Gh á°ùeÉîdG áæ°ùdG - (15370) Oó©dG 2

 áØ«∏N  ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  ≈≤∏J
 ôμ°T á«bôH AGQRƒdG ¢ù«FQ áØ«∏N ∫BG  ¿Éª∏°S øH
 áYÉæ°Uh  IQÉéJ  áaôZ  ¢ù«Fôd  ∫hC’G  ÖFÉædG  øe
 ¬aô°ûJ  áÑ°SÉæªH  ∂`̀dPh  ,»Ñ«éf  ódÉN  øjôëÑdG
 ,ôeÉ©dG ¬°ù∏éªH »°VÉªdG óMC’G Ωƒj √ƒª°S AÉ≤∏H
 IófÉ°ùªdGh  á`̀ª`̀YGó`̀dG  √ƒª°S  ∞`̀bGƒ`̀ª`̀H  kGó«°ûe

.±hô¶dGh äÉbhC’G ∞∏àîe »a áaô¨∏d
 ôμ°ûdG  äÉ```̀ jBG  ≈`̀ª`̀°`̀SCG  ¬`̀à`̀«`̀bô`̀H  »``a  ™```̀aQh 
 ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  ≈dEG  ¿Éæàe’G  º«¶Yh  ôjó≤àdGh
 ∫ÓN √ƒª°S  √Gó`̀HCG  Éªd  ,AGQRƒ`̀dG  ¢ù«FQ  »μ∏ªdG
 ¬fCÉH  AÉ≤∏dG  ÉØ°UGh  ,áaô¨dG  Qhód  ºYO  øe  AÉ≤∏dG
 √ƒª°S  äÉ¡«LƒJ  ≈`̀dEG  ´Éªà°SÓd  áª«¶Y  á°Uôa
 »a  áaô¨dG  QhO  ájƒ≤J  ¢üîj  Éª«a  ,áªjôμdG
 øe  É¡æ«μªJh  ,»`̀æ`̀Wƒ`̀dG  OÉ°üàb’ÉH  ¢Vƒ¡ædG
 á«ªæàdG  á«∏ªY  »`̀a  …Qƒ`̀ë`̀ª`̀dG  É`̀gQhó`̀H  ΩÉ«≤dG

.áeGóà°ùªdG
 ≈∏Y  áaô¨dG  ¢ù«Fôd  ∫hC’G  ÖFÉædG  Oó°Th 
 áaô¨dG  ä’ÉLôH  AÉ≤àd’G  ≈∏Y  √ƒª°S  ¢UôM  ¿CG
 QhÉ°ûàdG »a √ƒª°S áÑZQ ó«cCÉJ »a πYÉa QhO ¬d
 Iô°SC’G  äGQƒ°üJh  QÉ`̀μ`̀aCGh  AGQB’  ´Éªà°S’Gh
 √ƒª°S AÉ≤d ¿CG ≈dEG Égƒæe ,á«YÉæ°üdGh ájQÉéàdG
 á∏MôªH πeC’G Oóéjh ¢SƒØædG »a º«¶Y ™bh ¬d
 ô``gGRh  ¥ô°ûe  πÑ≤à°ùªH  ô°ûÑJ  AÉ`̀£`̀Yh  πªY

.áμ∏ªªdÉH …QÉéàdGh …OÉ°üàb’G πª©dG ô¶àæj
 IQhô°V ó«cCÉàH áªjôμdG √ƒª°S áàØd ¿EG ∫Ébh
 ºYójh  …OÉ°üàb’G  ´É£≤dG  ¢üîj  Ée  πc  åëH
 ≈∏Y  Ö«£dG  ôKC’G  ≠dÉH  É¡d  á«∏Ñ≤à°ùªdG  ¬Jô«°ùe
 Iô°SC’Gh  áaô¨∏d  º«¶Y  ∞jô°ûJ  ƒgh  ,™«ªédG
 π¶à°S  áaô¨dG  ¿CG  kGócDƒe  ,á«YÉæ°üdGh  ájQÉéàdG
 ¬JÉ¡«LƒàH  Iõà©eh  √ƒª°S  ºYód  áæàªe  kÉ`̀ª`̀FGO

 É¡∏eÉμJh  Oƒ¡édG  ∞JÉμJ  IQhô°V  ≈`̀dEG  á«YGódG
 É`̀gQhO  á∏°UGƒeh  É¡àdÉ°SQ  á`̀jOCÉ`̀J  »a  ôªà°ùàd

.¢UÉîdG ´É£≤dG »a …OÉjôdG
 äÉ¡«LƒàH  áaô¨∏d  ∫hC’G  ÖFÉædG  OÉ`̀ °`̀TCGh
 AGQRƒ`̀dG  ¢ù«FQ  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  AÉ£Yh
 á°UÉNh ä’ÉéªdGh QƒeC’G ∞∏àîe AGREG ,ôaGƒdG
 kGócDƒe ,…OÉ°üàb’Gh …ƒªæàdG πª©dG ä’Éée »a
 √ƒª°S  ¬«dƒj  …ò`̀dG  ¢UôëdG  ió`̀e  ¢ùμ©J  É¡fCG
 ≈dƒªdG  É«YGO  ,¢UÉîdG  ´É£≤∏d  πãªªc  áaô¨∏d
 ¿CGh  Gó`̀æ`̀°`̀Sh  Gô``̀NP  √ƒª°S  º`̀jó`̀j  ¿CG  π``Lh  õ`̀Y
 Iô«°ùe á∏°UGƒªd á«aÉ©dGh áë°üdG áª©æH ¬©àªj
 ≥«aƒàdG ΩGhO √ƒª°ùd É«æªàe ,åjóëàdGh á«ªæàdG
 Qƒ£J  ø`̀e  ¬`̀d  ≈©°ùj  É`̀e  π`̀c  ≥«≤ëàd  OGó`̀°`̀ù`̀dGh
 ó¡©dG  π`̀X  »`̀a  …OÉ°üàbGh  …QÉ`̀°`̀†`̀Mh  …ƒªæJ

.ióØªdG ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†ëd ôgGõdG

 ô`̀μ`̀ °`̀ T á```«```bô```H ≈``̀≤``̀∏``̀à``̀j AGQRƒ````````````dG ¢```ù```«```FQ

IQÉ`̀ é`̀ à`̀ dG  á`̀ aô`̀ ``̀ Z  ¢`̀ù`̀«`̀ Fô`̀ ``̀ d  ∫hC’G  Ö``FÉ``æ``dG  ø`̀ ``̀ e

 ¿Éª∏°S øH áØ«∏N ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ø«H »ØJÉg ∫É°üJG iôL
 ôHÉédG óªMC’G ìÉÑ°U ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ¬«NCGh AGQRƒdG ¢ù«FQ áØ«∏N ∫BG
 äÉμjôÑàdGh  »fÉ¡àdG  ∫OÉÑJ  ¬dÓN  ºJ  á≤«≤°ûdG  âjƒμdG  á`̀dhO  ô«eCG  ìÉÑ°üdG
 √òg  ó«©j  ¿CG  ≈dÉ©J  ¬∏dG  ø«YGO  ,∑QÉÑªdG  ¿É°†eQ  ô¡°T  ∫ƒ∏M  Üôb  áÑ°SÉæªH

.äÉcôÑdGh øª«dÉH ø«≤«≤°ûdG ø«Ñ©°ûdGh øjó∏ÑdG ≈∏Y áÑ°SÉæªdG
 øjó∏ÑdG ø«H ™ªéJ »àdG áÑëªdGh IƒNC’G §HGhQ ≥ª©H Éªgƒª°S OÉ°TCG Éªc
 ∞∏àîe ≈∏Y AÉªfh Qƒ£J øe Éª¡æ«H ¿hÉ©àdG √ó¡°ûj Éeh ,ø«≤«≤°ûdG ø«Ñ©°ûdGh

.Ió©°UC’G

ô``«``eCG ™```e »``fÉ``¡``à``dG ∫OÉ``̀Ñ``̀à``̀j AGQRƒ```````̀ dG ¢``ù``«``FQ
∑QÉ``̀Ñ``̀ª``̀dG ¿É``̀ °``̀ †``̀ eQ ô`̀ ¡`̀ °`̀ T á`̀ Ñ`̀ °`̀ SÉ`̀ æ`̀ ª`̀ H â``̀ jƒ``̀μ``̀ dG

 ÖMÉ°U  Iô°†M  ø«H  á«ØJÉg  ä’É°üJG  äôL
 πgÉY  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  ø`̀H  óªM  ∂∏ªdG  ádÓédG
 ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ¬«NCG øe πch ióØªdG OÓÑdG
 âjƒμdG ádhO ô«eCG ìÉÑ°üdG ôHÉédG óªMC’G ìÉÑ°U
 óªëe  ï«°ûdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  ¬`̀«`̀NCGh  ,á≤«≤°ûdG
 äGQÉ`̀eE’G  á`̀dhO  ¢ù«FQ  ÖFÉf  Ωƒàμe  ∫BG  ó°TGQ  øH

 AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«FQ á≤«≤°ûdG IóëàªdG á«Hô©dG
 óªëe  ï«°ûdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  ¬«NCGh  ,»HO  ºcÉM
 óFÉ≤dG  ÖFÉf  »ÑXƒHCG  ó¡Y  »dh  ¿É«¡f  ∫BG  ójGR  øH
 á«Hô©dG  äGQÉeE’G  ádhóH  áë∏°ùªdG  äGƒ≤∏d  ≈∏YC’G

.á≤«≤°ûdG IóëàªdG
 »`̀fÉ`̀¡`̀à`̀dG ∫OÉ``̀ Ñ``̀ J ä’É``̀ °``̀ü``̀ J’G ∫Ó```̀N º```̀ Jh

 ¿É°†eQ  ô¡°T  ∫ƒ∏M  Üôb  áÑ°SÉæªH  äÉμjôÑàdGh
 √òg  ó«©j  ¿CG  π`̀Lh  õY  ≈dƒªdG  ø«YGO  ,∑QÉÑªdG
 ≈∏Yh  øjôëÑdG  áμ∏ªe  ≈∏Y  ácQÉÑªdG  áÑ°SÉæªdG
 á©aôdGh QÉgOR’G øe ójõªdÉH á≤«≤°ûdG ∫hódG √òg
 á`̀«`̀eÓ`̀°`̀SE’Gh á`̀«`̀Hô`̀©`̀dG ø`̀«`̀à`̀eC’G ≈`̀∏`̀Yh Ωó`̀≤`̀à`̀dGh

.äÉcôÑdGh øª«dGh ô«îdÉH

»`̀HO º``̀cÉ``̀Mh â`̀ jƒ`̀ μ`̀ dG ô``̀«``̀eCG ™``̀e »`̀fÉ`̀ ¡`̀ à`̀ dG ∫OÉ`̀ Ñ`̀ à`̀ j ∂`̀ ∏`̀ ª`̀ dG
∑QÉ`̀ Ñ`̀ ª`̀ dG ¿É`̀ °`̀ †`̀ eQ ô`̀¡`̀°`̀T á`̀Ñ`̀°`̀SÉ`̀æ`̀ª`̀H »``̀Ñ``̀Xƒ``̀HCG ó`̀ ¡`̀ Y »```̀ dhh ó`̀ ¡`̀ ©`̀ dG »``````dhh AGQRƒ`````````̀ dG ¢``̀ ù``̀ «``̀ FQh ∂``̀ ∏``̀ª``̀ dG

É`̀ gOÓ`̀ «`̀ e ó`̀ «`̀ ©`̀ H å``̀«``̀HGõ``̀«``̀dEG á`̀μ`̀ ∏`̀ ª`̀ dG ¿ƒ`̀ Ä`̀ æ`̀ ¡`̀ j

.∂∏ªdG ádÓL |.ó¡©dG »dh ƒª°S | .AGQRƒdG ¢ù«FQ ƒª°S |.å«HGõ«dEG áμ∏ªdG |

 óªM ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†M å©H
 ,ióØªdG  OÓÑdG  πgÉY  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  øH
 áμ∏ªdG  ádÓédG  áÑMÉ°U  ≈``dEG  áÄæ¡J  á«bôH
 IóëàªdG  áμ∏ªªdG  áμ∏e  á«fÉãdG  å«HGõ«dEG
 ,ådƒæeƒμdG  á°ù«FQh  á«dÉª°ûdG  Gó`̀æ`̀dô`̀jEGh
 ,É¡àdÓL  OÓ«e  ó«Y  iô`̀cP  áÑ°SÉæªH  ∂`̀ dPh
 ¬«fÉ¡J  Ö«WCG  øY  á«bôÑdG  »a  ¬àdÓL  Üô`̀YCG
 √ò¡H IOÉ©°ùdGh áë°üdG Qƒaƒe É¡d ¬JÉ«æªJh

.áÑ°SÉæªdG

 ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  å©Hh
 ,AGQRƒdG  ¢ù«FQ áØ«∏N ∫BG  ¿Éª∏°S øH áØ«∏N
 áμ∏ªdG  ádÓédG  áÑMÉ°U  ≈`̀ dG  áÄæ¡J  á«bôH
 IóëàªdG  áμ∏ªªdG  áμ∏e  á«fÉãdG  å«HGõ«dEG
 ,ådƒæeƒμdG  á°ù«FQh  á«dÉª°ûdG  GóædôjGh
 .É¡àdÓL  OÓ«e  ó«Y  iô`̀cP  áÑ°SÉæªH  ∂`̀ dPh
 ¬«fÉ¡J  Ö«WCG  øY  ¬à«bôH  »a  √ƒª°S  Üô`̀YCG
 √ò¡H IOÉ©°ùdGh áë°üdG Qƒaƒe É¡d ¬JÉ«æªJh

.áÑ°SÉæªdG

 ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  å©Hh
 ÖFÉf  ó¡©dG  »dh  áØ«∏N  ∫BG  óªM  øH  ¿Éª∏°S
 ¢ù∏ée  ¢ù«Fôd  ∫hC’G  ÖFÉædG  ≈∏YC’G  óFÉ≤dG
 ádÓédG  áÑMÉ°U  ≈`̀ dEG  áÄæ¡J  á«bôH  ,AGQRƒ``̀ dG
 IóëàªdG áμ∏ªªdG áμ∏e á«fÉãdG å«HGõ«dEG áμ∏ªdG
 ∂dPh ,ådƒæeƒμdG á°ù«FQh á«dÉª°ûdG GóædôjEGh
 Üô`̀YCG  ,É¡àdÓL  OÓ`̀«`̀e  ó«Y  iô``̀cP  áÑ°SÉæªH
 ¬JÉ«æªJ Ö«WCGh ¬«fÉ¡J ¢üdÉN øY É¡«a √ƒª°S

.áÑ°SÉæªdG √ò¡H IOÉ©°ùdGh áë°üdG Qƒaƒe É¡d

 ¢ù«FôdG  »YÉæªdG  óªMCG  OÉ°TCG

 »æWƒdG  ∫É°üJ’G  õcôªd  …ò«ØæàdG

 É¡H  Ωƒ`̀≤`̀J  »`̀à`̀dG  Iô«ÑμdG  Oƒ¡édÉH

 ,á`̀Ø`̀∏`̀à`̀î`̀ª`̀dG á``̀«``̀eÓ``̀YE’G º``̀bGƒ``̀£``̀dG

 º``̀YO »```̀a ,á```̀«```̀∏```̀gC’Gh á``«``ª``°``Sô``dG

 ±ƒØ°üdG  »`̀a  ø«∏eÉ©dG  IófÉ°ùeh

 ø`̀«`̀°`̀Vô`̀ª`̀eh AÉ```̀Ñ```̀WCG ø``̀e ≈``````̀dhC’G

 á∏MôªdG  ∫Ó``̀N  ,á«ë°U  QOGƒ````ch

 ™e  º`̀dÉ`̀©`̀dG  É¡°û«©j  »`̀à`̀dG  á«dÉëdG

 ∂dP  AÉL  .ÉfhQƒc  ¢Shô«a  QÉ°ûàfG

.»Hô©dG ΩÓYE’G Ωƒj áÑ°SÉæªH

 õcôªd …ò«ØæàdG  ¢ù«FôdG  ôÑYh

 Iô°SC’G RGõàYG øY »æWƒdG ∫É°üJ’G

 ÉªH  øjôëÑdG  áμ∏ªe  »a  á«eÓYE’G

 QOGƒμdGh  äÉ°ù°SDƒªdG  ¬«dEG  â∏°Uh

 π°†ØH ,á«dÉY á«aGôàMGh á«æ¡e øe

 ¿ó`̀ d ø``̀e Ió``jó``°``ù``dG äÉ`̀¡`̀ «`̀Lƒ`̀à`̀ dG

 óªM ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U Iô°†M

 OÓÑdG  πgÉY  ,áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  øH

 ≈¶ëJ »àdG ô«ÑμdG ºYódGh ,ióØªdG

 ÖMÉ°U  øe  á«æWƒdG  áaÉë°üdG  ¬H

 øH  áØ«∏N  ô`̀«`̀eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG

 ,AGQRƒ`̀dG  ¢ù«FQ  ,áØ«∏N  ∫BG  ¿Éª∏°S

 øjô«ÑμdG  ™«é°ûàdGh  IófÉ°ùªdGh

 »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  Iô°†M  øe

 ,áØ«∏N  ∫BG  óªM  øH  ¿Éª∏°S  ô«eC’G

 ≈`̀∏`̀YC’G ó`̀FÉ`̀≤`̀ dG Ö`̀FÉ`̀f ó`̀¡`̀©`̀dG »``̀dh

 ¢ù∏ée  ¢`̀ù`̀«`̀Fô`̀d  ∫hC’G  Ö``FÉ``æ``dG

.AGQRƒdG

 ¬à≤≤M Ée ¿CG  »YÉæªdG  í°VhCGh

 QOGƒ`̀μ`̀dGh  á`̀«`̀eÓ`̀YE’G  äÉ°ù°SDƒªdG

 ∫ÓN  øjôëÑdG  áμ∏ªe  »a  á«æWƒdG

 G kRÉéfEG  ôÑà©j  ø««°VÉªdG  øjó≤©dG

 ºjó≤J »`̀a  º`̀¡`̀°`̀SCG  ,É`̀ kaô`̀°`̀û`̀e  É`̀ k«`̀æ`̀Wh

 êPÉ`̀ª`̀æ`̀dG ó``̀MCÉ``̀c ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG á`̀μ`̀∏`̀ª`̀e

 ¢UÓNEGh  áfÉeCG  πμH  πªYh  ,ºdÉ©∏d

 á«æWƒdG  äÉÑ°ùàμªdG  ø`̀Y  ´É`̀aó`̀∏`̀d

 øY  á«≤«≤ëdG  IQƒ`̀ °`̀ü`̀ dG  º`̀jó`̀≤`̀Jh

 »àdG  á∏eÉ°ûdG  ájƒªæàdG  Iô«°ùe

.ióØªdG ∂∏ªdG ádÓL ÉgOƒ≤j

 õcôªd  …ò«ØæàdG  ¢ù«FôdG  ócCGh

 ,»YÉæªdG  óªMCG  ,»æWƒdG  ∫É°üJ’G

 Iô«°ùªdG  á`̀∏`̀°`̀UGƒ`̀e  á`̀«`̀ª`̀gCG  ≈`̀∏`̀Y

 πμ°ûH  πª©dGh  ,á«æWƒdG  á«eÓYE’G

 ¬àdÉ°SQ  á∏°UGƒªd  »≤«≤Mh  OÉ``̀L

 íeÉ°ùàdG  áaÉ≤K  ô°ûf  »a  á«eÉ°ùdG

 äÉ`̀fƒ`̀μ`̀e ™`̀«`̀ª`̀L ø`̀«`̀H ¢`̀û`̀jÉ`̀©`̀à`̀dGh

 º∏°ùdGh  ø``̀eC’G  õjõ©Jh  ,™ªàéªdG

.»YÉªàL’G

á«eÓYE’G äÉ``°ù°SDƒªdG :»``æWƒdG ∫É``°üJ’G õcôe ¢``ù«FQ
Éaô``°ûe  É``«æWh  GRÉ``éfEG  â``≤≤M  á``«eÓYE’G  QOGƒ``μdGh

.»YÉæªdG óªMCG |

 Oƒ``̀¡``̀é``̀∏``̀ d GQGô`````ª`````à`````°`````SG
 QÉ`̀°`̀û`̀à`̀fG ø``̀e ó`̀ë`̀∏`̀ d á`̀ «`̀ æ`̀Wƒ`̀ dG
 ,(19  ó«aƒc)  É`̀fhQƒ`̀c  ¢Shô«a
 á«ªæàdGh  πª©dG  IQGRh  â≤∏WCG
 á«æWƒdG  É¡JQOÉÑe  á«YÉªàL’G
 á«æjôëH  mójCÉH  äÉeÉªc  áYÉæ°üd
 ø«æWGƒªdG  πμd  kÉ`̀fÉ`̀é`̀e  ´Rƒ``̀J
 ,ø``jô``ë``Ñ``dG »```̀a ø`̀ «`̀ ª`̀ «`̀≤`̀ ª`̀ dGh
 (200)  πÑb  ø`̀e  É¡LÉàfEG  ºàjh
 äÉéjôN  ø`̀e  á`̀HQó`̀à`̀eh  Iô`̀°`̀SCG
 õcGôªdG  »a  á«ÑjQóàdG  äGQhó`̀dG

.á«YÉªàL’G
 âë°VhCG  ,QÉ`̀WE’G  Gòg  »ah
 Iô``̀°``̀SC’G  á`̀«`̀ª`̀æ`̀J  IQGOEG  Iô``̀jó``̀e
 π`̀ª`̀©`̀dG IQGRƒ````````̀H á``̀ dƒ``̀Ø``̀£``̀ dGh
 Ió«°ùdG  á«YÉªàL’G  á«ªæàdGh
 √òg  ¿CG  ,ó`̀jGõ`̀dG  óªëe  á°ûFÉY
 ≈`̀dEG  ±ó`̀¡`̀J  á«æWƒdG  IQOÉ`̀Ñ`̀ª`̀dG
 ,á«ÑW  áeÉªc  ∞``dCG  100  êÉ`̀à`̀fEG
 kÉfÉée É¡©jRƒJ ºàjh ô¡°T ∫ÓN
 ,ø«ª«≤ªdGh  ø`̀«`̀æ`̀WGƒ`̀ª`̀dG  ≈`̀∏`̀Y
 áeÉªc  50  êÉ``à``fEG  ºà«°S  å`̀«`̀M
 250  ∫ó©ªH  ,óMGƒdG  Ωƒ«dG  »a
 ≈`̀dEG  Iô«°ûe  ,kÉ`̀«`̀Yƒ`̀Ñ`̀°`̀SCG  áeÉªc
 ∫õæe  »`̀a  ¿ƒμ«°S  êÉ``à``fE’G  ¿CG

 äGóMƒdG »a hCG áéàæªdG Iô°SC’G
 ,á«YÉªàL’G  õcGôªdÉH  á«LÉàfE’G
 äÉ¡«LƒàH  Ωõà∏J  ±ƒ`̀°`̀S  »`̀à`̀dG
 øe ó`̀ë`̀∏`̀d á`̀«`̀ª`̀°`̀Sô`̀dG äÉ``¡``é``dG
 øe  ,É`̀ fhQƒ`̀c  ¢`̀Shô`̀«`̀a  QÉ°ûàfG
 äÉ`̀©`̀ª`̀é`̀à`̀dG ø```̀e ó``̀ë``̀ dG å``̀«``̀M
 ó`̀YÉ`̀Ñ`̀à`̀dG ô`̀«`̀ HGó`̀à`̀ H ΩGõ```̀ à```̀ d’Gh

.äÉeÉªμdG AGóJQG ™e »YÉªàL’G
 IQGRh  ¿EG  ó`̀jGõ`̀dG  âdÉb  Éªc
 á«YÉªàL’G  á`̀«`̀ª`̀æ`̀à`̀dGh  π`̀ª`̀©`̀dG
 OGƒ`̀ª`̀dG  ô`̀«`̀aƒ`̀à`̀H  πØμàJ  ±ƒ`̀°`̀S
 ô°SCÓd  êÉàfE’ÉH  á°UÉîdG  ΩÉîdG
 ºJ ¬````̀fCG á`̀ë`̀°`̀Vƒ`̀e ,á`̀é`̀à`̀æ`̀ª`̀ dG
 ™`̀jRƒ`̀à`̀d á`̀∏`̀eÉ`̀°`̀T á`̀£`̀N ™``̀°``̀Vh

 ø«æWGƒªdG ≈∏Y kÉfÉée äÉeÉªμdG
 QÉ```WEG »``̀a ∂```̀ dPh ,ø`̀«`̀ª`̀«`̀≤`̀ª`̀dGh
 ≥«°ùæJh  á«©ªàéªdG  ácGô°ûdG
 ™e  ¿hÉ©àdÉH  á«æWƒdG  Oƒ¡édG
 äÉ°ù°SDƒeh  á«eƒμëdG  äÉÄ«¡dG
 …hP  OGô`̀aC’Gh  »fóªdG  ™ªàéªdG

.»©ªàéªdG •É°ûædG

è`̀à`̀æ`̀J  á``é``à``æ``e  á``̀«``̀æ``̀jô``̀ë``̀H  Iô````̀ °````̀ SCG  200
É``fÉée ´Rƒ``Jh á``«æjôë`H mó```jCÉ`H á```eÉ`ª`c ∞``dCG 100

.ójGõdG á°ûFÉY |

 »∏Y  ø`̀H  áØ«∏N  ï«°ûdG  ƒª°S  ájÉYôH
 á¶aÉëªdG  ß`̀aÉ`̀ë`̀e  áØ«∏N  ∫BG  áØ«∏N  ø`̀H
 ´hô°ûªdG  á¶aÉëªdG  âªààNG  ,á«HƒæédG
 ≥∏£fG  …ò`̀dG  z3ô«îdG  á∏LÉe{  »FÉæãà°S’G
 AÉ£Yh  õ«ªe  ìÉéæH  ,…QÉédG  πjôHCG  ™∏£e
 ,∑QÉÑªdG ¿É°†eQ ô¡°T ∫ƒ∏M Üôb ™e ôªãe
 Iô°SCG  700 øe Üô≤j  Ée  ¬æe  OÉØà°SG  å«M

.á¶aÉëªdG ¥É£æH á≤£æe 15 »a

 á`̀jQGô`̀ª`̀à`̀°`̀SG ß`̀aÉ`̀ë`̀ª`̀dG ƒ`̀ª`̀°`̀S ó````̀cCGh
 á©HGôdG ¬àî°ùf »a zô«îdG á∏LÉe{ ´hô°ûªdG
 ¬àî°ùf »a ¬≤≤M Éªd ,¬∏dG ¿PEÉH ΩOÉ≤dG ΩÉ©dG
 IóFGôdG á«©ªàéªdG ™jQÉ°ûªdG øª°V áãdÉãdG
 õjõ©J »a á«HƒæédG á¶aÉëªdG ÉgÉæÑàJ »àdG
 »àdGh  ,»`̀dÉ`̀gC’G  ™e  π°UGƒàdGh  ácQÉ°ûªdG
 ≥«≤ëàd  Égò«ØæJ  ≈∏Y  á¶aÉëªdG  ¢UôëJ
 »eÓ°SE’G  ø`̀jó`̀dG  º«dÉ©àd  á«eÉ°ùdG  º«≤dG

 OGôaCG ™e ÜQÉ≤àdG ô°UGhCG ó«WƒJh ,∞«æëdG
.™ªàéªdG

 á∏LÉe{ ´hô°ûe ¿CG ≈dEG IQÉ°TE’G QóéJh
 »a  ºFÉ°U  QÉ`̀£`̀aEG  ´hô`̀°`̀û`̀e  ó©j  z3ô`̀«`̀î`̀dG
 äÉeõ∏à°ùe  πc  »Ñ∏j  å«M  ,IôjÉ¨e  IQƒ°U
 πaÉμàdG  ≥«≤ëàd  »dÉgCÓd  π«°†ØdG  ô¡°ûdG
 »fÉ©ªdG  ≈`̀ª`̀°`̀SCÉ`̀H  »©ªàéªdG  AÉ`̀£`̀©`̀ dGh

 .Qƒ°üdGh

zô``«îdG á``∏LÉe{ ´hô``°ûe º``ààîJ á``«HƒæédG á``¶`aÉ`ë`ªdG

 á`̀©`̀eÉ`̀L ¢``̀ù``̀ «``̀ FQ Qó````̀ °````̀UCG
 ¢VÉjQ QƒàcódG PÉà°SC’G øjôëÑdG
 ø««©àH  GQGô````̀b  Iõ`̀ª`̀M  ∞`̀°`̀Sƒ`̀j
 º°ùb »`̀a  Ió`̀YÉ`̀°`̀ù`̀ª`̀dG  IPÉ`̀ à`̀ °`̀SC’G
 á«ë°üdG Ωƒ∏©dG á«∏μH ¢†jôªàdG
 óªëe Éæ«d  IQƒàcódG  á«°VÉjôdGh
 ¢†jôªàdG  º°ù≤d  á°ù«FQ  »éæN
 á`̀«`̀ë`̀°`̀ü`̀dG Ωƒ``̀∏``̀©``̀ dG á``«``∏``c »```̀a

.á«°VÉjôdGh
 ó`̀b  »``̀é``̀æ``̀N  .O  â````̀ fÉ````̀ ch
 á«ë°üdG  Ωƒ∏©dG  á«∏μH  â≤ëàdG
 Ω2008  ΩÉ``̀Y  »``̀a  á`̀«`̀°`̀VÉ`̀jô`̀dGh
 â`̀dÉ`̀f ó```bh .¢`̀†`̀jô`̀ª`̀à`̀dG º`̀°`̀ù`̀≤`̀H

 »`̀a √GQƒ`````à`````có`````dG »```̀é```̀æ```̀N.O
 á©eÉL  ø`̀e  ¢`̀†`̀jô`̀ª`̀à`̀dG  áØ°ù∏a
 IóëàªdG  áμ∏ªªdÉH  ôà°ù°ûfÉe
 ≈∏Y  â∏°üMh  ,Ω2018  ΩÉY  »a
 áë°U  ¢ü°üîJ  »a  ô«à°ùLÉªdG
 Ωƒ∏©dG á©eÉL øe πØ£dGh ICGôªdG
 á«fOQC’G áμ∏ªªdÉH É«LƒdƒæμàdGh

.Ω2012 ΩÉY »a
 äÉeÉ¡°SEG »éæN IQƒàcó∏dh
 ¢`̀†`̀jô`̀ª`̀à`̀dG Ωƒ``̀∏``̀Y »``̀a á`̀«`̀ã`̀ë`̀H
 ¿CG  Éªc  ,πØ£dGh  ICGôªdG  áë°Uh
 äÓée »a º«μëJ äÉcQÉ°ûe É¡d
 .¢`̀†`̀jô`̀ª`̀à`̀dG ∫É`̀é`̀e »``̀a á`̀«`̀ª`̀∏`̀Y

 á«ãëH  äÉcQÉ°ûe  ≈dEG  áaÉ°VE’ÉH
 »a á«ªdÉYh á«∏ëe äGôªJDƒe »a

.πØ£dGh ICGôªdG áë°U ä’Éée
 kÉ`̀«`̀dÉ`̀M  »`̀é`̀æ`̀N .O  π`̀¨`̀°`̀û`̀Jh
 ¿hÉ©àªdG  õcôªdG  ôjóe  Ö°üæe
 á`̀«`̀ª`̀dÉ`̀©`̀dG á``ë``°``ü``dG á`̀ª`̀¶`̀æ`̀ª`̀d
 á≤£æe  »`̀a  ¢†jôªàdG  ôjƒ£àd
 áμ∏ªe πãªJh ,§°SƒàªdG  ¥ô°ûdG
 »ª∏©dG åëÑdG õcôe »a øjôëÑdG
 ∫hó``̀dG »``a ¢`̀†`̀jô`̀ª`̀à`̀dG äÉ`̀«`̀∏`̀μ`̀d
 Ö°üæe  ,kÉ°†jCG  ≈dƒàJh  ,á«Hô©dG
 ¢†jôªàdG  á«©ªL  ¢ù«FQ  ÖFÉf

.kÉ«dÉM á«æjôëÑdG

á«ë``°üdG Ωƒ∏©dG á«∏μH ¢``†jôªàdG º``°ù≤d á``°ù«FQ »éæN É``æ«d .O

.»éæN Éæ«d .O |

 ∫BG ≈°ù«Y øH óªM ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†M ø«H »ØJÉg ∫É°üJG iôL
 øH ¿Éª∏°S ∂∏ªdG ø«Øjô°ûdG ø«eôëdG ΩOÉN ¬«NCGh ióØªdG OÓÑdG πgÉY áØ«∏N
 ∫OÉÑJ ¬dÓN ºJ ,á≤«≤°ûdG ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áμ∏ªªdG πgÉY Oƒ©°S ∫BG õjõ©dGóÑY

 ≈dƒªdG ø««YGO ,ºjôμdG ¿É°†eQ ô¡°T ∫ƒ∏M Üôb áÑ°SÉæªH äÉμjôÑàdGh »fÉ¡àdG
 ô«îdÉH  ø«≤«≤°ûdG  øjó∏ÑdGh  ø«Ñ©°ûdG  ≈∏Y  áÑ°SÉæªdG  √òg  ó«©j  ¿CG  ¬fÉëÑ°S

.á©æªdGh OODƒ°ùdGh Iõ©dÉH á«eÓ°SE’Gh á«Hô©dG ø«àeC’Gh Ωó≤àdGh á©aôdGh

 ø`̀«`̀eô`̀ë`̀dG ΩOÉ````̀ N ™``̀ e »`̀ fÉ`̀ ¡`̀ à`̀ dG ∫OÉ``̀Ñ``̀à``̀j ∂`̀ ∏`̀ ª`̀ dG á``̀dÓ``̀L
¿É``°``†``eQ ô``¡``°``T ∫ƒ``̀ ∏``̀ M Üô````̀ b á`̀ Ñ`̀ °`̀ SÉ`̀ æ`̀ ª`̀ H ø``«``Ø``jô``°``û``dG
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العدد
الرابط اإللكتروني

 ó¡©dG  »dh áØ«∏N ∫BG  óªM øH  ¿Éª∏°S  ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U ócCG

 ™ªàéªdG  ¿CG  AGQRƒ```dG  ¢ù∏ée  ¢ù«Fôd  ∫hC’G  ÖFÉædG  ≈`̀∏`̀YC’G  óFÉ≤dG  ÖFÉf

 øWƒ∏d  É«∏©dG  áë∏°üªdG  ¿CG  âÑKCG  √ó°VÉ©J  Iƒbh  ¬μ°SÉªJ  ≥ª©H  »æjôëÑdG

 »g ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒªdG áeÓ°Sh áë°U ≈∏Y ®ÉØëdG ¿CGh ,QÉÑàYG πc ¥ƒa

 Gƒ∏°UGƒ«d øWƒdG AÉæHCG ΩÉeCG äÉ«fÉμeE’G πc ô«î°ùàd É kehO Ωõ©dG OóéJ ájƒdhCG

 √ƒª°S É kgƒæe ,z19 ó«aƒc{ ÉfhQƒc ¢Shô«Ød  …ó°üà∏d  áªjõY πμH º¡Jô«°ùe

 äGQGô`̀≤`̀dGh  äÉ¡«LƒàdG  ò«ØæàH  »`̀YGƒ`̀dG  ™ªàéªdG  ácQÉ°ûe  QGôªà°SG  ¿CÉ`̀ H

.ádhòÑªdG √Oƒ¡L ∞∏àîe »a øjôëÑdG ≥jôa ìÉéf ¢SÉ°SCG ƒg IQOÉ°üdG

 ,™«ªédG ¢SƒØf »a á©«aQ áfÉμe π«°†ØdG ¿É°†eQ ô¡°ûd ¿EG √ƒª°S ∫Ébh

 á¡LGƒe  »a  É k«FÉæãà°SG  É kaôX  ¢û«©j  ºdÉ©dGh  ΩÉ©dG  Gòg  ¬«∏Y  ¿ƒ∏Ñ≤e  øëfh

 GƒàÑKCG  …òdG º¡«Yhh øWƒdG AÉæHCÉH  á≤K Éæ∏ch ,z19 ó«aƒc{ ÉfhQƒc ¢Shô«a

 ,Ωƒ«dG  ≈àM  ÉgPÉîJG  º`̀J  »àdG  á`̀jRGô`̀à`̀M’G  äGAGô```̀LE’G  á«∏YÉa  ¬dÓN  ø`̀e

 ™«ªédG  áeÓ°Sh  áë°U  øª°†j  ÉªH  äGAGô``̀LE’G  √òg  ∞«ãμJ  ≈∏Y  πª©æ°Sh

 OGô`̀aCG  ø«H  ∑QÉÑªdG  ô¡°û∏d  á«MhôdG  º«≤dG  ó«°ùéàd  á°Uôa  ¿É°†eQ  ¿ƒμ«d

.IóMGƒdG Iô°SC’G

 ó©H  øY  á«≤«°ùæàdG  áæé∏dG  ´ÉªàLG  ¢ùeCG  √ƒª°S  ¢SDhôJ  iód  ∂dP  AÉL

 …ó°üà∏d  »Ñ£dG  »æWƒdG  ≥jôØdG  ¢Vô©à°SG  å«M  ,áæé∏dG  AÉ°†YCG  Qƒ°†ëH

 ¬∏dGóÑY øH óªëe ï«°ûdG Ö«ÑW ≥jôØdG á°SÉFôH z19 ó«aƒc{ ÉfhQƒc ¢Shô«Ød

 ájRGôàM’G äGAGôLE’G ∫ƒM G kôjô≤J áë°ü∏d ≈∏YC’G ¢ù∏éªdG ¢ù«FQ áØ«∏N ∫BG

 ,¢Shô«Ø∏d á«ªdÉ©dG äGóéà°ùªdG ™e ≈°TÉªàJ á«FÉbh ô«HGóJ øe √PÉîJG ºJ Éeh

.áØ∏àîªdG πª©dG äGQÉ°ùe äGóéà°ùe ÖfÉL ≈dEG

 kAÉæHh ¿É°†eQ ô¡°T ∫ÓN ™«ªédG áeÓ°Sh áë°U ≈∏Y ®ÉØëdG πLCG øeh

 ,z19 ó«aƒc{ ÉfhQƒc ¢Shô«Ød …ó°üà∏d »Ñ£dG »æWƒdG ≥jôØdG äÉ«°UƒJ ≈∏Y

 QÉ°üàNG »a á∏ãªàªdG ájRGôàM’G ô«HGóàdG øe Oó©H ΩGõàd’G IQhô°V ó«cCÉJ ºJ

 áeÉbEG  Ωó©H  ΩGõàd’G  ,Iô«¨°üdG  á«∏FÉ©dG  äÉ©ªéàdG  ≈∏Y  QÉ£aE’G  äÉ©ªéJ

 ºFÉ°üdG  QÉ£aEG  óFGƒe  áeÉbEG  Ωó©H  ΩGõàd’G  ,á«fÉ°†eôdG  ¢ùdÉéªdGh  äÉ≤Ñ¨dG

 ≈∏Y ¢UôëdGh ,´GOƒdGh ¿ƒYÉbô≤dG äÉ©ªéJ áeÉbEG  ΩóY ,áeÉ©dG øcÉeC’G »a

 ô£ØdG  IÉcR ™ªL ∑É°ûcCG  ∫GóÑà°SGh ,äÉbô£dG  »a ºFÉ°üdG  QÉ£aEG  ™jRƒJ ΩóY

.á«fhôàμdE’G äÉ≤«Ñ£àdGh äÉ°üæªdÉH É¡JÉ©jRƒJh

:»∏j Ée Qô≤J Éªc

:íàa »a QGôªà°S’G

 ™«H  ∫Éëeh  ,ä’É≤ÑdGh  äGOGô`̀Ñ`̀dG  ,âcQÉe  ôHƒ°ùdG  ,âcQÉe  ôÑjÉ¡dG  -

.áLRÉ£dG Ωƒë∏dGh ∑Éª°SC’Gh äGhGô°†îdG

.á«dB’Gh ájhó«dG õHÉîªdG -

.»©«Ñ£dG RÉ¨dG áÄÑ©J ∫Éëeh OƒbƒdG áÄÑ©J äÉ£ëe -

.äGQÉ¶ædG ∫Éëeh äÉ«dó«°üdGh äGOÉ«©dGh äÉ«Ø°ûà°ùªdG -

.áaGô°üdG ∫Éëeh ±QÉ°üªdGh ∑ƒæÑdG -

.™fÉ°üªdG -

 É¡WÉ°ûf  π°üàj  ’  »àdGh  ,äÉcô°ûdGh  äÉ°ù°SDƒª∏d  á`̀ jQGOE’G  ÖJÉμªdG  -

.øFÉHõdG ™e ô°TÉÑe πμ°ûH

.É¡©jRƒJh ™FÉ°†ÑdG ôjó°üJh OGô«à°SG »a á∏eÉ©dG ∫ÉëªdG -

.QÉ«¨dG ™£b ∫Éëeh äÉÑcôªdG áfÉ«°Uh í«∏°üJ äÉLGôch ¢TQh -

.áfÉ«°üdGh äGAÉ°ûfE’G ´É£b -

 áYÉ°ùdG  ΩÉªJ  »a  2020  πjôHCG  23  ≥aGƒªdG  ¢ù«ªîdG  Ωƒ`̀j  øe  G kAó`̀ Hh

:»∏j Ée Qô≤J 2020 ƒjÉe 7 ≥aGƒªdG ¢ù«ªîdG Ωƒj ≈àM kAÉ°ùe á©HÉ°ùdG

 á©HÉàdG  ¢Vô©dG  ä’É`̀°`̀U  π`̀ch  Éªæ«°ùdG  QhO  ¥Ó``̀ZEG  »`̀a  QGôªà°S’G  -

 ∑ôHh  á°UÉîdG  á«fóÑdG  á«HôàdG  ä’É°Uh  á°UÉîdG  á«°VÉjôdG  õcGôªdGh  ,É¡d

 QÉ°üàbGh  á°û«°ûdG  »gÉ≤eh  ,á°UÉîdG  á«¡«aôàdG  ÜÉ©dC’Gh  á°UÉîdG  áMÉÑ°ùdG

 ,π«°UƒàdGh á«LQÉîdG äÉÑ∏£dG ∫ÓN øe §≤a áª©WC’G ºjó≤J ≈∏Y É¡à£°ûfCG

.äÉfƒdÉ°üdGh

 á«MÉ«°ùdG  ≥aGôªdGh  ºYÉ£ªdG  ™«ªL  á£°ûfCG  QÉ°üàbG  »a  QGôªà°S’G  -

.π«°UƒàdGh á«LQÉîdG äÉÑ∏£dG ≈∏Y áª©WC’G ºjó≤J øcÉeCGh

 áFQÉ£dG ô«Z á«ë°üdG äÉeóîdGh äGAGôLE’G ¢†©H ∞bh »a QGôªà°S’G -

.á°UÉîdG á«ë°üdG äÉ°ù°SDƒªdÉH

 øjƒªàdGh ájòZC’G äÓëe íàa øe áYÉ°S ∫hCG ¢ü«°üîJ »a QGôªà°S’G -

.á£dÉîªdG π«∏≤àd §≤a πeGƒëdG AÉ°ùædGh ø°ùdG QÉÑμd

 áeÉ©dG øcÉeC’G »a ¢UÉî°TCG 5 øe ôãcC’ äÉ©ªéàdG ™æe »a QGôªà°S’G -

 IQhô°†∏d  êhôîdGh  ´É£à°ùªdG  Qó≤H  ∫õæªdG  »a  AÉ≤ÑdÉH  ΩGõàd’G  QGôªà°SGh

.§≤a

 á©æbC’G  AGóJQÉH  ø«ª«≤ªdGh  ø«æWGƒªdG  ™«ªL  ΩGõ`̀dEG  »a  QGôªà°S’G  -

.áeÉ©dG øcÉeC’G »a ¬LƒdG äÉeÉªch

 hCG  É k©∏°S  Ωó≤J  »àdG  á«YÉæ°üdGh  ájQÉéàdG  ∫ÉëªdG  á£°ûfCG  QÉ°üàbG  -

 ∫ÓN øeh á«fhôàμdE’G  ¥ô£dÉH  ™«ÑdG  äÉ«∏ªY ≈∏Y øFÉHõ∏d  Iô°TÉÑe  äÉeóN

.IôàØdG √òg ∫ÓN ä’ÉéªdG √òg ¥ÓZEG ™e ™FÉ°†ÑdG π«°UƒJ áeóN

 äÉeóN ºjó≤àH ä’É°üJ’G äÉcô°ûH á°UÉîdG äÉeóîdG õcGôªd ìÉª°ùdG -

 óYÉÑàdG  ô«HGóàH  ò``̀NC’G  ™`̀e  iƒ°ü≤dG  äGQhô°†∏d  ô°TÉÑe  πμ°ûH  øFÉHõdG

.»YÉªàL’G

 äGAGôLE’G √òg ∫ÓN øe ôªà°ù«°S πª©dG ¿CG á«≤«°ùæàdG áæé∏dG äócCG óbh

 ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒªdG  áeÓ°Sh áë°U ßØëd á«FÉbƒdG  ô«HGóàdGh ájRGôàM’G

 áμ∏ªe  ≈∏Y  √ó«©j  ¿CG  π`̀Lh  qõ`̀Y  ≈dƒªdG  ø«YGO  ,∑QÉÑªdG  ¿É°†eQ  ô¡°T  »a

 πeÉμH  ø«ª«≤ªdGh  ø«æWGƒªdG  ™«ªLh  ¿É`̀eC’Gh  øeC’ÉH  º©æJ  »gh  øjôëÑdG

.á«aÉ©dGh áë°üdG

3 Ω2020 πjôHCG 22 - `g1441 ¿ÉÑ©°T 29 AÉ©HQC’G - ¿ƒ©HQC’Gh á°ùeÉîdG áæ°ùdG - (15370) Oó©dG

∑QÉ``ÑªdG ¿É``°†eQ ô¡``°T ∫Ó``N É``fhQƒc á``¡LGƒªd Ió``jóL äGAGô``LEG  
É«FÉæãà°SG  É``̀ kaô``̀X  ¢`̀û`̀«`̀©`̀j  º``dÉ``©``dGh  π`̀«`̀°`̀†`̀Ø`̀dG  ô`̀¡`̀°`̀û`̀dG  ≈`̀∏`̀Y  ¿ƒ`̀∏`̀Ñ`̀≤`̀e  :ó`̀ ¡`̀ ©`̀ dG  »``̀ dh

Iô«¨°üdG  á`̀«`̀∏`̀FÉ`̀©`̀dG  äÉ`̀©`̀ª`̀é`̀à`̀dG  ≈`̀ ∏`̀Y  QÉ``̀ £``̀ aE’G  äÉ`̀©`̀ª`̀é`̀J  QÉ`̀ °`̀ü`̀ à`̀NG
á```̀«```̀fÉ```̀°```̀†```̀eô```̀dG ¢````̀ù````̀dÉ````̀é````̀ª````̀dGh äÉ````̀≤````̀Ñ````̀¨````̀dG á```````̀eÉ```````̀bEG Ωó````````̀Y

á`̀eÉ`̀©`̀dG ø```̀cÉ```̀eC’G »``̀a º`̀ FÉ`̀ °`̀ ü`̀ dG QÉ``̀ £``̀ aEG ó``̀ FGƒ``̀e á``̀ eÉ``̀ bEG Ωó```̀Y
´GOƒ``````````````̀ dGh ¿ƒ``````̀YÉ``````̀bô``````̀≤``````̀dG äÉ````̀©````̀ª````̀é````̀J á````````̀ eÉ````````̀ bEG Ωó`````````̀ Y

äÉ```̀bô```̀£```̀dG »````̀ a º```̀FÉ```̀°```̀ü```̀dG QÉ`````̀£`````̀aEG ™````̀ jRƒ````̀ J Ωó``````̀Y
á«fhôàμdE’G äÉ``≤«Ñ£àdGh äÉ``°üæªdÉH É``¡JÉ©jRƒJh ô``£ØdG IÉcR ™``ªL ∑É``°ûcCG ∫Gó``Ñà°SG

 ôjRh ,»fÉjõdG ó°TGQ øH ∞«£∏dGóÑY QƒàcódG iôLCG
 ,Ω2020  πjôHCG  21  ≥aGƒªdG  AÉKÓãdG  ¢ùeCG  ,á«LQÉîdG
 ôjRh ,øeDƒªdGóÑY ΩÓμdG ƒHCG QƒàcódG ™e É k«ØJÉg k’É°üJG
 ¬dÓN  iô`̀L  ,á«Ñ©°ûdG  ¢ûjOÓéæH  ájQƒ¡ªL  á«LQÉN
 Iõ«ªàªdG  ábGó°üdGh  ¿hÉ©àdG  äÉbÓY  ¬LhCG  ¢VGô©à°SG
 ¢ûjOÓéæH  ájQƒ¡ªLh  øjôëÑdG  áμ∏ªe  ø«H  §HôJ  »àdG
 ,Ió©°UC’G  áaÉc  ≈∏Y  É¡à«ªæJ  πÑ°Sh  á≤jó°üdG  á«Ñ©°ûdG

 »°ûØJ  äÉ«YGóJ  á¡LGƒe  »a  ø«≤jó°üdG  øjó∏ÑdG  Oƒ¡Lh
 .óéà°ùªdG ÉfhQƒc ¢Shô«a

 Oƒ¡éH  øeDƒªdGóÑY  ΩÓμdG  ƒ`̀HCG  QƒàcódG  OÉ°TCG  óbh
 á«dÉédG  áeÓ°Sh áë°U ≈∏Y ®ÉØëdG  »a øjôëÑdG  áμ∏ªe
 ≈dEG ∫É°üJ’G ¥ô£J Éªc ,áμ∏ªªdG »a IOƒLƒªdG á«dÉ¨æÑdG
 ∑ôà°ûªdG ΩÉªàg’G πëe á«dhódGh á«ª«∏bE’G ÉjÉ°†≤dG ºgCG

.ø«≤jó°üdG øjó∏Ñ∏d

 √ô``«¶f ™``e ¢Vô©à``°ùj á``«`LQÉ`î`dG ô``jRh
äÉ``bÓ``©``dG á`̀ «`̀ª`̀ æ`̀ J π`̀ Ñ`̀ °`̀ S »`̀ dÉ`̀ ¨`̀ æ`̀ Ñ`̀ dG

 Ö«£j  ,∑QÉÑªdG  ¿É°†eQ  ô¡°T  ∫ƒ∏M  Üô`̀b  áÑ°SÉæªH
 äÉμjôÑàdGh »fÉ¡àdG äÉjBG ≈ª°SCG ™aôj ¿CG iQƒ°ûdG ¢ù∏éªd
 øH óªM ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†ëd »eÉ°ùdG ΩÉ≤ªdG ≈dEG
 ƒª°ùdG ÖMÉ°U ≈dEGh ,ióØªdG OÓÑdG πgÉY áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y
 ,AGQRƒdG  ¢ù«FQ áØ«∏N ∫BG  ¿Éª∏°S  øH áØ«∏N ô«eC’G  »μ∏ªdG
 ∫BG  óªM  øH  ¿Éª∏°S  ô`̀«`̀eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  ≈`̀ dEGh
 ¢ù«Fôd ∫hC’G ÖFÉædG  ≈∏YC’G óFÉ≤dG  ÖFÉf ó¡©dG »dh áØ«∏N
 ø«∏FÉ°S  ,ºjôμdG  øjôëÑdG  Ö©°T  ≈`̀ dEGh  ,AGQRƒ``̀ dG  ¢ù∏ée
 ≈∏Y  áªjôμdG  áÑ°SÉæªdG  √òg  ó«©j  ¿CG  ôjó≤dG  »∏©dG  ≈dƒªdG

 øª«dGh  ô«îdÉH  ºjôμdG  øjôëÑdG  Ö©°Th  ,áª«μëdG  IOÉ«≤dG
 øe  ójõªH  á«eÓ°SE’Gh  á«Hô©dG  ø«àeC’G  ≈∏Yh  ,äÉcôÑdGh
 ≈dÉ©Jh  ¬fÉëÑ°S  ¬∏dG  πÑ≤àj  ¿CGh  ,á©æªdGh  á©aôdGh  Iõ©dG

.Ö«ée ™«ª°S ¬fEG ,ÉædÉªYCG ídÉ°Uh ÉæeÉ«bh ÉæeÉ«°U
 ΩGõàd’G ≈dEG  ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒªdG πc ¢ù∏éªdG ÉYOh
 á¡LGƒªd  ájRGôàM’G  äGAGô``̀LE’Gh  á«ª°SôdG  äÉ¡«LƒàdÉH
 äÉª«∏©àdÉH ΩGõàd’Gh ,π«°†ØdG ô¡°ûdG ∫ÓN ÉfhQƒc ¢Shô«a
 πLh õY ≈dƒªdG ø«∏FÉ°S ,™«ªédG áeÓ°S πLCG øe á«FÉbƒdG

.πLÉ©dG Öjô≤dG »a áëFÉédG √òg ºdÉ©dG RhÉéàj ¿CG

 ≈dEG ƒ``Yójh ¿É``°†eQ ô¡``°T ∫ƒ``∏M Üô``≤H Å``æ¡j iQƒ``°ûdG
π«``°†ØdG ô¡``°ûdG »a á``jRGôàM’G äGAGô``LE’ÉH ΩGõ``àd’G
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:á«YÉªàL’G á«ªæàdGh πª©dG ôjRh ..óªëªæÑdG ΩÉ°ùH ∫GDƒ°S ≈∏Y √OQ »a

:ó«ª◊GóÑY óªMCG Öàc
 πª©dG ¥ƒ°S º«¶æJ áÄ«g IQGOEG ¢ù∏ée ¢ù«FQ á«YÉªàL’G á«ªæàdGh πª©dG ôjRh ¿Gó«ªM π«ªL ócCG
 ,øjôëÑdG áμ∏ªe »a √Qƒ£Jh πª©dG p¥ƒ°S ΩÉ¶àfG »a IôKDƒªdG pπeGƒ©dG nóMCG tó©j …OÉ°üàb’G nπeÉ©dG ¿CG
 ¢ùØf  »ah ,záÑFÉ°ùdG  ádÉª©dG{  á«eÉ¶ædG  ô«Z  ádÉª©dG  á∏μ°ûe  øe  øgGôdG  âbƒdG  »a  »fÉ©j  πª©dG  ¥ƒ°ùa
 πcÉ°ûªdGh  äGô«¨àªdG  ™e  πYÉØàdGh  páfhôªdG  øe  G kQó`̀b  Ö∏£àj  √Qƒ£Jh  ¥ƒ°ùdG  á«ªæJ  ¿EÉ`̀a  âbƒdG
 ´É°VhCG í«ë°üàd áª¡e ká∏«°Sh tó©j ¿ôªdG πª©dÉH píjô°üàdG nΩÉ¶f ¿EÉa sº nK øeh ,É¡æe »fÉ©j »àdG
 πª©∏d ∞dÉîªdG »ÑæLC’G πeÉ©dG ΩÉeCG nÜÉÑdG ¿ôªdG oíjô°üàdG Gòg íàØj PEG ,á«eÉ¶ædG ô«Z ádÉª©dG

.á«fƒfÉb mIQƒ°üH ¥ƒ°ùdG »a »æ¡ªdG ¬ nWÉ°ûf ¢SQÉªjh ¬HÉ°ùëd πª©j »ÑæLCG mπªY pÖMÉ°üc
 iQƒ°ûdG ¢ù∏ée ƒ°†Y óªëªæÑdG π«YÉª°SEG ΩÉ°ùH øe »fÉªdôH ∫GDƒ°S ≈∏Y GOQ ∂dP AÉL

.áfôªdG Gõ«Ø∏d ¢ü«NôàdG QGôb ≥«Ñ£J øY èJÉædG …OÉ°üàb’G ôKC’G ¢Uƒ°üîH
 ≈∏Y  ¿ôªdG  íjô°üàdG  ÖMÉ°U  É¡H  Ωƒ≤j  »àdG  ∫ÉªYC’G  ô°üà≤J{  :ôjRƒdG  í°VhCGh
 mâbh »ah âbDƒe »°VôY mπμ°ûH ÉgRÉéfEG ≈∏Y óbÉ©àdG ºJ »àdG É¡à©«Ñ£H áàbDƒªdG p∫ÉªYC’G
 ÖMÉ°Uh πª©dG ÖMÉ°U ø«H §HôJ »àdG ábÓ©dG ¿EÉa Gòdh ,´ƒ£≤e …ó≤f mπHÉ≤ªH Oóëe

.zπªY ó≤Y ¢ù«dh ádhÉ≤e oó≤Y »g ¿ôªdG íjô°üàdG
 ¥ƒ°S º«¶æJ ≈∏Y Év«HÉéjEG ô sKCG ób ¿ôªdG πª©dG íjô°üJ ΩÉ¶f ¿CG ≈dEG ôjRƒdG QÉ°TCGh
 ÜÉë°UCG  áLÉM  ó°ùd  É¡Ñ∏£àj  »àdG  áfhôªdGh  OÉ°üàb’G  ádÉM  ≈∏Y  ¢ùμ©fG  Ée  ,πª©dG
 º¡°SCGh ,á«°Vô©dG  hCG  áàbDƒªdG  ∫ÉªYC’G  ¢†©H RÉéfE’ á«fƒfÉ≤dG  á∏eÉ©dG  iƒ≤∏d  ∫ÉªYC’G
 ∞≤Jh »æWƒdG OÉ°üàb’G ≈∏Y Ö∏°ùdÉH ôKDƒJ »àdG á«eÉ¶ædG ô«Z ádÉª©dG OGóYCG ¢ü«∏≤J »a

.πª©dG ¥ƒ°S ôjƒ£J á«∏ªY ΩÉeCG É k≤FÉY
 ôjRh  ∫Éb  ,á«eÉ¶ædG  ô«Z  ádÉª©dG  OGóYCG  ¢ü«∏≤J  »a  záfôªdG  Gõ«ØdG{  ΩÉ¡°SEG  ∫ƒMh
 ΩÉ¶f  ¿EÉ`̀a  ,πª©dG  ¥ƒ°S  º«¶æJ  áÄ«g  iód  IôaGƒàªdG  äGAÉ°üME’G  ∫ÓN  øe  ¬`̀fEG  πª©dG
 ´É°VhCG í«ë°üJ »a º¡°SCG ób ¿B’G ≈àMh 2017 ƒ«dƒj »a ¬≤«Ñ£J AóH òæe ¿ôªdG íjô°üàdG
 øe É v«ÑæLCG kÓeÉY 33427 ¬©°Vh í«ë°üJ ºJ rø ne ≠∏H PEG ,á«eÉ¶ædG ô«Z ádÉª©dG øe mô«Ñc mOóY
 ΩÉ¶ædG Gòg ≥«Ñ£J óæY áØdÉîªdG ádÉª©dG √òg OóY ≠∏Ñj ¿Éc …òdG âbƒdG »a ,ádÉª©dG √òg

.∞dÉîe »ÑæLCG πeÉY ∞dCG 82
 ∞dCG 56 ≈dEG 50 ø«H Ée É«dÉM ≠∏Ñj á«eÉ¶ædG ô«Z ádÉª©dG OGóYCG ¿CG ≈dEG ôjRƒdG QÉ°TCGh
 íjô°üàd á«HÉéjE’G QÉKB’G ócDƒj …òdG ôeC’G %30 ≈dEG π°üJ ¢VÉØîfG áÑ°ùæH ∞dÉîe πeÉY

.á«eÉ¶ædG ô«Z ádÉª©dG øe Iô«Ñc OGóYCG ´É°VhCG í«ë°üJ »a ¬eÉ¡°SEGh ¿ôªdG πª©dG
 ,á«LQÉîdG äÉ¡édG øe IOÉ°TEG  πëe ≈ë°VCG  ¿ôªdG πª©dG íjô°üJ ¿CG  ≈dEG  âØdh
 ,»dhódGh »ª«∏bE’G ø«jƒà°ùªdG ≈∏Y πª©dG ¥ƒ°S »a äÉ°SQÉªªdG π°†aCG  øe tó©j PEG
 ≈∏Y  ´ÓWÓd  øjôëÑdG  áμ∏ªe  IQÉjR  IQhÉéªdG  ∫hódG  ¢†©H  Ö∏W  ≈dEG  áaÉ°VE’ÉH
 πª©dG  íjô°üJ  ¿CG  ócDƒj  Ée  ƒgh ,áHôéàdG  √òg øe  IOÉØà°S’G  á«¨H  ΩÉ¶ædG  Gòg

 CGô£J »àdG äGô«¨àªdG ÖcGƒj G kôμàÑe É vjOÉ°üàbG ÓMh á«HÉéjEG É kaGógCG ≥≤M ¿ôªdG
.Iô«¨àªdG πª©dG ¥ƒ°S ≈∏Y

 ¥ƒ°ùdG ƒªf ≈∏Y Év«Ñ∏°S ΩCG É v«HÉéjEG ¿Éc ÉªYh ¿ôªdG πª©dG ≥«Ñ£J ôKCG ∫ƒMh
 ¿ôªdG πª©dG íjô°üJ ¿CG  ó«cCÉàdG á«YÉªàL’G á«ªæàdGh πª©dG ôjRh OóL ,…QÉéàdG

 øe  Iô«Ñc  OGó``̀YCG  ´É`̀°`̀VhCG  í«ë°üJ  ¢üîj  Éª«a  á«HÉéjEG  èFÉàf  ≥≤M  ób
 ô°TÉÑe πμ°ûH º¡°SCG ΩÉ¶ædG Gòg ¿CG ≈dEG G kô«°ûe ,á«eÉ¶ædG ô«Z ádÉª©dG

 OƒLƒd  záØdÉîªdG{  á«eÉ¶ædG  ô«Z  ádÉª©dG  ≈∏Y  Ö∏£dG  π«∏≤J  »a
 ¿ôªdG  πª©dG  íjô°üJ  ¿EG  PEG  ,áfhôªdG  äGò`̀H  »fƒfÉ≤dG  πjóÑdG

 ø«æWGƒªdGh  ∫ÉªYC’G  ÜÉë°UCG  øe  ójó©dG  ΩÉeCG  á°UôØdG  ìÉJCG
 πª©dÉH  ¬d  ìô°üªdG  Égó≤j  »àdG  äÉeóîdG  øe  IOÉØà°SÓd

.¿ôªdG
 πμ°ûH  º¡°SCG  ób  ´ƒædG  Gòg  ¿EG  ôjRƒdG  ™HÉJh
 íÑ°UCG  PEG  ,πª©dG  ¥ƒ°S  áfhôe  »a  »HÉéjEGh  ∫É©a

 áfÉ©à°S’G  ¿ƒ∏°†Øj  ∫ÉªYC’G  ÜÉë°UCG  øe  ójó©dG
 ¿ôªdG  πª©dG  ΩÉ¶æH  πª©J  »àdG  ádÉª©dG  √ò¡H
 áØ∏c ¢†«ØîJ »a º¡°SCG Ée ,§≤a áLÉëdG óæY

 ≈dEG  áaÉ°VE’ÉH  ∫ÉªYC’G  ÜÉë°UCG  ≈∏Y  πª©dG
 øe  IójóL  á«ÑæLCG  ádÉªY  ΩGó≤à°SG  π«∏≤J

 »a  âbDƒªdG  »fƒfÉ≤dG  πjóÑdG  ôaGƒàd  êQÉîdG
.πª©dG ¥ƒ°S

 º¡°SCG  ¿ôªdG  πª©dG  íjô°üJ  ¿EG  ô`̀jRƒ`̀dG  ±OQCGh
 PEG  ,áØdÉîªdG  ádÉª©dG  ≈∏Y  Ö∏£dG  ¢†«ØîJ  »a  É°†jCG

 áØdÉîªdG  ádÉª©dG  ™e  πeÉ©àdG  ∫É`̀ª`̀YC’G  ÜÉë°UCG  ¢†aôj
 ´ÉØJQG  ≈dEG  Gô¶f  ,¿ôªdG  íjô°üàdG  ÖMÉ°U  ™e  πeÉ©àdG  π°†ØJh
 ôeC’G  ,á«fƒfÉ≤dG  ádAÉ°ùªdG  Öæéàdh  ¥ƒ°ùdG  »a  »YƒdG  iƒà°ùe

.√Qƒ£Jh πª©dG ¥ƒ°S QGô≤à°S’ á«HÉéjE’G πeGƒ©dG øe ó©j …òdG

2
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πª©dG ¥ƒ°S º«¶æJ ≈∏Y É«HÉéjEG ô sKCG z¿ôªdG íjô°üàdG{

øjôëÑdG áHôéJ ≈dEG ™``∏£àJ IQhÉée ∫hO

º¡YÉ°VhCG Gƒ``ëë°U á``«eÉ¶ædG ô``«Z á``dÉª©dG ø``e É``«ÑæLCG Ó``eÉY 33427

Oƒ¡édG ∞«ãμJ ≈dEG ¬Lƒj πª©dG ôjRh

∫Éª©∏d ø``μ°ùeh πªY ™bƒe 1100 ø``e ôãcCG º``«≤©J
 ÖMÉ°U á°SÉFôH á«≤«°ùæàdG áæé∏dG äÉ¡«Lƒàd Gò«ØæJ
 »dh  áØ«∏N  ∫BG  óªM  øH  ¿Éª∏°S  ô`̀«`̀eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG
 ¢ù∏ée  ¢ù«Fôd  ∫hC’G  ÖFÉædG  ≈∏YC’G  óFÉ≤dG  ÖFÉf  ó¡©dG
 á«FÉbƒdG  äGAGô`````LE’G  ≥«Ñ£J  Aƒ`̀°`̀V  ≈`̀∏`̀Yh  ,AGQRƒ````̀ dG
 ÉfhQƒc ¢Shô«a  QÉ°ûàfG  øe  óë∏d  ájRGôàM’G  ô«HGóàdGh
 á«YÉªàL’G  á«ªæàdGh  πª©dG  ô`̀jRh  ó`̀cCG  ,(19-ó`̀«`̀aƒ`̀c)
 IQGRƒ``̀dG  Oƒ¡L  ∞«ãμJ  ¿Gó«ªM  »∏Y  óªëe  ø`̀H  π«ªL
 ±ƒbƒdGh ¢UÉîdG  ´É£≤dG  »a á∏eÉ©dG  äBÉ°ûæªdG  áÑbGôªd
 √òg  ∫ÓN  á«ª°SôdG  äÉª«∏©àdG  πμH  É¡eGõàdG  ióe  ≈∏Y
 »a á«æ¡ªdG áë°üdGh áeÓ°ùdG õjõ©àd á«FÉæãà°S’G IôàØdG

 .πª©dG ™bGƒe
 ∫ÉªYC’G  ÜÉë°UCG  ¿Gó«ªM  åM  ,¥É«°ùdG  Gòg  »ah
 ájRGôàM’G  ºgô«HGóJh  á«FÉbƒdG  ºgOƒ¡L  ∞«ãμJ  ≈∏Y
 »a  ∫Éª©dG  OóY  π«∏≤J  ∫ÓN  øe  ∫Éª©dG  ájÉªM  ¿Éª°†d
 π≤æd áeóîà°ùªdG äÓ°UGƒªdG πFÉ°Sh »ah πª©dG øcÉeCG
 É≤ah  »YÉªàL’G  óYÉÑàdG  ô«jÉ©ªH  ΩGõ`̀à`̀ d’Gh  ,∫Éª©dG
 ¿hÉ¡àdG ºàj ød ¬fCG ≈∏Y kGOó°ûe ,áë°üdG IQGRh äÉª«∏©àd
 ,∫Éª©dG áë°Uh áeÓ°S ¿Éª°†H Ωõà∏J ’ »àdG äBÉ°ûæªdG ™e
 âeÉb  á«YÉªàL’G  á«ªæàdGh  πª©dG  IQGRh  ¿CG  ≈`̀dEG  kÉàa’
 »aô°ûe øe ÓeÉμàe ÉªbÉW º°†j ¢ü°üîàe ≥jôa π«μ°ûàH
 ™e  π°UGƒàdG  ∞«ãμJ  ±ó¡H  á«æ¡ªdG  áeÓ°ùdG  »°Sóæ¡eh
 á«fƒfÉ≤dG  IOÉ`̀ª`̀dG  π«©ØJ  ø`̀e  ócCÉà∏d  äBÉ°ûæªdG  ∞∏àîe
 »a  á«æ¡ªdG  áë°üdGh  áeÓ°ù∏d  ¿Ééd  π«μ°ûàH  á°UÉîdG

 ¿CÉ°ûH  äBÉ°ûæªdG  ∂∏J  ™e  π°UGƒàdG  ºJ  PEG  ,πª©dG  ™bGƒe
 ¢Shô«a  QÉ°ûàfG  áëaÉμªd  ÉgPÉîJG  ºàj  »àdG  äGAGô`̀LE’G
 ≥«Ñ£Jh ¬LƒdG äÉeÉªc ¢ùÑ∏H ó«≤àdG øY kÓ°†a ,ÉfhQƒc

 .Égô«Zh äÉMGôà°S’Gh ≥aGôªdG »a á«ë°üdG ô«jÉ©ªdG
 ΩÉ«b  â©HÉJ  IQGRƒ```̀ dG  ¿CG  ¿Gó`̀«`̀ª`̀M  ô`̀jRƒ`̀dG  ô``̀cPh 
 ™e  É¡dÉªY  øcÉ°ùe  øe  kÉæμ°ùe  (593)  º«≤©àH  äBÉ°ûæªdG
 √òg  »a  …RGô`̀à`̀M’G  ôéë∏d  á°UÉN  áMÉ°ùe  ¢ü«°üîJ
 (537)  ™`̀e  π°UGƒàdÉH  IQGRƒ```̀dG  â`̀eÉ`̀b  Éªc  ,øcÉ°ùªdG
 øe  ócCÉà∏d  IójóY  äÉ°ù°SDƒeh  äÉcô°T  »a  πªY  ™bƒe
 äBÉ°ûæªdÉH  ¥É«°ùdG  Gòg  »a  kGó«°ûe  ,QGôªà°SÉH  É¡ª«≤©J

 »YƒdG  õjõ©J  á«ªgCG  kGócDƒe  ,äGAGô`̀LE’G  √ò¡H  áeõà∏ªdG
 ¢`̀VGô`̀eC’G  øe  ájÉbƒdG  ¥ô£H  ∫Éª©dG  äÉÄa  ™«ªL  ø«H
 ≈∏Y  IQGRƒ``̀ dG  ¢UôM  ≈`̀ dEG  kGô«°ûe  ,ájQÉ°ùdGh  ájó©ªdG
 áëaÉμe  »a  º¡°ùJ  »àdG  á«bÉÑà°S’G  äGAGô``̀LE’G  π«©ØJ

.πª©dG øcÉ°ùe hCG πª©dG ™bGƒe »a AGƒ°S ihó©dG
 ≈∏Y  ¢UÉîdG  ´É£≤dG  »a  äBÉ°ûæªdG  ¿Gó«ªM  åMh
 »a  á°UÉNh  ´É£à°ùªdG  Qó`̀b  ∫õæªdG  øe  πª©dG  π«©ØJ
 πLCG  øe  ∂dPh  ,∫õæªdG  øe  É¡JQGOEG  øμªj  »àdG  ∞FÉXƒdG
 ôKCÉJ ΩóY IÉYGôe ™e πª©dG ™bGƒe »a ∫Éª©dG OóY π«∏≤J
 πFÉ°SƒdG  OƒLh  ¿CG  kGócDƒe  ,ICÉ°ûæªdÉH  á«LÉàfE’G  á«∏ª©dG

 ™°Vhh  »eƒj  πμ°ûH  IQGôëdG  øY  ∞°ûμdG  πãe  á«FÉbƒdG
 πª©dG  ™bGƒe  »a  IôgÉ¶dG  øcÉeC’G  »a  º«≤©àdG  Iõ¡LCG
 øY  kÓ°†a  ,™bƒªdG  ≈dG  êhôîdGh  ∫ƒNódG  óæY  á°UÉNh
 á≤£æe  »a  ∫Éª©dG  ™ªéJ  ™æe  πãe  á``jQGOE’G  äGAGô``̀LE’G
 øe IQô≤ªdG ¿ÉeC’G áaÉ°ùe ∑ôàH ΩGõàd’Gh á©°ùdG IOhóëe
 áaÉ°VEG ,ôNB’Gh πeÉ©dG ø«H á«æ©ªdG á«ë°üdG äÉ¡édG πÑb
 πμ°ûH º¡°ùJ ,∫Éª©dG øμ°S hCG ™bƒe »a ºMGõàdG ™æe ≈dEG

.¢Shô«ØdG QÉ°ûàfG øe óëdG »a πYÉa
 á«YÉªàL’G  á«ªæàdGh  π`̀ª`̀©`̀dG  IQGRh  äó```̀YCG  ó``̀bh
 áëaÉμªd á«æWƒdG á∏ªëdG ™e ¿hÉ©àdÉH ájƒYƒàdG äÓªëdG
 ™jRƒJ  ∫ÓN  øe  (19-ó«aƒc)  ÉfhQƒc  ¢Shô«a  QÉ°ûàfG
 ≈∏Y IOó©àe äÉ¨∏H  ájOÉ°TQE’G  äÉYƒÑ£ªdG  øe áYƒªée
 ∞dCG  300  øe  ôãcCG  áYÉÑW  âªJ  å«M  ,ÖfÉLC’G  ∫Éª©dG
 350  ±ó¡à°ùj  »bQh  ´ƒÑ£eh  …ƒYƒJ  »HÉàc  Qƒ°ûæe
 IQGRƒ`̀dG  âeÉb  ó`̀bh  .áØ∏àîe  äÉ¨∏H  »ÑæLCG  πeÉY  ∞`̀dCG
 IôàØdG  ∫Ó``N  πª©dG  ÜÉ`̀ë`̀°`̀UCG  ™`̀e  π`̀°`̀UGƒ`̀à`̀dG  ∞«ãμàH
 øcÉ°ùªdG  »a  ∫Éª©dG  OóY  π«∏≤J  ¢Vô¨H  ∂`̀dPh  Iô«NC’G
 á«FÉbƒdG  äGOÉ°TQEÓd  Ó«©ØJ  πª©dG  ÖMÉ°U  Égôaƒj  »àdG
 É≤ah  ∫Éª©dG  øcÉ°ùe  »a  »YÉªàL’G  óYÉÑàdÉH  á°UÉîdG
 2014 áæ°ùd (40) ºbQ QGô≤dG »a ¬«∏Y ¢Uƒ°üæe ƒg Éªd
 á°UÉNh  ,∫Éª©dG  øcÉ°ùe  äÉØ°UGƒeh  äÉWGôà°TG  ¿CÉ°ûH
 áMÉ°ùªdG  øe  á©Hôe  QÉ`̀à`̀eCG  á`̀©`̀HQCG  ô«aƒàH  ≥∏©àj  Éª«a

.∫Éª©dG É¡æμ°ùj »àdG ±ô¨dG »a πeÉY πμd á«dÉîdG
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 ø°ùM ø`̀H ¥QÉ``̀W ≥`̀jô`̀Ø`̀dG ¢`̀SCGô`̀J
 ¢ù«FQ  ,ΩÉ`̀©`̀dG  ø``̀eC’G  ¢ù«FQ  ø°ùëdG
 á«μ∏ªdG  á«ªjOÉcCÓd  »ª∏©dG  ¢ù∏éªdG
 ø«©HQC’Gh  ™HÉ°ùdG  ´ÉªàL’G  ,áWô°û∏d
 á«æ≤J  ôÑY  ó©H  øY ó≤Y …òdG  ¢ù∏éª∏d

.»FôªdG ∫É°üJ’G
 ¢ù«FQ ÖMQ ,´ÉªàL’G ájGóH »ah
 º¡°UôëH  Gó«°ûe  ,AÉ°†YC’ÉH  ¢ù∏éªdG
 ≈∏Y π`̀ª`̀©`̀∏`̀ d  á````̀HhDhó````̀dG  º``̀gOƒ``̀¡``̀Lh
 á«ÑjQóàdGh  á«ª∏©dG  ègÉæªdG  ôjƒ£J
 äÉ¡«LƒJ  ò«ØæJ  ≈∏Y  GOó°ûe  ,á≤Ñ£ªdG
 AÉæeCG  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  á«∏NGódG  ô`̀jRh
 ôjƒ£J  á∏°UGƒe  IQhô°†H  ,á«ªjOÉcC’G
 ¢SÉ°SCG  ∂`̀dP  QÉÑàYÉH  ÖjQóàdG  ô«jÉ©e
 QhO  ó`̀«`̀cCÉ`̀Jh  ,»Wô°ûdG  πª©dG  ìÉ`̀é`̀f
 ô`̀jƒ`̀£`̀à`̀dG §`̀£`̀N ¿CÉ`̀ °`̀û`̀H á``«``ª``jOÉ``cC’G
 äGô«¨àªdG  Ö`̀cGƒ`̀j  É`̀ª`̀H  å`̀jó`̀ë`̀à`̀dGh
 »a Ió`̀jGõ`̀à`̀ª`̀dG äÉ`̀jó`̀ë`̀à`̀dGh á`̀«`̀æ`̀eC’G
 »æÑJh  á«còdG  áWô°û∏d  ∫ƒëàdG  QÉ`̀WEG
 AÉ```cò```dGh á``ã``jó``ë``dG É`̀ «`̀Lƒ`̀ dƒ`̀æ`̀μ`̀ à`̀ dG

.á«Wô°ûdG äÉ≤«Ñ£àdG »a »YÉæ£°U’G
 ¢VGô©à°SG  ,´ÉªàL’G  ∫ÓN  ºJh
 ≈∏Y  áLQóªdG  äÉYƒ°VƒªdG  ø`̀e  Oó`̀Y

 ´Ó``̀W’G  âæª°†J  ,∫É```̀ª```̀YC’G  ∫hó```̀L
 ø«°Tóàd  ájò«ØæàdG  äGƒ`̀£`̀î`̀dG  ≈`̀∏`̀Y
 á«ªjOÉcCÓd  Ió`̀jó`̀é`̀dG  á«é«JGôà°S’G
 á«ª∏Y  á`̀£`̀N  ≥``̀ah  áWô°û∏d  á«μ∏ªdG
 á«æeC’G  äÉjóëàdG  πX  »a  ,á°ShQóe
 Éeh »Wô°ûdG πª©dG Qƒ£Jh Iô°UÉ©ªdG
 πc  πª°T  Qƒ£J  ø`̀e  áªjôédG  √ó¡°ûJ

 IQhô°V  Ωõ∏à°ùj  …òdG  ôeC’G  ,É¡ÑfGƒL
 »Wô°ûdG  Ö`̀jQó`̀à`̀dGh  º«∏©àdG  ôjƒ£J
 áWô°T  π``̀LQ  AÉ`̀æ`̀H  ¿Éª°†d  »``̀æ``̀eC’Gh
 IAÉØc  πμH  ¬JÉÑLGƒH  ΩÉ«≤dG  ≈∏Y  QOÉb

.QGóàbGh
 ¢ù«FQ  ó```̀cCG  ,´É``ª``à``L’G  ∫Ó```̀Nh
 ¿Éª°V ¬fCÉ°T øe Ée πc ô«aƒJ ¢ù∏éªdG

 äÉeóN  ôjƒ£Jh  º`̀YO  »a  QGôªà°S’G
 ™e  ,»`̀fhô`̀à`̀μ`̀dE’G  Ö`̀jQó`̀à`̀dGh  º«∏©àdG
 á«ª∏©dG  IOÉ``̀ª``̀dG  É¡æ«ª°†J  IQhô``̀°``̀V
 º∏©àdG  ±Gó````̀gCG  ≥«≤ëàd  á`̀Ñ`̀°`̀SÉ`̀æ`̀ª`̀dG
 IOƒ```L õ``jõ``©``J π`̀ Ø`̀μ`̀ j É``ª``H ó``©``H ø```Y
 ™e  ≥aGƒàjh  ò«eÓà∏d  Ωó≤ªdG  º«∏©àdG
 á«ªjOÉcCÓd  Ió`̀jó`̀é`̀dG  á«é«JGôà°S’G
 PÉØfEG  »`̀a  ø``̀eC’G  ∫É`̀LQ  QhO  ºYój  ÉªH

.¿ƒfÉ≤dG
 á«ªgCG  ,´É`̀ª`̀à`̀L’G  ¢`̀Vô`̀©`̀à`̀°`̀SGh
 »dÉgC’G  ™e  π°UGƒàdG  èeÉfôH  π«©ØJ
 OÉéjEG  ≈`̀dEG  ±ó¡j  …ò`̀dGh  ,¬∏ªY  á«dBGh
 ò«eÓàdG  »`̀dÉ`̀gCG  ™e  π°UGƒà∏d  á∏«°Sh
 ácGô°û∏d  Gõ`̀jõ`̀©`̀J  ∂``̀dPh  ø«jôμ°ù©dG

.á«aÉØ°ûdG CGóÑªd É≤«≤ëJh á«©ªàéªdG
 Üô```̀YCG ,´É``̀ª``̀à``̀L’G ΩÉ``̀à``̀N »```̀ah
 ¢ù∏éªdG  ¢ù«FQ  ΩÉ`̀©`̀dG  ø``̀eC’G  ¢ù«FQ
 áWô°û∏d  á«μ∏ªdG  á«ªjOÉcCÓd  »ª∏©dG
 Ée  ≈∏Y  ¢ù∏éªdG  AÉ°†YC’  √ôjó≤J  øY
 π«Ñ°S  »a  á°ü∏îe  Oƒ¡L  øe  ¬fƒdòÑj
 á«ÑjQóàdGh á«ª«∏©àdG á«∏ª©dÉH AÉ≤JQ’G

.á«ªjOÉcC’ÉH

 á`̀jò`̀«`̀Ø`̀æ`̀à`̀dG äGƒ``̀£``̀î``̀dG ¢`̀Vô`̀©`̀à`̀°`̀ù`̀j ΩÉ``̀©``̀ dG ø````̀ eC’G ¢`̀ ù`̀ «`̀ FQ
á``̀Wô``̀°``̀û``̀dG á```̀ «```̀ ª```̀ jOÉ```̀ cCG á``̀ «``̀é``̀«``̀JGô``̀ à``̀ °``̀ SG ø``̀«``̀°``̀Tó``̀à``̀d

.ΩÉ©dG øeC’G ¢ù«FQ |

»∏Y áªWÉa :âÑàc
 áëaÉμªd  »æWƒdG  ≥jôØdG  ø∏YCG
 z19-ó```«```aƒ```c{ É```̀fhQƒ```̀c ¢``̀Shô``̀«``̀a
 á``jQÉ``é``à``dG äÓ``̀ë``̀ª``̀dG π```̀c ¥Ó``````̀ZEG
 23  øe  GQÉÑàYG  ø«eOÉb  ø«YƒÑ°SC’
 ,πÑ≤ªdG  ƒjÉe  7  ≈`̀dEG  …QÉédG  πjôHCG
 í«àj  »`̀fhô`̀à`̀μ`̀ dEG  ™`̀bƒ`̀e  ø`̀«`̀°`̀Tó`̀Jh
 ájQÉéàdG  äÉ°ù°SDƒªdGh  äÉcô°û∏d
 º°†jh  É¡JÉéàæeh  É¡©∏°ùd  èjhôàdG
 ∫ÓN ∂dP AÉL ,¿B’G ≈àM ácô°T 100
 ≥jôØdG √ó≤Y …òdG »Øë°üdG ôªJDƒªdG
 ÉfhQƒc  ¢Shô«a  áëaÉμªd  »æWƒdG
 õcôe  »a  ¢ùeCG  AÉ°ùe  z19-ó`̀«`̀aƒ`̀c{
 á«Ñ£dG çƒëÑdGh ÖjQóà∏d ó¡©dG »dh
 ±ƒ`̀bƒ`̀∏`̀d  …ô`̀μ`̀°`̀ù`̀©`̀dG  ≈Ø°ûà°ùªdÉH
 ∞∏àîeh  ¢Shô«ØdG  äGQƒ`̀£`̀J  ≈∏Y

.¬H á≤∏©àªdG äGóéà°ùªdG
 øY  ôªJDƒªdG  ∫ÓN  ∞°ûμdG  ºJh
 »`̀fhô`̀à`̀μ`̀dEG  »``̀dhO  »`̀Ñ`̀W  ≈≤à∏e  ó`̀≤`̀Y
 ΩOÉ≤dG  âÑ°ùdG  øjôëÑdG  áμ∏ªe  √ÉYôJ
 øe  ø««FÉ°üNCGh  AGô`̀Ñ`̀N  ácQÉ°ûªH
 åëHh  á°ûbÉæªd  ºdÉ©dG  ∫hO  ∞∏àîe
 .19  ó«aƒc  ¢Shô«a  äGóéà°ùe  ôNBG
 á«æjôëÑdG áHôéàdG ¢VôY ºà«°S Éª«a
 ÜQÉéàdGh  äGôÑîdG  ∫OÉ`̀Ñ`̀Jh  ¬dÓN
 ≥`̀jô`̀Ø`̀dG ó````̀cCGh ,É`̀¡`̀æ`̀e IOÉ``Ø``à``°``S’Gh
 ø««æjôëÑdG  AÓ``̀LEG  Iô`̀«`̀Jh  ™jô°ùJ
 OóY  IOÉ```̀jRh  êQÉ`̀î`̀ dG  »`̀a  ø«≤dÉ©dG
 äÓ`̀MQ  4  ô««°ùJ  É`̀¡`̀æ`̀eh  äÓ`̀Mô`̀ dG
 ,¿GôjEG »a ø«≤dÉ©dG AÓLE’ á«YƒÑ°SCG
 AÓ``̀LE’G  äÓ``̀MQ  ô``̀NBG  ¿ƒμà°S  Éª«a
 Éë°Vƒe ,ƒjÉe 7 êQÉîdG »a øjôëÑ∏d
 »a  Gô«Ñc  ÉWƒ°T  â≤≤M  øjôëÑdG  ¿CG
 ÉfhQƒc  ¢Shô«ØH  ø«HÉ°üªdG  êÓ`̀Y

 .ø«aÉ©àªdG ΩO ÉeRÓÑH z19 ó«aƒc{
 á≤FÉa  áë°üdG  Iô```jRh  äó```̀cCGh
 ≈∏Y  AÉ`̀æ`̀H  ¬``̀fCG  ídÉ°üdG  ó«©°S  âæH
 »Ñ£dG  »`̀æ`̀Wƒ`̀dG  ≥`̀jô`̀Ø`̀dG  äÉ`̀«`̀°`̀Uƒ`̀J
-ó«aƒc{  ÉfhQƒc  ¢Shô«Ød  …ó°üà∏d
 Oó©H ΩGõàd’G IQhô°V ó«cCÉJ ºJ ,z19
 á∏ãªàªdG  á`̀jRGô`̀à`̀M’G  ô«HGóàdG  ø`̀e
 ≈∏Y  QÉ`̀£`̀aE’G  äÉ©ªéJ  QÉ°üàNG  »a
 ,Iô`̀«`̀¨`̀°`̀ü`̀dG á`̀«`̀∏`̀FÉ`̀©`̀dG äÉ`̀©`̀ª`̀é`̀à`̀dG
 ¢ùdÉéªdGh  äÉ`̀≤`̀Ñ`̀¨`̀dG  á`̀ eÉ`̀ bEG  Ωó``̀Yh
 ó`̀FGƒ`̀e á``̀eÉ``̀bEG Ωó```̀Yh ,á`̀«`̀fÉ`̀°`̀†`̀eô`̀dG
 ,áeÉ©dG  ø`̀cÉ`̀eC’G  »a  ºFÉ°üdG  QÉ`̀£`̀aEG
 ¿ƒ`̀YÉ`̀bô`̀≤`̀dG  äÉ©ªéJ  á``eÉ``bEG  Ωó``̀Yh
 ºFÉ°üdG QÉ£aEG ™jRƒJ ΩóYh ,´GOƒdGh
 ∑É`̀°`̀û`̀cCG ∫Gó`̀Ñ`̀à`̀°`̀SGh ,äÉ`̀ bô`̀£`̀ dG »`̀a
 äÉ°üæªdÉ`H  É¡JÉ©jRƒJh  ô£ØdG  IÉcR
 áë°Vƒe  ,á«fhôàμdE’G  äÉ≤«Ñ£àdGh
 á«æ©ªdG  äÉ`̀¡`̀é`̀dG  π`̀ ch  IQGRƒ```̀dG  ¿CG
 ≈`̀dEG  á`̀«`̀eGô`̀dG  ÉgOƒ¡L  »`̀a  Iôªà°ùe
-ó«aƒc{  É`̀fhQƒ`̀c  ¢Shô«a  á¡LGƒe
 º¡°ùj  ÉªH  √QÉ°ûàfG  øe  óëdGh  z19
 á`̀eÓ`̀°`̀Sh á`̀ë`̀°`̀U ≈`̀∏`̀Y ®É`̀Ø`̀ë`̀dG »``̀a

.ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒªdG
 ¿hÉ©àdG  πÑ°S  ¿CG  ≈`̀dEG  äQÉ°TCGh
 »é«∏îdG  ¿hÉ©àdG  ¢ù∏ée  ∫hO  ™e
 »YƒÑ°SCG ´ÉªàLG ó≤Y ºàj PEG Iôªà°ùe
 §£îdG  á©HÉàªd  AGQRƒ`̀dG  AÓch  ø«H
 ™e  ¢`̀Shô`̀«`̀Ø`̀dG  á¡HÉéªd  á«é«∏îdG
 »ë°üdG  ™°Vƒ∏d  »eƒj  ôjô≤J  ™°Vh
 QGôªà°SG  á«ªgCG  Ió`̀cDƒ`̀e  ,»é«∏îdG
 ò«ØæàH  »`̀YGƒ`̀dG  ™ªàéªdG  ácQÉ°ûe
 IQOÉ`̀°`̀ü`̀dG äGQGô``̀≤``̀ dGh äÉ`̀¡`̀«`̀Lƒ`̀à`̀dG
 »a  øjôëÑdG  ≥jôa  ìÉéf  ¢SÉ°SCG  ƒg
 äOó°Th  .ádhòÑªdG  √Oƒ¡L  ∞∏àîe
 ΩGõàdG  IQhô°V  ≈∏Y  áë°üdG  Iô`̀jRh
 πμd  º`̀«`̀∏`̀°`̀ù`̀dG  ≥`̀«`̀Ñ`̀£`̀à`̀dÉ`̀H  ™`̀«`̀ª`̀é`̀dG
 ájÉ¡f  »``̀a  Ö`̀°`̀ü`̀J  »``à``dG  äGQGô```̀≤```̀dG
 OGô````̀aCG π``̀c á`̀ë`̀∏`̀°`̀ü`̀e »``̀a ±É``̀£``̀ª``̀dG

 .™ªàéªdG
 ô¡°T  ∫ƒ∏M  Üôb  ™e  ¬`̀fEG  âdÉbh

 ô¡°ûdG Gò¡H ºμd  ∑QÉÑf ÉæfEÉa ,¿É°†eQ
 ™ªàéªdG OGôaCG πc øe ø«∏eBG ,π«°†ØdG
 ô¡°ûdG  Gòg  »a  Oƒ¡édG  √òg  OÉæ°SEÉH
 »©ªàéªdG  ∑ƒ`̀∏`̀°`̀ù`̀dG  ô`̀Ñ`̀Y  º`̀jô`̀μ`̀ dG
 ΩGõàd’G  á∏°UGƒe  ∫Ó`̀N  øe  »YGƒdG
 ∫ƒ°Uƒ∏d  äÉª«∏©àdGh  äGQGô`̀≤`̀ dÉ`̀ H
 ¿CÉH  ágƒæe  ,IOƒ°ûæªdG  ±GógC’G  ≈dEG
 π«°†ØdG ô¡°ûdG Gòg »a »YƒdG õjõ©J
 ™ªàéªdG Gòg »a Oôa πc á«dhDƒ°ùe ƒg
 ,¢Shô«ØdG  QÉ°ûàfG  QÉ°ùëfG  ≈àM
 äGQGô`̀≤`̀ dÉ`̀H √ó`̀«`̀≤`̀J ∫Ó``̀N ø`̀e ∂``̀ dPh
 äÉ¡édG  ø`̀e  IQOÉ`̀°`̀ü`̀dG  äÉª«∏©àdGh
 G kôNDƒe IQOÉ°üdG äGQGô≤dGh á«ª°SôdG
 áeÓ°Sh áë°U ≈∏Y ®ÉØëdG πLCG øe

.¿É°†eQ ô¡°T ∫ÓN ™«ªédG

 èjhôàd »fhôàμdEG ™bƒe

ájQÉéàdG ™∏°ùdG
 ó°TGQ  øH  ójGR  ∞°ûc  ¬ÑfÉL  øe
 IQÉéàdGh  áYÉæ°üdG  ô`̀ jRh  »fÉjõdG
 IQÉéà∏d  ΩÉ¶f ø«°TóJ øY áMÉ«°ùdGh
 »fhôàμdEG  ™`̀bƒ`̀e  ôÑY  á`̀«`̀fhô`̀à`̀μ`̀dE’G
 ™e  É`` kæ``eGõ``J  www.mall.bh
 ¢`̀ù`̀«`̀ª`̀î`̀dG Ωƒ```̀ j äÓ``̀ë``̀ª``̀dG ¥Ó`````̀ZEG
 ¢VôY  øe  äÉcô°ûdG  øμª«°S  …ò`̀dGh
 ,ø«μ∏¡à°ùª∏d  É¡JÉeóNh  É¡JÉéàæe
 IQGRƒ``̀ dG  πÑb  ø`̀e  ¬ª«ª°üJ  º`̀J  ó`̀ bh
 ,É kfÉée  äÉcô°û∏d  ¬JÉeóN  Ωó≤«°Sh
 ≈dEG áª°†æªdG äÉcô°ûdG OóY π°Uh PEG
 100  ≈dEG  á«fhôàμdE’G  IQÉéàdG  ΩÉ¶f

.ácô°T
 äÉ`̀cô`̀°`̀û`̀dG π``̀c »``fÉ``jõ``dG É```̀YOh
 á£°SƒàªdGh  Iô«¨°üdG  ¢`̀ü`̀NC’É`̀Hh
 ™e π`̀°`̀UGƒ`̀à`̀dG ô`̀Ñ`̀Y ΩÉ`̀ª`̀°`̀†`̀f’G ≈``̀ dEG
 IQGRƒ``̀dÉ``̀H  äÉ`̀eƒ`̀∏`̀©`̀ª`̀dG  º`̀¶`̀f  IQGOEG
 hCG  17574972  ≈`̀∏`̀Y  ∫É`̀ °`̀ü`̀J’É`̀H
mall@  »`̀fhô`̀à`̀μ`̀dE’G  ójôÑdG  ôÑY
 ≈``̀ dEG  É``̀à``̀a’  ,moic.gov.bh
 á«°û«àØàdG  äÓªëdG  ∞«ãμJ  QGôªà°SG
 ájQÉéàdG  äÉ©ªéªdGh  ∫ÉëªdG  πμd
 ò`̀«`̀Ø`̀æ`̀à`̀H É``̀¡``̀eGõ``̀à``̀dG ø```̀e ó```̀cCÉ```̀à```̀dGh
 ô«HGóàdGh  á`̀jRGô`̀à`̀M’G  äGAGô````̀LE’G
 ¢Shô«ØdG  QÉ°ûàfG  øe  óë∏d  á«FÉbƒdG
 ,™«ªédG  áeÓ°Sh  áë°U  ßØëj  ÉªH
 ≈`̀dEG  ø«æWGƒªdG  π`̀c  ¬JOÉ©°S  É``̀YOh
 äÉØdÉîe  …CG  ø`̀Y  ÆÓ```̀HE’G  IQhô`̀°`̀V
 º«∏°ùdG  ≥«Ñ£àdG  ¿Éª°†d  äGRhÉéJh
 ájÉbƒ∏d  ájRGôàM’G  äGAGô`̀LE’G  √ò¡d

.¢Shô«ØdG øe
 ¿hõîªdG  ôaGƒJ  »fÉjõdG  ó`̀cCGh
 ∑QÉÑªdG  ¿É°†eQ  ô¡°T  ∫ÓN  »FGò¨dG
 ¿CGh  ,É```̀ fhQƒ```̀ c  ¢``̀Shô``̀«``̀a  π``̀X  »``̀ a
 ™e  ≥«°ùæàdG  »`̀a  Iôªà°ùe  IQGRƒ```dG
 ôaƒJ  øe  ócCÉà∏d  á«æ©ªdG  äÉ¡édG  πc
.á«∏ëªdG ¥ƒ°ùdG »a ™∏°ùdGh ájòZC’G

 óëdG  Oƒ¡éd  Gõjõ©J  ¬fCÉH  √ƒfh
 ºà«°S ¬`̀fEÉ`̀a  ¢`̀Shô`̀«`̀Ø`̀dG  QÉ`̀°`̀û`̀à`̀fG  ø`̀e
 ájQÉéàdG äÓëªdG πc ¥ÓZEG IOhÉ©e
 ƒjÉe  7 ≈`̀ dEG  …QÉ`̀é`̀dG  π`̀jô`̀HCG  23 øe
 ôÑjÉ¡dG  ∂`̀dP  ø`̀e  ≈æãà°ùjh  ,πÑ≤ªdG
 äGOGôÑdGh ,âcQÉe ôHƒ°ùdGh ,âcQÉe
 äGhGô°†îdG  ™«H  ∫Éëeh ,ä’É≤ÑdGh
 ,á``LRÉ``£``dG Ωƒ``̀ë``̀∏``̀dGh ∑É``̀ ª``̀ °``̀ SC’Gh
 äÉ£ëeh ,á«dB’Gh ájhó«dG õHÉîªdGh
 RÉ¨dG  áÄÑ©J  ∫É`̀ë`̀eh  Oƒ`̀bƒ`̀dG  áÄÑ©J
 äGOÉ«©dGh  äÉ«Ø°ûà°ùªdG  ,»©«Ñ£dG
 ,äGQÉ`̀¶`̀æ`̀dG ∫É`̀ë`̀eh äÉ`̀«`̀dó`̀«`̀°`̀ü`̀dGh
 ∫É``̀ë``̀eh ±QÉ``̀ °``̀ü``̀ª``̀ dGh ∑ƒ```æ```Ñ```dGh
 ÖJÉμªdGh  ,™`̀fÉ`̀°`̀ü`̀ª`̀dGh  ,á`̀aGô`̀°`̀ü`̀dG
 ,äÉcô°ûdGh  äÉ°ù°SDƒª∏d  á````jQGOE’G
 πμ°ûH  É`̀¡`̀WÉ`̀°`̀û`̀f  π`̀°`̀ü`̀à`̀j  ’  »``̀à``̀dGh
 á∏eÉ©dG ∫ÉëªdGh ,øFÉHõdG ™e ô°TÉÑe
 ™FÉ°†ÑdG  ô`̀jó`̀°`̀ü`̀Jh  OGô`̀«`̀à`̀°`̀SG  »``̀a
 í«∏°üJ äÉLGôch ¢TQhh ,É¡©jRƒJh

 ™£b ∫É``ë``eh äÉ`̀Ñ`̀cô`̀ª`̀dG  á`̀fÉ`̀«`̀°`̀Uh
.áfÉ«°üdGh äGAÉ°ûfE’G ´É£bh ,QÉ«¨dG
 ôªà°ù«°S ¬fCG ≈dEG »fÉjõdG QÉ°TCGh
 ä’É`̀°`̀U  π```̀ch  É`̀ª`̀æ`̀«`̀°`̀ù`̀dG  QhO  ≥`̀∏`̀Z
 õ`̀ cGô`̀ª`̀ dGh ,É``¡``d á`̀©`̀HÉ`̀à`̀ dG ¢`̀Vô`̀©`̀ dG
 á«HôàdG  ä’É°Uh  á°UÉîdG  á«°VÉjôdG
 áMÉÑ°ùdG  ∑ô``̀ Hh  á`̀°`̀UÉ`̀î`̀dG  á`̀«`̀fó`̀Ñ`̀dG
 á`̀«`̀¡`̀«`̀aô`̀à`̀dG ÜÉ````̀©````̀ dC’Gh á``̀°``̀UÉ``̀î``̀dG
 QÉ°üàbGh á°û«°ûdG »gÉ≤eh ,á°UÉîdG
 øe §≤a áª©WC’G ºjó≤J ≈∏Y É¡à£°ûfCG
 ,π«°UƒàdGh á«LQÉîdG äÉÑ∏£dG ∫ÓN
 »a QGô``̀ª``̀à``̀°``̀S’Gh ,äÉ``̀fƒ``̀dÉ``̀°``̀ü``̀dGh
 äÉeóîdGh  äGAGô```̀LE’G  ¢†©H  ∞`̀bh
 äÉ°ù°SDƒªdÉH  áFQÉ£dG  ô«Z  á«ë°üdG
 QGô`̀ª`̀à`̀°`̀S’Gh ,á`̀°`̀UÉ`̀î`̀dG á`̀«`̀ë`̀°`̀ü`̀dG
 íàa  ø`̀e  áYÉ°S  ∫hCG  ¢ü«°üîJ  »`̀a
 QÉÑμd  ø`̀jƒ`̀ª`̀à`̀dGh  á``̀jò``̀ZC’G  äÓ`̀ë`̀e
 π«∏≤àd  §≤a  πeGƒëdG  AÉ°ùædGh  ø°ùdG
 ™æe »``a QGô`̀ª`̀ à`̀ °`̀ S’Gh ,á`̀£`̀dÉ`̀î`̀ª`̀dG
 »a  ¢UÉî°TCG  5  øe  ôãcC’  äÉ©ªéàdG
 ΩGõàd’G  QGôªà°SGh  áeÉ©dG  ø`̀cÉ`̀eC’G
 ´É£à°ùªdG  Qó≤H  ∫õæªdG  »a  AÉ≤ÑdÉH
 QGôªà°S’G ,§≤a IQhô°†∏d êhôîdGh
 ø«ª«≤ªdGh  ø«æWGƒªdG  πc  ΩGõ`̀dEG  »a
 ¬LƒdG  äÉ`̀eÉ`̀ª`̀ch  á`̀©`̀æ`̀bC’G  AGó``JQÉ``H
 ìÉ`̀ª`̀°`̀ù`̀ dGh ,á``̀eÉ``̀©``̀dG ø```̀cÉ```̀eC’G »``̀ a
 äÉcô°ûH  á°UÉîdG  äÉeóîdG  õcGôªd
 øFÉHõdG  äÉeóN  ºjó≤àH  ä’É°üJ’G
 iƒ°ü≤dG  äGQhô°†∏d  ô°TÉÑe  πμ°ûH
.»YÉªàL’G óYÉÑàdG ô«HGóàH òNC’G ™e
 á£°ûfCG  QÉ°üàbG  ô`̀jRƒ`̀dG  ó``̀cCGh
 »àdG  á«YÉæ°üdGh  ájQÉéàdG  ∫ÉëªdG
 Iô`̀°`̀TÉ`̀Ñ`̀e  äÉ``̀eó``̀N  hCG  É`̀ k©`̀∏`̀°`̀S  Ωó`̀≤`̀ J
 ¥ô£dÉH  ™«ÑdG  äÉ«∏ªY  ≈∏Y  øFÉHõ∏d
 á`̀eó`̀N ∫Ó````N ø````eh á``̀«``̀fhô``̀à``̀μ``̀dE’G
 √ò`̀g  ¥Ó```̀ZEG  ™`̀e  ™FÉ°†ÑdG  π«°UƒJ

.IôàØdG √òg ∫ÓN ∫ÉëªdG
 øY »`̀fÉ`̀ jõ`̀ dG ô``̀jRƒ``̀dG Üô````̀YCGh
 …ò``̀dG ø`̀«`̀Yƒ`̀£`̀à`̀ª`̀dG ™`̀«`̀ª`̀é`̀d √ô`̀μ`̀°`̀T
 á`̀YÉ`̀æ`̀°`̀ü`̀dG  IQGRh  Oƒ``̀¡``̀L  Gƒ``̀ ª``̀ YO
 ø«ªYGódG  πμdh  áMÉ«°ùdGh  IQÉéàdGh
 º¡eÉ¡°SEGh á°ü∏îªdG á«æWƒdG Oƒ¡é∏d
 ≈dEG Éàa’ ,¢Shô«ØdG Gò¡d …ó°üàdG »a
 ≥«°ùæàdGh  ¿hÉ©àdG  á∏°UGƒe  á«ªgCG
 ≥jôØdG ìhôH πª©dGh äÉ¡édG πc ™e
 ø`̀Wƒ`̀ dG Gò```̀g ß`̀Ø`̀ë`̀j É`̀ ª`̀ H ó```̀MGƒ```̀dG

.¬«æWGƒe áeÓ°Sh
 á«¡àæªdG äÉeÉbE’G ójóéJ

Ωƒ°SQ ¿hO øe
 ¥QÉ`̀W  ≥jôØdG  QÉ`̀°`̀TCG  ¬à¡L  ø`̀e
 ΩÉ©dG  øeC’G ¢ù«FQ ø°ùëdG ø°ùM øH
 á¡LGƒªd  á`̀«`̀æ`̀Wƒ`̀dG  áæé∏dG  ¢`̀ù`̀«`̀FQ
 äÉ¡«Lƒàd  Gò«ØæJ  ¬fCG  ≈dEG  ,çQGƒμdG
 ÖMÉ°U  á°SÉFôH  á«≤«°ùæàdG  áæé∏dG
 øH  ¿Éª∏°S  ô`̀ «`̀ eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG
 Ö`̀FÉ`̀f  ó`̀¡`̀©`̀dG  »``̀ dh á`̀Ø`̀«`̀∏`̀N ∫BG  ó`̀ª`̀M
 ¢ù«Fôd  ∫hC’G  ÖFÉædG  ≈∏YC’G  óFÉ≤dG
 ò«ØæJ  ø`̀e  ócCÉàdÉH  AGQRƒ```̀dG  ¢ù∏ée
 øª°†J  »àdG  ájRGôàM’G  §HGƒ°†dG
 ≥WÉæe  »a  ájOó©dG  áaÉãμdG  ∞«ØîJ
 øª°V  ∂`̀ dPh  ,Ió`̀aGƒ`̀dG  ádÉª©dG  øμ°S
 QÉ°ûàfG  áëaÉμªd  á«æWƒdG  Oƒ¡édG
 ∫hCG ≥jôØdG ó≤Y ó≤a ,ÉfhQƒc ¢Shô«a
 áØ«∏N  ∫BG  ¬∏dGóÑY  øH  ó°TGQ  ï«°ûdG
 É«≤«°ùæJ  ÉYÉªàLG  á`̀«`̀∏`̀NGó`̀dG  ô``̀jRh
 ,á«æ©ªdG  äÉ¡édGh  ø«¶aÉëªdG  ™e
 ™e  ¿hÉ©àdÉH  ¿ƒ¶aÉëªdG  ô°TÉH  PEG
 á«æeC’G  äÉjôjóª∏d  ø«eÉ©dG  AGQóªdG
 ójóëJh  »`̀fGó`̀«`̀ª`̀dG  í°ùªdG  ∫É`̀ ª`̀YCG
 ,É¡æe ádÉª©dG π≤f ºà«°S »àdG ≥WÉæªdG
 ójóëJh É¡«dEG π≤ædG ºà«°S »àdG ∂∏Jh

.á«HÉ©«à°S’G É¡àbÉW
 á«≤«°ùæàdG  á`̀æ`̀é`̀∏`̀dG  ¿EG  ∫É```̀bh
 ≈∏Y  É¡YÉªàLG  ∫Ó`̀N  ¢`̀ù`̀eCG  â`̀≤`̀aGh
 äÉeÉbE’Gh  IQÉjõdG  äGô«°TCÉJ  ójóéJ
 É`̀«`̀fhô`̀à`̀μ`̀dEG á`̀Ø`̀dÉ`̀î`̀ª`̀dGh á`̀«`̀¡`̀à`̀æ`̀ª`̀dG

.Ωƒ°SôdGh äÉeGô¨dG øe É¡FÉØYEGh
 äGAGô``̀LE’G  √ò`̀g  ¿CG  ≈`̀ dEG  âØdh
 ƒg É`̀¡`̀æ`̀e ±ó``̀¡``̀dGh á``̀jRGô``̀à``̀MG »``̀g
 ¬`̀JGP  â`̀bƒ`̀dG  »`̀ah  ™ªàéªdG  ájÉªM
 ÉØ«°†e ,É¡°ùØf IóaGƒdG ádÉª©dG ájÉªM
 IóaGƒdG  ádÉª©dG  øe º¡∏≤f  ºàj  øe ¿CG
 Gƒ`̀°`̀ù`̀«`̀dh ,á`̀ª`̀ FÉ`̀ b ä’É``̀ë``̀H Gƒ`̀°`̀ù`̀«`̀d
 É`̀ ª`̀ fEGh ,á`̀ª`̀FÉ`̀b ä’É``̀ë``̀d ø`̀«`̀£`̀dÉ`̀î`̀e
 PEG  ,á«FÉbh  ájRGôàMG  äGAGô``̀LEG  »g
 »a  ÉªH  QGôªà°SÉH  º¡à¶MÓe  ºà«°S
 á«FGƒ°û©dG  äÉ°UƒëØdG  AGô``LEG  ∂`̀dP
 ΩÉ«≤dGh  IQGôëdG  áLQO  ¢SÉ«bh  ,º¡d
 ™`̀bGƒ`̀ª`̀dG  ∂`̀∏`̀J  »`̀a  º«≤©àdG  ∫É`̀ª`̀YCÉ`̀H
 ΩÉ¶f  Ö°ùëHh  Iôªà°ùe  IQƒ`̀°`̀ü`̀H

.ø«©e
 AGôLE’G Gòg ¿CG ø°ùëdG í°VhCGh
 QÉ°ûàfG øe óëdG Oƒ¡L ºYO »a º¡°ùj
 ¬`̀JGP  â`̀bƒ`̀dG  »`̀ah  É`̀fhQƒ`̀c  ¢Shô«a
 π°†aCG  á«ë°U  äÉeóN  ºjó≤J  ºà«°S
 √ò`̀g  ¿CGh  ,Ió``̀ aGƒ``̀ dG  á`̀dÉ`̀ª`̀©`̀dG  √ò`̀¡`̀d

 ∫É`̀≤`̀à`̀f’G  ºà«°S  á`̀∏`̀jó`̀Ñ`̀dG  ø`̀cÉ`̀°`̀ù`̀ª`̀dG
 ÉgQÉ«àNG  ºJ  óbh  ,πMGôe  ≈∏Y  É¡«dEG
 ¥ôa  πÑb  øe  Égõ«¡éJh  áeÉJ  ájÉæ©H
 äÉeõ∏à°ùªdG πμH á«∏NGódG IQGRh øe
 áHƒ∏£ªdG  á«°û«©ªdG  äÉLÉ«àM’Gh
 ,Ió`̀«`̀L  á«ë°U  IÉ`̀«`̀M  øª°†J  »`̀à`̀dG
 ¿ƒμà°S  øcÉ°ùªdG  √ò`̀g  ¿CÉ``H  Égƒæe
 øe ó`̀cCÉ`̀à`̀∏`̀d »`̀ë`̀°`̀U ±Gô``̀ °``̀ TEG â`̀ë`̀J

.äÉWGôà°T’Gh ô«jÉ©ªdÉH É¡eGõàdG
 ¢üdÉN  ø``̀Y  ø`̀°`̀ù`̀ë`̀dG  Üô`````̀YCGh
 ø`̀jò`̀dG ø`̀ «`̀ª`̀YGó`̀ dG π``̀c ≈````dEG √ô`̀μ`̀ °`̀T
 øe Oó```̀Y ¢`̀ü`̀«`̀°`̀ü`̀î`̀J »``̀a Gƒ`̀ª`̀¡`̀ °`̀SCG
 øμ°S  ®É`̀¶`̀à`̀cG  ∞«Øîàd  »`̀fÉ`̀Ñ`̀ª`̀dG
 ¢ùμ©j É`̀e  ƒ``̀gh ,Ió``̀aGƒ``̀dG  á`̀dÉ`̀ª`̀©`̀dG
 º¡fCGh  º¡æWƒd  AÉ£©dG  »a  º¡°UÓNEG
 øjôëÑdG áμ∏ªe áeóîd ÉªFGO ¿hõgÉL
 äÓªëdG  ájQGôªà°SG  GócDƒe  ,É¡∏gCGh
 áWô°T  É`̀¡`̀H  Ωƒ`̀≤`̀ J  »`̀à`̀dG  á`̀jƒ`̀Yƒ`̀à`̀dG
 IQGRh  ¥ô`̀a  ™e  ¿hÉ©àdÉH  ™ªàéªdG
 áeÉ©dG  IQGOE’G  á∏°UGƒeh  ,áë°üdG
 ô«¡£àdG  äÓ`̀ª`̀ë`̀H  »`̀fó`̀ª`̀dG  ´É`̀aó`̀∏`̀d
 ≈dEG  Éàa’  ,™bGƒªdG  πc  »a  º«≤©àdGh
 »a  ÉgQÉ°ûàfG  π°UGƒJ  áWô°ûdG  ¿CG
 É¡JÉÑLGƒH  á`̀eõ`̀à`̀∏`̀eh  ™`̀bGƒ`̀ª`̀dG  π`̀ c
 ΩGõàd’G  å«M  øe  ¿ƒfÉ≤dG  PÉØfEG  »a
 áeÉ©dG  øcÉeC’G  »a äÉeÉªμdG  AGóJQÉH
 äÉ©ªéàdG ™æeh ájQÉéàdG äÓëªdGh
 ΩGõ``̀à``̀d’Gh ¢`̀UÉ`̀î`̀°`̀TCG 5 ø``e ô``ã``cC’

.»YÉªàL’G óYÉÑàdG ô«jÉ©ªH
 ™`̀ª`̀à`̀é`̀ª`̀dG  ¿EG  ø`̀°`̀ù`̀ë`̀dG  ∫É````̀bh
 ∂dP  â`̀Ñ`̀KCGh  ḿ Gh  ™ªàée  »æjôëÑdG
 ájÉªëd äGAGôLE’ÉH ¬eGõàdG ∫ÓN øe

 Üôb ™e ¬fCÉH Égƒæe ,¬©ªàéeh ¬°ùØf
 IQhô°V  ó«cCÉJ  Öéj  ¿É°†eQ  ô¡°T
 IQOÉ``̀°``̀ü``̀dG äÉ`̀ª`̀«`̀∏`̀©`̀à`̀dÉ`̀H ΩGõ```̀à```̀ d’G
 »`̀YÉ`̀ª`̀à`̀L’G ó`̀YÉ`̀ Ñ`̀ à`̀ dG ¢`̀Uƒ`̀°`̀ü`̀î`̀H
 á¶aÉëªdGh  äÉ`̀eÉ`̀ª`̀μ`̀dG  ΩGó`̀î`̀à`̀°`̀SGh
 Ωó``̀Yh ,á`̀«`̀°`̀ü`̀î`̀°`̀û`̀dG á`̀aÉ`̀¶`̀æ`̀dG ≈`̀∏`̀Y
 ä’É`̀ë`̀∏`̀d  ’EG  ∫õ`̀æ`̀ª`̀dG  ø``e  êhô``̀î``̀dG
 ø`̀cÉ`̀eC’G Ö`̀æ`̀é`̀Jh §`̀≤`̀a á`̀jQhô`̀°`̀†`̀dG
 ™ªéàdG ÖæéJh ,áªMOõªdGh á≤∏¨ªdG
 πgC’G ø«H á∏jƒW Ióªdh Iô«Ñc OGóYCÉH
 ¢ùdÉéªdG áeÉbEG ÖæéJh ,¿ÉμeE’G Qób

.á«fÉ°†eôdG

 ∫É©a ÉeRÓÑdÉH êÓ©dG

øjôëÑdG ≈°Vôe ø«H
 Ωó`̀≤`̀ª`̀dG ó````̀cCG ô````̀NBG Ö``̀fÉ``̀L ø``̀e
 …QÉ°ûà°SG  »fÉ£ë≤dG  ±Éæe  Ö«ÑW
 ≈Ø°ûà°ùªdÉH  á`̀jó`̀©`̀ª`̀dG  ¢```VGô```eC’G
 »æWƒdG  ≥jôØdG  ƒ°†Yh  …ôμ°ù©dG
 ≥jôØdG ¿CG ÉfhQƒc ¢Shô«Ød …ó°üà∏d
 ∫Ó`̀N  √Oƒ`̀¡`̀L  π°UGƒ«°S  »`̀æ`̀Wƒ`̀dG
 ∫Ébh ,∞YÉ°†e πμ°ûHh ¿É°†eQ ô¡°T
 πªëj  ºjôc  ô¡°T  ¿É°†eQ  ô¡°T  ¿EG
 ™ªàéªdG  ¿CGh  ,áæ«fCÉª£dG  ìhQ  ¬©e
 Öéjh  z»``̀YGh  ™ªàée{  »æjôëÑdG
 äÉ«cƒ∏°ùdG  •É`̀ª`̀fCG  ô««¨J  ºàj  ¿CG
 π«°†ØdG  ô¡°ûdG  ∫Ó`̀N  á«YÉªàL’G
 ¬H ô`̀ª`̀j …ò```̀dG …ó`̀ë`̀à`̀dG ≈```̀dEG G kô``¶``f
 ∫ÉÑ≤à°S’  ó©à°ùf  ΩÉ`̀Y  πμa  ,ºdÉ©dG
 ΩÉ©dG  Gò`̀g  ¿É°†eQh  ,¿É°†eQ  ô¡°T
 Éæ«∏Y  Öéjh  zIô°SC’G  ¿É°†eQ{  ƒg
 ,á°üàîªdG  äÉ¡édG  äGQGô`̀b  ≥«Ñ£J

 áëFÉL  ¬LGƒf  øëfh  »JCÉj  …ò``dGh
 É`̀ æ`̀ JGOÉ`̀Y ô`̀«`̀«`̀¨`̀J Ö``̀é``̀jh É```̀fhQƒ```̀c

.¬H ôªf Ée ™e ≥aGƒààd
 ≥∏Zh  íàa  á£N  ¿CG  ≈dEG  QÉ°TCGh
 »a  ø«YƒÑ°SCG  πc  ájQÉéàdG  ∫ÉëªdG
 øe  ó`̀ë`̀dG  ≈``̀dEG  ±ó¡J á∏MôªdG  √ò`̀g
 ∫ó©e  π«∏≤Jh  ,¢`̀Shô`̀«`̀Ø`̀dG  QÉ°ûàfG
 ≈æ©ªH  1  ø`̀e  π`̀ bCG  íÑ°ü«d  ihó`̀©`̀dG
 π≤æJ ’ ¢Shô«ØdÉH áªFÉb ádÉM πc ¿CG
 ƒgh ôNBG  ¢üî°T øe ôãcC’ ihó©dG
 OóY  π«∏≤Jh  ,™Ñàe  »ªdÉY  ¢SÉ«≤e
 π«∏≤J  ≈dEG  áaÉ°VEG  ,áLôëdG  ä’ÉëdG
 ¿CG  É kë°Vƒe  ,áªFÉ≤dG  ä’É`̀ë`̀dG  Oó`̀Y
 ¢Shô«a  ádÓ°S  áaô©ªd  mQÉ`̀L  πª©dG
 ≥jôa ô`̀Ñ`̀Y ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  »``a  É``̀fhQƒ``̀c

.ÜQóe …ôÑîe
 ä’ÉëdG  OGó``̀YCG  ´É`̀Ø`̀JQG  ∫ƒ`̀Mh
 á«°VÉªdG  ™`̀«`̀HÉ`̀°`̀SC’G  ∫Ó``N  áªFÉ≤dG
 ÖÑ°ùH  ∂dP  ¿CG  ≈dEG  »fÉ£ë≤dG  QÉ°TCG
 äÉ¡édG  É¡H  Ωƒ`̀≤`̀J  »`̀à`̀dG  äGQÉ``̀jõ``̀dG
 ∞∏àîe  ≈````̀ dEG  ¢`̀UÉ`̀ °`̀ü`̀ à`̀N’G  äGP
 ¢üëØdG äGóMh ôÑY áμ∏ªªdG ≥WÉæe
 äGQÉ`̀jõ`̀dGh  ∫Éª©dG  øμ°ùd  á∏≤æàªdG
 AGô``````̀LEGh ¥Gƒ```̀°```̀SCÓ```̀d á``̀«``̀fGó``̀«``̀ª``̀dG
 Égƒæe  ,á`̀«`̀FGƒ`̀°`̀û`̀©`̀dG  äÉ`̀°`̀Uƒ`̀ë`̀Ø`̀dG
 âª¡°SCG  äÉ°UƒëØdG  OóY  IOÉ`̀jR  ¿CÉH
 É¡dõYh  áªFÉ≤dG  ä’É`̀ë`̀dG  ô°üM  »a
 á`̀jÉ`̀Yô`̀dGh  êÓ`̀©`̀ dG  É¡«≤∏J  á`̀Yô`̀°`̀Sh
 πeÉ©àdG IAÉØc ≈dEG áaÉ°VE’ÉH ,áeRÓdG
 ƒgh ,√QÉ°ûàfG øe óë∏d ¢Shô«ØdG ™e
 ábÉ£dG  áØYÉ°†e  ió`̀e  ≈∏Y  ô°TDƒe
 äÉ°UƒëØdG  AGô`̀LEG  »a  á«HÉ©«à°S’G
 øe  óëdG  »a  º¡°ùj  ÉªH  ájôÑàîªdG

.¢Shô«ØdG QÉ°ûàfG
 ∞`̀«`̀ã`̀μ`̀J º```̀J ¬`````̀fCG ≈`````̀dEG â``̀Ø``̀ dh
 äÉ«∏ª©d  á``jRGô``à``M’G  äGAGô`````̀LE’G
 á∏ªM  çGó`̀ë`̀à`̀°`̀SG  º``̀J  PEG  ¢`̀ü`̀ë`̀Ø`̀dG
 ø«æWGƒª∏d  »`̀FGƒ`̀°`̀û`̀©`̀dG  ¢`̀ü`̀ë`̀Ø`̀dG
 É≤HÉ°S  ºJ  Ée  ÖfÉL  ≈dEG  ,ø«ª«≤ªdGh
 Ió``̀aGƒ``̀dG á`̀dÉ`̀ª`̀©`̀∏`̀d äÉ`̀°`̀Uƒ`̀ë`̀a ø``̀e
 ÉªH  áÑcôªdG  ≥`̀jô`̀W  ø`̀Y  ¢üëØdGh
 ¢Shô«ØdG QÉ°ûàfG øe óëdG »a º¡°ùj
 ,™«ªédG  á`̀eÓ`̀°`̀Sh  áë°U  ß`̀Ø`̀ë`̀jh
 IQhô``°``V ≈`̀∏`̀Y »`̀fÉ`̀£`̀ë`̀≤`̀dG Oó``̀°``̀Th
 Iô«ÑμdG  á«∏FÉ©dG  äÉ©ªéàdG  ÖæéJ
 »a ÉgQhOh äÉ©ªéàdG ∂∏J IQƒ£îd
 ä’ÉëdG  øe  »gh  ¢Shô«ØdG  ∫É≤àfG

.áμ∏ªªdG »a Égó°UQ ºJ »àdG
 êÓ``̀©``̀dG äGó``é``à``°``ù``e ∫ƒ`````̀Mh
 ¿CG  ≈`̀ dEG  »fÉ£ë≤dG  QÉ`̀°`̀TCG  ÉeRÓÑdÉH
 ¬à«∏YÉa  â`̀Ñ`̀KCG  ó`̀b  ÉeRÓÑdÉH  êÓ`̀©`̀dG
 …ò`̀dGh  ,øjôëÑdG  »a  ≈°VôªdG  ø«H
 ≈∏Y  …ƒàëj  …ò`̀dG  Ωó`̀dG  ÉeRÓÑH  ºJ
 π≤f ¬dÓN øe ºàjh ,IOÉ°†e ΩÉ°ùLCG
 ¢Shô«ØH  áªFÉb  ádÉM  ≈`̀ dEG  ÉeRÓÑdG
 ¢Shô«ØdG ádGREG »a º¡°ùj Ée ÉfhQƒc
 Üô`̀YCGh  ,áªFÉ≤dG  ä’ÉëdG  º°ùL  øe
 ø«YôÑàªdG πμd √ôμ°T øY »fÉ£ë≤dG
 øjòdG ÉfhQƒc ¢Shô«a øe ø«aÉ©àªdG

 ≥jôØdG ™e º¡HhÉéJh º¡fhÉ©J GhóHCG
 ÉfhQƒc  ¢Shô«Ød  …ó°üà∏d  »æWƒdG
 πμd  êÓ©dG  Gòg  ìÉéf  »a  º¡°ùj  ÉªH

.áªFÉ≤dG ä’ÉëdG

 êÓ©d ¢ü°üîàe ≥jôa

∫ÉØWC’G
 IQƒàcódG äócCG iôNCG á¡L øe
 á`̀jQÉ`̀ °`̀û`̀ à`̀ °`̀SG ¿É``̀ª``̀∏``̀°``̀ù``̀dG á`̀ ∏`̀ «`̀ª`̀L
 ¢```VGô```eC’Gh á`̀jó`̀©`̀ª`̀dG ¢```̀VGô```̀eC’G
 »Ñ£dG  á«fÉª∏°ùdG  ™ªéªH  á«æWÉÑdG
 ¿É`̀°`̀†`̀eQ ∫Ó``̀N Oƒ`̀¡`̀é`̀dG á`̀∏`̀°`̀UGƒ`̀e
 ,ÉfhQƒc  ¢Shô«a  QÉ°ûàfG  øe  óë∏d
 πc  ≥«Ñ£J  ¿Éª°V  »a  QGôªà°S’Gh
 ô«HGóàdGh  á`̀jRGô`̀à`̀M’G  äGAGô```̀LE’G
 äÉjƒà°ùªdG  ≈`̀∏`̀YCG  ≥`̀ ah  á`̀«`̀FÉ`̀bƒ`̀dG
 áë°U ßØM »a º¡°ùj ÉªH É¡Ø«ãμJh

.ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒªdG áeÓ°Sh
 ¿Éª∏°ùdG IQƒàcódG â°Vô©à°SGh
 áªFÉ≤dG  ä’Éë∏d  »ë°üdG  ™°VƒdG
 ¿CG  âë°VhCG  PEG  ,É`̀fhQƒ`̀c  ¢Shô«Ød
 ≈`̀ dEG π`̀°`̀Uh á`̀ª`̀FÉ`̀≤`̀dG ä’É``ë``dG Oó``̀Y
 Iô≤à°ùe  É¡©«ªL  áªFÉb  ádÉM  1162
 ¿CGh ,ájÉæ©dG âëJ ø«àdÉM AÉæãà°SÉH
 ôéëdG  øe  GƒLôN  øjòdG  »dÉªLEG
 1384 ≠``̀∏``̀H …RGô```̀à```̀M’G »`̀ë`̀°`̀ü`̀dG
 »`̀aÉ`̀©`̀Jh ,Ωƒ```̀«```̀dG ≈``à``M É`̀°`̀ü`̀î`̀°`̀T
 õ`̀cGô`̀e  ø`̀e  É`̀¡`̀Lhô`̀Nh á`̀dÉ`̀M 783
 É≤jôa  ¿CG  áë°Vƒe  ,êÓ©dGh  ∫õ©dG
 ø«HÉ°üªdG ∫ÉØWC’G ™HÉàj É°ü°üîàe
 ∫ƒ`̀cƒ`̀Jhô`̀Ñ`̀dG  ¢ùØf  º¡©e  ™`̀Ñ`̀à`̀jh
 á∏é°ùªdG  äÉHÉ°UE’G  ¿CGh  »LÓ©dG
 …CG  π`̀é`̀°`̀ù`̀f  º```̀ dh á`̀£`̀«`̀°`̀ù`̀H  â``̀fÉ``̀c

.º¡æ«H Iô«£N äÉØYÉ°†e
 á`̀«`̀ª`̀gCÉ`̀H ¿É`̀ª`̀∏`̀°`̀ù`̀dG â``̀gƒ``̀fh
 ÉªH á`̀«`̀∏`̀FÉ`̀©`̀dG  äÉ`̀©`̀ª`̀é`̀à`̀dG  Ö`̀æ`̀é`̀J
 QÉ`̀ °`̀û`̀ à`̀ fG ø```̀e ó``̀ë``̀ dG »```̀a º`̀¡`̀ °`̀ù`̀j
 IOó°ûe  ,¬æe  ájÉbƒdGh  ¢Shô«ØdG
 äGOÉ``̀°``̀TQE’G ´É`̀Ñ`̀JG IQhô`̀ °`̀V ≈`̀∏`̀Y
 Gò``̀g »```̀a IQOÉ```̀°```̀ü```̀dG á``̀jƒ``̀Yƒ``̀à``̀dG
 QGôªà°S’G  »`̀a  á∏ãªàªdGh  ¿CÉ°ûdG
 AÉªdÉH  ø`̀jó`̀«`̀dG  π°ù¨H  ΩGõ`̀à`̀ d’É`̀H
 ,…QhO  πμ°ûH  G kó`̀«`̀L  ¿ƒ`̀HÉ`̀°`̀ü`̀dGh
 ΩGó``̀î``̀à``̀°``̀SG ≈``̀∏``̀Y ¢``̀Uô``̀ë``̀ dG ™```̀e
 í£°SC’G  ∞«¶æJh  ,øjó«dG  º≤©e
 É¡eGóîà°SG  ºàj  »`̀à`̀dG  AÉ`̀«`̀ °`̀TC’Gh
 G kó`̀«`̀L É`̀¡`̀ª`̀«`̀≤`̀©`̀Jh Qô`̀μ`̀à`̀e π`̀μ`̀°`̀û`̀H
 óæY  ºØdG  á«£¨Jh  ,á`̀jQhO  IQƒ°üH
 πjOÉæªdG  øe  ¢ü∏îàdGh  ,∫É©°ùdG
 ,áë«ë°üdG  á≤jô£dÉH  áeóîà°ùªdG
 »fÉ©j  ¢üî°T  …CG  ¢ùªd  ÖæéJh
 ∫ÉM  »ah  ,∫É©°ùdG  hCG  ≈ªëdG  øe
 ¢üî°T  …CG  ≈∏Y  ¢``VGô``YCG  Qƒ`̀¡`̀X
 ´É``̀Ñ``̀JGh 444``````H ∫É``̀°``̀ü``̀J’G ¬`̀«`̀∏`̀Y
 ,¬«dEG  ≈£©J ±ƒ°S »àdG  äÉª«∏©àdG
 AGó`̀JQG  á«ªgCÉH  Éfô«còJ  Oóéf  Éªc
 á«æ£≤dG  hCG  á«Ñ£dG  ¬LƒdG  äÉeÉªc
 ,É`̀ k«`̀FÉ`̀bh AGô`````LEG ó`̀©`̀j Gò`̀¡`̀ a É`̀¡`̀æ`̀e

 .¢Shô«ØdG øe ájÉbƒdG »a º¡°ùjh

ø«HÉ°üªdG ∫ÉØWC’G êÓ©d ¢ü°üîàe ≥jôah ¬à«∏YÉa âÑKCG ø«aÉ©àªdG ΩO ÉeRÓÑH ≈°VôªdG êÓY
É`̀¡`̀©`̀∏`̀°`̀S è``̀ jhô``̀ à``̀ d á``̀jQÉ``̀é``̀à``̀ dG äÉ``cô``°``û``∏``d »``̀ fhô``̀ à``̀μ``̀ dEG ™``̀ bƒ``̀ e ø``«``°``Tó``J

Ωƒ``̀ °``̀ Sô``̀ dGh äÉ```̀eGô```̀¨```̀dG ø```̀e É```̀ gDhÉ```̀ Ø```̀ YEGh á`̀ «`̀ ¡`̀ à`̀ æ`̀ ª`̀ dG äÉ````̀ eÉ````̀ bE’G ó``̀jó``̀é``̀J

:z19ó«aƒc{ ÉfhQƒc ¢Shô«a áëaÉμªd »æWƒdG ≥jôØdG

ƒjÉe 7 »a êQÉîdG øe ø««æWGƒª∏d AÓLE’G äÓMQ ôNBG



بيانات الخبر
اليوم

التاريخ
الخبر

جهة النشر
الصفحة

العدد
الرابط اإللكتروني

 ô`̀jó`̀e ∫É``̀ ª``̀L »``̀ fÉ``̀g ∑QÉ```̀°```̀T
 øjôëÑdG  áÄ«¡H  q»æWƒdG  ìô°ùªdG
 ´É`̀ª`̀ à`̀L’G »``̀ a QÉ```````̀KB’Gh á`̀aÉ`̀≤`̀ã`̀∏`̀ d
 áaÉ≤ã∏d  á``ª``FGó``dG  á`̀æ`̀é`̀∏`̀d  ó`̀©`̀H  ø``̀Y
 áª¶æªdG  ø``̀Y  á`̀≤`̀ã`̀Ñ`̀æ`̀ª`̀dG  á`̀«`̀Hô`̀©`̀dG
 Ωƒ∏©dGh  áaÉ≤ãdGh  á«Hôà∏d  á«Hô©dG

.(ƒ°ùμdC’G)
 áª∏c  ´É`̀ª`̀à`̀L’G  øª°†J  ó``̀bh
 ôjóªdG  ô`̀ª`̀YCG  ó`̀ dh  óªëe  Qƒàcó∏d
 IQƒàcó∏d  iô``̀NCGh  áª¶æª∏d  ΩÉ`̀©`̀dG
 áªFGódG  áæé∏dG  ¢ù«FQ  ∞°Sƒj  áÑg
 ∫Ó`̀N º``̀J É`̀ª`̀c ,á`̀ «`̀ Hô`̀©`̀ dG á`̀aÉ`̀≤`̀ã`̀∏`̀d
 22```̀ dG IQhó``̀∏``̀d OGó`````̀YE’G ô`̀ª`̀JDƒ`̀ª`̀dG
 á«aÉ≤ãdG  ¿hDƒ`̀°`̀û`̀dG  AGQRh  ôªJDƒªd
 ¬àeÉbEG  ™eõªdGh  »Hô©dG  øWƒdG  »a
 á«Hô©dG  äGQÉ```̀eE’G  á`̀dhó`̀H  »`̀HO  »`̀a
 ∫ÓN ¿ƒcQÉ°ûªdG ¢ûbÉfh .IóëàªdG
 ¿Gó∏ÑdG »a »aÉ≤ãdG ™°VƒdG ´ÉªàL’G

 ôéëdG  äGAGô`̀LEG  Aƒ°V »a á«Hô©dG

 ±Gô°ûà°SGh  …RGô`̀à`̀M’G  »ë°üdG

 πª©∏d  äÉ`̀jƒ`̀dhCÉ`̀c  á`̀≤`̀MÓ`̀dG  Iô`̀à`̀Ø`̀dG

 åjóëJ  ≈``̀ dEG  á`̀aÉ`̀°`̀VE’É`̀H  ,»`̀aÉ`̀≤`̀ã`̀dG

 á«Hô©dG  áaÉ≤ã∏d  á∏eÉ°ûdG  á`̀£`̀î`̀dG

.áFQÉ£dG ´É°VhC’G πX »a Égôjƒ£J

 áaÉ≤ã∏d  øjôëÑdG  áÄ«g  âfÉch
 ≥HÉ°S  mâ`̀bh  »a  âæ°TO  ób  QÉ``̀KB’Gh
 á`̀«`̀aÉ`̀≤`̀ã`̀dG á``£``°``û``fC’G ø``̀e ó``̀jó``̀©``̀dG
 IÉ`̀cÉ`̀ë`̀e »``̀a ∂```̀dPh ,á`̀«`̀fhô`̀à`̀μ`̀ d’G
 ¬«a  ÖÑ°ùJ  …ò``̀dG  ø`̀gGô`̀dG  ™°Vƒ∏d
 óYÉÑàdG  IQhô°Vh  ÉfhQƒc  ¢Shô«a
 ô«aƒJ  ∂`̀ dP  ø«H  ø`̀eh  . q»YÉªàL’G
 á«KGôàdG  ™bGƒª∏d  á«°VGôàaG  äGQÉjR
 ,øjôëÑdG  áμ∏ªe  »`̀a  ∞`̀MÉ`̀à`̀ª`̀dGh
 øe  ójó©dG  π«ªëJ  ≈``̀dEG  á`̀aÉ`̀°`̀VE’É`̀H
 ™`̀bƒ`̀ª`̀dG ≈`̀∏`̀Y á`̀«`̀aÉ`̀≤`̀ã`̀dG äÉ`̀Ø`̀∏`̀ª`̀ dG
 øe  ójó©dG  åHh  áÄ«¡∏d  »fhôàμd’G
 ∂∏ªJ  »`̀à`̀dG  á«≤«°SƒªdG  äÓ`̀Ø`̀ë`̀dG
 IOÉØà°S’G  ±ó¡H  ∂dPh  É¡ãH  ¥ƒ≤M
 ,Qƒ¡ªédG  øe øμªe Qób  ôÑcC’  É¡æe
 πªY á`̀«`̀é`̀«`̀JGô`̀à`̀°`̀SG  ô`̀jƒ`̀£`̀J  º```̀Jh
 π°UGƒàdG πFÉ°Sh »a áÄ«¡dG äÉëØ°U

.á«YÉªàL’G

 Ö«ÑW ≥`̀jô`̀Ø`̀dG  á``jÉ``YQ  â`̀ë`̀J
 áØ«∏N ∫BG  ¬∏dGóÑY øH óªëe ï«°ûdG
 áë°ü∏d  ≈`̀∏`̀YC’G  ¢ù∏éªdG  ¢ù«FQ
 …ó°üà∏d  »æWƒdG  ≥jôØdG  ¢ù«FQ
 (19 ó`̀«`̀aƒ`̀c) É``̀fhQƒ``̀c ¢`̀Shô`̀«`̀Ø`̀d
 »dhódG  »fhôàμdE’G  ≈≤à∏ªdG  ΩÉ≤ oj
 (19  ó«aƒc)  É`̀fhQƒ`̀μ`̀dG  ¢Shô«Ød
 ø«°ü°üîàªdG  øe  áÑîf  ácQÉ°ûªH
 Ωƒj ∂dPh ø««dhódG ø«jQÉ°ûà°S’Gh
 ,…QÉédG πjôHCG 25 ≥aGƒªdG âÑ°ùdG
 á°ùeÉîdG  ≈`̀dEG  áãdÉãdG  áYÉ°ùdG  øe
 –1) øjôëÑdG áμ∏ªe â«bƒàH kAÉ°ùe

.(¢ûàæjôL â«bƒàH kAÉ°ùe 3
 ∫OÉ`̀Ñ`̀J  ≈`̀∏`̀Y  ≈≤à∏ªdG  õ`̀cô`̀jh
 øe  É¡HÉ°ùàcG  º`̀J  »`̀à`̀dG  äGô`̀Ñ`̀î`̀dG
 ∞∏àîe  »a  AÉHƒdG  áHQÉëe  áHôéJ
 »`̀à`̀dG äÉ`̀«`̀é`̀«`̀JGô`̀à`̀°`̀S’Gh ∫hó````̀dG

 ô°ûf »a º¡°ùj Éªe ¬æe óë∏d â©ÑoJG
 ∫hódG iód äGQó≤dG AÉæHh áaô©ªdG

.iôNC’G
 ô``̀NBG ≈`̀≤`̀à`̀∏`̀ª`̀dG ∫hÉ``æ``à``j É`̀ª`̀c
 »a ¢`̀Shô`̀«`̀Ø`̀dG ∫ƒ``̀M äÉ`̀ã`̀jó`̀ë`̀à`̀dG
 á°ûbÉæeh  »aô©ªdG  ∫OÉÑàdG  QÉ``WEG
 ≈`̀dEG  áaÉ°VE’ÉH  á`̀«`̀dhó`̀dG  ÜQÉ`̀é`̀à`̀dG
 AGôÑîdG  ø«H  ô°TÉÑe  ∫É°üJG  ô«aƒJ
 á«ë°üdG  á`̀ jÉ`̀Yô`̀ dG  »`̀«`̀FÉ`̀°`̀ü`̀NCGh
 á°ûbÉæeh  äGQÉ°ùØà°S’G  ≈∏Y  Oô∏d
 õjõ©J  »`̀a  º¡°ùj  ÉªH  äÉãjóëàdG
 Gòg á¡LGƒe »a á«fGó«ªdG º¡JGQób

.…óëàdG
 ¢ü«î°ûàdG  ≈≤à∏ªdG  ¢ûbÉæjh
 äÉjóëàdGh  ¢Shô«Ø∏d  …ôÑàîªdG
 ô`̀NB’  áaÉ°VE’ÉH  ô`̀eC’É`̀H  á£«ëªdG
 ,áMÉàªdG êÓ©dG äGQÉ«N äÉãjóëJ

 ≈∏ã oªdG IQGOE’G ≈∏Y Aƒ°†dG »≤∏j Éªc

 ä’Éë∏d  IõcôªdG  ájÉæ©dG  äGóMƒd
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.¬∏dGóÑY øH óªëe ï«°ûdG |

 øH  ΩÉ°üY  ¢Sóæ¡ªdG  ìô`̀°`̀U
 ∫É`̀¨`̀ °`̀TC’G ô```̀jRh ∞`̀∏`̀N ¬`̀∏`̀dGó`̀Ñ`̀Y
 §«£îàdGh  äÉ`̀jó`̀∏`̀Ñ`̀dG  ¿hDƒ``°``Th
 á«æÑdG  ™`̀jQÉ`̀°`̀û`̀e  ¿CG  »`̀fGô`̀ª`̀©`̀dG
 ,¥ô£dG{  äÉYÉ£≤dG  »a  á«àëàdG
 ,»`̀fÉ`̀Ñ`̀ª`̀dG ,»`̀ë`̀ °`̀ü`̀ dG ±ô``̀°``̀ü``̀dG
 ¢Shô«a ôKEG  ∞bƒàJ ød zäÉjó∏ÑdG
 ≥ah  ô«°ùJ  ∫ÉªYC’G  ¿CGh  ÉfhQƒc
 ≈∏Y G kOó`̀°`̀û`̀e ,»`̀æ`̀eõ`̀dG ∫hó``é``dG
 ä’hÉ≤ªdG äÉcô°T ΩGõàdG IQhô°V
 á`̀jRGô`̀à`̀M’G  äGAGô````̀LE’G  PÉîJÉH
 ø`̀«`̀∏`̀eÉ`̀©`̀dG á`̀jÉ`̀ª`̀ë`̀d á``«``FÉ``bƒ``dGh
 ™`̀jQÉ`̀ °`̀û`̀ª`̀ dG ∞`̀∏`̀ à`̀î`̀e ™``̀bGƒ``̀ª``̀H
 ∂`̀dPh  ,º¡àeÓ°S  ≈∏Y  ®É`̀Ø`̀ë`̀dGh
 á«æWƒdG á∏ªëdG ±GógCG ™e É k«°TÉªJ

 .ÉfhQƒc ¢Shô«a áëaÉμªd
 ∞``̀∏``̀N ô```````̀jRƒ```````̀dG ¬``````````̀Lhh
 πc PÉ``̀î``̀JG ≈```̀dEG äÉ`̀cô`̀°`̀û`̀dG √ò``̀g
 ´É`̀Ñ`̀JÉ`̀H á```̀eRÓ```̀dG äÉ``̀WÉ``̀«``̀à``̀M’G
 ¿GƒjOh  áë°üdG  IQGRh  äÉª«∏©J
 IQhô°V  ó«cCÉJh  á«fóªdG  áeóîdG
 »a ø«∏eÉ©∏d IQGôëdG áLQO ¢SÉ«b
 »°Sóæ¡e øe AGƒ°S ™jQÉ°ûªdG ∂∏J
 ∫ÉªY  ø`̀e  hCG  IQGRƒ```̀dG  »aô°ûeh
 º¡eGõàdGh  ,ä’hÉ`̀≤`̀ª`̀dG  äÉ`̀cô`̀°`̀T
 äÉ``̀eÉ``̀ª``̀ch á```̀©```̀æ```̀bC’G AGó````̀JQÉ````̀H
 ™bGƒe  »a  óLGƒàdG  AÉæKCG  ¬LƒdG
 ôàe á`̀aÉ`̀°`̀ù`̀e ∑ô```̀Jh ,™`̀jQÉ`̀°`̀û`̀ª`̀dG
 ≈dEG  áaÉ°VE’ÉH  ,ô``̀NBGh  πeÉY  ø«H
 óë∏d  ∂`̀dPh  »YƒdG  ô°ûf  IQhô°V
 ,É``fhQƒ``c ¢`̀Shô`̀«`̀a QÉ`̀°`̀û`̀à`̀fG ø``e
 »a »JCÉJ Oƒ¡édG √òg ¿CÉH É kØ«°†e
 ócCÉàdG  ≈∏Y IQGRƒ`̀dG  ¢UôM QÉ`̀WEG

 »a  ø«∏eÉ©dG  ™«ªL  á`̀eÓ`̀°`̀S  ø`̀e

 ≈∏Y  ßaÉëj  ÉªH  ™jQÉ°ûªdG  ∂∏J

 ™jQÉ°ûªdG  √ò`̀g  »`̀a  πª©dG  ô«°S

 »æeõdG  ∫hóédG  ≥ah  ÉgRÉéfEGh

 ΩÉ`̀ à`̀ dG ΩGõ```̀à```̀ d’G ™``̀e É`̀ ¡`̀ d ó`̀©`̀ª`̀ dG

 πc »a áeÓ°ùdGh áë°üdG ô«jÉ©ªH

 .™jQÉ°ûªdG ™bGƒe

 IQGRƒdG ¿CG ≈dEG ôjRƒdG QÉ°TCGh

 äÉcô°T ™e ≥«°ùæàdÉHh äô°TÉH ób

 ¢üëØdG  äGAGôLEG  PÉîJG  áaÉ¶ædG

 π°üa  ∂``̀dò``̀ch  á`̀aÉ`̀¶`̀æ`̀ dG  ∫É`̀ª`̀©`̀ d

 ∫ÓN øe º¡æμ°S ™bGƒe »a ∫Éª©dG

 »fÉÑªdG  ø`̀e  Oó`̀Y  ≈∏Y  º¡©jRƒJ

 »`̀dB’G  ¢ùæμdG  OÉªàYG  ÖfÉL  ≈`̀ dEG

 âeÉb  Éªc  .É«dBG  äÉØ∏îªdG  á`̀dGREGh

 ¥Gƒ°SC’G º«≤©Jh ô«¡£àH IQGRƒdG

 ´QGƒ`̀ °`̀ û`̀ dGh á`̀eÉ`̀©`̀ dG ≥``̀aGô``̀ª``̀dGh

.á∏eÉ°T ájQhO IQƒ°üH

 ¿hDƒ°T  ∞bƒJ  ô`̀jRƒ`̀dG  ó``cCGh

 á«dÉe ≠dÉÑe …CG º∏°ùJ øY äÉjó∏ÑdG

 É`̀ª`̀fEGh …ó`̀≤`̀æ`̀dG ™`̀aó`̀dG ∫Ó``̀N ø`̀e

 äÉeóîdG  ™«ªéd  ™aódG  ¿ƒμ«°S

 hCG  OGó``̀ °``̀ S  Iõ```̀¡```̀LCG  ≥``̀jô``̀W ø``̀Y

.âfôàfE’ÉH

 ¥ƒ``̀ °``̀ù``̀ dG ó``̀«``̀©``̀°``̀U ≈````∏````Yh

 áª°UÉ©dG  á``fÉ``eCG  ¿EÉ``̀ a  …õ`̀cô`̀ª`̀dG

 äGAGô``̀LE’G ø`̀e GOó`̀Y äò`̀î`̀JG ó`̀b

 »a  ø«∏eÉ©dG  ájÉªëd  ájRGôàM’G

 â«bGƒe  ô««¨J  ∫ÓN  øe  ¥ƒ°ùdG

 ™bGƒªdG  ™`̀jRƒ`̀J  IOÉ```̀YEGh  πª©dG

 êhôîdGh ∫ƒNódG á«∏ªY º«¶æJh

 ≈`̀dEG  ΩÉ``̀MOR’G  ™æªj  ÉªH  ¥ƒ°ù∏d

 IQGRh  äÉª«∏©àH  ΩGõàd’G  ÖfÉL

 .¢Uƒ°üîdG Gò¡H áë°üdG

:∫É¨°TC’G ôjRh ..ájRGôàM’G äGAGôLE’G ≈∏Y ójó°ûàdG ™e

ÉfhQƒc ÖÑ°ùH ∞bƒàJ ød á«àëàdG á«æÑdG ™jQÉ``°ûe

 ¥GRôdGóÑY  óªëe  QƒàcódG  ócCG
 »æØdG º«∏©àdG IQGOEG ôjóe »≤jó°üdG
 º«∏©àdGh  á«HôàdG  IQGRƒ`̀H  »æ¡ªdGh
 á∏°UGƒàe  GOƒ¡L  ∫òÑJ  IQGOE’G  ¿CG
 IRõ©ªdG  á«ª«∏©àdG  OGƒªdG  ô«aƒàd
 º«∏©àdG áÑ∏£d ó©H øY ºq∏©àdG á«∏ª©d
 AÉ¡àf’G  ºJ  å«M  ,»æ¡ªdGh  »æØdG
 »fhôàμdEG  ¢``̀SQO  400  OGó```̀YEG  ø`̀e
 á`̀jô`̀¶`̀æ`̀dGh  á«°ü°üîàdG  OGƒ`̀ª`̀∏`̀ d
 áHGƒÑdG  ôÑY  É¡àMÉJE’  ,IófÉ°ùªdGh
 ôjƒ°üJ  ≈``̀ dEG  ká`̀aÉ`̀ °`̀VEG  ,á«ª«∏©àdG
 ,¢SQGóªdG  ¢TQƒH  É k«∏ªY  É k°SQO  23
 ájõcôe  ¢ShQO  ò«ØæJ  ≈∏Y  πª©dGh
 ¿CG ™bƒàªdG øe ,zõª««J{ ≥«Ñ£J ôÑY
 60 …QÉédG ô¡°ûdG ájÉ¡f ÉgOóY ≠∏Ñj

 .ájô¶ædG á«°SÉ°SC’G OGƒª∏d É k°SQO

 áÑ°ùf  ¿CG  »≤jó°üdG  ±É`̀°`̀VCGh
 º«∏©àdG  ¢SQGóªH  áÑ∏£dG  øe  %97
 ≥«Ñ£àdG GhõéfCG ób »æ¡ªdGh »æØdG
 â`̀bƒ`̀dG  »`̀a  º``̀¡``̀FGOCG  º««≤àd  ∫hC’G
 ∫òÑJ …òdG âbƒdG »a ,∂dòd OóëªdG
 π°UGƒàdG  »a  G kOƒ¡L  ¢SQGóªdG  ¬«a
 ΩRÓd ºYódG ºjó≤Jh ,áÑ∏£dG á«≤H ™e

≥«Ñ£àdG AGOCG ∫Éªμà°S’ ,º¡d
 ó`̀b  IQGOE’G  ¿CG  í````̀ °````̀VhCGh
 õ`̀cGô`̀eh  á°ü°üîàe  ¿É`̀é`̀d  â∏μ°T
 á«ª«∏©àdG  OGƒ``̀ª``̀ dG  êÉ``̀ à``̀ fE’  π`̀ª`̀Y
 ,áHPÉédGh  ábƒ°ûªdG  á«fhôàμdE’G
 ,äÉ≤«Ñ£Jh  äGAGô``̀KEGh  ¢`̀ShQO  øe
 ø««°UÉ°üàNG ±Gô°TEÉH ,É¡à©LGôeh
 …hP  ø```̀e  ø`̀«`̀ª`̀∏`̀ ©`̀eh  ø``̀«``̀jƒ``̀Hô``̀J
 É¡©aQ  ±ó¡H  ,IAÉØμdGh  ¢ü°üîàdG

 âªgÉ°S Éªc ,á«ª«∏©àdG áHGƒÑdG ≈∏Y
 ¢ü°üM  ºjó≤àd  OGóYE’G  »a  IQGOE’G
 á«°VÉjôdG øjôëÑdG IÉæb ôÑY IõØ∏àe
 áÑ∏£dG  ∫ƒ°üM  IÉYGôe  ™e  ,á«fÉãdG
 áHƒ∏£ªdG  á«ª«∏©àdG  äÉjÉØμdG  ≈∏Y

.»°SGQódG ΩÉ©dG RÉ«àL’
 IQGOE’G  QhO  ¿CG  ≈``̀ dEG  QÉ``°``TCGh
 OGƒ``̀ª``̀dG ô`̀«`̀aƒ`̀J ≈`̀∏`̀Y ô`̀°`̀ü`̀à`̀≤`̀j º``̀d
 ™`̀°`̀Vh π`̀ª`̀°`̀T É``̀ª``̀ fEGh ,á`̀«`̀ª`̀«`̀∏`̀©`̀à`̀dG
 åëd  ,áë°VGh  πªY  äÉ«é«JGôà°SG
 áHGƒÑdG  øe  QƒeC’G  AÉ«dhCGh  áÑ∏£dG
 á«°VGôàa’G  ∫ƒ°üØdGh  á«ª«∏©àdG
 áMÉàe  ºq∏©J  §FÉ°Sh  ø`̀e  Égô«Zh
 ¢`̀ShQó`̀dG  ø`̀e  Iõ«ªe  á`̀eõ`̀M  ô`̀aƒ`̀J
 ,π`̀ª`̀©`̀dG ™`̀jQÉ`̀°`̀û`̀eh äÉ`̀≤`̀«`̀Ñ`̀£`̀à`̀dGh
 ∞∏e  RÉ`̀é`̀fEG  äÉÑ∏£àe  ∫Éªμà°S’

 √OÉªàYG  ºJ  …òdG  »ªcGôàdG  ÖdÉ£dG
 º«∏©àdG  »a  AGOC’G  º««≤àd  á∏«°Sƒc

.»æ¡ªdGh »æØdG hCG ΩÉ©dG …ƒfÉãdG
 §£îdG πjó©J ºJ ¬fCG í°VhCGh
 ±hô`̀¶`̀dG ™`̀e ΩAÓ`̀à`̀à`̀d ,á`̀«`̀°`̀SGQó`̀dG
 π«dód  Qƒ°üJ  OGó``̀YEG  ™`̀e  ,á`̀æ`̀gGô`̀dG
 OÉ```°```TQE’G äÉ`̀bÉ`̀ °`̀ù`̀e »``̀a Ö``dÉ``£``dG
 ,á«°üî°ûdG  á«ªæàdGh  ¬«LƒàdGh
 »fGó«ªdG  ÖjQóàdG  èeÉfôH  ¥É°ùeh
 äÉ`̀Mô`̀à`̀≤`̀e ™```̀°```̀Vhh ,zø```̀jƒ```̀μ```̀J{
 á`̀ jQGOE’G  äÉÄ«¡dG  äÉØ«∏μJh  ΩÉ¡ªd
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 QƒeC’G  AÉ«dhCGh  ø«ª∏©ªdGh  áÑ∏£dG
 ,á«ª«∏©àdG  á`̀HGƒ`̀Ñ`̀ dG  π«©ØJ  ≈`̀∏`̀Y
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.¥GRôdGóÑY óªëe |

 ƒëf  ºdÉ©dG  ¬«a  ¬éqàj  â`̀bh  »`̀a
 »fhôàμdE’G  AÉ°†ØdG  AGô`̀KEÉ`̀H  ΩÉªàg’G
 á«Ñ∏J  Ωƒ∏©dGh  ±QÉ©ªdG  ´Gƒ`̀fCG  ≈à°ûH
 πX  »a  IójGõàªdG  ™ªàéªdG  äÉLÉëd
 äO qóL  ,»YÉªàL’G  óYÉÑàdG  äGAGô`̀LEG
 É¡àÑàμe QÉKB’Gh áaÉ≤ã∏d  øjôëÑdG áÄ«g
 É`̀¡`̀à`̀jDhQ ø`̀ª`̀°`̀V ∂```̀ dPh á`̀ «`̀ fhô`̀ à`̀μ`̀ dE’G
 áYƒæàe á«ª«∏©Jh á«aÉ≤K äÉbÉH ºjó≤àd

 .É¡JÉ q°üæe ∞∏àîe ≈∏Y Qƒ¡ªé∏d
 á`̀Ñ`̀à`̀μ`̀e{ ≈````̀dEG êƒ```̀dƒ```̀dG ø`̀μ`̀ ª`̀ jh
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 á`̀«`̀fhô`̀à`̀μ`̀ dE’G á`̀Ñ`̀à`̀μ`̀ª`̀dG º`̀°`̀†`̀Jh
 Öàc  øe  áaÉ≤ãdG  áÄ«g  äGQGó°UEG  ôNBG
 ¿ƒ`̀ª`̀à`̀¡`̀ª`̀dG ó`̀é`̀«`̀°`̀Sh .äÉ``̀Yƒ``̀Ñ``̀£``̀eh
 ™`̀«`̀°`̀VGƒ`̀ª`̀dG  ∞∏àîe  ≈`̀∏`̀Y  ´Ó``̀W’É``̀H
 øe  AÉ``̀ HOCGh  ÜÉqàμd  ä’É`̀≤`̀eh  á«aÉ≤ãdG
 º`̀dÉ`̀©`̀dGh »`̀Hô`̀©`̀dG ø`̀Wƒ`̀ dGh ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG
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 ¿ƒ``æ``Ø``dG ø```̀Y ¿ƒ``̀ã``̀MÉ``̀Ñ``̀ dG É`````̀ eCG
 kGOóY  ¿hóé«°ùa  É`̀gOG qhQh  á«∏«μ°ûàdG

 »àdG  á«æØdG  ¢`̀VQÉ`̀©`̀ª`̀dG  äÉÑq«àc  ø`̀e
 áaÉ≤ãdG  áÄ«g  äÉMÉ°ùe  É¡àaÉ°†à°SG
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 ø« qªà¡ª∏d  øμªj  ,ô`̀NBG  ÖfÉL  øe
 øjôëÑdG äÉ¡Lhh ™bGƒe ≈∏Y ± qô©àdÉH
 OóY  ≈∏Y  ´Ó`̀W’G  á«KGôàdGh  á«aÉ≤ãdG
 √òg ºgCG ¢Vô©à°ùJ »àdG äÉÑ«àμdG øe
 Qƒ°Uh á«Øjô©J ¢Uƒ°üf ôÑY ™bGƒªdG
 º`̀gQhó`̀H  ∫É`̀ Ø`̀WC’Gh  .á∏eÉ°Th  IôqÑ©e
 á«fhôàμdE’G  áÑàμªdG  ø`̀e  Ö«°üf  º¡d
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 ´hô°ûe  ø`̀Y  IQOÉ`̀°`̀ü`̀dG  ¢ü°ü≤dG  ø`̀e
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 áª°UÉYh  á`̀«`̀Hô`̀©`̀dG  áaÉ≤ã∏d  áª°UÉY
 Éªc  .»dGƒàdG  ≈∏Y  á«Hô©dG  áMÉ«°ù∏d
 á£°ûfC’G  ∞∏àîe  ≈∏Y  ± qô©àdG  øμªj
 áÄ«g º°SGƒeh äÉfÉLô¡e É¡àe qób »àdG
 »dhódG  øjôëÑdG  ¿ÉLô¡ªc  ,áaÉ≤ãdG
 ,øjôëÑdG  ∞«°U ¿ÉLô¡eh ≈≤«°Sƒª∏d
 øe ,ÜÉàμ∏d »dhódG øjôëÑdG ¢Vô©eh
.äGQƒ°ûæªdGh äÉÑq«àμdG øe OóY ∫ÓN

 á`̀jDhQ  ò«ØæJ  ≈∏Y  áÄ«¡dG  πª©Jh
 ≈∏Y  á«ª«∏©Jh  á«aÉ≤K  á`̀bÉ`̀H  ºjó≤àd
 πμ°ûH  á«fhôàμdE’G  É¡JÉ q°üæe  ∞∏àîe
 »fhôàμdE’G  iƒàëªdG  ´ƒæàjh  .»eƒj
 ø«H  Ée  QÉKB’Gh  áaÉ≤ã∏d  øjôëÑdG  áÄ«¡d
 ä’ƒ`̀Lh  ,á«ªdÉY  äÓ`̀Ø`̀Mh  ¢`̀Vhô`̀Y
 á`̀«`̀î`̀jQÉ`̀à`̀ dG ™``̀bGƒ``̀ª``̀∏``̀d á``̀«``̀°``̀VGô``̀à``̀aG
 ,¢VQÉ©ªdGh QG qhõdG õcGôeh ∞MÉàªdGh
 á«∏YÉØJ  á`̀£`̀°`̀û`̀fCGh  á«≤«KƒJ  ΩÓ````aCGh
 .QÉ`̀ª`̀YC’G  ∞∏àîe  ÖWÉîJ  Qƒ¡ªé∏d
 iƒàëªdG Gòg πc ≈∏Y ´ÓW’G øμªjh
 hCG áÄ«¡∏d »fhôàμdE’G ™bƒªdG ∫ÓN øe
 ≈∏Y áaÉ≤ãdG áÄ«g äÉHÉ°ùM á©HÉàe ôÑY
@  ≈∏Y  »YÉªàL’G  π°UGƒàdG  ™bGƒe

.Culturebah

IójóL äÉaÉ°VEÉH É¡æ«°TóJ äOÉYCG áaÉ≤ãdG áÄ«g

øjôëÑdG »a »fÉ°ùfE’G õéæªdG ±É°ûàc’ ™°ShCG ¥ÉaBG ..á«fhôàμdE’G áaÉ≤ãdG áÑàμe

´ÉªàLG »``a ∑QÉ``°ûj q»æWƒdG ìô``°ùªdG ô``jóe
ó©oH ø``Y á``«Hô©dG á``aÉ≤ã∏d á``ªFGódG á``æé∏dG

.∫ÉªL »fÉg |

áë°ü∏d ≈∏YC’G ¢ù∏éªdG ¢ù«FQ ájÉYôH

 »``̀fhô``̀à``̀μ``̀dE’G »```̀ dhó```̀ dG ≈`̀≤`̀ à`̀ ∏`̀ ª`̀ dG ¥Ó```£```fG
â`̀ Ñ`̀ °`̀ ù`̀ dG É````̀ fhQƒ````̀ c ¢```̀Shô```̀«```̀a á``̀ë``̀aÉ``̀μ``̀ª``̀d

∫Ó¡dG á«©ªL
»æjôëÑdG ôªMC’G 

ó«ªëŸG ó«ª malmahmeed7@gmail.com

 á«ªgCÉH »æjôëÑdG ôªMC’G ∫Ó¡dG á«©ªL ≈dEG ÉæJƒYO ≈∏Y ÉÑ«≤©J

 äOÉaCG ,ÉfhQƒc áëFÉL ∫ÓN πYÉØdG Qƒ°†ëdGh á«©ªàéªdG ácQÉ°ûªdG

 »àdG  á«æWƒdG  äÉ¡édG  áeó≤e  »a  âfÉc  É¡fCÉH  IQƒμ°ûe  á«©ªédG

 »Yƒ£àdGh  …ƒYƒàdGh  …OÉªdG  ºYódG  ¬`̀LhCG  ∞∏àîe  »a  âWôîfG

 áaÉ°VEG  ,ÉfhQƒc ¢Shô«a  áëaÉμªd  á«æWƒdG  Oƒ¡édG  »a »©ªàéªdGh

 â∏é°S  Éªc  ,»ªdÉ©dG  ó«©°üdG  ≈∏Y  á∏°üdG  …P  RQÉ`̀Ñ`̀dG  É`̀gQhO  ≈`̀ dEG

 ,»YÉªàL’G π°UGƒàdG ™bGƒeh áaÉë°üdG »a GRQÉH GQƒ°†M á«©ªédG

 Qƒ¡X  ¿Ó`̀YEG  πÑbh  ,»°VÉªdG  ôjGôÑa  16  ïjQÉàH  á«©ªédG  âeÉb  PEG

 ó≤©H ,´ƒÑ°SCG ƒëæH øjôëÑdG »a ÉfhQƒc ¢Shô«ØH áHÉ°UEG ádÉM ∫hCG

 ∫Ó¡dG »Yƒ£àe QhO ó«cCÉJ ¬dÓN iôL ,ø«Yƒ£àª∏d ™°Sƒe ´ÉªàLG

 ÉfhQƒc  ¢Shô«a  øe  ájÉbƒdG  á«Ø«c  ∫ƒ`̀M  »YƒdG  ô°ûf  »a  ôªMC’G

 OGó©à°S’G áÑgCG ≈∏Y É¡fCG á«©ªédG âæ∏YCG Éªc ,íFGô°ûdG ∞∏àîe iód

 ≈∏Y  á«©ªédG  âª sªYh  ,É¡Ñ∏W  ∫ÉM  »a  IóYÉ°ùªdGh  ¿ƒ©dG  ºjó≤àd

 ¢Shô«a QÉ°ûàfG ∫ƒM äÉeƒ∏©ª∏d ábƒKƒªdG QOÉ°üªdÉH áªFÉb É¡FÉ°†YCG

.ÉfhQƒc

 »æjôëÑdG ôªMC’G ∫Ó¡dG á«©ªL âeób »°VÉªdG ¢SQÉe 20 »ah

 ÉfhQƒc  ¢Shô«a  áëaÉμªd  øjôëÑdG  »a  á«æWƒdG  Oƒ¡é∏d  É«dÉe  ÉªYO

 Ö«∏°ü∏d  »dhódG  OÉëJÓd  É«dÉe  ÉªYO  á«©ªédG  âeób  Éªc  ,óéà°ùªdG

 á¡LGƒªH á°UÉîdG  äÉYôÑàdG  ™ªéH ¢UÉîdG ôªMC’G ∫Ó¡dGh ôªMC’G

 ∫hCG  »æjôëÑdG  ô`̀ª`̀MC’G  ∫Ó`̀¡`̀dG  á«©ªL  â`̀fÉ`̀ch  ,É`̀fhQƒ`̀c  ¢Shô«a

 á©«∏W  »a  áμ∏ªªdG  âJÉH  ∂dòHh  ,AGóædG  Gò¡d  áHÉéà°SÓd  øjQOÉÑªdG

 »fÉ°ùfE’Gh  »KÉZE’G  πª©dG  Oƒ¡L  ºYO  ≈∏Y  πª©J  »àdG  ∫hódG  áªFÉb

.ºdÉ©dG iƒà°ùe ≈∏Y

 IõgÉL  ¿ƒμàd  äÉaÉ©°SE’G  äGQÉ«°S  õ«¡éàH  á«©ªédG  âeÉb  Éªc

 ó©à°ùJ  É«dÉMh  ,É`̀fhQƒ`̀c  ¢Shô«ØH  ≥∏©àj  »æWh  AGó`̀f  …CG  á«Ñ∏àd

 Iô°SCG  ±’BG  á`̀©`̀HQCG  ƒëf  ≈∏Y  á«æ«Y  äGóYÉ°ùe  ™jRƒàd  á«©ªédG

 QÉ`̀WEG  »`̀a  ™jRƒàdG  Gò`̀g  ºàj  ¿CG  ≈∏Y  ¢UôëJh  ,áØØ©àe  á«æjôëH

 â≤∏WCG  Éªc  ,ÉfhQƒc  ¢Shô«a  øe  á«FÉbƒdG  ájRGôàM’G  äGAGô``̀LE’G

 ,á«æWƒdG  äÉ«©ªédG  »Yƒ£àªd  ó©H  øY  ÖjQóàdG  èeÉfôH  á«©ªédG

 ≈∏Y  º¡ÑjQóJ  iô`̀L  ´ƒ£àe  900  ƒëf  ¿B’G  ≈àM  πª°T  …ò``̀ dGh

 á«Ø«ch ,ô«¡£àdGh ihó©dG  áëaÉμeh ,á«dhC’G  äÉaÉ©°SE’G  äÉ«°SÉ°SCG

.∂dP ô«Zh É¡æe ¢ü∏îàdGh á«°üî°ûdG ájÉªëdG á°ùÑdCG ΩGóîà°SG

 á°TQhh  ,á«©ªédG  »Ø©°ùªd  á«ÑjQóJ  á°TQh  á«©ªédG  âeÉbCGh

 π°UGƒàJh .zájÉbƒdG  ÉfhQƒc ¢Shô«a{  ¿Gƒæ©H ø«Yƒ£àª∏d  á«ÑjQóJ

 º¡æe  Ohõà∏d  á°ü°üîàªdG  á«dhódG  äÉ¡édG  ™e  ºFGO  πμ°ûH  á«©ªédG

 ÆÓ`̀HEG  π`̀LCG  øe  ôWÉîªdGh  á``dOC’G  ≈∏Y  áªFÉ≤dG  äGóéà°ùªdG  ôNBÉH

 Éªc  .É¡H  ¥ƒ`̀Kƒ`̀eh  º¡ØdG  á∏¡°Sh  á≤«bO  á«ë°U  äÉeƒ∏©ªH  ¢SÉædG

 ∞ë°üdG  ∞∏àîe  »`̀a  »`̀eÓ`̀YE’G  ÉgQƒ°†M  ø`̀e  á«©ªédG  âØYÉ°V

 ≈dEG  ôªMC’G  ∫Ó¡dG  á«©ªL  ƒYƒ£àe  QOÉ`̀H  Éªc  ,á«ÑæLC’Gh  á«Hô©dG

 ™°SGh  QÉ°ûàfÉH  â«¶M  »àdGh  ,á«Yƒ£àdG  ΩÓ`̀aC’G  øe  ójó©dG  êÉàfEG

.»YÉªàL’G π°UGƒàdG ™bGƒe ≈∏Y

 ™jRƒàH  á«©ªédG  äCGó`̀H  ,πjôHG  19  ,»°VÉªdG  ó`̀MC’G  Ωƒj  »ah

 »a á≤£æe 73 ≈∏Y áYRƒe ,Iô°SCG 4500 ƒëf ≈∏Y á«æ«Y äGóYÉ°ùe

 ó°V IOó°ûe ájRGôàMG äGAGôLEG  §°Sh ,øjôëÑdG  äÉ¶aÉëe ∞∏àîe

.ÉfhQƒc ¢Shô«ØH ihó©dG

 ..QÉμàH’G áª°üH
!Qƒ°†ëdG áª°üH ’

 »a  º¡jód  çó`̀M  É`̀e  á«é«∏N  á``̀dhO  ø`̀e  »Øë°U  ≥jó°U  …hô``̀j
.ô«Ñc πμ°ûH áØ«ë°üdG »a IQGOE’G äô«¨J ¿CG ó©H áØ«ë°üdG

 ™e  IOó©àeh Iô«ãc  äÉbÓY ¬jód  ,§°ûf  Qôëe Éæjód  ¿Éc{  :∫ƒ≤j
 Ée ÖdÉ¨dG »a QÉÑNCÉH »JCÉj ¿Éch ,»fóªdG ™ªàéªdG OGôaCGh ø«dhDƒ°ùªdG
 øY Ö«¨j ’ íÑ°UCG ¬ª°SG ¿CG ≈àM ,áØ«ë°ü∏d »°ù«FôdG â«°ûfÉªdG ¿ƒμJ

.z»eƒj πμ°ûH ≈dhC’G áëØ°üdG
 »a óMGh ôÑîH »JCÉj ÉfÉ«MCG »Øë°üdG ñC’G Gòg :≥jó°üdG …hôj
 Ée  ÖdÉ¨dG  » pah  ,áé°V  çóëjh  ¿RƒdG  π«≤Kh  º°SO  ôÑN  ¬æμd  ,Ωƒ«dG
 ∫õæªdG øe QÉÑNC’G π°Sôj ¿Éch ,∞ë°üdG á«≤H øY áØ«ë°üdG ¬H OôØæJ
 »ah ,äGOhó©e ÉeÉjCG  ’EG áØ«ë°üdG ≈dEG  ô°†ëj ’h ,»fGó«e ¬∏ªY ¿C’
 IQGOE’G  º°üN ÖÑ°ùH A»°T ¬æe ≥Ñj  ºd  ¬ÑJGQ  ¿CG  äóLh ô¡°ûdG  ájÉ¡f

.zÖJGôdG IójóédG
 ∫É≤a  ,º°üÑJ  ’h  ô°†ëJ  ’  ∂`̀fEG  ¬d  ∫Éb  áØ«ë°üdG  »a  ∫hDƒ°ùªdG
 ∫É≤a  ,≈`̀dhC’G  áëØ°üdG  CÓªJh  äGOGôØfG  É¡Ñ∏ZCG  …QÉÑNCG  ¿G  »Øë°üdG

.ô°†ëJ ’ ∂fC’ ∂ÑJGQ øe º°üîj ¬fEG ∫hDƒ°ùªdG
 πª©dG  ∫ƒ°UCG  ±ô©j  ’  ójóédG  ôjóªdG  ¿CG  áKOÉëdG  øe  ógÉ°ûdG
 Éªæ«H  ,º°üÑj  ºd  ¬fC’  ø««Øë°üdG  õ«eCG  óMCG  ÖJGQ  º°üîa  ,»Øë°üdG
 »a ô°ûæJ ’ »àdG √QÉÑNCÉH áØ«ë°üdG á©ª°Sh º¡°SCG ™aôj …òdG ƒg ¿Éc

.iôNCG ∞ë°U
 Ée ºgCG ¿EÉa ,∫õæªdG øe πª©dGh ÉfhQƒc áeRCG ¢û«©f øëfh Ωƒ«dG
 ∞XƒªdG Qƒ°†M ¿CG ƒg ,¢ShQódG óMCG π≤æd hCG ¢SQódG Gòg øe ¬ª∏©àf

.õ«ªe πª©H Ωƒ≤j ¬fCG »æ©j ¢ù«d πª©dG ≈dEG
 Ωó≤j  ¬æμd  ,±ôX …CG  hCG  ¢VôªdG  ÖÑ°ùH  â«ÑdG  øe  ôNBG  πª©j  ób
 ºd πª©dG ≈dEG  ô°†M …òdG ∞XƒªdG Éªæ«H ,á©FGQ GQÉμaCGh GôμàÑe ÓªY

.»eƒj »æ«JhQ πªY §≤a ,∂dòH º≤j
 AÉHô¡μdG  á«fGõ«e  ádhódG  ∞∏μj  Qƒ°†ë∏d  º°üÑj  …òdG  ∞XƒªdG

.Iƒ¡≤dGh »aƒμdGh …É°ûdGh á«ÑàμªdG äGhOC’Gh ÖàμªdGh
 ∞∏μj  ’h Gõ«ªe  ÓªY Ωó≤j  ób  ∫õæªdG  øe  πª©j  …òdG  ¿CG  ≈æ©ªH

.∞«dÉμàdG √òg πc ádhódG
 QÉμaC’G ºjó≤Jh õ«ªàdGh QÉμàH’Éa ,Iô«ãc ¢ShQO É¡d ÉfhQƒc áeRCG
 ’h ô°†ëjh º°üÑj ∞Xƒe 100 øe π°†aCG  ∫õæªdÉH  ∞Xƒªd ábÓîdG

.õ«ªJh QÉμàHG …CG Ωó≤j
.â∏°Uh ádÉ°SôdG ¿ƒμJ ¿CG ≈æªàfh ..ÉfhQƒc ¢ShQO óMCG Gòg

ÊÉjõdG ÜÉgƒdGóÑY ΩÉ°ûg riffa3al3z@gmail.com

 èeÉfôÑdG  äGô`̀°`̀VÉ`̀ë`̀e  øª°V
 OóédG  ø««°SÉeƒ∏Hó∏d  »°ù«°SCÉàdG
 âaÉ°†à°SG  ,á`̀ã`̀dÉ`̀ã`̀dG  ¬àî°ùf  »`̀a
 áØ«∏N ∫BG ∑QÉÑe øH óªëe á«ªjOÉcCG
 ,¢ùeCG  ,á«°SÉeƒ∏HódG  äÉ°SGQó∏d
 ,áØ«∏N  ∫BG  óªëe  øH  RGƒ`̀a  ï«°ûdG
 áμ∏ªªdG iód øjôëÑdG áμ∏ªe ô«Ø°S
 ∫É°üJ’G  ôÑY  AÉ`̀≤`̀d  »`̀a  ,IóëàªdG
 ™e QGƒ```̀M{ »`̀Fô`̀ª`̀dG »`̀fhô`̀à`̀μ`̀ dE’G
 áî«°ûdG IQƒàcódG ácQÉ°ûªH ,zô«Ø°S

 ,áØ«∏N  ∫BG  á`̀Ø`̀«`̀∏`̀N  â`̀æ`̀H  Iô`̀«`̀æ`̀e
 óªëe  á«ªjOÉcC’  …ò«ØæàdG  ôjóªdG
 äÉ`̀°`̀SGQó`̀∏`̀d  áØ«∏N  ∫BG  ∑QÉ`̀Ñ`̀e  ø`̀H
 »a  ø«cQÉ°ûªdGh  ,á«°SÉeƒ∏HódG

.»°ù«°SCÉàdG èeÉfôÑdG
 â``Ñ`` qMQ ,AÉ``̀≤``̀∏``̀ dG á```jGó```H »```a
 âæH Iô`̀«`̀æ`̀e á`̀î`̀«`̀°`̀û`̀dG  IQƒ``à``có``dG
 ï«°ûdG  ô«Ø°ùdÉH  áØ«∏N  ∫BG  áØ«∏N
 káæªãe  ,áØ«∏N  ∫BG  óªëe  øH  RGƒ`̀a
 øe  ¬μ∏àªj  Ée  ºjó≤J  »a  ¬àcQÉ°ûe
 πª©dG  ∫É`̀é`̀e  »`̀a  Iô`̀Ñ`̀Nh  áaô©e
 »a ø`̀«`̀cQÉ`̀°`̀û`̀ª`̀∏`̀d  »`̀°`̀SÉ`̀eƒ`̀∏`̀ Hó`̀ dG

.»°ù«°SCÉàdG èeÉfôÑdG
 øY  ô«Ø°ùdG  ôÑY  ,¬ÑfÉL  ø`̀e
 »a ø`̀«`̀cQÉ`̀°`̀û`̀ª`̀dG AÉ`̀≤`̀∏`̀H ¬`̀JOÉ`̀©`̀°`̀S
 ø««°SÉeƒ∏Hó∏d »°ù«°SCÉàdG èeÉfôÑdG
 √òg  πãe  á«ªgCG  ≈`̀dEG  É kàa’  ,OóédG
 á`̀«`̀ª`̀jOÉ`̀cCG É`̀gó`̀©`̀J »`̀à`̀dG è`̀eGô`̀Ñ`̀dG
 á`̀Ø`̀«`̀∏`̀N  ∫BG  ∑QÉ```̀Ñ```̀e  ø```̀H  ó``ª``ë``e
 OGóYEG  »a  á«°SÉeƒ∏HódG  äÉ°SGQó∏d
 »a õ«ªàdG ≈∏Y IQOÉb á«æWh QOGƒc
 π«ãªJh  »°SÉeƒ∏HódG  πª©dG  ∫Éée
 ∞`̀∏`̀à`̀î`̀e »```̀a ø``̀jô``̀ë``̀Ñ``̀dG á`̀μ`̀∏`̀ª`̀e
 ô«N  á«dhódGh  á«ª«∏bE’G  πaÉëªdG

.π«ãªJ
 Ée  ≈``̀ dEG  ô«Ø°ùdG  ¥ qô`̀£`̀J  ó``̀bh
 É¡JÉã©Hh  á«LQÉîdG  IQGRh  ¬dòÑJ

 Oƒ¡L øe á«∏°üæ≤dGh á«°SÉeƒ∏HódG
 …òdG ≠dÉÑdG ΩÉªàg’G GócDƒe ,áã«ãM
 øH ∞`̀«`̀£`̀∏`̀dGó`̀Ñ`̀Y Qƒ`̀à`̀có`̀dG ¬`̀«`̀dƒ`̀j
 ,á«LQÉîdG  ô`̀jRh  ,»fÉjõdG  ó°TGQ
 ¢`̀ù`̀jô`̀μ`̀Jh Oƒ``̀¡``̀é``̀dG á`̀Ø`̀YÉ`̀°`̀†`̀ª`̀d
 øWƒdG  áeóîd  »°SÉeƒ∏HódG  πª©dG
 πX  »`̀a  Éª«°S  ’h  ,ø`̀«`̀æ`̀WGƒ`̀ª`̀dGh
 »°ûØJ  á`̀eRCG  øe  ºdÉ©dG  ¬¡LGƒj  Ée
 ó«aƒc)  óéà°ùªdG  ÉfhQƒc  ¢Shô«a

.(19
 ï«°ûdG  ô«Ø°ùdG  ¢Vô©à°SGh
 ¬àHôéJ  áØ«∏N  ∫BG  óªëe  øH  RGƒ`̀a
 º¡°SCG  ∞«ch  »eƒμëdG  πª©dG  »a
 »a ô```NBG ≈```dEG m∫É`̀é`̀e ø`̀e ¬`̀dÉ`̀≤`̀à`̀fG
 ¬Jô«°ùeh  »aô©ªdG  ¬fhõîe  AGôKEG
 πª©dG ≈∏Y Aƒ°†dG É k£∏°ùe ,á«æ¡ªdG

 øe  ¬æª°†àj  É``̀eh  »`̀°`̀SÉ`̀eƒ`̀∏`̀Hó`̀dG
.áØ∏àîe äÉjóëJh ¢Uôa

 ≈`̀∏`̀Y ô``«``Ø``°``ù``dG ÜÉ```````̀LCG É``̀ª``̀c
 πÑb  øe  É¡¡«LƒJ  ºJ  »àdG  á∏Ä°SC’G
 »°SÉeƒ∏HódG  QhódG  øY ø«cQÉ°ûªdG
 »a  áμ∏ªªdG  IQÉ`̀Ø`̀°`̀ù`̀d  »`̀æ`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG
 ∞∏àîe  ™e  É¡«WÉ©J  á«Ø«ch  ,¿óæd
 á«°SÉ«°ùdGh  á«fÉªdôÑdG  ±Gô``̀WC’G
 äÉ`̀ã`̀©`̀Ñ`̀ dG  QhOh  ,á``̀«``̀fÉ``̀£``̀jô``̀Ñ``̀dG
 IQGOEGh  AGƒàMG  »a  á«°SÉeƒ∏HódG
 á«°SÉeƒ∏HódG  Oƒ¡édGh  ,äÉ``̀eRC’G
 á``̀jOÉ``̀ °``̀ü``̀à``̀b’G ä’É```̀é```̀ ª```̀ dG »````̀a
 Ωó``bh ,á`̀«`̀ª`̀bô`̀dG á`̀«`̀°`̀SÉ`̀eƒ`̀∏`̀Hó`̀dGh
 πÑ≤à°ùªdG  »q«°SÉeƒ∏Hód  ô«Ø°ùdG
 ¬JôÑN ™``̀ bGh ø`̀e  Ió``̀Y  äÉ`̀«`̀°`̀Uƒ`̀J

 .»eƒμëdG πª©dG »a á∏jƒ£dG

IQÉ`̀Ø`̀°`̀S Oƒ`̀ ¡`̀ L ¢`̀Vô`̀©`̀à`̀°`̀ù`̀j ó`̀ª`̀ë`̀e ø``̀H RGƒ```̀ a ï`̀«`̀°`̀û`̀dG
zô`̀ «`̀ Ø`̀ °`̀ S ™```̀ e QGƒ```````̀M{ ™```̀ e ¿ó```æ```d »```̀ a á``μ``∏``ª``ª``dG
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 »eÉëªdG Oƒªëe ∞°Sƒj ∞jÉf QÉ°ûà°ùªdG ìô°U
 áHÉ«ædG  É¡jôéJ  »àdG  äÉ≤«≤ëà∏d  ’Éªμà°SG  ¬fCÉH  ΩÉ©dG
 äGQ’hó`̀dG  äGQÉ«∏e  π°ù¨d  ºî°V  §£îe  »a  áeÉ©dG
 áμ∏ªe  »`̀a  ¬°ù«°SCÉJ  º`̀J  …ò``̀dG  πÑ≤à°ùªdG  ∂æH  ôÑY
 ø««fGôjEG  ø«μæH  πÑb  ø`̀e  ¬«a  ºμëàdGh  ,øjôëÑdG
 »`̀fGô`̀jE’G  »`̀æ`̀Wƒ`̀dG  ∂æÑdG  É`̀ª`̀gh  ,¿Gô```̀jE’  ø«cƒ∏ªe

 .¿GôjEG äGQOÉ°U ∂æHh ,z»∏e{
 iôÑμdG  áªμëª∏d  á`̀eÉ`̀©`̀dG  áHÉ«ædG  â`̀dÉ`̀MCG  ó≤a
 â¡Lh  »àdGh  ,IójóédG  ™FÉbƒdG  øe  GOó`̀Y  á«FÉæédG
 ƒdhDƒ°ùe  ºgh  ,º¡«∏Y  ≈YóªdG  ≈dG  áØ∏àîe  º¡J  É¡«a

 ∑ƒæH  á`̀KÓ`̀Kh  ∂æÑdG  ∂`̀ dP  ø`̀Y  kÓ°†a  πÑ≤à°ùªdG  ∂æH
 ô¶M ¿ƒfÉb ÖLƒªH IOó©àe ºFGôL ÜÉμJQÉH á«fGôjEG
 ∂dòch  ,ÜÉ``̀gQE’G  πjƒªJh  ∫Gƒ``̀eC’G  π°ùZ  áëaÉμeh
 á«aô°üªdG  áª¶fC’Gh  ø«fGƒ≤∏d  º¡JÉcÉ¡àfG  ÖLƒªH
 ∫GƒeC’G  ´ƒªée ≠∏H  å«M ,áμ∏ªªdG  »a É¡H  ∫ƒª©ªdG
 áHGôb  á`̀dÉ`̀ME’G  πëe  ™`̀FÉ`̀bƒ`̀dG  ∂∏J  »`̀a  π°ù¨dG  πëe
 äÉ≤«≤ëàdG ¿CG ±É°VCGh ,»μjôeCG Q’hO ø«jÓe á©HQCG
 á«≤ÑàªdG  äÓeÉ©ªdG  øe  ±’B’G  »a  Iôªà°ùe  ∫GõJ  ’
 »a ôãcCG  ø«WQƒàe øY ∞°ûμJ ¿CG  ™bƒàªdG øe »àdGh

.§£îªdG ∂dP

 IójóL  ™FÉbh  áªcÉëªdG  ≈dEG  π«ëJ  áHÉ«ædG
πÑ≤à°ùªdG  ∂`̀æ`̀H  É`̀gò`̀Ø`̀f  ∫Gƒ```̀ eCG  π°ù¨d

 áªcÉëe  iô`̀Ñ`̀μ`̀dG  á`̀«`̀FÉ`̀æ`̀é`̀dG  áªμëªdG  äCGó```̀H
 á≤£æªH  ô¡ªéJ  »`̀a  ø`̀ jô`̀NBGh  Gƒ`̀cô`̀à`̀°`̀TG  ÜÉÑ°T  3
 ≥∏¨H GƒeÉbh áeÉª≤dG äÉjhÉM É¡«a Gƒ∏©°TCG ¢ù«ªîdG
 ≈dG  º¡æe  πc  QÉ°TCGh  á©bGƒdG  GhôμfCG  Éª«a  ,´QÉ°ûdG

.áaó°U á©bGƒdG ¿ÉμªH ºgOƒLh
 ó«Øj ÉZÓH ≈≤∏J ób ¢ù«ªîdG áWô°T õcôe ¿Éch
 ø«HôîªdG øe É°üî°T 15 »dGƒM øe áYƒªée ΩÉ«≤H
 »eQh  ´QÉ°ûdG  ¥ÓZEGh  äÉjhÉM  »a  ≥jôM  ∫É©°TEÉH
 øe 3 ≈∏Y ¢†Ñ≤dG  ºJh ΩÉ¶ædG  äGƒb  ≈∏Y IQÉéëdG

.º¡æe ø«cQÉ°ûªdG
 …òdG  ÆÓÑdG  ô`̀KCG  ≈∏Y  ¬fG  á©bGƒdG  ógÉ°T  ∫É`̀bh
 ΩÉ©dG  ´QÉ°ûdG  ≈∏Y ø«HôîªdG  øe OóY êhôîH √É≤∏J
 º¡ª¶©e É°üî°T 15 ógÉ°Th á©bGƒdG ¿Éμe ≈dEG ¬LƒJ
 AÉ`̀≤`̀dEÉ`̀H  Gƒ`̀eÉ`̀ b  É`̀æ`̀dƒ`̀°`̀Uh  Oô`̀é`̀ª`̀Hh  ø«ªã∏e  Gƒ`̀fÉ`̀c
 áWô°ûdG  OGôaCG  πLôJh  áWô°ûdG  OGôaCG  ≈∏Y  IQÉéëdG
 äÉjÉæÑdG  ióMEG  Gƒ∏NO  ø«ª¡àe  áKÓK  á©HÉàe  âªJh
 ¿Éc  å«M  »æÑªdG  í£°S  ≈`̀ dEG  ’ƒ`̀°`̀Uh  º¡©ÑàJ  ºàa
 áMGób  ≈∏Y  º¡JRƒëH  ôãYh  GRÉØb  …óJôj  º`̀gó`̀MCG

.äÉLÉLR 3h ≠Ñ°U π£°Sh
 ¿Éc  ¬fCG  ÉªYGR  á©bGƒdG  ∫hC’G  º¡àªdG  ôμfCG  Éª«a
 ºYÉ£ªdG óMCÉH AÉ°û©dG ∫hÉæàd ¬FÉbó°UCG óMCG ™e ÉÑgGP

 ¿ƒeƒ≤j  ø«ªã∏e  É°UÉî°TCG  ógÉ°Th  á©bGƒdG  ¿ÉμªH
 Égó©Hh  ´QÉ`̀°`̀û`̀dG  ≥`̀∏`̀Zh  áeÉª≤dG  äÉ`̀jhÉ`̀M  ¥ô`̀ë`̀H
 Üô¡a  ,º¡Ø∏N  áWô°ûdG  ∫É`̀LQh  ¿ƒ°†côj  ºgógÉ°T
 ÉØ«°†e  ,¬«∏Y  ¢†Ñ≤dG  ºJh  ¬≤jó°U  á≤aQ  ô`̀NB’G  ƒg
 ∫hÉæàd  á©bGƒdG  ¿Éμe ≈dG  óªM áæjóe øe ¬LƒJ ¬fCG
 OGQCG  …ò`̀dG  º©£ªdG  º°SG  øY  ¬dGDƒ°S  óæYh  AÉ°û©dG
 ±ô©j  ’  ¬fG  ≈dG  QÉ°TCG  á©bGƒdG  ¿ÉμªH  ¬«dEG  ¬LƒàdG
 óªM áæjóe  øe ¬LƒJ ¬fCG  ôNB’G  ±É°VCG  Éª«a  ,¬ª°SG
 á≤aQ º©£e …CG  »a AGó¨dG  ∫hÉæàd  á©bGƒdG  ¿Éμe ≈dG
 ,º¡Ø∏N •ô°ûdGh ¿ƒ°†côj ø«ªã∏ªH ÅLƒah ¬≤jó°U
 ¿Éc  á©bGƒdG  ¿ÉμªH  √Oƒ``̀Lh  ¿CG  ô`̀«`̀NC’G  º`̀YR  Éª«a

.ôFÉé°S AGô°ûd
 15  »`̀a  º¡fG  ø«ª¡àªdG  ≈`̀ dG  áHÉ«ædG  äó`̀æ`̀°`̀SCGh
 Gƒ∏©°TCG  áª°UÉ©dG á¶aÉëe øeCG IôFGóH 2020 πjôHCG
 áæ«ÑªdG  ä’ƒ≤æªdG  »a  É≤jôM  ø«dƒ¡ée  ø`̀jô`̀NBGh
 ¬fCÉ°T  ø`̀e  ¥GQhC’É`````H  áæ«ÑªdG  ´ƒ``æ``dGh  ∞`̀°`̀Uƒ`̀dÉ`̀H
 Gƒcôà°TG Éªc ,ô£î∏d º¡dGƒeCGh ¢SÉædG IÉ«M ¢†jô©J
 ∞dDƒe  ΩÉY  ¿Éμe  »a  ô¡ªéJ  »a  ø«dƒ¡ée  øjôNBGh
 ¬æe  ¢Vô¨dG  ¿É`̀c  ,¢UÉî°TCG  á°ùªN  ø`̀e  ô`̀ã`̀cCG  ø`̀e
 ≥«≤ëàd  ∞æ©dG  Gƒeóîà°SGh  ΩÉ©dG  øeC’ÉH  ∫Ó`̀NE’G

.É¡∏LCG øe Gƒ©ªàLG »àdG ájÉ¨dG

 äÉ``jhÉM  ∫É©``°TEGh  ô``¡ªéàdÉH  ø``«ª¡àe  3
áaó``°U á©bGƒdG ¿Éμe »``a ºgOƒLh ¿ƒ``Yój

áæWÓ°ùdG ÒeC’GóÑY :Öàc
 …Qhôe çOÉëd  É¡°Vô©J  ó©H  á£°Sƒàe  äÉHÉ°UE’  á«æjôëH  IÉàa  â°Vô©J

 øH áØ«∏N ï«°ûdG  ´QÉ°T ≈∏Y (ø«æKE’G) Ωƒj AÉ°ùe øe IôNCÉàe áYÉ°S »a ™bh

.¿Éª∏°S

 Ωƒj AÉ°ùe øe Iô°ûY á«fÉãdG áYÉ°ùdG »a É¡JQÉ«°S Oƒ≤J á«æjôëH IÉàa âfÉc

 ICÉéah äÉ«àØdG øe OóY É¡à≤aôHh ¿Éª∏°S øH áØ«∏N ï«°ûdG ´QÉ°T ≈∏Y ø«æK’G

 IQÉ«°ùH ºK …ójóëdG êÉ«°ùdÉH âeó£°UGh IOÉ«≤dG  á∏éY ≈∏Y Iô£«°ùdG äó≤a

 áHÉ°UEG  çOÉëdG  øY  èàf  .QÉ°ùªdG  ¢ùØf  »a  ô«°ùJ  »æjôëH  ÜÉ°T  ÉgOƒ≤j  ¿Éc

 ø«M »a  çOÉëdG  ™bƒe »a  É¡aÉ©°SEG  ºJh  ,á£°Sƒàe  äÉHÉ°UEÉH  äÉ«àØdG  ióMEG

.Iô«Ñc äÉ«Ø∏àH ÉgGóMEG ¿ÉJQÉ«°ùdG äQô°†J

 ô«°S  π«¡°ùàH  ÉgOôaG  ΩÉbh  IóéædG  áWô°T  äô°†M  çOÉëdG  ´ƒbh  Qƒah

 ø«JQÉ«°ùdG  á`̀MGREG  âªJ  å«M  ,Qhô`̀ª`̀dG  áWô°T  ∫ƒ°Uh  ø«M  ≈`̀dEG  äGQÉ«°ùdG

.çOÉëdG ÜÉÑ°SCG áaô©ªd ≥«≤ëàdG á«ª°SôdG äÉ¡édG âëàa Égó©Hh

…ó``̀jó``̀M êÉ`̀ «`̀ °`̀ ù`̀ H É``¡``JQÉ``«``°``S ΩOÉ``̀ °``̀ ü``̀ J ó``̀©``̀H IÉ``̀ à``̀ a á``̀ HÉ``̀ °``̀ UEG

 iô`̀Ñ`̀μ`̀dG á`̀ª`̀μ`̀ë`̀ª`̀dG â`̀°`̀†`̀b
 10  øé°ùdÉH  ≈``̀dhC’G  á«FÉæédG
 QÉ«àH  ø`̀jƒ`̀°`̀†`̀Y  ≈`̀∏`̀Y  äGƒ`̀æ`̀°`̀S
 â``̀eô``̀Zh »`````HÉ`````gQE’G AÉ```̀ aƒ```̀ dG
 ∞`̀ dCG  100  º¡æe  Ó`̀c  áªμëªdG
 3  øé°ùH  â°†b  Éª«a  ,QÉ``̀æ``̀jO
 º`̀jô`̀¨`̀Jh äGƒ``̀æ``̀°``̀S  5  ø```̀jô```̀NBG
 ,QÉæjO  ∞`̀ dCG  100  Éª¡æe  ø«æKG
 Ωó©d ¢SOÉ°ùdG º¡àªdG äCGôH Éª«a

.ádOC’G ájÉØc
 å`̀MÉ`̀Ñ`̀ª`̀dG  IQGOEG  â``̀fÉ``̀ch
 øe  äÉ`̀eƒ`̀∏`̀©`̀e  â≤∏J  á«FÉæédG
 ΩÉ«≤H  ó«ØJ  ájô°ùdG  ÉgQOÉ°üe
 ìÓ°UE’G IQGOEÉH ø«aƒbƒªdG óMCG
 ô°UÉæ©dG  ó`̀MCG  ƒ`̀gh-  π«gCÉàdGh
 »eÓ°SE’G  AÉaƒdG  QÉ«àd  ájOÉ«≤dG
 ±ƒ`̀bƒ`̀e  ó«æéàH  -»```̀HÉ```̀gQE’G
 ¢VƒëdÉH  »WÉ«àM’G  ¢ùÑëdG
 ¿ƒ`̀ °`̀†`̀Z »```̀ a ∂``````̀dPh ±É```̀é```̀ dG
 ó«æéàH  ¬Ø∏c  Éªc  ,2017  ΩÉ`̀Y
 QÉ«àdG  ≈``̀dEG  ΩÉª°†fÓd  ô°UÉæY
 øe  ∫Gƒ````̀eCG  º∏°ùJ  »`̀a  GhCGó````̀ Hh

 øcÉeCG  »a  É¡©°Vhh  áà«e  •É≤f
 ±ó¡H  ¿hô`̀NBG  É¡ª∏°ùà«a  iôNCG
 ,á«HÉgQEG äÉ«∏ªY ò«Øæàd Ö«JôàdG
 óMCG  ΩÉ«b  äÉjôëàdG  âØ°ûc  Éªc
 IôéØàe  IƒÑY  º∏°ùàH  ø«ª¡àªdG
 ¿Éch  áà«ªdG  •É≤ædG  ió`̀MEG  øe
 á«∏ªY  »a  É¡eGóîà°SG  QƒW  »a
 ø«ª¡àe  3  §Ñ°V  ºJh  ,á«HÉgQEG
 ÉfÉc  øjôNBG  AÉYóà°SG  ºJ  Éªæ«H
 É`̀jÉ`̀°`̀†`̀b á```̀eP ≈`̀ ∏`̀ Y ø`̀ «`̀ aƒ`̀ bƒ`̀e

.ÜQÉg ¢SOÉ°ùdG Éªæ«H ,iôNCG
 ø«ª¡àªdG  ó```̀MCG  ±ô``̀à``̀YGh
 ≈∏Y ¿É``̀c ¬``̀ fEG ∫É``̀ bh á`̀©`̀bGƒ`̀dÉ`̀H
 Ö∏Wh  »°ù«FôdG  º¡àªdÉH  ábÓY
 14  ±ÓàFG  ≈`̀dEG  ΩÉª°†f’G  ¬æe
 √QhO ¿CG ≈∏Y ¬©e ≥ØJGh ôjGôÑa
 ô«Z  äGô«°ùª∏d  ó°ûëdG  ¿ƒμ«°S
 ∫ÉLQ  ≈∏Y  …ó©àdGh  á°üNôªdG
 ,¿ÉjOh  Iôà°S  á≤£æªH  áWô°ûdG
 ≠dÉÑe  º∏°ùJ  äÉØ«∏μJ  ≈`̀≤`̀∏`̀Jh
 ¿É``̀ch á`̀à`̀«`̀e •É``≤``f ø``̀e á`̀«`̀ dÉ`̀e
 AGô°ûd  ∫Gƒ```̀eC’G  ∂∏J  Ωóîà°ùj

 äGôà°SƒHh  ∫hô`̀à`̀Hh  ÆÉ`̀Ñ`̀°`̀UCG
 Ö¨°ûdG  ∫ÉªYCG  »a  É¡eGóîà°S’
 ∫GƒeC’G º∏°ùàH ΩÉbh ÖjôîàdGh

.äGôe çÓK øe Üô≤j Ée
 ≈≤∏J  ¬``fCG  ô``NBG  ±É`̀°`̀VCG  Éªc
 á«dÉe  ≠`̀dÉ`̀Ñ`̀e  º∏°ùàH  äÉØ«∏μJ
 ≥WÉæe  ≈`̀ dEG  É¡∏≤æH  Ωƒ≤j  ¿É`̀ch
 »a  áæ°S  Ió`̀e  ôªà°SGh  iô``̀NCG
 •É≤f  øe  É¡∏≤fh  ∫Gƒ`̀eC’G  º∏°ùJ
 º∏Y  ≈∏Y  ¿Éch  iôNCG  ≈dEG  áà«e
 ∫Gƒ```̀eC’G  ∂∏àd  ø``jô``NBG  º∏°ùàH
 Ö¨°ûdG äÉ«∏ªY »a É¡eGóîà°SGh
 äÉ≤°ü∏ªdGh  äGô`̀æ`̀Ñ`̀dG  AGô`̀°`̀Th
 ∫GƒeC’G  ¿CG  ±É°VCGh  ,∫hôàÑdGh
 QÉæjO 800 ø«H Ée ìhGôàJ âfÉc
 º¡àªdG ¿CG ÉØ«°†e ,QÉæjO 8000h
 ≈∏Y ó©H Éª«a ¬©e ≥ØJG »°ù«FôdG
 πHÉ≤e Éjô¡°T QÉæjO 100 ±ô°U
 á«ªgh IƒÑY π≤f ¬fCG  Éªc ,¬∏ªY
 øY IQÉÑY âfÉc Iôà°S IôÑ≤e øe
 ¬H  π°Uƒe  ∂«à°SÓH  ¥hó`̀æ`̀°`̀U
 Üô≤dÉH  É¡∏≤fh  á«FÉHô¡c  ∑Ó°SCG

.¿ÉcRôμH ºJBÉe øe
 ≈```̀dEG á``̀HÉ``̀«``̀æ``̀dG äó```̀æ```̀°```̀SCGh
 ΩÉY  ¿ƒ°†Z  »a  º¡fCG  ø«ª¡àªdG
 ¿ƒª¡àªdG  2018   ≈àM  2017
 Gƒª°†fG ¢ùeÉîdG ≈dEG ∫hC’G øe
 ≈dEG  º¡àªcÉëe  ≥Ñ°S  ø`̀jô`̀NBGh
 ≈∏Y  â°ù°SCÉJ  á«HÉgQEG  áYÉªL
 ¢Vô¨dGh ¿ƒfÉ≤dG ΩÉμMCG ±ÓN
 ,Qƒà°SódG  ΩÉ`̀μ`̀MCG  π«£©J  É¡æe
 »àdG πFÉ°SƒdG øe ÜÉgQE’G ¿Éch
 ¢VGôZC’G ∂∏J ≥«≤ëàd Ωóîà°ùJ
 ¬``̀«``̀dEG ƒ``̀Yó``̀J É``̀ª``̀H º`̀¡`̀ª`̀∏`̀Y ™```̀e
 øe  ¿ƒª¡àªdG  É«fÉK  ,áYÉªédG
 ÜÉ°ùëd GƒeÉb ™HGôdG ≈dEG ∫hC’G
 º∏°ùJh  π`̀≤`̀æ`̀H  ∫hC’G  º`̀¡`̀à`̀ª`̀dG
 ÉªYO  â°ü°üN  äGhOCGh  ∫Gƒ`̀eCG
 º¡àªdG ,»HÉgQEG •É°ûæd ÓjƒªJh
 GRôMCGh  GRÉM  ¢SOÉ°ùdGh  ∫hC’G
 ô«¨H  Iô``̀«``̀NPh É``̀jQÉ``̀f  É`̀MÓ`̀°`̀S
 á«∏NGódG  ô``̀ jRh  ø`̀e  ¢ü«NôJ
 πîj •É`̀°`̀û`̀f »`̀a É`̀¡`̀eGó`̀î`̀à`̀°`̀S’
 ∫hC’G  º`̀¡`̀à`̀ª`̀dG  ,ΩÉ``̀©``̀dG  ø``̀eC’É``̀H

 Óμ«g  ΩÉY  ¿ÉμªH  ™°Vhh  πªM
 äGôéØàªdG  ∫É`̀μ`̀ °`̀TC’  É`̀«`̀cÉ`̀ë`̀e
 ¢Vô¨d  Gò«ØæJ  äÉ©bôØªdG  hCG
 áªjôL  ´ƒbƒH  º∏Yh  ,»`̀HÉ`̀gQEG
 ≠`̀∏`̀Ñ`̀j º````̀dh »````̀HÉ````̀gQEG ¢``̀Vô``̀¨``̀d
 ,¬ª∏Y  OôéªH  áeÉ©dG  äÉ£∏°ùdG
 »fÉãdG  º¡àªdG  ≈``̀ dEG  äó`̀æ`̀°`̀SCGh
 ∑É`̀ë`̀e π`̀μ`̀ «`̀g ™```̀°```̀Vhh π``̀ª``̀M
 ¿É`̀μ`̀ª`̀H äGô`̀é`̀Ø`̀à`̀ª`̀dG ∫É``̀μ``̀°``̀TC’
 ø``̀jô``̀NBGh Rô`````̀MCGh RÉ```̀M ,ΩÉ````Y
 IôéØàe  äGƒÑY  ¢ü«NôJ  ô«¨H
 •É°ûf  »`̀a  É¡dÉª©à°SG  ó°ü≤H
 ≈∏Y  ÜQó`̀J  ,ΩÉ©dG  øeC’ÉH  πîj
 áYÉæ°Uh  á`̀ë`̀∏`̀°`̀SC’G  ∫Éª©à°SG
 RÉ`̀M ,¥Gô``̀©``̀dG »`̀a äÉ`̀©`̀bô`̀Ø`̀ª`̀dG
 ,±ƒ`̀Jƒ`̀ dƒ`̀e äGƒ``̀Ñ``̀Y Rô`````̀MCGh
 »fÉãdG  ø«ª¡àªdG  ≈dEG  äóæ°SCGh
 º`̀¡`̀fCG ¢`̀SOÉ`̀ °`̀ ù`̀ dGh ¢`̀ù`̀eÉ`̀î`̀dGh
 ¿Éμe  »a  ô¡ªéJ  »a  Gƒcôà°TG
 á°ùªN  øe  ôãcCG  øe  ∞dDƒe  ΩÉY
 ∫ÓNE’G  ¬æe  ¢Vô¨dG  ¢UÉî°TCG

.ΩÉ©dG øeC’ÉH

»HÉgQE’G zAÉaƒdG QÉ«J{ AÉ°†YC’ äGƒæ°S 5h äGƒæ°S 10 øé°ùdG

 äGƒ`̀ Ñ`̀ ©`̀ dGh  ∫Gƒ`````̀eC’G  º`̀«`̀∏`̀°`̀ù`̀Jh  º∏°ùàH  Gƒ`̀∏`̀Ø`̀μ`̀J
áà«e  •É``̀≤``̀ f  ≈`````dEG  á``̀«``̀ª``̀gƒ``̀dGh  Iô`̀ é`̀ Ø`̀ à`̀ ª`̀ dG

 áæ°S  15  øé°ùdG  õ««ªàdG  áªμëe  äójCG
 ≈∏Y  AGóàY’G  »a  øjôNBG  ∑QÉ°T  º¡àe  ≈∏Y
 ¬jódG  á≤£æe  »a  ºgô¡ªéJ  ∫ÓN  øeCG  πLQ

.±ƒJƒdƒªdG º¡JRÉ«Mh
 »≤∏J  ≈``̀ dEG  á`̀©`̀bGƒ`̀dG  π«°UÉØJ  Oƒ`̀©`̀Jh
 äGƒb  ¢Vô©àH  ó«Øj  ÉZÓH  á«æeC’G  äÉ¡édG
 ΩÉ¶ædG  ßØM  äGƒ≤d  ø«©HÉàdG  ΩÉ©dG  ø`̀eC’G
 Qó≤j ø«HôîªdG øe áYƒªée πÑb øe Ωƒé¡d
 AÉæKCG  ∂`̀ dPh  ,É°üî°T  15  »dGƒëH  º`̀gOó`̀Y
 »Wô°ûdG  ó¡°Th  ,¬`̀jó`̀dG  á≤£æªH  ºgõcôªJ
 ÖLGƒdG ≈∏Y ¿Éc Ée AÉæKCG ¬fCÉH ¬«∏Y »æéªdG
 º¡àªLÉ¡ªH  ø«HôîªdG  øe  áYƒªée  âeÉb
 ñÉ`̀ «`̀ °`̀ SC’Gh IQÉ`̀é`̀ë`̀dÉ`̀H º`̀¡`̀«`̀∏`̀Y …ó`̀©`̀ à`̀ dGh
 äGƒÑYh ≥jôëdG äÉjÉØW á£°SGƒH ájójóëdG
 ,QÉéØfG  äƒ`̀°`̀U  ™ª°S  ó``bh  ,±ƒ`̀Jƒ`̀dƒ`̀ª`̀dG

.¬ª°ùéH ≥WÉæe IóY »a √ó©H Ö«°UCG
 »æéª∏d »Yô°ûdG Ö£dG ôjô≤J øe âÑKh
 øjòîØdGh  ¬LƒdGh  ¢SCGôdÉH  ¬àHÉ°UEG  ¬«∏Y
 á©«ÑW äGP äÉHÉ°UE’G  ¿CGh øªjC’Gh ô°ùjC’G
 »àdG  á«fó©ªdG  Iô`̀μ`̀dG  ¿CGh  ,á`̀«`̀°`̀TQ  á`̀jQÉ`̀f
 ¢UÉ°UôdG  øe  áYƒæ°üe  ¬¡Lh  øe  âLôNoCG
 ,™æ°üdG »∏ëe ¿Rƒ°T ìÓ°S øe É¡bÓWEG ºJh
 ºgóMCG ø«ª¡àe 6 ≈∏Y âdO äÉjôëJ πªY ºàa

.iôNCG á«°†b áeP ≈∏Y ±ƒbƒe
 äÉ≤«≤ëJ  »`̀a  ∫hC’G  º¡àªdG  ±ô`̀à`̀YGh
 ¬jódG  á≤£æe  »a  ≈≤àdG  ¬fCÉH  áeÉ©dG  áHÉ«ædG

 »a  ∑Gôà°T’G  ¬æe  Ö∏W  …òdG  »fÉãdG  º¡àªdG
 »a  øjõcôªàªdG  áWô°ûdG  ∫ÉLQ  ≈∏Y  Ωƒég
 »dGƒM  á©bGƒdG  Ωƒj  »a  ≈≤àdGh  ,á≤£æªdG
 ø«bÉÑdG  ø«ª¡àªdG  ’EG  ø«ªã∏e  É°üî°T  12
 ,∂`̀dP  AÉ`̀æ`̀KCG  º¡à«°üî°T  ≈∏Y  ±ô©J  ø`̀jò`̀dG
 ¿ÉμªdG  ó≤ØJ  »`̀fÉ`̀ã`̀dG  º`̀¡`̀à`̀ª`̀dG  ¬`̀æ`̀e  Ö`̀∏`̀Wh

.º¡ZÓHEGh
 ø«ª¡àªdG  ≈`̀ dEG  áeÉ©dG  áHÉ«ædG  äóæ°SCG
 GhóàYG  2012  ôÑª°ùjO  5  »a  º¡fCG  á©Ñ°ùdG

 øeC’G  äGƒb  AÉ°†YCG  óMCG  º°ùL  áeÓ°S  ≈∏Y
 ∂dP  ¿Éch  ΩÉ¶ædG  ßØM  äGƒ≤d  ™HÉàdG  ΩÉ©dG
 GƒÑÑ°ùJh  ¬àØ«Xh  ¬`̀à`̀jOCÉ`̀J  ÖÑ°ùHh  AÉ`̀æ`̀KCG
 »Ñ£dG  ôjô≤àdÉH  áaƒ°UƒªdG  äÉHÉ°UE’G  »a
 ¬dÉªYCG  AGOCG  øY  √õéY  ≈dEG  ¢†ØJ  ºd  »àdGh
 Éªc  ,É`̀eƒ`̀j  20  ≈∏Y  ójõJ  Ió`̀e  á«°üî°ûdG
 ø`̀jô`̀NBG  ™`̀e  ∑Gô`̀à`̀°`̀T’G  áª¡J  º¡«dEG  â`̀¡`̀Lh
5  øe  ôãcCG  øe  ∞dDƒe  ô¡ªéJ  »a  ø«dƒ¡ée

 ΩÉ©dG øeC’ÉH ∫ÓNE’G ¬æe ¢Vô¨dG ¢UÉî°TCG

 IRÉ«Mh  ,ô£î∏d  ¢SÉædG  IÉ«M  ¢†jô©Jh
 Éª«a  ,z±ƒJƒdƒe{  ∫É©à°TÓd  á∏HÉb  äGƒÑY
 ≈dEG  Ióæ°ùªdG  ºFGôédG  ¿CG  áªμëªdG  äô`̀cP
 •É°ûæd  áé«àf  º¡æe  â`̀©`̀bh  ó`̀b  ø«ª¡àªdG
 É¡°†©ÑH  á£ÑJôe  â`̀fÉ`̀ch  ó``̀MGh  »`̀eGô`̀LEG
 ø«©àj  º`̀K  ø`̀eh  áFõéàdG  πÑ≤j  ’  É`̀WÉ`̀Ñ`̀JQG
 áHƒ≤©dÉH  ºμëdGh  IóMGh  áªjôL  ÉgQÉÑàYG
 ¿ƒ`̀fÉ`̀b  ø``̀e  1/66  IOÉ``ª``dÉ``H  Ó`̀ª`̀Y  ó``̀°``̀TC’G

 .äÉHƒ≤©dG

 º¡àªd  á`̀ æ`̀ °`̀ S  15  ø`̀ é`̀ °`̀ ù`̀ dG  ó``̀ jDƒ``̀ J  õ`̀ «`̀ «`̀ ª`̀ à`̀ dG
¬`̀jó`̀dÉ`̀H á`̀ Wô`̀ °`̀ û`̀ dG ≈`̀ ∏`̀ Y Ωƒ`̀ é`̀ ¡`̀ dG »``̀a ∑QÉ``̀°``̀T

 øé°ùdÉH  iô`̀Ñ`̀μ`̀dG  á`̀«`̀FÉ`̀æ`̀é`̀dG  áªμëªdG  â°†b
 èjhôàH  ¬`̀à`̀fGOEG  ó©H  »æjôëH  ÜÉ°T  ≈∏Y  äGƒæ°S  3
 ô`̀bCGh  ¬«∏Y  ¬≤jó°U  ±ôàYG  å«M  ,IQóîªdG  OGƒ`̀ª`̀dG
 Éª«a  ,¬æe  IQóîªdG  OGƒªdG  ≈∏Y  ∫ƒ°üëdG  ºFGO  ¬fCÉH
 øY  ô¡°TCG  áà°S  Ióe  ô«NC’G  ¢ùÑëH  áªμëªdG  âØàcG

.»WÉ©àdG áª¡J
 â≤∏J  IQó`̀î`̀ª`̀dG  OGƒ`̀ª`̀dG  áëaÉμe  IQGOEG  â`̀fÉ`̀ch
 OGƒªdG  ≈WÉ©àj  »fÉãdG  º¡àªdG  ¿CÉ`̀H  ó«ØJ  äÉeƒ∏©e
 øe  ¿PEG  QGó°üà°SG  ó©H  √DhÉ`̀Yó`̀à`̀°`̀SG  ºàa  IQó`̀î`̀ª`̀dG
 ¬fCGh  ,IQóîªdG  OGƒªdG  ¬«WÉ©àH  ôbCÉa  áeÉ©dG  áHÉ«ædG
 ióHCGh ∫hC’G º¡àªdG ¬≤jó°U øe É¡«∏Y ∫ƒ°üëdG ºFGO

.¬«∏Y ¢†Ñ≤dG »a IóYÉ°ùª∏d √OGó©à°SG
 ∫hC’G º¡àªdÉH ∫É°üJ’ÉH ΩÉb áÑZôdG ∂∏àd Ó«©ØJh
 ,IQóîªdG OGƒªdG áëaÉμe ∫ÉLQ ±Gô°TEGh ™ª°ùe âëJ
 ø«©HQCG  áª«≤H  IQóîe  OGƒ`̀e  AGô°T  ≈∏Y  ¬©e  ≥ØJGh
 ¿ÉμªdGh óYƒªdG ≈∏Y ¥ÉØJ’G ºJ ∂dP ôKCG ≈∏Yh ,GQÉæjO
 á«∏ªY âªJh Qƒ°üªdG ≠∏ÑªdÉH »fÉãdG ójhõJ ºJh AÉ≤∏d
 ¿G  ≈dEG  áWô°ûdG  ∫ÉLQ  ø«YCG  âëJ  º«∏°ùàdGh  º∏°ùàdG
 áYÉÑªdG OGƒªdG ¢üëØHh ∫hC’G º¡àªdG ≈∏Y ¢†Ñ≤dG ºJ

 É¡fCG É«∏ª©e âÑK á«dÉà°ùjôc IOÉe øY IQÉÑY É¡fCG ø«ÑJ

 QGQOEG  áæ«Y øe É«∏ª©e âÑK Éªc ø«eÉà«aÉà«ªdG  ôKDƒªd

.á«∏≤©dG äGôKDƒªdG ≈∏Y ÉgDhGƒàMG ø«ª¡àªdG

 19  »`̀a  Éª¡fCG  ø«ª¡àªdG  ≈`̀dG  áHÉ«ædG  äó`̀æ`̀°`̀SCGh

 ∫hC’G á«HƒæédG á¶aÉëªdG øeCG IôFGóH 2019 ôÑª°ùjO

 »a  ø«eÉà«Øà«ªdG  »∏≤©dG  ôKDƒªdG  QÉéJ’G  ó°ü≤H  ´ÉH

 ∫hC’G  ø«ª¡àª∏dh  ,ÉfƒfÉb  É¡H  ìô°üªdG  ∫GƒMC’G  ô«Z

 ôKDƒªdG  »WÉ©àdG  ó°ü≤H  GRô`̀MCGh  GRÉM  Éª¡fCG  »fÉãdGh

 É¡H  ìô°üªdG  ∫GƒMC’G  ô«Z  »a  ø«eÉà«aÉà«ªdG  »∏≤©dG

.ÉfƒfÉb

 º¡àª∏d ø«Jóæ°ùªdG ø«àªjôédG ¿G áªμëªdG âdÉbh

 É£ÑJQGh óMGh »eGôLEG ´hô°ûe »a Éª¶àfG ób ∫hC’G

 …ò`̀dG  ô``̀e’G  ,á`̀Fõ`̀é`̀à`̀dG  πÑ≤j  ’  É`̀WÉ`̀Ñ`̀JQG  Éª¡°†©ÑH

 ÜÉÑ°SC’G √ò¡dh ,ó°TC’G áHƒ≤©dÉH áªμëªdG ¬©e »°†≤J

 3  øé°ùdÉH  ∫hC’G  º¡àªdG  áÑbÉ©ªH  áªμëªdG  â°†b

 »fÉãdG  º¡àªdG  áÑbÉ©eh  QÉæjO  ∞dCG  ¬ªjô¨Jh  äGƒæ°S

 IQOÉ°üeh  QÉæjO  áFÉe  áeGôZh  ô¡°TCG  6  Ióe  ¢ùÑëdÉH

.äÉWƒÑ°†ªdG

äGQóîªdG  êhôj  ÜÉ°ûd  äGƒæ°S  3  øé°ùdG
¬≤jó°U øe ÆÓH ó©H øeC’G á°†Ñb »a §≤°S

 óªMCG  áHÉ«ædG  ¢ù«FQ  ìô`̀°`̀U
 äõéfCG ób áeÉ©dG áHÉ«ædG ¿CÉH ºà¨dG
 ÉjÉ°†≤dG  ø`̀e  Oó`̀Y  »`̀a  É¡JÉ≤«≤ëJ
 äGAGô`̀LE’G  áØdÉîe  ¿CÉ°ûH  Ió«≤ªdG
 á`̀jRGô`̀à`̀M’G  ô`̀«`̀HGó`̀à`̀dGh  á«ë°üdG
 ÉfhQƒc  ¢Shô«a  áëaÉμe  πLCG  øe
 ¿hO  ádƒ∏«ëdG  ¢Vô¨dh  óéà°ùªdG
 ádÉMEÉH áHÉ«ædG äôeCG óbh ,√QÉ°ûàfG
 áªcÉëªdG  ≈```̀dEG  ø«ª¡àe  á`̀«`̀fÉ`̀ª`̀K

.á«FÉæédG
 áeÉ©dG  áë°üdG  IQGOEG  âfÉch
 ¢Vôoa ób ¿Éc ø«ª¡àªdG ¿CG â¨∏HCG ób
 º¡à£dÉîªd  »dõæªdG  ôéëdG  º¡«∏Y

 É``̀ fhQƒ``̀c ¢``̀Shô``̀«``̀Ø``̀H ø`̀«`̀ HÉ`̀ °`̀ü`̀e
 ò``̀NCGh  º¡°üëa  ó`̀©`̀H  ó`̀é`̀à`̀°`̀ù`̀ª`̀dG
 º¡eÓYEG  º``Jh  ,á``eRÓ``dG  äÉæ«©dG
 ø«°üàîªdG  AÉÑWC’G  πÑb  øe ∑GòfBG
 »dõæªdG ôéëdÉH ΩGõàd’G ÜƒLƒH
 Ö°ùëH ∂dPh Éeƒj ô°ûY á©HQCG Ióe
 ø«£dÉîª∏d  á©ÑàªdG  äGAGô````̀LE’G
 Éªc  ,óéà°ùªdG  ÉfhQƒc  ¢Shô«ØH
 ¢Vô¨dG Gò¡d º¡æe ¢†©ÑdG íæe ºJ
 ø`̀eh ¬```fCG  ’EG  ,á`̀«`̀°`̀Vô`̀e  äGRÉ````̀LEG
 º¡eGõàdG ΩóY ø«ÑJ á©HÉàªdG ∫ÓN
 øe  Gƒ`̀Lô`̀N  PEG  »dõæªdG  ôéëdÉH

.áØ∏àîe ïjQGƒJ »a º¡æcÉ°ùe

 á`̀HÉ`̀«`̀æ`̀dG äô`̀ °`̀ TÉ`̀ H ó```̀bh Gò```̀g
 ∂∏J  É¡«≤∏J  Qƒa  É¡JÉ≤«≤ëJ  áeÉ©dG
 ø«ª¡àªdG  âHƒéà°SG  PEG  äÉZÓÑdG
 ´É`̀æ`̀à`̀e’G á`̀ª`̀¡`̀J º`̀¡`̀«`̀ dEG â``¡``Lhh
 QÉ°ûàfG  ™æªd  AGô```̀LEG  ò«ØæJ  ø`̀Y
 ¿ƒª¡àªdG  ôbCÉa  ,ÉfhQƒc  ¢Shô«a
 Iôàa  AÉ`̀æ`̀KCG  º¡dRÉæe  º¡JQOÉ¨ªH
 πc  π«Ñ°S  AÓNEÉH  äôeCGh  ,ôéëdG
 ≈dEG  º¡àdÉMEÉHh  á«dÉe  ádÉØμH  º¡æe
 óbh  ,á«FÉæédG  iô¨°üdG  áªμëªdG
 á°ù∏L  ÉjÉ°†≤dG  ∂∏J  ô¶æd  OóëJ
 π``jô``HCG  29  ≥``aGƒ``ª``dG  AÉ```̀©```̀HQC’G

.2020

 ô«HGóàdG  áØdÉîªH  ø«ª¡àe  8  áªcÉëe
zÉ```̀fhQƒ```̀c{ á`̀ ë`̀ aÉ`̀μ`̀ ª`̀ d á```̀jRGô```̀à```̀M’G

 äÓeÉ©ªdG  RÉéfE’  ∂dPh  ,2020 ƒjÉe  øe  AGóàHG  ójôÑdG  ÖJÉμe  »a  áeó≤ªdGh  kÉjQƒ°†M  ájQhôªdG  äÉeóîdG  ∞bh  Qhôª∏d  áeÉ©dG  IQGOE’G  ø∏©J  ,á«fhôàμdE’G  ájQhôªdG  äÉeóîdG  ôjƒ£J  Oƒ¡L  øª°V
 ô°üà≤J ±ƒ°S ójôÑdG ≥jôW øY É¡JÉeóN ¿CG Qhôª∏d áeÉ©dG IQGOE’G í°VƒJh  .OGó°S Iõ¡LCGh etraffic »còdG ∞JÉ¡dG ≥«Ñ£Jh á«fhôàμd’G áeƒμë∏d »fhôàμd’G ™bƒªdG ∫ÓN øe ô°TÉÑe πμ°ûH á«fhôàμd’G

 .á«fhôàμdE’G á∏eÉ©ªdG »a πNóªdG ¿Gƒæ©dG ≈dEG IOÉ«≤dG ¢üNQ º«∏°ùJ ≈∏Y

πÑ≤ªdG ô¡°ûdG øe GAóH ójôÑdG ÖJÉμªH ÉjQƒ°†M ájQhôªdG äÉeóîdG ∞bh :zQhôªdG{
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 ¢Shô«a  áªég  ¿CÉ`̀ H  áeÉJ  ¬Ñ°T  áYÉæb  ≈∏Y  äÉ`̀H  ™«ªédG
 äÉjóëàdG ôÑcCG øe GóMGh ¿B’G ≈àM â∏μ°T óéà°ùªdG zÉfhQƒc{
 ¢`̀VQC’G  äGQÉ``b  ™«ªL  »a  äÉ©ªàéªdG  ∞∏àîe  â¡LGh  »àdG
 ∞°ûch  Gó`̀jó`̀L  É`̀©`̀bGh  óéà°ùªdG  hó`̀©`̀dG  Gò`̀g  ¢`̀Vô`̀ah  ,ÉÑjô≤J
 ºdÉ©dG ∫hO »a á©ÑàªdG á«ë°üdG áª¶fC’G øe ójó©dG »a äGô¨K
 ,Üƒ©°ûdGh äÉeƒμë∏d ÉfÉëàeG ¢Shô«ØdG Gòg πãe Éªc ,áØ∏àîªdG
 ™«ªé∏d Iô«Ñc áæëe âbƒdG ¢ùØf »a ¿Éch ,É°†jCG OGôaC’Gh πH
 ,Égô«Zh ájOÉ°üàbGh ájOÉeh ájô°ûH ôFÉ°ùN øe ¬ÑÑ°S Ée AGôL
 ¿B’G  ≈àM  ájô°ûÑdG  ÉgOGóYCG  º°ùëJ  ºd  ,áª«°ùL  ôFÉ°ùN  »gh
 áØ∏àîªdG OÉ°üàb’G äÉYÉ£b ¿CG ∂dP ,ájó≤ædG É¡eÉbQCG ô¡¶J ºdh
 á«ë°üdG áªé¡dG √òg äÉ«YGóJh ô«KCÉJ ICÉWh âëJ øÄJ ∫GõJ ’

.ÉÑjô≤J ábƒÑ°ùªdG ô«Z
 á«≤«≤M  QÉÑàNG  äÉ£ëe  äÉ`̀eRC’Gh  øëªdG  πμ°ûJ  Ée  IOÉY
 É¡JÉ«YGóJh  É¡JGóéà°ùe  á¡LGƒe  ≈∏Y  Üƒ©°ûdG  IQó`̀b  ióªd
 øëªdG √òg øe êhôîdG ≈∏Y Üƒ©°ûdG IQó≤a ,É°†jCG É¡JÉÑ∏£àeh
 »a ìÉéf øe ¬≤≤ëJ Ée  ióªH  ¢SÉ≤J  ôFÉ°ùîdG  πbCÉH  äÉ`̀eRC’Gh
 É¡æe ôãcCG ,á«JGP πeGƒY IóY ≈∏Y óªà©j A»°T πc πÑb Gògh ,∂dP
 ≈∏Y Üƒ©°ûdG  IQób  »JCÉJ  πeGƒ©dG  √òg áeó≤e »a  ,á«Yƒ°Vƒe
 ∞JÉμàdGh  øeÉ°†àdG  øe  ádÉM  ≥∏Nh  á«æWƒdG  ÉgOƒ¡L  ô«WCÉJ
 ™≤j  ÉªH  º¡°ùØfCG  OGôaC’G  ¢SÉ°ùMEG  øe  ™HÉædG  »YÉªédG  πª©dGh
 GOGôaCG ,™«ªédG ≈∏Y ºàëJ á«æWh äÉ«dhDƒ°ùe øe º¡≤JGƒY ≈∏Y
 ácô©ªdÉH  É¡Ø°Uh  øμªj  Ée  »a  GOƒæL  Gƒfƒμj  ¿CG  äÉ°ù°SDƒeh
 øe äÉeRC’Gh øëªdG √òg ¬°VôØJ Ée á¡LGƒªd á∏eÉ°ûdG á«æWƒdG

.Oƒ¡L øe ¬Ñ∏£àJ Éeh äÉ«YGóJ
 ¢Shô«a  áªé¡d  ¢Vô©J  ¢VQC’G  Üƒ©°T  øe  √ô«¨c  ÉæÑ©°T

 á`̀jOÉ`̀°`̀ü`̀à`̀b’Gh á`̀«`̀ë`̀°`̀ü`̀dG É`̀¡`̀JÉ`̀«`̀YGó`̀J ¬`̀à`̀HÉ`̀ °`̀UCGh zÉ```fhQƒ```c{
 áfQÉ≤e  äÉHÉ°UE’G  √òg  ºéM  øY  ô¶ædG  q¢†¨Hh  ,á«YÉªàL’Gh
 â∏μ°T  áªé¡dG  √ò`̀g  ¿EÉ`̀ a  ,Üƒ©°ûdG  ø`̀e  Éfô«Z  ÜÉ`̀°`̀UCG  É`̀e  ™`̀e
 ¿ÉëàeGh  áæëe  »¡a  ,É©«ªL  øjôëÑdG  AÉæHC’  É«≤«≤M  ÉfÉëàeG
 Gòg ΩÉeCG ,≈æ©e øe áª∏μdG ¬∏ªëJ Ée πμH …OÉ°üàbGh »YÉªàLG
 ójó©dG ôÑY Égó°ùL »àdG á«æWƒdG ¬àdÉ°UCG ÉæÑ©°T âÑKCG ¿Éëàe’G
 ø«eC’G ¬eGõàdG ≈∏Y §≤a ô°üà≤J ’ ,∞bGƒªdGh äÉ°SQÉªªdG øe
 äÉ¡édG  øY  Qó°üJ  »àdG  ájRGôàM’G  äÉª«∏©àdGh  äGAGôLE’ÉH
 qó©J  »àdG  á«Yƒ£àdG  ∫ÉªYC’G  ójóY  ∫ÓN  øe  ÉªfEGh  ,á°üàîªdG
 √òg äÉ«YGóàd …ó°üà∏d ádhòÑªdG Oƒ¡édG ºYO »a ¬æe áªgÉ°ùe

.ÉgôWÉîe øe óëdGh áªé¡dG
 ∫BG ¿Éª∏°S øH áØ«∏N ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ∫Éb Éªch
 ¢ù«FQ  ÜGƒfh  ¢ù«FQ  √ƒª°S  AÉ≤d  ∫ÓN  AGQRƒdG  ¢ù«FQ  áØ«∏N
 øjôëÑdG RhÉéàH á≤K ≈∏Y ÉæfEG{ :øjôëÑdG áYÉæ°Uh IQÉéJ áaôZ
 Iô«°ùe ¿C’ ,¬∏dG  áÄ«°ûªH Iƒb ôãcCG  É¡æe êhôîdGh áeRC’G √òg
 ,…ô°ûÑdG  ô°üæ©dG  »a  QÉªãà°S’G  ≈∏Y  áªFÉb  Éfó∏H  »a  á«ªæàdG
 :√ƒª°S ÉØ«°†e ,zä’ÉéªdG ∞∏àîe »a á°†¡ædG OÉªY ƒg …òdGh
 »fÉ©e  ≈ª°SCG  Ghô¡XCG  øjòdG  ÉæÑ©°T  AÉæHCÉH  ¿ƒXƒ¶ëe  ÉæfEG{

.zº¡æWh IófÉ°ùe »a ¢UÓNE’Gh á«æWƒdG
 π«dódG Ωó≤àdh ∂dP ócDƒàd zô«N Éæ«a{ á«æWƒdG á∏ªëdG äAÉL
 √OGó©à°SGh  Ö©°ûdG  Gòg  ¿ó©e  ∞°ûμj  …òdG  ™WÉ≤dGh  ócDƒªdG
 øe zÉfhQƒc{ ¢Shô«a ¬∏μ°ûj Éªa ,á«æWƒdG ¬JÉ«dhDƒ°ùe πªëàd
 ájOÉe  hCG  á«YÉªàLG  á©bQ  hCG  á©≤H  »a  √ô°üM  øμªj  ’  ô£N
 ¬FQO  á«dhDƒ°ùªa  »dÉàdÉHh  ™«ªédG  Oó¡j  ô£îdÉa  ,Égô«Z  ¿hO
 á«dhDƒ°ùe  iô`̀NC’G  »g  ≈≤ÑJ  ¬Jô°UÉëeh  √QÉ°ûàfG  øe  óëdGh

 …òdG ∫hC’G ¿Éëàe’G áHÉãªH âfÉc á∏ªëdG √òg ..É°†jCG á«YÉªL
 áHÉéà°S’G âfÉμa ,øjôëÑdG AÉæHCG ΩÉeCG zÉfhQƒc{ ¢Shô«a ¬°Vôa
 äÉ°ù°SDƒªdG øe ójó©dG ÖfÉL øe ô«ÑμdG ¢SÉªëdGh ÜhÉéàdGh
 Ö©°T  ¿CG  ≈∏Y  ó«cCÉJ  ô«N  á∏ªëdG  √òg  ºYód  OGô`̀aC’Gh  á«æWƒdG

.øëªdGh äÉeRC’G ∞∏àîe ¬LGƒj ¿C’ πgDƒe øjôëÑdG
 Gƒ¡LGƒj  ¿C’  OGó©à°SG  ≈∏Y  º¡fCG  øjôëÑdG  AÉ`̀æ`̀HCG  âÑKCG
 ¿ÉëàeG  Ö©°UCG  ÉªHQ  ƒg  …ò`̀dG  ,¿Éëàe’G  Gò`̀gh  …óëàdG  Gòg
 º¡fCG ¿B’G ≈àM GƒàÑKCG óbh ,åjóëdG º¡îjQÉJ ∫GƒW ¬fƒ¡LGƒj
 É¡°VƒîJ  »àdG  á∏eÉ°ûdG  á¡LGƒªdG  áeƒ¶æe  øe  Aõ`̀L  π©ØdÉH
 ≈dhC’G  áLQódÉH  É¡æe  á«ª°SôdG  ,É¡JÉ°ù°SDƒe  ∞∏àîe ôÑY OÓÑdG
 hó©dG Gòg ó°V ácô©ªdG áaO ô««°ùJh IOÉ«b ΩÉeõH ∂°ùªJ É¡fƒμd
 â≤≤M zô«N Éæ«a{  á∏ªM ¿EG  ∫ƒ≤dG  øμªj ¿B’G  ≈àM ..óéà°ùªdG
 ¬©ªL  ø`̀e  âæμªJ  É`̀e  ºéM  å«M  ø`̀e  ¢ù«d  ,É°Sƒª∏e  ÉMÉéf
 ƒg  É¡«a  º`̀gC’G  ìÉéædG  ÉªfEGh  ,á«æ«Y  hCG  á«dÉe  äGóYÉ°ùe  øe
 ¬JÉ°ù°SDƒªH  øjôëÑdG  Ö©°T  √ô`̀¡`̀XCG  …ò`̀dG  »æWƒdG  ÜhÉéàdG

.√OGôaCGh
 Iô«£îdG äGóéà°ùªdG ¢VôØJ å«M ±hô¶dG √òg πãe »a
 ,ÉÑjô≤J  ºdÉ©dG  ∫hO  ∞∏àîe  »a  ¢Shô«ØdG  »°ûØJ  øY  áéJÉædG
 Ó«°UCG GAõL Gƒfƒμj ¿CG ™«ªédG ≈∏Y äGóéà°ùªdG √òg ¢VôØJ
 ºgÉ°ùj ¿CG ™«£à°ùj ¬©bƒe øe πc ,√ôWÉîªd …ó°üàdG á«∏ªY øe
 »a »g zô«N Éæ«a{ á«æWƒdG á∏ªëdG √ògh ,á«∏ª©dG √òg ºYójh
 GOGôaCGh  äÉ°ù°SDƒe  øjôëÑdG  AÉæHCG  øe  á«æWh  áªgÉ°ùe  ™bGƒdG
 »a áØ∏àîªdG  ádhódG  äÉ°ù°SDƒe É¡H Ωƒ≤J »àdG  Oƒ¡édG  ºYO »a
 ICÉWh  âëJ  OÓÑdG  ¬H  ôªJ  …òdG  ô«£îdGh  ÇQÉ£dG  ±ô¶dG  Gòg

.¢Shô«ØdG Gòg áªég

 ™ªLCG ºdÉ©dGh øjôëÑdG ¬H ôªJ Ée Aƒ°V »a
 ∞JÉμJ …Qhô°†dG øe íÑ°UCG ÉfhQƒc áëFÉL øe
 É°Uƒ°üNh ¢SÉædG  ≈∏Y ÉgôKCG  RhÉéàd  ™ªàéªdG
 QÉéàdG  QÉ¨°Uh  ™ªàéªdG  »a  áØ«©°†dG  äÉÄØdG
 øe  áKÓK  Ωó≤J  ∂dP  Aƒ°V  »a  .GhQô°†J  øjòdG
 áÑjô°V{  ¢Vôa  ∫ƒ`̀M  ¿ƒfÉ≤H  ìGôàbÉH  ÜGƒædG
 ,zájQÉéàdG  äÉcô°ûdGh  äÉ°ù°SDƒªdG  ≈∏Y  πNódG
 ´É`̀£`̀≤`̀dG{  äÉ`̀ahô`̀°`̀ü`̀e  øª°V  ±ô`̀°`̀ü`̀J  ¿CG  ≈`̀∏`̀Y
 ¢VôØJ  ™`̀jô`̀°`̀û`̀à`̀dG  Ö`̀Lƒ`̀ª`̀Hh  .z»``̀YÉ``̀ª``̀à``̀L’G
 á«dÉªdG  äÉ°ù°SDƒªdGh  ∑ƒæÑdG  ≈∏Y  áÑjô°†dG
 äÉcô°ûd áÑ°ùædÉHh ,ìÉHQC’G »aÉ°U øe %5 ™bGƒH
 %2  ™bGƒHh  .%3  ø«eÉàdG  äÉcô°Th  ä’É°üJ’G
 áÑjô°†dG øe ≈Ø©J .ø«jQÉÑàY’G ¢UÉî°TC’G ≈∏Y
 ô«Z  á«∏gC’G  äÉª¶æªdGh  á«eƒμëdG  äÉ°ù°SDƒªdG
 øY É¡MÉHQCG »aÉ°U π≤j »àdG äÉcô°ûdGh á«ëHôdG

.QÉæjO ∞dCG 50
 øe ô``̀NBG Oó``Y ìô`̀à`̀bG ∂``dP ≈``̀ dEG á`̀aÉ`̀°`̀VE’É`̀H
 »YÉªàL’G  ¿Éª°†dG  ¿ƒfÉb  ≈∏Y  Ójó©J  ÜGƒædG
 ójõj »àdG äÉcô°ûdG ìÉHQCG øe %1 º°üîH »°†≤j
 ∂dPh ,QÉæjO ø«jÓe á°ùªN ≈∏Y …ƒæ°ùdG É¡∏NO
 ìôà≤jh  ,»YÉªàL’G  ¿Éª°†dG  ¥hóæ°U  πjƒªàd
 øY É¡∏NO π≤j Iô°SCG πμd QÉæjO ∞dCG ™aO πjó©àdG
 äÉMGôàb’G √òg »JCÉJ .zá°û«©ªdG äÉÑ∏£àe óM{
 ¿CÉH  ô©°ûj  ™ªàéªdG  øe  ÉYÉ£b  ¿CG  á«Ø∏N  ≈∏Y
 Oƒ¡L  ºYO  »a  äô°üb  äÉ°ù°SDƒªdGh  äÉcô°ûdG
 ™ªàéªdG  ájÉªM  èeGôHh  ™jQÉ°ûe  ≈∏Y  ¥ÉØfE’G

 .ÉfhQƒc AÉHh QÉKBG øe OÉ°üàb’Gh
 â°ù«d  á∏MôªH  ôªf  ÉæfCG  ÜGƒædG  ™e  ≥Øàf
 √òg πãe øμd .™«ªédG ∞JÉμJ ≈dEG êÉàëJ ájOÉY
 áé«àf  ìô£J  ¿CG  ¢VôàØªdG  øe  ¿Éc  äÉ©jô°ûàdG
 »YÉªàL’G  ™°VƒdG  ø`̀Y  á°†«Øà°ùe  äÉ`̀°`̀SGQó`̀d
 äÉjƒà°ùe  ójóëJh  ΩÉ`̀Y  πμ°ûH  …OÉ`̀°`̀ü`̀à`̀b’Gh
 ¿ƒμJ  ¿CGh  É¡∏jƒªJ  á«Ø«ch  á≤FÓdG  á°û«©ªdG

 .¢SQóJ »àdG äGQÉ«îdG óMCG ÖFGô°†dG
 áëFÉL  ™e  áæeGõàe  ÖFGô°†dG  »JCÉJ  ¿CG  ÉeCG

 ™°Vƒd  êÓY  É¡fCÉch  ÉfhQƒc
 ,É``̀à``̀bDƒ``̀e  ¿ƒ``̀μ``̀j  ¿CG  π```̀eCÉ```̀f
 äÉ`̀ ¡`̀Lƒ`̀J á`̀é`̀«`̀à`̀f ¢``̀ù``̀«``̀dh
 ¢TÉ≤fh  ájƒªæJ  ájOÉ°üàbG
 ¬«a ∑ôà°ûJ »©ªàée QGƒMh
 êhôî∏d  á«æ©ªdG  ±Gô```̀WC’G
 ™°Vƒ∏d ióªdG á∏jƒW ∫ƒ∏ëH
 »dÉªdG  ™°Vƒ∏dh  …OÉ°üàb’G

.ΩÉY πμ°ûH …ó≤ædGh
 »a  QƒeC’G  √òg òNCG  ™e
 ÖFGô°†dG  ¿CG  iô`̀f  QÉÑàY’G
 ƒgh  »∏Ñ≤à°ùªdG  πëdG  »`̀g
 ∫hó```dG ™`̀«`̀ª`̀L ¬``̀H Ωƒ`̀≤`̀ J É``̀e
 á≤jô£dG  »``̀gh  ,¿hô```̀b  ò`̀æ`̀e

 πjƒªàd  º¡d  áMÉàªdG  Ió«MƒdG
 ≈`̀∏`̀Y »``̀eƒ``̀μ``̀ë``̀dG ¥É````̀ Ø````̀ fE’G
 ™ªàéªdG  IQGOEGh  äÉ`̀eó`̀î`̀dG
 ∫hO  äôNCÉJ  ó≤dh  .¬àjÉªMh

 ,ÜÉÑ°SCG Ió©d ÖFGô°†dG ¢VôØH òNC’G »a è«∏îdG
 ÉªHh  .§ØædG  øe  ôaGƒàªdG  »dÉªdG  ¢†FÉØdG  É¡æe
 ≈∏Y  ÜGƒædG  ôμ°ûfh  ,¬MôW  ºJ  ´ƒ°VƒªdG  ¿CG
 ?ÖFGô°†dG  ™aój  ø`̀e  :¿B’G  ∫GDƒ`̀°`̀ù`̀dG  ¿EÉ`̀ a  ,∂`̀ dP

?∫GƒeC’G QGóJ ∞«ch
 óéf  π`̀Nó`̀dG  áÑjô°V  ™`̀aó`̀j  øªd  áÑ°ùædÉH
 ä’É°üJ’G  äÉcô°Th  ∑ƒæÑdG  ¢üîj  ìôà≤ªdG
 ,QÉ`̀æ`̀jO  ∞``̀dCG  ø«°ùªN  ø`̀Y  É`̀¡`̀MÉ`̀HQCG  π≤J  »`̀à`̀dG
 á°ùªN øY É¡MÉHQCG π≤J »àdG äÉcô°û∏d áÑ°ùædÉHh
 ’  .»YÉªàL’G  ¿Éª°†∏d  %1  º°üN  ºàj  ø«jÓe
 ?ΩÉ``̀bQC’G  √ò`̀g  QÉ«àNG  ºJ  GPÉªd  ìôà≤ªdG  ∫ƒ≤j
 :º`̀gC’G  ∫GDƒ°ùdGh  ?óëdG  Gò`̀g  ™°Vƒd  QôÑªdG  Ée
 äÉcô°Th  ∑ƒæÑdG  ≈∏Y  ô`̀eC’G  QÉ°üàbG  ºJ  GPÉªd
 ∫ƒ≤«d ä’OÉée »a ¿ƒjQƒ°ûdG πNO ?ä’É°üJ’G
 ?∑ƒæÑdG ìÉHQCG ≈∏Y %10 ¢VôØJ ’ GPÉªd ºgóMCG
 äÉcô°T øe IôëdG ø¡ªdG ºYO ºàj ¿CG iôj ôNBGh

 .á°UQƒÑdG

 ∫ÉLQh QÉéàdG  π©a  IOQ
 ,ÉYô°ùJ  πbCG  øμJ  ºd  ∫ÉªYC’G
 É``¡``fCG ¢`̀†`̀©`̀Ñ`̀ dG ô``Ñ``à``YG ó``≤``a
 ∞©°†Jh  á«°ùaÉæàdÉH  ô°†à°S
 É¡fCG  iô`̀j  ô``̀NBGh  .OÉ°üàb’G
 ∫GƒeC’G ¢ShDhQ Oô£J ±ƒ°S
 ihóL ’ ¬fCG iôj h á«ÑæLC’G
 QOÉ`̀°`̀ü`̀e ™``jƒ``æ``J »```a É`̀¡`̀æ`̀e
 áÑjô°V  ¿CG  iô```̀jh  π``̀Nó``̀dG
 áªgÉ°ùeh  áaÉ°†ªdG  áª«≤dG
 á«Yƒ£àdG  äÉcô°ûdG  ¢†©H
 »æ¨J  ájô«îdG  ∫É`̀ª`̀YC’G  »`̀a
 ¿CG  iô````jh .á`̀Ñ`̀jô`̀°`̀†`̀dG  ø``̀Y
 ô«Z  Ö`̀FGô`̀ °`̀†`̀ dGh  Ωƒ``°``Sô``dG
 â∏≤KCG  QÉéàdG  ≈∏Y  Iô°TÉÑªdG
 øe ôãcCG ¿ƒ∏ªëàj ’h º¡∏gÉc
 ¢Vôa ¿CG iôj øe ∑Éægh .∂dP

!!»ë°U ô«Z ôeCG ÖFGô°†dG
 ∫hO  ≥Ñ£J  GPÉ`̀ª`̀d  ’h  ∂`̀dP  ÖÑ°S  ±ô©f  ’
 ∂dP  ¿EG  :ÓFÉb  ±É°VCGh  ?»ë°U  ô«Z  GôeCG  ºdÉ©dG
 á∏eÉ©dG äÉcô°ûdG ø«H á«°ùaÉæàdGh ¿RGƒàdG ô°†j
 ácô°T  Qô°†àà°S  ∞«c  ø«Ñj  ºdh  ,øjôëÑdG  »a

 ?¥ƒ°ùdG ¢ùØf »a ÖFGô°†dG øe iôNCG ¿hO
 ÖFGô°†dG  ´ƒ°Vƒe ìô£j ¿CG  ∞°SCÓd  :’hCG
 IOQ ¬fCÉch ¢ShQóªdG ô«Zh ´ô°ùàªdG πμ°ûdG Gò¡H
 á«aô¶dGh ´ô°ùàdG Gòg Rõ©j .êôM âbh »a π©a
 Qƒ¡°T  áKÓK  ÖJGôH  ´ôÑàdG  ÜGƒædG  óMCG  ìGôàbG
 QÉéàdG  ¢†©H  ¿EÉa  ∂dP  ™eh  .ÖFGô°†dG  øe  ’óH
 øe óH ’h ±hÉîe ∑Éægh äÉæ°ùM ∑Éæg ¿CG iCGQ

.¢†«Øà°ùe πμ°ûH ìôà≤ªdG á°SGQO
 ¿CG  iôf  ’  øμd  ájQhô°V  á«fCÉàªdG  á°SGQódG
 ™«ªéa  ,É«ªàM  ¿ƒμ«°S  á«°ùaÉæàdG  ≈∏Y  ô«KCÉàdG
 Ö£≤à°ùJh  ¥Gƒ`̀ °`̀ SC’G  »`̀a  ¢ùaÉæJ  ºdÉ©dG  ∫hO
 ∫hO  πãe  äGQÉªãà°S’G  øe  %80  ≈∏Y  ójõj  Ée
 ÖFGô°V  ¢VôØJ  É¡©«ªLh  ,É`̀μ`̀jô`̀eCGh  É```̀HhQhCG

 .ÜGƒædG  ¬Mô£j  ÉªH  áfQÉ≤e  GóL  á«dÉY  Ö°ùæH
 »àdG »g ÉMÉHQCG ≥≤ëJ »àdG äÉcô°ûdG ¿CG ™bGƒdG
 ìÉHQC’G âeGOÉe Égô«°†j ød Gògh ,ÖFGô°V ™aóJ
 iôfh  .QÉªãà°S’G  ≈∏Y  óFÉ©dG  Ö°ùf  ™e  á≤°ùàe
 É¡©aóJ »àdG á«dÉëdG Ωƒ°SôdG øe GQô°V πbCG É¡fCG

.Iô°SÉîdGh áëHGôdG äÉcô°ûdG
 Gò`̀g  ø`̀e  äOQh  »`̀à`̀dG  á`̀°`̀ù`̀«`̀Fô`̀dG  á«°†≤dG
 ÖFGô°V  ¢VôØJ  ’  á≤£æªdG  ¿CG  »`̀g  ∫Éé°ùdG
 IóMGh ádhO »a ÖFGô°†dG  OÉªàYG  ¿Éa  »dÉàdÉHh
 ∞bƒªdG  Gò`̀g  ≈æÑàj  .ø`̀jô`̀NB’É`̀H  ô°†j  ±ƒ`̀°`̀S
 ±ƒîdG  Gò`̀g  ¿CG  iô`̀f  .∫É`̀ª`̀YC’G  ∫É``LQ  á«©ªL
 ™e  è«∏îdG  ∫hO  πeÉ©J  ÖLƒà°ùjh  ´hô°ûe
 áÑjô°V ™e Gƒ∏eÉ©J Éªc »YÉªL πμ°ûH ÖFGô°†dG
 ±hôX  ≥`̀ah  ≥«Ñ£àdG  ºàjh  ,áaÉ°†ªdG  áª«≤dG
 øμªj  ’  IQhô°†dÉH  ¬`̀fG  iô`̀f  ’  øμd  ,á`̀ dhO  πc

.IóM ≈∏Y ¬àédÉ©e
 »g √ÉÑàf’G »Yóà°ùJ »àdG  á«fÉãdG  á«°†≤dG
 IOƒ°ü≤e ô«Z á«ÑfÉL GQÉKBG …OÉ°üàbG QGôb πμd ¿CG
 ≈æãà°ùj  ’h  (unintended effects)
 øe  ¬fÉa  »dÉàdÉHh  .ÖFGô°†dG  äGQGô``b  ∂`̀dP  øe
 äÉcô°ûdG øe OÉ°†e ∑ƒ∏°S ≈dEG  Oƒ≤J ¿CG  øμªªdG
 ,ÖFGô°†dG  ™`̀aO  ÖæéJh  ÖYÓàdG  ø`̀e  É¡æμ nª oj
 ôãcCG  πμ°ûH  ÖFGô°†dG  ¿ƒfÉb  á°SGQO  Öéj  ∂dòd
 äÉ°SQÉªª∏d  ä’ÉªàM’G  ™°Vhh  á«dƒª°Th  ábO
 ÖFGô°†dG ¢†aôJ ¿CG ÉeCG .äÉcô°ûdG øe IOÉ°†ªdG
 äÉªgÉ°ùªH  ΩÉ«≤dG  ≈∏Y  äÉcô°ûdG  å`̀M  πHÉ≤e
 ô«Z  Gò¡a  ,ø«∏NóàªdG  óMG  iôj  Éªc  á«YÉªàLG
 á°û«©ªH §ÑJôe §«£îJ »a ¬«∏Y OÉªàY’G øμªe
 ∫ƒ°üëdG  á«∏°†aCÉH  ¬£HQ  ºJ  ¿EGh  ≈àM  ,¢SÉædG
 ƒg  Éªa  .á«eƒμëdG  ™jQÉ°ûªdG  äÉ°übÉæe  ≈∏Y
 ¬°ûbÉæf Ée Gòg ?´ƒ°VƒªdG »a ø«jOÉ°üàb’G …CGQ

.ôNBG ∫É≤e »a

 mkuwaiti@batelco.com.bh

 ™ªàéªdG  ≈∏Y  AÉHƒdG  ∫õæj  ÉeóæY
 »a  ø«©ªLCG  ¢SÉædG  Üô°†jh  ,…ô°ûÑdG
 AÉª∏©dG  QÉ`̀¶`̀fCG  ¿EÉ`̀ a  ,ºdÉ©dG  QÉ`̀£`̀bCG  π`̀c
 Ö°üæJ  ¢ù«FôdG  º¡eÉªàgGh  ø««æ©ªdGh
 ´ƒbh ≈dEG ájODƒªdG ÜÉÑ°SC’G »a Iô°TÉÑe
 ¿ƒdhÉëjh  ,º¡«∏Y  º«¶©dG  ÜôμdG  Gòg
 »àdG  πeGƒ©dG  ójóëJ  ¬°ùØf  âbƒdG  »a
 ≈∏Y  AÉHƒdG  Gòg  Ió°Th  ICÉ`̀Wh  øe  ójõJ
 ä’É`̀ë`̀dG á``̀LQO ø`̀e ™`̀aô`̀Jh ¿É`̀ °`̀ù`̀ fE’G
 øjòdG  ≈JƒªdG  OGó`̀YCG  ºbÉØJh  á«°VôªdG
 .º«≤©dG AÉHƒdG Gò¡d ÉjÉë°V ¿ƒ£bÉ°ùàj

 É`̀¡`̀∏`̀c á``jô``°``û``Ñ``dG ∞``̀≤``̀J Ωƒ```̀ «```̀ dGh
 ΩÉ```̀ eCG §`̀°`̀û`̀ª`̀ dG ¿É``̀æ``̀°``̀SCÉ``̀c á`̀«`̀ °`̀SGƒ`̀ °`̀S
 ,(19ó«aƒc) ÉfhQƒc ¢Shô«a »eÉfƒ°ùJ
 …òdG ∞«©°†dG ¢Shô«ØdG Gòg ∑ôàj º∏a
 ºdÉ©dG »a ádhO IOôéªdG ø«©dÉH iôoj ’
 AGƒ°S  ,¬`̀æ`̀e  ójó°T  ¢ùe  É`̀¡`̀HÉ`̀°`̀UCGh  ’EG
 Iô«≤ah ¿Éμ«JÉØdÉc Iô«¨°U ádhO âfÉcCG
 áeó≤àeh  á«æZh  Iô«Ñc  hCG  ,¢TOÓéæÑc
 ∫õæa  ,á«μjôeC’G  IóëàªdG  äÉj’ƒdÉc
 á«JÉ©dG  ô°Uô°üdG  íjôdÉc  AÓ`̀Ñ`̀dG  Gò`̀g
 ,á¡L  π`̀c  ø`̀e  ™«ªédG  ≈∏Y  âsÑg  »àdG
 º`̀¡`̀eGó`̀bCG â`̀ë`̀J ø``e ¢````̀VQC’G â`̀dõ`̀dõ`̀a
 ¬àehÉ≤e  ≈∏Y  ø`̀jQOÉ`̀b  ô«Z  º¡à∏©Lh

 .º°SÉM πμ°ûH ¬«∏Y AÉ°†≤dGh
 ≥ª©H  ¿É``̀°``̀ù``̀fE’G  å`̀ë`̀Ñ`̀j  ∂``̀dò``̀dh
 ¿Éc  Éª¡eh  ô¨°U  Éª¡e  ,π`̀eÉ`̀Y  π`̀c  ø`̀Y
 ¢VôªdG  Gò``̀g  Ió``̀M  ∞«Øîàd  ,kÉ£«°ùH
 ä’É``M OGó````̀YCG ¢`̀†`̀Ø`̀Nh ,»`̀°`̀Shô`̀«`̀Ø`̀dG
 ±hô©e  ƒg  Éªμa  .≈JƒªdGh  ø«HÉ°üªdG
 ¢Vôª∏d  ÖÑ°ùªdG  ÉfhQƒc  ¢Shô«a  ¿EÉa
 RÉ¡édG  ≈∏Y  kÓ«≤K  kÉØ«°V  k’hCG  ∫õ`̀æ`̀j
 ∞```̀fC’Gh  º`̀Ø`̀dG  »``a  …ƒ`̀∏`̀©`̀dG  »°ùØæàdG
 ∫ÉëdG  ¬`̀H  ô≤à°SG  GPEG  º`̀K  ,Iô`̀é`̀æ`̀ë`̀dGh
 øe  ¿É°ùfE’G  áYÉæe  Iõ¡LCG  øμªàJ  ºdh
 Gòg  ¿EÉa  ,¬«∏Y  AÉ°†≤dGh  ¬æe  ¢ü∏îàdG
 kÉeƒj π≤àæjh ôKÉμàdG »a CGóÑj ¢Shô«ØdG
 RÉ¡édG  ™`̀bGƒ`̀e  ≈``dEG  ∞Mõ«a  Ωƒ`̀j  ó©H
 á«FGƒ¡dG  áÑ°ü≤dÉc  ≈∏Ø°ùdG  »°ùØæàdG
 äÓ°üjƒëdG  ójóëàdÉHh  ,ø`̀«`̀à`̀Fô`̀dGh
 ≈∏Y  AÉ°†≤dG  »a  CGóÑj  å«M  ,á«FGƒ¡dG

 ƒ∏J IóMGh ÉjÓîdG
 ÖÑ°ùàdGh  iô`̀NC’G
 äÉ``̀Ø``̀YÉ``̀°``̀†``̀e »````̀a
 ≈``dEG …ODƒ````J á`̀∏`̀JÉ`̀b
 ≈∏Y IQó``̀≤``̀dG  Ωó``̀Y
 kGó`````̀jhQ ¢`̀ù`̀Ø`̀æ`̀à`̀ dG
 ≈``à``M ,kGó```````````````̀jhQ
 ¿É``°``ù``fE’G »`̀°`̀†`̀≤`̀j

 .¬Ñëf
 kAÉ```````````̀ æ```````````̀ Hh
 ∫hÉ````̀ë````̀j ¬```̀ «```̀∏```̀Y
 ¿ƒ```̀°```̀ü```̀à```̀î```̀ª```̀dG
 πeGƒ©dG  πc  OÉ©HEG
 »``̀à``̀ dG iô````````````̀NC’G

 AGOCG  ø```e  ∞`̀ ©`̀ °`̀†`̀ oJ
 »°ùØæàdG  RÉ``¡``é``dG
 ,…ƒ`̀∏`̀©`̀dGh  »∏Ø°ùdG
 ¬JQób  ø`̀e  π∏≤J  hCG
 á````̀ehÉ````̀≤````̀e ≈`````̀∏`````̀Y

 ≈∏Y π`̀ª`̀©`̀dGh ,¬`̀à`̀©`̀fÉ`̀ª`̀eh ¢`̀Shô`̀«`̀Ø`̀dG
 »àdG äÉ`̀Ñ`̀Ñ`̀°`̀ù`̀ª`̀dG  á`̀aÉ`̀c ≈`̀∏`̀Y  AÉ`̀°`̀†`̀≤`̀dG
 ø«àFôdG  áØ«Xhh  á«∏YÉa  ø`̀e  ¢†ØîJ
 øe  á«fÉK  πc  »æ«JhôdG  ¬∏ª©H  ΩÉ«≤dGh

.¿É°ùfE’G IÉ«M
 π``̀eGƒ``̀©``̀dG ø```̀e ó``̀jó``̀©``̀dG ∑É```̀æ```̀gh
 RÉ`̀¡`̀é`̀dG ≈`̀∏`̀Y ô``KDƒ``J »`̀à`̀ dG á`̀«`̀LQÉ`̀î`̀dG
 »dÉàdÉHh ,ø«àFôdG ójóëàdÉHh ,»°ùØæàdG
 ä’ÉM  »a  ¢†jôªdG  Ö«æéJ  øe  óH  ’
 É¡d ¢Vô©àdG »°ùØæàdG »°Shô«ØdG AÉHƒdG
 ¢üîdoCGh  ,ô°TÉÑe  ô«Z  hCG  ô°TÉÑe  mπμ°ûH

:»∏j Éªc ,πeGƒ©dG √òg ºμd
 ™ªàéªdG  óæY  ´ÉªLEG  ∑Éæg  :k’hCG
 kÉ`̀eÉ`̀Y  ø«°ùªN  ø`̀e  ô`̀ã`̀cCG  ò`̀æ`̀e  »`̀ dhó`̀ dG
 ¿É`̀ °`̀ù`̀fE’G  §`̀≤`̀°`̀ù`̀j  ø`̀«`̀Nó`̀à`̀dG  ¿CG  ≈`̀∏`̀Y
 øe  kÉ`̀Yƒ`̀f  12  ø`̀e  ô`̀ã`̀cC’  á∏¡°S  á°ùjôa
 ,áFôdG  ¿ÉWô°S  º¡àeó≤e  »a  ,¿ÉWô°ùdG
 RÉ¡édG ≈∏Y á«KQÉc kGQÉKBG ø«Nóà∏d ¿CG …CG
 ¿É°ùfE’G  ¿CG  »æ©j  Éªe  ,¬∏c  »°ùØæàdG
 ≈∏Y ¬JQób »a kÉØ«©°V ¿ƒμ«°S øNóªdG
 Üô°†j  …òdG  ÉfhQƒc  ¢Shô«a  áehÉ≤e
 øμªàj  ø`̀dh  ,»°ùØæàdG  RÉ¡édG  kÉ`̀°`̀†`̀jCG

 ø``̀Nó``̀ ª``̀ dG Gò``````̀g
 ¬æ«Nóàd  áé«àf
 øe  ¢ü∏îàdG  øe
 ¢`̀Shô`̀«`̀Ø`̀ dG Gò```̀g
 .ô°ùjh  ádƒ¡°ùH
 äô°ûof  ,GôNDƒeh
 á∏éªdG »a á°SGQO
 á``````````̀«``````````̀HhQhC’G
 »°ùØæàdG  RÉ¡é∏d
 øe ™`̀°`̀SÉ`̀à`̀dG »``̀a
 ΩÉ©dG  ø`̀e  π`̀jô`̀HCG
 ó``cDƒ``J …QÉ```̀é```̀dG
 ,á`̀«`̀°`̀Vô`̀Ø`̀dG √ò``̀g
 â````̀ à````̀ Ñ````̀ KCG  PEG
 ¿CG  á``````°``````SGQó``````dG
 øe  ójõj  ø«NóàdG
 º`̀jõ`̀fCG  äÉjƒà°ùe
 »``°``ù``æ``Jƒ``«``é``fC’G
 (A C E - 2 )
 »LQÉîdG  QGó`̀é`̀dG  »`̀a  IOÉ`̀Y  OƒLƒªdG
 øe  Égô«Zh  á`̀Fô`̀dG  »`̀a  º°ùédG  ÉjÓîd
 Gòg  ¿EG  å«M  ,¿É`̀°`̀ù`̀fE’G  º°ùL  AÉ°†YCG
 ∫ƒ``̀NOh  ¥Ó`̀£`̀fG  á£≤f  ó`̀©`̀ oj  º``̀jõ``̀fE’G
 ,á`̀Fô`̀dG É`̀jÓ`̀N ≈```̀dEG É``̀fhQƒ``̀c ¢`̀Shô`̀«`̀a
 óYÉ°ùj ºjõfE’G Gòg ¿EÉa iôNCG IQÉÑ©Hh
 ÉfhQƒc  ¢Shô«a  ∫ƒ`̀NO  áª¡e  π¡°ùjh
 Gò`̀g »``a ô`̀KÉ`̀μ`̀à`̀dGh á``Fô``dG É`̀jÓ`̀N ≈```̀dEG
 RÉ¡édG øe …ƒ«ëdGh ¢SÉ°ùëdG ™bƒªdG
 iƒà°ùe  ™ØJQG  Éª∏c  ∂dòdh  ,»°ùØæàdG
 ƒg  Éªc  ,á`̀Fô`̀dG  ÉjÓN  »a  º`̀jõ`̀fE’G  Gò`̀g
 áÑ°ùf  äOGR  ,ø«æNóª∏d  áÑ°ùædÉH  ∫ÉëdG
 á`̀Fô`̀dG ≈```̀ dEG ¢`̀Shô`̀«`̀Ø`̀ dG êƒ```̀ dh ìÉ``é``f

.ÉgÉjÓN ±ÓJEÉH ΩÉ«≤dGh
 á«ª∏©dG  äÉ`̀°`̀SGQó`̀dG  ™«ªL  :kÉ«fÉK
 QÉeO á∏Ñæb ôÑà©j AGƒ¡dG çƒ∏J ¿CG ócDƒJ
 ,¿É`̀°`̀ù`̀fE’G  º°ùL  AÉ`̀°`̀†`̀YCG  áaÉμd  πeÉ°T
 ¿CG  …CG  ,»°ùØæàdG  RÉ`̀¡`̀é`̀dG  á`̀°`̀UÉ`̀î`̀Hh
 hCG ,äGQÉ«°ùdG øe å©ÑæJ »àdG äÉKƒ∏ªdG
 ,™fÉ°üªdG  hCG  ,AÉHô¡μdG  ó«dƒJ  äÉ£ëe
 RÉ¡édG  ≈`̀ dEG  π≤àæJ  É¡∏c  äGô`̀FÉ`̀£`̀dG  hCG
 áæeõe  kGQGô``̀°``̀VCG  ¬`̀d  çóëoàa  »°ùØæàdG

 ¢`̀VGô`̀eC’ ¿É`̀ °`̀ù`̀fE’G ¢`̀Vô`̀©`̀Jh IOÉ```̀Mh
 äô°ûof  á`̀ °`̀ SGQO  â`̀aÉ`̀°`̀VCG  ó``̀bh  .Iô`̀«`̀ã`̀c
 ƒ«f  á∏ée »`̀a  π`̀ jô`̀ HCG  ø`̀e  ø`̀eÉ`̀ã`̀dG  »`̀a
 New England)  Ö£∏d  óæ∏éfEG
 á≤«≤M (Journal of Medicine
 AGƒ¡dG  çƒ∏àd  ¢Vô©àdG  ∫ƒ`̀M  Ió`̀jó`̀L
 19ó«aƒc øe äƒªdÉH áª«ªëdG ¬àbÓYh

.á«μjôeC’G IóëàªdG äÉj’ƒdG »a
 kÓ«∏ëJ  á°SGQódG  √òg  räô`̀LnCG  ó≤a  
 3080 »a ¿Éμ°ùdG  ¢Vô©J ∫ƒM kÓeÉ°T
 äÉª«°ùédG  hCG  ¿ÉNó∏d  á«μjôeCG  áæjóe
 Égô«KCÉJh  …ƒédG  AGƒ`̀¡`̀dG  »a  á≤«bódG
 ÉfhQƒc  øe  äƒªdG  ä’ÉM  ´ÉØJQG  ≈∏Y
 ¿CG  âéàæà°SG  ó``̀bh  ,¿ó``̀ª``̀dG  √ò``̀g  »`̀a
 πμd  ¿É`̀Nó`̀dG  øe  ΩGôLhôμ«e  1  IOÉ``jR
 ´ÉØJQG ≈dEG …ODƒj AGƒ¡dG øe Ö©μe ôàe
 ,%15 áÑ°ùæH ÉfhQƒc øe ≈JƒªdG OGóYCG
 AGƒ¡dG çƒ∏J »a kÉ£«°ùH kÉYÉØJQG ¿CG  …CG
 øe ≈JƒªdG OGóYCG áÑ°ùf øe kGô«ãc ™aôj

 .å«ÑîdG ¢Shô«ØdG Gòg
 OôaQÉg á©eÉL øe AÉª∏©dG ócCG óbh
 çƒ∏J  ¿CG  á`̀°`̀SGQó`̀dG  √ò¡H  Gƒ`̀eÉ`̀b  ø`̀jò`̀dG
 áeÉY  »°ùØæàdG  RÉ¡édG  ó°ùØj  AGƒ`̀¡`̀dG
 ¬∏©éj  Éªe  ,á°UÉN  áØ°üH  ø«àFôdGh
 IQó`̀b Ωó``̀Yh ¿Gƒ``̀gh ∞©°V á`̀dÉ`̀M »`̀a
 ¿CG  …CG  ,É`̀fhQƒ`̀c  ¢Shô«a  áehÉ≤e  ≈∏Y
 øe  Öcôeh  ∞YÉ°†e  ájô°ûÑ∏d  ójó¡àdG
 ¢Shô«a  ø`̀eh  á¡L  ø`̀e  AGƒ`̀¡`̀dG  çƒ`̀∏`̀J
 ¬d  ÉªgÓμa  ,iô```̀NCG  á¡L  ø`̀e  É`̀fhQƒ`̀c
 ócDƒj  Éªe  ,ø«àFôdG  »a  …ô«eóJ  ô«KCÉJ
 çƒ∏àH  ΩÉªàg’G  »`̀a  ájóédG  IQhô`̀°`̀V
 kÉ«©bGh kÉ«≤«≤M kGójó¡J √QÉÑàYGh AGƒ¡dG

.AÉ©ªL ájô°ûÑdG áë°üd
 êÉàæà°S’G  Gòg  ¿CG  ôcòdÉH  ôjóLh
 AÉª∏©dG ¢†©H iôLnCG ó≤a ,ójóédÉH ¢ù«d
 á`̀KQÉ`̀μ`̀dG  â`̀ s∏`̀M É`̀eó`̀æ`̀Y  2003 ΩÉ``̀Y  »`̀a
 IóY  ¢SQÉ°S  ¢Shô«a  ÖÑ°ùH  á«ë°üdG
 çƒ∏J  ø«H  ábÓ©dG  QƒZ  ôÑ°ùd  äÉ°SGQO
 ¢VôªH áHÉ°UE’G ä’ÉM ´ÉØJQGh AGƒ¡dG
 »a  IQƒ°ûæªdG  á°SGQódG  ∑Éæ¡a  .¢SQÉ°S
 øe  øjô°û©dG  »`̀a  áÄ«ÑdG  áë°U  á∏ée

 çƒ∏J{ :¿GƒæY âëJ 2003 ΩÉY ôÑªaƒf
 »a  ¢SQÉ°S  øe  äƒªdG  ä’É`̀Mh  AGƒ¡dG
 ±hô©ªdG øªa ..zá«Ä«H á°SGQO :ø«°üdG
 »a  2003  ôÑªaƒf  »a  CGó`̀H  ¢SQÉ°S  ¿CG
 øe  ô`̀ã`̀cCG  á∏«°üëdG  â`̀fÉ`̀ch  ,ø`̀«`̀°`̀ü`̀dG
 ,400 ƒëf äƒeh á«°Vôe ádÉM 6000
 äƒªdG ä’ÉM ¿CÉH á°SGQódG √òg äOÉaCG PEG
 »àdG ¿ó`̀ª`̀dG »`̀a â`̀©`̀Ø`̀JQG ¢`̀SQÉ`̀°`̀S ø`̀e
 AGƒ¡dG  »a  äÉKƒ∏ªdG  áÑ°ùf  É¡«a  ójõJ
 äƒe  OGR  çƒ∏àdG  OGR  Éª∏c  …CG  ,…ƒédG
 âjôLoCG  Éªc  .¢SQÉ°S  ¢Vôe  øe  ¢SÉædG
 á`̀°`̀SGQó`̀dG è`̀FÉ`̀à`̀f äó```̀cCG á`̀«`̀fÉ`̀K á`̀ °`̀ SGQO
 á©eÉL øe ¿ƒãMÉÑdG ΩÉb å«M ,á≤HÉ°ùdG
 ábÓ©dG ∫ƒM á°SGQO AGôLEÉH É«fQƒØ«dÉc
 øe  ≈JƒªdG  áÑ°ùfh  AGƒ¡dG  çƒ∏J  ø«H
 á∏ée »a á°SGQódG √òg äô°ûofh ,¢SQÉ°S
 ôÑªaƒf  øe  øjô°û©dG  »a  áÄ«ÑdG  áë°U
 øe äƒªdG  áÑ°ùf{  :¿GƒæY âëJ 2003
 .záKƒ∏ªdG  ¿óªdG  »a  râØYÉ°†nJ  ¢SQÉ°S
 ø«àKQÉc  ø«H  râ`̀©`̀ª`̀ nL  á`̀ °`̀SGQO  ∑É`̀æ`̀gh
 ÉfhQƒc  AÉ`̀Hhh  ¢SQÉ°S  Éªg  ø«à«ë°U
 »a  á°SGQódG  √òg äô°ûof  å«M ,»dÉëdG
 »a  …QÉédG  ΩÉ©dG  øe  πjôHCG  øe  ™HGôdG
 πg{  :¿GƒæY  âëJ  áÄ«ÑdG  çƒ∏J  á∏ée
 »a kÓeÉY ¿ƒμj ¿CG  AGƒ¡dG çƒ∏àd øμªj
 ¢SQÉ°S  øe  ≈JƒªdG  äÉjƒà°ùe  ´ÉØJQG
 √ògh  ,z?É«dÉ£jEG  ∫Éª°T  »a  19ó«aƒch
 ¿ƒ°Vô©àj øjòdG ¿CG ≈dEG ô«°ûoJ á°SGQódG
 ºgô«Z  øe  á°VôY  ôãcCG  çƒ∏ªdG  AGƒ¡∏d
 ,É``fhQƒ``c ¢`̀Vô`̀e ∑É`̀Ñ`̀°`̀T »``a ´ƒ`̀bƒ`̀∏`̀ d

.É«dÉ£jEG ∫Éª°T ¿óe »a ójóëàdÉHh
 kÉ«∏c  íéæf  ¿CG  É`̀fOQCG  GPEG  ,kÉeÉàNh
 øe ¢`̀ü`̀∏`̀î`̀à`̀fh É``̀fhQƒ``̀c á`̀ehÉ`̀≤`̀e »``̀a
 ,iôNC’G ¢VGôeC’G Qhô°T øeh √Qhô°T
 ÖÑ°ùJ »àdG πeGƒ©dG áaÉc áHQÉëe Éæ«∏Y
 ,≈JƒªdG  OGóYCG  ºbÉØJ  »àdG  hCG  ,¢VôªdG
 hCG É¡∏gÉéJ IOÉY ºàj »àdG πeGƒ©dG É¡æe
 áaÉμH  ø«NóàdG  πãe  É¡æY  ±ô£dG  ¢†Z
.…ƒédG AGƒ¡dG çƒ∏Jh ¬dÉμ°TCGh ¬YGƒfCG
bncftpw@batelco.com.bh 

ô`̀«`̀î`̀dG ¬`̀ «`̀ a ø`̀ jô`̀ ë`̀ Ñ`̀ dG Ö`̀©`̀ °`̀T

»HƒjC’G ¬∏dGóÑY ayoobi99@gmail.com

 …OÉ°üàb’G  ø«°üdG  ìÉéf  ¿CG  Gó«L  ±ô©f  |
 πZÉ°ûdG  π¨°ûdG  ƒg  »LƒdƒæμàdGh  »©«æ°üàdGh
 iƒ`̀bCG  É¡°ùØf  ôÑà©J  »`̀à`̀dG  É`̀μ`̀jô`̀eCG  ≈``̀dEG  áÑ°ùædÉH
 ∂dP  ≈∏Y  z®É`̀Ø`̀ë`̀dG  ó`̀jô`̀Jh{  ,º`̀dÉ`̀©`̀dG  »`̀a  OÉ°üàbG
 »≤«≤M  »ªdÉY  ¢ùaÉæe  Oƒ``̀Lh  ¿hO  ø`̀e  õ`̀cô`̀ª`̀dG
 »JCÉJh  .Iƒ≤H  á°ùaÉæªdG  â∏NO  »àdG  ø«°üdÉc  É¡d
 É¡°ù«FQ ôÑY AGƒ°S ÉμjôeCG  É¡¡LƒJ »àdG  äÉeÉ¡J’G
 ∫ƒM  zƒ«ÑeƒH{  É¡à«LQÉN  ôjRh  ôÑY  hCG  zÖeGôJ{
 Égô°ûf  Ωó`̀Y  ≈∏Y  zø«°üdG  Ö°SÉëà°S{  ÉμjôeCG  ¿CG
 ±É°VCGh ..zÉfhQƒc{ ¢Shô«a ∫ƒM IôμÑe äÉeƒ∏©e
 AÉKÓãdG  Ωƒj  ,á«fÉªdC’G  zó«∏H{  áØ«ë°üd  zƒ«ÑeƒH{
 ø«°üdG ¬«a Ö°SÉëJ …òdG âbƒdG »JCÉ«°S{ :»°VÉªdG
 PÉîJG  ≈dEG{  ºdÉ©dG  ∫hO  ÉYOh  ,zÉ¡JÉ«dhDƒ°ùe  ∫É«M
 ΩGóîà°SG »a ô¶ædG ó«©J ¿CGh ,zø«°üdG øe ∞bƒe
 ,ÉfhQƒc  áëFÉL  »a  ø«°üdG  QhO  ÖÑ°ùH  z…hGƒg{
 áeó≤e »a ÉæfCÉch ,π«dO ¿hO øe kÉªFÉb ΩÉ¡J’G ≈≤Ñ«d
 ∫ qƒëààd  ,øjó∏ÑdG  ø«H  IOQÉ`̀Ñ`̀dG  Üô`̀ë`̀dG  ø«î°ùJ
 ,áæNÉ°S  IôªdG  √òg  øμdh  iô`̀NCG  ÜôM  ≈dEG  kÉ≤M’
 ΩÉeCG …ójC’G áaƒàμe ∞≤J ød ø«°üdG ¿CG ∑Qóf øëfh
 äÉ©bƒàdG π©éj Éªe ,√òg É¡à∏ªMh ÉμjôeCG äÉeÉ¡JG
 ô¶àæjh  ΩOÉb  ƒg  Ée  ¿CÉ°ûH  áHƒ©°üdG  áØ°U  πªëJ
 hCG  øjó∏ÑdG  ø«H äÉeÉ¡J’G áfƒî°S äOGR ¿EG  ºdÉ©dG

!ádOÉÑàe äÉeÉ¡JG ≈dEG âqdƒëJ
 ø«H  iôÑc  ÜôM  Ωƒ≤J  ¿CG  ™bƒàj  øe  ∑Éæg  |
 »a ¬fCG πgÉéàj ób ™bƒJ ¬æμdh ,ΩÉ©dG Gòg ø«aô£dG
 ¿hôjój øe ºg (¿ƒ«fƒ°SÉªdG ∫ÉªdG OÉ«°SCG) ájÉ¡ædG
 á qaO  ¿hôjó«°S  øe  º`̀gh  ,IOÉ``Yh  Ωƒ«dG  ø«î°ùàdG
 Üƒ©°ûdGh  ºdÉ©dG  ∫hO  Éª«a  ,áeOÉ≤dG  ∑QÉ©ªdG  πc
 …ƒeO  ´Gô°U  …C’  IócDƒªdG  á«ë°†dG  »g  IOÉ©dÉc
 …CG  á«ªgCG  ™LGôàJ  Gòg »ah ,ø«°üdGh ÉμjôeCG  ø«H
 å«Mh ,ÉfhQƒc áeRCG  äÉ«YGóàd π«∏ëJ hCG  äÉ©bƒJ
 ™LGôJ  ádÉM  »a  Ωƒ«dG  ™≤j  ¬∏c  »ªdÉ©dG  OÉ°üàb’G

 kÉHôM  kÉªFGO  ¿hójôj  ¿ƒ«dÉª°SCGôdG  å«Mh  ,OƒcQh
 »ªdÉ©dG  OÉ°üàb’G  AÉæH  IOÉ``YEG  Égó©H  ºàj  I qôeóe

!º¡d É°†jCG É©°VÉN ájÉ¡ædG »a ¿ƒμj PEG ,kGOóée
 á≤£æªdGh  è«∏îdG  Üƒ©°T-  øëf  É qæª¡j  Ée  |
 ø«H ´Gô°üdG Gòg ∫ qƒëJ QÉKBG ∑Qóf ¿CG -ø«ª∏°ùªdGh
 ,ÉfOÉ°üàbGh  Éæà≤£æe  ≈∏Yh  Éæ«∏Y  iôÑμdG  iƒ≤dG
 øe  ô«ãμdG  â©bhCG  ób  zÉfhQƒc{  á`̀eRCG  ¿CG  á°UÉNh
 ºdÉ©dG  øY  åjóëdG  äÉHh  ,É¡à°†Ñb  »a  ºdÉ©dG  ∫hO
 ôNBG  A»°T  √ó©H  É`̀eh  A»°T  ÉfhQƒc  πÑb  Ée  ¿CÉ`̀ch
 IÉ«ëdG íeÓe πc »a »∏c πμ°ûH ∞∏àîe πH ,kÉeÉªJ
 äÉbÓ©dG  »a  ≈àM  πH  ,á«YÉªàL’Gh  ájOÉ°üàb’G
 á«dÉªdG áÑîædG) hCG (∫ÉªdG OÉ«°SCG) ¿CÉch ,∫hódG ø«H
 äGAGôLEG ∫ÓN øe ºdÉ©dGh Üƒ©°ûdG Å«¡J (á«ªdÉ©dG

!kÉeÉªJ ∞∏àîe IÉ«M §ªæd ÉfhQƒc á¡LGƒe
 Oƒ≤©dG  ∫Gƒ``̀W  ¿É`̀c  ºdÉ©dG  Gò`̀g  ¿CG  º``̀ZQh   |
 á`````jhOC’Gh ìÓ`̀°`̀ù`̀ dG äÉ`̀cô`̀°`̀T á`̀«`̀ë`̀°`̀V á`̀«`̀°`̀VÉ`̀ª`̀dG
 ¥hóæ°üc á«dhódG á«dÉªdG äÉ°ù°SDƒªdGh äGQóîªdGh
 πHÉb  ∂`̀dP  πc  ¿EÉ`̀a  ,»`̀dhó`̀dG  ∂æÑdGh  ,»`̀dhó`̀dG  ó≤ædG
 øμdh  ,ÉfhQƒc  ó©H  Ée  ºdÉY  »a  kÉ°†jCG  QGôªà°SÓd
 ƒæWGƒe É¡«a ∫ƒëàj ,iôNCG äÉØ°UGƒªH IôªdG √òg
 áeƒμëªdG (á«ªdÉ©dG áeƒμëdG) »æWGƒe ≈dEG ∫hódG
 ∂dP  çóëj  ’  ób  !É¡JGP  (á«dhódG  á«dÉªdG  áÑîædG)`H
 ôÑY- ó q¡ªJ É¡fCG hóÑj áëFÉédG √òg ÉªfEGh ,Qƒ¡°T »a
 ºμëà∏d  -ójóL »fhôàμdEGh  »dÉeh  …OÉ°üàbG  ΩÉ¶f
 (á«fhôàμdEG  äÉ≤°ü∏e) ôÑY ,∫hódG  πc »æWGƒe »a
 Gƒfƒμ«d ,ºgOÉ°ùLCÉH ≥°üà∏J á«fhôàμdEG  íFGô°T hCG
 ájRGôàM’G äGAGôLE’G AÉYOÉH !á∏eÉμdG áHÉbôdG âëJ
 ÜÉ°UCG  ¿CG  ó©H  ,äÉ°Shô«ØdGh  áÄHhC’G  á¡LGƒe  »a

!™∏¡dÉH ¬∏c ºdÉ©dG ÉfhQƒc ¢Shô«a
 áeOÉ≤dG  á¡LGƒªdG º°ùM ó©H ’EG  ∂dP çóëj ød
 ÜôëdG  Iô`̀FGO  øe  êhôîdGh  ø«°üdGh  ÉμjôeCG  ø«H

!iôÑc áæNÉ°S ÜôM ≈dEG IOQÉÑdG

É`̀ fhQƒ`̀μ`̀ dG ø``̀ eR »``a zÖ`̀ FGô`̀ °`̀ †`̀ dG{ á`̀°`̀û`̀bÉ`̀æ`̀e ≈`̀∏`̀Y AGƒ``̀ °``̀ VCG

:º∏≤H
»àjƒμdG ≈°ù«Y óª .O 

É`̀ fhQƒ`̀μ`̀ H äÉ``«``aƒ``dG á`̀Ñ`̀°`̀ù`̀f ø``̀e ó``jõ``j AGƒ``̀ ¡``̀ dG çƒ``∏``J

 :º∏≤H
ÊóŸG óª π«YÉª°SEG .O

 ß`̀Ø`̀à`̀ë`̀J »`````Jô`````cGP â`````dGRÉ`````e
 ¿Gƒ`̀æ`̀Y π`̀ª`̀M »`̀Ø`̀ë`̀°`̀U â`̀«`̀°`̀û`̀fÉ`̀ª`̀H
 »à«aƒ°ùdGh  »`̀μ`̀jô`̀eC’G  ¿ÉbÓª©dG{
 á¡LGh  Qó°üàjh  ,zQÉ`̀Ñ`̀μ`̀dG  áªb  »`̀a
 »àdG  áØ«ë°ü∏d  ≈````̀dhC’G  áëØ°üdG
 »îjQÉàdG  AÉ≤∏dG  ≈∏Y Aƒ°†dG â£∏°S
 »μjôeC’G  ø«≤Ñ°SC’G  ø«°ù«FôdG  ø«H
 √ô``̀«``̀¶``̀fh  ÜC’G  ¢```̀Tƒ```̀H  êQƒ```````̀L
 π`̀«`̀FÉ`̀î`̀«`̀e ≥``̀HÉ``̀°``̀ù``̀dG »`̀à`̀ «`̀ aƒ`̀ °`̀ù`̀ dG
 ≈∏Y  AÉ≤∏dG  »¶Mh  ,±ƒ°ûJÉHQƒL
 »eÓYEG  ΩÉªàgÉH  1989 »a ôcòJCG  Ée
 Ó°UÉM qƒà∏d  âæc É¡àbh ,ô«Ñc  »dhO
 Ωƒ∏Y  »a  ¢SƒjQƒdÉμÑdG  á`̀LQO  ≈∏Y

 OGó¨H  á©eÉL  øe  ΩÓ``YE’Gh  ∫É°üJ’G
 »∏«∏ëàdG  ÖfÉédG  »`̀a  »JÉeƒ∏©eh
 ≈∏Y  IOhó`̀ë`̀e  á«°SÉ«°ùdG  ¿hDƒ°ûdÉH
 »`̀°`̀SGQó`̀dGh  …ôª©dG  iƒà°ùªdG  Qó`̀b

 ¿hDƒ°T á©HÉàªH »Ø¨°T ºZQ ∑GòfBG ¬«∏Y âæc …òdG »àØdG
 ø«H  Qôμàj  ób  ó¡°ûªdG  ∂dP  ..É«eÓYEG  »dhódG  ™°VƒdG

.2021 hCG 2020 »a zèæ«H ø«L »°Th ÖeGôJ ódÉfhO{
 É°üjôM  âæc  ó≤a  ´ƒ°VƒªdG  π¡à°ùªd  IOƒ©dÉHh
 äÓ«∏ëàdGh  AGQB’G  ø`̀e  ∑GPh  Gò`̀¡`̀d  ´É`̀ª`̀à`̀°`̀S’G  ≈`̀∏`̀Y
 ø«bÓª©dG  AÉ`̀≤`̀d  iƒ`̀ë`̀a  ø`̀Y  á`̀dƒ`̀≤`̀æ`̀ª`̀dGh  IQƒ`̀°`̀û`̀æ`̀ª`̀dG
 Qƒ``̀eC’G äÉ`̀jô`̀é`̀e á`̀aô`̀©`̀eh z±ƒ`̀°`̀û`̀JÉ`̀HQƒ`̀Lh ¢`̀Tƒ`̀H{
 äÉ«°VôØdG  ¢†©H  äOQh  É`̀¡`̀à`̀bh  ,¢`̀ù`̀«`̀dGƒ`̀μ`̀dG  ∞`̀∏`̀N
 ¿CG iôJ ÉgGóMEG ôcòJCGh ,»FÉæãdG AÉ≤∏dG ∫ƒM á«°SÉ«°ùdG
 É¡«¶°ûJh ≈ª¶©dG √OÓH ∂«μØàH íª°ù«°S ±ƒ°ûJÉHQƒL
 ádhód  É°ù«FQ  ¬`̀fRh  Ö°SÉæj  √É°VÉ≤àj  ô«Ñc  øªK  πHÉ≤e

.É¡°SCGôj ≈ª¶Y
 IQƒ°üdG π«∏ëJ ∫ÓN øeh ,â∏«b ≈à°T AGQBG ∑Éægh 
 áfGRQh GAhóg ôãcCG ¿Éc ¢TƒH ¿EÉa AÉ≤∏dG »a ø«°ù«Fô∏d
 âæc  …ò``̀dG  ±ƒ°ûJÉHQƒL  √ô«¶f  ø`̀e  ¢ùØædÉH  á`̀≤`̀Kh
 IRhõ¡e hóÑJ »àdG ¬à«°üî°T â∏∏M -¿ƒ©HÉàªdG »©eh-
 Gô«Ñc  É«Ñ£b  ÉaôW  Oƒ≤j  ¢ù«FQ  á«°üî°T  ¢ùμ©J  ’h
 ,á«μjôeC’G  IóëàªdG  äÉ`̀j’ƒ`̀dG  ¬`̀Lh  »a  ∞≤j  ºdÉ©dÉH
 ¬fCÉc hCG ,§æëªdG πLôdG IQƒ°U ¬Ñ°ûj ¿Éc ±ƒ°ûJÉHQƒL

.äƒHhQ hCG »dBG πLQ
 ≈∏Y  ô«°ùj  ™°VƒdG  íÑ°UCG  ∞«c  É`̀≤`̀M’  Éæ©HÉJh
 á«dÉª°SCGôdG  É¡≤≤ëJ  äGQÉ°üàfÉH  ≥∏©àj  ±ƒ°ûμªdG
 ÉHÉàc äCGôb ≈àM ,á«à«aƒ°ùdG á«Yƒ«°ûdG ≈∏Y á«μjôeC’G
 ,»à«aƒ°ùdG  OÉëJ’G  »a  »μjôeC’G  ô«KCÉàdG  øY  çóëàj
 ∂«μØJ  πLCG  øe  A»°T  πc  â∏©a  ÉμjôeCG  ¿EG  ¬ÑJÉc  ∫ƒ≤j
 ,º¡æe AÉjƒbC’G ºeP AGô°T IòaÉf ôÑY »à«aƒ°ùdG OÉëJ’G
 ±ó¡H ,á`̀bÓ`̀ª`̀©`̀dG äÉ`̀cô`̀°`̀û`̀dG …ô`̀jó`̀e QÉ`̀Ñ`̀ch AGQRƒ````dG
 √ƒLƒH  äGQGOEÓ``̀ d  ôªà°ùe  πjóÑJ  AGô``̀LEG  øe  º¡æ«μªJ
 ádhÉëe »a á«LÉàf’G ™fÉ°üªdÉH äGôÑN ∂∏àªJ ’ IójóL
 ÉeCG  ,»à«aƒ°ùdG  »LÉàf’Gh  »YÉæ°üdG  ™°VƒdG  ∑É`̀HQE’
 º«Yõd  á°übQ  ô¡°TCG  ÖMÉ°U{  ø«°ùà∏j  ¢ùjQƒH  á∏Môe
 ¿C’  ¬àÑ≤ëd  Gó`̀L  áMÉJôe  ø£æ°TGh  âfÉμa  ,zRƒ`̀é`̀Y

.É¡JÉ°ù°SDƒªH …hòJ âfÉc ƒμ°Sƒe É¡àªjôZ
 ÜôëdG  ¿CG  ∑GòfBG  áMhô£ªdG  äÉ«°VôØdG  øª°V  øe
 âfÉc »à«aƒ°ùdG OÉëJ’Gh ÉμjôeCG ø«àdhódG ø«H IOQÉÑdG
 áëaÉ°üªdG  ∫ƒ°üM Oôéªd É¡àjÉ¡f ¿ÓYEG  √ÉéJÉH ô«°ùJ
 ¿Gó∏H QÉ¡æJ ÉgôKCG ≈∏Y äCGóHh ,øjô«ÑμdG ø«bÓª©dG ø«H
 Ωô¡dG ≈dG  ’ƒ°Uh É«aÓ°ùZƒjh É«fÉehQ É¡æe ,á«Yƒ«°T
 ój  ≈∏Y  √QÉ«¡fG  ø∏YCG  …òdG  »à«aƒ°ùdG  OÉëJ’G  ô«ÑμdG

. É°†jCG ø«°ùà∏j QhO π°†ØHh ,±ƒ°ûJÉHQƒL
 »°VÉª∏d  »°SÉ«°ùdG  AGOC’G  QÉ°†ëà°SG  ∫Ó`̀N  ø`̀e
 ïjQÉàdG  ¿EÉ`̀a  »à«aƒ°ùdG-»μjôeC’G  ø«bÓª©∏d  Öjô≤dG
 áaÉ≤ãdG ≈∏Y Gô°üà≤e ¢ù«d QCÉãdG Ωƒ¡Øe ¿EGh ¬°ùØf ó«©j
 áª°S  hó`̀Ñ`̀j  π`̀ °`̀UC’G  »`̀a  ƒ`̀g  π`̀H  ájó«∏≤àdG  á«∏≤©dG  hCG
 ôãcCGh  iƒ`̀bCGh  ô£NCG  πμ°ûH  ∫hó`̀dG  É¡°SQÉªJ  á«°SÉ«°S
 á«°VGô©à°S’G  ÖeGôJ  IQƒ°U  iQCG  »`̀fCÉ`̀ch  ,É£«£îJ
 áëFÉL  á¡LGƒªd  á«Øë°üdG  ¬JGôªJDƒe  »a  É¡©HÉàf  »àdG
 ôÑ©J  äÉeóîdGh  OÉ°üàb’G  ∫ƒM  ¬JÉëjô°üJh  ÉfhQƒc
 ∞°ûμjh  ,»`̀μ`̀jô`̀e’G  OÉ`̀°`̀ü`̀à`̀b’G  ¬«fÉ©j  É`̀e  A»`̀°`̀T  ø`̀Y
 »a  Ωƒ`̀«`̀dG  É`̀¡`̀fCGh  ÉμjôeCG  áÑ«g  ´É«°†d  ä’ÉªàMG  ø`̀Y
 πH  ,É¡°ùØf  áëFÉédG  ø`̀e  ¢ù«d  ífôàJ  É`̀fhQƒ`̀c  ø`̀eR
 OÉ°üàb’G  ó«©°U  ≈∏Y  áëFÉédG  É¡JRôaCG  äÉHô°V  øe

 ô«¨J  íeÓe  øY  Ó°†a  ,äÉ`̀eó`̀î`̀dGh
 ,»dhO  ó«©°U  ≈∏Y  »é«JGôà°SGƒ«L
 »àdG  É¡JGP  ájOÉ°üàb’G  á∏©dG  »`̀gh
 πÑb  É¡«fÉ©j  »à«aƒ°ùdG  OÉëJ’G  ¿Éc
 »μjôeC’G  OÉ°üàb’G  ¿CG  ºZQ  ,√QÉ«¡fG

.¿’G ≈àM É«ªdÉY iƒb’G ∫GRÉe
 á©«Ñ£d  á«∏«∏ëàdG  IQƒ°üdG  √òg
 á«à«aƒ°ùdG-á«μjôeC’G{  äÉ`̀bÓ`̀©`̀dG
 zá«æ«°üdG-á«μjôeC’G{h  z»°VÉªdÉH
 ™HÉàª∏d  É¡°ùμ©J  ô°VÉëdG  âbƒdG  »a
 á£≤d  πc  ™HÉàJ  »àdG  ΩÓ`̀YE’G  πFÉ°Sh
 »°SÉ«°S  •É°ûfh  íjô°üJh  IƒØgh
 ∞ë°üdG  ¿ƒàe  CÓªJ  PEG  ,…OÉ°üàbGh
 ø`̀«`̀∏`̀∏`̀ë`̀ª`̀dGh ø``«``©``jò``ª``dG π`̀ ¨`̀ °`̀ û`̀ Jh
 ¿ƒμf  Éæ∏©éj  ∂```dPh  ,ø`̀«`̀©`̀HÉ`̀à`̀ª`̀dGh
 …òdG ΩÓYE’G •É°ûæd ø«ÑcGƒªdG øª°V
 π«∏ëàdG  ºK  ájôÑîdG  á«£¨àdÉH  º°ùàj
 É«aGô¨L IOó©àªdGh áYƒæàªdG AGQBÓd ¢TÉ≤ædGh ô«°ùØàdGh
 »°SÉ«°ùdGh  »YÉªàL’G  ¬LƒàdG  íeÓe  øe  √RôØJ  Éeh

.»ª∏©dGh »aÉ≤ãdGh …OÉ°üàb’Gh
 ≈`̀dEG  ájÉ¡ædG  »`̀a  π°üj  á`̀bó`̀H  ∂`̀ dP  πμd  ™HÉàªdGh  
 »dhódG  ΩÓYE’G  QÉ°ùe  øY ¢†îªàj  Éeh  ,áÑ©∏dG  •ƒ«N
 áÑcGƒeh  á¶ëd  πμH  ´QÉ°ùàªdG  »JÉeƒ∏©ªdG  ï°†dG  »a
 ¢ûÑædGh  ,É``̀jGhõ``̀dG  ¥É`̀ª`̀YCG  »`̀a  ¢ûÑædG  »`̀a  ¬`̀JÓ`̀YÉ`̀Ø`̀J
 ∞°Uh Ö°ùëH DƒdDƒ∏dG øY ÉãëH ôëÑdG ´Éb »a ¢Thô≤dÉc
 øμªj  Éªc  ,¿ÉéjQ  ódÉfhQ  ≥Ñ°SC’G  »μjôeC’G  ¢ù«FôdG
 ≈dG  ∫ƒ°UƒdG  á°Uôa  ¬«a  ø«∏YÉØdGh  ¬«©HÉàªd  ≥≤ëj ¿CG
 ≈∏Y ≈≤Ñj ød ºdÉ©dG ¿CG  ≈∏Y á«aGô°ûà°SG iDhQh ≥FÉ≤M
 á«dÉª°SCGôdG ÖdÉîeh IóëàªdG äÉj’ƒ∏d ájOÉMC’G áæª«¡dG
 äÓª©dG  ó«°S  Q’hó``dG  ≈≤Ñj  ø`̀dh  ,¬ªμëJ  á°ûMƒàªdG
 zá∏ª©dG  Iô`̀dhO{  ≈ª°ùJ  á«dƒª°T  ájó≤f  á°SÉ«°S  øª°Vh

.ºdÉ©dÉH
 OÉ°üàbG  ΩÉeCG  ífôàJ  âJÉH  á«μjôeC’G  á«dÉª°SCGôdÉa  
 á«cGôà°TG  ájƒ¡H  ∞°üàj  º`̀d  …ò``dG  »eÉæàªdG  ø«°üdG
 ¬JGP  âbƒdG  »a  »g  áàeÉ°üdG  ø«°üdGh  ,á«dÉª°SCGQ  ’h
 á«æ«°üdG  IQÉ°†ëdG  á©«ÑW  ¢ùμ©j  ÉªH  Iƒ`̀≤`̀H  á∏YÉa
 Ωƒ«dG  ºdÉ©dÉa  .ΩÓc  ÓH  πª©J  »àdG  zá«°Sƒ«°TƒØfƒμdG{
 ¬«a  iƒ`̀bC’G  Rõ©Jh  ,OÉ°üàb’G  ¬côëjh  ΩÓ`̀YE’G  √Oƒ≤j
 ìÓ°ùdG Iƒb ÉeCG ,á«YÉªàL’G ádGó©dGh äÉeóîdG iƒà°ùe
 ∑ÉàØdG  ìÓ°ùdG  ó©j  ºdh  ,áãdÉãdG  áÑJôªdG  ≈dG  â©LGôàa
 áaô©ªdG  äÉjOÉ°üàbÉa ,Ωó≤àªdG  ºdÉ©dG  áfÉª°V …hƒædGh
 …òdG πeÉ°ûdG OÉ°üàb’G »eÉæJh äÉeƒ∏©ªdG É«LƒdƒæμJh
 ÖJGôe »a É¡∏©é«°S óæ¡dGh ¿ÉHÉ«dGh ø«°üdG  ¬H  ™àªàJ
 ÉfhQƒc  áëFÉLh  ,IóëàªdG  äÉj’ƒdG  ™e  ¢ùaÉæàJ  É«∏Y
 ÉeÉ¶f RôØJ ób ójóL ´ƒf øe á«fƒc ÉHôM ¢ùμ©J ÉªHQ
 ºμëdG ájõcôeh á«æWƒdG á£∏°ùdG ¬«a RôÑJ GójóL É«ªdÉY
 ájƒ¡dG  Iƒ`̀b  »eÉæJh  ,∫hó``̀dG  IQGOEG  »`̀a  á¡LGƒdG  ≈`̀ dEG
 ¿RGƒJ ≥«≤ëJ ™e ,á«YÉªàL’G ádGó©dG ≥«≤ëJh á«eƒ≤dG
 ¢ûMƒJ  áYõf  øe  ¢UÓîdGh  ,¢`̀VQC’G  Öcƒc  »a  »Ä«H

 .á«Hô¨dG á«dÉª°SCGôdG
 ÉfhQƒc áëFÉL ó©H Ée ¿ƒμ«°S ºdÉ©dG ¿CG iQCG »fCÉch
 á«fƒjõØ∏àdG  äÉ°TÉ°ûdGh  áaÉë°üdG  ¬∏≤æJ  ó¡°ûe  ΩÉ`̀eCG
 »μjôeC’G ø«bÓª©dG{ AÉ≤d  øª°†àj ájQÉÑNE’G ™bGƒªdGh
 áZÉ«°U ∫ƒM Qhój ¢TÉ≤ædGh QÉÑμdG áªb »a z»æ«°üdGh
 IóëàªdG  äÉ`̀ j’ƒ`̀ dG  ¬«a  ™`̀LGô`̀à`̀J  ó`̀jó`̀L  »ªdÉY  ΩÉ`̀¶`̀f
 ºμM »a ácGô°ûdG øe ´ƒæH πÑ≤Jh ø«°üdG ΩÉeCG á«μjôeC’G
 ø«°üdG  ™e  »μjôeCG  ΩGó°U  èFÉàf  øe  ¿ƒμ«°Sh  ,ºdÉ©dG
 »°†Øj  ¢VhÉØJ  ádhÉW  ≈dEG  ¢Sƒ∏é∏d  ø«àdhódG  ñƒ°VQ
 ΩÉ¶f áZÉ«°U ∂dP ™Ñà«°Sh ,á«FÉæãdG ºμM ≈∏Y ¥ÉØJG ≈dEG
 ä’ƒëàdG πX »a IójóédG á¨«°üdG ≥ah ójóL »eÓYEG
 ∂dPh  ,á«fƒμdG  ájôμ°ù©dGh  á«°SÉ«°ùdGh  ájOÉ°üàb’G
 äÉ©jô°ûJ  ΩÉeCG  »YÉªàL’G  π°UGƒàdG  äÉμÑ°T  π©é«°S
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Wednesday 22nd April 2020 - No. 11337

امللك يتبادل التهاين مع اأمري الكويت وحاكم دبي 

وويل عهد اأبوظبي مبنا�ضبة قرب حلول �ضهر رم�ضان

خليفة  اآل  عي�شى  بن  امللك حمد  اجلاللة  �شاحب  بني ح�شرة  هاتفية  ات�شالت  جرت 

عاهل البالد املفدى حفظه اهلل ورعاه، وكل من اأخيه �شاحب ال�شمو ال�شيخ �شباح الأحمد 

اجلابر ال�شباح اأمري دولة الكويت ال�شقيقة، واأخيه �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد 

اآل مكتوم نائب رئي�س دولة المارات العربية املتحدة ال�شقيقة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم 

دبي، واأخيه �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد 

الأعلى للقوات امل�شلحة بدولة المارات العربية املتحدة ال�شقيقة.

 ومت خالل الت�شالت تبادل التهاين والتربيكات مبنا�شبة قرب حلول �شهر رم�شان 

املبارك، داعني املوىل عز وجل ان يعيد هذه املنا�شبة املباركة على مملكة البحرين وعلى هذه 

الدول ال�شقيقة باملزيد من الزدهار والرفعة والتقدم، وعلى الأمتني العربية والإ�شالمية 

باخلري واليمن والربكات.

اأم�س  م�شاء  هاتفي  ات�شال  جرى 

خليفة  الأمري  امللكي  ال�شمو  �شاحب  بني 

الوزراء  رئي�س  خليفة  اآل  �شلمان  بن 

ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  واأخيه  املوقر، 

امري دولة  ال�شباح  الحمد اجلابر  �شباح 

الكويت ال�شقيقة، مت خالله تبادل التهاين 

�شهر  حلول  قرب  مبنا�شبة  والتربيكات؛ 

رم�شان املبارك، داعيني اهلل تعاىل اأن يعيد 

وال�شعبني  البلدين  على  املنا�شبة  هذه 

ال�شقيقني باليمن والربكات.

كما ا�شاد �شموهما بعمق روابط الخوة 

واملحبة التي جتمع بني البلدين وال�شعبني 

ال�شقيقني، وما ي�شهده التعاون بينهما من 

تطور ومناء على خمتلف الأ�شعدة.

�شاحب  بني  هاتفي  ات�شال  وجرى 

�شلمان  بن  خليفة  الأمري  امللكي  ال�شمو 

واأخيه  املوقر،  الوزراء  رئي�س  خليفة  اآل 

الحمد  نواف  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب 

اجلابر ال�شباح ويل العهد بدولة الكويت 

التهاين  خالله  �شموهما  تبادل  ال�شقيقة، 

�شهر  حلول  قرب  مبنا�شبة  والتربيكات 

القدير  العلي  اهلل  داعني  املبارك،  رم�شان 

البلدين  املباركة على  الأيام  اأن يعيد هذه 

والربكات،  باخلري  ال�شقيقني  وال�شعبني 

الأمتني  �شعوب  والأمان  اخلري  يعّم  واأن 

العربية والإ�شالمية.

رئي�س الوزراء يتبادل التهاين مع

 اأمري الكويت وويل عهده مبنا�ضبة �ضهر رم�ضان

�شدر عن �شاحب ال�شمو امللكي الأمري خليفة بن �شلمان اآل خليفة رئي�س الوزراء املوقر 

حفظه اهلل، تعميم ب�شاأن �شاعات الدوام الر�شمي خالل �شهر رم�شان املبارك لعام 1441هـ.

 وجاء يف التعميم انه خالل �شهر رم�شان املبارك لعام 1441هـ يكون الدوام الر�شمي 

يف وزارات اململكة وهيئاتها وموؤ�ش�شاتها العامة من ال�شاعة الثامنة �شباحاً اىل ال�شاعة 

الثانية بعد الظهر.

رئي�س الوزراء ي�ضدر تعميًما ب�ضاأن

 �ضاعات الدوام الر�ضمي خالل �ضهر رم�ضان

امللك ورئي�س الوزراء وويل العهد

 يهنوؤون امللكة اليزابيث بذكرى عيد ميالدها

حمد  امللك  اجلاللة  �شاحب  ح�شرة  بعث 

بن عي�شى اآل خليفة عاهل البالد املفدى، برقية 

اليزابيث  امللكة  اجلاللة  �شاحبة  اإىل  تهنئة 

الثانية ملكة اململكة املتحدة واإيرلندا ال�شمالية 

ذكرى  مبنا�شبة  وذلك  الكومنولث؛  ورئي�شة 

الربقية  اأعرب جاللته يف  عيد ميالد جاللتها. 

عن اأطيب تهانيه ومتنياته لها مبوفور ال�شحة 

وال�شعادة بهذه املنا�شبة.

كما بعث �شاحب ال�شمو امللكي الأمري خليفة 

املوقر،  الوزراء  رئي�س  خليفة  اآل  �شلمان  بن 

اجلاللة  �شاحبة  اىل  تهنئة  برقية  اهلل،  حفظه 

املتحدة  اململكة  ملكة  الثانية  اليزابيث  امللكة 

وايرلندا ال�شمالية ورئي�شة الكومنولث، وذلك 

اعرب  جاللتها.  ميالد  عيد  ذكرى  مبنا�شبة 

ومتنياته  تهانيه  اأطيب  عن  برقيته  �شموه يف 

لها مبوفور ال�شحة وال�شعادة بهذه املنا�شبة.

وبعث �شاحب ال�شمو امللكي الأمري �شلمان 

بن حمد اآل خليفة ويل العهد نائب القائد الأعلى 

برقية  الوزراء،  جمل�س  لرئي�س  الأول  النائب 

اليزابيث  امللكة  اجلاللة  �شاحبة  اإىل  تهنئة 

الثانية ملكة اململكة املتحدة واإيرلندا ال�شمالية 

ذكرى  مبنا�شبة  وذلك  الكومنولث؛  ورئي�شة 

عن  فيها  �شموه  اأعرب  جاللتها،  ميالد  عيد 

مبوفور  لها  متنياته  واأطيب  تهانيه  خال�س 

ال�شحة وال�شعادة بهذه املنا�شبة.

امللكة اليزابيث الثانيةجاللة امللك

تلقى �شاحب ال�شمو امللكي الأمري خليفة بن 

�شكر  برقية  الوزراء،  رئي�س  خليفة،  اآل  �شلمان 

من النائب الأول لرئي�س غرفة جتارة و�شناعة 

ت�شرفه  وذلك مبنا�شبة  خالد جنيبي؛  البحرين، 

العامر،  مبجل�شه  املا�شي،  الأحد  �شموه  بلقاء 

م�شيًدا مبواقف �شموه الداعمة وامل�شاندة للغرفة 

يف خمتلف الأوقات والظروف.

ورفع يف برقيته اأ�شمى اآيات ال�شكر والتقدير 

امللكي  ال�شمو  �شاحب  اإىل  المتنان  وعظيم 

اللقاء من  �شموه خالل  اأبداه  ملا  الوزراء،  رئي�س 

فر�شة  باأنه  اللقاء  وا�شًفا  الغرفة،  لدور  دعم 

عظيمة لال�شتماع اإىل توجيهاته �شموه الكرمية، 

النهو�س  يف  الغرفة  دور  تقوية  يخ�س  فيما 

بدوره  القيام  من  الوطني، ومتكينها  بالقت�شاد 

املحوري يف عملية التنمية امل�شتدامة.

اأن حر�س  النائب الأول للغرفة على  و�شدد 

�شموه اللتقاء برجالت الغرفة له دور فاعل يف 

تاأكيد رغبة �شموه يف الت�شاور وال�شتماع لآراء 

واأفكار وت�شورات الأ�شرة التجارية وال�شناعية، 

منوًها اأن لقاء �شموه له وقع عظيم يف النفو�س 

تب�شر  وعطاء  عمل  مبرحلة  الأمل  ويجدد 

مب�شتقبل م�شرق وزاهر ينتظر العمل القت�شادي 

والتجاري باململكة.

على  بالتاأكيد  الكرمية  �شموه  لفتة  اإن  وقال 

�شرورة بحث كل ما يخ�س القطاع القت�شادي 

ويدعم م�شريته امل�شتقبلية لها بالغ الأثر الطيب 

للغرفة  عظيم  ت�شريف  وهو  اجلميع،  على 

اأن  على  موؤكًدا  وال�شناعية،  التجارية  والأ�شرة 

الغرفة �شتظل دوًما ممتنة لدعم �شموه ومعتزة 

اجلهود  تكاتف  �شرورة  اإىل  الداعية  بتوجيهاته 

وموا�شلة  ر�شالتها  تاأدية  يف  لت�شتمر  وتكاملها 

دورها الريادي يف القطاع اخلا�س.

بتوجيهات  للغرفة،  الأول  النائب  واأ�شاد 

الوزراء  رئي�س  امللكي  ال�شمو  �شاحب  وعطاء 

وخا�شة  واملجالت  الأمور  خمتلف  اإزاء  الوافر، 

يف جمالت العمل التنموي والقت�شادي، موؤكًدا 

�شموه  يوليه  الذي  احلر�س  مدى  تعك�س  اأنها 

املوىل  داعًيا  اخلا�س،  للقطاع  كممثل  للغرفة 

واأن  و�شنًدا  ذخًرا  �شموه  يدمي  اأن  وجل  عز 

ميتعه بنعمة ال�شحة والعافية ملوا�شلة م�شرية 

التنمية والتحديث، متمنني ل�شموه دوام التوفيق 

تطور  من  له  ي�شعى  ما  كل  لتحقيق  وال�شداد 

العهد  ظل  يف  واقت�شادي  وح�شاري  تنموي 

الزاهر حل�شرة �شاحب اجلاللة امللك املفدى.

رئي�س الوزراء يتلقى برقية �ضكر من النائب الأول لرئي�س غرفة التجارة

والقت�شاد  املالية  �شارك وزير 

الوطني ال�شيخ �شلمان بن خليفة اآل 

خليفة يف الجتماع )111( للجنة 

التعاون املايل والقت�شادي، والذي 

الت�شال  تقنية  عرب  اأم�س  عقده  مت 

املرئي.

بحث  الجتماع  خالل  مت  وقد 

واجلهود  التدابري  م�شتجدات 

الدول  بها  قامت  التي  الحرتازية 

الأع�شاء لتنفيذ الإجراءات الوقائية 

للتعامل مع تبعات فريو�س كورونا 

انت�شاره  من  واحلد  )كوفيد-19(، 

دول  اقت�شادات  يف  الثقة  وتعزيز 

املجل�س وحتقيق ال�شتدامة املالية، 

الإجراءات  املالية  وزراء  بحث  كما 

ال�شلع  تدفق  ل�شمان  الالزمة 

للمواطنني  الأ�شا�شية  واخلدمات 

القت�شاد  وحتفيز  واملقيمني 

املتاأثرة،  القت�شادية  والأن�شطة 

ودعم القطاع اخلا�س ومتكينه من 

وتعزيز  التنمية  يف  بدوره  القيام 

النمو القت�شادي.

قرارات  تنفيذ  اللجنة  وتابعت 

التعاون  ملجل�س  الأعلى  املجل�س 

دورته  يف  العربية  اخلليج  لدول 

دي�شمرب  يف  املنعقدة  الأربعني 

2019م، واملتعلقة بلجنة التعاون 

اإىل  اإ�شافة  والقت�شادي،  املايل 

جلنة  اجتماع  قرارات  متابعة 

والقت�شادي  املايل  التعاون 

برنامج  تطورات  وبحث   )110(

بني  القت�شادية  الوحدة  حتقيق 

دول جمل�س التعاون والتفاق على 

�شندوق  �شيقدم  التي  املوا�شيع 

يف  ب�شاأنها  درا�شات  الدويل  النقد 

التعاون  للجنة  امل�شرتك  الجتماع 

عام  ومدير  والقت�شادي،  املايل 

�شندوق النقد الدويل، كما اعتمدت 

اللجنة تو�شيات وقرارات حما�شر 

من  والتي  العالقة  ذات  اللجان 

موؤ�ش�شات  حمافظي  جلنة  اأهمها: 

بدول  املركزية  والبنوك  النقد 

اجلمركي  الحتاد  وهيئة  املجل�س، 

ال�شوق  وجلنة  املجل�س،  لدول 

واللجنة  امل�شرتكة  اخلليجية 

الدائمة لقواعد املن�شاأ.

اأحمد املناعي

وزير املالية ي�ضارك يف اجتماع جلنة التعاون القت�ضادي اخلليجي

�ضمان تدفق ال�ضلع الغذائية واخلدمات الأ�ضا�ضية ومتكني القت�ضاد 

املحافظة اجلنوبية تختتم

 امل�ضروع ال�ضتثنائي »ماجلة اخلري3«

برعاية �شمو ال�شيخ خليفة بن علي بن خليفة اآل خليفة حمافظ اجلنوبية، اختتمت 

املحافظة امل�شروع ال�شتثنائي »ماجلة اخلري3« الذي انطلق مطلع اأبريل اجلاري، بنجاح 

مميز وعطاء مثمر مع قرب حلول �شهر رم�شان املبارك، اإذ ا�شتفاد منه ما يقارب 700 

اأ�شرة يف 15 منطقة بنطاق املحافظة.

املناعي يوؤكد اأهمية الإعالم يف تعزيز الأمن وال�ضلم الجتماعي
الوطني،  الت�شال  ملركز  التنفيذي  الرئي�س  هناأ 

اأحمد حممد املناعي، جميع الكوادر الإعالمية الوطنية 

مبنا�شبة يوم الإعالم العربي الذي ي�شادف احلادي 

املوؤ�ش�شات  تقدمه  مبا  م�شيداً  اأبريل،  من  والع�شرين 

الوطن  ق�شايا  خمتلف  يف  جهود  من  الإعالمية 

نقل  من  الوطني  الإعالم  به  ي�شاهم  ومبا  واملجتمع، 

الأحداث املحلية والعاملية.

ونوه اأحمد املناعي اإىل اجلهود الكبرية التي تقوم 

بها الطواقم الإعالمية املختلفة، الر�شمية والأهلية، يف 

دعم وم�شاندة العاملني يف ال�شفوف الأوىل من اأطباء 

احلالية  املرحلة  خالل  �شحية،  وكوادر  وممر�شني 

التي يعي�شها العامل مع انت�شار فريو�س كورونا.

الوطني  الت�شال  ملركز  التنفيذي  الرئي�س  وعربرَّ 

البحرين  مملكة  يف  الإعالمية  الأ�شرة  اعتزاز  عن 

مهنية  من  والكوادر  املوؤ�ش�شات  اإليه  و�شلت  مبا 

من  ال�شديدة  التوجيهات  بف�شل  عالية،  واحرتافية 

اآل  عي�شى  بن  حمد  امللك  اجلاللة  �شاحب  ح�شرة 

التي  الكبري  والدعم  املفدى،  البالد  عاهل  خليفة، 

ال�شمو  �شاحب  من  الوطنية  ال�شحافة  به  حتظى 

رئي�س  خليفة،  اآل  �شلمان  بن  خليفة  الأمري  امللكي 

من  الكبريين  والت�شجيع  وامل�شاندة  املوقر،  الوزراء 

ح�شرة �شاحب ال�شمو امللكي الأمري �شلمان بن حمد 

اآل خليفة، ويل العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول 

لرئي�س جمل�س الوزراء.

امللك يتبادل التهاين مع خادم احلرمني 

مبنا�ضبة قرب حلول �ضهر رم�ضان

�شاحب  ح�شرة  بني  هاتفي  ات�شال  جرى 

عاهل  اآل خليفة  بن عي�شى  امللك حمد  اجلاللة 

خادم  واأخيه  ورعاه،  اهلل  حفظه  املفدى  البالد 

احلرمني ال�شريفني امللك �شلمان بن عبدالعزيز 

ال�شعودية  العربية  اململكة  عاهل  �شعود  اآل 

التهاين  تبادل  خالله  مت  اهلل،  حفظه  ال�شقيقة 

والتربيكات مبنا�شبة قرب حلول �شهر رم�شان 

هذه  يعيد  اأن  �شبحانه  املوىل  داعيني  الكرمي، 

ال�شقيقني  والبلدين  ال�شعبني  على  املنا�شبة 

العربية  والأمتني  والتقدم،  والرفعة  باخلري 

وال�شالمية بالعزة وال�شوؤدد واملنعة.
خادم احلرمني ال�شريفني

ال�شيخ حممد بن زايدال�شيخ حممد بن را�شدال�شيخ �شباح الأحمد

رئي�س الوزراء
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اإجراءات جديدة ملواجهة »كورونا« خالل �ضهر رم�ضان.. ويل العهد:

تكثيف االإجراءات االحرتازية مبا ي�ضمن �ضحة و�ضالمة اجلميع

اأكد �شاحب ال�شمو امللكي الأمري �شلمان 

القائد  نائب  العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد  بن 

جمل�س  لرئي�س  الأول  النائب  الأعلى 

بعمق  البحريني  املجتمع  اأن  الوزراء، 

امل�شلحة  اأن  اأثبت  تعا�شده  وقوة  متا�شكه 

العليا للوطن فوق كل اعتبار، واأن احلفاظ 

على �شحة و�شالمة املواطنني واملقيمني هي 

كافة  لت�شخري  دوًما  العزم  جتدد  اأولوية 

ليوا�شلوا  الوطن؛  اأبناء  اأمام  الإمكانات 

لفريو�س  للت�شدي  عزمية  بكل  م�شريتهم 

�شموه  منوًها   ،)19-COVID( كورونا 

الواعي  املجتمع  م�شاركة  ا�شتمرار  باأن 

بتنفيذ التوجيهات والقرارات ال�شادرة هو 

خمتلف  يف  البحرين  فريق  جناح  اأ�شا�س 

جهوده املبذولة.

 وقال �شموه اإن ل�شهر رم�شان الف�شيل 

ونحن  اجلميع،  نفو�س  يف  رفيعة  مكانة 

يعي�س  والعامل  العام،  هذا  عليه  مقبلون 

فريو�س  مواجهة  يف  ا�شتثنائًيا  ظرًفا 

ثقة  وكلنا   ،)19-COVID( كورونا 

من  اأثبتوا  الذي  ووعيهم  الوطن  باأبناء 

التي  الحرتازية  الإجراءات  فاعلية  خالله 

على  و�شنعمل  اليوم،  حتى  اتخاذها  مت 

�شحة  ي�شمن  مبا  الإجراءات  هذه  تكثيف 

فر�شة  رم�شان  ليكون  اجلميع  و�شالمة 

لتج�شيد القيم الروحية لل�شهر املبارك بني 

اأفراد الأ�شرة الواحدة. 

اأم�س  �شموه  تروؤ�س  لدى  ذلك  جاء   

بعد  عن  التن�شيقية  اللجنة  اجتماع 

ا�شتعر�س  حيث  اللجنة،  بح�شوراأع�شاء 

لفريو�س  للت�شدي  الطبي  الوطني  الفريق 

الفريق  برئا�شة   )19-COVID( كورونا 

خليفة  اآل  عبداهلل  بن  حممد  ال�شيخ  طبيب 

رئي�س املجل�س الأعلى لل�شحة تقريًرا حول 

من  اتخاذه  مت  وما  الحرتازية،  الإجراءات 

امل�شتجدات  مع  تتما�شى  وقائية  تدابري 

م�شتجدات  جانب  اإىل  للفريو�س،  العاملية 

م�شارات العمل املختلفة.

 ومن اأجل احلفاظ على �شحة و�شالمة 

على  وبناًء  رم�شان؛  �شهر  خالل  اجلميع 

للت�شدي  الطبي  الوطني  الفريق  تو�شيات 

مت   ،)19-COVID( كورونا  لفريو�س 

من  بعدد  اللتزام  �شرورة  على  التاأكيد 

اخت�شار  يف  املتمثلة  الحرتازية  التدابري 

العائلية  التجمعات  على  الإفطار  جتمعات 

الغبقات  اإقامة  بعدم  اللتزام  ال�شغرية، 

واملجال�س الرم�شانية، اللتزام بعدم اإقامة 

العامة،  الأماكن  يف  ال�شائم  اإفطار  موائد 

والوداع،  القرقاعون  جتمعات  اإقامة  عدم 

ال�شائم  اإفطار  توزيع  عدم  على  واحلر�س 

اأك�شاك جمع زكاة  الطرقات، وا�شتبدال  يف 

والتطبيقات  باملن�شات  وتوزيعاتها  الفطر 

الإلكرتونية.

 كما تقرر ما يلي:

ال�شتمرار يف فتح:

ماركت،  ال�شوبر  ماركت،  الهايرب   -

بيع  وحمال  والبقالت،  الربادات 

اخل�شراوات والأ�شماك واللحوم الطازجة.

- املخابز اليدوية والآلية.

- حمطات تعبئة الوقود وحمال تعبئة 

الغاز الطبيعي.

- امل�شت�شفيات والعيادات وال�شيدليات 

وحمال النظارات.

- البنوك وامل�شارف وحمال ال�شرافة.

- امل�شانع.

للموؤ�ش�شات  الإدارية  املكاتب   -

وال�شركات، والتي ل يت�شل ن�شاطها ب�شكل 

مبا�شر مع الزبائن.

ا�شترياد وت�شدير  العاملة يف  املحال   -

الب�شائع وتوزيعها.

و�شيانة  ت�شليح  وكراجات  ور�س   -

املركبات وحمال قطع الغيار.

- قطاع الإن�شاءات وال�شيانة.

 23 املوافق  اخلمي�س  يوم  من  وبدًءا   

ال�شابعة  ال�شاعة  متام  يف   2020 اأبريل 

مايو   7 املوافق  اخلمي�س  يوم  حتى  م�شاًء 

2020 تقرر ما يلي:

ال�شينما  دور  اإغالق  يف  ال�شتمرار   -

التابعة لها، واملراكز  وكل �شالت العر�س 

الرتبية  و�شالت  اخلا�شة  الريا�شية 

اخلا�شة  ال�شباحة  وبرك  اخلا�شة  البدنية 

ومقاهي  اخلا�شة،  الرتفيهية  والألعاب 

تقدمي  على  اأن�شطتها  واقت�شار  ال�شي�شة 

الأطعمة فقط من خالل الطلبات اخلارجية 

والتو�شيل، وال�شالونات.

اأن�شطة  اقت�شار  يف  ال�شتمرار   -

واأماكن  ال�شياحية  واملرافق  املطاعم  جميع 

اخلارجية  الطلبات  على  الأطعمة  تقدمي 

والتو�شيل.

- ال�شتمرار يف وقف بع�س الإجراءات 

الطارئة  غري  ال�شحية  واخلدمات 

باملوؤ�ش�شات ال�شحية اخلا�شة.

- ال�شتمرار يف تخ�شي�س اأول �شاعة من 

فتح حمالت الأغذية والتموين لكبار ال�شن 

والن�شاء احلوامل فقط لتقليل املخالطة.

لأكرث  التجمعات  منع  يف  ال�شتمرار   -

من 5 اأ�شخا�س يف الأماكن العامة وا�شتمرار 

امل�شتطاع  بقدر  املنزل  يف  بالبقاء  اللتزام 

واخلروج لل�شرورة فقط. 

املواطنني  كافة  اإلزام  يف  ال�شتمرار   -

الوجه  وكمامات  الأقنعة  بارتداء  واملقيمني 

يف الأماكن العامة.

التجارية  املحال  اأن�شطة  اقت�شار   -

خدمات  اأو  �شلًعا  تقدم  التي  وال�شناعية 

مبا�شرة للزبائن على عمليات البيع بالطرق 

تو�شيل  خدمة  خالل  ومن  الإلكرتونية 

خالل  املجالت  هذه  اإغالق  مع  الب�شائع، 

هذه الفرتة.

اخلا�شة  اخلدمات  ملراكز  ال�شماح   -

ب�شركات الت�شالت بتقدمي خدمات الزبائن 

مع  الق�شوى  لل�شرورات  مبا�شر  ب�شكل 

الأخذ بتدابري التباعد الجتماعي. وقد اأكدت 

من  �شي�شتمر  العمل  اأن  التن�شيقية  اللجنة 

خالل هذه الإجراءات الحرتازية والتدابري 

املواطنني  و�شالمة  �شحة  حلفظ  الوقائية 

داعني  املبارك،  رم�شان  �شهر  يف  واملقيمني 

مملكة  على  يعيده  اأن  وجل  عّز  املوىل 

بالأمن والأمان وكافة  تنعم  البحرين وهي 

املواطنني واملقيمني بكامل ال�شحة والعافية.

اع�����ت�����ب�����ار ك���������ل  ف������������وق  ل������ل������وط������ن  ال������ع������ل������ي������ا  امل�����������ض�����ل�����ح�����ة  اأن  اأث���������ب���������ت  ال������ب������ح������ري������ن������ي  امل������ج������ت������م������ع 

االل��������������������ت��������������������زام ب������������ع������������دم اإق�����������������ام�����������������ة ال����������غ����������ب����������ق����������ات وامل�����������ج�����������ال�����������������������س ال��������رم�����������������ض��������ان��������ي��������ة

ال�شيخ  طبيب  الفريق  رعاية  حتت 

املجل�س  رئي�س  خليفة  اآل  عبداهلل  بن  حممد 

الوطني  الفريق  رئي�س  لل�شحة  الأعلى 

 ،)19 )كوفيد  كورونا  لفريو�س  للت�شدي 

لفريو�س  الدويل  الإلكرتوين  امللتقى  ُيقام 

الكورونا )كوفيد 19(، مب�شاركة نخبة من 

وذلك  الدوليني  وال�شت�شاريني  املتخ�ش�شني 

اأبريل اجلاري، من  املوافق 25  ال�شبت  يوم 

الثالثة اىل اخلام�شة م�شاًء بتوقيت  ال�شاعة 

بتوقيت  م�شاًء   3  –1( البحرين  مملكة 

جرينت�س(.

 ويركز امللتقى على تبادل اخلربات التي 

يف  الوباء  حماربة  جتربة  من  اكت�شابها  مت 

خمتلف الدول وال�شرتاتيجيات التي اُتبعت 

املعرفة وبناء  للحد منه، ما ي�شهم يف ن�شر 

القدرات لدى الدول الأخرى.

التحديثات  اآخر  امللتقى  يتناول  كما   

املعريف  التبادل  اإطار  يف  الفريو�س  حول 

اإىل  بالإ�شافة  الدولية،  التجارب  ومناق�شة 

توفري ات�شال مبا�شر بني اخلرباء واأخ�شائيي 

ال�شتف�شارات  على  للرد  ال�شحية  الرعاية 

تعزيز  يف  ي�شهم  مبا  التحديثات،  ومناق�شة 

قدراتهم امليدانية يف مواجهة هذا التحدي.

املختربي  الت�شخي�س  امللتقى  ويناق�س   

بالأمر،  املحيطة  والتحديات  للفريو�س 

بالإ�شافة اإىل اآخر حتديثات خيارات العالج 

املتاحة، كما يلقي ال�شوء على الإدارة املُثلى 

ال�شديدة  للحالت  املركزة  العناية  لوحدات 

امل�شابة بالفريو�س، اإىل جانب اخلربة املحلية 

يف  العربي  اخلليج  ودول  البحرين  ململكة 

مواجهة فريو�س كورونا )كوفيد 19(.

املقدم  من  كٍل  امللتقى  يف  وي�شارك   

مملكة  من  القحطاين  مناف  بروفي�شور 

الكويت  من  دوليني  خرباء  مع  البحرين، 

واململكة املتحدة.

الت�شجيل  اأن  اإىل  الإ�شارة  جتدر   

للم�شاركة يف امللتقى الإلكرتوين �شيكون عرب 

www.sch. لل�شحة  الأعلى  املجل�س  موقع 

org.bh؛ ابتداًء من يوم الثالثاء املوافق 21 
اأبريل 2020 لغاية يوم اجلمعة املوافق 24 

اأبريل 2020.

حتت رعاية رئي�س املجل�س االأعلى لل�ضحة

انطالق امللتقى االإلكرتوين الدويل لفريو�س كورونا ال�ضبت املقبل

ال�شيخ حممد بن عبداهلل
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ل ت�شلم لأي مبالغ عن طريق الدفع النقدي.. وزير »الأ�شغال«:

 م�شاريع البنية التحتية لن تتوقف مع اتخاذ جميع الحتياطات
الأ�شغال  اأكد ع�شام بن عبداهلل خلف وزير 

اأن  العمراين  والتخطيط  البلديات  و�ش�ؤون 

م�شاريع البنية التحتية يف القطاعات )الطرق، 

ال�شرف ال�شحي، املباين، البلديات( لن تت�قف 

وفق  ت�شري  الأعمال  واأن  ك�رونا  فريو�س  اإثر 

التزام  �شرورة  على  م�شدًدا  الزمني،  اجلدول 

�شركات املقاولت باتخاذ الإجراءات الحرتازية 

خمتلف  مب�اقع  العاملني  حلماية  وال�قائية 

امل�شاريع واحلفاظ على �شالمتهم، وذلك متا�شًيا 

فريو�س  ملكافحة  ال�طنية  احلملة  اأهداف  مع 

ال�شركات  هذه  خلف  ال�زير  ووجه  ك�رونا. 

باتباع  الالزمة  الحتياطات  جميع  اتخاذ  اإىل 

تعليمات وزارة ال�شحة ودي�ان اخلدمة املدنية 

احلرارة  درجة  قيا�س  �شرورة  على  والتاأكيد 

مهند�شي  من  �ش�اء  امل�شاريع  تلك  يف  للعاملني 

وم�شريف ال�زارة اأو من عمال �شركات املقاولت، 

والتزامهم بارتداء الأقنعة وكمامات ال�جه اأثناء 

الت�اجد يف م�اقع امل�شاريع، وترك م�شافة مرت 

ن�شر  �شرورة  اإىل  بالإ�شافة  واآخر،  عامل  بني 

ال�عي، وذلك للحد من انت�شار فريو�س ك�رونا، 

حر�س  اإطار  يف  تاأتي  اجله�د  هذه  اأن  م�شيًفا 

العاملني  �شالمة جميع  من  التاأكد  على  ال�زارة 

يف تلك امل�شاريع مبا يحافظ على �شري العمل يف 

الزمني  اجلدول  وفق  واإجنازها  امل�شاريع  هذه 

ال�شحة  مبعايري  التام  اللتزام  مع  لها  املعد 

وال�شالمة يف م�اقع امل�شاريع كافة.

با�شرت  قد  ال�زارة  اأن  اإىل  ال�زير  واأ�شار 

وبالتن�شيق مع �شركات النظافة باتخاذ اإجراءات 

الفح�س لعمال النظافة وكذلك ف�شل العمال يف 

م�اقع �شكنهم من خالل ت�زيعهم على عدد من 

واإزالة  الآيل  الكن�س  اعتماد  جانب  اإىل  املباين 

املخلفات اآليا. كما قامت ال�زارة بتطهري وتعقيم 

ب�ش�رة  وال�ش�ارع  العامة  واملرافق  الأ�ش�اق 

دورية �شاملة.

عن  البلديات  �ش�ؤون  ت�قف  ال�زير  واأكد 

ا�شتالم اأي مبالغ مالية من خالل الدفع النقدي 

واإمنا �شيك�ن الدفع جلميع اخلدمات عن طريق 

اأجهزة �شداد اأو بالإنرتنت.

اإحالة وقائع جديدة للمحكمة

 اجلنائية ب�شاأن ق�شية بنك امل�شتقبل

العام  املحامي  حمم�د  ي��شف  نايف  امل�شت�شار  �شرح 

العامة  النيابة  جتريها  التي  للتحقيقات  وا�شتكمالً  اأنه 

بنك  عرب  الدولرات  مليارات  لغ�شل  �شخم  خمطط  يف 

والتحكم  البحرين،  مملكة  يف  تاأ�شي�شه  مت  الذي  امل�شتقبل 

البنك  وهما  لإيران،  ممل�كني  اإيرانيني  بنكني  قبل  من  فيه 

اأحالت  فقد  اإيران،  الإيراين »ملي« وبنك �شادرات  ال�طني 

النيابة العامة للمحكمة الكربى اجلنائية عدًدا من ال�قائع 

اجلديدة، والتي وجهت فيها تهًما خمتلفة للمدعى عليهم، 

البنك وثالثة  عن ذلك  امل�شتقبل، ف�شالً  بنك  وهم م�ش�ؤول� 

بن�ك اإيرانية بارتكاب جرائم متعددة مب�جب قان�ن حظر 

الإرهاب، وكذلك مب�جب  الأم�ال ومت�يل  ومكافحة غ�شل 

يف  بها  املعم�ل  امل�شرفية  والأنظمة  للق�انني  انتهاكاتهم 

تلك  يف  الغ�شل  حمل  الأم�ال  جمم�ع  بلغ  حيث  اململكة، 

ال�قائع حمل الإحالة قرابة 4 ملي�ن دولر اأمريكي. 

واأ�شاف اأن التحقيقات ل زالت م�شتمرة يف الآلف من 

املعامالت املتبقية والتي من املت�قع اأن تك�شف عن مت�رطني 

اأكرث يف ذلك املخطط.

متام اأب��شايف 

ك�شفت وزيرة ال�شّحة فائقة ال�شالح باأن تاريخ 7 ماي� القادم �شي�شهد اآخر 

رحلة لإجالء امل�اطنني يف اخلارج، وذلك بعد اأن مّت تقلي�س فرتة الإجالء.

واأ�شارت اإىل اأن خّطة الإجالء ت�شري ب�ترية اأ�شرع مّما مّت الإعالن عنه �شابًقا، 

 4 �شي�شهد  الأ�شب�ع  هذا  واأن  اأ�شب�ع،  كل  م�اطن  اإرجاع 500  حالًيا  يتم  حيث 

رحالت اإجالء من اإيران بعد اأن كانت يف وقت �شابق رحلة واحدة فقط.

وال�شناعة  التجارة  وزير  بح�ش�ر  �شحفي  م�ؤمتر  يف  ال�زيرة   وقالت 

بن ح�شن  الفريق طارق  العام  المن  ورئي�س  الزياين،  را�شد  بن  زايد  وال�شياحة 

مناف  طبيب  مقدم  املعدية  المرا�س  ا�شت�شاري  الطبي،  الفريق  وع�ش�  احل�شن، 

ان  املعدية جميلة �شلمان  المرا�س  ا�شت�شارية  الطبي  الفريق  القحطاين، وع�ش� 

اللجنة  اجتماع  خالل  الثالثاء  ام�س  اتخذت  مت  التي  والقرارات  التدابري  جميع 

التن�شيقية بقيادة �شم� ويل العهد المري �شلمان بن حمد اآل خليفة هدفها حماية 

افراد املجتمع ويف نف�س ال�قت املحافظة على �شري احلياة ب�شكل طبيعي. 

املنا�شبات  مبنع  تتعلق  اتخذت  التي  التدابري  ابرز  ان  اىل  ال�زيرة   وا�شارت 

احتفالت  الرم�شانية،  املجال�س  ومنها  الف�شيل،  بال�شهر  املرتبطة  اجلماعية 

القرقاع�ن يف الطرقات العامة ووديعة رم�شان، لفتة اىل ان دفع الزكاة �ش�ف 

يقت�شر فقط على املن�شات اللكرتونية ولي�س الك�شاك كما كان يف ال�شابق. 

 من جانبه، ك�شف وزير ال�شناعة والتجارة وال�شياحة زايد بن را�شد الزياين 

عن اطالق من�شة الكرتونية بالتزامن مع اغالق املتاجر حتت ا�شم »م�ل بي ات�س« 

ليك�ن حلقة و�شل بني التجار وامل�شتهلكني، لفتا اىل ان 100 �شركة حتى الن قد 

ان�شمت للمن�شة اللكرتونية. 

 ودعا الزياين ال�شركات لالن�شمام لهذه املن�شة اللكرتونية- التي مت ت�شميمها 

من قبل ادارة نظم املعل�مات يف ال�زارة و�ش�ف ت�شتمر ملا بعد انت�شار ك�فيد19- 

عرب  البيع  جتربة  بخ��س  الراغبني  واملت��شطة  ال�شغرية  امل�ؤ�ش�شات  ل�شيما 

املن�شة اللكرتونية، م�شددا على ان الن�شمام لهذه املن�شة جماناً ولن يرتتب عليه 

اي ر�ش�م نظري الن�شمام، حيث �ش�ف تقبل الطلبات عرب اخلط ال�شاخن والربيد 

اللكرتوين الذي مت تخ�شي�شه لهذه الغاية. 

 ويف �شياق اخر، اكد الزياين على ان ال�زارة، ووفق ت�جيهات �شاحب ال�شم� 

امللكي ويل العهد، قد عملت على ت�فري خمزون غذائي ل�شهر رم�شان وملدة �شتة 

الغذائية  ال�شحنات  بداأت  حيث  اخلا�س،  القطاع  مع  العمل  عرب  وذلك  �شه�ر، 

بال��ش�ل حيث �شتكتمل هذه ال�شحنات خالل ال�شهر القادم. 

وملدة  التجارية  املحال  بفتح  ت�شتمر  �ش�ف  ال�زارة  ان  اىل  الزياين      ولفت 

ال�شب�عني القادمني اعتباراً من غد اخلمي�س، وهي حمال ال�شلع الغذائية »هايرب 

تعبئة  وحمطات  واملخابز،  وال�شماك«  واللح�م  اخل�شروات  حمال  ماركت، 

ال�شحية-،،  املهن  ال�شحية -وفق تعميم هيئة  امل�شال، واملن�شات  ال�ق�د والغاز 

غري  الدارية  واملكاتب  وامل�شانع  املايل،  للقطاع  وامل�شاندة  املالية  وامل�ؤ�ش�شات 

املت�شل ن�شاطها مبا�شرة بالعمالء، واملحال العاملة يف ا�شترياد وت�شدير الب�شائع 

وت�زيعها، وكراجات ال�شيارات وحمال قطع الغيار، وقطاع الن�شاء وال�شيانة، 

و�شركات الت�شالت. 

 فيما ي�شتمر – وفق ال�زير الزياين- اغالق ال�شينما ودور العر�س، وال�شالت 

باقت�شار  ال�شتمرار  وكذلك  وال�شال�نات،  واملقاهي  ال�شباحة،  وبرك  الريا�شية 

اخلدمات  ب�قف  ال�شتمرار  وكذلك  اخلارجية،  الطلبات  على  املطاعم  ان�شطة 

ال�شحية غري الطارئة. 

 وجدد الزياين قرار ال�زارة القا�شي بتخ�شي�س اول �شاعة يف املتاجر الغذائية 

ل�شالح احل�امل وكبار ال�شن، م�شدداً على ان ا�شتمرار حمالت التفتي�س من قبل 

ال�زارة على كافة املتاجر الغذائية، داعياً اجلمه�ر للت�ا�شل مع حماية امل�شتهلك 

للتبليغ عن اي خمالفات. 

نقل  اجراءات  ان  على  احل�شن  الفريق  العام  المن  رئي�س  �شدد  جانبه،   من 

بينها،  ال�شكنية  الكثافة  تقليل  بهدف  اجراءت احرتازية  اي�اء هي  ملراكز  العمالة 

م�ؤكداً ان هذه العمالة مل يثبت ا�شاباتها باملر�س، ول خمالطتها مل�شابني به. 

 وقال الفريق احل�شن ان وزير الداخلية ال�شيخ را�شد بن عبداهلل اآل خليفة قد 

عقد اجتماعاً مع جميع املحافظني من اجل اجراء م�ش�حات ميدانية بالتعاون مع 

الدارات المنية وذلك بهدف حتديد املناطق التي �شيتم نقل العمالة ال�افدة منها، 

لكل  ال�شتيعابية  الطاقة  اليها، وحتديد  العمالة  نقل  �شيتم  التي  املناطق  وكذلك 

م�قع. 

 و�شدد الفريق احل�شن على ان مراكز اي�اء العمالة ال�افدة، قد ان�شئت وفق 

الن�شانية،  امل�شتلزمات  كافة  فيها  ت�فري  وكذلك  �شحي  ا�شراف  وحتت  املعايري 

التعقيم بعدة م�اقع ب�ش�رة م�شتمرة ووفق نظام  ا�شتمرار عمليات  م�ؤكدا على 

معني.  

ح�لت  التي  باملباين  تربع�ا  الذين  الطراف  جميع  احل�شن  الفريق   وثمن 

ملراكز اي�اء للعمالة، مما يعك�س التزامهم ال�طني. م�شددا على ا�شتمرار حمالت 

الت�عية التي تق�م بها ك�ادر ال�شرطة املجتمعية يف خمتلف انحاء اململكة، وكذلك 

يف  الكمامات  وارتداء  التجمعات،  ومنع  الجتماعي،  بالتباعد  اللتزام  مراقبة 

الماكن العامة.   ودعا الفريق احل�شن اىل اهمية اللتزام بالتباعد الجتماعي خالل 

ال�شهر الف�شيل، وعدم اخلروج من املنازل ال لل�شرورة، وجتنب اقامة املجال�س 

والتجمعات الجتماعية. وكذلك جتنب الماكن املغلقة واملزدحمة. 

بني  ك�فيد19  بفريو�س  ا�شابات  ل  اجلميع  احل�شن»اأُطمئن  الفريق   وقال 

العمالة التي يتم نقلها ملراكز الي�اء، بل هذا اجراء احرتازي يتم العمل به من اجل 

تقليل الكثافة ال�شكنية بينها.  

على  التن�شيقية  اللجنة  م�افقة  على  احل�شن  الفريق  اكد  اخر،  �شعيد   وعلى 

جتديد تاأ�شريات الزيارة، وكذلك القامات املخالفة الكرتونياً، متا�شياً مع الظروف 

ال�شتنثائية. 

من  الثانية  الدفعة  ا�شتقبال  عن  القحطاين  طبيب  مقدم  ك�شف  جانبه،   من 

املتعافني املتربعني بالبالزما التي حتت�ي اج�شاما م�شادة للفريو�س، م�شدداً على 

ان هذه العملية اثبتت فعاليتها يف عالج امل�شابني بـ»ك�فيد19« وتقلل من ن�شبة 

عن  الناجتة  الرئ�ية  اللتهابات  ن�شبة  وكذلك  ال�شطناعي،  للتنف�س  احتاجاتهم 

املر�س. 

 واعلن القحطاين عن اقامة امللتقى الطبي اللكرتوين ح�ل فريو�س ك�رونا – 

ك�فيد 19 ي�م ال�شبت القادم حتت رعاية رئي�س املجل�س العلى لل�شحة الفريق 

انحاء  اآل خليفة وبح�ش�ر متحدثني من خمتلف  ال�شيخ حممد بن عبداهلل  طبيب 

العامل. 

مع  بالتعامل  البحرين  جتربة  �شيتناول  امللتقى  ان  اىل  القحطاين   ولفت 

الفريو�س، وكذلك ا�شتعرا�س جتارب عدة دول، وتناول اخر م�شتجدات انت�شاره. 

واحدث طرق العالج لهذا الفريو�س. 

الف�شيل  ال�شهر  بهذا  ترتبط  التي  العادات  لتفادي  املجتمع  القحطاين   ودعا 

الذي �شيحمل �شعار»رم�شان ال�شرة« حيث تهدف حمالت الت�عية لقليل فر�س 

العدوى. 

كنتيجة  جاءت  م�ؤخراً  امل�شابني  اعداد  يف  الزيادة  ان  على  القحطاين   واكد 

طبيعية لزيادة اعداد الفح��شات التي اجريت م�شددا على وج�د طاقة ا�شتيعابية 

كبرية يف خمتربات ال�شلطات ال�شحية املخت�شة. 

 وقال القحطاين ان الفح��شات الع�ش�ائية جاءت �شمن خطط مدرو�شة، ويف 

اماكن عمالية مكت�شة �شكنياً. لفتاً اىل ان ن�شب ال�شابة قد بداأت تنخف�س. 

الظروف  وامنا  بالفريو�س،  ال�شبب  لي�شت  العمالة  ان  على  القحطاين   وجدد 

املحيطة بها �شاعدت الفريو�س على النت�شار، م�شددا على ان البحرين لن تتخلى 

عن اي ان�شان يعي�س على ار�شها. 

 وقال القحطاين»ان �شاء اهلل لن ن�شهد فرتة ذروة انت�شار كبرية للمر�س، وقد 

و�شعنا خططا للتعامل مع املناطق التي تكرث فيها فر�س املر�س، والعمالة لي�شت 

�شبب باملر�س، وامنا بع�س الظروف �شاعدت الفريو�س على النت�شار«. 

 ويف �شياق طبي مت�شل، اكد القحطاين على امكانية ع�دة املر�س ل�شخ�س قد 

التعايف، فيما عاد له املر�س بعد  خل�شت فح��شاته لنتيجة �شلبية كدليل على 

مرور عدة ا�شابيع. 

 واكد القحطاين ان البحاث الطبية قد خل�شت ل�ج�د ثالث �شاللت للمر�س، 

حيث هناك �شاللة م�ج�دة يف ال�ليات املتحدة، واخرى يف ال�شني، والثالثة يف 

اوروبا. 

 وقال القحطاين»ما �شهدناه يف هذا الفريو�س مل ن�شهده بالتعامل مع فريو�شات 

ال��شع  هذا  امل�شاب،  ال�شخ�س  لدى  املناعة  لنق�س  امكانية  هناك  حيث  اأخرى، 

يطرح ت�شاوؤلت طبية ترجع لحد هذه الحتمالت، وهي اما ان يك�ن املر�س قد 

ن اج�شاما م�شادة  عاد عرب �شاللة اخرى من املر�س، ال ان ج�شم املري�س مل يك�ِّ

كافية حلمايته من ع�دة املر�س جمدداً. 

قادرة على حتليل  البحرين  لدى  اأجهزة طبية  القحطاين عن وج�د   وك�شف 

حالياً  عليها  الطبية  الك�ادر  تدريب  يتم  حيث  املر�س  ل�شاللة  اجليني  امل�روث 

ملعرفة اي ال�شاللت امل�ج�دة لدينا. 

 من جانبها، اكدت ال�شلمان على ان اعداد احلالت القائمة الن 1162 جميعها 

حالت م�شتقرة، فيما ي�جد فقط حالتان تخ�شعان للعناية املركزة. 

ال�شحي  احلجر  من  خرج�ا  قد  حالة   1384 هناك  ان  ال�شلمان   وقالت 

على  للمتعافني  ن�شبة  اعلى  التي متثل  هناك 783 حالة وهي  فيما  الحرتازي، 

نتاج  فه�  البحرين  م�شت�ى  على  اي جناح حتقق  ان  معتربة  املنطقة،  م�شت�ى 

حلكمة القيادة الر�شيدة، ووعي ال�شعب البحريني. 

 واو�شحت ال�شلمان على اأن جميع حالت ال�شابة بني الطفال ب�شيطة، وهم 

يتماثل�ن لل�شفاء، حيث يتم اتباع الربوت�ك�ل الطبي الذي يتبع عادة عرب الفريق 

الطبي املخت�س، نافياً ان يك�ن ايا من الطفال امل�شابني قد ا�شيب باأي م�شاعفات. 

 على �شعيد اخر، اكدت ال�زيرة على ت�فر الطاقة ال�شتيعابية يف امل�شت�شفى 

بامل�شتلزمات  نق�س  اأي  وج�د  نافياً  احلجر،  مراكز  كافة  ويف  �شرتة  امليداين يف 

الغذائية يف اي من مراكز احلجر، معلقه بالق�ل »ل تق�شري باخلدمات ال�شحية، 

او الغذائية يف كافة مراكز احلجر«. 

 واكدت وزيرة ال�شحة على ان زيادة اعداد رحالت الجالء تهدف لعادة رعايا 

القادم، لفتة اىل ان ا�شتخدام  البالد من خمتلف انحاء العامل مع حل�ل 7 ماي� 

الناقلة ال�طنية طريان اخلليج قد لعب دورا كبريا يف ت�شريع عمليات الجالء. 

وج�د  ال�شحة  وزيرة  اكدت  والدويل،  والقليمي  اخلليجي  التعاون   وح�ل 

تعاون على عدة م�شت�يات مع دول اخلليج حيث يعقد اجتماع ا�شب�عي ل�كالء 

وزارات ال�شحة يف دول اخلليج، ويتم متابعة كافة خطط العالج املتبعة، ومدى 

انت�شار املر�س، وتقدمي تقرير ي�مي يقيم ال��شع ال�شحي. 

ال�شاعة مع  ال�زيرة- فهناك تعاون على مدار  وفق   – التعاون القليمي   اما 

البحرين  القاهرة حيث ت�شل اىل  العاملية ومقره  املكتب القليمي ملنظمة ال�شحة 

ال�شع�دية  مع  تعاون  ي�جد  كما  املر�س،  م�شتجدات  للمتابعة  ي�مية  تقارير 

و�شلطنة عمان والمارات. 

 وعلى �شعيد مت�شل، اكد الزياين ان م�شاركة البحرين يف اجتماعات مرئية 

بني وزراء التجارة يف دول جمل�س التعاون وذلك ل��شع خطط لتاأمني املخزون 

الغذائي، حيث مت تكليف فريق لعداد درا�شة �شينتهى منها خالل �شهر واحد. 

 وك�شف الزياين عن و�شع خطة لت�شري وت�شهيل عب�ر امل�اد الغذائية والطبية 

بني دول املجل�س، وكذلك بحث التكامل ال�شناعي بهدف ت�فري الحتياجات التي 

قد ت�اجه دول اخلليج �شع�بة با�شتريادها يف ظل زيادة الطلب عليها يف الدول 

امل�شدرة لها. 

خالل املوؤمتر ال�شحفي للفريق الوطني ملواجهة »كورونا«

 ال�شالح: 7 مايو النتهاء من اإجالء جميع البحرينيني يف اخلارج

 ال�������زي�������اين: اط��������الق م���ن�������ش���ة ال����ك����رون����ي����ة ل����ت����ك����ون ح���ل���ق���ة و�����ش����ل ب�����ني ال����ت����ج����ار وامل�������ش���ت���ه���ل���ك���ني

احل���������ش����ن: اأُط����م����ئ����ن اجل����م����ي����ع.. ل ا�����ش����اب����ات ب�����ني ال���ع���م���ال���ة ال����ت����ي ي���ت���م ن���ق���ل���ه���ا مل�����راك�����ز الي��������واء

جانب من امل�ؤمتر ال�صحفي
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رئي�سة النواب 

وزير التجارة  خالد بوعنق 

احمد ال�سلوم 

فائقة ال�سالح 

�شارة جنيب:

جل�شته  يف  طويلة  �شاعات  النواب  جمل�س  ا�شتغرق 

املالية والإدارية،  الرقابة  لديوان  تقريرين  اأم�س ملناق�شة 

جلنة  رفعتها  التي  التو�شيات  على  باملوافقة  انتهى 

ال�شوؤون املالية والقت�شادية باملجل�س.

ب�شاأن  حاّدة  لنتقادات  املالية  اللجنة  وتعّر�شت 

الأخري  الرقابة  ديوان  تقرير  عن  املرفوعة  تو�شياتها 

الأع�شاء  لعامي 2018 و 2019، حيث و�شفها بع�س 

بـ »التو�شيات ال�شعيفة« وطالبوا برف�شها، اإّل اأن الكّفة 

دون  التو�شيات«  »مترير  ل�شالح  النهار  اآخر  يف  مالت 

حذف اأو اإ�شافة.

�شباحا،  والن�شف  التا�شعة  عند  بداأت  التي  اجلل�شة 

ا�شرتاحات  بقليل، وتخللتها 3  الثامنة م�شاء  قبل  انتهت 

لأداء �شلوات الظهر والع�شر واملغرب، و�شوت الأع�شاء 

تقارير   4 على  �شريع  ب�شكل  الأخرية  ال�شرتاحة  بعد 

تناولت  املالية والقت�شادية،  ال�شئون  مرفوعة من جلنة 

 ،2018 و   2017 لعامي  للدولة  اخلتاميني  احل�شابني 

القادمة«  الأجيال  »احتياطي  لـ  اخلتاميني  واحل�شابني 

ا. لعامي 2017 و 2018 اأي�شً

برف�س  اأو�شت  املالية  اللجنة  اأن  بالذكر  اجلدير 

 ،2018 و   2017 لعامي  للدولة  اخلتاميني  احل�شابني 

-على  اللجنة  خل�شت  فيما  اأم�س،  املجل�س  اأّيده  ما  وهو 

�شعيد تقرير ديوان الرقابة الأخري- ل�شرورة ت�شكيل 8 

جلان حتقيق برملانية ملخالفات وردت يف التقرير، واإحالة 

4 ق�شايا للنيابة العامة.

جهات  عّدة  بها  املو�شى  التحقيق  جلان  وتناولت 

البحرين،  وجامعة  والتعليم  الرتبية  وزارة  اأبرزها  من 

رو�شة   60 بوجود  تتعلق  خمالفات  �شوء  يف  وذلك 

اأطفال منتهية رخ�شها بن�شبة 45% من اإجمايل الريا�س، 

دد  تجُ مل  خا�شة  تعليمية  موؤ�ش�شة   59 اإىل  بالإ�شافة 

ال�سا�سة الإلكرتونية التي تظهر يف القاعة.. فيما جميع الأع�ساء يف منازلهم اأو مكاتبهمتراخي�شها منذ �شنوات.

ت�سكيل جلان حتقيق يف »الرتبية« وجامعة البحرين.. يف جل�سٍة طويلة ا�ستمّرت لأكرث من 10 �ساعات

اإقرار تو�سيات »تقرير الرقابة«.. ورف�ض احل�ساب اخلتامي لعامي 2017 و2018

ثاين جل�شة  النواب فوزية زينل  اأدارت رئي�شة جمل�س  ملل،  اأو  كلل  بال 

نيابية »عن بجُعد« بكل اقتدار، رغم طول مّدتها والتي ا�شتمّرت لأكرث من 10 

�شاعات، تخلّلتها العديد من املداخالت الطويلة.

اإدارة  تطلّبتها  النفعال  يف  والتحّكم  وال�شرب  الرتكيز  من  عالية  درجة 

اجلل�شة لفّك تعقيداتها وخالفاتها وتداخل نقاط النظام باملداخالت التي تجُدار 

م�شك  يف  جدارة  عن  الرئي�شة  جنحت  وقد  بجُعد«،  و»عن  اإلكرتونًيا  جميعها 

زمام الأمور.

وللمّرة الثانية، يعقد النواب جل�شة »اإلكرتونية« طويلة ومتاحة للجميع 

عرب »البّث املبا�شر« بال اأّية م�شكالت تقنيٍة تجُذكر، مبا عك�س ا�شتعدادات فنّية 

كبرية وقدرات ممّيزة.

اإدارة حمكمة.. وامل�سكالت التقنية: �سفر
ا�شتنكر النائب �شيد فالح ها�شم عدم �شرف وزارة الرتبية والتعليم 

للميزانيات املخ�ش�شة امل�شاريع الكربى، مقابل اإغالق 20 مدر�شة بحجة 

الكوادر  اأنه لي�س هناك خطة لحالل  اإىل  املباين غري مالئمة، م�شريا  اأن 

البحرينية مكان العمالة الأجنبية ول بد من حما�شبة امل�شئولني، واأن ما 

ورد يف تقرير الرقابة ب�شاأن ارتفاع ن�شبة املت�شربني من جامعة البحرين 

يتطلب ت�شليط ال�شوء عليه ب�شورة كبرية.

حممد  والقانونية  الت�شريعية  ال�شوؤون  جلنة  رئي�س  اأكد  وبدوره، 

التقرير تطرق مل�شاألة مهمة تتمثل يف عدم �شرف ميزانية  اأن  العبا�شي 

ل  والتعليم  الرتبية  بوزارة  الإنفاق  ن�شبة  اأن  اإىل  م�شريا  امل�شروعات، 

تتجاوز 45% من امليزانية، مما يوؤدي للتقدير ب�شكل خاطئ، م�شريا اإىل 

اأن امليزانية تعتمد بن�شبة كبرية على الإيرادات النفطية، وانخفا�س �شعر 

النفط اليوم يعترب اأمرا خميفا، واحلل الذي تلجاأ له احلكومة القرتا�س، 

العامة  املرافق  رئي�س جلنة  واأ�شار  امل�شكلة.  على  م�شكلة  يزيد  ما  وهو 

اأطفال  اأ�شل 134 رو�شة  اإن هناك 60 من  اإىل  الكوهجي  والبيئة حمد 

تابعة لوزارة الرتبية والتعليم انتهت تراخي�شها، وموؤ�ش�شات تعليمية 

اأخرى اأي�شا مل تقم بتجديد تراخي�شها بح�شب ما ورد يف تقرير الرقابة، 

لكن املالحظ اليوم اأن العديد من املدار�س اخلا�شة مل تتجاوب مع طلب 

تخفي�س الر�شوم، ويجب األ ي�شمل تلك املدار�س الدعم احلكومي.

م�شاريع  هناك  اإن  النعيمي  ماجد  والتعليم  الرتبية  وزير  وقال 

اإن�شائية واأخرى تعليمية، واأن هناك وزارة اأخرى معنية بتنفيذ واإن�شاء 

طويلة  مدة  التعليمية  امل�شاريع  تتطلب  حني  يف  احلكومية،  املباين 

للتطبيق والتنفيذ.

ها�سم: ل خّطة لإحالل الكوادر الوطنية.. العبا�سي: ن�سبة الإنفاق اأقل من %45

جتاوزات وزارة الرتبية ت�سبب تفاقم الدين العام

�سيد فالح ها�سم  حممد العبا�سي حمد الكوهجي م�سارًكا يف اجلل�سة من مكتبه

وزيرة  تن�شحب  اأن  العامر  اأحمد  النائب  اقرتح 

لن�شغالها  نظرا  اجلل�شة  من  ال�شالح  فائقة  ال�شحة 

اإنها  الوزيرة  وقالت  كورونا،  فايرو�س  مواجهة  يف 

ت�شتعد  واأنها  التن�شيقية،  للجنة  اجتماعا  ح�شرت 

اأنها �شتتواجد  اإل  ال�شحفي م�شاء،  للموؤمتر  للتح�شري 

قدر امل�شتطاع للرد على ا�شتف�شارات النواب.

ملفا كامال  اأر�شلت  ال�شحة  اأن  ال�شالح  واأو�شحت 

الرقابة، ومتت  الردود على مالحظات ديوان  يت�شمن 

اإحالة عددا من احلالت اإىل الهيئة الوطنية لتنظيم املهن 

ال�شحية، كما اأن الكثري من الأنظمة �شيتم تغيريها يف 

اإطار ال�شمان ال�شحي، والعديد من الإجراءات �شتكون 

ت�شحيحية مبا يتنا�شب مع مالحظات الديوان.

وزيرة ال�سحة من »التن�سيقية« اإىل النواب ثم موؤمتر »الكورونا«

والقت�شادية  املالية  ال�شوؤون  جلنة  رئي�س  اأكد 

يف  تتمثل  الرئي�شية  املالحظة  اأن  ال�شلوم  اأحمد 

�شنوات  منذ  الرقابة  ديوان  بتقرير  املخالفات  تكرار 

اأو اجلهة  دون وجود اأي حترك جدي من احلكومة 

حمل الخت�شا�س لتعديل الأو�شاع مبا يتوافق مع 

القانون، اأو تنزيل العقوبات على املخالفني بال�شكل 

الذي ي�شمن التزامهم وعدم تكرار الأخطاء«.

جمل�س  لرئي�س  الأول  النائب  اأكد  ذلك،  وحول 

النواب عبدالنبي �شلمان اأنه ل ميكن حتقيق برنامج 

كما  الالزمة،  الإجراءات  يتخذ  مل  اإن  املايل  التوازن 

اأن تكرار املخالفات يعطي موؤ�شر باأن بع�س الوزراء 

غري جادين يف التعامل مع هذه امل�شاألة.

جمل�شي  �شئون  وزير  قال  ذاته،  ال�شياق  ويف 

تقرير  يف  اإنه  البوعينني  غامن  والنواب  ال�شورى 

العام 2017-2018 ر�شد الديوان 351 مالحظة 

ت�شكيل  تتطلب  و18  اإجرائية،  مالحظة   330 منها 

جلان حتقيق، و3 ارتقت ل�شبهة ف�شاد ومتت اإحالتها 

للنيابة، لفتا اإىل اأن هناك تو�شيات وردت يف تقرير 

يتعلق  فيما  اأما  التن�شيقية،  باللجنة  مناطة  اللجنة 

من خالل  يتم  ذلك  فاإن  الأموال  ا�شرتجاع  بتو�شية 

الدعوى  حتريك  ب�شاأن  والتو�شية  العامة،  النيابة 

اجلنائية تندرج �شمن �شالحيات الديوان.

وبدوره، ذكر رئي�س ديوان الرقابة املالية ال�شيخ 

اأن التقارير تعترب فر�شة  اآل خليفة  اأحمد بن حممد 

�شبق  وقد  ب�شفافية،  احلكومي  العمل  على  لالطالع 

حتويل 8 خمالفات للنيابة العامة، والقانون وا�شح 

فيما يتعلق ب�شالحيات ديوان الرقابة، لفتا اإىل اأنه 

�شتتم متابعة العمل على التقارير القادمة با�شتخدام 

التكنولوجيا نظرا للظروف احلالية.

بوعنق والزياين.. »فيديو بـ فيديو«

ا م�ستعجالاً اإىل احلكومة 12 مقرتحاً

تكرار خمالفات الرقابة تدق ناقو�ض اخلطر

الزياين  زايد  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  وزير  قال 

ا�شتغالل  الغو�س  مبنتجع  طائرة  اإنزال  من  الهدف  اإن 

اأن  اإىل  م�شريا  �شياحي،  جذب  عامل  خللق  البحرين  موارد 

مقطع  الزياين  وا�شتعر�س  غوا�شا.  ا�شتقطب 439  املنتزه 

على  رده  �شمن  وذلك  الطائرة  اإنزال  مراحل  يبني  فيديو 

�شوؤال للنائب خالد بوعنق اأنه مت اختيار املوقع بعد درا�شة 

يناير  يف  حلادثني  تعر�شت  الطائرة  اإن  وقال  م�شتفي�شة، 

وفرباير مما اأدى لوقف عمليات الغو�س للتاأكد من �شالمة 

اأن احلادث م�شبب من خالل حماولة �شحب  املوقع، وتبني 

الطائرة بال�شال�شل احلديدية، وبالرغم من اأن الفرتة الفرتة 

توقفت  الرحالت  اأن  اإل  للغو�س  مو�شما  تعترب  احلالية 

النائب  ا�شتعر�س  فيما  كورونا،  فايرو�س  انت�شار  ب�شبب 

ونعرف  بحاحري  وقال:»نحن  اآخر،  فيديو  مقطع  بوعنق 

بالبحر، ندعم امل�شروع لكن يجب اأن يتم ب�شكل �شحيح«.

مقرتًحا   12 اأم�س  جل�شته  يف  النواب  جمل�س  رفع 

ق�شايا  جميعها  تناولت  احلكومة  اإىل  ال�شتعجال  ب�شفة 

تتعلق بتداعيات اأزمة »كورونا«، وفيما يلي املقرتحات:

ال�شوق  ق�شابي  حق  يف  املتخذة  التدابري  اإيقاف   .1

املركزي وجدولة مديونياتهم.

املوؤ�ش�شات  مل�شاندة  فوري  دعم  �شندوق  اإن�شاء   .2

املت�شررة من اأزمة كورونا.

الأمهات  جلميع  خا�شة  ت�شجيعية  مكافاأة  منح   .3

العامالت يف القطاع ال�شحي ممن ل تنطبق عليهن �شروط 

العمل عن بعد.

رم�شان  �شهر  يف  ال�شحية  املراكز  دوام  تعديل   .4

املبارك.

من  املت�شررة  التجارية  ال�شجالت  اأ�شحاب  اإعفاء   .5

ر�شوم التجديد و»ال�شحة«.

ا�شتحقاقهم  فرتة  انتهت  الذين  العاطلني  م�شاعدة   .6

للتاأمني �شد التعطل، وذلك حتى انتهاء اأزمة كورونا.

القرو�س  اأق�شاط  تاأجيل  قرار  بتنفيذ  البنوك  اإلزام   .7

جلميع الفئات.

8. ت�شيري رحالت خم�ش�شة لرتحيل العمالة الوافدة 

من الذين انتهت عقود عملهم.

العربية  اململكة  يف  العاملني  املواطنني  �شمول   .9

ال�شعودية �شمن »دعم الرواتب«.

يف  والرتاويح  الع�شاء  �شالة  باإقامة  ال�شماح   .10

اجلوامع مبا ل يتعدى عدد احل�شور عن 5 اأ�شخا�س.

اخلا�شة  املدار�س  والتعليم  الرتبية  وزارة  اإلزام   .11

بتخفي�س الر�شوم املدر�شية.

�شهر  يف  الر�شمي  الدوام  �شاعات  عدد  تقليل   .12

رم�شان املبارك لأقل من 6 �شاعات.
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حممد كمال
 البحرين تت�ضدر االمتحان �ضد الوباء

عمر  يف  الربيعان  وكان  ربيًعا،  والعمر  ربيًعا  الف�شل  كان 

باحلروب،  موبوًءا  كان  بكامله  قرن  املا�شي،  القرن  من  الثمانينات 

ال�شغار  على  للهيمنة  الكبار  بني  التناحر  �شاحات  على  �شاهًدا  كان 

وعلى الأقل قوة، و�شراًعا م�شاًدا �شد الغزاة الكبار. حتت ظالل هذه 

اليابان،  من  عائد  واأنا  ال�شاخنة، جمعتني �شدفة جميلة،  الربيعيات 

�شيئول  يف  )بوفهد(  بوعلي  عبدالرحمن  الدكتور  ال�شديق  بالأخ 

عا�شمة كوريا اجلنوبية. كان اأخي بوفهد مع وفد حكومي من وزارة 

ال�شحة، يح�شر موؤمتًرا عاملًيا ملنظمة ال�شحة العاملية. كان املوؤمتر يف 

األتقي به بعد جل�شات املوؤمتر. يف اإحدى  الفندق الذي جمعنا، وكنت 

اللقاءات، وكانت جل�شة جانبية بعد انتهاء اجلل�شات الر�شمية، ان�شم 

الياباين. طاولة جتمع  اإلينا ع�شو من الوفد الكوري واآخر من الوفد 

ال�شحة، حتًما  موؤمتر عاملي عن  اأجواء  قوميات ويف  اأفراًدا من ثالث 

�شيكون احلديث عن حال ال�شحة وم�شتوى اخلدمات ال�شحية يف كل 

اأكرب  الثقافية  بيننا وبينهما كبرية، وامل�شافة  امل�شافة اجلغرافية  بلد. 

ببعديها الأفقي والعمودي، وكلما زادت امل�شافات بني نقطتني حيتني 

الكوري  تفاعل  كان  وهكذا  اأكرث،  بينهما  الف�شول  اأي�ض  ن�شط  كلما 

الغرب  اأق�شي  يف  �شغري  بلد  يف  ال�شحة  عن  احلديث  يف  والياباين 

من ال�شرق، فكان اهتمامهما بالبحرين ا�شتثنائًيا، وانتقل احلديث من 

مبا�شرة،  يل  حديثه  الياباين  فوجه  اخلا�ض،  ال�شلب  اإىل  العموميات 

وهو يتفادى توجيهه اإىل اأخي بوفهد كونه من وزارة ال�شحة، قائالً: 

وكان  فاأجبته،  البحرين؟«،  يف  عندكم  ال�شحية  اخلدمات  هي  »كيف 

اجلواب �شاعًقا لهما، اأن اخلدمة ال�شحية يف البحرين هي من بني اأف�شل 

اخلدمات ال�شحية يف العامل. انده�ض ال�شيفان من هذا اجلواب املبا�شر 

واحلازم وغري املتوقع، كل على طريقته، فكانت الده�شة املر�شومة على 

وجه الياباين توحي ب�شيء من الإعجاب وحتفز الف�شول، بينما ده�شة 

الكوري كانت تتاأرجح بني ن�شبية ال�شدق وال�شك، واأ�شاف اأخي بوفهد 

على ده�شتهما ثقالً م�شاعًفا عندما اأفاد باأن ما مييز هذه اخلدمات اأنها 

جمانية. وذهب كل منا بعد هذا احلديث اإىل غايته، وبعد املوؤمتر عاد 

كل اإىل وطنه. وتعاقبت ال�شنون، ما يقارب الأربعني عاًما، اإىل اأن جاء 

يوم المتحان. دخل فريو�ض كورونا على جميع ال�شعوب من اأبواب 

اأوراق  الدول فجاأة دون ا�شتئذان، مثلما يدخل املدر�ض الف�شل حامالً 

المتحان، والطالب املجد ينتظر ورقة المتحان بلهفة الواثق، واملهمل 

والك�شول ي�شع يده على قلبه، والفارق بني امتحان ال�شحة وامتحان 

التعليم، كالفارق بني املوت الذي ل حياة بعده )ل اإعادة يف المتحان( 

والر�شوب الذي ميكن اإعادة المتحان لتحقيق النجاح.

خًطا  ير�شم  الذي  وال�شارم  احلازم  ال�شحي  المتحان  هذا  مع 

وا�شًحا مرعًبا، ل رجعة فيه، بني املوت واحلياة، فالنجاح هو احلياة 

تتدحرج  قد  الف�شل  هذا  ومع  املوت،  اأي  املطلق  الف�شل  هو  والر�شوب 

بع�ض الروؤو�ض وتنهار بع�ض احلكومات. يف المتحان يكرم املرء اأو 

كبري  بني  يفرق  ل  امتحان  كاأي  الكبار،  و�شقط  ال�شغار  جنح  يهان، 

و�شغري، بني غني وفقري... عندما يعجز اأو يتلكاأ الكبري اأو الغني عن 

تاأمني اأجواء الطماأنينة لأبنائه، بينما الآخرون، وهم اأ�شغر حجًما واأقل 

اأبنائهم بف�شل  ثروة واأدنى قوة، تتما�شك العروة الوثقى بينهم وبني 

الأبناء...  نفو�ض  واطماأنت  الأبناء،  بني  ن�شروها  التي  الرحمة  اأجواء 

املقتدر،  وال�شغري  العاجز  الكبري  بني  الفارق  والنقي�ض،  الفارق  هنا 

والنقي�ض هنا بالنقي�ض ي�شرب، ومعادلة التناق�ض حتط من قدر ذلك 

الكبري! املتعايل، وترفع من �شاأن من هم باحلجم الطبيعي املتوا�شع.

هكذا فاإن الوباء قد رفع الغطاء عن املخفي وامل�شتور، وكان رفع 

ما  تناق�ض  حلقائق  اكت�شاًفا  وكان  وحمرًيا،  مفاجًئا  اكت�شاًفا  الغطاء 

رماد  من حتت  الكت�شاف  اأخرج  فقد  الوباء،  قبل  البديهيات  من  كان 

الإعالم العاملي املزيف اأن الدولة العظمى وحليفاتها الكربى )التحالف 

الغربي( هي كيانات نخرة يف داخلها مقارنة بدول كان ن�شيب اأقواها 

من  والالمبالة  الإهمال  الدول  بقية  ون�شيب  والتحري�ض،  الت�شويه 

هذا الإعالم العاملي الذي يوجه التحالف الغربي دفته. واأهم اكت�شاف 

هو الفارق بني الدولة الوطنية والدولة الطبقية، وهذا مو�شوع قائم 

بذاته.

دون الدخول يف التفا�شيل الرقمية والإح�شائية والر�شوم البيانية 

ومقارنة الدول بع�شها ببع�ض، فاإنه يكفينا يف هذا املقام اأن نقارن بني 

مملكة البحرين، يف كيفية ادارتها لن�شاط الوباء والتعامل مع تبعاته 

والعمل على حمو اآثاره، وبني الدولة العظمى واأختها الكربى )اأمريكا 

وبريطانيا(.

نعرج  والكبري،  بالعظيم  البحرين  مقارنة  يف  ال�شرت�شال  وقبل 

على ما قلته قبل اأربعني عاًما ل�شيفينا الياباين والكوري على هام�ض 

موؤمتر دوري ملنظمة ال�شحة العاملية يف العا�شمة الكورية، فاإن الذي 

اأن  على  والتاأكيد  عليه،  للت�شديق  اليوم كورونا  قلته يف حينه جاء 

ال�شحية  اخلدمات  اأف�شل  بني  من  هي  البحرين  يف  ال�شحية  اخلدمة 

يف العامل.

اأقطاب الدولة العظمى متايلت �شكًرا مع بدء الوباء من فر�ض الربح 

املايل بف�شل انتهازية رفع الأ�شعار، ومل يكن وارًدا يف اأذهانهم باملطلق 

ولكن  الوباء،  رياح  عليها  هبت  التي  ال�شعوب  م�شاعدة  امل�شاهمة يف 

عندما هبت �شموم الوباء عليهم ونفذ فيهم وانت�شر كالنار يف اله�شيم 

فيهم، �شلت مفا�شلهم وارتبكت عقولهم، فهم اأدرى بعجزهم. هم اأدرى 

العامة  بال�شحة  تتاجر  بيد حفنة  ال�شحية خم�شخ�شة  اخلدمات  اأن 

باأقطابها  الدولة،  بينما  الأرباح،  تكدي�ض  �شوى  يهمها  ول  وبالطب 

و�شلطاتها وهيئاتها، هي جمرد اأدوات خلدمة هذه احلفنة التي تعبد 

الآخرين وتتهم  الغ�شب على  القيادة عندهم ترتعد من  فاأخذت  املال. 

ال�شني  من  ال�شخ�شية  الوقاية  اأدوات  ت�شرق  اأن  وحتاول  وذاك،  هذا 

الرببري، بل  التخبط  بهذا  تكتِف  ثم من حليفتها كندا، ومل  ومن  اأولً 

وهي  العاملية،  ال�شحة  منظمة  جتاه  الغا�شب  ف�شلها  �شهام  وجهت 

بكل هذه العربدة حتاول اأن توري �شوءاتها بنقل اأزمتها الداخلية اإىل 

قد جتره  الغول  هذا  اأن  اخلوف  ولكن  �شاذجة،  لعبة  اخلارج، وهذه 

اأن  اإىل حرب كبرية. املح�شلة  اأزمات حادة،  الداخل، وهي  اأزماته مع 

الدولة العظمى اإىل الآن قد ف�شلت يف احتواء الوباء.

اأما الدولة العريقة يف دميقراطيتها فقد وعدت ال�شعب الربيطاين، 

منذ بدء الوباء، باأن عليه البدء يف فتح جمال�ض العزاء لأهله واأحبابه، 

عندها.  املتعافني  عدد  بعد عن  تف�شح  التي مل  الوحيدة  الدولة  وهي 

وهذه الكربى هي ن�شخة اأختها العظمى يف العجز والف�شل، ول حاجة 

ل�شرد املزيد عنها. فمن عرف اأمريكا فقد تفقه يف بريطانيا.

منظمة  بها  اأ�شادت  فقد  الوباء،  انت�شار  بدء  فمنذ  البحرين،  اأما 

مواجهة  به يف  البحرين منوذًجا يحتذى  واعتربت  العاملية،  ال�شحة 

الوباء، وهذه املنظمة هي املرجع واملعيار وال�شند الن�شوح يف جميع 

�شوؤون الطب وال�شحة ومواجهة الأوبئة. البنية الأ�شا�شية للخدمات 

)وزارة  الدولة  بيد  وكانت  جاهزة  كانت  البحرين  يف  ال�شحية 

ال�شحة(، وكانت الدولة قد اأعدت �شمن ا�شرتاتيجيتها العامة للطوارئ 

جميع املتطلبات الطبية والوقائية التي قد تقت�شيها حالت الطوارئ 

اإل اأن اخلدمات ال�شحية  والأوبئة، ورغم وجود م�شت�شفيات خا�شة، 

الأ�شا�شية بيد الدولة، حتى القطاع الطبي اخلا�ض نف�شه ي�شتعني عند 

احلاجة باخلدمات ال�شحية لدى الدولة. الدولة يف مواجهتها للوباء 

تعمل على ثالث جبهات، اجلبهة الداخلية واجلبهة الإقليمية واجلبهة 

ومتد  اخلليجي  التعاون  جمل�ض  دول  مع  تتعاون  اإقليمًيا  العاملية. 

دول املجل�ض بامل�شاعدة املطلوبة، وعاملًيا تتعاون مع منظمة ال�شحة 

العاملية بتبادل املعلومات واخلربات ومتابعة التطورات وامل�شتجدات.

داخلًيا تعمل الدولة ب�شكل اأ�شا�شي و من باب الأولوية على املحور 

من  ودعم  الإعالمي،  واملحور  القت�شادي،  واملحور  والطبي،  ال�شحي 

الوزارات ح�شب م�شوؤولية كل وزارة. وهي بهذا اجلمع والتفاعل بني 

اأن  والدليل  الوباء،  مواجهة  ملمو�ًشا يف  تقدًما  الثالثة حتقق  املحاور 

الدول، هي  واأوروبا وغالبية  بامريكا  مقارنة  عندنا،  املتعافني  ن�شبة 

الأعلى... ولتحقيق هذا التقدم كان ل بد من ترجمة اخلطط على اأر�ض 

ذوي  من  خا�ض  طبي  طاقم  جتهيز  على  الدولة  عملت  فقد  الواقع، 

توفري  الأ�شعار،  مراقبة  ال�شاعة،  مدار  علي  للعمل  اخلربة  و  الكفاءة 

اأجهزة الوقاية ال�شخ�شية، توجيه  املواد الغذائية والأ�شا�شية، توفري 

البيت  العزل يف  نهج  اإدارة  القرو�ض،  اق�شاط  اقتطاع  لوقف  البنوك 

ويف العمل ويف املجتمع، واتباع نهج التعليم عن بعد لطالب املدار�ض، 

حتمل الدولة جزًءا من ر�شوم الكهرباء واملاء، ت�شخري اأجهزة الإعالم 

�شاهمت كل  لقد  والوقائي.  ال�شحي  الوعي  �شر  و  للتوا�شل  الر�شمية 

هذه اجلهود يف حتقيق هدف اأ�شمى من جمرد �شد الوباء، وهو تعزيز 

الروح الوطنية يف نفو�ض جميع املواطنني، وقد تولد من هذه الروح 
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جنل  به  تربع  الذي  دينار  مبليون  بدًءا  التربعات،  من  دينار  مليون 

كان  ما  خليفة.  اآل  حمد  بن  نا�شر  ال�شيخ  �شمو  املعظم  امللك  جاللة 

بالإمكان حتقيق الوقفة الواعية وال�شامدة اأمام اأزمة الوباء لول حكمة 

الوزراء  رئي�ض  الأمري  و�شمو  املعظم  امللك  جاللة  يف  متمثلة  القيادة 

من  وفاعلة  و�شادقة  ر�شيدة  ا�شتجابة  مع  العهد،  ويل  الأمري  و�شمو 

كافة  املواطنني  من  النظري  منقطع  �شامل  وجتاوب  احلكومة،  اأركان 

باملقام الأول ومن ثم الوافدين.

الراأ�ض  رافعة  تقف  الوباء،  �شد  �شراعها  البحرين، يف  اإن مملكة 

وهذه  الغطاء،  عنها  الوباء  ك�شف  كبرية  حقائق  اأمام  مطمئنة  واثقة 

احلقائق ترفع من �شاأن مملكة البحرين، حكومة و�شعًبا، اأمام الدولة 

ال�شيا�شي  التقليد  عرف  يف  هي،  ودول  الكربى  والدول  العظمى 

اإعالمية  دون �شجة  وال�شغار.  الكبار  بني  �شاأن  لها  دول  والإعالمي، 

ول دعاية �شيا�شية ول تبجح ول اإدعاء عملت مملكة البحرين، قيادة 

وال�شحة  ال�شالمة  وتاأمني  الوباء  هذا  ل�شد  بيد  يًدا  و�شعًبا،  ودولة 

الدائمة لكامل ال�شعب يف اململكة دون متييز.

خامتة املقال كلمات ثناء وتقدير من اأعماق القلب مع باقات ورد 

معطر فوق عطره بطيب امل�شك نرفعها اإىل كل طبيبة وممر�شة، واإىل 

كل طبيب وممر�ض، واإىل كل من ميد يد العون مبا�شرة للطاقم الطبي، 

هذا النفر من بناتنا واأبنائنا الذين يجاهدون يف اخلطوط الأمامية �شد 

العدو الفريو�شي يواجهون العدو مبا�شرة وحياتهم معر�شة للخطر، 

يعاجلون امل�شابني ويقفون �شًدا منيًعا حلماية كل من يعي�ض على هذه 

الأر�ض الطيبة. والكل، من مواطن ووافد، يحمل لكم اأ�شمى اآيات احلب 

والإجالل والتقدير...

رم�ضان اخلري والربكات

ن�ضتقبل هذه الأيام ال�ضهر الف�ضيل، رم�ضان اخلري والربكات، 

ال�ضهر الذي اأنزل فيه القراآن بليلة مباركة هي ليلة القدر التي 

هي خري من األف �ضهر، ولذلك فاإن قد�ضية هذا ال�ضهر، و�ضيام 

نهاره والتاأمل يف لياليه وقراءة القراآن يف كل بيت اإ�ضافة اإىل 

اجلوامع وامل�ضاجد، فيه راحة واطمئنان للنف�س الب�ضرية.

التي  الأ�ضباب  باأخذ  األزمتنا  بها  منر  التي  الظروف  اإن 

حتفظ علينا حياتنا ويف نف�س الوقت نهتم بعقيدتنا و�ضعائرنا 

كان  املطهرة،  النبوية  ال�ضرية  عليها  ن�ضت  التي  اأو  املفرو�ضة 

والعرب  احلرارة،  �ضدة  مع  ال�ضيف  يف  اأحياًنا  ياأتي  رم�ضان 

ال�ضحراء  حرارة  تطالها  التي  واحلجارة  الأر�س  ت�ضف  كانت 

»بالرم�ضاء« ولذلك قال ال�ضاعر:

املُ�ضتجرُي بعمرو ِعنَد َكرَبِتِه 

كاملُ�ضتَجرِي ِمن الرَّم�ضاِء بالناِر

اإن  احلرارة  �ضدة  على  التغلب  اأ�ضبح  املكيفات  وجود  ومع 

جاء رم�ضان يف ال�ضيف مقدوًرا عليها، والأجر، كما نعلم من 

اهلل  بق�ضاء  ير�ضى  احلق  واملوؤمن  امل�ضقة،  قدر  على  عقيدتنا، 

املوؤمن  يثاب  اهلل  �ضرعه  مبا  والقيام  ال�ضرب  اأن  ويعلم  وقدره 

عليه ويكون اأجره عظيًما.. فنحن مع الظروف ال�ضحية احلالية 

ن�ضتب�ضر بقدوم �ضهر رم�ضان الف�ضيل، و�ضت�ضع باإذن اهلل اأنوار 

رم�ضان يف بيوتنا، وت�ضود باإذنه تعاىل الطماأنينة يف حوارينا 

وفرجاننا يف مدننا وقراآنا.

بطبيعة احلل �ضتتغري بع�س مظاهر رم�ضان الدينية اأو تلك 

والتقاليد، فظروف  العادات  املبني على  ال�ضلوك  اأو  الجتماعية 

علينا  ويتعذر  بيوتنا  يف  ال�ضالة  تقت�ضي  الجتماعي  التباعد 

فاإن  ديننا  ول�ضماحة  واجلوامع،  امل�ضاجد  يف  الرتاويح  �ضالة 

امل�ضلم معذور يف الأمور التي تخرج عن اإرادته، وعلماوؤنا جزاهم 

اهلل خريًا قد اأو�ضحوا لنا يف اأحاديثهم املبا�ضرة اأو عرب و�ضائل 

الإعالم املختلفة الرخ�س املتاحة لنا نظًرا لهذه الظروف ال�ضحية 

الإ�ضالمي  ديننا  عظمة  تاأتي  هنا  ومن  للنف�س،  حفاًظا  الطارئة 

املبني على ال�ضماحة والتخفيف ومراعاة ال�ضالح العام وحماية 

دون  امل�ضروعة  بالرخ�س  ناأخذ  اأن  وعلينا  الب�ضرية،  النف�س 

والربكات،  اخلري  �ضهر  هو  فرم�ضان  العقيدة،  ب�ضلب  الإخالل 

بيوتنا  يف  مكثنا  اأو  الزيارات  وتبادلنا  فتحنا جمال�ضنا  و�ضواء 

املتعددة  الجتماعي  التوا�ضل  و�ضائل  خالل  من  وتوا�ضلنا 

ف�ضتظل لرم�ضان قد�ضيته واأجره احلا�ضل من اهلل جلت قدرته، 

بل اإن اللتزام مبا يحفظ النف�س الب�ضرية نحن عقيدًيا ماأمورون 

به، فال نلقي باأنف�ضنا اإىل التهلكة ونعر�س جمتمعنا اإىل املخاطر، 

اأهمية رم�ضان يف حياتنا منذ كنا �ضغاًرا  وكل ذلك ل ين�ضينا 

به  يفرح  الذي  ال�ضهر  فهو  بخرياته،  ون�ضتب�ضر  بقدومه  نفرح 

اجلميع وت�ضعد الأ�ضرة وهي تتحلق حول الإفطار، وتعد الربامج 

الأطباق بني  تبادل  اأن  النف�س �ضحيح  اإىل  ال�ضرور  التي تدخل 

تبادلت  قد  الأ�ضر  بع�س  اأن  عزاوؤنا  ولكْن  �ضيختفي،  اجلريان 

فيما بينها ما �ضمي »ب�ضلة رم�ضان« التي احتوت على مكونات 

اإن  اإذ  وعقيدي،  اإن�ضاين  �ضعور  وهو  املتنوعة،  رم�ضان  اأكالت 

احلكمة من رم�ضان هو ال�ضعور امل�ضرتك باحلاجة اإىل الطعام، 

بالتعاطف  ال�ضعور  يعطي  فيما  احلاجات  ذوي  عن  والتخفيف 

الإن�ضاين واملجتمعي املفرو�س اأن يتحلى به املرء.

جمال�س  ومنها  الجتماعية  املظاهر  بع�س  �ضتختفي  نعم 

يف  عليها  اعتدنا  التي  حياتنا  يف  املتبادلة  والزيارات  رم�ضان 

قائمة ل  بيننا �ضتظل  الإن�ضانية فيما  العالقات  رم�ضان، ولكن 

باأننا موحدون  امل�ضرتك  اإن �ضعورنا  الزمن، بل  تغريها عوادي 

ومتكاتفون ومتعاونون جتاه ظرف �ضعب يجعل جمتمعنا اأكرث 

تكاتًفا وتعاوًنا وان�ضجاًما، ف�ضعورنا الوطني جتاه من يعملون 

فخًرا  يزداد  والأوبئة  الأخطار  من  وحمايتنا  م�ضاندتنا  على 

يف  معهم  واأفئدتنا  وقلوبنا  اأيديهم  على  ون�ضد  ومنعة،  وعًزا 

كل خطوة يخطونها ويف كل م�ضعى خري ي�ضعون اإليه، وعلينا 

جميًعا التعاون معهم اإىل اأبعد احلدود لكي ت�ضري �ضفينة الوطن 

الواحد اإىل بر الأمان ونحن ن�ضعر جميًعا اأننا �ضركاء يف ال�ضراء 

بالفخر  اأ�ضعرتنا  بذلت  التي  فامل�ضاعي  الباأ�س.  وال�ضراء وحني 

وجهودنا،  كلمتنا  ويوحد  يجمعنا  الذي  الوطن  بهذا  والعتزاز 

ونوؤمن باأهمية املحافظة على الوطن واملواطنني واأن نكون مع 

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

والتوجيهات  اخلطوات  كل  ورعاه يف  اهلل  حفظه  املفدى  البالد 

امل�ضرفة  باملواقف  كذلك  الأول،  اليوم  منذ  بها  ا�ضطلع  التي 

ل�ضاحب ال�ضمو امللكي الأمري خليفة بن �ضلمان اآل خليفة رئي�س 

ل�ضاحب  املقدرة  واجلهود  ورعاه،  اهلل  حفظه  املوقر  الوزراء 

ال�ضمو امللكي الأمري �ضلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد الأمني 

نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء حفظه 

اهلل ورعاه، حيث اهتمت القيادة احلكيمة منذ الإح�ضا�س باخلطر 

الداهم ب�ضحة املواطن واملحافظة على �ضالمته و�ضالمة الوطن..

اإىل اأن جاءت الدعوة الكرمية من �ضمو ال�ضيخ نا�ضر بن حمد 

اآل خليفة ممثل جاللة امللك لالأعمال الإن�ضانية و�ضوؤون ال�ضباب 

امللكية  املوؤ�ض�ضة  اأمناء  جمل�س  رئي�س  الوطني  الأمن  م�ضت�ضار 

فكان  خري«،  »فينا  احلملة  ل�ضالح  للتربع  الإن�ضانية  لالأعمال 

للتربع  واملواطنني  واملوؤ�ض�ضات  ال�ضركات  من  الوا�ضع  الإقبال 

ودعم امل�ضاعي ملكافحة فريو�س كورونا، فكان مظهًرا ح�ضارًيا 

ململكة البحرين و�ضعبها والتفاًفا وطنيًا مع القيادة احلكيمة يف 

كل توجهاتها وم�ضاعيها اخلرية.

�ضيظل رم�ضان هذا العام مع قد�ضيته ومكانته يف النفو�س 

املوؤمنة عالمة من عالمات التكاتف املجتمعي، و�ضعوًرا عقيدًيا 

باأن كل اأمور املوؤمن خري طاملا حتلى بال�ضرب واآمن باأن اهلل قادر 

على اإزالة الغمة والبالء عن الأمة، وباأنه �ضبحانه وتعاىل روؤوف 

بعباده...

 

وعلى اخلري واملحبة نلتقي،،،

اإن اخلدمة ال�ضحية يف البحرين هي 

من بني اأف�ضل اخلدمات ال�ضحية يف العامل

امل�ضاعي التي بذلت اأ�ضعرتنا بالفخر واالعتزاز بهذا 

الوطن الذي يجمعنا ويوحد كلمتنا وجهودنا
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فريق البحرين الوطني ا�ضطف يًدا بيد 

ملقاومة الوباء الذي يهدد الوطن واملواطنني

ما بعد كورونا

امل�شتجد  كورونا  فريو�س  َوَجَد  احلكومات  غفلة  يف 

وطول،  عر�شا  النت�شار  له  متهد  مالئمة  اأر�شية  لنف�شه 

من  واحًدا  جمتمًعا  يوفر  مل  متوح�ًشا  عا�شًفا  داهًما  فجاء 

اأنيابه خملًفا  فيه  غار�ًشا  واأدركه  اإل  الإن�شانية  املجتمعات 

عند  يقينا  تقف  لن  واإ�شابات  الآن  حتى  بالآلف  قتلى 

كانت  برغم �شخامته. وقد  اأم�س  يوم  امل�شجل حتى  العدد 

وهي  الأوروبية،  وخ�شو�شا  املتقدمة،  الدول  جمتمعات 

الرائدة يف التقدم العلمي والتكنولوجي م�شرًحا مروًعا لها 

بعد اأن عرب اإليها الفريو�س من الأرا�شي ال�شينية، وقد مثل 

الأمريكية  املتحدة  والوليات  اأوروبا  اإىل  اجلائحة  انتقال 

لإثارة  منا�شبة   - املروعة  ال�شحية  تداعياته  عن  ف�شالً   -

ال�شينية وحكومات بقية دول  جدل عا�شف بني احلكومة 

العامل؛ اإذ وجهت الكثري من الدول املت�شررة اأ�شابع التهام 

ال�شينية  ال�شلطات  �شفافية  حول  جدلً  مثرية  ال�شني  اإىل 

وحجمه  الوباء  بخ�شو�س  العامل  دول  مع  التعامل  يف 

ونتائجه ووقت ظهوره. ولئن كانت هذه التهامات ناجمة 

عما خلفته اجلائحة من اآثار �شحية واقت�شادية واجتماعية 

كارثية قد تكون لها انعكا�شات خطرية ونتائج وخيمة يف 

اللغط املثار يرى فيه بع�شهم امتداًدا  كل امل�شتويات، فاإن 

للحرب التجارية التي دارت وتدور بني ال�شني والعم �شام 

جمرد  اآخر  بع�س  ويراه  الأوروبية،  الدول  وبني  وبينها 

تهمة  واأمريكا  اأوروبا  قادة  بها  يدفع  �شيا�شية  مناورات 

الذي مل يدركوا حقيقة  الفريو�س  التعامل مع  التهاون يف 

وعجزت  باملر�شى  امل�شت�شفيات  غ�شت  حني  اإل  خطورته 

عن ا�شتيعاب الكم الهائل من امل�شابني املحتاجني اإىل غرف 

العناية املركزة. 

 غفلة احلكومات الأوروبية هذه يرتجمها، ويا للعجب، 

يف  متوقعة  غري  ال�شحية  البنى  يف  ه�شا�شة  من  ظهر  ما 

كل دول العامل مبا فيها الدول املتقدمة، التي كان وا�شًحا 

وقوفها عاجزة عن احلد من انت�شار الفريو�س نتيجة ق�شور 

يف و�شائل العالج واأدواته التي تنقذ حياة الب�شر، ما دعا 

بع�س قيادات هذه الدول ال�شيا�شية اإىل اأن تتجرد من ح�شها 

وق�شوة  ال�شحية  الأزمة  بفداحة  �شعوبها  لتخرب  الإن�شاين 

الفقد املتوقع، كما جاء على ل�شان رئي�س وزراء بريطانيا 

قائالً:  للربيطانيني  كلمته  عندما وجه  بوري�س جون�شون، 

وتبعه  مبكًرا.«  اأحباءهم  �شيفقدون  العائالت  من  »الكثري 

رئي�س اأكرب الدول واأكرثها تقدًما، الرئي�س الأمريكي دونالد 

باأ�شبوعني  »�شنمر  ت�شريحاته:  اإحدى  قال يف  ترامب حني 

�شاقني للغاية، �شيكونان اأ�شبوعني موؤملني للغاية«. يف هذا 

الوقت الذي �شلم فيه قادة اأوروبا بهول امل�شاب، كانت دول 

جمل�س التعاون تبحث وتتق�شى عن مواطنيها يف مغارب 

الأر�س وم�شارقها لتاأتي بهم وت�شمهم بني حنايا مواطنهم، 

التي  الإن�شان  وحقوق  املواطنة  دولة  حقيقة  بذلك  موؤكدة 

تبنى يف دول جمل�س التعاون بناًء �شليًما ي�شرتفد دعائمه 

من اأ�شالة قيمية عربية تربت على قيم ال�شهامة والت�شامن 

الواقعي مع خمتلف الطوارئ  والتكافل والتعامل الر�شني 

والظروف. 

التي  واخل�شائر  امل�شتجد،  كورونا  �شد  الدول  حرب   

تغريات  عن  للحديث  املجال  يف  ف�شح  الدول  هذه  تكبدتها 

النظام  بنية  م�شتوى  وعلى  البلدان  م�شتوى  على  �شخمة 

لالأزمة  اخلطرية  النعكا�شات  احتمالت  ب�شبب  الدويل، 

القت�شادية احلادة على احلياة الجتماعية لل�شعوب بعد 

اأن ترفع غمة فريو�س كورونا عنهم ويعود بع�س النا�س 

اإىل ممار�شة اأن�شطتهم املعتادة والبع�س الآخر حتما �شريى 

نف�شه على اأر�شفة البحث عن اأعمال �شربها الفريو�س ومل 

يعد لها وجود، هذه حقيقة ي�شت�شرفها عدد من اخلرباء رغم 

وعي اآخرين باأن اآلة اإنتاج الرثوة �شتعود اإىل العمل باأق�شى 

طاقة ممكنة بعد انزياح كابو�س الكوفيد؛ لأن منطق التاريخ 

ما  عادة  قاهر  ل�شبب  حاد  اقت�شادي  ركود  كل  باأن  ي�شهد 

تعقبه انتعا�شة اقت�شادية نرجو األ تتاأخر كثرًيا.

 التغريات �شتكون �شخمة بال �شك يف عالقة ال�شعوب 

كانت  اإذا  ما  حول  وا�شحة  ال�شورة  و�شتبدو  بحكوماتها، 

احلكومات فعالً على قدر امل�شوؤولية جتاه �شعوبها، �شتكون 

هناك حما�شبات قد تغري امل�شهد ال�شيا�شي يف دول عديدة، 

باأداء  والر�شا  المتنان  عن  تعبري  هناك حمالت  و�شتكون 

اأن  احلكام يف مواجهة اجلائحة وتداعياتها، ويف اعتقادي 

احلالة الثانية هي التي �شتكون الأجلى والأظهر يف مواقف 

 - التعاون  جمل�س  لدول  ال�شيا�شي  النظام  من  املواطنني 

ن�شتثني من هذا طبعا النظام القطري الذي �شّذ عن كل ما 

�شلوكه  يف  حتى  املجل�س  لدول  ال�شيا�شي  بالنظام  يربطه 

الإن�شاين يف عالقته مع العمالة الوافدة التي تعاين الأمرين، 

الإن�شانية - ف�شعوب دول جمل�س  املعاملة  املر�س و�شوء 

التعاون �شتظفر من اأزمة كورونا بيقني مفاده اأن حكوماتها 

قد بذلت كل ما ت�شتطيع لدرء جائحة كوفيد 19 وتقلي�س 

م�شتوى،  اأقل  اإىل  والقت�شادية  ال�شحية  الأ�شرار  م�شتوى 

انتهاكات  حول  املجل�س  دول  �شد  يقال  كان  ما  كل  واأن 

وجتليات  الأباطيل  من  �شروب  اإل  هو  ما  الإن�شان  حقوق 

خليال مري�س يتق�شد الإ�شاءة اإىل الأنظمة احلاكمة لغايات 

انف�شحت وُف�شحت يف اأكرث من منا�شبة. 

ملراجعة  للحكومات  �شتتاح  فر�شة  الكورونا  بعد  ما   

اخلطط  من  الكثري  وتعديل  ال�شيا�شات،  من  الكثري 

اأن احلكومات �شتقف على بع�س  والتوجهات، فاإىل جانب 

الأزمة،  انق�شاء  بعد  وجودها  تاأكد  ما  اإذا  الق�شور،  اأوجه 

فاإنها  ال�شحية،  التحتية  البنى  م�شتوى  على  ا  وخ�شو�شً

تتكرر  ل  حتى  الأجنبية  العمالة  م�شاألة  اإىل  اأكرث  �شتنتبه 

اأزمة  بحجم  قادمة  اأزمة  اأي  يف  معها  ومعاناتنا  معاناتها 

بحاجة  يتعلق  ما  يف  ا  وخ�شو�شً امل�شتجد،  كورونا 

ل  حتى  عي�شها،  وم�شتويات  العمالة،  هذه  من  جمتمعاتنا 

تكون عبًئا على برامج التنمية الجتماعية حلكومات دول 

املجل�س، وعلى هوية املجتمع اخلليجي.

 الثابت والأكيد اأن عامل ما بعد كورونا �شيكون خمتلًفا 

عن عامل ما قبله، ولكن كيفما �شيبدو عليه هذا النظام، فاإن 

دول جمل�س التعاون، وب�شبب ديناميكيتها، �شتكون جاهزة 

لالندماج فيه والتفاعل معه.

الوقاية من الكورونا ومن اأ�ضياء اأخرى

تلك  فتبتعد عنها  �أ�صابع فتتحرك،  »�أ�صياء« حتركها  �إنهم حًقا 

�الأ�صابع ليعلوها �لغبار، هذه »�الأ�صياء« لن جتد لها لوًنا وال طعًما 

وال �صكالً، فهي »هالمية« ت�صكلها �الأ�صابع �لتي �صنعتها حمركتها 

لتها. بعد �أن �صكَّ

لن جتدها �إال يف �الأزمات و�لكو�رث تخرج من �أدر�ج �الأ�صابع 

هناك لتثري زو�بع هنا وتطلق �إ�صاعات وت�صاعف من �ل�صغوطات، 

�لكورونا �صد  تلعب يف ملعب �جلائحة ومع فريق  �أنها  لتكت�صف 

فريق �لوطن.

مبا  وجتهيزه  �ختياره  يتم  »�صيء«  فهي  تقرر  وال  تختار  ال 

يلزم وحتريكه ملا يلزم، ويتم و�صعها دوًما و�أبًد� يف خندق عدو 

ا �أو جائحة عاملية، �ملهم هي  وطنها حتى لو كان هذ� �لعدو مر�صً

يف خندق �خل�صم و�لعدو، هكذ� قررو� لها، وهكذ� �صنعوها، وهكذ� 

حركوها منذ بد�ية �لتخطيط ل�صناعتها �الأوىل يف عقد �ل�صتينات من 

»�لبديل« و�صنعوه  �ملن�صرم، وكلما عطب »�صيء« �خرتعو�  �لقرن 

يف ور�صهم و�ختربوه ثم حركوه يف �الأزمات �أو ليخلق �الأزمات، 

�عتربو� �ملر�ض »�أزمة« ميكن ��صتغاللها بتحريك »�الأ�صياء« �لتي يف 

�لرفوف ويف �الأدر�ج وعلى �لهو�م�ض �ملن�صية.

فهي  كالًما،  لنا  تفهم  ولن  قوالً  لنا  تفقه  فلن  »�أ�صياء«  والأنها 

لت�صحنها  بـ»�ل�صاحن« حتى ين�صب ويجف وينتهي وقته  ت�صتغل 

�الأ�صابع من جديد وحتركها من بعيد.

و�صف  �جلماعات  هذه  على  يطلق  من  �خلطيئة  حّد  ويخطئ 

وباًء  ت�صتغل  �أن  كانت  كائنة من  ملعار�صة  »معار�صة«، فال ميكن 

عامليًا يفتك بالنا�ض دون متييز بني فئٍة وفئة، وبني ديٍن ودين �أو 

مذهٍب ومذهب، وت�صعى الإثارة �لفتنة و�لقالقل و�لتحري�ض بركوب 

موجة �لوباء و��صتثمارها �صد مو�طنيها ال �صد وطنها، فالنتيجة 

حتري�صاتها وفتنها وما تقوم به ُي�صر مبو�طنيها و�أهلها ونا�صها.

فهل ُنطلق على هكذ� جماعاٍت مارقة تو�صيف »معار�صة« و�أين 

ومتى حدث �أن ��صتغلت و��صتثمرت »معار�صة« و�حدة يف �لتاريخ 

�نت�صار وباٍء فتاٍك لتعتلي ظهره فتثري �ل�صارع وحتر�صه وتعبئوه 

�صد نظامه؟.

�ملعا�صرة  �ل�صيا�صية  �لتجربة  قر�أنا و�صمعنا يف جميع مر�حل 

منها و�لقدمية �أن تيار�ت �ملعار�صة يف كل مكان، توؤجل خالفاتها 

�لكو�رث و�الأمر��ض  �أثناء  ومالحظاتها وهجماتها �صد حكوماتها 

و�نت�صار �الأوبئة، وتنتقل �إىل خندق �لوطن لتقاوم وتكافح �لوباء 

حفاًظا على �أرو�ح �أهاليها ومو�طنيها.

وحدها هذه »�ملعار�صة« �لتي �بتلينا بها هنا من ركبت �لوباء 

ووجدت فيه فر�صًة و�صانحًة لت�صرب »�لنظام« فيما هي يف �لو�قع 

حتى  تنغم�ض  حني  و�الأقارب  �الأهل  وت�صرب  �ملو�طنني  ت�صرب 

يبذلها  �لتي  �جلهود  وت�صويه  و�لت�صوي�ض  �لتحري�ض  يف  �أذنيها 

�لوطن.

فذ�ت نهار و�ملو�طن يرقب بقلٍق تطور�ت وحتوالت �لوباء من 

ن�صاز  �أ�صو�ت  علينا  خرجت  و�مل�صطرب،  �لقلق  �لعامل  يف  حوله 

ناعقٍة ُت�صمي نف�صها »معار�صة« زوًر� وبهتاًنا، لتتحدث حديث �إفٍك 

عن تق�صري �أو �إهمال يف مقاومة �لوباء هنا، لت�صل �إىل �لتحري�ض 

و�لتجيي�ض م�صتخدمة �أ�صو�أ ما يف �لوباء من تهديد �أ�صو�أ ��صتغالل 

�لبحرين  فريق  �صد  و�لتذمر  و�ل�صخط  �لفتنة  الإثارة  و��صتخد�م 

�لوباء  ملقاومة  بكتف  كتًفا  ووقف  بيد  يًد�  ��صطف  �لذي  �لوطني 

�لذي تهدد �أخطاره �لوطن و�ملو�طنني.

فباهلل عليكم هل ن�صميها »معار�صة« هذه �جلماعات �لتي تبتز 

وطنها �أقبح �بتز�ز عرفه �لتاريخ �ملعا�صر با�صتغالل �لوباء �صالًحا 

على  حتمله  وهي  �ملعركة  وتدخل  به  ت�صرب  غوغائيًا  �صيا�صيًا 

�أكتافها، وت�صوب �لوباء �إىل قلب �لوطن.

�صيطانية  فكرٍة  و�أية  خا�صرة،  ظروٍف  و�أية  غادرة،  حلظة  �أية 

دفعتها وحركتها لتطعن وطنها وهو يقاوم ويكافح �نت�صار �لوباء 

ليحمي مو�طنيه و�أهله �صغاًر� وكباًر� �صيبًا و�صباًبا ون�صاًء ورجاالً.

من يعقد حلًفا ومن يتحالف مع �لوباء �لفاتك �صد وطنه ن�صميه 

»معار�صة«؟ و�أُي عاٍر �صتحمله هذه �لفئات و�جلماعات معها وقد 

عقدت حلفها �ل�صيطاين مع �لوباء؟؟.

خليل علي حيدر
عطاوؤك باٍق.. يا د. �ضمالن

�متدت  طويلة  معاناة  بعد  �لعي�صى  �صمالن  �ل�صديق  رحل 

�صنو�ت مع �ملر�ض �لع�صال، رحل وحيًد� بال مودعني ممن �أحبوه 

هذه  عرب  و�الإعالمي  �لتعليمي  وعطاءه  �لفكري  جهده  وقدرو� 

�ل�صنو�ت.

يف  �ختطفه  �لوبيل،  �لد�ء  عليه  �أطبق  �أن  بعد  حياته  �نتهت 

و�لذي  �أفق،  �و  نهاية  بال  �ملمتدة  �لكورونا  وظلمة  �لوباء  ح�صار 

قيد حركة �لنا�ض و�جتماعهم، و�أقفل حتى �أبو�ب �ملقابر يف وجه 

�مل�صيعني و�ملودعني.

يف  وحترك  ميد�ن،  من  �أكرث  �صمالن  د.  �ل�صديق  حلياة  كان 

�لعديد من �ملجاالت و�الأزمنة، بد�أ حياته �لفكرية متحم�ًصا لالأفكار 

�لقومية و�ملثاليات �لوحدوية، ولكنه �صدم كالكثريين منا بال�صك 

بهزمية 1967، ثم بكارثة غزو �لكويت، وقد غا�ض د. �صمالن منذ 

تلك �ل�صنة يف ق�صايا حترير �لكويت، و�لنهو�ض مبجتمع ما بعد 

�لعدو�ن  �لكثري من مظاهر ف�صاد ما قبل  �لتحرير، وبخا�صة و�إن 

ب�صكل  �لبالد  �إىل  عادت  �ختفت،  �أنها  �لتي ظننا  �ملرحلة  وفو�صى 

�لرياح،  �أدر�ج  �أن ر�حت مطالب �الإ�صالحيني  �أقوى و�أو�صع، بعد 

وها نحن يف ظل �لوباء �خلانق �لذي يع�صف بنا، نكت�صف �أهميتها.

�لعي�صى،  �لكثريون عن د. �صمالن  �لتي ال يعرفها  �الأمور  من 

رغم �أنه �صرح به بني �أ�صدقائه �أن بع�ض �أكرب �لقياد�ت �الإ�صالمية 

�لبالد،  �الإد�رية و�ل�صياحية يف  �ملنا�صب  �أرفع  مثالً عر�صت عليه 

و�لليرب�لية  �لتحررية  �الأفكار  وعن  �ل�صيا�صي  تياره  عن  �بتعد  �إن 

يقطر  �لذي  �الإ�صالميني«  »تيار  �إىل  و�ن�صم  عنها،  يد�فع  �لتي 

ماالً ومنا�صب، ولكن د. �صمالن مل ي�صتجب لذلك �الإغر�ء، وكان 

يف  بارزة  دينية  �صخ�صية  �أبناء  �أحد  ب�صفته  ي�صتجيب  �أن  بيده 

�ملنتمني  و�أحد  �لقناعي،  يو�صف  �ل�صيخ  �ملرحوم  �لكويت،  تاريخ 

�لتيار�ت  كافة  يف  بارز  بدور  قامت  كرمية  عائلية  جمموعة  �إىل 

�حلركة  تاأ�صي�ض  يف  معروف  بدور  بخا�صة  وقامت  �لوطنية، 

و�لدولية!  و�لفل�صطينية  و�لعربية  و�خلليجية  �لكويتية  �الإ�صالمية 

حتت  وما  �الإ�صالمية  »�مل�صرفية  وتر�صيخ  بناء  يف  وكذلك  بل 

لو  �صمالن  د.  با�صتطاعة  وكان  وموؤ�ص�صات.  �صركات  من  ظلها 

كان ر�غبًا يف �لت�صلق و�الرتقاء �ل�صريع �أن يكون من جنوم �ملال 

و�ملنا�صب.. ولكنه مل ي�صتدر الأفكاره و�أهد�فه، وال �صاير تياًر� من 

�أجل ��صتفادة �صخ�صية.

كانت �صخ�صيته �ل�صريحة وعقليته �ملنفتحة وت�صاحمه �لفكري 

لهذ�  �ملعاك�ض  �الجتاه  كلها يف  تعمل  �لو��صعة  �ل�صيا�صية  وثقافته 

�لتيار �لذي جرف �لكثري من �خلريجني و�الأ�صاتذة، ومن �ملهند�صني 

و�الأطباء، و�ملاليني و�الإد�ريني ومن �لذكور و�الإناث، ومن مل ي�صبه 

و�بٌل.. فطّل!. 

وال عجب، فنحن منذ عقود يف زمن �ملتم�صك فيه بالعقل و�لعلم 

كالقاب�ض  بال�صيا�صة..  و�ملذهب  �لدين  خلط  ورف�ض  و�لت�صامح 

على جمرة!

وجد د. �صمالن نف�صه يف �لعقدين �الأخريين من حياته يتحرك 

و�لكتابة،  و�الإعالم،  �جلامعي،  �لتدريب  جماالت:  �أربعة  �صمن 

كله  هذ�  له  ترك  كم  �أعرف  وال  و�خلارجية.  �ملحلية  و�لندو�ت 

�أو  �ل�صيا�صية  �لعلوم  بحوث  �مل�صاهمة يف  على  للرتكيز  وقت  من 

كانت  �إن  وحتى  بل  �الأكادميي،  �ل�صلم  يف  �لرتقية  �أور�ق  متابعة 

من �الأولوياته.

وال �صك �إن قدًر� كبريً� من جهده قد ت�صتت حتت تاأثري �مل�صاغل 

له  ن�صرته  وما  �صمالن  د.  كتب  ما  �إن  وال�صك  �ملتفاقم،  و�ملر�ض 

�أور�ق  من  �أعد  وما  �لكويت وخارجها،  مقاالت يف  �ل�صحافة من 

و�صارك بها يف �لندو�ت، بحاجة �ليوم �إىل �لت�صنيف و�لتجميع من 

ق�صم �لعلوم �ل�صيا�صية يف �جلامعة و�إد�رة �لكلية، وذلك لال�صتفادة 

منها، وبخا�صة و�إن �ملتابعة �الإلكرتونية باتت من �أ�صهل �الأمور.

وعربية،  وخليجية  حملية  �صحف  عدة  يف  �صمالن  د.  كتب 

وكانت بع�ض مقاالته تتوقف �و متر وقد حذفت منها فقر�ت �و 

كلمات! فيعرب ملن حوله عن �ال�صتياء �لبالغ.. ويو��صل �مل�صرية!.

وكان دوًما موؤيًد� حلرية �لفكر و�لدميقر�طية ومبادًر� بالت�صدي 

للتع�صب �لديني و�لطائفي وت�صيي�ض �لدين، كما كان موؤيًد� للعوملة 

و�لفكري،  �الجتماعي  و�لتقدم  �لنه�صة  منا�صري  ومن  و�حلد�ثة 

يركز  و��صعة  بقر�ءة  حتظى  �صيقة  �صحافية  مقابالت  له  وكانت 

مقابالت  كذلك  له  وكانت  �لق�صايا،  هذه  عن  مد�فًعا  نقده  فيها 

�صر�حة  من  بها  متيزت  ملا  عري�ض،  جمهور  يتابعها  تلفزيونية 

و�بتعاد عن �ملجاملة.

مركز  �إد�رة  �لوقت  لبع�ض  �لعي�صى  �صمالن  د.  توىل  وقد 

وبذل  �لكويت،  جامعة  يف  و�مل�صتقبلية  �ال�صرت�تيجية  �لدر��صات 

�ملالية  �الإد�رية  �ل�صعوبات  رغم  باملركز  للنهو�ض  و��صًعا  جهًد� 

يف  و�صارك  منها،  يعاين  �ملركز  �إن  يرى  �صمالن  د.  كان  �لتي 

�لربملانات  ندوة«دور  ومنها  �لكويت  خارج  �لندو�ت  بع�ض 

يف   ،2005 �صبتمرب  �ل�صيا�صي»17-18  �الإ�صالح  يف  �لعربية 

�لندوة  تلك  يف  و�صاهم  �لها�صمية،  �الأردنية  مدينة«عّمان»باململكة 

بورقة عنو�نها«�الأحز�ب و�حلركات �ل�صيا�صية يف �لكويت ودورها 

كتاب  �لندوة الحًقا يف  �أور�ق  ن�صرت  وقد  �لربملانية».  �حلياة  يف 

طبع يف عمان باالأردن.

�ملمار�صة  �صلبيات  ب�صدة  �لورقة  تلك  يف  �صمالن  د.  �نتقد 

�أمل،  خيبة  من  �أفرزته  وما  �لكويتية،  �لتجربة  يف  �لدميقر�طية 

وقال«�إن �حلكومة �لكويتية �أثبتت باأنها �أكرث تقدمية و�نفتاًحا من 

�لنف�صية و�لفكرية �لتي عجز  �ملجل�ض �ملنتخب«. ومل تكن �صدمته 

تر�جع  من  �الأ�صياء  بخ�صو�ض  ذلك  من  باأقل  عليها،  �لتكتم  عن 

�لعامل  وجممل  �لكويتي  �ملجتمع  يف  و�لتنويرية  �ل�صيا�صية  �لقيم 

�لعربي، وقد رحل عنا د. �صمالن كما ن�صعر جميًعا، يف زمن ثقيل 

ووقت ع�صيب، حاماًل معه قدًر� كبريً� من �الإح�صا�ض بخيبة �الأمل 

بالكثري مما حوله، وال منلك �صوى �أن نتمنى �نفر�ًجا قادًما وعاملًا 

جديًد� �صجاًعا م�صرًقا بعد �نح�صار كارثة �لوباء.

من  بذل  ما  ومقدري  ولطالبه وحمبيه  �لرحمة،  �لكبري  للفقيد 

جهد لالرتقاء مبجتمعه، �ل�صرب و�ل�صلو�ن.

كان دوًما موؤيًدا حلرية الفكر والدميقراطية ومبادًرا

 بالت�ضدي للتع�ضب الديني والطائفي وت�ضيي�ص الدين
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 الملك ورئيس الوزراء وولي العهد 
يهنئون إليزابيث الثانية بذكرى عيد ميالدها

بع��ث حضرة صاحب الجالل��ة الملك حمد بن 
عيس��ى آل خليفة عاهل البالد المفدى، برقية 
تهنئ��ة إلى صاحبة الجالل��ة الملكة إليزابيث 
الثاني��ة ملك��ة المملك��ة المتح��دة وأيرلندا 
الشمالية ورئيسة الكومنولث، وذلك بمناسبة 
ذك��رى عيد ميالد جاللته��ا، أعرب جاللته في 
البرقي��ة ع��ن أطي��ب تهاني��ه وتمنياته لها 

بموفور الصحة والسعادة بهذه المناسبة.
كم��ا بع��ث صاح��ب الس��مو الملك��ي األمير 

خليفة بن س��لمان آل خليف��ة رئيس الوزراء، 
برقي��ة تهنئة إل��ى صاحبة الجالل��ة الملكة 
إليزابي��ث الثاني��ة ملكة المملك��ة المتحدة 
الكومنول��ث،  الش��مالية ورئيس��ة  وأيرلن��دا 
وذلك بمناس��بة ذكرى عيد مي��الد جاللتها. 
أعرب س��موه في برقيته ع��ن أطيب تهانيه 
وتمنيات��ه له��ا بموف��ور الصحة والس��عادة 

بهذه المناسبة.
و بعث صاحب الس��مو الملكي األمير سلمان 

ب��ن حمد آل خليفة ول��ي العهد نائب القائد 
األعلى النائب األول لرئي��س مجلس الوزراء، 
برقي��ة تهنئة إل��ى صاحبة الجالل��ة الملكة 
اليزابي��ث الثاني��ة ملكة المملك��ة المتحدة 
الكومنول��ث،  الش��مالية ورئيس��ة  وإيرلن��دا 
بمناس��بة ذك��رى عيد مي��الد جاللتها، أعرب 
س��موه فيه��ا ع��ن خال��ص تهاني��ه وأطيب 
تمنياته لها بموفور الصحة والسعادة بهذه 

المناسبة.

 رئيس الوزراء يتلقى برقية
شكر من النائب األول لرئيس الغرفة

تلقى صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس 
الوزراء، برقية ش��كر م��ن النائب األول لرئيس غرف��ة تجارة وصناعة 
البحرين، خالد نجيبي، وذلك بمناس��بة تش��رفه بلقاء سموه بمجلسه 
العامر، مشيدًا بمواقف سموه الداعمة والمساندة للغرفة في مختلف 

األوقات والظروف.
ورفع في برقيته أس��مى آيات الش��كر والتقدير وعظي��م االمتنان إلى 
صاحب الس��مو الملكي رئيس الوزراء، لما أبداه سموه خالل اللقاء من 
دع��م لدور الغرفة، واصف��ًا اللقاء بأنه فرصة عظيمة لالس��تماع إلى 
توجيهات سموه الكريمة، فيما يخص تقوية دور الغرفة في النهوض 
باالقتص��اد الوطني، وتمكينها من القي��ام بدوره المحوري في عملية 

التنمية المستدامة.
وش��دد النائب األول للغرف��ة على أن حرص س��موه االلتقاء برجاالت 
الغرفة له دور فاعل في تأكيد رغبة سموه في التشاور واالستماع آلراء 
وأفكار وتصورات األس��رة التجارية والصناعية، منوهًا أن لقاء س��موه 
له وقع عظي��م في النفوس ويجدد األمل بمرحلة عمل وعطاء تبش��ر 

بمستقبل مشرق وزاهر ينتظر العمل االقتصادي والتجاري بالمملكة.
وقال إن لفتة سموه الكريمة بالتأكيد على ضرورة بحث كل ما يخص 
القطاع االقتصادي ويدعم مسيرته المستقبلية لها بالغ األثر الطيب 
على الجميع، وهو تشريف عظيم للغرفة واألسرة التجارية والصناعية، 
مؤكدًا أن الغرفة ستظل دومًا ممتنة لدعم سموه ومعتزة بتوجيهاته 
الداعي��ة إلى ض��رورة تكاتف الجه��ود وتكاملها لتس��تمر في تأدية 

رسالتها ومواصلة دورها الريادي في القطاع الخاص.
وأشاد النائب األول للغرفة، بتوجيهات وعطاء صاحب السمو الملكي 
رئيس الوزراء الوافر، إزاء مختلف األمور والمجاالت وخاصة في مجاالت 
العم��ل التنموي واالقتصادي، مؤكدًا أنها تعكس مدى الحرص الذي 
يوليه سموه للغرفة كممثل للقطاع الخاص، داعيًا المولى عز وجل أن 
يديم سموه ذخرًا وسندًا وأن يمتعه بنعمة الصحة والعافية لمواصلة 
مس��يرة التنمية والتحديث، متمنين لس��موه دوام التوفيق والسداد 
لتحقيق كل ما يس��عى له من تطور تنم��وي وحضاري واقتصادي في 

ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب الجاللة الملك المفدى.

 وزير الخارجية يبحث
 ونظيره البنجالديشي

جهود مواجهة »كورونا«
أجرى وزير الخارجية د.عبداللطيف الزياني، اتصااًل هاتفيًا 
أم��س، مع وزير خارجي��ة جمهورية بنجالديش الش��عبية 
د.أبو ال��كالم عبدالمؤمن، جرى خالله اس��تعراض أوجه 
عالق��ات التع��اون والصداق��ة المتمي��زة الت��ي ترب��ط 
بين مملك��ة البحري��ن وجمهورية بنجالديش الش��عبية 
الصديق��ة وس��بل تنميتها على كاف��ة األصعدة، وجهود 
البلدين الصديقين في مواجهة تداعيات تفشي فيروس 

كورونا المستجد. 
وأش��اد عبدالمؤمن بجهود مملك��ة البحرين في الحفاظ 
على صح��ة وس��المة الجالي��ة البنغالي��ة المتواجدة في 
المملكة، كما تطرق االتصال إلى أهم القضايا اإلقليمية 

والدولية محل االهتمام المشترك للبلدين الصديقين.

 6 ساعات الدوام 
الرسمي خالل رمضان

 أص��در صاحب الس��مو الملكي األمير خليفة بن س��لمان
آل خليفة رئيس الوزراء تعميمًا بأن يكون الدوام الرسمي 
في وزارات المملكة وهيئاتها ومؤسساتها العامة خالل 
ش��هر رمضان المبارك من الس��اعة الثامن��ة صباحًا إلى 

الساعة الثانية بعد الظهر.

 الملك يتبادل التهاني مع خادم 
الحرمين الشريفين بمناسبة قرب رمضان

ج��رى اتصال هاتف��ي بين حضرة 
صاح��ب الجاللة المل��ك حمد بن 
عيس��ى آل خليف��ة عاه��ل الب��الد 
الحرمين  خ��ادم  وأخيه  المف��دى، 
الش��ريفين الملك سلمان بن عبد 
العزيز آل س��عود عاهل المملكة 
العربية الس��عودية الشقيقة، تم 
والتبريكات  التهاني  تبادل  خالله 
بمناسبة قرب حلول شهر رمضان 
الكريم، داعيين المولى س��بحانه 
أن يعي��د ه��ذه المناس��بة عل��ى 
الش��عبين والبلدي��ن الش��قيقين 
بالخير والرفعة والتقدم واألمتين 
بالع��زة  واإلس��المية  العربي��ة 

والسؤدد والمنعة.

الملك يتبادل التهاني مع أمير 
الكويت وحاكم دبي وولي 

عهد أبوظبي بمناسبة رمضان
جرت اتصاالت هاتفية، بين حضرة صاحب الجاللة الملك 
حمد بن عيس��ى آل خليفة عاهل البالد المفدى، وكل من 
الش��يخ صباح األحمد الجاب��ر الصباح أمي��ر دولة الكويت 
الشقيقة، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس 
دولة اإلمارات العربية المتحدة الش��قيقة، رئيس مجلس 
الوزراء حاكم دبي، والش��يخ محمد بن زايد آل نهيان ولي 
عهد أبوظبي، نائب القائد األعلى للقوات المسلحة بدولة 

اإلمارات العربية المتحدة الشقيقة.
وتم خالل االتصاالت تبادل التهاني والتبريكات بمناسبة 
قرب حلول شهر رمضان المبارك، داعين المولى عز وجل 
أن يعيد هذه المناس��بة المباركة عل��ى مملكة البحرين، 
وعلى هذه الدول الش��قيقة بالمزيد من االزدهار والرفعة 
والتق��دم، وعل��ى األمتي��ن العربي��ة واإلس��المية بالخير 

واليمن والبركات.

 رئيس الوزراء يتبادل
 التهاني مع ولي العهد 

الكويتي بمناسبة رمضان
ج��رى اتصال هاتف��ي بين صاحب الس��مو الملكي األمير 
خليفة بن س��لمان آل خليفة رئيس الوزراء، وأخيه صاحب 
الس��مو الش��يخ نواف األحمد الجابر الصب��اح ولي العهد 
بدولة الكويت الش��قيقة، تبادال سموهما خالله التهاني 
والتبريكات بمناس��بة قرب حلول ش��هر رمضان المبارك 
داعي��ن اهلل العل��ي القدير أن يعيد هذه األي��ام المباركة 
على البلدين والش��عبين الشقيقين بالخير والبركات، وأن 

يعم الخير واألمان شعوب األمتين العربية واإلسالمية.

 رئيس الوزراء يتبادل التهاني
مع أمير الكويت بمناسبة رمضان

ج��رى اتص��ال هاتفي بي��ن صاحب الس��مو 
الملك��ي األمير خليفة بن س��لمان آل خليفة 
رئيس الوزراء، والش��يخ صب��اح األحمد الجابر 
الصب��اح أمي��ر دول��ة الكويت الش��قيقة، تم 

خالل��ه تبادل التهاني والتبريكات بمناس��بة 
قرب حلول ش��هر رمضان المبارك داعين اهلل 
تعالى أن يعيد هذه المناس��بة على البلدين 

والشعبين الشقيقين باليمن والبركات.

كما أش��اد س��موهما بعمق رواب��ط األخوة 
والمحبة التي تجمع بين البلدين والش��عبين 
الش��قيقين، وما يشهده التعاون بينهما من 

تطور ونماء على مختلف األصعدة.

70 أسرة في »الجنوبية« 
تستفيد من »ماجلة الخير3«

اختتم��ت المحافظ��ة الجنوبي��ة المش��روع االس��تثنائي 
»ماجل��ة الخي��ر3« وال��ذي انطلق مطل��ع أبري��ل الجاري 
برعاية المحافظ سمو الش��يخ خليفة بن علي بن خليفة 
آل خليفة، بنجاح مميز وعطاء مثمر مع قرب حلول ش��هر 
رمضان المبارك، حيث اس��تفاد منه ما يقارب 700 أسرة 

في 15 منطقة بنطاق المحافظة.
وأكد سمو المحافظ على استمرارية المشروع في نسخته 
الرابعة العام القادم، لما حققه في نسخته الثالثة ضمن 
المش��اريع المجتمعية الرائدة الت��ي تتبناها المحافظة 
الجنوبي��ة من نجاح ف��ي تعزيز المش��اركة والتواصل مع 

األهالي.

فواز بن محمد: أكاديمية محمد بن مبارك 
الدبلوماسية تهيئ كوادر وطنية متميزة

أك��د س��فير مملك��ة البحري��ن ل��دى المملكة 
المتح��دة الش��يخ فواز ب��ن محم��د آل خليفة، 
أهمية البرام��ج التي تعده��ا أكاديمية محمد 
بن مبارك آل خليفة للدراسات الدبلوماسية في 
إعداد كوادر وطنية قادرة على التميز في مجال 
العمل الدبلوماس��ي وتمثي��ل مملكة البحرين 
في مختل��ف المحافل اإلقليمي��ة والدولية خير 
تمثيل. وضمن محاضرات البرنامج التأسيسي 
للدبلوماس��يين الج��دد ف��ي نس��خته الثالثة، 
اس��تضافت األكاديمي��ة أم��س، الش��يخ ف��واز 
ب��ن محم��د آل خليفة، ف��ي لقاء عب��ر االتصال 
اإللكتروني المرئي »حوار مع سفير«، بمشاركة 
المدير التنفيذي لألكاديمية د.الش��يخة منيرة 
بنت خليفة آل خليفة، والمشاركين في البرنامج 

التأسيسي. 
ورّحبت د. الش��يخة منيرة بنت خليفة بالسفير، 
مثمن��ًة مش��اركته في تقديم م��ا يمتلكه من 
معرفة وخب��رة في مجال العمل الدبلوماس��ي 

للمشاركين في البرنامج التأسيسي.
فيما تطّرق السفير إلى ما تبذله وزارة الخارجية 
وبعثاتها الدبلوماس��ية والقنصلية من جهود 

حثيثة، مؤكدًا االهتمام البالغ الذي يوليه وزير 
الخارجي��ة د.عبداللطي��ف الزيان��ي، لمضاعفة 
الجهود وتكريس العمل الدبلوماس��ي لخدمة 
الوط��ن والمواطني��ن، الس��ّيما ف��ي ظ��ل م��ا 
يواجهه العالم من أزمة تفشي فيروس كورونا 

المستجد )كوفيد 19(.
واس��تعرض الش��يخ فواز بن محمد آل خليفة، 
تجربت��ه في العم��ل الحكومي، وكيف س��اهم 
انتقال��ه من مج��اٍل إلى آخر في إث��راء مخزونه 
المعرفي ومس��يرته المهنية، مس��لًطا الضوء 

على العم��ل الدبلوماس��ي وم��ا يتضمنه من 
فرص وتحديات مختلفة.

كم��ا أج��اب الس��فير عل��ى األس��ئلة التي تم 
توجيهه��ا م��ن قب��ل المش��اركين ع��ن الدور 
الدبلوماس��ي البحرين��ي لس��فارة المملكة في 
لندن، وكيفي��ة تعاطيها م��ع مختلف األطراف 
ودور  البريطاني��ة،  والسياس��ية  البرلماني��ة 
وإدارة  احت��واء  ف��ي  الدبلوماس��ية  البعث��ات 
األزمات، والجهود الدبلوماس��ية في المجاالت 
االقتصادي��ة والدبلوماس��ية الرقمي��ة، وقدم 
المس��تقبل  لدبلوماس��ّيي  الس��فير  معال��ي 
توصي��ات عدة من واق��ع خبرت��ه الطويلة في 

العمل الحكومي.
يذكر أن��ه وانطالًقا من حرص األكاديمية على 
تنفيذ البرامج التدريبية وفًقا للخطة الس��نوية 
تقدي��م  األكاديمي��ة  تواص��ل  الموضوع��ة، 
برنامجها التأسيسي للدبلوماسيين الجدد عبر 
المنّص��ات اإللكترونية األكث��ر مالءمة لتقديم 
محت��وى البرنامج بما يتماش��ى م��ع اإلجراءات 
االحترازي��ة المتبعة للحد من انتش��ار فيروس 

كورونا وتطبيق سياسة التباعد االجتماعي.

خادم الحرمين الشريفينعاهل البالد المفدى
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 ولي العهد: الحفاظ على الصحة أولوية تجدد
العزم لتسخير كافة إمكانيات التصدي لـ»كورونا«
      رمضان فرصة لتجسيد القيم الروحية بين أفراد األسرة الواحدة

أك��د صاحب الس��مو الملكي األمير س��لمان بن حمد 
آل خليف��ة ول��ي العهد نائ��ب القائد األعل��ى النائب 
األول لرئيس مجل��س الوزراء أن المجتم��ع البحريني 
بعمق تماس��كه وق��وة تعاضده أثب��ت أن المصلحة 
العلي��ا للوط��ن ف��وق كل اعتب��ار، وأن الحف��اظ على 
صحة  المواطنين والمقيمين وس��امتهم هو أولوية 
تجدد العزم دومًا لتسخير كافة اإلمكانيات أمام أبناء 
الوط��ن ليواصلوا مس��يرتهم بكل عزيم��ة للتصدي 

لفيروس كورونا )كوفيد 19(.
ونوه س��موه بأن استمرار مش��اركة المجتمع الواعي 
بتنفي��ذ التوجيهات والق��رارات الصادرة هو أس��اس 

نجاح فريق البحرين في مختلف جهوده المبذولة.
وقال سموه، إن لشهر رمضان الفضيل مكانة رفيعة 

في نفوس الجمي��ع، ونحن مقبلون علي��ه هذا العام 
والعالم يعيش ظرفًا اس��تثنائيًا في مواجهة فيروس 
كورونا )كوفيد 19(، وكلنا ثقة بأبناء الوطن ووعيهم 
الذي أثبتوا م��ن خاله فاعلية اإلج��راءات االحترازية 
الت��ي تم اتخاذها حتى اليوم، وس��نعمل على تكثيف 
هذه اإلجراءات بما يضمن صحة الجميع وس��امتهم 

ليكون رمضان فرصة لتجس��يد القيم الروحية للشهر 
المبارك بين أفراد األسرة الواحدة.

ج��اء ذلك ل��دى ترؤس س��موه أمس اجتم��اع اللجنة 
التنس��يقية عن بع��د بحضور أصحاب الس��مو أعضاء 
اللجن��ة، حي��ث اس��تعرض الفري��ق الوطن��ي الطبي 
للتص��دي لفي��روس كورون��ا )كوفي��د 19( برئاس��ة 

رئيس المجلس األعلى للصحة الفريق طبيب الش��يخ 
محم��د بن عب��داهلل آل خليفة تقريرًا ح��ول اإلجراءات 
االحترازية وما تم اتخاذه من تدابير وقائية تتماشى 
م��ع المس��تجدات العالمي��ة للفي��روس، إل��ى جانب 

مستجدات مسارات العمل المختلفة.
ومن أجل الحفاظ على صحة الجميع وسامتهم خال 
ش��هر رمضان، وبن��اًء على توصي��ات الفريق الوطني 
الطب��ي للتصدي لفي��روس كورونا )كوفي��د 19(، تم 
التأكي��د عل��ى ض��رورة االلت��زام بعدد م��ن التدابير 
االحترازي��ة المتمثل��ة في اقتصار تجمع��ات اإلفطار 
عل��ى التجمعات العائلية الصغي��رة، وااللتزام بعدم 

إقامة الغبقات والمجالس الرمضانية.
وتم التأكيد، على االلت��زام بعدم إقامة موائد إفطار 
الصائ��م في األماكن العامة، وع��دم إقامة تجمعات 
القرقاع��ون وال��وداع، والح��رص عل��ى ع��دم توزي��ع 
إفط��ار الصائم في الطرق��ات، واس��تبدال المنصات 
والتطبيق��ات اإللكترونية بأكش��اك جمع زكاة الفطر 

وتوزيعاتها.
كما تقرر ما يلي:

االستمرار في فتح:
- الهايبر ماركت، السوبر ماركت، البرادات والبقاالت، 

ومحال بيع الخضروات واألسماك واللحوم الطازجة.
- المخابز اليدوية واآللية.

- محطات تعبئة الوقود ومحال تعبئة الغاز الطبيعي.
- المستش��فيات والعي��ادات والصيدلي��ات ومح��ال 

النظارات.
- البنوك والمصارف ومحال الصرافة.

- المصانع.
- المكاتب اإلدارية للمؤسس��ات والشركات، والتي ال 

يتصل نشاطها بشكل مباشر مع الزبائن.
- المح��ال العامل��ة في اس��تيراد وتصدي��ر البضائع 

وتوزيعها.
- ورش وكراج��ات تصليح وصيان��ة المركبات ومحال 

قطع الغيار.
- قطاع اإلنشاءات والصيانة.

وبدءًا من غٍد الخميس عند السابعة مساًء وحتى يوم 
الخميس 7 مايو تقرر ما يلي:

- االستمرار في إغاق دور السينما وكل صاالت العرض 
التابع��ة لها، والمراك��ز الرياضي��ة الخاصة وصاالت 
التربي��ة البدني��ة الخاصة وب��رك الس��باحة الخاصة 
واأللع��اب الترفيهي��ة الخاص��ة، ومقاه��ي الشيش��ة 
واقتصار أنش��طتها على تقدي��م األطعمة فقط من 

خال الطلبات الخارجية والتوصيل، والصالونات.
- االس��تمرار ف��ي اقتصار أنش��طة جمي��ع المطاعم 
والمراف��ق الس��ياحية وأماكن تقدي��م األطعمة على 

الطلبات الخارجية والتوصيل.
- االس��تمرار ف��ي وقف بع��ض اإلج��راءات والخدمات 

الصحية غير الطارئة بالمؤسسات الصحية الخاصة.
- االس��تمرار في تخصيص أول ساعة من فتح محات 
األغذية والتموين لكبار السن والنساء الحوامل فقط 

لتقليل المخالطة.
- االس��تمرار في منع التجمعات ألكثر من 5 أشخاص 
في األماك��ن العامة واس��تمرار االلت��زام بالبقاء في 

المنزل بقدر المستطاع والخروج للضرورة فقط.
- االس��تمرار في إلزام كافة المواطني��ن والمقيمين 
بارتداء األقنعة وكمامات الوجه في األماكن العامة.

- اقتصار أنش��طة المحال التجاري��ة والصناعية التي 
تقدم س��لعًا أو خدمات مباشرة للزبائن على عمليات 
البيع بالطرق اإللكترونية وم��ن خال خدمة توصيل 

البضائع مع إغاق هذه المجاالت خال هذه الفترة.
بش��ركات  الخاص��ة  الخدم��ات  لمراك��ز  الس��ماح   -
االتص��االت بتقديم خدمات الزبائن بش��كل مباش��ر 
للض��رورات القص��وى م��ع األخ��ذ بتدابي��ر التباع��د 

االجتماعي.
وأك��دت اللجنة التنس��يقية أن العمل سيس��تمر من 
خال هذه اإلج��راءات االحترازي��ة والتدابير الوقائية 
لحف��ظ صح��ة المواطني��ن والمقيمين وس��امتهم 
في ش��هر رمضان المب��ارك، داعين المول��ى عّز وجل 
أن يعي��ده عل��ى مملكة البحرين وه��ي تنعم باألمن 
واألمان وكافة المواطنين والمقيمين بكامل الصحة 

والعافية.

قرارات اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد 

نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء

ً

وبدًءا من يوم الخميس الموافق 23 أبريل 2020 في تمام الساعة السابعة مساًء
حتى يوم الخميس الموافق 7 مايو 2020   االستمرار في:

إغالق دور السينما وكل صاالت العرض التابعة لها، المراكز الرياضية الخاصة وصاالت التربية البدنية الخاصة وبرك 
السباحة الخاصة واأللعاب الترفيهية الخاصة، مقاهي الشيشة واقتصار أنشطتها على تقديم األطعمة فقط من خالل 

الطلبات الخارجية والتوصيل، والصالونات.

داعين المولى عز وجل أن يبلغنا صيام شهر رمضان المبارك، ومملكة البحرين تنعم 
باألمن واألمان وكافة المواطنين والمقيمين بكامل الصحة والعافية

اختصار تجمعات اإلفطار على التجمعات العائلية الصغيرة

االلتزام
بعدم إقامة:

موائد إفطار الصائم في األماكن العامةالمجالس الرمضانيةالغبقات الرمضانية

تجمعات الوداع

استبدال أكشاك زكاة الفطر وتوزيعاتها بالمنصات عدم توزيع إفطار الصائم في الطرقاتالحرص على:
والتطبيقات اإللكترونية 

تجمعات القرقاعون

االســـتمرار في فتح:   الهايبر ماركت، الســـوبر ماركت، البرادات والبقاالت، ومحال بيع الخضروات واألســـماك واللحوم 
الطازجة | المخابز اليدوية واآللية | محطات تعبئة الوقود ومحال تعبئة الغاز الطبيعي | المستشفيات والعيادات والصيدليات 
ومحال النظارات | البنوك والمصارف ومحال الصرافة | المصانع | المكاتب اإلدارية للمؤسسات والشركات، والتي ال يتصل 
نشـــاطها بشكل مباشر مع الزبائن | المحال العاملة في استيراد وتصدير البضائع وتوزيعها | ورش وكراجات تصليح وصيانة 

المركبات ومحال قطع الغيار | قطاع اإلنشاءات والصيانة.

كما تقرر ما يلي:

اقتصار أنشطة جميع المطاعم والمرافق السياحية وأماكن تقديم األطعمة على الطلبات الخارجية والتوصيل.

وقف بعض اإلجراءات والخدمات الصحية غير الطارئة بالمؤسسات الصحية الخاصة.

تخصيص أول ساعة من فتح محالت األغذية والتموين لكبار السن والنساء الحوامل فقط لتقليل المخالطة.

منع التجمعات ألكثر من 5 أشخاص في األماكن العامة واستمرار االلتزام بالبقاء في المنزل بقدر المستطاع والخروج 
للضرورة فقط.

إلزام كافة المواطنين والمقيمين بارتداء األقنعة وكمامات الوجه في األماكن العامة.

اقتصار أنشطة المحال التجارية والصناعية التي تقدم سلع أو خدمات مباشرة للزبائن على عمليات البيع بالطرق 
اإللكترونية ومن خالل خدمة توصيل البضائع مع إغالق هذه المجاالت خالل هذه الفترة.

السماح لمراكز الخدمات الخاصة بشركات االتصاالت بتقديم خدمات الزبائن بشكل مباشر للضرورات القصوى مع األخذ 
بتدابير التباعد االجتماعي.

مـــن أجل الحفـــاظ على صحة وســـالمة الجميع خالل شـــهر رمضـــان وبناًء على 
توصيـــات الفريق الوطنـــي الطبي للتصدي لفيروس كورونـــا (COVID-19)، تم 

التأكيد على ضرورة االلتزام بعدد من التدابير االحترازية المتمثلة في:

 المجتمع البحريني بقوة تعاضده أثبت
 أن مصلحة الوطن العليا فوق كل اعتبار

استمرار مشاركة المجتمع الواعي بتنفيذ 
التوجيهات  أساس نجاح فريق البحرين
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 الزياني: تأمين مخزون غذائي
لـ 6 أشهر وتيسير العبور بين دول التعاون

أكد وزير الصناعة والتجارة والسياحة 
زاي��د الزياني عل��ى تواف��ر المخزون 
الغذائي خالل ش��هر رمضان المبارك 
في ظل في��روس كورونا )كوفيد 19( 
وأن ال��وزارة مس��تمرة في التنس��يق 
م��ع كافة الجه��ات المعني��ة للتأكد 
من توفر األغذية والس��لع في السوق 
المحلية، ونوه بتوجيهات س��مو ولي 
العه��د بتأمي��ن المخ��زون الغذائي 

للمملكة.
بالعم��ل  قام��ت  ال��وزارة  أن  وبي��ن 
عل��ى تأمين مخ��زون ش��هر رمضان 
وم��ا بع��ده، ولم��دة 6 أش��هر، مبينًا 
أن ش��حنات ب��دأت في الوص��ول إلى 
البحرين ويستمر تواتر تلك الشحنات 

ليكتمل المخزون الشهر القادم.
وأعل��ن الزيان��ي عن تدش��ين نظام 
موق��ع  عب��ر  اإللكتروني��ة  للتج��ارة 
تزامن��ًا   www.mall.bh الكترون��ي 
م��ع إغ��الق المح��الت ي��وم الخميس 
والذي سيمكن الش��ركات من عرض 
منتجاتها وخدماتها للمس��تهلكين، 
وت��م تصميم��ه م��ن قب��ل ال��وزارة 
وس��يقدم خدماته للش��ركات مجانًا، 
حيث وصل عدد الش��ركات المنضمة 
لنظام التج��ارة اإللكترونية إلى 100 
ش��ركة. ودعا الزياني كافة الشركات 
والمتوس��طة  الصغي��رة  وباألخ��ص 
لالنضم��ام عب��ر التواصل م��ع إدارة 
نظم المعلومات بال��وزارة باالتصال 
البري��د  عب��ر  أو   17574972 عل��ى 

mall@moic.gov.bh اإللكترون��ي
تكثي��ف  اس��تمرار  إل��ى  ولف��ت 
الحمالت التفتيش��ية لكاف��ة المحال 
التجاري��ة والتأكد من  والمجمع��ات 

التزامها بتنفيذ اإلجراءات االحترازية 
والتدابير الوقائية للحد من انتش��ار 
الفي��روس بما يحفظ صح��ة الجميع 
وس��المتهم، ودعا كاف��ة المواطنين 
إلى ضرورة اإلب��الغ عن أية مخالفات 
الس��ليم  التطبيق  وتجاوزات لضمان 
له��ذه اإلجراءات االحترازي��ة للوقاية 

من الفيروس.
وعل��ق الوزي��ر على س��ؤال »الوطن« 
بش��أن عودة المواطنين قائاًل: »من 
خالل موقعي كرئي��س مجلس إدارة 
طيران الخليج، أقدم الشكر والعرفان 
إلى سمو ولي العهد لدعمه لطيران 
الخلي��ج واس��تمرار الرح��الت، حي��ث 
نعتبر الخط��وط الجوية الوحيدة في 
العالم الت��ي تقوم بدوره��ا الوطني 
ف��ي نق��ل المواطني��ن وكذل��ك نقل 
المواد الطبية وتسيير رحالت الشحن 

الجوي«. 
ونوه الوزير بأنه تعزيزًا لجهود الحد 
من انتش��ار الفي��روس فإنه س��يتم 

مع��اودة إغالق كل المحالت التجارية 
م��ن 23 أبري��ل الج��اري إل��ى 7 مايو 
المقبل، ويس��تثنى م��ن ذلك الهايبر 
ماركت، والس��وبر ماركت، والبرادات 
والبق��االت، ومح��ال بي��ع الخضروات 
الطازج��ة،  واللح��وم  واألس��ماك 
والمخابز اليدوي��ة واآللية، ومحطات 
تعبئة الوق��ود ومحال تعبئ��ة الغاز 
والعيادات  والمستشفيات  الطبيعي، 
النظ��ارات،  ومح��ال  والصيدلي��ات 
الصرافة،  والمصارف ومحال  والبنوك 
اإلداري��ة  والمكات��ب  والمصان��ع، 
والت��ي  والش��ركات،  للمؤسس��ات 
ال يتص��ل نش��اطها بش��كل مباش��ر 
م��ع الزبائ��ن، والمح��ال العاملة في 
استيراد وتصدير البضائع وتوزيعها، 
وكراج��ات تصلي��ح وصيان��ة  وورش 
المركبات ومحال قطع الغيار، وقطاع 

اإلنشاءات والصيانة.
وأش��ار الزياني إلى أنه سيستمر غلق 
دور الس��ينما وكل ص��االت الع��رض 
التابع��ة له��ا، والمراك��ز الرياضي��ة 
الخاص��ة وص��االت التربي��ة البدنية 

الخاص��ة وب��رك الس��باحة الخاص��ة 
الخاص��ة،  الترفيهي��ة  واأللع��اب 
ومقاهي الشيشة واقتصار أنشطتها 
عل��ى تقدي��م األطعم��ة فق��ط من 
والتوصيل،  الخارجي��ة  الطلبات  خالل 
والصالون��ات، واالس��تمرار ف��ي وقف 
بعض اإلج��راءات والخدمات الصحية 
غي��ر الطارئة بالمؤسس��ات الصحية 
الخاصة، واالس��تمرار ف��ي تخصيص 
أول س��اعة من فتح مح��الت األغذية 
والنس��اء  الس��ن  لكب��ار  والتموي��ن 
الحوام��ل فق��ط لتقلي��ل المخالطة، 
التجمع��ات  من��ع  ف��ي  واالس��تمرار 
ألكث��ر من 5 أش��خاص ف��ي األماكن 
العام��ة واس��تمرار االلت��زام بالبقاء 
في المنزل بقدر المس��تطاع والخروج 
للضرورة فقط، االس��تمرار في إلزام 
كاف��ة المواطنين والمقيمين بارتداء 
األقنعة وكمامات الوجه في األماكن 
العامة، والس��ماح لمراك��ز الخدمات 
الخاصة بشركات االتصاالت بتقديم 
مباش��ر  بش��كل  الزبائ��ن  خدم��ات 
للضرورات القصوى مع األخذ بتدابير 

التباعد االجتماعي. وأكد الوزير على 
اقتص��ار أنش��طة المح��ال التجاري��ة 
أو  الت��ي تق��دم س��لعًا  والصناعي��ة 
خدمات مباشرة للزبائن على عمليات 
البيع بالطرق اإللكترونية ومن خالل 
خدم��ة توصي��ل البضائع م��ع إغالق 

هذه المجاالت خالل هذه الفترة.
وكش��ف الزياني عن إجراء اجتماعين 
على مستوى وزراء دول التعاون كان 
آخرهم��ا الخمي��س الماض��ي، لوضع 
خط��ط تنفيذي��ة لمجل��س التعاون 
به��دف تأمي��ن المخ��زون الغذائ��ي 
األساس��ي وتم تش��كيل فريق إلعداد 
دراسة متكاملة لتفعيل خطة الشراء 
الموحد والتكامل الصناعي في مجال 
األغذية، وكذلك وضع خطة لتيس��ير 
عب��ور الم��واد الغذائي��ة عب��ر جميع 
وس��ائل النقل البحري والجوي والبري 
الطبية،  المستلزمات  نقل  وباألخص 
الصناع��ي  التكام��ل  إضاف��ة  وت��م 
باستغالل ما يصنع في دول التعاون 
والتب��ادل وخاصة من المس��تلزمات 
الطبي��ة والت��ي يصعب اس��تيرادها 
واالس��تفادة م��ن الطاق��ات في دول 

المجلس. 
وأع��رب الزيان��ي ع��ن ش��كره لجميع 
المتطوعي��ن ال��ذي دعم��وا جه��ود 
ال��وزارة ول��كل الداعمي��ن للجه��ود 
الوطني��ة المخلصة وإس��هامهم في 
التصدي له��ذا الفي��روس، الفتًا إلى 
أهمي��ة مواصلة التعاون والتنس��يق 
م��ع كاف��ة الجه��ات والعم��ل ب��روح 
الفريق الواحد بما يحفظ هذا الوطن 

وسالمة مواطنيه.

 وزيرة الصحة: إعادة 600 مواطن
أسبوعيًا وانتهاء اإلجالء 7 مايو المقبل

أك��دت وزيرة الصحة فائق��ة الصالح في 
إجابتها على س��ؤال »الوطن« حول عدد 
الرح��الت الجوية التي تنق��ل المواطنين 
العالقي��ن، أن ع��دد الرح��الت زاد حي��ث 
تق��وم طيران الخليج بنق��ل ما بين 500 
إلى 600 مواطن أس��بوعيًا من الراغبين 
بالع��ودة، وهن��اك رحل��ة الي��وم وأخرى 
غدًا، مش��يرة إلى أنه تم تقليص جدولة 
العائدي��ن بحيث س��يتم االنته��اء منها 

جميعًا في 7 مايو.
جاء ذل��ك خ��الل مؤتمر صحف��ي عقده 
الفريق الوطني لمكافحة فيروس كورونا 
)كوفيد19( أمس، حيث أكدت الصالح أن 
الوزارة وكافة الجهات المعنية مستمرة 
ف��ي جهوده��ا الرامي��ة إل��ى مواجه��ة 
بم��ا  انتش��اره  م��ن  والح��د  الفي��روس 
يس��هم في الحفاظ على صحة وس��المة 

المواطنين والمقيمين.
وقالت إنه مع قرب حلول ش��هر رمضان، 
فإنن��ا نبارك لكم بهذا الش��هر الفضيل، 
آملي��ن من كافة أفراد المجتمع بإس��ناد 
هذه الجهود في هذا الش��هر الكريم عبر 

الس��لوك المجتمع��ي الواع��ي من خالل 
مواصلة االلت��زام بالقرارات والتعليمات 

للوصول لألهداف المنشودة.
ونوهت بأن تعزيز الوعي في هذا الشهر 
الفضيل هو مس��ؤولية كل فرد في هذا 
المجتمع حتى انحسار انتشار الفيروس، 
من خالل تقيده بالق��رارات والتعليمات 
الصادرة من الجهات الرسمية والقرارات 

الصادرة مؤخ��رًا من أج��ل الحفاظ على 
الجمي��ع خ��الل ش��هر  صح��ة وس��المة 

رمضان.
ولفت��ت إل��ى أن��ه بن��اء عل��ى توصيات 
الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس 
كورونا، تم التأكيد على ضرورة االلتزام 
بعدد من التدابي��ر االحترازية المتمثلة 
ف��ي اختص��ار تجمع��ات اإلفط��ار عل��ى 
التجمع��ات العائلي��ة الصغي��رة، وعدم 
الرمضانية،  الغبقات والمجال��س  إقامة 
وعدم إقام��ة موائد إفط��ار الصائم في 
األماكن العامة، وع��دم إقامة تجمعات 
القرقاعون والوداع، وع��دم توزيع إفطار 
الصائم في الطرقات، واستبدال أكشاك 
زكاة الفط��ر وتوزيعاته��ا ب�المنص��ات 

والتطبيقات اإللكترونية.
وأكدت أهمية استمرار مشاركة المجتمع 

الواع��ي بتنفي��ذ التوجيه��ات والقرارات 
الصادرة هو أس��اس نجاح فريق البحرين 

في مختلف جهوده المبذولة. 
وشددت وزيرة الصحة على ضرورة التزام 
الجميع بالتطبيق السليم لكافة القرارات 
الت��ي تص��ب ف��ي نهاي��ة المط��اف في 

مصلحة كافة أفراد المجتمع.
وعل��ى صعي��د التنس��يق والتع��اون مع 
الوزي��رة  صنف��ت  الدول��ي،  المجتم��ع 
والتع��اون لثالث مس��تويات  التنس��يق 
وه��ي خليجي وإقليمي ودولي، الفتة إلى 
اس��تمرار االجتماعات م��ع وزراء الصحة 
ب��دول مجل��س التع��اون وت��م االتفاق 
عل��ى اجتماع أس��بوعي ل��وكالء الصحة 
حيث أقيمت 6 اجتماع��ات بهدف تبادل 
الخب��رات وأح��دث المعلوم��ات، وقالت: 
»يصلن��ا تقرير يومي م��ن دول التعاون 

للمساعدة حول اإلجراءات المتخذة«.
أم��ا عل��ى الصعي��د اإلقليم��ي، فنوهت 
الوزي��رة بوجود مكت��ب منظمة الصحة 
العالمي��ة في القاهرة وال��ذي يضم 22 
دولة، ويص��در تقارير يومي��ًا حول وضع 
اإلقليم واإلجراءات االحترازية والعالجات 

األخرى.
وقالت »إن اجتماعًا عقد مع وزراء اإلقليم، 
وسيعقد اليوم االجتماع الثاني، في إطار 
التع��اون والتحضي��ر للجمعي��ة العامة 
لمنظم��ة الصح��ة والت��ي المفترض أن 
تعقد عن بعد لجميع دول العالم في 18 
مايو لتبادل الخبرات ومعرفة التفاصيل.
وشددت الوزيرة على استدامة التواصل 
مع ال��دول الصديقة لمعرف��ة اإلجراءات 
الت��ي تت��م منوه��ة بوج��ود بروتوكول 
عالج��ي ت��م االتف��اق عليه م��ع منظمة 
الصحة، مؤكدة أن الطاقة االس��تيعابية 
الميدان��ي بس��ترة كبيرة  للمستش��فى 
وتكفي الموجودين فيه، وكذلك بالنسبة 
لتوفير الغذاء للجميع، وقالت: »لم تصلنا 

أي شكاوى من نقص األغذية«.

 الصالح: رحلتان اليوم
وغدًا إلجالء المواطنين

وزيرة الصحة

وزير الصناعة

 تكامل صناعي في مجال األغذية
والمستلزمات الطبية بين دول التعاون

 تدشين mall.bh للتسوق اإللكتروني 
وانضمام 100 شركة حتى اآلن 

 »طيران الخليج« الوحيدة المستمرة
في نقل المواطنين والمستلزمات الطبية 
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 القحطاني: 3 سالالت مختلفة
لفيروس »كورونا« ولدينا أجهزة الكشف عنها

المعدي��ة  األم��راض  استش��اري  أك��د 
بالمستشفى العس��كري وعضو الفريق 
الوطن��ي للتص��دي لفي��روس كورون��ا 
من��اف  طبي��ب  المق��دم  )كوفي��د19( 
القحطان��ي، أن الع��الج بالبالزم��ا أثبت 
فاعليت��ه بع��د تب��رع ع��دد كبي��ر من 
المتعافين بدمائهم، التي تحتوي على 
أجسام مضادة، بحيث يتم نقل البالزما 
إل��ى حال��ة قائم��ة بفي��روس كورون��ا 
)كوفيد 19( ما يسهم في إزالة الفيروس 
م��ن جس��م الح��االت القائم��ة. وأعرب 
القحطاني عن شكره لكافة المتبرعين 
المتعافي��ن من فيروس كورونا )كوفيد 
19( الذي��ن أبدوا تعاونه��م وتجاوبهم 
م��ع الفريق الوطني للتص��دي لفيروس 
كورونا )كوفيد 19( بما يسهم في نجاح 

هذا العالج لكافة الحاالت القائمة.
وح��ول ع��ودة الفي��روس للمتعافي��ن 
م��رة أخرى، أوضح أنه فيروس مس��تجد 
ومازال األطب��اء يتعلمون منه، وقال إن 
المتعافي��ن يتك��ون لديه��م مضادات 
لكن تفاجأنا بعودته مرة أخرى، وأرجع 
ذلك ألس��باب مثل المناع��ة الضعيفة 
للش��خص المتعاف��ي أو أنه ل��م يكّون 
أجس��امًا مض��ادة للفي��روس، وه��و ما 

يتطل��ب بق��اءه ف��ي الع��زل 14 يومًا، 
وش��يء آخر هو وجود 3 سالالت مختلفة 
للفي��روس، األولى منتش��رة في أمريكا 
والثاني��ة ف��ي الصي��ن وه��ي الس��اللة 
األخط��ر، والثالثة ف��ي أوروب��ا وخاصة 

إيطاليا.
وأضاف: »لدينا أجهزة الفحص للسالالت 
ونقوم بتحليل الموروث الجيني، وندرب 
الس��الالت  لمعرف��ة  الطب��ي  الطاق��م 
الموج��ودة، فكورونا )كوفيد 19( يعتبر 
جامع��ة نتعلم منه ونكتش��ف كل يوم 
ش��يئًا جدي��دًا، لكن األم��ر اإليجابي هو 
قدرتنا على إجراء الفحص في البحرين، 
وخالل أسبوعين سيكون لدينا معلومات 

جديدة سنشارك فيها العالم«.
الفري��ق الوطن��ي س��يواصل  وأك��د أن 
جهوده خ��الل ش��هر رمضان وبش��كل 
مضاعف، وقال إن ش��هر رمضان ش��هر 
كريم يحمل مع��ه روح الطمأنينة، وأن 
واعي«  »مجتم��ع  البحرين��ي  المجتم��ع 
ويجب أن يتم تغيير أنماط الس��لوكات 
االجتماعية خالل الش��هر الفضيل نظرًا 

للتحدي الذي يمر به العالم.
وواص��ل »كل عام نس��تعد الس��تقبال 
ش��هر رمضان، ورمضان هذا العام هو 

»رمضان األس��رة« ويجب علينا تطبيق 
قرارات الجه��ات المختصة، والذي يأتي 
ونحن نواجه جائحة كورونا )كوفيد 19( 
ويجب تغيير عاداتنا لتتوافق مع ما نمر 

به«.
 وأش��ار إلى أن خطة فت��ح وغلق المحال 
التجارية كل أسبوعين في هذه المرحلة  
تهدف إلى الحد من انتش��ار الفيروس، 
وتقلي��ل مع��دل الع��دوى ليصب��ح أقل 
م��ن 1%بمعن��ى أن كل حال��ة قائم��ة 
بالفي��روس ال تنقل الع��دوى ألكثر من 

ش��خص آخر وهو مقياس عالمي متبع، 
وتقليل ع��دد الحاالت الحرج��ة، إضافة 

إلى تقليل عدد الحاالت القائمة.
وح��ول ارتفاع أع��داد الح��االت القائمة 
خالل األسابيع الماضية أشار القحطاني 
إلى أن ذلك بس��بب الزيارات التي تقوم 
إل��ى  االختص��اص  ذات  الجه��ات  به��ا 
مختل��ف مناط��ق المملكة عب��ر وحدات 
العم��ال  لس��كن  المتنقل��ة  الفح��ص 
والزي��ارات الميداني��ة لألس��واق وإجراء 
ب��أن  منوه��ًا  العش��وائية،  الفح��وص 
زيادة عدد الفحوص أس��همت في حصر 
الحاالت القائمة وعزلها وسرعة تلقيها 
العالج والرعاي��ة الالزمة، باإلضافة إلى 
كفاءة التعامل م��ع الفيروس للحد من 
انتشاره، وهو مؤشر على مدى مضاعفة 
الطاقة االستيعابية في إجراء الفحوص 
المختبري��ة بم��ا يس��هم ف��ي الحد من 

انتشار الفيروس.
ولف��ت إل��ى أنه ت��م تكثيف اإلج��راءات 

االحترازي��ة لعملي��ات الفحص حيث تم 
اس��تحداث حمل��ة الفحص العش��وائي 
للمواطني��ن والمقيمين، إل��ى جانب ما 
تم س��ابقًا من فحوص للعمالة الوافدة 
والفحص عن طريق المركبة بما يسهم 
في الحد من انتش��ار الفيروس ويحفظ 
صحة وسالمة الجميع، وشدد القحطاني 
على ض��رورة تجنب التجمعات العائلية 
الكبيرة لخطورة تلك التجمعات ودورها 
في انتقال الفي��روس وهي من الحاالت 

التي تم رصدها في المملكة.
القائم��ة  للح��االت  التوقع��ات  وح��ول 
واألس��ابيع القائم��ة، فس��ر القحطاني 
الزيادة في الحاالت بأنها نتاج فلس��فة 
الفح��ص المتبعة موضحًا وجود تفاوت 
واس��تدرك قائ��ال: إذا انخفضت األعداد 
فه��ذا ال يعن��ي التراخي م��ع الفيروس 
لكن يس��توجب الحرص كما أن الزيادة 
ال تعني عدم الس��يطرة ولكن الفحص 

زاد والفحوص مازالت مستمرة.

 السلمان: البحرين األعلى
في المنطقة بالتعافي من »كورونا«

األم��راض  استش��ارية  أك��دت 
الباطني��ة  واألم��راض  المعدي��ة 
بمجمع الس��لمانية الطبي د. جميلة 
السلمان، أن جميع الحاالت المصابة 
من األطفال كانت بس��يطة وتماثل 
عدد كبي��ر منها للش��فاء والمتبقي 
منها حاالت قليلة س��تعود للمنازل 

قريبًا. 
الوض��ع  الس��لمان  واس��تعرضت 
لفيروس  القائمة  للح��االت  الصحي 
كورون��ا )كوفي��د19(، حيث أوضحت 
أن عدد الح��االت القائمة وصل إلى 
1162 حالة قائمة جميعها مستقرة 
باستثناء حالتين تحت العناية، وأن 
إجمال��ي الذي��ن خرجوا م��ن الحجر 
الصحي االحترازي بلغ 1384 شخصا 
حت��ى أم��س، وتعاف��ي 783 حال��ة 
وخروجها م��ن مراكز العزل والعالج 

وتعتبر األعلى في المنطقة.
وشددت على مواصلة الجهود خالل 
رمضان للحد من انتش��ار الفيروس، 
واالستمرار في ضمان تطبيق كافة 
والتدابي��ر  االحترازي��ة  اإلج��راءات 
الوقائي��ة وف��ق أعلى المس��تويات 
وتكثيفها بما يسهم في حفظ صحة 

وسالمة المواطنين والمقيمين.
ونوه��ت الس��لمان بأهمي��ة تجنب 
العائلي��ة بما يس��هم  التجمع��ات 
ف��ي الح��د م��ن انتش��ار الفيروس 
والوقاية منه، مش��ددة على ضرورة 
اتباع اإلرش��ادات التوعوية الصادرة 
ف��ي ه��ذا الش��أن والمتمثل��ة في 
االس��تمرار بااللتزام بغسل اليدين 
بش��كل  جي��دًا  والصاب��ون  بالم��اء 
دوري، م��ع الحرص على اس��تخدام 
معق��م اليدي��ن، وتنظيف األس��طح 

واألش��ياء الت��ي يت��م اس��تخدامها 
بش��كل متك��رر وتعقيمه��ا جي��دًا 
بص��ورة دورية، وتغطي��ة الفم عند 
الس��عال، والتخلص م��ن المناديل 
الصحيحة،  بالطريقة  المس��تخدمة 
وتجنب لمس أي شخص يعاني من 

الحمى أو السعال.
وقال��ت »قفي حال ظه��ور ألعراض 
على أي ش��خص عليه االتصال على 
444 واتباع التعليمات التي س��وف 
تعطى إلي��ه، كما ونج��دد تذكيرنا 
بأهمي��ة ارت��داء كمام��ات الوج��ه 
الطبي��ة أو القطنية منها يعد إجراًء 
وقائًي��ا، ويس��هم ف��ي الوقاية من 

الفيروس«.

 الحسن: تجديد إقامات
المخالفين والزيارات آليًا دون غرامات أو رسوم

      العمالة بمراكز اإليواء ليسوا مصابين أو مخالطين ويتم فحصهم
أكد رئي��س األمن الع��ام رئيس اللجنة 
الوطني��ة لمواجه��ة الك��وارث الفري��ق 
طارق الحس��ن، أن من يت��م نقلهم من 
العمال��ة الوافدة لمراكز اإليواء ليس��وا 
مخالطي��ن  وليس��وا  قائم��ة،  بح��االت 
لحاالت قائمة، كما كش��ف عن موافقة 
برئاس��ة صاح��ب  التنس��يقية  اللجن��ة 
الس��مو الملكي ولي العهد على مقترح 
بخصوص تجدي��د اإلقام��ات والزيارات 
للمخالفين آليا مع اإلعفاء من الغرامات 

والرسوم.
وأشار الحسن إلى أنه تنفيذًا لتوجيهات 
برئاس��ة صاح��ب  التنس��يقية  اللجن��ة 
السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل 
خليفة ولي العه��د نائب القائد األعلى 
النائ��ب األول لرئي��س مجل��س الوزراء 
بالتأكد من تنفيذ الضوابط االحترازية 
التي تضمن تخفي��ف الكثافة العددية 
ف��ي مناط��ق س��كن العمال��ة الوافدة، 
لمكافح��ة  الوطني��ة  الجه��ود  ضم��ن 
انتش��ار فيروس كورونا، فقد عقد وزير 
الداخلية الفريق أول ركن الش��يخ راشد 

بن عبداهلل آل خليفة، اجتماعًا تنسيقيًا  
م��ع المحافظي��ن والجه��ات المعني��ة، 
حيث باش��ر المحافظ��ون بالتعاون مع 
المديرين العامي��ن للمديريات األمنية 
وتحدي��د  الميدان��ي  المس��ح  أعم��ال 
المناطق التي سيتم نقل العمالة منها، 
وتلك التي س��يتم النق��ل إليها وتحديد 

طاقتها االستيعابية.

ولفت إلى أن هذه اإلجراءات هي احترازية 
واله��دف منها هو حماية المجتمع وفي 
ذات الوق��ت حماي��ة العمال��ة الوافدة 
نفسها، مضيفًا بأن من يتم نقلهم من 
العمالة الوافدة ليس��وا بحاالت قائمة، 
وليس��وا مخالطين لحاالت قائمة، وإنما 
ه��ي إج��راءات احترازية وقائي��ة، حيث 
س��يتم مالحظته��م باس��تمرار بما في 
ذلك إجراء الفحوصات العشوائية لهم، 
وقي��اس درجة الح��رارة والقيام بأعمال 
التعقي��م ف��ي تل��ك المواق��ع بص��ورة 

مستمرة وبحسب نظام معين.
وأوضح الحس��ن أن هذا اإلجراء يس��هم 
في دعم جهود الحد من انتشار فيروس 
كورونا وفي الوقت ذاته س��يتم تقديم 
خدم��ات صحي��ة أفضل له��ذه العمالة 
الواف��دة، وأن ه��ذه المس��اكن البديلة 
س��يتم االنتقال لها عل��ى مراحل، وتم 
اختياره��ا بعناية تام��ة وتجهيزها من 
قب��ل ف��رق م��ن وزارة الداخلي��ة بكافة 
المس��تلزمات واالحتياجات المعيش��ية 
المطلوب��ة الت��ي تضمن حي��اة صحية 

جي��دة، منوه��ا ب��أن ه��ذه المس��اكن 
س��تكون تحت إشراف صحي للتأكد من 

التزامها بالمعايير واالشتراطات.
وحول األجانب المقيمي��ن في البحرين 
تأش��يرات  انته��ت  مم��ن  والزائري��ن 
زياراتهم، أكد الفريق طارق الحس��ن أن 
القضية طرحت خالل اجتماع التنسيقية 
برئاس��ة ولي العهد، وتم��ت الموافقة 
على مقت��رح بخصوص تجديد اإلقامات 
للمخالفي��ن والزي��ارات عل��ى أن يكون 
التجدي��د آليا مع اإلعفاء م��ن الغرامات 

والرسوم، وذلك إدراكًا لألوضاع.
وأع��رب الحس��ن ع��ن خال��ص ش��كره 
إلى كاف��ة الداعمي��ن الذين س��اهموا 
بتخصي��ص عدد من المبان��ي لتخفيف 
اكتظاظ سكن العمالة الوافدة، وهو ما 
يعكس إخالصهم ف��ي العطاء لوطنهم 
وأنه��م جاه��زون دوما لخدم��ة مملكة 

البحرين وأهلها.
وأكد استمرارية الحمالت التوعوية التي 
تقوم بها ش��رطة المجتم��ع بالتعاون 
مع ف��رق وزارة الصحة، ومواصلة اإلدارة 

العامة للدفاع المدني بحمالت التطهير 
والتعقيم في كافة المواقع.

ولفت إلى أن الشرطة تواصل انتشارها 
ف��ي كافة المواقع وملتزم��ة بواجباتها 
في إنف��اذ القان��ون من حي��ث االلتزام 
بارتداء الكمامات ف��ي األماكن العامة 
والمح��الت التجاري��ة ومن��ع التجمعات 
ألكثر من 5 أشخاص وااللتزام بمعايير 

التباعد االجتماعي.
وق��ال الحس��ن إن المجتم��ع البحريني 
مجتمع واع وأثبت ذلك من خالل التزامه 
باإلج��راءات لحماية نفس��ه ومجتمعه، 
منوها بأنه مع قرب شهر رمضان فيجب 
التأكيد على ضرورة االلتزام بالتعليمات 
الصادرة بخص��وص التباعد االجتماعي 
الكمامات والمحافظة على  واس��تخدام 
النظافة الش��خصية، وع��دم الخروج من 
المن��زل إال للح��االت الضروري��ة فق��ط 
وتجنب األماكن المغلق��ة والمزدحمة، 
وتجن��ب التجم��ع بأعداد كبي��رة ولمدة 
طويل��ة بين األهل قدر اإلمكان، وتجنب 

إقامة المجالس الرمضانية.

أيمن شكل

عالج البالزما أثبت فعاليته 

تقليل معدل العدوى إلى أقل من ٪1

 انطالق الملتقى اإللكتروني
الدولي لفيروس »كورونا« السبت

ُيق��ام الس��بت المقبل الملتق��ى اإللكتروني الدولي لفي��روس كورونا 
)كوفيد 19(، تحت رعاية رئيس المجلس األعلى للصحة رئيس الفريق 
الوطني للتصدي للفيروس الفريق طبيب الش��يخ محمد بن عبداهلل آل 
خليفة، بمشاركة نخبة من المتخصصين واالستشاريين الدوليين من 

الثالثة إلى الخامسة مساًء.
ويرك��ز الملتق��ى على تبادل الخب��رات التي تم اكتس��ابها من تجربة 
محاربة الوباء في مختلف الدول واالستراتيجيات التي اُتبعت للحد منه 

مما يسهم في نشر المعرفة وبناء القدرات لدى الدول األخرى.
كم��ا يتناول الملتقى آخر التحديثات ح��ول الفيروس في إطار التبادل 
المعرف��ي ومناقش��ة التجارب الدولي��ة، باإلضافة إل��ى توفير اتصال 
مباشر بين الخبراء وأخصائيي الرعاية الصحية؛ للرد على االستفسارات 
ومناقش��ة التحديثات بما يس��هم في تعزيز قدراته��م الميدانية في 

مواجهة هذا التحدي.
ويناقش الملتقى التشخيص المختبري للفيروس والتحديات المحيطة 
باألم��ر باإلضافة آلخر تحديثات خي��ارات العالج المتاح��ة، كما يلقي 
الضوء على اإلدارة الُمثلى لوحدات العناية المركزة للحاالت الش��ديدة 
المصابة بالفيروس، إلى جانب الخبرة المحلية لمملكة البحرين ودول 

الخليج العربي في مواجهة فيروس كورونا )كوفيد 19(.
 ويش��ارك في الملتقى كٍل من المقدم بروفيسور مناف القحطاني من 

مملكة البحرين، مع خبراء دوليين من الكويت والمملكة المتحدة.
يذكر أن التس��جيل للمش��اركة في الملتقى اإللكتروني س��يكون عبر 
موق��ع المجلس األعل��ى للصح��ة www.sch.org.bh ابتداًء من أمس 

وحتى 24 أبريل.

إصابات 
األطفال 
بسيطة 
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 وزير العمل: تعقيم أكثر 
من 1100 موقع عمل ومسكن للعمال

أعلن��ت وزارة العمل والتنمية االجتماعية عن قيام 
المنشآت بتعقيم 593 مسكنًا من مساكن عمالها 
مع تخصيص مس��احة خاص��ة للحجر االحترازي في 
هذه المس��اكن، والتواصل مع 537 موقع عمل في 
ش��ركات ومؤسس��ات عديدة للتأكد من تعقيمها 
باس��تمرار، وطباع��ة أكثر م��ن 300 ألف منش��ور 
كتابي توعوي ومطبوع ورقي يس��تهدف 350 ألف 

عامل أجنبي بلغات مختلفة. 
وأكد وزي��ر العم��ل والتنمية االجتماعي��ة، جميل 
ب��ن محمد علي حمي��دان، أنه تنفي��ذًا لتوجيهات 
اللجنة التنسيقية برئاس��ة صاحب السمو الملكي 
األمير س��لمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب 
القائد األعلى، النائب األول لرئيس مجلس الوزراء، 

وعلى ضوء تطبي��ق اإلجراءات الوقائي��ة والتدابير 
االحترازي��ة للح��د م��ن انتش��ار في��روس كورون��ا 
)كوفي��د-19(، ت��م تكثيف جهود ال��وزارة لمراقبة 
المنشآت العاملة في القطاع الخاص والوقوف على 
م��دى التزامه��ا بكافة التعليمات الرس��مية خالل 
هذه الفترة االس��تثنائية لتعزيز السالمة والصحة 

المهنية في مواقع العمل. 
وحث حميدان أصحاب األعمال على تكثيف جهودهم 
الوقائي��ة وتدابيره��م االحترازية لضم��ان حماية 
العمال من خ��الل تقليل عدد العم��ال في أماكن 
العمل وفي وس��ائل المواصالت المستخدمة لنقل 
العمال، وااللتزام بمعايير التباعد االجتماعي وفقًا 
لتعليمات وزارة الصحة، مشددًا على عدم التهاون 

مع المنش��آت التي ال تلتزم بضمان سالمة وصحة 
العمال.

ولف��ت إل��ى أن وزارة العمل والتنمي��ة االجتماعية 
قام��ت بتش��كيل فري��ق متخص��ص يض��م طاقمًا 
متكاماًل من مش��رفي ومهندسي السالمة المهنية 
بهدف تكثيف التواصل مع مختلف المنشآت للتأكد 
من تفعيل المادة القانونية الخاصة بتشكيل لجان 
للس��المة والصحة المهنية في مواقع العمل، حيث 
ت��م التواصل مع تلك المنش��آت بش��أن اإلجراءات 
التي يتم اتخاذها لمكافحة انتشار فيروس كورونا، 
فضاًل ع��ن التقيد بلبس كمام��ات الوجه وتطبيق 
المعايير الصحية في المرافق واالستراحات وغيرها. 
وح��ث حمي��دان المنش��آت ف��ي القط��اع الخ��اص 

بتفعيل العمل من المنزل قدر المس��تطاع خاصة 
في الوظائف التي يمكن إدارتها من المنزل، وذلك 
م��ن أجل تقليل عدد العمال ف��ي مواقع العمل مع 
مراعاة ع��دم تأث��ر العملية اإلنتاجية بالمنش��أة، 
مؤك��دًا أن وجود الوس��ائل الوقائية مثل الكش��ف 
ع��ن الحرارة بش��كل يومي ووضع أجه��زة التعقيم 
في األماكن الظاه��رة في مواقع العمل خاصة عند 
الدخول والخروج إلى الموق��ع، فضاًل عن اإلجراءات 
اإلدارية مثل منع تجمع العمال في منطقة محدودة 
الس��عة وااللتزام بترك مسافة األمان المقررة من 
قبل الجهات الصحي��ة المعنية بين العامل واآلخر، 
إضافة إلى منع التزاحم في موقع أو س��كن العمال، 
تسهم وبشكل فاعل في الحد من انتشار الفيروس.

 200 أسرة بحرينية تنتج
100 ألف كمامة.. والتوزيع مجانًا

أطلق��ت وزارة العم��ل والتنمي��ة االجتماعي��ة 
مبادرته��ا الوطني��ة لصناع��ة كمام��ات بأي��ٍد 
المواطني��ن  لكاف��ة  مجان��ًا  ت��وزع  بحريني��ة 
والمقيمي��ن في البحري��ن، ويت��م إنتاجها من 
قبل 200 أس��رة ومتدربة من خريجات الدورات 
التدريبي��ة ف��ي المراك��ز االجتماعي��ة، وذل��ك 
اس��تمرارًا للجه��ود الوطني��ة للحد من انتش��ار 

فيروس كورونا )كوفيد 19(.
وقال��ت مدي��رة إدارة تنمية األس��رة والطفولة 
ب��وزارة العمل والتنمي��ة االجتماعية عائش��ة 
الزاي��د: »إن هذه المب��ادرة الوطنية تهدف إلى 
إنت��اج 100 أل��ف كمام طبي، خالل ش��هر ويتم 
توزيعها مجان��ًا على المواطني��ن والمقيمين، 
حيث س��يتم إنتاج 50 كمامًا ف��ي اليوم الواحد 
وبمعدل 250 كمامًا أس��بوعيًا، مش��يرة إلى أن 
اإلنتاج سيكون في منزل األسرة المنتجة أو في 
الوحدات اإلنتاجي��ة بالمراكز االجتماعية، التي 
س��وف تلتزم بتوجيهات الجهات الرسمية للحد 
من انتش��ار فيروس كورونا، من حيث الحد من 
التجمعات وااللتزام بتدابير التباعد االجتماعي 
مع ارتداء الكمامات«. وأضافت الزايد، إن وزارة 

العم��ل والتنمي��ة االجتماعي��ة س��وف تتكفل 
بتوفي��ر المواد الخ��ام الخاصة باإلنتاج لألس��ر 
المنتج��ة، موضح��ة أن��ه ق��د تم وض��ع خطة 
شاملة لتوزيع الكمامات مجانًا على المواطنين 

والمقيمين، وذلك في إطار الشراكة المجتمعية 
وتنسيق الجهود الوطنية بالتعاون مع الهيئات 
الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني واألفراد 

ذوي النشاط المجتمعي.

»المرور«: وقف الخدمات حضوريًا 
بمكاتب البريد ابتداء من مايو

أعلن��ت اإلدارة العام��ة للم��رور ع��ن وق��ف الخدم��ات 
المرورية حضوريًا والمقدمة ف��ي مكاتب البريد ابتداء 
من مايو المقبل، وذل��ك إلنجاز المعامالت االلكترونية 
بش��كل مباش��ر من خالل الموقع اإللكتروني للحكومة 
اإللكتروني��ة وتطبيق الهاتف الذك��ي etraffic وأجهزة 
س��داد، ضم��ن جه��ود تطوي��ر الخدم��ات المروري��ة 

اإللكترونية.
وأوضحت اإلدارة العامة للمرور، أن خدماتها عن طريق 
البريد س��تقتصر على تس��ليم رخص القي��ادة للعنوان 

المدخل في المعاملة اإللكترونية.

احالة 8 مخالفين للحجر 
الصحي المنزلي للمحاكمة

ق��ال رئيس النيابة أحمد الغتم ب��أن النيابة العامة قد أنجزت 
تحقيقاته��ا ف��ي عدد م��ن القضاي��ا المقيدة بش��أن مخالفة 
اإلج��راءات الصحي��ة والتدابي��ر االحترازي��ة من أج��ل مكافحة 
فيروس »كورونا« المس��تجد ولغرض الحيلولة دون انتشاره، 
وق��د أمرت النياب��ة بإحالة ثماني��ة متهمين إل��ى المحاكمة 
الجنائية. وكانت إدارة الصحة العامة أبلغت أن المتهمين كان 
قد ُفرض عليهم الحجر المنزلي لمخالطتهم مصابين بفيروس 
»كورونا« المس��تجد بعد فحصهم وأخذ العينات الالزمة، وتم 
إعالمه��م آنذاك من قبل األطباء المختصي��ن بوجوب االلتزام 
بالحجر المنزلي لمدة أربعة عشر يومًا وذلك بحسب اإلجراءات 
المتبع��ة للمخالطي��ن بفي��روس كورونا المس��تجد، كما تم 
منح البعض منهم لهذا الغ��رض إجازات مرضية، إال أنه ومن 
خ��الل المتابع��ة تبين ع��دم التزامهم بالحج��ر المنزلي حيث 
خرجوا من مس��اكنهم ف��ي تواريخ مختلفة. وباش��رت النيابة 
العام��ة تحقيقاتها فور تلقيها تلك البالغات حيث اس��تجوبت 
المتهمين ووجهت إليهم تهمة االمتناع عن تنفيذ إجراء لمنع 
انتش��ار فيروس كورونا، فأقر المتهمون بمغادرتهم منازلهم 
أثناء فترة الحجر، وأمرت بإخالء سبيل كل منهم بكفالة مالية 
وبإحالتهم إلى المحكمة الصغ��رى الجنائية، وقد تحدد لنظر 

تلك القضايا جلسة األربعاء 29 أبريل الجاري.

»النيابة« تحيل لـ»الكبرى الجنائية« 
وقائع جديدة في غسل مليارات 

الدوالرات عبر »المستقبل« اإليراني
أحالت النياب��ة العامة للمحكم��ة الكبرى الجائية 
ع��ددًا م��ن الوقائ��ع الجدي��دة، في قضية غس��ل 
ملي��ارات ال��دوالرات عبر بنك المس��تقبل الذي تم 
تأسيس��ه ف��ي البحري��ن، والتحكم في��ه من قبل 

بنكين مملوكين إليران.
ق��ال المحامي العام المستش��ار ناي��ف حمود إنه 
»استكمااًل للتحقيقات التي تجريها النيابة العامة 
في مخطط ضخم لغس��ل مليارات ال��دوالرات عبر 
بنك المس��تقبل الذي تم تأسيس��ه في البحرين، 
والتحك��م فيه من قبل بنكي��ن إيرانيين مملوكين 
إليران، وهما البنك الوطني اإليراني »ملي«، وبنك 
صادرات إيران، فقد أحالت النيابة العامة للمحكمة 
الكبرى الجنائية عددًا من الوقائع الجديدة، والتي 

وجهت فيها تهم��ًا مختلفة للمدعى عليهم، وهم 
مس��ؤولو بنك المس��تقبل فضاًل عن ذل��ك البنك 
وثالثة بن��وك إيراني��ة بارتكاب جرائ��م متعددة 
بموج��ب قان��ون حظ��ر ومكافح��ة غس��ل األموال 
وتموي��ل اإلرهاب وكذل��ك بموج��ب انتهاكاتهم 
للقوانين واألنظم��ة المصرفية المعمول بها في 
المملك��ة، حيث بلغ مجموع األموال محل الغس��ل 
ف��ي تل��ك الوقائع مح��ل اإلحالة قراب��ة 4 ماليين 

دوالر«.
وأض��اف المحام��ي الع��ام أن التحقيق��ات مازالت 
مس��تمرة ف��ي اآلالف م��ن المعام��الت المتبقية 
والتي من المتوقع أن تكش��ف عن متورطين أكثر 

في ذلك المخطط.
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اقتراحات بصفة االستعجال

قيام وزارتي الصناعة ووزارة الصحة بإعفاء أصحاب السجالت 
التجارية المتضررة من رسوم تجديد السجل ورسوم الصحة 

وتجديدها 6 شهور لمن حان موعد تجديد سجالتهم في فترة 
إغالق نشاطاتهم أو تضررهم المباشر خالل هذه الفترة 

تسيير رحالت مخصصة لترحيل 
العمالة الوافدة الذين انتهت عقود 

عملهم وعلى وجه الخصوص 
العمالة المنزلية ومن في حكمهم

إلزام وزارة التربية المدارس الخاصة 
بتخفيض الرسوم عن أولياء األمور 

في ظل ما تمر فيه البحرين من 
جائحة »كورونا«

إيقاف التدابير المتخذة في حق 
قصابين السوق المركزي وجدولة 
مديونياتهم وتصحيح أوضاعهم

تعديل دوام 
المراكز الصحية 
في شهر رمضان

إلزام البنوك والمؤسسات المالية 
بتنفيذ قرار تأجيل أقساط القروض 

لجميع الفئات كالمتقاعدين من تاريخ 
صرف الراتب أو المعاش

السماح بإقامة صالة العشاء والتراويح 
في الجوامع الرئيسية بالمحافظات 
مع بما ال يتعدى عدد الحضور عن 5 

أشخاص

إنشاء صندوق دعم فوري وعاجل 
لمساندة المؤسسات المتضررة 

من أزمة »كورونا« 

إيجاد وسيلة لمساعدة العاطلين 
عن العمل الذين انتهت فترة 

استحقاقهم للتأمين ضد التعطل 
حتى انتهاء أزمة »كورونا«

شمول المواطنين العاملين في 
السعودية ضمن الدعم الحكومي 
لصرف رواتب القطاع الخاص لمدة 

ثالثة أشهر

تقليل ساعات الدوام الرسمي في رمضان عما كان 
في السنوات السابقة وقيام الحكومة بالعمل 

على تنسيق ذلك مع القطاع الخاص

منح مكافأة تشجيعية خاصة لألمهات 
 العامالت في القطاع الصحي 

ممن ال تنطبق عليهن شروط العمل عن بعد

إحالة روضات أطفال 
تعمل دون ترخيص للنيابة

كش��ف وزير التربية والتعلي��م د.ماجد 
النعيم��ي، أن الوزارة أحال��ت الروضات 
العامل��ة دون ترخي��ص ضم��ن تقرير 
ديوان الرقابة المالية واإلدارية للنيابة 
العامة، مؤك��دًا أن خطة الوزارة تهدف 
لرفع الطاقة االستيعابية في المدارس 
وافتت��اح مدارس جدي��دة بحيث تراعى 
الحاج��ة ف��ي كل منطق��ة حيث س��يتم 
إنشاء المزيد من المدارس لتلبية كافة 
احتياجات الطلبة ف��ي جميع محافظات 

المملكة.
م��ن جانب��ه، أك��د وكي��ل وزارة التربية 
والتعلي��م د.محم��د مب��ارك أن الوزارة 
استنفذت 100% من ميزانية هذا العام 
بالنس��بة إلى المشاريع اإلنشائية، فيما 
أوض��ح اللغ��ط بش��أن الس��لف المالية 
للمدارس، حيث إن الوزارة تقدم س��لفًا 
لمتابعة ش��ؤونها  الم��دارس  لجمي��ع 

منها أعمال الصيانة وغيرها.
وقال: »في ح��ال تبين وجود رصيد لدى 
الم��دارس تمتنع ال��وزارة عن تس��ليم 
س��لف إضافي��ة م��ا ل��م تك��ن محجوزة 
بفواتير ويتم تسويتها، فيما تم إيقاف 
19 مدرسة عن تقديم سلف لها وتسلم 

السلف بحسب الحاجة«.

وزير التربية: 350 حالة غياب يوميًا في مدارس البنات
أك��د وزي��ر التربي��ة واتعلي��م د.ماجد 
النعيم��ي، أن هن��اك أكثر م��ن 3500 
م��ن  وموظف��ة مس��تفيدين  موظ��ف 
اإلعف��اءات الصحي��ة س��واء جزئي��ة أو 
كلي��ة، مبينًا أن ح��االت الغياب اليومي 
في المدارس قد تص��ل إلى 350 حالة 
يومي��ًا خاصة ف��ي م��دارس البنات، ما 
يس��تدعي تغطية تلك الحاالت بتوفير 
معلمي��ن ومعلم��ات احتياط بش��كل 

دائم في المدارس.
ج��اء ذلك، خالل مش��اركته في جلس��ة 
مجل��س النواب التي عق��دت عن بعد، 
الموضوع��ات  م��ن  ع��دد  لمناقش��ة 
أعم��ال  ج��دول  عل��ى  المعروض��ة 
المجل��س، والوارد بعضه��ا في تقرير 
ديوان الرقاب��ة المالية واإلدارية، حيث 
ش��ارك في الجلس��ة الى جان��ب الوزير 
كل م��ن وكيل الوزارة لش��ؤون الموارد 
والخدم��ات د.محم��د جمع��ة، ورئيس 

جامعة البحرين د.رياض حمزة.
وفي ض��وء المالحظ��ات الت��ي أوردها 
النواب، أكد الوزير في مداخلته بش��أن 
النق��اط الت��ي تم��ت إثارته��ا خ��الل 
المناقش��ة، عل��ى وجه الخص��وص، إن 
القول بأن نس��بة إنجاز المش��اريع في 
الفترة التي غَطاه��ا التقرير ال تتجاوز 

45% يحتاج إلى تدقيق.
ولف��ت إلى أن المش��اريع تنقس��م إلى 
اإلنش��ائية  المش��اريع  األول  جزأي��ن، 
الت��ي تنف��ذ من قب��ل وزارة األش��غال 
وشؤون البلديات والتخطيط العمراني 
بالتعاون م��ع وزارة التربية والتعليم، 
والت��ي تم��ر بالعدي��د من اإلج��راءات 

الملزمة، وتس��تغرق وقتًا طوياًل، وهي 
لذلك غالبًا م��ا تكون ممتدة على عدة 
سنوات وليس على سنة واحدة كما قد 

يفهم من ذلك. 
وأكد أن وزارة التربية سبق لها أن أعدت 
خطة عش��رية الحتياجاتها اإلنش��ائية 
للفت��رة الممتدة من 2020 إلى 2030 

وتم رفعها الى الجهات المختصة. 
أم��ا الجان��ب الثان��ي م��ن المش��اريع 
فيتصل بالجان��ب التعليمي والتربوي، 
وه��ذا الن��وع م��ن المش��روعات يكون 
ممتدًا على أكثر من سنة، بل إلى عدة 

سنوات.
على صعيد آخر، قال الوزير إن موضوع 
الرس��وم الدراس��ية للمدارس الخاصة 

تمت دراس��ته مع تلك المدارس في 3 
اجتماعات متوالية، وكان من نتائجها 
أن قدم��ت 38 مدرس��ة تخفيض��ًا في 
رسومها يتراوح بين 5% و33%، إضافة 
إلى أن أغل��ب المدارس الخاصة وافقت 
عل��ى تقديم تس��هيالت ألولياء األمور، 
س��واء بتأجي��ل دف��ع القس��ط للفصل 
الدراس��ي الق��ادم إلى ش��هر س��بتمبر 
أغلبي��ة  اس��تعداد  وكذل��ك   ،2020
الم��دارس للتع��اون مع أولي��اء األمور 

المتعسرين بإعادة جدولة الرسوم.
ال��وزارة م��ع  إل��ى أن تعام��ل  وأش��ار 
المدارس الخاصة ورياض األطفال يتم 
وفقًا للقانون، وأنه ال وجود ألي مدرسة 

تعمل من دون ترخيص.

وأكد النعيمي، أن ما أثير في الجلس��ة 
من تأخ��ر تجدي��د ترخيص ع��دد من 
الم��دارس يع��ود في الحقيق��ة إلى أن 
تجدي��د الترخي��ص يتطل��ب العدي��د 
م��ن اإلج��راءات المطلوبة م��ن جهات 
والم��رور  البلدي��ات  مث��ل  متع��ددة، 
والدف��اع المدني، وتوفير ش��هادة من 
مكت��ب هندس��ي معتم��د بصالحي��ة 
المبن��ى، وغي��ر ذلك من االش��تراطات 
الت��ي يجب اس��تيفاؤها قب��ل الحصول 

على تجديد الترخيص.
كم��ا أن أي روض��ة تعم��ل م��ن دون 
ترخي��ص يت��م تحويلها مباش��رة إلى 
النياب��ة، وهذا ما ت��م بالفعل في أكثر 
من مرة، مش��يرًا إلى أن الوزارة تسعى 

إل��ى تطوير ه��ذا القان��ون حتى يكون 
مواكبًا للعديد من التطورات.

من جانبه، أوضح وكيل الوزارة لشؤون 
الم��وارد والخدم��ات م��ا يتعل��ق بم��ا 
أثي��ر حول الس��لف المالي��ة للمدارس، 
مؤك��دًا ب��أن ال يوج��د أي تراكم لهذه 
السلف، حيث أن الوزارة تمنح المدارس 
س��لفًا لتغطي��ة احتياجاته��ا الطارئة 
والضرورية، ولكنها إذا لم تس��تخدمها 
ف��إن ال��وزارة ال تمنح المدرس��ة مبالغ 

أخرى.
وأوض��ح، أن 19 مدرس��ة حكومي��ة تم 
وقف الس��لف عنها؛ ألنها لم تس��تخدم 
الس��لف المق��ررة لها، مبينًا أن نس��بة 
الص��رف على المش��روعات اإلنش��ائية 

هذا العام تجاوزت %100.
ب��دوره، قال رئي��س جامع��ة البحرين 
د.ري��اض حمزة، إن ما أثي��ر حول كلية 
يس��تدعي  بالجامع��ة  األعم��ال  إدارة 
التدقي��ق، حي��ث أن ه��ذه الكلي��ة هي 
من أفض��ل الكليات حت��ى على صعيد 
العالمي، وهي حاصلة على االعتمادية 
الدولية، وقد تمكنت الجامعة أيضًا من 
إنش��اء حاضنة لألعمال ومركز لإلبداع 

الرقمي لتعزيز دور هذه الكلية.
أما فيما يتعلق بنسبة أعداد الطلبة إلى 
األس��اتذة، أوضح رئي��س الجامعة بأن 
هذه النسبة حاليًا هي في حدود 1 على 
58، وتس��عى الجامعة إلى تحس��ينها 
في العام المقبل، مش��يرًا إلى أن نسبة 
التس��رب من جامعة البحرين بسيطة 
بالمعايير الجامعي��ة في العالم، وهي 

في حدود %7.

3500 يستفيدون من اإلعفاءات الصحية وساعات الرعاية
وكيل الوزارة للموارد: 100٪ الصرف على المشروعات االنشائية

حمزة: نسبة التسرب من »الجامعة« بسيطة ال تتجاوز ٪7

العسومي لـ»النواب«: حاسبوا أنفسكم أواًل.. 
وأرفض إخفاء تقرير يثبت »تجاوزات المجلس«

طال��ب النائب عادل العس��ومي نظراءه النواب بمحاس��بة أنفس��هم قبل أي 
جه��ة أخرى بضرورة مناقش��ة تقرير دي��وان الرقابة المالي��ة واإلدارية لعام 
2016/2017 وال��ذي احت��وى مخالفات للمجلس في الدورات الس��ابقة حيث 

اتهم المجلس بإخفاء التقرير وتجاوز مناقشته.

وقال: »لماذا تم تجاوز التقرير، هل الحتوائه مخالفات كبيرة لمجلس النواب 
أكب��ر من تج��اوزات أية جه��ة حكومية؟ يجب محاس��بة المقصري��ن. فهناك 
تجاوزات ال يمكن الس��كوت عنها«، لترد رئيسة المجلس فوزية زينل: »سيتم 

إدراج أي تقرير لم يناقش وأنت نائب مخضرم وأعلم مني بذلك«.

النفيعي: لم نستجوب وزيرًا واحدًا بسبب »المحسوبيات«

رفض النائب إبراهيم النفيعي التوصيات الواردة من قبل 
لجنة الش��ؤون المالي��ة واالقتصادية عل��ى تقرير ديوان 
الرقاب��ة المالية واإلدارية معتبرًا أن التقرير إذا تم رفعه 
لمجلس الوزاء س��يكون »عارًا« على المجلس، فيما دعت 

الرئيس فوزية زينل لشطب الكلمة.
وق��ال: »الناس ش��بعوا من ال��كالم فهم يري��دون فعاًل 
ونحن في المجلس مهمتنا رقابية وإلى اآلن لم نس��تطع 

استجواب وزير واحد بسبب المحسوبيات«.

 زايد لـ »اللجنة المالية«: تقريركم 
أضعف تقرير في تاريخ مجلس النواب

رف��ض النائ��ب الثان��ي لرئيس مجلس الن��واب علي 
زايد توصيات لجنة الش��ؤون المالي��ة واالقتصادية 
بشأن تقرير ديوان الرقابة المالية واإلدارية، معتبرًا 
تقريره��ا »أضع��ف تقري��ر مّر عل��ى تاري��خ مجلس 

النواب«.
واعتب��ر زايد أن التوصيات التي جاءت بها اللجنة غير 

واقعية وتم التعامل معه��ا بانتقائية بحتة، وقال: 
»التوصيات تشجع على الفس��اد واللجنة لم تستغل 
المالحظ��ات ال��واردة في التقرير بش��كل صحيح، فال 
بد من أن تتعهد الحكوم��ة بعدم تكرار المخالفات 
والتي ترد كل عام بش��كل دوري كم��ا يتوجب علينا 
جميعًا تفعيل دور الرقابة المناط بعمل المجلس«.

العباسي: توصيات »مالية 
النواب« ال ترقى لحجم 

مالحظات تقرير »الرقابة«

اعتبر النائب محمد العباسي أن التقرير 
الذي ج��اءت به لجنة الش��ؤون المالية 
دي��وان  تقري��ر  بش��أن  واالقتصادي��ة 
الرقابة المالية واالداري��ة يعد ضعيفًا 
والتوصيات ال ترق��ى للكم المالحظات 
تناوله��ا  الت��ي  والهام��ة  الجوهري��ة 
التقرير. وقال: »نعاني من الدين العام 
ال��ذي يؤثر عل��ى الوض��ع االقتصادي.. 
عل��ى  اعتم��دت  األخي��رة  الميزاني��ة 
اإلي��رادات النفطية، كم��ا أن الحكومة 
تلجأ لالقتراض مما يفاقم الدين العام 
ولذلك يجب أخذ وقفة جادة للمحاسبة 

وإعادة المال العام«.
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وزير العمل: 65 ألف عامل مخالف وتصحيح أوضاع 33 ألفًا
     انخفاض نسبة المخالفين  ٪30

كشف وزير العمل والتنمية االجتماعية 
جميل حميدان، أن العمالة المخالفة 
في س��وق العمل بلغت 65 ألف عامل 
30%، فيما  مخالف بانخف��اض ق��دره 
س��اهم نظ��ام التصري��ح الم��رن في 
تصحيح أوضاع عدد كبير من العمالة 

غير النظامية.
وبلغ م��ن تم تصحيح وضعه 33,427 
عامل أجنبي حت��ى اآلن بعد أن بلغت 
العمالة المخالفة عند تطبيق النظام 
82 أل��ف عامل أجنبي، مما يؤكد اآلثار 
الم��رن  اإليجابي��ة لتصري��ح العم��ل 
ومس��اهمته في تصحيح أعداد كبيرة 

من العمالة غير النظامية.
وأك��د الوزي��ر ف��ي رده عل��ى س��ؤال 
برلماني للعضو مجلس الشورى بسام 
البنمحمد، أن سوق العمل يعاني في 
الوق��ت الراهن من مش��كلة العمالة 
الس��ائبة، معتب��رًا أن تنمية الس��وق 
وتط��وره يتطلب ق��درًا م��ن المرونة 
والتفاع��ل مع المتغيرات والمش��اكل 
التي يعاني منها، وبالتالي فإن نظام 
التصريح بالعمل المرن يعد وس��يلة 
هامة لتصحي��ح أوض��اع العمالة غير 

النظامي��ة حي��ث يفتح ه��ذا التصريح 
الم��رن الباب أم��ام العام��ل األجنبي 
المخال��ف للعمل كصاحب عمل أجنبي 
يعم��ل لحس��ابه ويم��ارس نش��اطه 

المهني في السوق بصورة قانونية.
وتقتص��ر األعم��ال الت��ي يق��وم بها 
صاحب التصري��ح المرن على األعمال 
المؤقت��ة بطبيعتها التي تم التعاقد 
على إنجازها بشكل عرضي مؤقت في 
وقت مح��دد بمقابل نق��دي مقطوع، 
ول��ذا فإن العالق��ة الت��ي تربط بين 
صاح��ب العم��ل وصاح��ب التصري��ح 

المرن ه��ي عقد مقاول��ة وليس عقد 
عمل.

وأش��ار إل��ى أن نظام تصري��ح العمل 
المرن، أث��ر إيجابًا على تنظيم س��وق 
العم��ل، مم��ا انعك��س عل��ى حال��ة 
االقتص��اد والمرون��ة الت��ي يتطلبها 
لس��د حاجة أصح��اب األعم��ال للقوى 
بع��ض  إلنج��از  القانوني��ة  العامل��ة 
األعم��ال المؤقت��ة أو العرضي��ة، م��ا 
س��اهم في تقلي��ص أع��داد العمالة 
غير النظامية التي تؤثر بالسلب على 
االقتص��اد الوطني وتق��ف عائقًا أمام 

عملية تطوير سوق العمل.
وأوض��ح الوزي��ر، أن تصري��ح العم��ل 
م��ن  إش��ادة  مح��ل  أضح��ى  الم��رن 
الجه��ات الخارجي��ة باعتب��اره ضم��ن 
أفضل الممارس��ات في س��وق العمل 
على المس��تويين اإلقليم��ي والدولي، 
ال��دول  بع��ض  لطل��ب  باإلضاف��ة 
المج��اورة زيارة المملكة لالطالع على 
النظام بغية االس��تفادة من التجربة 
مما يؤك��د أن تصري��ح العمل المرن 
حق��ق أهدافًا إيجابية وح��اًل اقتصاديًا 
مبتكرًا يواك��ب المتغيرات التي تطرأ 

على سوق العمل المتغيرة.
وأوض��ح أن التصري��ح المرن س��اهم 
بش��كل مباش��ر ف��ي تقلي��ل الطل��ب 
عل��ى العمالة غي��ر النظامي��ة لوجود 
البدي��ل القانوني بذات المرونة، حيث 
إن التصري��ح الم��رن أت��اح الفرص��ة 
أم��ام العدي��د م��ن أصح��اب األعمال 
الخدمات  لالستفادة من  والمواطنين 
الت��ي يقدمه��ا المصرح ل��ه بالعمل 

المرن.
وأصب��ح العديد من أصح��اب األعمال 
يفضلون االس��تعانه به��ذه العمالة 
التي تعم��ل بنظام العمل المرن عند 
الحاجة فقط مما ساهم في تخفيض 
تكلف��ة العامل عل��ى أصحاب األعمال 
باإلضافة لتقليل الطلب على استقدام 
عمال��ة أجنبي��ة جدي��دة م��ن الخارج 
لتوافر البدي��ل القانوني المؤقت في 
س��وق العم��ل وبالتالي ت��م تفضيل 
العامل المرن على المخالف في سوق 
العم��ل نظرًا الرتفاع مس��توى الوعي 
ولتجنب المساءلة القانوية األمر الذي 
يعد من العوامل اإليجابية الس��تقرار 

السوق وتطوره.
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 »األشغال«: العمل على إطالق 
»رمال« للرقابة على عملية »االستخراج«
     مشروع جديد يخلق قاعدة بيانات لتحديد المخزون

كش��ف ممث��ل وزارة األش��غال وش��ؤون 
البلدي��ات والتخطي��ط العمراني صادق 
الس��تري، أن ال��وزارة تعمل حالي��ًا على 
إط��الق مش��روع »رمال« والذي س��يكون 
بمثابة قاع��دة بيان��ات لتحديد مخزون 
الرم��ال البحري��ة بع��د تحدي��د المس��ح 
بالتعاون مع جهاز المساحة والتخطيط 
العمران��ي ليكون ضمن نظ��ام آلي من 
خالل خلق قاعدة بيانات للمخزون الرملي 

»بنك الرمال«.
وأكد أنه سيتم من خالل النظام احتساب 
عدد الرحالت لكل سفينة وسعة الجرافة 
الرم��ال  كمي��ة  حص��ر  م��ن  والتمك��ن 
المس��تخرجة، وتعمل الوزارة لالستفادة 
من التقارير الموجودة لدى خفر السواحل 
والجهات المعنية حيث بدأ بالفعل تنفيذ 

حصر المعلومات المطلوبة.
م��ن جانب آخر، أوضح الس��تري أن اآللية 

الرم��ال ألغ��راض  المتبع��ة الس��تخراج 
الدف��ان والبن��اء تع��د منفصل��ة، حي��ث 
عمل��ت الوزارة على طل��ب تقديم تقارير 
استش��ارية من ش��ركات معتمدة تبين 
األعماق البحريه قب��ل الجرف وبعده عن 
طريق إلزام الش��ركات المس��تخرجة، أما 
ما يتم اس��تخراجه ألغراض البناء فتكون 
العملية متحركة وال يمكن تطبيق اآللية 

المعمول بها في أغراض الدفان.

الدوسري: سنقدم شكوى لـ»هيئة المكتب«.. 
»المستشارين«: مهمتنا إبداء الرأي فقط

      اتهم »هيئة المستشارين« بتعديل المقترح دون الرجوع لمقدميه

رفض النائب عبداهلل الدوسري، التعديل 
عل��ى مقت��رح ت��م التق��دم به الجلس��ة 
الماضية بش��أن تطبيق التوجيهات حول 
تأجيل أقس��اط البنوك، حيث اتهم هيئة 
المستش��ارين بالمجلس بالتعديل على 

المقترح دون الرجوع لمقدميه.
وقال: »سنتقدم لهيئة المكتب بشكوى 
ومس��تند رس��مي ونرفض هذا الفعل«، 
في حي��ن رد رئيس هيئة المستش��ارين 
الغثيث،  د.صالح  بالمجل��س  القانونيين 

ب��أن هيئة المستش��ارين أعط��ت رأيها 
بعدم دستورية االقتراح واقترحت تعديل 
مس��مى المقترح، مؤك��دًا أن رأي الهيئة 
ليس إلزاميًا ومهمة المستشار القانوني 

إبداء الرأي فقط وليس التعديل.

»الجامعة«: استقطاب 10 أعضاء 
لهيئة التدريس العام الجاري

كش��ف رئيس جامع��ة البحري��ن د. رياض حم��زة، عن أن 
الجامعة تعمل على استقطاب 10 أعضاء لهيئة التدريس 
الع��ام الج��اري والعام المقب��ل على التوال��ي بحيث تصل 
النس��بة للمدرس الواحد بالنس��بة إل��ى الطلبة إلى1 - 64 
طالب��ًا. وأكد أن الجامعة بصدد إنش��اء مختبرات للمحاكاة 
بالنسبة إلى األعمال المصرفية والبورصة واإلبداع الرقمي 
من أجل النهوض بالمهارات المهنية والتقنية لكلية إدارة 
األعمال بالجامعة. وأوضح أن ظاهرة التسرب موجودة في 
كل جامعات العالم، حيث يحتسب التسرب للطبة الذين لم 
يس��تطيعوا إكمال دراستهم ألس��باب أكاديمية والجامعة 
س��جلت ذلك بنس��بة ال تزيد عن 7% وعمل��ت على خفض 
هذه النسبة بتطوير برنامج تمهيدي للطالب المتقدمين 
للجامع��ة وتهيئة أعض��اء التدري��س، حي��ث إن الجامعة 

ملتزمة بقبول الطالب الحاصلين على النسبة المطلوبة.

السلوم: التحقيق في مخالفات 
»المجلس« ورصدها في »الرقابة«

أكد رئيس لجنة الش��ؤون المالي��ة واالقتصادية بمجلس 
النواب احمد الس��لوم، أن اللجنة قام��ت بصياغة مجموعة 
من المالحظ��ات والتوصي��ات المهمة المتعلق��ة بتقرير 
دي��وان الرقاب��ة المالي��ة واالداري��ة، مش��يرًا أن المجلس 
يستطيع استخدام أدواته الرقابية في معالجة العديد من 
األمور الواردة بالتقرير. وقال: »يصعب أن يتم اس��تجواب 
أي وزي��ر تم توزي��ره بعد القي��ام بالمخالف��ات المذكورة 
بعد أي تش��كيل وزاري، فيما صاغت اللجنة توصيات هامه 

وموجوده في التقرير وبعضها مستمرة«.
وأش��ار الس��لوم في مداخلت��ه أثناء مناقش��ة تقرير اللجنة 
لدي��وان الرقاب��ة المالي��ة واإلداري��ة أنه تم رص��د جميع 
المخالفات لتطبيق األدوات الرقابية والتشريعية للمجلس 
حيث ت��م التحقيق في المالحظ��ات المتعلقة بالمخالفات 
المرصودة على مجلس النواب بعد تش��كيل هيئة المكتب 

للجنة تحقيق وسيتم رصدها في تقرير الديوان المقبل.

النواب الصامتون

كلثم الحايكي

غازي آل رحمةعيسى الكوهجي

يوسف الذوادي

عمار عباس

ل   وزيرة الصحة: »كورونا« أّجً
إنشاء نظام مراقبة مخزن األدوية

      تصحيح مخالفات »الرقابة« ومشاكل نظام »iSeha« التقنية

فائق��ة  د.  الصح��ة  وزي��رة  كش��فت 
الصال��ح أن الظ��روف االس��تثنائية في 
مواجه��ة جائح��ة كورون��ا )كوفيد19( 
أجلت مش��روع تعاقد الوزارة مع شركة 
متخصصة إلدارة مخزن األدوية، بوضع 
نظام خاص لمعرفة المخزون، وبيانات 
نقلها م��ن المخزن المرك��زي للمراكز 
الصحية في إطار الترتيبات التي تجرى 
لتطبيق مشروع الضمان الصحي، فيما 
س��يتم التعاقد مع الش��ركة المذكورة 

بعد انتهاء الوضع الحالي.
وأك��دت خالل جلس��ة مجل��س النواب، 

أن نظ��ام iseha وج��د علي��ه الكثي��ر 
م��ن المش��اكل التقني��ة والفنية ويتم 
دراس��ة حل لهذه المشاكل مع الشركة 

التطويرية للنظام.
نظ��ام  تطبي��ق  إط��ار  »ف��ي  وقال��ت: 
الضم��ان الصحي س��يتم التنظيم من 
ناحي��ة المواعي��د وتحدي��د الكثير من 
اإلجراءات التصحيحية حسب ماورد في 
مالحظات تقرير ديوان الرقابة المالية 

واإلدارية«.
وأضافت أنه »تم تش��كيل لجنتي ورفع 
بمجل��س  القانوني��ة  للجن��ة  التقري��ر 

الوزراء لتصحي��ح المالحظات، فيما ورد 
لل��وزارة م��ن النيابة العامة اس��تبعاد 
مخالفة متعلق��ة بخطأ متعلق بالمال 

العام لعدم ثبوت المخالفة«.
وبين��ت الوزيرة وجود إج��راءات اتخذت 
بش��أن مالحظات التقري��ر الواردة على 
مستش��فى الس��لمانية الطب��ي، حيث 
يصعب ف��ي الوقت الحال��ي تخصيص 
مرك��ز للس��كلر لإلناث على غ��رار مركز 
للذكور؛ ولذلك ت��م تخصيص جناحين 
في مستش��فى الس��لمانية مخصصين 

لذلك الغرض.
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الحكومة اإللكترونية.. 
مقترح نظام جديد

عكفن��ا أليام مض��ت على الحدي��ث عن العمل 
عن ُبعد ومزاياه، وباألمس استعرضنا التجربة 
الرائ��دة لمدرس��ة افتراضي��ة متكاملة تقوم 
عل��ى هيكل��ة إداري��ة كامل��ة يمن��ح فيها كل 
موظف صالحيات محددة تتناس��ب مع طبيعة 
عمل��ه ويت��اح للمس��ؤولين مراقبة األنش��طة 
على الموق��ع اإللكتروني. يحيي هذا األمل نحو 
فرص��ة التحول للعم��ل عن ُبعد، الس��يما مع 
تخطي المعضلة األكبر وهي مستقبل التعليم 

وإمكانية تحوله إلى النظام اإللكتروني.
اليوم نقف على تجربة أخ��رى واعدة إلكترونيًا 
وه��ي تجرب��ة الحكوم��ة اإللكتروني��ة، ولكن 
لطالما تس��اءلت إن كان ه��ذا أقصى ما يمكن 
تقديم��ه من خدمات وتس��هيالت عب��ر بوابة 
الحكوم��ة اإللكتروني��ة، ولطالم��ا كنت أرى أن 
ثمة أفق��ًا لم يتم التوصل إلي��ه بعد في هذه 

التجربة رغم ما حققته من نجاح. 
ولعل��ه ح��ان الوق��ت لتحوي��ل نش��اط موقع 
الحكومة اإللكترونية من تقديم الروابط التي 
المختلفة  الحكومي��ة  بالمؤسس��ات  توصلن��ا 
وإتاح��ة الفرص��ة إلج��راء بع��ض المعامالت 
المهم��ة في بع��ض القطاعات عب��ر بوابتها، 
إلى تفعيل العمل الحكومي ككل عبر الحكومة 
اإللكتروني��ة، لتك��ون ه��ي البوابة/المنص��ة 

الحكومية على كافة األصعدة. 
وكما أن لبعض الش��ركات أنظم��ة إلكترونية 
معين��ة تح��دد مه��ام وصالحي��ات كل موظف 
حس��ب رم��ز الدخ��ول وكلمة الس��ر، ف��ي حين 
أن��ه يتضم��ن كل النظ��ام الخاص بالش��ركة 
ومعلوماتها ومعامالته��ا، فيمكن أن تتحول 
الحكوم��ة اإللكتروني��ة إلى المنصة الش��املة 
المختزلة لكل المؤسسات الحكومية في موقع 
إلكتروني واحد متفرع، ويؤدي كل موظف دوره 
حس��ب موقع��ه المحدد ووفقًا لم��ا يتيحه رمز 
الدخول الخ��اص به، بينما يمنح المس��ؤولين 
والمشرفين والمراقبين صالحيات أكبر لالطالع 
عل��ى أداء الموظفين كما ل��و أنهم مجتمعين 

أمام أعينهم في مكتب واحد عبر تلك الشاشة 
الصغيرة.

ق��د يتس��اءل البع��ض ع��ن بع��ض المه��ام 
الميداني��ة، كالمتعلقة باإلش��راف أو متابعة 
أداء األنش��طة في مواقعها الرس��مية أو أدوار 
المهم��ة  كان��ت  فبينم��ا  مث��اًل،  المفتش��ين 
األساسية لهؤالء تقوم على الزيارات الميدانية، 
فما جدوى عملهم اليوم؟!! والجواب هو أنه ما 
زال عمله��م ضروريًا لمراقبة س��يرورة العمل 
وضم��ان جودته عب��ر متابعة األنش��طة التي 
يمارس��ها الموظفون/الجهات المعنيون بتلك 
المتابعة، وم��ا زال دورهم ضروري��ًا في إعداد 
التقارير الالزمة حول تلك المتابعة والكش��ف، 
لحي��ن تحول األنظمة الحكومية في وقت الحق 
إلى ال��ذكاء االصطناع��ي الذي س��يحدث نقلة 
نوعي��ة ش��املة ف��ي الوظائف بإلغ��اء وظائف 

واستحداث أخرى.
يأتي ه��ذا المقال كفكرة تنادي بتحويل نظام 
العمل إلى »العمل عن ُبعد«، وس��يكون رائعًا 
ل��و تخض��ع الحكوم��ة اإللكتروني��ة الجدي��دة 
برمته��ا لمجلس ال��وزراء الموقر الس��تمرارية 
التسلس��ل وتراتبي��ة العمل من أكب��ر قيادات 
الدولة إلى أصغر موظفيه��ا، وبما يتيح حفظ 
جهود كافة الموظفي��ن أكثر عبر ما يقدمونه 
في ملف��ات عمله��م اإللكتروني��ة المحفوظة 
والت��ي تتج��اوز المزاجية لدى بع��ض المدراء، 
وإعط��اء الف��رص لغير مس��تحقيها، أو تغييب 

جهود بعض الموظفين.

* اختالج النبض:
»العم��ل عن ُبع��د« عبر إع��ادة تحديث نظام 
»الحكوم��ة اإللكترونية« بصيغ��ة أكثر تطورًا 
س��يكفل نظ��ام عمل م��رن للجميع، وس��يفتح 
اآلفاق لكثير من اإلبداعات والمبادرات القيمة 
م��ن قب��ل المواطني��ن لم��ا يحظ��ون ب��ه من 

مساحات فكرية وزمنية ومكانية حرة.

 تعرض الخليج لالبتزاز 
الغذائي نكاية بإجالء الرعايا

حي��ن اكتش��فت أن بداوتي تهمة لجهل��ي رعي اإلبل 
والغن��م، عي��رت الرف��اق أن تحضره��م تهم��ة بقدر 
تهمت��ي، لكن ذلك لم يك��ِف. وكان البد أن أقفز قفزة 
حضارية، وألن الزراعة هي خطوة تتلو الرعي، تقاعدت 
م��ن الق��وة الجوية، ث��م توقف��ت ع��ن التدريس في 
الجامعة، وأصبحت مزارع��ًا متفرغًا، فتعلمت في عقد 
واحد حب واحترام األرض ما يس��اوي نصف القرن الذي 
قبله. وحين دق الج��وع أبوابنا مرافقًا لفيروس كورونا 
بعد توقف »خدمة طلبات« م��ن المطاعم، لم أجد أن 
أرضي قادرة على إنبات ش��يء لملوحة الماء غير التمر 
واألعالف. حينها أدرك��ت أن االنتقال من الهامش إلى 
المركز، هو بس��هولة انتقال دول الخلي��ج للمركز في 
منتصف القرن الماضي بفضل النفط. وعليه، ما الذي 
يمنع دواًل منتجة للس��لع الغذائية الرئيس��ة من نعيم 
االنتقال إلى المركز بدل الهامش! هذا الس��ؤال ليس 
من األسئلة التي تطرح في الخليج من أجل جواب فوري، 
بل من أج��ل القيام بمهمة، لتالف��ي دور الضحية في 
تحدي اس��تخدام الغذاء كما استخدمنا النفط سياسيًا 
وعسكريًا واقتصاديًا. والمؤشرات كثيرة، لكن فيروس 
كورونا هو المحرك الرئيس في تبادل األدوار الدولية. 
فقد وضع الوباء 2.5 مليار إنس��ان ف��ي الحجر المنزلي 
عالميًا، فالمزارعون لن يذهبوا لمزارعهم، الدول التي 
تصدر الغذاء لدول الخليج قد توفي بالتزاماتها قصيرة 
األمد فقط، أما بعد ذلك فتبعات غير محسوبة منها:

1- تقنين التصدير، ففي فيروس كورونا بالكاد يكفي 
بعض الدول إنتاجها ذلك الموسم، فقد قررت روسيا، 
أكب��ر دولة مصدرة للقم��ح عالميًا، تقيي��د صادراتها. 
ومثله��ا أوكرانيا، إحدى أكبر مص��در للحبوب والزيوت 
النباتية، ومنعت كازاخس��تان تصدي��ر منتجات دقيق 
القمح والس��كر وزيت دوار الش��مس والحنطة السوداء 

والخضراوات.
2- ظه��ور نزع��ة قومي��ة ق��د تع��رض دول الخلي��ج 

لالبتزاز، فما الذي يمنع باكس��تان والهند وس��ريالنكا 
وفيتن��ام من تعليق جميع عقود تصدير األرز والش��اي 
والس��كرالجديدة تحسبًا لتغير الس��عر، وبحجة تقييم 

كفاية مخزونها لالستهالك الداخلي.
3- المعامل��ة بالمثل كم��ا كنا نبيع النف��ط، فالغذاء 
أول��ى أن يتحول إلى س��لعة اس��تراتيجية، لذا نجد في 
أمري��كا لوح��ات كبي��رة تق��ول »الزراعة ه��ي صناعة 
أمريكا األولى«. وبدل االعتماد على بيع الس��الح سيتم 

االعتماد على بيع الغذاء. 
وتعتم��د دول الخليج، على اس��تيراد الغ��ذاء، ورغم أن 
للخليجيين مزارع غذاء حول العالم. لكن ارتفاع أسعاره 
لنقص الكميات الُمصدرة، يظهر ذلك فورًا في األسواق 
الخليجية رغم مخزونه��ا االحتياطي الذي قيل إنه كاٍف 

لتثبيت األسعار. 
ولع��ل المخ��رج م��ن براثن األس��ر الغذائ��ي تتلخص 
ف��ي خط��وات الزال باإلم��كان القيام به��ا، منها وضع 
ضمانات مع ال��دول المصدرة للغ��ذاء لتأمين اإلمداد 
منها، وش��روط حمائية تمنع تأميمه��ا. كما يتوجب 
عل��ى دول الخليج األخذ الفوري باقتراح الكويت إنش��اء 
ش��بكة أمن غذائي متكاملة خليجي��ة موحدة لتحقيق 
األمن الغذائي النس��بي لدول المنظومة. كما أن دول 
الخلي��ج منفردة ملزمة بإعادة النظر في ميزانية العام 
الجديد غير الغذائية، لتخفيف اآلثار السلبية النخفاض 

سعر النفط.

* بالعجمي الفصيح:
 ق��د تتعرض دول الخليج لالبت��زاز عبر حاجتها للمواد 
الغذائي��ة من بعض الدول نكاي��ة بإجالء رعاياهم، أو 

معاملة بالمثل كما كنا نبيع النفط.

* كاتب وأكاديمي كويتي

»فينا خير«..

بارتج��ال عف��وي عل��ى منص��ة م��ن منص��ات 
التواصل االجتماعي يطلق س��مو الش��يخ ناصر 
ب��ن حم��د آل خليف��ة حمل��ة فينا خي��ر موجهًا 
كالمه للشعب والمؤسس��ات بأهمية التكافل 
االجتماعي وتلبية ن��داء الوطن عندما تحتاجنا 
أرضه، مستش��هدًا بأفعال جالل��ة الملك حمد 
بن عيسى آل خليفة الذي باع كل شيء واشترى 

صحة المواطنين وسالمتهم.
وكق��دوة حس��نة يتق��دم س��موه ب��أول تبرع 
وليك��ون ق��دوة حس��نة لم��ن يري��د المبادرة 
بالتب��رع لصال��ح الوطن خالل جائح��ة فيروس 
كورونا التي نخوضها، السيما أصحاب األموال، 
وكدعم للحكومة لتوفير سيولة إضافية لتسيير 
عملي��ات فريق البحرين بتوفي��ر كل اإلمدادات 
الالزم��ة بكميات احتياطية للحيلولة دون وقوع 
كارث��ة طبية، ال قدر اهلل، في حالة ازدياد العدد 
بشكل مفاجئ ولضمان عدم انهيار المنظومة 
الصحية الت��ي تميزنا بها حت��ى اآلن وأصبحنا 
ق��دوة لدول عظيم��ة في طريق��ة التعامل مع 

هذه الجائحة.
وبتوجي��ه بع��ض الض��وء على دع��م الحكومة 
للقط��اع الخ��اص ال��ذي ش��مل دع��م روات��ب 
الموظفي��ن البحرينيي��ن في القط��اع الخاص، 
باإلضاف��ة إل��ى التس��هيالت البنكي��ة وتأجيل 
القروض ووق��ف فواتير الكهرب��اء والماء، مما 
وف��ر الكثير من المصاريف عل��ى أرباب األعمال 
مما يجعل وضعهم ليس بالسوء المفترض به 
أن يك��ون، ومع ذلك وجدنا اس��تحياء كبيرًا من 
بعض »المليارديرية« الذين لم ينبس��وا ببنت 
شفاه ولم يبادروا بالتبرع بأسمائهم، ربما قام 

بعضهم بالتبرع بأس��ماء مؤسس��اتهم وغيره 
ولكن هن��اك البع��ض اآلخر ال��ذي اهتدى إلى 
الظل بهدوء دون »خرخشة جيبه« تجاه الوطن 
وحكومته التي حالت دون انهياره بشكل كامل.
كذل��ك قام��ت الحكوم��ة بتوجيه باق��ة الدعم 
للقط��اع الخاص بمختل��ف قطاعاته وهذا ربما 
يحتاج إلع��ادة نظر، فهناك بع��ض القطاعات 
التي أنعش��ها فيروس كورون��ا وأدى إلى طفرة 
كبي��رة ف��ي تعامالته��ا فعل��ى س��بيل المثال 
تطبيقات التوصيل التي ازدهر عملها بنسبة ال 
تقل عن 300% من خالل مكوث المواطنين في 
منازله��م واالعتماد على توصيل األطعمة بعد 

قرار منع األكل في المطاعم.
كذل��ك مح��الت »الهايبر مارك��ت« التي تتميز 
ببي��ع جمي��ع المنتج��ات بمختلف األن��واع من 
أطعمة وأجهزة وغيرها كانت هي المالذ الوحيد 
للشعب خالل فترة إغالق المحالت، مما جعلها 
تس��جل أرقامًا ربما لم تسجلها س��ابقًا وبذلك 
يكون قط��اع »الهايبرماركت« م��ن القطاعات 
الت��ي ربما ال تحتاج لنفس الدعم الذي تحتاجه 

القطاعات التجارية األخرى.
إن حزمة الدع��م التي قدمتها حكومة البحرين 
للقطاع الخ��اص للحيلولة دون انهيار الس��وق 
الداخل��ي وخ��روج الكثير من المؤسس��ات من 
الس��وق تبين حجم االهتمام الذي يوليه فريق 
البحرين بقيادة سمو ولي العهد تجاه المواطن 
والمقيم، وحرص��ه على رؤوس األم��وال وذلك 
كله يصب في مصلحة المواطن الذي لم يلحظ 
تغييرًا ف��ي قدرته الش��رائية وال تضخمًا ماليًا 

كما حدث في كثير من الدول.

من مثل المشير... وأي مصنع 
للرجال كقوة الدفاع..

جميعن��ا يعل��م أن قوة دف��اع البحرين ه��ي الدرع 
الحصي��ن للوطن، وهي خط الدفاع األول، وهي من 
يش��ارك في الدفاع عن قضايا الوطن ويس��اهم في 
الش��رعية الدولية كمس��اهماتها الفعالة في حرب 
تحرير الكويت وإعادة الش��رعية ف��ي اليمن بجانب 

الشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية.
 منشأة عسكرية كقوة دفاع البحرين لم تكن لتصل 
لهذا المستوى لوال الرعاية الملكية السامية للقائد 
األعلى حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى 
آل خليف��ة عاه��ل البالد المفدى حفظ��ه اهلل ورعاه 
والدع��م الالمحدود م��ن قبل نائ��ب القائد األعلى 
صاح��ب الس��مو الملكي ولي العه��د األمين، فقوة 
دفاع البحرين تعتبر مثااًل يحتذى به للمؤسس��ات 
العس��كرية من جانب، ولإلدارة المتميزة والفعالة 

من جانب آخر.
 عندما تذكر هذه المنش��أة وهذا الصرح الوطني ال 
ب��د أن يذكر قائدها الفذ، القائ��د الذي الزم جاللة 
المل��ك المف��دى حفظه اهلل ورعاه منذ التأس��يس، 
وعمل على التطوير واالرتقاء بمنتسبي القوة ألبعد 
الحدود، نعم إنه المش��ير معالي الشيخ خليفة بن 
أحم��د آل خليفة القائد العام لق��وة دفاع البحرين، 
رجل وطني بامتياز، حمل على عاتقه مهمة وطنية 
وكان كفؤًا لها، وقادها وال يزال نحو النجاح والتميز 

والرقي.
 أكتب هذه الكلمات وتلك األسطر في زمن فيروس 
كورونا، هذه الجائحة التي كش��فت لن��ا بعيدًا عن 
آثارها السلبية، كش��فت لنا جوانب إيجابية تدعونا 
للفخر واالعتزاز بكوادرنا البشرية ومنشآتنا الوطنية 

ورجاالت سيس��طر التاري��خ حروف أس��مائهم بماء 
الذهب، أس��ماء كش��فت لنا الجائحة مدى إتقانهم 
لعمله��م وإخالصهم له، وبالتالي اإلخالص للعمل 

يعني اإلخالص للوطن ومليكه.
 مؤسس��تنا العس��كرية وق��وة دفاعن��ا الحصي��ن، 
قدمت خالل هذه األزمة أمثلة ودروس��اً في التطور 
فالمستش��فى  والجاهزي��ة،  واالس��تعداد  والنم��و 
العس��كري كان عل��ى الموع��د بطواقم��ه وكوادره 
ومعدات��ه وأجهزت��ه، وأثبت بأنه عل��ى الدوام في 
كامل جاهزيته ألي طارئ أو عارض، وبين بأن هذه 
المنشأة الطبية قابلة للتعديل والتطوير بناء على 
االحتياج والمهام، وأن ك��وادره المتميزة قد أعدت 
وت��م تهيئته��ا وفق أعل��ى المس��تويات، وفي كل 
ع��ارض وحدث جديد تبرز لنا ق��وة الدفاع مجموعة 
م��ن الكف��اءات الق��ادرة عل��ى تحمل المس��ؤولية 
ومخاطب��ة الجمه��ور م��ن المواطني��ن والمقيمين 

وحتى العالم بأسره.
 مستشفى قوة الدفاع غيض من فيض، فلو أسهبنا 
ف��ي الحديث عن ق��وة دف��اع البحرين ومنش��آتها 
ووحداته��ا الحتجنا إلى صفح��ات ومجلدات وكتب، 
ولكني اخترت هذا الصرح الطبي التابع لقوة الدفاع 
ليك��ون أنموذجًا عل��ى اإلدارة المميزة التي يديرها 
قائد ع��ام يتميز بالقوة والحكمة والجس��ارة وبعد 

النظر.
 نعم من كالمش��ير في حزمه وعزمه وإدارته، ومن 
كقوة الدف��اع »مصنع الرجال« ف��ي تهيئة الكوادر 
الوطني��ة وصقله��ا، وم��ن كالبحري��ن ف��ي فخرها 

واعتزازها بأبنائها وروادها في جميع المجاالت.

يتوجب على دول الخليج األخذ الفوري باقتراح الكويت إنشاء شبكة 
أمن غذائي متكاملة خليجية موحدة لتحقيق األمن الغذائي 

النسبي لدول المنظومة

نعم.. من كالمشير في حزمه وعزمه وإدارته ومن كقوة الدفاع 
»مصنع الرجال« في تهيئة الكوادر الوطنية وصقلها ومن كالبحرين 

في فخرها واعتزازها بأبنائها وروادها في جميع المجاالت
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اللغز العجيب

ما يح��دث حاليًا في العال��م تطبيق عملي للمثل الش��عبي »اربط صبعك 
ألف ينعت ل��ك دوا«، فبعد اقتحام فيروس كورونا المس��تجد )كوفيد 19( 
حياة الناس صار ينبري في كل يوم بل في كل س��اعة من يأتي بكالم عن 
الفي��روس وطبيعته وكيفية القضاء علي��ه ويقدم النصائح، فيقول بأن ما 
يقدم��ه هو الحقيقة غير القابلة للنق��اش وأن ما يقوله هو الكالم العلمي 
المبني على دراس��ات وأبحاث، حتى وصل األمر إلى إقدام مسؤول كبير في 
إح��دى الدول اإلفريقية على توزيع نوع من الخمور على الناس والقول بإنه 
واثق من أنه يقضي على الفيروس! بينما قام آخرون بش��رح عالجات أخرى 

من بينها وضع قطرات من مواد غريبة في األذن!
مقابل ه��ؤالء يدلي متخصصون بدالئهم فيأخ��ذ البعض بما يقوله هذا 
ويأخذ البعض اآلخر بما يقوله اآلخر، وهذا ما يزيد من الحيرة، فأن ينعت 
الدواء من ال عالقة له أمر، وأن ينعته من هو على عالقة وثيقة به أمر آخر. 
قبل قليل قال علماء ما ملخصه أن الفيروس ينتقل عبر األسطح المعدنية 
والخش��بية والمصافحة واللمس، وبناء عليه ص��ار الناس يحذرون من هذا 
وصار التباعد االجتماعي، لكن قبل يومين انتش��ر تقرير ملخصه أن الخبير 
األلماني في علم الفيروس��ات، هنريك ستريك، ش��ّكك في الدراسات التي 
أش��ارت إلى إمكانية انتش��اره عن هذا الطريق وق��ال إن الموضوع مختلف 
تمامًا. س��تريك، وهو مدير معهد علم الفيروس��ات وأبحاث فيروس نقص 
المناعة البش��رية في جامعة بون أشار إلى أّن الفيروس ال ينتشر بسهولة 
كما أشارت العديد من الدراسات السابقة... وأّن األبحاث التي أجراها أخيرًا، 
أثبت��ت أّن الفيروس ال ينتقل عبر األس��طح، وال ينتقل ع��ن طريق الّلمس 
وأن ما يقوله نتيجة دراس��ة قام بها مع مجموعة من الخبراء األلمان، هي 
األولى من نوعها، حيث استخدموا المنطقة األكثر تضّررًا في البالد كمختبر 

واقعي لمعرفة كيفية انتشار الفيروس، واآلليات الممكنة الحتوائه!
هكذا تزداد حيرة المرء، فهذا العالم ومن معه ينفون ما ظل يقوله علماء 
آخرون، ويقولون بأن كل الممارسات التي صار الناس يعتبرونها جزءًا من 

حياتهم وعمدوا إلى تكييف أنفسهم معها ليست صحيحة ومبالغ فيها. 
أي��ن الص��ح وأين الغلط؟ الحكم صعب. فقد يأتي بع��د قليل من ينفي ما 
قاله ستريك وأصحابه وينفي كذلك ما قاله أولئك الذين سبقوهم. وهكذا 
تستمر الحكاية، ويستمر الغموض وتزداد الحيرة، بينما يستمر الفيروس 

في حصد األرواح وتعطيل الحياة. 
األمر نفس��ه حصل عند البحث في أسباب إصابة بعض الصينيين به، حيث 
توصل العالم إلى قناعة بأن الس��بب هو الحيوانات والحش��رات وخصوصا 
الخف��اش قبل أن يأتي م��ن يعمل على نس��ف هذا االعتق��اد والقول بأن 
الخف��اش ب��ريء وأن الوباء نت��اج ح��رب بيولوجية بين الصي��ن والواليات 
المتح��دة. هذه األي��ام تحديدًا ي��زداد الحدي��ث عن خ��روج الفيروس عن 
الس��يطرة في معمل ف��ي المنطقة التي ب��دأ فيها االنتش��ار في الصين، 
وي��زداد نفي الصين وقولها بأن الفيروس س��الح بيولوجي تم تخليقه في 

الواليات المتحدة. 
وهكذا في كل ما يتعلق بحكاية هذا الفيروس المس��تبد، حتى وصل األمر 
إلى التش��كيك في عدد اإلصابات في بعض ال��دول وعدد الضحايا والقول 
ب��أن الكثير مم��ا تدعيه بعض الدول غير صحيح، وه��و ما عبر عنه بعض 
المواطني��ن األمري��كان الذي��ن خرجوا ف��ي تظاهرة رفعوا فيها ش��عارات 

ملخصها أن فيروس »كورونا« ليس إال كذبة وأمرًا يراد منه أمور. 
من يحل لغز فيروس »كورونا« ومتى وكيف؟ ال أحد يمتلك الجواب حتى اآلن 

لكن الجميع يمتلك ما يكفي من وصفات طالما استمر اإلصبع مربوطًا!

حسين التتان

@HussainTattantattan86@hotmail.com

رؤى

 حتى في ظل الجائحة 
»لن ننسى الثقافة«

يمكننا ف��ي ظل الظروف الصعبة واالس��تثنائية أن 
ل بعض المش��اريع واألف��كار وبعض الوظائف  نعطِّ
الحياتية األخرى. لكن، ليس باستطاعتنا االستغناء 
عن ما يمكن أن يكون لنا مصدر حياة للعقل والفكر.

ليس الطعام والش��راب والعالج هي األشياء التي ال 
نستطيع االس��تغناء عنها في حالتنا هذه، بل هناك 
أمور موازية ال تقل أهمية عنها، ولربما تسير معها 
ف��ي ذات االتج��اه. لعل م��ن أبرزها، ه��ي الثقافة. 

والتي تعتبر غذاء العقل بالدرجة األولى.
في البحرين، وفي ظل جائحة )كوفيد19(، وانشغال 

الناس بتخزي��ن الطعام والش��راب، وتأمين الغذاء 
بش��كل آمن ومس��تمر، ال يمكن لنا أيضًا أن نفوت 
أخب��ار »الثقاف��ة« ومنجزاته��ا ومكتش��فاتها وآخر 
تطوراتها. فنحن ش��عب الحضارة والثقافة قبل أن 
نكون ش��عب األطعمة. ومن هنا ال يمكن أن نغفل 
أو نتجاه��ل حركة الثقافة واآلثار في البحرين، حتى 

ولو عشنا تحت حصار أشرس األوبئة.
يوم الس��بت الفائت، أعلنت هيئة البحرين للثقافة 
واآلث��ار وخالل مؤتم��ر صحفي بّثته عب��ر اإلنترنت 
ع��ن نتائج هذه األعم��ال والجه��ود التنقيبية التي 

تّمت بالتعاون مع عدد من بعثات التنقيب الدولية 
الياباني��ة، والبريطانية، والدنماركية والفرنس��ية. 
حيث قّدم المؤتمر الصحافي كل من معالي الشيخة 
م��ي بن��ت محمد آل خليفة رئيس��ة هيئ��ة البحرين 
للثقافة واآلثار، والش��يخ خليفة بن أحمد آل خليفة 
مدي��ر إدارة المتاح��ف واآلثار بهيئ��ة الثقافة. وجاء 
ه��ذا المؤتمر الصحفي بالتزامن مع اليوم العالمي 
للمواق��ع اأُلثرية والذي يوافق 18 من أبريل من كل 

عام.
لم��ن ال يملك الوق��ت لمعرفة ما ت��م اإلعالن عنه 
خالل مؤتمر الهيئة، أو النش��غالنا بالجائحة، يكون 
من واجبنا الوطني واألخالقي كإعالميين تبيان أهم 
ما جاء خالل هذا المؤتمر الهام جدًا، لنعرف أن آخر 

مستجداتنا الثقافية. 
أعلنت معالي الش��يخة م��ي بنت محم��د آل خليفة 
بأن »أحد أكثر االكتش��افات أهمي��ة لهذا العام هو 
ما يعتقد أنه دليل عل��ى »حديقة دلمونية«. وهذا 
االكتش��اف يتماش��ى مع ما يتم تداوله من أساطير 
ب��أن دلمون »جنة مفق��ودة« وم��ع النظريات التي 
تطرح بش��كل علمي تميز دلم��ون بالخضرة والزرع 
ومي��اه الينابي��ع الوفي��رة، وأن الدراس��ات القادمة 
بون حول ه��ذه الفترة  س��تؤكد ما اكتش��فه المنقِّ
م��ن تاريخ مملكة البحرين. كما أن هناك اكتش��افًا 
أثري��ًا هام��ًا آخر ه��ذا العام ت��م التنقي��ب عنه في 

منطقة س��ماهيج في المحّرق، حيث تم الكشف عن 
مبنى يعود إلى القرن السابع الميالدي، حيث أكدت 
»ربما يكون ديرًا أو كنيس��ة. كانت س��ماهيج مركزًا 
للمس��يحية قب��ل وبعد ظه��ور اإلس��الم، ومن هنا 
نس��تدل على التاريخ الطويل للتسامح الديني الذي 

تتمع به مملكة البحرين«.
كما أكدت معالي الشيخة مي بنت محمد آل خليفة 
»بأن هناك الكثير من المكتش��فات الجديدة، وأنها 
الم��رة األولى الت��ي يقوم فيها الفري��ق الدنماركي 
بأعمال تنقيب أثرية ف��ي موقع قلعة البحرين منذ 
ع��ام 1978 ف��ي محاول��ة إلماطة اللثام ع��ن بقايا 
أثرية لم يتم كش��فها مسبقًا، إضافة إلى كشوفات 
أثرية في منطقة مقابة والتي أثمرت الكش��ف عن 
مدافن من فترة تايل��وس »حوالي القرن األول إلى 
الثان��ي قبل المي��الد«، ومن فترة دلم��ون المبكرة 
»األلفي��ة الثانية قب��ل الميالد«، إضاف��ة إلى بقايا 

مسجد ومقبرة«.
مهم��ا أربكتن��ا الجائح��ة فإنن��ا لن ننَس��ى تاريخنا 
وحضارتن��ا وإرثن��ا وتراثن��ا وثقافتنا ف��ي البحرين، 
ن  ن ألنفس��نا الغ��ذاء، كنَّا نؤمِّ فنح��ن قب��ل أن نؤمِّ
حضارتن��ا وثقافتنا. هك��ذا يقول التاري��خ، وهذا ما 
يجب أن يك��ون عليه الواقع. وفي األخير، ال يس��عنا 
سوى أن نشكر الثقافة، وسيدتها، الشيخة مي بنت 

محمد آل خليفة.

من يحل لغز فيروس »كورونا« ومتى وكيف؟ 
ال أحد يمتلك الجواب حتى اآلن لكن الجميع 

يمتلك ما يكفي من وصفات طالما استمر 
اإلصبع مربوطًا!
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 فائقة 
ومناف وجميلة

في الثالث من ديس��مبر من العام الماضي، وتحديدًا في جلس��ة مجلس 
النواب آنذاك، فاجأت وزيرة الصحة السيدة فائقة الصالح الجميع، حينما 
أعلنت وألول مرة أنها مصابة بمرض »السرطان« ومرت بتجربة المرض، 

وأنها من أكثر الناس إحساسًا وتفهمًا بمعاناة المصابين به. 
كانت تلك الجلسة تتحدث عن جهود الحكومة ضمن مساعي توفير سبل 

التشافي للمواطنين من هذا المرض الخبيث. 
تذكرت هذا الموقف للوزيرة، وأنا أتابع المؤتمر الصحافي لفريق مكافحة 
فيروس »كورونا« يوم أمس، والذي ضم كاًل من وزيرة الصحة، والطبيبين 
من��اف القحطاني وجميلة الس��لمان. تذكرت��ه وأنا أس��تمع لتصريحات 
الوزيرة، هذه المرأة الفاضلة التي ش��خصيًا كنت أفكر في التحدي الكبير 
ال��ذي تواجهه اليوم باعتبارها ضمن فريق البحرين، وكوزيرة مس��ؤولة 
ع��ن الصحة موجودة في الخطوط األمامية، كنت أفكر فيما مرت به من 
ظ��رف صحي صعب، نجحت في التغلب عليه، وهي اآلن تعمل بجد ألجل 
تج��اوز البحرين هذا الظرف الصحي العالم��ي، وكيف نحافظ على الناس 

في هذه األرض. 
نعم فكرت في قوة الجهاز المناعي لدى الوزيرة، وكيف أن ما مرت به من 
ظروف صحية، لو مر بها كثيرون لربما آثروا االنزواء واالختفاء والجلوس 
في منازلهم، غير مخاطرين بأنفسهم، لكن التاريخ يسجل للوزيرة فائقة 
الصالح إخالصها في عملها، وإيجابيتها الدائمة التي يتميز بها خطابها 
وتصريحاتها، ومس��ؤوليتها عن حقيبة وزارية هامة وحساس��ة مرتبطة 

بالناس، فيها من التركات الكثير، وفيها من األمور الكثير أيضًا. 
وألن البحرين بلد »خير« وشعبها شعب مجبول على »الخير«، فإن التقدير 
واالمتن��ان صفتان الزمتان لكل بحريني مخل��ص محب لبالده، يقدر من 
يعمل لها، ويقدر من يخلص لها، ولذا أرى أنه من الواجب تقديم الشكر 
له��ذه المرأة القوية، له��ذه المواطنة التي تعمل بج��د واجتهاد ضمن 
فريق البحرين، دون كلل أو تعب. هي إحدى الكوادر النسائية التي تفتخر 
بها مملكة البحرين، شرفتها ذات يوم في المحافل الخارجية، وهي اليوم 

تخدم وطنها بكل فخر في الداخل. 
وألننا س��لطنا الض��وء على كثير من العاملي��ن المجتهدين ضمن فريق 
البحرين، فال بد من اإلش��ارة الثنين من األطباء البحرينيين المحترمين، 
واللذي��ن باتا اليوم يمثالن لنا كمواطنين مص��در ثقة وطمأنينة حينما 
يط��الن علينا بتصريح��ات ومعلومات وإرش��ادات، يقدمانه��ا في قالب 
إيجاب��ي ملؤه التفاؤل واإليجابية، ولربم��ا لن يهضم حقهما إطالقًا منذ 
البداي��ة من خالل الناس الذين قدروا أعمالهما، وثمنوا جهودهما، لكن 
اليوم ال بد من تس��جيل ش��هادة لهما توثق في التاري��خ الوطني عبر ما 

نكتبه. 
أتحدث عن المقدم طبيب مناف القحطاني استش��اري األمراض المعدية 
بالمستشفى العسكري، والدكتورة جميلة السلمان استشارية األمراض 
المعدية بمجمع الس��لمانية الطبي اللذين قد يمثالن لنا اليوم الواجهة 
اإلعالمي��ة للك��وادر الطبي��ة الوطنية، عبر م��ا يقدمانه م��ن معلومات 
وإرش��ادات وإبراز لجهود الطواقم الطبية، ودعوات للمواطنين من ناحية 

طبية مفيدة. 
الجميل فيهما، القحطاني والسلمان، أنهما عرفا شعب البحرين وكل من 
يتاب��ع المؤتمرات الصحافية التي يوجدان فيها، عرفا كل هؤالء بمكانة 
الكادر الطبي لدى مملكة البحرين، بقدرة كفاءاتنا، بأبناء البحرين الذين 
يضعون س��المتهم على المحك حينما يتعامل��ون مع الحاالت المصابة، 
قدما ذلك بحسن تمثيلهما للجسد الطبي الذي نفتخر بجهوده وتفانيه.
هذه الشخصيات الثالث رأيت من الواجب اليوم الحديث عنها، في حديث 
قد ال يزيدهم ش��يئًا إطالقًا، فما يقدمونه خالل أزمة »كورونا« استجلب 
له��م الثن��اء والتقدير والدع��وات لجهودهم ومن يمثلون��ه من كوادرنا 
الطبية بالتوفيق والس��داد والنجاح فيما نمر به، لكنه حديث واجب يعبر 
عن الشكر والتقدير على الجهود وعلى التضحيات وعلى زرع الثقة وخلق 

اإليجابية لدى الناس. 
فائقة ومناف وجميلة، أس��ماء من ضمن عش��رات بل آالف من أبناء هذا 
الوطن، كلهم منتمون لفريق البحرين، يعملون، ويحرصون على البحرين 

وأهل البحرين، فشكرًا لكم.
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»البحرين والكويت« يرقي 7 موظفين بحرينيين لمناصب قيادية
أعلن بنك البحري��ن والكويت، عن 
ترقي��ة 7 موظفي��ن بحرينيين إلى 
منص��اب قيادب��ة، في إط��ار نهجه 
الثاب��ت والقائ��م على اس��تقطاب 
وتدري��ب البحرينيي��ن وتأهيله��م 
في مختلف التخصصات، ومواصلة 
االس��تثمار ف��ي صق��ل قدراته��م 
وبن��اء خبراتهم لتس��لم المناصب 

القيادية في البنك.
وأعل��ن البن��ك عن ترقي��ة كل من 
لمنصب مس��اعد  األحم��د  نج��وى 
المدي��ر الع��ام للموارد البش��رية، 
مس��اعد  لمنص��ب  تق��ي  وأحم��د 
معالج��ة  إلدارة  الع��ام  المدي��ر 
الدي��ون، ومحمد الري��س لمنصب 
مس��اعد المدير العام لإلس��تثمار 
الخاص��ة،  المصرفي��ة  والخدم��ات 
وحسين توراني لمنصب مدير أول 
تنفي��ذي للخزين��ة، وعب��د الرحمن 
بوحجي لمنصب مدير أول تنفيذي 
بالوكالة،  االئتم��ان  إدارة  ورئيس 
ولطيفة الس��ادة مدير أول تنفيذي 
في الخدمات المصرفية للشركات، 
وم��ي الحم��ر مدي��ر أول تنفي��ذي 

للخدمات المصرفية اإللكترونية.
التنفيذي لمجموعة  الرئيس  وقال 
س��يف:  الرحم��ن  د.عب��د  البن��ك 
ك��وادر  الترقي��ات  »اس��تهدفت 
الموظفين  ش��ابة..جميع  بحرينية 
الترقيات خاضوا  الذين ش��ملتهم 
التدري��ب  م��ن  طويل��ة  سلس��لة 

والتطوير خ��ال عملهم في البنك 
وأثبت��وا الجدارة والكف��اءة كٌل في 
مج��ال اختصاص��ه، والق��درة على 
تولي مناصب قيادية والعمل بروح 

الفريق الواحد«.
وأضاف »نحن فخ��ورون بأن يكون 
البن��ك ف��ي ص��دارة المؤسس��ات 
التي تحقق  المالي��ة والمصرفي��ة 
أعل��ى مس��تويات األداء والخدمات 
اعتمادا على كوادر وخبرات وطنية 
وصل��ت إل��ى نس��بة بحرن��ة %94 
تتضمنها نس��بة المرأة البحرينية 
ع��دد  إجمال��ي  م��ن   %40 نح��و 

الموظفين«.
التنفي��ذي  الرئي��س  ق��ال  فيم��ا 
البش��رية  الم��وارد  لمجموع��ة 
حس��ان  اإلداري��ة  والش��ؤون 
بورش��يد، أن البنك يعمل في إطار 
-2019 لألع��وام  اس��تراتيجيته 

المواه��ب  تطوي��ر  عل��ى   2021
وإعدادهم  البحريني��ة  والكف��اءات 
المس��تقبلية  القيادية  للمناص��ب 
ومضاعف��ة حج��م ووتي��رة تدريب 
المجاالت  ف��ي  الموظفي��ن خاصة 
الحيوية مث��ل الخدمات المصرفية 
االئتماني��ة واإللكترونية والتحول 

المه��م  ال��دور  لتأدي��ة  الرقم��ي. 
ف��ي النم��و واالزدهار المس��تقبلي 

للمملكة.
وأضاف »إنني س��عيد جدًا أن يكون 
للمرأة حظًا وفيرًا في هذه السلسة 
م��ن الترقي��ات ما يعك��س التزام 
البن��ك نحو تمكين الم��رأة والدفع 

بها للمناص��ب القيادية وفق مبدأ 
تكاف��ؤ الف��رص«. وأردف: »دائمًا 
كانت الكوادر المصرفية البحرينية 
راف��دًا مهمًا للبنوك والمؤسس��ات 
ونح��ن  البحري��ن،  ف��ي  المالي��ة 
فخورون بأن بنك البحرين والكويت 
يأت��ي ف��ي طليع��ة المس��اهمين 

المؤثرين في إعداد هذه الكفاءات 
والطاقات البحرينية ومنحها الثقة 
لتمكينه��ا م��ن مواصلة مس��يرة 
تط��ور القطاع المال��ي والمصرفي 
البحرين��ي والحف��اظ عل��ى مكانة 
مملك��ة البحرين كمركز مالي رائد 

على مستوى المنطقة«.

 خنجي رئيسا لقسم التمريض
بكلية العلوم الصحية والرياضية

أصدر رئيس جامع��ة البحرين أ.د.ري��اض حم����زة قرارًا 
بتعيين األس��تاذة المساعدة في قسم التمريض بكلية 
العلوم الصحية والرياضية د.لينا خنجي رئيس��ة لقس��م 

التمريض في كلية العلوم الصحية والرياضية.
وكان��ت خنج��ي ق��د التحق��ت بكلي��ة العل��وم الصحية 
والرياضية في عام 2008 بقس��م التمريض، حيث نالت 
الدكتوراه في فلس��فة التمريض من جامعة مانشستر 
بالمملك��ة المتح��دة ف��ي ع��ام 2018، وحصل��ت على 
الماجستير في تخصص صحة المرأة والطفل من جامعة 
العلوم والتكنولوجيا بالمملكة األردنية في عام 2012. 

ولدى خنجي إسهامات بحثية في علوم التمريض وصحة 
المرأة والطفل، كما أن لها مشاركات تحكيم في مجات 
علمي��ة في مج��ال التمريض، باإلضافة إلى مش��اركات 
بحثية في مؤتم��رات محلية وعالمية في مجاالت صحة 
المرأة والطفل. وتشغل خنجي حاليًا منصب مدير المركز 
المتعاون لمنظمة الصحة العالمية لتطوير التمريض  
في منطقة الشرق المتوسط، وتمثل البحرين في مركز 
البح��ث العلمي لكلي��ات التمريض في ال��دول العربية، 
وتتول��ى أيضًا، منصب نائب رئي��س جمعية التمريض 

البحرينية حاليًا. د. لينا خنجي

مدير المسرح الوطني 
يشارك عن بعد في اللجنة 

الدائمة للثقافة العربية

شارك مدير المسرح الوطنّي بهيئة البحرين للثقافة 
واآلث��ار هان��ي جمال ف��ي االجتماع عن بع��د للجنة 
الدائم��ة للثقاف��ة العربية المنبثقة ع��ن المنظمة 

العربية للتربية والثقافة والعلوم »األلكسو«. 
وناقش المش��اركون خال االجتماع الوضع الثقافي 
ف��ي البلدان العربية في ضوء إجراءات الحجر الصحي 
االحت��رازي واستش��راف الفت��رة الاحق��ة كأولويات 
للعم��ل الثقاف��ي، باإلضاف��ة إل��ى تحدي��ث الخطة 
الشاملة للثقافة العربية تطويرها في ظل األوضاع 

الطارئة.
وكانت هيئ��ة البحري��ن للثقافة واآلثار قد دش��نت 
ف��ي وق��ٍت س��ابق العديد م��ن األنش��طة الثقافية 
االلكترونية، وذل��ك في محاكاة للوضع الراهن الذي 
تس��بب في��ه فيروس كورون��ا )كوفي��د19( وضرورة 
التباع��د االجتماعي وم��ن بين ذلك توفي��ر زيارات 
افتراضية للمواقع التراثية والمتاحف في المملكة، 
باإلضاف��ة إلى تحميل العديد من الملفات الثقافية 
عل��ى الموق��ع اإللكتروني للهيئة وب��ث العديد من 
الحفات الموس��يقية التي تملك حقوق بثها وذلك 
به��دف االس��تفادة منه��ا ألكب��ر ق��در ممك��ن من 
الجمه��ور، وت��م تطوير اس��تراتيجية عمل صفحات 

الهيئة في وسائل التواصل االجتماعية.

 جامعة الخليج تحصل 
على اعتمادية المعهد العالمي لالبتكار

حصل برنام��ج الدكتوراه ف��ي إدارة االبتكار بجامع��ة الخليج العربي 
عل��ى اعتمادية المعه��د العالمي لابتكار ومق��ره الواليات المتحدة 

األمريكية.
ويعد المعهد العالمي لابتكار مؤسسة رائدة متخصصة في اعتماد 
برام��ج االبتكار ح��ول العالم، تس��عى إلى االرتقاء بمس��توى الكوادر 
البش��رية والمؤسس��ات من خال تعزيز ثقافة االبت��كار، عبر العديد 
من الخدمات االستش��ارية، والبرام��ج التدريبية، والبحوث، إضافة الى 

مراجعة واعتماد البرامج األكاديمية المتخصصة في االبتكار.
وق��ال رئيس برنام��ج إدارة االبتكار والتقنية بجامع��ة الخليج العربي 
األس��تاذ الدكتور عودة الجيوس��ي، إن حصول البرنامج على اعتمادية 
المعه��د العالم��ي لابت��كار ) GINI( يأت��ي ضمن جه��ود الجامعة 
لارتقاء المستمر بجودة مناهجها ومخرجاتها، واتباع أحدث المناهج 

وطرق التدريس الساعية لتعزيز ثقافة االبتكار.
وانطل��ق برنامج الدكتوراه ف��ي إدارة االبتكار -وال��ذي يعد البرنامج 
األول من نوعه بالمنطقة -عام 2016، س��اعيًا لتخريج كوادر قيادية 
مع��ززة بثقافة االبتكار، حيث انضم إلى البرنامج لغاية اآلن 50 طالبًا 
وطالب��ة من مختلف دول مجلس التعاون ل��دول الخليج العربية، كما 
ب��دأ البرنامج بتخريج عدد م��ن طلبته الذين انه��وا بنجاح متطلبات 

الحصول على درجة الدكتوراه في إدارة االبتكار.
عل��ى جانب متص��ل، أطلق��ت جامعة الخلي��ج العربي مؤخ��رًا مختبر 

االبت��كار الذي يس��عى لمح��اكاة التج��ارب العالمي��ة المتقدمة في 
مختب��رات االبتكار من خ��ال منهجية اس��تخدام التفكير التصميمي 
والتي تش��مل الفهم العميق لحاجات المجتمع وتطوير نماذج عملية 
لحل المعض��ات المجتمعية وتقديم خدمات للقط��اع العام، بحيث 
تحس��ن من مس��توى الحياة والدخ��ل والخدمات العام��ة من تعليم 

وصحة وخدمات مجتمعية.

محمد الريس د.عبدالرحمن سيف

عبدالرحمن بوحجيلطيفة السادةمي الحمر

أحمد تقي حسان بورشيد 

حسين توراني

نجوى األحمد
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مجتمع األعمال

»بتلكو« ترعى برنامج المسابقات الرمضاني »السارية«
أعلنت ش��ركة بتلكو ع��ن توقيع 
اتفاقي��ة تع��اون مش��ترك م��ع 
اللجنة األولمبية البحرينية، تقوم 
الشركة بموجبها برعاية برنامج 
ال��ذي  »الس��ارية«  المس��ابقات 

سُيقدم جوائز نقدية قيمة.
ويأتي »الس��ارية«، تنفيذًا لرؤية 
س��مو الش��يخ ناص��ر ب��ن حم��د 
آل خليف��ة ممث��ل جال��ة الملك 
وش��ؤون  اإلنس��انية  لألعم��ال 
الشباب مستش��ار األمن الوطني 
رئيس المجلس األعلى للش��باب 
الم��وروث  إلحي��اء  والرياض��ة، 
البحريني الشعبي بكافة أشكاله، 
حيث سينطلق على قناة البحرين 

األولى مع أول أيام ش��هر رمضان 
المب��ارك، وسيس��تمر حتى ثالث 

أيام عيد الفطر السعيد.
وقال الرئيس التنفيذي لش��ركة 
»بتلكو« ميكيل فينتر: »إنه لمن 
دواعي س��رورنا أن نكون الراعي 
الرسمي للبرنامج، الذي سُيسلط 
الض��وء عل��ى م��وروث البحري��ن 

الشعبي وتاريخها«.
وأض��اف »كونن��ا ش��ركة وطنية، 
لدع��م  دوم��ًا  نس��عى  فإنن��ا 
والمشاركة في مثل هذه البرامج 
والفعالي��ات الت��ي تس��اهم في 
تثقي��ف المجتمع ح��ول الموروث 
وزرع ه��ذه  واألصي��ل،  الش��عبي 

الثقافات لدى األجيال المتعاقبة، 
وترس��يخ قيم المواطن��ة لديهم 

وممتع��ة.  مش��وقة  بطريق��ة 
ونتمن��ى النجاح والتوفيق لطاقم 

العمل«.
م��ن جانبه، ق��ال األمي��ن العام 
للجنة األولمبية البحرينية محمد 
للتوجيه��ات  »تنفي��ذًا  النص��ف: 
الكريمة من س��مو الش��يخ ناصر 
بن حمد آل خليف��ة ممثل جالة 
اإلنس��انية  لألعم��ال  المل��ك 
وشؤون الش��باب مستشار األمن 
األعلى  المجلس  رئي��س  الوطني 
للش��باب والرياض��ة الرامية إلى 
إحي��اء الت��راث الوطني وإش��اعة 
مفاهيم وقيم الموروث البحريني 
المتن��وع بكاف��ة أش��كاله يس��ر 

البحريني��ة  األولمبي��ة  اللجن��ة 
ولجنة رياضات الموروث الشعبي 
التع��اون مع ش��ركة بتلكو التي 
تتمتع بشراكة مجتمعية فّعالة 
بدع��م كاف��ة أنش��طة المجتمع 

البحريني«.
وأردف »كم��ا ُيس��عدنا أن نقدم 
وال��ذي  م��رة،  ألول  البرنام��ج 
ُيش��كل امتدادًا لرياضة الموروث 
الش��عبي، كونه يهدف إلى إحياء 
األصيل��ة،  البحريني��ة  الهوي��ة 
وإثراء معرفة الناش��ئة والشباب 
أجدادهم،  وتاري��خ  تراثه��م  عن 
الكري��م  للجمه��ور  ونتمن��ى 
االس��تمتاع بمش��اهدة البرنامج 

وترقب مفاجأته«.
ومن ش��أن البرنامج أن ُيس��اهم 
بنش��ر ثقافة الموروث الش��عبي 
البحري��ن  ب��ه  تش��تهر  ال��ذي 
واس��تعراض تاريخه��ا العري��ق، 
عبر تسليط الضوء على مستوى 
البري��ة  الم��وروث  الرياض��ات 
البحريني��ة  والبحري��ة، والمه��ن 
الش��عبية،  واألمث��ال  القديم��ة، 
والمعال��م التراثي��ة، إضافة إلى 
تاريخ العائلة المالكة الكريمة. 

كم��ا س��يتطرق البرنامج للعديد 
من الموروثات الش��عبية، عاوة 
بالمفردة  الن��اس  عل��ى تذكي��ر 

البحرينية القديمة.

 ميكيل فينتر
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مدير المبيعات والعالقات العامة

»اتقدرون«؟

قيل ل��ي على ماذا تس��تندين ف��ي تفاؤلك فيما يتعل��ق بموضوع 
العمالة األجنبية ومعالجة الخلل الذي تسببت فيه في سوق العمل؟
ثم اشتغلت ماكنة التحبيط لتؤكد لي استحالة المعالجة الجذرية، 

وبأنه ال فائدة من الكتابة.
قيل هذه المش��كلة أزلية وليس��ت جديدة، فما الجدي��د هذه المرة 

والمختلف مما يدعك تتفاءلين بالتصحيح الجذري؟
قيل لم ولن يتغير الوضع، هذه العمالة لها سوقها ولها منتفعوها 
وتجارها وكل س��نة يزيد نفوذهم وتتس��ع شبكتهم، ولهم أفرع في 

كل دول الخليج، إنه داء خليجي مستفحل بامتياز.
قي��ل إن في��روس كورونا أجبرهم عل��ى إحصاء أعداده��م فعليًا ألن 
الوباء انتش��ر بينهم، فيروس كورونا أجبرهم على معرفة عناوينهم 
ال أكث��ر وال أقل، وق��د كانوا بال عناوين ثابت��ة يدخلون ثم يذوبون 
في الس��وق، أما َمن جلبهم وأدخلهم وس��رحهم في الش��ارع فليس 
بمجه��ول ومعلوم ومعروف، فال يدخل أح��د البلد إال وهناك صاحب 
س��جل تجاري أدخل تل��ك العمالة تحت مظلته، وهناك اآلن س��وق 
كبيرة جدًا داخل السوق للمتاجرة بهذه العمالة يتكدسون في بيوت 
قديمة ويتناوبون على النوم على الس��رير الواحد، هل تعتقدين أن 

هناك إرادة تستطيع معالجة هذا الداء المستفحل؟ 
ما س��يحدث أنك سترين معالجة سطحية للمشكلة -كالعادة- ربما 
تس��فير كم ألف ل��ذر الرماد في العي��ون، ليظهر وكأن��ه في حركة 
تصحي��ح ومن ث��م تعود األم��ور على م��ا كانت عليه في الس��ابق، 
المعالجة الجذرية غير مطلوبة ولن تتم، ألننا نتحدث عن عش��رات 
اآلالف، وهن��اك أعداد لم تحصر بع��د، ولم يكتمل العد والرقم يزيد 
ويقت��رب ربما من المائة ألف عمالة لس��نا بحاج��ة لها يقتات من 
ورائها بضعة »أنفار« يس��تلمون المقس��وم س��نويًا من كل رأس، 
ويتركونهم يس��رحون، بال عنوان وبال تأمين وبال التزام، وسيمرون 
كالش��عرة من العجين ولن يدفعوا تكاليف إيوائهم ولن يساهموا 

اآلن في عزلهم وتسفيرهم، فعلى ماذا تستندين في تفاؤلك!!
المطل��وب اآلن أمر كبير وليس عالجًا س��طحيًا فه��ل تعتقدين أننا 

سنقوم بهذا التصحيح؟ هل نملك إرادة مواجهة هذا الغول؟
المطلوب اآلن من بعد جمعهم وعزلهم وإيوائهم وإعاش��تهم إلى 
أن تفت��ح المطارات وذلك يحتاج مفاوض��ات مع حكوماتهم وإقامة 
جس��ر ج��وي م��ن الطائ��رات لنقلهم فنح��ن سنكتش��ف اآلن مثلما 
اكتش��فت الكويت والس��عودية واإلمارات أن العدد أكبر بكثير مما 

كنا نتصور! فهل نملك ميزانية مثل هذا المشروع الضخم؟
وم��ن ث��م المطلوب وهذا ه��و األهم محاكمة من تس��بب في هذه 
الكارث��ة الوطني��ة، فه��ل نمل��ك إرادة تحقيق مثل ه��ذه اإلجراءات 

الصارمة؟
ثم المطلوب وضع خطة ش��مولية لما بعد التس��فير لمعالجة هذا 
الخلل الجس��يم وتصحيح السوق من جديد، من تشريعات وعقوبات 
ومعايير واش��تراطات وقدرة على تنفيذ تلك الش��روط، فهل نملك 

الرغبة واإلرادة والقدرة على إصالح سوق العمل فعاًل؟
قلت وقد ثقل كاهلي

ربما
ولعل وعسى

وقد 
ربما من ملك حزمًا وصرامة وق��وة مواجهة هذه الجانحة العالمية 
يس��تطيع أن يكمل بقوة المس��اندة الملكية السامية أن يغلق هذا 
الملف وينهيه بهذا اإلنجاز الضخم، وليتأكد أن ش��عب البحرين كله 

سيقف مساندًا له.

»واتساب« ينافس »زووم« خالل أيام؟
يعيش تطبيق الملياري مستخدم على موعد مع تحديث ثوري سيصدر في 

األيام المقبلة، وفق ما ذكرته صحيفة »إكسبريس« البريطاني.
ووفقًا للصحيفة، سيجعل التحديث القادم التطبيق منافسًا قويًا لتطبيقات 

»زووم« و»فيس تايم« و»هاوس بارتي«.
كما تس��مح هذه التطبيقات لمجموعة كبيرة من األش��خاص بالتراس��ل 
بالص��وت والصورة وبجودة عالية، بينما تقتصر المكالمات الجماعية في 

واتساب على أربعة أفراد فقط.
ومن المنتظر أن يرفع تطبيق »واتس��اب« بتحديثه الجديد، الحد األقصى 
لعدد األش��خاص الذين يش��اركون في مكالمات الفيديو الجماعية، فيما 
لم ُيكش��ف بعد العدد اإلجمال��ي. كما من المحتم��ل أن يكون التحديث 
متاحا لمس��تخدمي »آيفون« فقط، على أن يصل لمستخدمي »آندرويد« 

مستقباًل.
ويعد تطبيق واتس��اب باألساس تطبيقًا للمراسلة النصية ُيستخدم على 
نطاق واس��ع مع أكثر من ملياري مس��تخدم حول العال��م، وقدم التطبيق 
المكالمات الصوتية والفيديوية قبل عامين، وحافظ دائًما على حد أعلى 

يصل إلى 4 مستخدمين، وهو أقل بكثير مما يقدمه بعض المنافسين.

دون صخب.. ملكة بريطانيا تتم 94 عامًا
تت��م الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا 94 عامًا، الثالثاء، 
لكن إجراءات العزل العام بسبب تفشي فيروس كورونا 

ستحول دون إقامة احتفاالت صاخبة بهذه المناسبة.
وع��ادة م��ا تقض��ي إليزابيث، أكب��ر ملوك العالم س��نًا 
وأطولهم بقاء على العرش، عيد ميالدها في خصوصية 
دون الكثي��ر م��ن االحتف��االت العامة، لكن المناس��بة 
س��تمر دون صخ��ب على نحو أكب��ر هذا العام بس��بب 
تفش��ي الفيروس. وج��رت العادة أن تش��هد بريطانيا 
مراسم تحية الس��الح بمناس��بة أعياد الميالد الملكية 

والذكرى الس��نوية، حيث ُتطلق طلقات فارغة من عدة 
مواق��ع في لن��دن، إال أن الملك��ة استش��عرت أن هذه 
المراس��م لن تكون الئقة هذا العام ف��ي ظل الظروف 
الحالي��ة. وتش��ير أح��دث أرقام رس��مية إل��ى أن حوالي 
16 أل��ف بريطان��ي مص��اب بفي��روس كورون��ا توف��وا 
في المستش��فيات وه��ي خامس أعل��ى حصيلة وفيات 
بالمرض على مس��توى العالم. ودخلت البالد األس��بوع 
الرابع من العزل العام وهناك أوامر لمعظم الش��ركات 

بغلق أبوابها وللمواطنين بالبقاء في منازلهم.

»الصحة العالمية« تحسم جدل
نقل »طعام الديليفري« لـ»كورونا«

مع استمرار تفشي فيروس كورونا حول 
العالم، تزداد مخاوف الناس من انتقال 
العدوى عبر المشتريات أو األطعمة أو 

حتى أكياس السوبر ماركت وغيرها.
ولع��ل الس��ؤال األب��رز ال��ذي يداهمنا 
مباش��رة، ه��و ه��ل ينق��ل »الطعام« 
مثاًل الذي نطلبه عب��ر خدمة التوصيل 

»الديليفري« العدوى؟
لإلجاب��ة على هذا الس��ؤال الذي يؤرق 
ماليين الن��اس حول العال��م، أوضحت 
منظم��ة الصح��ة العالمية ف��ي فيديو 

قصي��ر على حس��ابها عل��ى تويتر تلك 
النقط��ة. وقالت الطبيب��ة مها طلعت، 
المستش��ار اإلقليم��ي ف��ي المنظم��ة 
العالمي��ة إن في��روس كورونا ال ينتقل 

عبر الطعام.
أم��ا بالنس��بة ل��أكل الذي يس��لم عبر 
ع��ن  االبتع��اد  فيفض��ل  الديليف��ري 
الش��خص الذي يجل��ب الطع��ام بمتر 
ونص��ف أقله��ا، وم��ن ثم يج��ب إخراج 
األكي��اس  م��ن  والتخل��ص  الطع��ام، 
مباش��رة، بعده��ا يجب غس��ل اليدين 

جيدًا، وتناول ما طلبناه دون هلع.
كم��ا أوضح��ت أن��ه يستحس��ن رم��ي 
أكياس الديليفري مباش��رة، ال غس��لها 
أو تعقيمها.أم��ا بالنس��بة للفواكه أو 
الخضار، فأشارت إلى أنه يكفي غسل ما 
نود تناوله جيدًا. وفيما يتعلق بأسطح 
المن��زل، أك��دت على وج��وب تنظيفها 
كامل��ة بالماء والصاب��ون، مضيفة أن 
على من ينظفها ارتداء قفازات ثقيلة، 
كم��ا يمكن بعد ذلك مس��حها بالكلور 

المخفف.

Wed 22 Apr 2020  |  السنة 15  |  العدد 5247   |  األربعاء 29 شعبان 1441هـ

»األرصاد«: أمطار رعدية وهبات شديدة السرعة
ذكرت إدارة األرصاد الجوية بوزارة المواصالت 
واالتصاالت أن الطقس المتوقع مساء اليوم 
س��يكون غير مس��تقر م��ع فرصة لتس��اقط 
أمطار متفرقة قد تكون رعدية أحيانًا يتحول 
إلى غائم جزئيًا غدًا، محذرة من أمطار رعدية 

وهبات شديدة السرعة.
وس��تكون الرياح متقلبة االتج��اه من 5 إلى 
10 عق��د مع هبات تصل إلى 30 عقدة أحيانًا 
خالل الليل، وتحذر م��ن أمطار رعدية وهبات 

شديدة السرعة.

وس��يكون ارتفاع الموج من قدم إلى 3 أقدام 
ويص��ل إل��ى 7 أقدام ف��ي عرض البح��ر أثناء 
الهب��ات. أم��ا درجة الح��رارة العظم��ى 31ْم 
والصغرى 22ْم. وس��تكون الرطوبة النسبية 

العظمى 90% و الصغرى %35.

الطب يصارع فيروس »كورونا« في لعبة الشطرنج، والعالم بأسره ينتظر النتيجة
تصوير: علي محمد جناحي
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المنامة- بنا

البحرين تهنئ 
الملكة اليزابيث 

بعيد ميالدها

بعث عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد 
بن عيسى آل خليفة، ورئيس الوزراء صاحب 
آل  سلمان  بــن  خليفة  األمــيــر  الملكي  السمو 
خليفة، وولي العهد نائب القائد األعلى النائب 
األول لرئيس مجلس الــوزراء صاحب السمو 
خليفة،  آل  حــمــد  بــن  ســلــمــان  األمــيــر  الملكي 
المتحدة  المملكة  ملكة  ــى  إل تهنئة  بــرقــيــات 
ــيــســة الــكــومــنــولــث  وايـــرلـــنـــدا الــشــمــالــيــة ورئ
الثانية،  الــيــزابــيــث  الملكة  الــجــاللــة  صــاحــبــة 
أعربوا  جاللتها،  ميالد  عيد  ذكــرى  بمناسبة 
فيها عن أطيب تهانيهم وتمنياتهم لها بموفور 

الصحة والسعادة بهذه المناسبة.

سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتومجاللة الملك سمو أمير دولة الكويت خادم الحرمين الشريفين
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العاهل يتبادل التهاني مع خادم الحرمين 
وأمير الكويت وحاكم دبي وولي عهد أبوظبي

جـــرى اتصال هاتفي بيـــن عاهل البالد 
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى 
العربيـــة  المملكـــة  آل خليفـــة وعاهـــل 
الســـعودية الشـــقيقة خـــادم الحرميـــن 
الشـــريفين الملك سلمان بن عبد العزيز 
التهانـــي  تبـــادل  فيـــه  تـــم  ســـعود،  آل 
حلـــول  قـــرب  بمناســـبة  والتبريـــكات 

شـــهر رمضان الكريم، داعييـــن المولى 
ســـبحانه أن يعيـــد هذه المناســـبة على 
الشـــعبين والبلديـــن الشـــقيقين بالخير 
والرفعـــة والتقـــدم واألمتيـــن العربيـــة 

واالسالمية بالعزة والسؤدد والمنعة.
كما جـــرت اتصاالت هاتفية بين جاللة 
الملـــك وكل مـــن أميـــر دولـــة الكويـــت 
صاحب الســـمو الشـــيخ صبـــاح األحمد 

الجابـــر الصبـــاح، ونائـــب رئيـــس دولة 
رئيـــس  المتحـــدة  العربيـــة  اإلمـــارات 
مجلـــس الـــوزراء حاكـــم دبـــي صاحب 
الســـمو الشـــيخ محمـــد بـــن راشـــد آل 
مكتـــوم، وولـــي عهـــد أبوظبـــي نائـــب 
القائـــد األعلى للقوات المســـلحة بدولة 
اإلمـــارات العربيـــة المتحـــدة صاحـــب 
السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وتـــم فـــي االتصـــاالت تبـــادل التهانـــي 
والتبريكات بمناســـبة قرب حلول شهر 
رمضـــان المبـــارك، داعيـــن المولـــى عـــز 
وجـــل أن يعيد هذه المناســـبة المباركة 
على مملكة البحرين وعلى هذه الدول 
الشـــقيقة بالمزيد من االزدهار والرفعة 
العربيـــة  األمتيـــن  وعلـــى  والتقـــدم، 

واإلسالمية بالخير واليمن والبركات.

المنامة - بنا

“الغرفة” ممتنة لدعم سمو رئيس الوزراء

صاحـــب  الـــوزراء  رئيـــس  تلقـــى 
الســـمو الملكـــي األميـــر خليفـــة بن 
ســـلمان آل خليفة، برقية شـــكر من 
النائب األول لرئيـــس غرفة تجارة 
وصناعـــة البحريـــن خالـــد نجيبي؛ 
بمناســـبة تشرفه بلقاء سمو رئيس 
الـــوزراء األحـــد الماضي بمجلســـه 
ســـموه  بمواقـــف  مشـــيًدا  العامـــر، 
الداعمـــة والمســـاندة للغرفـــة فـــي 

مختلف األوقات والظروف.
ورفـــع فـــي برقيتـــه أســـمى آيـــات 
الشـــكر والتقدير وعظيـــم االمتنان 
إلـــى صاحب الســـمو الملكي رئيس 

الـــوزراء؛ لمـــا أبـــداه ســـموه خـــالل 
الغرفـــة،  لـــدور  دعـــم  مـــن  اللقـــاء 
واصفـــا اللقاء بأنه فرصـــة عظيمة 
لالســـتماع إلـــى توجيهاتـــه ســـموه 
الكريمـــة، فيمـــا يخـــص تقوية دور 
الغرفـــة فـــي النهـــوض باالقتصـــاد 
القيـــام  مـــن  وتمكينهـــا  الوطنـــي، 
بدوره المحوري في عملية التنمية 

المستدامة.
وشـــدد النائـــب األول للغرفـــة على 
أن حرص ســـموه االلتقاء برجاالت 
الغرفة له دور فاعل في تأكيد رغبة 
التشـــاور واالســـتماع  فـــي  ســـموه 
آلراء وأفـــكار وتصـــورات األســـرة 
التجاريـــة والصناعيـــة، منوًهـــا بأن 

لقـــاء ســـموه لـــه وقـــع عظيـــم فـــي 
النفـــوس ويجـــدد األمـــل بمرحلـــة 
بمســـتقبل  تبشـــر  وعطـــاء  عمـــل 

العمـــل  ينتظـــر  وزاهـــر  مشـــرق 
االقتصادي والتجاري بالمملكة.

الكريمـــة  ســـموه  لفتـــة  إن  وقـــال 
مـــا  كل  بحـــث  ضـــرورة  بتأكيـــد 
يخص القطـــاع االقتصادي ويدعم 
مســـيرته المســـتقبلية لها بالغ األثر 
الطيب على الجميع، وهو تشـــريف 
عظيـــم للغرفـــة واألســـرة التجارية 
الغرفـــة  أن  مؤكـــًدا  والصناعيـــة، 
ســـتظل دوًمـــا ممتنة لدعم ســـموه 
ومعتـــزة بتوجيهاتـــه الداعيـــة إلى 
ضرورة تكاتـــف الجهـــود وتكاملها 
رســـالتها  تأديـــة  فـــي  لتســـتمر 
فـــي  الريـــادي  دورهـــا  ومواصلـــة 

القطاع الخاص.

المنامة - بنا

ــاع لــتــوجــيــهــات ســمــوه ــم ــاســت ــة عــظــيــمــة ل ــرص ــاء ف ــق ــل نــجــيــبــي: ال

سمو رئيس الوزراء

المنامة - بنا

جـــرى اتصـــال هاتفـــي بيـــن رئيـــس 
الملكـــي  الســـمو  صاحـــب  الـــوزراء 
االميـــر خليفـــة بن ســـلمان آل خليفة 
الشـــقيقة  الكويـــت  دولـــة  وأميـــر 
صاحب السمو الشيخ صباح األحمد 
الجابـــر الصبـــاح، تـــم خاللـــه تبـــادل 
التهانـــي والتبريكات بمناســـبة قرب 
حلول شـــهر رمضان المبـــارك داعين 

هللا تعالـــى أن يعيـــد هـــذه المناســـبة 
علـــى البلدين والشـــعبين الشـــقيقين 

باليمن والبركات.
كمـــا أشـــاد ســـموهما بعمـــق روابـــط 
االخـــوة والمحبـــة التـــي تجمـــع بين 
البلديـــن والشـــعبين الشـــقيقين، وما 
يشـــهده التعـــاون بينهمـــا مـــن تطور 

ونماء على مختلف االصعدة.

سمو رئيس الوزراء يتبادل 
التهاني مع أمير الكويت

 المنامة - بنا

جـــرى اتصال هاتفـــي بين رئيس 
الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكي 
آل  ســـلمان  بـــن  خليفـــة  األميـــر 
بدولـــة  العهـــد  وولـــي  خليفـــة 
الكويـــت صاحب الســـمو الشـــيخ 
نـــواف األحمـــد الجابـــر الصبـــاح، 
تبـــادال ســـموهما خاللـــه التهانـــي 

والتبريكات بمناسبة قرب حلول 
شهر رمضان المبارك، داعيين هللا 
العلي القدير أن يعيد هذه األيام 
المباركة على البلدين والشـــعبين 
والبـــركات،  بالخيـــر  الشـــقيقين 
وأن يعـــم الخير واألمان شـــعوب 

األمتين العربية واإلسالمية.

... وسموه يتبادل التهاني
 مع ولي العهد الكويتي

المنامة - وزارة المالية واالقتصاد

شارك وزير المالية واالقتصاد الوطني 
الشـــيخ ســـلمان بن خليفـــة آل خليفة 
فـــي االجتمـــاع )111( للجنـــة التعاون 
المالـــي واالقتصادي والـــذي تم عقده 

أمس عبر تقنية االتصال المرئي.
التدابيـــر  مســـتجدات  بحـــث  وتـــم 
والجهـــود االحترازية التـــي قامت بها 
الـــدول األعضـــاء لتنفيـــذ اإلجـــراءات 
تبعـــات  مـــع  للتعامـــل  الوقائيـــة 
فيروس كورونـــا )كوفيـــد19-( والحد 
فـــي  الثقـــة  وتعزيـــز  انتشـــاره  مـــن 
اقتصـــادات دول المجلـــس وتحقيـــق 
االســـتدامة الماليـــة، كما بحـــث وزراء 
الماليـــة اإلجـــراءات الالزمـــة لضمـــان 
تدفـــق الســـلع والخدمـــات األساســـية 
وتحفيـــز  والمقيميـــن  للمواطنيـــن 
االقتصاديـــة  واألنشـــطة  االقتصـــاد 
الخـــاص  القطـــاع  ودعـــم  المتأثـــرة 

وتمكينه من القيام بدوره في التنمية 
وتعزيز النمو االقتصادي.

قـــرارات  تنفيـــذ  اللجنـــة  تابعـــت  كمـــا 
المجلس األعلى لمجلس التعاون لدول 
الخليـــج العربيـــة في دورتـــه األربعين 
المنعقدة في ديسمبر 2019 والمتعلقة 
بلجنـــة التعـــاون المالـــي واالقتصادي، 
إضافـــة إلى متابعـــة قـــرارات اجتماع 
المالـــي واالقتصـــادي  التعـــاون  لجنـــة 

)110( وبحث تطورات برنامج تحقيق 
الوحـــدة االقتصادية بين دول مجلس 
التعاون واالتفاق على المواضيع التي 
سيقدم صندوق النقد الدولي دراسات 
بشـــأنها في االجتماع المشـــترك للجنة 
التعـــاون المالـــي واالقتصـــادي ومدير 
كمـــا  الدولـــي،  النقـــد  صنـــدوق  عـــام 
اعتمـــدت اللجنـــة توصيـــات وقرارات 

محاضر اللجان ذات العالقة.

وزير االقتصاد يشارك في اجتماع التعاون المالي الخليجي

ضمان تدفق السلع األساسية للمواطنين

المنامة - وزارة الداخلية

ســـمو  الجنوبيـــة  محافـــظ  برعايـــة 
الشـــيخ خليفـــة بـــن علـــي بـــن خليفـــة آل 
خليفـــة، اختتمـــت المحافظـــة المشـــروع 
والـــذي   ”3 الخيـــر  ماجلـــة  االســـتثنائي” 
انطلـــق مطلع أبريل الجـــاري بنجاح مميز 
وعطاء مثمر مع قرب حلول شهر رمضان 
المبارك، حيث استفاد منه ما يقارب 700 
أســـرة في 15 منطقة بنطـــاق المحافظة.

وأكد سمو المحافظ استمرارية المشروع 
“ ماجلة الخير” في نســـخته الرابعة العام 
القـــادم بـــإذن هللا، لما حققه في نســـخته 
الثالثة ضمن المشاريع المجتمعية الرائدة 
التـــي تتبناهـــا المحافظـــة الجنوبيـــة في 
تعزيز المشـــاركة والتواصل مـــع األهالي، 
والتي تحـــرص المحافظة علـــى تنفيذها 
لتحقيـــق القيـــم الســـامية لتعاليـــم الدين 

أواصـــر  وتوطيـــد  الحنيـــف،  اإلســـالمي 
التقارب مع أفراد المجتمع.

يشـــار إلى أن مشـــروع “ماجلـــة الخير 3” 
يعـــد مشـــروع إفطـــار صائـــم فـــي صورة 
مغايـــرة، حيـــث يلبـــي كافـــة مســـتلزمات 
الشـــهر الفضيل لألهالي لتحقيق التكافل 
المعانـــي  بأســـمى  المجتمعـــي  والعطـــاء 

والصور.

سمو محافظ الجنوبية: المشروع مستمر في نسخته الرابعة العام المقبل

700 أسرة استفادت من “ماجلة الخير 3”

ال تأثير لـ “كورونا” على مشاريع البنية التحتية
الزمني الجدول  وفــق  تسير  الصحي  والصرف  الطرق  أعمال  خلف: 

صرح وزير األشـــغال وشؤون البلديات 
والتخطيـــط العمراني عصـــام خلف بأن 
مشـــاريع البنية التحتيـــة في القطاعات 
المبانـــي،  الصحـــي،  الصـــرف  )الطـــرق، 
البلديـــات( لن تتوقـــف على أثر فيروس 
وفـــق  تســـير  األعمـــال  وأن  كورونـــا، 
الجـــدول الزمني، مشـــدًدا على ضرورة 
باتخـــاذ  المقـــاوالت  شـــركات  التـــزام 
والوقائيـــة  االحترازيـــة  اإلجـــراءات 
مختلـــف  بمواقـــع  العامليـــن  لحمايـــة 
ســـالمتهم،  علـــى  والحفـــاظ  المشـــاريع 
تماشـــيًا مـــع أهـــداف الحملـــة الوطنيـــة 

لمكافحة فيروس كورونا. 
اتخـــاذ  إلـــى  الشـــركات  خلـــف  ووجـــه 
باتبـــاع  كافـــة  الالزمـــة  االحتياطـــات 

تعليمات وزارة الصحة وديوان الخدمة 
المدنيـــة والتأكيـــد على ضـــرورة قياس 
تلـــك  فـــي  للعامليـــن  الحـــرارة  درجـــه 
المشاريع سواء من مهندسي ومشرفي 
الوزارة أو من عمال شركات المقاوالت، 
والتزامهـــم بارتـــداء األقنعـــة وكمامات 

مواقـــع  فـــي  التواجـــد  أثنـــاء  الوجـــه 
المشـــاريع، وترك مسافة متر بين عامل 
وآخر، باإلضافة إلى ضرورة نشر الوعي 

للحد من انتشار فيروس كورونا. 
باشـــرت  الـــوزارة  أن  إلـــى  وأشـــار 
وبالتنسيق مع شـــركات النظافة باتخاذ 

النظافـــة  لعمـــال  الفحـــص  إجـــراءات 
وكذلك فصل العمال في مواقع سكنهم 
مـــن خـــالل توزيعهـــم علـــى عـــدد مـــن 
المبانـــي إلى جانب اعتماد الكنس اآللي 
وإزالة المخلفات آليا. كما قامت الوزارة 
والمرافـــق  األســـواق  بتطهيـــر وتعقيـــم 
العامة والشوارع بصورة دورية شاملة.

وأكد الوزير توقف شؤون البلديات عن 
اســـتالم أي مبالـــغ مالية بالدفـــع النقدي 
وإنمـــا ســـيكون الدفع لجميـــع الخدمات 

عن طريق أجهزة سداد أو باإلنترنت.
وعلى صعيد السوق المركزي فإن أمانة 
العاصمـــة اتخذت عـــددا من اإلجراءات 
فـــي  العامليـــن  لحمايـــة  االحترازيـــة 

السوق.

المنامة - وزارة األشغال

مدينة عيسى - وزارة العمل

 اســـتمرارا للجهـــود الوطنية للحد من انتشـــار فيروس كورونا )كوفيـــد 19(، أطلقت 
وزارة العمـــل والتنمية االجتماعية مبادرتهـــا الوطنية لصناعة كمامات بأيٍد بحرينية 
تـــوزع مجانا لكافة المواطنين والمقيمين في البحرين، ويتم إنتاجها من قبل )200( 

أسرة ومتدربة من خريجات الدورات التدريبية في المراكز االجتماعية.
وأوضحت مديرة إدارة تنمية األســـرة والطفولة بالوزارة عائشـــة الزايد أن المبادرة 
الوطنيـــة تهـــدف إلى إنتـــاج 100 ألف كمام في شـــهر وتوزع مجانا علـــى المواطنين 
والمقيمين، حيث سيتم إنتاج 50 كماما في اليوم بمعدل 250 أسبوعيا، مشيرة إلى 
أن اإلنتاج ســـيكون في منزل األســـرة المنتجـــة أو في الوحـــدات اإلنتاجية بالمراكز 

االجتماعية.

200 أسرة منتجة تنتج 100 ألف كمامة



بيانات الخبر
اليوم

التاريخ
الخبر

جهة النشر
الصفحة

العدد
الرابط اإللكتروني

أكد ولي العهد نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير ســلمان بن حمد 
آل خليفــة أن المجتمــع البحرينــي بعمــق تماســكه وقوة تعاضده أثبت أن المصلحة العليــا للوطن فوق كل اعتبار، وأن 
الحفاظ على صحة وسالمة المواطنين والمقيمين هي أولوية تجدد العزم دوًما لتسخير جميع اإلمكانات أمام أبناء 
الوطن ليواصلوا مســيرتهم بكل عزيمة للتصدي لفيروس كورونا )COVID-19(، منوًها ســموه بأن اســتمرار مشــاركة 
المجتمع الواعي بتنفيذ التوجيهات والقرارات الصادرة هو أساس نجاح فريق البحرين في مختلف جهوده المبذولة.

وقال ســـموه إن لشـــهر رمضـــان الفضيل 
مكانة رفيعة في نفـــوس الجميع، ونحن 
مقبلـــون عليه هـــذا العـــام والعالم يعيش 
ظرًفـــا اســـتثنائًيا فـــي مواجهـــة فيروس 
كورونـــا )COVID-19(، وكلنـــا ثقـــة بأبناء 
الوطـــن ووعيهـــم الذي أثبتـــوا من خالله 
التـــي  االحترازيـــة  اإلجـــراءات  فاعليـــة 
تم اتخاذهـــا حتى اليوم، وســـنعمل على 

تكثيف هذه اإلجراءات بما يضمن صحة 
وســـالمة الجميع ليكون رمضـــان فرصة 
لتجســـيد القيـــم الروحية للشـــهر المبارك 

بين أفراد األسرة الواحدة.
تـــرؤس ســـموه امـــس  لـــدى  جـــاء ذلـــك 
بعـــد  عـــن  التنســـيقية  اللجنـــة  اجتمـــاع 
بحضـــور أعضـــاء اللجنـــة، إذ اســـتعرض 
الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس 

رئيـــس  برئاســـة   )COVID-19( كورونـــا 
المجلـــس األعلى للصحـــة الفريق طبيب 
الشـــيخ محمـــد بـــن عبـــدهللا آل خليفـــة 
تقريـــًرا عـــن اإلجـــراءات االحترازية وما 
تـــم اتخاذه مـــن تدابير وقائية تتماشـــى 
للفيـــروس،  العالميـــة  المســـتجدات  مـــع 
إلـــى جانب مســـتجدات مســـارات العمل 

سمو ولي العهد يترأس اجتماع اللجنة التنسيقيةالمختلفة.

المنامة - بنا

منع إقامة المجالس الرمضانية والقرقاعون وموائد اإلفطار الجماعية
سمو ولي العهد: سنعمل على تكثيف اإلجراءات لضمان صحة الجميع
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تنفيًذا لتوجيهات اللجنة التنســـيقية برئاسة 
ولي العهـــد نائب القائد األعلـــى النائب األول 
الســـمو  صاحـــب  الـــوزراء  مجلـــس  لرئيـــس 
الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفة، 
وعلـــى ضـــوء تطبيـــق اإلجـــراءات الوقائيـــة 
انتشـــار  مـــن  للحـــد  االحترازيـــة  والتدابيـــر 
فيروس كورونا )كوفيد 19(، أكد وزير العمل 
والتنمية االجتماعية جميل حميدان، تكثيف 
العاملـــة  المنشـــآت  لمراقبـــة  الـــوزارة  جهـــود 
فـــي القطـــاع الخـــاص والوقـــوف علـــى مدى 
التزامهـــا بجميـــع التعليمـــات الرســـمية خالل 
هـــذه الفتـــرة االســـتثنائية لتعزيـــز الســـالمة 
والصحـــة المهنيـــة فـــي مواقع العمـــل.  وفي 
هذا الســـياق، حث حميدان أصحاب األعمال 
على تكثيـــف جهودهم الوقائيـــة وتدابيرهم 
االحترازية؛ لضمـــان حماية العمال من خالل 
تقليـــل عـــدد العمـــال فـــي أماكن العمـــل وفي 
وسائل المواصالت المستخدمة لنقل العمال، 
وااللتـــزام بمعاييـــر التباعـــد االجتماعي وفًقا 
لتعليمـــات وزارة الصحـــة، مشـــدًدا علـــى أنـــه 
لـــن يتـــم التهاون مع المنشـــآت التـــي ال تلتزم 
بضمان ســـالمة وصحة العمـــال، الفًتا إلى أن 
وزارة العمـــل والتنميـــة االجتماعيـــة قامـــت 
طاقـــم  يضـــم  متخصـــص  فريـــق  بتشـــكيل 
متكامـــل مـــن مشـــرفي ومهندســـي الســـالمة 
المهنيـــة؛ بهدف تكثيف التواصل مع مختلف 
المنشـــآت؛ للتأكد من تفعيـــل المادة القانونية 
الخاصـــة بتشـــكيل لجـــان للســـالمة والصحة 
المهنيـــة فـــي مواقع العمـــل، إذ تـــم التواصل 
مع تلك المنشـــآت بشأن اإلجراءات التي يتم 
اتخاذهـــا لمكافحة انتشـــار فيـــروس كورونا، 

فضـــاًل عـــن التقيـــد بلبـــس كمامـــات الوجـــه 
المرافـــق  فـــي  الصحيـــة  المعاييـــر  وتطبيـــق 

واالستراحات وغيرها. 
 وذكر الوزير حميدان أن الوزارة تابعت قيام 
المنشـــآت بتعقيـــم 593 مســـكًنا مـــن مســـاكن 
عمالهـــا مع تخصيص مســـاحة خاصة للحجر 
االحتـــرازي فـــي هـــذه المســـاكن، كمـــا قامت 
الـــوزارة بالتواصـــل مـــع 537 موقـــع عمل في 
مـــن  للتأكـــد  عديـــدة؛  ومؤسســـات  شـــركات 
تعقيمها باســـتمرار، مشـــيًدا في هذا الســـياق 

اإلجـــراءات،  بهـــذه  الملتزمـــة  بالمنشـــآت 
ومؤكًدا أهمية تعزيز الوعي بين جميع فئات 
العمـــال بطرق الوقاية مـــن األمراض المعدية 
والســـارية، مشـــيًرا إلـــى حرص الـــوزارة على 
تفعيـــل اإلجـــراءات االســـتباقية التي تســـهم 
في مكافحة العدوى ســـواء في مواقع العمل 
أو مساكن العمل. كما حث حميدان المنشآت 
في القطاع الخاص بتفعيل العمل من المنزل 
قدر المســـتطاع خصوصا في الوظائف التي 
يمكن إدارتها من المنزل؛ من أجل تقليل عدد 

العمال في مواقع العمل مع مراعاة عدم تأثر 
العملية اإلنتاجية بالمنشـــأة، مؤكًدا أن وجود 
الوســـائل الوقائية مثل الكشـــف عن الحرارة 
بشـــكل يومـــي ووضـــع أجهـــزة التعقيـــم فـــي 
األماكـــن الظاهرة فـــي مواقع العمل خصوصا 
عنـــد الدخـــول والخـــروج إلى الموقـــع، فضاًل 
عـــن اإلجـــراءات اإلداريـــة مثـــل منـــع تجمـــع 
العمال في منطقة محدودة الســـعة وااللتزام 
بترك مسافة األمان المقررة من قبل الجهات 
الصحية المعنيـــة بين العامل واآلخر، إضافة 
إلـــى منع التزاحم في موقع أو ســـكن العمال، 
تســـهم وبشـــكل فاعل فـــي الحد من انتشـــار 

الفيروس.
وأعـــدت وزارة العمـــل والتنميـــة االجتماعية 
الحمـــالت التوعويـــة بالتعـــاون مـــع الحملـــة 
الوطنيـــة لمكافحة انتشـــار فيـــروس كورونا 
مـــن  مجموعـــة  توزيـــع  عبـــر   )١٩ )كوفيـــد 
المطبوعات اإلرشـــادية بلغـــات متعددة على 
العمـــال األجانـــب، إذ تمـــت طباعـــة أكثـــر من 
300 ألـــف منشـــور كتابـــي توعـــوي ومطبوع 
ورقـــي يســـتهدف 350 ألـــف عامـــل أجنبـــي 
بلغـــات مختلفـــة.  وقامـــت الـــوزارة بتكثيـــف 
التواصـــل مـــع أصحـــاب العمل خـــالل الفترة 
األخيـــرة؛ بغـــرض تقليـــل عـــدد العمـــال فـــي 
المســـاكن التي يوفرها صاحب العمل تفعيال 
بالتباعـــد  الخاصـــة  الوقائيـــة  لإلرشـــادات 
االجتماعي في مســـاكن العمـــال وفقا لما هو 
منصـــوص عليـــة فـــي القـــرار رقم )40( لســـنة 
2014 بشـــأن اشتراطات ومواصفات مساكن 
العمـــال، خصوصا فيما يتعلق بتوفير 4 أمتار 
مربعـــة من المســـاحة الخالية لـــكل عامل في 

الغرف التي يسكنها العمال.

مدينة عيسى - وزارة العمل والتنمية االجتماعية

األربعاء 22 أبريل 2020 - 29 شعبان 1441 - العدد 4208

حميدان: نراقب مدى التزام منشآت “الخاص” بالتعليمات الرسمية

تعقيم أكثر من 1100 موقع عمل ومسكن للعمال

من أجل الحفاظ على صحة وسالمة الجميع خالل شهر رمضان وبناًء على توصيات الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا )COVID-19(، تم تأكيد ضرورة 
االلتزام بعدد من التدابير االحترازية المتمثلة في:

قرارات اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء

اختصار تجمعات اإلفطار على التجمعات العائلية الصغيرة.. 1

االلتزام بعدم إقامة الغبقات والمجالس الرمضانية. 2

 االلتزام بعدم إقامة موائد إفطار الصائم في األماكن العامة. 3

عدم إقامة تجمعات القرقاعون والوداع. 4

الحرص على عدم توزيع إفطار الصائم في الطرقات. 5

استبدال أكشاك جمع زكاة الفطر وتوزيعاتها بالمنصات والتطبيقات اإللكترونية.. 6

 كما تقرر االستمرار في فتح:

الهايبر ماركت، السوبر ماركت، البرادات والبقاالت، ومحال بيع الخضروات واألسماك 
واللحوم الطازجة.

المخابز اليدوية واآللية.. 7

محطات تعبئة الوقود ومحال تعبئة الغاز الطبيعي.. 8

المستشفيات والعيادات والصيدليات ومحال النظارات.. 9

البنوك والمصارف ومحال الصرافة.. 10

المصانع.. 11

المكاتب اإلدارية للمؤسسات والشركات، والتي ال يتصل نشاطها بشكل مباشر . 12
مع الزبائن.

المحال العاملة في استيراد وتصدير البضائع وتوزيعها.. 13

ورش وكراجات تصليح وصيانة المركبات ومحال قطع الغيار.. 14

قطاع اإلنشاءات والصيانة.. 15

 بدًءا من يوم الخميس الموافق 23 أبريل 2020 في تمــــام الساعـــة 7 مساًء 

حتى يوم الخميس الموافق 7 مايو 2020 تقرر ما يلي:

االستمرار في إغالق دور السينما وكل صاالت العرض التابعة لها، والمراكز الرياضية الخاصة . 1
وصاالت التربية البدنية الخاصة وبرك السباحة الخاصة واأللعاب الترفيهية الخاصة، ومقاهي 
الشيشة واقتصار أنشطتها على تقديم األطعمة فقط من خالل الطلبات الخارجية والتوصيل، 
والصالونات.االستمرار في اقتصار أنشطة جميع المطاعم والمرافق السياحية وأماكن تقديم 

األطعمة على الطلبات الخارجية والتوصيل.االستمرار في وقف بعض اإلجراءات والخدمات الصحية 
غير الطارئة بالمؤسسات الصحية الخاصة.

االستمرار في تخصيص أول ساعة من فتح محالت األغذية والتموين لكبار السن والنساء الحوامل . 2
فقط لتقليل المخالطة.

االستمرار في منع التجمعات ألكثر من 5 أشخاص في األماكن العامة واستمرار االلتزام بالبقاء في . 3
المنزل بقدر المستطاع والخروج للضرورة فقط.

االستمرار في إلزام جميع المواطنين والمقيمين بارتداء األقنعة وكمامات الوجه في األماكن العامة.. 4

اقتصار أنشطة المحال التجارية والصناعية التي تقدم سلًعا أو خدمات مباشرة للزبائن على عمليات . 5
البيع بالطرق اإللكترونية ومن خالل خدمة توصيل البضائع مع إغالق هذه المجاالت خالل هذه الفترة.

السماح لمراكز الخدمات الخاصة بشركات االتصاالت بتقديم خدمات الزبائن بشكل مباشر للضرورات . 6
القصوى مع األخذ بتدابير التباعد االجتماعي.

وأكدت اللجنة أن العمل سيستمر من خالل هذه اإلجراءات االحترازية والتدابير الوقائية  «
لحفظ صحة وسالمة المواطنين والمقيمين في رمضان المبارك، داعين المولى عّز وجل 

أن يعيده على البحرين باألمن واألمان وجميع المواطنين والمقيمين بكامل الصحة 
والعافية.



بيانات الخبر
اليوم

التاريخ
الخبر

جهة النشر
الصفحة

العدد
الرابط اإللكتروني

المنامة - بنا

أعلنـــت اإلدارة العامـــة للمـــرور ضمـــن جهـــود تطويـــر الخدمـــات المروريـــة 
االلكترونيـــة عـــن وقف الخدمـــات المرورية حضوريـــًا والمقدمة في مكاتب 
البريـــد ابتـــداء من مايو  2020، وذلك إلنجاز المعامالت االلكترونية بشـــكل 
مباشـــر من خالل الموقع االلكتروني للحكومـــة االلكترونية وتطبيق الهاتف 

الذكي )etraffic( وأجهزة سداد.
وأوضحت اإلدارة العامة للمرور أن خدماتها عن طريق البريد سوف تقتصر على  «

تسليم رخص القيادة للعنوان المدخل في المعاملة اإللكترونية.

وقف خدمات “المرور” حضوريًا بمكاتب البريد بدًءا من مايو
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بحث خطوات تدشين استراتيجية “الملكية للشرطة”
الحسن: ضمان االستمرار في تطوير خدمات التعليم والتدريب اإللكتروني

تـــرأس رئيـــس األمـــن العام رئيـــس المجلـــس العلمي 
لألكاديميـــة الملكية للشـــرطة الفريق طارق الحســـن، 
االجتماع الســـابع واألربعين للمجلس والذي عقد عن 

بعد عبر تقنية االتصال المرئي.
وفـــي االجتمـــاع، رحـــب رئيـــس المجلـــس باألعضاء، 
مشـــيدا بحرصهـــم وجهودهـــم الدؤوبـــة للعمـــل على 
تطوير المناهج العلمية والتدريبية المطبقة، مشـــددا 
علـــى تنفيذ توجيهـــات معالي وزيـــر الداخلية رئيس 
مجلـــس أمنـــاء األكاديمية، بضـــرورة مواصلة تطوير 
معاييـــر التدريـــب باعتبـــار ذلك أســـاس نجـــاح العمل 
بشـــأن  األكاديميـــة  دور  علـــى  والتأكيـــد  الشـــرطي، 
خطـــط التطويـــر والتحديث بمـــا يواكـــب المتغيرات 
األمنيـــة والتحديـــات المتزايـــدة فـــي إطـــار التحـــول 
للشرطة الذكية وتبني التكنولوجيا الحديثة والذكاء 

االصطناعي في التطبيقات الشرطية.
وتم في االجتماع، اســـتعراض عدد من الموضوعات 
المدرجة على جدول األعمال، تضمنت االطالع على 

الخطوات التنفيذية لتدشين االستراتيجية الجديدة 
علميـــة  وفـــق خطـــة  للشـــرطة  الملكيـــة  لألكاديميـــة 
مدروســـة، فـــي ظـــل التحديـــات األمنيـــة المعاصـــرة 
وتطـــور العمـــل الشـــرطي ومـــا تشـــهده الجريمـــة من 
تطور شمل كافة جوانبها، األمر الذي يستلزم ضرورة 
تطويـــر التعليم والتدريب الشـــرطي واألمني لضمان 

بنـــاء رجل شـــرطة قـــادر علـــى القيـــام بواجباته بكل 
كفاءة واقتدار.

وخـــالل االجتماع، أكد رئيـــس المجلس توفير كل ما 
من شأنه ضمان االستمرار في دعم وتطوير خدمات 
التعليـــم والتدريب اإللكترونـــي، مع ضرورة تضمينها 
المـــادة العلمية المناســـبة لتحقيق أهـــداف التعلم عن 
بعـــد بما يكفـــل تعزيز جودة التعليـــم المقدم للتالميذ 
ويتوافق مع االســـتراتيجية الجديدة لألكاديمية بما 

يدعم دور رجال األمن في إنفاذ القانون.
واستعرض االجتماع، أهمية تفعيل برنامج التواصل 
مـــع األهالـــي وآليـــة عملـــه، والـــذي يهدف إلـــى إيجاد 
وسيلة للتواصل مع أهالي التالميذ العسكريين وذلك 
تعزيزًا للشراكة المجتمعية وتحقيقًا لمبدأ الشفافية.

وفـــي ختـــام االجتمـــاع، أعـــرب رئيـــس األمـــن العـــام 
رئيـــس المجلس العلمي لألكاديمية الملكية للشـــرطة 
عـــن تقديـــره ألعضاء المجلـــس على مـــا يبذلونه من 
جهود مخلصة في سبيل االرتقاء بالعملية التعليمية 

والتدريبية باألكاديمية.

رئيس األمن العام

المنامة - وزارة الداخلية

المنامة - وزارة الداخلية

عقـــدت اإلدارة العامـــة للدفاع المدني، سلســـلة محاضرات )عن بعـــد( بتقنية العرض 
المرئي التفاعلي عبر تطبيقي YouTube life وGoogle meet، بغرض الوصول إلى 
أكبر شريحة ممكنة من المجتمع تماشيًا مع اإلجراءات االحترازية فيما يتعلق بمنع 

التجمعات وااللتزام بقواعد التباعد االجتماعي.
المعلومـــات  الحديثـــة إليصـــال  التقنيـــات  باســـتخدام  اإلدارة، محاضـــرة  وقدمـــت 
والتثقيـــف فـــي مجال اإلجـــراءات االحترازيـــة والتطهير ابتداًء مـــن اللباس الواقي 
والمحاليـــل وطريقـــة خلطها واســـتخدامها للقيام بالتطهير االحترازي في المســـاكن 
وأماكن العمل للحد من انتشار فيروس كورونا، بمشاركة نحو 300 شخص. وسيعلن 
فـــي الفتـــرة المقبلة عن البرنامـــج الخاص للبث وتحديـــد المواعيد والمـــواد العلمية 
المطروحـــة، مع إمكان التفاعل المباشـــر وإرســـال األســـئلة واالستفســـارات المتعلقة 

بأمور الصحة والسالمة والبيئة والتطهير واإلجراءات االحترازية.

محاضرات “عن بعد” عن اإلجراءات االحترازية

المنامة - النيابة العامة

صـــرح رئيس النيابـــة أحمد الغتم بأن 
تحقيقاتهـــا  أنجـــزت  العامـــة  النيابـــة 
المقيـــدة  القضايـــا  مـــن  عـــدد  فـــي 
بشـــأن مخالفـــة اإلجـــراءات الصحية 
أجـــل  مـــن  االحترازيـــة؛  والتدابيـــر 
مكافحة فيـــروس كورونا المســـتجد 
انتشـــاره،  دون  الحيلولـــة  ولغـــرض 
متهميـــن   8 بإحالـــة  النيابـــة  وأمـــرت 
إلـــى المحاكمـــة الجنائية.وكانت إدارة 
الصحـــة العامـــة قـــد أبلغـــت أن المتهمين 
كان قـــد ُفـــرض عليهـــم الحجـــر المنزلـــي؛ 
لمخالطتهـــم مصابيـــن بفيـــروس كورونـــا 
المســـتجد بعـــد فحصهـــم وأخـــذ العينات 
الالزمـــة، وتـــم إعالمهـــم آنـــذاك مـــن قبل 
االلتـــزام  بوجـــوب  المختصيـــن  األطبـــاء 
14 يومـــا وفـــق  بالحجـــر المنزلـــي لمـــدة 
اإلجراءات المتبعـــة للمخالطين بفيروس 
كورونـــا المســـتجد. كمـــا تم منـــح البعض 

مرضيـــة،  إجـــازات  الغـــرض  لهـــذا  منهـــم 
إال أنـــه ومـــن خـــالل المتابعـــة تبيـــن عدم 
التزامهم بالحجـــر المنزلي، حيث خرجوا 

من مساكنهم في تواريخ مختلفة.
وباشـــرت النيابـــة العامـــة تحقيقاتها فور 
تلقيهـــا تلـــك البالغات، حيث اســـتجوبت 
المتهميـــن ووجهت إليهم تهمـــة االمتناع 

عـــن تنفيـــذ إجراء لمنـــع انتشـــار فيروس 
بمغادرتهـــم  المتهمـــون  فأقـــر  كورونـــا، 
وأمـــرت  الحجـــر،  فتـــرة  أثنـــاء  منازلهـــم 
بإخـــالء ســـبيل كل منهـــم بكفالـــة ماليـــة 
الصغـــرى  المحكمـــة  إلـــى  وبإحالتهـــم 
الجنائيـــة، وقـــد تحدد لنظر تلـــك القضايا 
جلسة األربعاء الموافق 29 أبريل 2020.

خــرجــــــوا مـــن مســاكنهــــم فـــي تــواريـــخ مختلفـــة
إحالة 8 من مخالفي الحجر المنزلي للمحاكمة

األربعاء 22 أبريل 2020 - 29 شعبان 1441 - العدد 4208

الشيخة مي... وتطوير سوق المنامة
Û  هــل يلوح هالل تطوير ســوق المنامة في األفــق؟ ال أعتقد ذلك؛ التطوير

الذي بدأ في السوق باستبدال لوحات المحالت ولد ميًتا.
Û  الغائب الكبير في سوق المنامة ليست الخدمات وال اللوحات، بل السوق

المكتملة األركان والتفاصيل، الســوق اليوم تشــبه مريًضا في حال موت 
سريري تبقيه األجهزة على قيد التنفس، لكنها ال ترد إليه الحياة.

Û  ســوق المنامــة التــي كانت تعد أقدم ســوق منظمة على مســتوى الخليج
العربــي، تعانــي اليوم االحتباس اإلبداعي، وزيادة منســوب ثاني أكســيد 
اإلهمال، وارتفاع بدرجة حرارة التفوق. سوق موحلة اقتصاديا وتجاريا 

وتعاني ركودا على مستوى كل فصول السنة.
Û  سوق عشوائية غير منظمة، ال يحدها سياق، ال يحيطها عنوان، كثير من 

المحــالت مكتــوب علــى لوحاتها )فــالن لبيع المنتوجــات القطنية( وتنظر 
علــى أرض الواقــع أن المحــل يبيع الخضروات، ودكان آخر تشــير لوحته 
بأنــه متخصــص ببيع المكســرات، لكنــه يبيع منتجات البالســتيك، وهكذا 

دواليك.
Û  الســوق في حاجة ماســه لرئيســة هيئة البحرين للثقافة واآلثار الشــيخة

مــي آل خليفــة، هــذه المبدعة التي تعيش غربة على مســتوى تنفيذ هذه 
الســوق رغــم تفوقهــا فــي جميع المشــارب التي أوكلــت إليها، هــذه امرأة 
رائحــة اإلبــداع تفوح من يديهــا، وهي قادرة على اغتيال مناعة الفشــل، 
وتحويل الفرص االســتثمارية الضائعة )ســوق المنامة( إلى عالمة فارقة 

على المستوى الثقافي والتجاري والسياحي.
Û  وحدهــا الشــيخة مــي مــن باســتطاعتها أن تعيــد البســمة لوجــه الســوق

البائس الحزين، هي بارعة في تصاميم الجدران والعمران وإعادة هيكلة 
الســوق، وهــي صاحبــة مخيلــة تفــوق براعــة مــن مخيلــة مصممــي أزياء 
باريس وميالن، وبإمكانها تنجح بعد أن سقط الكثيرون ممن أوكلت لهم 

مهمة تطوير السوق مضرجين بفشلهم.

alawi.almosawi@albiladpress.com

علوي الموسوي

المنامة - النيابة العامة

أحالــت النيابــة العامــة للمحكمة الكبرى الجنائية عددا من الوقائع الجديدة في قضية مخطط غســل مليارات الدوالرات 
عبــر بنــك “المســتقبل” الــذي تــم تأسيســه فــي مملكــة البحرين، والتحكــم فيه من قبــل بنكيــن مملوكين إليــران، وقالت إن 

التحقيقات مازالت مستمرة في اآلالف من المعامالت المتبقية.

العـــام  المحامـــي  وقـــال 
يوســـف  نايـــف  المستشـــار 
“اســـتكماال  إنـــه  محمـــود 
تجريهـــا  التـــي  للتحقيقـــات 
النيابـــة العامـــة فـــي مخطـــط 
مليـــارات  لغســـل  ضخـــم 
الدوالرات عبر بنك المستقبل 
الـــذي تم تأسيســـه في مملكة 
البحريـــن، والتحكـــم فيـــه من 
قبـــل بنكيـــن مملوكين إليران، 
وهما البنـــك الوطني اإليراني 
“ملـــي”، وبنك صادرات إيران، 

فقـــد أحالـــت النيابـــة العامـــة 
الجنائيـــة  الكبـــرى  للمحكمـــة 
عـــددا مـــن الوقائـــع الجديدة، 
تهمـــا  فيهـــا  وجهـــت  والتـــي 
مختلفة للمدعى عليهم، وهم 
المســـتقبل،  بنـــك  مســـؤولو 
فضـــال عن ذلـــك البنـــك ثالثة 
بنوك إيرانيـــة بارتكاب جرائم 
متعددة بموجب قانون حظر 
األمـــوال  غســـل  ومكافحـــة 
وكذلـــك  اإلرهـــاب  وتمويـــل 
بموجـــب انتهاكاتهم للقوانين 

المعمول  واألنظمة المصرفية 
بهـــا فـــي المملكـــة، حيـــث بلغ 
مجموع األموال محل الغسل 
في تلك الوقائع محل اإلحالة 

قرابة أربعة ماليين دوالر”.
 وأضـــاف المحامـــي العـــام أن 
مســـتمرة  مازالت  التحقيقات 
المعامـــالت  مـــن  اآلالف  فـــي 
المتبقية، والتـــي من المتوقع 
أن تكشف عن متورطين أكثر 

في ذلك المخطط.

“النيابة”: التحقيقات ما زالت مستمرة في آالف المعامالت
وقائع جديدة بقضية غسل “المستقبل” مليارات الدوالرات

نظام للتجارة اإللكترونية تزامنا مع إغالق المحالت 
الفريـــق الوطنـــي: الفحـــص العشـــوائي كشـــف مزيـــدا مـــن الحـــاالت

أكـــدت وزيرة الصحة فائقـــة الصالح أن 
الـــوزارة والجهات المعنية مســـتمرة في 
جهودهـــا الرامية إلـــى مواجهة فيروس 
مـــن  والحـــد   )COVID-19( كورونـــا 
انتشـــاره بمـــا يســـهم فـــي الحفـــاظ على 

صحة وسالمة المواطنين والمقيمين.
الصحافـــي  المؤتمـــر  فـــي  ذلـــك  جـــاء 
الـــذي عقـــده الفريـــق الوطنـــي لمكافحة 
امـــس   )COVID-19( كورونـــا  فيـــروس 
في مركز ولي العهد للتدريب والبحوث 
الطبية بالمستشـــفى العســـكري للوقوف 
ومختلـــف  الفيـــروس  تطـــورات  علـــى 

المستجدات المتعلقة به.
وأكد وزير الصناعة والتجارة والسياحة 
زايـــد الزيانـــي توافر المخـــزون الغذائي 
خـــالل شـــهر رمضـــان المبـــارك فـــي ظل 
فيـــروس كورونا، وأن الوزارة مســـتمرة 
في التنســـيق مع كافـــة الجهات المعنية 
للتأكـــد مـــن توفـــر األغذية والســـلع في 

السوق المحلية.
تدشـــين  ســـيتم  أنـــه  الزيانـــي  وكشـــف 
نظـــام للتجـــارة االلكترونيـــة عبـــر موقع 
مـــع  تزامنـــًا   www.mall.bh الكترونـــي 
إغـــالق المحالت يـــوم الخميـــس والذي 
ســـيمكن الشـــركات من عرض منتجاتها 
تـــم  وقـــد  للمســـتهلكين،  وخدماتهـــا 
الـــوزارة وســـيقدم  تصميمـــه مـــن قبـــل 
خدماته للشـــركات مجانـــًا، حيث  وصل 
عدد الشـــركات المنضمـــة لنظام التجارة 

االلكترونية إلى 100 شركة.
ودعـــا الزياني كافة الشـــركات خصوصا 
الصغيـــرة والمتوســـطة لالنضمـــام عبـــر 
المعلومـــات  نظـــم  إدارة  مـــع  التواصـــل 
بالوزارة باالتصال علـــى 17574972 أو 
mall@moic. عبـــر البريـــد االلكترونـــي

.gov.bh
رئيـــس  العـــام  األمـــن  رئيـــس  وأشـــار 
الكـــوارث   لمواجهـــة  الوطنيـــة  اللجنـــة 
الفريـــق طـــارق الحســـن إلى أنـــه تنفيذا 
لتوجيهـــات اللجنة التنســـيقية برئاســـة 
ولـــي العهد نائـــب القائد األعلـــى النائب 

األول لرئيـــس مجلـــس الـــوزراء بالتأكد 
مـــن تنفيـــذ الضوابـــط االحترازيـــة التي 
العدديـــة  الكثافـــة  تخفيـــف  تضمـــن 
الوافـــدة،  العمالـــة  ســـكن  مناطـــق  فـــي 
لمكافحـــة  الوطنيـــة  الجهـــود  ضمـــن 
عقـــد  فقـــد  كورونـــا،  فيـــروس  انتشـــار 
وزيـــر الداخليـــة اجتماعـــا تنســـيقيا  مع 
المحافظيـــن والجهـــات المعنيـــة، حيث 
باشـــر المحافظون بالتعاون مع المدراء 
أعمـــال  األمنيـــة  للمديريـــات  العاميـــن 
المناطـــق  وتحديـــد  الميدانـــي  المســـح 
التـــي ســـيتم نقـــل العمالـــة منهـــا، وتلك 
التي ســـيتم النقل إليها وتحديد طاقتها 

االستيعابية.
 ولفت إلى أن من يتم نقلهم من العمالة 
الوافدة ليســـوا بحاالت قائمة، وليســـوا 
مخالطيـــن لحـــاالت قائمـــة، وإنمـــا هـــي 

إجراءات احترازية وقائية.
 وأوضـــح أن المســـاكن البديلـــة ســـيتم 
االنتقال لها على مراحل، وتم اختيارها 
بعنايـــة تامـــة وتجهيزهـــا مـــن قبل فرق 
من وزارة الداخلية بكافة المســـتلزمات 
واالحتياجات المعيشـــية المطلوبة التي 

منوهـــا  تضمـــن حيـــاة صحيـــة جيـــدة، 
بـــأن المســـاكن ســـتكون تحـــت إشـــراف 
صحـــي للتأكـــد مـــن التزامهـــا بالمعاييـــر 

واالشتراطات.
المعديـــة  األمـــراض  استشـــاري  وأكـــد 
بالمستشـــفى العســـكري وعضـــو الفريق 
كورونـــا  لفيـــروس  للتصـــدي  الوطنـــي 
أن  القحطانـــي  منـــاف  طبيـــب  المقـــدم 
الفريق الوطني سيواصل جهوده خالل 
شـــهر رمضـــان وبشـــكل مضاعـــف، وأن 
المجتمـــع البحريني واع ويجب أن يتم 
تغييـــر أنمـــاط الســـلوكيات االجتماعية 
خـــالل الشـــهر الفضيـــل نظـــرًا للتحـــدي 
الـــذي يمر بـــه العالـــم، فكل عام نســـتعد 
الســـتقبال شـــهر رمضـــان، ورمضان هذا 
العام هو “رمضان األســـرة” ويجب علينا 

تطبيق قرارات الجهات المختصة.
 واشار إلى أن خطة فتح وغلق المحال 
التجارية كل أسبوعين في هذه المرحلة  
تهـــدف إلى الحد من انتشـــار الفيروس، 
وتقليـــل معدل العـــدوى ليصبح أقل من 
1 بمعنـــى أن كل حالـــة قائمة بالفيروس 
ال تنقـــل العدوى ألكثر من شـــخص آخر 

وهو مقيـــاس عالمي متبع، وتقليل عدد 
الحـــاالت الحرجـــة، إضافـــة إلـــى تقليل 

عدد الحاالت القائمة.
 وعـــن ارتفـــاع أعـــداد الحـــاالت القائمـــة 
أشـــار  الماضيـــة  األســـابيع  خـــالل 
القحطاني إلى أن ذلك بســـبب الزيارات 
التي تقوم بها الجهات ذات االختصاص 
عبـــر  المملكـــة  مناطـــق  مختلـــف  إلـــى 
وحدات الفحص المتنقلة لســـكن العمال 
والزيـــارات الميدانية لألســـواق وإجراء 

الفحوصات العشوائية.
 وعن مســـتجدات العالج بالبالزما أشار 
بالبالزمـــا  العـــالج  أن  إلـــى  القحطانـــي 
أثبـــت فاعليتـــه. وأوضحت استشـــارية 
األمـــراض المعدية واألمـــراض الباطنية 
جميلـــة  الطبـــي   الســـلمانية  بمجمـــع 
القائمـــة  الحـــاالت  عـــدد  أن  الســـلمان 
وصـــل إلـــى 1162حالـــة قائمـــة جميعها 
تحـــت  حالتيـــن  باســـتثناء  مســـتقرة 
العناية، وأن إجمالـــي الذين خرجوا من 
الحجـــر الصحـــي االحترازي بلـــغ  1384 
شـــخصا حتى اليوم، وتعافي 783حالة 

وخروجها من مراكز العزل والعالج.

المنامة - بنا
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المنامة - المصرف المركزي

أعلـــن مصـــرف البحريـــن المركزي أنـــه تمت تغطيـــة اإلصـــدار رقـــم ISIN BH0006GI5Q35( 68( من 
أذونات الخزانة الحكومية الشـــهرية. وتبلغ قيمة هذا اإلصدار 100 مليون دينار لفترة اســـتحقاق 12 
شهًرا، تبدأ في 23 أبريل 2020 وتنتهي في 22 أبريل 2021، وبلغ معدل سعر الفائدة عليها 2.87 % 
مســـاوًيا لإلصدار الســـابق بتاريخ 26 مارس 2020. وبلغ معدل ســـعر الخصم 97.184 % وتم قبول 
أقل سعر للمشاركة بواقع 97.120 % علًما بأنه قد تمت تغطية اإلصدار بنسبة 101 %. وبلغ الرصيد 

القائم ألذونات الخزانة مع هذا اإلصدار ما قيمته 2.110 مليار دينار.

100 مليون دينار ألذونات الخزانة الشهرية

سرعات تنزيل بيانات “5G” بالبحرين تتجاوز 1 جيجابايت
الخدمـــة جـــودة  قيـــاس  بشـــأن  “االتصـــاالت”  لتقريـــر  وفقـــا 

نشــرت هيئــة تنظيــم االتصــاالت بالبحريــن أحــدث تقاريرهــا بشــأن قيــاس جــودة 
الخدمــة الــذي ُيســلط الضــوء علــى أحــدث المســتجدات والتطــورات فيمــا يتعلــق 

بشبكات الجيل الخامس.

وُيظهر التقرير مقارنة بين أداء شـــبكات 
الجيـــل الرابع والخامس، الذي يوضح أن 
أقصى سرعات شـــبكات الجيل الخامس 
التي تم قياسها قد تجاوزت 1 جيجابت 

في الثانية.
وبلـــغ متوســـط ســـرعات شـــبكات الجيل 
الخامس ما يقـــارب الـ 600 ميجابت في 
الثانية   مقارنة بمتوسط سرعات شبكات 
الجيـــل الرابـــع البالـــغ 80 ميجابـــت فـــي 

الثانية تقريًبا.
وبحســـب التقريـــر الصـــادر مـــن الهيئـــة، 
فـــإن توفـــر خدمات االتصـــاالت الحديثة 
والتأكـــد مـــن جودتهـــا يعـــد مـــن العناصر 

المهمـــة لنجـــاح االقتصـــاد الرقمـــي فـــي 
البحرين، إذ يتم استخدام تلك الخدمات 
المســـتهلكين  قبـــل  مـــن  بشـــكل متزايـــد 
فـــي المملكـــة، وســـيتم اســـتخدام هـــذه 
الخدمات بشـــكل أكبر مـــع تزايد خدمات 

إنترنت األشياء.
 وتضمـــن هذا التقريـــر بعض المالحظات 
الجيـــل  شـــبكات  تغطيـــة  عـــن  المهمـــة 
الخامس، إذ أظهـــر مناطق التغطية على 
خريطة البحرين؛ لتمكين المســـتهلك من 
معرفة مناطق التغطية الحالية، التي من 

المتوقع ازديادها في القريب العاجل.
التقنيـــة  الشـــؤون  إدارة  مديـــر  وقـــال 

والعمليـــات بالهيئـــة محمـــد النعيمـــي “إن 
الهيئـــة تجـــري هـــذا التدقيـــق بانتظـــام؛ 
مـــن أجل مراقبة الوضـــع الحالي لتغطية 
خدمات الهواتـــف المتنقلة فـــي المملكة، 
ولتمكيـــن المســـتهلكين من اتخـــاذ القرار 
الصحيـــح بشـــأن المشـــغل الـــذي يغطـــي 

منطقتهـــم ويخـــدم احتياجاتهـــم بشـــكل 
قمنـــا  “لقـــد  النعيمـــي  وأضـــاف  أفضـــل”. 
آخـــر  حـــول  النتائـــج  أحـــدث  بتوفيـــر 
المســـتجدات والتطورات بشأن خدمات 
الجيل الخامـــس، إذ تعد هذه المعلومات 
التي جمعناها مهمة بالنسبة للمستهلكين 
مـــن األفراد والمؤسســـات؛ التخـــاذ القرار 
لنقـــل  حـــان  قـــد  الوقـــت  كان  إذا  فيمـــا 
خدمات اإلنترنت الالســـلكي من تقنيات 

الجيل الرابع إلى الجيل الخامس”.

محمد النعيمي

ضاحية السيف - هيئة تنظيم االتصاالت

شنغهاي - شركة هواوي

أعلنت شـــركة هـــواوي الصينية العمالقة لالتصاالت أمـــس عن تراجع كبير 
لعائداتهـــا مـــع نســـبة نمو لم تتعـــد 1,4 % في الفصل األول عندما تســـببت 
جائحة “كوفيد 19” والجهود الحتوائها بإغالق االقتصاد الصيني.واألرقام 
التي نشـــرتها شـــركة هواوي غير المتوافرة في البورصة، هي بين البيانات 

المالية األولى لمؤسسات صينية كبرى.
وبينـــت عائدات يناير/  مارس 182,2 مليار يوان )25,8 مليار دوالر( بزيادة 
1,4 % على أســـاس ســـنوي، مقارنة بنمو بنســـبة 39 % في الفترة نفســـها 

العام الماضي، وفق بيان للشركة.
وبيـــن هامـــش األربـــاح الصافية فـــي الفصـــل األول 7,3 %، مقارنة بنحو 8 

بالمئة العام الماضي.
ولـــم تعتبـــر هـــواوي، أكبـــر شـــركة فـــي العالـــم للتزويـــد بمعدات التشـــبيك 
واالتصاالت وثاني أكبر مصنع للهواتف الذكية بعد سامسونغ، ان بطء النمو 
مـــرده الى فيـــروس كورونا الذي جّمد إنفاق المســـتهلك وسالســـل اإلمداد 

العالمية.لكنها قالت إن الشركة “وشبكة 
مزوديهـــا تعمـــالن ســـويا 

لمواجهـــة التحديات 
أمـــام  القاســـية 
االنتـــاج  عمليـــات 

واالستئناف”.

“هواوي” تسجل تراجعا كبيرا في النمو

المجتمعية ومــســؤولــيــتــه  الــوطــنــي  دوره  ــن  م انــطــاقــا 

مساهمة “البركة اإلسالمي” في “فينا خير”

أعلن بنك البركة اإلســـالمي ش.م.ب )م(، 
انطالقـــا مـــن دوره الوطني ومســـؤوليته 
الرســـمية  للجهـــود  ودعمـــا  المجتمعيـــة 
واألهلية الهادفة لمواجهة تفشي جائحة 
فيـــروس كورونـــا المســـتجد عـــن التبرع 
بمبلـــغ 250 ألـــف دينـــار لصالـــح صنـــدوق 
حملة “فينا خير” التي أطلقتها المؤسسة 
بمبـــادرة  اإلنســـانية  لألعمـــال  الملكيـــة 
كريمـــة من ممثـــل جاللة الملـــك لألعمال 
مستشـــار  الشـــباب،  وشـــؤون  الخيريـــة 
األمن الوطنـــي، ورئيس المجلس األعلى 
للشـــباب والرياضـــة ســـمو الشـــيخ ناصـــر 
بن حمـــد آل خليفة، وهي المبـــادرة التي 
البحريـــن  فريـــق  مـــع  بالتنســـيق  تجـــري 
الوطنـــي للتصـــدي لفيـــروس كوڤيد19-، 
بقيـــادة ولـــي العهـــد نائـــب القائـــد األعلى 
النائـــب األول لرئيـــس مجلـــس الـــوزراء 
صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن 

حمد آل خليفة.
وبهذه المناســـبة، قال الرئيـــس التنفيذي 
لبنـــك البركـــة اإلســـالمي حمـــد عبـــدهللا 
العقـــاب “يشـــرفني فـــي البـــدء أن أشـــيد 

لعاهـــل  الســـامية  الملكيـــة  بالتوجيهـــات 
البـــالد حضـــرة صاحـــب الجاللـــة الملـــك 
حمد بن عيسى أل خليفة بإطالق حزمة 
الدعـــم االقتصـــادي والمالـــي، والتي كان 
لها أبلغ األثر فـــي توفير الدعم لالقتصاد 
مـــن  وحمايتـــه  والمواطـــن  والمجتمـــع 
تداعيـــات تفشـــي وباء كورونـــا، كما نعبر 
عن اعتزازنـــا بكون البنوك والمؤسســـات 
الماليـــة فـــي البحرين كان لهـــا دور فعال 
فـــي هـــذه الحزمة وفي ظـــل التوجيهات 

السديدة لمصرف البحرين المركزي”.
هـــذه  فـــي  يســـعدني  “كمـــا  وأضـــاف: 
المناســـبة أن أحيي وأشيد بكافة الجهود 

الوطنيـــة المتميزة والدءوبـــة التي تبذل 
لمحاصـــرة تفشـــي الوباء، وفـــي المقدمة 
منهـــا جهـــود فريـــق البحريـــن واألطقـــم 
الطبية والصحية بقيادة صاحب الســـمو 
الملكـــي ولـــي العهـــد، والتي أســـهمت في 
جعل البحريـــن نموذجا دوليا متميزا في 
التعامـــل بكفاءة مع هـــذه الجائحة وفي 
إدارة جهد وطني فاعل ومنسق الحتواء 
تفشـــيها ومكافحة انتشـــارها. كما نعرب 
عـــن شـــكرنا للمؤسســـة الملكيـــة لألعمال 
اإلنســـانية بقيادة ســـمو الشـــيخ ناصر بن 
حمـــد آل خليفـــة فـــي إطـــالق مثـــل هذه 
الشـــراكة الفاعلـــة بين مختلـــف قطاعات 

قيـــم  وتفعيـــل  ومؤسســـاته  المجتمـــع 
المواطنـــة  االجتماعـــي وروح  التضامـــن 

المسؤولة”. 
واختتم العقاب تصريحه بأن “المساهمة 
التـــي قدمهـــا بنـــك البركة اإلســـالمي في 
هـــذه الحملـــة هي جـــزء من مســـؤوليتنا 
البحريـــن  تجـــاه  والمجتمعيـــة  الوطنيـــة 
أن  القديـــر  المولـــى  داعيـــن  العزيـــزة، 
يديـــم علـــى المملكة نعمة األمـــن واألمان 
واالســـتقرار، وأن تتخطى هـــذه المرحلة 
فئـــات  جميـــع  وجهـــود  تكاتـــف  بفضـــل 

المجتمع والدولة”.

المنامة -  بنك البركة اإلسالمي

حمد العقاب 

بيروت - رويترز

بنوك لبنان للحكومة:
 “ارفعوا أيديكم عن المصارف”

إن  لبنان  مــصــارف  جميعة  رئــيــس  قــال 
البالد  تضعها  التي  الخطط  مشروعات 
للتعامل مع أزمتها المالية تحّمل البنوك 
الخطأ  بالرسالة  وتبعث  الكلفة،  أغلب 
البالد  إليهم  تحتاج  الذين  للمستثمرين 
أيديكم  ”ارفــعــوا  للحكومة  قائال  بشدة، 
عن المصارف“.  وألقت تصريحات سليم 
الشديدة  المعارضة  على  الضوء  صفير، 
داخـــــل الـــقـــطـــاع الــمــصــرفــي لــمــشــروع 
المالية  أزمته  من  بلبنان  للخروج  خطة 

واالقتصادية.
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“البورصة”: تداول 4.2 مليون سهم بـ 877.7 ألف دينار
أقفــل مؤشــر البحريــن العــام يوم أمس الثالثــاء عند مســتوى 1,312.78 بانخفاض وقدره 
6.18 نقطــة مقارنــة بإقفالــه يــوم اإلثنين، في حين أقفل “مؤشــر البحرين اإلســالمي” عند 

مستوى 577.33 بانخفاض وقدره 7.19 نقطة مقارنة بإقفاله السابق.

وتداول المستثمرون 4.18 مليون سهم، 
بقيمة إجمالية قدرها 877.74 ألف دينار، 
تـــم تنفيذها من خـــالل 58 صفقة، إذ ركز 
أســـهم  علـــى  تعامالتهـــم  المســـتثمرون 
قطاع البنوك التجارية والتي بلغت قيمة 
أســـهمه المتداولـــة 686.50 ألف دينار أي 
ما نسبته 78.21 % من القيمة اإلجمالية 
للتـــداول وبكميـــة قدرهـــا 3.14 مليـــون 

سهم، تم تنفيذها عبر 32 صفقة.
فـــي  المتحـــد  األهلـــي  البنـــك  وجـــاء 
أســـهمه  قيمـــة  بلغـــت  إذ  األول  المركـــز 

المتداولة664.01 ألف دينار أي ما نسبته 
األســـهم  إجمالـــي قيمـــة  مـــن   % 75.65
المتداولـــة وبكميـــة قدرهـــا 2.78 مليـــون 
ســـهم، تم تنفيذها من خـــالل 19 صفقة. 
أمـــا المركـــز الثانـــي فـــكان لــــ “إي بـــي إم 
تيرمينالـــز البحرين” بقيمة قدرها 99.71 
ألـــف دينـــار أي مـــا نســـبته 11.36 % من 
إجمالي قيمة األســـهم المتداولة وبكمية 
قدرها 95.88 ألف ســـهم، تم تنفيذها من 

خالل 3 صفقات.
لالتصـــاالت  البحريـــن  شـــركة  وجـــاءت 

)بتلكـــو( بقيمـــة قدرها 40.68 ألـــف دينار 
إجمالـــي  مـــن   %  4.63 نســـبته  مـــا  أي 
قيمـــة األســـهم المتداولة وبكميـــة قدرها 
107.91 ألف سهم، تم تنفيذها من خالل 

6 صفقات.

وتم يوم أمس تداول أســـهم 9 شـــركات، 

انخفضت أســـعار أســـهم 5 شـــركات، في 

حين حافظت بقية الشركات على أسعار 

أقفاالتها السابقة.

المنامة - بورصة البحرين
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ــار ــنـ ألـــــف ديـ

أهل البحرين فيهم الخير
قبـــل 6 أشـــهر فقط لو أخبرك أحدهم أنك ســـترى الناس في الـــدول التي صعدت إلى 
القمر تتقاتل على المناديل والكمامات الوقائية في المتاجر، وسترى الدول األوروبية 
تســـطو علـــى الســـفن المحملـــة باألقنعـــة والكحـــول والمســـاحيق الطبية، وستشـــاهد 
رئيـــس أكبـــر دولة فـــي العالم، صاحب سياســـة إغالق الحـــدود وبناء جـــدران يطلب 
المســـاعدة من بقية الدول، وســـتجد من كان يظن أنه يســـتطيع الســـفر للعالج في أي 
مـــكان بالخـــارج ال يدري أين يذهب اآلن، وأن ماليين البشـــر يقبعون في بيوتهم، وال 
يســـتطيعون الخروج منها، إذ ُعلقت صالة الجمعة وصالة الجنازة أصبحت فقط في 
المقابـــر، وأن جميع دوريات العالم والحفـــالت والمؤتمرات والرحالت قد ألغيت، وأن 
أســـرة العنايـــة المركـــزة وأجهـــزة التنفس الصناعي أهـــم من ترســـانات الحروب، فهل 
كنت ستصدقه؟ فكيف تحولت األنشطة المتعلقة بخطوط اإلنتاج للشركات العالمية 
الكبـــرى، التـــي تحمـــل عالمات ومـــاركات معروفة مثل ســـيارات مرســـيدس وجنرال 
موتـــور الشـــهيرتين إلـــى إنتـــاج أجهـــزة التنفـــس، ودور األزياء الشـــهيرة إلـــى صناعة 
ألبســـة وقاية للكوادر الطبية، وشركات شـــرب الكحول والعطور حولت منتجاتها إلى 
سوائل معقمات صحية. أما شركة آبل لصناعة األجهزة اإللكترونية، فحولت إنتاجها 
إلـــى كمامات طبية، حســـب احتياجـــات قطاعات الصحة في تلـــك البلدان وللضرورة 
اإلنســـانية الملحة، التي طغت على الجوانب الحياتية للبشـــر بســـبب ظروف انتشـــار 

فيروس كورونا وللمساعدة في تقليل اإلضرار الناجمة عنه.
وهنا في البحرين انطلقت “حملة فينا خير” التي دشـــنها صاحب الســـمو الشيخ ناصر 
رئيس المؤسســـة الملكية ألعمال اإلنســـانية بمبلغ سخي قدره مليون دينار، وكما قال 
ســـمو الشـــيخ ناصر، الهدف من الحملة دعم الجهود الوطنية لمكافحة الوباء، والعمل 
المطلـــوب اليـــوم هـــو وقفة تضامنيـــة تجاه الوطـــن، ورد الدين الجميـــل للبحرين ولو 
بمساهمة متواضعة. نعم الحكومة لم تقصر مع الشركات والبنوك والمؤسسات وحتى 
األفـــراد، من حيـــث الدعم المادي والتســـهيالت واإلعفاءات من خـــالل عدة مبادرات 
فـــي األيـــام الماضيـــة، وألن ليس مطلوب هذه المؤسســـات اليوم صنـــع أجهزة تنفس 
وال معقمـــات نظافـــة شـــخصية وال بـــدالت طبية مثل مـــا فعلته الدول األخـــرى، وإنما 
األهم هو التحول من المشـــاهدة العقيمة إلى المشـــاركة الفاعلة واإلســـهام في إنجاح 
حملـــة “فينا خير” من خالل التبرع والمســـاهمة في الجهـــود الوطنية لمكافحة الوباء 
العالمـــي ودعم األســـر المتضـــررة من الجائحة. فعندما تشـــاهد عبر قنـــوات التواصل 
باعة األســـماك البسطاء في فرشـــاتهم يبادرون ويتفاعلون مع الحملة ويتبرعون بمد 
دخلهـــم اليومي للحملة بصوره معبرة هي أقل ما يقدمه الشـــباب البحريني المخلص 
والغيور وأبناء البحرين الواعين  في الظروف الراهنة التي يعيشـــها الوطن، تدرك أن 

المملكة على خير.
إن اجتيازنـــا جميعا هذه المحنة بأقل الخســـائر الممكنة، ســـنكون نحـــن الرابحون وال 
مـــكان للتراجـــع. نعـــم حقـــا إن أهـــل البحرين فيهـــم الخير والخيـــر الكثيـــر، والبحرين 

تستاهل.

معلومات مهمة تخص تحمل القطاع الصحي لعبء مكافحة كورونا: 

تكلفة الفحص المختبري لألفراد 148 دب. «
التكلفة السريرية للمعالجة المصاب لليوم الواحد 130 دب. «
تكلفة اليوم الواحد للمصاب في العناية المركزة 800 دب. «
)المصدر:  وزارة الصحة البحرين( . «

raedalbassri3@gmail.com

رائد البصري

توفر خدمات 
االتصاالت الحديثة 
وجودتها أساسية 
لالقتصاد الرقمي

“دانات” يعتزم تنشيط قطاع اللؤلؤ والتثقيف بخدماته
ــة ــراءات االحترازيـ ــل اإلجـ ــي ظـ ــد” فـ ــن بعـ ــدوات “عـ ــة نـ ــم سلسـ ينظـ

ينظــم معهــد البحريــن للؤلــؤ واألحجــار الكريمــة “دانــات” سلســلة نــدوات 
تعليميــة تثقيفيــة عن بعد حول اللؤلؤ واألحجــار الكريمة، في إطار التزام 
“دانــات” بمواصلــة أنشــطته التدريبيــة فــي ضــوء اإلجــراءات االحترازيــة 

التي تتخذها البحرين للوقاية من فيروس كورونا “كوفيد 19”.

هـــذه  خـــالل  مـــن  “دانـــات”  ويعمـــل 
النـــدوات على دعم وتنشـــيط قطاع 
اللؤلـــؤ فـــي البحرين، وتعزيـــز ثقافة 
الجمهـــور بالخدمـــات التـــي يقدمهـــا 

المعهد في هذا المجال.
وتتضمـــن هـــذه النـــدوات التدريبية 
مزايـــا  بينهـــا  مـــن  عديـــدة  محـــاور 
وتصنيـــف اللؤلؤ البحريني، وتعريف 
وتثقيـــف أصحـــاب األعمـــال باللؤلؤ 
الطبيعـــي وطـــرق إنتاجـــه وفحصه، 
حـــول  موضوعـــات  إلـــى  إضافـــة 
األلمـــاس واألحجار الملونـــة واللؤلؤ 

وكيفية قراءة التقارير والتصنيفات 
معهـــد  مـــن  ونصائـــح  المختبريـــة 
المجوهـــرات  شـــراء  عنـــد  “دانـــات” 

وغير ذلك.
موجهـــة  ليســـت  النـــدوات  وهـــذه 
تجـــار  مـــن  االختصـــاص  ألصحـــاب 
وإنمـــا  الكريمـــة،  واألحجـــار  اللؤلـــؤ 
تســـتهدف بمحاورهـــا أيضـــا الهـــواة، 
ورواد  والطـــالب،  والمحترفيـــن، 
األعمـــال، وجميـــع من لديهم شـــغف 
مراكمـــة المهـــارات وبنـــاء القـــدرات 
في مجال اســـتخراج وتجارة اللؤلؤ 

واألحجـــار الكريمـــة، إذ يمكـــن لكافة 
الكريمـــة  واألحجـــار  اللؤلـــؤ  تجـــار 
والمهتمين بهذا المجال لحضور هذه 
النـــدوات عبر التســـجيل على منصة 

.)ZOOM(
النـــدوات  “دانـــات” سلســـلة  وبـــدأت 

عـــن بعـــد بندوة حـــول تاريـــخ اللؤلؤ 
وتصنيـــف  الطبيعـــي،  البحرينـــي 
اللؤلـــؤ الطبيعي، مع عرض أمثلة من 
مجوهـــرات اللؤلـــؤ الرائعـــة، وتعرف 
مصممو المجوهـــرات وتجارها على 
الفـــرق بيـــن اللؤلـــؤ الطبيعـــي وغيـــر 
الطبيعـــي، وقـــد حاضـــر فـــي الندوة 
خبـــراء اللؤلؤ واألحجار الكريمة في 

“دانات”.
الرئيـــس  قالـــت  المناســـبة،  وبهـــذه 
نـــورة  “دانـــات”  لمعهـــد  التنفيـــذي 
جمشـــير “ارتأينـــا في هـــذه الظروف 
توفيـــر محتـــوى مفيـــد ونافـــع علـــى 
شـــبكة االنترنـــت، يمكـــن اســـتثماره 
من قبـــل الجميع في تعزيز معارفهم 
حـــول المواضيع األكثر تشـــويقا في 

مجال اللؤلؤ واألحجار الكريمة”.

نورة جمشير

المنامة - معهد دانات
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ليس اآلن وقت محاســـبة المتســـبب بإعالن الحرب العالمية الثالثة على البشـــرية، 
فالواضـــح من خالل التصريحـــات األميركية والفرنســـية والبريطانية واالتصاالت 
المباشـــرة بيـــن الرئيـــس األميركـــي ترامـــب والرئيـــس الروســـي بوتيـــن، باإلضافة 
للتلميحـــات واالتهامات التـــي توجهها المخابـــرات األميركيـــة والبريطانية وبعض 
الجهـــات العالميـــة للصين بشـــأن الفيروس المختبـــري الذي تســـرب! كل ذلك يظل 
حتـــى اآلن فـــي ركٍن من التعاطي معـــه ألن العالم كله ليس فـــي وارد الخوض في 
حـــرب ثانيـــة وعلـــى جبهة أخرى بهـــذا الظرف الدقيـــق والحســـاس والخطير الذي 
تعرض فيه العالم كله لهجوم غير مسبوق على كل الجبهات االقتصادية واألمنية 
والصحيـــة والمصيرية، لهذا مـــن غير المرجح أن تتطور االتهامات ضد الصين إلى 
مجابهة حادة ألنها ستشغل الكون بحرب غير مستعد لها العالم في ظل هذا الوباء 

العالمي الذي شّل الكرة األرضية كما لم يحدث من قبل.
السؤال الذي يلوح في األفق: ماذا بعد أن تنتهي الحرب على كورونا؟ كيف ستكون 
المواجهة على جبهة محاكمة المســـؤول عن هذا الوباء ونشـــره في العالم، ما أدى 
حتى اآلن إلى تجاوز مليون إصابة وآالف الوفيات؟ على من تقع المسؤولية ليس 
فقط في الضحايا البشرية؟ بل في الخسائر المالية والكارثية الشاملة التي لحقت 
بســـكان كوكب األرض ألول مرة بعد الحرب العالمية الثانية؟ هناك اآلن من يعتبر 
الوضـــع شـــبيها بحرب عالميـــة، ولكن العدو هذه المرة ليس جيوشـــا عســـكرية، بل 
حرب فيروســـية ُشـــنْت على كل دول العالم وأولها الدولة التي يتهمها البعض بأنها 

المتسببة بهذه الكارثة.
بالطبع ليس من المعقول أن تكون الصين - لو تأكدت مسؤوليتها عن المحنة - قد 
تعمـــدت تلـــك الحرب، فليس من المرجح أن تشـــن حربا عليها ذاتها وهذا ما حدث 
في البداية، ولكن لو ثبت أن تلك المشكلة حدثت مختبرًيا وليست والدة طبيعية 
كمـــا حـــدث بأغلـــب األوبئة التي تعرضت لها البشـــرية فـــي تاريخها... مـــاذا لو كان 
الفايروس المنتشر حاليًا قد تسرب خطأ من مختبر كما تلمح وكالة االستخبارات 
األميركيـــة ومعهـــا بعـــض الجهات األوروبية؟ كيف ســـتكون المواجهـــة التالية بين 

العالم والصين هذا إن ثبتت مسؤوليتها المباشرة عن ذلك؟
بالطبـــع لـــن تكـــون مواجهـــة حاليًا رغـــم االتهامات، فالعالـــم كله مشـــغول بمواجهة 
الفايـــروس الكارثـــي، وليـــس مـــن الحكمة فتـــح جبهـــات مواجهة في هـــذا الوقت 
الخطير والدقيق، لكن التوقعات المحتملة لنهاية هذه األزمة ســـتطرح سؤاال قائما 

منذ اآلن؟
كيـــف ســـتكون صورة العالم بعد كورونا؟ وما هـــي العالقات الدولية المحتملة بين 
الصين وأميركا والغرب؟ وما هي تداعيات هذه األزمة على جميع الدول والشعوب 

في العالم على مختلف المستويات األمنية واالقتصادية والصحية والنفسية؟!
حتـــى ذلـــك الحين سينشـــغل العالـــم كله على جبهـــة موحدة عالمية لصـــد الهجوم 

الفيروسي الدولي؟ والحساب سيبدأ يوم تنتهي الحرب الكورونية.
تنويرة: ال تأمن أقرب األصدقاء ألنك تحبه فقط. «

ahmedjuma44
@yahoo.com

أحمد جمعة

ما قبل وما بعد... العالم سيتغير

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

للتواصل: 17111483

غوستاف والرعب من حدوث خراب عالمي
جلوســـنا في المنـــزل هذه األيام غير ســـلوكنا ونظرتنـــا، وكان يفترض 
أن نوفـــر وقتـــا للقـــراءة فـــي الســـابق وأال نستســـلم لفاجعـــة العمـــل 
وااللتزامـــات التـــي ال تنتهـــي، وبمـــا أن الفترة التـــي نمر بهـــا لها عالقة 
وطيدة بالسلوك والنفس والمستقبل، وددت أن أشاركك قارئي العزيز 
االســـتفادة من الكتـــاب الرائع “النفس غير المكتشـــفة” للطبيب والعالم 
النفسي السويسري كارل غوستاف الذي انتهيت من قراءته قبل أيام، 

مستعرضا وملخصا أهم فقراته.
يطرح غوستاف سؤاال ينطلق كالوهج وهو.. ماذا سيأتي بالمستقبل؟ 
هذا هو السؤال الذي يتردد دائما، كلما ازدادت محنة اإلنسان المعاصر 
تأزما، بتفاقم المحن الجســـدية، والسياسية واالقتصادية التي أخذت 
تطبـــع بطابعها عصرنـــا بأكمله. وعندمـــا تتضارب التوقعـــات واألحالم 
الالهثـــة وراء “يوتوبيـــا” عســـيرة المنال يبقى المســـتقبل فقط خالص 
اإلنســـان الوحيد مـــادام يعني الغد الذي يعجز عن اســـتجالئه ببصيرة 

واعية ال تحيط قدرتها الرؤية وخياالت الحلم وثراءه.
ثـــم يتســـاءل غوســـتاف بصـــوت كالمطر النـــازف ويقـــول... يبـــدو أننا 

نعيـــش مرة أخرى في ذلك الرعب المصيري من حدوث خراب عالمي، 
ذلك أن توقعات عصر العلم المتفائلة تتالشـــى بســـرعة، مع انســـحاب 
العصر األلفي السعيد واقتراب نهايته، وتطور التكنولوجيا الهائل الذي 
يواكبه انســـحاق مريع على الصعيد الفردي ونشـــوء ستارات حديدية 
تقســـم المجال اإلنساني إلى معسكرات متطاحنة وتساقط قالع الفرد 

اإلنساني وانتشار الظلمة الروحية واألخالقية.

ويلف غوستاف بعد ذلك حول عنقنا إكليال من ثمار “أوديسيوس”  «
ويقول... قد يقال إن الحوار العقالني وسيلة نافعة لتجاوز التناقضات 

المتولدة عن عدم فهم معسكر معين لوجهة نظر اآلخر، غير أن مثل هذا 
الحوار يمكن أن ينجح فقط، إذا ما كانت الحالة المعطاة ال تتعدى الدرجة 
االنتقادية، فإذا ما تعدت هذه الدرجة، حلت صيحات الحرب محل العقل. 

إن كارل غوستاف بهذا الكتاب الجميل، يلتحق بأولئك العلماء الذين 
يدخلون العتمة بال هوادة كالديدان الطويلة العمياء التي تأكل على مهل، 

عله يفهم األسرار ويكتشفها.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

fatin.hamza@
gmail.com

ال شـــك عزيـــزي القارئ أنك تتســـاءل عن معنـــى )الغين الثامنة(، وجـــواب ذلك هو 
أنني اســـتحضرت وأنا أتابع مســـألة جشع بعض التجار أثناء األزمة التي نحن فيها 
اليوم، بيت شـــعر البن قاضي شـــهبه، يصف فيه أوضاع المســـلمين أيام غزو التتار 
للشـــام بقيـــادة ملكهم غـــازان: “غالء وغازان وغـــزوة وغارة... وغـــدر وإغبان وغم 
مـــالزم”، حيث ذكر ســـبع كلمات تبدأ بحرف الغين، وأنـــا أضيف كلمة )غش( لتكون 
الغيـــن الثامنـــة، نعم إنه غش وأي غش أن يســـتغل بعض التجـــار حاجة الناس في 
هذه الظروف الصعبة، أال يكفينا غزو المرض وغدر بعض الذين ال ينفكون يسيئون 

إلى جهود الحكومة في احتواء المرض، والغم المالزم لنا في الفترة العصيبة؟
لكـــن حكمة هللا أن من اســـتعجل شـــيئًا قبـــل أوانه عوقب بحرمانـــه، فهاهي وزارة 
التجـــارة تصـــادر وتغلـــق وتحـــذر وتنذر من يســـتغل الظـــروف ويتجـــاوز القوانين 
بحرمانـــه مـــن تجارتـــه ومصـــادرة بضائعه، فضاعـــت أموالهـــم التي كانـــوا يأملون 

مضاعفتها جشـــعًا واســـتغالال فمحق هللا البركة منها، هؤالء ال يعرفون الرحمة وال 
يدركـــون مـــا يمر بـــه المحتاجون، حيث لـــم يصبروا على عوزهـــم وعجزهم وعدم 

قدرتهم، بل كان همهم مضاعفة أرباحهم أمالً في مزيٍد من الكسب.

هناك مستفيدون من أوجاع البشر ومصائبهم، يجهلون المنح والعطاء، يلهثون  «
خلف الربح المادي حتى إن كان استغالاًل أو احتكاراً، في مملكتنا تبقى هذه الفئة قليلة 

مقارنة ببقية التجار الوطنيين الملتزمين، نقف تحية إجالل واحترام لمن تجدهم 
أقرب إلى الناس في الملمات وال يتوانون عن التنازل عن جزء من أرباحهم حتى 

يتجاوز الناس هذه المحنة. فعال هذا الوباء كشف لنا الكثير من الخبايا المكبوتة في 
قلوب البشر، جعلنا ندرك من هو الصالح، وأدركنا معادنهم ومدى إيمانهم ورحمتهم 

اَر  ووطنيتهم. أختم مقالي بقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنَّ الُتجَّ
َه َوَبرَّ َوَصَدَق. ارًا، إاِلَّ َمن اتََّقى اللَّ ُيبَعُثوَن َيوَم الِقَياَمِة ُفجَّ

فاتن حمزة

كورونا وجشع بعض التجار... الغين الثامنة

هل يستجيب الحوثي للدعوات األممية

أعلـــن تحالف دعم الشـــرعية في اليمن في التاســـع من شـــهر أبريـــل الحالي عن 
وقـــف إلطـــالق النار فـــي اليمن لمدة أســـبوعين قابلـــة للتمديد، وذلك اســـتجابة 
لدعوة األمين العام لألمم المتحدة الذي دعا لوقف الحروب واالقتتال وتوجيه 

كل الجهود العالمية نحو مكافحة فيروس كورونا.
اســـتجابة تحالف دعم الشـــرعية في اليمن للدعوات األممية جاءت من منطلق 
إنســـاني بحت، فقوات التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية دائمًا ما كانت 
تضـــع مصلحة الشـــعب اليمني فوق أي اعتبار آخر، خصوصـــًا في ظل األوضاع 

الراهنة وتطورات انتشار فيروس كورونا عالميًا. 
وعلى الرغم من أن دعوة األمين العام أنطونيو غوتيريس كانت موجهة لجميع 
أطـــراف النـــزاع لوقـــف االقتتـــال إال أنها لم تالق صدى مســـموعا لـــدى الحوثي، 
فهـــو مـــازال يتجاهـــل الدعوات األمميـــة ويصم أذنـــه عنها، فعلـــى الرغم من أن 
قـــوات التحالف بـــادرت بوقف إطالق النار، إال أن قـــوات الحوثي المدعومة من 
إيران مستمرة في اعتداءاتها اإلرهابية ضاربًة عرض الحائط جميع االعتبارات 
اإلنســـانية األخـــرى، وذلـــك ما يعكـــس أولوياتهـــا وأجنداتها المتمثلـــة في حصد 
المكتسبات والمغانم على األرض دون أي اعتبار للشعب اليمني، فما االعتداءات 
والهجمـــات التي قامت بها مليشـــيا الحوثي بعد إعـــالن التحالف للهدنة إال دليل 
قاطـــع على أن الحوثي يســـعى القتناص واالســـتفادة من أيـــة فرصة متاحة له. 
فالحوثـــي اقتنـــص الهدنة التـــي أعلنتها قـــوات التحالف وتجاوبـــت معها قوات 
الحكومـــة الشـــرعية في اليمن في شـــن عـــدد أكبر من الهجمـــات فتضاعف عدد 
االعتـــداءات التي قامت بها مليشـــيا الحوثي، ذلك ما يقـــوض الجهود المبذولة 
فـــي مكافحـــة فيـــروس كورونـــا في اليمـــن حيث إن نجـــاح أي عمـــل أو مجهود 

لمكافحة الفيروس في اليمن يحتاج تعاونا من جميع األطراف.

قوات التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية وبتنسيق مع قوات  «
الحكومة الشرعية في اليمن استجابت لألمم المتحدة، ما يجعل مصير 
الشعب اليمني في مواجهة الكورونا اليوم في يد مليشيا الحوثي، فهل 
يستجيب الحوثي للدعوات األممية ويعلن وقف القتال في سبيل إنقاذ 

الشعب اليمني من فيروس كورونا أم أن الحسابات اإلنسانية ال تدخل في 
حسابات الحوثي؟.

بدور عدنان

قطر والجزيرة وكورونا
فـــي الوقـــت الـــذي تقوم فيـــه الدول العربيـــة بجهـــد متميز في مواجهة تفشـــي 
فيروس كورونا منذ بدايته ونجاحها إلى حد كبير حتى اآلن، باستثناء األماكن 
ذات الظـــروف الخاصـــة مثـــل اليمـــن وســـوريا، لم تجد قنـــاة الجزيرة مـــا تقوله 
كعادتهـــا فـــي انتقاد الـــدول العربيـــة وخصوصـــا دول التحالف الرباعـــي العربي 

البحرين والسعودية ومصر واإلمارات.
لكـــن حتـــى في زمن كورونـــا الذي تتحدث فيـــه الدنيا حديث العلم واإلنســـانية 
والرحمة، قطر هي قطر والجزيرة هي الجزيرة البد أن تبحث عن نقيصة عربية، 
وبما أن العرب في مواجهة هذه المحنة كانوا أكثر استعدادا من دول أكثر غنى 
وأكثـــر تقدما، فالبد أن تخترع الجزيرة نقيصـــة تتحدث عنها، فوجدناها تتخذ 
من قرار قوات التحالف العربي موضوعا للنقد والتســـفيه وعكســـت وجهة نظر 
الحوثـــي أكثـــر من أي شـــيء آخر، علـــى الرغم مـــن أن دول التحالف قد اتخذت 
قـــرار وقف إطالق النار من باب الرحمة واإلنســـانية ولكـــي يتمكن اليمنيون من 
مكافحة تفشي الفيروس، وراحت الجزيرة تفسح المجال لمن ينددون بالقرار.

وخالل تقييم الجزيرة خطة مصر واإلجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة 
الفيـــروس لـــم تلجأ ألي طبيب ولـــم تلجأ حتى لمنظمة الصحـــة العالمية، ولكنها 
اســـتضافت لذلك أحد الالجئين المصريين فـــي تركيا التابعين لجماعة اإلخوان 
اإلرهابيـــة، لكـــي يقيم الوضع الطبـــي في مصر رغم كونه مقيمـــا في تركيا التي 

أنهكها الفيروس أكثر من أية دولة عربية.
الشيء الذي يدعو للسخرية أنه في الوقت الذي كان فيه مذيعوا الجزيرة  «

يدبجون الجمل في انتقاد الدول العربية، كانت قناة ألمانية تذيع فيلما 
تم التقاطه سرا لعمال أجانب يقيمون في أماكن موبوءة في الدوحة التي 

تنتقد غيرها بالباطل. لقد كان هذا الفيلم الذي عكس األوضاع المزرية 
التي يعمل ويعيش وينام فيها هؤالء العمال بمثابة أكبر فضيحة لنظام 

الحمدين الذي يخترع المواقف والقصص الكاذبة لكي يسيء إلى غيره. 
فهل كان يمكن للجزيرة أن تذيع فيلما كهذا الذي أذاعته القناة األلمانية 

بدال من أن تذيع كالم الحوثيين واإلرهابيين؟.

B7747@hotmail.com

bedoor.articles@gmail.com

بثينة خليفة قاسم
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