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:á«dhódG ¿hDƒ°û∏d á«LQÉîdG π«ch

 á`̀«`̀°`̀ù`̀«`̀FQ á```̀eÉ```̀YO ø``̀jô``̀ë``̀Ñ``̀dG
á`̀≤`̀£`̀æ`̀ª`̀dG QGô``̀≤``̀à``̀°``̀SGh ø````̀ eC’

 øH  ¬`̀∏`̀dGó`̀Ñ`̀Y  ï«°ûdG  .O  ó``̀cCG
 IQGRh  π`̀ «`̀ch  áØ«∏N  ∫BG  ó``ª``MCG
 ¿CG  á«dhódG  ¿hDƒ°û∏d  á«LQÉîdG
 Iô°†M  IOÉ«≤H  øjôëÑdG  áμ∏ªe
 øH  óªM  ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U
 OÓ`̀Ñ`̀dG  π`̀gÉ`̀Y  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y
 á«°ù«FQ  á`̀eÉ`̀YO  πμ°ûJ  ió`̀Ø`̀ª`̀dG
 ájÉªMh ,á≤£æªdG QGô≤à°SGh øeC’
 ÜÉgQE’G áëaÉμeh ,…ôëÑdG øeC’G
 ≈∏Y AÉ``̀°``̀†``̀≤``̀dGh  ¬``̀dÉ``̀μ``̀°``̀TCG  π`̀μ`̀ H
 RôHCG  É°Vô©à°ùe  ,¬∏jƒªJ  QOÉ°üe
 áμ∏ªe  É¡JòîJG  »àdG  äGAGô``̀LE’G

 ,íeÉ°ùàdG  ô°ûfh  á«æjódGh  áeÉ©dG  äÉjôëdG  õjõ©J  π«Ñ°S  »a  øjôëÑdG
 ¿ƒfÉ≤dG  á`̀dhO  QÉ``WEG  »a  á∏eÉ°T  á«bƒ≤M  áeƒ¶æe  RÉ`̀é`̀fEG  ≈`̀ dEG  áaÉ°VE’ÉH

.IQƒ£àe á«WGô≤ªjO Iô«°ùeh äÉ°ù°SDƒªdGh
 ™e  »FôªdG  »fhôàμdE’G  ∫É°üJ’G  ôÑY  ¢ùeCG  ¬YÉªàLG  ∫ÓN  ∂dP  AÉL
 åëÑd  ,øjôëÑdG  áμ∏ªe  iód  øjóªà©ªdG  »``HhQhC’G  OÉëJ’G  ∫hO  AGôØ°S
 ΩÉªàg’G äGP ÉjÉ°†≤dG ∫ƒM iDhôdG ∫OÉÑJh ,ø«ÑfÉédG ø«H äÉbÓ©dG õjõ©J

.∑ôà°ûªdG
 øjôëÑdG áμ∏ªe É¡JòîJG »àdG á«LÓ©dGh á«FÉbƒdG ô«HGóàdG ≈dEG √ƒfh
 ≈∏YCG  ≥ah  (19-ó«aƒc)  óéà°ùªdG  ÉfhQƒc  ¢Shô«Ød  …ó°üàdG  π`̀LCG  øe
 É«YGO ,ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒªdG πc áeÓ°S ¿Éª°†d ,IAÉØμdGh IOƒédG ô«jÉ©e
 áÄHhC’G  ó°Uôd  á«bÉÑà°SG  á«ªdÉY  á«é«JGôà°SG  ™°Vh  ≈dEG  Oó°üdG  Gòg  »a

.É¡æe ájÉbƒdGh çQGƒμdGh
(2¢U π«°UÉØàdG)

óMGh Ωƒj »a ÉfhQƒμH äÉ«ah 5 ≈dhC’G Iôª∏d

 á```````HÉ``°UEG  514  π``````«`é```°ù`J
á```dÉ`M 628 »```aÉ`©`Jh Ió``jóL

:»∏Y áªWÉa âÑàc
 áªFÉb ä’Éëd äÉ«ah 5 øjôëÑdG áμ∏ªe â∏é°S ≈dhC’G Iôª∏d
 ¿CG  IQGRƒdG  âæ∏YCGh  ,z19-ó«aƒc{  óéà°ùªdG  ÉfhQƒc  ¢Shô«Ød
 ≠∏Ñj óaGƒd iôNC’Gh ,ÉeÉY 85 ôª©dG øe ≠∏Ñj øWGƒªd äÉ«aƒdG
 ,ÉeÉY 70 ôª©dG øe ≠∏ÑJ áæWGƒªd áãdÉãdGh ,ÉeÉY 54 ôª©dG øe
 øY IQGRƒdG  âHôYCGh ,ÉeÉY 50 ôª©dG  øe ≠∏Ñj óaGƒd  iôNC’Gh
 ∂dòHh  ,º¡HQÉbCGh  º¡∏gCG  πch  ø«aƒàªdG  ô°SC’  É¡jRÉ©J  ¢üdÉN

.ádÉM 42 ≈dEG áμ∏ªªdG »a äÉ«aƒdG OóY π°üj
 ≈°Vôªd  »∏ëªdG  »ë°üdG  ™`̀°`̀Vƒ`̀dG  ó¡°T  á«fÉK  á¡L  ø`̀e
 ∫ÓN  ÉXƒë∏e  GQƒ£J  z19-ó«aƒc{  óéà°ùªdG  ÉfhQƒc  ¢Shô«a
 ä’ÉM 6 ∫ÉNOEG áë°üdG IQGRh âæ∏YCG PEG ;á«°VÉªdG áYÉ°S 24`dG
 ä’ÉM  »dÉªLEG  íÑ°ü«d  IõcôªdG  ájÉæ©dG  ±ô`̀Z  ≈`̀ dEG  á«aÉ°VEG
 º¡©°Vh Ö∏£àj øjòdG ø«HÉ°üªdG OóY OGR Éªc ;ádÉM 18 ájÉæ©dG
 ádÉM  17  ΩÉª°†fG  ó©H  ádÉM  138  ≈`̀ dEG  êÓ©dG  »≤∏J  »ë°üdG
 5352  ¿CG  ø«M  »a  ,á«°VÉªdG  áYÉ°S  24`dG  ∫ÓN  º¡«dEG  á«aÉ°VEG
 …òdG  áªFÉ≤dG  ä’Éë∏d  »dÉªLE’G Oó©dG  øe ô≤à°ùe É¡©°Vh ádÉM

.áªFÉb ádÉM 5370 ≠∏H
 áHÉ°UEG 514 ¢ùeCG áë°üdG IQGRh â∏é°S ¬JGP ¥É«°ùdG »ah
 281  É¡æe  ,z19-ó`̀«`̀aƒ`̀c{  óéà°ùªdG  ÉfhQƒc  ¢Shô«ØH  IójóL
 3h  áªFÉb  ä’Éëd  ø«£dÉîªd  ádÉM  230h  ,Ió`̀aGh  ádÉª©d  ádÉM
 π°ü«d á«aÉ°VEG ádÉM 628 âaÉ©J Éªc ,êQÉîdG øe áeOÉb ä’ÉM
 ¿CG ≈dEG Iô«°ûe ,12818 ≈dEG á«aÉ©àªdG ä’Éë∏d »dÉªLE’G Oó©dG

.ÉjôÑîe É°üëa 7571 AGôLEG ó©H äAÉL ¢ùeCG á∏«°üM

 ø`̀e äÉ``̀Ä``̀ª``̀ dG ™`̀ª`̀é`̀ J :â``̀f.á``̀ «``̀ Hô``̀©``̀ dG
 ±ô°üªdG  ΩÉ```̀eCG  ø`̀«`̀ «`̀ fGô`̀jE’G  ø`̀«`̀æ`̀WGƒ`̀ª`̀dG
 ábô°S  ≈∏Y  êÉéàMÓd  ¿Gô¡W  »a  …õcôªdG
.á«fÉªàFG äÉ°ù°SDƒe πÑ pb øe ø«YOƒªdG ∫GƒeCG
 ø«éàëªdG ô¡¶J ™WÉ≤e ¿ƒ£°TÉf ô°ûfh
 ßaÉëe  ádÉ≤à°SÉH  ø«ÑdÉ£e  ¿ƒØà¡j  º`̀gh
 Éªc  ,»àªg  ô°UÉædGóÑY  …õcôªdG  ±ô°üªdG
 áëaÉμe  äGƒb  QÉ°ûàfG  ô¡¶J  Qƒ°U  äô°ûàfG

 Iô«Ñc  OGóYCÉH  ±ô°üªdG  §«ëe  »a  Ö¨°ûdG
.á©æbC’Gh äGhGô¡dÉH Iõ¡éeh

 Gƒ```YOhCG ó`̀b ¿ƒ`̀æ`̀WGƒ`̀ª`̀dG A’Dƒ```g ¿É``̀ch
 øe áeƒYóªdG z»FÉª«f{ á°ù°SDƒe »a º¡dGƒeCG
 ≈∏Y ∫ƒ°üëdG πeCG ≈∏Y ,…õcôªdG ±ô°üªdG
 óFGƒa …CG º¡d ™aóoJ ºd øμd ,¢VGQCG hCG óFGƒa
 ÖÑ°ùH äGƒæ°S òæe º¡dGƒeCG IQOÉ°üe âªJ πH

.á°ù°SDƒªdG ¢SÓaEG

 ≥HÉ°ùdG  »`̀fGô`̀jE’G  áë°üdG  ô`̀jRh  ¿É`̀ch
 »a ∫É≤à°SG …òdG ,»ª°TÉg √OGR »°VÉb ø°ùM
 äÉëjô°üJ  »a  ∞°ûc  ób  ,»°VÉªdG  ôÑª°ùjO
 á«dÉªdG  äÉ°ù°SDƒªdG  ¿CG  »°VÉªdG  ôjÉæj  »a
 âÑ¡f  …QƒãdG  ¢Sôë∏dh  áeƒμë∏d  á©HÉàdG
 øjòdG ¢SÉædG øe »fGôjEG  ∫ÉjQ äGQÉ«∏e 3^5
 ≈∏Y ∫ƒ°üëdG ¢Vô¨H É¡«a º¡dGƒeCG  GƒYOhCG

.óFGƒØdG

á«eÓ°SE’G ∫hódGh ájOƒ©°ùdG ≈∏Y áª«Nh ÖbGƒY ¬d ¿ƒμà°S ÉfhQƒc QÉ°ûàfG πX »a èëdG

2020 ∫Ó``N øjôëÑdG »``a á«còdG ∞``JGƒ¡dG ≈``∏Y »``ÑjôîJ »``ªbQ Ωƒ``ég ±’BG 5

ÉfhQƒμH É°üî°T 25 áHÉ°UEG »a âÑÑ°ùJ á«∏FÉY …É°T á°ù∏L

¢SÉædG ìGhQCG ≈``∏Y ®É``ØëdG á``eƒμëdG Ö``LGh øeh á``«JGƒe ô``«Z ±hô``¶dG

èëdG ≥«∏©àH ¿ƒÑdÉ£j ÜGƒfh øjO ∫É``LQ
:ÜÉjO ó«dh Öàc

 ø`̀jó`̀dG ∫É``̀LQ ø`̀e Oó``̀Y iô``̀j
 ∂°SÉæe  áeÉbEG  áHƒ©°U  ÜGƒ`̀æ`̀dGh
 »°ûØJ  π`̀X  »`̀a  ΩÉ`̀©`̀dG  Gò`̀g  èëdG
 ∞∏àîe  »``̀a  É``̀fhQƒ``̀c  ¢`̀Shô`̀«`̀ a
 π°üe  Qƒ¡X  Ωó`̀Yh  ,ºdÉ©dG  ∫hO
 ≥∏Z  ≈`̀dEG  áaÉ°VE’ÉH  ,¬`̀d  êÓ`̀Y  hCG
 ≥«∏©Jh  º`̀dÉ`̀©`̀dG  äGQÉ`̀£`̀e  º¶©e

.¿Gô«£dG ácôM
 äÉ`̀ë`̀jô`̀°`̀ü`̀J »```̀a Ghó````````̀cCGh
 áë°U  ¿CG  zè`̀«`̀∏`̀î`̀dG  QÉ``̀Ñ``̀NCG{```̀ d
 ƒg ¬`̀«`̀∏`̀Y ®É``̀Ø``̀ë``̀dGh ¿É``̀°``̀ù``̀fE’G
 Éª«a  ,»dÉëdG  âbƒdG  »a  ≈`̀ dhC’G
 AÉØàc’G  á«fÉμeEG  ≈dEG  AGQBG  âÑgP
 áμ∏ªªdG  ø`̀e  Gó``L  á∏«∏b  OGó``YCÉ``H
 ,èëdG  AGOC’  ájOƒ©°ùdG  á«Hô©dG
 º¡«∏Y ®É`̀Ø`̀ë`̀dG  ø`̀μ`̀ª`̀j  º``K  ø``̀eh

 á`̀eRÓ`̀dG äÉ`̀WÉ`̀«`̀à`̀M’G AGô`````LEGh
 ∑Éæg  ¿ƒ`̀μ`̀J  ¿CG  hCG  ,º¡àjÉªëd
 ádhO  πc  øe OGôaCG  IóY øe Oƒah
 ™e  ≥«°ùæàdG  ôÑY  ∂dP  »a  ÖZôJ
 GPEG  ájOƒ©°ùdG  á«Hô©dG  áμ∏ªªdG

 ∂°SÉæªdG  AGOCÉ`̀H  ±hô¶dG  âëæ°S
.OhóëdG ≥«°VCG »a

 ´ÉØJQG  Aƒ°V  »a  ¬fEG  GƒdÉbh
 ÜÉgP  ¿EÉa  É«ªdÉY  áHÉ°UE’G  Ö°ùf
 á«Hô©dG  áμ∏ªªdG  ≈`̀dEG  ø«ª∏°ùªdG

 èëdG  á°†jôa  AGOC’  ájOƒ©°ùdG
 »`̀°`̀VGQC’G  ≈`̀ dEG  ihó`̀©`̀dG  π≤æj  ób
 π≤àæJ  ó``̀ b  É``̀°``̀†``̀jCGh  á`̀ °`̀Só`̀≤`̀ ª`̀ dG
 ºK  ø`̀eh  ,è«éëdG  ≈`̀ dEG  ihó`̀©`̀dG
 ø«HÉ°üe  º`̀¡`̀ dhO  ≈```dEG  ¿hOƒ``̀©``̀j

 øe  ¿CG  ø`̀«`̀Ø`̀«`̀°`̀†`̀e  ,¢``̀Shô``̀«``̀Ø``̀dG
 á¶aÉëªdG  äÉ`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀dG  Ö```̀LGh
 ±É≤jEÉH AGƒ°S ¢SÉædG ìGhQCG  ≈∏Y
 ,êÉéëdG  ∫É`̀°`̀SQEG  ™æe  hCG  èëdG
 ó°UÉ≤e  ≥`̀aGƒ`̀j  ô``̀ eC’G  Gò``g  ¿CGh

 äô`̀eCG  »àdG  á«eÓ°SE’G  á©jô°ûdG

 ,∫ÉªdGh  π°ùædGh  ¢ùØædG  ßØëH

.zQGô p°V ’h Qô°V ’{ ¬fCGh

 ¿ƒμj  ¿CG  IQhô°†H  GƒÑdÉWh

 á«eÓ°SE’G ∫hódG ø«H ¥ÉØJG ∑Éæg

 á«Ñ£dG ¥ôØdGh ´ô°ûdG …CGQ òNCGh

 í`̀LGQ …CGô``̀ H êhô`̀î`̀dG π``̀LCG ø`̀e

 ¬`̀fCG  øjôÑà©e  ,á«eÓ°SE’G  á`̀eCÓ`̀d

 »a IÓ`̀ °`̀ü`̀ dG ≥`̀«`̀∏`̀©`̀J º``̀J É`̀ª`̀dÉ`̀W

 QÉ°ûàf’ É©æe óLÉ°ùªdGh ™eGƒédG

 π«Ñ°S ’ ∂dP ≈∏Y É°SÉ«≤a ¢VôªdG

 ,èëdG  á°†jôa  AGOC’  ΩÉ`̀©`̀dG  Gò`̀g

 ¬≤«∏©J  º`̀J  èëdG  ¿CG  ≈`̀ dEG  ø«àa’

 ,ïjQÉàdG ôe ≈∏Y äGôªdG äGô°ûY

 ≥«∏©àdG  ÜÉ`̀ Ñ`̀ °`̀ SCG  ø`̀ª`̀°`̀V  ¿É```̀ch

.¢VGôeC’Gh áÄHhC’G »°ûØJ

(6¢U π«°UÉØàdG)

 ¢ù∏ée  á`̀°`̀ù`̀«`̀FQ  â```Hô```YCG
 áãjóëdG ±QÉ©ªdG ¢SQGóe IQGOEG
 É`̀¡`̀ª`̀°`̀SÉ`̀H »````̀fhQRÉ````̀c ø```̀jhô```̀H
 á«ª«∏©àdG áÄ«¡dG AÉ°†YCG º°SÉHh
 º«¶Y  ø`̀Y  áÑ∏£dGh  á````̀jQGOE’Gh
 Iô`̀°`̀†`̀ë`̀d ¿É``̀æ``̀à``̀e’Gh pô`̀μ`̀ °`̀û`̀ dG
 pOÓ`̀Ñ`̀dG  π`̀gÉ`̀Y  pá`̀dÓ`̀é`̀dG  pÖMÉ°U
 ¬`̀à`̀dÓ`̀L Oƒ``¡``L ≈`̀∏`̀Y i só``̀Ø``̀ª``̀dG
 …ó°üàdG  »a á∏«ÑædG  á«æWƒdG
 É``̀ fhQƒ``̀c ¢``̀Shô``̀«``̀a á``ë``FÉ``é``d
 ¬`̀à`̀dÓ`̀L á``̀dÉ``̀°``̀SQ p¿ƒ``̀ª``̀°``̀†``̀eh
 πc  ≈``̀dEG  É¡¡Lh  »àdG á«eÉ°ùdG
 pá`̀«`̀Hô`̀à`̀dG  p∫É`̀é`̀e  »a nø«∏eÉ©dG
 ôÑY ÜÓ£dG  ¬ pFÉæHCGh  º«∏©àdGh

.øjôëÑdG ¿ƒjõØ∏J
 É¡à¡Lh ádÉ°SQ »a âaÉ°VCGh
 ¢`̀SQGó`̀e äÉ`̀Ñ`̀ dÉ`̀Wh á`̀Ñ`̀∏`̀W ≈```̀dEG
 AÉ``̀«``̀dhCGh á`̀ã`̀jó`̀ë`̀dG ±QÉ``©``ª``dG
 Gòg  º¡LôîJ  áÑ°SÉæªH  ºgQƒeCG
 rä nAÉ``̀L  äÉª∏μdG  ∂∏J  ¿CG  ΩÉ`̀©`̀dG
 πc  ¢üjôM  m¿É``M  mÜCG  pÖ∏b  rø`` pe
 ,¬`̀ pæ`̀Wh pAÉ``̀ æ``̀ HCG ≈`̀∏`̀Y p¢`̀Uô`̀ë`̀ dG

 á«eÉ°ùdG  ¬àdÓL  ádÉ°SQ  âfÉμa
 Gƒo∏ n¡ ræ«d  Éæ pFÉæHC’  Ó«dOh  É k°SGôÑf
 ¿hRhÉéàj  n∞«c  É n¡ pfƒª°†e  øe
 n¿ rƒ`̀ s£`̀î`̀à`̀jh ΩÉ`̀¶`̀ p©`̀dG nçGó````̀MC’G
 É k≤a oCG º p¡ p°ùØfC’ Gƒª o°Sô«d nÜÉ©°üdG
 p∫ÉªéH º o¡ o°SƒØf ¬«a oº n©ræ nJ Ö nM rQCG

.inó nªdG ó r© oHh pá© u°ùdG
 á`̀bOÉ`̀°`̀U  á`̀ª`̀∏`̀c  ¿EG  â``̀dÉ``̀bh

 ¥OÉ°U  Öëe  Ö∏b  ø`̀e  á`̀LQÉ`̀N
 Gòμgh , p¿É`̀ °`̀ù`̀ fE’G  nIÉ`̀«`̀M  oô`̀«`̀¨`̀ oJ
 á«eÉ°ùdG  äÉª∏μdG  √ò¡H  ¬àdÓL
 ™°Vhh  É k©«ªL  Éf nQhó°U  è∏KCG
 ≈∏Y  á«ª«∏©àdG  É`̀æ`̀ pJÉ`̀°`̀ù`̀°`̀SDƒ`̀e

 . pìÉéædG páWQÉN
 QƒeC’G AÉ«dhCG ≈dEG â¡LƒJh
 :∫ƒ≤dÉH  äÉ`̀Ñ`̀dÉ`̀£`̀dGh  áÑ∏£dGh

 ø`̀«`̀é`̀jô`̀î`̀dG »`̀JÉ`̀ æ`̀ Hh »``FÉ``æ``HCG
 p¢``̀SQGó``̀e AÉ``̀æ``̀HCG äÉ`̀é`̀jô`̀î`̀ dGh
 ká°üdÉN  ká q«ëJ  º oμ«« nMCG  ±QÉ©ªdG
 nÖëdG  º oμd  oø pμj  mÖ∏b  øe  kIQOÉ°U
 õ«ªªdG ºμ oeƒj ƒg Gòg ,ôjó≤àdGh
 »æ nL Ωƒj , o™«ªédG o√ oô¶àæj …òdG
 äGƒæ°S  pOÉ°üMh  pIôHÉãªdG  pQÉª pK
 ,êôîàdG  oΩƒ`̀j  ,Ö©àdGh  pó¡édG
 ≈∏Y  G kógÉ°T  o∞`̀ p≤`̀j  …ò`̀ dG  oΩƒ`̀«`̀dG
 πªYh  mó¡ oL  rø pe  o√ƒ oªàe qób  Ée  pπc
 o√ƒ oªà¡LGh Ée  πX »a  mπ°UGƒàe
 É¡H ÉfQô ne äÉjóëJh ÜÉ©°U øe

.ΩÉ©dG Gòg É©«ªL
 ¢Shô«a  áëFÉL  π`̀X  »`̀ah
 Éææ«H  Ó`̀FÉ`̀M  ¿É``c  ó≤a  É`̀fhQƒ`̀c
 pπªLCÉH  Éjƒ°S  nπØàëæd  ºμæ«Hh
 »g o™`̀«`̀ª`̀é`̀dG É`̀ ngô`̀¶`̀à`̀fG má`̀¶`̀ë`̀d
 ÉæjOÉjCG  âHÉ¨a  ,º oμ pLôîJ  á¶ëd
 Éæ nHƒ∏b  Éæ∏°SQCÉa  º oμ pà nëaÉ°üe  øY
 ìÉéædG  Gò¡H  º oμ nÄæ¡Jh  º oμ n≤fÉ©oJ

.ô«ÑμdG
 (5h 4¢U π«°UÉØàdG)

:»fhQRÉc øjhôH ...É¡àÑ∏W êôîJ ±QÉ©ªdG ¢SQGóe

ÉæFÉæHC’ ¢SGôÑf º«∏©àdGh á«HôàdG »a ø«∏eÉ©dG ≈dEG ∂∏ªdG ádÉ°SQ

 É¡«a  ø«ãMÉÑdG  ¿CG  »fhôàμdE’G  øeC’G  »a  á°ü°üîàe  á«ªdÉY  áμÑ°T  äôcP
 »eóîà°ùe ≈∏Y á«fhôàμdE’G  äÉªé¡dG  âdhÉæJ  äÉ«FÉ°üME’  äÉ©LGôe GhôLCG
 ôjÉæj øe IóàªªdG IôàØdG ¿CG º¡d øq«Ñàjh ,øjôëÑdG áμ∏ªe »a á«còdG ∞JGƒ¡dG
 ádƒªëªdG ∞JGƒ¡dG »eóîà°ùe ≈∏Y á«ÑjôîJ äÉªég äó¡°T 2020 ƒ«fƒj ≈dEG
 áeRC’G øY ºLÉædG ¥ÓZE’G ¿CG á«∏μdG ΩÉbQC’G äô¡XCGh .áªég 4940 ÉgOóY ≠∏H
 äGójó¡àdG ó¡°ûe »a É°UÉN G kô«KCÉJ çóëoj ºd ÉfhQƒc ÖÑ°ùH áægGôdG á«ë°üdG
 â¨∏H §°ShC’G ¥ô°ûdG »a iôNCG ¿Gó∏H ™e áfQÉ≤ªdG π«Ñ°S ≈∏Yh .áμ∏ªªdG »a
 ô£b  »ah  ,15000  ¿Éª oY  áæ£∏°S  »ah  ,20000  âjƒμdG  »a  äÉªé¡dG  OGóYCG

.12000
 ójGõàj ádƒªëªdG Iõ¡LC’G ô«KCÉJ ójGõJ ™e ¬fCG »μ°SôÑ°SÉc ácô°T äôcPh
 IÉ«ëdGh  ájQÉéàdG  äÉ«∏ª©dG  »a  á«còdG  ∞JGƒ¡dG  ¬Ñ©∏J  …òdG  Qhó`̀dG  áYô°ùH
 ™jRƒJ á«Ø«μH º¡eÉªàgG IOÉjR ≈dEG ø««fhôàμdE’G ø«eôéªdG ™aój Ée ,á«eƒ«dG
 ójõj  Ée  ,áeóîà°ùªdG  äÉªé¡dG  πbGƒf  øe  IOÉØà°S’Gh  áã«ÑîdG  äÉ«éeôÑdG
 äÉgƒjQÉæ«°ùdG øe ójó©dG »a øμªjh .äÉeRC’G äÉbhCG »a º¡WÉ°ûf Iô«Jh øe
 á∏ªëdG  ìÉéf  øe  É«°SÉ°SCG  G kAõ`̀L  äÉªé¡dG  qø°ûd  QÉàîªdG  â«bƒàdG  ¿ƒμj  ¿CG

 º¡JÉ°SQÉªe ¿hôq«¨j øjòdG ø«eóîà°ùªdG ∫Ó¨à°SG ≈∏Y ¢UôëdG ™e ,á«ÑjôîàdG
 ¥ƒKƒe á«æeCG  ∫ƒ∏M …CG  ≈dEG  ºgQÉ≤àaG  ™e  ,á∏°UÉëdG  •ƒ¨°†dG  AG qôL á«æeC’G

 .º¡ØJGƒg ≈∏Y É¡H
 ¿CG  »æ©j  Ée  ,ΩÉ©dG  QGóe  ≈∏Y  Iô«Ñc  äGô«¨J  äÉªé¡dG  OGó`̀YCG  ó¡°ûJ  ºdh
 ,øjôëÑdG  »a  ádƒªëªdG  äGójó¡àdG  ó¡°ûe  »a  ôKDƒj  ºd  ¥ÓZE’G  ô«HGóJ  ò«ØæJ
 ≈dEG  ∂dP qOôe ¿ƒμj óbh .Éjô¡°T Ωƒég 1000h 500 ø«H ÉgOGóYCG ìhGôàJ PEG
 ,Ωóîà°ùªdG  OƒLh ™bƒe øY zá∏≤à°ùe{ É¡∏°UCG  »a »g ádƒªëªdG  Iõ¡LC’G  ¿CG

.áØ∏àîªdG IÉ«ëdG •ÉªfC’ É≤ah πjó©à∏d á∏HÉbh
 »μdÉe  ¿CG  »μ°SôÑ°SÉc  »a  »æeC’G  ô«ÑîdG  ∞«°û«Ñ°ûJ  Qƒàμ«a  ôÑàYGh
 áeRC’G  ∫ÓN  ø«¶≤j  Gƒq∏X{  øjôëÑdG  »a  á«Mƒ∏dG  Iõ¡LC’Gh  á«còdG  ∞JGƒ¡dG
 É kÑdÉZ øμdh ,¬JGô¨K ΩÉ¶f qπμd{ :±É°VCGh ,zø«eôéªdG π«ëd á°ùjôa Gƒ©≤j ºdh
 ∫ƒ°üM ΩóY ø pÄª n£ªdG øe ¿Éc Gòd ,äGô¨ãdG ∂∏J CGƒ°SCG …ô°ûÑdG πeÉ©dG ôÑà©oj Ée
 ÉæJÉéàæe  É¡Jô¶Mh  ø«eóîà°ùªdG  ≈`̀ dEG  â∏°Uh  »àdG  äÉªé¡dG  »a  ´É`̀Ø`̀JQG

.z∫õæªdG øe πª©dG ≈dEG ∫ qƒëàdG Iôàa ∫ÓN á«æeC’G

:»°ùæe π°VÉa Öàc
 Iô°SC’G IÉfÉ©e Ωƒ«dG ô°ûæJ zè«∏îdG QÉÑNCG{
 óéà°ùªdG  É`̀ fhQƒ`̀c  ¢Shô«ØH  âfÉ¡à°SG  »`̀à`̀dG
 áë°üdG  IQGRh  É`̀¡`̀«`̀dEG  äQÉ``̀°``̀TCGh  z19-ó`̀«`̀aƒ`̀c{
 äGAGô`̀LE’É`̀H  º¡eGõàdG  Ωó`̀Y  ÖÑ°ùJ  PEG  ,Gô`̀NDƒ`̀e
 ¬H  âÑ«°UCG  …òdG  ¢VôªdG  ∫É≤àfG  »a  ájRGôàM’G
 8  º¡æ«H  É¡à∏FÉY  OGô`̀aCG  øe  GOô`̀a  24  ≈`̀dEG  IóédG
 á°ù∏L  ≈``dEG  Ió`̀é`̀dG  Iƒ``YO  GƒÑd  ¿CG  ó©H  ,∫É`̀Ø`̀WCG
 É¡≤∏WCG  »àdG  äGôjòëà∏d  áØdÉîªH  á«∏FÉY  …É°T

 óYÉÑàdG ΩGõàdÉH ÉfhQƒc áëaÉμªd »æWƒdG ≥jôØdG
.á£dÉîªdG ΩóYh »YÉªàL’G

 √ƒ°TÉY …òdG ≥∏≤dG øY GƒKóëJ Iô°SC’G OGôaCG
 áHÉ°UEG  øe  º¡≤∏b  ÖÑ°ùH  á«°VÉªdG  IôàØdG  ∫ÓN
 øe  »fÉ©J  É¡fCG  É°Uƒ°üNh  ¢Shô«ØdÉH  º¡JóL
 äô¡X  øe  ∫hCG  É¡fCG  ø«ë°Vƒe  ,áæeõe  ¢VGôeCG
 Ωƒj  ìÉÑ°U  ¢VôªdÉH  áHÉ°UE’G  ¢`̀VGô`̀YCG  É¡«∏Y
 IQGôëdG äÉLQO ´ÉØJQÉH ÉgQƒ©°T ó©H ¢ù«ªîdG
 ºbôdÉH  ∫É°üJ’ÉH  GhQOÉ`̀H  ≈àM  ,ójó°T  ∫ƒªNh
 øe  É©jô°S  º¡∏YÉØJ  Ghó`̀HCG  øjòdG  444  øNÉ°ùdG

 AGôLE’  ¢VQÉ©ªdG  õcôe  »a  óYƒe  ô«aƒJ  ∫ÓN
 Égó©H ø`̀«`̀Ñ`̀Jh ,¬```̀JGP Ωƒ`̀«`̀ dG  »`̀a äÉ`̀°`̀Uƒ`̀ë`̀Ø`̀dG
 õcGôªdG óMCG »a ÉgôéM ºJh ¢Shô«ØdÉH É¡àHÉ°UEG

.á°ü°üîªdG
 ™«ªL  ø`̀e  áë°üdG  IQGRh  âÑ∏W  ∂`̀ dP  ó©H
 ¢VQÉ©ªdG õcôe ≈dEG Qƒ°†ëdG Ióé∏d ø«£dÉîªdG
 ø«ÑJ ≈àM ,»dÉàdG Ωƒ«dG »a äÉ°UƒëØdG AGôLE’
 ≠dÉÑdG ÉgOÉØMCGh º¡JÉLhRh É¡FÉæHCG ™«ªL áHÉ°UEG

.ÉfhQƒc ¢Shô«ØH É°üî°T 25 ºgOóY
(3¢U π«°UÉØàdG)

 ¥OÉ``°üJ á`«`HôY á```dhO ∫hCG ø``jôëÑdG
 á«fhôàμdE’G äÉ```HÉ£îdG á`«bÉØJG ≈``∏Y
 ºeC’G á«bÉØJG ≈∏Y ¥OÉ°üJ á«HôY ádhO ∫hCG øjôëÑdG áμ∏ªe âëÑ°UCG
 »a  ,á«dhódG  Oƒ≤©dG  »a  á«fhôàμdE’G  äÉHÉ£îdG  ΩGóîà°SG  ¿CÉ°ûH  IóëàªdG
 »ªbôdG  OÉ°üàb’G  »a ∫ÉªYCÓd  IójóL äÉYÉ£b ø«μªJ »a º¡°ùà°S  Iƒ£N
 …ò«ØæàdG ¢ù«FôdG ∫Ébh .äÉYÉ£≤dG √òg »a øjôªãà°ùª∏d ájÉªëdG Rõ©à°Sh
 ≈dEG ≈©°ùJ øjôëÑdG áμ∏ªe ¿CG ¿Gó«ªM ódÉN ájOÉ°üàb’G á«ªæàdG ¢ù∏éªd
 É¡fCG Éªc ,É«LƒdƒæμàdG ≈∏Y ºFÉ≤dG åjóëàdGh ôjƒ£àdG »a IOÉjôdG ≥«≤ëJ
 áMÉJEGh  º¡æ«μªàd  øjôªãà°ùªdGh  ∫ÉªYC’G  OGhQ  äÉLÉ«àMG  á«Ñ∏àH  áeõà∏e

.áªYGO ájOÉ°üàbG áÄ«H »a ΩGóà°ùªdG ƒªædG ≥«≤ëàd º¡d ¢UôØdG
(ájOÉ°üàb’G áëØ°üdG ≈∏Y π«°UÉØàdG) 

.OƒªëªdG ∞«£∏dGóÑY ï«°ûdG |.ójGR »∏Y ÖFÉædG | .ô£e »∏Y ï«°ûdG |.ídÉ°üdG ìhóªe ÖFÉædG |

.»fhQRÉc øjhôH IPÉà°SC’G |

.óªMCG øH ¬∏dGóÑY ï«°ûdG .O |

¿Gô``jEG »``a äÉ``LÉéàMG ô``éØJ ø``«YOƒªdG ∫Gƒ``eCG ábô``°S

 ≥``jôØd ô``¡Ñe RÉ``éfEG

 zäQƒÑ°S QƒJƒe õ«°SƒJ{

 ≈°ù«Y ï«``°ûdG  IOÉ«≤H

áØ«∏N  ∫BG  ˆGóÑY  øH
(á«°VÉjôdG äÉëØ°üdG ≈∏Y π«°UÉØàdG)



 »aÉ≤ãdG  ≈°ù«Y  õcôe  º«≤j  
 (Ω2020 ƒ«fƒj 16) AÉKÓãdG GóZ
 Iô°VÉëe kAÉ°ùe 8:00 áYÉ°ùdG »a
 áëaÉμe ïjQÉJ »a IAGôb{ ¿Gƒæ©H
 É¡eó≤j  zø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  »`̀a  á`̀ Ä`̀ HhC’G
 ¢ü°üîàªdG  åMÉÑdGh  Ö«Ñ£dG

 QƒàcódG  »ë°üdG  ï`̀jQÉ`̀à`̀dG  »`̀a
 ∫ÓN  ∂dPh  ,ôgƒL  óªMCG  óªëe
 á°üæe  ≈∏Y  á«fhôàμdEG  Iô°VÉëe

.zoom
 áª∏μH  Iô°VÉëªdG  CGóÑà°Sh
 Ö«ÑW  ≥jôØdG  É¡«≤∏j  á«MÉààaG

 ∫BG  ¬∏dGóÑY  ø`̀H  óªëe  Qƒ`̀à`̀có`̀dG
 ≈∏YC’G  ¢ù∏éªdG  ¢ù«FQ  áØ«∏N
 »æWƒdG  ≥jôØdG  ¢ù«FQ  áë°ü∏d
 É``̀fhQƒ``̀c ¢`̀Shô`̀«`̀Ø`̀ d …ó`̀°`̀ü`̀à`̀∏`̀d
 á«Ñ«MôJ  áª∏c  É¡«∏J  (19ó«aƒc)
 áØ«∏N  øH  ódÉN  ï«°ûdG  Qƒàcó∏d
 ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  ÖFÉf  áØ«∏N  ∫BG
 õcôªd  …ò«ØæàdG  ôjóªdG  AÉæeC’G

 Ωó≤«°S  º``̀K  ,»`̀ aÉ`̀≤`̀ ã`̀ dG  ≈`̀°`̀ù`̀«`̀Y
 ¬Jô°VÉëe ôgƒL óªëe QƒàcódG
 áμ∏ªe  Oƒ``̀¡``̀L  ∫hÉ``̀æ``̀à``̀J  »``̀à``̀dG
 »a  É«îjQÉJ  Ió`̀FGô`̀dG  øjôëÑdG
 å«M  ,á`̀Ä`̀HhC’G  QÉ°ûàfG  áëaÉμe
 øe  GOóY  Iô°VÉëªdG  ¢Vô©à°ùJ
 äGôàØ∏d  á`̀«`̀î`̀jQÉ`̀à`̀dG  ≥`̀ FÉ`̀Kƒ`̀dG

.»°VÉªdG ¿ô≤dG øe IôμÑªdG

 ø«°üàîªdG  õcôªdG  ƒYójh
 ≈``̀dEG ø`̀«`̀ª`̀à`̀¡`̀ª`̀dGh ø`̀«`̀Ø`̀≤`̀ã`̀ª`̀dGh
 Iô`̀ °`̀VÉ`̀ë`̀ª`̀ dG »```̀a á``̀cQÉ``̀°``̀û``̀ª``̀dG
 á`̀°`̀ü`̀æ`̀e §`````HGô`````dG ∫Ó`````̀N ø````̀e
 π«é°ùà∏d  ¢ü°üîªdG  ΩhhR
 ôÑY  Qƒ`̀°`̀û`̀æ`̀ª`̀ dG  »``̀fhô``̀à``̀μ``̀ dE’G
 πFÉ°Sh  »`̀a  õ`̀cô`̀ª`̀dG  äÉ`̀HÉ`̀°`̀ù`̀M

.»YÉªàL’G π°UGƒàdG
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 óMCÉc  ágÉ≤ædG  É`̀eRÓ`̀H  á«∏YÉa  ¿Ó``̀YEG  ó©H
 ¢Shô«ØH áªFÉ≤dG ä’Éë∏d áeóîà°ùªdG äÉLÓ©dG
 200  ø`̀e  ô`̀ã`̀cCG  ΩÉ`̀ b  ,19-Covid  É`̀fhQƒ`̀c
 ´ôÑàdÉH  ¢Shô«ØdG  øe  ø«aÉ©àªdG  øe  ¢üî°T
 IóYÉ°ùe  »a  áªgÉ°ùª∏d  ∂dPh  ,ágÉ≤ædG  ÉeRÓÑH
 ¢`̀VGô`̀YCG  ø`̀e  ¿ƒfÉ©j  ø`̀jò`̀dG  áªFÉ≤dG  ä’É`̀ë`̀dG
 ∂dPh ,IõcôªdG  ájÉæ©dG  âëJ ºg øe hCG  Iójó°T
 É¡Yƒf øe ≈dhC’G »g ájôjô°S á°SGQO ¥É«°S »a
 á«Ñ£dG  äÉeóîdG  É¡H  Ωƒ≤J  »àdGh  ,áμ∏ªªdG  »a
 AGƒ`̀∏`̀dG  IOÉ`̀«`̀≤`̀H  øjôëÑdG  ´É``̀aO  Iƒ`̀≤`̀d  á«μ∏ªdG

.áØ«∏N ∫BG »∏Y øH ódÉN ï«°ûdG Qƒ°ù«ahôH
 ø°ùM ¬`̀∏`̀dGó`̀Ñ`̀Y  Ö`̀«`̀Ñ`̀W ó`̀«`̀ª`̀©`̀dG  ìô``̀°``̀Uh
 á«Ñ£dG  äÉeóîdG  óFÉ≤d  »æØdG  óYÉ°ùªdG  ¢ûjhQO
 øe ójó©dG ájDhôH G qkóL ¿hQƒîa øëf{ :á«μ∏ªdG
 ´ôÑàdÉH  ¿ƒeƒ≤j  Éfó∏H  »a  ø«fÉØàªdG  OGô``̀aC’G
 øe ΩÉ`̀ à`̀ dG AÉ`̀Ø`̀°`̀û`̀dG ó`̀©`̀H ∂```dPh ,Ωó```̀ dG É`̀eRÓ`̀Ñ`̀H
 »a  πeCG  Éæ∏ch  ,19-Covid  ÉfhQƒc  ¢Shô«a
 ,ø«aÉ©àªdG ø«Yƒ£àªdG øe ôÑcCG πμ°ûH ÜhÉéàdG
 »ªdÉ©dG  Ωƒ«dÉH  ΩÉ©dG  »YƒdG  ™e  kÉæeGõJ  ∂`̀dPh
 áë°üdG  áª¶æe  äô`̀bCG  óbh  .zΩódÉH  ø«YôÑàª∏d
 ∫ÉØàMÓd  ΩÉ`̀Y  π`̀c  ø`̀e  ƒ«fƒj  14```̀ dG  á«ªdÉ©dG

 Gòg  ó¡°ûjh  ,ΩódÉH  ø«YôÑàª∏d  »ªdÉ©dG  Ωƒ«dÉH
 á«Yƒàd äÉ«dÉ©a ºdÉ©dG  AÉëfCG  ™«ªL »a çóëdG
 ,Ωó`̀dG  äÉ≤à°ûeh  Ωó``̀dG  ≈``̀dEG  áLÉëdÉH  ™«ªédG
 IÉ«M  ºgPÉ≤fE’  ΩódÉH  ø«YôÑàªdG  ôμ°T  ºàj  Éªc

.´ôÑàdÉH øjôN’G
 πμ°ûH  ΩÉ`̀©`̀dG  Gò`̀g  ∫Ó`̀N  õ«côàdG  ºà«°Sh
 ø«ª«≤ªdGh  ø«æWGƒªdG  áaÉc  ™«é°ûJ  ≈∏Y  ΩÉY
 ™«é°ûJ  ¢`̀UÉ`̀N  πμ°ûHh  ,Ωó`̀ dÉ`̀H  ´ô`̀Ñ`̀à`̀dG  ≈∏Y
 ¢`̀Shô`̀«`̀a ø``̀e É`̀eÉ`̀ª`̀J ø`̀«`̀aÉ`̀©`̀à`̀ª`̀dG ¢`̀UÉ`̀î`̀°`̀T’G
 ÉeRÓÑH  ´ôÑàdG  ≈∏Y  19-COVID  ÉfhQƒc
 ´ôÑàªdG  ágÉ≤ædG  ÉeRÓH  ™jRƒJ  ºàj  PEG  ,ágÉ≤ædG
 ™«ªL  ≈∏Y  á«μ∏ªdG  á«Ñ£dG  äÉeóîdG  »`̀a  É¡H
 ¢Shô«ØH áªFÉ≤dG ä’Éë∏d êÓ©dGh ∫õ©dG õcGôe
 âëJ  ,øjôëÑdG  »a  19-COVID  ÉfhQƒc
 …ó°üà∏d  »`̀Ñ`̀£`̀dG  »`̀æ`̀Wƒ`̀dG  ≥`̀jô`̀Ø`̀dG  ±Gô``̀°``̀TEG

.ÉfhQƒc ¢Shô«Ød
 ø°ùM  ¬`̀∏`̀dGó`̀Ñ`̀Y  Ö«ÑW  ó«ª©dG  í``̀°``̀VhCGh
 ÉeóæY  ¬`̀fCÉ`̀H  ágÉ≤ædG  É`̀eRÓ`̀H  Ωƒ¡Øe  ¢`̀û`̀jhQO
 »°Shô«a  ¢Vôe  …CÉ``H  ¿É`̀°`̀ù`̀f’G  º°ùL  ÜÉ°üj
 19-COVID ÉfhQƒc ¢Shô«a É¡æª°V øeh
 øjƒμàH  Ωƒ≤j  º°ùédG  »a  »YÉæªdG  RÉ¡édG  ¿EÉa

 »a  º°ùédG  óYÉ°ùJ  ¢Vôª∏d  IOÉ°†e  ΩÉ`̀°`̀ù`̀LCG
 ,¢VôªdG  øe  »aÉ©àdGh  ¢Shô«ØdG  ≈∏Y  Ö∏¨àdG
 ó`̀MCG »`̀a IOÉ`̀°`̀†`̀ª`̀dG ΩÉ`̀°`̀ù`̀LC’G √ò``g ó`̀LGƒ`̀à`̀Jh
 ∂dPh ,ÉeRÓÑdG ≈ª°ùjh á«°SÉ°SC’G ΩódG äÉfƒμe
 ≥∏£j  ∂dòdh  ,¢VôªdG  øe  »aÉ©àdG  Iôàa  ∫ÓN
 áÑ°ùædÉH  ¬fCG  ≈dEG  kGô«°ûe  ,ágÉ≤ædG  ÉeRÓH  É¡«∏Y
 »aÉ©àªdG  ¿EÉ`̀a  ,ágÉ≤ædG  ÉeRÓÑH  ´ôÑàdG  á«dB’
 ¥ô¨à°ùj  …òdGh  Ωó∏d  …OÉ«àY’G  ´ôÑàdÉH  Ωƒ≤j

.≥FÉbO 10 »dGƒM
 ¢VGôeCG  á«°UÉ°üàNG  äQÉ°TCG  ,É¡ÑfÉL  øe
 ≈Ø°ûà°ùªdÉH  á`̀«`̀æ`̀WÉ`̀Ñ`̀dG  ¢````VGô````eC’Gh  Ωó````dG
 ´ôÑàdG  ¿CG  ≈dEG  óªMCG  ó«°ùdG  ∫Éæe  .O  …ôμ°ù©dG
 ∫Éμ°TC’G øe πμ°T …CÉH π∏≤j ’ ÉeRÓÑdG hCG ΩódÉH
 Éª«°S ’h ,¢Shô«ØdG ó°V á«°üî°ûdG áYÉæªdG øe
 ΩÉ°ùLC’G  øe  Ió«L  áÑ°ùæH  º°ùédG  ®ÉØàMG  »a
 ≈∏Y ÖLƒàj ¬fCG ≈dEG kágƒæe ,áfƒμàªdG IOÉ°†ªdG
 •hô°ûdG  »aƒà°ùj ¿CG  ágÉ≤ædG  ÉeRÓÑH ´ôÑàªdG

:»a á∏ãªàªdGh áHƒ∏£ªdG
 É`̀fhQƒ`̀c ¢`̀Shô`̀«`̀Ø`̀H  á``HÉ``°``UE’G ≥`̀Ñ`̀°`̀S  -1

19-COVID
 ´ôÑà∏d  ¬∏gDƒJ  Ió«L  áë°üH  ™àªàdG  -2

.ΩódÉH
 ’ Ióe »a »ë°üdG ôéëdG øe AÉ¡àf’G -3

.ø«YƒÑ°SCG øY π≤J
 á«Ñ∏°S  á`̀«`̀Ø`̀fCG  á`̀ë`̀°`̀ù`̀e  ô```̀NBG  á`̀é`̀«`̀à`̀f  -4

.¢Shô«Ø∏d
 »a ¢VGôYCG  …CG  øe ´ôÑàªdG  »fÉ©j ’CG  -5

.»dÉëdG âbƒdG
 AÉ°ùædG  ∂dòch  ´ôÑàdG  ∫ÉLô∏d  øμªj  -6

.∂dP πÑb πªëdG É¡d ≥Ñ°S ób ¿ƒμj ’CG •ô°ûH
.èc 50 øe ôãcCG ´ôÑàªdG ¿Rh ¿ƒμj ¿CG -7

 60h  21  ø«H  ´ôÑàªdG  ôªY  ¿ƒμj  ¿CG  -8
.ÉeÉY

 ´ôÑàdG  ¿CG  ≈dEG  ó«°ùdG  ∫Éæe  .O  âgƒf  Éªc
 Ö`̀LGh ’G ƒ`̀g É`̀e  á`̀gÉ`̀≤`̀æ`̀dG  É`̀eRÓ`̀H  hCG  Ωó`̀dÉ`̀H
 ≈∏Y  áªFÉ≤dG  ä’É`̀ë`̀dG  IóYÉ°ùªd  ∂`̀ dPh  »æWh
 ø«æWGƒªdG  ™«ªL  ƒYóJ  Éªc  ,»aÉ°ûàdG  áYô°S
 ≈`̀ dEG  ´ô`̀Ñ`̀à`̀dG  »`̀a  ¿ƒ`̀Ñ`̀Zô`̀j  ø`̀jò`̀dG  ø«ª«≤ªdGh
 äÉ`̀eó`̀î`̀dÉ`̀H Ωó``̀dÉ``̀H ´ô`̀Ñ`̀à`̀ dG º`̀°`̀ù`̀≤`̀H ∫É``°``ü``J’G
 øe  ójõe  ≈∏Y  ∫ƒ°üë∏d  ∂dPh  ,á«μ∏ªdG  á«Ñ£dG
 ÉeRÓH hCG  ΩódÉH ´ôÑàdG á«Ø«c ∫ƒM äÉeƒ∏©ªdG

.ágÉ≤ædG

..ΩódÉH ø«YôÑàª∏d »ªdÉ©dG Ωƒ«dG ™e ÉæeGõJ

 ø`̀«`̀Yô`̀Ñ`̀à`̀ª`̀dÉ`̀H ¿hQƒ```̀î```̀a :¢```̀ û```̀ jhQO Ö`̀ «`̀ Ñ`̀ W ó`̀ «`̀ ª`̀ ©`̀ dG
 zÉ```̀fhQƒ```̀c{ ø``̀ e ΩÉ``̀ à``̀ dG º`̀¡`̀ FÉ`̀Ø`̀ °`̀ T ó`̀ ©`̀ H Ωó````̀ dG É``̀eRÓ``̀Ñ``̀H

»°ùæe π°VÉa :Öàc
 É``̀fhQƒ``̀c ¢``Shô``«``a Qƒ``̀¡``̀X á``̀jGó``̀H ò`̀æ`̀e
 »æWƒdG ≥jôØdG Oó°T ,(19-ó«aƒc) óéà°ùªdG
 á«æ©ªdG Iõ¡LC’G ∞∏àîeh ¢Shô«ØdG áëaÉμªd
 ΩGõ`̀à`̀d’G  á`̀«`̀ª`̀gCGh  á£dÉîªdG  IQƒ`̀£`̀N  ≈∏Y
 IQGRh  âØ°ûc  GôNDƒeh  ,»YÉªàL’G  óYÉÑàdÉH
 AÉHƒdG  ô°ûf  »a  á£dÉîªdG  ô«KCÉJ  øY  áë°üdG

.áμ∏ªªdÉH
 Gòg  ∫Ó`̀N  ø`̀e  ó°UôJ  zè«∏îdG  QÉ`̀Ñ`̀NCG{
 ¿CG  øe  á«∏FÉY  á°ù∏L  âdƒëJ  ∞«c  ,ôjô≤àdG
 ô°ûf  ≈`̀dEG  IOÉ©°ùdGh  áé¡ÑdG  »a  ÉÑÑ°S  ¿ƒμJ
 øe ÉæWGƒe 25 Ö«°UCG Éeó©H ´õØdGh ±ƒîdG

.¢Shô«ØdG Gò¡H IóMGh á∏FÉY
 IóédG  âLôN  AÉ©HQC’G  Ωƒj  ìÉÑ°U  »a
 ¿ƒμ«°S É¡LhôN ¿CG …QóJ øμJ ºdh É¡à«H øe
 »a É¡à∏FÉ©H âªdCG »àdG IÉfÉ©ªdG √òg »a ÉÑÑ°S
 IƒYódG º¡«dEG â¡Lh ¿CG ó©H ¬JGP Ωƒ«dG AÉ°ùe
 Iô`̀°`̀SC’G  ∫õæe  »`̀a  IOÉà©e  …É°T  á°ù∏L  ≈`̀ dEG

.Üô¨ªdG IÓ°U ó©H ™ªéà∏d
 äGAGôLEÓd  á∏FÉ©dG  OGôaCG  πgÉéJ  ÖÑ°ùJ
 óYÉÑàdÉH ΩGõàd’G ≈∏Y Oó°ûJ »àdG ájRGôàM’G
 GOô`̀a  24  ≈``̀dEG  ihó`̀©`̀dG  π≤f  »`̀a  »YÉªàL’G
 3  ø«H  º`̀gQÉ`̀ª`̀YCG  â`̀MhGô`̀J  ∫É`̀Ø`̀WCG  8  º¡æ«H

.ÉeÉY 15h ΩGƒYCG
 zè«∏îdG  QÉÑNCG{`d  Iô`̀°`̀SC’G  OGô`̀ aCG  çóëJ
 …òdG  ≥∏≤dGh  ájhÉ°SCÉªdG  á°ü≤dG  √ò`̀g  ∫ƒ`̀M

 º¡≤∏b  ÖÑ°ùH  á«°VÉªdG  IôàØdG  ∫ÓN  √ƒ°TÉY
 É°Uƒ°üNh  ,¢Shô«ØdÉH  º¡JóL  áHÉ°UEG  ∫ƒM
 ø«ë°Vƒe  ,áæeõe  ¢`̀VGô`̀eCG  øe  »fÉ©J  É¡fCG
 áHÉ°UE’G  ¢VGôYCG  É¡«∏Y  äô¡X  øe  ∫hCG  É¡fCG
 ÉgQƒ©°T  ó`̀©`̀H  ¢ù«ªîdG  ìÉ`̀Ñ`̀°`̀U  ¢`̀Vô`̀ª`̀dÉ`̀H
 ≈àM ,ójó°T ∫ƒªNh IQGôëdG äÉLQO ´ÉØJQÉH
 ,444  øNÉ°ùdG  ºbôdG  ≈`̀dEG  ∫É°üJ’ÉH  GhQOÉ`̀H
 ô«aƒJ ∫ÓN øe É©jô°S º¡∏YÉØJ GhóHCG øjòdGh
 äÉ°UƒëØdG AGôLE’ ¢VQÉ©ªdG õcôe »a óYƒe
 É¡àHÉ°UEG  √ó©H  ø«ÑJ  …ò`̀dGh  ,¬`̀JGP  Ωƒ«dG  »a
 õcGôªdG  ó``̀MCG  »`̀a  ÉgôéM  º`̀Jh  ¢Shô«ØdÉH

.á°ü°üîªdG
 øe  á`̀ë`̀°`̀ü`̀dG  IQGRh  â`̀Ñ`̀∏`̀W  ,∂```̀ dP  ó`̀©`̀H
 õcôe  ≈dEG  Qƒ°†ëdG  Ióé∏d  ø«£dÉîªdG  ™«ªL
 Ωƒ«dG  »`̀a  äÉ°UƒëØdG  AGô```̀LE’  ¢`̀VQÉ`̀©`̀ª`̀dG
 É¡FÉæHCG  ™«ªL  á`̀HÉ`̀°`̀UEG  ø«ÑJ  ≈àM  ,»`̀dÉ`̀à`̀dG
 25 º`̀gOó`̀Y ≠`̀dÉ`̀Ñ`̀dGh É`̀gOÉ`̀Ø`̀MCGh º`̀¡`̀JÉ`̀LhRh

.ÉfhQƒc ¢Shô«ØH É°üî°T

±ƒNh ™∏g
 âdƒëJ º¡JÉ«M ¿CG ≈dEG Iô°SC’G OGôaCG QÉ°TCG
 á«°VÉªdG  ΩÉ``̀jC’G  ∫Gƒ`̀W  ±ƒ`̀î`̀dGh  ™∏¡dG  ≈`̀ dEG
 Ée âYƒæJ »àdG º¡«∏Y ¢VGôYC’G Qƒ¡X ÖÑ°ùH
 Ω’BGh ∫ƒªîdGh IQGôëdG äÉLQO ´ÉØJQG ø«H
 áëμdGh ºØdG  »a äÉjô£a Qƒ¡Xh ΩÉ¶©dG  »a
 ¢Shô«ØdG ™e ¢ûjÉ©àdG ¿CG øjócDƒe ,Iójó°ûdG
 »a  ¬`̀dhGó`̀J  ºàj  Éªc  hCG  ø«¡dG  ô`̀eC’É`̀H  ¢ù«d

 ¢Shô«ØdG  ¿CG  »YÉªàL’G  π°UGƒàdG  ™bGƒe
 å«M ,ájOÉ«àYGh á£«°ùH Gõfƒ∏ØfCG  øY IQÉÑY
 ,Ωƒj  πc  »a  ô«¨àJh  ähÉØàJ  ¢`̀VGô`̀YC’G  ¿EG
 …òdG  ΩÉ¶©dG  »a  Ω’BGh  ójó°T  ´Gó°üH  ájGóH
 Iô°SC’G  OGôaCG  øe  ø«HÉ°üªdG  ™«ªL  ¬«a  ô©°T
 øe ø«HÉ°üªdG ø«H ¢VGôYC’G âJhÉØJ ºK øeh
 IQó≤dG ΩóY ™e ójó°T ∫ƒªN ≈dEG Iójó°T áëc

.á«¡°ûdG »a OGó°ùfGh ΩƒædG ≈∏Y
 ¿Éc  Iô`̀°`̀SC’G  ôJƒJh  ≥∏b  ¿CG  ø«ë°Vƒe
 º¡àHÉ°UEG  ó©H  ∫ÉØWC’Gh  IóédG  ƒëf  ÉÑ°üæe
 Oƒ¡édGh  ô«ÑμdG  ΩÉªàg’G  ¿CG  ’EG  ,¢Shô«ØdÉH
 ∞∏e  IQGOEG  ≈∏Y  ø«ªFÉ≤dG  ø`̀e  á«FÉæãà°S’G
 ∫ÉÑ≤à°S’  á°ü°üîªdG  õcGôªdG  »a  É`̀fhQƒ`̀c
 OGô`̀aCG  ™«ªL  ¿ÉæÄªWG  »a  º¡°SCG  ø«HÉ°üªdG

.ΩÉjC’G Qhôe ™e Iô°SC’G

¿hÉ¡àdG áÑjô°V
 ¢Shô«ØH  áfÉ¡à°S’G  ¿CG  Iô°SC’G  äó`̀cCGh
 OGôaCG  ≈dEG  ihó©dG π≤f »a ÉÑÑ°S ¿Éc ÉfhQƒc
 ô«Z  √hô`̀Ñ`̀à`̀YG  …ò``dG  ™ªéàdG  ∫Ó`̀N  Iô`̀°`̀SC’G
 ,á«FÉæãà°S’G  ±hô`̀¶`̀dG  √ò`̀g  »`̀a  …Qhô`̀°`̀V
 ¢Shô«ØdG  πZƒàj  ¿CG  Éeƒj  Ghó≤à©j  ºd  º¡fCGh
 ™«ªédG  ¿CG  É°Uƒ°üNh  ,Iô`̀°`̀SC’G  ∫õæe  »`̀a
 äGAGô````````̀LE’Gh ó``̀YGƒ``̀≤``̀dG ≥`̀«`̀Ñ`̀£`̀à`̀H Ωõ`̀ à`̀ ∏`̀ e
 ¿hÉ`̀¡`̀à`̀dG  ¿CG  ’EG  ,êQÉ``̀î``̀dG  »`̀a  á`̀ jRGô`̀ à`̀M’G
 Iô°SC’G  ∞∏c  ób  ájô°SC’G  äÉ©ªéàdG  áeÉbEGh
 ™«ªéd »ë°üdG ∫õ©dG »a ÖÑ°ùJ É¶gÉH ÉæªK

 ≈Ø°ûà°ùªdG  ≈dEG  IóédG  ∫ƒNO  ™e  ø«HÉ°üªdG
 á©HÉàeh º««≤àd ÉeÉY ø«à°ùdG ÉgRhÉéJ ÖÑ°ùH
 ¬∏dG  π°†ØH  äô≤à°SG  »àdG  á«ë°üdG  É¡àdÉM

.á«Ñ£dG QOGƒμdG ΩÉªàgG π°†ØHh
 øY  ∞bƒàdG  ø«æWGƒªdG  ™«ªL  Ghó°TÉfh
 QÉ°üàbGh  ΩÉjC’G  √òg  »a  ájô°SC’G  äÉ©ªéàdG
 π`̀°`̀UGƒ`̀à`̀dG ™``̀bGƒ``̀e ≥``̀jô``̀W ø``̀Y π`̀ °`̀UGƒ`̀ à`̀ dG
 π©L  çóM  Ée  ¿CG  øjócDƒe  ,§≤a  »YÉªàL’G
 Ωó`̀æ`̀dG  ¿ƒ°û«©j  Iô``̀°``̀SC’G  OGô````aCG  ™«ªL  ø`̀e
 ≥«Ñ£àH  º`̀¡`̀eGõ`̀à`̀dG  Ωó``̀Y  ÖÑ°ùH  Iô`̀°`̀ù`̀ë`̀dGh

.»YÉªàL’G óYÉÑàdG

øjôëÑdG ≥jôa Gôμ°T
 AÉæãdGh ôμ°ûdÉH Iô°SC’G OGôaCG ™«ªL Ωó≤Jh
 ƒª°S º¡°SCGQ ≈∏Yh øjôëÑdG ≥jôØd ôjó≤àdGh
 Gƒeób  ø`̀jò`̀dG  á«Ñ£dG  QOGƒ`̀μ`̀ dGh  ó¡©dG  »`̀dh
 ≈°Vôª∏d  äÓ«¡°ùàdGh  äÉ`̀«`̀fÉ`̀μ`̀eE’G  ™«ªL
 π°UGƒàdGh  ΩÉ`̀ª`̀à`̀g’G  ∫Ó`̀N  ø`̀e  ø«HÉ°üªdG
 ´Gƒ`̀fCG  ™«ªL  ºjó≤Jh  ø«HÉ°üªdG  ™«ªL  ™e
 íFÉ°üfh  á«ÑW  äÉeõ∏à°ùeh  êÓY  øe  ºYódG
 Gƒeó°U º¡fCG øjócDƒe ,»eƒj πμ°ûH ≈°Vôª∏d
 ∫ÉÑ≤à°S’  á°ü°üîªdG  õcGôª∏d  º¡JQÉjR  ó©H
 É¡«a Ωƒ≤j »àdG  á«dÉ«îdG  Oƒ¡édÉH ø«HÉ°üªdG
 ≈°VôªdG  ºYO  øY  ∫hDƒ°ùªdG  »Ñ£dG  ≥jôØdG
 ≈∏Y ¿CGh ,áYÉ°ùdG QGóe ≈∏Y Éjƒæ©eh É«LÓY
 ™e  ¿hÉ©àdGh  á«dhDƒ°ùªdÉH  Qƒ©°ûdG  ™«ªédG

.ÉfhQƒc ¢Shô«a áëaÉμe »a ádhódG

!Ö``YQh  IÉ``fÉ©e  ≈``dEG  ∫ƒ``ëàJ  á``«∏FÉY  …É``°T  á``°ù∏L
∫ÉØWCG 8 º``¡æ«H É``fhQƒc ¢Shô«ØH Ió``MGh á``∏FÉY ø``e É``°üî°T 25 á``HÉ°UEG

ihó©dG »a »°ù«FôdG ÖÑ``°ùdG áfÉ¡à``°S’Gh ..¢Shô«ØdG â∏≤f IóédG
á«FÉæãà°S’G øjôëÑdG ≥jôa Oƒ¡éH ó«°ûJ á∏FÉ©dGh ..Iô≤à°ùe ä’ÉëdG ™«ªL

 Ωó≤J  »àdG  á∏Ä°SC’G  Oó`̀Y  ≠∏H
 ∫ÓN iQƒ°ûdG ¢ù∏ée AÉ°†YCG É¡H
 π°üØdG  ø`̀e  »fÉãdG  OÉ≤©f’G  QhO
 ,’GDƒ°S  39  ¢ùeÉîdG  »©jô°ûàdG
 äÉYÉ£b »a á∏Ä°SC’G áÑ°ùf â¨∏Hh
 %60  πª©dGh  OÉ°üàb’Gh  áë°üdG
 ≈dEG  áeó≤ªdG  á∏Ä°SC’G  ´ƒªée  øe
.´É£b πμd %20 ™bGƒHh ,áeƒμëdG
 á`̀ Ñ`̀ °`̀ù`̀ f â`````̀YRƒ`````̀J É```̀ª```̀«```̀ah
 ´É£b  »`̀g  äÉ`̀YÉ`̀£`̀b  7  ≈∏Y  %40
 äÓ°UGƒªdGh  ¿Éμ°SE’Gh  á«HôàdG
 äÉjó∏ÑdGh  IQÉéàdGh  AÉHô¡μdGh
 πμd  ó`̀MGh  ∫GDƒ°S  ™bGƒH  ,∫ó©dGh
 äÓ°UGƒªdGh …ƒHôàdG ´É£≤dG øe
 IQGRhh  »``̀fÉ``̀μ``̀°``̀SE’G  ´É``̀£``̀≤``̀dGh
 AÉHô¡μdG  IQGRƒd ø«dGDƒ°Sh ,∫ó©dG
 IQÉéàdG  IQGRh  ≈``̀dEG  á∏Ä°SCG  3h
 á∏Ä°SCG  6h  áMÉ«°ùdGh  áYÉæ°üdGh
 ó≤a  ,∫É`̀¨`̀°`̀TC’Gh  äÉjó∏ÑdG  ´É£≤d
 Iô«Ñc IõØb iQƒ°ûdG ¢ù∏ée ≥≤M
 ∫hC’G øjQhódG ø«H á∏Ä°SC’G OóY »a
 »a á∏Ä°SC’G OóY ≠∏H å«M ,»fÉãdGh
 »©jô°ûàdG π°üØdG øe ∫hC’G QhódG
 â¨∏H  Éªæ«H  ,’GDƒ°S  11  ¢ùeÉîdG
 »fÉãdG  OÉ≤©f’G  QhO  »a  á∏Ä°SC’G
 ∂dPh  ,’GDƒ°S  39  ¬JGP  π°üØdG  øe
 QhódG á∏Ä°SCG ±É©°VCG áKÓK IOÉjõH

.ÉÑjô≤J ∫hC’G
 »`̀à`̀dG á``∏``Ä``°``SC’G â`̀æ`̀ª`̀°`̀†`̀Jh
 Éª«a AÉ``̀°``̀†``̀YC’G  π`̀Ñ`̀b  ø``̀e  â`̀eó`̀b
 …OÉ`̀°`̀ü`̀à`̀b’G  ø«YÉ£≤dÉH  ≥∏©àj
 â∏ª°T  ,á∏Ä°SCG  8  πª©dG  ´É`̀£`̀bh
 ±ô`̀°`̀ü`̀e á``̀HÉ``̀bQ ø``̀Y ∫DhÉ``̀°``̀ù``̀à``̀dG
 ∑ƒæÑdG  ≈∏Y  …õcôªdG  øjôëÑdG
 RÉ¡édGh  ,á«dÉªdG  äÉ°ù°SDƒªdGh
 ÖfÉL  ≈``dEG  ,äGOGô``̀jEÓ``̀d  »æWƒdG
 É«fhôàμdEG  πª©dG  ô«°S  äGAGô``̀LEG
 äÉeóîdG  …Ohõ`̀e  á©LGôe  ∫ÓN
 ,ÖFGô°†dG  ´ƒ°Vƒeh  ,á«ë°üdG
 ø``̀«``̀eCÉ``̀à``̀dG ¿ƒ```̀ fÉ```̀ b ø```̀Y kÓ``̀°``̀†``̀a
 á«bQƒdG  äÓª©dGh  ,»YÉªàL’G
 AÉ`̀¨`̀dEGh  ,á«dÉªdG  É«LƒdƒæμàdGh
 ,á«eƒμëdG äÉeóîdG ¢†©H Ωƒ°SQ

.ájóYÉ≤àdG ≥jOÉæ°üdGh
 »`̀à`̀ dG á``̀∏``̀Ä``̀°``̀SC’G Oó````̀Y É`````̀eCG
 πª©dG  ´É`̀£`̀b  ≈``̀ dEG  É¡¡«LƒJ  º`̀J
 ÉgOóY ¿Éμa á«YÉªàL’G á«ªæàdGh
 Ö∏W  â∏ª°T  ,á`̀∏`̀Ä`̀°`̀SCG  8  É`̀°`̀†`̀jCG
 IQÉ°TE’G á¨d »ªLôàe øY äÉfÉ«H
 ô``̀ KC’Gh  ,á``̀bÉ``̀YE’G  …hP  á`̀bÉ`̀£`̀Hh
 ,áfôªdG  Gõ«ØdG  QGô≤d  …OÉ°üàb’G
 »`̀æ`̀¡`̀ª`̀dG OÉ```̀ °```̀ TQE’G Ö``̀fÉ``̀L ≈````̀dEG
 áHƒ∏£ªdG  äÉ°ü°üîàdG  QÉ«àN’
 øY  ∫DhÉ°ùàdGh  ,πª©dG  ¥ƒ°S  »a
 á∏μ°ûe  áédÉ©ªd  á«æWƒdG  á£îdG
 πeÉ©dG ´É°†NEGh ,áÑFÉ°ùdG ádÉª©dG

 øY kÓ`̀°`̀†`̀a ,¢`̀ü`̀ë`̀Ø`̀∏`̀d »`̀Ñ`̀ æ`̀LC’G
 ,ádƒØ£∏d  á«æWƒdG  á«é«JGôà°S’G

.áfôªdG πª©dG íjQÉ°üJh
 8  »ë°üdG  ´É£≤dG  RÉ`̀M  Éªc
 á∏Ä°SCG  6  ™`̀bGƒ`̀Hh  ,É°†jCG  á∏Ä°SCG
 á`̀ë`̀°`̀ü`̀dG Iô`````̀jRh ≈````̀dEG á`̀ ¡`̀Lƒ`̀e
 ¿CÉ°ûH ´ÉaódG ôjRh ≈dEG ø«dGDƒ°Sh
 ¿Éª°†dGh  óªM  ∂∏ªdG  ≈Ø°ûà°ùe
 É`̀¡`̀dÓ`̀N ø``̀e ∫hÉ``̀ æ``̀ J ,»`̀ë`̀ °`̀ü`̀ dG
 õcôe  õ«¡éJ  ¢ù∏éªdG  AÉ`̀°`̀†`̀YCG
 …ƒ∏μdG  π°ûØdG  ≈°Vôªd  Iõ`̀∏`̀jO
 AÉÑWC’G  øe  IOÉØà°S’G  á«fÉμeEGh
 »a ø`̀«`̀∏`̀eÉ`̀©`̀dG ø`̀«`̀jQÉ`̀°`̀û`̀à`̀°`̀S’Gh
 ¢ü≤fh  ,á°UÉîdG  äÉ«Ø°ûà°ùªdG
 ≈`̀ dEG  ,…ƒ`̀∏`̀μ`̀ dG  π«°ù¨dG  Iõ``̀¡``̀LCG
 á````̀jhOC’G ø``̀Y ∫DhÉ`̀ °`̀ ù`̀ à`̀ dG Ö`̀ fÉ`̀L
 ,äÉØ°UGƒªdG  ™e  ≥HÉ£àJ  ’  »àdG
 ¢ü≤fh  áë°üdG  IQGRh  á«fGõ«eh
 ∫GDƒ`̀ °`̀ ù`̀ dG ø``̀Y kÓ`̀°`̀†`̀a ,á``````̀ jhOC’G
 ¢`̀Shô`̀«`̀a ¢`̀Uƒ`̀°`̀ü`̀î`̀H ¬``Lƒ``ª``dG

.ÉfhQƒc
 ¬«LƒJ  º`̀J  Éª«a  ∂``dP  »`̀JCÉ`̀j
 äÉjó∏ÑdG  ´É`̀£`̀b  ≈``̀ dEG  á`̀∏`̀Ä`̀°`̀SCG  6
 øe  %15  ¬àÑ°ùf  ÉªH  ∫É`̀¨`̀°`̀TC’Gh
 âdhÉæJ  å«M  ,á∏Ä°SC’G  ´ƒªée
 äÉØdÉîeh AÉæÑdG Ωƒ°SQ á∏Ä°SC’G
 ,ó«°üdG  ¢`̀ü`̀NQ  äÉ`̀WGô`̀ à`̀ °`̀ TGh
 »a IOƒLƒªdG ÜÉ©dC’G øY kÓ°†a
 ∫ÉeôdGh  ,äÉgõàæªdGh  ≥FGóëdG
 äÉYhô°ûªdG  øY kÓ°†a ,ájôëÑdG
 äÉeÉMOR’G øe óë∏d ájôjƒ£àdG
 ´QGƒ°ûdG  áfÉ«°Uh  ,á`̀jQhô`̀ª`̀dG

.¥ô£dGh
 Ö«°üf  AÉL  ∂dP  ÖfÉL  ≈`̀dEG

 á`̀YÉ`̀æ`̀ °`̀ü`̀ dGh IQÉ``̀é``̀ à``̀ dG ´É``̀£``̀b
 ÉªH á`̀∏`̀Ä`̀°`̀SCG  á`̀KÓ`̀ã`̀H á`̀MÉ`̀«`̀°`̀ù`̀dGh
 Oó`̀Y  »``̀dÉ``̀ª``̀LEG  ø``̀e  %7 ¬`̀à`̀Ñ`̀°`̀ù`̀f
 øeC’G  âdhÉæJ  ,áeó≤ªdG  á∏Ä°SC’G
 ,á«YÉæ°üdG  ≥WÉæªdGh  »FGò¨dG
 ∫É`̀M »`̀ a IQGRƒ`````dG äGAGô``````̀LEGh
 ™∏°ùdGh  á«FGò¨dG  OGƒªdG  ¢ü≤f

.á«°SÉ°SC’G
 ºJ »`̀à`̀dG á`̀∏`̀Ä`̀°`̀SC’G ¿CÉ`̀°`̀û`̀Hh
 AÉ`̀Hô`̀¡`̀μ`̀dG ´É`̀£`̀b ≈```̀dEG É`̀¡`̀ª`̀jó`̀≤`̀J
 á`̀¡`̀Lƒ`̀ª`̀dG á``∏``Ä``°``SC’G â`̀æ`̀ª`̀°`̀†`̀J
 ´ƒ°Vƒe  øY  ∫DhÉ°ùàdG  áeƒμë∏d
 ∂`̀dÉ`̀e  ≈`̀∏`̀Y  GQÉ``̀ æ``̀ jO  30 ¢``̀Vô``̀a
 ,ôLCÉà°ùªdG øe √ƒ∏N ó©H QÉ≤©dG
 AÉ`̀Hô`̀¡`̀μ`̀dG ô`̀«`̀JGƒ`̀a ÜÉ`̀°`̀ù`̀à`̀MGh
 á`̀Ñ`̀°`̀ù`̀f â`̀¨`̀∏`̀ H å``̀«``̀M ,AÉ````̀ª````̀dGh
 øe  %5  ´É£≤dG  Gòg  »a  á∏Ä°SC’G
 ºJ  »`̀à`̀dG  á∏Ä°SC’G  Oó`̀Y  »`̀dÉ`̀ª`̀LEG

.É¡ªjó≤J
 ´É`̀£`̀≤`̀ dÉ`̀ H ≥`̀∏`̀©`̀ à`̀j É``̀ª``̀«``̀ah
 ¿É``````̀μ``````̀ °``````̀SE’Gh …ƒ``````̀Hô``````̀à``````̀ dG
 ∫ó`̀©`̀dG  IQGRhh  äÓ`̀°`̀UGƒ`̀ª`̀dGh
 »a  äÉYÉ£≤dG  ∂∏J  ähÉ°ùJ  ó≤a
 óMGh ∫GDƒ°S ™bGƒH ,á∏Ä°SC’G OóY
 øe  %4  ¬àÑ°ùf  É`̀ª`̀H  ´É`̀£`̀b  π`̀μ`̀d
 ,áeó≤ªdG  á∏Ä°SC’G  Oó`̀Y  »dÉªLEG
 ´ƒ°Vƒe  á∏Ä°SC’G  âæª°†J  å«M
 ∫ÓN  á«Yô°ûdG  ºcÉëªdG  ihÉYO
 ,Iô```«```NC’G çÓ``̀ã``̀ dG äGƒ``æ``°``ù``dG
 ÖfÉL  ≈dEG  ,á«°SGQódG  äÉã©ÑdGh
 õéëd  §`̀«`̀£`̀î`̀à`̀dGh  ¿É``̀μ``̀°``̀SE’G
 ¿óªdÉH áeÉY äÉÑàμe AÉæÑd ¢VGQCG
 ´hô°ûeh  ,áãjóëdG  á«fÉμ°SE’G

 .»dhódG øjôëÑdG QÉ£e á©°SƒJ

 âdhÉæJ ziQƒ°ûdG AÉ``°†YCG{ á∏Ä°SCG øe ٪60
zOÉ``°üàb’Gh π``ª©dGh á``ë°üdG{ äÉ``YÉ£b

 OÉ°üàb’G ôjƒ£J »a »°ù«FôdG áaÉë°üdG QhO ≈dEG G kô¶f
 ó¡©e ™e ¿hÉ©àdÉH âjƒμdGh øjôëÑdG ∂æH ≥∏WCG ,»æWƒdG
 É kéeÉfôH (BIBF) á«dÉªdGh á«aô°üªdG äÉ°SGQó∏d øjôëÑdG
 ájOÉ°üàb’G  äGQÉ¡ªdG  π≤°üd  É k°ü°üîàeh  Év«∏YÉØJ  É v«ÑjQóJ
 ºJ  óbh .ø««Øë°ü∏d  øjôëÑdG  á«©ªL »∏°SGôeh »«Øë°üd
 ÖfGƒédG ™«ªL ≈∏Y Aƒ°†dG §«∏°ùàd IQOÉÑªdG √òg º«ª°üJ

 .»Øë°üdG õq«ªà∏d á«dÉªdG
 á«dÉe  ä’Éée  »a  ÖjQóàdG  èeÉfôÑdG  ¥É£f  »£¨j  PEG
 áaô«°üdGh  ,ájó«∏≤àdG  á«aô°üªdG  äÉeóîdG  πãe  áØ∏àîe
 ,á«dÉªdG  ¥Gƒ``̀°``̀SC’Gh  ,»∏aÉμàdG  ø`̀«`̀eCÉ`̀à`̀dGh  ,á`̀«`̀eÓ`̀°`̀SE’G
 OÉ°üàb’G »a É vjQƒëe G kQhO Ö©∏J »àdGh ,»ªbôdG ∫ƒëàdGh

.Ωƒ«dG »æjôëÑdG
 áYƒªéªd  …ò«ØæàdG  ¢ù«FôdG  ÜôYCG  ,áÑ°SÉæªdG  √ò¡Hh
 ,∞«°S  »∏Y  øªMôdGóÑY  QƒàcódG  ,âjƒμdGh  øjôëÑdG  ∂æH
 »a  õ«ªàªdG  É¡eÉ¡°SE’  á«æjôëÑdG  áaÉë°ü∏d  √ôjó≤J  øY
 ∫ÓN  øe  ´É£≤dG  Gòg  ºYód  √Qhô°S  øY  ÜôYCGh  ,™ªàéªdG
 äGQÉ¡ªd  π≤°U  ¬fCÉ°T  ø`̀e  …ò`̀ dG  »ÑjQóàdG  èeÉfôÑdG  Gò`̀g
 º¡æ«μªJ  ±ó¡H  ∂dPh  ,ájOÉ°üàb’G  º¡àaô©eh  ø««Øë°üdG
 :±É°VCGh  .ΩÉ`̀Y  πμ°ûH  »∏ëªdG  OÉ°üàb’G  »a  ΩÉ¡°SE’G  øe
 Éæ∏c øëæa ,ôªãe ¿hÉ©J ≈dEG ™∏£àfh ,BIBF ó¡©e ôμ°ûf{

 ,´É£≤dG ¬«LƒJh ÖjQóJh IOÉ«b ≈∏Y ó¡©ªdG äGQób »a á≤K
 äGQOÉÑªdG  ºYO  »a  πãªàj  …òdGh  ∑ôà°ûªdG  ±ó¡dG  ≥«≤ëàd
 á«dhDƒ°ùªdG ±GógCG  ≥«≤ëJh áμ∏ªªdG »a á∏eÉ°ûdG ájƒªæàdG
 áØ∏àîªdG »fóªdG ™ªàéªdG äÉ°ù°SDƒe ºYO ôÑY á«YÉªàL’G
 √ôμ°T  ø`̀Y  ∞«°S  Qƒ`̀à`̀có`̀dG  ôÑY  Éªc  .zIó``̀Y  äÉ`̀YÉ`̀£`̀b  »`̀a
 øjôëÑdG  ∂æH  Iô«°ùe  ºYO  »a  áaÉë°üdG  Oƒ¡éd  √ôjó≤Jh
.á«°VÉªdG Oƒ≤Y á°ùªîdG ∫ÓN ¬JGQƒ£J áÑcGƒeh âjƒμdGh

 º∏©àdG ≈∏Y ¿ƒcQÉ°ûªdG π°üë«°S ,èeÉfôÑdG øª°V øeh
 áaÉ°VE’ÉH  ,∂æÑ∏d  á«fGó«ªdG  äGQÉjõdG  ∫ÓN  øe  »ÑjôéàdG
 ∫OÉÑàd âjƒμdGh øjôëÑdG ∂æH øe ø«KóëàªdG áaÉ°†à°SG ≈dEG

.á«©bGh á«aô°üe ÜQÉéJ ¢VôYh ô¶ædG äÉ¡Lh
 QƒàcódG  BIBF  ó¡©ªd ΩÉ©dG  ôjóªdG  OÉ°TCG  ¬ÑfÉL øe
 ºYO  »a  á«æWƒdG  áaÉë°ü∏d  …OÉjôdG  QhódÉH  ï«°ûdG  óªMCG
 .á«æWƒdG  IóMƒdG  ìhQ  õjõ©Jh  ™ªàéªdG  á«ªæJ  Iô«°ùe
 âjƒμdGh  øjôëÑdG  ∂æH  ™e  ¿hÉ©àdÉH  √ôîa  øY  Üô`̀YCGh
 »eÓYE’G  ΩÉ¶ædG  õjõ©àd  á«æjôëÑdG  ø««Øë°üdG  á«©ªLh
 ÖjQóJ  ¢Uôa  ô«aƒJ  ∫Ó`̀N  ø`̀e  ,áμ∏ªªdG  »`̀a  áaÉë°ü∏d

.OÉ°üàb’Gh ∫ÉªdG ºdÉY »a á°ü°üîàe
 áaÉë°üdG  É¡H  Ωƒ≤J  »àdG  á«æWƒdG  Oƒ¡édÉH  OÉ°TCG  Éªc
 ∞≤j å`̀«`̀M ,É```̀fhQƒ```̀c á`̀ë`̀FÉ`̀L á`̀ ¡`̀LGƒ`̀e »``̀a á`̀«`̀∏`̀ë`̀ª`̀dG
 ≥jôØdG  øª°V  »`̀eÉ`̀eC’G  á¡LGƒªdG  §`̀N  »`̀a  ¿ƒ«Øë°üdG
 …CGôdG  á«YƒJ á«∏ªY IOÉ«bh ,AÉHƒdG  Gòg áëaÉμªd  »æWƒdG
 √òg  á¡LGƒe  »a  IóFGôdG  øjôëÑdG  áHôéJ  RGô``HEGh  ΩÉ©dG

.É k«ªdÉY áëFÉédG
 á«æjôëÑdG  ø««Øë°üdG  á«©ªL  á°ù«FQ  â`̀aÉ`̀°`̀VCGh
 ø«μªJ  »a  IQOÉÑªdG  √òg  º¡°ùà°S{  :óªMCG  ájó¡Y  Ió«°ùdG
 áÑcGƒe  ≈∏Y  º¡ªYOh  ø««Øë°üdG  øe  IójóédG  ∫É`̀«`̀LC’G
 ±hô¶dG  √òg  πãe  »a  .ºdÉ©dG  ∫ƒM  á©jô°ùdG  äGQƒ£àdG
 äGQÉ¡ªdÉH  ø««Øë°üdG  ó`̀jhõ`̀J  º¡ªdG  ø`̀e  ,á«FÉæãà°S’G
 ô«jÉ©ªH  äÉjóëàdG  á¡LGƒªd  áHƒ∏£ªdG  äGhOC’Gh  áeRÓdG

.zá«dÉ©ah á«aGôàMÉH É¡©e πeÉ©àdGh ,á«dÉY á«æ¡e
 ∂æÑd  Égôμ°T  ≠dÉH  ø`̀Y  ájó¡Y  Ió«°ùdG  â`̀Hô`̀YCG  ó`̀bh
 »àdGh  Iõ«ªàªdG  IQOÉÑªdG  √òg  ¬«æÑàd  âjƒμdGh  øjôëÑdG
 ™«ªL ≈∏Y »æjôëÑdG ™ªàéªdG á«ªæàH ∂æÑdG ΩÉªàgG ¢ùμ©J
 Gò¡H  É¡fÉæàeG  âHôYCG  Éªc  .ä’ÉéªdG  ≈à°T  »ah  Ió©°UC’G
 øe  áaÉë°üdG  ´É£≤H  ¢Vƒ¡æ∏d  BIBF  ó¡©e  ™e  ¿hÉ©àdG
 ø««Øë°üdG  äGQÉ¡e π≤°üd  á«ÑjQóàdG  ¢UôØdG  ô«aƒJ ∫ÓN

.ø««æjôëÑdG

áμ∏ªªdG »a áaÉë°üdG ´É£b õjõ©J ±ó¡H

 â``jƒμdGh  ø``jôëÑdG  ∂``æH  ø``e  »``ÑjQóJ  è``eÉfôH
øjôëÑdG »``a ø««Øë°üdG ø``«μªàd zBIBF{ ó``¡©eh

..ÉfhQƒμd …ó°üà∏d »æWƒdG ≥jôØdG ¢ù«FQ É¡ëààØj

óZ AÉ°ùe zøjôëÑdG »a áÄHhC’G áëaÉμe ïjQÉJ »a IAGôb{ Iô°VÉëe º«≤j z»aÉ≤ãdG ≈°ù«Y õcôe{

 AÉ``Hô``¡``μ``dG »`̀ cô`̀ à`̀ °`̀ û`̀ ª`̀ d ´ô````̀a
É`̀Ñ`̀jô`̀b ¥ô``̀ë``̀ª``̀dG »``̀ a AÉ```̀ª```̀dGh

 
 ¥ôëªdG  ¢ù∏ée  ≈≤∏J  ,AÉ`̀ª`̀dGh  AÉHô¡μdG  áÄ«¡d  »ª°SQ  OQ  ∫hCG  »a 
 πFGh  ¢Sóæ¡ªdG  AÉªdGh  AÉHô¡μdG  ¿hDƒ°T  ôjRh  øe  É k«ª°SQ  G kó«cCÉJ  …ó∏ÑdG
 »a  AÉªdGh  AÉHô¡μdG  »côà°ûªd  ´ôa  íàa  IOÉ`̀YEG  Üôb  ¬«a  ócDƒj  ∑QÉÑªdG

.≥HÉ°ùdG ´ôØdG ¥ÓZEG ó©H ¥ôëªdG
 »àdG  äGAGôLE’Gh »ªbôdG  ∫ƒëàdG  πX »a ¬fCG  ≈dEG  »WÉHôªdG  QÉ°TCGh
 ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒªdG øe ójó©dG äÉH ¿CÉ°ûdG  Gòg »a áeƒμëdG É¡H âeÉb
 ´ôØdG Gòg íàa ºà«°S ∂dòdh ,á«fhôàμdE’G äGƒæ≤dG ôÑY º¡JGAGôLEG ¿ƒ¡æj
 á«fhôàμdE’G áª¶fC’G ™e πeÉ©àdG »a káHƒ©°U ¬LGƒJ »àdG äÉÄØdG ∫ÉÑ≤à°S’
 øe  Égô«Zh  á°UÉîdG  äÉLÉ«àM’G  …hP  äÉÄa  ¢†©Hh  ø°ùdG  QÉÑc  πãe

.áÄ«¡dG á©LGôe Ö∏£àJ »àdG ä’ÉëdG
 ìÉààaG IOÉYEG ¬«a Ö∏£j É k«ª°SQ É kHÉ£N ™aQ ¢ù∏éªdG ¿CG ôcòdÉH ôjóédG
 »ªbôdG ∫ƒëàdG á«∏ªY ¿CG  ¢ù∏éªdG iôj å«M ,ø«côà°ûªdG äÉeóîd ´ôa
 ä’ÉëdG ¢†©Ñd áLÉM ∑Éæg π¶J ∂dP ™eh ,âbƒdG øe G kójõe Ö∏£àJ πeÉμdG

.Iô°TÉÑªdG IóYÉ°ùªdG ≈∏Y ∫ƒ°üëdGh áÄ«¡dG ´hôa IQÉjR Ö∏£àJ »àdG

ájôëÑdG áÄ«ÑdG ≈∏Y ®ÉØë∏d AGQRƒdG ¢ù«FQ äÉ¡«LƒàH ó«°ûJ øjOÉ«°ü∏d »dÓb á«©ªL
 π«NódG  óªëe  øjOÉ«°ü∏d  »dÓb  á«©ªL  ¢ù«FQ  ÜôYCG
 ƒª°ùdG  ÖMÉ°üd  ¿Éaô©dGh  ôjó≤àdGh  ôμ°ûdG  ¢üdÉN  øY
 ,AGQRƒdG ¢ù«FQ áØ«∏N ∫BG  ¿Éª∏°S øH áØ«∏N ô«eC’G »μ∏ªdG
 áÄ«ÑdG  ≈∏Y  ®ÉØë∏d  á∏°UGƒàªdG  √ƒª°S  äÉ¡«LƒJ  ≈∏Y
 ,á«μª°ùdG  Ihôã∏d  áeGóà°ùªdG  á«ªæàdG  ≥«≤ëJh  ájôëÑdG
 ´É°VhCG  πjó©àH  √ƒª°S äÉ¡«LƒJh äGQGôb  ¿CG  ≈dEG  G kô«°ûe
 »a âª¡°SCG ,ôFÉédG ó«°üdG ´GƒfCG áaÉc áëaÉμeh ,øjOÉ«°üdG
.øjôëÑdG áμ∏ªe »a á«μª°ùdG IhôãdG πÑ≤à°ùe ≈∏Y ®ÉØëdG

 ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  äÉ¡«LƒJ  π°†ØH  ¬`̀fCG  π«NódG  ó`̀cCGh
 ≈∏Y øjôëÑdG áμ∏ªe áeƒμM äòNCG AGQRƒdG ¢ù«FQ »μ∏ªdG
 OQGƒªdG  ≈∏Y  á¶aÉëªdGh  ájôëÑdG  áÄ«ÑdG  ájÉªM  É¡≤JÉY
 áeGóà°SG  »a  º¡°SCG  Ée  ,±Gõæà°S’Gh  Qó¡dG  øe  á«©«Ñ£dG
 áeOÉ≤dG ∫É«LC’G ≥M ßØëd É¡à«ªæJh ájôëÑdG áÄ«ÑdG OQGƒe
 ≈dEG  G kô«°ûe ,ájôëÑdG äGhôãdG øe á«æWƒdG º¡JÉÑ°ùàμe »a
 ¢UôM  É k«dÉY  ¿hQó≤j  ó«°üdG  ´É£b  »a  ø«∏eÉ©dG  áaÉc  ¿CG

 øe  É vª¡e  GQó°üe  ÉgQÉÑàYÉH  áæ¡ªdG  √òg  ºYO  ≈∏Y  √ƒª°S
.OÓÑ∏d »FGò¨dG øeC’G QOÉ°üe

 ó«°üdG ∞bƒH √ƒª°S ôeCG ¿EG »dÓb á«©ªL ¢ù«FQ ∫Ébh
 √É«ªdG »a (±GôμdG) á«YÉ≤dG ôédG ∑ÉÑ°T ΩGóîà°SÉH …ôëÑdG
 ≥≤Mh  ájôëÑdG  IÉ«ëdG  ¢û©fCG  ,øjôëÑdG  áμ∏ªªd  á«ª«∏bE’G
 ôãcCG  ájôëÑdG  áÄ«ÑdG  π©Lh  ,»μª°ùdG  ¿hõîª∏d  »aÉ©àdG
 »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°üd  ¬Jó°TÉæe  OóLh  ,áeGóà°SGh  ÉfÉeCG
 ∞bƒd z»æjôëÑdG IòNƒædG{ ¿ƒfÉb ≥«Ñ£àH AGQRƒdG ¢ù«FQ
 (∫Éª©dG) øjóaGƒdG øjOÉ«°üdG πÑb øe áÄWÉîdG äÉ°SQÉªªdG
 äOÉc  »àdG  ∑ÉÑ°ûdG  πãe  áØdÉîe  Ö«dÉ°SCG  ΩGóîà°SG  ôÑY

.ájôëÑdG IÉ«ëdG ≈∏Y »°†≤J
 √ôjó≤Jh √ôμ°T øY π«NódG  ÜôYCG  ,¬JGP ¥É«°ùdG  »ah
 »°üî°ûdG πãªªdG áØ«∏N ∫BG óªM øH ¬∏dGóÑY ï«°ûdG ƒª°ùd
 áÄ«Ñ∏d  ≈`̀∏`̀YC’G  ¢ù∏éªdG  ¢ù«FQ  ió`̀Ø`̀ª`̀dG  ∂∏ªdG  ádÓéd
 ¬æjO  ø`̀H  óªëe  Qƒ`̀à`̀có`̀dG  ¢ù∏éª∏d  …ò«ØæàdG  ¢ù«Fô∏dh

 á≤£æªdG  »a  ∑Éª°S’G  ¥ƒØf  ÜÉ°SCG  øY  ∞°ûμdG  áYô°S  »a
 ∫ÓN  øe  ¢†©ÑdG  äGRhÉéJ  AGôL  ,QGódG  QóæÑH  á«HƒæédG

.É¡H ìô°üe ô«Z ó«°U ∑ÉÑ°T •ƒ«N ΩGóîà°SG
 äÉ°SQÉªªdG  ¢†aôJ  øjOÉ«°ü∏d  »dÓb  á«©ªL  ¿CG  ócCGh
 »àdGh  ,ó«°üdG  äÉ«∏ªY  AÉæKCG  øjOÉ«°üdG  ¢†©Ñd  áÄWÉîdG
 ºgQGô°UEGh ,á«μª°ùdG IhôãdG ¿hõîªH QGô°VE’G ≈dEG …ODƒJ
 ó«°üdG äÉ«∏ª©d áª¶æªdG º¶ædGh ø«fGƒ≤dÉH QÉà¡à°S’G ≈∏Y
 »a ájôëÑdG áÄ«Ñ∏d »Lƒdƒ«ÑdG ´ƒæàdG ≈∏Y É kÑ∏°S ôKDƒj Éªe

.á«μª°ùdG IhôãdG ´É£≤H ΩÉ©dG QGô°VE’Gh áμ∏ªªdG
 äGAGô`̀LEG  ∑Éæg  ¿ƒμj  ¿CG  IQhô°†H  π«NódG  ÖdÉWh
 ájôëÑdG  áÄ«ÑdG  ô«eóJ  »a  ÖÑ°ùàj  øªd  á`̀YOGQ  äGAGõ`̀Lh
 äÉYƒªée  ∑Éæg  ¿CG  ≈`̀dEG  G kô«°ûe  ,É¡aGõæà°SG  ≈∏Y  πª©jh
 ,π≤©J ¿hO ôFÉédG ó«°üdG á°SQÉªªH ¿ƒeƒ≤j øjOÉ«°üdG øe
 ájôëÑdG  áÄ«ÑdG  ™bGƒe  ¢†©H  »a  OÉM  ∫ÓàNG  ≈dEG  iOCG  Ée

.øjôëÑdG áμ∏ªªH



 iôÑμdG  áªμëªdG  â``eõ``dCG
 á≤£æªH ¢VQCG  nôLCÉà°ùe á«fóªdG
 QÉ`̀æ`̀jO  n∞````dCG  12  ™`̀aó`̀H  ôμ°ùY
 √Oô£H äôeCGh ,á«HƒæédG ájó∏Ñd
 ó©H IôLCÉà°ùªdG ¢VQC’G AÓNEGh
 …ô¡°ûdG QÉéjE’G ™aO øY √ôNCÉJ

.ø«eÉ©dG øY ójõJ Ióe
 á≤£æªdG  ájó∏H  â`̀eô`̀HCG  PEG
 ¢`̀ü`̀î`̀°`̀T »`````̀gh- á``«``Hƒ``æ``é``dG
 É¡«∏Y  ≈YóªdG  ™e  -ΩÉY  …ƒæ©e
 ájó∏ÑdG  ∑ÓeCG  óMCÉH  ´ÉØàfG  ó≤Y
 á≤£æªH  ¢````̀VQC’G  á©£b  »``̀gh
 IQÉ`̀é`̀J  á``̀eÉ``̀bEG  ¢`̀Vô`̀¨`̀H  ôμ°ùY
 á`̀¡`̀é`̀dG É`̀gQÉ`̀Ñ`̀à`̀YÉ`̀H ;ÜGô``̀μ``̀°``̀S
 ≥`̀aGô`̀ª`̀dG  IQGOEG  É`̀¡`̀H  •ƒ`̀æ`̀ª`̀dG
 »àdG »∏ëªdG ™HÉ£dG äGP áeÉ©dG
 ,É¡°UÉ°üàNG  ¥É£f  »`̀a  πNóJ
 É¡«∏Y  ≈`̀Yó`̀ª`̀dG  Ωõà∏J  ¿CG  ≈∏Y
 …ƒæ°ùdG ´ÉØàf’G πHÉ≤e OGó°ùH
 IOÉ`̀ª`̀dG  ΩÉ`̀μ`̀MC’  É`̀ k≤`̀ah  ™bƒª∏d
 ≈∏Y  É≤ØJGh  ,ó≤©dG  øe  á©HGôdG
 Iƒ≤Hh  É v«FÉ≤∏J  ï°ùØoj  ó≤©dG  ¿CG
 ≈dEG  áLÉëdG  ¿hO  øe  ¿ƒfÉ≤dG
 äGAGô``̀LEG  …CG  PÉîJG  hCG  QGò``̀fEG
 øY  É¡«∏Y  ≈YóªdG  âØ∏îJ  GPEG
 •É`̀°`̀ù`̀bCG  ø`̀e  §°ùb  …CG  OGó`̀ °`̀S
 ájƒæ°S  ™HôdG  ´ÉØàf’G  πHÉ≤e
 ô¡°ûdG ∫Ó`̀N ∂`̀dP ∑QGó`̀à`̀J º`̀dh

.¥É≤ëà°S’G ïjQÉàd »dÉàdG
 ÖJôàj  ¬`̀fCG  ≈∏Y  É≤ØJG  Éªc
 AÓNEG ÜƒLh ï°ùØdG ´ƒbh ≈∏Y
 øe  ¬«∏Y  ÉªH  ¬ª«∏°ùJh  ™bƒªdG
 äGõ«¡éJh  äGAÉ`̀°`̀û`̀fEGh  ¿É`̀Ñ`̀e
 É¡d  ≥ëj  »`̀à`̀dGh  ,ájó∏ÑdG  ≈`̀ dEG

 ™bƒªdG øe É¡«∏Y ≈YóªdG AÓNEG
 ÉgQÉÑàYÉH á∏é©à°ùe iƒYóH hCG
 ¿hO øe ™bƒª∏d á∏ZÉ°Th áÑ°UÉZ
 ,äÉ°†jƒ©àdÉH É¡àÑdÉ£e ™e óæ°S
 á¡L á«f øY ∞°ûμj …òdG ôeC’G
 Üƒ`̀∏`̀°`̀SCÉ`̀H  ò````̀NC’G  »``̀a  IQGOE’G
 ¿CÉ°T »a ¬eÉμMCGh ΩÉ©dG ¿ƒfÉ≤dG

.»YGóàdG πëe ó≤©dG
 ¿CG  á`̀ª`̀μ`̀ë`̀ª`̀dG  â``̀aÉ``̀ °``̀VCGh
 OGó°S  øY âØ∏îJ É¡«∏Y ≈YóªdG
 É¡«∏Y ≥ëà°ùªdG  ´ÉØàf’G πHÉ≤e
 2017/5/1  ø`̀e  IôàØdG  ∫Ó`̀N
 ≈`̀à`̀M  2019/8/31  ≈``````̀ dEG
 √Qó``̀b ≠`̀∏`̀Ñ`̀e É`̀¡`̀à`̀eP »``̀a º``̀cGô``̀J
 ºd Ée ƒgh ,G kQÉæjO 12027^670
 πãªJ  ºdh  É¡«∏Y  ≈YóªdG  √ôμæJ
 áªãH  iƒYódG  ™aóàd  »YGóàdÉH
 ≈∏Y  É¡fÓYEG  º`̀ZQ  ´É`̀aO  hCG  ™`̀aO

 ºK  øeh  ,É kfƒfÉb  Qô≤ªdG  ƒëædG
 ôÑà©j  »YGóàdG  πëe  ó≤©dG  ¿EÉa
 ÉªH  ,¬°ùØf  AÉ≤∏J  øe  É kNƒ°ùØe
 É¡«∏Y  ≈YóªdG  ΩGõdEG  ¬©e  ø«©àj
 πëe  Iô`̀LDƒ`̀ª`̀dG  ø«©dG  AÓ`̀NEÉ`̀H
 Iô`̀LC’É`̀H É`̀¡`̀eGõ`̀dEG ™`̀e »`̀YGó`̀à`̀dG
 IôàØdG  ∫Ó`̀N  É¡«∏Y  á≤ëà°ùªdG
 ÜÉ``````Ñ°SC’G √ò```````¡∏a É¡«dEG QÉ°ûªdG
 ≈YóªdG  ΩGõdEÉH  áªμëªdG  âªμM
 IôLDƒªdG  ø«©dG  AÓ`̀NEÉ`̀H  É¡«∏Y
 É¡eGõdEGh ,ôμ°ùY á≤£æªH áæFÉμdG
 √Qób  É k̈ ∏Ñe  á«Yóª∏d  …ODƒ`̀J  ¿CG
 ÉæKG  §≤a{  G kQÉæjO  12027^670
 ¿hô`̀°`̀û`̀Yh  á©Ñ°Sh  É`̀ kØ`̀ dCG  ô°ûY
 ¿ƒ`̀©`̀Ñ`̀°`̀Sh á`̀FÉ`̀ª`̀à`̀°`̀Sh G kQÉ```æ```jO
 É¡«∏Y  ≈YóªdG  âeõdCGh  ,zÉ k°ù∏a

.äÉahô°üªdG
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 ..»fÉ°ùfE’G ô«ª°†dG
»æjôëÑdG RÉéfE’Gh

ó«ªëŸG ó«ª malmahmeed7@gmail.com

 ÖMÉ°U  IQOÉÑe  ™e  »dhódG  πYÉØàdGh  ¢UôëdGh  ΩÉªàg’G  Gòg  πc
 AGQRƒ``̀dG  ¢ù«FQ  áØ«∏N  ∫BG  ¿Éª∏°S  ø`̀H  áØ«∏N  ô`̀«`̀eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG
 áÑbÉãdG ájDhôdG ócDƒj ô«ª°†∏d »dhódG Ωƒ«dG ¿CÉ°ûH -¬∏dG ¬¶ØM- ôbƒªdG
 ,á©«aQ á«fÉ°ùfEG IQOÉÑe ƒëf ¬∏c ºdÉ©dG IƒYO »a ,√ƒª°S iód áª«μëdGh
 Iô«°ùªdG πX »a ájQÉ°†ëdG øjôëÑdG áμ∏ªe äGQOÉÑe πé°S ≈dEG ±É°†J
 ∫BG  ≈°ù«Y  øH  óªM  ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U  Iô°†ëd  á∏eÉ°ûdG  ájƒªæàdG

.√ÉYQh ¬∏dG ¬¶ØM ióØªdG OÓÑdG πgÉY áØ«∏N
 πc øe πjôHCG øe ¢ùeÉîdG Ωƒj ¢ü«°üîJ IóëàªdG ºeC’G QGôb ó©Ña
 Gó«cCÉJ (ƒμ°ùfƒ«dG) áª¶æe QGôbEG  Ωƒ«dG »JCÉj ,ô«ª°†∏d  É k«dhO É keƒj ΩÉY
 ƒª°S  É¡≤∏WCG  »àdG  IQOÉÑªdÉH  á«dhódG  äÉª¶æªdG  AÉØàMGh  ôjó≤Jh  ºYód

.ôbƒªdG AGQRƒdG ¢ù«FQ
 »dhódG ™ªàéªdG õ«ØëJ ≈dEG ±ó¡j ô«ª°†∏d »dhódG Ωƒ«dG ¿CG Éªch
 øeÉ°†àdGh êÉeóf’Gh ΩÓ°ùdG õjõ©Jh ,á«ª∏°S á≤jô£H äÉYGõædG πM ≈∏Y
 ∫hó`̀dG  iƒà°ùe  ≈∏Y  Gò`̀gh-  ..ΩGóà°ùe  ºdÉY  AÉæH  π`̀LCG  øe  ºgÉØàdGh
 á«fÉ°ùfEG  Éª«b Rõ©j ∂dòc ¬fEÉa ..-äÉÄ«¡dGh äÉª¶æªdGh ,äÉYƒªéªdGh
 AÉæH πãe ..Üƒ©°ûdGh ¢UÉî°TC’Gh OGôaC’G iƒà°ùe ≈∏Y á«ªgC’G á¨dÉH
 ,á«°SÉ°SC’G  äÉjôëdGh  ,¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤M  ΩGô`̀à`̀MGh  ,á`̀jOƒ`̀dG  äÉbÓ©dG
 ’h  õ««ªJ  ¿hO  øe  ,âëH  »fÉ°ùfEG  ≥∏£æe  øe  OGô``̀aC’G  ™e  πeÉ©àdGh

.á«°ùæL hCG á«æjO ’h á«∏Ñb äGQÉÑàYG ¿hO øeh ,ájô°üæY
 è¡ædG  »g  ô«ª°†dG  Ωƒ«d  AGQRƒ``dG  ¢ù«FQ  ƒª°S  IQOÉÑe  ¿EÉ`̀a  ∂dòd
 êÉ¡àfG ≈∏Y É¡°UôMh ∫hódG ™e É¡àbÓY »a ï°SGôdGh âHÉãdG »æjôëÑdG
 ÉgôKCGh É¡∏°UGƒJh Üƒ©°ûdG ™e É¡∏eÉ©J »ah ,á©«aQ á«°SÉeƒ∏HO á°SÉ«°S

.≥jô©dG »îjQÉàdG
 πFÉ°ùªdG øe OóY ≈dEG ô«°ûf ¿CG ¥É«°ùdG Gòg »a ∂dòc º¡ªdG øe ÉªHQ
 ¬aGógCÉH ô«ª°†dG Ωƒj ™e ≥aGƒàJ »gh ,øjôëÑdG áμ∏ªe É¡H âeÉb »àdG
 ¿ƒfÉb  ò«ØæJ  Óãe  É¡æe  ,¬bƒ≤Mh  ¿É`̀°`̀ù`̀fE’G  ájÉYôd  á«eÉ°ùdG  áeÉ©dG
 øjôëÑdG  ≥jôa  ¬H  ΩÉb  Ée  πch  ,zô«N  Éæ«a{  á∏ªMh  ,á∏jóÑdG  äÉHƒ≤©dG
 áeÓ°Sh  áë°U  ájÉªëd  É`̀fhQƒ`̀c  ¢Shô«Ød  …ó°üàdG  äGAGô``̀LEG  øª°V
 AÓYEG  ≈∏Y  øjôëÑdG  áμ∏ªe  ¢UôM  ócDƒj  ,ø«ª«≤eh  ø«æWGƒe  ,™«ªédG

.QÉÑàYG πc ¥ƒa »fÉ°ùfE’G ô«ª°†dG
 ôjó≤àdGh »ªdÉ©dG AÉØàM’G Gòg πc ∫Éf …òdG ,ô«ª°†∏d »dhódG Ωƒ«dG
 ÓªY  á∏«°UCG  á«æjôëH  á°SÉ«°ùd  áé«àf  ƒg  ,≠dÉÑdG  ΩÉªàg’Gh  õ«ªàªdG
 ¬jƒàëj  Ée  πμH  ,á«©ªàée  áaÉ≤Kh  ÉfƒfÉb  ,Écƒ∏°Sh  Éé¡æe  ,É≤«Ñ£Jh

.±GógCGh ádÉ°SQh º«bh ,ÇOÉÑeh iDhQ øe zô«ª°†dG Ωƒj{
 »ªdÉ©dG  iƒà°ùªdG  ≈∏Y  ájQÉ°†ëdG  øjôëÑdG  áμ∏ªe  äGQOÉ`̀Ñ`̀e
 ,»ª∏°ùdG  ¢ûjÉ©à∏d  »ªdÉ©dG  óªM  ∂∏ªdG  õcôe  É¡æe  ,IójóY  »ª«∏bE’Gh
 ƒμ°ùfƒ«∏d óªM ∂∏ªdG IõFÉLh ,á«Hô©dG ¿É°ùfE’G ¥ƒ≤M áªμëe IQOÉÑeh
 »àdG  äÉ«dÉ©ØdGh  õFGƒédGh  äGQOÉÑªdG  øe  Égô«Zh  ,º«∏©àdG  ∫Éée  »a
 »ªdÉY ôjó≤Jh áfÉμe É¡d íÑ°UCGh ,»æjôëÑdG RÉéfE’G πé°S ≈dEG ±É°†J

.ájô°ûÑdGh ¿É°ùfE’G ºYO ≈dEG ≈dhC’G áLQódÉH ±ó¡Jh ,Ωƒ«dG

®ƒØë`e ΩÓ`°SEG:Ëó≤Jeslammahfoouz@hotmail.com

:ÜÉjO ó«dh Öàc
 ¿CG  pÜGƒ`̀æ`̀dGh pø`̀jó`̀dG  p∫É``̀LQ ø`̀e lOó`̀Y ôÑàYG
 ΩÉ©dG Gòg èëdG ∂°SÉæe páeÉbEG  »a káHƒ©°U ∑Éæg
 p∞∏àîe  »a  ÉfhQƒc  ¢Shô«a  »°ûØJ  ≈`̀dEG  G kô¶f
 øe  ô«Ñc  mOó©d  ΩÉJ  m≥∏Z  Oƒ`̀Lh  ™e  ,ºdÉ©dG  p∫hO
 ,∫hó`̀dG  Ö∏ZCG  »a  ¿Gô«£dG  ≥«∏©Jh  äGQÉ£ªdG
 »°ûØJ pIOÉjR øe pIô«ÑμdG päÉaƒîàdG ≈dEG áaÉ°VE’ÉH
 ≈dEG âbƒdG Gòg ≈àM ∫ƒ°UƒdG ΩóY ™e ¢Shô«ØdG

.ÉfhQƒc ¢Shô«Ød OÉ°†e π°üe hCG mêÓY
 ®ÉØëdGh p¿É°ùfE’G náë°U ¿CG  ≈∏Y Gƒ©ªLCGh
 iCGQ  Éª«a  ,»dÉëdG  âbƒdG  »a  ≈`̀ dhC’G  ƒg  ¬«∏Y
 øe  GóL  á∏«∏b  mOGóYCÉH  pAÉØàc’G  ná«fÉμeEG  o¢†©ÑdG
 Gò¡d  èëdG  AGOC’  ájOƒ©°ùdG  á«Hô©dG  áμ∏ªªdG
 äGAGôLEGh  º¡«∏Y  ®ÉØëdG  øμªj  »dÉàdÉHh  ΩÉ©dG
 ¿ƒμj  ¿CG  hCG  ,º¡àjÉªëd  á`̀eRÓ`̀dG  äÉWÉ«àM’G
 »a ÖZôJ ádhO πc øe OGôaCG  IóY øe lóah ∑Éæg
 ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áμ∏ªªdG ™e ≥«°ùæàdG ôÑY ∂dP
 ≥«°VCG  »a  ∂°SÉæªdG  AGOCÉ`̀H  ±hô¶dG  âëæ°S  GPEG

.OhóëdG
 :OƒªëªdG ∞«£∏dGóÑY ï«°ûdG QƒàcódG ∫Ébh
 ÉædhO  »a  áHÉ°UE’G  Ö°ùf  ´ÉØJQG  Aƒ°V  »a  ¬fEG{
 ÜÉgP ¿EÉa ÉfhQƒc ¢Shô«ØH ¿Gó∏ÑdG øe ô«ãμdGh
 AGOC’  ájOƒ©°ùdG  á«Hô©dG  áμ∏ªªdG  ≈dEG  ø«ª∏°ùªdG
 »°VGQC’G  ≈`̀dEG  ihó©dG  π≤æj  ób  èëdG  á°†jôa
 è«éëdG ≈dEG ihó©dG π≤àæJ ób É°†jCGh á°Só≤ªdG
 ,z¢Shô«ØdÉH  º`̀¡`̀dhO  ≈``̀dEG  ¿hOƒ`̀©`̀j  »`̀dÉ`̀à`̀dÉ`̀Hh
 ΩÉ©dG  Gò`̀g  èëdG  º°Sƒe  ≥«∏©J  ¿CG  ≈`̀dEG  G kô«°ûe
 º¡°ùØfCG  êÉéëdG  ≈∏Y  ÉaƒN  Ö°ùfC’G  QGô≤dG  ƒg
 ≈dEG  É¡∏≤f  hCG  º¡æ«H  ihó©dG  ∫É≤àfG  øe  á«°ûNh
 ’  ¿B’G  ≈àM  ¬`̀fCG  á°UÉNh  IOƒ`̀©`̀dG  óæY  ºgOÓH
 ¢SÉædG ájÉªëd ΩÉ°ùLCÓd áYÉæe »£©j ìÉ≤d óLƒj

.¢Shô«ØdG Gòg øe
 »àdG  ¢`̀VGô`̀eC’G  ¢†©H  ∑Éæg  ¿CG  ≈`̀dEG  âØdh
 øe  ô«ãμdG  •ôà°ûJ  äÉMÉ≤d  É`̀¡`̀dh  âæWƒà°SG
 ¬ª«©£J º`̀J  ó`̀b  ¿ƒ`̀μ`̀j  É`̀gQhõ`̀j  ø`̀e  ¿CG  ∫hó```dG
 Gò¡H πeÉ©àdG  ºàj ¿CG  Öéj ºK øeh ,ìÉ≤∏dG  Gò¡H
 ¬fCG  ÉªHh  ,É`̀fhQƒ`̀c  ¢Shô«a  ™e  É°†jCG  ≥£æªdG
 πjóH ’ ¬fEÉa  ¢Shô«Ø∏d  ìÉ≤d  óLƒj ’ ¿B’G  ≈àM

.ΩÉ©dG Gòg èëdG º°Sƒe ≥«∏©J øY
 Gòg  πãe  QGôb  PÉîJG  ¿CG  OƒªëªdG  í°VhCGh
 øY á`̀dhDƒ`̀°`̀ù`̀ª`̀dG  äÉ`̀¡`̀é`̀dG  Oó`̀©`̀J  π`̀X »`̀a Ö©°U
 ,™«ªédG  AGQBG  PÉîJG  Öéj ¬fCGh  ,ôeC’G  Gòg πãe
 ∫É°SQEG  á«fÉμeEG  Iôμa  øY  Éæ©ª°S  ÉæfCG  ÉØ«°†e
 øμªj ≈àM á£«°ùH OGóYCÉH  ádhO πc øY ø«∏ãªe
 ,á«ë°üdG  º¡àjÉYQh  º¡àcôM  §Ñ°Vh  º¡£Ñ°V
 Gò¡a  ?’  ΩCG  ô``eC’G  Gò`̀g  ≥«Ñ£J  øμªj  πg  øμdh

 á«Hô©dG  áμ∏ªªdG  »a  ø«°üàîªdG  ≈dEG  ™Lôj  ôeCG
 GQGôb äòîJG ’hO ∑Éæg ¿CG ≈dEG Éàa’ ,ájOƒ©°ùdG
 ∫É≤àfG  øe  ºgÉjÉYôd  ájÉªM  èëdG  Ωó©H  π©ØdÉH
 Ée ¿CG  GócDƒe ,º¡fGó∏H ≈dEG  É¡∏≤fh º¡«dEG  ihó©dG
 ¿CGh ,øjô¡°T øe πbCG ƒg èëdG óYƒe ≈àM ≈≤Ñàj

. m±Éc oô«Z âbƒdG Gòg
 øe  ¿CG  ≈`̀dEG  ô£e  »∏Y  ï«°ûdG  QÉ°TCG  √Qhó`̀H
 ¢SÉædG ìGhQCG ≈∏Y á¶aÉëªdG äÉeƒμëdG ÖLGh
 ∫É°SQEG  ™æe  hCG  ¬≤«∏©J  hCG  èëdG  ±É≤jEÉH  AGƒ°S
 ó°UÉ≤e  ≥aGƒj  ô`̀eC’G  Gòg  ¿CG  ÉØ«°†e  ,êÉéëdG
 ,¢VôªdG Gòg QÉ°ûàfG πX »a á«eÓ°SE’G á©jô°ûdG
 ,∫ÉªdGh π°ùædGh ¢ùØædG ßØëH ôeCG ´ô°ûdG ¿EG PEG
 ’h Qô°V ’  á«Yô°ûdG  IóYÉ≤dG  »a  OQh Ée  É°†jCG

.¿ÉμeE’G Qób ™aój Qô°†dÉa ,QGô°V
 ióªH º∏Y ≈∏Y ¢SÉædG πc ¢ù«d ¿CG ≈dEG âØdh
 ÖLGh  øe  »dÉàdÉHh  ¬à≤«≤M  hCG  AÉHƒdG  IQƒ£N
 á°û«©eh  IÉ«M  º¶æJh  πNóàJ  ¿CG  äÉeƒμëdG
 :ÓFÉb  ,èëdG  ¿hDƒ°ûH  ≥∏©àj  Ée  É¡æeh  ¢SÉædG
 ¿OQƒj  ’{  ºjôμdG  »ÑædG  åjOÉMCG  øe  OQh  ¬`̀fEG{
 ¬∏dG  ≈∏°U ¬dƒb øe É°†jCGh zí°üe ≈∏Y ¢Vôªe
 ¢`̀VQCG  »`̀a  ¿ƒ`̀YÉ`̀£`̀dG  ºà©ª°S  GPEG{  º∏°Sh  ¬«∏Y
 Óa  É¡«a  ºàfCGh  ¢VQCÉH  ™bh  GPEGh  Égƒ∏NóJ  Óa

.zÉ¡æe GƒLôîJ
 ≈dÉ©J ¬∏dG ¿EG ¬dƒb ô£e »∏Y ï«°ûdG ™HÉJh
 øe  â«ÑdG  èM  ¢SÉædG  ≈∏Y  ¬∏dh)  ¬HÉàc  »a  ôeCG
 ¢VôªdG  Gò`̀g  ¿É`̀c  GPEÉ``̀a  (Ó«Ñ°S  ¬`̀«`̀dEG  ´É£à°SG
 π°üj  ¿CG  ™«£à°ùj  ’  ¿É`̀°`̀ù`̀fE’G  ¿EÉ``̀a  GOƒ`̀Lƒ`̀e
 ∑Éæg  ¿É`̀c  GPEG  ¬`̀fCG  É kë°Vƒe  ,áeôμªdG  áμe  ≈`̀dEG
 OGó`̀YC’G  ∂∏J  ™e  ¢VôªdG  Gòg  QÉ°ûàfG  øe  ±ƒN
 ÜÉ°üe  …C’  Rƒéj  ’  ¬fEÉa  ,è«éëdG  øe  á∏FÉ¡dG
 ∑Éæg  ¿ƒμj  ób  ¬`̀fCG  Éªc  ,AÉ`̀ë`̀°`̀UC’G  §dÉîj  ¿CG
 ,∂dP Gƒª∏©j ¿CG ¿hO ¢VôªdG ¿ƒ∏ªëj ¢UÉî°TCG
 ≥∏£æe øe »JCÉj ∫hódG øe èëdG ≥«∏©J »dÉàdÉHh

 .É¡Hƒ©°T ájÉªM
 äGôªdG  äGô°ûY  ¬≤«∏©J  ºJ  èëdG  ¿CG  ô`̀cPh
 ≥«∏©àdG ÜÉÑ°SCG øª°V øe ¿Éch ,ïjQÉàdG ôe ≈∏Y

.¢VGôeC’Gh áÄHhC’G »°ûØJ
 ¿EG{ :ó```̀ jGR »`̀∏`̀Y Ö`̀FÉ`̀æ`̀dG ∫É``̀b ¬`̀Ñ`̀fÉ`̀L ø``e
 Ió`̀Y  ø``̀e  ò``̀NDƒ``̀j  ¿CG  Ö`̀é`̀j  è``̀ë``̀dG  ´ƒ``̀°``̀Vƒ``̀e
 »gh á∏Ñ≤à°ùªdG ádhódG ∫ÓN øe ’hCG ,äÉgÉéJG
 É¡©°VƒH iQOCG »¡a ,ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áμ∏ªªdG
 ™«ªédGh  ,ÉfhQƒc  ¢Shô«a  QÉ°ûàfG  ¢üîj  Éª«a
 ≈∏Y  Iô≤à°ùe  ô«Z  á«ë°üdG  ´É`̀°`̀VhC’G  ¿CG  iôj
 ∑Éæg  ¿ƒμj  ¿CG  Öéj  »dÉàdÉHh  ,ºdÉ©dG  iƒà°ùe
 ´ô°ûdG  …CGQ  òNCGh  á«eÓ°SE’G  ∫hódG  ø«H  ¥ÉØJG
 íLGQ  …CGô`̀H  êhôîdG  π`̀LCG  øe  á«Ñ£dG  ¥ôØdGh

.zá«eÓ°SE’G áeCÓd

 »ë°üdG  ™`̀°`̀Vƒ`̀dG  ¿B’G  ≈`̀à`̀M  É`̀æ`̀fCG  ô``̀cPh
 iôf  ÉædR  É`̀eh  ,ÉæeÉeCG  í°VGh  ô«Z  ¢Shô«Ø∏d
 øcQ ºgCG  ¿EG{ :∫Ébh ,¢Vôª∏d  GQÉ°ûàfGh GQƒ£J
 ºJ  ¬`̀fCG  ÉªHh  ,IÓ°üdG  ƒg  ΩÓ`̀°`̀SE’G  ¿É``̀cQCG  øe
 É©æe  óLÉ°ùªdGh  ™eGƒédG  »a  IÓ°üdG  ≥«∏©J
 Gò¡d π«Ñ°S ’ ∂dP ≈∏Y É°SÉ«≤a ,¢VôªdG QÉ°ûàf’
 èëdG ¿CG ÉØ«°†e ,zèëdG á°†jôa AGOCG  øe ΩÉ©dG
 ≥FÉY áëFÉédG ∂∏J ¿CGh Ó«Ñ°S ¬«dEG ´É£à°SG øªd
 ´É°VhC’G  ô≤à°ùJ  ¿CG  ≈`̀dEG  ,èë∏d  Éæ∏«Ñ°S  ΩÉ`̀eCG
 Ö©°üjh  GóL  ¿õëe  ô`̀eC’G  Gòg  ¿CG  øe  ºZôdÉH
 ìhQ ¿CG ócDƒj »eÓ°SE’G øjódG øμdh ¬dƒb Éæ«∏Y

.áÑ©μdG Ωóg øe ¬∏dG óæY º¶YCG ¬eOh º∏°ùªdG
 ídÉ°üdG  ìhóªe  ÖFÉædG  í°VhCG  ¬à¡L  øe
 Ωó`̀Yh  á«ë°üdG  ´É``°``VhC’G  QGô≤à°SG  Ωó`̀Y  ¿CG
 ,åjôàdG  ≈dEG  ƒYój  Gòg  Éæàbh  ≈àM  É¡Mƒ°Vh
 ’EG  ΩGô``ë``dG  óé°ùªdG  ≥`̀∏`̀Z  π`̀X  »`̀a  á`̀°`̀UÉ`̀Nh
 äGQÉ£ªdG ≥∏Z ≈dEG áaÉ°VE’ÉH ,GóL á∏«∏b OGóYC’
 Ée  ¿CG  ≈`̀dEG  G kô«°ûe  ,ájƒédG  äÓMôdG  ≥«∏©Jh
 ájôØ©édGh  á«æ°ùdG  ±É`̀ bhC’G  QGô`̀b  øe  √ÉæjCGQ
 øY  ∫hó`̀©`̀dG  º`̀K  óLÉ°ùªdG  »`̀a  IÓ°üdG  IOƒ`̀©`̀H
 âdGRÉe ´É°VhC’G ¿CG ≈∏Y π«dO Gò¡a QGô≤dG Gòg
 ¿EÉa  »dÉàdÉHh ,ô°ûàæj ¢Shô«ØdGh Iô≤à°ùe ô«Z
 ÖbGƒY ¬`̀d ¿ƒ`̀μ`̀j ó`̀b ΩÉ`̀©`̀dG Gò`̀¡`̀d è`̀ë`̀dG á`̀eÉ`̀bEG
 AGOC’  á°Uôa  …CG  iQCG  ’  »`̀dÉ`̀à`̀dÉ`̀Hh  ,á`̀ª`̀«`̀Nh
 πc  ≈∏Y  ºdDƒe  A»°T  Gògh  ΩÉ©dG  Gòg  ∂°SÉæªdG
 ≈∏Y ®ÉØë∏d  ájƒdhC’G  ≈≤ÑJ øμdh ,¬dƒb º∏°ùe
 ¢VôªdG QÉ°ûàfGh IOÉjR ójôf ’h ,¢SÉædG áë°U

.äÉ©ªéàdG ÖÑ°ùH
 ∫hódG  ¢†©H  iôf  ÉædRÉe  ÉæfCG  ≈dEG  QÉ°TCGh
 Iô«ãc  äÉYÉ£b  ∑Éægh  ,∫GƒéJ  ô¶M  ¢VôØJ
 Gòg  èëdG  áeÉbEG  ¿CGh  ,áëFÉédG  ÖÑ°ùH  áØbƒàe
 Ö©°üj  ób  Iô«ãc  äGAGô``̀LEG  ≈`̀dEG  êÉàëj  ΩÉ©dG
 OGóYCÉH  AÉØàc’G  Iôμa  ¿ƒμJ  ób  ∂dòd  ,Égô«aƒJ
 ájOƒ©°ùdG  á«Hô©dG  áμ∏ªªdG  π``̀gCG  ø`̀e  á∏«∏b
 äÉWÉ«àM’G  πc  ô«aƒJ  øe  èëdG  ∂°SÉæe  AGOC’

.ò«Øæà∏d á∏HÉb Iôμa ,áæμªªdG
 …QÉ°ûà°SG »HÉ≤ªdG ¬∏dGóÑY ï«°ûdG ócCG Éªc
 ¿CG  á«eÓ°SE’G  ¿hDƒ°ûdGh  ∫ó©dG  IQGRƒH  »°ùØf
 ÉfhQƒc  ¢Shô«a  QÉ°ûàfG  ø`̀e  ±ƒîàdG  ádÉM
 øe  ô«ãμdG  OhGô```j  ¢ùLÉg  è`̀ë`̀dG  º°Sƒe  »`̀a
 AGOCG  Ö`̀«`̀Jô`̀J  ≈`̀∏`̀Y  ø`̀«`̀ª`̀FÉ`̀≤`̀dGh  ø`̀«`̀dhDƒ`̀°`̀ù`̀ª`̀dG
 èëjh º°SƒªdG Gòg ºàj ¿CG ójDƒf ÉæfCG ’EG ,èëdG
 ™«ªL  ò`̀NCG  ™e  ,ΩGô`̀ë`̀dG  ¬∏dG  â«H  ≈`̀ dEG  ¢SÉædG
 ≈∏Y ø`̀«`̀©`̀à`̀jh ,äGRGô```̀ à```̀M’Gh äÉ`̀WÉ`̀«`̀à`̀M’G
 ™«ªL  »a  ô¶ædG  ájOƒ©°ùdG  á«Hô©dG  áμ∏ªªdG
 ≈∏Y  IQOÉ`̀b  áμ∏ªªdG  ¿CG  äGòdÉHh  äGOGó©à°S’G

.õ«ªe πμ°ûHh èëdG º°Sƒe ø«eCÉJ

:ÜGƒfh øjO ∫ÉLQ ..?ΩÉ©dG Gòg èëdG ô«°üe Ée

É«dÉM Ö°ùfC’G OGóYC’G ¢ü«∏≤J hCG ≥«∏©àdGh ..á«JGƒe ô«Z ±hô¶dG
ôeC’G  º°ùëj  ´ô°ûdGh  Ö£dG  …CGQh  ..èëdG  É¡«a  ≈¨∏j  »àdG  ≈dhC’G  IôªdG  â°ù«d

¢û«°ûë∏d ø«Lhôe ø«jƒ«``°SBG AÉbó°UCG áKÓãd äGƒæ``°S 10 øé``°ùdG
 iôÑμdG á«FÉæédG áªμëªdG â°†b

 áKÓK  ≈`̀∏`̀Y  äGƒ`̀æ`̀°`̀S  10  ø`̀é`̀°`̀ù`̀dÉ`̀H

 OGƒªdG  Ö∏éH  º¡àfGOEG  ó©H  ø«jƒ«°SBG

 âeôZ É`̀ª`̀c  ,É`̀¡`̀é`̀jhô`̀Jh  IQó`̀î`̀ª`̀ dG

 QÉ`̀æ`̀jO  ±’BG  5  º¡æe  Ó`̀c  áªμëªdG

 OÓÑdG  øY  ø«ª¡àªdG  OÉ©HEÉH  äô``eCGh

.áHƒ≤©dG ò«ØæJ Ö≤Y

 âØ°ûc á«æeC’G äÉjôëàdG âfÉch

 IQóîªdG  OGƒªdG  ∫hC’G  º¡àªdG  IRÉ«M

 º``̀Jh »``̀WÉ``̀©``̀à``̀dGh ™``̀«``̀Ñ``̀dG ¢``̀Vô``̀¨``̀H

 ájô°ùdG  QOÉ°üªdG  ó`̀MCÉ`̀H  áfÉ©à°S’G

 ¬æe  Ö∏Wh  º¡àªdG  ™e  π°UGƒJ  …ò`̀dG

 50  ≠∏ÑªH  ¢û«°ûëdG  IOÉ```̀e  AGô``°``T

 πHÉ≤e  ¿ƒLÉàÑc  áÑM  30h  GQÉ`̀æ`̀jO

 AÉ≤∏dG  ≈∏Y ¥ÉØJ’G  ºJh ,GQÉæjO  240

 º¡àªdG  ô`̀Ñ`̀NCG  PEG  ô«ØédG  á≤£æe  »`̀a

 ¬≤jó°U π°Sô«°S ¬fCG  …ô°ùdG  Qó°üªdG

.IQóîªdG OGƒªdG ¬JRƒëH

 »fÉãdG  º¡àªdG  ¬LƒJ  π©ØdÉHh
 ¿É``̀ch ¬`̀«`̀∏`̀Y ≥`̀Ø`̀à`̀ª`̀dG ¿É``μ``ª``dG ≈````̀dEG
 Qó°üªdG  º∏°Sh  á©Ñ«ÑW  ô«Z  ádÉëH
 âëJ  ∂dPh  IQóîªdG  OGƒªdG  iô°ùdG
 »dÉªdG  ≠∏ÑªdG  º∏°ùJh  »Wô°T  QÉ¶fCG
 iôNCG  IQÉ«°S  ≈`̀dEG  ¬LƒJh  Qƒ°üªdG
 ≈∏Yh ,É¡H  ∫hC’G  º¡àªdG  OƒLh ø«ÑJ
 âæμªJh  á«æeCG  Iƒ`̀b  â¡LƒJ  QƒØdG
 »`̀fÉ`̀ã`̀dGh  ∫hC’G  º`̀¡`̀à`̀ª`̀dG  §Ñ°V  ø`̀e
 PEG  Qƒ°üªdG  »dÉªdG  ≠∏ÑªdG  Éª¡JRƒëH
 º¡àªdG  π¨à°ùj ∫hC’G º¡àªdG  ¿CG  ø«ÑJ
 IQóîªdG  OGƒªdG  π«°UƒJ  »a  »fÉãdG
 ôãY Éªc ™«ÑdG áÑ°ùf øe ádƒªY πHÉ≤e
 30 ≈∏Y …ƒàëj ¢ù«c ≈∏Y Éª¡JRƒëH

.ø«eÉà«aÉà«ªdG ôKDƒªd Qóîe n¢Uôb
 â¡LƒJ ¢û«àØàdG ¿PEG ÖLƒªHh
 ∫hC’G  º¡àªdG  á≤°T  ≈dEG  á«æeC’G  Iƒ≤dG
 Qó°üe  å`̀dÉ`̀ã`̀ dG  º`̀¡`̀à`̀ª`̀dG  ¿É``̀ c  å`̀«`̀M
 ôãY Éªc GOƒ`̀Lƒ`̀e  IQó`̀î`̀ª`̀dG  OGƒ`̀ª`̀dG
 á°ùªNh  á°SÉ°ùM  ø`̀jRGƒ`̀e  3  ≈∏Y
 »WÉ©J »a Ωóîà°ùJ äGhOCGh ÜQÉ°ûe
 50  »dGƒMh  IQóîªdG  OGƒªdG  ™«Hh
.áYƒæàªdG IQóîªdG OGƒªdG øe ÉeGôL
 ∫hC’G  ¿É``̀ª``̀¡``̀à``̀ª``̀dG  ±ô````à````YGh
 Ö∏L  »`̀a  ¿Écôà°ûj  Éª¡fCG  å`̀dÉ`̀ã`̀dGh

 ¿Éeƒ≤jh øjôNBG øe IQóîªdG OGƒªdG
 »fÉãdG º¡àªdG Ωƒ≤j ¿CG ≈∏Y É¡éjhôàH
 π°üëàdGh  øFÉHõdG  ≈`̀ dEG  É¡∏«°UƒàH
 π°üëj  ádƒªY  πHÉ≤e  ∫Gƒ``̀eC’G  ≈∏Y

.™«ÑdG á«∏ªY ΩÉªJEG ó©H É¡«∏Y
 ø«ª¡àªdG  ≈dEG  áHÉ«ædG  äóæ°SCGh
 IôFGóH  2019  ΩÉY  ¿ƒ°†Z  »a  º¡fCG
 ø«ª¡àªdG  áª°UÉ©dG  á¶aÉëe  ø``̀eCG
 ó°ü≤H  GhRô```````MCGh  GhRÉ````̀M  É`̀©`̀«`̀ª`̀L
 »a  ¢û«°ûëdG  IQóîe  IOÉ`̀e  QÉéJ’G
 ÉfƒfÉb  É¡H  ìô°üªdG  ∫Gƒ```̀MC’G  ô«Z
 Éªc  ,¥GQhC’É````H  ø«ÑªdG  ƒëædG  ≈∏Y
 »WÉ©àdG ó°ü≤H GhRôMCGh GhRÉM º¡fCG
 á«∏≤©dG  äGôKDƒªdGh  IQóîªdG  OGƒªdG
 ,ÉfƒfÉb É¡H ìô°üªdG ∫GƒMC’G ô«Z »a
 á«MÉHEG  OGƒe  ådÉãdG  º¡àªdG  RÉM  Éªc
 â°†b ÜÉ`̀Ñ`̀°`̀SC’G √ò`̀¡`̀dh .¬`̀Ø`̀JÉ`̀g »`̀a
 ø«ª¡àªdG  øe  πc  áÑbÉ©ªH  áªμëªdG
 10  øé°ùdÉH  ådÉãdGh  »fÉãdGh  ∫hC’G
 ±’BG  5  º¡æe  π`̀c  º`̀jô`̀¨`̀Jh  äGƒ`̀æ`̀°`̀S
 áFÉe  ådÉãdG  º¡àªdG  ºjô¨Jh  QÉ`̀æ`̀jO
 »a á`̀«`̀MÉ`̀HEG OGƒ``̀e IRÉ`̀«`̀M ø`̀Y QÉ`̀æ`̀jO
 äô``eCGh  ,äÉeƒ∏©ªdG  á«æ≤J  á∏«°Sh
 OÓÑdG  øY  ø«ª¡àªdG  OÉ©HEÉH  áªμëªdG

 .áHƒ≤©dG ò«ØæJ Ö≤Y

É``¡FÓNEÉH  á``«HƒæédÉH  ¢``VQCG  ôLCÉà``°ùe  ΩGõ``dEG
óbÉ©àdG OƒæÑH ∫Ó``NEÓd ájó∏Ñ∏d ÉØdCG 12 ™``aOh 

 ø««é«∏N  ≈∏Y  äGƒæ°S  3  øé°ùdG  õ««ªàdG  áªμëe  äó`̀jCG
 ,á«æjôëH á°üNôH É¡dGóÑà°SG ±ó¡H á«é«∏N IOÉ«b á°üNQ GQ shR
 Ö≤Y  OÓÑdG  øY  É«FÉ¡f  ÉªgOÉ©HEÉH  áLQO  ∫hCG  áªμëe  äôeCG  Éª«a
 ºK  ,IQhõªdG  äGQôëªdG  IQOÉ°üeh  É¡H  »°†≤ªdG  áHƒ≤©dG  ò«ØæJ

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

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

.¬«∏Y ¢†Ñ≤dG ºàa ,IQhõe ∫hC’G º¡àªdG
 ΩÉY ¿ƒ°†Z »a Éª¡fCG ø«ª¡àªdG ≈dEG áeÉ©dG áHÉ«ædG â¡Lhh
 á°üNQ  ƒg  GQhõ`̀e  É°UÉN  GQôëe  πª©à°SG  ∫hC’G  º¡àªdG  2013
 ¿CÉH á«é«∏N ádhóH á«∏NGódG IQGRh ≈dEG ÉgQhó°U Üƒ°ùæe IOÉ«b

 á°üNôH É¡dGóÑà°S’ øjôëÑdG áμ∏ªªH Qhôª∏d áeÉ©dG IQGOEÓd É¡eób
.ÉgôjhõàH ¬ª∏Y ™e á«æjôëH IOÉ«b

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

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

IOÉ«b á°üNQ ôjhõJ ÖÑ``°ùH ø«ª¡àªd äGƒæ``°S 3 øé``°ùdG

 πé©J ’CG ..áeRC’G √òg
?..»FGò¨dG øeC’G ™jQÉ°ûªH

 πNGó∏d AGhódGh AGò¨dG ø«eCÉàH ’ƒ¨°ûe ó∏H πc íÑ°üj äÉeRC’G »a ¬fEG ∫É≤j
 Ó©a çóM Gògh ,áeRC’G »¡àæJ ≈àM ôNBG ó∏H ≈dEG äÉéàæe …CG Qó°üj ’h ,§≤a
 øe  Égô«Zh  á«YGQõdG  äÉéàæªdG  ¢†©H  É¡©e  â©ØJQGh  ,Iô`̀«`̀NC’G  á``eRC’G  »a

.äÉéàæªdG
 •ƒ£N ∞bƒàJ  äÉ`̀eRC’G  »a  ¬fEÉa  ,ôjó°üàdG  ∫hódG  ¢†©H  äOGQCG  ƒd  ≈àM
 AGò¨dG  øe  ≈fOC’G  óëdG  ∂∏ªj  ’  ó∏H  …CG  »dÉàdÉHh  ,ájôëÑdG  áMÓªdGh  ¿Gô«£dG

.GóL Iô«Ñc áeRCG ¢û«©«°S
 óªM  ∂∏ªdG  ádÓL  ¿ód  øe  áª«μM  äÉ¡«LƒJ  ô«ãμH  ÉfhQƒc  á`̀eRCG  â≤Ñ°S
 IôbƒªdG  áeƒμëdG  ¬àdÓL  ¬Lh  ó≤a  -√É`̀YQh  ¬∏dG  ¬¶ØM-  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  øH
 »YGQõdG »FGò¨dG øeCÓd ióªdG Ió«©H á«é«JGôà°SG ™°Vh ≈dEG äÉjó∏ÑdG IQGRhh
 ô¶f  ó©oH  ¬jód  º«μM  πLQ  áªμM  √òg  ..∑Éª°SC’G  ´GQõà°SG  »ah  »fGƒ«ëdGh
 ƒgh ,Ωƒ«dG  øjôëÑdG  ¬«dEG  êÉàëJ Ée  Gòg ¿EG  πH  ,ΩÉjC’G  øe ΩOÉ≤∏d  ±Gô°ûà°SGh
.»μª°ùdG ´GQõà°SÓd ¢VGQCGh ,á«°TÉªdG á«Hôàd ¢VQCGh áYGQõ∏d ¢VGQCG ¢ü«°üîJ

 êÉàëj Óa ,…ôjó≤J »a πª©dG »a ÉÄ£H ∑Éæg ¿CG ºZQ ∂dP »a πª©dG CGóH óbh
 É°Shô«a  ºch ,çóë«°S GPÉeh ,ΩOÉ≤dG  ±ô©f ’ øëfh ô«NCÉàdG  Gòg πc ≈dEG  ∂dP

!..ÉfhQƒc ó©H »JCÉ«°S
 AGô°ûd  á«YGQR  ácô°T  AÉ°ûfEG  ≈`̀dEG  -√É`̀YQh  ¬∏dG  ¬¶ØM-  ¬àdÓL  ¬Lh  Éªc
 Gòg  »a  πª©dG  É¡æ«M  »a  CGó`̀H  óbh  ,ø«YQGõª∏d  á«YGQõdG  äÉéàæªdG  ≥jƒ°ùJh

.Ée á∏Môe »a âØbƒJ QƒeC’G ¿CÉH ô©°ûf øμd ,√ÉéJ’G
 »fGƒ«ëdGh  »`̀YGQõ`̀ dG  »`̀FGò`̀¨`̀dG  ø``̀eC’G  ó≤àØf  ≈≤Ñf  ¿CG  Ωƒ`̀«`̀dG  øμªj  ’
 á«æjôëÑdG  …OÉ`̀ jC’Gh  ,IôaGƒàe  äÉbÉ£dGh  ,IôaGƒàe  äÉ«fÉμeE’Gh  ,»μª°ùdGh

?ô«NCÉàdG GPÉª∏a ,IôaGƒàe á∏eÉ©dG
?..(¢†«ÑdG êÉàfEG) πãe á£«°ùH QƒeCG »a »FGòZ øeCG Éæjód ¿ƒμj ’CG π≤©j πg

?Gòg π≤©j πg
 ∫hódG  âØbhCG  ƒ∏a  ,¬LÉàfEGh  êÉLódG  ≈∏Y  ≥Ñ£æj  ¢†«ÑdG  ≈∏Y  ≥Ñ£æj  Ée
 ƒg  Gòg  ∞°SC’G  ™e  øμdh  ,GóL  Iô«Ñc  á∏μ°ûe  âKóëd  Éæ«dEG  êÉLódG  Égôjó°üJ

.É«dÉM ™°VƒdG
 ≈àM »FGò¨dG øeCÓd iôÑc äÉYhô°ûe ’h ,ø«ª«≤ªdG ™e OGOõj ¿Éμ°ùdG OóY

!..á¶ë∏dG
 äÉéàæªdG êÉàfE’ äÉMÉ°ùªdG øjOÉédG ø«YQGõªdG AÉ£YEGh ∞∏ªdG Gòg á∏ë∏M
 Iô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG áÑMÉ°U ∞bƒªd ¿Éc ó≤a ,äÉjƒdhC’G ºgCG  øe á«æjôëÑdG
 ≈≤ÑJ Ée ≈∏Y ®ÉØëdG »a ô«Ñc QhO -¬∏dG É¡¶ØM- áØ«∏N ∫BG º«gGôHEG âæH áμ«Ñ°S

!..á«àæª°SCG äÉHÉZ ≈dEG »°VGQC’G âdƒëàd É¡∏NóJ ’ƒdh ,á«YGQR ¢VGQCG øe
 …ƒ«ëdG  ´É£≤dG  Gòg ≈Yôj øe áHÉãªH âfÉc º«gGôHEG  âæH áμ«Ñ°S Iô«eC’G
 á«ªæà∏d ∂∏ªdG ádÓL IõFÉL â≤∏WCGh ,ø«YQGõªdGh á«YGQõdG IhôãdG øY ™aGójh

.»dÉY IQƒg »a ø«YQGõª∏d ¥ƒ°S AÉ°ûfEG ≈dEG â¡Lhh ,á«YGQõdG
 á«YGQR ¢VGQCG øe ≈≤ÑJ Ée ≈∏Y ®ÉØëdGh ,ø«YQGõªdG ídÉ°U »a ≈JCG ∂dP πc

.»∏ëªdG ¥ƒ°ù∏d á«æjôëH á«YGQR äÉéàæe ºjó≤àd
 πc  äÉ`̀eRC’G  »a  ..¢SÉ°ùMh  ô«£N  ºdÉ©dG  ¬H  ôªjh  ¬H  ôªf  …ò`̀dG  ±ô¶dG
 äÉ¡édG  ≈∏Yh  ,ô«¨dG  ≈dEG  ¬JÉéàæe  ôjó°üàd  âØà∏j  ødh  ,¬°ùØæH  π¨°ûæ«°S  ó∏H
 äÉ¡«LƒJh ájDhQ ≥«≤ëJh RÉéfE’ πÑb …P øe ôãcCG ≈£îdG ´ô°ùJ ¿CG ájò«ØæàdG
 ¬Lhh  ,áeRCG  …CG  É¡«a  ≥Ñà°SG  »àdG  áª«μëdG  -√ÉYQh  ¬∏dG  ¬¶ØM-  ∂∏ªdG  ádÓL
 »fGƒ«ëdGh »YGQõdG »FGò¨dG øeC’G ™jQÉ°ûªd ¢VGQCGh äÉ«fGõ«e ¢ü«°üîJ ≈dEG

.∑Éª°SC’G ´GQõà°SGh
 ádhOh  óFÉb  ´hô°ûe  Gòg  ..á«∏«ªμàdG  äÉYhô°ûªdG  øe  ô`̀eC’G  Gòg  ó©j  ºd

 .É©jô°S ≥≤ëàj ¿CG »¨Ñæjh

ÊÉjõdG ÜÉgƒdGóÑY ΩÉ°ûg riffa3al3z@gmail.com



Égó«dÉ≤àd  á`̀æ`̀«`̀eCG  zø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  ¿É`̀ «`̀ H{
»HƒjC’G ¬∏dGóÑY ayoobi99@gmail.com

 ¢SQGóeh äÉ©eÉL øe á«ª«∏©àdG äÉ°ù°SDƒªdG ∞∏àîe ¢UôëJ
 Éªd  ,»°SGQódG  ΩÉ©dG  ájÉ¡f  »a  ø«éjôîdG  É¡HÓ£H  AÉØàM’G  ≈∏Y
 AÉ«dhCGh ÜÓ£dG A’Dƒg iód á°UÉN áfÉμeh ô«KCÉJ øe AÉØàM’G Gò¡d
 hCG  á°SQóªdG  »a  êôîàdG)  áÑ°SÉæªdG  √òg  πãe  ¿CG  ∂dP  ,º`̀gQƒ`̀eCG
 É¡fEÉa ºK øeh ,ÖdÉ£dG IÉ«M »a IóMGh Iôe ’EG çóëJ ’ (á©eÉédG
 ºgô°SCGh  º¡JÉ«M  äÉ£ëe  øe  áª¡e  á£ëeh  IõjõY  iôcP  πãªJ
 ôªédG  øe  ôMCG  ≈∏Y  ¿ƒéjôîdG  Égô¶àæj  áÑ°SÉæªdG  √ò¡a  ,É°†jCG
 äÉÑ°SÉæªdG  øe  áÑ°SÉæe  √ò¡a  ,»°SGQO  ΩÉY  πc  ájÉ¡f  ÜGôàbG  ™e
 Qó≤dÉH ≈¶ëJ Éªc ,ºgQƒeCG AÉ«dhCGh ÜÓ£dG ΩÉªàgÉH ≈¶ëJ »àdG
 âdƒëJ ≈àM ,äÉ©eÉédGh ¢SQGóªdG äGQGOEG ájÉYQh ΩÉªàgÉH ¬°ùØf
 √òg ∫hGóL »a ºFGódGh óFÉ°ùdG ±ô©dG ¬Ñ°ûj Ée ≈dEG áÑ°SÉæªdG √òg

.äÉ°ù°SDƒªdG
 ¢Shô«a áëFÉL âÑ©d PEG ,RÉ«àeÉH »FÉæãà°SG ΩÉY ƒg ΩÉ©dG Gòg
 Éªμa  ,…ƒæ°ùdG  ±ô©dG  Gò¡d  π£©ªdG  hCG  ÜôîªdG  QhO  zÉfhQƒc{
 ∫ÉªYC’Gh  á£°ûfC’G  ∫Éμ°TCG  ∞∏àîe  ¢Shô«ØdG  Gòg  π£Yh  π£HCG
 ,»FõédG hCG ΩÉàdG π∏°ûdG ¬Ñ°ûj ÉªH IÉ«ëdG äÉYÉ£b ™«ªL ÜÉ°UCGh
 øªa ,ºdÉ©dG Üƒ©°T ™«ªéH áMOÉa ájOÉeh ájô°ûH GQGô°VCG ≥ëdCGh
 hCG  ôNBG  ¿hO  ∫Éée ≈∏Y ô°üà≤J  ºd  ¢Shô«ØdG  Gòg  QGô°VCG  ¿EÉa  ºK
 Üô°V  ¢Shô«ØdG  Gòg  QÉ°ûàfÉa  ,iô`̀NCG  ¿hO  äÉÑ°SÉæeh  á£°ûfCG
 É¡æe  ójó©dG  π£Yh  äÉÑ°SÉæªdG  ∞∏àîe  Üô`̀Nh  á£°ûfC’G  ™«ªL

.É¡∏LCG hCG
 äCÉ°ûf  »àdG  á«©«Ñ£dG  ô«Z  ´É°VhC’Gh  ¢Shô«ØdG  Gòg  ÖÑ°ùH
 ÉÑÑ°S  ∂`̀dP  QÉÑàYG  øμªj  ºdÉ©dG  ∫hO  ∞∏àîe  »a  √QÉ°ûàfG  AGô`̀L
 ≈dEG  QOÉÑJ  ºd  »àdG  ¢SQGóªdG  hCG  äÉ©eÉédG  ≈dEG  áÑ°ùædÉH  z’ƒÑ≤e{
 ájOÉ«àY’G  ô«Z  áÑ°SÉæªdG  √òg  »a  º¡ªjôμJh  É¡«éjôîH  AÉØàM’G
 äÉ©eÉL  hCG  ¢`̀SQGó`̀e  ∑Éæg  ÉªHQ  ,ºgô°SCG  ≈`̀ dEGh  º¡«dEG  áÑ°ùædÉH
 …òdG  ô£îdG  ∫GhR  ó©H  Ée  ≈`̀dEG  AÉØàM’G  Gòg  πãe  π«LCÉJ  äCÉ`̀JQG

 iód  ’ƒÑ≤e  ¿ƒμ«°ùa  çóM  ¿EG  QGô≤dG  Gòg  πãe  ,zÉfhQƒc{  ¬∏ãªj
 √òg IOGQEG êQÉN òîJG QGôb ¬fCG ∂dP ,ºgQƒeCG AÉ«dhCGh ø«éjôîdG
 ¿ƒμ«°ùa  AÉ¨dE’G  ƒg  QGô≤dG  ¿Éc  GPEG  ÉeCG  ,á«ª«∏©àdG  äÉ°ù°SDƒªdG
 »éjôN  øe  ±’B’G  ≈dEG  áÑ°ùædÉH  ≥aƒe  ô«Zh  ÖFÉ°U  ô«Z  GQGô`̀b

 .ºgô°SCGh ¢SQGóªdG
 ¿CG  ÉªdÉW  ¬LƒàdG  Gòg  πãe  øY  åjóëdG  ¬`̀fGhC’  ≥HÉ°ùdG  øe
 áeÉbEÉH  ≥∏©àj  Éª«a  ÉgÉjGƒæH  íÑJ  ºd  á«ª«∏©àdG  äÉ°ù°SDƒªdG  √òg
 Ió«©°ùdG áÑ°SÉæªdG ¬Ñ°ûj Ée ≈dEG ∫ƒëJ …òdG …ƒæ°ùdG ±ô©dG Gòg
 ¿ƒμ«°S  ºgQƒeCG  AÉ«dhCG  hCG  ø«éjôîdG  øe  óMCG  ’h  ,ø«éjôî∏d
 øe  á«°SGQO  á∏Môe  AÉ¡àfÉH  AÉØàM’G  øe  GƒeôM  ºg  ¿EG  Gó«©°S
 ÉeÉªJ  áØ∏àîe  IójóL  á∏Môe  ≈`̀dEG  ∫É≤àfÓd  OGó©à°S’Gh  ºgôªY
 äÉ©eÉédG  ≈dEG  ¬LƒàdG  GhQÉàNG  ºg  ¿EG  ,á«°SQóªdG  á∏MôªdG  øY
 âHCGO »àdG ,¢SQGóªdG ßaÉëJ ¿CG ƒg √Éæªàf Ée ,º¡à°SGQO á∏°UGƒªd
 IOÉ©°ùdGh áé¡ÑdG ô°ûfh ±ô©dG Gòg ≈∏Y ,É¡«éjôîH AÉØàM’G ≈∏Y

 .ø«éjôîdG É¡FÉæHCG Üƒ∏b »a
 ø«H ø`̀e ¿EÉ``̀a QGò````̀YC’Gh ±hô`̀¶`̀dG √ò`̀g π`̀c ø`̀e º`̀Zô`̀dG ≈∏Y
 á°SQóe ∑Éæg øjôëÑdG »a á∏eÉ©dG á°UÉîdG äÉ©eÉédGh ¢SQGóªdG
 ™fGƒªdG  ≈∏Y  ∞à∏J  hCG  Ö∏¨àJh  ÉgAÉæHCG  ìôØJ  ¿CG  ’EG  âHCG  IóMGh
 ¿É«H  á°SQóe  »g  ,™«ªédG  ≈∏Y  zÉfhQƒc{  ¢Shô«a  É¡°Vôa  »àdG
 ø«éjôîdG É¡JÉÑdÉWh É¡HÓW ΩôëJ ’CG ≈∏Y äô°UCG »àdG øjôëÑdG
 ≈dEG ∫É≤àfÓd OGó©à°S’Gh »°SQóªdG º¡eÉY AÉ¡fEG áª©æH ™àªàdG øe
 IQGOEG  QGôb  ¿Éch  ,á«©eÉédG  á∏MôªdG  …CG  ,iôNCG  á«°SGQO  á∏Môe
 »ah ÉÑFÉ°U GQGôb  AÉæHC’G  A’Dƒ¡H  AÉØàM’G øjôëÑdG  ¿É«H  á°SQóe
 IÉ«M  »a  á«°SGQO  á∏Môªd  ´GOh  ô«Nh  í«ë°üdGh  ≥aƒªdG  ¬fÉμe

.AÉæHC’G A’Dƒg
 É¡HÓ£H  »°VÉªdG  ´ƒÑ°SC’G  âØàMG  øjôëÑdG  ¿É«H  á°SQóe
 ¥ÉÑ°ùd  øjôëÑdG  áÑ∏M  »a  ¬àeÉbCG  …ò`̀dG  êôîàdG  πØM  ∫Ó`̀N  øe

 äGRGô`̀à`̀M’Gh  äGAGô```̀LE’G  ™«ªéd  á≤Ñ£eh  áeõà∏e  äGQÉ«°ùdG
 áëFÉéd …ó°üà∏d á«æ©ªdG äÉ¡édG É¡à°Vôa »àdG á«ë°üdGh á«Ñ£dG
 Qhô°ùdGh áé¡ÑdG πNOCGh GóL É≤aƒe AÉØàM’G Gòg ¿Éμa ,zÉfhQƒc{
 Ωƒ«dG Gòg ô¶àæJ âfÉc »àdG ºgô°SCGh ø«éjôîdG É¡HÓW ¢SƒØf »a
 A»°T ≈∏Y AÉØàM’G Gòg ∫O ¿EGh ,É¡FÉæHCG IÉ«Mh É¡JÉ«M »a π«ªédG
 ∂°ùªàdG  ≈∏Y øjôëÑdG  ¿É«H  á°SQóe  IQGOEG  QGô°UEG  ≈∏Y ∫ój  ÉªfEÉa
 É¡HÓW  áMôah  áé¡H  ¿CG  âÑãJh  ,É¡«∏Y  ô«°ùJ  »àdG  Égó«dÉ≤àH

.á°SQóªdG ¬«∏Y ô«°ùJ …òdG è¡ædG »a âHÉK AõL »g ºgô°SCGh
 áÑ∏£dG É¡FÉæHCGh É¡JÉæH èjôîàH øjôëÑdG ¿É«H á°SQóe ∫ÉØàMÉa
 …ƒæ°ùdG  ±ô©dG  Gò¡H  á°SQóªdG  ΩGõàdG  §≤a  ¢ùμ©j  ’  ΩÉ©dG  Gò¡d
 »a á∏«ªédG iôcòdG áMôa AÉæHC’G A’Dƒg …ó¡J ¿CG  ≈∏Y GQGô°UEGh
 »a âëéf ∫ÉØàM’G Gò¡H »g ÉªfEGh ,êôîàdG áÑ°SÉæe …CG ,º¡JÉ«M
 ∫ÉNOEÉH âeõàdG É¡fCG ’hCÉa ;óMGh ôéëH ô«aÉ°üY IóY Üô°†J ¿CG
 AÉ«dhCGh  É¡FÉæHCGh  É¡JÉæH  ¢SƒØfh  Üƒ∏b  »a  IOÉ©°ùdGh  áé¡ÑdG
 ¿CG  ∫ÉØàM’G  Gò`̀g  ∫Ó`̀N  øe  âàÑKCG  ¬°ùØf  âbƒdG  »`̀ah  ,º`̀gQƒ`̀eCG
 ∑Éæg ¿Éc Ée GPEG ,ÉeÉªJ ÉæJÉ«M π°ûJ ¿CG øμªj ’ zÉfhQƒc{ áëFÉL
 ájRGôàM’G äGAGôLE’Gh á«ë°üdG §HGƒ°†dÉH ΩQÉ°Uh ≥«bO ΩGõàdG
.¬JÉ«YGóJh ¢Shô«ØdG Gò¡d …ó°üà∏d á«æ©ªdG äÉ¡édG É¡à°Vôa »àdG

 Gòg  Gƒ≤ÑW  áÑ∏£dGh  äÉÑdÉ£dG  øe  º¡H  ≈ØàëªdGh  á°SQóªdÉa
 øe  IQƒ`̀°`̀U  ≈`̀¡`̀HCG  »`̀a  ∫ÉØàM’G  êô`̀N  Gò¡d  ,√ô«aGòëH  ΩGõ`̀à`̀d’G
 øeh  á°SQóªdG  IQGOEG  øe  ™«ªé∏d  Ö°ùëj  ìÉéædG  Gògh  ,ìÉéædG
 πªëJ  ø`̀e  á«dÉY  á``̀LQO  ≈∏Y  ∫ó`̀j  ΩGõ`̀à`̀ d’G  Gò`̀g  ,º`̀¡`̀H  ≈ØàëªdG
 èFÉàædG  äAÉéa  ,á«FÉæãà°S’G  ±hô¶dG  √òg  πãe  »a  á«dhDƒ°ùªdG
 ¿ÉeôM  Ωó`̀Y  »a  øªμJ  á«HÉéjEG  áé«àf  º`̀gCGh  ,RÉ«àeÉH  á«HÉéjEG
 áÑ°SÉæªdG √ò¡H ´Éàªà°S’G øe ºgQƒeCG AÉ«dhCGh áÑ∏£dGh äÉÑdÉ£dG
 ≈∏Y  á°SQóªdG  IQGOE’  Gôμ°ûa  ,º¡JÉ«M  »a  IQôμàªdG  ô«Z  ájƒæ°ùdG

.á≤aƒªdGh á∏«ªédG IQOÉÑªdG √òg

 á¡LGƒªdG{  ≈dEG  zá¡LGƒªdG  øe{
 á∏MôªdG  ¿Gƒ`̀æ`̀Y  ƒ`̀g  Gò`̀g  zº∏bCÉàdGh
 ÉfhQƒc  á``̀eRCG  ™`̀e  πeÉ©à∏d  á`̀æ`̀gGô`̀dG
 ô«Z  á«æeR  IôàØd  óàªJ  ±ƒ°S  »àdGh
 ∫hódG  øe  ójó©dG  »a  ÉgGóe  ±hô©e
 ∂dP ¿CG ™eh -»eÉædGh É¡æe Ωó≤àªdG-
 ™e πeÉ©à∏d »©«Ñ£dG Qƒ£àdG ƒg ó©j
 hCG áeó°üdG{ å«M øe É keƒªY äÉeRC’G
 QÉ°ùëf’G  hCG  ™LGôàdG  ºK  zICÉLÉØªdG
 ∫ƒM QÉãJ ä’DhÉ°ùJ áªK ¿EÉa ,º∏©àdÉa
 ä’DhÉ°ùàdG ∂∏J ,ÉfhQƒc ó©H Ée ºdÉY
 OôØdÉH  kAGó`̀à`̀HG  É¡∏«Ñ°S  äó`̀Lh  »àdG
 ΩÉ¶ædÉH AÉ¡àfGh ádhódÉH G kQhôeh ¬JGP

 Gò`̀g  »`̀a  »æª¡j  É``̀eh  ,π`̀μ`̀c  »`̀ª`̀dÉ`̀©`̀dG
 á«æWƒdG  ádhódG  äÉ`̀jƒ`̀dhCG  ƒg  ∫É≤ªdG
 §ÑJôj  ±ƒ`̀°`̀S  »`̀à`̀dG  á```̀eRC’G  ∂∏J  ó©H
 ∂dòd  ∫É©a  ìÉ≤d  øY  ¿ÓYE’ÉH  ÉgDhÉ¡fEG

 .ó©H º°ùëj ºd ôeCG ƒgh AÉHƒdG
 Gòg  »a  á«æWƒdG  ádhódG  äÉ`̀jƒ`̀dhCG  ¿CG  …Qƒ°üJ  »ah
 ≈∏©a ,ó«©ÑdGh Öjô≤dG ø«jóªdG ≈∏Y ¿ƒμJ ¿CG Öéj ¿CÉ°ûdG
 AÉHƒdG  ∂`̀dP  QÉ°ùëfG  ó©H  ∫hó`̀dG  áaÉc  ¿EÉ`̀a  Öjô≤dG  ióªdG
 ™e  πeÉ©àdG  »a  É¡àHôéJ  ≥«KƒàH  Ωƒ≤J  ¿CG  É¡«∏Y  ø«©àj
 ’h ,É¡dÓN ¢ù«dh áeRC’G AÉ¡àfG ó©H ¿ƒμj ôeCG ƒgh ,áeRC’G
 Ó«∏ëJ  øμdh  á«eƒj  äÉ©HÉàe  ó°UQ  Oôée  ≥«KƒàdÉH  »æYCG
 IÉ«ëdG  »MÉæe  ≈∏Y  á`̀eRC’G  ô«KCÉJ  QÉÑàY’ÉH  òNCÉj  ÓeÉμàe
 ,É¡©e  ádhódG  Iõ¡LCG  â∏eÉ©J  ∞«ch  ádhO  πc  »a  áØ∏àîªdG
 á£≤ædG ∂∏J øe »é«JGôà°S’G ±ó¡dGh ,Oƒ¡édG ∂∏J OhOôeh
 ¬fC’ »©«ÑW ôeCG Gògh äÉeRC’G ∫ÓN äÉjƒdhC’G ójóëJ ƒg
 â¨∏H  Éª¡e  ºdÉ©dG  »a  ádhO  …CG  ™«£à°ùJ  ’  äÉ`̀eRC’G  ∫ÓN
 á«ªgC’G øe iƒà°ùªdG äGP ≈∏Y ±GógC’G áaÉc ™°Vh É¡JGQób
 Éª«a É¡JGP äÉYÉ£≤dG πNGO ÉªfEGh äÉYÉ£≤dG ø«H §≤a ¢ù«d
 ájƒdhC’G  πãªàJh  ,zíFGô°ûdG  »a  äÉ`̀jƒ`̀dhC’G{  ¬«∏Y  ≥∏£j
 áeRC’G ≈∏Y âÑJôJ »àdG QÉKB’G áédÉ©e QGôªà°SG »a á«fÉãdG
 ≈dEG  IÉ«ëdG  ôgÉ¶e  IOƒ`̀Y  øª°†j  ÉªH  áaÉc  ä’ÉéªdG  »a
 ,ájRGôàM’G  äGAGô`̀LE’G  QGôªà°SG  πX  »a  G kOóée  É¡à©«ÑW
 Ée  á`̀dhO  πc  QGó°UEG  ¿ƒμj  ¿CG  Öé«a  áãdÉãdG  ájƒdhC’G  É`̀eCG
 ¿ƒμjh  zäÉeRCÓd  »é«JGôà°S’G  Ωƒ¡ØªdG{  ¬à«ª°ùJ  øμªj
 πX »a πª©dG á«Ø«μd ádhódG Iõ¡LCG áaÉμd πeÉ°T π«dO áHÉãªH
 π©Øj  øe{  ÉgOÉØe  á£«°ùH  ádOÉ©e  É¡©ªéJ  »àdGh  äÉ`̀eRC’G
 IQGOE’ äÉ°ù°SDƒe É¡H ∫hódG áaÉc ¿CG í«ë°U ,z?∞«ch GPÉe
 äÉYÉ£≤dG ¢†©ÑH §ÑJôJ hCG äGQGRƒdG ¢†©H ™ÑàJ äÉeRC’G
 Oƒ¡édG  ∂∏J  áaÉc  ™°Vh  âÑ∏£J  ó`̀b  É`̀fhQƒ`̀c  á``̀eRCG  ¿CG  ’EG
 äÉÑ∏£àeh  á``̀eRC’G  á©«ÑW  ≈`̀ dEG  ô¶ædÉH  Ió`̀MGh  á≤JƒH  »a

.É¡à¡LGƒe
 ∫hó``̀dG  á`̀aÉ`̀c  ¿EÉ```̀a  ≥`̀Ñ`̀°`̀S  É`̀ e  á`̀«`̀ª`̀gCÉ`̀H  º«∏°ùàdG  ™``̀eh
 á°ùªN  äGQÉ°ùe  ≈∏Y  πª©∏d  ÉfhQƒc  ó©H  IƒYóe  ¿ƒμà°S
 §£N  ™°Vh  :∫hC’G  ,ó«©ÑdGh  §°SƒàªdG  ø«jóªdG  ≈∏Y
 øe  äÉ``eRCG  ∫Ó`̀N  ádhódG  äÉ°ù°SDƒe  πª©d  á∏eÉ°T  ÇQGƒ`̀W
 ¿hõîªdG ¿CÉ°ûH ájó«∏≤àdG äGOGó©à°S’G RhÉéàJ ´ƒædG Gòg
 ádÉ©a  π°UGƒJ  äÉ«dBG  áZÉ«°U  ≈dEG  AGò¨dG  øe  »é«JGôà°S’G
 kÓ°†a ,ádhódG äÉ°ù°SDƒe ø«H Éª«a hCG á°ù°SDƒªdG πNGO AGƒ°S
 ≥∏£j Éª«a äÉeRC’G ∫ÓN »eÓYE’G çóëàªdG QhO á«ªgCG øY
 πeÉμàJ  äÉ«dBG  áZÉ«°U ≈dEG  áaÉ°VE’ÉH  z»æeC’G  ΩÓYE’G{  ¬«∏Y
 »fóªdG  ™ªàéªdG  Oƒ¡L  ™e  ádhó∏d  á«ª°SôdG  Oƒ¡édG  É¡«a
 IRQÉH áª°S è«∏îdG ∫hO »a á«Yƒ£àdG Oƒ¡édG âfÉc å«M
 ÉfhQƒc …óëJ ∫GõàNG ΩóY :»fÉãdGh ,ÉfhQƒc á¡LGƒe ¿ÉHEG
 ¿ƒμJ  ¿CG  Ö∏£J  ¢Shô«ØdG  ¿CG  í«ë°U  ,»Ñ£dG  ÖfÉédG  »a
 óbh  á¡LGƒª∏d  ≈``̀dhC’G  ±ƒØ°üdG  »a  AÉ°†«ÑdG  ¢Tƒ«édG
 ádCÉ°ùªdG ¿CG ’EG ,ºdÉ©dG ∫hO πc øe ôjó≤Jh IOÉ°TEG πëe GƒfÉc
 ´ƒædG  Gòg  øe  äÉeRC’  á«æeC’G  OÉ©HC’G  á°SGQO  »g  πª°TC’G
 zá«Lƒdƒ«ÑdG  ÜhôëdG{  ƒgh  ô«Ñc  ¿GƒæY  É¡©ªéj  »àdGh
 ,»fGôÑ«°ùdG  ÜÉ`̀gQE’G  ÉgôWÉîe  RhÉéàJ  »àdGh  á©bƒàªdG
 äÉª«¶æàdG ™e á«æWƒdG ádhódG QhO πeÉμJ IQhô°V :ådÉãdGh

 áeRCG ¿CG ™ªa ,É¡«dEG »ªàæJ »àdG á«ª«∏bE’G
 ádhó∏d …QƒëªdG QhódG âØ°ûc ób ÉfhQƒc
 IOÉjR  ∫ÉM  ¬fCG  ’EG  ,äÉ`̀eRC’G  á¡LGƒe  »a
 ƒëf  äÉ©∏£J  ∑Éæg  ¿ƒμJ  äÉ`̀eRC’G  IóM
 óéf á£«°ùH  áfQÉ≤ªHh ,á«ª«∏bE’G  á∏¶ªdG
 OÉëJ’G ¬«a ó¡°ûj ºd …òdG âbƒdG »a ¬fCG
 ÉfhQƒμd  á«YÉªL  á`̀¡`̀LGƒ`̀e  »````̀HhQhC’G
 ƒg  »ë°üdG  ´É`̀£`̀≤`̀dG  ¿CG  ∂``dP  ô«°ùØJh
 OÉ`̀ë`̀J’G ∫hO ø`̀e á``̀dhO πμH •ƒ`̀æ`̀e  ô``̀eCG
 ,áª¶æªdG  á«dhDƒ°ùe  ¢ù«dh  Ió`̀M  ≈∏Y
 ≈∏Y  »é«∏N  »YÉªL  ≥«°ùæJ  ∑Éæg  ¿Éc
 πH ,…QGRƒdG ¿hOh …QGRƒdG ø«jƒà°ùªdG
 áª¡e  Iƒ£N  â£N  ó`̀b  è«∏îdG  ∫hO  ¿EG
 á«é«∏N  »`̀FGò`̀Z  ø``̀eCG  áμÑ°T  AÉ`̀°`̀û`̀fEG  ƒëf
 IQhô°V ∂dP øe ó°ü≤dGh ,IóMƒe á∏eÉμàe
 äÉª«¶æàdG  QhO  ™`̀e  á`̀ dhó`̀ dG  QhO  πeÉμJ
 É¡à«ªgC’ ÉØ°TÉc ÉfhQƒc ¿Éc »àdG á«ª«∏bE’G
 á¡LGƒe  äÉ«dBG  ≈∏Y  ¥ÉØJ’G  »a  ºdÉ©dG  ∫hO  ¥ÉØNEG  πX  »a
 ≈∏Y  ø«©àj  ÉªHQ  :™HGôdGh  ,á«ªeC’G  áª¶æªdG  ôÑY  á«YÉªL
 ,z»é«JGôà°S’G »æeC’G Ωƒ¡ØªdG{ QGó°UEG »a ô«μØàdG ∫hódG
 ¬fCG  ’EG  ´É`̀aó`̀dGh  ø`̀eC’É`̀H  áWƒæe  Iõ`̀¡`̀LCG  ∑Éæg  ¿CG  í«ë°U
 Gòg  áZÉ«°U  ≈`̀ dEG  êÉàëj  ∂`̀dP  ¿EÉ`̀a  ø``eC’G  Ωƒ¡Øe  ô«¨J  ™e
 øeC’G  äÉ«é«JGôà°SG  »gÉ°†J  »àdGh  º«gÉØªdG  øe  ´ƒædG
 »eƒ≤dG øeC’G á«é«JGôà°SG πãe á«Hô¨dG ∫hódG »a »eƒ≤dG
 ,á«°ùfôØdG  ´É`̀aó`̀dG  á°SÉ«°ùd  AÉ°†«ÑdG  á`̀bQƒ`̀dG  ,»`̀μ`̀jô`̀eC’G
 ∂∏J  á«ªgCG  øªμJh  ,ƒJÉædG  ∞∏ëd  »é«JGôà°S’G  Ωƒ¡ØªdGh
 »ægP  ∞°üY  á°UÓN  ó©J  É¡fƒc  »a  §£îdGh  º«gÉØªdG
 ≥jôa É¡«∏Y πª©j πbC’G ≈∏Y É keÉY ¥ô¨à°ùJ á«æeR Iôàa ∫ÓN
 á©bƒàªdG  äGójó¡àdG  ójóëJ  É¡dÓN  ºàjh  »fóe  -…ôμ°ùY
 áeRÓdG  OQGƒªdG  ójóëJ  ™e  É¡à¡LGƒªd  áeRÓdG  äÉ`̀«`̀dB’Gh
 ΩAÓàj  ÉªH  Égôjƒ£J  øμªj  PEG  áfhôªdÉH  º°ùàJ  »gh  ,∂dòd
 ,ádhO …C’ É k«é«JGôà°SG G kôeCG ó©Jh á«æeCG äGóéà°ùe …CG ™e
 ™∏£°†J …òdG QhódÉH ΩÉªàg’G øe ójõªdG AÓjEG :¢ùeÉîdGh
 Öéj PEG ,ájó«∏≤àdG ô«Z äGójó¡àdG á¡LGƒe »a ¢Tƒ«édG ¬H
 ÉfhQƒc  á``eRCG  á¡LGƒe  ∫Ó`̀N  ¢Tƒ«édG  áHôéJ  QÉªãà°SG
 ¬H Ωƒ≤J …òdG …QƒëªdGh º¡ªdG QhódG É¡dÓN í°†JG »àdGh
 ô¶ëdG ¢Vôa äGQGôb ≥«Ñ£J »a AGƒ°S øeC’G Iõ¡LCG ∂dòch
 ,∫hódG  ¢†©H »a ¿Éμ°ù∏d  á«FGò¨dG  äÉeõ∏à°ùªdG  ™jRƒJ hCG
 Iõ`̀¡`̀LC’G  É¡μ∏àªJ  »àdG  äGQó`̀≤`̀dG  »`̀a  √ô«°ùØJ  ∂`̀dP  óéjh
 ™e πeÉ©àdG ≈∏Y áHQóe É¡fCG øY kÓ°†a ,ájôμ°ù©dGh á«æeC’G

.G kOóée É¡HÉ°üf ≈dEG QƒeC’G IOÉYEGh áeRC’Gh çQGƒμdG
 ,É¡°†©H hCG äGQÉ°ùªdG πc »a ∫hódG ¢†©H CGóÑJ ÉªHQh
 ä’ƒëJ ó¡°ûJ ød ∫hódG ¿CG …ôjó≤J »a º¡ªdG ôeC’G ¿CG ’EG
 »àdG  É¡JÉ°SÉ«°S  ø«eÉ°†e  »a  πH  Ö°ùëa  É¡JÉjƒdhCG  ¿CÉ°ûH
 π«Ñ°S ≈∏Y ∂dP øeh ,πeÉ°T ƒëf ≈∏Y øeC’G Ωƒ¡ØªH §ÑJôJ
 á«Ñ£dG  Ωƒ∏©dÉH  á∏°üdG  äGP  á«°SGQódG  íæªdG  ¿CG  ∫ÉãªdG
 ∫hódG ¥ÉØfEG øe ôÑcC’G Ö«°üædG É¡d ¿ƒμ«°S É«LƒdƒæμàdGh
 øμªj ÉªY ôØ°SCG ób ÉfhQƒc ¿CG Éªc ,»ª∏©dG åëÑdG ∫Éée »a
 ¥ƒÑ°ùe  ô«Z  É k«Yh äóLhCG  »àdGh  záeRC’G  áaÉ≤ãH{  ¬à«ª°ùJ
 ƒgh äÉeRC’G ñÉæe »a πª©∏d OGôaC’Gh äÉ°ù°SDƒªdG øe πμd

.äÉeRCÓd ádÉ©ØdG IQGOE’G õFÉcQ øe
 »àdG ≈dhC’G áeRC’G »g øμJ ºd ÉfhQƒc AÉHh áeRCG  ¿EG
 ójóédG  ô`̀eC’G  ¿CG  ’EG  AÉ`̀Hh  QÉ°ûàfG  áé«àf  ºdÉ©dG  É¡¡LGƒj
 äGójó¡J ¿CÉ°ûH QGòfE’G  ¢SGôLCG  âYôb É¡fCG  áeRC’G  √òg »a
 ∫hódG  äGQó≤d  É k«≤«≤M  G kQÉÑàNG  âfÉc  ójóL  ´ƒf  øe  á«æeCG
 ÉªH  ,…ó«∏≤àdG  ô«Zh  …ó«∏≤àdG  í∏°ùàdG  ä’Éée  øY  G kó«©H
 ±ƒ°S á«YÉaódG äÉª¶æªdGh πH ∫hódG áaÉc ¿CG øe ∂dP ¬«æ©j
 èFÉàf Aƒ°V »a G kOóée »æWƒdG É¡æeCG äGójó¡J ∞jô©J ó«©J
 Iô«°üb äÉ«é«JGôà°SGh äÉ«dBG  Ö∏£àj …òdG ôeC’G ,ÉfhQƒc

 .kÓÑ≤à°ùe á∏KÉªe áeRCG IQGOE’ ióªdG Ió«©Hh
 õcôªH  á«é«JGôà°S’G  äÉ`̀°`̀SGQó`̀dG  èeÉfôH  ô`̀jó`̀e  }
 ábÉ£dGh  á`̀«`̀dhó`̀dGh  á«é«JGôà°S’G  äÉ°SGQó∏d  øjôëÑdG

zäÉ°SGQO{

 ≈∏Y »dÉªdG AGôãdG ≥jôW »a ô«°ùdG πLC’
 ÉfhQƒc  áëFÉL  á`̀eRCG  πX  »a  ójóëàdG  ¬`̀Lh
 äÉ«eÉæjO º¡a øe óH ’ á∏°UGƒàªdG É¡JÉ«YGóJh
 ,É¡æY  âªéf  »`̀à`̀dG  QÉ```̀KB’G  á©«ÑWh  á```̀eRC’G
 »aÉ©àdG  á∏Môe  »a  É¡æY  ºéæà°S  »àdG  ∂∏Jh
 …OÉ°üàb’G  »aÉ©àdG  á∏Môe  ºK  ,’hCG  »ë°üdG
 ,IóY  äGƒæ°S  êÉàëJ  ób  »àdGh  ,»YÉªàL’Gh
 »àdG  ájQÉªãà°S’G  ¢UôØdG  áYÉæ°U  »dÉàdÉHh
 ó≤d  .É¡H  AÉ≤JQ’G  »a  á`̀eRC’G  äÉ«eÉæjO  º¡°ùJ
 Iô«Ñc OGóYCG áHÉ°UEG ≈dEG ÉfhQƒc ¢Shô«a iOCG
 áªFÉ≤dG  á«Ñ£dG  äÉ°ù°SDƒªdG  äõéY ô°ûÑdG  øe
 »a  êÓ©dG  ô°üàbG  Gòd  ,É©«ªL  º¡dÉÑ≤à°SG  øY
 Éª«a  ,áLôëdG  ä’É`̀ë`̀dG  ≈∏Y  äÉ«Ø°ûà°ùªdG
 äƒ«ÑdG »`̀a Ió``̀M π```̀bC’G ä’É``ë``dG  õ`̀é`̀M º`̀J
 ihó©∏d  ôNBG  ÉÑÑ°S ¿Éc Ée ,Égô«Zh ¥OÉæØdGh
 ¿CG  Éªc  ,IójóL  OGóYCG  »a  ¢Shô«ØdG  QÉ°ûàfGh
 ,Ö∏≤dG  ¢TÉ©fEG  Iõ¡LCG  ≈dEG  áLÉëH  ø«HÉ°üªdG
 OóY ™e ÉbÓWEG Ö°SÉæàJ ’ ÉgOGóYCG âfÉc »àdGh
 äÉLÓ©dGh ájhOC’G ¿CG Éªc ,áLôëdG ä’ÉëdG
 É¡Ñ∏ZCG  »a  ¢Shô«ØdÉH  ø«HÉ°üª∏d  ≈£©J  »àdG
 ¢ù«dh  º°ùédG  áYÉæe  ™`̀ aQ  É¡aóg  äÉ`̀LÓ`̀Y
 IhÓY  ,ô°TÉÑe  πμ°ûH  ¢Shô«ØdG  ≈∏Y  AÉ°†≤dG
 ≈∏Y  º`̀FÉ`̀≤`̀dG  »```̀dhC’G  ¢üëØdG  ¿EÉ``̀a  ∂`̀ dP  ≈∏Y
 Iõ¡LCG  ¿CGh  ,≥«bO  ô«Z  IQGôëdG  áLQO  ¢SÉ«b
 ,Oó©dG á∏«∏b ¢Shô«ØdG øY ájôÑàîªdG ∞°ûμdG
 √ôjƒ£J ºJ Ée ¿CGh ,âbh ≈dEG êÉàëJ É¡éFÉàfh
 øe  ójõªdG  Ö∏£àj  ,∞°ûc  Iõ`̀¡`̀LCG  øe  É≤M’
 ∫ÉªdG  á`̀MÉ`̀JEG  ¿EÉ`̀a  ¬«∏Yh  .ôjƒ£àdGh  åëÑdG
 »a  QÉªãà°SÓd  ø«°ü°üîàªdG  øe  ø«YóÑª∏d
 äGP  Iô«Ñc  ájQÉªãà°SG  á°Uôa  ä’ÉéªdG  √òg
 óbh  .Iô«Ñc  á«ª∏Yh  á«fÉ°ùfEGh  á«dÉe  OÉ`̀©`̀HCG
 äÉcô°T ÜÉë°UCG øY áæ∏©ªdG äÉfÉ«ÑdG äQÉ°TCG
 ìÉ`̀HQCG  Gƒ≤≤M  º¡fCG  ≈`̀dEG  ,ø«°üdG  »a  á`̀ jhOC’G
 ÉfhQƒc  áëFÉéd  ≈`̀dhC’G  ô¡°TC’G  ∫ÓN  á∏FÉg
 á«aÉ°üdG áª«≤dG IOÉjR »a áeRC’G âª¡°SCG Óãªa
 QÉ«∏e  (2^2)QGó≤ªH  ,ájhOCÓd  ƒ°ùfÉg  ácô°ûd

 %16  ∫OÉ`̀©`̀j  É`̀e  …CG  ,Q’hO
 »`̀à`̀dG ,á`̀cô`̀°`̀û`̀ dG á`̀ª`̀«`̀b ø``̀e
 QÉ«∏e  (16^6)  ≈`̀dEG  â∏°Uh
 ∫hC’G  ´ƒ`̀Ñ`̀°`̀SC’G  »`̀a  Q’hO

.»°VÉªdG ¢SQÉe ô¡°T øe
 ôjOQÉ«∏ªdG  ácô°T  É`̀eCG
 á°ü°üîàªdG êÉj hÉ«H ¿ƒ°S
 äÓªμªdGh  á`̀jhOC’G  êÉàfEÉH
 äOGR  ó``̀≤``̀ a  ,á```̀«```̀FGò```̀¨```̀ dG
 QÉ«∏e  (1^3)  ƒëæH  É¡àª«b
 (13^6)  ≈`̀ dEG  π°üàd  Q’hO
 â`̀©`̀Ø`̀JQGh  ,Q’hO  QÉ`̀«`̀∏`̀e

 á°UQƒH  »`̀a  É¡ª¡°SCG  áª«b
 ácô°T â≤≤M Éªæ«H ,…É¡¨æ°T
 Gó`̀fƒ`̀L ø`̀«`̀°`̀S ô`̀jOQÉ`̀«`̀∏`̀ª`̀ dG
 äÉ`̀eõ`̀∏`̀à`̀°`̀ù`̀ª`̀dGh á```̀jhOCÓ```̀ d

 äGQÉ«∏e  (7^8)ƒ`̀ë`̀æ`̀H  Qó≤J  É`̀MÉ`̀HQCG  á«Ñ£dG
 IóªdG øY %21 ÉgQób IOÉjR áÑ°ùf πãªJ Q’hO
 ¢ù«Ñ°S{ ácô°T ¿CG Éªc .2019 ΩÉY øe á∏KÉªªdG
 äÉYÉæ°üH ¢üàîJ á«μjôeCG ácô°T »gh z¢ùcEG
 äÓMôdGh …ƒédG  AÉ°†ØdGh ¿Gô«£dG  á°Sóæg
 ,á«Ñ£dG  É«LƒdƒæμàdG  ≈dEG  âdƒëJ  ,á«FÉ°†ØdG
 »àdG  ájQhô°†dGh  á«°SÉ°SC’G  äGó©ªdG  êÉàfE’
 ∞°üàæe  »a  ∂`̀ dPh  ,äÉ«Ø°ûà°ùªdG  É¡LÉàëJ
 (8) ÉgQób ÉMÉHQCG â≤≤ëa .2020 ¢SQÉe ô¡°T

.ô¡°T øe πbCG »a Q’hO äGQÉ«∏e
 êÉ`̀à`̀fEG  ≈``̀dEG  á°SÉªdG  áLÉëdG  äRô``̀H  Éªc
 øe GAó```̀H ¢`̀Shô`̀«`̀Ø`̀dG ø``e á`̀ jÉ`̀ bƒ`̀ dG ô`̀°`̀UÉ`̀æ`̀Y
 äGô°†ëà°ùe ≈dEG ’ƒ°Uh äGRÉØ≤dGh äÉeÉªμdG
 ,áØ∏àîªdG  äÉØ¶æªdGh  ô«¡£àdGh  º«≤©àdG
 º¡Jƒ«H  »`̀a  ¢`̀SÉ`̀æ`̀dG  ø«jÓe  ≈``̀dEG  É¡dÉ°üjEGh
 É¡à°Vôa  á«YÉªàLG  ádõY  »a  ¿ƒ°û«©j  å«M
 QÉªãà°SÓd IójóY ¢Uôa É¡«a √ògh ,áëFÉédG
 zQÉ`̀à`̀°`̀S  …ô`̀à`̀°`̀ù`̀«`̀H{  ™æ°üe  Ó`̀ã`̀ª`̀a  .í`̀Hô`̀ª`̀ dG
 …òdG á«bGôdG äGRƒÑîªdG ºdÉY »a ¢ü°üîàªdG
 ófÓjQÉe  áj’ƒH πjQƒd  »a  1986 ΩÉY  ¢ù°SCG
 ,øjó«dG  äÉª≤©e êÉàfEG  ≈dEG  ∫ƒëJ ,á«μjôeC’G

 2020 ôjGôÑa ô¡°T øe GAóH
 ¥ƒ°ùdG äÉÑ∏£àªd áHÉéà°SG
 äGô¡£ªdGh  äÉª≤©ªdG  ≈dEG
 ô¡°T øe IóªdG ∫ÓN ≥≤ë«d
 ¢SQÉe πFGhCG ≈àMh ôjGôÑa
 äÉ©«ÑªdG  »a  IOÉ`̀jR  2020
 IôàØdG  ¢ùØæd  %35  áÑ°ùæH
 ¿Éc  Éªæ«M  2019  áæ°S  øe

.äGRƒÑîªdG èàæj
 äÉ`̀cô`̀°`̀T â`̀≤`̀≤`̀M É``ª``c
 óªà©J  »àdG  á«Ñ£dG  ájÉYôdG
 äÉMÉéf  á«ªbôdG  Ö«dÉ°SC’G
 á```̀eRCG ±hô````̀X »``̀a Iô``̀gÉ``̀ H
 äÉ``̀ j’ƒ``̀ dG »`̀ Ø`̀ a ,É```̀ fhQƒ```̀c
 â©ØJQG  á«μjôeC’G  IóëàªdG
 á``̀jÉ``̀Yô``̀dG á``̀cô``̀°``̀T º```¡```°```SCG
 áÑ°ùæH  zTeladoc{  á«°VGôàa’G  á«ë°üdG
 ácô°T  »gh  2020  ¢SQÉe  ô¡°T  ∫ÓN  ,%10
 ™e  ƒjó«a  äÉKOÉëe  AGô``̀LEG  ≈°Vôª∏d  í«àJ

 .≈Ø°ûà°ùªdG ≈dEG ÜÉgòdG ¿hO øe AÉÑWC’G
 ∫ÉØWC’G Éª«°S ’h AÉë°UC’G ó«©°U ≈∏Yh
 ¿ƒ∏¨°ûj  É`̀e  ≈``̀ dEG  á`̀LÉ`̀ë`̀H  º`̀¡`̀fEÉ`̀a  ÜÉ`̀Ñ`̀°`̀û`̀dGh
 ¢`̀SQGó`̀ª`̀ dG ø``̀Y Gó`̀«`̀©`̀H π`̀ jƒ`̀£`̀ dG º`̀¡`̀à`̀bh ¬``̀H
 ¿CG  ¿Éμa  ,…OGƒædGh  äÉgõæàªdGh  äÉ©eÉédGh
 á«fhôàμdE’G  ÜÉ©dC’G  êÉàfEG  äÉcô°T  â∏¨à°SG
 ácô°T Ó`̀ã`̀ª`̀a  .AGô````K  OGOõ``̀à``̀d  ∂``̀ dP  á`̀«`̀ª`̀dÉ`̀©`̀dG
 áeóN ∫Éée »a IóFGôdG Netflix  ¢ùμ«∏Øàf
 É¡ª¡°SCG  â©ØJQG  ,ºdÉ©dG  »a  »¡«aôàdG  åÑdG
 »fÉ©J  á°UQƒÑdG  ¥Gƒ°SCG  âfÉc  …òdG  âbƒdÉH

.•ƒÑ¡dG øe
 ôéëdGh  …OÉ°üàb’G  ¥Ó``̀ZE’G  áé«àfh
 ô°TÉÑªdG  ¥ƒ°ùàdG  øe  ¢SÉædG  ∫ƒëJ  »ë°üdG
 ¥ƒ`̀°`̀ù`̀à`̀dG ≈````̀dEG ä’ƒ```̀ª```̀dGh ¥Gƒ```̀ °```̀SC’G ø``̀e
 á«fhôàμdE’G  IQÉéàdG  ™bGƒe ôÑY »fhôàμdE’G
 ΩÉ```̀eCG »`̀°`̀ù`̀«`̀Fô`̀dG ò`̀Ø`̀æ`̀ª`̀dG â`̀ë`̀Ñ`̀ °`̀UCG »``̀à``̀dG
 ¿hO  º¡JÉLÉ«àMG  ≈∏Y  ∫ƒ°üë∏d  ø«æWGƒªdG
 …òdG  ô`̀eC’G  ,º¡æcÉ°ùe  IQOÉ¨e  ≈`̀dEG  áLÉëdG

 ácô°ûd  á«bƒ°ùdG  áª«≤dG  ºXÉ©J  ¬æY  ºéf
 ºdÉY »`̀a Iô`̀¡`̀°`̀T ô`̀ ã`̀ cC’G á`̀cô`̀°`̀û`̀dG ,¿hRÉ````̀eCG
 É¡°ù«FQ  IhôK  ´ÉØJQGh  á«fhôàμdE’G  IQÉéàdG
 QÉ«∏e (37)øe ôãcC’ ¢Shõ«H ∞«L …ò«ØæàdG
.Ω2020 πjôHCG ≈àM 2020 ôjÉæj òæe Q’hO

 ,á°SGQódGh ,á«ÑàμªdG ∫ÉªYC’G ¿EG  å«Mh
 ¿CG  ó`̀H  ’  É`̀gô`̀«`̀Zh  ,á«ª∏©dG  äGô`̀ª`̀JDƒ`̀ª`̀dGh
 ä’ƒcƒJhôH  ∞dÉîJ  ¿CG  ¿hO  øe  ,ôªà°ùJ
 É¡àeó≤e  »`̀ah  É`̀fhQƒ`̀c  áëFÉL  ™e  πeÉ©àdG
 Aƒé∏dG ¿Éc Gòd ,»YÉªàL’G óYÉÑàdGh ádõ©dG
 äÉμÑ°T  ôÑY  ó©H  øY  π°UGƒàdG  OÉªàYG  ≈`̀dEG
 ¿EG  å«Mh  ,∂dòd  á°ù«FôdG  á∏«°SƒdG  âfôàfE’G
 ,ƒjó«ØdG  äGô`̀ª`̀JDƒ`̀e  áeóîd  ΩhhR  »àcô°T
 ¿É`̀à`̀cô`̀°`̀û`̀dG É`̀ª`̀g â`̀aƒ`̀°`̀Shô`̀μ`̀jÉ`̀e á`̀cô`̀ °`̀Th
 Éà≤≤M  ó≤a  ∫ÉéªdG  Gòg  »a  É«ªdÉY  ¿ÉJóFGôdG
 â¨∏H Iõ``̀«``̀Lh Ió``̀e ∫Ó``̀N Iô`̀«`̀Ñ`̀c É``̀MÉ``̀ HQCG
 ,Q’hO  QÉ«∏e  (2^58)  ƒëf  ΩhhR  ácô°ûd

.Q’hO QÉ«∏e (2^2)ƒëf âaƒ°ShôμjÉªdh
 ø«°üdG  ø`̀e  á`̀∏`̀ã`̀eCG  ø`̀e  √É``̀fô``̀cP  É`̀e  ¿EG
 ≈`̀∏`̀Y á``̀«``̀μ``̀jô``̀eC’G Ió``̀ë``̀à``̀ª``̀dG äÉ````̀j’ƒ````̀ dGh
 »a áYóÑªdG äÉcô°ûdG É¡à≤≤M »àdG äÉMÉéædG
 ≈∏Y π¡°ùdG øe ,ÉfhQƒc áëFÉéd ÉgQÉªãà°SG
 ÉªH  ô«μØàdG  AGôãdG  ≈dEG  ø«YÉ°ùdGh  ø«YóÑªdG
 º¡àÄ«Ñd  É≤ahh ,º¡fGó∏H  ó«©°U ≈∏Y É¡«cÉëj

 .º¡JÉ©ªàée äÉÑ∏£àeh º¡JÉfÉμeEGh
 Ö∏W  ¿CG  ≈``̀ dEG  ô«°ûf  ¿CG  »¨Ñæj  É`̀æ`̀gh
 äÉ°ù°SDƒªdGh  OGô`̀aC’G  ≈∏Y  ô°üà≤j  ’  AGôãdG
 ÉfhQƒc  áëFÉL  á∏Môeh  ,∫hó`̀dG  πª°ûj  ÉªfEG
 »g øeh ,Ó©a  ájôãdG  ∫hódG  »g øe  âØ°ûc
 øeh  ,AGô`̀ã`̀dG  ≥jôW  »`̀a  ô«°ùJ  »àdG  ∫hó``̀dG
 É¡cÓàeG  øe  ºZôdG  ≈∏Y  Iô«≤ØdG  ∫hó`̀dG  »g
 QÉà°ùdG  â©aQ  Éªc  .Iô«Ñc  á«dÉe  äÉWÉ«àMG
 áeOÉ≤dG á∏MôªdG »a AGôã∏d ™°SGh ìô°ùe øY
 πLCG  øe  »©°ù∏d  Ió©à°ùªdGh  áÑZGôdG  ∫hó∏d
 ΩOÉb ∫É≤e »a ¬d ¢Vô©àæ°S Ée Gògh , AGôãdG

 .¬∏dG AÉ°T ¿EG
…OÉ°üàbG ô«ÑNh »ªjOÉcCG |

(4)  AGô````̀ ã````̀ dG  º```̀dÉ```̀Y  ≈``````̀ dEG  ≥```̀ jô```̀ £```̀ dGh  É````̀ fhQƒ````̀ c

 :º∏≤H
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 á``̀«``̀é``̀«``̀JGô``̀à``̀°``̀S’G äÉ```````jƒ```````dhC’G
É```̀ fhQƒ```̀ c á````````̀ eRCG ó```©```H ∫hó````̀ ∏````̀ d

IôgÉ≤dG ¿ÓYEG
!É«Ñ«d PÉ≤fEGh

ó«°TQ ájRƒa

 áÑ©∏dG  óYGƒb  ô««¨J  ≈∏Y  â∏ªY  »àdG  É«côJ  }
 äGó©ªdGh  OƒæédG  ôÑY  ô°TÉÑªdG  É¡∏NóàH  ,É«Ñ«d  »a
 ≈∏Y  πª©J  É`̀¡`̀fCG  hó`̀Ñ`̀j  ,äÉ«°û«∏ªdG  ø`̀e  á`̀bõ`̀Jô`̀ª`̀dGh
 ∫ÉM  É¡dÉM  ,á«Hô©dG  É«aGô¨édG  »a  O qóªàdGh  ™ q°SƒàdG
 ¢ù«dh  !¿Gô``̀jEG  »ª«∏bE’G  hó`̀©`̀dGh  »fƒ«¡°üdG  hó©dG
 áMÉ°ùdG  ΩÉëàbG  ≈∏Y  »côàdG  DhôéàdG  Gò`̀g  ÉWÉÑàYG
 ï«°SôJ  ≈∏Y  É«côJ  â∏ªY  ¿CG  ó©H  ,Ió«©ÑdG  á«Ñ«∏dG
 ájôμ°ùY  IóYÉb  âeÉbCGh  ,(¥Gô©dG  ∫Éª°T)  »a  É¡JGƒb
 Iô£«°ù∏d  É¡d  á©HÉJ  äÉ«°û«∏e  âªëbCGh  ,(ô£b)  »a
 Éjôμ°ùY  â∏NóJ  πH  ,(ÉjQƒ°S  ∫Éª°T)  »a  m¢`̀VGQCG  ≈∏Y
 …ôμ°ù©dG  É¡YGQP  qóªJ  ¿B’G  »g  Égh  !(∫Éeƒ°üdG)  »a
 (¥ÉaƒdG)  ºYOh  ,¬«a  ´Gô°üdG  áaO  ô««¨àd  (É«Ñ«d)  »a
 É«côàd  É k©HÉJh  ¿GƒNEÓd  G kOGóàeG  ¬àeƒμM  πãªJ  »àdG
 É«Ñ«d  ¿CG  ≥HÉ°S  ÜÉ£N  »a  ôÑàYCG  …ò`̀dG  ,z¿É```̀ZhOQCG{
 ¿CG  ó©H  çóëj  ∂`̀dP  π`̀ch  !»fÉªã©dG  çQE’G  øe  G kAõ`̀L
 …òdG  (¿GRƒ`̀d  ¥ÉØJG)  ¬H  »¡àæ«°S  …òdG  2023  ÜôàbG
 É«côJ CGôéàJ ºdh ,É¡Wƒ≤°S ó©H á«fÉªã©dG ádhódG π qÑc
 É¡KQEG) IOÉ©à°SÉH AÉYO’G ≈∏Y ΩÉY áFÉªdG ÜQÉ≤j Ée òæe
 QhóJ  »àdG  ,AGôÑ¨dG  äGƒæ°ùdG  √òg  »a  ’EG  »fÉªã©dG
 ,á«Hô©dG  ∫hódG  øe  ô«Ñc  OóY  »a  ájhÉ°SCÉªdG  É¡KGóMCG
!2011 òæe z»Hô©dG ÜGôîdG{ ó©Hh ,OGó¨H •ƒ≤°S ó©H
 É¡dƒM  Qhó`̀J  ácô©ªdGh  zäô`̀°`̀S{  â£≤°S  GPEG  }
 ø«Hh  z¥É`̀ aƒ`̀ dG  á`̀eƒ`̀μ`̀M{  É¡©HÉJh  É«côJ  ø«H  ¿B’G
 ô£«°ùj  ∫Gõ```j  ’  …ò```dG  ,»`̀Ñ`̀«`̀∏`̀dG  »`̀æ`̀Wƒ`̀dG  ¢`̀û`̀«`̀é`̀dG
 ™°SƒJ  »æ©j  ∂dòa  ,á«Ñ«∏dG  ¢``̀VQC’G  ø`̀e  %60  ≈∏Y
 ¿óeh  z…RÉ¨æH{  ƒëf  (á«côàdG  IOƒ°ûæªdG  ±Gó`̀gC’G)
 Ée  ,zêGô°ùdG{  ∫Éb  Éªc  ôjôëàdG  ≈ qª°ùªH  iôNCG  á«Ñ«d
 ÉgóMh É«Ñ«d ≈∏Y ô°üà≤j ød »côàdG ô£îdG ¿CG »æ©j
 »HÉgQE’G  OóªàdG  ádhÉëe  OhÉ©«°S  ÉªfEGh  ,∂`̀dP  ó©H
 »fÉªã©dG  çQE’G{  IOÉ©à°SÉa  ,iô`̀NCG  á«HôY  ∫hO  ≈dEG
 ƒgh  ,¬«∏Y  óªà©j  É`̀e  ¬`̀d  Iô`̀ª`̀dG  √ò`̀g  z…QÉª©à°S’G
 πX »a á«côàdG ´ÉªWC’G OóéJh ,¿GRƒd á«bÉØJG AÉ¡àfG

!ó∏H øe ôãcCG »a »Hô©dG ™°VƒdG QƒgóJ
 G kôNDƒe zIôgÉ≤dG{ øe É¡bÓWEG qºJ »àdG IQOÉÑªdG }
 â«¶Mh  (á«ëdÉ°üJ  á«≤aGƒJ  IQOÉ`̀Ñ`̀e)  ÉgQÉÑàYÉH
 áeƒμM{h É¡YÉÑJCGh É«côJ GóY Ée »dhOh »HôY ∫ƒÑ≤H
 É k°†jCG  (PÉ≤fE’G  IQOÉÑe)  É¡fCG  ¿hô«ãμdG  ÉgGôj  z¥ÉaƒdG
 πjhóJ)  ™æe  hCG  á°SGô°ûH  ΩOÉ≤dG  »côàdG  ô£îdG  øe
 πc)  ™ªL  ádhÉëeh  ,ôãcCÉa  ôãcCG  (á«Ñ«∏dG  ádCÉ°ùªdG
 ¢ù«FQ  øe  áeƒμM  ,á«ëdÉ°üJ  ácQÉ°ûe  ôÑY  (AÉbôØdG
 áeÉbEG ºK ,ójóL Qƒà°SOh ,á«dÉ≤àfG á∏Môeh ,ø«ÑFÉfh
 º`̀gC’Gh  ,»Ñ«∏dG  Ö©°ûdG  πc  É¡«a  ∑QÉ°ûj  äÉHÉîàfG
 πc  êhôNh  ,äÉ«°û«∏ªdGh  ábõJôªdG  øe  É«Ñ«d  AÓNEG
 »`̀°`̀VGQC’G  ø`̀e  á«côàdG  É¡«a  øªH  á«ÑæLC’G  äGƒ`̀≤`̀dG
 »a  π£j  ô«Ñc  ´Gô°U  QOGƒ`̀H  ∑Éæg  ¿EÉ`̀a  ’EGh  ,á«Ñ«∏dG

!≥aC’G
 ,É¡°ùØf ¢VôØJ ød hCG  íéæJ ’ ób IQOÉÑe »g }
 ±É≤jEG  ôàØM  IOÉ«≤H  »Ñ«∏dG  ¢û«édG  ´É£à°SG  GPEG  ’EG
 ¿C’  ,¥É`̀aƒ`̀dG  áeƒμMh  É«côJ  ój  »a  zäô°S{  •ƒ≤°S
 á«°ShôdG hCG á«côàdG ´ÉªWC’G ≈∏Y ô°üà≤J ød ádCÉ°ùªdG
 É¡dƒ≤Mh  »Ñ«∏dG  RÉ`̀¨`̀dGh  ∫hô`̀à`̀Ñ`̀dG  »`̀a  á«Hô¨dG  hCG
 »a  á«é«JGôà°SG  äÉ©∏£J  äGP  »g  É`̀ª`̀fEGh  ,Iô«ÑμdG
 ∫hO ójó¡Jh ,…QÉª©à°S’G OóªàdGh ™°SƒàdGh ™bƒªdG
 Ée ,ÜÉgQE’ÉH ôãcCG É¡aGõæà°SGh ,ô°üe É¡ªgCGh QGƒédG
 ájQÉª©à°SG  á∏Môe)  »a  á≤£æªdGh  É«Ñ«d  ∫ƒNO  »æ©j
 ,ºjó≤dG  QÉª©à°S’G øY É¡∏«°UÉØJ ∞∏àîJ ób ,(IójóL
 ¿CG  ≈æ©ªH  ;(ádÉcƒdÉH  QÉª©à°S’G)  ¬«ª°ùf  Ée  ƒ`̀gh
 øe  ´É`̀Ñ`̀JCG  ôÑY)  ,Üô`̀¨`̀dG  hCG  ¿Gô``̀jEG  hCG  É«côJ  ºμëJ
 øe ´ÉÑJC’G hCG ,¿GôjE’ ø««ÑgòªdG ´ÉÑJC’G hCG ¿GƒNE’G

!(Üô¨∏d ø«jôμØdG ´ÉÑJC’G øe ºgô«Zh ø«aô£dG Óc
 øY  IQƒ`̀£`̀N  π`̀≤`̀J  ’  É«Ñ«d  »`̀a  ácô©ªdÉa  ∂`̀dò`̀d
 »a  øª«dG  hCG  ≈°VƒØdG  »a  ÉjQƒ°S  hCG  OGó¨H  •ƒ≤°S
 á°ùμf  »¡a ,zäÓdG  ÜõM{ »a ¿ÉæÑd  hCG  ø««KƒëdG  ój
!≥≤ëJ ’CG ≈æªàf á≤MÓàªdG Üô©dG äÉ°ùμf øe iôNCG

:º∏≤H
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 ΩÉ¶ædG Üƒ«Y ÉfhQƒμdG AÉHh ∞°ûc Éª∏ãe
 í°†ah  iô`̀Y  ¬`̀fEÉ`̀a  ,»`̀ª`̀dÉ`̀©`̀dG  »dGôÑ«dƒ«ædG
 §∏°ùàdG  •É``̀ª``̀fCGh  ,ájô°üæ©dG  äÉ°SÉ«°ùdG

.á«°SÉ«°ùdGh ájOÉ°üàb’G áæª«¡dGh
 á«ªdÉ©dG äÉ°SÉ«°ùdG Qƒ°üb AÉHƒdG ô¡XCGh
 OQGƒ`̀ª`̀dG  ô«aƒJ  ø`̀Y  ,º`̀dÉ`̀©`̀dG  ∫hO  º¶©e  »`̀a
 äAÉLh  ,»ª∏©dG  åëÑdGh  ,º«∏©àdGh  ,áë°ü∏d
 AÉ©ªL  ájô°ûÑdÉH  â∏M  »àdG  áKQÉμdG  áMGóa
 A»°T πc ¢SÉ«b ≈∏Y áªFÉ≤dG áeƒ¶æªdG Ωôéàd
 É≤HÉ°S  iOCG  Éªe  ,»dÉª°SCGôdG  íHôdG  QÉ¶æªH
 äÉÄe  QÉ≤aEGh  ,äÉ«Ø°ûà°ùªdG  ±’BG  ¥ÓZEG  ≈dEG
 ô°üMh  ,äÉ©eÉédGh  »ª∏©dG  åëÑdG  õcGôe
 ≈fOCG ¿hO ,ÉëHQ èàæj Éª«a §≤a äGQÉªãà°S’G
 ÉgQÉÑàYÉH  ¬àeÓ°Sh  ¿É°ùfE’G  áë°üd  ΩGôàMG

.ájô°ûÑ∏d ôÑcC’G íHôdG
 É`̀fhQƒ`̀μ`̀dG  á`̀KQÉ`̀c ¿CG  Gó`̀ cDƒ`̀ e QÉ`̀°`̀U ó``̀bh
 ô«Z  á«ªdÉY  ájOÉ°üàbG  á```eRCG  ≈``̀dEG  …ODƒ`̀à`̀°`̀S
 äÉ`̀fƒ`̀«`̀∏`̀jô`̀à`̀H Qó``̀≤``̀J IQÉ``̀°``̀ù``̀Nh ,á`̀bƒ`̀Ñ`̀°`̀ù`̀e
 »ªdÉ©dG  OÉ°ùμdG  ¥ƒØj  ób  OÉ°ùch  ,äGQ’hó`̀dG
 ,á«°TÉØdG  è`̀à`̀fCG  …ò``̀ dGh  ,1929  ΩÉ`̀Y  ô«ÑμdG

.á«fÉãdG á«ªdÉ©dG ÜôëdGh ,ájRÉædGh
 IQƒ`̀K ≈``̀ dEG á`̀LÉ`̀ë`̀dG ó`̀cDƒ`̀j iô``̀L É`̀e π`̀ c
 QÉ°ùe  ¬«LƒJ  ó«©J  á∏eÉ°T  á«ªdÉY  á«YÉªàLG
 ôjƒ£Jh  ,á«YÉªàL’G  ádGó©dG  ƒëf  ,ájô°ûÑdG
 õ`̀cGô`̀eh  ,á«ë°üdG  äGQó``̀≤``̀dGh  äÉ°ù°SDƒªdG
 ΩÉ¶ædG  á∏μ«g  ó«©J  IQƒ``̀K  .»ª∏©dG  åëÑdG
 ,áÄ«ÑdG  çƒ∏J  ∞bƒj  ÉªH  »ªdÉ©dG  …OÉ°üàb’G

 OQGƒ```̀ª```̀dG ¢``̀Sô``̀μ``̀jh
 áÄHhCG  …CG  øe ájÉbƒ∏d
 á«©«ÑW  çQGƒ````c  hCG

.á∏ªàëe
 ìÉ`̀à`̀LG É`̀ª`̀∏`̀ã`̀eh
 ,ºdÉ©dG  ÉfhQƒc  AÉHh
 ,Ohóëd  QÉÑàYG  ¿hO
 ,õLGƒM hCG ¿GQóL hCG
 ’  √QÉ`̀KBG  á¡LGƒe ¿EÉa
 »a  ô°üëoJ  ¿CG  øμªj
 ’  π`̀H  ,¿Gó`̀∏`̀H  hCG  ó∏H
 á«ªdÉY  ¿ƒ`̀μ`̀J  ¿CG  ó`̀H
 ¬©e äQÉ°U ô°üY »a

 »a ¢`̀û`̀«`̀©`̀J á`̀jô`̀°`̀û`̀Ñ`̀dG
 É¡ª°SG  á`̀«`̀ª`̀dÉ`̀Y  á`̀jô`̀b

.á«°VQC’G IôμdG
 øe Å`̀£`̀î`̀j  ø``μ``d

 ,ájô°üæ©dGh  ,á«dÓ¨à°S’G  iƒ`̀≤`̀dG  ¿CG  ø¶j
 ,ádƒ¡°ùH  ô««¨à∏d  º∏°ùà°ùà°S  ájQÉª©à°S’Gh
 áæμªe Iƒb πc ΩGóîà°SG ∫hÉëà°S É¡fCG ∂°T ’h

.á«fÉfC’G É¡ëdÉ°üe ≈∏Y ®ÉØë∏d
 ∑ƒ∏°S øe π°†aCG ∂dP ≈∏Y π«dO ∑Éæg πgh
 √ÉéJ  áÄ«£N  Ö`̀μ`̀JQG  …ò``̀dG  Ö`̀eGô`̀J  ó`̀ dÉ`̀ fhO
 AÉÑWC’Gh  AGôÑîdG  äGôjòëJ  πgÉéàH  ,¬Ñ©°T
 ΩÉ«≤dG øY ¬°ùYÉ≤Jh ,ÉfhQƒc AÉHh QÉ°ûàfG øe
 ¬«ªYGO ´ÉªWCG óæY ’hõf á«FÉbƒdG äGAGôLE’ÉH

.ø«jQÉμàM’G QÉÑc øe

 ±ô``à``©``j  ¿CG  ∫ó```````̀Hh
 Üƒ∏°SCÉH  π°UGƒj  ,¬FÉ£NCÉH
 ¢TÉÑcCG øY åëÑdG …ô«à°ùg
 ,É¡«∏Y  Ωƒ`̀∏`̀ dG  AÉ``≤``dE’  AGó``̀ a
 ø`̀«`̀«`̀μ`̀jô`̀eC’G  ±’BG  äƒ`̀ª`̀H
 ±’B’G  äÉ``̀Ä``̀e  á```̀HÉ```̀°```̀UEGh

.AÉHƒdÉH
 ø«°üdG  áªLÉ¡e  ø`̀ª`̀a
 É``̀fhQƒ``̀c AÉ````̀Hh á`̀«`̀ª`̀°`̀ù`̀Jh
 ≈`̀dEG  ,»æ«°üdG  ¢Shô«ØdÉH
 ≈dEG  ,¬JÉj’h  ΩÉμM  áªLÉ¡e
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فحو�شات يومية جلميع النزالء.. بن �شم�س:

حجر �شحي �شامل حلماية 90 م�شًنا يف »دار يوكو«

خديجة العرادي:

يف  امل�شنني  رعاية  دور  غالبية  تعكف 

من  نزالئها  حماية  على  البحرين  مملكة 

بفريو�س  االإ�شابة  من  واملوظفني  ال�شن  كبار 

ي�شمل  �شامل  �شحي  حجر  بتطبيق  كورونا، 

توفري  مع  مًعا،  واملوظفني  الدار  منت�شبي 

جميع االحتياجات اليومية واالإن�شانية.

ويف هذا ال�شدد، ومبنا�شبة اليوم العاملي 

الذي  امل�شنني  معاملة  اإ�شاءة  ب�شاأن  للتوعية 

رميا  اأكدت  يونيو،   15 اليوم  تاريخ  يوافق 

يوكو  لدار  العام  املدير  �شم�س  بن  اأحمد 

حلماية  م�شددة  اإجراءات  هناك  اإن  للم�شنني 

ظل  يف  الدار  بها  تقوم  ورعايتهم  امل�شنني 

هذه الظروف التي متر بها البالد والعامل من 

تف�شي فريو�س كورونا »كوفيد-19«، مبينة 

باأن هذه التدابري التي تقوم بها الدار تاأتي يف 

التعليمات ال�شادرة عن وزارة ال�شحة  اإطار 

فحو�شات  اإجراء  �شرورة  على  ت�شدد  والتي 

يف  املوجودين  امل�شنني  جميع  على  دورية 

كافة دور الرعاية.

اإن  �شم�س  بن  قالت  االإطار،  هذا  ويف 

جتري  لالختالط  وجتنباً  الدار  يف  »االإدارة 

فحو�شات دورية على جميع النزالء للتاأكد من 

اليومية  الفحو�شات  اأن  �شالمتهم«، مو�شحة 

التي جترى على جميع امل�شنني املوجودين يف 

الدار ت�شمل »قيا�س درجة احلرارة، والنب�س، 

والتنف�س، و�شغط الدم وال�شكري واالك�شجني 

ون�شبة الدم، والتاأكد من خلوهم من اأعرا�س 

ال�شهرية  الطبية  الو�شفة  و�شرف  كورونا«، 

املراكز ال�شحية لتخفيف ال�شغط عليها،  من 

اىل جانب عمل فحو�شات للموظفني العاملني 

مثل  الدور  اإىل  القادمني  االأفراد  جميع  وعلى 

العمال والزوار.

ال  ممن  امل�شن  مبعاونة  الدار  تقوم  كما 

عائل له على ق�شاء حاجتهم ال�شعبة، ودفع 

فواتريهم الكهرباء، الهاتف، �شراء احتياجاتهم 

ال�شرورية.

يف  يوكو  لدار  العام  املدير  وذكرت 

املقيمني  امل�شنني  عدد  اأن  لـ)االأيام(  ت�شريحها 

يف الدار يبلغ 90 م�شنا، منهم 77 امراأة و13 

ان املجال مفتوح ال�شتقبال  رجالً، م�شرية اىل 

م�شنني جدد من الرجال فقط.

الغرف  جميع  تعقيم  »يتم  واأ�شافت 

ب�شكل  واملوظفني  امل�شنني  بالنزالء  اخلا�شة 

يف  املعقمة  املواد  توفري  اإىل  اإ�شافة  يومي«، 

االأيدي،  متناول  يف  لتكون  الطوابق  جميع 

ا�شتخدامها  واملوظفني  للنزالء  وليت�شنى 

الدار  اإن  �شم�س  بن  وقالت  احلاجة.  عند 

الوقائية  التعليمات  من  جمموعة  حددت 

عدم  اأبرزها:  لها،  للمنت�شبني  واالحرتازية 

االأيدي  التقبيل، وغ�شل  باالأيدي، عدم  ال�شالم 

معقم  و�شع  و�شرورة  ال�شحيحة،  بالطريقة 

املحارم  ورق  رمي  وعدم  اليد،  حقيبة  يف 

واإعتماد  الكرا�شي،  وجوانب  يات  االأر�شٌ على 

احلمامات  اأ�شتخدام  عند  ال�شخ�شية  النظافة 

قبل وبعد، وتقدمي امل�شروبات يف كوؤو�س من 

ورق، وعدم و�شع وعاء املاء لغ�شل الفناجني 

واالأيادي، اىل جانب التوا�شل مع كبار ال�شن 

لن�شر  للوات�شاب  قروبات  عمل  طريق  عن 

االإر�شادات ال�شحية لتوعيتهم مبنازلهم.

واأ�شارت اإن الدار حتفز امل�شنني واملوظفني 

واالأن�شطة،  الهوايات  خمتلف  ممار�شة  على 

مع  مرافقها  يف  واالآخر  احلني  بني  والتنزه 

اىل  الفتة  االجتماعي،  التباعد  قواعد  مراعاة 

اأن الدار توفر للم�شنني اإمكانية اإجراء مكاملات 

الفيديو مع اأقاربهم، وتقدم جميع االحتياجات 

اليومية بلم�شات اإن�شانية.

تقوم  التي  االمور  �شمن  من  اأن  وذكرت 

قبل  من  مرتني  الدار  »تعقيم  هي  الدار  بها 

وجبة  توفري  بالتعقيم،  خمت�شه  �شركات 

منتجات  توزيع  رم�شان،  �شهر  طول  فطور 

وقفازات  كمامات  توزيع  يوميا،  االألبان 

ومعقمات على جميع املنت�شبني، عمل قروبات 

وقروب  ال�شن،  لكبار  خا�شه  اب  الوات�س 

التعليمي ملوا�شلة  بالف�شل  بامللتحقني  خا�س 

ب�شرح  املدر�شة  تقوم  حيث  بعد  عن  التعليم 

الدرو�س عن طريق الفيديوهات ثم يتم اإر�شال 

الواجبات اإىل املنزل، اىل جانب قروب جلميع 

املنت�شبني واملوظفني ومن خالله نقوم باإر�شال 

التعليمات واالإر�شادات امل�شتجده للوقاية من 

فريو�س كرونا«.

بعمل  الدار  تقوم  »كما  �شم�س  بن  وقالت 

ا�شت�شارات  وتقدمي  الطبيعي  العالج  جل�شات 

الدار،  وم�شرفات  ممر�شة  قبل  من  للجميع 

وعمل  القراآن  وحفظ  دينية  درو�س  وتقدمي 

اىل  م�شرية  القروب،  هذا  طريق  عن  ختمات 

وجود قروب خا�س للرجال اي�شا«.

كما قامت الدار بتوزيع العيدية على كبار 

رم�شان  نق�شة  وتوزيع  منازلهم،  يف  ال�شن 

ونق�شة العيد على كبار ال�شن، وعمل م�شابقة 

الأف�شل كمامات عمل يدوي من قبل كبار ال�شن.

الدار،  تواجه  التي  ال�شعوبات  وحول 

الدار  الن  التربعات  قلة  هي  �شم�س  بن  قالت 

معرفة  عدم  اىل جانب  التربعات،  على  قائمة 

التي  واخلدمات  الدور  هذه  بوجود  اجلميع 

تعر�س لهم.

رميا بن �شم�س

خماوف من عودة »كوفيد19-« اإىل ال�شني.. ال�شفري العبداهلل لـ»االأيام«:

ا يف بكني وطلبنا ِمن موظفينا العمل ِمن املنزل عزل 11 حًيّ

متـام اأبو�شايف 

احلجر  فر�س  ال�شينية  ال�شلطات  قرار  مع 

تزداد  بكني،،  العا�شمة  احياء يف  ال�شحي على 

موعد  على  ال�شني  كانت  اذا  ما  الت�شاوؤالت، 

كورونا  فريو�س  انت�شار  ِمن  اخرى  موجة  َمع 

»كوفيد-19« امل�شتجد،، لكن هذه املرة َلْي�س يف 

عا�شمة اقليم هوبي وهان التي انطلق منها قبل 

ا�شهر، بل هذه املرة يف العا�شمة بكني. 

ام�س  اول  ال�شينية  ال�شلطات  قررت  فقد 

الزراعية يعتقد ان  ال�شبت اغالق �شوق للمواد 

االونة  يف  عليه  ترددوا  قد  م�شابني  ا�شخا�شا 

املحلية  ال�شلطات  ت�شدر  مل  فيما  االخرية، 

ال�شينية حتى االن اي قرارات ر�شمية للعودة 

اىل االغالق. ِمن جانبه، اكد �شفري البحرين لدى 

بكني انور العبداهلل على ان ال�شلطات ال�شينية 

بفريو�س  جديدة  ا�شابة   57 ّعن  اعلنت  قد 

مما  بكني،،  ال�شينية  العا�شمة  يف  كوفيد19 

ادى اىل فر�س حجر �شحي على نحو 11 حيًّا 

يعتقد انها ت�شكل بوؤر للمر�س يف بكني. 

ت�شريحات  يف  العبداهلل  ال�شفري  وقال 

لـ»االأيام« اإن احلياة كانت قد عادت اىل طبيعتها 

ال�شهرين  مدار  على  ال�شني  اأنحاء  خمتلف  يف 

اال�شابات  ت�شجيل  انح�شر  ان  بعد  املا�شيني، 

اجلديدة بالقادمني فقط ِمن خارج ال�شني، دون 

اي ا�شابات حملية. 

االعالن عن  ان  اىل  العبداهلل  ال�شفري  واأ�شار 

يف  بـ»كوفيد-19«  حملية  ا�شابات  اكت�شاف 

العمل  �شياغة  اىل  العودة  اىل  ادى  قد  بكني، 

عن بعد ملوظفي ال�شفارة - كاإجراء احرتازي - 

حلني تت�شح ال�شورة ب�شكل اف�شل. 

على  »بالطبع،  العبداهلل:  ال�شفري  وقال 

ان  ال�شني  ا�شتطاعت  املا�شيني،  ال�شهرين  مدار 

ت�شتعيد كافة مظاهر احلياة الطبيعية، ومل يكن 

فتح  و�شهدنا  ا�شابة حملية،،  اي حاالت  هناك 

اال�شواق، وا�شتئناف �شبه كامل لكافة االن�شطة 

احلياتية واالقت�شادية، والتنقل بني املدن. ويِف 

نف�س الوقت بداأنا ن�شهد بع�س مظاهر الرتاجع 

وهذا  الوقائية،  والتدابري  باالحرتازات  بالتقيد 

ان  النا�س  اح�شا�س  عن  ناجت  احلال  بطبيعة 

اجلائحة قد انتهت يف ال�شني بعدما باتت اعداد 

اال�شابات املحلية �شفر«.

واأ�شاف »بال �شك انه مع اكت�شاف 57 حالة 

ال�شحي  احلجر  فر�س  واعالن  حملية،  ا�شابة 

على 11 حيًّا، بداأت مظاهر التخوف لدى النا�س 

اعاد  ما  وهذا  ال�شني،  اىل  اجلائحة  عودة  ِمن 

النا�س اىل االلتزام باالحتياطات خ�شية وجود 

هو  االن  يتم  »ما  وتابع:  حمتملني«.  م�شابني 

تعقب املخالطني لهذه احلاالت 57، وحتديدهم 

االنت�شار  قبل  املر�س  على  ال�شيطرة  يتم  كي 

مل  االن  حتى  لكن  النا�س،  بني  او�شع  ب�شكل 

ت�شدر ِمن ال�شلطات ال�شينية اي قرارات تتعلق 

بتعليق حركة التنقل، او اغالق املحال التجارية 

يف العا�شمة، لكننا ارتاأينا العودة اىل �شياغة 

الدبلوما�شيني  اىل  بالن�شبة  املنزل  ِمن  العمل 

وموظفي ال�شفارة - اإال يف احلاالت ال�شرورية 

- حلني تت�شح ال�شورة ب�شكل اف�شل«.

خديجة العرادي:

املتعافني  من  �شخ�س   200 من  اأكرث  تقدم 

بالتربع   )19-Covid( كورونا  فريو�س  من 

ببالزما النقاهة، وذلك بعد االإعالن عن فاعلية 

امل�شتخدمة  العالجات  كاأحد  النقاهة  بالزما 

يف  للم�شاهمة  بفريو�س  القائمة  للحاالت 

من  يعانون  الذين  القائمة  احلاالت  م�شاعدة 

اأعرا�س �شديدة اأو من هم حتت العناية املركزة، 

وذلك يف �شياق درا�شة �شريرية هي االأوىل من 

اخلدمات  بها  تقوم  والتي  اململكة،  يف  نوعها 

الطبية امللكية لقوة دفاع البحرين بقيادة اللواء 

بروفي�شور ال�شيخ خالد بن علي اآل خليفة.

وبهذه املنا�شبة، �شرح العميد طبيب عبداهلل 

اخلدمات  لقائد  الفني  امل�شاعد  دروي�س  ح�شن 

بروؤية  جًدا  فخورون  »نحن  امللكية  الطبية 

يقومون  بلدنا  يف  املتفانني  االأفراد  من  العديد 

بالتربع ببالزما الدم، وذلك بعد ال�شفاء التام من 

فريو�س كورونا، وكلنا اأمل يف التجاوب ب�شكل 

مع  تزامًنا  وذلك  املتعافني  املتطوعني  من  اأكرب 

الوعي العام باليوم العاملي للمتربعني بالدم«، 

اإذ اأقرت منظمة ال�شحة العاملية يف 14 يونيو 

من كل عام لالحتفال باليوم العاملي للمتربعني 

اأنحاء  جميع  يف  احلدث  هذا  وي�شهد  بالدم، 

اإىل  باحلاجة  اجلميع  لتوعية  فعاليات  العامل 

املتربعني  �شكر  ويتم  كما  الدم،  وم�شتقات  الدم 

بالدم؛ وذلك الإنقاذهم حياة االآخرين بالتربع.

�شيتم  باأنه  عبداهلل  طبيب  العميد  واأ�شاف 

الرتكيز خالل هذا العام ب�شكل عام على ت�شجيع 

وب�شكل  بالدم،  بالتربع  واملقيمني  املواطنني 

من  متاًما  املتعافني  االأ�شخا�س  ت�شجيع  خا�س 

النقاهة،  ببالزما  التربع  على  كورونا  فريو�س 

يف  بها  املتربع  النقاهة  بالزما  توزيع  يتم  اإذ 

اخلدمات الطبية امللكية على جميع مراكز العزل 

والعالج للحاالت القائمة بفريو�س كورونا يف 

الطبي  الوطني  الفريق  اإ�شراف  البحرين، حتت 

للت�شدي لفريو�س كورونا.

ح�شن  عبداهلل  طبيب  العميد  واأو�شح 

دروي�س مفهوم بالزما النقاهة اأنه عندما ي�شاب 

ج�شم االإن�شان باأي مر�س فريو�شي ومن �شمنها 

فريو�س كورونا، فاإن اجلهاز املناعي يف اجل�شم 

والتي  للمر�س  م�شادة  اأج�شام  بتكوين  يقوم 

بدورها ت�شاعد اجل�شم يف التغلب على الفريو�س 

االأج�شام  هذه  وتتواجد  املر�س،  من  والتعايف 

امل�شادة يف اأحد مكونات الدم االأ�شا�شية وي�شمى 

املر�س  التعايف من  البالزما، وذلك خالل فرتة 

اإىل  م�شرًيا  النقاهة،  بالزما  عليها  يطلق  ولذلك 

اأنه بالن�شبة الآلية التربع ببالزما النقاهة، فاإن 

والذي  للدم  االعتيادي  بالتربع  يقوم  املتعايف 

ي�شتغرق حوايل 10 دقائق.

اأمرا�س  اخت�شا�شية  اأ�شارت  جانبها،  من 

الدم واالأمرا�س الباطنية بامل�شت�شفى الع�شكري 

اأو  بالدم  التربع  اأن  اإىل  اأحمد  ال�شيد  منال  د. 

البالزما ال يقلل باأي �شكل من االأ�شكال من املناعة 

ال�شخ�شية �شد الفريو�س، ال �شيما يف احتفاظ 

امل�شادة  االأج�شام  اجل�شم على ن�شبة جيدة من 

املتربع  على  يتوجب  اأنه  اإىل  منوهًة  املتكونة. 

املطلوبة  ال�شروط  ي�شتويف  اأن  النقاهة  ببالزما 

بفريو�س  م�شبًقا  )االإ�شابة  يف:  واملتمثلة 

للتربع  توؤهله  جيدة  ب�شحة  التمتع  كورونا، 

ال  مدة  من  ال�شحي  احلجر  من  االنتهاء  بالدم، 

اأنفية  م�شحة  اآخر  نتيجة  اأ�شبوعني،  عن  تقل 

اأي  من  املتربع  يعاين  ال  اأن  للفريو�س،  �شلبية 

اأعرا�س يف الوقت احلايل، ميكن للرجال التربع 

احلمل  لها  ي�شبق  مل  اأن  ب�شرط  الن�شاء  وكذلك 

 50 من  اأكرث  املتربع  وزن  يكون  اأن  ذلك،  قبل 

كج واأن يكون عمر املتربع بني 21 و60 عاًما(.

التربع  اأن  اإىل  ال�شيد  منال  د.  نوهت  كما 

بالدم اأو بالزما النقاهة ما هو اإال واجب وطني 

�شرعة  على  القائمة  احلاالت  مل�شاعدة  وذلك 

واملقيمني  املواطنني  جميع  تدعو  كما  الت�شايف، 

الذين يرغبون يف التربع االت�شال بق�شم التربع 

بالدم باخلدمات الطبية امللكية وذلك للح�شول 

التربع  كيفية  حول  املعلومات  من  املزيد  على 

بالدم اأو بالزما النقاهة.

العميد دروي�س: نعمل على ت�شجيع املتعافني بالتربع

اأكرث من 200 مترّبع بـ»بالزما دم املتعافني« مل�شابي كورونا

م�شطفى ال�شاخوري:

رفع نائب رئي�س جمل�س البلدي ال�شمايل 

ريا�شي  نادي  باإن�شاء  مقرتًحا  زينل  يا�شني 

املدينة  اأن  ا  خ�شو�شً حمد،  مبدينة  منوذجي 

ي�شم  بها  خا�س  ريا�شي  ناٍد  اأي  من  تخلو 

االألعاب الريا�شية املختلفة، ككرة القدم واليد 

من  وغريها  وال�شباحة،  وال�شلة  والطائرة 

الريا�شيني  الحتواء  ة  من�شّ يكون  االألعاب، 

ويدعم  مواهبهم  ي�شقل  ال�شباب،  املوهوبني 

املنتخبات الوطنية باململكة.

غري  من  حمد  مدينة  اأن  زينل  واأ�شاف 

الريا�شيني  ال�شباب  ي�شطر  ما  ريا�شي،  ناٍد 

للعب يف  اإىل قطع م�شافات طويلة  املوهوبني 

�شباب  مركز  اأن  موؤكًدا  املدينة،  خارج  اأندية 

احتياجات  يلبي  ال  النموذجي  حمد  مدينة 

االأهايل، اإ�شافة اىل اأنه »مركز« اأ�شبه ما يكون 

يف  يلعب  اأن  يريد  فمن  التجارية،  باملالعب 

ل�شاعة  ال�شتئجاره  ي�شطر  املخ�ش�س  امللعب 

اأو �شاعتني مقابل مبلغ معنّي، كما اأنه ال ي�شم 

جميع االألعاب الريا�شية، اإ�شافة اىل اأن املنطقة 

اإىل ناٍد ريا�شي يحتوي على االألعاب  بحاجة 

املختلفة اأ�شوة بغريهم من مدن اململكة.

هو  النادي  اإقامة  مطلب  اأن  زينل  واأكد 

ت�شريعية  ف�شول  ففي  جديد،  قدمي  مطلب 

والبلديني  النواب  من  عدد  طالب  �شابقة 

باإن�شاء النادي، اإال اأنه مل يتم تخ�شي�س اأر�س 

جتديد  اإىل  يدعونا  ما  االآن،  حتى  الإن�شائه 

واإن�شاء  االأر�س  تخ�شي�س  ب�شرعة  مطالباتنا 

ال�شباب  اآالف  �شيخدم  الذي  الريا�شي  النادي 

و�شيكون  حمد،  مدينة  �شكنة  من  الريا�شيني 

االألعاب  يف  الوطنية  للمنتخبات  رافًدا 

الريا�شية املختلفة.

اإ�شهاًما  ياأتي  املقرتح  اأن  اىل  زينل  واأ�شار 

وزارة  برامج  تنفيذ  يف  البلدي  املجل�س  من 

اىل  الهادفة  والريا�شة  ال�شباب  �شوؤون 

ا بعد  البحرينية، خ�شو�شً بالريا�شة  االرتقاء 

كرة  لعبة  يف  امل�شرفة  الوطنية  االإجنازات 

وبطولة  اآ�شيا  غرب  بطولتي  وحتقيق  القدم 

بني  من  كان  والذي  العربي،  اخلليج  كاأ�س 

�شكنة  من  مبدعون  العبون  فيها  امل�شاركني 

مدينة حمد و�شواحيها.

زينل: اإن�شاء ناٍد ريا�شي مبدينة 

حمد مطلب »قدمي جديد« يراوح مكانه

البحرين تنّدد بالهجوم االإرهابي

 الذي وقع يف حمافظة ديايل يف العراق

وقع يف حمافظة  الذي  االإرهابي  بالهجوم  البحرين  خارجية مملكة  وزارة  نّددت 

اآخرين،  واإ�شابة  االأ�شخا�س  من  عدد  بحياة  اأودى  والذي  العراق،  بجمهورية  ديايل 

موؤكدة ت�شامن مملكة البحرين مع جمهورية العراق ال�شقيقة يف حربها �شد االإرهاب.

ال�شحايا  وذوي  الأهايل  واملوا�شاة  التعازي  بالغ  عن  اخلارجية  وزارة  واأعربت 

موقف  على  التاأكيد  ال�شفاء، جمددة  ب�شرعة  للم�شابني  العراقية ومتنياتها  واحلكومة 

اأ�شكال العنف والتطرف واالإرهاب مهما كانت  مملكة البحرين الرا�شخ الراف�س لكافة 

دوافعه اأو مربراته والداعي اإىل ت�شافر اجلهود الدولية من اأجل اجتثاث ظاهرة االإرهاب 

وجتفيف منابع متويله.

اعتمد الدكتور ماجد بن علي النعيمي 

بالرتخي�س  قراًرا  والتعليم  الرتبية  وزير 

 ،11  ،10 )ال�شفوف  الثانوية  للمرحلة 

 Multinational School- 12( مبدر�شة

معهدين  باإن�شاء  وقرارين   ،Bahrain
كيومان-  )معهد  م�شمى  حتت  تعليميني 

�شند( و)معهد كيومان- اجلنبية(. 

ون�شت القرارات على التزام املوؤ�ش�شات 

التعليمية اخلا�شة باأحكام املر�شوم بقانون 

رقم )25( ل�شنة 1998 ب�شاأن املوؤ�ش�شات 

والقرارات  اخلا�شة  والتدريبية  التعليمية 

ال�شادرة تنفيًذا له، والقوانني ال�شارية يف 

القرارات ال�شادرة  مملكة البحرين، وكافة 

املقررة  واالأنظمة  والقواعد  لها،  تنفيًذا 

قانوًنا، مبا يف ذلك احل�شول على موافقة 

الوزارة قبل تعيني اأع�شاء الهيئتني االإدارية 

املناهج  بتطبيق  وااللتزام  والتعليمية، 

الوزارة، وعدم تغيريها  التي وفقت عليها 

من  كتابية  موافقة  على  احل�شول  بعد  اإال 

الوزارة، وتنفيذ برنامج تدريبي للمعلمني 

امل�شتجدات  واآخر  اأهم  على  الإطالعهم 

اال�شتيعابية  بالطاقة  وااللتزام  الرتبوية، 

للمباين وعدم رفعها اإال بعد احل�شول على 

تلك  وجتهيز  الوزارة،  من  كتابية  موافقة 

الرتبوية  واملتطلبات  يتفق  املوؤ�ش�شات مبا 

والو�شائل  واالأجهزة  املواد  من  احلديثة 

واملطبوعات  والكتب  املتطورة  التعليمية 

الر�شوم  وا�شتيفاء  االأخرى،  والتجهيزات 

الدرا�شية املعتمدة من الوزارة وعدم رفعها 

احل�شول  بعد  اإال  اأخرى  ر�شوم  اإ�شافة  اأو 

كافة  واتخاذ  منها،  كتابية  موافقة  على 

و�شالمة  اأمن  ت�شمن  التي  االحتياطات 

تلك  يف  تواجدهم  اأثناء  واملوظفني  الطلبة 

املوؤ�ش�شات التعليمية.

»الرتبية« ترّخ�س الإن�شاء معهدين تعليميني 

يا�شني زينل
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تطوير  يف  الرئي�س  ال�شحافة  لدور  نظًرا 

البحرين  بنك  اأطلق  الوطني،  االقت�شاد 

البحرين  معهد  مع  بالتعاون  والكويت 

للدرا�شات امل�شرفية واملالية )BIBF( برناجًما 

املهارات  ل�شقل  ا  متخ�ش�شً تفاعلًيا  تدريبًيا 

جمعية  ومرا�شلي  ل�شحفيي  االقت�شادية 

هذه  ت�شميم  مت  وقد  لل�شحفيني.  البحرين 

ال�شوء على جميع اجلوانب  املبادرة لت�شليط 

املالية للتمّيز ال�شحفي. 

يف  التدريب  الربنامج  نطاق  يغّطي  اإذ 

جماالت مالية خمتلفة مثل اخلدمات امل�شرفية 

والتاأمني  االإ�شالمية،  وال�شريفة  التقليدية، 

التكافلي، واالأ�شواق املالية، والتحول الرقمي، 

االقت�شاد  يف  حمورًيا  دوًرا  تلعب  والتي 

البحريني اليوم.

التنفيذي  الرئي�س  اأعرب  املنا�شبة،  وبهذه 

الدكتور  والكويت  البحرين  بنك  ملجموعة 

لل�شحافة  تقديره  عن  �شيف  علي  عبدالرحمن 

املجتمع،  يف  املتميز  الإ�شهامها  البحرينية 

واأعرب عن �شروره لدعم هذا القطاع من خالل 

�شقل  �شاأنه  من  الذي  التدريبي  الربنامج  هذا 

االقت�شادية؛  ومعرفتهم  ال�شحفيني  ملهارات 

وذلك بهدف متكينهم من االإ�شهام يف االقت�شاد 

معهد  »ن�شكر  واأ�شاف:  عام.  ب�شكل  املحلي 

كلنا  اإىل تعاون مثمر، فنحن  BIBF، ونتطلع 
وتدريب  قيادة  على  املعهد  قدرات  يف  ثقة 

امل�شرتك  الهدف  لتحقيق  القطاع،  وتوجيه 

التنموية  املبادرات  دعم  يف  يتمثل  والذي 

ال�شاملة يف اململكة وحتقيق اأهداف امل�شوؤولية 

االجتماعية، عرب دعم موؤ�ش�شات املجتمع املدين 

الدكتور  عرّب  كما  عدة«.  قطاعات  املختلفة يف 

�شيف عن �شكره وتقديره جلهود ال�شحافة يف 

ومواكبة  والكويت  البحرين  بنك  م�شرية  دعم 

تطوراته خالل اخلم�شة عقود املا�شية.

امل�شاركون  �شيح�شل  الربنامج،  و�شمن 

الزيارات  خالل  من  التجريبي  التعلم  على 

ا�شت�شافة  اإىل  باالإ�شافة  للبنك،  امليدانية 

لتبادل  والكويت  البحرين  بنك  من  املتحدثني 

م�شرفية  جتارب  وعر�س  النظر  وجهات 

واقعية.

 BIBF من جانبه، اأ�شاد املدير العام ملعهد

الدكتور اأحمد ال�شيخ بالدور الريادي لل�شحافة 

الوطنية يف دعم م�شرية تنمية املجتمع وتعزيز 

فخره  عن  واأعرب  الوطنية،  الوحدة  روح 

بالتعاون مع بنك البحرين والكويت وجمعية 

ال�شحفيني البحرينية لتعزيز النظام االإعالمي 

فر�س  توفري  من خالل  اململكة،  لل�شحافة يف 

تدريب متخ�ش�شة يف عامل املال واالقت�شاد.

كما اأ�شاد باجلهود الوطنية التي تقوم بها 

ال�شحافة املحلية يف مواجهة جائحة كورونا، 

االأمامي  املواجهة  ال�شحفيون يف خط  اإذ يقف 

الوباء،  هذا  ملكافحة  الوطني  الفريق  �شمن 

واإبراز  العام  الراأي  توعية  عملية  وقيادة 

هذه  مواجهة  يف  الرائدة  البحرين  جتربة 

اجلائحة عاملًيا.

ال�شحفيني  جمعية  رئي�س  قالت  بدورها، 

البحرينية عهدية اأحمد: »�شت�شهم هذه املبادرة 

ال�شحفيني  من  اجلديدة  االأجيال  متكني  يف 

ودعمهم على مواكبة التطورات ال�شريعة حول 

اال�شتثنائية،  الظروف  هذه  مثل  يف  العامل. 

الالزمة  باملهارات  ال�شحفيني  تزويد  املهم  من 

واالأدوات املطلوبة ملواجهة التحديات مبعايري 

باحرتافية  معها  والتعامل  عالية،  مهنية 

وفعالية«.

وقد اأعربت عن بالغ �شكرها لبنك البحرين 

التي  املتميزة  املبادرة  هذه  لتبنيه  والكويت 

تعك�س اهتمام البنك بتنمية املجتمع البحريني 

على جميع االأ�شعدة ويف �شتى املجاالت، كما 

 BIBF اأعربت امتنانها بهذا التعاون مع معهد

توفري  خالل  من  ال�شحافة  بقطاع  للنهو�س 

ال�شحفيني  مهارات  ل�شقل  التدريبية  الفر�س 

البحرينيني.

بهدف تعزيز قطاع ال�صحافة يف اململكة

برنامج تدريبي من بنك البحرين والكويت 

ومعهد BIBF لتمكني ال�صحفيني يف البحرين
الكهرباء  لهيئة  ر�شمي  رد  اأول  يف 

البلدي  املحرق  جمل�س  تلقى  واملاء، 

تاأكيًدا ر�شمًيا من وزير �شوؤون الكهرباء 

فيه  يوؤكد  املبارك،  وائل  املهند�س  واملاء 

اإعادة فتح فرع مل�شرتكي الكهرباء  قرب 

الفرع  اإغالق  بعد  املحرق  يف  واملاء 

اأنه  اإىل  املرباطي  واأ�شار غازي  ال�شابق. 

يف ظل التحول الرقمي واالإجراءات التي 

ال�شاأن، بات  قامت بها احلكومة يف هذا 

ينهون  واملقيمني  املواطنني  من  العديد 

االإلكرتونية،  القنوات  عرب  اإجراءاتهم 

ال�شتقبال  الفرع  هذا  فتح  �شيتم  ولذلك 

الفئات التي تواجه �شعوبة يف التعامل 

كبار  مثل  االإلكرتونية  االأنظمة  مع 

االحتياجات  ذوي  فئات  وبع�س  ال�شن 

التي  احلاالت  من  وغريها  اخلا�شة، 

تتطلب مراجعة الهيئة.

رفع  املجل�س  اأن  بالذكر  اجلدير 

افتتاح  اإعادة  فيه  يطلب  ر�شمًيا  خطاًبا 

فرع خلدمات امل�شرتكني، اإذ يرى املجل�س 

اأن عملية التحول الرقمي الكامل يتطلب 

الوقت، ومع ذلك تظل هنالك  مزيًدا من 

تتطلب  التي  احلاالت  لبع�س  حاجة 

على  واحل�شول  الهيئة  فروع  زيارة 

امل�شاعدة املبا�شرة.

وتقدم املرباطي با�شمه وبا�شم اأهايل 

اإىل  واالمتنان  ال�شكر  بخال�س  املحرق 

وزير �شوؤون الكهرباء واملاء، واإىل جميع 

اإن  اإذ  الهيئة،  يف  والعاملني  امل�شوؤولني 

اال�شتجابة ال�شريعة من الوزير �شخ�شًيا 

ملطلب املجل�س البلدي هي دليل حر�س 

الهيئة على التعاون مع املجال�س البلدية 

كممثل عن االأهايل وا�شتجابتها الفورية 

للعديد من املقرتحات واملالحظات التي 

تهدف اإىل االرتقاء مب�شتوى اخلدمات يف 

اململكة الغالية.

املجل�س تلقى تاأكيًدا من الوزير املبارك.. املرباطي:

 فرع مل�صرتكي الكهرباء واملاء يف املحرق قريًبا

غازي املرباطي

يف ندوة حول »ال�صالبة النف�صية«.. اخلبرية النف�صية واالجتماعية بوزبون:

جائحة كورونا عززت من ال�صالبة النف�صية يف

التعامل مع امل�صاعب والتحّديات ما بعد انتهاء اجلائحة

 متام اأبو�شايف:

يف  واالجتماعية  النف�شية  اخلبرية  اأكدت 

اأبوظبي  اإمارة  يف  االأ�شرية  التنمية  موؤ�ش�شة 

على  والقدرة  النف�شية  ال�شالبة  اأن  بوزبون  بنة 

التعامل مع امل�شاعب والتحديات �شوف تزيد عند 

النا�س يف مرحلة ما بعد انتهاء جائحة كورونا 

)كوفيد 19(. 

جمعية  نظمتها  ندوة  يف  بوزبون  وقالت 

ُبعد،  عن  ال�شبت  م�شاء  االإن�شان  حلقوق  املر�شد 

مع  االإن�شان  وتعاي�س  النف�شية،  »ال�شالبة  حول 

االأزمات«، اإن طبيعة العمل عن ُبعد التي فر�شتها 

الوقت  م�شاحات  من  زادت  قد  اجلائحة  تداعيات 

الذي يق�شيه الفرد، �شيما رب االأ�شرة مع اأ�شرته، 

لتعزيز  احليوية  بامل�شادات  و�شفه  ميكن  ما 

العالقات االأ�شرية داخل العائلة الواحدة، بعد اأن 

تراجعت اأ�شباب وجود االأفراد خارج املنزل.

االإميان  اأن  اىل  بوزبون  اخلبرية  واأ�شارت 

باأن االإن�شان ال ي�شيبه اإال ما كتبه وقدره اهلل له 

ترفع من ال�شالبة النف�شية لدى االأفراد، والقدرة 

على التعاطي مع فكرة املر�س مبناأى عن طبيعة 

اأفراد  اأحد  وفاة  فكرة  مع  التعامل  كذلك  املر�س، 

االأ�شرة نتيجة االإ�شابة باملر�س، فيما تزيد فر�س 

االأ�شخا�س  لدى  النف�شية  باالنتكا�شات  االإ�شابة 

االأقل اإمياًنا عند تعر�شهم لالأزمات. 

برامج  اأن  اىل  بوزبون  اخلبرية  ولفتت 

دول  حكومات  اأولتها  التي  واالهتمام  التوعية 

جميع  لتوفري  البحرين،  بينها  ومن  اخلليج، 

والنهو�س  واملقيمني،  للمواطنني  العالج  �شبل 

وطرح  ال�شحي،  للنظام  اال�شتيعابية  بالطاقة 

اجلائحة،  خالل  للمواطنني  اقت�شادي  دعم  حزم 

جميعها اأثرت اإيجاًبا يف تعزيز ال�شالبة النف�شية 

وجود  فكرة  مع  النف�شي  بالتعامل  للمواطنني 

جائحة ناجتة عن فريو�س معٍد. 

لطبيعة  النا�س  فهم  »اإن  بوزبون:  وقالت 

بالتدابري  االلتزام  الأهمية  وتفهمهم  املر�س، 

كي  ال�شحية  ال�شلطات  و�شعتها  التي  الوقائية 

حتميهم من االإ�شابة، كذلك ا�شتيقائهم املعلومات 

البحرين  يف  الر�شمية  ال�شحية  ال�شلطات  من 

التي تعاملت ب�شفافية تامة مع اجلائحة، قلل من 

عن�شر اخلوف لدى النا�س من املر�س«. 

للعمل  احلما�س  يكون  اأن  بوزبون  وتوقعت 

والقدرة على االإبداع واالبتكار يف مرحلة ما بعد 

كورونا اأكرث مما كان عليه يف االأو�شاع الطبيعية 

اىل  وو�شولها  اجلائحة،  انت�شار  �شبقت  التي 

مظاهر  اأن  اىل  الفتة  العربي،  اخلليج  منطقة 

اىل  ف�شيًئا  �شيًئا  تعود  بداأت  الطبيعية  احلياة 

اإمارة اأبوظبي. 

النف�شي  اال�شتعداد  اأن  اىل  بوزبون  ولفتت 

اأكرث مما  بات  اأزمة  اأي  للتعامل مع  واالجتماعي 

كان عليه ما قبل »كورونا«، اإذ اأ�شبحت الذهنية 

اأكرث ا�شتعداًدا لفكرة االعتماد على اآلية العمل عن 

ُبعد ما اذا حدث اأي طارئ يف امل�شتقبل، دون اأن 

موؤ�شرات  لديهم  تظهر  قد  فئات  وجود  ت�شتبعد 

ا�شتعداد  لديها  التي  الفئات  �شلبية، وهم  نف�شية 

واالنتكا�شات  باالكتئاب،  لالإ�شابة  اأكرث  نف�شي 

النف�شية، واالنعزال.

من  الكثري  اأن  بوزبون  اخلبرية  واأكدت 

على  للتدريب  اجتهت  قد  االجتماعية  املوؤ�ش�شات 

ما ُيعرف باالإ�شعاف النف�شي؛ وذلك لتقليل االآثار 

جائحة  انت�شار  �شماع  عند  االأفراد  لدى  النف�شية 

اأو وجود م�شاب يف حي ما، اأو بني اأفراد االأ�شرة. 

اأعداد  اىل  النظر  اأن  اىل  بوزبون  واأ�شارت 

باالأمر  لي�س  حولها  املخاوف  وبناء  االإ�شابات 

اأعداد ون�شب  اىل  ا  اأي�شً النظر  بل يجب  املنطقي، 

كلما  اأن  موؤكدة  املجتمع،  داخل  اليومية  التعايف 

زاد عن�شر اخلوف كلما تراجعت املناعة النف�شية 

لدى االأفراد. 

الً حول  وكانت بوزبون قد قدمت �شرًحا مف�شّ

مفاهيم االأزمة، و�شمات االأزمة، واأهمية ال�شالبة 

اإزاء االأزمة على  النف�شية، وكيف يوؤثر رد الفعل 

اأن  مو�شحة  والوقاية،  والعالج  االإن�شان،  حياة 

االأزمات اأمر طبيعي يف حياة الب�شرية، وهي جزء 

من حياة االإن�شان، �شواء كانت اأزمة اجتماعية اأو 

اأن  اىل  الفتة  �شحية،  اأو  �شيا�شية  اأو  اقت�شادية 

اعتالل  اىل  توؤدي  قد  االأزمات  اإزاء  اأفعالنا  ردود 

نف�شي يف بع�س احلاالت. 

تعريف  بوزبون  اخلبرية  طرحت  فيما 

ال�شالبة النف�شية باأنها جمموعة من ال�شمات التي 

الفرد بكفاءته وقدرته  تتمثل يف اجتاه عام لدى 

النف�شية،  واإمكاناته  م�شادرة،  ا�شتثمار  على 

االأحداث  يدرك  كي  كافة،  املتاحة  والبيئية 

م�شّوه،  اأو  اإدراًكا غري حمّرف  ال�شعبة  احلياتية 

ويف�ّشر بواقعية ومو�شوعية ومنطقية.

بنة بوزيون

فعالياتها  �شل�شلة  اليوم،  املنامة،  املتحدة يف  الواليات  �شفارة  تبداأ 

احلياتية  واملهارات  ال�شلة  كرة  يف  عمل  بور�شة  االفرتا�شية  ال�شيفية 

�شام  ال�شلة  لكرة  البحريني  املنتخب  مدرب  يقدمها  اأ�شابيع،   9 مدتها 

فن�شنت. و�شت�شمل ور�شة العمل التي �شتفتتح اليوم املوافق 15 يونيو 

وتختتم يف 13 اأغ�شط�س، حوايل 150 �شاًبا يف جميع اأنحاء البحرين. 

وميكن الت�شجيل للم�شاركة يف ور�شة العمل على الرابط االآتي:

.)GlobalCoachAcademy.com )using the code CPBAH
ا  اأي�شً ال�شفارة  �شتنظم  الريا�شية،  العمل  ور�شة  اإىل  باالإ�شافة 

البحرين  بالتعاون مع جمعية  ا�شت�شافته  يتم  افرتا�شًيا  فنًيا  ا  معر�شً

الفن  االفرتا�شي  الفني  املعر�س  وي�شتعر�س  الت�شكيلية.  للفنون 

عليها  عمل  التي  الفنية  واالأعمال   )19 )كوفيد  وباء  من  امل�شتوحى 

الفنانون البحرينيون خالل فرتة الوباء. و�شيتم افتتاح املعر�س على 

االإنرتنت يوم 24 يونيو.

و�شائل  مواقع  على  االأمريكية  ال�شفارة  تابع  املعلومات،  من  ملزيد 

التوا�شل االجتماعي االآتية:

@( وتويرت   ،)usembassybahrain@( االإن�شتغرام 

 U.S. Embassy@( وفي�شبوك   ،)USEmbassyManama
.)Manama

 Ari ويف 30 يونيو، �شتقدم فرقة اجلاز االأمريكية املعروفة با�شم

ا ملو�شيقى اجلاز  Roland Quartet )فرقة اآري روالند الرباعية( عر�شً
 »Bass« اآلة  على  القا�شم  اأحمد  البحريني  العازف  مع  م�شبًقا  م�شجل 

وذلك على برنامج زووم. بعد االنتهاء من االأداء الذي �شي�شتمر ملدة 30 

دقيقة، �شيتم فتح الباب لطرح االأ�شئلة واملناق�شة مع العازفني ملدة 30 

دقيقة اأخرى.

ال�صفارة االأمريكية تبداأ اأن�صطتها ال�صيفية االفرتا�صية اليوم

»خفر ال�صواحل«: القب�س على 

�صخ�س اإثر قيامه ب�صيد الروبيان يف احلظر

دوريات  اأن  ال�شواحل  قائد خفر  �شرح 

االإ�شناد الربي التابعة لقيادة خفر ال�شواحل 

متكنت من القب�س على �شخ�س »41 عاًما« 

�شيده  املحظور  الروبيان  ب�شيد  قيامه  اإثر 

القرار  مبوجب  العام،  من  الفرتة  هذه  يف 

اإىل  الفًتا  ال�شاأن،  هذا  يف  ال�شادر  الوزاري 

اأنه �شبط بحوزته حوايل 450 كيلوجراًما 

من الروبيان.

من  الفرار  حاول  املذكور  اأن  واأو�شح 

بعد  وذلك  للتعليمات،  ميتثل  ومل  املوقع 

قيامه بتحميل كميات الروبيان من القارب 

اإىل املركبة، االأمر الذي ا�شتدعى التعامل مع 

املوقف مبوجب ال�شوابط القانونية املقّررة، 

م�شرًيا اإىل اأنه مت حتريز امل�شبوطات واتخاذ 

االإجراءات القانونية الالزمة يف هذا ال�شاأن، 

واإحالة الق�شية اإىل النيابة العامة.

»كان يا منامة« ي�صت�صيف نادر كاظم يف مو�صمه االأول

اإطالق �شل�شلة جديدة حتت عنوان »كان يا منامة«،  الرقمي عن  املنامة  اأعلن متحف 

وهو عبارة عن جمموعة حلقات لباحثني واأكادمييني وكتاب يتناولون من خاللها جوانب 

متنوعة مرتبطة بتاريخ العا�شمة املنامة.

اآل �شرف  فا�شل  �شيد  املنامة«  فريق عمل وموؤ�ش�س »حكاية  رئي�س  قال  ذلك،  وحول 

للمتحف،  االإلكرتونية  املن�شة  على  ال�شل�شلة  من  االأول  اجلزء  عر�س  �شيبداأ  املتحف  اإن 

وح�شاب »حكاية املنامة« على االإن�شتغرام، و�شيحل الدكتور نادر كاظم �شيًفا يف املو�شم 

االأول، و�شيتطرق خالل 12 حلقة للعديد من املوا�شيع املرتبطة بالتحوالت التي �شهدتها 

توثيقي  تاريخي  حمتوى  لتقدمي  ال�شل�شلة  هذه  خالل  من  »ن�شعى  واأو�شح  العا�شمة. 

اأكادميي، وت�شليط ال�شوء على م�شامني الكتب واالأبحاث املتعلقة باملنامة، باالإ�شافة اإىل 

تنويع اأمناط االنتاج الثقافية التي يتم عر�شها على متحف املنامة الرقمي«.
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اإ�شحاقي مبقرتح برغبة  النائب علي  تقدم 

مملكة  يف  دائم  ب�شكل  م�شنع  تاأ�شي�س  ب�شاأن 

الطبية  االأجهزة  جميع  ل�شناعة  البحرين 

اأجهزة  �شناعة  على  خالله  من  والرتكيز 

التنف�س اال�شطناعية بالتحديد.

بقيادة  البحرين  »فريق  اإ�شحاقي:  وقال 

م�شنع  باإن�شاء  اأمر  االأمني  العهد  ويل  �شمو 

موؤقت  ب�شكل  التنف�س  اأجهزة  لت�شنيع  حملي 

الذي  كورونا  فايرو�س  تف�شي  خلفية  على 

تعرقلت ب�شببه حركة ا�شترياد االأجهزة الطبية 

والتي ت�شاعفت احلاجة اإليها يف هذه الظروف 

اال�شتثنائية، ولقد قمت بزيارة هذا امل�شنع مع 

العامر  اأحمد  والنائب  الع�شريي  النائب ه�شام 

باإن�شاء  املقرتح  فكرة  لدّي  تولدت  هنا  ومن 

الطبية ب�شورة  االأجهزة  م�شنع دائم لت�شنيع 

عامة وتكثيف �شناعة اأجهزة التنف�س ال�شناعي 

من خالله تلبيًة للطلب املتزايد عليها«.

رغبة  عندي  عزز  ما  »اإن  واأ�شاف: 

االأ�ش�س  كل  وجود  هو  باملقرتح  اال�شتعجال 

امل�شروع  قيام  عليها  يرتكز  التي  واملقومات 

ب�شواعد  قائم  املوؤقت  امل�شنع  اإن  اإذ  وجناحه 

حلبة  مهند�شي  بني  بالتعاون  بحتة  بحرينية 

االأخرى ذات  الدولية وباقي اجلهات  البحرين 

ال�شلة، وقد اأبدى العاملون فيه كفاءة وحرفية 

وقامو  التنف�س  اأجهزة  �شناعة  يف  عالية 

االأجهزة املخطط لها عند  باإنتاج �شعف كمية 

اإطالق امل�شروع يف غ�شون فرتة زمنية  بداية 

وجيزة«.

هذا  اأن  االإي�شاحية  املذكرة  يف  وجاء 

من  الوطني  االقت�شاد  دعم  اإىل  يهدف  املقرتح 

التي  الطبية  لالأجهزة  املحلي  الت�شنيع  خالل 

يتم ا�شتريادها من اخلارج بثمن باهظ، وميكن 

ب�شكل  امل�شار  وتغيري  بعد  فيما  العمل  تطوير 

للت�شدير مما �شيعود على  اال�شترياد  كلي من 

املذكرة  واأو�شحت  كما  الكثري،  باخلري  الوطن 

اإبداعية  عمل  فر�س  �شيخلق  املقرتح  باأن 

وطنه  خلدمة  التواق  البحريني  لل�شباب 

وت�شخري جهوده لرفعتها.

اأزمة  اأن  النائب  اأكد  ذاته،  ال�شياق  ويف 

»كوفيد 19« ك�شفت عن احلاجة املُلحة لوجود 

االأجهزة  بت�شنيع  يخت�س  حملي  م�شنع 

الطبية، ويف الواقع اأننا يف كل االأحوال نحتاج 

يف  عليها  الطلب  ال�شتمرارية  االأجهزة  لهذه 

خمتلف امل�شت�شفيات واملراكز ال�شحية، وبذلك 

ا�شتريادها  يتم  ا�شتهالكية  �شلعة  تعترب  فهي 

وُيعد  �شخمة،  مالية  مببالغ  م�شتمر  ب�شكل 

هذا املقرتح �شبيالً الخت�شار الطريق من خالل 

تلبية احلاجة ب�شكل اأ�شرع واأوفر.

دعًما لالقت�صاد الوطني وت�صجيًعا لال�صتثمار والت�صدير

اإ�صحاقي: تاأ�صي�س م�صنع ل�صناعة الأجهزة الطبية والتنف�صية 

علي �إ�سحاقي

عبد�هلل �لذو�دي

النائب اأحمد العامر يدعو خلف�س

 ر�صوم جتديد ال�صجالت الفرتا�صية 50 %

دعا النائب اأحمد العامر، وزارة ال�شناعة 

ر�شوم  تخفي�س  اإىل  وال�شياحة  والتجارة 

 %50 اإىل  االفرتا�شية  التجارية  ال�شجالت 

وعدم  اأعمالهم  لت�شرر  نظًرا  املواطنني  عن 

الن�شاط يف  ال�شجالت النعدام  ا�شتفادتهم من 

االقت�شادية  واالنعكا�شات  املجاالت  من  كثري 

الواقعة على اأ�شحابها ب�شبب جائحة كورونا 

القطاعات  من  كثري  على  الكبري  وتاأثريها 

لوظائف  وتهديدها  االأعمال  واأ�شحاب 

املواطنني.

قطاع  من  وا�شعة  �شريحة  اأن  وذكر 

اأمام  التحديات  حول  معه  توا�شلوا  التدريب 

االإجراءات  ب�شبب  توقفه  بعد  القطاع  هذا 

االحرتازية والوقائية للت�شدي ومنع انت�شار 

فريو�س كورونا »كوفيد 19« و�شعوبة اإقامة 

الندوات والدورات التدريبية والتجمعات يف 

مواقع مغلقة وخطورة ذلك على �شحة املدربني 

واملتدربني واإلغاء كثري من العقود التدريبية 

فرتة  يف  انعقادها  املفرت�س  من  كان  التي 

العمرية  الفئات  خمتلف  لت�شتهدف  ال�شيف 

�شمن برامج �شيفية �شنوية لي�شاف ذلك اإىل 

�شجل خ�شائرهم باالإ�شافة اإىل عقود الوزارات 

وال�شركات يف اجلانب التدريبي وذلك ب�شبب 

االجتماعي �شمن توجيهات  بالتباعد  االلتزام 

من  املجتمع  حماية  اأجل  من  البحرين  فريق 

االنت�شار املتزايد للفريو�س.

اأن  اإىل  العامر  اأحمد  النائب  واأ�شار 

ومع  التوقف  يف  التدريب  بدء  فرباير  �شهر 

اأ�شهر   6 ا�شتكمال  يتم  �شوف  ال�شيف  نهاية 

احلزمة  اأن  كما  املرتاكمة،  اخل�شائر  من 

اأ�شحاب  ت�شمل  مل  واملالية  االقت�شادية 

ال�شجالت االفرتا�شية مع انعدام دخلهم متاًما 

التدريب ويتطلب جتديد ال�شجل  يف �شجالت 

ويف  ديناًرا،   150 مبلغ  دفع  االفرتا�شي 

حال عدم االلتزام �شوف يرتتب على �شاحب 

ال�شجل غرامة مالية وال ميكنه توقيف ال�شجل 

لال�شم  العودة  ل�شعوبة  نظًرا  موؤقت  ب�شكل 

لفتحه  الطويلة  واالإجراءات  نف�شه  التجاري 

من جديد.

�أحمد �لعامر

قرب  ومع  الذوادي  عبداهلل  النائب  ك�شف 

واملالية يف مملكة  االقت�شادية  احلزمة  انتهاء 

عدة  ل�شيناريوهات  موؤ�شرات  عن  البحرين، 

وحل  وحمددة  مقننة  ذكية  جديدة  حلزمة 

االأكرث  القطاعات  ي�شتهدف  �شامل  اقت�شادي 

ت�شرًرا ويقابلها فر�س ا�شتثمارية جديدة كي 

تكون هناك فاعلية اأكرب من اتخاذ خطوة جتديد 

نائًبا   36 بها  طالب  اأن  بعد  االأوىل  احلزمة 

البحريني  ال�شارع  والذين يعربون عن نب�س 

االقت�شاد  على  باحلفاظ  املواطنني  ومطالبات 

وظائفهم  يف  با�شتمرارهم  حقوقهم  وحماية 

نتيجة  لتجارتهم  خ�شارتهم  وعدم  احلالية 

لفريو�س  العاملي  لالنت�شار  احلايل  الو�شع 

البحرين  فريق  و�شعي  »كوفيد-19«  كورونا 

برئا�شة �شاحب ال�شمو امللكي االأمري �شلمان بن 

االأعلى  القائد  نائب  العهد  اآل خليفة ويل  حمد 

النائب االأول لرئي�س جمل�س الوزراء وجهودهم 

الوطنية ملنع انت�شار الفريو�س وتعزيز الوعي 

املجتمعي ملكافحته.

واأعرب النائب الذوادي عن تفاوؤله باإقرار 

تعزيز  على  ترتكز  ذكية  اقت�شادية  حزمة 

يف  اال�شتثمار  وفر�س  الوطني  االقت�شاد 

الرقمي  واالقت�شاد  والبحوث  ال�شحي  القطاع 

نظًرا للفر�س الكبرية اأمام هذه القطاعات عاملًيا 

حتتية  بنية  من  البحرين  متلكه  ما  مقابل  يف 

لقيادة  موؤهلة  وطنية  وكوادر  متقدمة  رقمية 

هذا القطاع، مما �شيجعل البحرين يف م�شاف 

الدول املتقدمة يف العامل واأحد اأبرز دول االأقليم 

يف هذا املجال.

احلزمة  تكون  اأن  املتوقع  من  اإنه  وقال 

الوقت  ويف  ا�شتثمارية  روؤية  ذات  اجلديدة 

املواطنني  ووظائف  لالقت�شاد  حماية  نف�شه 

املنتفعة  خا�شة  القطاعات  جلميع  تكون  ولن 

عليها  تنعك�س  ومل  احلالية  االأزمة  من 

الظروف احلالية خل�شو�شية عملها وارتباطه 

غلقها  يتم  مل  والتي  احليوية  بالقطاعات 

ملكافحة فريو�س  االحرتازية  االإجراءات  �شمن 

كورونا.

اأهمية  اإىل  الذوادي  عبداهلل  النائب  ودعا 

خالل  من  كورونا  لفريو�س  البحرين  جتاوز 

الوعي املجتمعي وااللتزام باالإجراءات الوقائية 

التي ت�شدر عن اجلهات ال�شحية، اإذ اأنه واجب 

هذه  ت�شتمر  ال  كي  ومقيم؛  مواطن  كل  على 

االأزمة ملدة طويلة ويكون �شررها على الدولة 

واملجتمع على حد �شواء.

ت�صتهدف القطاعات الأكرث ت�صرًرا.. الذوادي:

موؤ�صرات حلزمة اقت�صادية ذكية ذات روؤية ا�صتثمارية

موؤكدين وجود 3716 موظًفا اأجنبًيا يف الوزارة 

نواب يطالبون بتوظيف البحرينيني مكان الأجانب يف وزارة الرتبية والتعليم

حمرر ال�شوؤون الربملانية:

�شلمان  وعبدالنبي  ال�شالح  عبا�س  النواب ممدوح  من  كل  تقدم 

البناء،  اأحمد  وعمار  ها�شم  فالح  و�شيد  العبا�شي  عي�شى  وحممد 

وزارة  االأجانب يف  مكان  البحرينيني  توظيف  ب�شاأن  برغبة  باقرتاح 

الرتبية والتعليم. 

اأن  اإىل  ال�شالح  ممدوح  النائب  اخلدمات  جلنة  رئي�س  واأ�شار 

املوؤهلني  فتوظيف  العامة،  امل�شلحة  العتبارات  جاء  برغبة  االقرتاح 

البحرينيني بدالً من الكوادر غري البحرينية �شيوؤدي اإىل تقليل البطالة 

وتكد�شها يف �شفوف الكفاءات املوؤهلة من البحرينيني ولرفع ن�شبة 

تنمية  يف  املواطن  دور  تعزيز  اإىل  �شيوؤدي  مما  الوظائف،  بحرنة 

التعليم وتعميق اأهميته الوطنية. 

لتمكينها  الوطنية  بالكفاءات  يهتم  املقرتح  اأن  ال�شالح  واأ�شاف 

الوطنية  النه�شة  يف  الرئي�س  الدور  تقلد  يف  االأولوية  واإعطائها 

�شينعك�س  االأهمية  البالغ  االأمر  وهذا  م�شوؤوليته،  وحتمل  للتعليم، 

البطالة وحتقيق قفزة  اإيجاًبا على مملكة البحرين يف التخل�س من 

البحرين  الذي قطعته مملكة  التاريخي  االمتداد  تتما�شى مع  نوعية 

وهو مرور 100 عام من التعليم النظامي والذي ال ي�شمح للمجال 

فالكفاءات  نق�شها.  ل�شد  للوافدين  حاجة  وجود  عن  التحدث  يف 

البحرينيية موؤهلة وقادرة وغري عاجزة عن �شد اأي نق�س اأو حاجة. 

للعن�شر  املطلقة  االأولوية  اإعطاء  اإن  ال�شالح  النائب  وقال 

الدولة  ميزانية  تتكبدها  التي  املالية  التكاليف  �شيقلل  البحريني 

جراء توظيف الوافدين والتي تقدر �شنوًيا ن�شبتها ما ال يقل عن  50 

مليون دينار بحريني، واإن اإعطاء البحريني االأولوية هو حق وطني 

الثاين من  الف�شل  املادة رقم )11( من  اإىل  ا�شتناًدا  اأ�شيل  د�شتوري 

والتي  املدنية  اخلدمة  قانون  يف   2010 ل�شنة   )48( رقم  قانون 

تن�س على اأولوية املواطن؛ فال توظيف للوافدين اإال يف حالة التعذر 

البحرينيني  بغري  الوظيفة  »�شغل  البحريني  البديل  على  احل�شول 

التعاقد يف حالة تعذر احل�شول على املر�شحني البحرينيني  بطريق 

الذين ي�شتوفون �شروط �شغل الوظيفة املطلوبة«. 

وقد اأ�شار رئي�س جلنة اخلدمات النيابية ممدوح ال�شالح اإىل اأن 

هناك عدًدا هائالً للموظفني االأجانب يف الوزارة والبالغ قدره 3716 

موظًفا وافًدا كما ورد يف اإجابة وزير الرتبية والتعليم ماجد بن علي 

النعيمي على �شوؤال وجهه اإليه النائب ممدوح ال�شالح. 

يف  البحرين  مبملكة  التعليم  بحرنة  اإن  ال�شالح  ممدوح  وقال 

العاطلني  تكد�س  وا�شًعا حلل  �شيوفر جماالً  واخلا�س  العام  القطاع 

اأنه ميتلك �شجالً كبرًيا من  البحرينيني عن العمل، واأ�شاف ال�شالح 

يف  العمل  عن  عاطلني  موؤهلني  بحرينيني  خلريجني  الذاتية  ال�شري 

وزارة  نفقة  على  للجامعات  مبتعثني  وكانوا  التخ�ش�شات  خمتلف 

الرتبية والتعليم يف حني اأن وزارة الرتبية الزالت اأكرب وزارات الدولة 

فعلية  خطوات  تتخذ  مل  الوزارة  واأن  االأجانب  للموظفني  احلا�شنة 

اأن  علًما  بالبحرينيني،  وا�شتبدالهم  لتقلي�س عددهم  جادة ووا�شحة 

فراغ  لوجود  مربر  يوجد  فال  عام   100 عليه  مر  النظامي  التعليم 

البتعاث  بحريني  دينار  مليون   12 تنفق حوايل  فالوزارة  ي�شد؛  مل 

البحرينيني يف خمتلف التخ�ش�شات، واأن عدد املبتعثني املوؤهلني من 

اخلريجيني البحرينيني العاطلني عن العمل قادر على تغطية حاجة 

الوزارة يف خمتلف التخ�ش�شات. 

وقد قدَّم اخلريجون البحرينيون املوؤهلون العاطلون عن العمل 

منا�شدة والتما�ًشا ل�شاحب ال�شمو امللكي االأمري خليفة بن �شلمان اآل 

اخلريجني  ملف  حلل  املوقر  الوزراء  رئي�س  الوزراء  رئي�س  خليفة 

مب�شتوى  الئقة  عمل  فر�س  لتوفري  العمل  عن  العاطلني  املوؤهلني 

التعليمي  القطاع  االأجانب يف  املوظفني  موؤهالتــهم والإحاللهم مكان 

وم�شتقرة  كرمية  حياة  لتوفري  البحرين  واخلــا�س مبملكة  العــام 

لهم والأ�شرهم. ممدوح �ل�سالح

 ح�صاد اأ�صئلة النواب: الوزير خلف الأكرث 

ن�صيًبا من الأ�صئلة.. و»اخلارجية« و»الإعالم« الأقل

حمرر ال�شوؤون الربملانية:

اأظهرت اإح�شائية لالأمانة العامة ملجل�س النواب اأن وزير االأ�شغال و�شوؤون البلديات 

اأع�شاء جمل�س  اأ�شئلة  من  االأكرب  الن�شيب  العمراين ع�شام خلف ح�شل على  والتخطيط 

النواب يف الف�شل الت�شريعي احلايل )خالل دوري االنعقاد االأول والثاين(، اإذ كان ن�شيبه 

48 �شوؤااًل برملانًيا، مبعدل 3.5 �شوؤال لكل �شهر من االأ�شهر الـ14 التي التاأم فيها جمل�س 

النواب، حيث ال جتيز الالئحة الداخلية توجيه اأ�شئلة برملانية يف االإجازة الت�شريعية.

وجاء يف املرتبة الثانية وزير االإ�شكان با�شم احلمر والذي حظي بـ34 �شوؤاالً برملانًيّا، 

14 منها يف دور االنعقاد االأول، و20 منها يف الدور الثاين والذي انتهى ال�شهر املا�شي.

اأما املرتبة الثالثة، فكانت من ن�شيب وزيرة ال�شحة فائقة ال�شالح، والتي ُوّجه لها 

29 �شوؤاالً برملانيًّا يف الف�شل الت�شريعي احلايل، 10 منها يف الدور االأول، و19 يف الدور 

الثاين، واقرتب منها وزير العمل والتنمية االجتماعية جميل حميدان، والذي كان ن�شيبه 

والبطالة  العمل  �شوق  وم�شكالت  ق�شايا  كان حول  منها  الكثري  �شوؤااًل،   27 االأ�شئلة  من 

وحقوق العمال.

فيما مل يح�شل وزيرا اخلارجية واالإعالم �شوى على �شوؤال واحد فقط لكل منهما، ومل 

ُيوّجه لوزير النفط �شوى �شوؤالني برملانيني، ولوزير املوا�شالت 7 اأ�شئلة برملانية.

وبلغ جمموع االأ�شئلة الربملانية التي ُوجهت للوزراء خالل دوري االنعقاد املا�شيني 

238 �شوؤااًل، منها 75 �شوؤااًل يف دور االنعقاد االأول، و163 �شوؤااًل يف دور االنعقاد الثاين.

�صمن 39 �صوؤالً ُوّجه اإىل 11 وزيًرا.. بزيادة تعادل اأكثـر من �صعفي عددها يف الدور الأول.. 

60% من اأ�صئلة »اأع�صاء ال�صورى« تناولت قطاعات »ال�صحة والعمل والقت�صاد«
بلغ عدد االأ�شئلة التي تقدم بها اأع�شاء جمل�س ال�شورى 

الت�شريعي اخلام�س  الف�شل  من  الثاين  االنعقاد  دور  خالل 

ال�شحة  قطاعات  يف  االأ�شئلة  ن�شبة  وبلغت  �شوؤااًل،   39

املقدمة  االأ�شئلة  جمموع  من   %  60 والعمل  واالقت�شاد 

للحكومة، وبواقع 20% لكل قطاع.

ن�شبة 40% على 7 قطاعات هي قطاع  توزعت  وفيما 

والتجارة  والكهرباء  واملوا�شالت  واالإ�شكان  الرتبية 

القطاع  من  لكل  واحد  �شوؤال  بواقع  والعدل،  والبلديات 

العدل،  ووزارة  االإ�شكاين  والقطاع  واملوا�شالت  الرتبوي 

التجارة  لوزارة  اأ�شئلة  و3  الكهرباء  لوزارة  و�شوؤالني 

وال�شناعة وال�شياحة و6 اأ�شئلة لقطاع البلديات واالأ�شغال، 

فقد حقق جمل�س ال�شورى قفزة كبرية يف عدد االأ�شئلة بني 

الدور  يف  االأ�شئلة  عدد  بلغ  حيث  والثاين  االأول  الدورين 

االأول من الف�شل الت�شريعي اخلام�س 11 �شوؤاال، بينما بلغت 

االأ�شئلة يف دور االنعقاد الثاين من الف�شل ذاته 39 �شوؤاال، 

وذلك بزيادة ثالثة اأ�شعاف اأ�شئلة الدور االأول تقريبا. 

وت�شمنت االأ�شئلة التي قدمت من قبل اأ�شحاب ال�شعادة 

العمل  االقت�شادي وقطاع  بالقطاعني  يتعلق  فيما  االأع�شاء 

البحرين  م�شرف  رقابة  عن  الت�شاوؤل  �شملت  اأ�شئلة،   8

املركزي على البنوك واملوؤ�ش�شات املالية، واجلهاز الوطني 

لالإيرادات، اإىل جانب اإجراءات �شري العمل اإلكرتونيا خالل 

ال�شرائب،  ومو�شوع  ال�شحية،  اخلدمات  مزودي  مراجعة 

الورقية  والعمالت  االجتماعي،  التاأمني  قانون  عن  ف�شالً 

اخلدمات  بع�س  ر�شوم  واإلغاء  املالية،  والتكنولوجيا 

احلكومية، وال�شناديق التقاعدية.

العمل  قطاع  اإىل  توجيهها  مت  التي  االأ�شئلة  عدد  اأما 

�شملت  اأ�شئلة،   8 اأي�شا  عددها  فكان  االجتماعية  والتنمية 

ذوي  وبطاقة  االإ�شارة  لغة  مرتجمي  عن  بيانات  طلب 

جانب  اإىل  املرنة،  الفيزا  لقرار  االقت�شادي  واالأثر  االإعاقة، 

�شوق  يف  املطلوبة  التخ�ش�شات  الختيار  املهني  االإر�شاد 

م�شكلة  ملعاجلة  الوطنية  اخلطة  عن  والت�شاوؤل  العمل، 

العمالة ال�شائبة، واإخ�شاع العامل االأجنبي للفح�س، ف�شالً 

العمل  وت�شاريح  للطفولة،  الوطنية  االإ�شرتاتيجية  عن 

املرنة.

ا، وبواقع  اأ�شئلة اأي�شً كما حاز القطاع ال�شحي على 8 

وزير  اإىل  و�شوؤالني  ال�شحة  وزيرة  اإىل  موجهة  اأ�شئلة   6

الدفاع ب�شاأن م�شت�شفى امللك حمد وال�شمان ال�شحي، تناول 

من خاللها اأ�شحاب ال�شعادة اأع�شاء املجل�س جتهيز مركز 

ديلزة ملر�شى الف�شل الكلوي واإمكانية اال�شتفادة من االأطباء 

امل�شت�شفيات اخلا�شة، ونق�س  العاملني يف  واال�شت�شاريني 

االأدوية  عن  الت�شاوؤل  جانب  اإىل  الكلوي،  الغ�شيل  اأجهزة 

ال�شحة  وزارة  وميزانية  املوا�شفات،  مع  تتطابق  ال  التي 

بخ�شو�س  املوجه  ال�شوؤال  عن  ف�شالً  االأدوية،  ونق�س 

فايرو�س كورونا.



�أطباء  رئي�س  �لعايل  ح�سن  �لدكتور 

�ل�سدرية  �لأمر��س  بوحدة  مقيمني 

�أنه  �أكد  �ل�سلمانية  مب�ست�سفى  و�لتنف�سية 

بدقة  ت�سري  معطيات  �أو  بيانات  توجد  ل 

برك  ماء  عرب  �لفريو�س  �نتقال  مدى  �إىل 

�لأكرب  �لقلق  �أن  �إىل  نّبه  �أنه  �إل  �ل�سباحة، 

�لآخرين  بالأ�سخا�س  �لت�سال  يف  يكمن 

�أحو��س  حميط  ويف  �ل�سباحة  �أثناء  يف 

ينت�سر  تنف�سي  فالفريو�س  �ل�سباحة، 

مالم�سة  �أو  و�لعط�س  �ل�سعال  خالل  من 

مع  �ل�سباحة  فاإن  وبالتاأكيد  �لأ�سطح، 

جمموعة من �لأ�سخا�س لن يحقق »�لتباعد 

جميع  على  خطًر�  ي�سّكل  ما  �لجتماعي«، 

ا �إذ� ما كان  مرتادي هذه �مل�سابح، خ�سو�سً

�أحدهم م�ساًبا بالفريو�س فاإن �إمكانية نقله 

�إىل �آخرين و�ردة جًد�، لذ� فمن �لو��سح �أنه 

مر�سى  ي�سم  �سباحة  حو�س  يف  كنتم  �إذ� 

بال �أعر��س مثالً، ومل�سو� �لأ�سطح يف حميط 

ميكن  �لطاولت،  �أو  كالكر��سي  �مل�سبح 

ل  نف�سه  �ملاء  لكن  �لعدوى،  �نتقال  عندها 

ي�سّكل خطًر�.

وحول ن�سائحه لأ�سحاب �ل�سرت�حات 

»�أو�سي  �لعايل:  د.  قال  وللمرتادين، 

بها  �للتز�م  يجب  �لتي  �لعامة  بالن�سائح 

عموًما:

على  �لربكة  مرتادي  �قت�سار   -1

�أي  خمالطة  دون  فقط،  �مل�سّغرة  �لعائلة 

�أفر�د من �خلارج.

وبعد  دخوله  قبل  �ملكان  تعقيم   -2

�لنتهاء منه.

�مل�سبح  وتعقيم  �ملاء  تبديل   -3

منا�سبة حتافظ  بكميات  �لكلور  و��ستخد�م 

على �ملاء«.
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د. حمدة الن�سمي

»اأم هارون« ال يدعو للتطبيع ونعد جزًءا ثانًيا للم�سل�سل.. 

»االأيام« يف منزل �سعاد علي: »بيتوتية« والكورونا مّنى مواهبي

وخالل زيارة »�لأيام« لها يف �ملنزل، قالت �لفنانة 

ب�سبب  كثرًي�  له  و�أ�ستاق  �ملنزل  »�أحب  علي:  �سعاد 

�آثار فريو�س كورونا  ظروف عملي و�لت�سوير. ومن 

وهي  لها  �أ�ستاق  �لتي  �لعادة  كر�ست  �أنها  �لإيجابية 

�لقر�ءة  و�أحــب  بيتوتية  فاأنا  �ملنزل،  يف  �جللو�س 

و�إعد�د �لطعام«.

قالت  �لكورونا،  ب�سبب  حياتها  يف  �لتغيري  وعن 

علي: »تغري كل �سيء يف حياتنا، ل �أ�ستطيع �أن �قول 

�سرنا  �لإيجابية.  �لأ�سياء  بع�س  هناك  لكن  لالأف�سل 

نلب�س  نخرج  وعندما  �ملنزل،  من  قليالً  �إل  نخرج  ل 

كل  يف  ير�فقنا  �ملعقم  و�أ�سبح  و�لقفاز�ت،  �لكمامات 

مكان«.

وتابعت: »�أ�سبحنا ننظف كل �سيء حتى �لفو�كه 

�لو�سو��س بحيث  �أكرث من مرة، و�قرتبنا من  ننظفها 

ل ن�ستطيع �أن نلم�س �سيئا دون �لغ�سل �أو �لتعقيم«.

بع�س  منى  �ملنزل  يف  جلو�سها  �أن  �إىل  و�أ�سارت 

يف  �ل�سغرية  �حلديقة  رعاية  مثل  عندها  �لهو�يات 

باقات  �سنع  يف  ا  �أي�سً فنانة  منها  وجعل  منزلها 

و�أمار�س  �جلميلة،  بلوزتي  »�أعتني  وتقول:  �لزهور. 

جًد�،  طويالً  وقتي  و�أ�سبح  �لد�خل،  يف  �لريا�سة 

لذلك �أُعد �لطعام؛ �إذ �إن مذ�ق طعامي وطبخي حديث 

�أنو�عها  بكل  )�ل�سالونات(  بعمل  فا�ستهرت  �لعائلة، 

و�أي�سا �ل�سوربة«.

مفهوم  »تغري  �سعاد:  قالت  �ل�سلبية،  �لآثار  وعن 

�لزيار�ت لدينا وتغريت بع�س �لعاد�ت، ولالأ�سف منذ 

ما يقارب �ل�سهرين مل �أذهب �إىل �أمي، فاأنا فعالً ��ستقت 

لالأ�سدقاء  زيار�تي  ا  �أي�سً و�نتهت  �لد�فئ.  حل�سنها 

و�سائل  طريق  عن  فقط  �أ�سبح  و�لتو��سل  و�لأهــل، 

�لتو��سل«.

�أثار  و�لذي  هارون«  »�أم  �لأخري  م�سل�سلها  وعن 

�سجة كبرية يف �لعامل �لعربي، �أكدت �أن »�أم هارون 

�خلليجية  �لدر�ما  على  جديدة  و�أطروحة  فكرة  هو 

�ملو�سوع،  هذ�  طرح  يف  جًد�  كبرية  جر�أة  فيه  وكان 

حياة  ولالأ�ستاذة  �لعمل  هذ�  ملوؤلفي  �لتحية  و�أوجه 

�لفهد �لتي قادت هذ� �لعمل«.

�أثار �سجة كبرية ولكننا  وتابعت »نعم �مل�سل�سل 

لنا عدم �لرد لآخر يوم من  نحن �لتزمنا �ل�سمت وف�سّ

�لعمل، لكي يرى �لنا�س بعينهم �حلقيقة«. 

�أن �مل�سل�سل ل يدعو للتطبيع  و�أ�سافت »�حلقيقة 

خمتلف  بني  �لتعاي�س  م�ساألة  فقط  يو�سح  وكان 

فالبحرين  �لبحرين،  و�أبرزها  �خلليج  يف  �لديانات 

�ملنطقة  للتعاي�س يف  و�ملتميز  �لفريد  �لنموذج  ت�سكل 

ا  حيث كانت ول ز�لت �لكني�سة بجانب �مل�سجد و�أي�سً

و�سحنا  فقط  نحن  لذلك  يهودي،  معبد  �أقدم  لدينا 

م�ساألة �لتعاي�س يف �خلليج ول يوجد �أي فرق«. 

�سخ�سيتي  »كانت  قالت  �لعمل  يف  دورها  وعن 

يف �لعمل جد� جميلة وهي هند )�لتي تعمل �لنذور(، 

وهذ� يج�سد بع�س �ل�سخ�سيات �حلقيقية يف جمتمعنا 

�لتي توؤمن بالنذور وغريها من �لأمور. وهناك جو�نب 

كثرية يف �سخ�سية )هند( مل ي�ستطع �ملخرج �إظهارها. 

ونحن ب�سدد �لإعد�د جلزء ثاٍن من �لعمل«.

�سعاد علي اأثناء حديثها لـ»الأيام«

ماذا لو عمل 

االأطباء »على قد املعا�س«؟

رمبا  اخلاطرة،  هذه  كتابة  يف  كثريًا  ترددت 

لأنني قد اعتدت اأن اأ�ستمع للنا�س واأقدم لهم يد 

تفا�سيل  اأو  م�ساعري  م�ساركة  اأاألف  ومل  العون 

حياتي لأحد. ا�ستوقفني كثريًا اأحد التعليقات يف 

بو�ست »اإن�ستقرام«، وكان حمتوى التعليق: »ترى 

راتب  وياخذون  موظفني  الدكاتره  �سغلهم..  هذا 

ماله داعي ال�سكر.. ول هم متطوعني«. 

غالبًا األتم�س الأعذار ملن يخطئ، وعلى الأغلب 

طبيب،  كلمة  تعني  ماذا  يعلم  ل  التعليق  �ساحب 

ورمبا له جتربة �سيئة جعلته يحمل نظرته تلك، 

من  كغريهم  لي�سوا  الطباء  اأن  يعلم  ل  بالتاأكيد 

الثانية  عند  العمل  اأماكن  يغادرون  املوظفني، 

والربع ك�سائر املوظفني.

عندما  الأقارب  اإحدى  بتعليق  تعليقه  ذكرين 

لحظت تغيّب زوجي عن اأغلب التجمعات العائلية، 

فزوجي جراح عظام يعمل منذ ما يقارب 17 عاًما، 

تعودت منذ اأن ارتبطت به، اأن اأتفهم طبيعة عمله 

اأ�ستمتع  ولزلت  به،  يقوم  ما  على  واأ�سجعه  بل 

عندما اأ�ساأله عند رجوعه من مناوبة طويلة متتد ملا 

يزيد عن 24 �ساعة »�س�سويت اليوم من عمليات؟«

املراأة  تلك  عالج  كيف  يخربين  وهو  اأ�ستمتع 

امل�سنة التي احتاجت اإىل تبديل مف�سلها بعد اآلم 

مزمنة جعلتها طريحة الفرا�س، اأو كيف حاول مع 

م�سكني  لعامل  مبتورة  يد  اإرجاع  الطبي  الفريق 

كانت  الور�سات.  اإحدى  يف  باخلطاأ  يده  قطعت 

ت�ساأل: »ملاذا يتغيب عن معظم التجمعات؟ ا�ستقنا 

لوجوده!« فهو ك�سائر زمالئه اجلراحني يعملون 

ملا يقارب 80 �ساعة اأ�سبوعيًا بني الدوام ال�سباحي 

خمت�سة  طبيبة  فاأنا  نف�سي  عن  اأما  واملناوبات، 

بال�سحة النف�سية اأعمل بنظام جزئي وعقد موؤقت 

�سنوي.

يقارب  ما  اإىل  ذاكرتي  التعليق  ذلك  اأرجع 

»علياء«  بناتي  باأ�سغر  حامالً  كنت  اأ�سهر،   7
املحدد  املوعد  قبل  قي�سرية  بعملية  ولدتها  التي 

اآخر يوم قبل  اإىل  ب�سهر فكنت على راأ�س الدوام 

العملية، لزلت اأذكر ممر�ساتنا العزيزات الثالث 

بعد  ما  بغرفتي يف جناح  لزيارتي  عندما جاوؤوا 

الولدة، اأذكر اأين كنت لزلت حتت تاأثري )البنج( 

فقلت لإحداهن »ات�سلي لفالن وفالنة مر�ساي.. 

اأظن  مل  لأين  روؤيتهم  عن  اأعتذر  اأين  اأخربيهم 

بع�س  لتاأجيل  و�ساأ�سطر  املوعد  قبل  �ساألد  اأين 

قد  التي  واهتمامي  ردي  من  فتعّجبت  املواعيد« 

تراه »مبالًغا« جتاه مر�ساي.

هل يعلم �ساحب التعليق على »اإن�ستقرام« اأن 

كثريًا من الأطباء يعملون بعقود �سنوية موؤقتة، و 

يف بع�س املوؤ�س�سات الطبية احلكومية ل يحظون 

الأمومة  واإجازات  املر�سية  الإجازات  بحق 

و�ساعات الرعاية لالأمهات؟ هل يقدر كمية ال�سغط 

نتيجة  له  يتعر�سون  الذي  واجل�سدي  النف�سي 

طبيعة عملهم وتعر�سهم ملختلف املخاطر ال�سحية 

مع  الظروف  جميع  حتت  املبا�سر  لعملهم  نظًرا 

خمتلف املر�سى وعلى مدار ال�ساعة؟ ماذا لو �سح 

قوله »وعمل الأطباء على قد الراتب«!؟

نحن عزيزي نكدُّ يف العمل لرنى نتيجة عملنا 

تثمر اأمام اأعيننا، فكم من يد ارتفعت دعاًء لطبيب 

تباعد عن عائلته يف �سبيل تقدمي العالج ملحتاجيه، 

الطبي  الكادر  عمل  ب�سبب  تغريت  حياه  من  وكم 

باإخال�س وتفاٍن ولو كان ذلك على ح�ساب �سحة 

الطبيب ووقت عائلته.

يف هذه الأيام بالذات، ويف خ�سم هذه اجلائحة 

التي قلبت موازين احلياة راأ�ًسا على عقب.. يبدو 

وا�سًحا دور الأطباء املتفاين يف اخلطوط الأمامية 

ملحاربة »كورونا« وما ذلك عن الأعني والنفو�س 

ببعيد.

ولعل كلمة �سيدي �ساحب اجلاللة امللك حمد 

قلوبنا  على  بل�سًما  كانت  خليفة  اآل  عي�سى  بن 

والنفي�س  الغايل  بذل  اأجل  من  لت�سجعينا  وداعًما 

يف �سبيل خدمة الإن�سان والإن�سانية.

ت�سوير- �إميان �ل�سرييف

من�سور �ساكر:

اأكدت الفنانة البحرينية القديرة �سعاد علي، اأنها امراأة بطبيعة حالها 

بيتوتية، واأن ظروف عملها جعلها ت�ستاق للمنزل واجللو�س فيه، واأن 

كثرية.  اإيجابية  اآثار  وله  حياتها  عاداتها ومنط  من  الكثري  غرّي  كورونا 

وقالت اإن م�سل�سل »اأم هارون« عمل جريء جًدا واأطروحة جديدة على 

التعاي�س  الدراما اخلليجية ول يدعو نهائيًا للتطبيع، بل يو�سح حقيقة 

يف اخلليج بني خمتلف الديانات. وك�سفت الفنانة اأنهم ي�ستعدون جلزء 

ثاٍن من العمل.

برك السباحة تحت المجهر

فقد  �ل�سباحة  برك  �أ�سحاب  �أما 

�لقانون  فهم  يف  �ختالفهم  و��سًحا  بد� 

�ل�سادر مع بد�ية �أزمة كورونا، �لقا�سي 

�لتاأجري،  مز�ولة  من  �مل�سابح  مبنع 

دينار  �آلف   5 غر�مة  و�سع  و�لذي 

�لربك-،  �أ�سحاب  بح�سب   - للمخالفني 

فمنهم من قال �إن �لقر�ر �جلديد بالعودة 

�لتدريجية للحياة �لطبيعية ي�سمح لهم 

وقد  بهم،  �خلا�سة  �ل�سباحة  برك  بفتح 

قام بع�سهم فعلًيا بفتحها وتاأجريها.

جا�سم  �لعاليل  ��سرت�حة  مالك  �أما 

ملتزًما  يز�ل  �أنه ل  �إىل  �أ�سار  فقد  �ملاجد 

تو�سيح  ي�سدر  حتى  �لإغالق  بقر�ر 

�إليه  ر�سمي، فالو�سع �ل�سحي بالن�سبة 

بالقانون يف ظل هذ�  �أولوية، و�للتز�م 

�لو�سع هو �ملنطلق للخروج من �لأزمة.

و�أ�ساف �ملاجد �أن ماّلك �ل�سرت�حات 

وبرك �ل�سباحة مل يبُد لهم بو�سوح هل 

وتاأجريهم  فتحهم  مينع  �لقانون  ماز�ل 

�لتدريجية  �لعودة  �أن  �أم  ل�سرت�حاتهم، 

جعلهم  ما  ي�سملهم؟!  �لطبيعية  للحياة 

وجود  دون  �لقانون  عن  يت�ساءلون 

ذ�ته  �لوقت  ويف  و��سحة،  �إجابات  �أي 

و�ساليهات  منتجعات  عرو�س  نرى 

وبرك �ل�سباحة، فهل ميكننا �لعودة �إىل 

ممار�سة �أن�سطتنا؟ وما هي �ل�سرت�طات 

�سيء  فال  �لربكة؟  يف  تو�فرها  �لالزم 

�لوقت  هذ�  يف  ياأتي  وت�ساوؤلنا  و��سح، 

برك  يف  �لعمل  ذروة  ميثل  �لذي 

�ملقبلة  �لأربعة  �لأ�سهر  وهذه  �ل�سباحة، 

ب�سرعة  مطالبني  �لعمل،  »مو�سم«  ُتعد 

ل  حتى  و��سرت�طاتها  �لعملية  تنظيم 

بلغت  و�لتي  �أمو�لنا  من  �ملزيد  نخ�سر 

دينار   4500 يقارب  ما  �سهر  كل  يف 

بحريني.

د. ح�سن العايل

جا�سم املاجد

م�سطفى ال�ساخوري:

ُقبَيل اأيام من دخول ف�سل ال�سيف، ومع ارتفاع درجات احلرارة خالل هذه الأيام، تكون 

ا مع فرتة »كورونا«،  ال�سواطئ وامل�سابح اإحدى »املغريات« التي ينجذب اإليها النا�س خ�سو�سً

حيث ل برامج ترفيهية، ول خروج من املنازل اإل لل�سرورة.

التوا�سل  و�سائل  على  نقا�سات  وا�ستعال  التاأجري  حركة  يف  ن�ساًطا  ر�سدت  »الأيام« 

الجتماعي، من هنا يت�ساءل العديد من النا�س عن برك ال�سباحة وهل تعد م�سدًرا من م�سادر 

نقل فريو�س »كورونا« اأم اأنها اآمنة؟ وما هي ال�سرتاطات الواجب توافرها يف امل�سابح والتي 

يجب اأن يلتزم بها مرتادوها؟

فعالً  يتجهون  اأ�سبحوا  النا�س  من  العديد  اأن  ال�سباحة  برك  اأ�سحاب  اأكد  جانبهم،  من 

ال�سباحة عرو�سات  برك  العديد من  تقدمي  »الأيام«  اخلا�سة، كما لحظت  الربك  حلجوزات 

ح�سرية لت�سجيع النا�س على حجز ا�سرتاحاتهم، ويف الوقت نف�سه بقي اخلوف حاجًزا عند 

اآخرين اأمام الإقدام على تلك اخلطوة التي قد ت�سبّب خماطر �سحية يف زمن »الكورونا«.

د. ح�سن العايل يجيب عن ال�سوؤال: 

هل تنقل برك ال�سباحة فريو�س كورونا؟

اأ�سحاب اال�سرتاحات: م�ستعدون لتطبيق اال�سرتاطات 

الالزمة.. ونتلقى ع�سرات طلبات احلجوزات كّل يوم

مابعد الكورونا سنعود بقوة، بشخصيات قيادية ومُحنكة أكثر
وسيُحكى بأننا ضمن #فريق_البحرين الذي يحمي مجتمعه ووطنه

وينجز في وظيفته عن بُعد سيستقر العالم حتمًا ويتغير كل شيء لألفضل
دالل عبداهللوداعًا لحياة ما قبل الكورونا



ق��در رئيس لجنة األس��واق التجاري��ة بغرفة 
تجارة وصناعة البحرين عبدالحكيم الشمري، 
خس��ائر االقتصاد المحلي بنح��و 500 مليون 
دينار ج��راء إغالق جس��ر الملك فهد بس��بب 

تداعيات فيروس كورونا )كوفيد19(. 
وأوضح أن الجسر يتدفق من خالله يوميًا أكثر 
من 50 ألف مس��افر يس��تخدمونه للس��ياحة 
والدراسة والعمل والتبضع مما حرم اقتصاد 
البحري��ن والمملكة العربية الس��عودية من 
مئ��ات الماليي��ن م��ن الدناني��ر على ش��كل 
إيرادات تتدفق لشراء سلع وبضائع وخدمات 
فندقية وسياحية وخدمات مطاعم وسفر عبر 

مطار البحرين الدولي.
للس��عوديين  التس��وق  حرك��ة  وتش��كل 
والوافدين من الس��عودية أكثر من 50% من 
دخل المجمعات التجارية الرئيسة بالبحرين. 

كشف المساعد الفني لقائد الخدمات الطبية 
الملكي��ة العمي��د طبيب عب��داهلل درويش، 
ع��ن تب��رع 200 ش��خص م��ن المتعافين 
من في��روس كورونا »كوفي��د19«، ببالزما 
النقاهة، للمس��اهمة في مس��اعدة الحاالت 
القائمة الذين يعانون من أعراض ش��ديدة 
أو م��ن هم تح��ت العناي��ة المرك��زة، بعد 
اإلع��الن عن فاعلي��ة بالزم��ا النقاهة كأحد 

العالجات المستخدمة للحاالت القائمة.
وأضاف، أن بالزما النقاهة، جاءت في س��ياق 
دراس��ة س��ريرية هي األولى من نوعها في 
المملكة، والتي تقوم بها الخدمات الطبية 
الملكي��ة لقوة دفاع البحري��ن بقيادة اللواء 

بروفيسور الشيخ خالد بن علي آل خليفة.
من جانب آخر، أعلنت وزارة الصحة عن وفاة 
5 ح��االت بفي��روس كورونا أم��س إحداهما 
لمواطن 85 عام��ًا، واألخرى لوافد 54 عامًا، 
فيما أعلن��ت الحقًا عن وفاة حالتين أخرتين 
إحداهما لمواطن��ة 70 عامًا، واألخرى لوافد 
50 عام��ًا، والخامس��ة لمواط��ن 71 عام��ًا 
وبذلك يرتفع عدد الوفيات إلى 42 حالة منذ 
اإلعالن عن اكتشاف الفيروس في البحرين. 

 المقهوي: »البحرين لّول« حائط
صد أمام محاوالت التزييف الثقافي

w w w . a l w a t a n n e w s . n e t 16 صفحة   |   210 فلس
»شاملة الضريبة«

(CAWAN 630)رقم التسجيل   |

األولى بحرينيًا
و 16 عربــــــــــيًا

حسن الستري

مريم بوجيري
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تسجيل 514 حالة بالفيروس وتعافي 628

70٪ من مبيعات مجمعات البحرين للسعودين

1588 هنديًا يغادرون البحرين في 5 أيام
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وضع حجر 
 أساس 

 »وقف القرآن« 
 بـ 450

ألف دينار

أهل الخيــر

 في قرارين لولي العهد.. 
إعادة تشكيل »هيئة السياحة« و»البورصة«

صدر عن صاحب الس��مو الملكي األمير سلمان بن 
حم��د آل خليف��ة ولي العهد النائ��ب األول لرئيس 
مجل��س الوزراء ق��رار رقم )7( لس��نة 2020 بإعادة 
تش��كيل مجل��س إدارة هيئ��ة البحرين للس��ياحة 
والمع��ارض، وج��اء في الم��ادة األولى م��ن القرار 
»ُيعاد تشكيل مجلس إدارة هيئة البحرين للسياحة 
والمع��ارض برئاس��ة وزي��ر الصناع��ة والتج��ارة 

والسياحة«.
ويضم في عضويته، كال م��ن »الرئيس التنفيذي 
لمجل��س التنمية االقتصادي��ة، الرئيس التنفيذي 

لش��ركة طي��ران الخلي��ج، والنائ��ب األول لرئي��س 
مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين، ورئيس 
جمعية وكالء الس��فر والس��ياحة، ومحمد ش��ريف 
أحمدي-ممثل عن شركة ممتلكات، وقريش أحمد 

داداباي، ونورة نبيل الزين، وحمد راشد هالل«.
كما صدر عن صاحب الس��مو الملك��ي ولي العهد 
نائ��ب القائ��د األعل��ى رئي��س مجل��س التنمي��ة 
االقتصادي��ة ق��رار رق��م )1( لس��نة 2020 بإعادة 
تش��كيل مجل��س إدارة ش��ركة بورص��ة البحري��ن 

ش.م.ب. )مقفلة(.

ق��ال رئي��س قن��اة »البحري��ن ل��ّول« عيس��ى 
المقهوي إن القناة تعد مش��روعًا وطنيًا مهمًا 
للحفاظ على األرش��يف الغن��ي للبحرين، 
بجانب تعريف العال��م واألجيال القادمة 

على م��وروث وتاري��خ المملكة باعتب��اره حجر 
الزاوي��ة في وجه مح��اوالت التغيي��ر التاريخي 
والهجمات اإلعالمية وحائ��ط صد في وجه أي 

عامل لتغيير الهوية الوطنية والثقافية.

ألول مرة.. 5 وفيات بـ»كورونا« في يوم واحد
     200 متعافى من الفيروس يتبرعون ببالزما النقاهة

البحرين تفعل العقود 
التجارية إلكترونيًا يناير 2021

أصبح��ت البحرين أول دول��ة عربية تصادق عل��ى اتفاقية 
األمم المتحدة بش��أن استخدام الخطابات اإللكترونية في 
العق��ود الدولية التي س��تدخل حيز التنفيذ ف��ي البحرين 

يناير 2021. 
 وبهذا تكون المملكة الدولة ال�14 عالميًا التي تنضم إلى 
االتفاقية، للمساهمة في تمكين قطاعات جديدة لألعمال 
في االقتصاد الرقمي.وتزيل المعاهدة العقبات القانونية 
أم��ام توس��يع اس��تخدام االتص��ال اإللكترون��ي لتكريس 

االتفاقيات والعقود التي تم إبرامها في مراحل سابقة.

 البرلمانيون يمطرون 
وزير األشغال بـ44 سؤااًل

كش��فت إحصائيات صادرة من مجلسي النواب والشورى 
عن توجيه 44 س��ؤااًل لوزير األش��غال وشؤون البلديات 
والتخطيط العمراني عصام خلف من أعضاء المجلسين.
ووجه النواب لوزير األشغال 38 سؤااًل، فيما وجه أعضاء 

مجلس الشورى 6 أسئلة بدور االنعقاد الثاني.
وحل ف��ي المرتبة الثانية من حيث عدد األس��ئلة، وزير 
اإلسكان باس��م الحمر، بتلقيه 20 س��ؤااًل نيابيًا بالدور 
الثاني، مقارنة ب� 14 س��ؤااًل في الدور األول، فيما تلقى 

سؤااًل شوريًا واحدًا.
وحلت وزيرة الصح��ة فائقة الصال��ح بالمرتبة الثالثة، 

بتلقيها 19 سؤااًل نيابيًا و6 أسئلة شورية.

 »الغرفة«: نصف مليار دينار 
خسائر إغالق »الجسر« جراء »كورونا«

 مطالب بإقالة 
عمدة سياتل.. وترامب: 

اإلرهابيون يحرقون مدننا

5 آالف هجوم »خبيث« على 
الهواتف النقالة في البحرين

سيدة تسجن زوجها 5 سنوات 
لشرائه سيارة باسمها

سمو ولي العهد
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 عبداهلل بن أحمد: البحرين تشكل 
دعامة لحماية األمن البحري ومكافحة اإلرهاب

     سفراء االتحاد األوروبي: نعتز بعالقات الصداقة والتعاون مع البحرين
ق��ال وكي��ل وزارة الخارجي��ة للش��ؤون الدولية 
د.الشيخ عبداهلل بن أحمد آل خليفة إن البحرين 
بقي��ادة حضرة صاحب الجالل��ة الملك حمد بن 
عيس��ى آل خليفة عاهل البالد المفدى، تش��كل 
دعامة رئيسة ألمن واستقرار المنطقة، وحماية 
األمن البحري، ومكافحة اإلرهاب بكافة أشكاله 

والقضاء على مصادر تمويله.
ج��اء ذلك خ��الل اجتماعه، األحد، عب��ر االتصال 
اإللكترون��ي المرئ��ي، م��ع س��فراء دول االتحاد 
األوروب��ي المعتمدي��ن ل��دى المملك��ة، لبحث 
تعزي��ز العالقات بين الجانبي��ن، وتبادل الرؤى 

حول القضايا ذات االهتمام المشترك.
وخ��الل االجتم��اع، أعرب د.الش��يخ عب��داهلل بن 
أحمد آل خليفة عن اعتزازه بالش��راكة الوطيدة 
القائمة بي��ن البحرين ودول االتح��اد األوروبي 
والتي تستند إلى عالقات صداقة متينة وتعاون 

استراتيجي وثيق في مختلف المجاالت.
واستعرض أبرز اإلجراءات التي اتخذتها البحرين 
في سبيل تعزيز الحريات العامة والدينية ونشر 
التس��امح، باإلضافة إلى إنجاز منظومة حقوقية 
ش��املة في إطار دول��ة القانون والمؤسس��ات 

ومسيرة ديمقراطية متطورة.

ونوه د.الش��يخ عبداهلل بن أحم��د آل خليفة إلى 
التدابي��ر الوقائي��ة والعالجي��ة الت��ي اتخذتها 
البحري��ن م��ن أجل التص��دي لفي��روس كورونا 
)كوفيد 19( وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة، 
لضمان س��المة كافة المواطني��ن والمقيمين، 
داعي��ًا في ه��ذا الص��دد إلى وضع اس��تراتيجية 
عالمي��ة اس��تباقية لرص��د األوبئ��ة والك��وارث 

والوقاية منها.
من جانبهم، أعرب سفراء دول االتحاد األوروبي 
اعتزازه��م  ع��ن  البحري��ن  ل��دى  المعتمدي��ن 

وتقديره��م لم��ا وصلت إليه عالق��ات الصداقة 
والتع��اون مع المملك��ة من تط��ور ونماء على 

كاف��ة األصع��دة، متمنين للمملك��ة مزيدًا من 
التقدم واالزدهار.

استراتيجية عالمية 
استباقية لألوبئة 

والكوارث

 تعزيز الحريات
العامة والدينية 

ونشر التسامح

حصر مساكن العمالة 
الوافدة بالمحرق ترصد عدم 

االلتزام باإلجراءات الوقائية
باش��رت لجنة حصر مس��اكن العمالة الوافدة بمحافظة 
المحرق برئاسة نائب المحافظ العميد عبداهلل الجيران، 
وبحض��ور ع��دد من ممثل��ي الجه��ات المختص��ة بوزارة 
الصحة وهيئة الكهرب��اء والماء وبلدية المحرق ومديرية 
شرطة محافظة المحرق، عملها بالنزول الميداني أمس، 
لتفقد عدد من مس��اكن العم��ال بالمحرق، حيث رصدت 
عدة مخالفات متمثلة بعدم االلتزام باإلجراءات الوقائية 

لمنع تفشي فيروس كورونا.
كما ت��م رص��د مخالفات أخ��رى تمثلت ف��ي التوصيالت 
الكهربائية العش��وائية وتس��ريب مي��اه الصرف الصحي 
والبناء العش��وائي على األسطح، حيث تم اتخاذ اإلجراءات 
القانوني��ة واإلداري��ة والفني��ة الالزمة من قب��ل الجهات 

المختصة في حينها.

وليد صبري

 مغادرة 1588 هنديًا البحرين
في 5 أيام ضمن خطة »فاندي بهارات« 

أعلنت السفارة الهندية في البحرين عن »مغادرة 347 مواطنًا هنديًا 
بينهم طفل رضيع البحرين إلى دلهي وفيجاياوادا على متن طائرتين 
تابعتين لش��ركة »طيران الهند إكس��برس« أمس األحد، فيما غادر 
أمس األول، الس��بت، 367 مواطنًا هنديًا، بينهم 4 رضع، و15 س��يدة 
حوام��ل، البحرين، إلى تريفان��دروم، وبنغالور، عل��ى متن طائرتين 
تابعتين لنفس الشركة، في حين سافر 180 هنديًا بينهم رضيعان، 
البحري��ن، في طريقهم إلى دلهي، الجمعة الماضي، على متن نفس 
الشركة، ضمن خطة »فاندي بهارات«، التي أطلقتها وزارة الخارجية 
الهندية لتأمين عودة الرعايا الهنود حول العالم، وفقًا لما نش��رته 
الس��فارة الهندي��ة ف��ي البحرين على حس��اباتها بمواق��ع التواصل 

االجتماعي »فيسبوك«، و»تويتر«.
وفي وقت س��ابق، كشفت الس��فارة الهندية في البحرين عن »عودة 
715 هندي��ًا م��ن البحرين عبر 4 رح��الت طيران من مط��ار البحرين 
إل��ى مط��ارات تريفاندروم في والي��ة كيرال، ومطار تش��يناي، جنوب 
الهند، ومطار دلهي خالل األربعاء والخميس الماضيين، ضمن خطة 
»فاندي بهارات«، وفقًا لموقع الس��فارة الرسمي على موقع التواصل 

االجتماعي »فيسبوك«، فيما أطلقت الهند بداية شهر مايو الماضي 
عملية واس��عة إلعادة عش��رات اآلالف م��ن مواطنيه��ا بالخارج بعد 
القيود التي تم فرضها على السفر إثر انتشار فيروس كورونا )كوفيد 

.)19
واألحد، غ��ادر، نحو 176 هنديًا بينهم رضي��ع البحرين إلى دلهي من 
مط��ار البحرين الدولي على مت��ن الرحلة رق��م »IX 1172« التابعة 

لخطوط شركة »طيران الهند إكسبرس«.
كما غادرت الرحلة رقم »IX 1214« وعلى متنها 171 راكبًا من مطار 

البحرين الدولي في طريقها إلى فيجاياوادا.
والس��بت، كش��فت الس��فارة الهندي��ة ف��ي البحرين عن س��فر 177 
 IX« راكب��ًا بينهم رضيعان و7 س��يدات حامل على مت��ن الرحلة رقم
1574«، التابعة لش��ركة »طيران الهند إكسبرس«، في طريقها إلى 

تريفاندروم.
وغ��ادر 169 هنديًا بينهم رضيعان و8 س��يدات حامل، مطار البحرين 
الدولي، على متن الرحلة رقم »IX 1890«، التابعة لش��ركة »طيران 

الهند إكسبرس« في طريقها إلى بنغالور.

والجمع��ة، أعلنت الس��فارة الهندية عن س��فر 178 راكبًا ورضيعان 
مط��ار البحرين الدول��ي على متن الرحلة رق��م »IX 1172«، التابعة 

التابعة لشركة »طيران الهند إكسبرس« في طريقها إلى دلهي.
وأعلنت الس��فارة الهندية في البحرين عبر صفحاتها الرس��مية على 
»فيسبوك« و»تويتر« عن سفر مواطنين هنود خالل المرحلة المقبلة 
عب��ر 14 رحلة جوية م��ن مطار البحرين إلى الهن��د على متن رحالت 
تابعة لش��ركة »طيران إكس��برس الهند« من 9 يونيو إلى 19 يونيو 
الج��اري ضمن مهم��ة »فاندى به��ارات«، والتي أطلقته��ا الحكومة 
الهندية إلعادة المواطنين الهنود الذين تستدعي الظروف عودتهم 

إلى بالدهم، أو الذين يرغبون في العودة إلى بالدهم أيضًا.
وكانت الهند قد أع��ادت نحو 730 مواطنًا هنديًا من البحرين، عبر 4 
رحالت جوية تابعة لش��ركة »طيران الهند إكسبرس«، خالل 6 أيام، 

من نهاية شهر مايو الماضي وبداية شهر يونيو الجاري.
وأطلق��ت الهن��د بداية ش��هر مايو الماض��ي عملية واس��عة إلعادة 
عش��رات اآلالف من مواطنيه��ا بالخارج بعد القي��ود التي تم فرضها 

على السفر إثر انتشار فيروس كورونا )كوفيد 19(.

»الخدمات الملكية«: 200 متعافى
من »كورونا« يتبرعون ببالزما النقاهة

قال المس��اعد الفني لقائد الخدمات الطبي��ة الملكية العميد طبيب 
عب��داهلل دروي��ش: »نح��ن فخورون ج��دًا برؤي��ة العديد م��ن األفراد 
المتفانين في بلدنا يقومون بالتبرع ببالزما الدم وذلك بعد الش��فاء 
التام من فيروس كورونا )كوفيد19(، وكلنا أمل في بالتجاوب بش��كل 
أكبر من المتطوعين المتعافين وذلك تزامنًا مع الوعي العام باليوم 
العالم��ي للمتبرعي��ن بالدم، حيث أق��رت منظمة الصح��ة العالمية 
14 يوني��و من كل عام لالحتفال باليوم العالم��ي للمتبرعين بالدم، 
ويش��هد هذا الحدث في جميع أنحاء العالم فعالي��ات لتوعية الجميع 
بالحاجة إلى الدم ومش��تقات الدم كما ويتم ش��كر المتبرعين بالدم 

وذلك إلنقاذهم حياة اآلخرين بالتبرع«.
ج��اء ذلك، بع��د اإلعالن عن فاعلي��ة بالزما النقاه��ة كأحد العالجات 
المس��تخدمة للح��االت القائمة بفي��روس كورونا )كوفي��د 19(، قام 
أكثر من 200 ش��خص من المتعافين من الفي��روس بالتبرع ببالزما 
النقاه��ة، وذل��ك للمس��اهمة في مس��اعدة الحاالت القائم��ة الذين 
يعانون من أعراض ش��ديدة أو من ه��م تحت العناية المركزة، وذلك 
في س��ياق دراسة س��ريرية هي األولى من نوعها في المملكة، والتي 
تق��وم بها الخدمات الطبية الملكية لقوة دفاع البحرين بقيادة اللواء 

بروفيسور الشيخ خالد بن علي آل خليفة.
كما س��يتم التركي��ز خالل هذا العام بش��كل عام على تش��جيع كافة 
المواطنين والمقيمين بالتبرع بالدم، وبشكل خاص تشجيع األشخاص 
المتعافي��ن تمامًا من فيروس كورونا )كوفيد19( على التبرع ببالزما 
النقاهة، إذ يتم توزيع بالزما النقاهة المتبرع بها في الخدمات الطبية 
الملكي��ة على جميع مراكز العزل والعالج للح��االت القائمة بفيروس 
كورون��ا )كوفيد19( في البحرين، تحت إش��راف الفريق الوطني الطبي 

للتصدي للفيروس.
وأوض��ح دروي��ش مفهوم بالزم��ا النقاهة بأنه »عندما يصاب جس��م 
اإلنس��ان ب��أي مرض فيروس��ي وم��ن ضمنه��ا في��روس كورونا فإن 
الجهاز المناعي في الجس��م يق��وم بتكوين أجس��ام مضادة للمرض 
والتي بدورها تس��اعد الجس��م في التغلب على الفي��روس والتعافي 
من المرض، وتتواجد هذه األجس��ام المضادة في أحد مكونات الدم 
األساس��ية ويس��مى البالزما وذل��ك خالل فترة التعاف��ي من المرض 
ولذل��ك يطلق عليها بالزما النقاهة«، مش��يرًا إلى أنه بالنس��بة آللية 
التبرع ببالزما النقاهة، ف��إن المتعافي يقوم بالتبرع االعتيادي للدم 

والذي يستغرق حوالي 10 دقائق.
م��ن جانبه��ا، أش��ارت أخصائية أم��راض ال��دم واألم��راض الباطنية 
بالمستش��فى العسكري د.منال السيد إلى أن التبرع بالدم أو البالزما 
ال يقلل بأي ش��كل من األشكال من المناعة الشخصية ضد الفيروس، 
ال س��يما في احتفاظ الجسم على نس��بة جيدة من األجسام المضادة 
المتكون��ة، منوهًة بأن��ه يتوجب عل��ى المتبرع ببالزم��ا النقاهة أن 

يستوفي الشروط المطلوبة والمتمثلة في:
1. سبق اإلصابة بفيروس كورونا )كوفيد 19(.

2. التمتع بصحة جيدة تؤهله للتبرع بالدم.
3. االنتهاء من الحجر الصحي من مدة ال تقل عن أسبوعين.

4. نتيجة آخر مسحة أنفية سلبية للفيروس.
5. أال يعاني المتبرع من أي أعراض في الوقت الحالي.

6. يمكن للرجال التبرع وكذلك النساء بشرط أن لم يسبق لها الحمل 
قبل ذلك.

7. أن يكون وزن المتبرع أكثر من 50 كج.
8. أن يكون عمر المتبرع بين 21 و 60 عامًا.

كما نوهت د.الس��يد على أن التبرع بالدم أو بالزما النقاهة ما هو إال 
واجب وطني وذلك لمس��اعدة الحاالت القائمة على س��رعة التشافي، 
كما تدعو جميع المواطنين والمقيمين الذين يرغبون بالتبرع االتصال 
بقس��م التبرع بالدم بالخدمات الطبية الملكي��ة وذلك للحصول على 

المزيد من المعلومات حول كيفية التبرع بالدم أو بالزما النقاهة.

 تسجيل 514 حالة 
إصابة وتعافي 628

س��جلت البحرين أمس أعل��ى حصيلة وفي��ات منذ ظهور 
في��روس كورونا في المملكة، حيث حصد الفيروس أمس 
5 ح��االت. وأعلن��ت وزارة الصح��ة صباح أم��س عن وفاة 
حالتي��ن قائمتي��ن إحداهما لمواطن 85 عام��ًا، واألخرى 
لواف��د 54 عام��ًا، وت��م اإلعالن ع��ن حالتي��ن إضافيتين 
لمواطن��ة 70 عام��ًا، وأخرى لوافد 50 عامًا، لتس��جل قبل 
نهاي��ة الي��وم وفاة مواط��ن 71 عامًا.وأعلن��ت الوزارة أن 
الفحوص��ات الت��ي بلغ عدده��ا 7571، أظهرت تس��جيل 
514 حال��ة قائمة جديدة منها 281 حالة لعمالة وافدة، 
و 230 حال��ة لمخالطين لح��االت قائمة و3 حاالت قادمة 
من الخارج، كما تعاف��ت 628 حالة إضافية ليصل العدد 

اإلجمالي للحاالت المتعافية إلى 12818حالة.
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م الفراغ األمني توهُّ

ال يتص��ور البع��ض أن باس��تطاعتهم ف��ي ظل جائح��ة كورونا 
)كوفيد19( أن يتج��اوزوا القانون، وال يتوهم البعض من الناس 
أننا نعيش فراغًا أمنيًا يمكن لهم من خالله ممارسة تجاوزاتهم 
وحماقاته��م ومخالفاته��م. نتمنى م��ن البع��ض أن يخلع من 

جمجمته هذا التوهم والوهم.
قبل أي��ام، وخالل يوم واحد فقط، قرأنا أربعة أخبار تتعلق بهذا 
الموض��وع. الخب��ر األول يقول، بأن ش��رطة المحرق اس��تطاعت 
وخالل س��اعتين فق��ط من القبض على ش��خص س��رق مركبة 
أثن��اء وقوفها أمام من��زل. الخبر الثاني، القبض على ش��خصين 
اعتديا بالضرب على آس��يوي وس��رقا مبلغًا مالي��ًا منه باإلكراه، 
الخب��ر الثالث، ش��رطة الش��مالية تقبض على ش��خصين س��رقا 
لوحة إرش��ادية خاصة بموقع أعمال الطرق. الخبر الرابع، شرطة 
العاصم��ة تقبض عل��ى ثمانية آس��يويين في قضاي��ا مختلفة 
تتعلق ببيع المواد المس��كرة. هذا إضافة لعش��رات المخالفات 
المروري��ة الخطيرة والمتعمدة، والتي تم القبض على أصحابها 

في وقت قياسي.
يج��ب أال يس��تغل بع��ض ضع��اف النف��وس، جائح��ة كورون��ا 
)كوفي��د19(، فيتوهم��ون أن األجه��زة األمنية غافل��ة أو غافية 

أعينها عن مثل هذه التجاوزات والمخالفات، وأن انش��غال رجال 
الداخلية والمرور بتيس��ير عمليات سير عمل الطواقم الطبية في 
مختلف مناطق البحرين، ومساهمتهم الكبيرة مع فريق البحرين 
للتص��دي للجائحة، يعن��ي أن األمن بات مهلهاًل مكش��وفًا لمن 
تسول له نفسه اإلضرار بمصالح الوطن والمواطنين، فيقومون 
بالس��رقة والضرب، واالعتداء على اآلخري��ن، وعلى ممتلكاتهم 
وممتلكات الدولة، وفي ظنهم أن األمن غاٍف أو في سبات عميق!

كال، فم��ن يعي��ش في وهم عقي��دة الفراغ األمن��ي، ويعتقد أن 
الوطن »وكالة من غير بواب«، عليه أن يس��تيقظ، فأمن الناس 
وس��المتهم تعتبر من أولويات الدولة، بل ربما تكون الجاهزية 
األمنية في أوقات األزمات والكوارث واألوبئة هي أضعاف ما هي 
علي��ه في بقية أيام الس��نة، وذلك لطبيع��ة المرحلة، ولمعرفة 
أجهزتن��ا األمنية مس��بقًا احتمالي��ة وقوع البع��ض من ضعاف 

النفوس في هذا الوهم الكبير.
نحن لس��نا في غابة، ولس��نا في بعض مقاطعات المكس��يك أو 
كولومبي��ا ليم��ارس بعضهم خطاياه، وإنما نح��ن في دولة لها 
قوانينه��ا وأمنها واحترامها وس��يادتها، وال يجوز تجاوز القانون 

عندنا تحت أية ذريعة كانت.

ياسر البحري!

قضيت أكثر من ليلة أتابع حلقات المفرج عنه مؤخرًا من السجون األمريكية 
الكويتي ياس��ر البحري. هذا الرجل الذي ابتاله اهلل بقضية تحرش جنسي - 

غير مكتملة األدلة - وسجن بسببها قرابة الثالثة عشر عامًا. 
واتضح من خالل الس��رد أن الرجل الكويتي الذي كان في بداية الثالثينات 
م��ن عمره عندما قبض عليه ف��ي والية فلوريدا ذاق الوي��ل ودمرت حياته 
بس��بب تجني فتاة مدمنة مخ��درات عليه، وكان لها أه��داف مادية. وعلى 
الرغم من أن اختبارات الحمض النووي لم تثبت وجود أي مالمس��ة جسدية 
بين ياسر والفتاة لكن الشكوك ظلت تحوم حوله خاصة بعد قيام صديقات 

الفتاة بالشهادة ضده. 
وأنا أتابع حلقات البحري، حمدت اهلل كثيرًا أننا في بلدان ال نسمع فيها عن 
التحرش الجنس��ي إال ن��ادرًا جدًا. أواًل ألننا مازال أغلبن��ا محافظًا على الدين 
والعادات األصيلة الطيبة ومنها التعامل باس��تحياء وحذر واحترام حقيقي 
بين الجنس��ين. وثانيًا، ألن فتياتنا ونس��اءنا مازلن في وضع متفوق كثيرًا 
على األخريات من ناحية الحش��مة في المظهر وااللت��زام بالدين وقواعده 

وأغلبهن قادرات على وضع حد ألي محاولة غير بريئة لالقتراب منهن. 
ويصف جوردن بيترس��ون، أس��تاذ علم النفس الكن��دي والمعارض للكثير 
من المس��تجدات االجتماعي��ة في الغ��رب، مصطلح »التحرش الجنس��ي« 
بالفضف��اض غي��ر المبني على قواعد واضحة مبينًا أنه يس��تخدم كس��الح 
خطير وفتاك ضد الرجال من قبل الكثير من النساء الراغبات في جني المال 

أو االنتقام.
ولنا في عشرات القضايا التي قرأنا عنها من الغرب خير دليل. فما أن وصل 
دونالد ترامب إلى س��دة الرئاس��ة مثاًل حتى انقضت عليه النساء الراغبات 
في الكس��ب الس��ريع واتهمنه بالتحرش بهن. وتتك��رر نفس التهمة ضد 

الرياضيين والمشاهير األغنياء سنويًا. 
في الغ��رب، الكلمة واللمس��ة -أحيانًا غي��ر المقصودة- تعتبران تحرش��ًا 
جنسيًا والتعويضات تصل للماليين. واألدهى أن المرأة التي تغري وتغوي 
الرج��ل هناك ت��ارة بمالبس تظه��ر كل مفاتنها وت��ارة باالختالط به في 
أماكن خاصة ومغلقة أو في أماكن يكثر فيها الش��راب والمخدرات وتدفعه 
للوصول إليها واالقتراب من جس��دها، ال يتم محاسبتها إطالقًا، بل تعتبر 

ضحية.
وف��ي ظل موجة تبني العديد من مفاهيم الغرب حول الحريات الش��خصية 
إضافة إلى كل ما له صلة بتفاعل المرأة مع الرجل في المجتمع أخش��ى أن 
نس��هو ونتبنى نهجهم القانوني ونظرتهم االجتماعي��ة غير العادلة حول 
موضوع التحرش الجنس��ي فيصبح سيفًا مس��لطًا على الرجال فقط وتكون 
لدينا ضحايا ش��بيهة بحالة ياس��ر البحري. فحذاِر من تعزيز مبدأ »ضربني 

وبكى، وسبقني واشتكى«.

 رشاوى قطر لشراء ذمم 
المؤثرين بالعالم.. إلى متى؟

فضيح��ة تتلو فضيح��ة، وقضايا متعددة في جمي��ع أقطار العالم، 
نظام ال يعير أي اهتمام لس��معته أمام المجتمع الدولي ويمارس 
ألعابه القذرة في الدول العربية، حتى باتت الشعوب تشمئز منه.

بعد فضائح الرش��اوى التي كش��فتها الكثير من التقارير حول دفع 
قطر رشاوى تبلغ قيمتها 880 مليون دوالر لمسؤولين في »الفيفا« 
بهدف اس��تضافة كأس العالم، حتى ظهر تقرير نش��ر في صحيفة 
»ديلي ميل« البريطانية يكشف عمليات مشبوهة في مختلف أنحاء 
العال��م، حيث كش��فت تحقيقات ف��ي قضية مالية بت��ورط رئيس 
تنفيذي و3 من كبار المدراء التنفيذيين في بنك »باركيلز« بعملية 
غير قانونية مع قطر، حيث بلغت الرش��اوى بالبنك إلخفاء تحويالت 

النظام القطري 11.8 مليار جنيه إسترليني.
ول��م ينتِه األمر هنا، فقد كش��ف مكتب االدع��اء العام في نيويورك 
ت��ورط النظام القطري وبالتحديد البعثة الدبلوماس��ية لدى األمم 
المتح��دة فضيحة من العيار الثقيل بع��د أن قامت البعثة بتقديم 
هدايا وتسهيالت إلى موظفة كبيرة بالمطار من أجل الحصول على 
استثناءات تخص الطائرات القطرية، ولم يكتِف النظام بذلك، فقد 
كش��فت مجلة »واش��نطن إكزامينر« عن تقديم قطر رشاوى لشراء 
ذمم الصحفيين والصحف األمريكية لنشر الدعاية القطرية وتلميع 

صورتها المخادعة للرأي العام األمريكي.
األمور ال تقف عند هذا الحد وفضائح الرشاوى التي تكشفها وسائل 
اإلعالم والمؤسس��ات األمنية في العالم ال تنتهي، فهي تحتاج إلى 

مجلدات لس��ردها، فهذا النظام ال يكت��رث بتلك األموال التي تدفع 
من أجل التستر على فضائحه المتعلقة بدعمه وتمويله للكيانات 

اإلرهابية.
فقد وصل بحال النظام القطري أن يقوم بدفع تلك الرشاوى لتكميم 
األف��واه في المنظم��ات الدولية، حتى أن ال��دول الداعية لمكافحة 
اإلره��اب كان لها موقف موحد في اجتماع��ات الجمعية العمومية 
لألمم المتحدة في كش��فها المس��تمر في تمويل قطر للمنظمات 
اإلرهابي��ة في مختلف بقاع الدول العربي��ة داعية إلى اتخاذ موقف 

حازم تجاه هذا النظام المخترق من قبل الجماعات اإلرهابية.
إن موضوعات فضائح النظام القطري بالرش��اوى التي يقدمها إلى 
األفراد في المؤسس��ات الدولية والمالية والرياضية جميعها دليل 
واضح وال يقبل الش��ك بأن ه��ذا النظام ممول ل��كل كيان وتنظيم 
إرهابي، وأن تلك الرش��اوى جاءت من خزين��ة دولة قطر والتي من 
حق الش��عب أن يستفيد منها خير استفادة في المجاالت التنموية 
بداًل من أن توضع في جيوب ضعاف النفوس للتس��تر على فضائح 
التحوي��الت المالية للتنظيمات اإلرهابي��ة أو لتلميع صورة الدوحة 
المخادع��ة أم��ام الرأي الع��ام العالمي، فال��دول الداعية لمكافحة 
اإلرهاب قد كشفت حجم التمويالت لتلك التنظيمات بأدلة دامغة، 
ولكن يبقى الس��ؤال إلى متى سيس��تمر هذا النظام بدفع الرشاوى 
لش��راء ذمم بع��ض المؤثرين عل��ى الق��رارات في ال��دول الكبرى 

والمؤسسات الدولية؟

 مبادرة 
األمير اإلنسان

إقرار فريق العمل التحضيري للمجلس التنفيذي لمنظمة األمم المتحدة 
للتربي��ة والعلوم والثقافة »اليونس��كو« مبادرة صاحب الس��مو الملكي 
األمي��ر خليف��ة بن س��لمان آل خليف��ة رئيس ال��وزراء الموق��ر »الخاصة 
بالي��وم الدولي للضمير باعتباره وس��يلة لتعبئة جهود المجتمع الدولي 
بانتظام لتعزيز الس��الم واالندم��اج والتضامن والتفاه��م من أجل بناء 
عالم مس��تدام... في بادرة دولية غير مسبوقة تبناها سموه« يضيف إلى 
رصيد هذه المنظمة قبل أن يضيف إلى رصيد صاحب السمو، فالمبادرات 
والجوائز تتش��رف باس��م س��موه قبل أن يتش��رف بها، واإلقرار بمبادرة 

سموه يضيف إلى الجائزة وإلى المنظمة أواًل، ويضيف إليهما آخرًا.
مبادرة صاحب الس��مو فتحت الباب أمام اليونس��كو ومختلف دول العالم 
لالنتب��اه إلى حقيقة أن من المهم تذكير العالم »بضرورة إرس��اء ظروف 
تتس��م باالس��تقرار والرفاه والعالقات الس��لمية والودي��ة القائمة على 
احترام حقوق اإلنسان والحريات األساسية للناس جميعًا بال تمييز بسبب 
الع��رق أو الجنس أو اللغ��ة أو الدين«، وهو ما وصفت الدول المش��اركة 
في االجتماع به المبادرة، ولخصت غاية االحتفال باليوم الدولي للضمير 
بأنه »التوعية بأهمية بناء ثقافة الس��الم بمحبة وضمير وفقًا للعادات 
والقي��م المتبعة في المجتمعات المحلي��ة والوطنية واإلقليمية، وتأكيد 
أهمي��ة اندماج مبادئ الس��الم بمحبة وضمير من خ��الل توفير التعليم 
الجيد والتوعية العامة وتنفيذ األنشطة المالئمة، وتسليط الضوء على 

الروابط القائمة بين السالم والتنمية المستدامة«.
ه��ذه المب��ادرة الرائدة تعزز دونما ش��ك م��ن مكانة البحري��ن »كدولة 
داعمة للسالم واألمن واالستقرار في العالم بما يخدم جهود الدول على 
مس��ار التنمية والرخاء« كما قالت الش��يخة وفاء بن��ت عبد اهلل آل خليفة 
نائب المندوب الدائم لمملكة البحرين في اليونس��كو والتي شاركت في 
االجتم��اع، ولكنها أيضًا تعزز من مكانة ه��ذه المنظمة التي وجدت في 
مب��ادرة صاحب الس��مو الفرصة لتأكيد دورها واالنخ��راط بقوة أكبر في 

مهامها.
مبادرة س��مو رئيس الوزراء لالحتفاء بيوم الضمير ترسخ نهج سموه في 
دعم الس��الم وقيم اإلنس��انية وتوفر مثااًل جديدًا على إنس��انية وضمير 

قائد فذ.

ماذا لو جاءتك »فرصة االنتقام«؟!

كل البش��ر بال اس��تثناء ق��د تصادفه��م مواقف ف��ي حياتهم قد 
يتعرضون فيها للظلم واإلس��اءة ومختلف أنواع اإليذاء، بما يترك 
في داخل أنفس��هم شروخًا وغصة، تتحول إلى إرث يحملونهم في 
ذاكرته��م أو عقولهم، وغالبًا ما تغلف هذا اإلرث فكرة مبنية على 

ضرورة االنتقام. 
كثيرون يرون االنتقام واجبًا لتصفية حسابات لظلم وقع عليهم، 
أو إس��اءات متعم��دة ال بد من الرد عليها، والبعض يش��غل باله 

بالتفكير في كيفية هذا االنتقام. 
لكن السؤال المهم هنا: ماذا لو جاءتك بالفعل فرصة لالنتقام؟! 
ولن أس��تطرد في ذك��ر تصانيف الط��رق واألس��اليب، والتي قد 
تبدأ من أس��لوب التعامل فقط، أو تصل لمس��توى إيقاع الضرر 

الجسدي. 
هل س��تنتقم؟! هل س��تحاول أن ترد الفعل بمثله أو أقوى؟! هل 
ستنزل هذا اإلرث الذي عشش في عقلك إلى يديك وفمك ليتحول 

إلى أفعال؟!
ف��ي ردات الفعل البش��رية، ل��ن تكون هناك مدرس��ة أعظم من 
مدرس��ة رس��ولنا الكريم صلوات اهلل عليه، هذا إن كنا كمسلمين 

نسعى لتتبع نهج نبينا الذي بعثه اهلل ليتمم مكارم األخالق. 
أكثر م��ن تعرض ل��ألذى، باألخص من قبيلت��ه وقومه، وصفوه 
بالساحر والمجنون، رموه بالحجارة وتفننوا في أذيته، بل حشدوا 
لقتله وس��فك دم��ه، لكنه رغم ذلك لم ينتق��م، بل في فتح مكة 

»صدمهم« جميعًا، حينما قال »اذهبوا فأنتم الطلقاء«. 

ليس ضعفًا، وليس بس��بب انعدام القدرة والوس��يلة، بل لسبب 
أعظم وأبلغ، يتمثل بتوجيه اهلل س��بحانه وتعالى، حينما قال في 
محك��م التنزيل: »فمن عف��ا وأصلح فأجره عل��ى اهلل، إنه ال يحب 
الظالمي��ن«. وهذا هو ديدن أعظم البش��ر، إذ قالت أم المؤمنين 
عائش��ة رضي اهلل عنها: »ما خير رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 
بين أمرين إال أخذ أيس��رهما، ما لم يكن إثمًا، فإن كان إثمًا كان 
أبع��د الناس من��ه، وما انتقم رس��ول اهلل صلى اهلل عليه وس��لم 

لنفسه، إال أن تنتهك حرمة اهلل، فينتقم هلل بها«. 
من أس��ماء اهلل تعالى »المنتقم«، بالتالي هو الذي يصرف األمور 
كما يش��اء، وهو الذي قال بأن الظلم ظلمات، فإما يرده لصاحبه 

في الدنيا، أو يوفره ليوم الحساب، واهلل ال يحب الظالمين. 
وعلي��ه فإن م��ن يبحث عن االنتق��ام، إنما يضح��ي بلحظات في 
حياته، هي أثمن ما تكون لتضيع على أش��خاص مارس��وا الظلم 
ولهم رب يحاس��بهم، بل المضي في الحي��اة وترك تصريف أمور 
القدر هلل هو س��لوك اإلنسان السوي الذي يؤمن بأن سالحه فيما 
يتع��رض له من ظلم ال يخرج عن رفع يدي��ه لربه ومناجاته بأن 

»حسبي اهلل ونعم الوكيل«. 
مبعث الكالم س��ؤال وجهه لي أح��د األصدقاء، إذ قدر اهلل له بأن 
تنقلب األدوار بينه وبين من ظلمه، واآلن لديه القدرة لرد الصاع 
ل��ه، فكان جوابي الذي أؤمن به بأال تنتقم، ال تش��ع الس��واد في 
قلب��ك، حتى لو جاءتك الفرصة، دع الخل��ق للخالق، فالقدر »وهو 

اهلل« يتفنن في رد الظلم للظالمين.
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المنامة - بنا

اســـتقبل نائـــب رئيـــس مجلـــس الوزراء 
آل  مبـــارك  بـــن  محمـــد  الشـــيخ  ســـمو 
خليفـــة بمكتبه بقصـــر القضيبية، رئيس 
مجلس الشـــورى علـــي الصالح، إذ جرى 
استعراض عدد من القضايا والمواضيع 

التي تهم الوطن و المواطن.
وتأتـــي هذه الزيـــارة في إطار التشـــاور 
الســـلطتين  بيـــن  القائـــم  والتعـــاون 
وعملهمـــا  والتنفيذيـــة  التشـــريعية 

المشترك.

مشاورات بين نائب رئيس الوزراء والصالح

أغنية ناصر بن حمد “جيتني مكسور” تنبض بالرقة والمشاعر
ـــاء مـــن أشـــعار ســـموه ـــكل ســـعادة وفخـــر تشـــرفت بالغن ـــة نصـــري: ب أصال

أكــد ممثــل جاللــة الملــك لألعمال اإلنســانية وشــؤون الشــباب، مستشــار 
األمــن الوطنــي، رئيــس المجلس األعلى للشــباب والرياضة ســمو الشــيخ 
ناصــر بــن حمــد آل خليفــة أن األغنيــة العربيــة تســير بخطــى ثابتــة نحــو 
التطوير والوصول إلى العالمية باعتبارها باتت تمتلك نخبة من الفنانين 
القادريــن علــى حمــل الرســالة الهادفة لألغنيــة، مؤكدا ســموه أهمية دور 
الشــعراء فــي صناعــة كلمــات األغنيــة وجعلهــا أكثــر تأثيــرا، األمــر الــذي 
ســيوفر حظوظــا أكبــر للفنانين من أجل مواصلة مســيرتهم نحو االرتقاء 

باألغنية العربية.

جـــاء ذلك بمناســـبة القصيـــدة التي 
نظمها ســـمو الشـــيخ ناصـــر بن حمد 
آل خليفة من خياله، وقامت الفنانة 
أصالة نصري بغنائها بعنوان “جيتني 
مكســـور”، وهـــي مـــن ألحـــان أحمـــد 
الهرمي وتوزيع سيروس، ومكساج 
وماســـتر جاســـم محمـــد، وإيقاعات 
سمير القطان، وتريات تامر فيضي، 
وجيتـــار أحمد عبدالعزيـــز وتصميم 

فيديو محمود الحسن.
وقـــال ســـمو الشـــيخ ناصر بـــن حمد 
آل خليفـــة فـــي تصريـــح لـــه “يعتبر 
لعملـــة  وجهـــان  والفنـــان  الشـــاعر 
واحـــدة فكالهما يســـعى جاهًدا إلى 
إنجـــاح األغنية العربيـــة، التي باتت 
تعيـــش في زمـــن االرتقـــاء والتطلع 
تحمـــل  باعتبارهـــا  العالميـــة،  إلـــى 
رســـالة هادفـــة ووطنيـــة وتتواجـــد 
فيهـــا كافـــة عناصـــر الفكـــر العربـــي 
القصيـــدة  مازالـــت  حيـــث  الراقـــي 
القيـــم  مـــن  المســـتوحاة  التراثيـــة 
والتـــراث العربـــي تشـــكل أحـــد أهم 
القوالـــب الغنائية العربيـــة وتحظى 
بمراكـــز متقدمـــة وإقبـــال كبيـــر من 
قبـــل الفنانيـــن مـــن مختلـــف الدول 

العربية”.
وتابع سمو الشيخ ناصر بن حمد آل 
خليفـــة “التعـــاون مع الفنانـــة أصالة 
نصري في هذه األغنية هو استمرار 
للتعاون الوثيق بيننا وجاءت أغنية 
“جيتني مكســـور” لتواصل مســـيرة 
هـــذا التعـــاون البناء، وقـــد حرصت 
تقديـــم  علـــى  األغنيـــة  هـــذه  فـــي 

قصيـــدة وكلمـــات بصـــورة مغايـــرة 
لتبقـــى كلمـــات األغنيـــة فـــي ذهـــن 
المســـتمع، وتفتح قريحة الجماهير 
لحظـــات  الجماهيـــر  تلـــك  لتعيـــش 
واالســـتمتاع  األغنيـــة  مـــع  دافئـــة 
أصالـــة  الفنانـــة  أداء  مـــع  بكلماتهـــا 
نصـــري، التـــي تعتبـــر مـــن بيـــن أبرز 
الفنانـــات العربيـــات الالتـــي يمتلكن 
صوتا رائعا وأداء متميزا قادرا على 

اجتذاب الجماهير”.
وأشـــار ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمد 
آل خليفـــة إلـــى أن أغنيـــة “جيتنـــي 
مكســـور” تتضمن العديد من الصور 
البالغية والكلمات ذات األحاسيس 
العالية، وهي تســـاعد المستمع على 
اإلبحـــار فـــي مخيلـــة الكلمـــات عـــن 
طريـــق الصور والتركيبـــات والصور 
البالغية المثيرة للمشـــاعر العاشقة، 
لتكـــون هـــذه القصيـــدة واحـــدة من 
باألغنيـــة  ترتقـــي  التـــي  القصائـــد 

العربية”.
بـــن  ناصـــر  الشـــيخ  وأضـــاف ســـمو 
حمد آل خليفـــة “لقد تمكنت الفنانة 
أصالـــة نصري من ترجمـــة القصيدة 
إلـــى أغنية مثاليـــة، إذ تعتبر الفنانة 
أصالة مـــن الفنانات المتميزات على 
المســـتوى الوطن العربـــي باعتبارها 
تمتلك صوتـــا رائعا ومميزا، كما أنها 
واثقة من قدراتها وإمكاناتها فضال 
عـــن أنها تســـعى دائما إلـــى االرتقاء 

بأعمالها وتقديم كل ما هو جديد”.
واعرب سمو الشـــيخ ناصر بن حمد 
للجهـــود  تقديـــره  عـــن  خليفـــة  آل 

الكبيـــرة التـــي بذلها أعضـــاء الفريق 
إبـــراز  علـــى  الموصـــول  وحرصهـــم 
متميـــزة  بصـــورة  الفنـــي  العمـــل 
مـــن النواحـــي كافـــة وإيصالـــه إلـــى 

الجماهير كافة بطريقة عصرية.
وكان سمو الشيخ ناصر بن حمد آل 
خليفة قد وجه بإنتاج فيديو كليب 
لهذه األغنية، وسيشرع فريق العمل 
في تنفيذ توجيهات سموه من أجل 
إنتـــاج فيديـــو كليب متميـــز وفريد 
من نوعـــه ويحمل أفكارا متناســـقة 

مع قصيدة سموه.
وقد تـــم التواصل مـــع إذاعة مملكة 
البحرين لبث هذه األغنية وتوزيعها 
على اإلذاعـــات العربية لبث األغنية 
علـــى نطـــاق واســـع، باعتبارهـــا مـــن 
األغاني المتميزة التي تحمل كلمات 
بـــن حمـــد آل  الشـــيخ ناصـــر  ســـمو 
خليفة وغناء الفنانة أصالة نصري.

ســـعادتها  عـــن  أصالـــة  وعبـــرت 
بالتعاون مع ســـمو الشـــيخ ناصر بن 
حمـــد آل خليفة من خيرة الشـــعراء 
وأعربـــت  العربـــي،  الوطـــن  فـــي 
األغنيـــة  بإطـــالق  ســـعادتها  عـــن 
وقالـــت على حســـابها الرســـمي في 
وفخـــر  ســـعادة  بـــكّل  “إنســـتغرام”: 
تشـــّرفت بالغنـــاء مـــن أشـــعار ســـمو 
الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفة، 
بثهـــا.. ألنهـــا  تـــم  قـــد  وأن األغنيـــة 
نابعـــة مـــن شـــعور رجـــل شـــهدت له 
الدنيـــا بجميل خلقه وســـموه “ناصر 

المظلومين”.
وتحمل قصيدة ســـمو الشيخ ناصر 
بـــن حمـــد آل خليفة كلمـــات عميقة 
المعانـــي، اختارهـــا ســـموه بدقة مع 
سالســـة اللفظ وقـــوة البالغة ودقة 
الصـــور الشـــعرية وعـــدم التكلف، إذ 
تمثـــل تلـــك القصيدة محطـــة مهمة 
الشـــعري  اإلبـــداع  محطـــات  مـــن 
لسموه، فجاءت هذه القصيدة التي 
تعتبـــر عن مشـــاعر ســـموه الفياضة 

ودالالت قريحته ليقول سموه:

جيتني مكسور يوم الوقت جابك
ال تعذر لي وخلك في عذابك

كل شي في نظرة عيوني تغير
ما يفيدك شي وارجع في غيابك

انت لو حبيت غيري شيء عادي
ما يهمه القلب ُبعدك أو ُبعادي

وانت لو تدري عن الي في خفوقي
كان ما فكرت ترحل عن بالدي

يكفي انى جيتك بليل وخذيتك
من قسي وقتك وصار القلب بيتك

وكم سقيتك من سماي ومن حناني
يا خسارة فيك كل الي عطيتك

لو تغيب أيام وشهور وليالي
ال تحسب أنك مثل ما كنت غالي

تدري انى من كثر هجرك نسيتك
أرحل بحالك وانا برحل بحالي

خلك في دنياك غارق في حنينك
ال تفكر اني باقي عند عينك

وال تفكر اني بفرح لو حكوا بك
انتهى كل الهوا بيني وبينك

سمو الشيخ ناصر بن حمد

المنامة - بنا

دعوة مفتوحة للجميع للمشاركة بمسابقة “قصتي بعدستي”

وهـــواة  محترفـــون  مصـــورون  أكـــد 
أهمية مســـابقة “قصتي بعدســـتي” التي 
أطلقتها لجنة الشـــباب بالمجلس األعلى 
للمرأة في تســـليط الضـــوء على طبيعة 
المبـــادرات والمســـاهمات المؤثرة للمرأة 
البحرينيـــة فـــي التعامـــل مـــع تحديـــات 
فرضتهـــا  التـــي  المســـتجدة  الظـــروف 
جائحـــة “كوفيـــد 19”. ودعـــا المصورون 
الصـــورة  بصناعـــة  المهتميـــن  جميـــع 
والفيديـــو مـــن المواطنيـــن والمقيميـــن 
للمشـــاركة في هذه المسابقة، وذلك في 
إطار دورهم في إبراز قصة نجاح مملكة 
البحريـــن فـــي مواجهة هـــذا الفايروس، 
والتـــي تمثـــل المـــرأة البحرينيـــة جانبـــًا 

واسعًا ومهمًا جدًا فيها.

فهم رسالة المسابقة وأهدافها

وقـــال نائب رئيـــس جمعيـــة المصورين 
البحرينييـــن عيســـى إبراهيم إن مظاهر 
التـــي  والوعـــي  والتفانـــي  الشـــجاعة 
تبديها المـــرأة البحرينيـــة، األم واألخت 
واالبنـــة والطبيبـــة والممرضـــة والمعلمة 
مواجهـــة  فـــي  وغيرهـــا،  والمتطوعـــة 
باإلبـــراز  لجديـــرة  كورونـــا  فيـــروس 
والتوثيق والترويج ليس على مســـتوى 
البحرين فقط، بل على مســـتوى اإلقليم 
والعالـــم، مضيفـــا أن مســـابقة “قصتـــي 
بعدســـتي” تمثل نافذة واســـعة إلطاللة 
مميزة على تلك المظاهر. ودعا إبراهيم 
مخرجـــات  عـــرض  فـــي  التوســـع  إلـــى 
فيديـــو،  وأفـــالم  صـــور  مـــن  المســـابقة 
بحيـــث ال يقتصر على مواقـــع التواصل 
االجتماعـــي فقـــط، وإنمـــا إقامة معرض 
ـــر دائمًا بالدور  دائـــم ثابت أو متنقل ُيذكِّ
البـــارز الذي نهضت بـــه المرأة البحرينية 
فـــي وقاية نفســـها وأســـرتها ومجتمعها 
من جائحـــة كورونـــا والعبـــور بالبحرين 
إلى بر األمان. المصور عيســـى إبراهيم، 
الحاصل على عّدة ألقاب عالمية وواحد 
مـــن أكثـــر المصورين العـــرب الحاصلين 
علـــى جوائـــز فـــي مســـابقات التصويـــر، 
قدم العديد من النصائح للمشاركين في 

المسابقة.

دعم نفسي واجتماعي

وقالـــت المصـــورة رجـــاء الحجيـــري إن 
الجميع يـــدرك تمامًا أهمية الجهود التي 
تقوم بها المـــرأة البحرينية في مواجهة 
جائحـــة كورونا، وإن رصـــد تلك الجهود 
الشـــكر  أحـــد جوانـــب  يمثـــل  وإبرازهـــا 
والتقديـــر والعرفـــان للمـــرأة البحرينية، 
مـــع  الكبيـــر  التفاعـــل  أن  إلـــى  مشـــيرة 
مسابقة “قصتي بعدستي” يعكس أيضا 
وعـــي المجتمـــع البحرينـــي بأهمية تلك 
باألســـاس  وهـــي  الحجيـــري،  الجهـــود. 
اختصاصيـــة نفســـية ثـــم احترفت مهنة 
التصويـــر، قالت “تناولت الصورة ســـابقًا 
فـــي  البـــارز  البحرينيـــة  المـــرأة  حضـــور 
أو  االقتصـــادي  أو  السياســـي  الشـــأن 
الرياضـــي وغيره، لكننـــا اليوم أمام تحٍد 
كبيـــر مـــن نـــوع مختلـــف، تحـــٍد يرتبـــط 
مـــن  لذلـــك  وحياتهـــم،  النـــاس  بصحـــة 
المهـــم جـــدا أن نشـــد مـــن أزر جميع من 
يقفون في الصفـــوف األمامية بمحاربة 
كورونا، والمرأة تحديدًا ألن مسؤوليتها 

مضاعفة”.

حشد التأييد

مصـــورة  أيضـــا  الفرســـاني  نجـــاة 
فوتوغرافية تحدثت بدورها عن أهمية 
الصورة في حشـــد الرأي العـــام تجاه ما 
تقـــوم بـــه المـــرأة البحرينيـــة مـــن جهود 

لمواجهة كورونا، واعتبرت أنه من شأن 
مسابقة “قصتي بعدستي” كسب المزيد 
مـــن دعم الرجل البحريني وصانع القرار 
فـــي القطـــاع الحكومي والخـــاص تجاه 
المـــرأة الطبيبـــة والممرضـــة والموظفـــة 
حاليـــًا  جهدهـــا  قصـــارى  تبـــذل  التـــي 
للتوفيق بين متطلبات األســـرة والعمل، 
والمضـــي قدمـــًا فـــي إصـــدار القـــرارات 

واتخاذ اإلجراءات الداعمة لها.
فرســـاني، وهـــي حاصلـــة علـــى أكثر من 
150 جائـــزة محلية وعالمية وعضو في 
االتحـــاد الدولـــي والجمعيـــة االميركيـــة 
إلـــى  أشـــارت  الفوتوغرافـــي،  للتصويـــر 
أهمية الصـــورة في صناعة الـــرأي العام 
العالمي، وقالت إن الدراسات توضح أن 
الصـــورة والفيديـــو يمثـــالن أكثر من 70 
% من المحتوى المتداول عبر شـــبكات 

التواصل االجتماعي حاليًا.

تركيز على الفيديو

كمـــا تحـــدث المصـــور مكي مرهـــون حول 
مســـابقة “قصتـــي بعدســـتي” حيـــث تمثل 
فرصة مناسبة أمام المصورين البحرينيين 
جهـــود  إبـــراز  فـــي  مســـاهماتهم  إلبـــراز 
ملكـــة البحرين االســـتثنائية فـــي مكافحة 
الجائحـــة، والقصـــص المعبـــرة والتجـــارب 
المؤثـــرة للمرأة البحرينيـــة لدى تعاملها مع 
هـــذه الجائحـــة وفـــي كافة مياديـــن العمل 

وفي المحيط األسري واالجتماعي.

جوائز جاذبة

المصـــورة فاطمـــة الرميثـــي أعربت من 
ورســـالة  بفكـــرة  إعجابهـــا  عـــن  جانبهـــا 
كبـــادرة  بعدســـتي”،  “قصتـــي  مســـابقة 
متميـــزة عن لجنة الشـــباب في المجلس 
األعلـــى للمـــرأة، وهـــو مـــا يضفـــي عليها 
أيضـــا  ونوهـــت  المطلوبـــة،  الحيويـــة 
جوائزهـــا  وقيمـــة  المســـابقة  بمعاييـــر 
التـــي تشـــجع علـــى المشـــاركة. وقالـــت 
إن أهـــم أماكن تنفيذ مشـــاريع التصوير 
الفوتوغرافـــي أو الفيديـــو هي الصفوف 
األماميـــة حيـــث عمـــل الطاقـــم الصحي 
وممرضـــات  طبيبـــات  مـــن  النســـائي 
وفنيـــات ومتطوعـــات، لذلـــك أعتقد أن 
توفيـــر تصريـــح للمصورين المشـــاركين 

في المسابقة يسهل هذ المهمة”.

انتشار عالمي

وأشـــادت المصـــورة اإليطالية الشـــهيرة 
والمقيمة فـــي البحرين لوريدانا مانتيلو 
بعدســـتي”  “قصتـــي  مســـابقة  بجعـــل 
وغيـــر  البحرينييـــن  أمـــام  مفتوحـــة 
البحرينييـــن، وقالـــت “جميعـــًا كمقيمين 
يـــرى كفـــاءة البحريـــن فـــي التعامل مع 
جائحـــة كورونـــا، ونحـــن ننقـــل إعجابنا 
بهـــذه الكفـــاءة ألهلنـــا وأصدقائنـــا فـــي 
وطننـــا األصلـــي وحـــول العالـــم، ولهـــذه 
المســـابقة أهميـــة خاصـــة فـــي التعبيـــر 
عـــن إعجابنـــا ليس بالـــكالم فقـــط وإنما 
مانتيلـــو  وأعربـــت  أيضـــا”.  بالصـــورة 
المشـــاركين  لتزويـــد  اســـتعدادها  عـــن 
والمهـــارات  بالخبـــرات  المســـابقة  فـــي 
والنصائـــح الالزمـــة لجعـــل مســـاهماتهم 
عالميـــة الطابع، وقالت إن الصورة اليوم 
تمثـــل أداة فاعلـــة لنقـــل المعلومـــة، وما 
تحققـــه البحرين والمـــرأة البحرينية من 
نجاح في مواجهة جائحة كورونا جدير 
بأن يحظى بأكبر اهتمام عالمي ممكن”.

ب  “قصتـــي  مســـابقة  وتركـــز  هـــذا 
عدســـتي” بشـــكل خـــاص علـــى تحفيـــز 
وتشـــجيع المهـــارات التصوريـــة والفنية 
لـــدى المشـــاركين فيهـــا، حيـــث تتطلـــب 
المشـــاركة توثيـــق قصة ملهمـــة ومؤثرة 
إما مـــن خالل التصوير الفوتوغرافي أو 

المرئي وبشكل احترافي ومبدع.

الرفاع- المجلس األعلى للمرأة

رجاء الحجيري

فاطمة الرميثي

عيسى إبراهيم

مكي مرهون

نجاة الفرساني

لوريدانا مانتيلو 
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المنامة - وزارة الخارجية

اجتمع وكيـــل وزارة الخارجية للشـــؤون 
الدوليـــة الشـــيخ عبـــدهللا بـــن أحمـــد آل 
خليفـــة، أمس، عبر االتصـــال اإللكتروني 
االتحـــاد  دول  ســـفراء  مـــع  المرئـــي، 
مملكـــة  لـــدى  المعتمديـــن  األوروبـــي 
البحريـــن، لبحـــث تعزيـــز العالقـــات بيـــن 
الجانبيـــن، وتبـــادل الرؤى حـــول القضايا 

ذات االهتمام المشترك.
وأعـــرب عن اعتزازه بالشـــراكة الوطيدة 
ودول  البحريـــن  مملكـــة  بيـــن  القائمـــة 
تســـتند  والتـــي  األوروبـــي  االتحـــاد 
إلـــى عالقـــات صداقـــة متينـــة وتعـــاون 
مختلـــف  فـــي  وثيـــق  اســـتراتيجي 

المجاالت.
وأشـــار إلـــى أن مملكـــة البحريـــن بقيادة 
عاهـــل البالد صاحب الجاللة الملك حمد 
بـــن عيســـى آل خليفـــة، تشـــكل دعامـــة 

رئيسية ألمن واستقرار المنطقة، وحماية 
األمـــن البحري، ومكافحة اإلرهاب بكافة 

أشكاله والقضاء على مصادر تمويله.
التـــي  اإلجـــراءات  أبـــرز  واســـتعرض 
فـــي ســـبيل  البحريـــن  اتخذتهـــا مملكـــة 
تعزيـــز الحريـــات العامة والدينية ونشـــر 
التســـامح، باإلضافة إلـــى إنجاز منظومة 
حقوقية شـــاملة في إطار دولـــة القانون 
ديمقراطيـــة  ومســـيرة  والمؤسســـات 

متطورة.
وأعـــرب ســـفراء دول االتحـــاد األوروبي 
المعتمديـــن لـــدى مملكـــة البحريـــن عـــن 
اعتزازهـــم وتقديرهـــم لمـــا وصلـــت إليه 
عالقـــات الصداقـــة والتعاون مـــع مملكة 
البحريـــن مـــن تطـــور ونمـــاء علـــى كافـــة 
األصعـــدة، متمنيـــن للمملكـــة مزيـــًدا مـــن 

التقدم واالزدهار.

استعراض جهود البحرين بمكافحة “كورونا”

المنامة - بنا

صدر عن  ولي العهد النائب األول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو 
الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة قرار رقم )7( لسنة 2020 بإعادة 
تشــكيل مجلــس إدارة هيئــة البحريــن للســياحة والمعــارض، وجــاء فــي 

القرار ما يلي:

المادة األولى:
ُيعـــاد تشـــكيل مجلـــس إدارة هيئـــة 
والمعـــارض  للســـياحة  البحريـــن 
برئاســـة وزيـــر الصناعـــة والتجـــارة 

والسياحة، وعضوية كل من:

لمجلـــس  التنفيـــذي  الرئيـــس   -  1
التنمية االقتصادية.

2 - الرئيس التنفيذي لشركة طيران 
الخليج.

3 - النائـــب األول لرئيـــس مجلـــس 
وصناعـــة  تجـــارة  غرفـــة  إدارة 

البحرين.

الســـفر  رئيـــس جمعيـــة وكالء   -  4
والسياحة.

5 - الســـيد محمد شـــريف أحمدي -  
ممثل عن شركة ممتلكات.

6 - السيد قريش أحمد داداباي.
7 - السيدة نورة نبيل الزين.
8 - السيد حمد راشد هالل.

وتكـــون مـــدة العضويـــة بالمجلـــس 
أربـــع ســـنوات قابلة للتجديـــد لمدة 

مماثلة.
 المادة الثانية:

ُيعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، 
وُينشر في الجريدة الرسمية.

سمو ولي العهد يصدر قرارا بإعادة 
تشكيل مجلس إدارة “السياحة”

المنامة - بنا

التنميــة  مجلــس  رئيــس  األعلــى  القائــد  نائــب  العهــد  ولــي  عــن  صــدر 
االقتصادية صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة قرار 
رقم )1( لسنة 2020 بإعادة تشكيل مجلس إدارة شركة بورصة البحرين 

ش.م.ب. )مقفلة(.

وجاء في القرار مايلي: 
المادة األولى:

ُيعـــاد تشـــكيل مجلس إدارة شـــركة 
بورصة البحرين ش.م.ب. )مقفلة(، 

وذلك على النحو اآلتي:

أحمـــد  عبدالكريـــم  الســـيد   -  1
بوجيري.

2 - السيد حسان أمين جرار.
عبدالجليـــل  ياســـر  الســـيد   -  3

الشريفي.
عبدالكريـــم  دينـــا  الســـيدة   -  4

األنصاري.

5 - السيد علي يوسف فردان.
حامـــد  عبدالرحمـــن  الســـيد   -  6

الزياني.
7 - السيد ماثيو ج.ديكين.

8 - السيد صالح حسن حسين.
9 - السيدة نرجس محمد القصير.

 المادة الثانية:
تكون مـــدة العضوية فـــي المجلس 
ثالث سنوات تبدأ من تاريخ صدور 

هذا القرار.
المادة الثالثة:

ُيعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، 
وُينشر في الجريدة الرسمية.

سمو ولي العهد يصدر قرارا بإعادة 
تشكيل مجلس إدارة “البورصة”
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200 متعاف من كورونا تبرعوا ببالزما النقاهة
عــامــا  60 عـــن  ــر  ــم ــع ال يـــزيـــد  أال  ــا  ــه ــن ــي وب ــرع  ــب ــت ــل ل شـــــروط   8

بعد اإلعالن عن فاعلية بالزما النقاهة كأحد العالجات 
Co� (المس���تخدمة للح���االت القائمة بفي���روس كورونا 
vid 19(، ق���ام أكث���ر م���ن 200 ش���خص م���ن المتعافي���ن 
م���ن الفيروس بالتب���رع ببالزما النقاهة؛ للمس���اهمة في 
مس���اعدة الح���االت القائم���ة الذين يعان���ون من أعراض 
ش���ديدة أو من ه���م تحت العناي���ة المرك���زة، وذلك في 
س���ياق دراس���ة س���ريرية ه���ي األول���ى م���ن نوعه���ا ف���ي 
المملكة، والتي تقوم بها الخدمات الطبية الملكية لقوة 
دف���اع البحري���ن بقيادة اللواء الش���يخ خالد بن علي آل 

خليفة.
وصرح المس���اعد الفني لقائد الخدمات الطبية الملكية 
العمي���د طبي���ب عب���دهللا درويش “نحن فخ���ورون جًدا 
برؤي���ة العديد من األف���راد المتفانين في بلدنا يقومون 
بالتب���رع ببالزم���ا ال���دم بعد الش���فاء التام م���ن فيروس 
كورون���ا )Covid 19(، وكلن���ا أمل في بالتجاوب بش���كل 
أكبر من المتطوعين المتعافين؛ تزامنًا مع الوعي العام 

باليوم العالمي للمتبرعين بالدم”. 

وأق���رت منظم���ة الصح���ة العالمي���ة ف���ي 14 يونيو من 
كل ع���ام لالحتف���ال بالي���وم العالمي للمتبرعي���ن بالدم، 
ويش���هد هذا الحدث في جميع أنح���اء العالم فعاليات 
لتوعية الجميع بالحاجة إلى الدم ومش���تقات الدم كما 
ويتم ش���كر المتبرعين بال���دم؛ إلنقاذهم حياة اآلخرين 

بالتبرع.
وس���يتم التركي���ز في ه���ذا الع���ام عموما على تش���جيع 
المواطني���ن والمقيمي���ن كاف���ة بالتب���رع بال���دم، الس���يما 
تش���جيع األش���خاص المتعافي���ن تمام���ا م���ن في���روس 
كورونا على التبرع ببالزما النقاهة، إذ يتم توزيع بالزما 
النقاه���ة المتبرع بها في الخدمات الطبية الملكية على 
جمي���ع مراكز العزل والع���الج للحاالت القائمة بفيروس 
كورون���ا ف���ي البحرين، تحت إش���راف الفري���ق الوطني 

الطبي للتصدي لفيروس كورونا.
وأش���ار إلى أنه بالنس���بة آللي���ة التبرع ببالزم���ا النقاهة، 
ف���إن المتعاف���ي يق���وم بالتب���رع االعتيادي لل���دم والذي 

يستغرق قرابة 10 دقائق.

وأشارت اختصاصية أمراض الدم واألمراض الباطنية 
بالمستشفى العسكري منال السيد إلى أن التبرع بالدم 
أو البالزما ال يقلل بأي ش���كل من األش���كال من المناعة 
الش���خصية ضد الفيروس، السيما في احتفاظ الجسم 
عل���ى نس���بة جي���دة م���ن األجس���ام المض���ادة المتكونة، 
منوه���ًة بأنه يتوج���ب على المتبرع ببالزم���ا النقاهة أن 

يستوفي الشروط المطلوبة والمتمثلة في:
.)COVID 19( 1. سبق اإلصابة بفيروس كورونا

2. التمتع بصحة جيدة تؤهله للتبرع بالدم.
3. االنته���اء م���ن الحج���ر الصح���ي من م���دة ال تقل عن 

أسبوعين.
4. نتيجة آخر مسحة أنفية سلبية للفيروس.

5. أال يعاني المتبرع من أي أعراض في الوقت الحالي.
6. يمك���ن للرجال التبرع وكذلك النس���اء بش���رط أن لم 

يسبق لها الحمل قبل ذلك.
7. أن يكون وزن المتبرع أكثر من 50 كيلوغراما.

8. أن يكون عمر المتبرع بين 21 و60 عامًا.

المنامة - بنا

توجيهات سمو رئيس الوزراء حفظت الثروة السمكية
ــة ــة البحريـ ــري البيئـ ــد مدمـ ــة ضـ ــراءات رادعـ ــب بإجـ ــل يطالـ الدخيـ

أعرب رئي���س جمعية قالل���ي للصيادين 
الش���كر  خال���ص  ع���ن  الدخي���ل  محم���د 
ال���وزراء  لرئي���س  والعرف���ان  والتقدي���ر 
صاح���ب الس���مو الملك���ي األمي���ر خليفة 
ب���ن س���لمان آل خليف���ة، عل���ى توجيهات 
س���موه المتواصل���ة للحفاظ عل���ى البيئة 
البحري���ة وتحقي���ق التنمية المس���تدامة 
للثروة الس���مكية، مشيرًا إلى أن قرارات 
أوض���اع  بتعدي���ل  س���موه  وتوجيه���ات 
الصيادين، ومكافحة كافة أنواع الصيد 
عل���ى  الحف���اظ  ف���ي  أس���همت  الجائ���ر، 
مس���تقبل الث���روة الس���مكية ف���ي مملكة 
بفض���ل  أن���ه  الدخي���ل  وأك���د  البحري���ن. 
توجيهات صاحب السمو الملكي رئيس 
ال���وزراء، أخ���ذت الحكومة عل���ى عاتقها 

حماية البيئ���ة البحرية والمحافظة على 
الموارد الطبيعية من الهدر واالستنزاف 
م���ا أس���هم ف���ي اس���تدامة م���وارد البيئة 
البحري���ة وتنميتها لحف���ظ حق األجيال 
القادم���ة ف���ي مكتس���باتهم الوطنية من 
الثروات البحرية، مش���يرًا إل���ى أن كافة 
العاملي���ن ف���ي قط���اع الصي���د، يق���درون 
عالي���ًا ح���رص س���موه عل���ى دع���م ه���ذه 
المهنة باعتبارها مصدر هام من مصادر 

األمن الغذائي للبالد.
الصي���د  بوق���ف  س���موه  أم���ر  إن  وق���ال 
البحري باس���تخدام ش���باك الجر القاعية 
)الك���راف( في المي���اه اإلقليمي���ة لمملكة 
البحري���ن، أنعش الحياة البحرية وحقق 
وجع���ل  الس���مكي،  للمخ���زون  التعاف���ي 
البيئ���ة البحري���ة أكث���ر آمانا واس���تدامة، 

وجدد مناش���دته لصاحب السمو الملكي 
رئيس الوزراء بتطبيق قانون “النوخذة 
البحرين���ي” لوقف الممارس���ات الخاطئة 

من قبل الصيادين الوافدين 
)العمال( عبر اس���تخدام أساليب مخالفة 

مث���ل الش���باك الت���ي كادت تقض���ي على 
الحياة البحرية.

وأع���رب ع���ن ش���كره وتقدي���ره للممث���ل 
الشخصي لجاللة الملك رئيس المجلس 
األعل���ى للبيئة س���مو الش���يخ عبدهللا بن 
التنفي���ذي  وللرئي���س  خليف���ة  آل  حم���د 
للمجل���س محم���د ب���ن دين���ه في س���رعة 
الكش���ف عن أس���اب نفوق األس���ماك في 
المنطق���ة الجنوبي���ة ببن���در ال���دار، جراء 
تج���اوزات البعض من خالل اس���تخدام 

خيوط شباك صيد غير مصرح بها.
وأك���د أن الجمعي���ة ترفض الممارس���ات 
الخاطئة لبعض الصيادين أثناء عمليات 
اإلض���رار  إل���ى  ت���ؤدي  والت���ي  الصي���د، 
بمخ���زون الث���روة الس���مكية، وإصرارهم 

على االستهتار بالقوانين.

محمد الدخيل

قاللي- جمعية قاللي للصيادين

االثنين 15 يونيو 2020 - 23 شوال 1441 - العدد 4262

سمو رئيس الوزراء وتشجيع حمالت التبرع بالدم
Û  تحتف��ل منظم��ة الصحة العالمية وجمي��ع البلدان في 14 يونيو من كل عام

بالي��وم العالم��ي للمتبرعي��ن بالدم، لتس��تعرض في��ه حاجة العال��م إلى دماء 
آمن��ه لم��ا لها م��ن بالغ األهمية والتدخ��الت العاجلة والتي يمكن أن تس��اعد 
المرضى الذين يعانون من ظروف مهددة للحياة على العيش لفترة أطول 

وبجودة حياة أعلى ودعم االجراءات الطبية والجراحية المعقدة.
Û  طالم��ا كان رئي��س الوزراء صاحب الس��مو الملكي األمير خليفة بن س��لمان

ال خليف��ة، قريًب��ا م��ن أبنائ��ه وق��د أش��غل عمره المب��ارك في االس��تثمار في 
المواط��ن البحرين��ي على أن يتمتع أبناء ش��عبه بأفض��ل الخدمات المقدمة 
لهم من الحكومة، وقد حثهم على التبرع بالدم، مقدًما لهم التسهيالت في 
تنظي��م حم��الت التب��رع والت��ي الق��ت استحس��ان الجميع وأت��ت بنتائج قد 
حس��ب لس��موه الس��بق في تبينها، لقد بدأ المش��وار وعين سموه غير غافلة 
عن تحقيق األهداف االنسانية النبيلة في مخزون استراتيجي وطني من 

الدماء النقية والكافية لرفد مخزون بنك الدم المركزي في البحرين.
Û  لقد حققت مملكة البحرين هذا الس��بق على المس��توى العالمي فيما اليزال

الوصول إلى الدم اآلمن امتيازًا للقلة، حيث تكافح معظم البلدان إلتاحته، 
فالتبرعات منخفضة ومعدات فحص الدم نادرة على الصعيد العالمي.

Û  وكم��ا ه��و ف��ي العال��م تحتف��ل مملك��ة البحري��ن ف��ي الي��وم 14 م��ن كل ع��ام
باليوم العالمي للمتبرعين بالدم، حيث يوجه سمو رئيس الوزراء العاملين 
على تنظيم حمالت التبرع بالدم بتقديم الش��كر والعرفان نيابة عن س��موه 
لجميع األفراد الذين يتبرعون بالدم وتش��جيع المزيد من الناس والش��باب 
عل��ى الب��دء بالتب��رع بالدم بحري��ة، كما ويوجه المعنيين ف��ي وزارة الصحة 
بزي��ادة الوع��ي على نطاق أوس��ع بالحاجة الملحة لزي��ادة توافر الدم اآلمن 
لالس��تخدام أينم��ا ومت��ى دع��ت الحاج��ة إلنق��اذ األرواح، كم��ا وف��ر س��موه 
الم��وارد الكافي��ة ووض��ع النظ��م والبن��ى التحتي��ة لزي��ادة جم��ع ال��دم م��ن 
المتبرعين بالدم الطوعي غير المدفوع؛ مع توفير رعاية جيدة للمتبرعين، 

وإقامة أنظمة للرقابة والمراقبة على كامل سلسلة نقل الدم.
Û  لق��د س��اهمت جه��ود س��موه ف��ي رعاية أكياس ال��دم لحفظ م��ن يعيش في

البحري��ن م��ن مواطني��ن ومقيمي��ن ف��ي تطوي��ر عملي��ات نق��ل ال��دم اآلمن��ة 
وتوفير الرعاية الصحية الفاعلة وتحقيق التغطية الصحية الش��املة وهو 
ال يس��تثني مناس��بة إال ويدع��و س��موه خالله��ا المزيد من الن��اس في جميع 
أنح��اء العال��م ليصبح��وا منقذي��ن للحي��اة م��ن خالل التط��وع للتب��رع بالدم 
بانتظام، إذ حرص سمو رئيس الوزراء على االستثمار في صناعة العافية 
والت��ي منه��ا توفي��ر كي��س ال��دم للجميع وقد ق��ال لي يوم��ا إن رعاية كيس 
ال��دم تعن��ي ل��ي الحف��اظ عل��ى روح ه��ذا اإلنس��ان وص��ون أبنائ��ه م��ن اليتم 
والنس��اء من الترمل والمجتمع من اثار اقتصادية أو اجتماعية قد تس��تمر 
لعقدي��ن حت��ى يش��تد ع��ود تل��ك األبن��اء ويعوضوا ه��ذا الفقد ف��ي حين أنه 
يمكننا أن ننقذ هذه النفس القيمة بتوفير جل اهتمامنا ومش��اعرنا نحوها، 

كلمات عميقة من قائد يعيش يومه مع الناس.

زكريا الكاظم

أصحاب الحمالت: نأمل دعم الحكومة والدمج هو الحل
ــًدا ــ ــج غـ ــ ــح ــ ــة لـــمـــوســـم ال ــ ــودي ــ ــع ــ ــس ــ يـــنـــتـــظـــرون إقـــــــــرار ال

أك���د مجموعة من أصح���اب حمالت الحج 
البحريني���ة أنه���م ينتظرون قرار الش���قيقة 
غ���د  ي���وم  الس���عودية  العربي���ة  المملك���ة 
الثالث���اء، وال���ذي س���يكون ف���ي احتمالين 
كالهما صعب وهما إما إعالن الحج، ولكن 
ضمن اش���تراطات معينة أو تأجيله بسبب 
في���روس كورونا، وهم أيضا في االحتمال 
األول بانتظ���ار ق���رار حكومتن���ا الرش���يدة 
مش���يرين  المش���اركة،  عل���ى  بالموافق���ة 
ولك���ن ومع أزمة كورون���ا “كوفيد 19” فإن 
موس���م الحج ورحالت الحج ستتم تحت 
مظلة اتخاذ كافة اإلج���راءات االحترازية 
والوقائية قبل وخالل وبعد موسم الحج.

وأك���دوا ل� “البالد” أن موس���م الحج الحالي 
ا”  إذا تحقق فإنه سيكون “موسًما استثنائيًّ
وموس���ًما فقط ألهل العزيم���ة” ولن يحقق 
أي فوائ���د مادية ألصحاب الحمالت الذين 
بف���ارغ  س���نويا  الموس���م  ه���ذا  ينتظ���رون 
الصب���ر ليك���ون “البن���ك” ال���ذي يغط���ي كل 
مصاريفه���م من نفق���ات المكاتب واإليجار 
والموظفين واإلعالنات وغيرها، مشيرين 
إل���ى أن ظ���روف جائح���ة كورونا س���تؤدي 
ال���ى انخفاض ع���دد الحج���اج البحرينيين 
الراغبي���ن في الحج ألن االس���عار ستش���هد 
ارتفاع���ا ملحوظ���ا وذلك لض���رورة تطبيق 
الحمالت لإلجراءات االحترازية والمعايير 
والس���عودية،  البحري���ن  ف���ي  المطلوب���ة 
معلني���ن أن ه���ذه الظ���روف س���تؤدي إل���ى 
ظه���ور اندماجات كثيرة للحمالت بس���بب 
قل���ة ع���دد الحج���اج الراغبي���ن ب���أداء هذه 
الش���عيرة بهذا الموسم وتخوف الناس من 

السفر والحج في هذه الظروف.
من حملة صهي���ب الرومي للحج والعمرة، 
يؤكد صاحب الحمل���ة صهيب عبد الرزاق 
ق���رار  ينتظ���رون  كحمل���ة  أنه���م  ش���ريف، 
الش���قيقة الس���عودية أوال، وإذا م���ا ص���در 
الق���رار، ف���إن عل���ى أصح���اب الحم���الت أن 
ال تفك���ر باألمور التجارية عل���ى الرغم من 
العدي���د م���ن التحدي���ات الت���ي س���تواجهها 
الحمالت والتي منها أن الحمالت هذا العام 
س���تعتمد على كادر الخدمات اإلدارية من 
الش���قيقة الس���عودية وليس م���ن البحرين، 
والمس���اعدين  الطباخي���ن  يش���مل  وه���ذا 
والمرافقين وهذا بدوره يؤدي إلى ارتفاع 

التكلفة في ه���ذا الجانب 200 %، فيما لو 
كانت الكوادر بحرينية، وهذا أيضا ينطبق 
على زيادة أسعار السكن في الفنادق، فمع 
جائح���ة كورونا قد تك���ون الغرفة الواحدة 
الت���ي يقي���م فيه���ا ثالث���ة أو أربع���ة حجاج 
سابقا، ال يسمح للسكن فيها إال لشخصين 
وربما لش���خص واحد، وه���ذا ينطبق أيضا 
على رح���الت الطيران في ظ���ل إجراءات 
التباعد االجتماعي، حيث س���ترتفع أسعار 
التذاك���ر وقد تش���هد يك���ون ارتفاع���ا كبيرا 
الس���ابقة،  االس���عار  ع���ن  مضاعف���ا  وربم���ا 
وباإلضاف���ة إل���ى كل م���ا س���بق، فق���د يت���م 
ف���رض مبلغ “تأمي���ن إضاف���ي” جديد على 
الحم���الت لفرض آليات محكم���ة لتطبيقها 

االجراءات االحترازية المطلوبة.
وأوض���ح صهيب، كل ه���ذه الخدمات على 
الحم���الت أعداده���ا وتجهيزه���ا، وم���ا زلن���ا 
ال نعل���م إن كان هناك “موس���م ح���ج أو ال”، 
مبين���ا، أن أكثر من 90 % من الحمالت لم 
تب���دأ التس���جيل، عل���ى الرغم م���ن تواصل 
الناس للتس���جيل، وعلى الرغم من تخوف 
البع���ض م���ن أداء الفريضة ف���ي ظل أزمة 
كورون���ا وتوابعه���ا، مش���ددا، أنه ف���ي حالة 
إقرار موس���م الحج وال���ذي ننتظر اإلعالن 
عن���ه ي���وم غ���د الثالثاء فس���يكون موس���م 
الحج فقط موس���م “أهل العزيمة”، مشددا 
على أن الظروف الحالية ستدعو أصحاب 
حم���الت الح���ج ال���ى االندماج، مؤك���دا أن 
تجرب���ة االندم���اج ليس���ت تجرب���ة جديدة 
حملتن���ا  ف���ي  طبقناه���ا  أن  وس���بق  علين���ا 

بالموسم الماضي.
س���يتم  البحري���ن  أن حص���ة  إل���ى  وأش���ار 
الع���دد  وضم���ن   ،%  20 إل���ى  تخفيضه���ا 

الجديد للحجاج فستكون حصة البحرين 
مردف���ا  وحاج���ة،  ح���اج   1000 م���ن  أق���ل 
أن ع���دد الحم���الت البحريني���ة المرخص���ة 
بالبحري���ن ه���ي 56 حمل���ة ولذل���ك فحصة 
كل حمل���ة قد التتج���اوز ال 15 حاجا فقط 
ف���ي ه���ذا الموس���م، منوه���ا، ال���ى أن بعض 
الحم���الت تطم���ح للرب���ح، متناس���ين أنه���ا 
ه���ذه الخدم���ات تق���دم لضي���وف الرحم���ن 
وعلينا مراعاة هذا، مثمنا في هذا الجانب 
ماتق���وم ب���ه الحكوم���ة ووزارة الع���دل من 
عم���ل جاد ودعم ومتابعة وتس���هيل العمل 
للحم���الت لك���ي ت���ؤدي دورها ف���ي خدمة 

الحجاج.
من جانبه، أشاد رئيس حملة االمان للحج 
والعم���رة محم���د الماج���د، أن ل���كل موس���م 
تحدي���ات وإذا كان���ت طبيع���ة التحدي���ات 
في المواس���م الس���ابقة طبيعي���ة فإنها في 
هذا الموس���م هي تحدي���ات مضاعفة فهي 
اوال تحديات “ اقتصادية بس���بب “ ارتفاع 
أس���عار كل الخدمات المرافقة للحج ولكل 
جوان���ب الحي���اة ف���ي ظ���ل أزم���ة جائح���ة 
كورونا”، وكل س���نة هن���اك تحديات ولكنها 
تك���ون قابل���ة للح���ل، ولك���ن ه���ذا الموس���م 
يحم���ل تحدي���ات مس���تجدة لم يس���بق لنا 
مواجهته���ا والتعام���ل معه���ا س���ابقا، مردفا 
أن تح���دي موس���م الحج ه���ذا العام يصب 
م���ن  المواطني���ن  صح���ة  عل���ى  بالحف���اظ 
الحج���اج، وه���و تح���د يحت���اج إل���ى تعاون 
من الجهات الحكومي���ة والحمالت، رافعا، 
تقديره وكل أصحاب الحمالت لكل جهود 
الش���قيقة الس���عودية في تس���خير وتذليل 
وتس���هيل كل الصعوب���ات الت���ي يواجهه���ا 
س���نويا  والحج���اج  الحم���الت  أصح���اب 

خ���الل موس���م الح���ج، خصوص���ا الحجاج 
البحرينيين، ألنها تعتبر البحرين وضيوف 
الرحمن م���ن البحرينيين م���ن أبنائها، وهو 

ما يقدره عاليا كل البحرينيين.
وأوضح أن حمالت الحج، تعتمد وتعيش 
على ما تتكسبه من حمالت موسم الحج، 
وهو الذي يش���كل المورد في ميزانية سنة 
كامل���ة للحملة م���ن حيث دف���ع االيجارات 
وروات���ب الكوادر العامل���ة والتي قد يصل 
عدده���ا ف���ي بعض الحم���الت م���ن 25 إلى 
50 عام���ال وموظف���ا، مردف���ا ونحن وحتى 
ف���ي ه���ذه الظ���روف ال نس���تطيع التخل���ي 
عن العاملين الذين يعملون معنا لعش���رات 
الس���نين، مضيف���ا، لدينا أيض���ا مصروفات 
س���جالت التأمين واالعالن���ات المتواصلة، 
ونح���ن نع���رف أنه���ا تحدي���ات والب���د م���ن 
تحملها، ولكننا نرى في حكومتنا الرشيدة 
متمثل���ة في جاللة الملك وصاحب الس���مو 
رئي���س ال���وزراء وول���ي العه���د خي���ر معين 
لن���ا في هذه األزمة ونتمن���ى من الحكومة 
النظ���ر إل���ى أحوالنا ف���ي هذا الموس���م من 
الح���ج  لحم���الت  حكوم���ي  دع���م  خ���الل 
والعم���رة في ظ���ل الظروف الصعب���ة التي 
تم���ر بها، مؤكدا، نعتقد أن الحكومة وببالغ 
حكمته���ا س���وف تنظ���ر ال���ى دعمن���ا ونحن 
حالي���ا أحوج م���ا نكون بحاج���ة الى دعمها 
ف���ي ظل أزمة كورونا والت���ي جعلتنا نفقد 
الموس���م الذي ننتظره لتحس���ين أوضاعنا 

واألسر التي تعتمد علينا في دخلها.
وخت���م الماج���د: هن���اك رغب���ة كبي���رة ل���دى 
الناس للتس���جيل للحج، ونس���تقبل يوميا 
العدي���د م���ن المكالم���ات، ولكنن���ا ل���م نب���دأ 
بالتس���جيل، ألننا ل���م نتأكد بعد م���ن القرار 
أن  مردف���ا،  الس���عودية،  الش���قيقة  م���ن 
الدم���ج س���يكون الح���ل الوحي���د للموس���م 
الحالي، وذل���ك لتفادي التكاليف االضافية 
م���ن خ���الل تطبي���ق االج���راءات الوقائي���ة 
واالحترازي���ة عل���ى الحج���اج، م���ن حي���ث 
االقامة والس���كن والنق���ل واالكل، وتوفير 
الكمام���ات والقف���ازات، مش���يرا إلى أن كل 
الخدمات قد ارتفعت اس���عارها، مع وجود 
تكالي���ف أخ���رى للمتابع���ة وغيره���ا، مؤكدا 
أن ثق���ة الحم���الت بالدع���م الحكوم���ي لهم 
وألس���رهم بس���بب جائح���ة كورون���ا هو ما 

يتنظرونه ومتأكدين منه.

محمد الماجدصهيب شريف

 بدور المالكي

الجفير - جمعية الصحفيين البحرينية

أطل���ق بن���ك البحري���ن والكوي���ت بالتع���اون م���ع معه���د البحرين للدراس���ات 
المصرفي���ة والمالي���ة “BIBF” برنامًج���ا تدريبًي���ا تفاعلًي���ا ومتخصًصا لصقل 

المهارات االقتصادية لصحفيي ومراسلي جمعية البحرين للصحفيين.
وت���م تصمي���م المبادرة لتس���ليط الضوء على جميع الجوان���ب المالية للتمّيز 
الصحاف���ي، إذ يغطي نطاق البرنامج التدري���ب في مجاالت مالية مختلفة، 
مثل: الخدمات المصرفية التقليدية، الصيرفة اإلسالمية، التأمين التكافلي، 
األس���واق المالية والتحول الرقمي، التي تلع���ب دوًرا محورًيا في االقتصاد 

البحريني اليوم.
وأع���رب الرئي���س التنفيذي لمجموعة بن���ك البحرين والكوي���ت عبدالرحمن 

سيف، عن تقديره للصحافة البحرينية إلسهامها المتميز في المجتمع.
وأش���اد المدي���ر العام لمعهد “BIBF” أحمد الش���يخ بال���دور الريادي للصحافة 

الوطنية في دعم مسيرة تنمية المجتمع وتعزيز روح الوحدة الوطنية.
وأضاف���ت رئيس���ة جمعي���ة الصحفيين البحريني���ة عهدية أحمد “ستس���اهم 
المبادرة في تمكين األجيال الجديدة من الصحافيين ودعمهم على مواكبة 

التطورات السريعة حول العالم”.

“BBK” و“BIBF” يدربان الصحافيين

 تخرج س���عود عبدالرحمن الحماد بتفوق، بمعدل 98 % من مدرسة 
المعارف الحديثة.

ألف مبروك لسعود



“األشغـــــال” لم تِف منـــذ عاميـــن برصــف مجمـــع 1038
430 بيتـــا متضـــررا... وإشـــادة بتوجيهـــات ســـمو رئيـــس الـــوزراء لتلبيـــة احتياجـــات “الغربيـــة”

قـــال ســـكان بمجمـــع 1038 بمنطقـــة صـــدد لــــ 
“البـــاد” إن وزارة األشـــغال وشـــؤون البلديات 
تنفيـــذ  فـــي  تماطـــل  العمرانـــي  والتخطيـــط 

مشروع رصف طرقات المجمع.
وأشـــادوا بتوجيهـــات رئيس الـــوزراء صاحب 
الســـمو الملكـــي األميـــر خليفـــة بن ســـلمان آل 
خليفة بتلبية احتياجات قرى المنطقة الغربية 
من مختلف الخدمات خصوصا خدمات البنية 

التحتية.
ســـابقة  شـــكوى  نشـــروا  األهالـــي  أن  وذكـــروا 
بصحيفـــة “البـــاد” عـــن عـــدم رصـــف طرقهـــم 
في يوليـــو 2018، وردت الـــوزارة بتلك الفترة 

بأنهـــا انتهت من التصاميم التفصيلية للمرحلة 
الثالثة لمشـــروع أعمال رصـــف الطرق الترابية 
للمجمـــع، ورهنـــت التنفيذ بعـــد الحصول على 
المواطنـــون  ولفـــت  لذلـــك.  المالـــي  االعتمـــاد 

أن الـــوزارة أمضـــت أكثـــر من عاميـــن ولم تف 
بوعدهـــا. وبينوا أنهم يعانون مـــن كثرة الحفر 
واألحجـــار التـــي تؤثـــر علـــى ســـامة الســـكان 
النائـــب  أبلغـــوا  أنهـــم  وذكـــروا  وســـياراتهم. 

محمود البحراني والبلدية زينب الدرازي بهذا 
الموضـــوع، وتـــم إيصـــال شـــكوى المواطنيـــن 
للمعنييـــن بالـــوزارة، ولكـــن األخيـــرة ردت بأن 
المـــواد الازمة غير متوفرة منذ فترة وهي ما 

تعطل تنفيذ مطالب المواطنين.
وأشـــاروا إلـــى أن الـــوزارة نفســـها أفـــادت بأن 
أعمال الرصف المخطط لها ستكون بطول 8.3 
كيلومتر وتخدم ما يقارب 430 وحدة سكنية.

طرقات المتجمع غير معبدة رغم استكمال أعمال الصرف الصحي مواطنون يشكون من تأخر الرصف في المجمع
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المنامة - وزارة الداخلية

تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية 
الفريـــق أول الشـــيخ راشـــد بـــن 
عبـــدهللا آل خليفة، بشـــأن العمل 
العمالـــة  كثافـــة  تخفيـــف  علـــى 
األجنبيـــة فـــي مناطـــق ســـكنهم 
للحد من انتشـــار كورونـــا، وبناًء 
علـــى تكليـــف محافظ الشـــمالية 
نائـــب  تـــرأس  العصفـــور،  علـــي 
المحافظ العميد خالد الدوسري 
اجتمـــاع فريـــق العمـــل المكلـــف 
بحصر السكن الجماعي المشترك 

للعمالة الوافدة في المحافظة.
وأوضـــح أن الهدف من تشـــكيل 
واقـــع  علـــى  التعـــرف  الفريـــق 
االكتظاظ في ســـكن العمال؛ من 
أجل إيجاد أنسب الحلول تماشيا 
مع توجيهات وزير الداخلية في 
هـــذا الشـــأن، وتحديـــث قواعـــد 
البيانـــات للوصـــول إلى أصحاب 
المشـــترك،  الجماعـــي  الســـكن 
االجتماعـــي  التباعـــد  وتحقيـــق 
بيـــن فئـــة العمـــال، واالســـتعداد 

لمرحلة ما بعد كورونا.
واتخـــذت المحافظـــة الشـــمالية 
فـــي  الخطـــوات  مـــن  مجموعـــة 
لتخفيـــف  الماضيـــة  الفتـــرة 
االكتظـــاظ فـــي مســـاكن العمالة 
الوافـــدة من خـــال التواصل مع 

ماك المساكن.

إيجاد أنسب الحلول لمعالجة 
االكتظاظ بسكن العمال

نائب محافظ الشمالية

خلف: إنتاج مليون شتلة من الزهور “الصيفية”
تطويـــر مشـــتل “عـــذاري” يتماشـــى مـــع الحاجـــة لنباتـــات الزينـــة

قال وزير االشــغال وشــؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف 
إن الوزارة تنتج ومن خالل مشــاتلها مليون شــتلة من الزهور الموســمية 
الصيفيــة وذلــك من اجل تزويد حاجات الوزارة في الشــوارع والميادين 

العامة بغرض تجميلها وإضافة العنصر الجمالي و الطبيعي للبيئة. 

وأوضـــح خلـــف “أن الـــوزارة وبناء 
على خطتها االستراتيجية المنبثقة 
من برنامج عمل الحكومة برئاســـة 
الســـمو  صاحـــب  الـــوزراء  رئيـــس 
الملكـــي األميـــر خليفـــة بن ســـلمان 
ال خليفـــة، وضعـــت مجموعـــة من 
االهـــداف االســـتراتيجية لتجميـــل 
والمتنزهـــات  العامـــة  الشـــوارع 
وتحـــرص على زيادة المســـطحات 
زراعـــة  فـــي  والتوســـع  الخضـــراء 
الزهـــور والمزروعات في الشـــوارع 
والمتنزهـــات  العامـــة  والطرقـــات 
ومـــن أجل ذلك تســـعى الى تطوير 
إمكانياتها إنتاج االشـــجار والزهور 

لتلبية احتياجاتها”.
 جـــاء ذلـــك خـــال قيامـــه بزيـــارة 
فـــي  الـــوزارة  لمشـــاتل  تفقديـــة 

منطقـــة عـــذاري، وقـــال خلـــف بأن 
تعزيـــز  علـــى  “حرصـــت  الـــوزارة  
لخفـــض  وذلـــك  المحلـــي  االنتـــاج 
التكلفـــة وتأكيـــد الجـــودة النوعيـــة 
صقـــل  علـــى  وحرصـــًا  المنتجـــة 
القدرات والخبـــرات البحرينية في 
مجـــال االنتاج النباتي في مشـــاتل 

الوزارة”. 
 وكشف خلف عن قيام “المختصين 
بالمشـــاتل بإنتـــاج أنـــواع مختلفـــة 
من شـــتات الزهـــور الصيفية التي 
تتاءم مع الظروف البيئة المحلية 
والقـــادرة على تحمـــل والتكيف مع 
البيئة الصحراويـــة حيث تم إنتاج 
أنـــواع زهـــور الفينـــكا والســـيلوزيا 
والبورتلـــوكا، مشـــيرا إلـــى أنـــه تـــم 
إنتـــاج هـــذه االنـــواع النباتيـــة بعـــد 

دراســـة مـــدى ماءمتهـــا للظـــروف 
البيئة المحلية.

قامـــت  الـــوزارة  أن  إلـــى  وأشـــار 
بتطوير مشتل عذاري ليتماشى مع 
حاجة البحرين لألزهار في مختلف 
المواســـم، وأن هذا التطوير ســـاهم 
في تعزيـــز اإلنتاج المحلي كما وفر 

الكلفة التشغيلية للمشتل. 
وأضاف “كما تم تزويده بمجموعة 
والتقنيـــات  األدوات  مـــن  كبيـــرة 
الحديثة التي من شـــأنها أن تحقق 

كمـــا  المطلوبـــة،  الكفـــاءة  للمشـــتل 
اهتمـــت الوزارة برفع جـــودة إنتاج 

الزهور والشجيرات والشتات”.
يواكـــب  المشـــتل  “أن  وتابـــع 
التكنولوجيا الحديثـــة التي تغطي 
التكنولوجيـــا  مســـتويات  مختلـــف 
التصنيـــع،  وتكنولوجيـــا  الزراعيـــة 
البســـيطة  اليدويـــة  األدوات  مـــن 
واألساســـية إلـــى المعـــدات اآلليـــة 

واألكثر تطورا”.

زيارة الوزير خلف لمشتل عذاري

المنامة - وزارة االشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني

االثنين 15 يونيو 2020 - 23 شوال 1441 - العدد 4262

محرر الشؤون المحلية

في أعقاب “الكورونا”... النظام الرأسمالي: ما له وما عليه
Û  تواجــه الرأســمالية باعتبارهــا نظامــا اقتصاديــا حــرا، انتقــادات

واســعة منذ نشــوئها في المجتمع الصناعي المتقدم حتى يومنا 
هذا. كما تواجه وليدتها )العولمة( والنيوليبرالية، المصير نفسه.

Û  وقــد تعالــت أصــوات النقــاد ونذرهــم في هــذه األيام مع تفشــي
وبــاء جائحــة الكورونــا وهم يتنبأون بأن الوقــت قد حان لنظام 
عالمي جديد تخضع فيه األنشــطة واألنظمة الرأســمالية وحرية 
الســوق المطلقة، لقيود تفرض عليها مراعاة العوامل اإلنســانية 
فــي أنشــطة االقتصاد التوســعي غير المنضبــط والعابر للقارات، 
ومراعــاة عوامــل أخــرى اجتماعيــة وبيئية وخدميــة في مجال 
الصحة والدواء ومكافحة األوبئة واالحتياط للكوارث الطبيعية 
تلــك االحتياجــات  لمواجهــة  الازمــة  الماليــة  المــوارد  وتوفيــر 

وغيرها، وذلك بدال من إنفاق األموال في شن الحروب.
Û  وباإلضافــة إلــى كل ذلــك فهنــاك الكثيــر ممــن يطالــب بإحــداث

التغييــر فــي مواقــف الــدول تجــاه تشــجيع مؤسســات المجتمع 
المدنــي ومشــاركتها فــي القــرار، بمــا فــي ذلــك نقابــات العمــال 
وأصحــاب المهــن الحــرة وجمعيــات حقــوق اإلنســان وجمعيات 

أنصار البيئة وغيرها.
Û  كمــا تجــدر اإلشــارة أيضــا إلــى المفاوضــات الجماعيــة بين دول

الجنوب والشــمال ومعســكر العالم الثالث والعالم المتقدم الذي 
ما زال يمســك بيده مفاتيح التقدم والتنمية في دول وشــعوب 
العالم الثالث، ثم يبخل على تلك الدول في مجال تنميتها اللهم 

إال بالشروط اإلذعانية والمذلة.
Û  والبد من اإلشارة أيضا إلى أن األنظمة الرأسمالية في مسيرتها

الحالية تستفيد منها القوى العظمى ذات االستعمار العريق على 
حســاب الــدول الناميــة، ولكن يبــدو أن هناك يقظــة جديدة لدى 
الــدول التــي عانــت من االســتعمار كثيــرا للمطالبــة بحقوقها في 

التعويض العادل من تلك الدول المستعمرة. 
Û  ومنذ أيام قليلة أقر البرلمان في تونس اقتراحا بمطالبة فرنســا

بالتعويــض العــادل خــال ثمانيــن عامــا مــن تاريــخ االســتعمار 
الفرنسي لتونس.

Û  ويبــدو أن مــن طبيعــة النظــام الرأســمالي أنــه يتمتــع بالمرونــة
والقدرة على التلون

Û  تلــون الحربــاء والخــروج مــن بــاب ثــم الدخــول مــن بــاب آخــر
لتحقيق األهداف نفسها.

Û  واســتغال الشــعوب  وقهــر  الشرســة  االســتعمارية  فالهجمــة 
ثرواتهــا ســرعان مــا تحولــت بعد اســتنفاد مبرراتهــا حينما نالت 
الشــعوب اســتقالها بعــد كفــاح مريــر.. ســرعان مــا تحولــت إلى 
اســتعمار اقتصــادي فــرض هيمنته علــى مقدرات تلك الشــعوب 

بعــد اســتقالها، فأحكمــت ســيطرتها علــى االقتصــاد ومجــاالت 
التنميــة، وفــي السياســة عن طريــق التدخل في سياســة الدول 
المستقلة كما حدث في مصر وسوريا والعراق وغيرها من دول 
العالــم مثــل أميــركا الاتينيــة ودول إفريقيــا واســيا، واإلطاحــة 

باألنظمة التي ال تذعن لتبعية الدول المستعمرة.
Û  وحيــن تشــعر تلك الدول بوجود أخطــار محتملة على مصالحها

فهي ال تتورع عن استعمال القوة القاهرة والغزو المسلح وإثارة 
الفوضــى المدمــرة فــي تلــك المجتمعــات باإلضافــة إلــى ســاح 
المقاطعــة االقتصاديــة وتجويــع الشــعوب.. وكل ذلــك حاصــل 

اليوم وال يحتاج إلى إثبات.
Û  ومــن الوســائل األخــرى المرنة التــي لجأت إليها دول االســتعمار

القديــم اســتغال مجــال التنميــة فــي إغــراق الــدول الناهضــة 
بالمستشــارين والفنييــن مــن ذوي الرواتــب الباهظــة، فتراهــم 
يتغلغلــون فــي أجهــزة الــدول التــي تســتعين بهــم فــي مجــال 
التكنولوجيــا المتقدمــة ومجــال التنمية المســتدامة، ويســتلون 
أســرار تلك الدول في المراكز الحساســة كاألمن وتزويد الساح 
والخدمــات والصناعــة والمجاالت األخرى بما في ذلك ما يتعلق 
بالتيارات السياســية ومراقبتها؛ ليعرفوا مصادر الضعف والقوة 
فــي أجهزة الدول لاســتفادة من كل تلك المصــادر والمعلومات 

عند اللزوم.
Û  تحضرنــي فــي هذا المجــال ماحظات قيمة أدلت بها شــخصية

مصرية محترمة ومرموقة.
Û  برئاســة المستشــار  فــوزي  محمــود  الدكتــور  بذلــك  وأعنــي 

الجمهوريــة المصريــة فــي عهــد الرئيــس الســادات. فقــد زرتــه 
لتوديعــه فــي أواخــر العــام 1974 فــي مكتبــه بديــوان رئاســة 
الجمهوريــة، وحدثنــي بلهجــة يبــدو عليهــا التملمــل مــن ظاهــرة 
انتشــار الخبراء والمستشــارين والفنييــن األميركيين واألجانب 
بغــرض  منهــا؛  العســكرية  الســيما  الرســمية  مصــر  أجهــزة  فــي 

التطوير والتدريب وتقديم المشورات الفنية وغيرها..
Û  ومــن جملــة مــا شــرحه لــي قولــه بمــا معنــاه “إن تغلغــل الخبراء

الجديــدة  الصــورة  هــو  دولــة  أي  أجهــزة  فــي  والمستشــارين 
لاســتعمار الحديــث. فقــد انتهــى عهــد االســتعمار عــن طريــق 
االحتال المباشر للدول. كما أوشك عصر االستعمار االقتصادي 
علــى االنتهــاء، واليــوم فهــؤالء مــن الفنييــن والخبــراء األجانب 
أصبــح بإمكانهــم االطــاع علــى أســرار الدولــة والســيطرة علــى 
أجهزتها وأنواع التســليح في جيشــها وأنشــطة المخابرات فيها 

ومعرفة مواطن القوة والضعف في كل ذلك”.
Û  وأضاف أنه نقل وجهة نظره إلى السادات مقترحا فتح المجال

علــى  وتشــجيعها  منهــا  المهاجــرة  الســيما  المصريــة  لألدمغــة 
الرجــوع إلــى مصر بكل الوســائل المغرية لتســلم تلك المناصب، 
وكذلــك االهتمــام بشــباب مصــر المتعلم وتشــجيعهم للتخصص 

في تلك المجاالت، )انتهى(.
Û  وعــودة إلــى الموضــوع أقــول إن النظــام الرأســمالي ليــس شــرا

كلــه. فقــد تحققــت عــن طريقــه نهضــة األمــم الصناعيــة وحرية 
التجــارة فــي العالــم، كمــا اســتفادت منــه الــدول األخــرى، وأدت 
المنافســة الحــرة إلــى تحســين اإلنتــاج وتخفيض أســعار الســلع 
وفتــح المجال على مصراعيــه لإلبداع واالبتكار وضمان حقوق 
المخترعيــن واألفراد وتوثيقها رســميا وحقوق التملك بأنواعها، 
ومكافأة الفنيين والمبدعين والمخترعين ماديا ومعنويا بما تم 
رصده من جوائز ومكافآت ووسائل اإلعان والترويج ولو كان 
كل ذلك على حســاب المســتهلك وإغراءات صرف ما في جيبه 

على السلع االستهاكية والكمالية.
Û  وبعد انهيار النظام الشيوعي االشتراكي في االتحاد السوفيتي

العالــم كأمــر واقــع،  لــم يتبــق غيــر النظــام الرأســمالي لســيادة 
باســتثناء بعــض الــدول القليلــة التــي مازالــت تتمســك بالنظــام 
االشــتراكي ظاهــرا وتديــر دفتهــا بنحو أو بآخر تجاه االســتفادة 
العمــاق  بينهــا  ومــن  باطنــا.  الرأســمالي  النظــام  مميــزات  مــن 
الصيني، وكوريا الشمالية، وبعض الدول األخرى التي تدور في 

الفلك يمينا أو شماال.
Û  فــي عصــر الرئيس الســادات كانت االشــتراكية فــي مصر تترنح

في أواخر أيامها بعد قرار السادات باالنفتاح على االستثمارات 
الرأســمالية والشــركات األجنبيــة وتخصيــص شــركات القطــاع 
موقفــه  وكان  االشــتراكية،  لدعــاة  إحــراج  ذلــك  وفــي  العــام.. 
التمسك ظاهريا وكاميا باالشتراكية الموروثة من عهد الرئيس 
جمــال عبدالناصــر، بينما هو يمضي فــي الطريق اآلخر. فجاءت 

هذه النكتة على لسان المصريين:
Û  قالــوا إن ســيارة الرئيــس وقفــت عنــد مفتــرق الطــرق وســأله

السائق كيف يدور فأجاب: حرك اإلشارة على اليسار لكن توجه 
بالسيارة إلى اليمين.

Û  وعــودة إلــى الموضــوع... لعــل مــن المفيــد هنــا أن نقــف برهــة
وجيــزة عنــد تعريــف النظــام الرأســمالي ومــا له من ميــزات وما 

عليه من مآخذ:
Û  تتعدد التعريفات لماهية النظام الرأسمالي، ومعظمها يتفق على

أن الرأســمالية هــي نظــام اقتصــادي تكون فيــه رؤوس األموال 
واألربــاح مملوكــة ألصحــاب األمــوال دون غيرهــم مــن العمــال 
الكادحين. وأنها نظام اقتصادي تعود فيه ملكية وسائل اإلنتاج 

ألصحاب رأس المال يتم اســتعمالها بقصد جني األرباح لصالح 
مــن يملكــون المــال. وأنهــا نظــام اقتصــادي يســتند إلــى حريــة 
الســوق لتنميــة الثــروات الخاصــة بالملكية الفرديــة والمحافظة 
عليهــا دون تدخــل الدولــة اللهــم إال فــي حــدود الرقابــة وضمــن 

حدود السوق الحر.
Û  وقــد عــددوا للنظام الرأســمالي الحر إيجابيات إضافة إلى ما تم

ذكره أهمها:
Û .1. المنافسة الحرة تؤدي إلى جودة اإلنتاج واالبتكار
Û .2. تطوير القدرات العلمية يدفع بعجلة التطور والتقدم
Û .3. تشجيع روح المبادرة
Û .4. ارتفاع الدخل القومي
Û  وفــي مقابــل كل ذلك تتعدد المآخذ على النظام الرأســمالي الحر

ومن بينها:
Û  1. ظهور الطبقية واســتغال العمال بســبب مبدأ األســعار الحرة

التــي يعتمــد عليها النظام ويســعى فيها نحو اختيار أقل األجور 
للفئة العاملة.

Û .2. تركز الثروة في أيٍد قليلة من المجتمع
Û  3. االهتمــام بالماديــات وتحقيــق األربــاح علــى حســاب القيــم

اإلنسانية وعدالة توزيع الثروة.
Û .4. حدوث أزمات اقتصادية حادة وتزايد حجم البطالة
Û  5. تقييــد الحكومــات والسياســات أمــام الكيانــات االقتصاديــة

الرأســمالية الضخمــة، والتأثيــر علــى القــرار السياســي والتحكم 
فيــه، مــا يؤدي إلى انحياز السياســة لطبقة بعينها، وهو ما ينتج 
عنــه ضعف الخدمــات العامة خصوصا في الــدول النامية. وفي 
الــدول المتقدمــة يضــرب التدخــل السياســي مســمارا في نعش 
الديمقراطيــة بســبب شــراء األصــوات، وتوجيــه دفــة القــرارات 

السياسية للصالح الخاص بدال من الصالح العام.
Û  والخاصــة: فــإذا كان النظام العالمي ســوف يخضــع في أعقاب

مســيرة  التغييــر  يطــال  أن  فأولــى  للتغييــر  الكورونــا  جائحــة 
النظام الرأســمالي لتحقيق التوازن بين حرية الســوق ومصلحة 
المجتمــع واأليــدي العاملــة طبقــا للقيــم اإلنســانية واألخاقيــة 
بعيدا عن نزعة التســلط أو اســتغال الدول الضعيفة وأســواقها 
ومواردها الطبيعية. وباالختصار تافي العيوب والسلبيات في 

النظام الرأسمالي القائم.
Û  وعســى أال يخيــب أمــل الشــعوب فــي العــدل واإلنصــاف وأال

تصبــح النتائــج مخيبة لآلمال كما قال الشــاعر: “َلَقــد َمَريُتُكُم َلو 
َتُكم، َيوًما َيجيُء ِبها َمسحي َوِإبساسي”. َأنَّ ِدرَّ

تقي محمد البحارنة
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اآلراء الواردة في 
»منطلقات« تعبر 
عن أصحابها وال 
تلزم »             «

للتواصل: 17111483

الحظر الكامل سيعطينا رؤية واضحة
النظريـــة والممارســـة مترابطتـــان، فالنظريـــة تنيـــر الطريـــق للممارســـة، 
والممارسة تغني النظرية بخبرات جديدة يمكن تعميمها، فالنظرية نتاج 
الممارسة. يوم السبت الماضي وصل عدد حاالت الوفيات من “كورونا” 
إلـــى 37 حالة، ولوحظ تســـارع عـــدد الوفيات في فتـــرة زمنية قصيرة، 
وهنـــا أود أن أشـــير إلـــى أن فريق البحريـــن الوطنـــي لمكافحة فيروس 
كورونا ســـلحنا بالمعرفة والقوانين وأرشـــدنا إلى الطريق السليم، وكان 
خيـــر فريق على المســـتوى الدولي متســـلحا بالمنهج العلمـــي الصحيح، 
ومـــازال يعمـــل بكل طاقاته من أجل ســـامة المواطنين والمقيمين، بيد 
أن المشـــكلة تكمـــن في قضيـــة “االلتـــزام” واالنفتاح والخـــروج من قبل 
عدد كبير من المواطنين والمقيمين، واستهتارهم باإلجراءات الوقائية، 
والممارســـات الخاطئة، وهذا ما قد يوســـع من دائرة المشـــكلة ويؤخرنا 

عن عودة الحياة إلى طبيعتها.
بدراســـة معمقة مســـتفيضة سنكتشـــف أن الدول التي كانت تسجل في 
اليوم الواحد مئات من حاالت الوفاة، اختفى الرقم الكبير فيها وأصبح 

“صفـــرا”، ليس بســـبب رؤيـــة إبداعية عميقـــة أو ذكاء خـــارق، إنما بقرار 
صـــارم - وحقيقـــة علمية مطلقـــة - وهو “الحظر الكامـــل واإلغاق التام” 
الذي يتيح للكادر الطبي العمل وفق آلية واضحة، وبعبارة أخرى تتوحد 

القواعد التي يلتزم بها كل عالم في دروب علمه.
الحظـــر الكامـــل لمدة معينة ســـيعطينا رؤيـــة واضحة لنضـــع األمور في 
نصابها، فعلى األقل ســـنخرج ونبتعد عن دوامة عدم التوازن والتأرجح 
المتمثلة في خروج وشفاء كذا حالة من الناس، وإصابة عدد آخر وفي 
نفس اليوم، طبيعة طويلة معقدة سببها عدم التزام المواطن والمقيم.

الكثير من الدول التي كانت متضررة من كورونا بصورة مرعبة، أطفأت  «
الضوء والكهرباء وأوقفت الحياة ثم توصلت إلى نتائج مثيرة وهاهي 

تستعد تدريجيا إلى حياتها الطبيعية، ودفعت برأس االقتصاد للظهور 
من جديد، ألنها بكل بساطة اتخذت القرار ولم تعتمد في الحكم على وعي 

الناس، فهناك من يلتزم وهناك من يخالف، والقضية كانت مطروحة على 
أرضية التحليل.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

هل تنسحب واشنطن من العراق؟
وســـط العديـــد من التحليـــات والتكهنات، اختتـــم اللقاء األول الـــذي جمع وفد 
المباحثـــات العراقـــي بالوفـــد األميركـــي عبـــر دائـــرة تلفزيونية مغلقـــة الخميس 
الماضـــي، حيث إنه علـــى الرغم من تعدد المواضيع التي تمت مناقشـــتها خال 
هـــذا االجتمـــاع والتي تمحورت حول االقتصاد واألمن والسياســـة، يبقى الملف 
األمنـــي وتواجـــد القوات األميركية فـــي العراق أبرزها، فبعـــد أن صوت مجلس 
النـــواب العراقـــي في بداية العام الحالي على ضـــرورة إخراج القوات األميركية 
مـــن العـــراق والذي جاء إثر الغارة األميركية التي اســـتهدفت قائد فيلق القدس 
قاســـم ســـليماني وتســـببت في مقتله أصبح التهديد األميركي لبعض األطراف 
والفصائل أكبر، ذلك ما يســـتدعي تقليم أظافر واشـــنطن في العراق وتحييدها 

قدر اإلمكان بالنسبة لهم.
قـــرار مجلـــس النـــواب هذا جاء في ظل رئاســـة رئيـــس الحكومة الســـابق عادل 
عبدالمهـــدي والذي كان مـــن الواضح أن عاقته مع الواليات المتحدة األميركية 
لـــم تكن توافقية إلى حد كبيـــر، إال أنه في ظل الحكومة الجديدة بقيادة رئيس 
المخابـــرات العراقـــي الســـابق مصطفـــى الكاظمي ســـتكون المتغيـــرات بالتأكيد 

مختلفة عما كانت عليه في زمن عادل عبدالمهدي. 
الواليات المتحدة األميركية أعلنت من خال بيان أصدرته بعد انتهاء االجتماع 
األول مـــع العراقيين أنها ال تســـعى إلقامة دائمـــة في العراق بل إن تواجدها في 
العراق دائمًا ما كان تحت أطر قانونية تسند لمعاهدات واتفاقيات تفاهم قائمة 
بين البلدين تم التوقيع عليها طوعًا من قبل الحكومات العراقية المتعاقبة، وقد 
كانـــت هذه االتفاقيات تحترم ســـيادة العراق ومصالحـــه الوطنية بما ال يتقاطع 

مع  األمن القومي األميركي.
من الواضح أن األميركيين صادقون وواضحون حول خططهم في العراق  «

حيث إن تقليل القوات األميركية في العراق تم بالفعل خالل الفترة 
الماضية حيث يرى الرئيس األميركي دونالد ترامب أن الواليات المتحد 

قامت بدورها كاماًل في العراق... السؤال الذي يطرح نفسه اليوم هل 
االنسحاب األميركي من العراق يعني إعادة السيطرة والسيادة بالكامل 

للعراقيين، أم أنه يأتي في سياق تفاهمات وإعادة تقسيم النفوذ على 
األرض بين واشنطن والعبين آخرين كطهران مثال؟.

بدور عدنان
bedoor.articles@gmail.com

عشرون دوالرا تغير العالم
جـــورج فلويـــد، رجل أميركي أســـود، قبل عشـــرين يوما لـــم يكن يعرفه 
ســـوى أقاربـــه وذويه وربما جيرانه وصاحب العمـــل الذي يعمل به، وإذا 
بهـــذا الرجل الذي كان مجرد رقم ضمن أرقام الشـــعب األميركي، يصبح 

عنوانا لكل الصحف وكل نشرات األخبار. 
كان يمكـــن لجـــورج فلويد أن يمـــوت في حادث ســـيارة أو يموت ضمن 
مئة ألف أو يزيد من األميركيين الذين قضوا بسبب وباء كورونا، وكان 
يمكـــن أن يموت بجرعة مخدرة أو رفســـة حصان أو حمار وتمر جنازته 
وينتهـــي أمره دون أن تركع له نانســـي بيلوســـي رئيســـة مجلس النواب 
األميركي في واشـــنطن، ودون أن يقول بوريس جونسون للمتظاهرين 

في لندن “إنني أسمعكم”.
وكان مـــن الممكـــن أال يشـــك البقـــال الذي ذهـــب إليه جـــورج فلويد في 
أن العشـــرين دوالرا التـــي أعطاهـــا األخير إياه مـــزورة، وبالتالي ال يقوم 
باســـتدعاء الشـــرطة التي داست على رقبة فلويد حتى قال قولته التي 
رددها العالم والتي ســـتصبح عنوانا ألدبيات وكتب عن كفاح السود، “ال 

أستطيع أن أتنفس”، ثم مات وأشعل الدنيا نارا. 
لكنهـــا األقـــدار وإرادة هللا وأخطـــاء البشـــر التـــي تغيـــر العالـــم وتصنـــع 
التاريخ، وقد أراد هللا أن يصبح جورج فلويد شـــخصا مشـــهورا واســـما 
يتـــردد في قصـــص المقهورين والمقموعين في كل مكان، فيذكر اســـمه 
مثل أبراهام لنكولن وغيره ممن كان العالم بعد موتهم مختلفا عنه قبل 
موتهـــم. أخطاء تصنـــع التاريخ، فكل ما كتبه مناهضـــوا العنصرية وكل 
ما حاوله المشـــرعون وفشلوا فيه على مدار سنوات ال يساوي العشرين 
دوالرا التي أعطاها جورج فلويد للبقال وظنها مزورة وتبين في النهاية 
أنهـــا صحيحـــة، ويمكن أن تصل األمور إلى أبعد مـــن ذلك بكثير وتكون 
العشرون دوالرا أكثر تأثيرا في نتائج االنتخابات األميركية من مليارات 

الدوالرات التي تنفقها آلة الدعاية األميركية بوسائلها المتعددة.

وقد يذهب بنا الخيال إلى ما هو أبعد وأبعد ويتم تغيير موازين القوى في  «
الكون بعشرين دوالرا بعد أن عجزت كل األموال وكل األسلحة وكل الحروب 

عن إحداث هذا التغيير.

B7747@hotmail.com

بثينة خليفة قاسم

مـــع كل تداعيـــات جائحـــة كورونا االجتماعيـــة واالقتصاديـــة، إال أن وتيـــرة التنمية 
الوطنيـــة فـــي البحريـــن لـــم تتوقـــف، فهـــي مازالت تســـير بخطـــى واثقـــة وُمتميزة، 
متجاوزة كل تحديات كورونا التي لم تســـتطع تعطيل مشـــاريع الحكومة وخدماتها 
للمواطنين، بل أكدت أن هذه الجائحة فرصة مناسبة لاستمرار في العمل والتطوير 
بعـــد أن أثبـــت مجلس الوزراء جاهزيته بقدرة عالية فـــي مواجهة هذا الوباء بقيادة 
صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة الذي يسعى جاهًدا لتحقيق 

أهداف التنمية الوطنية البحرينية. 
إن توجيهـــات صاحـــب الســـمو الملكـــي رئيس الـــوزراء الموقـــر بمثابة اســـتراتيجية 
للتحـــرك الفعـــال تجســـدت بمجموعـــة مـــن القـــرارات واإلجـــراءات لتنفيـــذ ومتابعة 
مشـــاريع الحكومـــة فـــي مختلف ُمـــدن وقـــرى ومناطق محافظـــات المملكـــة، ونذكر 
منها، تحقيق وتلبية احتياجات المحافظة الجنوبية، إلحاق طب األســـنان والبشـــري 
ببرامـــج تدريبيـــة، توفيـــر األدويـــة لكل األمـــراض، تيســـير حصـــول المواطنين على 
مختلف الخدمات وتخفيف األعباء عنهم، تلبية احتياجات قرى المنطقة الغربية من 
الخدمات، رفع أي ضرر يتعلق بخدمات البنية التحتية وإجراءات فورية لمعالجتها 
ومتابعـــة مـــا َيرد من شـــكاوى المواطنيـــن والتجاوب مـــع مشـــكاتهم واقتراحاتهم. 
هذه التوجيهات وغيرها تعكس رؤية وفكر القيادة الراســـخة وحرصها على تحقيق 

االستقرار االجتماعي واالقتصادي واألمني للبحرين وشعبها.
لقـــد كشـــفت هذه الجائحة مـــا تمتلكه البحرين مـــن إمكانيات ســـاهمت في تخفيف 
تداعياتهـــا وتطويـــر العمـــل فـــي عـــدد مـــن المرافـــق والخدمـــات كالصحـــة والتعليم 
ومختلـــف القطاعات بجانب ضمان تحقيق األمـــن الغذائي والدوائي وتطبيق العمل 
والتعليـــم عـــن ُبعد لمواجهة األزمات والكوارث. وتصدر المشـــهد الحكومي االهتمام 
األول بالمواطن البحريني وتقديم ما يستحق من دعم اجتماعي واقتصادي حفاًظا 

على مستواه المعيشي واإلنساني.
ويقف المواطن البحريني بكل فخر مع إجراءات الحكومة االحترازية بالتزامه التام 
بكل اإلجراءات ومحاربة اإلشاعات وهو ما يعكس الوعي المجتمعي البحريني في 
مواجهـــة الكورونا وتداعياته والتزامه بســـلوكيات الصحـــة والنظافة لتعزيز المناعة 

لديه اآلن وتالًيا. 

وتعمل الحكومة جاهدة على تحسين جميع البرامج الحكومية وبرامج الحماية  «
االجتماعية واستخدام األدوات والحلول الُمبتكرة لتسهيل وصول نتاج هذه 
البرامج إلى المواطنين بما يؤدي لتحقيق المعادلة )تحفيز االقتصاد ورفع 

مستوى معيشة المواطن( بصورة عادلة ومستدامة، وهو ما يتفق مع أهداف 
برنامج الحكومة ورؤية البحرين 2030م.

عبدعلي الغسرة

رؤية راسخة وتنمية دائمة

ُتولـــي غالبية دول العالم أهمّيـــًة متعاظمة للصحافة؛ لّعلة الدور الذي تعيه 
هـــذه الـــدول للســـلطة الرابعـــة وأهميتهـــا الكبرى فـــي صنع القـــرارات على 
مختلف الُصُعد وأداء رسالتها على أكمل األوجه، الذي يتجلى وضوحًا في 
بناء األجيال الواعية ونقل األخبار المتجددة وحماية المجتمع من اإليذاء 
والتشـــويه في انحراف األفكار أو تشـــويه الســـلوكيات واســـتنارة الطريق 
ألفـــراده وجماعاته من ناحية، وفي ســـبيل اقتنـــاء المعلومات المهمة التي 
تعوزهم في تسيير أمورهم الحياتية من ناحية أخرى، بعد إثارة المهّم من 
القضايا في مختلف المجاالت وتســـليط الضوء عليها، مستهدفًة في ذلك 

إكمال نواقصها أو إصاح اعوجاجها.
هـــذه األهميـــة التـــي تلعبهـــا الصحافـــة؛ هي ما دعـــت أبناءنا طلبـــة جامعة 
البحريـــن بكليـــة العلـــوم الصحية قســـم صحة الفـــم واألســـنان ألْن يعيدوا 
“الكـــرة” للصحافـــة فـــي طـــرح معاناتهـــم، بعـــد أْن تقّطعـــت بهم الســـبل مع 
مســـؤولي الجامعـــة، بَحَســـِب مـــا َوَرَد منهـــم لجريـــدة “البـــاد”، فقـــد كانت 
محاوالتهـــم حثيثـــة للحصـــول على إجابة لتســـاؤلهم – قبـــل وبعد جائحة 
كورونا – المتعلق بطرح مقررات دراسية للعام ٢٠٢٠-٢٠٢١م؛ ليتسنى لهم 

إنهاؤها خال المدة المقررة في )5( فصول، غيَر أّنهم ُجوِبهوا )بالتجاهل!( 
من المعنيين، ناهيك عن )كبوة( نقص الكوادر التعليمية وعيادات التدريب 
وفـــق ما أفادوا! إال أّنهم ورغم أجواء اإلحباط والخشـــية على مســـتقبلهم 
الدراســـي، جـــّددوا محاوالتهم مؤخرًا لعـــّل هناك انفراجـــة تمنحهم فرصة 
اســـتكمال دراســـتهم كبقية أقرانهم في األقسام والتخصصات األخرى، إال 
أّنهم ُجوِبهوا بذات األسلوب، دون أدنى مراعاة لمستقبلهم الذي بدا دامسًا!

نافلة: 
بعد توجيه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر لكل الوزارات واألجهزة  «

الحكومية لمتابعة ما َيرد في وسائل اإلعالم والتواصل مع شكاوى المواطنين 
ومالحظاتهم والتجاوب مع ما ُيطرح بأقصى سرعة ممكنة؛ أضحى من 

الّمهم تفعيل دائرة اإلعالم والعالقات العامة بجامعة البحرين باعتبارها 
حلقة الوصل بين الجامعة وجميع وسائل اإلعالم – كما هو وارد في موقعها 
اإللكتروني - واالهتداء بالتوجيه الكريم إزاء ما ُيطرح من قضايا تهّم )بالدرجة 

األولى( أبناءنا وبناتنا في هذا الصرح العلمي الشامخ، بعد أْن َعِهدَناُهم 
الصمَت ُمطواًل.

jasim.almahari
@hotmail.com

د. جاسم المحاري

“طلبة األسنان”... هذا ما يحدث في جامعة البحرين!
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