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:≥dÉÿGóÑY »∏Y Öàc
 ∫GƒW  Gô`̀FGO  ¿Éc  ’óL  …õcôªdG  ±ô°üªdG  º°ùM
 ìÉª°ùdG  ∫ƒM  »æjôëÑdG  ´QÉ°ûdG  π¨°Th  ¢ùeCG  Ωƒj
 ¢Vhô≤dG  •É°ùbCG  ≈∏Y  á«aÉ°VEG  óFGƒa  ¢VôØH  ∑ƒæÑ∏d
 ,á«μ∏ªdG  äÉ¡«LƒàdG  ≈∏Y  AÉæH  ô¡°TCG  6  Ióe  á∏LDƒªdG
 ¬ª«ª©J ºJ ¢ùeCG ¬d ¿É«H »a …õcôªdG ±ô°üªdG ócCG PEG
 …CG  ÜÉ°ùàMG  Ωó`̀Y  á«dÉªdG  äÉcô°ûdGh  ∑ƒæÑdG  ≈∏Y

.á∏LDƒªdG ¢Vhô≤dG ≈∏Y óFGƒa
 óªëe  ó«°TQ  …õcôªdG  ±ô°üªdG  ßaÉëe  ìô°Uh
 IQOÉ°üdG  ±ô°üªdG  äÉ¡«Lƒàd  ÉbÉëdEG  ¬fCÉH  êGô©ªdG
 ¿ƒμJ  ¿CG  Ö`̀é`̀j  ¬`̀fEÉ`̀ a  ,2020  ¢`̀SQÉ`̀e  17  ï`̀jQÉ`̀à`̀H
 áFõéàdG  ∑ƒ`̀æ`̀H  πÑb  ø`̀e  á∏LDƒªdG  áà°ùdG  •É`̀°`̀ù`̀bC’G

 Ωƒ°SQ  ¿hó`̀H  ô¨°UC’G  πjƒªàdGh  πjƒªàdG  äÉcô°Th
 ’h  á«aÉ°VEG  ìÉ``̀HQCG  hCG  óFGƒa  ¿hó`̀ Hh  π«LCÉàdG  ≈∏Y
 ≈∏Y  Öéj  ø`̀μ`̀dh  ,Ió`̀FÉ`̀Ø`̀dG/í`̀Hô`̀dG  ô©°S  »`̀a  IOÉ``̀ jR
 ácô°T Ωƒ°SQ ™aO ,≥HÉ°ùdG »a ºàj Ée Ö°ùëH ,π«ª©dG
 á°ü«dƒH Iôàa ójóªàH ≥∏©àj Éª«a (äóLh ¿EG) ø«eCÉàdG

.IÉ«ëdG ≈∏Y ø«eCÉàdG
 Gòg  ¢ùeCG  º¡à°ù∏L  »a  GhQÉ`̀ KCG  ób  ÜGƒædG  ¿É`̀ch
 •É≤°SEÉH  áeƒμë∏d  Óé©à°ùe  ÉMGôàbG  º¡ªjó≤àH  ôeC’G
 áà°S Ióe ¢Vhô≤dG π«LCÉJ QGôb ≈∏Y áÑJôàªdG óFGƒØdG
 Éª«ª©J Qó°UCG …õcôªdG ±ô°üªdG ¿CG ≈dEG ø«àa’ ,ô¡°TCG
 óFGƒa  ¢Vôa  ájôM  É¡d  í«àj  ∑ƒæÑdG  ≈dEG  ∫hC’G  ¢ùeCG

.á∏LDƒªdG ¢Vhô≤dG ≈∏Y
(ájOÉ°üàb’G äÉëØ°üdG ≈∏Y π«°UÉØàdG)

áeRC’G á¡LGƒe »a QÉéàdG QhO ∫ƒ``M ÜGƒædG ø«H ±Ó``N

ájQhô°†dG äÉLÉ«àM’G AGô°ûd ’EG ∫õæªdG øe êhôîdG ΩóY ≈dEG ƒYóJ zá«∏NGódG{

»``Fõ``L ∫ƒ```̀é```̀J ô``̀ ¶``̀ M ò`̀ «`̀ Ø`̀ æ`̀ à`̀ H á``̀ eƒ``̀μ``̀ ë``̀ dG á``̀Ñ``̀dÉ``̀£``̀e

á«dÉªdG  äÉcô°ûdGh  ∑ƒæÑ∏d  Éeõ∏e  Éª«ª©J  Qó°üj  …õcôªdG  ±ô°üªdG

á∏LDƒªdG ¢``Vhô≤dG ≈∏Y ó``FGƒa ’h Ωƒ``°SQ ’

 á`̀jó`̀≤`̀ f É````MÉ````HQCG ´Rƒ`````J zƒ``μ``«``°``S{
 ٪10  á`̀ Ñ`̀ °`̀ ù`̀ æ`̀ H  ø``«``ª``gÉ``°``ù``ª``dG  ≈``̀ ∏``̀ Y
(ájOÉ°üàb’G äÉëØ°üdG ≈∏Y π«°UÉØàdG)

 ï«°ûdG  Ö«ÑW  ≥`̀jô`̀Ø`̀dG  ó``̀cCG
 ¢ù«FQ áØ«∏N ∫BG ¬∏dGóÑY øH óªëe
 ¢ù«FQ  áë°ü∏d  ≈∏YC’G  ¢ù∏éªdG
 …ó°üà∏d  »Ñ£dG  »æWƒdG  ≥jôØdG
COVID-) ÉfhQƒc ¢Shô«Ød
 »LÓ©dG  ∫ƒcƒJhôÑdG  ¿CG  (19
 øª°†àªdG  ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀ dG  á`̀μ`̀∏`̀ª`̀ª`̀d
 »°ùchQó«g{`dG  AGhO  ΩGóîà°SG
 áªFÉ≤dG ä’ÉëdG êÓ©d zø«cQƒ∏c
 ¬à«∏YÉa  âÑKCG  ÉfhQƒc  ¢Shô«Ød
 ä’É``̀ë``̀dG ø``̀e Oó```̀Y »`̀aÉ`̀©`̀J »``̀a
 áμ∏ªe  »``a  ¢`̀Shô`̀«`̀Ø`̀∏`̀d  á`̀ª`̀FÉ`̀≤`̀dG
 øe  øjôëÑdG  ó©J  PEG  øjôëÑdG
 ºdÉ©dG iƒà°ùe ≈∏Y ∫hódG πFGhCG
 ,AGhó```̀dG Gò``̀g â`̀eó`̀î`̀à`̀°`̀SG »`̀à`̀dG
 ≥≤M  AGhó````̀ dG  ¿CG  ≈```̀dEG  G kô`̀«`̀°`̀û`̀e
 ¬àHôéJ âªJ Éeó©H Gô«Ñc ÉMÉéf

 ¢Shô«ØdG  áÑ°ùf  π«∏≤J  ´É£à°SGh
 ¬`̀°`̀VGô`̀YCG QÉ`̀°`̀ù`̀ë`̀fG »`̀a º`̀¡`̀°`̀SCGh

.¬JÉØYÉ°†e øe óëdGh
 ≈∏YC’G ¢ù∏éªdG ¢ù«FQ ∫Ébh

 ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  á`̀μ`̀∏`̀ª`̀e  ¿EG  á`̀ë`̀°`̀ü`̀∏`̀d
 »``°``ù``chQó``«``g{```dG â`̀eó`̀î`̀à`̀ °`̀SG
 Ω2020 ôjGôÑa 26 »a zø«cQƒ∏c
 ádÉM  ∫hCG  ±É`̀°`̀û`̀à`̀cG  ó`̀©`̀H  ∂``̀ dPh
 øjôëÑdG áμ∏ªªH ¢Shô«Ø∏d  áªFÉb
 ¿CG  ≈`̀ dEG  QÉ`̀°`̀TCGh  ,ôjGôÑa  24  »`̀a
 …ó°üà∏d  »Ñ£dG  »æWƒdG  ≥jôØdG
 Qôb z19 ó«aƒc{ ÉfhQƒc ¢Shô«Ød
 ä’ÉëdG  ≈∏Y  AGhó``̀dG  ΩGóîà°SG
 ÜQÉ`̀é`̀J ≈```dEG G kOÉ`̀æ`̀à`̀°`̀SG á`̀ª`̀FÉ`̀≤`̀dG
 É kXƒë∏e É kMÉéf â≤≤M »àdG ∫hódG
 ¢Shô«Ø∏d  É kLÓY  ¬eGóîà°SG  ó©H
 ø«°üdG ájQƒ¡ªL πãe ,º¡«aÉ©Jh
 äGô°TDƒe  â©ØJQG  PEG  ,É`̀ jQƒ`̀ch
 á∏é°ùªdG  áªFÉ≤dG  ä’ÉëdG  AÉØ°T

 .º¡LÓY ó©H º¡jód
(7¢U π«°UÉØàdG)

:ÜÉjO ó«dh Öàc
 º¡à°ù∏L  ∫ÓN  ÜGƒædG  º°ù≤fG
 ¢ù∏ée  á`̀°`̀ù`̀«`̀FQ  á`̀ °`̀SÉ`̀Fô`̀H  ¢``̀ù``̀eCG
 ø«H É`̀e ≈``̀dEG π`̀æ`̀jR á`̀jRƒ`̀a ÜGƒ`̀æ`̀ dG
 ôKEG  QÉéàdG QÉÑc øY ™aGóeh ºLÉ¡e
 á∏é©à°ùe á«HÉ«f äÉMGôàbG á°ûbÉæe
 äÉYôÑà∏d ¥hóæ°U AÉ°ûfEG ¢Uƒ°üîH
 ,ÉfhQƒc ¢Shô«a äÉ«YGóJ áëaÉμªd
 ≈∏Y  á«dÉªdG  ºYódG  áeõM  QÉ°üàbGh
 Iô«¨°üdGh  á£°SƒàªdG  äÉ°ù°SDƒªdG

.¢Shô«ØdG øe IôKCÉàªdG
 ∞bƒe  ÜGƒædG  ¢†©H  ∞°Uhh
 ø«∏FÉ°ùàe ,zπéîªdG{`H QÉéàdG QÉÑc
 øe  QÉ`̀é`̀à`̀ dG  QÉ`̀ Ñ`̀c  ó«Øà°ùj  GPÉ``̀ª``̀d
 É`̀¡`̀à`̀æ`̀∏`̀YCG »``̀à``̀dG á`̀«`̀ dÉ`̀ª`̀ dG á``eõ``ë``dG
 ≈∏Y ¬fCG ø«Ø«°†e ,GôNDƒe áeƒμëdG
 ,»©ªàéªdG  É`̀gQhO  AGOCG  äÉcô°ûdG
 ∫hó``̀dG »`̀bÉ`̀H »`̀a √Gô```f …ò```dG π`̀ã`̀e

 QÉéJ  AÉ`̀Ø`̀à`̀cG  øjó≤àæe  ,iô````̀NC’G

 ™aóH  áeƒμëdG  áÑdÉ£ªH  øjôëÑdG

.º¡dƒb óM ≈∏Y §≤a º¡d äÉ°†jƒ©J

 ¿hô```NBG ÜGƒ```f ó```cCG ø`̀«`̀M »`̀a

 Ωƒj  ∫hCG  òæe  GhQOÉ```̀H  QÉ`̀é`̀à`̀dG  ¿CG

 ºjó≤J  áeƒμëdG  øe  GƒÑ∏Wh  áeRCÓd

 âÑ∏W  á`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀dG  ¿CGh  ,º`̀¡`̀JÉ`̀eó`̀N
 ¢†©H º«¶æJ ø«M ≈dEG åjôàdG º¡æe
 øμªj  ’  ¬``̀fCG  ≈``̀dEG  ø«àa’  ,Qƒ```̀ eC’G
 ójó©dG  »a QÉéàdG  QÉÑc  QhO ¿É«°ùf
 º¡aƒbhh  äô`̀e  »àdG  äÉ```eRC’G  ø`̀e

.ÉªFGO øjôëÑdG ÖfÉéH
 áeƒμëdG  ≈`̀ dEG  ÜGƒ`̀æ`̀dG  ∫É``̀MCGh
 ∫ƒéàdG  ô¶ëH  Óé©à°ùe  ÉMGôàbG
 áμ∏ªe  AÉ`̀ë`̀fCG  ™«ªL  »`̀a  »`̀Fõ`̀é`̀dG
 á°SOÉ°ùdG  áYÉ°ùdG  ø`̀e  ,ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG
 á`̀°`̀ù`̀eÉ`̀î`̀dG á`̀YÉ`̀ °`̀ù`̀ dG ≈`̀ à`̀M AÉ`̀ °`̀ù`̀e
 »Yóà°ùj  øe  AÉæãà°SG  ™e  ,ÉMÉÑ°U
 ±ô°üH  Gƒ`̀Ñ`̀dÉ`̀W  É`̀ª`̀c  ,∂``̀ dP  º¡∏ªY
 ø`̀«`̀Ø`̀Xƒ`̀ª`̀∏`̀d á`̀«`̀©`̀«`̀é`̀°`̀û`̀J IhÓ`````̀Y
 ∂dPh  ,ø«Yƒ£àª∏d  á°UÉN  ICÉaÉμeh
 á∏ªëdG  ø`̀ª`̀°`̀V  á`̀∏`̀eÉ`̀©`̀dG  QOGƒ`̀μ`̀ ∏`̀ d
 ,ÉfhQƒc ¢Shô«a áëaÉμªd á«æWƒdG

.á«eÉeC’G ±ƒØ°üdG »a ø«∏eÉ©dGh
(8¢U π«°UÉØàdG)

 »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  ¢SCGôJ
 »dh áØ«∏N ∫BG óªM øH ¿Éª∏°S ô«eC’G
 ÖFÉædG  ≈`̀∏`̀YC’G  óFÉ≤dG  ÖFÉf  ó¡©dG
 ¢ùeCG AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«Fôd ∫hC’G
 ,307`dG  á«≤«°ùæàdG  áæé∏dG  ´ÉªàLG

.ó©H øY Iôe ∫hC’ ó≤Y …òdGh
 ƒª°S  QÉ``̀ Ñ``̀NCG{  ÜÉ`̀°`̀ù`̀M  ô```̀cPh
 π°UGƒàdG  ™bƒe  ≈∏Y  zó¡©dG  »`̀dh
 ¢ü°ü oN  ´ÉªàL’G  ¿CG  »YÉªàL’G
 ™e  πeÉ©àdG  äGóéà°ùe  ô`̀NBG  åëÑd
 (19-COVID) ÉfhQƒc ¢Shô«a
 πª©∏d  äGAGô`̀LEG  øe √PÉîJG  ºJ  Éeh
 »a  √QÉ°ûàfG  ™`̀æ`̀eh  ¬`̀FGƒ`̀à`̀MG  ≈∏Y

.øjôëÑdG
(2¢U ´ÉªàLÓd iôNCG Qƒ°U)

 ™e π°UGƒàdG  »a ÉgQGôªà°SG  áë°üdG  IQGRh äócCG
 º¡àÑZQ  Ghó`̀HCG  øjòdG  »ë°üdG  ∫ÉéªdG  »a  ø«Yƒ£àªdG
 ´ƒ£à∏d á«æWƒdG á°üæªdG ôÑY øWƒ∏d áeóN ´ƒ£àdG »a
 z19 ó«aƒc{ ÉfhQƒc ¢Shô«a áëaÉμªd á«æWƒdG á∏ªë∏d
 ºJ  PEG  ,¢üî°T  5800  »`̀dÉ`̀ª`̀LE’G  º`̀gOó`̀Y  ≠∏H  ø`̀jò`̀dGh
 »àdG  πª©dG  ™bGƒªd  äÉLÉ«àM’G  ójóëJh  äÉÑ∏£dG  Rôa
 IQGRƒ`̀dG  IócDƒe  ,ø«Yƒ£àªdG  äÉ°ü°üîJ  ™e  Ö°SÉæàJ
.á«°üî°ûdG äÓHÉ≤ªdG á«dBG ΩÉªJEG ≈∏Y πª©dG π°UGƒJ É¡fCG

 Ωób  ≈∏Y  …ôéj  πª©dG  ¿CG  ≈`̀ dEG  IQGRƒ``̀dG  âgƒfh
 ™jRƒJ ºK øeh á«°üî°ûdG äÓHÉ≤ªdG á«dBG ΩÉªJE’ ¥É°Sh
 ∫ÓN  ∂dPh  ,áÑ°SÉæªdG  πª©dG  ™bGƒe  ≈∏Y  ø«Yƒ£àªdG
 á«æ©ªdG  äÉ¡édG  ø«H  ≥«°ùæàdG  ó©H  ,ø«∏Ñ≤ªdG  ø«eƒ«dG
.áeÉY áë°Uh ájƒfÉK áë°Uh á«dhCG áë°U øe IQGRƒdÉH
 OGôaCG øe á∏«ÑædG áªgÉ°ùªdG áë°üdG IQGRh âæ sªKh
 ≥∏£æe øe ´ƒ£àdG  »a  áÑZQ  øe √hóHCG  Éeh ,™ªàéªdG
 ∫hO  É¡H  ôªJ  »àdG  ±hô¶dG  πX  »a  »æWƒdG  º¡ÑLGh

 ,z19  ó«aƒc{  É`̀fhQƒ`̀c  ¢Shô«a  QÉ°ûàfG  ÖÑ°ùH  ºdÉ©dG
 »àdG  á«©ªàéªdG  á«dhDƒ°ùªdG  ¬`̀JGP  âbƒdG  »a  IQó≤e
 πaÉμàdG  º«≤H  ÉfÉªjEG  ,»æjôëÑdG  ™ªàéªdG  É¡H  ≈∏ëàj
 øWGƒªdGh øWƒdG áeóN πLCG øe √OGôaCG ø«H ¿hÉ©àdGh

.áμ∏ªªdÉH
 ájOCÉàd øWƒdG AÉæHCG áYQÉ°ùe áë°üdG IQGRh äQóbh
 á«dhDƒ°ùªdG  πªëàH  º¡æe  ÉfÉªjEG  »æWƒdG  ÖLGƒdG  Gòg
 »`̀Yƒ`̀dGh áÑ«£dG  ¢```̀VQC’G  √ò`̀g ≈``̀dEG  AÉ`̀ª`̀à`̀f’G ìhô``̀Hh
 QGhOC’G  √ò`̀g  ¿CG  áæ«Ñe  ,¬`̀H  ¿ƒ∏ëàj  …ò`̀dG  »©ªàéªdG
 äGôÑîdG  ÜÉ°ùàc’  ó©H  Éª«a  º¡∏gDƒJ  É¡H  ¿ƒeƒ≤j  »àdG
 ÇQGƒ£dG äÉbhCG »a AGôÑîdGh á∏gDƒªdG ¥ôØdG ™e πª©∏d
 óªj  Éjƒ«M  ÉfÉjô°Th  Éª¡e  Gó`̀aGQ  Gƒfƒμ«d  ,çQGƒ`̀μ`̀dGh
 ≈∏Yh  ájô°ûH  äGQó``̀b  ø`̀e  ¬`̀«`̀dEG  êÉàëJ  ÉªH  øjôëÑdG
 ¢ù«ØædGh  »`dÉ¨dÉH  »ë°†Jh  ó¡édG  ∫òÑJ  ¿C’  OGó©à°SG
 ¬JÉÑ°ùàμe  ≈∏Y  ®ÉØëdGh  øWƒdG  Gòg  ájÉªM  π`LCG  øe

.ájƒªæàdG

 »æÑJ  ≈∏Y  ¬°UôM  QÉ``̀WEG  »`̀a
 ΩóîJ  »`̀à`̀dG  ájô«îdG  ™jQÉ°ûªdG
 ™`̀Ø`̀æ`̀dÉ`̀H Oƒ```̀©```̀Jh äÉ``©``ª``à``é``ª``dG
 óªMCG  …Rƒa  ¬«LƒdG  ø∏YCG  ,É¡«∏Y
 IQGOEG  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  ÖFÉf  ƒfÉc
 ƒfÉc  óªMCG  øH  ∞°Sƒj  áYƒªée
 á«©ªL  IQGOEG  ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀e  ¢`̀ù`̀«`̀FQ
 AÉæÑH  ¬∏ØμJ  á`̀jô`̀«`̀î`̀dG  ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG
 ¢VGôZC’G  IOó©àe  ádÉ°Uh  óé°ùe
 »a á`̀©`̀bGƒ`̀dG z¥ô`̀ë`̀ª`̀dG QÉ``̀jO{ »`̀a
 á«bÉØJG  ™bh óbh .øjôëÑdG  ∫Éª°T
 ¬«LƒdG  …ô«îdG  ´hô°ûªdG  ó««°ûJ
 ¢Sóæ¡ªdGh  ¬°ùØf  ƒ`̀fÉ`̀c  …Rƒ```̀a
 …ò«ØæàdG  ¢ù«FôdG  …OÉª©dG  óªMCG
 êôH  »a  ∂`̀ dPh  ,z¥ôëªdG  QÉ`̀jO{``̀d

.á«°SÉeƒ∏HódG á≤£æªdÉH ƒfÉc
 …ô`̀«`̀î`̀dG ´hô`̀°`̀û`̀ª`̀dG ∫ƒ```̀Mh
 :ƒfÉc  …Rƒa  ¬«LƒdG  ∫Éb  ójóédG
 á«ªgCG  π«L  ó©H  Ó«L  É`̀æ`̀KQGƒ`̀J{
 ájô«îdG  ™jQÉ°ûªdG  ó««°ûJh  »æÑJ
 ¿Éc  ó`̀bh  ,è«∏îdGh  øjôëÑdG  »a
 ,ƒfÉc óªMCG ódGƒdG ∂dòch OGóLC’G
 »a  ø«bÉÑ°S  ,É©«ªL  ¬∏dG  º¡ªMQ

 Ωƒ«dG  ô«°ùf  øëfh  ,ô«îdG  πªY

 ≈dƒªdG  øe  ø«LGQ  ,º¡é¡f  ≈∏Y

 áeóN  »``a  É`̀æ`̀≤`̀aƒ`̀j  ¿CG  π``̀Lh  õ``Y

 øjôëÑdG  »a  ÉæJÉ©ªàéeh  Éæ∏gCG

.zè«∏îdGh

 ¢Sóæ¡ªdG  ∫É``̀ b  ,¬`̀Ñ`̀fÉ`̀L  ø``̀e

 Ωó≤JCG ¿CG »fó©°ùj{ :…OÉª©dG óªMCG

 ¬«Lƒ∏d  ¿Éaô©dGh  ôμ°ûdG  πjõéH
 ,áªjôμdG ¬JQOÉÑe ≈∏Y ƒfÉc …Rƒa
 á∏FÉY äÉeÉ¡°SEÉH ó«°ToCG  ¿CG  OhCG  Éªc
 áμ∏ªe  »a  AGƒ°S  ,ájô«îdG  ƒfÉc
 ,è«∏îdG  ∫hO  »`̀a  hCG  ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG

.¢SÉædG äÉLÉ«àMG â°ùe’ »àdGh

(5¢U π«°UÉØàdG)

 ø`̀«`̀æ`̀WGƒ`̀ª`̀dG  á`̀«`̀∏`̀NGó`̀dG  IQGRh  â``̀YO
 øe  êhô`̀î`̀dG  Ωó`̀Y  IÉ`̀YGô`̀e  ≈`̀ dEG  ø«ª«≤ªdGh
 ájhOC’G  AGô°T  hCG  πª©∏d  ∑ôëà∏d  ’EG  ∫õæªdG
 AGô°ûd  hCG  äÉ«Ø°ûà°ùªdG  ≈``dEG  ÜÉ`̀gò`̀dG  hCG
 òNC’Gh  ,ájQhô°†dG  á«°û«©ªdG  äÉLÉ«àM’G
 »a  á°VÉjôdG  á°SQÉªe  AÉ`̀æ`̀KCG  QÉÑàY’G  »`̀a
 …Oô`̀a  πμ°ûH  ¿ƒ`̀μ`̀J  ¿CG  á`̀eÉ`̀©`̀dG  äÉ`̀bô`̀£`̀dG
 á«aÉc  áaÉ°ùe  ∑ô`̀ J  IÉ`̀YGô`̀e  ™`̀e  »FÉæK  hCG

 ∫É`̀Ø`̀WC’G  ÜÉë£°UG  Ωó`̀Y  ™`̀e  ,OGô```̀aC’G  ø«H
 äGAGôLE’G ™e É«°TÉªJ ∂dPh ,ø°ùdG QÉ¨°Uh
 ¢Shô«a  AGƒ``à``M’  Iò`̀î`̀à`̀ª`̀dG  á`̀ jRGô`̀ à`̀M’G
 ,√QÉ°ûàfG ™æeh(19-COVID)  ÉfhQƒc
 á°ùªN  øe  ôãcC’  äÉ©ªéàdG  ™æªd  É≤«Ñ£Jh
 á`̀jÉ`̀ª`̀M á`̀eÉ`̀ ©`̀ dG ø```̀cÉ```̀eC’G »``̀a ¢`̀UÉ`̀î`̀ °`̀ TCG

.™ªàéª∏d
 IQhô°V É¡d ¿É«H »a IQGRƒdG äócCG Éªc

 »ah ∫RÉæªdG ΩÉeCG ¢Sƒ∏édG hCG ™ªéàdG ΩóY
 ,¢UÉî°TCG  5  ø`̀e  ô`̀ã`̀cC’  á`̀eÉ`̀©`̀dG  äÉ`̀bô`̀£`̀dG
 πMGƒ°ùdGh  äÉgõæàªdÉH  äÉ©ªéàdG  ™æeh
 AÉæKCG  á«FÉbƒdG  ô«HGóàdÉH  ΩGõàd’Gh  ,áeÉ©dG
 πª°ûjh  ,á«YÉªàL’Gh  á«∏FÉ©dG  äGAÉ≤∏dG
 ô°üà≤J ¿CGh ,AGõ©dGh ìGôaC’G äÉÑ°SÉæe ∂dP
 ,ÜQÉ```bC’G  ≈∏Y  õFÉæé∏d  ™««°ûàdG  º°SGôe
 »YÉªàL’G  óYÉÑàdG  äÉª«∏©àH  ΩGõ`̀ à`̀ d’Gh

 ∑ôJ  ≈∏Y  ¢UôëdGh  QÉ¶àf’G  ±ƒØ°U  »a
 ¥ƒ°ùàdG õcGôe »a (ôàe øY π≤J ’) áaÉ°ùe
 QÉ¶àfG  •É`̀≤`̀fh  áeÉ©dG  äÉ`̀eó`̀î`̀dG  ø`̀cÉ`̀eCGh
 ≈∏Y º¡∏ªY ™bGƒe ≈dEGh øe ∫Éª©dG π«°UƒJ
 Ö∏W  áª¶fCG  øe  IOÉØà°S’Gh  ,∫ÉãªdG  π«Ñ°S
 ôÑY  á«dõæªdG  äÉjôà°ûªdGh  äÉLÉ«àM’G

.∫RÉæªdG ≈dEG π«°UƒàdG äÉeóN
(2¢U π«°UÉØàdG)

øjôëÑ∏d »``LÓ©dG ∫ƒcƒJhôÑdG :á``ë°ü∏d ≈``∏YC’G
zÉfhQƒc{ ```H ø«HÉ°üªdG »``aÉ©J »``a ¬à«∏YÉa â``Ñãj

ó©H øY Iôe ∫hC’ ™ªàéJ á«≤«°ùæàdG áæé∏dG
É``̀ fhQƒ``̀ c AGƒ```̀ à```̀ MG äGAGô`````````̀LEG å``̀ë``̀H

»ë°üdG ∫Ééª∏d ø``«Yƒ£àªdG »dÉªLEG ¢``üî°T 5800

 óé°ùe AÉ``æÑH πØμàj ƒ``fÉc …Rƒ``a ¬``«LƒdG
z¥ô``ëªdG  QÉ``jO{  »``a  äÉ``Ñ°SÉæe  á``dÉ°Uh

««

 51^374 ´Rƒj zâjƒμdGh øjôëÑdG{
ø«ªgÉ°ùªdG ≈∏Y ÉMÉHQCG QÉæjO ¿ƒ«∏e

 ájOÉ©dG  áeÉ©dG  á«©ªédG  â≤aGh

 É¡YÉªàLG »a âjƒμdGh øjôëÑdG ∂æÑd

 IQGOE’G  ¢ù∏ée  á«°UƒJ  ≈∏Y  ¢`̀ù`̀eCG

 GQÉæjO  51^374^480  ≠∏Ñe  ™jRƒàH

 ΩÉ`̀Y ø``̀Y á`̀jó`̀≤`̀ f É```̀MÉ```̀HQCG É`̀«`̀æ`̀jô`̀ë`̀H

 É«æjôëH  É`̀°`̀ù`̀∏`̀a  40  ™``̀bGƒ``̀H  2019

 %40  ∫OÉ`̀©`̀j  É`̀e  …CG  ,ó`̀MGƒ`̀ dG  º¡°ù∏d

 øª°†àJh  ,´ƒaóªdG  ∫ÉªdG  ¢``SCGQ  øe

 %10 á`̀«`̀∏`̀Mô`̀ª`̀dG  á`̀jó`̀≤`̀ æ`̀ dG  ìÉ``````̀HQC’G

 ¬Yƒªée  ÉªH  ø«ªgÉ°ùª∏d  áYƒaóªdG

 ïjQÉàH  ájó≤ædG  ìÉ``̀HQC’G  ™jRƒJ  ºà«°Sh  ,É«æjôëH  GQÉ`̀æ`̀jO  12^839^144

.2020/4/12

 âjƒμdGh øjôëÑdG ∂æH ¿EG OGôe »∏Y OGôe ∂æÑdG IQGOEG ¢ù∏ée ¢ù«FQ ∫Ébh

 »àdG  á sªédG  äÉjóëàdG  ºZQ  2019  ΩÉY  »a  á«°SÉ«b  ìÉ`̀HQCG  ≥«≤ëJ  øe  øμªJ

 πNój ∂æÑdG ¿CG ±É°VCGh .»ªdÉ©dGh »ª«∏bE’G QGô≤à°S’G ΩóY ±hôX »a â∏ãªJ

 áé«àf  âªbÉØJ  »àdG  äÉjóëàdG  á¡LGƒe  ≈∏Y  GQGô°UEG  ôãcCG  ƒgh  2020  ΩÉY

.ÉfhQƒc ¢Shô«a QÉ°ûàfG

(ájOÉ°üàb’G äÉëØ°üdG ≈∏Y π«°UÉØàdG)

.zÉfhQƒc{ áeRCG á¡LGƒe »a QÉéàdG QhO ≈∏Y ÜGƒædG ø«H ÉeÉ°ù≤fG äó¡°T á°ù∏édG |

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

.¬∏dGóÑY øH óªëe ï«°ûdG |

.OGôe »∏Y OGôe |

.…ô«îdG ´hô°ûªdG ó««°ûJ á«bÉØJG ™«bƒJ ∫ÓN ƒfÉc …Rƒa ¬«LƒdG |
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 »dh  áØ«∏N  ∫BG  óªM  øH  ¿Éª∏°S  ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  øY  Qó°U
 IOÉYEÉH 2020 áæ°ùd (4) ºbQ QGôb AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«Fôd ∫hC’G ÖFÉædG ó¡©dG

:¬«a AÉL á«æWƒdG äÉYÉæ°üdG ºYOh ájÉªM áæéd π«μ°ûJ
:≈dhC’G IOÉªdG

:»JB’G ƒëædG ≈∏Y ,á«æWƒdG äÉYÉæ°üdG ºYOh ájÉªM áæéd π«μ°ûJ OÉ©j
 áMÉ«°ùdGh IQÉéàdGh áYÉæ°üdG IQGRƒH áYÉæ°üdG ¿hDƒ°ûd IQGRƒdG π«ch -1

.É°ù«FQ -
 IQÉ`̀é`̀à`̀dGh  áYÉæ°üdG  IQGRƒ```̀H  áYÉæ°üdG  á«ªæàd  óYÉ°ùªdG  π`̀«`̀cƒ`̀dG  -2

.¢ù«Fô∏d ÉÑFÉf - áMÉ«°ùdGh
 á«∏NGódG  IQGRƒH  ∑QÉªédG  ¿hDƒ°ûH  »côªédG  ¢ü«∏îàdG  IQGOEG  ôjóe  -3

.Gƒ°†Y -
.Gƒ°†Y - áMÉ«°ùdGh IQÉéàdGh áYÉæ°üdG IQGRƒH π«é°ùàdG IQGOEG ôjóe -4

 OÉ°üàb’Gh  á«dÉªdG  IQGRƒ`̀H  ¿hÉ©àdG  ¢ù∏ée  ∫hO  äÉbÓY  …OÉ°üàbG  -5
.Gƒ°†Y - »æWƒdG

.ójóéà∏d á∏HÉb äGƒæ°S çÓK IQƒcòªdG áæé∏dG »a º¡àjƒ°†Y Ióe ¿ƒμJh 
:á«fÉãdG IOÉªdG 

 πª©jh QGô≤dG Gòg ΩÉμMCG ò«ØæJ áMÉ«°ùdGh IQÉéàdGh áYÉæ°üdG ôjRh ≈∏Y
.á«ª°SôdG IójôédG »a √ô°ûf ïjQÉàd »dÉàdG Ωƒ«dG øe ¬H

á«æWƒdG äÉYÉæ``°üdG ájÉªM áæéd π«μ``°ûJ IOÉYEÉH GQGôb Qó``°üj ó¡©dG »dh ΩGõ``àd’G  ≈``dEG  ƒ``YóJ á``«∏NGódG
ÉfhQƒc QÉ°ûàfG øe óëdG äGAGôLEÉH
 ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U á°SÉFôH á«≤«°ùæàdG áæé∏dG äGQGô≤d kGò«ØæJ
 ¢ù«Fôd ∫hC’G ÖFÉædG ≈∏YC’G óFÉ≤dG ÖFÉf ó¡©dG »dh áØ«∏N ∫BG óªM øH ¿Éª∏°S
 AGƒàM’  IòîàªdG  ájRGôàM’G  äGAGô``̀LE’G  ™e  kÉ«°TÉªJh  AGQRƒ``̀dG  ¢ù∏ée

.√QÉ°ûàfG ™æeh (19-COVID) ÉfhQƒc ¢Shô«a
 áeÉ©dG øcÉeC’G »a ¢UÉî°TCG á°ùªN øe ôãcC’ äÉ©ªéàdG ™æªd kÉ≤«Ñ£Jh

:á«dÉàdG QƒeC’G IÉYGôe ≈dEG ƒYóJ á«∏NGódG IQGRh ¿EÉa ,™ªàéª∏d ájÉªM
 ≈dEG ÜÉgòdG hCG ájhOC’G AGô°T hCG πª©∏d ∑ôëà∏d ∫õæªdG øe êhôîdG |

.ájQhô°†dG á«°û«©ªdG äÉLÉ«àM’G AGô°ûd hCG äÉ«Ø°ûà°ùªdG
 ¿CG  áeÉ©dG  äÉbô£dG  »a  á°VÉjôdG  á°SQÉªe  AÉæKCG  QÉÑàY’G  »a  òNC’G  |
 ™e ,OGôaC’G ø«H á«aÉc áaÉ°ùe ∑ôJ IÉYGôe ™e »FÉæK hCG  …Oôa πμ°ûH ¿ƒμJ

.ø°ùdG QÉ¨°Uh ∫ÉØWC’G ÜÉë£°UG ΩóY
 ôãcC’ áeÉ©dG  äÉbô£dG  »ah ∫RÉæªdG  ΩÉeCG  ¢Sƒ∏édG hCG  ™ªéàdG  ΩóY |

.¢UÉî°TCG 5 øe
.áeÉ©dG πMGƒ°ùdGh äÉgõæàªdÉH äÉ©ªéàdG ™æe |

 á«YÉªàL’Gh  á«∏FÉ©dG  äGAÉ≤∏dG  AÉæKCG  á«FÉbƒdG  ô«HGóàdÉH  ΩGõàd’G  |
 ™««°ûàdG  º°SGôe  ô°üà≤J  ¿CG  ≈∏Yh  AGõ©dGh  ìGô`̀aC’G  äÉÑ°SÉæe  ∂dP  πª°ûjh

.ÜQÉbC’G ≈∏Y õFÉæé∏d
 ¢UôëdGh QÉ¶àf’G ±ƒØ°U »a »YÉªàL’G óYÉÑàdG äÉª«∏©àH ΩGõàd’G |
 áeÉ©dG äÉeóîdG øcÉeCGh ¥ƒ°ùàdG õcGôe »a (ôàe øY π≤J ’) áaÉ°ùe ∑ôJ ≈∏Y

.∫ÉãªdG π«Ñ°S ≈∏Y º¡∏ªY ™bGƒe ≈dEGh øe ∫Éª©dG π«°UƒJ QÉ¶àfG •É≤fh
 ôÑY  á«dõæªdG  äÉjôà°ûªdGh  äÉLÉ«àM’G  Ö∏W áª¶fCG  øe  IOÉØà°S’G  |

.∫RÉæªdG ≈dEG π«°UƒàdG äÉeóN
 π`̀LCG  ø`̀e  äGAGô````̀LE’Gh  Oƒ`̀¡`̀é`̀dG  á`̀aÉ`̀c  ∫ò`̀H  á«∏NGódG  IQGRh  ó`̀cDƒ`̀Jh
 ’EG  ≥≤ëàj ’ ôeC’G Gòg ¿EGh ,ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒªdG  áeÓ°S ≈∏Y á¶aÉëªdG
 IQOÉ°üdG äGOÉ°TQE’Gh äÉª«∏©àdG ∂∏àH ΩGõàd’G »a ™«ªédG ∞JÉμJh ¿hÉ©àH
 ∂∏àd  ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒªdG  º¡ØàH  áeÉJ  á≤K  ≈∏Y IQGRƒdG  ¿CGh ,¿CÉ°ûdG  Gò¡H
 ¬∏dG ¿PEÉH º¡°ùà°S »àdGh ,íFÉ°üædGh äGOÉ°TQE’G ∂∏àd º¡àHÉéà°SGh ô«HGóàdG
 ¬∏dG  ßØM  .ÉfhQƒc  ¢Shô«a  QÉ°ûàfG  øe  óëdG  »a  ádhódG  Oƒ¡L  ìÉéfEG  »a

 .√hôμeh Aƒ°S πc øe É¡Ñ©°Th øjôëÑdG

 ¢SQÉe 26 ø``e ájQÉéàdG äÓëªdG ¥Ó``ZEG
 π«``°Uƒ`à`dÉH AÉ```Ø`à`c’Gh  π``jôHCG 9 ≈dEG
 »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  á°SÉFôH  á«≤«°ùæàdG  áæé∏dG  äGQGô≤d  kGò«ØæJ
 ÖFÉædG  ≈∏YC’G  óFÉ≤dG  ÖFÉf  ó¡©dG  »dh áØ«∏N ∫BG  óªM øH ¿Éª∏°S  ô«eC’G
 ájRGôàM’G  äGAGô``̀LE’G  ™e  kÉ«°TÉªJh  ,AGQRƒ``̀dG  ¢ù∏ée  ¢ù«Fôd  ∫hC’G
 ÉfhQƒc  ¢Shô«a  QÉ°ûàfG  ™æeh  AGƒàM’  IòîàªdG  á«FÉbƒdG  ô«HGóàdGh
 øe  ájQÉéàdG  äÓëªdG  πc  ¥Ó`̀ZEG  QGô≤d  kÉ≤«Ñ£Jh  ,(-19COVID)
 ,§≤a π«°UƒàdG áeóîH AÉØàc’Gh ΩOÉ≤dG πjôHCG 9 ≈dEG …QÉédG ¢SQÉe 26
 õHÉîªdGh äGOGôÑdGh ä’É≤ÑdGh âcQÉeôÑjÉ¡dG äÓëe ∂dP øe ≈æãà°ùjh
 äÓëªdG ™«ªL OhÉ©J ¿CG ≈∏Y ,±QÉ°üªdGh ∑ƒæÑdG ´hôah äÉ«dó«°üdGh
 ¿EÉa  ,πÑ≤ªdG πjôHCG  23 ájÉ¨d πjôHCG  9 øe G kOóée É¡HGƒHCG  íàa ájQÉéàdG

:»∏j Ée ≈∏Y ó«cCÉàdG OƒJ áMÉ«°ùdGh IQÉéàdGh áYÉæ°üdG IQGRh
 äÉeóN hCG É©∏°S Ωó≤J »àdG ájQÉéàdGh á«YÉæ°üdG ∫ÉëªdG πc ≥∏¨J
 óZ  AÉ°ùe  ø`̀e  á©HÉ°ùdG  áYÉ°ùdG  ø`̀e  kGQÉ`̀Ñ`̀à`̀YG  ∂`̀ dPh  ,øFÉHõ∏d  Iô°TÉÑe
 Ωƒj AÉ°ùe øe á©HÉ°ùdG áYÉ°ùdG ≈àM 2020 ¢SQÉe 26 ≥aGƒªdG ¢ù«ªîdG

.2020 πjôHCG 9 ≥aGƒªdG ¢ù«ªîdG
:»JB’G øe πc ájQÉéàdGh á«YÉæ°üdG ∫ÉëªdG √òg øe ≈æãà°ùoj

 ∫Éëeh  ,ä’É≤ÑdGh  äGOGôÑdG  ,âcQÉe  ôHƒ°ùdG  ,âcQÉe  ôÑjÉ¡dG  -1
.áLRÉ£dG Ωƒë∏dGh ∑Éª°SC’Gh äGhGô°†îdG ™«H

.á«dB’Gh ájhó«dG õHÉîªdG -2
.»©«Ñ£dG RÉ¨dG áÄÑ©J ∫Éëeh OƒbƒdG áÄÑ©J äÉ£ëe -3

.äGQÉ¶ædG ∫Éëeh äÉ«dó«°üdGh äGOÉ«©dGh äÉ«Ø°ûà°ùªdG -4
.áaGô°üdG ∫Éëeh ±QÉ°üªdGh ∑ƒæÑdG -5

 π°üàj  ’  »àdGh  ,äÉcô°ûdGh  äÉ°ù°SDƒª∏d  á``̀jQGOE’G  ÖJÉμªdG  -6
.øFÉHõdG ™e ô°TÉÑe πμ°ûH É¡WÉ°ûf

.É¡©jRƒJh ™FÉ°†ÑdG ôjó°üJh OGô«à°SG »a á∏eÉ©dG ∫ÉëªdG -7
.QÉ«¨dG ™£b ∫Éëeh äÉÑcôªdG áfÉ«°Uh í«∏°üJ äÉLGôch ¢TQh -8

.áfÉ«°üdGh äGAÉ°ûfE’G ´É£b -9
.™fÉ°üªdG -10

 äGAGôLE’Gh óYGƒ≤dÉH äÉ¡édG √òg ΩGõàdG á«ªgCÉH IQGRƒdG âgƒfh
 ÉfhQƒc  ¢Shô«a  QÉ°ûàfG  ™æe  ±ó¡H  áë°üdG  IQGRh  øY  Qó°üJ  »àdG
.»YÉªàL’G óYÉÑàdG ô«HGóJ ¢Uƒ°üîdG ¬Lh ≈∏Yh ,(-19COVID)

 ™∏°ùdG  ™«H  äÉ«∏ªY  ádhGõe  ájQÉéàdGh  á«YÉæ°üdG  ∫Éëª∏d  íª°ùojh
 ≥jôW øY »YÉªàL’G π°UGƒàdG πFÉ°Shh á«fhôàμdE’G ¥ô£dÉH äÉeóîdGh
 áª©WC’G  ™«H  ∫Éëeh  ºYÉ£ª∏d  íª°ùoj  Éªc  .™FÉ°†ÑdG  π«°UƒJ  áeóN
 »LQÉîdG  ™«ÑdG  äÉeóN  ≥jôW  øY  É¡WÉ°ûf  ¢SQÉªJ  ¿CG  äÉHhô°ûªdGh

.∫RÉæªdG ≈dEG äÉÑ∏£dG π«°UƒJh

 øWGƒªd IÉ``ah ádÉM ådÉK π«é``°ùJ
É``fhQƒc ¢``Shô«a ÖÑ``°ùH »``æjôëH

 ≠∏Ñj  »æjôëH  øWGƒªd  IÉ`̀ah  ádÉM  ¢`̀ù`̀eCG  áë°üdG  IQGRh  âæ∏YCG
 ióMEG  ¿Éch  áæeÉc  á«ë°U  ±hôXh  ¢VGôeCG  ¬jód  ,É keÉY  65  ôª©dG  øe
 ™°†îj  ¿Éc  PEG  ,(19-COVID)  ÉfhQƒc  ¢Shô«Ød  áªFÉ≤dG  ä’ÉëdG
 ±Gô°TEG âëJ êÓ©dGh ∫õ©dÉH á°UÉîdG õcGôªdG óMCG »a ájÉYôdGh êÓ©∏d
 Iô°TÉÑe ô«Z á∏MQ ôÑY øjôëÑdG  ≈dEG  ¬JOƒY ó©H ¢ü°üîàe »ÑW ºbÉW
 ¢üdÉN  ø`̀Y  IQGRƒ``̀ dG  káHô©e  ,»`̀dhó`̀dG  øjôëÑdG  QÉ£e  ôÑY  ¿Gô``̀jEG  ø`̀e

.ÜÉ°üªdG Gòg »a ¬HQÉbCGh ¬∏gCG πch ó«≤ØdG Iô°SC’ É¡jRÉ©J
 áeRÓdG ájÉYôdGh êÓ©dG ≈∏Y π°üM ≈aƒàªdG ¿CG IQGRƒdG âë°VhCGh
 ä’ÉëdG ™«ªLh ƒg ¢üàîªdG »Ñ£dG ≥jôØdG πÑb øe áYÉ°ùdG QGóe ≈∏Y
 áeRÓdG  π«dÉëàdG  AGô`̀LEG  ºJ  ∂dòch  ,êÓ©dGh  ∫õ©dG  õcGôe  »a  áªFÉ≤dG

.ôªà°ùe πμ°ûH ≈aƒàª∏d

.á«≤«°ùæàdG áæé∏d ó©H øY ´ÉªàLG ∫hCG ¢SCGôàj ó¡©dG »dh ƒª°S |
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 õ`̀ cô`̀e AÉ````̀æ````̀eCG ¢`̀ù`̀ ∏`̀é`̀e ó``̀≤``̀Y
 á«é«JGôà°S’G  äÉ°SGQó∏d  øjôëÑdG
 zäÉ```̀ °```̀SGQO{ á``̀bÉ``̀£``̀dGh á``̀ «``̀ dhó``̀ dGh
 ,ô°ûY  å`̀dÉ`̀ã`̀dG  …Qhó````̀dG  ¬`̀YÉ`̀ª`̀à`̀LG
 øH  ¬∏dGóÑY  ï«°ûdG  QƒàcódG  á°SÉFôH
 ,¢ù∏éªdG  ¢ù«FQ  ,áØ«∏N  ∫BG  óªMCG
 QƒàcódG :AÉ°†YC’G øe πc Qƒ°†ëHh
 Qƒ`̀à`̀có`̀dGh ,™`̀°`̀Tƒ`̀«`̀dG º`̀°`̀TÉ`̀g ó`̀ª`̀MCG
 ô«Ø°ùdGh  ,ô`̀°`̀UÉ`̀æ`̀dG  ≈°ù«Y  Ö`̀«`̀gh
 QƒàcódGh  ,Qƒ°üæªdG  óªMCG  ≥«aƒJ
 ,…ôgGƒL  ø«°ùëdGóÑY  øªMôdGóÑY
 ≈dEG  ,π°VÉØdG  »∏Y  áØ«∏N  QƒàcódGh
 ôjóªdG ¿ÉeR ó«ªëdGóÑY IOÉàb ÖfÉL

.õcôª∏d …ò«ØæàdG
 ™``aQ ´É``̀ª``̀à``̀L’G á``̀ jGó``̀ H »```̀ ah
 ,AÉ`̀æ`̀eC’G  ¢ù∏ée  AÉ`̀°`̀†`̀YCGh  ¢ù«FQ
 ¿É`̀aô`̀©`̀dGh ¿É`̀æ`̀à`̀e’G äÉ```̀jBG ≈`̀ª`̀°`̀SG
 ∂∏ªdG  ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†M ΩÉ≤ªd
 πgÉY  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  ø`̀H  ó`̀ª`̀M
 åëÑdG ¬H ≈¶ëj Éªd ,ióØªdG OÓÑdG
 áμ∏ªe  »a  …ôμØdG  ñÉæªdGh  »ª∏©dG
 ájÉYQh  á≤FÉa  ájÉæY  ø`̀e  øjôëÑdG
 º«¶æJ áÑ°SÉæªH ∂dPh ,á«eÉ°S á«μ∏e
 iôcòH  á«dÉØàMG  zäÉ`̀ °`̀SGQO{  õcôe
 .¬°ù«°SCÉJ  ≈∏Y  äGƒæ°S  ô°ûY  Qhô`̀e
 QƒàcódG  Üô``̀YCG  ,Oó`̀°`̀ü`̀dG  Gò`̀g  »`̀ah
 áØ«∏N  ∫BG  óªMCG  øH  ¬∏dGóÑY  ï«°ûdG
 ï«°û∏d  ôjó≤àdGh  RGõàY’G  ≠dÉH  øY

 ô``̀jRh á`̀Ø`̀«`̀∏`̀N  ∫BG  ó``̀ª``̀MCG  ø``̀H  ó`̀ dÉ`̀N
 ájÉYôH  ¬∏°†Øàd  ,»μ∏ªdG  ¿Gƒ`̀jó`̀dG
 øe ó≤Y{ QÉ©°T âëJ õcôªdG á«dÉØàMG
 ájDhôdG  øe  ..äGRÉéfE’Gh  ¢ù«°SCÉàdG
 ºYOh äÉªgÉ°ùªH G kó«°ûe z™bGƒdG ≈dEG
 º`̀¡`̀°`̀SCGQ ≈`̀∏`̀Yh zäÉ``̀ °``̀SGQO{ AÉ`̀cô`̀°`̀T
 ácô°Th  ,zø«μªJ{  πª©dG  ¥hóæ°U
 äÉjhÉª«chôàÑdG  áYÉæ°üd  è«∏îdG
 πc  ôμ°ûdG  πjõéH  Éæªãeh  ,z∂Ñ«L{
 õcôª∏d  äGOÉ°TE’Gh  »fÉ¡àdG  Ωób  øe
 êQÉ`̀Nh  π``̀NGO  ø`̀e  áÑ°SÉæªdG  √ò`̀¡`̀H

.øjôëÑdG áμ∏ªe
 ¢ù∏ée ¢ûbÉf ´ÉªàL’G ∫ÓNh
 ™jQÉ°ûªdGh  äÉYƒ°VƒªdG  AÉ`̀æ`̀eC’G
 √RÉéfEG  ºJ Éeh ,∫ÉªYC’G ∫hóL ≈∏Y
 ,…QÉédG ΩÉ©dG øe ∫hC’G ™HôdG ∫ÓN

:»dÉàdG ƒëædG ≈∏Y ∂dPh
 AÉ`̀æ`̀eC’G  ¢ù∏ée  Üô```̀YCG  :k’hCG
 ,¿É``̀aô``̀©``̀ dGh ô``jó``≤``à``dG º`̀«`̀¶`̀Y ø```Y
 áª«μëdGh  á`̀«`̀eÉ`̀°`̀ù`̀dG  äÉ`̀¡`̀«`̀Lƒ`̀à`̀∏`̀d
 OÓÑdG πgÉY ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†ëd
 zÉfhQƒc{ ¢Shô«a áëaÉμªd ,ióØªdG
 áã«ãëdG »YÉ°ùªdÉH É kgƒæe ,óéà°ùªdG
 ,á∏«ÑædG á«fÉ°ùfE’G Oƒ¡édGh ádÉ©ØdGh
 »μ∏ªdG ƒª°ùdG  ÖMÉ°U ÉgOƒ≤j »àdG
 »dh áØ«∏N ∫BG óªM øH ¿Éª∏°S ô«eC’G
 ÖFÉædG  ≈`̀∏`̀YC’G  óFÉ≤dG  Ö`̀FÉ`̀f  ó¡©dG
 »a  ,AGQRƒ`̀ dG  ¢ù∏ée  ¢ù«Fôd  ∫hC’G

.¿CÉ°ûdG Gòg

 ï`̀«`̀ °`̀û`̀ dG Qƒ```̀à```̀có```̀ dG ø````̀∏````̀YCGh

 ¿CG  ,áØ«∏N  ∫BG  ó`̀ª`̀MCG  ø`̀H  ¬`̀∏`̀dGó`̀Ñ`̀Y

 ÉYÓ£à°SG  …ôéj  zäÉ`̀°`̀SGQO{  õcôe

 ™e  ø«æWGƒªdG  πeÉ©J  ∫ƒ`̀M  …CGô`̀∏`̀d

 ≈dEG  áaÉ°VE’ÉH  ,»ªdÉ©dG  AÉHƒdG  Gòg

 √ÉéJ  ΩÉ©dG  É°VôdG  iƒà°ùe  ¢SÉ«b

 á«eƒμëdG  ô`̀«`̀HGó`̀à`̀dGh  äGAGô````̀LE’G

 ≥jôØdG  Oƒ¡L  ºYO  ±ó¡H  ,ájQÉédG

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

 ò«ØæJ »a ôªà°ùe õcôªdG ¿CG É kë°Vƒe

 ¬dÉªYCG IóæLCG ≈∏Y áLQóªdG ¬à£°ûfCG

 áaÉc PÉîJG ™e ,á∏Ñ≤ªdG IôàØdG ∫ÓN

 á«FÉbƒdGh  á`̀jRGô`̀à`̀M’G  äGAGô```̀LE’G

.IQô≤ªdG
 ≈dEG áÄæ¡àdG ¢ù∏éªdG Ωób :É k«fÉK
 ∫BG  óªMCG øH ¬∏dGóÑY ï«°ûdG QƒàcódG
 ájƒ°†©d  √QÉ«àNG  áÑ°SÉæªH  ,áØ«∏N
 ≈``̀∏``̀YC’G …QÉ``̀°``̀û``̀à``̀°``̀S’G ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀ª`̀dG
 áª≤H á«æ©ªdG T20  ôμØdG áYƒªéªd
 ¢ù∏éªdG CÉæg Éªc .øjô°û©dG áYƒªée
 ,π`̀ °`̀VÉ`̀Ø`̀dG »`̀ ∏`̀ Y á`̀Ø`̀«`̀∏`̀N Qƒ``̀à``̀có``̀dG
 ø«eC’G  Ö°üæe  »a  ¬æ««©J  áÑ°SÉæªH
 á«©jô°ûàdG  ¿hDƒ°û∏d  óYÉ°ùªdG  ΩÉ©dG
 ∫hód  ¿hÉ©àdG  ¢ù∏éªH  á«fƒfÉ≤dGh

.á«Hô©dG è«∏îdG
 ¬`̀ª`̀YO ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀ª`̀dG ó````̀cCG :É``̀ kã``̀dÉ``̀K
 ≈`̀dEG  á`̀«`̀eGô`̀dG  zäÉ``̀°``̀SGQO{  äÉ«dÉ©Ød
 »a  É kgƒæe  ,á«æWƒdG  äGQOÉÑªdG  óaQ
 ∫hCG  ≥jôØdG  IOÉ°TEG  ≈dEG  Oó°üdG  Gòg
 áØ«∏N  ∫BG  ¬∏dGóÑY  øH  ó°TGQ  ï«°ûdG
 ¢ù«FQ  ¬FÉ≤d  ∫ÓN  ,á«∏NGódG  ô`̀jRh
 äÉªgÉ°ùeh  Qhó`̀H  ,AÉ`̀æ`̀eC’G  ¢ù∏ée
 äGQOÉ`̀Ñ`̀e  ò«ØæJ  ∫É`̀é`̀e  »`̀a  õ`̀cô`̀ª`̀dG
 AÉªàf’G  õjõ©àd  á«æWƒdG  á£îdG

.áæWGƒªdG º«b ï«°SôJh »æWƒdG
 ¢ù∏ée  ¢`̀ù`̀«`̀FQ  QÉ``°``TCG  :É``̀ k©``̀HGQ
 º««≤J  áæéd  ¢ù«FQ  Ö`̀FÉ`̀f  AÉ``æ``eC’G
 ≈``̀dEG ,á`̀«`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀dG á`̀eó`̀î`̀ dG õ``̀cGô``̀e
 á«fGó«ªdG  É¡JGQÉjR  áæé∏dG  ΩÉààNG
 ≈∏Y  á`̀∏`̀°`̀UÉ`̀ë`̀dG  á`̀«`̀eó`̀î`̀dG  äÉ¡é∏d
 ´QódG{  ≥«∏©Jh  ,»ÑgòdG  ∞«æ°üàdG
 ≥`̀ah  á`̀eó`̀î`̀dG  É¡ªjó≤àd  z»`̀Ñ`̀gò`̀ dG
 â«¶M »àdGh ,IOƒédG ô«jÉ©e ≈∏YCG
 øª°V  ó¡©dG  »`̀dh  ƒª°S  øe  ºjôμàH

.z2 º««≤J{ èeÉfôH

 ï«°ûdG QƒàcódG í°VhCG :É k°ùeÉN
 õcôªdG ¿CG áØ«∏N ∫BG óªMCG øH ¬∏dGóÑY
 π«gCÉàd »ÑjQóJ èeÉfôH ¥ÓWEG Oó°üH
 º¡JGQÉ¡e  ôjƒ£Jh  ,ÜÉÑ°ûdG  äGQó`̀b
 ,ájQÉμàH’Gh  á«≤«Ñ£àdGh  á«ãëÑdG
 ƒª°S  IQOÉ``̀Ñ``̀ª``̀d  G kò`̀ «`̀ Ø`̀ æ`̀ Jh  kÓ``YÉ``Ø``J
 ,áØ«∏N  ∫BG  óªM  ø`̀H  ô°UÉf  ï«°ûdG
 ájô«îdG  ∫ÉªYCÓd  ∂∏ªdG  ádÓL  πãªe
 ø`̀eC’G  QÉ°ûà°ùe  ,ÜÉÑ°ûdG  ¿hDƒ`̀°`̀Th
 ≈`̀∏`̀YC’G  ¢ù∏éªdG  ¢ù«FQ  ,»`̀æ`̀Wƒ`̀dG
 èeÉfôH  ¥ÓWEÉH  ,á°VÉjôdGh  ÜÉÑ°û∏d
 èeÉfôÑdG  äGQOÉ`̀Ñ`̀e  ó`̀MCÉ`̀c  z¢`̀Uô`̀a{
 »HÉÑ°ûdG  ´É£≤dG  ôjƒ£àd  »æWƒdG

.záHÉéà°SG{ »°VÉjôdGh
 ¢ù«FQ  ¢`̀Vô`̀©`̀à`̀°`̀SG  :É`̀ k°`̀ SOÉ`̀ °`̀ S
 »`̀a ¬`̀ à`̀ cQÉ`̀ °`̀ û`̀ e AÉ````̀æ````̀eC’G ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀e
 IAGô`̀b{  ¿Gƒæ©H  ájQGƒëdG  á°ù∏édG
 »a  á«©jô°ûàdG  á°†¡ædG  ÜÉ`̀à`̀c  »`̀a
 ÉeÉY  øjô°ûY  ∫ÓN  øjôëÑdG  áμ∏ªe
 â`̀ª`̀«`̀bCG  »``̀à``̀dGh  ,z2019-1999
 å«M ,ÜGƒædG ¢ù∏ée á°ù«FQ ájÉYôH
 õ`̀cGô`̀ª`̀dG{  ¿Gƒ`̀æ`̀©`̀H  πªY á``̀bQh Ωó``b
 º`̀YO »``̀a É``````̀gQhOh á`̀°`̀ü`̀°`̀ü`̀î`̀à`̀ª`̀dG

.zá«©jô°ûàdG á°†¡ædG
 ï«°ûdG  QƒàcódG  ™∏WCG  :É k©HÉ°S
 ¢ù∏éªdG áØ«∏N ∫BG óªMCG øH ¬∏dGóÑY
 ióàæªdG  ∫É`̀ª`̀YCG  »a  ¬àcQÉ°ûe  ≈∏Y
 áæjóªH  ,ô°TÉ©dG  »ªdÉ©dG  …ô°†ëdG
 :¢UôØdG ¿óe{ QÉ©°T âëJ ,»ÑXƒHCG
 IôàØdG ∫ÓN ,zQÉμàH’Gh áaÉ≤ãdG §HQ
 .»`̀°`̀VÉ`̀ª`̀dG  ô`̀jGô`̀Ñ`̀a  13 ≈```̀dEG  8  ø``e
 ¿hÉ©àdÉH  õcôªdG  ¥ÓWEG  ≈dEG  É kgƒæe

 á«Hô©dG  ∫hó∏d  »ª«∏bE’G  ÖàμªdG  ™e
 Ió`̀ë`̀à`̀ª`̀dG º````̀eC’G è`̀eÉ`̀fô`̀Ñ`̀d ™`̀HÉ`̀à`̀ dG
 èeÉfôHh  ,ájô°ûÑdG  äÉæWƒà°ùª∏d
 õLƒªdG  ,»`̀FÉ`̀ª`̀fE’G  IóëàªdG  º``̀eC’G
 ¿ó`̀ª`̀dG á``dÉ``M ô`̀jô`̀≤`̀ à`̀ d{ …ò`̀«`̀Ø`̀æ`̀à`̀dG
 á«ªæàdG  π`̀jƒ`̀ª`̀J  :2020  á`̀«`̀Hô`̀©`̀dG
 á≤£æªdG  »a  áeGóà°ùªdG  ájô°†ëdG
 ,ióàæªdG ¢ûeÉg ≈∏Y ∂dPh zá«Hô©dG
 ôjô≤àdG  ø«°TóJ  ºà«°S  ¬fCG  ≈dEG  Éàa’

.…QÉédG ΩÉ©dG ∞°üàæe
 ¢ù∏ée  ¢`̀ù`̀«`̀ FQ  ó````̀cCG  :É``̀ kæ``̀eÉ``̀K
 ¢Vô©ªdG ìÉààaG √Qƒ°†M ¿CG AÉæeC’G
 øe ÉæàÄ«H »ªëæd{ »Ä«ÑdG …ƒYƒàdG
 ¢ù∏éªdG  ¬ª¶f  …ò``̀dG  z∂«à°SÓÑdG
 ™aQ  QÉ`̀WEG  »a  »JCÉj  ,áÄ«Ñ∏d  ≈∏YC’G
 ´ƒ°Vƒe  ∫ƒ`̀M  »©ªàéªdG  »`̀Yƒ`̀dG
 ,á«μ«à°SÓÑdG OGƒªdG ∑Ó¡à°SG ó«°TôJ
 zäÉ°SGQO{ õcôe ò«ØæJ ≈dEG QÉ°TCG Éªc
 äÉ`̀«`̀HÉ`̀é`̀jEG  ∫ƒ``̀M  á«ë°ùe  á``̀°``̀SGQO
 »àdG ,á«fhôàμdE’G ÜÉ©dC’G äÉ«Ñ∏°Sh
 »Yóà°ùJ  á«YÉªàLG  IôgÉX  πμ°ûJ

.A¢ûædG ájÉªëd á©HÉàªdGh ó°UôdG
 AÉ`̀æ`̀eC’G  ¢ù∏ée  øªK  :É`̀ k©`̀°`̀SÉ`̀J
 ô°üe  á`̀jQƒ`̀¡`̀ª`̀L  ô`̀«`̀Ø`̀°`̀S  í`̀jô`̀°`̀ü`̀J
 ádÉcƒd  øjôëÑdG  áμ∏ªe iód  á«Hô©dG
 √OÓH ™∏£J øY (ÉæH) øjôëÑdG AÉÑfCG
 åëÑdG ∫Éée »a ¿hÉ©àdG øe ójõªd
 á«é«JGôà°S’G  äÉ°SGQódGh  »ª∏©dG
 ¿hÉ©àdG  ôÑY  á«æeC’Gh  á«°SÉ«°ùdGh
 ¢ù∏éªdG GócDƒe ,zäÉ°SGQO{ õcôe ™e
 ™e Iõ«ªàªdG äÉbÓ©dG ó«Wƒàd ¬ªYO

.ô°üe á≤«≤°ûdG »a á«æ©ªdG äÉ¡édG
 AÉæeC’G  ¢ù∏ée  Üô`̀YCG  :G kô°TÉY
 ¢†îªàJ  »àdG  èFÉàæ∏d  ¬MÉ«JQG  øY
 ,(ájôμa  äGQGƒ`̀M)  á∏°ù∏°S  ó≤Y  øY
 QGƒM :É¡æeh õcôªdG  É¡ª q¶æj  »àdGh
 ≈`̀dEG  á«LÉàfE’G  ø`̀e{  ¿Gƒæ©H  …ôμa
 ∫ƒM  á«°TÉ≤f  á≤∏Mh  ,zá«°ùaÉæàdG
 ..ÜÉ````̀gQE’G  áëaÉμªd  π`̀eÉ`̀°`̀T  è`̀¡`̀f{
 »dhódG  ∞dÉëàdG  ø`̀Y  ádÉM  á`̀°`̀SGQO
 ¿Gƒæ©H Ihóf ÖfÉL ≈dEG z¢ûYGO ó°V
 ¿GôjEG  ÜôM  :´Oô`̀dGh  IOÉ¡°ûdG  ø«H{
 iô```̀NCG Ihó`````̀fh ,zá``̀jô``̀XÉ``̀æ``̀J-Ó``̀dG
 IóëàªdG  äÉ`̀j’ƒ`̀dG  ø«H{  :¿Gƒ`̀æ`̀©`̀H
 áØ∏àîªdG  á«ª«∏©àdG  º¶ædG  :Góæ∏æah

.zègÉæªdG ôjƒ£J ≈∏Y ÉgQÉKBGh

 »ª«©ædG  ó`̀LÉ`̀e  »`̀∏`̀Y  Qƒ`̀à`̀có`̀ dG  Ö`̀FÉ`̀æ`̀dG  OÉ``̀°``̀TCG
 á«fƒfÉ≤dGh  á«©jô°ûàdG  ¿hDƒ°ûdG  áæéd  ¢ù«FQ  ÖFÉf
 ájOÉ°üàb’Gh  á«dÉªdG  äGAGô`̀LE’É`̀H  ÜGƒædG  ¢ù∏éªH
 áªLÉædG  äÉ«YGóàdG  áédÉ©ªd  áeƒμëdG  É¡JòîJG  »àdG
 â`̀bƒ`̀dG »`̀a É`̀ kæ`̀ª`̀ã`̀e ,É``̀fhQƒ``̀c ¢`̀Shô`̀«`̀a QÉ`̀°`̀û`̀à`̀fG ø`̀Y
 á«©jô°ûàdG  äÉ£∏°ùdG  ø«H  π°UÉëdG  ¿hÉ©àdG  ¬°ùØf
 »a  É¡à«dhDƒ°ùe  øe  É kbÓ£fG  ,á«FÉ°†≤dGh  ájò«ØæàdGh
 ΩÉªàg’G  ≈∏Y  É¡°UôMh  ,»æjôëÑdG  OÉ°üàb’G  ájÉªM

.á«FÉæãà°S’G ±hô¶dG √òg »a ø«æWGƒªdG ¿hDƒ°ûH
 »∏Y Qƒ`̀à`̀có`̀dG Ö`̀FÉ`̀æ`̀dG É``̀YO ,QÉ````̀WE’G Gò``̀g »``̀ah

 PÉîJG  á«fÉμeEG  á°SGQO ≈dEG  á«FÉ°†≤dG  á£∏°ùdG »ª«©ædG
 »a  AÓ```NEG  …CG  ò«ØæJ  ±É`̀≤`̀jEÉ`̀H  á∏«ØμdG  äGAGô`````LE’G
 §Ñ°†dG  ÉjÉ°†≤H  ≥∏©àj  Ée  ∂dòch  ,äGQÉéjE’G  ÉjÉ°†b
 á«μæÑdG  äÉHÉ°ùëdG  ≈∏Y  äGRƒ`̀é`̀ë`̀dGh  QÉ`̀°`̀†`̀ME’Gh
 »àdG áÑ©°üdG ±hô¶dG √òg ∫ÓN º¡°SC’Gh äGQÉ≤©dGh
 ø«æWGƒªdG ¿CG ≈dEG G kô«°ûe ,»æjôëÑdG ™ªàéªdG É¡H ôªj
 …òdG  ô``eC’G  Gò`̀g  á«FÉ°†≤dG  á£∏°ù∏d  ¿hQ qó`̀≤`̀j  ±ƒ°S
 É¡d  ¿ƒ°Vô©àj  »àdG  •ƒ¨°†dG  ∞«ØîJ  ≈∏Y  óYÉ°ù«°S
 á«FÉ°†≤dG á£∏°ù∏d √ôμ°T É k¡Lƒe ,áægGôdG IôàØdG ∫ÓN

.ôjó≤àdGh ΩGôàM’G πc É¡d qøμj »àdG
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 ø``e  AGQRƒ``dG  ¢``ù«FQ  ≈``dEG  á``Äæ¡J
äGô``ªJDƒªdGh  ¢``VQÉ©ªdG  á``«©ªL

 IOƒ©H É¡JOÉ©°S øY äGôªJDƒªdGh ¢VQÉ©ª∏d øjôëÑdG á«©ªL âHôYCG
 AGQRƒdG ¢ù«FQ áØ«∏N ∫BG ¿Éª∏°S øH áØ«∏N ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U
 »àdG áMôØdÉH ÉgRGõàYG øY âHôYCGh ,á«Ñ£dG äÉ°UƒëØdG ∫Éªμà°SG ó©H
 ôÑY  á«©ªédG  âdÉbh  ,áfƒª«ªdG  IOƒ©dG  √ò¡H  øjôëÑdG  AÉLQCG  πc  âªY
 á«°üî°ûd  øjôëÑdG  Ö©°T  áÑëe  ¢ùμ©j  ∂dP  ¿EG  ó«©°ùdG  ºXÉc  É¡°ù«FQ
 πMGôe πc »ah ä’ÉéªdG πc »a ¬d kGOƒ¡°ûe kÉ«æWh kGQhO âÑ©d á«æWh

.√ƒÑMCÉa ¬Ñ©°T ÖMCG ,øjôëÑdG Qƒ£J
 ôgÉ¶e  ∂`̀dò`̀ch  A’ƒ``̀ dGh  ÖëdG  ôYÉ°ûe  π`̀c  ¿CG  ó«©°ùdG  ±É`̀°`̀VCGh
 Iô«Ñc  »fÉ©e  â£YCG  øgGôdG  ±ô¶dG  ºZôH  øjôëÑdG  âªY  »àdG  ìôØdG
 √ò¡d øjôëÑdG Ö©°T øe ôjó≤àdGh áÑëªdG ≥ªY ≈dhC’G áLQódÉH â°ùμY
 √ƒª°S äGRÉéfEGh äGAÉ£©d Égôjó≤J QGó≤eh ,IòØdG á«æWƒdG á«°üî°ûdG

.¬∏Ñ≤à°ùe º°SQh ¬eó≤Jh øWƒdG AÉæH »a
 AGQRƒ``̀dG  ¢ù«FQ  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  ¿G  ≈`̀dG  ó«©°ùdG  QÉ`̀°`̀TCGh
 ø«jƒà°ùªdG  ≈∏Y  ôjó≤J  πμH  â«¶M  á«°üî°T  ƒ`̀g  ∂`̀ dP  ≈`̀ dG  áaÉ°VG
 ójó©dG  »a  áë°VGh  äGQOÉÑeh  äÉª°üH  ¬d  âfÉch  ,»ªdÉ©dGh  »ª«∏bE’G
 πLh õY ≈dƒªdG ≈∏Y kÉ«æªàe ,ôjó≤Jh IOÉ°TEG ™°Vƒe âfÉc ä’ÉéªdG øe
 AÉ£©dG  Iô«°ùe  π°UGƒ«d  á«aÉ©dGh  áë°üdG  ΩGhóH  √ƒª°S  ≈∏Y  º©æj  ¿CG

.É¡Ñ©°Th øjôëÑ∏d RÉéf’Gh

 á«bôH  ≈≤∏àj  AGQRƒ````̀ dG  ¢`̀ù`̀«`̀FQ
»````̀ fOQC’G ô`̀«`̀Ø`̀°`̀ù`̀dG ø``̀e á`̀Ä`̀æ`̀¡`̀J

 áØ«∏N  ∫BG  ¿Éª∏°S  øH  áØ«∏N  ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  ≈≤∏J
 ¿Ghó©dG  äÉμjQh  ídÉ°U  »eGQ  ó«°ùdG  øe  áÄæ¡J  á«bôH  AGQRƒ`̀dG  ¢ù«FQ
 IOƒY  áÑ°SÉæªH  ,øjôëÑdG  áμ∏ªe  iód  á«ª°TÉ¡dG  á«fOQC’G  áμ∏ªªdG  ô«Ø°S
 »àdGh á«Ñ£dG äÉ°UƒëØdG πªμà°SG ¿CG ó©H ,øWƒ∏d ≈aÉ©e ÉªdÉ°S √ƒª°S

.ìÉéædÉH ¬àæeh ≈dÉ©J ¬∏dG π°†ØH É¡éFÉàf â∏∏μJ
 AGQRƒdG ¢ù«FQ »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°üd ¬«fÉ¡J ¢üdÉN øY É¡«a ôÑY
 ¿CGh ,√ƒª°S ßØëj ¿CG πLh õY ≈dƒªdG ÓFÉ°S ,ácQÉÑªdG áÑ°SÉæªdG √ò¡H
 á∏°UGƒªd  á«aÉ©dGh  áë°üdG  Qƒaƒe  ¬«∏Y  ≠Ñ°ùjh  ¬àjÉæY  ºjôμH  ¬£«ëj

.QÉgOR’Gh AÉæÑdGh Ωó≤àdG Iô«°ùe

 äÉ«bôH øe Gójõe ≈≤∏àj AGQRƒdG ¢ù«FQ
ø«dhDƒ°ùªdGh AGô``Ø°ùdG ø``e á``Äæ¡àdG

 áØ«∏N  ∫BG  ¿Éª∏°S  øH  áØ«∏N  ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  ≈≤∏J
 ô«Ø°S  »dÉ©dGóÑY ôgÉW …Rƒa ô«Ø°ùdG  øe áÄæ¡J  á«bôH  ,AGQRƒdG  ¢ù«FQ
 √ƒª°S  IOƒY  áÑ°SÉæªH  ∂dPh  ,øjôëÑdG  áμ∏ªe  iód  á«Ñ«∏dG  ájQƒ¡ªédG
 ≈∏Y πLh õY ≈dƒªdG qøe ¿CG ó©H ,¬¶ØMh ¬∏dG áeÓ°ùH øWƒdG ¢VQCG ≈dEG

.»aÉ©àdGh AÉØ°ûdG áª©æH √ƒª°S
 áÑ°SÉæªdG  √ò¡H  äÉμjôÑàdGh  »fÉ¡àdG  äÉ``̀jBG  ≈ª°SCG  ø`̀Y  ,Üô``̀YCGh
 øjôëÑ∏d  Gô`̀NP  √ƒª°S  ßØëj  ¿CG  ôjó≤dG  »∏©dG  ¬∏dG  kÓFÉ°S  ,áfƒª«ªdG
 Iô«°ùe á∏°UGƒªd á«aÉ©dGh áë°üdG QƒaƒªH √ƒª°S ≈∏Y øªj ¿CGh É¡Ñ©°Th
 ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U  Iô°†M  IOÉ«b  πX  âëJ  AÉ£©dGh  ∫òÑdGh  AÉæÑdG

. ióØªdG OÓÑdG πgÉY áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y øH óªM
 ø°ùëdG  óªëe  º«gGôHEG  ô«Ø°ùdG  øe  áÄæ¡J  á«bôH  ,√ƒª°S  ≈≤∏J  Éªc
 áÑ°SÉæªH  ∂dPh  ,øjôëÑdG  áμ∏ªe  iód  ¿GOƒ°ùdG  ájQƒ¡ªL  ô«Ø°S  óªMCG
 ¬∏dG  π°†ØH  ≈aÉ©e  ÉªdÉ°S  øWƒdG  ¢``VQCG  ≈`̀ dEG  áfƒª«ªdG  √ƒª°S  IOƒ`̀Y

.¬àjÉæYh
 ÖMÉ°U ≈dEG äÉμjôÑàdGh »fÉ¡àdG äÉjBG ≈ª°SCG øY ,¬à«bôH »a ÜôYCGh
 áª©f  øe  ¬«∏Y  ¬H  ¬∏dG  º©fCG  Ée  ≈∏Y  ,AGQRƒ``̀ dG  ¢ù«FQ  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG
 â∏∏μJ  »àdGh  á«Ñ£dG  äÉ°UƒëØdG  πªμà°SG  ¿CG  ó©H  IÉaÉ©ªdGh  AÉØ°ûdG
 ¿CG ¬∏dG ≈dEG kÓ¡àÑe ,ìÉéædGh ≥«aƒàdÉH ¬àæeh ≈dÉ©J ¬∏dG π°†ØH É¡éFÉàf
 ∫ÉeBG  ≥«≤ëàd ,ójóªdG ôª©dGh áë°üdG Qƒaƒe ¬«∏Y ºjójh √ƒª°S ßØëj

.»aƒdG øjôëÑdG Ö©°T äÉMƒªWh
 áØ«∏N  ∫BG  ¿Éª∏°S  øH  áØ«∏N  ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  ≈≤∏Jh
 ô«Ø°S ¬∏dGóÑY ∞«£∏dGóÑY ¬∏dGóÑY ó«°ùdG øe áÄæ¡J á«bôH ,AGQRƒdG ¢ù«FQ
 IOƒY áÑ°SÉæªH ∂dPh ,ájOÉëJ’G É«fÉªdCG  ájQƒ¡ªL iód øjôëÑdG  áμ∏ªe
 äÉ°UƒëØdG  πªμà°SG  ¿CG  ó©H  ≈aÉ©e  ≈aÉ°ûe  øWƒdG  ¢`̀VQCG  ≈dEG  √ƒª°S

.ìÉéædÉH ≈dÉ©J ¬∏dG π°†ØH É¡éFÉàf â∏∏μJ »àdGh á«Ñ£dG
 áë°üdG  ΩGhO  AGQRƒ``̀ dG  ¢ù«FQ  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°üd  ,≈æªJh
 ≈∏Y  äGRÉ`̀é`̀fEG  øe  áμ∏ªªdG  ¢`̀VQCG  ≈∏Y  ≥≤ëJ  Ée  ¿CG  kGócDƒe  ,á«aÉ©dGh
 AÉªfh  á©aôd  √ƒª°S  É¡dòH  »àdG  Oƒ¡é∏d  êÉàf  »g  áaÉc  äÉjƒà°ùªdG
 á∏«∏édG ΩÉ¡ªdG á∏°UGƒªd á«aÉ©dGh áë°üdG QƒaƒªH √ƒª°ùd kÉ«YGO ,øWƒdG

.øjôëÑdG áμ∏ªªd AÉªædGh Ωó≤àdGh ô«îdG Iô«°ùe ™aO »a
 ,áØ«∏N  ∫BG  óªëe  øH  óªMCG  ï«°ûdG  øe  áÄæ¡J  á«bôH  √ƒª°S  ≈≤∏Jh
 √ƒª°S  IOƒY  áÑ°SÉæªH  ∂dPh  ,á``jQGOE’Gh  á«dÉªdG  áHÉbôdG  ¿Gƒ`̀jO  ¢ù«FQ
 »àdGh  ,á«Ñ£dG  äÉ°UƒëØdG  πªμà°SG  ¿CG  ó©H  øWƒdG  ≈dG  ,≈aÉ©e  ÉªdÉ°S

.ìÉéædGh ≥«aƒàdÉH ¬àæeh ≈dÉ©J ¬∏dG π°†ØH É¡éFÉàf â∏∏μJ
 ƒª°ùdG  ÖMÉ°üd  äÉμjôÑàdGh  »fÉ¡àdG  äÉ`̀ jBG  ≈ª°SCG  øY  ,Üô``̀YCGh
 Qhó°üdG âé∏KCG √ƒª°ùd áfƒª«ªdG IOƒ©dG ¿EG kÓFÉb AGQRƒdG ¢ù«FQ »μ∏ªdG
 ßØëj ¿CG  ≈dƒªdG  kÉ«YGO  ,™«ªédG  Üƒ∏b  ≈dEG  Qhô°ùdGh  áMôØdG  â∏NOCGh
 √ƒª°S  ≈∏Y  ºjój  ¿CGh  É¡Ñ©°Th  øjôëÑ∏d  kGôîah  kGõ`̀Y  √ÉYôjh  √ƒª°S
 ó¡©dG πX »a AÉªædGh á«ªæàdG Iô«°ùe á∏°UGƒªd á«aÉ©dGh áë°üdG Qƒaƒe

.ióØªdG OÓÑdG πgÉ©d ôgGõdG
 øªMôdGóÑY  øH  ódÉN  QƒàcódG  øe  áÄæ¡J  á«bôH  √ƒª°S  ≈≤∏J  Éªc
 ≈dEG √ƒª°S IOƒY áÑ°SÉæªH ∂dPh ,»Hô©dG è«∏îdG á©eÉL ¢ù«FQ »∏gƒ©dG
 É¡éFÉàf â∏∏μJ »àdGh á«Ñ£dG äÉ°UƒëØdG πªμà°SG ¿CG ó©H øWƒdG ¢VQCG

.ìÉéædGh ≥«aƒàdÉH ¬∏dG óªëH
 ™«ªL  øY  áHÉ«fh  ¬ª°SÉH  ,»Hô©dG  è«∏îdG  á©eÉL  ¢ù«FQ  Üô`̀YCGh
 äÉμjôÑàdGh  »fÉ¡àdG  ¢üdÉN  ø`̀Y  ,»Hô©dG  è«∏îdG  á©eÉL  »Ñ°ùàæe
 ≈dG  AGQRƒdG  ¢ù«FQ  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°üd  áfƒª«ªdG  IOƒ©dG  áÑ°SÉæªH
 ,AÉØ°ûdGh áë°üdG áª©f øe √ƒª°S ≈∏Y ≈dÉ©J ¬∏dG AÉaCG Ée ≈∏Yh øWƒdG
 ¬æμj Ée ≈∏Y ád’O »£©J √ƒª°S IOƒ©H øjôëÑdG Ö©°T áMôa ¿CG kÉØ«°†e
 √ƒª°ùd áμ∏ªªdG Ö©°T ¬∏ªëj Éeh ,ôjó≤Jh ÖM øe øjôëÑdG πgC’ √ƒª°S

.AÉahh áÑëe øe

 á«bôH ≈≤∏àj AGQRƒ``dG ¢ù«FQ
»μjôeC’G ô«Ø°ùdG ø``e áÄæ¡J

 áØ«∏N  ∫BG  ¿Éª∏°S  øH  áØ«∏N  ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  ≈≤∏J
 äÉ`̀j’ƒ`̀dG  ô«Ø°S  ∫ô«Ñ«°S  ø«à°SÉL  ø`̀e  áÄæ¡J  á«bôH  AGQRƒ``̀ dG  ¢ù«FQ
 ¬«fÉ¡J  ¢üdÉN  øY  É¡«a  ôÑY  ,øjôëÑdG  áμ∏ªe  iód  á«μjôeC’G  IóëàªdG
 ¬fÉëÑ°S  ¬∏dG  qøe  ¿CG  ó©H  ,øjôëÑdG  áμ∏ªe  ≈dEG  ¬JOƒY  áÑ°SÉæªH  √ƒª°ùd

.ΩÉàdG AÉØ°ûdÉH √ƒª°S ≈∏Y ≈dÉ©Jh
 IOÉ©°Sh  á`̀MGQ  Qó°üe  πμ°ûJ  áμ∏ªªdG  ≈`̀dEG  √ƒª°S  IOƒ`̀Y  ¿CG  ó`̀cCGh  
 √Qhô°S  øY  Üô`̀YCGh  ,á«aÉ©dGh  áë°üdG  ΩGhO  √ƒª°ùd  kÉ«æªàe  ,áª«¶Y

.øjôëÑdG áμ∏ªe ¬æWh ≈dEG √ƒª°S IOƒ©H ≠dÉÑdG

.∂∏ªdG ádÓL |

 Å``æ¡j  ∂``∏ªdG
 ¿É``fƒ«dG  á``°ù«FQ
∫Ó≤à°S’G iôcòH

 Ö`̀MÉ`̀°`̀U Iô``°``†``M å``©``H
 ≈°ù«Y øH óªM ∂∏ªdG  ádÓédG
 ióØªdG OÓÑdG πgÉY áØ«∏N ∫BG
 á`̀eÉ`̀î`̀a ≈````̀ dEG á`̀Ä`̀æ`̀¡`̀J á``«``bô``H
 Ó«cÉ°S  »`̀æ`̀jô`̀JÉ`̀μ`̀jEG  Ió«°ùdG
 ájQƒ¡ªL  á`̀°`̀ù`̀«`̀FQ  ƒ``̀dƒ``̀HhQ
 iôcP áÑ°SÉæªH ∂dPh ,¿Éfƒ«dG

.ÉgOÓH ∫Ó≤à°SG

 øH  óªM  ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U  Iô°†M  øY  Qó°U
 15 ºbQ »μ∏e ôeCG ,ióØªdG OÓÑdG πgÉY áØ«∏N ∫BG  ≈°ù«Y

.á«μ∏ªdG ájô«îdG á°ù°SDƒªdG á«ª°ùJ IOÉYEÉH 2020 áæ°ùd
 OÉ©oJ  ¬fCG  »μ∏ªdG  ô`̀eC’G  øe  ≈`̀dhC’G  IOÉªdG  »a  AÉLh

 á°ù°SDƒªdG{  íÑ°üàd  á«μ∏ªdG  ájô«îdG  á°ù°SDƒªdG  á«ª°ùJ
.zá«fÉ°ùfE’G ∫ÉªYCÓd á«μ∏ªdG

 øe  ôeC’G  Gò¡H  πª©j  ¿CG  ≈∏Y  á«fÉãdG  IOÉªdG  â°üfh
.á«ª°SôdG IójôédG »a ô°ûæjh √Qhó°U ïjQÉJ

»μ∏e ôeCG ÖLƒªH

 á°ù°SDƒ`ª`dG zá«μ`∏ª`dG ájô`«`îdG{ á«ª`°ùJ
á``«`fÉ`°ù``fE’G  ∫É``ª``YCÓd  á``«`μ``∏`ª`dG

 áØ«∏N ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ≈≤∏J
 áÄæ¡J á«bôH AGQRƒdG ¢ù«FQ áØ«∏N ∫BG ¿Éª∏°S øH
 Oƒªëe øH ó¡a ó«°ùdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ¬«NCG øe
 ¢ù∏ée ¿hDƒ°ûd AGQRƒdG ¢ù«FQ ÖFÉf ó«©°S ∫BG
 áÑ°SÉæªH  ,á≤«≤°ûdG  ¿ÉªY  áæ£∏°ùH  AGQRƒ```̀dG
 ¬∏dG  áeÓ°ùH  øWƒdG  ¢`̀VQCG  ≈`̀ dEG  √ƒª°S  IOƒ`̀Y
 ΩÉªàH  √ƒª°S  ≈∏Y  ¬∏dG  º©fCG  ¿CG  ó©H  ,¬¶ØMh

.IÉaÉ©ªdGh AÉØ°ûdG

 ¢üdÉN  ø`̀Y  ¬à«bôH  »`̀a  √ƒª°S  Üô```YCGh  
 ¢ù«FQ  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°üd  á«Ñ∏≤dG  ¬«fÉ¡J
 áë°üdG  ô```̀aGh  √ƒ`̀ª`̀°`̀ù`̀d  ¬`̀JÉ`̀«`̀æ`̀ª`̀Jh  AGQRƒ`````̀dG
 ßØëj  ¿CG  πLh  õY  ≈dƒªdG  kÓFÉ°S  ,IOÉ©°ùdGh
 øjôëÑ∏d  ≥≤ëj  ¿CGh  √ôªY  »a  qóªjh  √ƒª°S
 Ωó≤àdG  ójõe  ø`̀e  ¬`̀«`̀dEG  ™∏£àJ  É`̀e  π`̀c  É¡Ñ©°Th
 ∂∏ªdG  ádÓL  IOÉ«b  πX  »a  QÉ`̀gOR’Gh  AÉªædGh

 .ióØªdG

¢ù«FQ ÖFÉf øe áÄæ¡J á«bôH ≈≤∏àj AGQRƒdG ¢ù«FQ

¿ÉªY áæ£∏°ùH AGQRƒ``dG ¢ù∏ée ¿hDƒ°ûd AGQRƒdG

.AGQRƒdG ¢ù«FQ ƒª°S |.»fÉª©dG AGQRƒdG ¢ù«FQ ÖFÉf ƒª°S |

 »eÉ°ùdG  »μ∏ªdG  ôeC’G  Qhó°U  áÑ°SÉæªH 
 á«μ∏ªdG  ájô«îdG  á°ù°SDƒªdG  á«ª°ùJ  IOÉYEÉH
 ∫É`̀ª`̀YCÓ`̀d á`̀«`̀μ`̀∏`̀ª`̀dG á`̀°`̀ù`̀ °`̀SDƒ`̀ª`̀dG{ í`̀Ñ`̀°`̀ü`̀à`̀d
 øH  ô°UÉf  ï«°ûdG  ƒª°S  Ωó`̀≤`̀J  zá`̀«`̀fÉ`̀°`̀ù`̀fE’G
 ∫ÉªYCÓd  ∂∏ªdG  ádÓL  πãªe  áØ«∏N  ∫BG  óªM
 ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  ÜÉÑ°ûdG  ¿hDƒ`̀°`̀Th  ájô«îdG
 á«fÉ°ùfE’G  ∫ÉªYCÓd  á«μ∏ªdG  á°ù°SDƒªdG  AÉæeCG
 ÖMÉ°U Iô°†M ≈dEG ôjó≤àdGh ôμ°ûdG ¢üdÉîH
 πgÉY áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y øH óªM ∂∏ªdG ádÓédG
 á°ù°SDƒª∏d  …ôîØdG  ¢ù«FôdG  ióØªdG  OÓÑdG
 ΩÉªàg’G Gòg ≈∏Y á«fÉ°ùfE’G ∫ÉªYCÓd á«μ∏ªdG
 »fÉ°ùfE’Gh …ô«îdG πª©∏d ¬àdÓL øe ô«ÑμdG
 π°UGƒàªdG  ºYódGh á°ù°SDƒªdG  ¬H  Ωƒ≤J  …òdG
 áLÉàëªdG  äÉÄØdG  ™«ªLh ,πeGQC’Gh ΩÉàjCÓd
 ≈¶ëj  ¿CG  π``̀LCG  ø`̀e  ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  áμ∏ªe  »`̀a

.áªjôc IÉ«ëH ™«ªédG
 óªM ø``̀H ô`̀°`̀UÉ`̀f ï`̀«`̀°`̀û`̀dG ƒ`̀ª`̀°`̀S ó````̀cCGh
 øª°V  »`̀JCÉ`̀j  ójóédG  º`̀°`̀S’G  ¿CÉ``H  áØ«∏N  ∫BG
 á°ù°SDƒªdG  íæªd  ióØªdG  ∂∏ªdG  ádÓL  á`̀jDhQ
 »fÉ°ùfE’Gh  …ô«îdG  É¡∏ªY  »a  πª°TCG  kGó©H
 πª°TC’G Ωƒ¡ØªdGh ô°ü©dG äÉÑ∏£àe áÑcGƒeh
 ™e  kÉ«°TÉªJh  ,»`̀fÉ`̀°`̀ù`̀fE’G  πª©∏d  ™`̀ °`̀ShC’Gh
 ,¿É°ùfE’G  ºjôμJ  »a  ∞«æëdG  ÉææjO  ÇOÉÑe

.É¡∏ªY »a á«aGôàM’G ≥«≤ëJh
 áªjôμdG  áàØ∏dG  √ò`̀g  ¿G  √ƒª°S  ∫É``̀bh
 Éæ©°†j  ióØªdG  ∂∏ªdG  ádÓL  øe  ΩÉªàg’Gh
 ó¡édG  ø``e  ó`̀jõ`̀ª`̀dG  ∫òÑd ô«Ñc  ó`̀ë`̀J  ΩÉ```̀ eCG
 ,ÉªFGO ¬àdÓL øX ø°ùM óæY ¿ƒμæd AÉ£©dGh
 QGôªà°SÉH ióØªdG ∂∏ªdG ádÓL √ƒª°S GógÉ©e
 ¿ƒμàd  ¬àdÓéd  áª«μëdG  ájDhôdG  ≥ah  πª©dG

 IóFGQ  á«fÉ°ùfE’G  ∫ÉªYCÓd  á«μ∏ªdG  á°ù°SDƒªdG
 ™«ªé∏d IóYÉ°ùªdGh ¿ƒ©dG ºjó≤J »a ábÉÑ°Sh
 ó«dG  ¿ƒμàdh  ¬àdÓL  äÉ©∏£Jh  á`̀jDhQ  ≥`̀ah
 IóàªªdG  ió`̀Ø`̀ª`̀dG  ∂`̀∏`̀ª`̀dG  á`̀dÓ`̀é`̀d  AÉ°†«ÑdG
 ,OÓÑdG  êQÉNh  πNGO  ™«ªé∏d  ÉªFGO  ô«îdÉH
 ∂∏ªdG ádÓL ≥aƒj ¿G πLh õY ≈dƒªdG kÓFÉ°S
 √É£N ô«îdG  ≥jôW ≈∏Y Oó°ùj  ¿Gh  ióØªdG

. AGõL ô«N  ∂dP ≈∏Y ¬jõéj ¿Gh
 ó«°ùdG  ≈Ø£°üe QƒàcódG  ∫Éb  ¬ÑfÉL øe
 ∫ÉªYCÓd  á«μ∏ªdG  á°ù°SDƒª∏d  ΩÉ`̀©`̀dG  ø`̀«`̀eC’G
 ≈∏Y Öjô¨dÉH  ¢ù«d  º°S’G Gòg ¿G  á«fÉ°ùfE’G
 á«fÉ°ùfE’G  ∂∏e  ƒ¡a  ióØªdG  ∂∏ªdG  á`̀dÓ`̀L
 ô«ÑμdG  ¬eÉªàgGh  ájƒHC’G  ¬àjÉYQ  ∫ÓN  øe
 ó∏ÑdG  πNGO  ø«LÉàëªdGh  π`̀eGQC’Gh  ΩÉàjC’ÉH

.ºdÉ©dG ∫hO ∞∏àîe »ah

 ∫ƒ```̀ë```̀à```̀ dG  Gò````````̀g  ¿CG  ±É````````̀ °````````̀VCGh
 »JCÉj  á°ù°SDƒªdG  √ó¡°ûJ  …òdG »é«JGôà°S’G
 OhóëeÓdG  ºYódGh  ô«ÑμdG  ΩÉªàgÓd  áé«àf
 ádÓL  πÑb  ø`̀e  á°ù°SDƒªdG  ¬`̀H  ≈¶ëJ  …ò`̀ dG
 IOÉ«≤H  Ió«°TôdG  áeƒμëdGh  ióØªdG  ∂∏ªdG
 øH  áØ«∏N  ô`̀«`̀eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U
 IQRGDƒeh ,AGQRƒ`̀dG  ¢ù«FQ  áØ«∏N ∫BG  ¿Éª∏°S
 øH  ¿Éª∏°S  ô`̀«`̀eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U
 ÖFÉædG  ø`̀«`̀eC’G  ó¡©dG  »`̀dh  áØ«∏N  ∫BG  óªM
 ƒª°S Oƒ¡Lh ,AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«Fôd ∫hC’G
 ádÓL πãªe áØ«∏N ∫BG óªM øH ô°UÉf ï«°ûdG
 ÜÉÑ°ûdG  ¿hDƒ`̀°`̀Th  ájô«îdG  ∫ÉªYCÓd  ∂∏ªdG
 á«μ∏ªdG  á°ù°SDƒªdG  AÉ`̀æ`̀eCG  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ
 …ò`̀dG  πª©dG  IOÉ`̀«`̀b  »`̀a  á«fÉ°ùfE’G  ∫ÉªYCÓd

 .á°ù°SDƒªdG ¬H ΩÉªàgÓd Ωƒ≤J

á«μ∏ªdG ájô«îdG á°ù°SDƒªdG º°SG ô««¨àH »μ∏ªdG ôeC’G Qhó°U ó©H

»fÉ°ùfE’Gh …ô«îdG π``ª©∏d ¬ªYO ≈∏Y πgÉ©dG ádÓL ôμ°ûf :ó``ªM øH ô°UÉf
É¡∏ªY »``a πª°TCG Gó``©H á°ù°SDƒªdG í``æªd ¬àdÓL á``jDhQ ø``ª°V »JCÉj ó``jóédG º``°S’G :√ƒ``ª°S

ÉfhQƒc áëaÉμe »a ó¡©dG »dh ÉgOƒ≤j »àdG á«fÉ°ùfE’G Oƒ¡édÉH ó«°ûj zäÉ°SGQO{ AÉæeCG ¢ù∏ée

.óªM øH ô°UÉf ï«°ûdGƒª°S |

 ≈dEG  á«FÉ°†≤dG  á£∏°ùdG  ƒYój ÜGƒædG  á«©jô°ûJ  ¢ù«FQ  ÖFÉf
 äGQÉéjE’G ÉjÉ°†b »a AÓNE’G ò«ØæJ ±É≤jEG á«fÉμeEG »a ô¶ædG
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 ≈æ©e ÉæaôY ¿B’G
áeÓ°ùdGh áë°üdG

ó«ªëŸG ó«ª malmahmeed7@gmail.com

:ô£°ùdG ∫hCG 
 ,≥ÑWh  òØfh  ,ô``̀ eCGh  Ö`̀dÉ`̀Wh  ,É``̀YOh  ≈©°S  ø`̀e  π`̀c  Oƒ¡L  ôμ°ûf
 π«LCÉàH á«dÉªdG äÉcô°ûdGh ∑ƒæÑdG ™«ªL ΩGõdEG »a áªjôμdG äÉ¡«LƒàdG
 ’h  óFGƒa  ¿hO  Qƒ¡°T  áà°S  Ióªd  ¿ÉªàF’G  äÉbÉ£Hh  ¢Vhô≤dG  •É°ùbCG
 ÜGô¨à°S’Gh  §¨∏dG  ô«KCG  ¿CG  ó©H  ..ø«æWGƒªdG  ≈∏Y  Égô«Z  ’h  Ωƒ°SQ

.¢ùeC’ÉH ΩÉ©dG …CGôdG óæY

:§≤a º∏©∏d 
 ™fÉªdG  ≈°ùY  ..»YÉªàL’G  ø«eCÉà∏d  áeÉ©dG  áÄ«¡dGh  ¿Éμ°SE’G  ∂æH
 øjóYÉ≤àªdG IóYÉ°ùe »a ¿ƒªgÉ°ùJ ’ GPÉªd ?âª°üdG Gòg πc GPÉªdh ?ô«N
 ¬©e  âHhÉéJ  øgGôdG  ±ô¶dGh  ,ÉfhQƒμdG  øeR  »a  øëf  ,ø«æWGƒªdGh
 ..ø«æWGƒªdG øY •É°ùbC’G OGó°S π«LCÉJ äQôbh ,IójóY á«dÉe äÉ°ù°SDƒe
 GPÉª∏a ..èjôØdG πgCG øY ∞∏°ùdG ™aO π«LCÉJ äQôb (Éæéjôa) IOGôH ≈àM
??..’hCG É¡°ùØæH CGóÑJ ádhódG äÉ°ù°SDƒe ¿CG QÉ©°T øjCGh ?..ó©H GhQOÉÑJ ºd

:áeÓ°ùdGh áë°üdG ≈æ©e ÉæaôY ¿B’G **
 Ö«éf Éæc …òdGh ?∫ÉëdG ∞«c :∫GDƒ°S øY áHÉLE’G ≈æ©e ÉæcQOCG ¿B’G
 á≤«≤M  ÉæaôY  ¿B’G  ..z¬∏d  óªëdG  ,ø`̀jR{  :áª∏μH  π∏eh  ôé°V  πμH  ¬«∏Y
 ¬æμdh ô«¨°U øFÉc ΩÉeCG ,äGQóbh äÉ«fÉμeEG øe ∂∏ªj ÉªH …ô°ûÑdG õé©dG
 »a IÓ°üdG ≈æ©e ÉæaôY ¿B’G ..zóéà°ùªdG ÉfhQƒc ¢Shô«a{ ≈Yój ,∑Éàa
 áeÓ°ùdGh ,¿ÉeC’Gh øeC’G áª©f ≈æ©eh ,É¡HGƒHCG â≤∏ZCG ¿CG ó©H óé°ùªdG
 ..Éæd ΩRÓªdG ƒg ¿ƒHÉ°üdGh ô¡£ªdGh º≤©ªdG íÑ°UCG ¿CG ó©H ,áë°üdGh
 ¿CÉH  Éæd  íª°Sh  ,áªMQh  áæ«μ°S  ∫õæªdG  »a  AÉ≤ÑdG  ¿CG  ∞«c  Éæª∏Y  ¿B’G
 .∫õæe ’ ¥óæa ¿Éμ°S Oôée Éæc ¿CG ó©H ,ÉæFÉæHCGh Éæ∏gCG øe ôãcCG Üôà≤f

 á°üjôM áÑ«ÑëdG øjôëÑdG áμ∏ªe »g ∞«c ..ôãcCGh ôãcCG Éæª∏Y ¿B’G
 øjôëÑdG ≥jôa è°ùf ∞«ch ,É¡«a ø«ª«≤ªdGh É¡Ñ©°T áeÓ°Sh áë°U ≈∏Y
 ∞«ch ,…óëà∏d …ó°üàdG »a Ωƒ«dG π°UGƒj ∞«ch ,õ«ªJ πμH ìÉéf á°üb
 ¬«∏Y Ö∏¨à«°Sh ,∂dP πc RhÉéà«°S ¬fCÉH ,á«dÉ©dG á≤ãdGh IOGQE’G πc ∂∏ªj

 .™«ªédG ∞JÉμàH
:áÑLGh á¶MÓe 

 É«LƒdƒæμàdG  π`̀FÉ`̀°`̀Sh  ΩGó`̀î`̀à`̀°`̀SÉ`̀H  ,ó`̀©`̀H  ø`̀Y  äÉ`̀YÉ`̀ª`̀à`̀L’G  ó`̀≤`̀Y
 Oƒ`̀¡`̀Lh  á`̀dhó`̀∏`̀d  Ö°ùëjh  ,…QÉ`̀°`̀†`̀Mh  õ«ªe  Gó``̀L  ô``̀eCG  ,∫É`̀ °`̀ü`̀J’Gh
 á°üàîªdG äÉ¡édGh (ÉÑ«H) áeÉ©dG IQGOE’G ó¡©e øe ≈æªàf ..É¡JÉ°ù°SDƒe
 Iõ¡LCG  ≈àMh  ¢`̀Vhô`̀Yh  äGQhO  ºjó≤J  ä’É`̀°`̀ü`̀J’G  äÉcô°T  ≈àMh

.øgGôdG ±ô¶dG πX »a π°UÉëdG ΩÉ©dG ¬LƒàdG ºYód äÓ«¡°ùJh

:ô£°ùdG ôNBG 
 IQÉ«°S ™e QÉæjO ∞dCG ≠∏ÑªH õéM ºμM ¬«∏Y Qó°U »æjôëH øWGƒe
 QÉæjO ∞dCG  ≠∏ÑªH ¬ÑdÉ£J »àdG  ,ä’É°üJG ácô°T ídÉ°üd ,ájQÉf  áLGQOh
 Éª¡«∏Y  RƒéëªdG  ájQÉædG  áLGQódGh  IQÉ«°ùdG  ≠∏Ñe  ¿CG  ø«M  »a  ,§≤a
 ≈dEG  øWGƒªdG  Ö`̀gP  ÉeóæYh  !!..QÉ`̀æ`̀jO  ∞`̀ dCG  øjô°û©dG  áHGôb  ¿É¨∏Ñj
 »μæÑdG  ∂HÉ°ùM  øe  ≠∏ÑªdG  Öë°ùf  ’  øëf  ¬d  π«b  ,ájƒ°ùà∏d  ácô°ûdG
 ±ƒ°Sh  ,Gó≤f  ≠∏ÑªdG  Éæ£YCGh  âfCG  ±ô°üJ  ,ÉæëdÉ°üd  ¬«∏Y  RƒéëªdG
 ÉjÉ°†b ¿CG Qƒ°üJCG ÉeƒªY ..∂æY õéëdG ™aôàd áeP IAGôH ábQh ∂«£©f

.á°SGQódG øe ójõe ≈dG áLÉëHh ,∂FÉ°T ∞∏e ,õéëdG

 »àdG ájô«îdG ™jQÉ°ûªdG »æÑJ ≈∏Y ¬°UôM QÉWEG »a
 ¬«LƒdG  ø∏YCG  ,É¡«∏Y  ™ØædÉH  Oƒ©Jh  äÉ©ªàéªdG  ΩóîJ
 áYƒªée  IQGOEG  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  ÖFÉf  ƒfÉc  óªMCG  …Rƒ`̀a
 á«©ªL  IQGOEG  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  ƒ`̀fÉ`̀c  ó`̀ª`̀MCG  ø`̀H  ∞°Sƒj
 IOó©àe  ádÉ°Uh  óé°ùe  AÉæÑH  ¬∏ØμJ  ájô«îdG  øjôëÑdG
 .øjôëÑdG ∫Éª°T »a á©bGƒdG z¥ôëªdG QÉjO{ »a ¢VGôZC’G
 ¬«LƒdG  …ô«îdG  ´hô°ûªdG  ó««°ûJ  á«bÉØJG  ™`̀bh  ó`̀bh
 ¢ù«FôdG  …OÉª©dG  óªMCG  ¢Sóæ¡ªdGh  ¬°ùØf  ƒfÉc  …Rƒ`̀a

 á≤£æªdÉH ƒfÉc êôH »a ∂dPh ,z¥ôëªdG QÉjO{`d …ò«ØæàdG
.á«°SÉeƒ∏HódG

 …Rƒa ¬«LƒdG ∫Éb ,ójóédG …ô«îdG ´hô°ûªdG ∫ƒMh
 ó««°ûJh  »æÑJ  á«ªgCG  π«L  ó©H  kÓ«L  É`̀æ`̀KQGƒ`̀J{  :ƒ`̀fÉ`̀c
 ¿Éc  ó`̀ bh  è«∏îdGh  øjôëÑdG  »`̀a  ájô«îdG  ™jQÉ°ûªdG
 ,kÉ©«ªL  ¬∏dG  º¡ªMQ  ,ƒfÉc  óªMCG  ódGƒdG  ∂dòch  OGó`̀LC’G
 ,º¡é¡f ≈∏Y Ωƒ«dG ô«°ùf øëfh ,ô«îdG πªY »a ø«bÉÑ°S
 Éæ∏gCG  áeóN  »a  Éæ≤aƒj  ¿CG  πLh  õY  ≈dƒªdG  øe  ø«LGQ

.zè«∏îdGh øjôëÑdG »a ÉæJÉ©ªàéeh
 »fó©°ùj{ :…OÉª©dG óªMCG  ¢Sóæ¡ªdG ∫Éb ,¬ÑfÉL øe
 ƒfÉc  …Rƒa  ¬«Lƒ∏d  ¿Éaô©dGh  ôμ°ûdG  πjõéH  Ωó≤JCG  ¿CG
 äÉeÉ¡°SEÉH  ó«°ToCG  ¿CG  OhCG  Éªc  .áªjôμdG  ¬JQOÉÑe  ≈∏Y
 »a  hCG  øjôëÑdG  áμ∏ªe  »a  AGƒ°S-  ájô«îdG  ƒfÉc  á∏FÉY
 »JCÉjh  .¢SÉædG  äÉLÉ«àMG  â°ùe’  »àdGh  -è«∏îdG  ∫hO
 ÉæàjDhQ øe Rõ©o«d  ¢VGôZC’G  IOó©àe ádÉ°Uh óé°ùe AÉæH
 Éª¡fCÉ°T  øe  Éªc  ,á£HGôàe  äÉ©ªàée  ≥∏N  ≈`̀dEG  á«eGôdG

 …òdG  z¥ôëªdG  QÉ`̀jO{  ´hô°ûªd  áª«b  áaÉ°VEG  Óμ°ûoj  ¿CG
 áμ∏ªe  »a  á«fGôª©dG  ™jQÉ°ûªdG  ôÑcCGh  çóMCG  øe  ôÑà©j

.zøjôëÑdG
 …Rƒa ¬«LƒdG ¬FÉæÑH πØμJ …òdG óé°ùªdG πªë«°Sh
 ÉeCG  ,á©ªL ¬∏dGóÑY óªëe Oƒ∏N Ió«°ùdG ¬eôM º°SG ƒfÉc
 ¬°ùØf ´ôÑàªdG º°SG πªëà°ùa ¢VGôZC’G IOó©àªdG ádÉ°üdG
 ó««°ûJ  »a  AóÑdG  ∫ƒeCÉªdG  øeh  .ƒfÉc  »∏Y  óªMCG  …Rƒa

 .ø«eOÉ≤dG øjô¡°ûdG ∫ÓN ádÉ°üdGh óé°ùªdG

 óé°ùe  AÉ`̀ æ`̀ Ñ`̀ H  π`̀Ø`̀μ`̀à`̀j  ƒ``̀fÉ``̀c  …Rƒ````̀a  ¬``«``Lƒ``dG
z¥ô``̀ë``̀ª``̀dG QÉ``````̀jO{ »```̀a äÉ``Ñ``°``SÉ``æ``e á``̀ dÉ``̀ °``̀Uh

 äÉÄ«¡dG  AÉ`̀°`̀†`̀YCG  ø`̀e  270 ø`̀e  ô`̀ã`̀cCG  ∑QÉ`̀°`̀T
 áμ∏ªe  »a  »dÉ©dG  º«∏©àdG  äÉ°ù°SDƒªH  á«ªjOÉcC’G
 ≈dEG  ∫ƒëàdG  ∫ƒM  á«fhôàμdEG  Ihóf  »a  øjôëÑdG
 åëÑdG  IQGOEG  É¡àª¶f  ,âfôàfE’G  ôÑY  ¢ùjQóàdG
 ,»dÉ©dG  º«∏©àdG  ¢ù∏éªd  áeÉ©dG  áfÉeC’ÉH  »ª∏©dG
 ádhóH Knowledge E á°ù°SDƒe ™e ¿hÉ©àdÉH
 Ió«°ùdG  É¡àeóbh  ,IóëàªdG  á«Hô©dG  äGQÉ```̀eE’G
 º«∏©àdG  ∫Éée  »a  á°ü°üîàªdG  ¿ƒ°SQófCG  øjQÉc
 äÉeƒ∏©ªdG  Ωƒ∏Yh  äÉÑàμªdG  á«∏μH  âfôàfE’G  ôÑY

.á«μjôeC’G øà°SƒH áj’ƒH õfƒª«°S á©eÉéH

 ø«μªJ  πFÉ°Sh  øe  OóY  ≈dEG  IhóædG  âbô£Jh
 É¡æe ,â`̀fô`̀ à`̀ fE’G ô`̀Ñ`̀Y ¢`̀ù`̀jQó`̀à`̀dG ø`̀e Iò`̀ JÉ`̀ °`̀ SC’G
 ójôÑdG  πª°ûJ  »àdG  áæeGõàªdG  ô«Z  äÉKOÉëªdG
 äÉfhóªdGh  äÉKOÉëªdG  äÉ°üæeh  »fhôàμdE’G
 ,ôàjƒJh  ∑ƒÑ°ù«ØdG  »`̀a  (êÉ`̀à`̀°`̀TÉ`̀¡`̀dG)  º`̀°`̀Sƒ`̀dGh
 ¢ùjQóàdG  ∫ÓN øe ºq∏©àdG  QhO  ¿É«ÑJ  ≈dEG  áaÉ°VEG
 ÖdÉ£dG  ΩÉ«b  ∫Ó`̀N  ø`̀e  ,áÑ∏£dG  º∏©J  á«ªæJ  »`̀a
 hCG  ¢`̀SQó`̀dG  ø`̀e  IOó`̀ë`̀e  kAGõ``̀LCG  ¬`̀FÓ`̀eR ¢ùjQóàH
 á«LƒdƒæμàdG  äGhOC’G  ¢VGô©à°SGh  ,áæ«©e  QÉμaCG
 øμªj  »àdG  ó©H  øY  º«∏©àdG  èeGôHh  äÉfhóªdGh

 PÉ`̀à`̀°`̀SC’G  ø`̀«`̀H  π`̀ °`̀UGƒ`̀à`̀dG  á«∏ªY  »``a  É`̀¡`̀Ø`̀«`̀Xƒ`̀J
.ÖdÉ£dGh

 ôÑY  ¢ùjQóàdG  ¿CG  IhóædG  áeó≤e  âë°VhCGh
 ¢``̀ShQO IQƒ`̀°`̀U »`̀a ¿ƒ`̀μ`̀j  ¿CG Ö`̀é`̀j â`̀fô`̀à`̀fE’G
 Ée  ±ó``̀g  ≥«≤ëàd  á°ü°üîe  Iõ`̀Lƒ`̀e  Iô«°üb
 äGô°VÉëªdG  øe  π°†aCG  ∂dòH  »¡a  ,IQôμàe  øμdh
 óbh .É¡dÓN õ«côàdG ÖdÉ£dG ó≤Øj ób »àdG á∏jƒ£dG
 ≈∏Y Oô∏d  IhóædG  øe  ô«NC’G  º°ù≤dG  ¢ü«°üîJ ºJ
 πYÉØJ  IhóædG  äó¡°T  å«M  ,ø«cQÉ°ûªdG  á∏Ä°SCG
 .äGQÉ°ùØà°S’Gh QÉμaC’G ìôW ∫ÓN øe Qƒ°†ëdG

..á«μjôeC’G õfƒª«°S á©eÉL øe á°ü°üîàe É¡àeób

zâfôàfE’G ô``ÑY ¢``ùjQóàdG{ á``«fhôàμdE’G Ihó``ædG »``a ¿ƒ``cQÉ°ûj É``«©eÉL GPÉ``à°SCG 270

 ™e  πeÉ©à∏d  É`̀¡`̀JGAGô`̀LEG  øª°V  
 ¢Shô«ØH  á≤∏©àªdG  äGó`̀é`̀à`̀°`̀ù`̀ª`̀dG
 AÉæHh ,19 ó«aƒc óéà°ùªdG  ÉfhQƒc
 ƒª°ùdG  Ö`̀MÉ`̀°`̀U  äÉ`̀¡`̀«`̀Lƒ`̀J  ≈`̀∏`̀Y
 ∫BG  óªM  ø`̀H  ¿Éª∏°S  ô`̀«`̀eC’G  »μ∏ªdG
 ó`̀FÉ`̀≤`̀dG Ö``̀FÉ``̀f ó`̀¡`̀©`̀ dG »```̀dh á`̀Ø`̀«`̀∏`̀N
 ¢ù∏ée ¢ù«Fôd ∫hC’G ÖFÉædG ≈∏YC’G
 á«∏ª©dG äGAGôLEG π«¡°ùJ »a AGQRƒdG
 ∞JÉμàdGh  ,É¡àjQGôªà°SGh  á«ª«∏©àdG
 ¢Shô«a  QÉ°ûàfGh  »°ûØJ  øe  óë∏d
 Ωƒ`̀∏`̀©`̀dG á`̀©`̀eÉ`̀L äó``̀≤``̀Y ,É```̀fhQƒ```̀c
 á°SÉFôH  ó©H  øY  ÉYÉªàLG  á«≤«Ñ£àdG
 QƒàcódG  PÉ`̀à`̀°`̀SC’G  á©eÉédG  ¢ù«FQ
 á©eÉédG »ØXƒe πc º°V OG qƒY ¿É q°ùZ
 á``̀jQGOE’Gh  á«ªjOÉcC’G  ø«àÄ«¡dG  øe
 ÉjQGOEGh É«ªjOÉcCG ÉØXƒe 185 √ô°†M
 äó≤Y É`̀ª`̀c ,á`̀©`̀eÉ`̀é`̀dG »`̀Ø`̀Xƒ`̀e ø`̀e
 øY kÉYÉªàLG ≥HÉ°S âbh »a á©eÉédG
 á©eÉédÉH É«∏©dG IQGOE’G AÉ°†YC’ ó©H
 áª¡ªdG  ™«°VGƒªdG  øe  á∏ªL  ∫hÉæJ

.πª©dÉH á≤∏©àªdG
 øª°V ´É`̀ª`̀à`̀L’G  Gò``̀g  »``̀JCÉ``̀jh
 »`̀à`̀ dG á```̀jRGô```̀à```̀M’G äGAGô``````````̀LE’G
 ≈∏Y ®É`̀Ø`̀ë`̀∏`̀d  á`̀©`̀eÉ`̀é`̀dG  É`̀gò`̀î`̀à`̀J
 ∫hÉ`̀æ`̀J  å`̀«`̀M  ,É¡«Ñ°ùàæe  á`̀eÓ`̀°`̀S
 ™«°VGƒªdG  øe  áYƒªée  ´ÉªàL’G
 á«∏ª©dG  QGôªà°SGh  πª©dÉH  á≤∏©àªdG
 ôªJ »àdG ±hô¶dG πX »a ,á«ª«∏©àdG
 å«M  ,ºdÉ©dGh  øjôëÑdG  áμ∏ªe  É¡H
 ≈dhC’G á¶ë∏dG òæe á©eÉédG â°UôM
 á``̀jRGô``̀à``̀M’G äGAGô```````̀LE’G ¿Ó````̀YE’
 π«∏≤J  ≈`̀∏`̀Y  ,ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  áμ∏ªe  »`̀ a
 ø«ØXƒªdG  ø«H  ô°TÉÑªdG  π°UGƒàdG
 áeÉbEG ∫ÓN øe º¡àeÓ°S ≈∏Y ÉXÉØM

 á≤∏©àªdG  É¡à£°ûfCGh  É¡JÉYÉªàLG  πc
.âfôàfE’G ôÑYh ó©H øY πª©dÉH

 ™e  ¬fCÉH  á©eÉédG  ¢ù«FQ  √ƒfh
 »àdG á«FÉæãà°S’G ±hô¶dG QGôªà°SG
 ,ºdÉ©dGh  øjôëÑdG  áμ∏ªe  Égó¡°ûJ
 ¢Shô«a  AÉ``̀Hh  »°ûØàH  á≤∏©àªdGh
 ≈∏Y  ¬°Vôa  É`̀eh  óéà°ùªdG  ÉfhQƒc
 πª©dG  º«gÉØe  »`̀a  ô«¨J  ø`̀e  ºdÉ©dG
 ,¢SÉædG  ø«H  π°UGƒàdGh  º«∏©àdGh
 Ée  πc  QÉμàHG  ≈∏Y  á©eÉédG  â°UôM
 á«ª«∏©àdG á«∏ª©dG π«¡°ùàd ójóL ƒg
 øe  á∏°ù∏°S  ∫Ó`̀N  ø`̀e  É¡àÑ∏W  ≈∏Y
 »àdG á«fhôàμdE’Gh á«ªbôdG äÉeóîdG
 º¡∏«°üëJ  ∫Éªμà°SG  ≈∏Y  ºgóYÉ°ùJ
 »a  º`̀¡`̀d  Ió`̀FÉ`̀Ø`̀dG  ≥«≤ëJh  »ª∏©dG
 ,º¡àeÓ°S  ≈∏Y  ®ÉØëdGh  º¡à°SGQO
 ∞XƒJ  á`̀©`̀eÉ`̀é`̀dG  ¿CG  ≈```̀dEG  Gô`̀«`̀°`̀û`̀e
 ¬fCÉ°T  ø`̀e  É`̀e  π`̀c  »`̀a  É«LƒdƒæμàdG
 kÉXÉØM É¡«Ñ°ùàe ø«H •ÓàN’G π«∏≤J
 äÉ¡«Lƒà∏d  kÉ≤«Ñ£Jh  ,º¡àeÓ°S  ≈∏Y
 äGAGô```````̀LE’G PÉ``̀î``̀JÉ``̀H á`̀«`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀dG
 ÉfhQƒc  ¢Shô«a  áHQÉëªd  áÑ°SÉæªdG

.óéà°ùªdG
 PÉà°SC’G  á©eÉédG  ¢ù«FQ  ó`̀cCGh
 ¢`̀Uô`̀M OGƒ`````Y ¿É``°``ù``Z Qƒ``̀à``̀có``̀ dG
 πª©dG  QGô`̀ª`̀à`̀ °`̀SG  ≈`̀∏`̀Y  á`̀©`̀eÉ`̀é`̀dG
 ¿CÉH  kÉgƒæe  ,áÑ∏£∏d  ºYódG  ºjó≤àd
 áÑgCG  ≈∏Y  á©eÉédG  »Ñ°ùàæe  π`̀c
 äÉ`̀eó`̀î`̀dG  π`̀ c  ºjó≤àd  OGó`̀©`̀à`̀°`̀S’G
 kGô«°ûe  ,á`̀©`̀eÉ`̀é`̀dG  áÑ∏£d  á`̀eRÓ`̀dG
 á©eÉédG  »ØXƒe  ´ÉªàLG  ¿CG  ≈`̀ dEG
 QÉ`̀WEG  »a  »JCÉj  ó©H  øY  ó≤Y  …ò`̀dG
 π`̀«`̀©`̀Ø`̀J ≈``̀∏``̀Y á``̀©``̀eÉ``̀é``̀dG ¢``̀Uô``̀M
 OÉªàY’Gh  É«LƒdƒæμàdG  ΩGóîà°SG

 ≈`̀∏`̀Yh ,Iô`̀μ`̀à`̀Ñ`̀ª`̀dG ∫ƒ`̀ ∏`̀ë`̀ dG ≈`̀∏`̀Y
 áªFÉb  á`̀ «`̀cP  äÉ``̀eó``̀N  çGó`̀ë`̀à`̀°`̀SG
 »dƒJ å`̀«`̀M ,É`̀«`̀Lƒ`̀dƒ`̀æ`̀μ`̀à`̀dG  ≈`̀∏`̀Y
 π«©ØJ  »a  É k̈ dÉH  É keÉªàgG  á©eÉédG
 äÉLÉ«àMG  »Ñ∏j  ÉªH  É«LƒdƒæμàdG
 »`̀Ñ`̀°`̀ù`̀à`̀æ`̀eh á`̀ Ñ`̀ ∏`̀£`̀ dG äÉ``̀©``̀∏``̀£``̀Jh
 QƒàcódG PÉà°SC’G í°VhCGh .á©eÉédG
 »àdG  äGƒ`̀£`̀î`̀dG  ¿CG  OGƒ``̀Y  ¿É`̀°`̀ù`̀Z
 ±hô¶dG √òg »a á©eÉédG É¡JòîJG
 QÉμàHG  »a  É¡MÉéfh  á«FÉæãà°S’G
 á«fhôàμdE’G  áª¶fC’G  ø`̀e  á∏°ù∏°S
 ó`̀≤`̀Yh π`̀ °`̀UGƒ`̀à`̀ dG ≈`̀∏`̀Y É``̀¡``̀JQó``̀bh
 ó©H  øY  É¡«ØXƒe  ø«H  äÉYÉªàL’G
 ™e πeÉ©à∏d á©eÉédG ájRƒ¡L ócDƒj
 ∫ƒ∏ëdG  OÉéjEGh  ±hô¶dG  ∞∏àîe
 äÉeóîdG  ôjƒ£J  ôÑY  áeGóà°ùªdG
 ≈dEG  k’ƒ`̀°`̀Uh  É¡àÑ∏£d  É¡eó≤J  »àdG
 ≈∏Y  õ`̀cô`̀J  »`̀à`̀dG  É`̀¡`̀à`̀jDhQ  ≥«≤ëJ
 ,áÑ∏£∏d  äÉ`̀eó`̀î`̀dG  π`̀°`̀†`̀aCG  ô`̀«`̀aƒ`̀J
 É¡Jô«°ùe  õjõ©J  »a  º¡°ùj  Ée  ƒgh
 á`̀«`̀Yƒ`̀f ø`̀«`̀°`̀ù`̀ë`̀Jh á``̀ «``̀ª``̀ jOÉ``̀cC’G

.áÑ∏£∏d á«ª«∏©àdG äÉLôîªdG

 ¬ãjóM  á©eÉédG  ¢ù«FQ  ºàNh
 Ö`̀MÉ`̀°`̀U äÉ`̀¡`̀«`̀Lƒ`̀à`̀H IOÉ``̀ °``̀ TE’É``̀ H
 øH  ¿Éª∏°S  ô`̀«`̀eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG
 ÖFÉf  ó¡©dG  »``dh  áØ«∏N  ∫BG  óªM
 ¢ù«Fôd  ∫hC’G  ÖFÉædG  ≈∏YC’G  óFÉ≤dG
 πeÉ©àj  …ò```̀ dG  AGQRƒ``````dG  ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀e
 äÉ`̀LQO  ≈∏YCÉH  ±hô`̀¶`̀dG  √ò`̀g  ™`̀e
 äGóéà°ùªd  ¬à©HÉàe  ôÑY  áªμëdG
 ∫hCÉ`̀H  k’hCG  äÉ`̀HÉ`̀°`̀UE’Gh  çGó```̀MC’G
 ø«æWGƒªdG  áeÓ°S  ≈∏Y  ¬°UôMh
 Oƒ¡édG  ≈∏Y  ≈æKCG  Éªc  ,ø«ª«≤ªdGh
 º«∏©àdG  ¢ù∏ée  É`̀¡`̀H  Ωƒ`̀≤`̀ j  »`̀à`̀ dG
 ôªà°ùªdG π°UGƒàdG ∫ÓN øe »dÉ©dG
 º«∏©àdG  äÉ°ù°SDƒeh  äÉ©eÉédG  ™e
 QGôªà°SG  ≈∏Y  º¡°UôMh  ,»dÉ©dG
 ∫ƒ°üM ¿Éª°Vh á«ª«∏©àdG  á«∏ª©dG
 Éªc  ,äÉeóîdG  π°†aCG  ≈∏Y  áÑ∏£dG
 Ωƒ≤J  …ò``̀dG  QÉÑédG  πª©dÉH  OÉ`̀°`̀TCG
 äÉ°ù°SDƒªdGh  á«Ñ£dG  ºbGƒ£dG  ¬H
 ,¢Shô«ØdG QÉ°ûàfG øe óë∏d á«æ©ªdG
 áLÉëdG ¬«°†à≤J ÉªH ¬©e πeÉ©àdGh

.á«aGôàM’G ô«jÉ©ªdG ≈∏YCG ≥ah

É¡«Ñ°ùàæe áeÓ°S ≈∏Y ®ÉØë∏d á©eÉédG ÉgòîàJ »àdG ájRGôàM’G äGAGôLE’G øª°V

 É``gQOÉc ø``e É``ØXƒe 185 »``≤à∏J á``«≤«Ñ£àdG Ωƒ``∏©dG á``©eÉL
ó``©oH  ø``Y  ø``«ØXƒª∏d  ´É``ªàLG  ô``ÑY  …QGOE’Gh  »``ªjOÉcC’G

 QÉ°ûàfG ™æeh AGƒàM’ á«æWƒdG Oƒ¡édG øª°V
 ∫É¨°TC’G ôjRh ∞°ûc (19 ó«aƒc) ÉfhQƒc ¢Shô«a
 ¢Sóæ¡ªdG »fGôª©dG §«£îàdGh äÉjó∏ÑdG ¿hDƒ°Th
 ø«àeóN  πjƒëJ  ø`̀Y  ∞∏N  ¬∏dGóÑY  ø`̀H  ΩÉ°üY
 ≈dEG  äÉjó∏ÑdÉH  AÓª©dG  áeóN  õcôe  »a  ¿Éeó≤J

.áeóîdG ≈∏Y ∫ƒ°üë∏d »fhôàμdE’G ΩÉ¶ædG
 »a ø«©LGôªdG ¿ÉμeEÉH ¬fCG ∞∏N ôjRƒdG ø«Hh
 äÉÑKEG  IOÉ¡°T  Ö∏£H  Ωó≤àdG  AÓª©dG  áeóN  õcGôe

 ø«JÉg  ¿CGh  ,»fhôàμdEG  …ó∏H  ÜÉ°ùM  íàah  øμ°S
 ó«Øà°ùj  å«M  ,É«fhôàμdEG  ¿ÉàMÉàe  ø«àeóîdG
 »a  »eƒj  πμ°ûH  ø«©LGôªdG  ø`̀e  ô«ãμdG  Éª¡æe
 øeh  É«fhôàμdEG  ÉgRÉéfEGh  ,AÓª©dG  áeóN  õcGôe

.õcôªdG ≈dG É«°üî°T Qƒ°†ë∏d áLÉëdG ¿hO
 áaÉ°VE’ ¬°ùØf âbƒdG »a QÉL πª©dG ¿CG  ócCGh
 AÓª©dG äÉeóN õcGôe »a áeó≤ªdG äÉeóîdG ™«ªL
 RÉéfEG  ºàj  ¬fCGh ,»fhôàμdE’G  ΩÉ¶æ∏d  äÉjó∏ÑdG  »a

 á∏«∏≤dG  IôàØdG  ∫Ó`̀N  πeÉc  πμ°ûH  ∫ƒëàdG  Gò`̀g
 ÖJÉμªdÉH  äÉeóîdG  √òg  §HQ  ∫ÓN  øe  á∏Ñ≤ªdG
 ¿hO  øe  ÉgRÉéfEG  í«àj  ÉªH  É«fhôàμdEG  á«Ø∏îdG

.õcôªdG ≈dEG Qƒ°†ë∏d áLÉëdG
 ±ó¡j  »fhôàμd’G  ∫ƒëàdG  ¿CG  ∞∏N  ø«Hh
 ø«ª«≤ªdGh  ø«æWGƒªdG  áë°U  ≈∏Y  ®ÉØëdG  ≈`̀dEG
 º¡°ùj  ÉªH  ábÓ©dG  äGP  äÉ¡édG  ∞∏àîe  ¿hÉ©Jh

.¢Shô«ØdG QÉ°ûàfG ™æeh AGƒàMG »a

É«fhôàμdEG AÓª©dG á``eóN õcôe »a ø«àeóN πjƒëJ :äÉ``jó∏ÑdG
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 ´ÉªàLG  ó≤Y  ºJ  ÉfhQƒc  ¢Shô«a  QÉ°ûàfG  øe

 »dhDƒ°ùeh  á`̀eÉ`̀©`̀dG  áHÉ«ædG  ø«H  »≤«°ùæJ

 QƒàcódG  QÉ°ûà°ùªdG  Qƒ°†ëH  áë°üdG  IQGRh

 »eÉëªdG  ∫É`̀ª`̀YCÉ`̀H  º`̀FÉ`̀≤`̀dG  …OÉ`̀ª`̀ë`̀dG  ó`̀ª`̀MCG

 á«dBG ™°Vh ´ÉªàL’G ∫hÉæJ óbh ,∫hC’G ΩÉ©dG

 áHÉ«ædG  ø«H  Éª«a  AÉæH  »∏eÉμJ  ΩÉ¶æd  IOóëe

 áëaÉμªH kÓ«Øc ¿ƒμj áë°üdG IQGRhh áeÉ©dG

 ≈∏Y  ó«cCÉàdG  ∫ÓN  øe  ¢VôªdG  ∂dP  QÉ°ûàfG

 á°VhôØªdG äGAGôLE’ÉH áaÉμdG ΩGõàdG IQhô°V

 ∂dòH º¡àHÉ°UEG »a ¬Ñà°ûªdGh ø«HÉ°üªdG ∫õ©d

 IòîàªdG  äGAGô```LE’G  øe  Égô«Zh  ,¢VôªdG

 á°UÉîHh  ,¢`̀Vô`̀ª`̀dG  Gò`̀g  QÉ°ûàfG  ø`̀e  óë∏d

 øe óëdGh áeÉ©dG ∫ÉëªdG ≥∏¨H á≤∏©àªdG ∂∏J

.äÉ©ªéàdG

 §HGƒ°†dG  ójóëJ  ºJ  ´ÉªàL’G  ∫Ó`̀Nh

 ÉgDhÉØ«à°SG  ÖLGƒdG  á«fƒfÉ≤dG  äÉÑ∏£àªdGh

 áØdÉîªd  ô`̀°`̀VÉ`̀ë`̀e  ø`̀e  √ô`̀jô`̀ë`̀J  º`̀à`̀j  É`̀ª`̀«`̀a

 Gòg  QÉ°ûàfG  ø`̀e  óë∏d  IQô≤ªdG  äGAGô```̀LE’G

 ó«cCÉàdÉH  ´É`̀ª`̀à`̀L’G  º`̀à`̀à`̀NG  ó``̀bh  ,¢`̀Vô`̀ª`̀dG

 …QƒØdG  …ó°üàdG  áeÉ©dG  áHÉ«ædG  Ωõ`̀Y  ≈∏Y

 äGAGôLE’G ∂∏J ∞dÉîj øªd áª°SÉM IQƒ°üHh

 ∂dP  ¬∏ãªj  Éªd  ,âfÉc  á«Ø«c  …CÉ`̀H  É¡≤«©j  hCG

 ,áeÉ©dG  áë°üdG  ¿ƒfÉb  ΩÉ`̀μ`̀MC’  ∑É¡àfG  øe

 ≈`̀dEG  ±ó¡J  »àdG  á`̀jRGô`̀à`̀M’G  äGAGô````̀LE’Gh

.¬àeÓ°S ¿Éª°Vh ™ªàéªdG ájÉªM
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®ƒØë`e ΩÓ`°SEG:Ëó≤Jeslammahfoouz@hotmail.com

 É«∏©dG  á«FÉæédG  É«∏©dG  ±ÉæÄà°S’G  áªμëe  äójCG
 ô¡ªéàdÉH øjôNBG ∑QÉ°T ∞fCÉà°ùªd äGƒæ°S 7 øé°ùdG
 ∫É©°TEGh  áWô°ûdG  ∫É`̀LQ  ≈∏Y  AGó`̀à`̀Y’Gh  Ö¨°ûdGh
 πNóe  »`̀a  áWô°û∏d  ™`̀HÉ`̀J  AÉHô¡c  ó`̀dƒ`̀e  »`̀a  ≥`̀jô`̀M
 áLQO  ∫hCG  áªμëe  âfÉch  ,»bô°ûdG  ôμ©dG  á≤£æe
 QÉæjO  2900  ≠∏Ñe  ™aO  ø«æeÉ°†àe  ø«ª¡àªdG  âeõdCG
 IQGRƒd  ∑ƒ∏ªªdG  »FÉHô¡μdG  ∫ƒëªdÉH  äÉ«Ø∏àdG  áª«b

 .á«∏NGódG
 2017/3/18  »a  º¡fCG  º¡«dEG  áHÉ«ædG  äóæ°SCGh
 GóªY  Gƒ∏©°TCG  k’hCG  ,øjôëÑdG  áμ∏ªe  ø`̀eCG  Iô`̀FGó`̀H
 ä’ƒ≤æªdG  »a  É≤jôM  øjôNBGh  ø«dƒ¡ée  øjôNBGh
 øe ¿Éch ,»HÉgQEG  ¢Vô¨d  Gò«ØæJ  ¥GQhC’ÉH  áæ«ÑªdG
 ,ô£î∏d  º¡dGƒeCGh  ¢SÉædG  IÉ«M  ¢†jô©J  ∂dP  ¿CÉ°T
 ÉKGóMCG øjôNBGh ø«dƒ¡ée øjôNBGh ∑ôà°TG :kÉ«fÉKh
 á°ùªN  øe  ôãcCG  øe  ∞dDƒe  ΩÉ`̀Y  ¿ÉμªH  ô¡ªéJ  »a
 óbh  ,ΩÉ©dG  øeC’ÉH  ∫ÓNE’G  ¬æe  ¢Vô¨dG  ,¢UÉî°TCG
 Gƒ©ªàLG  »àdG  ájÉ¨dG  ≥«≤ëàd  ∞æ©dG  Gƒeóîà°SG
 äGƒÑY ø«dƒ¡ée øjôNBGh GhRÉM ÉãdÉKh ,É¡∏LCG øe
 ó°ü≤H  -±ƒ`̀Jƒ`̀dƒ`̀e  äÉ``̀LÉ``̀LR-  ∫É©à°TÓd  á`̀∏`̀HÉ`̀b
 º¡JÉμ∏àªeh  ¢SÉædG  IÉ«M  ¢†jô©J  »a  É¡eGóîà°SG
 ÉcÓeCG  ø«dƒ¡ée  øjôNBGh  GƒØ∏JCG  É©HGQh  ,ô£î∏d
 »a  º¡æeCGh  ¢SÉædG  IÉ«M  π©L  É¡«∏Y  ÖJôJh  áeÉY
 áYÉ°TEGh ¢SÉædG ø«H ÖYQ çGóMEG ó°ü≤H ∂dPh ,ô£N

 .»HÉgQEG ¢Vô¨d Gò«ØæJ ≈°VƒØdG
 Gƒ≤ØJG  ób  ø«dƒ¡ée  øjôNBGh  ¿ƒª¡àªdG  ¿Éch
 ,2017/3/18  á∏«d  »a  ™ªéàdG  ≈∏Y  º¡æ«H  Éª«a
 πNGO  Ö¨°ûdG  ∫É`̀ª`̀YCGh  ô¡ªéàdÉH  ΩÉ«≤dG  π`̀LCG  øe
 øeC’ÉH ∫ÓN’G ±ó¡H ,»bô°ûdG ôμ©dG á≤£æe πNóe
 ô£î∏d  º¡æeCGh  ø«æWGƒªdG  IÉ«M  ¢†jô©Jh  ΩÉ©dG
 OóY  º¡JRƒëH  ¿Éch  ,áWô°ûdG  ∫ÉLQ  ≈∏Y  …ó©àdGh
 Ö∏Yh  ájójóëdG  ñÉ«°S’Gh  ábQÉëdG  äÉLÉLõdG  øe
 …ó©àdGh ô¡ªéàdÉH GƒeÉb º¡àjÉZ ≥«≤ëàdh ,≠Ñ°üdG
 ,ájô≤dG  πNóe  óæY  IõcôªàªdG  áWô°ûdG  Iƒ`̀b  ≈∏Y
 Ö∏Yh  ájójóëdG  ñÉ«°SC’Gh  ±ƒJƒdƒªdG  ΩGóîà°SÉH
 AÉHô¡c  ódƒe  ¥GôàMG  º¡∏©a  ≈∏Y  ÖJôJh  ,≠Ñ°üdG
 GhP’h  á«æeCG  á«dBG  Qô°†Jh  áWô°ûdG  äGƒ≤d  ™HÉJ
 ÜÉμJQG  ≈∏Y  äÉjôëàdG  âdO  óbh  QGôØdÉH  ∂dP  Ö≤Y
 ø«dƒ¡ée  øjôNBG  ™e  ∑Gôà°T’ÉH  á©bGƒ∏d  ø«ª¡àªdG
 º¡àªdG  ≈∏Y  ¢†Ñ≤dÉH  ôeCG  Qó°Uh  .»HÉgQEG  ¢Vô¨H
 ∑Gôà°T’ÉH  á©bGƒdG  ¬HÉμJQÉH  ô`̀bCG  ¬£Ñ°†Hh  ∫h’G
 ìô°ùe  áÑ©°T  ôjô≤J  øe  âÑKh  ø«ª¡àªdG  »bÉH  ™e
 ,»FÉHô¡μdG  ódƒªdG  ≈∏Y  ≈JCG  ób  É≤jôM  ¿G  áªjôédG
 ,Iô°ùμàªdGh  áª«∏°ùdG  äÉæ«æ≤dG  ø`̀e  Oó`̀Y  ó``̀Lhh
 IQGOG ÜÉàc øe âÑKh ø«dhRÉé∏d áÑLƒe É¡fG âÑKh
 â¨∏H »FÉHô¡μdG ódƒªdÉH äÉ«Ø∏àdG áª«b ¿CG ∫É¨°T’G

.QÉæjO áFÉª©°ùJh ¿ÉØdCG √Qób É¨∏Ñe

..áë°üdGh áeÉ©dG áHÉ«ædG ø«H ∑ôà°ûe ´ÉªàLG »a

zÉfhQƒc{ áëaÉμe äGAGôLEG äÉØdÉîe ôjôëJ §HGƒ°V ≈∏Y ¥ÉØJ’G

 »é«∏N  ΩGõdEÉH  iƒYO  iôÑμdG  á«fóªdG  áªμëªdG  â°†aQ
 ¬FGô°T  πHÉ≤e ∂dPh á«ÑW ácô°ûd  …Oƒ©°S  ∫ÉjQ  ∞dCG  351 ™aO
 ô¶æH  É«dhO  É¡°UÉ°üàNG  ΩóY  áªμëªdG  äócCG  PEG  ,á«ÑW  á`̀jhOCG
 øjôëÑdG øe ¬«∏Y ≈YóªdG PÉîJG ó«Øj Éªe â∏N É¡fƒc iƒYódG
 ¬fÓYEG  iƒ°S áeÉbEG  πëe hCG  GQÉàîe hG É°UÉN hCG  ÉeÉY ÉæWƒe
 øe  ócCÉàdG  ºàj  ºdh  øjôëÑdG  »a  IOƒLƒªdG  ¥OÉæØdG  óMCG  ≈∏Y

.¿Gƒæ©dG
 ≈∏Y  ájò«ØæàdG  á¨«°üdG  AÉØ°VEÉH  âÑdÉW  ácô°ûdG  âfÉch
 ΩGõdEÉH  ¬bƒ£æe  »°VÉ≤dGh  á«é«∏N  áªμëe  øe  QOÉ°üdG  ºμëdG
 ¿ƒ°ùªNh  ó`̀MGhh  áFÉªKÓK  √Qób  ≠∏Ñe  ójó°ùàH  √ó°V  òØæªdG
 á∏∏g ¿ƒ©Ñ°Sh ÉjOƒ©°S ’ÉjQ ¿ƒKÓKh á«fÉªKh áFÉª©Ñ°Sh ÉØdCG
 ∞jQÉ°üªdGh  º°SôdÉH  ¬«∏Y  ≈YóªdG  ΩGõ`̀dEG  ™e  ,ò«ØæàdG  ÖdÉ£d
 øe  á«ÑW  á`̀jhOCG  AGô°ûH  ΩÉb  ¬«∏Y  ≈YóªdG  ¿CG  óæ°S  ≈∏Y  ∂`̀dPh
 ÉØdCG  ¿ƒ°ùªNh  óMGhh  áFÉªKÓK  √Qób  ≠∏ÑªH  á«YóªdG  ácô°ûdG
 ºdh (á∏∏g ¿ƒ©Ñ°Sh ÉjOƒ©°S ’ÉjQ ¿ƒKÓKh á«fÉªKh áFÉª©Ñ°Sh

.≠∏ÑªdG OGó°ùH º≤j
 ¬fÓYEG ºJ å«M ô°†ëj ºd ¬«∏Y ≈YóªdG ¿EG áªμëªdG âdÉbh
 IOÉYEG  ºJh  øjôëÑdÉH  ¥OÉæØdG  óMCG  ƒgh  OQGƒ`̀dG  ¿Gƒæ©dG  ≈∏Y
 IôªdG  »ah CÉ£N ¿Gƒæ©dG  ¿C’  ≈`̀dhC’G  IôªdG  »a  ¿Ó`̀YE’G  ábQh
 áμ∏ªe  »a  ¬«∏Y  ≈Yóª∏d  ¿GƒæY  ≈∏Y  ∫ƒ°üëdG  ºàj  ºd  á«fÉãdG
 øe (14) IOÉªdG  ¢üæd É≤ah Qô≤ªdG  øe ¬fCG  âaÉ°VCGh øjôëÑdG
 ihÉYódG ô¶æH øjôëÑdG ºcÉëe ¢üàîJ ¬fCG  äÉ©aGôªdG ¿ƒfÉb
 áeÉbEG  πëe  hCG  øWƒe  ¬d  …òdG  »æjôëÑdG  ô«Z  ≈∏Y  ™aôJ  »àdG

 QÉ≤©H á≤∏©àªdG ájQÉ≤©dG ihÉYódG GóY Éª«a ∂dPh øjôëÑdG »a
.êQÉîdG »a ™bGh

 ºcÉëe ¢üàîJ ¬fCG ¿ƒfÉ≤dG äGP øe (15) IOÉªdG ¢üæJ Éªc
 …òdG  »æjôëÑdG  ô«Z  ≈∏Y  ™aôJ  »àdG  ihÉYódG  ô¶æH  øjôëÑdG
 ∫GƒMC’G  »a ∂dPh øjôëÑdG  »a áeÉbEG  πëe hCG  øWƒe ¬d  ¢ù«d
 âfÉc  GPEGh  ,QÉàîe  øWƒe  øjôëÑdG  »`̀a  ¬`̀d  ¿É`̀c  GPEG  :á`̀«`̀JB’G
 á≤∏©àe  âfÉc  hCG  øjôëÑdG  »a  OƒLƒe  ∫ÉªH  á≤∏©àe  iƒYódG
 á≤∏©àe âfÉc hCG É¡«a √ò«ØæJ ÉÑLGh ¿Éc hCG òØf hCG CÉ°ûf ΩGõàdÉH
 êGhR ó≤Y »a á°VQÉ©e iƒYódG âfÉc GPEG  ,É¡«a ô¡°TCG  ¢SÓaEÉH
 ,øjôëÑdG  »a  ≥«KƒàdG  äÉ¡L  ió`̀d  ¬`̀eGô`̀HEG  OGô`̀j  ó≤©dG  ¿É`̀ch
 hCG  ≥«∏£àdÉH  hCG  êGhõdG  ï°ùa  Ö∏£H á≤∏©àe iƒYódG  âfÉc  hCG
 øjôëÑdG  »a  øWƒe É¡d  áLhR øe  áYƒaôe  âfÉch ∫É°üØf’ÉH
 ôég ób êhõdG ¿Éc ≈àe É¡«a øWƒe ¬d ¿Éc …òdG É¡LhR ≈∏Y
 hCG  ï°ùØdG  ÖÑ°S  ΩÉ«b  ó©H  êQÉîdG  »a  ¬æWƒe  π©Lh  ¬àLhR

.OÓÑdG øY ó©HCG ób ¿Éc hCG ∫É°üØf’G hCG ≥«∏£àdG
 áLhõdG hCG  ΩCÓd á≤Øf Ö∏£H á≤∏©àe iƒYódG âfÉc GPEG  Éªc
 GPEG hCG ,É¡«a º«≤ªdG ô«¨°ü∏d hCG øjôëÑdG »a øWƒe Éª¡d ¿Éc ≈àe
 á«°üî°ûdG  ∫GƒMC’G  πFÉ°ùe  øe ádCÉ°ùªH  á≤∏©àe  iƒYódG  âfÉc
 øjôëÑdG  »a  øWƒe  ¬d  É«ÑæLCG  ¿É`̀c  hCG  É«æWh  »YóªdG  ¿É`̀ch
 GPEG hCG êQÉîdG »a ±hô©e øWƒe ¬«∏Y ≈Yóª∏d øμj ºd GPEG ∂dPh
 âfÉc hCG  ,iƒYódG »a ≥«Ñ£àdG ÖLGh »æjôëÑdG ¿ƒfÉ≤dG ¿Éc
 áj’ƒdG Ö∏°ùH hCG øjôëÑdG »a º«≤j ô«¨°U Ö°ùf ¿CÉ°ûH iƒYódG
 á≤∏©àe  hCG  ,ÉgOGOôà°SG  hCG  É¡Øbh  hCG  É¡æe  óëdG  hCG  ¬°ùØf  ≈∏Y

 õéëdG Üƒ∏£ªdG hCG ô°UÉ≤∏d ¿Éc ≈àe ∫ÉªdG ≈∏Y áj’ƒdG ádCÉ°ùªH
 hCG øjôëÑdG »a áeÉbEG πëe hCG øWƒe É«FÉ°†b ¬JóYÉ°ùe hCG ¬«∏Y
 ≈YóªdG óMC’ hCG ÖFÉ¨∏d áeÉbEG πëe hCG øWƒe ôNBG É¡H ¿Éc GPEG

.øjôëÑdG »a áeÉbEG πëe hCG øWƒe º¡«∏Y
 øe  (12)  IOÉªdG  ¢üæd  É≤ah  ±ô©j  øWƒªdG  ¿CG  äQÉ°TCGh
 ¿ÉμªdG ƒg ¢üî°ûdG øWƒe É¡fEG á∏Y »æjôëÑdG »fóªdG ¿ƒfÉ≤dG
 »a ¢üî°û∏d ¿ƒμj ¿CG ´ô°ûªdG RÉLCG óbh ,IOÉY ¬«a º«≤j …òdG
 ,Ée øWƒe ¬d ¿ƒμj ’CG Rƒéj Éªc ,øWƒe øe ôãcCG óMGh âbh
 ¬«a ô°TÉÑj …òdG ¿ÉμªdG ôÑà©j ¬fCÉH ¢UÉîdG øWƒªdG âaôY Éªc
 √ò¡H ≥∏©àj Ée πμd áÑ°ùædÉH ¬d ÉæWƒe áaôM hCG IQÉéJ ¢üî°ûdG
 ƒg  ¬fCÉH  QÉàîªdG  øWƒªdG  É°†jCG  âaôYh  ,áaôëdG  hCG  IQÉéàdG
 øWƒªdG äÉÑKEG Öéjh , ø«©e »fƒfÉb πªY ò«Øæ`àd òîàj …òdG
 »fƒfÉb  πªY  ò«Øæ`àd  QÉàîªdG  øWƒªdG  ¿ƒμjh  ,áHÉàc  QÉàîªdG
 »a  ÉªH  πª©dG  Gò¡H  ≥∏©àj  Ée  πμd  áÑ°ùædÉH  øWƒªdG  ƒg  ø«©e
.áMGô°U ∂dP ô«Z •ôà°ûj ºd Ée ,…ôÑédG ò«Øæ`àdG äGAGôLEG ∂dP
 PÉîJG  ó«Øj  Éªe  â∏N  ó`̀b  iƒ`̀Yó`̀dG  ¥GQhCG  â`̀fÉ`̀c  É`̀ª`̀dh
 GQÉàîe  hG  É°UÉN  hCG  ΩÉY  ÉæWƒe  øjôëÑdG  øe  ¬«∏Y  ≈YóªdG
 øe  …CG  ¬H  ôaGƒàJ  ’  iƒYódG  ´ƒ°Vƒe  ¿Éch  ,áeÉbEG  πëe  hCG
 ôeC’G  ,äÉ©aGôªdG  ¿ƒfÉb  øe  15  IOÉªdG  »a  IOQGƒ`̀dG  ä’ÉëdG
 É¡°UÉ°üàNG  Ωó©H  AÉ°†≤dG  ≈`̀dEG  áªμëªdG  ¬©e  ¢ü∏îJ  …ò`̀dG
 Ωó©H  áªμëªdG  âªμM  ÜÉ`Ñ°SC’G  √ò`¡∏a  ,iƒYódG  ô¶æH  É«dhO
 äÉahô°üªH á«YóªdG âeõdCGh iƒYódG ô¶æH É«dhO É¡°UÉ°üàNG

.iƒYódG

É«dhO iƒYódG ô¶æH áªμëªdG ¢UÉ°üàNG Ωó©d

á``jhOCG ácô``°ûd …Oƒ©``°S ∫É``jQ ∞``dCG 351 ™``aO »``é«∏N ΩGõ``dEG ¢``†aQ

 Iô°†M  äÉ¡«Lƒàd  G kò«ØæJ
 øH  óªM  ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U
 OÓ`̀Ñ`̀dG  π`̀gÉ`̀Y  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y
 πª©dG  ΩÉ`̀¶`̀f  ≥«Ñ£àH  ió`̀Ø`̀ª`̀dG
 »a á`̀∏`̀eÉ`̀©`̀dG ΩCÓ````d ∫õ`̀ æ`̀ ª`̀ dG ø``̀e
 »a  áeƒμëdÉH  á°üàîªdG  äÉ¡édG
 äÉ°ù°SDƒªdGh äÉÄ«¡dGh äGQGRƒdG
 ¬àdÓL  øe  Gôjó≤Jh  ,á«eƒμëdG
 »a  á«æjôëÑdG  ICGô``̀ª``̀dG  Oƒ`̀¡`̀é`̀d

.ä’ÉéªdG ™«ªL
 óªMCG  »∏Y  »°VÉ≤dG  ìô`̀°`̀U
 ¢ù∏éª∏d  ΩÉ`̀©`̀dG  ø`̀«`̀eC’G  »Ñ©μdG
 ≥«Ñ£J  Aó`̀H  øY  AÉ°†≤∏d  ≈`̀∏`̀YC’G
 á∏eÉ©dG  ICGôª∏d  ∫õæªdG  øe  πª©dG
 AÉ°†≤∏d  ≈``̀∏``̀YC’G  ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀ª`̀dG  »``a
 äÉ`̀¡`̀«`̀Lƒ`̀à`̀d á`̀ HÉ`̀é`̀ à`̀ °`̀ SG ∂`````dPh
 Éæªãe  ,ió``̀Ø``̀ª``̀dG  OÓ``̀Ñ``̀dG  π``gÉ``Y
 á«eÉ°ùdG  á«μ∏ªdG  äÉ`̀¡`̀«`̀Lƒ`̀à`̀dG

 á`̀æ`̀gGô`̀dG äGó`̀é`̀à`̀°`̀ù`̀ª`̀dG π``X »``a
 É```̀fhQƒ```̀c ¢```Shô```«```a AGƒ````̀à````̀M’
 ájRGôàM’G  πÑ°ùdÉH  (19ó«aƒc)

 QGô`̀≤`̀à`̀°`̀SÓ`̀d É`̀≤`̀«`̀≤`̀ë`̀J á`̀MÉ`̀à`̀ª`̀ dG
 ™ªàéªdG  »a  »°ùØædGh  …ô°SC’G

 .»æjôëÑdG

 äÉ``̀¡``̀eCÓ``̀d ó```©``` oH ø```̀ Y π``̀ª``̀©``̀dG ≥`̀ «`̀ Ñ`̀ £`̀ J
AÉ°†≤∏d  ≈``̀∏``̀YC’G  ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀ª`̀dG  »``a  äÓ`̀ eÉ`̀ ©`̀ dG

 πjõæd  á«©«ÑW  IÉah  á«∏NGódG  IQGRh  âæ∏YCG
 á«°†b  »a  óHDƒªdÉH  Ωƒμëe  ,…ƒ«°SBG  zÉeÉY  52{
 ≈Ø°ûà°ùªdG »a êÓ©dG ¬«≤∏J AÉæKCG ∂dPh ,äGQóîe

 á«fƒfÉ≤dG  äGAGôLE’G  òîàJ  á°üàîªdG  äÉ¡édGh
 ≈∏Y  »ª°SôdG  ¬HÉ°ùM  »`̀a  ∂`̀ dP  AÉ`̀L  ..á`̀eRÓ`̀dG

.zôàjƒJ{ »YÉªàL’G π°UGƒàdG ™bƒe

…ƒ```«```°```SBG π```jõ```æ```d á``̀«``̀©``̀«``̀Ñ``̀W IÉ```````̀ ah
≈`̀Ø`̀°`̀û`̀à`̀°`̀ù`̀ª`̀dÉ`̀H êÓ```̀©```̀dG ¬`̀ «`̀≤`̀ ∏`̀ J AÉ```̀ æ```̀ KCG

AGóàY’ÉH º``¡àªd äGƒæ``°S 7 øé``°ùdG ó«jCÉJ
á«∏NGó∏d »FÉHô¡c ódƒe ¥GôMEGh áWô°ûdG ≈∏Y

.»Ñ©μdG óªMCG »∏Y »°VÉ≤dG |

 ø«eC’G  ÉjQƒμ«e  ƒ«fƒc  OÉ`̀°`̀TCG

 á«ªdÉ©dG  ∑QÉ`̀ª`̀é`̀dG  áª¶æªd  ΩÉ`̀©`̀dG

 ø``jô``ë``Ñ``dG á``μ``∏``ª``e äGAGô``````̀LEÉ``````̀H

 ¢Shô«a QÉ°ûàfG øe óë∏d á«bÉÑà°S’G

 å`̀jó`̀ë`̀J ≈`````̀dEG É``̀gƒ``̀æ``̀e ,É````̀fhQƒ````̀c

 åMh »fhôàμdE’G É¡©bƒe áª¶æªdG

 ¢Shô«ØdG  É¡«a  ô°ûàfG  »àdG  ∫hódG

 É¡YÉÑJG  Öéj  »àdG  äGAGô``̀LE’É``̀H

 ¿EG  äÉ¶MÓªdGh  ÜQÉéàdG  ìôWh

 .äóLh

 ¢Vô©à°SG  ¥É«°ùdG  Gòg  »ah

 áØ«∏N  ∫BG  óªM  ø`̀H  ó`̀ª`̀MCG  ï«°ûdG

 ¢ù«FQ  Ö`̀FÉ`̀f  ,∑QÉ`̀ª`̀é`̀ dG  ¢`̀ù`̀«`̀FQ

 ø«eC’Gh á«ªdÉ©dG  ∑QÉªédG áª¶æe

 ÜQÉéJ π≤fh π«gCÉJ ,áª¶æª∏d ΩÉ©dG

 iód  äGOGó©à°S’G  ™`̀aQh  ,∫hó``̀dG

 ,¢Shô«ØdG  É¡H  ô°ûàæj  ºd  »àdG  ∂∏J

 ∑QÉªédG §HÉ°V äGõ«¡éJ øY Ó°†a

 πª°ûJ  IQƒ£îdG  á«dÉY  á≤£æe  »a

 π`````bC’Gh ø`̀jô`̀aÉ`̀ °`̀ù`̀ª`̀ dÉ`̀H AÉ``̀≤``̀ à``̀ d’G

 ∂dòch ,øë°ûdG  ≥WÉæe »a  IQƒ£N

 §HÉ°†d  äôah »àdG  º«≤©àdG  äGó©e

 ,¢SÉÑ∏dG)  »a  á∏ãªàªdGh  ∑QÉªédG

 áaÉc  º«≤©Jh  ,äGRÉØ≤dGh  ,äÉeÉªμdG

.(ΩÉ°ùbC’G

 OGƒªdG  áÑbGôªH  ≥∏©àj  Éª«ah

 ,Égô«°ù«J  á«dBGh  ,á«FGò¨dGh  á«Ñ£dG

 Qhôe  ájƒdhCG  ∑QÉªédG  ¢ù«FQ  ó`̀cCG

 ≥∏©àJ  äGó©ªH  á∏ªëªdG  äÉæë°ûdG

 ¿ƒ`̀c É``̀fhQƒ``̀c ¢`̀Shô`̀«`̀a á`̀ë`̀aÉ`̀μ`̀ª`̀H

 ≥`̀jô`̀Ø`̀dG ø`̀ª`̀°`̀V ∑QÉ`̀ª`̀é`̀ dG ¿hDƒ``̀°``̀T

 ,¢`̀Shô`̀«`̀Ø`̀∏`̀ d …ó`̀°`̀ü`̀à`̀∏`̀ d »``̀æ``̀Wƒ``̀dG

 äÉ¡«LƒJ  øe  É kbÓ£fG  ¬fCG  É kë°Vƒe

 äGQGô``````̀bh ∂``̀∏``̀ª``̀dG á``̀ dÓ``̀L IOÉ```̀«```̀b

 ò```̀NC’G º``̀ J ,á`̀«`̀≤`̀«`̀°`̀ù`̀æ`̀à`̀dG á`̀æ`̀é`̀∏`̀ dG

 á∏eÉëdG  äÉÄØdG  IÉ`̀YGô`̀e  QÉÑàY’ÉH

 ,π`̀ eGƒ`̀ë`̀ dG ,á`̀æ`̀eõ`̀ª`̀ dG ¢``̀VGô``̀eCÓ``̀d

 á°SÉ«°ùd  √É```̀é```̀J’Gh  ,äÉ````¡````eC’Gh

 óë∏d  πª©dG  »a  äÉYƒªéªdG  π«∏≤J

 QGô≤H  ò`̀NC’G  ºJ  Éªc  ,•ÓàN’G  øe

 Ö∏£àJ ’ »àdG ΩÉ¡ª∏d ó©H øY πª©dG

.πª©dG »a óLGƒàdG

 ¢ù«FQ  QÉ°TCG  iô`̀NCG  á¡L  øeh

 ≈∏Y ø«ØXƒªdG ÖjQóJ ≈dEG ∑QÉªédG

 á«dBGh ,¢VôªdG ¢VGôYCG ≈∏Y ±ô©àdG

 …Qhó``̀dG  º«≤©àdG  á`̀«`̀ª`̀gCGh  ≠«∏ÑàdG

 Éªc ,áHÉ°üªdG ä’ÉëdG ™e πeÉ©àdGh

 á«dBG  ≈∏Y  ∑QÉªédG  ¿hDƒ°T  äóªàYG

 á«ÑjQóàdG  äGQhódG  ó≤Yh  ´ÉªàL’G

 ΩGó`̀î`̀ à`̀ °`̀ SG ∫Ó````̀N ø```̀e ,ó``̀©``̀H ø```̀Y

 áãjóëdG  á`̀«`̀fhô`̀à`̀μ`̀ dE’G  äÉ`̀«`̀æ`̀≤`̀à`̀dG

.»fhôàμdE’G ójôÑdGh

 ΩÉ©dG  ø«eC’G  í°VhCG  ¬à¡L  øe

 ¿CG  á`̀«`̀ª`̀dÉ`̀©`̀dG  ∑QÉ`̀ª`̀é`̀dG  áª¶æªd

 õjõ©àH  ábÉÑ°S  øjôëÑdG  áμ∏ªe

 ∫ÓN  ø`̀e  ™jô°ùdG  π≤ædG  ΩÉ`̀°`̀ù`̀bCG

 ≈dEG  G kô¶f  ø«ØXƒªdG  OGó`̀YCG  IOÉjR

 IQÉéàdG  ≥jôW  øY  Ö∏£dG  IOÉ`̀jR

 ¬``̀fCG ≈```̀ dEG É`̀gƒ`̀æ`̀e ,á`̀ «`̀ fhô`̀ à`̀μ`̀ dE’G

 OGô«à°S’G  ´ƒ°VƒªH  ≥∏©àj  Éª«a

 √ò`̀g ∫Ó```N ∫hó````̀dG á`̀«`̀Ñ`̀dÉ`̀Z ¿EÉ```̀ a

 ™∏°ùdG  OGô«à°SG  ≈∏Y  õcôJ  IôàØdG

 á`̀«`̀FGhó`̀dGh á`̀«`̀FGò`̀¨`̀dG á`̀«`̀°`̀SÉ`̀°`̀SC’G

 ¢†©H  ó`̀Lƒ`̀j  ¬``̀fCG  ’EG  ,á``̀KÉ``̀ZE’Gh

 »a  QhO  É¡d  »`̀à`̀dGh  áeÉ¡dG  OGƒ`̀ª`̀dG

 É¡d  ábÉ£dG  ó«dƒJh  √É«ªdG  á«∏ëJ

 ’ ,á«°SÉ°SC’G OGƒªdÉH Iƒ°SCG ájƒdhCG

 OGô«à°SÉH Ωƒ≤J »àdG ∫hódG »a Éª«°S

.OGƒªdG ∂∏J πãe

 ΩÉ©dG ø«eC’G ≈æKCG ΩÉàîdG »ah

 ≈∏Y  á«ªdÉ©dG  ∑QÉ`̀ª`̀é`̀dG  áª¶æªd

 âeÉb  »àdG  á«FÉæãà°S’G  äGAGô`̀LE’G

 ,è«∏îdG  ∫hOh  øjôëÑdG  áμ∏ªe  É¡H

 ΩÉ``̀bQC’G ∫Ó`̀N ø`̀e í°†àj É`̀e ƒ`̀gh

 ô£N  ≈∏Y  Iô£«°ùdG  ¢ùμ©J  »àdG

 .ÉfhQƒc

ÉfhQƒc QÉ``°ûàfG øe óë∏d á«bÉÑà``°S’G øjôëÑdG äGAGôLEÉH ó«``°ûJ á«ªdÉ©dG ∑QÉªédG áª¶æe

:ø°ùM »μe Öàc
 á«μdÉªdÉH  (1032)  ™`̀ª`̀é`̀e  áæμ°S  Üô```̀YCG
 ÜÉë°UCGh  ø«æWÉ≤dG  ¢†©H  ΩÉ«≤d  º¡FÉ«à°SG  øY
 äÉØ∏îªdGh  áeÉª≤dG  ¢SÉ«cCG  »eôH  äÉ°ù°SDƒªdG
 Gò¡d  á°ü°üîªdG  äÉjhÉëdG  êQÉ`̀N  ¢SÉ«cCG  ¿hO
 º©£ªd  á∏HÉ≤ªdG  á≤£æªdG  »a  äGò`̀dÉ`̀Hh  ¢Vô¨dG

 .QƒeÉ¡dG
 QGôªà°SÉH QôμàJ ógÉ°ûªdG √òg ¿CG Gƒë°VhCGh
 øcÉeCG  »a  ôãcCG  hCG  ájhÉM  OƒLh  øe  ºZôdG  ≈∏Y
 øeh ,á¡L øe ∂dP ™aGhO øY ø«∏FÉ°ùàe äÉjhÉëdG
 áeÉª≤dG  ¿ƒeôj  øe  ≈°ûe  ƒd{  GƒdÉb  ,á«fÉK  á¡L
 ≈dEG  çÓK hCG ø«Jƒ£N äÉ°ù°SDƒªdG hCG OGôaC’G øe
 ádƒ¡°Sh  áYô°ùH  äÉjhÉëdG  ≈dEG  Gƒ∏°Uƒd  ΩÉ`̀eC’G
 á«μ«à°SÓH  »g  OGƒ`̀ª`̀dG  √ò`̀g  º¶©e  ¿CG  ø«gƒæe

 ójóMh Ωƒ«æªdCGh ø«∏a ™£bh ø«JQGƒch á«°SÉWôbh
 .Égô«Zh

 πNGO  äÉØ∏îªdG  »eQ  Oóëj  øe  ¿CÉ`̀H  GhOÉ``̀aCGh
 Éª«a  ,¬`̀JGP  ¿É°ùfE’G  »Yh  ƒg  ¬eóY  øe  äÉjhÉëdG
 ¿hóªà©j ∑Éæg ø«æWÉ≤dG øe GOóY ¿CG ¿hôNBG ∞°ûc
 ,áeÉª≤dG ¢SÉ«cCG »eQ »a ∫RÉæªdG äÓeÉY ≈∏Y É«∏c
 OÉL  πμ°ûH  ¢UôëdG  ø¡ª¡j  ’  äÉ«ÑæLCG  A’Dƒ``̀gh
 QGôμàHh ,ø«æWGƒªdG áë°U ’h á≤£æªdG áaÉ¶f ≈∏Y
 ,äÉ`̀jhÉ`̀ë`̀dG  ø`̀e  Üô`̀≤`̀dÉ`̀H  äÉØ∏îªdG  ¢SóμàJ  ∂``dP
 øcÉeC’G ∞«¶æJ ìÉÑ°üdG »a ø«∏eÉ©dG ≈∏Y Ö©°üjh
 πNGO äÉjhÉëdG äÉjƒàëe Öc hCG äÉØ∏îªdG ádGREGh
 Ió«©Hh  ábôØàe  É¡fƒμd  ô°ùjh  ádƒ¡°ùH  äÉæMÉ°ûdG
 ¢SÉ«cCG  »a  áYƒ°Vƒe  â°ù«d  É¡fCG  ≈`̀ dEG  áaÉ°VE’ÉH

.á«dÉª°ûdG á¶aÉëªdG ájó∏H øe Ióªà©e
 áÑbGôªH (1032) ™ªée »a ¿ƒæWÉ≤dG  ÖdÉWh

 áeGôZ  ¢`̀Vô`̀a  º`̀K  ’hCG  º¡à«YƒJh  øjRhÉéàªdG
 Iƒ≤d ¢Vôa ¬«a Éªd RhÉéàdG QGôμJ ∫ÉM »a á«dÉe
 á«YƒàdG  ô°ûf  ≈∏Y  ¢UôM  øe  ¬«a  Éªdh  ,¿ƒfÉ≤∏d
 »a  áaÉ¶ædG  á`̀«`̀ª`̀gCGh  »æjôëÑdG  ™ªàéªdG  »`̀a
 ¿CG  ≈dEG  ¿CÉ°ûdG Gòg »a ø«gƒæe á«æμ°ùdG ≥WÉæªdG
 º¡d  áÑjôb  äÉ©ªée  »a  É°†jCG  çóëJ  ádÉëdG  √òg
 ádÉªY  OƒLh  ≈dEG  ô¶ædG  GƒàØdh  ,á≤£æªdG  ¢ùØæH
 πc  øe  AÉ°ùe  á°SOÉ°ùdG  ó©H  »JCÉJ  áÑFÉ°S  ájƒ«°SBG
 Ö∏≤Jh  áeÉª≤dG  ¢SÉ«cCG  íàØJh  á≤£æªdG  ≈dEG  Ωƒj
 ¿ƒJQÉμdG  ø`̀e  É¡JÉjƒàëe  ò``NC’  äÉjhÉëdÉH  É`̀e
 ¢SÉ«cC’G ¥ÓZE’ IÉYGôe ¿hO Ωƒ«æªdC’Gh ójóëdGh
 ≈dEG  ájhÉëdG  ™°Vh  IOÉYEG  ≈∏Y  ¢UôëdG  ≈∏Y  ’h
 ádÉª©dG  ø`̀e  áëjô°ûdG  √ò``̀gh  ,≥`̀HÉ`̀°`̀ù`̀dG  É¡fÉμe
 äÉ¡édG øe á©HÉàªdGh áÑbGôªdG ≈dEG  É°†jCG êÉàëJ

.»dÉª°ûdG …ó∏ÑdG ¢ù∏éªdG »a ádhDƒ°ùªdG

 ¿ƒ`̀μ`̀ °`̀ û`̀j  á`̀ «`̀ μ`̀ dÉ`̀ ª`̀ dÉ`̀ H  1032  ™`̀ ª`̀ é`̀ e  »```̀ dÉ```̀ gCG
äÉ````̀jhÉ````̀ë````̀dG êQÉ`````````N äÉ```̀Ø```̀∏```̀î```̀ª```̀dG »```````̀eQ

.óªM øH óªMCG ï«°ûdG |.ÉjQƒμ«e ƒ«fƒc |
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 øH áØ«∏N ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ≈dEG IGó¡e Ió«°üb
√ÉYQh ¬∏dG á¶ØM AGQRƒdG ¢ù«FQ áØ«∏N ∫BG ¿Éª∏°S

øWƒdG óée Éj QÉjódG äôØ°SCG
¬`̀ q«`̀ë`̀J ∂```̀d Üô``̀°``̀†``̀jh ô``̀ r©``̀°``̀û``̀dG ó`̀ q©`̀ à`̀ °`̀ù`̀e

ΩÉ`̀ ª`̀ J …ó```̀ r«```̀ p°```̀S :∂`````d ∫ƒ```̀≤```̀J ¬``̀∏``̀ª``̀ oL qπ`````c

¬`̀ qjô`̀μ`̀ °`̀ù`̀Y √ó```````̀M ph §``̀Ñ``̀°``̀†``̀dG »```̀a É``̀¡``̀ qæ``̀c
ΩGõ``````̀Mh  ´QO  É`````̀g qó`````̀ pY  ΩRGƒ``````̀∏``````̀dG  »````̀ a

¬`̀ q«`̀M Üƒ```∏```b É``̀¡``̀ ræ``̀c ó```` rLƒ````dG »```̀a É`̀ª`̀ æ`̀ «`̀ H
ΩÓμdG  ∞jQÉ¶e  »`̀a  ¬`̀ qjô`̀W  m¥Gƒ`̀°`̀TCG  π°SôJ

¬``` qjQ (¿É``ª``∏``°``S ø````H) ™``̀ rÑ``̀f ø```e ô``̀ p©``̀°``̀û``̀dGh
ΩÉ```̀°```̀†```̀ oj  ’h  q∞`````î`````j  ’h  q∞`````é`````j  ’

¬```̀ q«```̀ ne ´É```````b »`````̀a §``̀∏``̀ à``̀î``̀j É`````̀e mñRô``````````̀H
ΩÓ°Sh Oô`̀H  »≤à∏j  √ô`̀ë`̀H  …É`̀e  ™`̀e  mÖ`̀cƒ`̀c

¬`̀ q«`̀ æ`̀g  ¬``̀ Hô``̀ °``̀ T  ∂````̀d  Üô````̀ p°````̀T  ¬``̀à``̀«``̀¨``̀H  ¿EG
ΩÉ``°``S  äÉ```̀ fGó```̀ dÉ```̀ H  ,¬````̀æ````̀jR p ¬``à``«``¨``H  ¿EGh

(¬````̀ qjQOƒ````̀L) …OÉ````̀jCÉ````̀H ∂```̀d mó```≤```Y â``¨``°``U
ΩÉ``°``û`` pë``dG ø````̀HG º`̀«`̀°`̀û`̀ë`̀∏`̀ d ¬`̀ª`̀«`̀°`̀û`̀M ø```̀e

¬`̀ q«`̀«`̀M ¬``̀∏``̀ª``̀ oL ø```̀e ¢````SGô````dG êÉ````̀J É```̀j ∂```̀d
ΩGO  qõ````̀©````̀ dGh  (ø````̀Wƒ````̀ dG  ó```̀é```̀e)  ∂``̀à``̀ qª``̀°``̀S

¬`̀ q«`̀∏`̀Y  ∑QGO  ..(»````∏````Yƒ````H)  ∂``̀ª``̀°``̀SG  ΩGO
ΩÉ`̀≤`̀e ≈```̀∏```̀YCG äò````̀N ∂``̀ª``̀°``̀SG Ö`̀«`̀°`̀ü`̀f ø```̀e

¬``̀ qjó``̀g ¬``̀Ñ``̀«``̀Mô``̀J ô``̀ r©``̀ °``̀û``̀ dG ¥ƒ``̀ °``̀ù``̀ j ∂````̀d
ΩÉ``̀«``̀b ∂``̀ ∏``̀é``̀ d Qƒ````̀°````̀ü````̀dGh ó`````YGƒ`````≤`````dGh

¬````̀ qjõ````̀L p Ó````````̀ rHh Ó````̀¨````̀dG Ö````̀«````̀MGô````̀J π`````̀c
ΩÉ``æ``j É````e ¬```YGô```°```†```dG »````a mQƒ```̀©```̀°```̀T ø````e

¬``̀ qjƒ``̀ °``̀S º```̀MGõ```̀ à```̀ J ±ƒ````Ø````c ±hô`````̀ë`````̀ dG
ΩÓ``̀°``̀ù``̀∏``̀ d ∂```̀≤```̀jô```̀£```̀H q∞`````̀°`````̀U â``````̀Ø``````̀ qbh

(¬`̀ q«`̀ª`̀ë`̀ dG ƒ````H) í``aÉ``°``ü`` re ô`̀£`̀æ`̀J É``¡``d º```c
ΩGô````̀ à````̀MGh ¬```̀ qÑ```̀ë```̀e ø````̀e ḿ ƒ```̀ °```̀û```̀N »````̀ a

¬`̀ q«`̀î`̀ °`̀S m¢``̀ ù``̀ Ø``̀ f ø````̀e (ï```̀jQÉ```̀à```̀∏```̀ d) »``̀ ∏``̀ d
ΩÉ``̀≤``̀ e ¬```̀Ñ```̀∏```̀b  »```````̀a ø```̀ jô```̀ë```̀ Ñ```̀ dG §````̀ q∏````̀ b

¬````̀ qjOƒ````̀LCG  ¬````H  â``̀î``̀à``̀ fG  ’  »``̀∏``̀ dÉ``̀ j  ∑GP
ΩÉ`̀ °`̀ù`̀ oM (√ô```````̀eCG) ò```̀Nh äÉ``̀Yõ``̀Ø``̀ dG ô`` qª``°``T

¬`̀ q«`̀°`̀V  ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀ dG  Gƒ``̀°``̀V  π``̀c  »`̀ ∏`̀ d  É``̀j  ∑GP
ΩÉªJ íÑ°üJ ≈Ø°T ¿EGh √É©e ¢VôªJ ¢Vôe ¿EG

¬```̀ q«```̀ HC’G  √ô```̀jó```̀dÉ```̀g  ìhQ  (á``̀Ø``̀«``̀∏``̀N)  É```̀ j
ΩÓ````̀ e º````μ````à```` qÑ````ë````e »```````̀a É```̀¡```̀ «```̀∏```̀Y É```````̀e

¬``` q«```ah mÜƒ````̀∏````̀b »````̀a Ö```̀ë```̀ dG â````YQõ````dÉ````j
ΩÉªàgÉH  mΩÉ``ª``à``gGh  ¬`̀Ñ`̀ë`̀e  ∂`̀∏`̀é`̀d  äô``̀ª``̀KCG

¬``̀ q«``̀Ø``̀Y ∂````̀ H m¢``````````̀VQCG ó```̀é```̀e É````̀ j É```̀Ñ```̀Mô```̀e
ΩÉ````````̀fC’G π```̀Ñ```̀b É```ª```°```ù```dG Ö````«````MGô````J ∂`````̀d

¬`̀ q«`̀é`̀ª`̀H ¢``̀ù``̀≤``̀£``̀dG Gó````̀Z ø```̀e á``̀∏``̀Ñ``̀ nb q»````̀M
ΩÉ``̀«``̀g á```````` qNR ™````̀ e ¬``̀Hƒ``̀ë``̀°``̀ü``̀e má````̀Mô````̀ a

¬``̀ q«``̀ë``̀J  ¬`````̀d  É```̀fÉ```̀ª```̀°```̀S  äqOCG  ø`````̀e  q»```````M
ΩÉ``̀ª``̀Zh å``̀«``̀Z ø```̀e Ühó```̀æ```̀e â```̀∏```̀ °```̀SQCGh

¬```̀ qjó```̀f ¬`````̀ qØ`````̀ch ió```````f ¬```Ñ```∏```b ø`````̀e q»```````M
ΩÉ``̀ª``̀ o¡``̀ dG º``̀¡``̀ °``̀û``̀ dGh äÉ```̀Yõ```̀Ø```̀ dG Gò````Nƒ````f

¬`̀ q«`̀ °`̀ü`̀©`̀ dG  Iô```̀μ```̀Ø```̀dGh  ô``` rμ```Ø```dG  qÜQ  q»`````M
ΩÉ``é``d √QÉ``````μ``````aCGh äÉ``̀Ñ``̀©``̀°``̀ü``̀dG ∞``̀ °``̀SÉ``̀Y

¬`̀ q«`̀M ..ø```jô```ë```Ñ```dG á`̀ °`̀†`̀ ¡`̀ f »```fÉ```H q»````̀M
ΩÉ```̀¶```̀æ```̀dGh ¬```̀°```̀SÉ```̀«```̀μ```̀ dGh ¬```̀°```̀SGô```̀Ø```̀dÉ```̀H

¬````̀ qjƒ````̀b mΩhõ```````̀©```````̀ H ï``````jQÉ``````à``````dG ó`````̀jÉ`````̀b
ΩÉ``̀ °``̀Sh √QGô`````̀°`````̀UG í``̀æ``̀ª``̀J ∞````bGƒ````ª````dGh

¬`̀ q«`̀ °`̀†`̀b ™````̀e CGó````̀Ñ````̀e Ω rõ````̀ë````̀ dG QÉ``̀ «``̀ à``̀NÉ``̀ H
ΩGõ`````̀ à`````̀ d’G ∫ƒ``````̀ °``````̀UCG π````̀gÉ````̀é````̀dG º````̀ q∏````̀Y

¬`` q«``°``VQ m¢``̀ù``̀Ø``̀f ¬```̀d ø``̀«``̀∏``̀dG ÜÉ`````̀MQ »````̀ah
ΩÓc  ’h  ∫Gó``L  ’  ..  º q©æJ  ¬æ«d  Ö°ùc  ø`̀e

¬q«°ûYh íÑ°U (»∏YƒH) ∑QÉ¶àfG ¿ƒ«Y ä qôb
ΩÉ`````̀MORG ™``̀ °``̀Vh äò````̀N ∂```̀d ô``̀YÉ``̀°``̀û``̀ª``̀dGh

¬`̀ qjô`̀ Ñ`̀ dG  qÜQh   AÉ``ª``°``ù``dG  ÜGƒ``````̀HCG  ¥ô``̀£``̀J
ΩÉ≤°S  …CG  QOÉ``̀¨``̀ oj  ’  kAÉ`̀Ø`̀°`̀T  ºμ«aÉ°ûj  r¿CG

ºμàæHG                                  
QOƒ÷G ≈°ù«Y âæH …OÉæg IôYÉ°ûdG

 IÓ`̀°`̀ü`̀dGh ,ø`̀«`̀ª`̀dÉ`̀©`̀dG  ÜQ ¬`̀∏`̀ d  ó`̀ª`̀ë`̀dG
 ¬dBG  ≈∏Yh  ,ø«eC’G  óªëe  Éæ«Ñf  ≈∏Y  ΩÓ°ùdGh

;ó©Hh .ø«©ªLCG ¬Ñë°Uh
 »a  Éæ≤∏N  ,¬`̀JQó`̀b  â∏L  ≈dÉ©J  ¬∏dG  ¿EÉ`̀a
 ≈ nJnCG  rπ ng)  :≈dÉ©J  ∫ƒ≤j  ,ΩóY øe IÉ«ëdG  √òg
 É kÄ r« n°T  ø oμ nj  rºnd  pô rg sódG  nø ue  lø« pM  p¿É n°ùfpE’G  ≈ n∏ nY
 É«fódG  √ò`̀g  »a  ¬∏dG  É`̀fó`̀LhCG  Éªc  ,(kGQƒ``̀ oc rò``̀ se
 ≥∏îàdGh  IOÉÑ©dG  ±ó¡H  ¬é¡f  øª°V  É«ëæd
 »©°ùdGh  ,º∏©dG  Ö∏Wh  ,áæ°ùëdG  ¥Ó`̀NC’É`̀H
 á«ªæJh  á©aôd  ô«ª©àdGh  ,ídÉ°üdG  πª©dG  ≈dEG
 Ωƒ«d  OGó©à°S’Gh  ,á``̀eC’Gh  øWƒdG  QÉ``̀gORGh
 Éª¡e ,IÉ«ëdG √òg »a ¥ƒ∏îe øe Éªa ,π«MôdG
 ,¬H l∫RÉf äƒªdGh ’EG ,√ôªY ∫ÉWh ,¬∏LCG óàeG
 ≈ n≤ rÑ nj nh  * m¿Éna  É n¡ r«n∏ nY  rø ne  tπ oc)  :ÓYh  πL  ∫ƒ≤j
 π©L ƒdh ,( pΩG nô```̀ rcpE’G nh  p∫Ó nérdG  hoP  n∂`̀ uH nQ  o¬`̀ rL nh
 ∂dòH ≈dhC’G ¿Éμd ≥∏îdG øe móMC’ Oƒ∏îdG ¬∏dG
 IƒØ°U  ∂dòH  ºg’hCG  ¿Éch  ,π°SôdGh  AÉ«ÑfC’G
 ∫ƒ≤j .º∏°Sh ¬«∏Y ¬∏dG ≈∏°U óªëe ,¬FÉ«Ø°UCG
 ¿pEÉ nanCG nór∏ oîrdG n∂ p∏ rÑ nb ø ue mô n°ûnÑ pd É nær∏ n© nL É ne nh) :≈dÉ©J
 n∂`̀ sfpEG)  :¬fÉëÑ°S  ∫ƒ≤jh  ,( n¿h oó pdÉ nîrdG  oº o¡ na  sâ ue
 nóæ pY pá neÉ n« p≤rdG  nΩ rƒ nj  rº oμ sfpEG  sº oK  , n¿ƒoà u« se º o¡ sfpEG nh lâu« ne

.( n¿ƒ oª p°ünà rînJ rº oμ uH nQ
 p√ pò`̀ ng  Ée  *  QÉ`̀L  pá`̀ sj pô`̀ nÑ`̀dG  »a  pá s« pæ nªdG  oºμ oM

QGônb QGó pH É«f oódG
 ≈ qà nM  *  Gô pÑî oe  É¡«a  o¿É°ùfpE’G  iô`̀ nj  Éæ« nH

pQÉÑNnC’G nø pe GônÑ nN iôoj
 nø pe GƒØ n°U * Ég oójôoJ nâfnCG nh mQóc ≈∏ nY â n© pÑ oW

pQGócnC’G nh pAGòbnC’G
 øe  ô°ûY  »fÉãdG  ¢ù«ªîdG  Ωƒ`̀j  »`̀a  ¬`̀fEG
 øjôëÑdG  oáμ∏ªe  âYsOh  ,Ω2020  ¢SQÉe  ô¡°T
 ,ø«°ü∏îªdG  É¡J’ÉLQ  øe  Éª«¶Y  G sò`̀ na  Ó`̀LQ
 ,»`̀°`̀VÉ`̀jô`̀ dGh »`̀bƒ`̀≤`̀ë`̀ dGh »`̀°`̀VÉ`̀≤`̀ dG ƒ```gh
 »dÉ©e ôjôëuædG ôYÉ°ûdGh ÖjOC’Gh »eÓYE’Gh
 ÜOC’G PÉà°SCG áØ«∏N ∫BG ó°TGQ øH ≈°ù«Y ï«°ûdG
 è«∏îdGh  øjôëÑdG  »a  á°VÉjôdGh  ô©°ûdGh
 »a ¥ôëªdG »a -¬∏dG ¬ªMQ- ódh óbh ,»Hô©dG
.øjôëÑdG »a Ω1938 ôjÉæj ô¡°T øe …OÉëdG

 ¬∏dG  ¬ªMQ  ≈°ù«Y  ï«°ûdG  oäô°UÉY  ó`̀bh
 øjOÉ«e IóY »a ¬©e πª©dÉH oâaô°ûJh ¬à∏eGRh
 äó`̀aCG  ó`̀bh  ,»°VÉjôdG  ∂∏°ùdG  »a  má°UÉîHh
 IOó©àªdG  ¬JGôÑN  ø`̀e  ô«aƒdGh  ô«ãμdG  ¬æe
 ¬°ù∏ée ≈∏Y OOôàdG nô«ãc âæc Éªc ,áYƒæàªdGh
 äÉ≤ÑW  ™«ªL  øe  ¬aƒ«°†H  ôeÉ¨dGh  ôeÉ©dG
 »Hô¨dG  ´ÉaôdÉH  »æjôëÑdG  Ö©°ûdG  ±Éæ°UCGh
 ´ƒªédG ∑QÉÑªdG ¬°ù∏ée OÉJôj ¿Éch ,ôeÉ©dG
 ºgQÉªYCG  ±ÓàNG  ≈∏Y  ¢SÉædG  øe  Iô«Ø¨dG
 πch ,º¡JÉ°UÉ°üàNGh º¡HQÉ°ûeh º¡JÉ¡LƒJh
 ≈dEG  ™ªà°SGh ¬∏dG ¬ªMQ ï«°ûdG ™e ¢ù∏L øe
 ºjôμd  ∂dPh  ¬H  Ωô`̀ZCGh  ¬sÑMCG  π«ªédG  ¬ãjóM
 πc  ™`̀e  ¬∏eÉ©J  ø°ùMh  ¬`̀©`̀°`̀VGƒ`̀Jh  ¬`̀bÓ`̀NCG
 ¬YÓWGh  ¬°ùØf  áKÉeOh  á©°S  ∑QOCGh  ,¢SÉædG
 ™e π°UGƒàdÉH Éeô¨e ¿Éc ¬fC’ ,¬ª∏Mh ¬ª∏Yh

.¢SÉædG
 Éaƒ¨°T - ¬∏dG ¬ªMQ - ≈°ù«Y ï«°ûdG ¿Éc
 ÜhDhó`̀dG  ¬«©°Sh  »æjôëÑdG  øØdGh  çGôàdÉH
 ≈àM ,QÉKóf’G øe ¬«∏Y á¶aÉëªdGh ¬∏«°UCÉàd
 çGôàdG  øe  ô«ãc  ßØM  »a  π°†ØdG  ¬d  QÉ°U
 ¬∏dG  ¬ªMQ ¿Éc  Éªc  ,ºjó≤dG  »æjôëÑdG  øØdGh
 ,ïjQÉàdGh  ÜOC’Gh  ô©°û∏d  ÉÑë oeh  Éaƒ¨°T
 ô©°ûdG  º¶f  »a  ¢UÉN  ¬LƒH  Éeô¨e  ¿É`̀ch
 ¿Éc ó≤a ,¬«a ´óHCG  ≈àM ,»æjôëÑdG  »Ñ©°ûdG
 ¬XÉØdCG áWÉ°ùHh ¬JGQÉÑY ádGõéH õ«ªàj √ô©°T
 ¬d  ¿É``̀ch  ,á`̀∏`̀«`̀°`̀UC’G  á«æjôëÑdG  ¬`̀Ñ`̀«`̀cGô`̀Jh
 Ö«HÓàH òNCÉJ ¬FÉ≤dEG »a á∏«ªL á°UÉN á≤jôW
 ¬«dEG  ™ªà°ùªdG  π©éJh  ,´Éª°SC’Gh  ¢SƒØædG
 ,»`̀bGô`̀dG  ™`̀FGô`̀dG  √ô©°T  ™`̀e  Pò∏àjh  πYÉØàj
 ™e π°UGƒàdG ≈∏Y É k°üjôM -¬∏dG ¬ªMQ- ¿Éc
 ,º¡JóYÉ°ùeh  º¡JÉLÉ«àMG  ¢ùª∏Jh  ¢SÉædG
 ÉªsjCG  º¡d  ¬`̀eGô`̀cEGh  ¬à«H  »`̀a  º¡àaÉ°†à°SGh

 Qƒ°†Mh  áeÉbEÉH  ¬eÉªàgG  øY  Ó°†a  ,ΩGô`̀cEG
 ájô©°ûdGh  á``̀«``̀HOC’Gh  á«æWƒdG  äÉ«dÉ©ØdG
 Ωób  ¬d  ¿É`̀ch  ,É¡«a  áªgÉ°ùªdGh  á«°VÉjôdGh
 ,á«æjôëÑdG  á°VÉjôdÉH  ΩÉªàg’G  »a  ≥Ñ°ùdG
 ¢ü∏îªdG  ÜhDhó`````̀ dG  π`̀°`̀UGƒ`̀à`̀ª`̀dG  ¬`̀«`̀©`̀°`̀Sh
 É¨dÉÑe ¿ƒcCG  ’h ,á«æjôëÑdG IôμdÉH AÉ≤JQÓd
 ¿Éc  -¬∏dG  ¬ªMQ-  ≈°ù«Y  ï«°ûdG  ¿CG  â∏b  GPEG
 É¡«a áHôM ¢SCGQh ,á«é«∏îdG á°VÉjôdG PÉà°SCG
 á°VÉjôdG ÖfGƒéH ¬àjGQO á©°Sh ¬àaô©e ≥ª©d
 Ü nô¨à°ùoj ’h ,á«ªdÉ©dGh á«é«∏îdGh á«∏ëªdG
 -¬∏dG  ¬ªMQ- ≈°ù«Y ï«°ûdG  Ö°ùàcG  ó≤a  ∂dP
 √Oƒ¡L  áé«àf  äÉYGóHE’Gh  äGôÑîdG  ∂∏J  πc
 áeóN »a ¬°UÓNEGh ¬«fÉØJh ¬∏ªYh áã«ãëdG

.øjôëÑdG áμ∏ªe ¬æWh
 -¬`̀∏`̀ dG ¬``̀ª``̀MQ- ≈`̀°`̀ù`̀«`̀Y ï`̀«`̀°`̀û`̀dG ≈``̀ sdƒ``̀J
 Gô«ãc É`̀¡`̀«`̀a  Q sƒ```̀Wh ´ó````̀HCGh Ö`̀°`̀UÉ`̀æ`̀e  Ió``̀Y
 É«bƒ≤M  ¿É``̀ch  AÉ°†≤dG  Ö°üæe  ≈`̀ sdƒ`̀J  ó≤a
 »fƒfÉb  QÉ°ûà°ùe  Ö°üæe  ≈ sdƒJ  Éªc  ,ÉYQÉH
 ΩÉ©dG  óFÉ≤dG  Ö`̀FÉ`̀fh  ,»æWƒdG  ¢SôëdG  »`̀a
 IQGRƒ```̀d Ó`̀«`̀ch º``K ,ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG ´É```̀aO Iƒ`̀≤`̀ d
 øe  Égô«Zh  ΩÓ`̀YE’G  IQGRƒ`̀d  Ó«chh  ´ÉaódG
 á«eÓYE’Gh  ájôμ°ù©dG  Ö°UÉæªdGh  ∫ÉªYC’G
 ≈°ù«Y  ï«°ûdG  ¿CG  Éªc  ,Égô«Zh  á«bƒ≤ëdGh
 »a  Iô«ãμdG  ÖàμdG  øe  ∂∏ªj  -  ¬∏dG  ¬ªMQ  -
 ¿ƒæØdG  ∞∏àîe  »`̀a  ¬à«ÑH  IôeÉ©dG  ¬àÑàμe
 Gô«ãc äóØà°SG óbh ,Ωƒ∏©dGh ô©°ûdGh ÜOC’Gh
 ¬JÉ¡«LƒJh  ¬JGôÑN  øe  …ô«Z  OÉØà°SG  Éªc
 ™«ªL  »a  ¬JÉYGóHEGh  ¬JGQGƒMh  ¬JÉ°ûbÉæeh

.Ωƒ∏©dGh ±QÉ©ªdGh äÉ°ü°üîàdGh ¿ƒæØdG
 âaô°ûJ  »`̀æ`̀fCG  ≈``dEG  IQÉ`̀ °`̀ TE’G  QóéJ  Éªc
 ô«Ñc OóY ≈dEG ´Éªà°S’Gh IOÉaE’Gh Qƒ°†ëdÉH
 äÉÑ°SÉæe »a -¬∏dG ¬ªMQ- ï«°ûdG äÉ«°ùeCG øe
 ¬JGô°VÉëeh ¬JGAÉ≤d øe äóØà°SG Éªc ,IójóY
 á«æØdGh  á«°VÉjôdG  ¬`̀JGQGƒ`̀Mh  ¬JÉªgÉ°ùeh

.á«HOC’Gh
 ¬`̀ª`̀MQ-  ≈°ù«Y  ï«°ûdG  »`̀dÉ`̀©`̀e  π¶«°S
 π¶«°Sh  ,ÉæHƒ∏b  »a  Éª«¶Y  G sò`̀a  ÓLQ  -¬∏dG
 áeÓYh  ,áîeÉ°T  á«HOCG  ájô©°T  á«ª∏Y  ká neÉb
 øjôëÑdG  áμ∏ªe  ä’É`̀LQ  uπ pé p°S  »a  áÄ«°†e
 ºgôKCGh ºgôcP … uh nóo« n°S ,AÉ«ahC’G ø«°ü∏îªdG
 ¬∏dG Öàc »àdG Iô«îdG ºgQÉKBG âeGO Ée Ö«£dG
 ¢VQC’G  ¬∏dG  çôj  ¿CG  ≈dEG  ≈≤ÑJ  ¿CG  É¡d  ≈dÉ©J

.É¡«∏Y øeh
 äÉªgÉ°ùªdGh  ∫É`̀ª`̀YC’G  √ò`̀g  ¬`̀∏`̀dG  π©L
 øjRGƒe  »a  á°ü∏îªdG  Iôu«îdG  äÉ`̀YGó`̀HE’Gh
 ¬∏dG  ∑QÉ``̀Hh  ,áeÉ«≤dG  Ωƒ`̀j  ï«°ûdG  äÉæ°ùM
 .ΩGôμdG  π°VÉaC’G  ¬dÉéfCGh  ¬à∏FÉY  Oƒ¡L  »a
 »∏«eRh  »Ñ«ÑMh  »``NCG  ¬∏dG  º`̀MQ  Gô`̀«`̀NCGh
 í«°ùa  ¬æμ°SCGh  á©°SGh  áªMQ  ≈°ù«Y  ï«°ûdG
 øe  ø«ëdÉ°üdG  »`̀a  ¬`̀à`̀LQO  ™``̀aQh  ,¬`̀JÉ`̀æ`̀L
 ¬«Ñëeh ¬à∏FÉYh √O’hCGh ¬∏gCG º¡dCGh ,√OÉÑY
 πH  ,øjôëÑdG  Ö©°Th  ¬HÉë°UCGh  √AÉbó°UCGh
 ôÑ°üdG  ¿hÉ©àdG  ¢ù∏ée  Üƒ©°Th  ô«gÉªLh
 ƒH Éj »Ñ«ÑM Oƒ∏îdG äÉæL ≈dEGh ,¿Gƒ∏°ùdGh
 ø pe  oô`̀ renC r’G  ¬∏d)h ,Iô`̀NB’G  º«©f  å«M ¬∏dGóÑY

.¿ƒ©LGQ ¬«dEG ÉfEGh ¬∏d ÉfEGh ,( oó r© nH ø pe nh oπ rÑ nb

 ô`̀jó`̀≤`̀Jh ¿É`̀ æ`̀ à`̀ eGh AÉ```̀ah á`̀ª`̀∏`̀c
ó``̀°``̀TGQ ø```̀H ≈`̀ °`̀ ù`̀ «`̀ Y ï`̀ «`̀ °`̀ û`̀ ∏`̀ d

.ó°TGQ øH ≈°ù«Y πMGôdG ï«°ûdG |

 ∑QÉÑe .O :º∏≤H
¬æjO øH ó°TGQ øH óª

 óªëe ï«°ûdG Ö«ÑW ≥jôØdG ócCG
 ¢ù∏éªdG ¢ù«FQ áØ«∏N ∫BG ¬∏dGóÑY øH
 ≥`̀jô`̀Ø`̀dG  ¢`̀ù`̀«`̀FQ  áë°ü∏d  ≈``̀∏``̀YC’G
 ¢Shô«Ød  …ó°üà∏d  »Ñ£dG  »æWƒdG
 ¿CG  (COVID-19)  É``̀fhQƒ``̀c
 áμ∏ªªd  »`̀LÓ`̀©`̀ dG  ∫ƒ``̀cƒ``̀Jhô``̀Ñ``̀dG
 AGhO  ΩGóîà°SG  øª°†àªdG  øjôëÑdG
 êÓ©d  zø«cQƒ∏c  »°ùchQó«g{`dG
 ÉfhQƒc  ¢Shô«Ød  áªFÉ≤dG  ä’ÉëdG
 ¬à«∏YÉa  âÑKCG  (COVID-19)
 áªFÉ≤dG  ä’ÉëdG øe mOóY »aÉ©J »a
 PEG  ;øjôëÑdG  áμ∏ªe  »a  ¢Shô«Ø∏d
 ≈∏Y ∫hódG πFGhCG  øe øjôëÑdG ó©J
 Gòg âeóîà°SG »àdG ºdÉ©dG iƒà°ùe
 ≥≤M AGhódG ¿CG ≈dEG  G kô«°ûe ,AGhódG
 ¬àHôéJ  âªJ  Éeó©H  kGô«Ñc  kÉMÉéf
 ¢Shô«ØdG  áÑ°ùf  π«∏≤J  ´É£à°SGh
 óëdGh ¬°VGôYCG QÉ°ùëfG »a º¡°SCGh

.¬JÉØYÉ°†e øe
 ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀ª`̀ dG  ¢``̀ ù``̀ «``̀ FQ ∫É```````bh 
 øjôëÑdG  áμ∏ªe  ¿EG  áë°ü∏d  ≈∏YC’G
 »``̀°``̀ù``̀chQó``̀«``̀g{```̀ dG â``̀eó``̀î``̀à``̀°``̀SG
 ,Ω2020  ôjGôÑa  26  »a  zø«cQƒ∏c

 á`̀dÉ`̀M  ∫hCG  ±É`̀°`̀û`̀à`̀cG  ó`̀©`̀H  ∂````dPh

 øjôëÑdG  áμ∏ªªH  ¢Shô«Ø∏d  áªFÉb

 ¿CG  ≈```dEG  QÉ``̀°``̀TCGh  ,ô`̀jGô`̀Ñ`̀a  24 »`̀a

 …ó°üà∏d  »Ñ£dG  »æWƒdG  ≥jôØdG

 Qôb  z19  ó«aƒc{  ÉfhQƒc  ¢Shô«Ød

 ä’É`̀ë`̀dG ≈`̀∏`̀Y AGhó````̀dG ΩGó`̀î`̀à`̀°`̀SG

 ÜQÉ`̀é`̀J ≈````̀dEG G kOÉ``̀æ``̀à``̀°``̀SG á`̀ª`̀FÉ`̀≤`̀ dG

 É kXƒë∏e  É kMÉéf  â≤≤M  »àdG  ∫hódG

 ¢Shô«Ø∏d  É`̀ kLÓ`̀Y  ¬eGóîà°SG  ó©H

 ø«°üdG  ájQƒ¡ªL  πãe  ,º¡«aÉ©Jh

 äGô°TDƒe  â©ØJQG  å«M  ,É`̀jQƒ`̀ch
 á∏é°ùªdG  áªFÉ≤dG  ä’É`̀ë`̀dG  AÉØ°T

.º¡LÓY ó©H º¡jód
 ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀ª`̀ dG  ¢``̀ù``̀ «``̀ FQ ó````````̀cCGh 
 »°ùchQó«g{`dG  ¿CG  áë°ü∏d  ≈∏YC’G
 »°SÉ°SCG  êÓ©c  Ωóîà°ùj  zø«cQƒ∏c
 É«dÉM Ωóîà°ùj Éªc ,ÉjQÓªdG êÓ©d
 áÑFòdGh π°UÉØªdG ÜÉ¡àdG ¢Vôe »a
 Éeó©H  ¬à«dÉ©a  âÑKCG  óbh  ,AGôªëdG
 ä’É``̀M º`̀¡`̀jó`̀d ø``̀jò``̀dG ≈`̀∏`̀Y ≥`̀ Ñ`̀W
 ¢VGôYCG  OƒLh  πãe  á°UÉN  á«ë°U
 hCG  …ƒ```FQ  ÜÉ`̀¡`̀à`̀dG  hCG  ¢`̀Shô`̀«`̀Ø`̀dG
 áHÉéà°S’G  ¿EG  PEG  ;IQƒ£N  πeGƒY
 øY  ádhDƒ°ùe  á«©«Ñ£dG  á«YÉæªdG
 áeÉ©dG ¢VGôeC’G ¢VGôYCGh ÜÉ¡àd’G
 √ògh  ,≈ªëdGh  ºdC’G  πãe  iô`̀NC’G
 ≈∏Y πª©J áYÉæª∏d IOÉ°†ªdG á«∏ª©dG
 πãe  ájRÉ¡édG  ¢`̀VGô`̀eC’G  øe  óëdG
 ,…ó`̀jƒ`̀JÉ`̀ehô`̀dG  π°UÉØªdG  ÜÉ¡àdG
 »`̀ °`̀ ù`̀ chQó`̀ «`̀g{``̀ dG ô``̀ ¡``̀XCG …ò`````̀dGh
 ¿CG  É kæ«Ñe  ,É¡«∏Y  Ö∏¨àdG  zø«cQƒ∏c
 óªà©j  êÓ©dG  ∫ƒcƒJhôH  ≥«Ñ£J

.á«°VôªdG ádÉëdG ≈∏Y

 :áë°ü∏d ≈∏YC’G ¢ù∏éªdG

 ¬à«∏YÉa âÑãj øjôëÑ∏d »LÓ©dG ∫ƒcƒJhôÑdG
¢Shô«Ø∏d áªFÉ≤dG ä’ÉëdG øe OóY »aÉ©J »a

.áë°ü∏d ≈∏YC’G ¢ù∏éªdG ¢ù«FQ |

 ájRGôàM’G  äGAGô```̀LE’G  ™«ªL  õjõ©J  ™e  kÉ«°TÉªJ
 ¢Shô«a  QÉ°ûàfG  ™æeh  AGƒ`̀à`̀M’  á«FÉbƒdG  ô«HGóàdGh
 kÉ°UôMh  ,øjôëÑdG  áμ∏ªªH  (19-COVID)  ÉfhQƒc
 ,ø«ØXƒªdGh  ø«©LGôªdG  ™«ªL  áeÓ°S  ¿Éª°V  ≈∏Y
 øe á«bQƒdG áî°ùædG QGó°UEG  ∞bƒJ áë°üdG IQGRh ø∏©J
 IQóîªdG  á`̀ jhOC’G  áÑbGôe  º°ù≤H  ¢ü«NGôàdG  ´Gƒ`̀fCG  πc
 áî°ùædG  OÉ`̀ª`̀à`̀YGh  ∞`̀FÓ`̀°`̀ù`̀dGh  á«∏≤©dG  äGô``̀KDƒ``̀ª``̀dGh
 Ö°ùëH  ∂`̀ dPh  Ióªà©ªdG  ¢ü«NGôàdG  ø`̀e  á«fhôàμdE’G

:»JB’G ΩÉ¶ædG
 ôjó°üàdGh  OGô«à°S’G  ¢ü«NGôàH  ≥∏©àj  Éª«a  :k’hCG
 äGôKDƒªdGh IQóîªdG OGƒª∏d »côªédG º«∏°ùàdGh π≤ædGh
 º∏°ùJ  øY  kÉàbDƒe  ∞bƒàdG  ºàj  ±ƒ°S  ∞FÓ°ùdGh  á«∏≤©dG
 á©°VÉîdG  ájhOC’ÉH  á°UÉîdG  äÉØ°UƒdGh  äÓé°ùdG  πc
 äÉÑ∏£dG  ºjó≤J  ºàj  ¿CG  ≈∏Y  ,ôNBG  QÉ©°TEG  ≈àMh  áHÉbô∏d
 øe  áî°ùf  ∫É°SQEG  ºà«°Sh  ,DUR`dG  èeÉfôH  ∫ÓN  øe
.»fhôàμdE’G ójôÑdG ôÑY Ióªà©ªdGh IõéæªdG ¢ü«NGôàdG

 èeÉfôÑH É¡£HQ ºàj ºd »àdG äÉ¡édG ≈dEG áÑ°ùædÉH ÉeCG
 ójôÑdG  ôÑY äÉÑ∏£dG  º∏°ùJ  ºà«°S ,¬æ«M ≈àM DUR`dG
 å«M  cunp@health.gov.bh  »`̀fhô`̀à`̀μ`̀ dE’G
 IõéæªdG  ¢ü«NGôàdG  øe  Ióªà©e  áî°ùf  ∫É°SQEG  ºà«°S
 áª«b OGó°S ó©H ∂dPh ,»fhôàμdE’G ójôÑdG ôÑY Ióªà©ªdGh
 ójôÑdG ôÑY ™aódG QÉ©°TEG  ∫É°SQEG  ºà«°S å«M ,¢ü«NôàdG

.»fhôàμdE’G
 OGô`̀«`̀à`̀°`̀S’G  ¢`̀ü`̀«`̀NGô`̀J  ≈``̀ dEG  áÑ°ùædÉH  É``̀ eCG  :kÉ`̀«`̀fÉ`̀K
 ∞FÓ°ù∏d  »`̀cô`̀ª`̀é`̀dG  º«∏°ùàdGh  π`̀≤`̀æ`̀dGh  ô`̀jó`̀°`̀ü`̀à`̀dGh
 ójôÑdG  ôÑY  º¡JÉÑ∏W  º∏°ùJ  ºà«°S  ¬fEÉa  ,á`̀«`̀FGhó`̀dG  ô«Z
chemicalmoh@sce.gov. :»JB’G »fhôàμdE’G

bh
 ºà«°S  ¬fCÉH  Oó°üdG  Gò`̀g  »a  áë°üdG  IQGRh  ó«ØJh
 Iõ`̀é`̀æ`̀ª`̀dG ¢`̀ü`̀«`̀NGô`̀à`̀dG ø``̀e Ió`̀ª`̀à`̀©`̀e á`̀î`̀°`̀ù`̀f ∫É``̀ °``̀ SQEG
 ºà«°S å«M ,¢ü«NôàdG áª«b OGó°S ó©H ∂dPh ,Ióªà©ªdGh

.»fhôàμdE’G ójôÑdG ôÑY kÉ°†jCG ™aódG QÉ©°TEG ∫É°SQEG

 Ióªà©ªdG ¢ü«NGôàdG øe á«bQƒdG áî°ùædG QGó°UEG ∞bƒJ záë°üdG{
 á«fhôàμdE’G áî°ùædG OÉªàYGh á«∏≤©dG äGôKDƒªdGh IQóîªdG ájhOCÓd

 ïjƒ°ûdG »æ¨dGóÑY QƒàcódG ócCG

 »dÉ©dG º«∏©àdG ¢ù∏éªd ΩÉ©dG ø«eC’G

 IQƒ°üH π°UGƒàJ áeÉ©dG áfÉeC’G ¿CG

 º«∏©àdG  äÉ°ù°SDƒe  ™«ªL  ™e  áØãμe

 ,á°SGQódG ≥«∏©J Iôàa ∫ÓN ,»dÉ©dG

 É¡££Nh  É¡JGAGôLEG  ≈∏Y  ±ƒbƒ∏d

 ßØëj  ÉªH  ,á∏jóÑdGh  á«°†jƒ©àdG

 ≈∏Y  ∫ƒ°üëdG  »a  É¡àÑ∏W  ídÉ°üe

.áÑ°SÉæªdG á«ª«∏©àdG äÉeóîdG

 á`̀fÉ`̀eC’G  ¿CG  ïjƒ°ûdG  ±É`̀°`̀VCGh

 á«dÉëdG  IôàØdG  ∫Ó`̀N  ó≤©J  áeÉ©dG

 AÉ°SDhQ  ™e  äÉYÉªàL’G  øe  ójó©dG

 åëÑd  ,»dÉ©dG  º«∏©àdG  äÉ°ù°SDƒe

 á``aOÉ``¡``dG º````````gGDhQh º`̀¡`̀JÉ`̀Mô`̀à`̀≤`̀e

 è`̀eGô`̀Ñ`̀dG  ∞∏àîe  ∫É`̀ª`̀μ`̀à`̀°`̀SG  ≈```̀dEG

 äÉ``̀ fÉ``̀μ``̀ eE’G ≥````̀ah ,á```̀«```̀ª```̀jOÉ```̀cC’G

 äGƒ`̀£`̀î`̀dG ≈``̀ dEG á`̀aÉ`̀°`̀VEG ,á`̀MÉ`̀à`̀ª`̀dG

 Iôàa  ójóªJ  ∫É`̀M  »a  ,á«∏Ñ≤à°ùªdG
 .á°SGQódG ≥«∏©J

 á©HÉàªdG ∫ÓN øe ¬fCG í°VhCGh
 áeÉ©dG  á`̀fÉ`̀eCÓ`̀d  øq«ÑJ  ,Iôªà°ùªdG
 »a  Ió«L  á«æ≤J  á«àëJ  á«æH  OƒLh

 »dÉ©dG º«∏©àdG äÉ°ù°SDƒe øe ójó©dG

 Oƒ```Lhh ,á`̀ °`̀UÉ`̀î`̀ dGh á`̀«`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀dG

 èeO  ≈∏Y  á`̀H qQó`̀e  á«ªjOÉcCG  äÉÄ«g

 ∫É°üJ’Gh  äÉeƒ∏©ªdG  É«LƒdƒæμJ

 π«©ØJ  øe  É¡ qæμe  Éªe  ,º«∏©àdG  »a

 QGô`̀ª`̀à`̀°`̀S’  ,»`̀fhô`̀à`̀μ`̀ dE’G  º«∏©àdG

 ,ó©H  øY  á«ª«∏©àdG  É¡JÉeóN  ºjó≤J

 áÄ«H π«©ØJ ≈dEG Aƒé∏dG ∂dP »a ÉªH

 øe  ójó©dG  ôÑY  »°VGôàa’G  ºq∏©àdG

.(õª««J) πãe äÉ≤«Ñ£àdGh èeGôÑdG

 ºjó≤J  á``̀«``̀dBG  ¢`̀Uƒ`̀°`̀ü`̀î`̀H  É```̀eCG

 áÑ∏£dG  AGOCG  ºjƒ≤Jh  äGQÉ`̀Ñ`̀à`̀N’G

 ócCG  ó≤a  ,áægGôdG  ±hô¶dG  πX  »a

 º«∏©àdG  äÉ`̀°`̀ù`̀°`̀SDƒ`̀e  ¿CG  ï`̀jƒ`̀°`̀û`̀dG

 É¡JGQÉ«Nh É¡JÉ«Fôe âeób ób »dÉ©dG

 PÉîJ’ ≥«°ùæàdG ºà«°Sh ,¿CÉ°ûdG Gò¡H

.É¡æe Ö°SÉæªdG

:»dÉ©dG º«∏©à∏d ΩÉ©dG ø«eC’G

 É¡££N  á`̀©`̀HÉ`̀ à`̀ª`̀ d  äÉ``©``eÉ``é``dG  ™``̀ e  π``°``UGƒ``à``dG
ó`̀©`̀H ø```̀ Y º``̀«``̀∏``̀©``̀à``̀dG QGô```ª```à```°```SG ¿É``̀ª``̀°``̀†``̀d

.ïjƒ°ûdG »æ¨dGóÑY .O |

 »fGôª©dG  §«£îàdGh  äÉjó∏ÑdG  ¿hDƒ`̀°`̀Th  ∫É`̀¨`̀°`̀TC’G  IQGRh  âæ∏YCG
 áfÉ«°U ∫ÉªYCG  ¿CG  ,á«∏NGódG  IQGRƒH  Qhôª∏d  áeÉ©dG  IQGOE’G  ™e  ≥«°ùæàdÉHh
 ô°ùjC’G  QÉ°ùªdG  ≥∏Z  »Yóà°ùJ  ¿Éª∏°S  ï«°ûdG  ´QÉ`̀°`̀T  …ô`̀Hƒ`̀c  π°UGƒa
 ï«°ûdG  ´QÉ°T  øe  ΩOÉ≤dG  ∞£©æªdG  ≥∏Zhk’Éª°T  ¬éàªdG  Qhôª∏d  §°ShC’Gh
.á∏¡°ùdG á≤£æe √ÉéJÉH ¿Éª∏°S ï«°ûdG ´QÉ°T ≈dEG …ODƒªdG ¿Éª∏°S øH ≈°ù«Y

 AÉKÓãdG  ¢ùeCG  Ωƒj  øe  kAGóàHG  QƒcòªdG  ™bƒªdG  »a  πª©dÉH  AóÑdG  ºJh
 Ω2020/03/27 á©ªédG Ωƒj ≈dEG  kAÉ°ùe 11:00 áYÉ°ùdG Ω2020/03/24
 ΩGôμdG  ø«ª«≤ªdGh  ø«æWGƒªdG  øe  ≈Lôj  Gò`̀d  ,ÉMÉÑ°U  05:00  áYÉ°ùdG

.™«ªédG áeÓ°S ≈∏Y ÉXÉØM ájQhôªdG óYGƒ≤dÉH ΩGõàd’G

 π``°UGƒa  á``fÉ«°üd  ø``jQÉ°ùe  ≥``∏Z
¿É``ª∏°S  ï``«°ûdG  ´QÉ``°T  …ô``Hƒc

 OÉ`̀¡`̀L IQƒ``̀à``̀có``̀dG äOÉ```̀°```̀TCG
 áæéd  á°ù«FQ  π°VÉØdG  ¬∏dGóÑY
 iQƒ`̀°`̀û`̀dG  ¢ù∏éªH  äÉ`̀eó`̀î`̀ dG
 áæé∏dG  ´É`̀ª`̀ à`̀LG  π`̀¡`̀à`̀°`̀ù`̀e  »``̀a
 »àdG  Oƒ¡édÉH  ¢`̀ù`̀eCG  ó`̀©`̀ oH  ø`̀Y
 »a  øjôëÑdG  ≥jôa  É¡H  ™∏£°†j
 áëaÉμªd  á«æWƒdG  á∏ªëdG  IQGOEG
 ÖMÉ°U IOÉ«≤H  ÉfhQƒc ¢Shô«a
 ¿Éª∏°S  ô`̀«`̀eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG
 ó¡©dG  »`̀dh  áØ«∏N  ∫BG  óªM  ø`̀H
 Ö`̀FÉ`̀æ`̀dG ≈``̀∏``̀YC’G ó`̀FÉ`̀≤`̀ dG Ö`̀ FÉ`̀ f
 ,AGQRƒ`̀dG  ¢ù∏ée  ¢ù«Fôd  ∫hC’G
 øe  ™«ªédG  √ô¡XCG  ÉªH  ágƒæe
 ôÑY ¬©bƒe »a πc ádhDƒ°ùe ìhQ
 äGOÉ°TQE’Gh äÉª«∏©àdÉH ΩGõàd’G

.¢Uƒ°üîdG Gòg »a IQOÉ°üdG
 øY  π°VÉØdG  .O  âHôYCG  Éªc
 ∫É£HC’  ôjó≤àdGh  ôμ°ûdG  º«¶Y
 ∫hC’G  ∞``̀ °``̀ü``̀dG  »```̀ a  ø```̀Wƒ```̀ dG
 QOGƒc  øe  ,¢Shô«ØdG  á¡LGƒªd

 ´É``̀aO Iƒ```b »`̀Ñ`̀°`̀ù`̀à`̀æ`̀eh ,á`̀«`̀Ñ`̀W
 ,á«∏NGódG  IQGRhh  ,øjôëÑdG
 äÉ°ù°SDƒeh  äGQGRh  ∞∏àîeh
 ,¢``UÉ``î``dG ´É``̀£``̀≤``̀ dGh á```̀dhó```̀dG
 √QhO  ¢üî°T  πμd  ¿CG  Ió`̀cDƒ`̀e
 ájóÑe ,Oƒ¡édG √òg IófÉ°ùe »a
 ¬à°ùμY  ÉªH  RGõ``̀à``̀Y’Gh  ôîØdG
 á«æWh  áªëd  øe  á∏MôªdG  √ò`̀g
 äó°ùéJ  øWƒ∏d  Iô«Ñc  áÑëeh
 áeóîd  ø«Yƒ£àªdG  OGó```YCG  »`̀a
 áëaÉμªd á«æWƒdG á∏ªëdG ±GógCG

.ÉfhQƒc ¢Shô«a
 ¿CG  ≈dG  π°VÉØdG  .O  äQÉ°TCGh
 óMCG ƒg ó©oH øY áæé∏dG ´ÉªàLG
 É¡dÓN  øe  ócDƒf  »àdG  äÉ`̀«`̀dB’G
 Iò`̀î`̀à`̀ª`̀dG äGAGô```̀LEÓ```̀ d É`̀æ`̀ª`̀YO
 ócDƒædh  ,á`̀dhó`̀dG  iƒà°ùe  ≈∏Y
 ø`̀Wƒ`̀dG  á``eó``N  »``̀a  π`̀ª`̀©`̀dG  ¿CG
 á¡Lƒàe  ,ó``ë``J  …CG  ¬`̀≤`̀«`̀©`̀j  ’
 á`̀æ`̀é`̀∏`̀dG AÉ```̀°```̀†```̀YCGh É`̀¡`̀ª`̀ °`̀SÉ`̀ H

 øH »∏Y ó«°ù∏d ôjó≤àdGh ôμ°ûdÉH

 ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  ídÉ°üdG  ídÉ°U

 áÄ«¡àd  ¬JÉ¡«LƒJ  ≈∏Y  iQƒ°ûdG

 QGô`̀ª`̀à`̀°`̀S’ äÉ``̀«``̀fÉ``̀μ``̀eE’G á``aÉ``c

 ,ó`̀©`̀ oH ø``Y ¿É`̀é`̀∏`̀ dG äÉ`̀YÉ`̀ª`̀à`̀LG

 óªMCG  áeÉ°SCG  QÉ°ûà°ùªdG  ≈``dEGh

 ¢ù∏éª∏d ΩÉ©dG ø«eC’G QƒØ°ü©dG

 áeÉ©dG  á`̀fÉ`̀eC’G  ¬Jô¡XCG  Ée  ≈∏Y

 á∏MôªdG  √ò`̀g  »`̀a  ájõgÉL  ø`̀e

 ágƒæe ,á«©jô°ûàdG á«∏ª©dG ºYód

 ∞°Sƒj  ájRƒa  IQƒàcódG  Qhó`̀H

 óYÉ°ùªdG  ΩÉ©dG  ø`̀«`̀eC’G  Ö«édG

 ΩÓ````̀YE’Gh äÉ``bÓ``©``dG ¿hDƒ``°``û``d
 IQGOEG  »Ñ°ùàæeh  ,çƒ`̀ë`̀Ñ`̀ dGh
 ΩÓYE’G º°ùbh ,äÉeƒ∏©ªdG á«æ≤J
 Oƒ¡L  º¡JófÉ°ùªd  π°UGƒàdGh

.áæé∏dG
 ∫ÓN  iô`̀L  Éª«a  ∂`̀dP  »JCÉj
 åëH  äÉ`̀eó`̀î`̀dG  áæéd  ´ÉªàLG
 øe  óëdG  ¿CÉ°ûH  ¿ƒfÉb  ´hô°ûe
 á`̀bÉ`̀£`̀dG äÉ`̀Hhô`̀°`̀û`̀e ∑Ó`̀¡`̀à`̀°`̀SG
 ìGô``̀ à``̀ b’G Aƒ``̀°``̀V »``̀ a ó``̀©``̀ª``̀dG)
 zá`̀dó`̀©`̀ª`̀dG ¬`̀à`̀¨`̀«`̀°`̀ü`̀H{ ¿ƒ`̀fÉ`̀≤`̀ H
 ,(iQƒ°ûdG  ¢ù∏ée  øe  Ωó≤ªdG
 IOƒ°ùe áæé∏dG â°Vô©à°SG å«M
 ,¿ƒfÉ≤dG ´hô°ûe ¿CÉ°ûH Égôjô≤J
 É`̀gQGô`̀b  ≈∏Y  á©LGôe  äô``̀LCGh
 »àdG äÉ«FôªdG Aƒ°V »a ,¬fCÉ°ûH
 ,á«æ©ªdG  äÉ`̀¡`̀é`̀dG  É¡H  âeó≤J
 á°ûbÉæe  á∏°UGƒe  Qô≤J  ¿CG  πÑb
 äÉYÉªàL’G »a ¿ƒfÉ≤dG ´hô°ûe

.áeOÉ≤dG

ó©H øY ziQƒ°ûdG äÉeóN{ ´ÉªàLG »a

ó¡©dG »dh IOÉ«≤H ÉfhQƒc ¢Shô«Ød …ó°üà∏d øjôëÑdG ≥jôa Oƒ¡éH ó«°ûJ π°VÉØdG OÉ¡L .O
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:ÜÉjO ó«dh Öàc
áæWÓ°ùdG ÒeC’GóÑY -ôjƒ°üJ

 ¢ù∏ée  á°ù«FQ  á°SÉFôH  ¢`̀ù`̀eCG  ÜGƒ`̀æ`̀dG  p¢ù∏ée  oá°ù∏L  räó¡°T
 ≈∏Y  ÜGƒ`̀æ`̀dG  p¢†©H  πÑb  ø`̀e  É kØ«æY  É keƒég  ,π`̀æ`̀jR  á`̀jRƒ`̀a  ÜGƒ`̀æ`̀dG
 ,øjôëÑdG  áμ∏ªªH  QÉéàdG  QÉÑch ∑ƒæÑdGh  iôÑμdG  äÉcô°ûdG
 ºYódG  ºjó≤J  »a  º¡àcQÉ°ûe  Ωó©H  äÉ¡édG  ∂∏J  ø«ª¡àe
 á`̀eRCG  äÉ«YGóJ  πX  »a  »æjôëÑdG  Ö©°ûdGh  áeƒμë∏d

.ÉfhQƒc ¢Shô«a
 óªMCGh …ô«°û©dG ΩÉ°ûg .O ÜGƒædG øe tπc Ω sóbh
 …ô`̀°`̀Shó`̀dG ¬`̀∏`̀dGó`̀Ñ`̀Yh »`̀bÉ`̀ë`̀°`̀SEG »`̀∏`̀Yh ô`̀eÉ`̀©`̀dG
 AÉ°ûfEÉH  Óé©à°ùe  ÉMôà≤e  »ª«©ædG  »∏Y  .Oh
 äÉªgÉ°ùªdG ™«ªéH ¢üàîj »∏aÉμJ ¥hóæ°U
 äÉcô°ûdGh  ∫ÉªYC’G  ∫ÉLQ  øe  äÉYôÑàdGh
 ™ªàéªdÉH  OGô```̀aC’Gh  ∑ƒæÑdGh  á«æWƒdG
 Oƒ¡é∏d  á°ü°üîe  ¿ƒ`̀μ`̀Jh  ,»æjôëÑdG
 ¢Shô«a  QÉ°ûàfG  ™æeh áëaÉμªd  ádhòÑªdG
 á≤aGƒªdG ºJh ,iôNC’G çQGƒμdGh ÉfhQƒc

.áeƒμëdG ≈dEG ¬àdÉMEGh ìôà≤ªdG ≈∏Y
 …ô«°û©dG  ΩÉ`̀°`̀û`̀g  .O  Ö`̀FÉ`̀æ`̀dG  ∞`̀ °`̀Uhh
 ¬eÓc É`̀¡`̀Lƒ`̀e ,zπ`̀é`̀î`̀ª`̀dG{``̀H QÉ`̀é`̀à`̀dG ∞`̀bƒ`̀e
 ¿CGh  zπgÉà°ùJ  øjôëÑdG{  :ÓFÉb  QÉéàdG  QÉÑc  ≈dEG
 iôf ÉeóæY ¬fCG{ :ÉØ«°†e ,º¡©e ô°ü≤J ºd áeƒμëdG
 ±ƒbƒ∏d ¬«a º¡«dEG êÉàëf …òdG ƒg âbƒdG Gòg ¿CG
 ¥hóæ°üdG Gòg ¿CG ≈dEG Gô«°ûe ,zºgGôf ’ ,ÉæÑfÉéH
 äÉcô°ûdGh  QÉéàdG  øe  ≈æªàfh  Ö©°ûdG  ídÉ°üd
 ó«Øà°ùj  GPÉªd  :ÓFÉ°ùàe  ,Éæd  ´Éªà°S’G  iôÑμdG

.?GôNDƒe áeƒμëdG É¡æY âæ∏YCG »àdG á«dÉªdG áeõëdG øe QÉéàdG QÉÑc
 øu«ÑJ óFGó°ûdGh øëªdG ¿EG{ :»bÉë°SEG »∏Y ÖFÉædG ∫Éb ¬ÑfÉL øe
 áæëªdG  √òg »a  ´ƒ£àj  øjôëÑdG  Ö©°T  iôf  Ωƒ«dGh  ,∫ÉLôdG  ¿ó©e
 iôf  ÉæfCG  ÉØ«°†e  ,z»©ªàéªdG  º`̀gQhO  AGOCG  äÉcô°ûdG  øe  ô¶àæfh
 á`̀eRC’G  √òg  »a  Iô«ÑμdG  äÉYôÑàdG  ¿ƒeó≤j  iô`̀NCG  ∫hO  »a  QÉéàdG
 QÉéàdG  QÉÑc  øe  äGQOÉÑªdG  øe  ójó©dG  ∑Éægh  ºdÉ©dG  ¬LGƒJ  »àdG
 ¿CG  ≈dEG  Éàa’  ,ºYódG  ºjó≤àd  iôNCG  ∫hO  »a  ø«fÉæØdGh  ø««°VÉjôdGh
 äÉ°†jƒ©J ™aóH áeƒμëdG áÑdÉ£ªH ¿ƒØàμj QÉéàdG iôf øjôëÑdG »a
 ∫ÉëªdG  äGQÉ`̀é`̀jEG  AÉØYEG  ¿CÉ°ûH  IQÉéàdG  áaôZ  ÜÉ£N  ÉØ°UGh  ,º¡d
 º¡ÑJGhQ  ™HôH  ´ôÑàdG  ≈∏Y  á≤aGƒªdÉH  ÜGƒædG  ÉÑdÉ£e  ,z∫ƒéN{`dÉH

.¥hóæ°üdG ídÉ°üd
 QÉéàdG QÉÑc ≈∏Y ¬FÓeR Ωƒég ≈∏Y Ωƒ∏°ùdG óªMCG ÖFÉædG OQ Éª«a
 áeƒμëdG  øe  GƒÑ∏Wh  áeRCÓd  Ωƒj  ∫hCG  øe  GhQOÉ`̀H  QÉéàdG  ¿EG  ÓFÉb
 º«¶æJ  ø«ëd  åjôàdG  º¡æe  âÑ∏W  áeƒμëdG  ¿CGh  ,º¡JÉeóN  ºjó≤J
 ,âeób »àdG á«dÉªdG áeõëdG Ö≤Y QhO º¡d ¿ƒμ«°S ¬fCGh QƒeC’G ¢†©H
 äÉeRC’G øe ójóY »a QÉéàdG QÉÑc QhO ≈°ùæf ¿CG øμªj ’ ¬fCG GócDƒe
 ≥aGƒJ Éª«a ,ÉªFGO øjôëÑdG ÖfÉéH º¡aƒbhh øjôëÑdG É¡H äôe »àdG
 á«dÉªdG ôjRh ¿EG ÓFÉb Ωƒ∏°ùdG ¬H AÉL Ée ™e »fÉà°ùeódG óªMCG ÖFÉædG
 Gƒ∏°UGƒJ  QÉéàdG  á«ÑdÉZ  ¿CG  ô`̀«`̀NC’G  º¡YÉªàLG  ∫Ó`̀N  ÜGƒæ∏d  ó`̀cCG

.º¡JóYÉ°ùe Gƒ°VôYh áeƒμëdG ™e π©ØdÉH
 ∑Éæg ¿EG{ :ÓFÉb ø«ÑFÉædG ≈∏Y »bÉë°SEG »∏Y ÖFÉædG OQ ø«M »a
 ,záaô¨dGh  ¢ù∏éªdG  »a  º¡Ñ°UÉæe  ø«H  π°üØdG  ¿ƒ©«£à°ùj  ’  ÉHGƒf
 Éª«a  ,áeƒμëdG  á≤aGƒe  ô¶àæj  ’  ´ôÑàj  ¿CG  ójôj  øe  ¬`̀fCG  ÉØ«°†e
 ´ƒ£àdG  ≈∏Y  ø«æWGƒªdG  ∫ÉÑbEG  ÉæjCGQ  ÉæfEG  ôeÉ©dG  óªMCG  ÖFÉædG  ∫Éb
 Éªc  ,´ƒ£àe  ∞dCG  30  ≈dEG  Oó©dG  π°Uhh  á`̀eRC’G  ∂∏J  »a  IóYÉ°ùª∏d
 ±ƒbƒdG πμdG ≈∏Y Öéj Ωƒ«dG ¿CG ≈dEG …ô°ShódG ¬∏dGóÑY ÖFÉædG QÉ°TCG
 GhQOÉH  øjòdG  ∫ÉªYC’G  ∫ÉLQ  ¢†©H  QhO  Éæªãe  ,øjôëÑdG  πLCG  øe

.´ôÑàdÉH
 óFGƒØdG •É≤°SEÉH πé©à°ùe ìGôàbG ≈∏Y ÜGƒædG ≥aGh Éªc

 Ωó≤ªdGh ô¡°TCG áà°S Ióe ¢Vhô≤dG π«LCÉJ QGôb ≈∏Y áÑJôàªdG
 ,»©«ØædG  º«gGôHEG  ,ôÑªb QÉªY ,…ÉæÑdG  QÉªY :ÜGƒædG  øe
 ÉæfCG  …ÉæÑdG  QÉªY  ÖFÉædG  ó`̀cCGh  ,»bÉë°SEG  »∏Yh  ,ÖæjR
 ≈∏Y óFGƒa ÜÉ°ùàMÉH Ωƒ≤J áFõéàdG ∑ƒæH ¢†©ÑH ÉæÄLƒa

 π«LCÉàH áë°VGƒdG á«μ∏ªdG äÉ¡«LƒàdG øe ºZôdÉH •É°ùbC’G
.á«aÉ°VEG AÉÑYCG ¿hO ô¡°TCG áà°S Ióe ¢Vhô≤dG •É°ùbCG

 ∑ƒæÑdG ±ô°üJ ¿CG »bÉë°SEG ÖFÉædG ócCG ø«M »a
 ºjó≤àd  Ió©à°ùe ∑ƒæÑdG  ¿EG  ∫ƒ≤j øe ≈∏Y OQ ƒg

 ¿EG  ôÑªb  QÉªY  ÖFÉædG  ∫É`̀b  √Qhó`̀ H  ,IóYÉ°ùªdG
 âdÉMCG  …õcôªdG  ∂æÑ∏d  ™°†îJ  äÉcô°T  ∑Éæg
 OGó°S øY øjôNCÉàªdG ó°V á«°†b 30 øe ôãcCG

.¢Vhô≤dG
 ìGô`̀à`̀bG ≈`̀∏`̀Y É`̀°`̀†`̀jCG ÜGƒ``̀æ``̀dG ≥```̀ aGhh

 ¿CÉ°ûH  áeƒμëdG  ≈`̀ dEG  ¬`̀à`̀dÉ`̀MEGh  πé©à°ùe
 ájOÉ°üàb’Gh  á«dÉªdG  áeõëdG  QÉ°üàbG

 4^3  áª«≤H  áeƒμëdG  É¡æY  âæ∏YCG  »àdG
 äÉ°SÉμ©fG  á¡LGƒªd  QÉ`̀æ`̀jO  äGQÉ`̀«`̀∏`̀e

 ÉfhQƒc  ¢Shô«Ød  »ªdÉ©dG  QÉ°ûàf’G
 ≈∏Y  ,á`̀μ`̀∏`̀ª`̀ª`̀dG  »``̀a  z19  ó`̀ «`̀ aƒ`̀c{
 ¢UÉîdG ´É£≤dG äÉ°ù°SDƒeh äÉcô°T

 á«gÉæàeh  Iô«¨°üdGh  á£°SƒàªdG
 ÉÑ∏°S  É`̀gô`̀KCÉ`̀J  âÑãj  »`̀à`̀dGh  ,ô¨°üdG

 ,É`̀fhQƒ`̀c  ¢Shô«ØH  á`̀HÉ`̀°`̀UE’G  ä’É`̀ë`̀H
 øjôëÑdG  »`̀a  ¬à¡LGƒªd  á`̀jRGô`̀à`̀M’G  äGAGô````̀LE’Gh
 ,…ô£≤dG áªWÉa ,OGƒ°ùdG π°VÉa ÜGƒædG øe Ωó≤ªdGh

 á«©jô°ûàdG ¿hDƒ°ûdG áæéd ôjô≤J ≈∏Y ¢ù∏éªdG ≥aGh
 áëFÓdG  πjó©àH  ¿ƒfÉb  ´hô°ûe  ¢Uƒ°üîH  ,á«fƒfÉ≤dGh
 »àdG  á∏Ä°SC’G  Oó©H  ≥∏©àªdGh  ,ÜGƒædG  ¢ù∏éªd  á«∏NGódG
 »æKG  É¡d  ≈°übC’G  óëdG  ¿ƒμ«d  ,É¡eó≤j  ¿CG  ƒ°†©∏d  Rƒéj
 ∫GDƒ°S  øe  k’óH  ,óMGƒdG  OÉ≤©f’G  QhO  ∫ÓN  ’GDƒ°S  ô°ûY
 ¢ù∏ée  ≈``̀dEG  ¿ƒ`̀fÉ`̀≤`̀dG  ´hô`̀°`̀û`̀e  π`̀ «`̀MCGh  ,kÉjô¡°T  ó``̀MGh

.iQƒ°ûdG
 ÉfòNCG  É`̀æ`̀fEG  »°SÉÑ©dG  ≈°ù«Y  óªëe  ÖFÉædG  ∫É``bh
 π°üØdG  »a  ÉfóLhh  á∏Ä°SC’G  OóY  ¿CÉ°ûH  áeƒμëdG  …CGQ
 ≈dEG π°üf ’h ’GDƒ°S 20 ô¡°ûdG »a Ωó≤j ™HGôdG »©jô°ûàdG
 ∑Éæg  ¿CG  ÉØ«°†e  ,á∏Ä°SCG  ºjó≤J  øe  ÜGƒæ∏d  πeÉμdG  Oó©dG
 çóëj ºK ,ô¡°ûdG ájGóH »a á∏Ä°SCG Gƒeób ¿ƒfƒμj ób ÉHGƒf
 øe ¿ƒeôëj º¡æμdh ,∫GDƒ°ùdG ≈dEG ¿ƒLÉàëjh ø«©e ôeCG
 IGOCGh ó«Øe ∫GDƒ°ùdG ¿CG ≈dEG Éàa’ ,º¡dGDƒ°S Gƒeób º¡fC’ ∂dP
 áeƒμëdG ≈∏Yh ,ÜGƒædG øe ôãcCG  áeƒμëdG ΩóîJ á«HÉbQ
 ób á«dÉμ°TEG πMh ∫GDƒ°ùdG øe IOÉØà°SÓd πjó©àdG Gòg ºYO

.É¡«a ∫GDƒ°ùdG øe ≈∏YCG á«HÉbQ äGhOCG ≈dEG ÖFÉædG CÉé∏j
 ÜGƒædG ¢ù∏ée á°ù«Fôd »fÉãdG ÖFÉædG iCGQ ø«M »a

 ,»©jô°ûJ  ±ô`̀Jh  ¬«a  ≠dÉÑe  πjó©àdG  Gò`̀g  ¿CG  ó`̀jGR  »∏Y
 …òdGh ,á≤jô£dG  ∂∏àH  ¢ù∏éªdG  πªY ábÉYEG  ≈dEG  …ODƒj ób
 ¬fCG  ÉØ«°†e  ,óMGƒdG  QhódG  »a  ’GDƒ°S  480  ≈dEG  …ODƒ«°S
 ,É¡«a âÑdG ¢ù∏éªdG ™«£à°ùj á∏Ä°SC’G ∂∏J ∞°üf ≈àM ’
 ¢ù«dh iôNCG  ájQƒà°SO  äGhOCG  ¬jód  ¢ù∏éªdG  ¿CG  ÉØ«°†e
 ôeÉ©dG  óªMCG  ÖFÉædG  ≥ØJGh  ,á∏Ä°SC’G  §≤a  ¢ù∏éªdG  πªY

 ’h á∏Ä°SCG ¿ƒeó≤j ’ ÜGƒædG º¶©e ¿EG ÓFÉb …CGôdG Gòg ™e
 AGQRƒdG πªY øe óë«°S …òdGh ,ôeC’G Gòg ôjƒ£àd »YGO

.πª©∏d Éàbh º¡d ∑ôàf ¿CG ióLC’Gh
 »°ù«°ùdG  óªëe  ÜGƒædG  øe  πc  Üô`̀YCG  º¡ÑfÉL  øe
 óªëeh  »©«ØædG  º«gGôHEGh  OGƒ°ùdG  π°VÉah  ôÑªb  QÉªYh
 ìhóªeh  »μjÉëdG  ºã∏ch  ,ô«eC’GóÑY  ÖæjRh  OƒªMƒH

 ∞«c ¬fCG ø«Ø«°†e ,º¡FÓeR ìôW øe º¡HGô¨à°SG ,ídÉ°üdG
 »HÉ«ædG ∫GDƒ°ùdG ¿CGh ,¬JÉ«MÓ°U øe óëj ¿CG ójôj ÖFÉæd
 ¬«∏Y  ≈æÑjh  ÜGƒ`̀æ`̀dG  äGhOCG  øe  IGOCGh  ≥M  §°ùHCG  ƒg
 ,ÜGƒéà°S’Gh  ≥«≤ëàdG  ¿Ééd  πãe  iôNC’G  äGhOC’G  πc
 ¢ù«d  ¬æμdh  ,ÖFÉf  πμd  ≥M  á∏Ä°SC’G  ºjó≤J  ¿CG  ø«Ø«°†e

.¬eóY øe ∫GDƒ°ùdG ºjó≤J ÖFÉædG ≥M øeh ÉjQÉÑLEG GôeCG
 ¿hó«MƒdG ºg øjôëÑdG »a ÜGƒædG ¿CG ≈dEG GhQÉ°TCGh
 Rƒéj  ’  ¬`̀fCG  iôæa  ,∫GDƒ°ùdG  ¿hó«≤j  øjòdG  ºdÉ©dG  »a
 ¿Ééd  ≈`̀dG  ádÉëe  äÉYƒ°VƒªH  á£ÑJôe  á∏Ä°SCG  ¬«LƒJ
 GhOó`̀Mh  áeƒμëdG  πªY  èeÉfôH  QGô``̀bEG  πÑb  hCG  ≥«≤ëJ
 ∫hódG  »bÉH  »a  ¬`̀fCG  ø«Ø«°†e  ,ô¡°ûdG  »a  Gó`̀MGh  ’GDƒ°S
 óLƒj ’ âjƒμdGh Üô¨ªdGh ô°üeh ¿OQC’G  πãe á«Hô©dG
 OhOQh  záªYÉædG{`H  º¡à∏Ä°SCG  ø«Ø°UGh  ,á∏Ä°SCÓd  ó««≤J
 »HÉ«ædG  ∫GDƒ°ùdG  ¿CG  ø«æ«Ñe  ,zí∏ªdG  É¡°ü≤æj{  áeƒμëdG
 πÑb  øe  áNƒ°ùæªdG  á`̀Hƒ`̀LC’G  ÖÑ°ùH  Ωƒ«dG  ¬àÑ«g  §≤a
 »HÉ«ædG  ∫GDƒ°ùdG  ¿É`̀c  ≥HÉ°ùdG  »a  ¬`̀fEG  å«M  ,áeƒμëdG
 zâ°ù«H  »Hƒc{  áeƒμëdG  áHƒLCG  Ωƒ«dGh  áeƒμëdG  õ¡j

.ÉÄ«°T AGQRƒdG É¡æY º∏©j ’ á∏Ä°SC’Gh

 á°SÉ«°ùH  ídÉ°üdG  ìhóªe  ÖFÉædG  OÉ°TCG
 ¿Éμ°SE’G ôjRh É¡©Ñàj »àdG áMƒàØªdG ÜGƒHC’G
 IQGRƒ`̀dG  ƒdhDƒ°ùeh  ôªëdG  º°SÉH  ¢Sóæ¡ªdG
 ¬dƒb óM ≈∏Y ¬°ùØæH  ÖFÉædG  ÉgógÉ°T »àdGh
 .IQGRƒ`̀dG  »dhDƒ°ùe  ™e  ºFGódG  ¬∏°UGƒJ  ôÑY
 ôjRh áHÉLEG  ≈∏Y ÖFÉædG  ≥«∏©J »a ∂dP AÉL
 äÉÑ∏£dG  Oó`̀Y  ¿CÉ°ûH  ¬dGDƒ°S  ≈∏Y  ¿É`̀μ`̀°`̀SE’G

 »dÉgC’ É«dÉM IQGRƒdG »a áLQóªdG á«fÉμ°SE’G
.áª°UÉ©dG á¶aÉëªH áãdÉãdG IôFGódG

 º«gGôHEG  ÖFÉædG  ÖJÉY  ¬°ùØf  âbƒdG  »a
 ¿É`̀μ`̀°`̀SE’G  ô``̀jRh  ≥∏¨H  ¬Ø°Uh  É`̀e  »©«ØædG
 ÖgP  ¬fCG  ≈dEG  Éàa’  ,ø«∏eÉ©àªdG  ΩÉeCG  ¬HGƒHCG
 øeCG  ∞Xƒe  ¬Øbƒà°SGh  ¿Éμ°SE’G  IQGRh  ≈dEG
 :ÓFÉb  ,óYƒe  ¿hO  IQGRƒ`̀dG  ¬dƒNO  ¢†aQh

 áeÉY  ∫É`̀H  Éªa  ∂`̀ dP  »©e  çó`̀Mh  ÖFÉf  É``̀fCG{
 ÜGƒ```HC’G  á°SÉ«°S  ø``̀jCG  :ÓFÉ°ùàe  z¢`̀SÉ`̀æ`̀dG

?äGQÉ©°T Oôée »g πgh áMƒàØªdG
 ô``̀jRh OQ ≈`̀∏`̀Y ¬`̀Ñ`̀«`̀≤`̀©`̀J »``̀a ∂```dP AÉ```L
 äÉÑ∏£dG  Oó`̀Y  ¿CÉ°ûH  ¬dGDƒ°S  ≈∏Y  ¿Éμ°SE’G
 á¶aÉëªH  á«fÉãdG  IôFGódG  »dÉgC’  á«fÉμ°SE’G

.¥ôëªdG

 á«eÉeC’G ±ƒØ°üdG »a ø«∏eÉ©∏d IhÓY ±ô°Uh ∫ƒéJ ô¶M ¢VôØH áÑdÉ£ªdG

!zí∏ªdG É``¡°ü≤æj{ áeƒμëdG OhOQh zá``ªYÉf{ ÜGƒ``ædG á``∏Ä°SCG

!!º¡æY ø«©aGóªdG ºgAÓeR ¿hó≤àæjh QÉéàdG QÉÑc ¿ƒªLÉ¡j ÜGƒf

!áMƒàØe ΩCG á≤∏¨e ÜGƒHC’G ..ÜGƒædGh ¿Éμ°SE’G ôjRh

QÉéàdG QÉ¨°U ≈∏Y ºYódG ô°übh ..ÉfhQƒc áëaÉμªd äÉYôÑJ ¥hóæ``°U AÉ°ûfEG ≈∏Y á≤aGƒªdG

 óªM ,Ωƒ∏°ùdG óªMCG ÜGƒædG øe Ωó≤e πé©à°ùe ìGôàbG ≈∏Y ÜGƒædG ≥aGh
 ∫ƒéàdG ô¶ëH ,¢SÉÑY QÉªYh »°SÉÑ©dG óªëe ,»°ù«°ùdG óªëe ,»égƒμdG
 AÉ°ùe á°SOÉ°ùdG áYÉ°ùdG øe ,øjôëÑdG áμ∏ªe AÉëfCG  ™«ªL »a »FõédG
 ,∂dP ¬∏ªY »Yóà°ùj øe AÉæãà°SG ™e ,ÉMÉÑ°U á°ùeÉîdG áYÉ°ùdG ≈àM

.áeƒμëdG ≈dEG ìôà≤ªdG ádÉMEG âªJh
 »FõL ô¶M ≈dEG  áLÉM ∑Éæg ¿CG Ωƒ∏°ùdG óªMCG ÖFÉædG ócCGh
 ΩóY Oƒ``̀Lhh äÉ`̀HÉ`̀°`̀UE’G OGó``̀YCG IOÉ``̀jR ø`̀e √Gô``f É`̀e ≈`̀ dG Gô¶f
 ¬fCG  ÉØ«°†e  ,∫RÉæªdG  »a  ¢Sƒ∏édG  ádCÉ°ùªH  ¢SÉædG  øe  ΩGõàdG
 ≥∏Zh  ºYÉ£ªdGh  »gÉ≤ªdG  ≥∏¨H  á«eƒμëdG  äGAGô`̀LEÓ`̀d  É≤ÑW
 √ò¡d  Gò«ØæJ  óéf  ºd  Éææμdh  ,¢ù«ªîdG  Ωƒj  øe  GAó`̀H  äÓëªdG
 ≈dEG á«ª°SôdG äÉ©ªéàdG øe â∏≤àfG ¢SÉædG ÉfóLhh ,äGAGôLE’G
 ,πMGƒ°ùdG  hCG  äƒ«ÑdG  hCG  ´QGõªdG  AGƒ°S  á°UÉN  äÉ©ªéJ  øcÉeCG
 ∑ÉμàMG  …CG  π°üØd  »FõL  ∫ƒéJ  ô¶M  ∑Éæg  ¿ƒμj  ¿CG  ÉæjCGQ  ∂dòd

.¢SÉædG ø«H
 ¿ƒ°ùμ©j  ÜGƒ`̀ æ`̀ dG  ¿EG  »°ù«°ùdG  óªëe  Ö`̀FÉ`̀æ`̀dG  ∫É``̀b  ¬`̀Ñ`̀fÉ`̀L  ø`̀e
 ¬∏dG  π°†ØH  ô≤à°ùe  ™°VƒdG  ¿CÉH  ´QÉ°ûdG  ÉæÄª£e  ,»æjôëÑdG  ´QÉ°ûdG  ¢†Ñf

 ¿CG  ≈dEG  Éàa’  ,»æWƒdG  ≥jôØdGh  ó¡©dG  »dh  ƒª°Sh  ∂∏ªdG  ádÓL  äÉ¡«LƒJh
 ∫Éb  √QhóH  .êQÉîdG  »a  óLGƒàdG  ¬∏ªY  »Yóà°ùj  øe  »æãà°ùj  ìôà≤ªdG

 ,â≤∏ZCG  ób  äÓëªdGh  ¥Gƒ`̀°`̀SC’G  Ö∏ZCG  ¿EG  »égƒμdG  óªM  ÖFÉædG
.äÉeRC’G IQGOEG »a á«∏NGódG ∫ÉLQ »a ¬à≤K GócDƒe

 áeƒμëdG ΩÉ«≤H á∏é©à°ùe äÉMGôàbG ≈∏Y ÜGƒædG ≥aGh Éªc
 íæªH á°üàîªdG äÉ¡édGh πª©dG ¥ƒ°S º«¶æJ áÄ«g »a á∏ãªe
 ,á«fƒfÉ≤dG  ô«Z  º¡YÉ°VhCG  í«ë°üàd  á∏¡e  áÑFÉ°ùdG  ádÉª©dG
 ,É`̀fhQƒ`̀c  ¢Shô«a  QÉ°ûàfG  ™æªd  øjôëÑdG  áμ∏ªe  IQOÉ`̀¨`̀eh
 ¢Vhô≤∏d  ø«æWGƒªdG  ≈∏Y  á≤ëà°ùªdG  •É°ùbC’G  π«LCÉJ  º°Vh
 ≥«Ñ£J ∫ƒª°Th ,á«fÉμ°SE’G •É°ùbC’Gh ∫GóÑà°S’Gh ájóYÉ≤àdG

 äÉÄ«¡dGh  äÉcô°ûdG  »a  á∏eÉ©dG  ΩCÓd  ∫õæªdG  øe  πª©dG  ΩÉ¶f
 ΩÉ«bh ,º¡°SC’G øe %50 áÑ°ùf ádhódG ∂∏àªJ »àdG äÉ°ù°SDƒªdGh

 ™«ªL  πjƒëJh  π«©Øàd  áØ∏àîªdG  á«eóîdG  äÉ¡édGh  äGQGRƒ`̀dG
 ,á«fhôàμdEG  äÉeóN ≈dEG  Qƒ¡ªédG ≈dEG  áeó≤ªdG á«eƒμëdG äÉeóîdG

 ,ø«Yƒ£àª∏d  á°UÉN  ICÉaÉμeh  ø«ØXƒª∏d  á«©«é°ûJ  IhÓ`̀Y  ±ô°Uh
 ,ÉfhQƒc  ¢Shô«a  áëaÉμªd  á«æWƒdG  á∏ªëdG  øª°V  á∏eÉ©dG  QOGƒμ∏d  ∂dPh

 Ωóîà°ùJ ÖFÉædG
 øe QòëJh ¥QƒdG
!á«bQƒdG ∞ë°üdG

 ø°Sƒ°S ÖFÉædG øe Éeó≤e Óé©à°ùe ÉMôà≤e ÜGƒædG ¢†aQ
 á«bQƒdG äÓéªdGh ∞ë°üdG ∫hGóJh QGó°UG ∞bh ¿CÉ°ûH ∫Éªc
 ≈∏Y QÉ°üàb’Gh ,ÉfhQƒc ihóY QÉ°ûàf’ É©æe IôàØdG √òg ∫ÓN

.ô°ûædG »a á«fhôàμd’G ¥ô£dG
 áYƒÑ£e  ¥GQhCG  Ωóîà°ùJ  âfÉc  ÖFÉædG  ¿G  ábQÉØªdG  øeh
 RÉ¡L Ωóîà°ùJ ºdh ,É¡Môà≤e IAGô≤d  á°ù∏édÉH É¡à∏NGóe ∫ÓN

É¡H ¢UÉîdG zâ∏HÉàdG{
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امللك يهنئ رئي�سة جمهورية

 اليونان مبنا�سبة ذكری اال�ستقالل

امللك ي�سدر اأمًرا ملكًيا 

باإعادة ت�سمية املوؤ�س�سة اخلريية امللكية

عی�سی  بن  حمد  امللك  اجلاللة  �ساحب  ح�سرة  بعث 

اإیكاتریني  اإیل  املفدی  برقیة تهنئة  البالد  اآل خلیفة عاهل 

�ساكیال روبولو رئی�سة جمهوریة الیونان، وذلك مبنا�سبة 

ذكری ا�ستقالل بالدها.

�سدر عن ح�سرة �ساحب اجلاللة امللك حمد بن عی�سی 

ل�سنة   15 رقم  ملكي  اأمر  املفدی،  البالد  عاهل  خلیفة  اآل 

2020 باإعادة ت�سمیة املوؤ�س�سة اخلريیة امللكیة.

وجاء يف املادة الأویل من الأمر امللكي، اأنه ُتعاد ت�سمیة 

املوؤ�س�سة اخلريیة امللكیة لت�سبح »املوؤ�س�سة امللكیة لالأعمال 

الإن�سانیة«.

من  الأمر  بهذا  یعمل  اأن  علی  الثانیة،  املادة  ت  ون�سّ

تاریخ �سدوره وین�سر يف اجلریدة الر�سمیة.

رئي�ض الوزراء يتلقى مزيًدا من التهاين مبنا�سبة عودته الأر�ض الوطن

الأمري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  تلقی 

خلیفة بن �سلمان اآل خلیفة رئی�س الوزراء 

، برقیة تهنئة من اأخیه �ساحب ال�سمو فهد 

بن حممود اآل �سعید نائب رئی�س الوزراء 

عمان  ب�سلطنة  الوزراء  جمل�س  ل�سوؤون 

ال�سقیقة، مبنا�سبة عودة �سموه اإیل اأر�س 

الوطن ب�سالمة اهلل وحفظه، بعد اأن اأنعم 

اهلل علی �سموه بتمام ال�سفاء واملعافاة.

وتلقی �سموه برقیة تهنئة من جا�ستني 

�سیبريل �سفري الولیات املتحدة الأمریكیة 

لدی مملكة البحرین، عرب فیها عن خال�س 

تهانیه ل�سموه مبنا�سبة عودته اإیل مملكة 

البحرین، بعد ان من اهلل �سبحانه وتعایل 

علی �سموه بال�سفاء التام.

واأكد ان عودة �سموه اإیل اململكة ت�سكل 

متمنیاً  عظیمة،  و�سعادة  راحة  م�سدر 

واأعرب  والعافیة،  ال�سحة  دوام  ل�سموه 

عن �سروره البالغ بعودة �سموه اإیل وطنه 

مملكة البحرین. 

واأعرب يف برقیته عن خال�س تهانیه 

رئی�س  امللكي  ال�سمو  ل�ساحب  القلبیة 

ال�سحة  بوافر  ل�سموه  ومتنیاته  الوزراء 

اأن  وجل  عز  املــویل  �سائالً  وال�سعادة، 

یحفظ �سموه وميد يف عمره، واأن یحقق 

اإلیه من  تتطلع  ما  للبحرین و�سعبها كل 

ظل  يف  والزدهــار  والنماء  التقدم  مزید 

قیادة جاللة امللك املفدی. 

كما تلقی �ساحب ال�سمو امللكي الأمري 

خلیفة بن �سلمان اآل خلیفة رئی�س الوزراء، 

مزیًدا من برقیات التهاين والتربیكات من 

البحرین. يف  واملواطنني  امل�سوؤولني  كبار 

اآیات  اأ�سمی  عن  برقیاتهم  يف  واأعربوا 

املنا�سبة  بهذه  والتربیكات  التهاين 

ایل  �سموه  عــودة  اأن  موؤكدین  الطیبة، 

واأدخلت  ال�سدور  اأثلجت  الوطن  اأر�س 

الفرحة وال�سرور اإیل قلوب اجلمیع.

اإذ تلقی �سموه، برقیة تهنئة من عبداهلل 

البحرین  عبداللطیف عبداهلل �سفري مملكة 

الحتادیة.ومتنی  اأملانیا  جمهوریة  لدی 

رئی�س  امللكي  ال�سمو  ل�ساحب  ال�سفري 

الوزراء دوام ال�سحة والعافیة، موؤكًدا اأن 

ما حتقق علی اأر�س اململكة من اإجنازات 

للجهود  نتاج  هو  كافة  امل�ستویات  علی 

الوطن،  ومناء  لرفعة  �سموه  بذلها  التي 

والعافیة  ال�سحة  مبوفور  ل�سموه  داعًیا 

م�سرية  دفع  يف  اجللیلة  املهام  ملوا�سلة 

اخلري والتقدم والنماء ململكة البحرین.

من  تهنئة  برقیة  �سموه  تلقی  كما 

رئی�س  خلیفة  اآل  حممد  بن  اأحمد  ال�سیخ 

دیوان الرقابة املالیة والإداریة.

التهاين  ــات  اآی اأ�سمی  عن  واأعـــرب 

امللكي  ال�سمو  ل�ساحب  والتربیكات 

اإن العودة املیمونة  رئی�س الوزراء، قائالً 

الفرحة  واأدخلت  ال�سدور  اأثلجت  ل�سموه 

وال�سرور اإیل قلوب اجلمیع، داعًیا املویل 

وفخًرا  عــًزا  ویرعاه  �سموه  یحفظ  اأن 

للبحرین و�سعبها، واأن یدمي علی �سموه 

موفور ال�سحة والعافیة ملوا�سلة م�سرية 

الزاهر  العهد  ظل  يف  والنماء  التنمیة 

لعاهل البالد املفدی.

رئی�س  امللكي  ال�سمو  �ساحب  وتلقی 

طاهر  فوزي  من  تهنئة  برقیة  الــوزراء، 

عبدالعايل �سفري اجلمهوریة اللیبیة لدی 

مملكة البحرین.

التهاين  ــات  اآی اأ�سمی  عن  ــرب  واأع  

املیمونة،  املنا�سبة  بهذه  والتربیكات 

�سموه  یحفظ  اأن  القدیر  العلي  �سائالً 

علی  ميّن  واأن  و�سعبها،  للبحرین  ذخًرا 

�سموه مبوفور ال�سحة والعافیة ملوا�سلة 

البناء والبذل والعطاء حتت ظل  م�سرية 

قیادة ح�سرة �ساحب اجلاللة امللك حمد 

بن عی�سی اآل خلیفة عاهل البالد املفدی.

من  تهنئة  برقیة  �سموه  تلقی  كما 

العوهلي  عبدالرحمن  بن  خالد  الدكتور 

رئی�س جامعة اخللیج العربي.

اخللیج  جامعة  رئی�س  ـــرب  واأع

منت�سبي  عن  ونیابة  با�سمه  العربي، 

جامعة اخللیج العربي كافة، عن خال�س 

العودة  مبنا�سبة  والتربیكات  التهاين 

رئی�س  امللكي  ال�سمو  ل�ساحب  املیمونة 

تعایل  اهلل  اأفاء  ما  وعلی  للوطن،  الوزراء 

وال�سفاء،  ال�سحة  نعمة  من  �سموه  علی 

بعودة  البحرین  �سعب  فرحة  اأن  م�سیًفا 

�سموه  یكّنه  ما  علی  دللة  تعطی  �سموه 

وما  وتقدیر،  حب  من  البحرین  لأهــل 

حمبة  من  ل�سموه  اململكة  �سعب  یحمله 

ووفاء.

رئی�س  امللكي  ال�سمو  �ساحب  وتلقی 

حممد  اإبراهیم  من  تهنئة  برقیة  الوزراء، 

ال�سودان  جمهوریة  �سفري  اأحمد  احل�سن 

لدی مملكة البحرین.

اآیات  اأ�سمی  عن  برقیته  يف  واأعرب 

ال�سمو  ل�ساحب  والتربیكات  التهاين 

اهلل  اأنعم  ما  الوزراء، علی  رئی�س  امللكي 

ال�سفاء واملعافاة بعد  به علیه من نعمة 

التي  الطبیة  الفحو�سات  ا�ستكمل  اأن 

والنجاح،  بالتوفیق  نتائجها  تكللت 

ویدمي  �سموه  یحفظ  اأن  اهلل  اإیل  مبتهالً 

املدید،  والعمر  ال�سحة  موفور  علیه 

�سعب  وطــمــوحــات  ـــال  اآم لتحقیق 

الويف. البحرین 

كما تلقی �سموه برقیة تهنئة من رامي 

اململكة  �سفري  العدوان  وریكات  �سالح 

الأردنیة الها�سمیة لدی مملكة البحرین.

تهانیه  خال�س  عن  برقیته  وعرّب يف 

�سائالً  املنا�سبة،  بهذه  الــوزراء  لرئی�س 

واأن  �سموه،  یحفظ  اأن  وجل  عز  املویل 

علیه  وی�سبغ  عنایته  بكرمي  یحیطه 

موفور ال�سحة والعافیة ملوا�سلة م�سرية 

التقدم والبناء والزدهار.

رئي�س الوزراء

جاللة امللك

معاهًدا امللك العمل �فق الر�ؤية احلكيمة جلاللته.. نا�سر بن حمد:

م�سمى املوؤ�س�سة اجلديد ُيواكب املفهوم االأ�سمل للعمل االإن�ساين

ال�سناعة ت�سدر بيانًا تو�سيحيًا حول قرار 

اإغالق املحالت ال�سناعية �التجارية احرتازيًا

امللكي  الأمر  �سدور  مبنا�سبة 

املوؤ�س�سة  ت�سمیة  باإعادة  ال�سامي 

»املوؤ�س�سة  لت�سبح  امللكیة  اخلريیة 

تقدم  الإن�سانیة«  لالأعمال  امللكیة 

�سمو ال�سیخ نا�سر بن حمد اآل خلیفة 

اخلريیة  لالأعمال  امللك  جاللة  ممثل 

و�سوؤون ال�سباب رئی�س جمل�س اأمناء 

الإن�سانیة  لالأعمال  امللكیة  املوؤ�س�سة 

بخال�س ال�سكر والتقدیر اإیل ح�سرة 

بن  حمد  امللك  اجلاللة  �ساحب 

عی�سی اآل خلیفة عاهل البالد املفدی 

امللكیة  للموؤ�س�سة  الفخري  الرئی�س 

لالأعمال الإن�سانیة علی هذا الهتمام 

اخلريي  للعمل  جاللته  من  الكبري 

املوؤ�س�سة  به  تقوم  الذي  والإن�ساين 

والأرامل،  لالأیتام  املتوا�سل  والدعم 

مملكة  يف  املحتاجة  الفئات  وجمیع 

البحرین من اأجل اأن یحظی اجلمیع 

بحیاة كرمية.

بن  نا�سر  ال�سیخ  �سمو  واأكد 

اجلدید  ال�سم  باأن  خلیفة  اآل  حمد 

امللك  جاللة  روؤیة  �سمن  یاأتي 

اأ�سمل يف  املفدی ملنح املوؤ�س�سة ُبعًدا 

ومواكبة  والإن�ساين  اخلريي  عملها 

الأ�سمل  واملفهوم  الع�سر  متطلبات 

ومتا�سًیا  الأن�ساين،  للعمل  والأو�سع 

تكرمي  يف  احلنیف  دیننا  مبادئ  مع 

يف  الحرتافیة  وحتقیق  الإن�سان، 

عملها.

اللفتة  هذه  اإن  �سموه  وقال 

امللك  جاللة  من  والهتمام  الكرمية 

لبذل  كبري  اأمام حتٍد  ی�سعنا  املفدی 

لنكون  والعطاء  اجلهد  من  املزید 

عند ح�سن ظن جاللته دائًما، معاهًدا 

با�ستمرار  املفدی  امللك  جاللة  �سموه 

العمل وفق الروؤیة احلكیمة جلاللته 

لالأعمال  امللكیة  املوؤ�س�سة  لتكون 

تقدمي  يف  و�سباقة  رائدة  الإن�سانیة 

وفق  للجمیع  وامل�ساعدة  العون 

روؤیة وتطلعات جاللته ولتكون الید 

حفظه  املفدی  امللك  جلاللة  البی�ساء 

دائًما  باخلري  املمتدة  ورعاه  اهلل 

للجمیع داخل وخارج البالد، �سائاًل  

املویل عز وجل اأن یوفق جاللة امللك 

املفدی واأن ی�سدد علی طریق اخلري 

خري  ذلك  علی  یجزیه  واأن  خطاه 

جزاء.

من جانبه، قال الدكتور م�سطفی 

ال�سید الأمني العام للموؤ�س�سة امللكیة 

ال�سم  هذا  باأن  الإن�سانیة  لالأعمال 

امللك  جاللة  علی  بالغریب  لی�س 

املفدی فهو ملك الإن�سانیة من خالل 

الكبري  واهتمامه  الأبویة  رعایته 

داخل  واملحتاجني  والأرامل  بالأیتام 

البلد ويف خمتلف دول العامل.

التحّول  هذا  باأن  ال�سید  د.  وبنّي 

املوؤ�س�سة  الذي ت�سهده  ال�سرتاتیجي 

یاأتي نتیجة لالهتمام الكبري والدعم 

الالحمدود الذي حتظی به املوؤ�س�سة 

من قبل جاللة امللك املفدی واحلكومة 

ال�سمو  �ساحب  بقیادة  الر�سیدة 

اآل  �سلمان  بن  خلیفة  الأمري  امللكي 

وموؤازرة  الوزراء،  رئی�س  خلیفة 

�سلمان  الأمري  امللكي  ال�سمو  �ساحب 

العهد  ويل  خلیفة  اآل  حمد  بن 

جمل�س  لرئی�س  الأول  النائب  الأمني 

الوزراء، وجهود �سمو ال�سیخ نا�سر 

بن حمد اآل خلیفة ممثل جاللة امللك 

ال�سباب،  و�سوؤون  اخلريیة  لالأعمال 

رئی�س جمل�س اأمناء املوؤ�س�سة امللكیة 

العمل  قیادة  يف  الإن�سانیة  لالأعمال 

الذي تقوم لالهتمام به املوؤ�س�سة.

برئا�سة  التن�سیقیة  اللجنة  لقرارات  تنفیذاً 

اآل  حمد  بن  �سلمان  الأمري  امللكي  ال�سمو  �ساحب 

الأول  النائب  الأعلی  القائد  نائب  العهد  ويل  خلیفة 

الإجراءات  مع  ومتا�سیاً  الوزراء،  جمل�س  لرئی�س 

لحتواء  املتخذة  الوقائیة  والتدابري  الحرتازیة 

 ،)19-COVID( كورونا  فريو�س  انت�سار  ومنع 

من  التجاریة  املحالت  كل  اإغالق  لقرار  وتطبیقاً 

ال�سابعة  ال�ساعة  من  اعتباراً  اجلاري   مار�س   26

التو�سیل  بخدمة  والكتفاء  اأبریل   9 اإیل  م�ساء  من 

فقط، فاإن وزارة ال�سناعة والتجارة وال�سیاحة تود 

التاأكید علی ما یلي:

ُی�ستثنی من هذه املحال ال�سناعیة والتجاریة كل 

من الآتي: الهایرب ماركت، ال�سوبر ماركت، الربادات 

والأ�سماك  اخل�سروات  بیع  وحمال  والبقالت، 

 - والآلیة  الیدویة  املخابز   - الطازجة  واللحوم 

حمطات تعبئة الوقود وحمال تعبئة الغاز الطبیعي 

وحمال  وال�سیدلیات  والعیادات  امل�ست�سفیات   -

 - ال�سرافة  وحمال  وامل�سارف  البنوك   - النظارات 

ل  والتي  وال�سركات،  للموؤ�س�سات  الإداریة  املكاتب 

املحال   - الزبائن  مع  مبا�سر  ب�سكل  ن�ساطها  یت�سل 

وتوزیعها-  الب�سائع  وت�سدیر  ا�سترياد  العاملة يف 

املركبات وحمال  و�سیانة  ت�سلیح  وكراجات  ور�س 

 - وال�سیانة  الإن�ساءات  قطاع   - الغیار  قطع 

امل�سانع.

�صمو ال�صيخ نا�صر بن حمد
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ويل العهد يرتاأ�س اجتماع »التن�سيقية« »عن ُبعد«

الـ»هيدروك�سي كلوركني« لعالج »كورونا«.. حممد بن عبداهلل:

الربوتوكول العالجي للبحرين اأثبت فاعليته

تراأ�ص �سمو ويل العهد الأمري �سلمان بن حمد اآل خليفة اجتماع اللجنة التن�سيقية 307، والذي ُعقد لأول مرة عن ُبعد، وُخ�ّس�ص لبحث اآخر م�ستجدات 

التعامل مع فريو�ص كورونا )كوفيد 19( وما مت اتخاذه من اإجراءات للعمل على احتوائه ومنع انت�ساره.

اأكــد الفريــق طبيب ال�شــيخ حممد بن عبــداهلل اآل خليفة 

رئي�ــس املجل�ــس الأعلى لل�شــحة رئي�ــس الفريــق الوطني 

اأن   )19 )كوفيــد  كورونــا  لفريو�ــس  للت�شــدي  الطبــي 

الربوتوكــول العالجي ململكة البحرين املت�شــمن ا�شــتخدام 

دواء الـ»هيدروك�شــي كلوركــن« لعــالج احلــالت القائمة 

لفريو�ــس كورونــا )كوفيــد 19( اأثبت فاعليتــه يف تعايف 

عــدد من احلالت القائمــة للفريو�س يف مملكــة البحرين، اإذ 

ُتعــد البحرين مــن اأوائل الدول علــى م�شــتوى العامل التي 

ا�شــتخدمت هــذا الدواء، م�شــرًيا اإىل اأن الــدواء حقق جناًحا 

كبرًيا بعدما متت جتربته وا�شــتطاع تقليل ن�شــبة الفريو�س 

واأ�شــهم يف انح�شــار اأعرا�شــه واحلد من م�شــاعفاته.

 وقال رئي�س املجل�س الأعلى لل�شــحة اإن مملكة البحرين 

ا�شــتخدمت الـ»هيدروك�شي كلوركن« يف 26 فرباير 2020 

وذلــك بعــد اكت�شــاف اأول حالة قائمــة للفريو�ــس مبملكة 

البحرين يف 24 فرباير، واأ�شار اإىل اأن الفريق الوطني الطبي 

للت�شدي لفريو�س كورونا »كوفيد 19« قّرر ا�شتخدام الدواء 

على احلالت القائمة ا�شــتناًدا اإىل جتارب الدول التي حققت 

جناًحا ملحوًظا بعد ا�شــتخدامه عالًجــا للفريو�س وتعافيهم، 

مثل جمهورية ال�شــن وكوريا، اإذ ارتفعت موؤ�شــرات �شــفاء 

احلالت القائمة امل�شــجلة لديهم بعد عالجهم.

 واأكد رئي�س املجل�س الأعلى لل�شــحة اأن الـ»هيدروك�شي 

كلوركــن« ي�شــتخدم عالًجــا اأ�شا�شــًيا لعــالج املالريا، كما 

ي�شــتخدم حالًيا يف مر�س التهاب املفا�شل والذئبة احلمراء، 

وقــد اأثبت فعاليتــه بعدما طبــق على الذيــن لديهم حالت 

�شــحية خا�شــة، مثل وجود اأعرا�س الفريو�ــس اأو التهاب 

رئوي اأو عوامل خطورة اإذ اإن ال�شــتجابة املناعية الطبيعية 

م�شــوؤولة عن اللتهــاب واأعرا�س الأمرا�ــس العامة الأخرى 

مثــل الأمل واحلمى، وهذه العمليــة امل�شــادة للمناعة تعمل 

على احلــد من الأمرا�ــس اجلهازيــة، مثل التهاب املفا�شــل 

الروماتويــدي، اإذ اأظهــر الـ»هيدروك�شــي كلوركن« التغلب 

عليهــا، مبيًنــا اأن تطبيــق بروتوكــول العــالج يعتمد على 

احلالة املر�شــية.

ويل العهد ي�سدر قراًرا باإعادة ت�سكيل 

جلنة حماية ودعم ال�سناعات الوطنية

جمعية »املعار�س«: دور وطني

 م�سهود لرئي�س الوزراء يف جميع املراحل

بن  �شلمان  الأمري  امللكي  ال�شمو  �شاحب  عن  �شدر 

جمل�س  لرئي�س  الأول  النائب  العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد 

ت�شكيل  باإعادة   2020 ل�شنة   )4( رقم  قرار  الوزراء، 

فيه: جاء  الوطنية،  ال�شناعات  ودعم  حماية  جلنة 

ودعم  حماية  جلنة  ت�شكيل  يعاد  الأوىل:  املادة 

الآتي: النحو  على  الوطنية،  ال�شناعات 

ال�شناعة  بوزارة  ال�شناعة  ل�شوؤون  الوزارة  وكيل 

لتنمية  امل�شاعد  الوكيل  رئي�ًشا،  وال�شياحة  والتجارة 

نائًبا  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  ال�شناعة 

ب�شوؤون  اجلمركي  التخلي�س  اإدارة  مدير  للرئي�س، 

الت�شجيل  اإدارة  مدير  الداخلية ع�شًوا،  بوزارة  اجلمارك 

ع�شًوا،  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة 

املالية  بوزارة  التعاون  جمل�س  دول  عالقات  اقت�شادي 

ع�شًوا. الوطني  والقت�شاد 

ثالث  املذكورة  اللجنة  يف  ع�شويتهم  مدة  وتكون 

للتجديد. قابلة  �شنوات 

والتجارة  ال�شناعة  وزير  الثانية  املادة  ووجهت 

من  به  وُيعمل  القرار،  هذا  اأحكام  تنفيذ  اإىل  وال�شياحة 

الر�شمية. اجلريدة  ن�شره يف  لتاريخ  التايل  اليوم 

عن  واملوؤمترات  واملعار�س  البحرين  جمعية  اأعربت 

خليفة  الأمري  امللكي  ال�شمو  �شاحب  بعودة  �شعادتها 

ا�شتكمال  بعد  الوزراء  رئي�س  خليفة  اآل  �شلمان  بن 

الفحو�شات الطبية، واأعربت عن اعتزازها بالفرحة التى 

وقالت  امليمونة،  العودة  بهذه  البحرين  اأرجاء  كل  عمت 

يعك�س  ذلك  اإن  ال�شعيد  كاظم  رئي�شها  عرب  اجلمعية 

دوًرا  لعبت  وطنية  ل�شخ�شية  البحرين  �شعب  حمبة 

وطنًيا م�شهوًدا له فى كل املجالت ويف كل مراحل تطور 

فاأحبوه. �شعبه  اأحب  البحرين، 

كذلك  والولء  احلب  م�شاعر  كل  اإن  ال�شعيد  واأ�شاف 

مظاهر الفرح التي عمت البحرين، برغم الظرف الراهن، 

املحبة  الأوىل عمق  بالدرجة  كبرية عك�شت  معايَن  اأعطت 

الوطنية  ال�شخ�شية  لهذه  البحرين  �شعب  من  والتقدير 

يف  �شموه  واجنازات  لعطاءات  تقديرها  ومقدار  الفذة، 

م�شتقبله. وتقدمه ور�شم  الوطن  بناء 
ال�سيخ حممد بن عبداهلل اآل خليفة

507 درو�س واإثراءات رقمية لطلبة الرتبية اخلا�سة

5800 متطوع يف املجال ال�سحي عرب املن�سة الوطنية

»اجلمارك العاملية« ت�سيد باإجراءات البحرين اال�ستباقية

رئي�س اجلمارك: اأولوية مرور ال�ساحنات املحّملة مبعدات مكافحة »كورونا«

الرتبية  وزير  النعيمي  علي  بن  ماجد  الدكتور  اأكد 

والتعليم اأن املخت�شن بالوزارة قد انتهوا من اإعداد 507 

من الدرو�س والإثراءات الرقمية املوجهة للطلبة من فئات 

واإثراًء  در�ًشا   368 رفع  مت  اإذ  املختلفة،  اخلا�شة  الرتبية 

مراجعة  على  العمل  وجاٍر  التعليمية،  البوابة  عرب  منها 

139 در�ًشا واإثراًء، متهيًدا لرفعها يف الأيام القليلة املقبلة، 

وذلك يف اإطار جهود الوزارة ل�شتمرارية التعلّم عن بعد، 

يف ظل الظروف ال�شتثنائية الراهنة.

ا  واأ�شاد الوزير بجهود الفريق املكّون من 11 متخ�ش�شً

من اإدارة الرتبية اخلا�شة ومركز رعاية الطلبة املوهوبن، 

مب�شاندة معلمي واخت�شا�شيي الرتبية اخلا�شة باملدار�س، 

يف اإعداد هذه املواد التعليمية الرقمية املتنوعة التي ت�شمل 

والإعاقة  التوحد،  وا�شطراب  التعلّم،  �شعوبات  فئات 

واملوهبة،  والتفوق  داون،  ومتالزمة  الب�شيطة  الذهنية 

الإ�شارة  بلغة  الدرو�س  تقدمي  على  العمل  اإىل  بالإ�شافة 

ذوي  للطلبة  امل�شموعة  الدرو�س  واإعداد  م،  ال�شُ للطلبة 

هذا  يف  م�شتمرة  اجلهود  اأن  اإىل  لفًتا  الب�شرية،  الإعاقة 

املجال من قبل املخت�شن.

قناة  بتخ�شي�س  كذلك  قامت  قد  الوزارة  اأن  واأ�شاف 

عرب  املوجودة  الفرعية  القنوات  �شمن  اخلا�شة،  للرتبية 

الوزارة على موقع »اليوتيوب« )Moe Bahrain(؛  قناة 

لتزويدها بالدرو�س والإثراءات املتنوعة.

واأو�شح اأن املخت�شن بالوزارة قد حر�شوا على تفعيل 

التوا�شل الرتبوي عن بعد مع اأولياء اأمور هذه الفئات من 

الطلبة، خالل الفرتة القليلة املا�شية، مبا يف ذلك التوا�شل 

وعرب  دوجو(،  )كال�س  الرقمي  التطبيق  عرب  اإلكرتونًيا 

الهاتفي، 544 مرة لفئة ا�شطراب  »الوات�شاب« والت�شال 

التوحد، و73 مرة لفئة الإعاقة الذهنية الب�شيطة ومتالزمة 

داون.

اإ�شراك الطلبة ذوي  اأن الوزارة قد حر�شت على  واأكد 

الحتياجات اخلا�شة يف جهودها احلالية لتوفري اخلدمات 

التعليمية عن ُبعد، وذلك يف اإطار اهتمامها بتوفري التعليم 

ملا  القيادة احلكيمة، وجت�شيًدا  لتوجيهات  تنفيًذا  للجميع، 

جاء يف د�شتور اململكة ويف قانون التعليم بهذا اخل�شو�س.

مع  بالتوا�شل  ا�شتمرارها  ال�شحة  وزارة  اأكدت 

املتطوعن يف املجال ال�شحي الذين اأبدوا رغبتهم بالتطوع 

خدمة للوطن عرب املن�شة الوطنية للتطوع للحملة الوطنية 

بلغ عددهم  والذين  )كوفيد19(  ملكافحة فريو�س كورونا 

الطلبات وحتديد  فرز  �شخ�س، حيث مت  الإجمايل 5800 

تخ�ش�شات  مع  تتنا�شب  التي  العمل  ملواقع  الحتياجات 

اإمتام  على  العمل  توا�شل  اأنها  الوزارة  موؤكدة  املتطوعن، 

العمل  باأن  الوزارة  ونوهت  ال�شخ�شية،  املقابالت  اآلية 

ال�شخ�شية  املقابالت  اآلية  لإمتام  و�شاق  قدم  على  يجري 

ومن ثم توزيع املتطوعن على مواقع العمل املنا�شبة، وذلك 

املعنية  اجلهات  بن  التن�شيق  بعد  املقبلن،  اليومن  خالل 

بالوزارة من �شحة اأولية و�شحة ثانوية و�شحة عامة.

كونيو  العاملية  اجلمارك  ملنظمة  العام  الأمن  اأ�شاد 

من  للحد  ال�شتباقية  البحرين  مملكة  باإجراءات  ميكوريا 

املنظمة،  حتديث  اإىل  منوًها  كورونا،  فريو�س  انت�شار 

موقعها الإلكرتوين وحّث الدول التي انت�شر فيها الفايرو�س 

بالإجراءات التي يجب اتباعها وطرح التجارب واملالحظات 

اإن وجدت.

اآل  حمد  بن  اأحمد  ال�شيخ  ا�شتعر�س  ال�شياق،  هذا  ويف 

خليفة رئي�س اجلمارك، نائب رئي�س منظمة اجلمارك العاملية 

ورفع  الدول،  ونقل جتارب  تاأهيل  للمنظمة،  العام  والأمن 

ال�شتعدادات لدى تلك التي مل ينت�شر بها الفريو�س، ف�شالً 

اخلطورة  عالية  منطقة  يف  اجلمارك  �شابط  جتهيزات  عن 

ت�شمل اللتقاء بامل�شافرين والأقل خطورة يف مناطق ال�شحن، 

وكذلك معدات التعقيم التي وفرت ل�شابط اجلمارك واملتمثلة 

يف )اللبا�س، الكمامات، والقفازات، وتعقيم كافة الأق�شام(.

واآلية  والغذائية،  الطبية  املواد  مبراقبة  يتعلق  وفيما 

تي�شريها، اأكد رئي�س اجلمارك على اأولوية مرور ال�شحنات 

كون  كورونا  فريو�س  مبكافحة  تتعلق  مبعدات  املحّملة 

�شوؤون اجلمارك �شمن الفريق الوطني للت�شدي للفريو�س، 

مو�شًحا اأنه انطالًقا من توجيهات قيادة جاللة امللك وقرارات 

اللجنة التن�شيقية، مت الأخذ بالعتبار مراعاة الفئات احلاملة 

ل�شيا�شة  والجتاه  والأمهات،  احلوامل،  املزمنة،  لالأمرا�س 

تقليل املجموعات يف العمل للحد من الختالط، كما مت الأخذ 

بقرار العمل عن بعد للمهام التي ل تتطلب التواجد يف العمل.

من جهته، اأو�شح الأمن العام ملنظمة اجلمارك العاملية 

اأق�شام النقل ال�شريع من  اأن مملكة البحرين �شّباقة بتعزيز 

الطلب عن طريق  لزيادة  نظراً  املوظفن  اأعداد  زيادة  خالل 

اأنه فيما يتعلق مبو�شوع  اإىل  الإلكرتونية، منوها  التجارة 

على  تركز  الفرتة  هذه  خالل  الدول  غالبية  فاإن  ال�شترياد، 

اإل  والإغاثة،  والدوائية  الغذائية  الأ�شا�شية  ال�شلع  ا�شترياد 

اأنه يوجد بع�س املواد املهمة والتي لها دور يف حتلية املياه 

وتوليد الطاقة لها اأولوية اأ�شوة باملواد الأ�شا�شية، ل �شيما يف 

الدول التي تقوم با�شترياد مثل تلك املواد.

ويف اخلتام، اأثنى الأمن العام ملنظمة اجلمارك العاملية 

على الإجراءات ال�شتثنائية التي قامت بها مملكة البحرين 

ودول اخلليج، وهو ما يت�شح من خالل الأرقام التي تعك�س 

ال�شيطرة على خطر كورونا.
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جامعة اخلليج العربي ت�ستاأنف الدرا�سة بكل الكليات عرب التعليم عن ُبعد

قّررت  الراهن،  الو�ضع  �ضوء  يف 

كلياتها  بجميع  العربي  اخلليج  جامعة 

النظرية  الدرا�ضة  ا�ضتئناف  وبراجمها 

جامعة  رئي�س  نائب  اأكد  اإذ  اإلكرتونيا، 

اخلليج العربي الدكتور خالد طبارة اأن 

بعد  عن  التعليم  بنظام  بداأت  الدرا�ضة 

املراحل  اجلاري ملختلف  الأ�ضبوع  مطلع 

اإذ  املقرتح،  اجلدول  وح�ضب  تدريجيا. 

والعلوم  الطب  كلية  يف  الدرا�ضة  بداأت 

الطب  يف  دكتور  بربنامج  الطبية 

لل�ضنوات الدرا�ضية من الأوىل اىل الرابعة 

ولل�ضنوات   ،2020 مار�س   22 يوم 

كلية  يف  وال�ضاد�ضة  اخلام�ضة  الدرا�ضية 

والدرا�ضات  الطبية،  والعلوم  الطب 

الطبية  والعلوم  الطب  كليتي  يف  العليا 

العليا  الدرا�ضات  كلية  برامج  وجميع 

يوم الأحد 29 مار�س 2020.

وقد انطلق التدري�س الإلكرتوين عن 

الطبية،  الطب والعلوم  كلية  بعد لطلبة 

لأربعني  درا�ضية  حلقة  اأول  ُعقدت  فقد 

جمموعة من الطلبة يف ال�ضنوات الثالثة 

 Big Blue( والرابعة با�ضتخدام تطبيق

مودل،  من�ضة  خالل  من   )Button
وميكن هذا التطبيق من اجتماع املدر�س 

الع�ضرة يف كل جمموعة من  الطلبة  مع 

خالل البث املرئي وال�ضمعي املبا�ضر.

الطبية  الطب والعلوم  اإذ تتبع كلية 

منهاجا  الطب  يف  دكتور  برنامج  يف 

من  بالدرا�ضة  الطلبة  فيه  يقوم  اإبداعيا 

خالل حل ما يزيد على 90 مع�ضلة طبية 

ال�ضفية )ال�ضنوات 2 و3  خالل املرحلة 

جمموعات  اإىل  الطلبة  ويق�ضم  و4(، 

جمموعة  لكل  طلبة   10 على  تزيد  ل 

يف  املجموعة  بتوجيه  يقوم  دكتور  مع 

اأكادميية  �ضنة  كل  وت�ضمل  نقا�ضاتهم، 

200 طالب )20 جمموعة(.

ويقوم الطلبة يف احللقة الثانية بعد 

من  اكت�ضابه  مت  ما  لعر�س  اأيام  خم�ضة 

معلومات.

العليا  الدرا�ضات  بخ�ضو�س  اأما 

وكلية  الطبيه  والعلوم  الطب  كلية  يف 

منكبون  الأ�ضاتذة  فاإن  العليا،  الدرا�ضات 

تطرح  �ضوف  التي  املناهج  مواد  لإعداد 

من خالل من�ضة مودل، لت�ضل للطلبة يف 

بيوتهم وبلدانهم، علما اأن اجلامعة ت�ضم 

طلبة من جميع دول جمل�س التعاون.

وال�ضاد�ضة  اخلام�ضة  ال�ضنوات  اأما 

مرحلة  وهي  الإكلينيكية(  )املرحلة 

الدرا�ضة العملية يف امل�ضت�ضفيات، فنظرا 

للطلبة  ي�ضمح  ل  اإذ  احلالية،  للظروف 

�ضوف  لذا  امل�ضت�ضفيات،  اإىل  الدخول 

يقت�ضر التدري�س على املقررات النظرية 

اإعداد  من  نف�ضها  التقنية  باتباع  وذلك 

عرو�س للمادة مرئية م�ضموعة.

اإىل ذلك، بداأ املعهد العربي الفرن�ضي 

الإلكرتوين  التدري�س  يف  الأعمال  لإدارة 

من  ال�ضابعة  الدفعة  لطلبة  بعد  عن 

العمال،  اإدارة  يف  املاج�ضتري  برنامج 

تطبيق  خالل  من  املا�ضي،  الأ�ضبوع  منذ 

امل�ضارك  املحا�ضر  قام  اإذ  »زوم«، 

باإلقاء  باري�س  يف  اإ�ضيك  جامعة  من 

دولهم  يف  وهم  للطلبة  حما�ضرته 

املختلفة.

متخ�ض�ضا  فريقا  اجلامعة  ومتتلك 

يف التعلم عن بعد ويف تقنية املعلومات 

املن�ضات،  اإعداد  يف  اأ�ضا�ضيا  دورا  يلعب 

و�ضمان عملها بال�ضكل املطلوب لإي�ضال 

اأع�ضاء  �ضارك  وقد  للطلبة.  املعلومات 

والعلوم  الطب  بكلية  التدري�س  هيئة 

م�ضبقا  العليا  الدرا�ضات  وكلية  الطبية 

والتهياأة  للتدريب  عمل؛  ور�س  عدة  يف 

يف  امل�ضتجدات  اآخر  على  وللتعرف 

 Big Blue( وتطبيق  مودل  من�ضة 

.)Button
وعلى ال�ضعيد ذاته، فقد تقرر تاأجيل 

الختبارات حلني عودة الدرا�ضة للو�ضع 

اإكمال  من  اجلامعة  تتمكن  اإذ  الطبيعي، 

اجلانب العملي من جميع املقرارات.

واجلامعة ملتزمة باتخاذ كل ما من 

�ضاأنه تعوي�س الطلبة عما تتم خ�ضارته 

جميع  خالل  من  ومقررات  وقت  من 

يف  التاأخر  لتقليل  املتاحة؛  الإمكانات 

الطلبة. تخريج 

يعاين من اأمرا�ض وظروف �سحية كامنة.. »ال�سحة«: 

وفاة بحريني يف ال�ستينات م�ساب بفريو�ض كورونا

ا�ستعر�ض م�ساريعه اجلديدة واإجنازاته يف الربع الأول.. »درا�سات«:

اإطالق برنامج تدريبي لتاأهيل قدرات ال�سباب البحثية والبتكارية

يبلغ  بحريني  ملواطن  وفاة  حالة  عن  اأم�س  ال�ضحة  وزارة  اأعلنت 

اإحدى  اأمرا�س وظروف �ضحية كامنة وكان  من العمر 65 عاًما، لديه 

.)19-COVID( احلالت القائمة لفريو�س كورونا

املراكز اخلا�ضة  اإحدى  والرعاية يف  للعالج  املتوفى يخ�ضع  وكان 

عودته  بعد  متخ�ض�س  طبي  طاقم  اإ�ضراف  حتت  والعالج  بالعزل 

للبحرين عرب رحلة غري مبا�ضرة من اإيران عرب مطار البحرين الدويل، 

واأقاربه  اأهله  الفقيد وكافة  لأ�ضرة  تعازيها  الوزارة عن خال�س  معربًة 

لهذا امل�ضاب.

والرعاية  العالج  على  ح�ضل  قد  املتويف  باأن  الوزارة  واأو�ضحت 

املخت�س هو وجميع  الطبي  الفريق  ال�ضاعة من قبل  الالزمة على مدار 

التحاليل  اإجراء  مت  وكذلك  والعالج،  العزل  مراكز  القائمة يف  احلالت 

الالزمة للمتويف ب�ضكل م�ضتمر.

الأخرى  القائمة  للحالت  ال�ضحية  الأو�ضاع  اأن  الوزارة  واأفادت 

م�ضتقرة حالًيا فيما عدا حالتني حتت العناية، وجميعها تخ�ضع للعالج 

املعتمدة  الدولية  والإر�ضادات  الطبية  الربوتوكولت  ح�ضب  والرعاية 

بح�ضب تو�ضيات منظمة ال�ضحة العاملية.

الثالثة ملري�س بحريني بفريو�س  الوفاة تعد  اأن  ومما يجدر ذكره 

كورونا.

مركز  اأمناء  جمل�س  عقد 

ال�ضرتاتيجية  للدرا�ضات  البحرين 

»درا�ضات«  والطاقة  والدولية 

ع�ضر،  الثالث  الدوري  اجتماعه 

برئا�ضة الدكتور ال�ضيخ عبداهلل بن 

املجل�س،  رئي�س  خليفة،  اآل  اأحمد 

الأع�ضاء:  من  كل  وبح�ضور 

والدكتور  اليو�ضع،  اأحمد  الدكتور 

توفيق  وال�ضفري  النا�ضر،  وهيب 

عبدالرحمن  والدكتور  املن�ضور، 

والدكتور  جواهري،  عبداحل�ضني 

قتادة  جانب  اإىل  الفا�ضل،  خليفة 

زمان املدير التنفيذي للمركز.

رفع  الجتماع،  بداية  ويف 

الأمناء،  جمل�س  واأع�ضاء  رئي�س 

والعرفان  المتنان  اآيات  اأ�ضمى 

اجلاللة  �ضاحب  ح�ضرة  ملقام 

خليفة  اآل  عي�ضى  بن  حمد  امللك 

به  ملا يحظى  املفدى،  البالد  عاهل 

البحث العلمي واملناخ الفكري يف 

البحرين من عناية فائقة ورعاية 

مبنا�ضبة  وذلك  �ضامية،  ملكية 

احتفالية  »درا�ضات«  مركز  تنظيم 

على  �ضنوات  ع�ضر  مرور  بذكرى 

تاأ�ض�ضيه. 

واأعرب الدكتور ال�ضيخ عبداهلل 

بن اأحمد اآل خليفة عن بالغ العتزاز 

اأحمد  بن  خالد  لل�ضيخ  والتقدير 

امللكي،  الديوان  وزير  خليفة  اآل 

املركز  احتفالية  برعاية  لتف�ضله 

التاأ�ضي�س  من  »عقد  �ضعار  حتت 

اإىل  الروؤية  من  والإجنازات.. 

ودعم  مب�ضاهمات  م�ضيًدا  الواقع« 

راأ�ضهم  وعلى  »درا�ضات«  �ضركاء 

و�ضركة  العمل »متكني«،  �ضندوق 

البرتوكيماويات  ل�ضناعة  اخلليج 

»جيبك«، ومثمنا بجزيل ال�ضكر كل 

من قدم التهاين والإ�ضادات للمركز 

البحرين  داخل  من  املنا�ضبة  بهذه 

وخارجها.

ناق�س  الجتماع،  وخالل 

املو�ضوعات  الأمناء،  جمل�س 

الأعمال،  جدول  على  وامل�ضاريع 

الأول  الربع  اإجنازه خالل  وما مت 

من العام اجلاري.

الأمناء  جمل�س  واأعرب 

والعرفان،  التقدير  عظيم  عن 

واحلكيمة  ال�ضامية  للتوجيهات 

عاهل  اجلاللة  �ضاحب  حل�ضرة 

فريو�س  ملكافحة  املفدى،  البالد 

منوًها  امل�ضتجد،  »كورونا« 

والفعالة  احلثيثة  بامل�ضاعي 

التي  النبيلة،  الإن�ضانية  واجلهود 

امللكي  ال�ضمو  �ضاحب  يقودها 

خليفة  اآل  حمد  بن  �ضلمان  الأمري 

الأعلى  القائد  نائب  العهد  ويل 

جمل�س  لرئي�س  الأول  النائب 

الوزراء، يف هذا ال�ضاأن.

ال�ضيخ عبداهلل  الدكتور  واأعلن 

مركز  اأن  خليفة،  اآل  اأحمد  بن 

ا�ضتطالعا  يجري  »درا�ضات« 

مع  املواطنني  تعامل  حول  للراأي 

اإىل  بالإ�ضافة  العاملي،  الوباء  هذا 

قيا�س م�ضتوى الر�ضا العام جتاه 

احلكومية  والتدابري  الإجراءات 

اجلارية، بهدف دعم جهود الفريق 

الفريو�س،  ملكافحة  الوطني 

يف  م�ضتمر  املركز  اأن  مو�ضحا 

تنفيذ اأن�ضطته املدرجة على اأجندة 

مع  املقبلة،  الفرتة  خالل  اأعماله 

الإجراءات الحرتازية  اتخاذ كافة 

والوقائية املقررة.

اإىل  التهنئة  املجل�س  وقدم 

اأحمد  بن  عبداهلل  ال�ضيخ  الدكتور 

اختياره  مبنا�ضبة  خليفة،  اآل 

ال�ضت�ضاري  املجل�س  لع�ضوية 

 T20 الفكر  ملجموعة  الأعلى 

الع�ضرين.  جمموعة  بقمة  املعنية 

خليفة  الدكتور  املجل�س  هناأ  كما 

تعيينه  مبنا�ضبة  الفا�ضل،  علي 

امل�ضاعد  العام  الأمني  من�ضب  يف 

والقانونية  الت�ضريعية  لل�ضوؤون 

اخلليج  لدول  التعاون  مبجل�س 

العربية.

لفعاليات  دعمه  املجل�س  واأكد 

رفد  اإىل  الرامية  »درا�ضات« 

يف  منوًها  الوطنية،  املبادرات 

اأول  اإ�ضادة الفريق  اإىل  هذا ال�ضدد 

اآل خليفة  ال�ضيخ را�ضد بن عبداهلل 

وزير الداخلية، خالل لقائه رئي�س 

وم�ضاهمات  بدور  الأمناء،  جمل�س 

مبادرات  تنفيذ  جمال  يف  املركز 

النتماء  لتعزيز  الوطنية  اخلطة 

الوطني وتر�ضيخ قيم املواطنة.

الأمناء  جمل�س  رئي�س  واأ�ضار 

مراكز  تقييم  جلنة  رئي�س  نائب 

اختتام  اإىل  احلكومية،  اخلدمة 

للجهات  امليدانية  زياراتها  اللجنة 

اخلدمية احلا�ضلة على الت�ضنيف 

الذهبي«  »الدرع  الذهبي، وتعليق 

اأعلى  وفق  اخلدمة  لتقدميها 

حظيت  والتي  اجلودة،  معايري 

بتكرمي من �ضمو ويل العهد �ضمن 

برنامج »تقييم2«. 

ال�ضيخ  الدكتور  اأو�ضح 

ب�ضدد  املركز  اأن  اأحمد  بن  عبداهلل 

لتاأهيل  تدريبي  برنامج  اإطالق 

قدرات ال�ضباب، وتطوير مهاراتهم 

والإبتكارية،  والتطبيقية  البحثية 

�ضمو  ملبادرة  وتنفيًذا  تفاعالً 

اآل خليفة،  بن حمد  نا�ضر  ال�ضيخ 

ممثل جاللة امللك لالأعمال اخلريية 

الأمن  م�ضت�ضار  ال�ضباب،  و�ضوؤون 

الأعلى  املجل�س  رئي�س  الوطني، 

باطالق  والريا�ضة،  لل�ضباب 

مبادرات  كاأحد  »فر�س«  برنامج 

القطاع  الوطني لتطوير  الربنامج 

ال�ضبابي والريا�ضي »ا�ضتجابة«.

جمل�س  رئي�س  ا�ضتعر�س 

اجلل�ضة  يف  م�ضاركته  الأمناء، 

احلوارية بعنوان »قراءة يف كتاب 

مملكة  يف  الت�ضريعية  النه�ضة 

عاما  ع�ضرين  خالل  البحرين 

اأقيمت  والتي   ،»2019-1999

النواب،  جمل�س  رئي�ضة  برعاية 

بعنوان  عمل  ورقة  قدم  حيث 

يف  ودورها  املتخ�ض�ضة  »املراكز 

دعم النه�ضة الت�ضريعية«.

واأطلع الدكتور ال�ضيخ عبداهلل 

املجل�س  خليفة،  اآل  اأحمد  بن 

املنتدى  اأعمال  يف  م�ضاركته  على 

احل�ضري العاملي العا�ضر، مبدينة 

اأبوظبي.
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تنفيًذا لقرار اللجنة التن�سيقية برئا�سة ويل العهد 

اخلروج من املنزل للعمل اأو امل�ست�سفيات اأو �سراء االأدوية واالحتياجات ال�سرورية

وزارة الداخلية:

اللجنة  لقرارات  تنفيًذا 

�صاحب  برئا�صة  التن�صيقية 

�صلمان  الأمري  امللكي  ال�صمو 

العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد  بن 

النائب  الأعلى  القائد  نائب 

الوزراء  جمل�س  لرئي�س  الأول 

الإجراءات  مع  ومتا�صًيا  له، 

الحرتازية املتخذة لحتواء فريو�س كورونا 

)COVID-19( ومنع انت�صاره.

وتطبيًقا ملنع التجمعات لأكرث من خم�صة 

اأ�صخا�س يف الأماكن العامة حماية للمجتمع، 

فاإن وزارة الداخلية تدعو اإىل مراعاة الأمور 

التالية:

اأو  للعمل  للتحرك  املنزل  من  - اخلروج 

اأو  للم�صت�صفيات  الذهاب  اأو  الأدوية  �صراء 

ل�صراء الحتياجات املعي�صية ال�صرورية.

اأثناء  العتبار  يف  الأخذ   -

ممار�صة الريا�صة يف الطرقات 

العامة اأن تكون ب�صكل فردي 

ترك  مراعاة  مع  ثنائي  اأو 

الأفراد،  بني  كافية  م�صافة 

الأطفال  ا�صطحاب  عدم  مع 

و�صغار ال�صن.

اأو  التجمع  عدم   -

ويف  املنازل  اأمام  اجللو�س 

الطرقات العامة لأكرث من 5 اأ�صخا�س.

- منع التجمعات باملتنزهات وال�صواحل 

العامة.

اأثناء  الوقائية  بالتدابري  اللتزام   -

اللقاءات العائلية والجتماعية، وي�صمل ذلك 

تقت�صر  اأن  وعلى  والعزاء  الأفراح  منا�صبات 

مرا�صم الت�صييع للجنائز على الأقارب.

الجتماعي  التباعد  بتعليمات  اللتزام   -

ترك  على  واحلر�س  النتظار  �صفوف  يف 

الت�صوق  مراكز  عن مرت( يف  تقل  )ل  م�صافة 

انتظار  ونقاط  العامة  اخلدمات  واأماكن 

على  عملهم  مواقع  واإىل  من  العمال  تو�صيل 

�صبيل املثال.

- ال�صتفادة من اأنظمة طلب الحتياجات 

التو�صيل  خدمات  عرب  املنزلية  وامل�صرتيات 

اإىل املنازل.

كافة  بذل  على  الداخلية  وزارة  وتوؤكد 

على  املحافظة  اأجل  من  والإجراءات  اجلهود 

الأمر ل  املواطنني واملقيمني، واأن هذا  �صالمة 

يتحقق اإل بتعاون وتكاتف اجلميع يف اللتزام 

بهذا  ال�صادرة  والإر�صادات  التعليمات  بتلك 

تفّهم  تامة من  ثقة  الوزارة على  واأن  ال�صاأن، 

املواطنني واملقيمني لتلك التدابري وا�صتجابتهم 

�صت�صهم  والتي  والن�صائح،  الإر�صادات  لتلك 

باإذن اهلل يف اإجناح جهود الدولة يف احلد من 

البحرين  اهلل  انت�صار فريو�س كورونا. حفظ 

و�صعبها من كل �صوء ومكروه.

م���ن���ع ال���ت���ج���م���ع���ات ب���امل���ت���ن���زه���ات وال���������س����واح����ل وات�����خ�����اذ ال����ت����داب����ر ال���وق���ائ���ي���ة ب����ال����ل����ق����اءات ال��ع��ائ��ل��ي��ة

خلف: حتويل خدمتني يف مركز خدمة العمالء اإلكرتونًيا

ومنع  لحتواء  الوطنية  اجلهود  �صمن 

19(؛  )كوفيد  كورونا  فريو�س  انت�صار 

البلديات  و�صوؤون  الأ�صغال  وزير  ك�صف 

بن  ع�صام  املهند�س  العمراين  والتخطيط 

عبداهلل خلف عن حتويل خدمتني تقدمان يف 

اإىل النظام  مركز خدمة العمالء بالبلديات، 

الإلكرتوين للح�صول على اخلدمة.

باإمكان  اأنه  خلف  الوزير  وبنّي   

التقدم  العمالء  خدمة  مراكز  يف  املراجعني 

ح�صاب  وفتح  �صكن  اإثبات  �صهادة  بطلب 

اخلدمتني  هاتني  واأن  اإلكرتوين،  بلدي 

منهما  ي�صتفيد  حيث  اإلكرتونيا،  متاحتان 

الكثري من املراجعني ب�صكل يومي يف مراكز 

خدمة العمالء، واإجنازها اإلكرتونيا، ودون 

احلاجة للح�صور �صخ�صيا للمركز.

 واأكد »اأن العمل جاٍر يف الوقت نف�صه 

مراكز  يف  املقدمة  اخلدمات  جميع  لإ�صافة 

للنظام  البلديات  يف  العمالء  خدمات 

التحول  هذا  اإجناز  يتم  واأن  الإلكرتوين، 

ب�صكل كامل خالل الفرتة القليلة املقبلة من 

خالل ربط هذه اخلدمات باملكاتب اخللفية 

اإجنازها دون احلاجة  اإلكرتونيا مبا يتيح 

للح�صور اإىل املركز«.

اللكرتوين  التحول  اأن  خلف  وبنّي   

املواطنني  �صحة  على  للحفاظ  يهدف 

ذات  اجلهات  خمتلف  وتعاون  واملقيمني، 

العالقة مبا ي�صهم يف احتواء ومنع انت�صار 

الفريو�س.

اأكدوا �سهولة ا�ستراد املواد الرئي�سة.. جتار اأغذية:

ال ح���اج���ة لل�ت��ه��اف��ت وال�م���خرون ال�غ�ذائ��ي ك�����اف
م�صطفى ال�صاخوري:

اإن  الأغذية  وموردي  جتار  من  عدد  قال 

و�صعه  يف  لزال  املحلي  الغذائي  املخزون 

املواد  ا�صترياد  �صهولة  موؤكدين  الطبيعي، 

يف  الأمور  عليه  كانت  كما  الأولية  الغذائية 

اأن  اىل  اأي نق�س يذكر، م�صريين  ال�صابق دون 

اقبال النا�س غري املتعقل ل�صراء املواد الغذائية 

لنق�صها  الرئي�صي  ال�صبب  هو  حاجتهم  فوق 

عملية  ت�صري  حني  يف  الأرفف،  من  املحدود 

ال�صترياد ب�صكلها املعتاد دون اأي تغري.

ل�صركة  التنفيذي  الرئي�س  قال  جهته،  من 

لـ»الأيام«:  الدعي�صي  ابراهيم  الدعي�صي  اأبناء 

»اإن امل�صكلة الرئي�صية اكرب من م�صكلة النق�س 

لي�صت  وهي  واللحوم،  الدجاج  منتوجات  يف 

البع�س  اقبال  ب�صبب  وامنا  املورد  من  م�صكلة 

واكرث  كبري  ب�صكل  الغذائية  املواد  �صراء  على 

من احتياجاتهم ماي�صبب نق�صها من الرفف«، 

على  النا�س  تهافت  يتوقف  مل  ما  »اأنه  موؤكدا 

فانه  حاجاتهم؛  من  باكرب  املواد  هذه  �صراء 

اىل  اكرب و�صيتجه  ياأخذ حجًما  الو�صع �صوف 

املجهول، وقد ي�صل املو�صوع اىل انقطاع كثري 

من املواد عن ال�صوق«.

م�صيفا »اأن عملية ا�صترياد املواد الغذائية 

لزالت يف و�صعها الطبيعي جدا دون اي خوف 

يذكر حتى اأن عملية ال�صترياد من ال�صني بداأت 

وعلينا  للخوف  فالداعي  امللحوظ،  بالتعايف 

بالتعقل«.

مدير مبيعات ب�صركة ا�صترياد مواد غذائية 

املبيعات  ان  قال  ا�صمه،  ذكر  اأخرى ف�صل عدم 

�صجلت ارتفاعا ملحوظا خالل الفرتة املا�صية، 

طلباتهم  زيادة  التجار  بع�س  رفع  و�صل  اذ 

وهو  املا�صي،  ال�صبوع  خالل   %300 بن�صبة 

الأمر الذي قد ي�صبب ارتفاًعا يف الأ�صعار، وقال 

لرفع  الفر�صة  »لتعطونا  املجتمع:  خماطبا 

الطلب  زاد  اذا  انتم،  باأيديكم  فالأمر  ال�صعار، 

الأ�صعار  لرفع  التجار  �صيتجه  املنتوج  وقل 

اما  باأيديكم،  والأمر  فر�صة  التجارية  فال�صوق 

قد  اأو  باملرحلة  غذائي  وعي  هناك  يكون  اأن 

تتجه الأمور لرتفاع يف الأ�صعار«. 

بال�صوق  والدجاج  اللحوم  توافر  وحول 

عملية  ان  الدعي�صي  اكد  املقبلة  الفرتة  خالل 

من  »الكامل«  املجمد  للدجاج  ال�صترياد 

اخلارج ت�صري يف و�صعها الطبيعي جدا، ولن 

الخرى  النواع  ان  ال  تاأثري،  اأي  عليه  يكون 

تقل  قد  الدجاج(  و)قطع  الدجاج  ك�صدور 

ال�صحي  الحرتازي  الو�صع  ب�صبب  كمياتها 

التي تتخذه الدول، اذ انها تتطلب عمالً يدوًيا 

اأكرث؛ فامل�صانع اتخذت تدابريها بتقليل اعداد 

�صتتاأثر  وبالتايل  امل�صانع،  داخل  العاملني 

الكميات طبيعيا.

وفيما يخ�س الدجاج املربد »الطازج« اأكد 

اهمها  عدة؛  لعتبارات  تقل  بداأت  الكميات  ان 

اغالق املنافذ، وزيادة الطلب خالل هذه الفرتة 

العربية  اململكة  خ�صو�صا  الدول،  تلك  يف 

بالجراءات  متاأثرة  كذلك  وهي  ال�صعودية، 

الحرتازية التي تعمل بها الدول عامة.

وقف الن�سخة الورقية �سمن تدابر احتواء »كورونا«

»ال�سحة«: اعتماد الرتاخي�ص االإلكرتونية لالأدوية املخدرة

موؤكدة �سرورة االلتزام باإجراءات العزل كافة.. »النيابة«: 

الت�سدي الفوري ملخالفي قرار غلق املحال ومنع التجمعات

مكتب العالج باخلارج يدعو املراجعني

اإىل التوا�سل عرب الهاتف اأو الربيد االإلكرتوين

ومنع  لحتواء  الوقائية  والتدابري  الحرتازية  الإجراءات  كافة  تعزيز  مع  متا�صًيا 

�صمان  على  ا  وحر�صً البحرين،  مبملكة   )19-COVID( كورونا  فريو�س  انت�صار 

الن�صخة  اإ�صدار  توقف  عن  ال�صحة  وزارة  تعلن  واملوظفني،  املراجعني  جميع  �صالمة 

العقلية  واملوؤثرات  املخدرة  الأدوية  مراقبة  بق�صم  الرتاخي�س  اأنواع  كافة  الورقية من 

وال�صالئف واعتماد الن�صخة الإلكرتونية من الرتاخي�س املعتمدة وذلك بح�صب النظام 

الآتي:

اجلمركي  والت�صليم  والنقل  والت�صدير  ال�صترياد  برتاخي�س  يتعلق  فيما  اأولً: 

ا�صتالم  عن  موؤقًتا  التوقف  يتم  �صوف  وال�صالئف  العقلية  واملوؤثرات  املخدرة  للمواد 

اآخر،  اإ�صعار  للرقابة وحتى  اخلا�صعة  بالأدوية  اخلا�صة  والو�صفات  ال�صجالت  كافة 

اإر�صال ن�صخة من  الـ»DUR«، و�صيتم  برنامج  الطلبات من خالل  تقدمي  اأن يتم  على 

الرتاخي�س املنجزة واملعتمدة عرب الربيد الإلكرتوين.

الـ»DUR« حتى حينه، �صيتم  يتم ربطها بربنامج  التي مل  للجهات  بالن�صبة  اأما 

ا�صتالم الطلبات عرب الربيد الإلكرتوين cunp@health.gov.bh، حيث �صيتم اإر�صال 

بعد  وذلك  الإلكرتوين،  الربيد  عرب  واملعتمدة  املنجزة  الرتاخي�س  من  معتمدة  ن�صخة 

�صداد قيمة الرتخي�س، حيث �صيتم اإر�صال اإ�صعار الدفع عرب الربيد الإلكرتوين.

اجلمركي  والت�صليم  والنقل  والت�صدير  ال�صترياد  لرتاخي�س  بالن�صبة  اأما  ثانًيا: 

الآتي:  الإلكرتوين  الربيد  عرب  طلباتهم  ا�صتالم  �صيتم  الدوائية.  غري  لل�صالئف 

.chemicalmoh@sce.gov.bh
من  معتمدة  ن�صخة  اإر�صال  �صيتم  باأنه  ال�صدد  هذا  يف  ال�صحة  وزارة  وُتفيد 

اإر�صال  �صيتم  الرتخي�س، حيث  قيمة  �صداد  بعد  وذلك  واملعتمدة،  املنجزة  الرتاخي�س 

ا عرب الربيد الإلكرتوين. اإ�صعار الدفع اأي�صً

يف اإطار اجلهود احلثيثة املبذولة للحد من انت�صار فريو�س كرونا، مت عقد اجتماع 

اأحمد  النيابة العامة وم�صوؤويل وزارة ال�صحة بح�صور امل�صت�صار الدكتور  تن�صيقي بني 

احلمادي القائم باأعمال املحامي العام الأول.

وقد تناول الجتماع و�صع اآلية حمددة لنظام تكاملي فيما بني النيابة العامة ووزارة 

ال�صحة يكون كفيالً مبكافحة انت�صار ذلك املر�س، من خالل التاأكيد على �صرورة اللتزام 

بجميع الإجراءات املفرو�صة لعزل امل�صابني، وامل�صتبه يف اإ�صابتهم بذلك املر�س، وغريها 

من الإجراءات املتخذة للحد من انت�صار هذا املر�س، وبخا�صة تلك املتعلقة بغلق املحال 

العامة واحلد من التجمعات.

وخالل الجتماع مت حتديد ال�صوابط واملتطلبات القانونية الواجب ا�صتيفاوؤها فيما 

يتم حتريره من حما�صر ملخالفة الإجراءات املقررة للحد من انت�صار هذا املر�س.

وب�صورة  الفوري  الت�صدي  العامة  النيابة  عزم  على  بالتاأكيد  الجتماع  اختتم  وقد 

حا�صمة ملن يخالف تلك الإجراءات اأو يعيقها باأية كيفية كانت، ملا ميثله ذلك من انتهاك 

املجتمع  اإىل حماية  تهدف  التي  الحرتازية  والإجراءات  العامة،  ال�صحة  قانون  لأحكام 

و�صمان �صالمته.

كورونا  فريو�س  انت�صار  ومنع  لحتواء  املتخذة  الحرتازية  الجراءات  مع  متا�صًيا 

)COVID-19(، دعا مكتب العالج باخلارج بوزارة ال�صحة كافة املراجعني الأفا�صل اإىل 

التوا�صل مع املكتب، من خالل قنوات التوا�صل املخ�ص�صة والتابعة للمكتب، وذلك خالل 

فرتة الدوام الر�صمي، على الأرقام التالية: 17282610، 17282615 وعرب عناوين 

الربيد اللكرتوين:..

 FSalem1@health.gov.bh - Asultan3@health.gov.bh

وزير الأ�شغال

»االأعلى للق�ساء«: تطبيق

 العمل عن ُبعد لالأمهات العامالت

غلق م�سارين ل�سيانة

 فوا�سل كوبري �سارع ال�سيخ �سلمان

تنفيذاً لتوجيهات ح�صرة �صاحب اجلاللة امللك حمد بن 

العمل  املفدى بتطبيق نظام  البالد  اآل خليفة عاهل  عي�صى 

من املنزل لالأم العاملة يف اجلهات املخت�صة باحلكومة يف 

من  وتقديرا  احلكومية،  واملوؤ�ص�صات  والهيئات  الوزارات 

جاللته جلهود املراأة البحرينية يف جميع املجالت.

�صرح القا�صي علي اأحمد الكعبي الأمني العام للمجل�س 

للمراأة  املنزل  من  العمل  تطبيق  بدء  عن  للق�صاء،  الأعلى 

ا�صتجابة  وذلك  للق�صاء؛  الأعلى  املجل�س  يف  العاملة 

امللكية  التوجيهات  مثمنا  املفدى،  البالد  عاهل  لتوجيهات 

فريو�س  لحتواء  الراهنة  امل�صتجدات  ظل  يف  ال�صامية، 

حتقيًقا  املتاحة  الحرتازية  بال�صبل  )كوفيد19(  كورونا 

لال�صتقرار الأ�صري والنف�صي يف املجتمع البحريني.

والتخطيط  البلديات  و�صوؤون  الأ�صغال  وزارة  اأعلنت 

بوزارة  للمرور  العامة  الإدارة  مع  وبالتن�صيق  العمراين، 

ال�صيخ  �صارع  فوا�صل كوبري  اأعمال �صيانة  اأن  الداخلية، 

للمرور  والأو�صط  الأي�صر  امل�صار  غلق  ت�صتدعي  �صلمان 

ال�صيخ  �صارع  من  القادم  املنعطف  وغلق  �صمالً،  املتجه 

عي�صى بن �صلمان املوؤدي اإىل �صارع ال�صيخ �صلمان باجتاه 

منطقة ال�صهلة.

اليوم  من  �صيبداأ  املذكور  املوقع  العمل يف  ان  وقالت   

الثالثاء ال�صاعة 11 م�صاًء اإىل يوم اجلمعة القادم ال�صاعة 

5 �صباًحا.
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حظر التجول.. اإجازة للهيئات التعليمية.. وت�ضحيح اأو�ضاع العمالة 

النواب ميرر 10 مقرتحات من اأ�ضل 11 ب�ضاأن فايرو�س »كورونا«

قال النائي ه�شام الع�شريي اإن موقف التجار خمجل، واأن الأزمة التي 

�شخ  واجبهم  ومن  ال�شعب،  مع  يقفوا  اأن  منهم  تتطلب  البحرين  بها  متر 

اأموال ملحاربة هذه الأزمة وم�شاندة احلكومة، وعليهم اأن يعطوا البحرين 

مثلما اأعطتهم.

�شندوق  اإن�شاء  ب�شاأن  برغبة  القرتاح  ب�شاأن  مداخلته  يف  ذلك  جاء 

تكافلي يخت�ص بجمع امل�شاهمات والتربعات من رجال الأعمال وال�شركات 

الوطنية والبنوك والأفراد باملجتمع البحريني، ويكون خم�ش�شا للجهود 

املبذولة ملكافحة ومنع انت�شار فريو�ص كورونا والكوارث الأخرى بحيث 

تقوم باإن�شائه احلكومة وي�شهم فيه جميع فئات املجتمع من اأجل ال�شيطرة 

وامل�شاهمة  بالك�شف  اخلا�شة  واملعدات  الأجهزة  ل�شراء  الوباء،  هذا  على 

جتاوز  ومت  طبيعتها  اإىل  الأمور  عادت  حال  ويف  العالج،  مب�شروفات 

للكوارث  الوطنية  اللجنة  اإىل  املبالغ  هذه  حتويل  يتم  الراهنة  الأو�شاع 

لإعداد اخلطط الالزمة لأي طارئ متر به مملكة البحرين

واأن  الرجال،  معادن  تبني  املحن  اإن  ا�شحاقي  النائب علي  قال  بدوره، 

لاللتفاف  بحاجة  ونحن  الأزمة،  احتواء  عاتقه  على  اأخذ  العهد  ويل  �شمو 

حول احلكومة، اإل اأن جتارنا يكتفون مبطالبة احلكومة بدفع تعوي�شات 

لهم.

غامن البوعينني

علي ا�سحاقي

حممد العبا�سي

�شارة جنيب:

اأم�ص  يوم  عقدت  التي  جل�شته  خالل  النواب  جمل�ص  وافق 

»الثالثاء« على 10 من اأ�شل 11 اقرتاًحا مرتبطة بفايرو�ص»كورونا«، 

اأ�شوة  اإجازة  التعليمية  الهيئة  ومنح  اجلزئي،  التجول  حظر  اأبرزها 

ومكافاأة  للموظفني  ت�شجيعية  عالوة  �شرف  اإىل  بالإ�شافة  بالطلبة، 

الوطنية ملكافحة  العاملة �شمن احلملة  للمتطوعني، والكوادر  خا�شة 

ب�شاأن  ومقرتح  الأمامية،  ال�شفوف  يف  والعاملني  كورونا  فريو�ص 

جميع  وحتويل  بتفعيل  املختلفة  اخلدمية  واجلهات  الوزارات  قيام 

اإلكرتونية، و�شمول  اإىل خدمات  املقدمة للجمهور  اخلدمات احلكومية 

والهيئات  ال�شركات  يف  العاملة  لالأم  املنزل  من  العمل  نظام  تطبيق 

رف�ص  مت  فيما   ،%50 ن�شبة  الدولة  فيها  متتلك  التي  واملوؤ�ش�شات 

الورقية  واملجالت  ال�شحف  وتداول  اإ�شدار  وقف  ب�شاأن  اقرتاح 

فايرو�ص كورونا. للحماية من 

تطوير �ضقق »ال�ضناب�س« 

وطلبات »االحتياجات اخلا�ضة« بعني االعتبار

احلمر  با�شم  الإ�شكان  وزير  اأكد 

ذوي  بطلبات  املتعلقة  الإح�شائية  اأن 

بعني  توؤخذ  والتي  اخلا�شة  الحتياجات 

خا�ص  ب�شكل  نتعامل  ونحن  العتبار، 

وفق مواد القانون مع طلبات هذه الفئة.

�شوؤال  على  له  رٍد  يف  ذلك  جاء 

الطالبات  ب�شاأن  ال�شالح  ممدوح  للنائب 

وقد  العا�شمة،  ثالثة  يف  الإ�شكانية 

ال�شقق  �شيانة  اأن  اإىل  الأخري  اأ�شار 

ثالثة  بالدائرة  تقع  التي  الإ�شكانية 

مكلف  اأمر  يعترب  العا�شمة  مبحافظة 

عقارًيا،  راقية  تعترب  املنطقة  واأن  جًدا، 

واعدة  فر�شة  تعترب  ال�شقق  بناء  واإعادة 

اأن  بدوره  الوزير  ليوؤكد  اإيجابي،  واأمر 

متثل  كانت  العا�شمة  ثالثة  يف  ال�شقق 

العمودي،  لالمتداد  الأوىل  التجربة 

للتمليك،  و7  للتاأجري  بناية   37 وهناك 

التجربة  هذه  من  البحرين  ا�شتفادت  وقد 

الن�شاط، و�شن�شع هذه  وتو�شعت يف هذا 

التي  امل�شتقبلية  م�شاريعنا  �شمن  ال�شقق 

لالمتداد  ال�شابع  اجليل  �شمن  تندرج 

العمودي.

غامن البوعينني: ال توظيف 

باحلكومة للمتقاعدين اختيارًيا

ال�شورى  جمل�شي  �شوؤون  وزير  اأكد 

اإعادة  اأنه مل يتم  والنواب غامن البوعينني 

اأي من املتقاعدين اختيارًيا للعمل، وهناك 

الإجراءات  بتنفيذ  يتعلق  فيما  التزام 

م�شرًيا  املايل،  التوازن  بتحقيق  املرتبطة 

التي  الظروف  رغم  باأنه  ثقة  على  اأنه  اإىل 

لن�شابها  الأمور  �شتعود  البحرين  اأ�شابت 

ال�شحيح واأف�شل مما كانت عليه.

النائب  �شوؤال  على  ره  يف  ذلك  جاء 

موظفني  وجود  حول  الع�شريي  اإبراهيم 

اإعادة  مت  اختيارًيا  تقاعدوا  الذين  من 

احلكومية  اجلهات  قبل  من  معهم  التعاقد 

اأ�شار  وقد  العقود،  بنظام  منا�شب  ل�شغل 

قدم  الختياري  التقاعد  اأن  اإىل  الع�شريي 

عدم  ا�شرتط  لكن  املميزات،  من  جمموعة 

باأي  اإىل اخلدمة احلكومية  رجوع املوظف 

جزئي،  اأو  كلي  �شواء  التقاعد  من  نوع 

خدميتني  لوزارتني  ت�شريحان  وهناك 

اختيارًيا  تقاعدوا  مبن  ال�شتعانة  ب�شاأن 

النق�ص. ل�شد 

بعد اأخٍذ وجذب بني النواب، �شوت الأغلبية باملوافقة 

على تعديل املادة )137( من املر�شوم بقانون رقم )54( 

النواب  ملجل�ص  الداخلية  الالئحة  ب�شاأن   2002 ل�شنة 

ب�شاأن عدد ال�شئلة التي يجوز للع�شو اأن يقدمها، ليكون 

النعقاد  دور  خالل  �شوؤالً  ع�شر  اثني  لها  الأق�شى  احلد 

الواحد، بدلً من �شوؤال واحد �شهرًيا.

اتباع  اإن  البحراين  حممود  النائب  قال  ذلك،  وحول 

حتويل  �شاأنه  من  الدقيقة،  املعلومات  وتوفري  ال�شفافية 

الأ�شئلة الربملانية من كمية اإىل نوعية.

واأ�شار النائب الثاين لرئي�ص جمل�ص النواب علي زايد 

هذا  لكن  النائب  �شالحيات  لتو�شيع  حاجة  هناك  اأن  اإىل 

املجل�ص  باإمكان  كان  اإذ  عما  مت�شائالً  فيه،  مبالغ  الأمر 

اأغلبها  تكون  والتي  ال�شئلة،  من  الهائل  الكم  هذا  احتواء 

مكررة، معترًبا التعديل »ترف ت�شريعي«.

الت�شريعية  ال�شوؤون  جلنة  رئي�ص  اأو�شح  وبدوره، 

بتوجيه  ملزم  النائب غري  اأن  العبا�شي  والقانونية حممد 

يف  الأ�شئلة  كل  تناق�ص  اأن  ال�شروري  من  ولي�ص  �شوؤال، 

معينة  اأجوبة  اأن  يبحث  النواب  من  والعديد  املجل�ص، 

لي�شتخدمها لتفعيل اأدوات اأخرى، كما اأن التعديل ل يلزم 

النائب بتوجيه �شوؤال«.

ــادة  زي مــع  العامر:»نحن  اأحــمــد  النائب  وقــال 

بوحمود  حممد  النائب  علق  حني  يف  ال�شالحيات«، 

واأ�شاف  امللح«،  ينق�شها  والأجوبة  ناعمة،  باأن»الأ�شئلة 

اأجوبة  اأغلب  ــاأن  ب عليهم  النفيعي  اإبراهيم  النائب 

احلكومة»كوبي – بي�شت«.

من جانبه، قال النائب خالد بوعنق اإن بع�ص النواب 

يف  رغبتهم  م�شتغرًبا  ــوزراء،  ال م�شاعر  على  يخافون 

تقلي�ص �شالحياتهم، وم�شيًفا»نحن ننتظر بداية كل �شهر 

لرنفع اأ�شئلتنا، نريد من املجل�ص وقفة رجل واحد«.

الأ�شئلة  اعتربت  فقد  عبدالأمري  زينب  النائب  اأما 

الوقت  ويف  بالوزارة،  ال�شعف  ملكامن  اإ�شارة  النيابية 

رد  من  ا�شتغربها  عدم  احلايكي  كلثم  النائب  اأبدت  الذي 

احلكومة، علقت»ردود الزمالء مو�شع ا�شتغراب، بب�شاطة 

ميكن للنائب األ ي�شاأل اإذا مل يكن يرغب بذلك«.

ب�شوؤال خالل  تقدم  اأنه  ال�شالح  النائب ممدوح  وذكر 

اإ�شقاطه، وذلك بخالف ما متت الإ�شارة  الدور ال�شابق مت 

متت  ما  �شحيح  غري  اأنه  وموؤكًدا  النقا�ص،  خالل  اإليه 

الإ�شارة اإليه ب�شاأن عدم �شقوط اأي �شوؤال.

ال����واح����د االن�����ع�����ق�����اد  دور  خ�������ال  ل���ل���ن���ائ���ب  ��������ض�������وؤاالً   12
النواب يتم�ضكون مبنح الرجل

االأرمل معا�س زوجته املتوفاة

التم�سك  على  باملوافقة  النواب  �سوت 

تعديل  ب�ساأن  ال�سابق  املجل�س  بقرار 

االجتماعي  التاأمني  قانون  اأحكام  بع�س 

ل�سنة   )24( رقم  باملر�سوم  ال�سادر 

املتوفاة  املراأة  زوج  مينح  والذي   ،1986
احلق يف احل�سول على معا�سها التقاعدي 

قال  اأن  بعد  وذلك  امل�ساواة،  ملبداأ  تطبيًقا 

ال�سالح  ممدوح  اخلدمات  جلنة  رئي�س 

اأن  يجب  واأنه  نقا�ًسا،  اأ�سبع  املو�سوع  اإن 

يقت�سر االإجراء على الت�سويت، كما �سوت 

قانون  م�سروع  على  باملوافقة  االأع�ساء 

العقارات من  اإيجار  قانون  اأحكام  بتعديل 

دون مناق�سة. 

احلظر »�ضرورة« واالأجانب

»خطر«.. وتاأجيل اأق�ضاط »االإ�ضكان«

املقرتح  على  النواب  جمل�ص  وافق 

املرافق  رئي�ص جلنة  من  كل  به  تقدم  الذي 

النائب  النواب  مبجل�ص  والبيئة  العامة 

املالية  اللجنة  ورئي�ص  الكوهجي  حمد 

فر�ص  ب�شاأن  ال�شلوم  اأحمد  والقت�شادية 

حظر جتول جزئي.

من  الكثري  اتخاذ  مت  اإنه  ال�شلوم  وقال 

التدابري، لكن يف الواقع هناك اأ�شخا�ص لي�ص 

لديهم وعي، وباتوا يتجمعون يف ال�شواحل 

وبالتايل  وغريها،  ومزارع  والأ�شواق 

بني  التوا�شل  لتقليل  جزئي  حظر  اقرتحنا 

النا�ص، وتقليل انت�شار العدوى بني النا�ص.

النواب  �شوت  مت�شل،  �شياق  ويف 

باملوافقة على مقرتح منح العمالة ال�شائبة 

القانوين  غري  اأو�شاعهم  لت�شحيح  مهلة 

والذي  كورونا،  فايرو�ص  انت�شار  ملنع 

اأن  ب�شاأنه  بوحمود  حممد  النائب  اأو�شح 

ال�شائبة  العمالة  انت�شار  لحظ  اجلميع 

ال�شحية،  بالتعليمات  التزامهم  وعدم 

اأن:»العمالة  املالكي  با�شم  النائب  اأكد  فيما 

املخالفة متثل خطًرا م�شاعًفا اليوم، ويجب 

تفعيل جلنة م�شرتكة ت�شم اجلهات املعنية 

لت�شحيح اأو�شاعهم، اإذ اأن انتقالهم امل�شتمر 

و�شي�شبب  الفايرو�ص،  لنت�شار  �شيوؤدي 

التهديد  ميثلون  اأنهم  اإذ  �شحية،  كارثة 

الأكرب حالًيا«.

ومن بني املوا�شيع التي ناق�شها النواب، 

والذي مت الت�شويت عليه مبوافقة الأغلبية 

املواطنني  على  امل�شتحقة  الأق�شاط  تاأجيل 

والق�شاط  وال�شتبدال  التقاعدية  للقرو�ص 

اإ�شحاقي  علي  النائب  ذكر  وقد  ال�شكانية، 

كثرية،  مبادرات  اأن»للحكومة  ال�شاأن  بهذا 

لتخفيف  املقرتح  على  املوافقة  ونتمنى 

الأعباء على املواطنني«.

ا�ضتياء نيابي ب�ضاأن احت�ضاب بنوك ل�»الفوائد« وال جواب عند البوعينني

البنوك  بع�ص  باأن  البناي  عمار  النائب  اأفاد 

الفوائد  الفوائد  باحت�شاب  قــرارات  اأ�ــشــدرت 

�شهور   6 ملدة  القرو�ص  تاأجيل  قرار  على  املرتتبة 

اأنه  مــوؤكــًدا  امللكية،  للتوجيهات  خالًفا  وذلــك 

احلزمة  من  البنوك  ا�شتثناء  احلكومة  على  يجب 

ب�شرف  واإلزامهم  عنها،  الإعالن  مت  التي  املالية 

غري  لأنهم  الكهرباء  فواتري  ودفع  املوظفني  رواتب 

مت�شررين«.

النواب  جمل�ص  لرئي�ص  الأول  النائب  وقال 

مريب،  احلكومة  �شلمان:»�شمت  عبدالنبي 

على  التاأكيد  ومت  املا�شي  اخلمي�ص  معكم  اجتمعنا 

نطالب  ونحن  احت�شابات،  اي  هناك  لي�شت  اأنه 

ال�شورى  اأن رئي�ص �شوؤون جمل�شي  اإل  بتو�شيح«، 

ال�شاأن«. بهذا  لدي جواب  »لي�ص  قال  والنواب 

برغبة  القرتاح  من  كل  على  املجل�ص  ووافق 

تاأجيل  قرار  على  املرتتبة  الفوائد  اإ�شقاط  ب�شاأن 

ب�شاأن  اآخــر  ومقرتح  �شهور،   6 ملدة  القرو�ص 

اأعلنت  التي  والقت�شادية  املالية  احلزمة  اقت�شار 

بحريني  دينار  مليار   4،3 بقيمة  احلكومة  عنها 

لفريو�ص  العاملي  النت�شار  انعكا�شات  ملواجهة 

اخلا�ص  القطاع  وموؤ�ش�شات  �شركات  على  كورونا 

التي  ال�شغر،  ومتناهية  وال�شغرية  املتو�شطة 

بفايرو�ص  الإ�شابة  بحالت  �شلًبا  تاأثرها  يثبت 

كورونا.

الع�ضريي  ينتقد موقف التجار.. 

واإ�ض���ح���اق���ي ي���وؤك����د اأن ال�م���ح���ن ت��ك��ض�ف ال�م�ع����ادن
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خليل علي حيدر

�ضليم م�ضطفى بودبو�س �ضلمان الدو�ضري

كــــــــورونـــــــا 

التحديات والفر�س

لعّل الكتابة ال�صحفية يف زمن الكورونا من 

ال�ّصهل املمتنع، فالكالم يف هذا اجلائحة العاملية 

اإّنه مل يتوّقف منذ اأن بداأ، بل اأخذ  اإْذ  يبدو �صهالً 

ن�صًقا ت�صاعدًيا مع تزايد عدد امل�صابني يف �صتى 

ال�ّصبب  العامل ول يزال. وهو يف احلقيقة  اأنحاء 

اأن  يريد  من  اأمام  قائمة  �صعوبة  �صّكل  الذي 

العامل  قال:  فالكل  املو�صوع،  هذا  براأيه يف  ُيْديل 

وعامل  ال�صيا�صي  وال�صغري،  الكبري  واجلاهل، 

احل�صابات  عن  واأّما  والفنان،  الريا�صي  الدين، 

التوا�صل  ومواقع  الإلكرتونية  واملن�صات 

الجتماعي فحّدث ول حرج... 

حالنا  اإىل  النظر  واأقت�صر يف  �صاأخت�صر،  لذا 

مع هذه اجلائحة العاملية على زوايا اأربع: نقاط 

وكذلك  ال�صعف،  ونقاط  فينا،  الكامنة  القوة 

التحديات التي نواجهها، والفر�ص املمكنة اأمامنا. 

لكّني لن اأغو�ص بكم يف حتليل علمي دقيق، واإمنا 

الفر�ص  على  ُمَرّكًزا  عابرة  مبالحظات  �صاأكتفي 

بالأ�صا�ص.

ال�صعف  جوانب  اأّن  اجلميع  على  يخفى  ل 

اأبرزها  ولعّل  عديدة،  الوباء  هذا  مع  حالنا  يف 

واأو�صحها للجميع عدم تواّفر لقاح اأو م�صاّد لهذا 

الفريو�ص اإىل حّد الآن بالرغم من اجلهود املبذولة 

والتي  والعلوم،  للمعرفة  املنتجة  الدول  يف 

العلمي يف  البحث  دام  ما  رحمتها  �صنبقى حتت 

عاملنا العربي يف ذيل اهتماماتنا، و�صقف الإنفاق 

نعم  امل�صتويات.  اأدنى  يف  العلمي  البحث  على 

الثورة  فال  الب�صرية  �صعف  كورونا  اأظهرت  لقد 

الثورة  ول  العلمية،  الثورة  ول  ال�صناعية، 

ا�صتطاعت  املعلوماتية  الثورة  ول  التكنولوجية، 

الب�صرية، فهذا  حتى اليوم ك�صف هذه الغمة عن 

امليكروب الذي ل ُيرى بالعني املجردة حتّول اإىل 

ل  لكاأنه  حتى  الإن�صان  اأمامه  وت�صاغر  عمالق 

�صيء.

ومن  كثرية،  ا  اأي�صً فهي  القوة  عنا�صر  اأما 

اأبرزها اأّن هرمنا ال�صكاين يف العامل العربي ل يزال 

ثابًتا على حاله، ون�صبة ال�صباب فيه تفوق ن�صبة 

التي تظهر  الوعي  عن حالت  ال�صن، ف�صالً  كبار 

هنا وهناك يف �صتى دولنا العربية والتي يت�صلّل 

وكبارنا  و�صغارنا  �صبابنا  يف  كبري  اأمل  معها 

بالتعليمات  اللتزام  خالل  من  اأطفالنا  وحّتى 

الفردية  املبادرات  من خالل  ة  والن�صائح وخا�صّ

النا�ص  حياة  لتنظيم  التطوعّية  واجلماعية 

وتي�صري املعامالت وم�صاعدة من يحتاج امل�صاعدة 

للعيان يف  الظروف وهو ما جتلّى  يف مثل هذه 

املواطنني  من  امل�صّجلني  عدد  يف  مثالً  البحرين 

فريو�ص  ملقاومة  التطوعية  احلملة  يف  واملقيمني 

كورونا.

اأّما اإذا نظرنا اإىل التحديات فهي عديدة وعلى 

ال�صحّي  التحّدي  امل�صتويات ويف مقّدمتها  جميع 

جميع  لدى  الق�صية  بل  النا�ص،  اأرواح  و�صالمة 

ترتفع  الذي  القومي  الأمن  باب  يف  تدخل  الدول 

بالإ�صافة  اأق�صاها...  اإىل  ال�صتنفار  درجات  فيه 

القت�صادي  التحدي  يربز  ال�صحّي  التحدي  اإىل 

والتعليمي وغريها كثري.

هذه  مع  اليوم  اأمامنا  التي  الفر�ص  اأّما 

اجلائحة فهي اأكرث من اأن حت�صى واأو�صع من اأن 

الكورونا  لقد منحتنا هذه  املقال.  هذا  بها  يحيط 

النظر يف عالقاتنا، يف حياتنا، يف  اإعادة  فر�صة 

قيمنا، يف مبادئنا ويف �صلوكنا... نعم نحن اأمام 

فحني  اأولوياتنا؛  ترتيب  لنعيد  حقيقية  فر�ص 

وعدم  املنزل  يف  البقاء  الكورونا  علينا  تفر�ص 

اجللو�ص يف املقاهي واملطاعم وقاعات ال�صينما... 

فهي تعيدنا اإىل حالة اجتماعية توا�صلية اأ�صيلة 

الأ�صر؛  من  العديد  بني  نادرة  �صارت  ولكنها 

نعم رجعنا اإىل الأ�صل اإىل ما يجب اأن يكون يف 

الأ�صرة  اأفراد  بني  اجتماع  من  ببع�صنا  عالقتنا 

على طعام بيتي »�صحّي« و�صمر وحديث مبا�صر 

دون و�صائط كادت ت�صرقنا من بع�صنا.

فر�صة �صانحة اأخرى وفرتها كورونا ل يجب 

بال�صخ�صيات  عالقتنا  ت�صحيح  هي  تفوتنا،  اأن 

التي نتخذها مثال اأعلى، فمعظم �صبابنا يتلّهفون 

وراء ال�صخ�صيات الريا�صية اأو الفنية فال يكلّون 

ول ميلّون من قراءة اأخبارهم و�صماع ت�صريحاتها 

بحثنا  كورونا  فاجاأتنا  حني  ولكن  وتبادلها... 

وعرفنا  واحلكماء  والعلماء  الأطباء  اأقوال  عن 

وهم  حقا  النجوم  هم  واأنهم  معهم،  احلقيقة  اأّن 

و�صار  الإعالم  اإليهم  التفت  الهداة..  وهم  الأمل 

امتالأت  اأن  بعد  باآرائهم  وي�صتنري  ي�صت�صيفهم 

واأ�صباه  املغنني  من  ودبَّ  هبَّ  مبن  الف�صائيات 

املثقفني. 

ول  معها،  حالنا  بع�ص  وهذا  كورونا،  هذه 

�صّك اأنها �صدة و�صوف تزول بف�صل من اهلل وراأفة 

وامتحان  كربة  امل�صتغفرين..  ال�صاحلني  بعباده 

حكومات  وجماعات،  اأفراًدا  اجلميع،  اأّن  �صك  ل 

ووطنية  واإقليمية  دولية  منظمات  و�صعوبا، 

كل  والكثري...  الكثري  منها  �صيتعلم  وحملية... 

دولية  قرارات  ن�صمع  اأن  ع�صنا،  اإن  نرجوه،  ما 

مثل  تتكّرر  ل  حتى  الأزمة  م�صتوى  يف  ووطنية 

اأبنائنا ومن اأجل اإن�صانية  هذه الأزمات، من اأجل 

تنعم بال�صّحة وال�صالم.

بعيًدا عن هموم... الكورونا! )2-2(

من املقالت التي لفتت نظري يف عدد العربي اجلديد مقال »مت�صائم« عن 

بجامعة  الفل�صفة  اأ�صتاذ  اجل�صمي،  عبداهلل  للدكتور  الغربية  احل�صارة  واقع 

اأبدى  قد  د. اجل�صمي  الأوروبي؟« وكان  التنوير  اأخفق  الكويت بعنوان »ملاذا 

دي�صمرب 2019،  العربي،  العربية،  الثقافية  احلداثة  واقع  من  �صكوكه  كذلك 

وذلك لكرثة احلواجز واملوانع التي جابهتها هذه الثقافة ول تزال تلقاها يف 

املجتمعات العربية والتيارات الأ�صولية الدينية واملت�صددة وغريها.

اأخذ  د. اجل�صمي، »هو  اليوم، يقول  العربي  العامل  اإليه يف  اإن ما نحتاج 

م�صاألة التحديث الثقايف ماأخذ اجلد، لأنه ل ميكن اأن نتطور فكرًيا وح�صارًيا 

املعا�صر، وهذه  العامل  واقع  تتما�صى مع  ل  تقليدية  ثقافات  اأو  ثقافة  يف ظل 

الثقافات هي امل�صوؤولة عن الظواهر ال�صلبية التي نعي�صها، اإذ حتتوي على قيم 

الإق�صاء والع�صبيات والت�صلط، ومهما حاولنا اأن نن�صر اأفكاًرا اأو قيما حداثية، 

ثقافة  اإل من خالل  اأخذت �صكل قوانني، فلن ميكن قبولها وتطبيقها  لو  حتى 

منفتحة متار�ص فيها هذه القيم«.

ونبه د. اجل�صمي اإىل �صرورة التمييز بني الثقافة الرا�صخة وامل�صتمرة يف 

املجتمع، وبني ما ي�صود يف ذلك املجتمع من فكر وعقائد يف مرحلة ما لأ�صباب 

�صيا�صية اأو اقت�صادية، فقال يف نهاية مقاله: »لبد من تاأكيد اأن الثقافة اأقوى 

من الفكر، فهي التي حتت�صنه، وهي نتاج الواقع املادي وقيمها متار�ص يومًيا 

ب�صكل علمي، بينما الفكر هو نتاج العقل وي�صاغ نظرًيا والربط بني اأفكاره يتم 

عقلًيا ل واقعًيا، ويدعو اإىل ما يجب اأن يكون، وكم من فكر اأو اأيديولوجيا خالل 

م�صرية التاريخ ذهبت اأدراج الرياح، بينما ل تزال الثقافات حا�صرة وبع�صها 

منذ اآلف ال�صنني«. )العربي، العدد 733(.

ولكن كيف يرجى ازدهار »احلداثة العربية«، يف حني يقر الأ�صتاذ الفا�صل 

»باإخفاق التنوير الأوروبي«؟.

ثم األي�ص التهجم على هذا التنوير الأوروبي ووليدته »احلداثة العربية«، 

التي ف�صلنا يف توليدها بكامل �صحتها يف العامل العربي ويف البلدان الإ�صالمية، 

ال�صيا�صي  الإ�صالم  واأحزاب  الفكرية جلماعات  والأ�صلحة  الدعاية  اأركان  اأبرز 

منذ فرتة طويلة، وبخا�صة منذ هزمية يونيو 1967، بل قبل ذلك، مع �صدور 

الإ�صالمي  »الفكر  البهي  حممد  د.  وكتاب  اجلندي«،  »اأنور  موؤلفات  بع�ص 

احلديث و�صلته بال�صتعمار الغربي«، الذي توالت طبعاته منذ عام 1957؟.

الغربية،  احل�صارة  واأمرا�ص  التنوير  علل  بع�ص  اإىل  اجل�صمي  د.  ي�صري 

وينتقد بع�ص اأعالم الفكر، ويفتح النار على الراأ�صمالية وال�صرتاكية مًعا.

بداأت خيانة ُمُثل التنوير، يف حتليل د. اجل�صمي، ب�صعود الراأ�صمالية التي 

�صادت قيمها النفعية والإنتاجية املجتمعات الغربية ثم امتدت اإىل العامل من 

النظام  طبيعة  »كانت  قائاًل:  وي�صرح  ذلك،  وال�صتعمار وغري  التجارة  خالل 

الإن�صانية  النزعة  اإجها�ص  يف  �صاهمت  التي  العوامل  اأبرز  اأحد  الراأ�صمايل 

ذات البعد التنويري، فعلى امل�صتوى الوطني مار�ص الراأ�صماليون ال�صتغالل 

فقد  املجتمع،  فئات  الجتماعية احلادة مع  والتفرقة  اأحيانا  والبط�ص  والقمع 

كان العمال يعملون بال حقوق تذكر وباأجور متدنية، وي�صتغلون ب�صكل كبري، 

الجتماعية  الفئات  مع  فالتعامل  املهم�صني،  من  الأخرى  الفئات  مع  واعتربوا 

الدنيا مل يعك�ص النزعة الإن�صانية التي نادت بها النخب املفكرة والفال�صفة يف 

الع�صر احلديث«. 

وي�صيف »وانعك�ص هذا الأمر ب�صكل عن�صري ب�صع غابت عنه اأدنى املعايري 

الإن�صانية يف التعامل مع �صعوب امل�صتعمرات الأوروبية وجتارة الرقيق، حيث 

ونهب  والتجهيل  القمع  عن  ناهيك  الأحيان،  معظم  يف  بوح�صية  التعامل  مت 

امل�صتعمرات بطريقة تفتقر لأدنى املعايري الأخالقية والإن�صانية«.

البارزين،  ومفكريها  قادتها  يف  الغربية  احل�صارة  اجل�صمي  د.  وينتقد 

وي�صري اإىل تناق�صاتهم ال�صلوكية مع ماكانوا يدعون اإليه.

و�صرعان ما طغت على الغرب »النزعة القومية التي غذتها النزعة الوطنية 

للطبقة الراأ�صمالية، وحتولت القومية اإىل العن�صرية و�صاع فيها الإن�صان«. من 

ناحية اأخرى، يهاجم د. اجل�صمي »جون لوك« و»فولتري« و»كانط« قائاًل: »مل 

يطبق النزعة الإن�صانية حتى من �صاغ العديد من اأفكارها مثل بع�ص الفال�صفة، 

فعلى الرغم من �صعي كثري منهم اإىل �صياغة روؤية جديدة لالإن�صانية، ات�صح 

مع الوقت وكاأنها ت�صاغ لالإن�صان الأوروبي فقط.

ات�صاق  التنوير مل يكن فيها  اأبرز رواد  فهناك ممار�صات واأفكار لعدد من 

مع ما كانوا يدعون اإليه، فنجد مثال جون لوك وفولتري اللذين دعا كل منهما 

اإىل رف�ص جتارة الرقيق يف اأمريكا كانا م�صاهمني يف �صركات لتجارة الرقيق، 

وهناك من يعمل منهم يف منازلهم.

بتفوق  يوؤمن  كان  فقد  التنوير،  عن  ال�صهرية  املقالة  �صاحب  كانط،  اأما 

الرجل الأبي�ص على بقية �صعوب العامل التي براأيه ل ميكن اأن تفهم اأو تتطور 

مثلما يفهم.

فال�صفة  بع�ص  اأ�صاع  فقد  اآخر  جانب  ومن  الأبي�ص،  الرجل  ويتطور 

التي  ال�صمولية  باأفكارهم  الإن�صان  ومارك�ص،  هيغل  اأمثال  احلديث،  الع�صر 

طرحوها، ف�صلبوا اإرادته وجعلوه اأ�صري تطورات ل ي�صتطيع اإيقافها اأو الفكاك 

فيها. فالروح املطلقة اأو الإرادة الكلية عند هيغل وقوانني التطور التاريخي 

حلتمية  اإجنازاته  وجريتا  وحريته  الإن�صان  هم�صتا  مارك�ص  عند  للمجتمع 

الفكر  الأفكار ذروة  م�صتقبلية حمددة ل جمال للتمل�ص منها. وقد مثلت تلك 

الفل�صفي يف الع�صر احلديث، وهيمنت على القرن التا�صع ع�صر«.

د. اجل�صمي نقده، فيهاجم  الالحق! ويتابع  القرن  اإىل  مت ت�صدير كل هذا 

النظامني اللذين �صادا القرن املا�صي، ويقول: »�صهد القرن الع�صرين منوذجا 

باأنظمة  وانتهى  وغريه  لينني  طوره  مارك�ص  اأفكار  من  م�صتمًدا  ا�صرتاكًيا 

وحياته،  فكره  ومنطت  حريته  من  وجردته  الإن�صان  قمعت  دميقراطية  غري 

وفر�صت عليه اأيديولوجيتها ق�صًرا«.

احلديثة  احل�صارة  يف  الإن�صانية  التوجهات  وقعت  اأخرى،  ناحية  من 

»اأجه�صت  اأيديولوجية كال�صرتاكية، فيقول:  ل�صيا�صات رمبا مل تكن  �صحية 

ال�صوفينية  واأطروحاته  القومي  والفكر  وم�صاحلها،  الراأ�صمالية  الطبقة 

بالفكر  الإن�صان  وجتريد  واملمار�صة  الفكر  بني  والزدواجية  والعن�صرية، 

اإن�صانيته، النزعة الإن�صانية اإحدى ركائز التنوير  الأيديولوجي ال�صمويل من 

املهمة«.

ومل ي�صلم العلم نف�صه، اأبرز ح�صون التنوير وتقدم الإن�صان، من �صغوط 

ففي  �صواء،  حد  على  وال�صرتاكي  الراأ�صمايل  العامل  يف  والأدجلة  الت�صيي�ص 

املارك�صية  الروؤى  وهيمنة  الأيديولوجيا  ل�صلطة  العلم  اإخ�صاع  مت  ال�صرق 

عليه، ويف الغرب، ي�صيف الباحث، مت »ت�صيي�ص العلم، واإىل حد ما اأدجلته، 

من  التا�صع  العقد  نهاية  ا�صتمرت حتى  التي  الباردة  احلرب  اأثناء  ا  خ�صو�صً

القرن الع�صرين«.

وهكذا انفتح املجال للت�صكيك يف العقل والعلوم، وبخا�صة يف ظل �صيادة 

الأيديولوجية النازية وال�صيا�صات الفا�صية.

والدول  القوى  من  والقومية  للنازية  ي�صت�صلم  مل  الذي  اجلزء  عن  ماذا 

الغربية؟ وي�صعر د. اجل�صمي يف نهاية مقاله بعد اأن هدم ما هدم وتوغل يف 

خرائب النظم والأيديولوجيات ببع�ص اخلوف والوح�صة! فيحاول اأن ينقذ ما 

اإنقاذه من قيم التنوير، فيهتف حمذًرا: »يف حقيقة الأمر، اإن من اأخفق  ميكن 

لي�ص اأفكار التنوير وقيمه، بل الإن�صان الذي مل يكن اأهالً لها!!«،

واإن اأ�صتاذ الفل�صفة ل ي�صرخ يف البيداء والأر�ص اخلراب منفرًدا! ول �صك 

التي يثريها د. عبداهلل اجل�صمي وجيهة وجديرة حًقا  الق�صايا  الكثري من  اأن 

بالتاأمل، كما اأنها كذلك من النتقادات التي وجهت دوًما للنظامني اللذين �صادا 

القرن املا�صي وللح�صارة الغربية عموًما ول تزال!

العلمية والتكنولوجية والطبية واآلف  املادية  الإجنازات  ولكن ماذا عن 

على  وهيمنت  العامل،  اليوم  وحدت  التي  احل�صارة  لهذه  الأخرى  املنجزات 

الدولية،  والثوابت  اجلديرة  الإن�صانية  القيم  عن  وماذا  املعا�صر؟  الإن�صان 

والهيئات العاملية الرا�صخة وغري ذلك التي اأوجدتها يف بع�ص املراحل؟ وماذا 

عن ازدهار التعاون الدويل، وعوملة امل�صاعر واملجهودات الب�صرية والعالقات 

ا  املت�صابكة يف كل �صوب واجتاه، والكثري الكثري غري ذلك؟ األ يعد ذلك اأي�صً

ترجمة واقعية لبع�ص اأحالم ودعوات التنوير، اأو رمبا مبثابة »ع�صر تنوير« 

جديد؟ األ يحتمل كذلك اأن ي�صتمر مثل هذا النقا�ص واجلدل ل�صنوات قادمة؟.

نوا�صل احلديث عن مقالت اأخرى يف جملة العربي... العدد الأخري! رمبا 

بعد اأن تنتهي اأزمة كورونا وخماطرها!

»كورونا«... الأ�ضواأ مل ياأِت بعد

الأمرا�ص  من  وطاأة  اأقل  احلروب  تكون  عام   100 نحو  منذ  مرة  لأول 

والأوبئة. واأن ما يهدد اأبعد نقطة يف اآ�صيا، هو ذات اخلطر الذي يهدد اأوروبا 

اأو الوليات املتحدة، ثم فجاأة وبعد اأن كانت الأنظار والتعاطف وامل�صاعدات 

تتجه نحو ال�صني التي تعاين من الوباء، حتولت الأمور ب�صكل دراماتيكي اإثر 

و�صول امل�صاعدات ال�صينية اإىل اإيطاليا من معدات طبية وطاقم طبي �صيني 

ملحاربة فريو�ص كورونا ومعاجلة امل�صابني بالفريو�ص، من ي�صدق اأن 70 يف 

املائة من احلالت اجلديدة لفريو�ص كورونا يف العامل حدثت يف اأوروبا التي 

ال�صني  اأ�صبحت  اليوم  اأوروبا  اإن  القول  العامل، ميكن  املر�ص يف  بوؤرة  باتت 

اجلديدة.

بعد،  يحدث  مل  الأ�صواأ  اأن  اإل  العامل،  يجتاح  الذي  الطبيعي  الهلع  ومع 

هذه  ال�صديد  واحلذر  الت�صخيم  فاإن  ترهيًبا،  اأو  مبالغة  ولي�ص  وهذه حقيقة 

الأيام ثم تكت�صف اأنك بالغت كثرياً، اأف�صل األف مرة من العك�ص، التهوين وترك 

اأما ملاذا نقول  اأن ت�صحو على كارثة مل ي�صبق لها مثيل،  النا�ص تطمئن قبل 

الأ�صواأ مل يحدث بعد، فحتى هذه اللحظة الأرقام التي يعلن عنها، حتى يف 

الدول املوبوءة، مثل ال�صني واإيطاليا وكوريا اجلنوبية واإيران، هي اإ�صابات 

التي  ال�صكان والوفيات  لأعداد  املعقول لأي مر�ص م�صتجد، ن�صبة  يف حدود 

دي�صمرب  يف  ظهوره  منذ  العامل  يف  �صخ�ص   5700 فوفاة  يومياً،  حتدث 

منذ  ومنطقة  دولة   135 يف  اإ�صابة  األف   150 من  اأكرث  وت�صجيل  املا�صي، 

بداية انت�صار الوباء، ل يعترب رقًما خميًفا اإذا كنا نتحدث عن وباء، فالأ�صواأ 

عندما  تخيلها،  ي�صتطيع  اأحد  ول  العامل  تخيف  التي  القادمة  والكارثة  فعالً 

تتحول الإ�صابات اإل مئات الألوف والوفيات اإىل اآلف يومًيا، وتعجز الأنظمة 

الطبية عن ا�صتقبال الإ�صابات ب�صبب ارتفاع اأعدادها، ول يجد امل�صابون من 

ال�صيناريو الأخطر ولي�ص ما  ي�صخ�ص حالتهم ناهيك عن عالجهم، هذا فعالً 

يحدث اليوم.

اأن الأخبار التي تتواىل يف معظمها �صيئة وتبعث على الكاآبة، لكن  ومع 

الوباء حتى  التي انطلق منها  الأمل، ال�صني  كما يقال من رحم املعاناة يولد 

خ�صي عليها من ماأ�صاة غري م�صبوقة على �صكانها املليار ون�صف املليار، تباطاأ 

ال�صحة  اللجنة  قالت  اأن  بعد  مدنها،  يف  كبري  ب�صكل   »19 »كوفيد  انت�صار 

الوطنية اإن هناك 13 حالة وفاة جديدة و11 حالة اإ�صابة جديدة فقط يوم 

اأول من اأم�ص. وتعافى اأكرث من 65 األف �صخ�ص من املر�ص، من �صمن نحو 80 

اإ�صابة، كما خف�صت حكومة هوبي املحلية تقييماتها للمخاطر ال�صحية  األف 

التي ل  جلميع املقاطعات يف املقاطعة خارج ووهان، وهي املدينة الوحيدة 

تزال »عالية املخاطر«، مقابل انت�صار كاله�صيم يف املدن الأوروبية واحدة تلو 

الأخرى، بعد اأن تباطاأت هذه الدول يف القيام باإجراءات احرتازية ووقائية منذ 

اللحظة الأوىل، ويف تقديري اأننا اأمام مدر�صتني يف التعاطي مع وباء كورونا، 

الأوىل املدر�صة ال�صينية، التي اتخذت اإجراءات م�صددة منذ بداية ظهور الوباء، 

واعتمدت على ال�صيناريو الأ�صواأ يف اإغالق مدن ومناطق باأكملها، ومنع النا�ص 

بالقوة من الوجود يف الأماكن العامة، اأو النتقال بني اأو داخل املدن، باملقابل 

كانت املدر�صة الأوروبية تعتمد على الوعي اأولً والنتظار ثانياً، حتى اإذا انت�صر 

املر�ص وزادت الإ�صابات ب�صكل كبري، بداأت يف اتخاذ قرارات لي�صت احرتازية 

ال�صيني  النموذج  الآن  حتى  جنح  النهاية  ويف  عالجية،  واإمنا  وقائية  ول 

ال�صابقة  الغربية رغم كل خرباتها  يف حما�صرة املر�ص، واأخفقت احلكومات 

ونظامها ال�صحي املتقدم، ومرد ذلك عدم القدرة على ا�صت�صراف خطورة الوباء 

والعتماد كلياً، كما اأ�صلفنا، على الوعي وحده ملواطنيهم، بالإ�صافة اإىل اأن هذه 

الدول ل توفر التاأمني ال�صحي جلميع مواطنيها، وهذا يجعل املواطن الذي ل 

ميلك تاأمينا يرتدد يف الذهاب للم�صت�صفى للتاأكد. وميكن القول اإن ال�صعودية 

منذ  والأ�صد  الأقوى  الإجراءات  اتخاذ  يف  ال�صيني  النموذج  من  جداً  قريبة 

البداية وقبل الإعالن عن اأي اإ�صابات، �صواء بتعليق العمرة اأو تعليق الدخول 

واخلروج من مدينة القطيف، اأو اإيقاف كافة الرحالت اجلوية واإغالق املنافذ 

الربية، ورمبا واحد من هذه القرارات ال�صعبة، لو ترددت احلكومة ال�صعودية 

يف اتخاذه حينها، لواجهت و�صعاً خمتلفاً جداً عن الو�صع احلايل والذي يعد 

اأقل بكثري من املوجود يف نظرياتها من الدول باملنطقة والعامل.

عن ال�صرق الأو�صط

الأخبار التي تتواىل يف معظمها �ضيئة وتبعث 

على الكاآبة، لكن كما يقال من رحم املعاناة يولد الأمل

ماذا عن القيم الإن�ضانية اجلديرة والثوابت الدولية، والهيئات 

العاملية الرا�ضخة وغري ذلك التي اأوجدتها يف بع�س املراحل؟
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األولى بحرينيًا
و 16 عربــــــــــيًا

 استمرار عمل المخابز 
ومحطات الوقود وتعبئة الغاز

 »الصحة«: ثالث وفاة 
بـ»كورونا« لمواطن ستيني

 السعودية: أول حالة وفاة 
و205 إصابات جديدة بـ»كورونا«

 مواصلة نشاط اإلنشاءات 
واالستيراد والصيانة وورش المركبات

 400 ألف إصابة بـ»كورونا«
و2.6 مليار شخص بالحجر حول العالم

ناصر بن حمد: منح المؤسسة بعدًا أشمل في عملها

 استمرار عمل المستشفيات 
والعيادات والصيدليات ومحال النظارات

 »النيابة« تتصدى بحزم لمخالفي
 قرار إغالق المحال والتجمعات
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الخروج من المنزل للعمل أو شراء ا�دوية 
أو الذهاب للمستشفيات أو شراء 

االحتياجات المعيشية الضرورية فقط

ممارسة الرياضة في الطرقات العامة 
بشكل فردي أو ثنائي مع مراعاة ترك 

مسافة كافية بين ا�فراد

عدم التجمع أو الجلوس أمام المنازل 
والطرقات �كثر من 5 أشخاص

منع التجمعات بالمتنزهات والسواحل 
العامة

االلتزام بالتدابير الوقائية أثناء اللقاءات 
العائلية واالجتماعية 

اقتصار مراسم تشييع الجنائز على 
ا�قارب وااللتزام بتعليمات التباعد 

االجتماعي في صفوف االنتظار

 ترك مسافة ال تقل عن متر في مراكز 
التسوق وأماكن الخدمات ونقاط انتظار 

توصيل العمال 

االستفادة من أنظمة طلب االحتياجات 
والمشتريات المنزلية عبر خدمات 

التوصيل إلى المنازل

إرشادات «الداخلية» 
للحد من انتشار «كورونا»

إنفوجرافيك

 أمر ملكي بإعادة تسمية »الخيرية« 
إلى »الملكية لألعمال اإلنسانية«

أص��در حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن 
عيس��ى آل خليفة، عاهل الب��الد المفدى أمرًا 
ملكي��ًا بإع��ادة تس��مية المؤسس��ة الخيرية 
الملكي��ة، حيث جاء ف��ي الم��ادة األولى من 
األم��ر الملكي، أنه تعاد تس��مية المؤسس��ة 
الخيرية الملكية لتصبح »المؤسسة الملكية 

لألعمال اإلنسانية«.
م��ن جانب آخر، أكد س��مو الش��يخ ناصر بن 
حم��د آل خليفة ممثل جالل��ة الملك لألعمال 

الخيرية وشؤون الشباب رئيس مجلس أمناء 
المؤسس��ة الملكي��ة لألعمال اإلنس��انية أن 
إعادة تس��مية المؤسس��ة الخيري��ة الملكية 
لألعم��ال  الملكي��ة  »المؤسس��ة  لتصب��ح 
اإلنس��انية« يأتي ضمن رؤي��ة جاللة الملك 
المف��دى لمن��ح المؤسس��ة بعدًا أش��مل في 
عملها الخيري واإلنساني ومواكبة متطلبات 
العصر والمفهوم األش��مل واألوس��ع للعمل 

اإلنساني.

 »النواب« يواجه »كورونا« بحظر 
التجول الجزئي وحزمة مقترحات

رف��ع مجل��س الن��واب للحكومة أم��س، حزمة من 
10 مقترحات برغبة بصفة االس��تعجال، لمواجهة 
تداعي��ات في��روس كورونا )كوفي��د19(، تضمنت 
حظ��ر التجول الجزئي من السادس��ة مس��اًء وحتى 
الخامس��ة صباحًا، مع اس��تثناء من يستدعي عمله 

ذلك.
كم��ا تضمنت االقتراح��ات، منح العمالة الس��ائبة 
مهل��ة لتصحيح أوضاعها غي��ر القانونية، ومغادرة 
البحري��ن وضم تأجيل األقس��اط المس��تحقة على 
واالس��تبدال  التقاعدي��ة  للق��روض  المواطني��ن 

واالقساط اإلسكانية.
وشملت أيضًا، إنشاء صندوق تكافلي للمساهمات 
والتبرع��ات من رجال األعمال والش��ركات والبنوك 
واألفراد لجهود مكافحة كورونا والكوارث األخرى.

وتضمنت االقتراحات، شمول تطبيق نظام العمل 
من المن��زل لألم العاملة في الش��ركات والهيئات 
والمؤسس��ات التي تمتلك الدول��ة فيها 50% من 

األسهم.

استبعاد »الهايبر ماركت« والبرادات ومحال 
الخضروات واللحوم واألسماك من الغلق

عدم إغالق المكاتب اإلدارية غير المتصلة 
بالجمهور والبنوك والصرافة والمصانع

 واشنطن: أزمة »كورونا« 
تنتهي يوليو المقبل

 استثناء 10 قطاعات من إغالق 
المحالت احترازيًا لمواجهة »كورونا«

 »المصرف المركزي«: ال فوائد أو أرباح 
أو رسوم على األقساط المؤجلة

قال محاف��ظ مصرف البحري��ن المركزي 
رش��يد محمد المعراج إن األقساط الستة 
المؤجلة من قبل بنوك التجزئة وشركات 
التمويل والتمويل األصغر يجب أن تكون 
دون رس��وم على التأجيل ودون فوائد أو 

أرباح إضافية ودون زيادة في س��عر ربح، 
الفائ��دة، مؤكدًا أنه يج��ب على العميل، 
بحس��ب م��ا هو معل��وم به، دفع رس��وم 
ش��ركة التأمين »إن وجدت« فيما يتعلق 
بتمدي��د فت��رة بوليص��ة التأمي��ن على 

الحياة.
ويش��مل التوجي��ه الرصي��د المس��تحق 
لبطاق��ات االئتم��ان ال��ذي ت��م خصمه 
بالفعل م��ن حد بطاقة االئتم��ان اعتبارًا 

من 19 مارس الحالي.

 ولي العهد يصدر قرارًا 
 بإعادة تشكيل »حماية 

ودعم الصناعات الوطنية«

 »التنسيقية« برئاسة 
 ولي العهد تعقد اجتماعها 

عن ُبعد لبحث احتواء »كورونا«

 »البحرين والكويت«: 
 توزيع 51 مليون دينار 

أرباحًا نقدية على المساهمين

معلمات: تسجيل 
 الدروس عبر 

القناة التعليمية 
تجربة فريدة
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 »التنسيقية« برئاسة ولي العهد تعقد 
اجتماعها عن ُبعد لبحث إجراءات احتواء »كورونا«

ترأس صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن 
حم��د آل خليفة ولي العهد نائب القائد األعلى 
النائ��ب األول لرئيس مجلس ال��وزراء اجتماع 
اللجنة التنس��يقية رق��م 307 والذي عقد ألول 

مرة عن بُعد، وخُصص لبحث آخر مستجدات 
التعامل مع فيروس كورون��ا »كوفيد19« وما 
تم اتخاذه م��ن إجراءات للعم��ل على احتوائه 

ومنع انتشاره.

 ولي العهد يصدر قرارًا بإعادة
تشكيل لجنة حماية ودعم الصناعات الوطنية

صدر عن صاحب الس��مو الملكي األمير س��لمان بن 
حم��د آل خليف��ة ولي العه��د النائ��ب األول لرئيس 
مجل��س ال��وزراء قرار رق��م )4( لس��نة 2020 بإعادة 
تش��كيل لجنة حماية ودعم الصناع��ات الوطنية جاء 

فيه:
المادة األولى:

يعاد تش��كيل لجنة حماية ودعم الصناعات الوطنية، 
على النحو اآلتي:

1- وكيل الوزارة لش��ؤون الصناعة ب��وزارة الصناعة 
والتجارة والسياحة - رئيسًا.

2- الوكيل المساعد لتنمية الصناعة بوزارة الصناعة 
والتجارة والسياحة - نائبًا للرئيس.

3- مدير إدارة التخليص الجمركي بشؤون الجمارك 
بوزارة الداخلية - عضوًا.

4- مدي��ر إدارة التس��جيل بوزارة الصناع��ة والتجارة 
والسياحة - عضوًا.

5- اقتص��ادي عالق��ات دول مجلس التع��اون بوزارة 
المالية واالقتصاد الوطني - عضوًا.

 وتكون مدة عضويتهم ف��ي اللجنة المذكورة ثالث 
سنوات قابلة للتجديد.

 المادة الثانية:
على وزير الصناعة والتجارة والس��ياحة تنفيذ أحكام 
ه��ذا القرار ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نش��ره 

في الجريدة الرسمية.

»دراسات« يستعرض مشاريع الربع األول من 2020
عقد مجلس أمناء مركز البحرين للدراس��ات 
االس��تراتيجية والدولية والطاقة »دراسات« 
اجتماعه برئاس��ة رئيس المجلس د.الش��يخ 
عبداهلل بن أحمد آل خليفة، وحضور كل من  
د.أحمد هاش��م اليوش��ع، ود.وهيب عيس��ى 
الناص��ر، والس��فير توفيق أحم��د المنصور، 
جواه��ري،  عبدالحس��ين  ود.عبدالرحم��ن 
ود.خليف��ة علي الفاضل، إل��ى جانب المدير 
التنفي��ذي للمركز قت��ادة عبدالحميد زمان. 

وف��ي بداية االجتم��اع، رفع رئي��س وأعضاء 
مجلس األمناء، أسمى آيات االمتنان والعرفان 
لمقام حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن 
عيس��ى آل خليفة عاهل الب��الد المفدى، لما 
يحظ��ى به البح��ث العلمي والمن��اخ الفكري 
ف��ي مملكة البحرين من عناية فائقة ورعاية 
ملكية س��امية، وذلك بمناسبة تنظيم مركز 
»دراس��ات« احتفالي��ة بذك��رى مرور عش��ر 

سنوات على تأسسيه.

 و، أعرب الش��يخ عبداهلل بن أحمد آل خليفة 
عن بال��غ االعت��زاز والتقدير لوزي��ر الديوان 
الملكي الش��يخ خال��د بن أحم��د آل خليفة، 
لتفضله برعاية احتفالية المركز تحت ش��عار 
»عقد من التأسيس واإلنجازات.. من الرؤية 
إل��ى الواق��ع«، مش��يدًا بمس��اهمات ودعم 
ش��ركاء »دراس��ات« وعلى رأس��هم صندوق 
العم��ل »تمكين«، وش��ركة الخليج لصناعة 

البتروكيماويات »جيبك«.
وخ��الل االجتم��اع، ناق��ش مجل��س األمناء، 
الموضوعات والمشاريع على جدول األعمال، 
وما تم إنج��ازه خالل الرب��ع األول من العام 

الجاري، وذلك على النحو التالي:
أواًل: أعرب مجلس األمناء عن عظيم التقدير 
والعرف��ان، للتوجيهات الس��امية والحكيمة 
لحضرة صاحب الجاللة عاهل البالد المفدى، 
لمكافح��ة في��روس »كورون��ا« المس��تجد، 
منوهًا بالمساعي الحثيثة والفعالة والجهود 
اإلنس��انية النبيل��ة، الت��ي يقوده��ا صاحب 
الس��مو الملكي األمير س��لمان بن حمد آل 
خليفة ولي العهد نائب القائد األعلى النائب 
األول لرئيس مجلس الوزراء، في هذا الشأن.

وأعلن د.الش��يخ عبداهلل بن أحمد آل خليفة، 
أن مركز »دراس��ات« يجري استطالعًا للرأي 
ح��ول تعام��ل المواطني��ن م��ع ه��ذا الوباء 
العالمي، باإلضافة إلى قياس مستوى الرضا 
العام تجاه اإلج��راءات والتدابي��ر الحكومية 
الجارية، بهدف دع��م جهود الفريق الوطني 
لمكافح��ة الفي��روس، موضح��ًا أن المرك��ز 
مس��تمر في تنفي��ذ أنش��طته المدرجة على 
أجندة أعماله خالل الفترة المقبلة، مع اتخاذ 
كافة اإلجراءات االحترازية والوقائية المقررة. 
ثانيًا: ق��دم المجلس التهنئة إلى د.الش��يخ 
عب��داهلل ب��ن أحم��د آل خليف��ة، بمناس��بة 
اختياره لعضوية المجلس االستشاري األعلى 
لمجموعة الفكر T20 المعنية بقمة مجموعة 
العش��رين. كما هنأ المجل��س د.خليفة علي 
الفاض��ل، بمناس��بة تعيين��ه ف��ي منص��ب 
األمين العام المساعد للش��ؤون التشريعية 
والقانوني��ة بمجلس التعاون ل��دول الخليج 

العربية.
لفعالي��ات  دعم��ه  المجل��س  أك��د  ثالث��ًا: 
»دراس��ات« الرامي��ة إل��ى رف��د المب��ادرات 

الوطنية.
رابعًا: أشار رئيس مجلس األمناء نائب رئيس 
لجنة تقيي��م مراكز الخدم��ة الحكومية، إلى 
اختتام اللجن��ة زياراته��ا الميدانية للجهات 
الخدمي��ة الحاصلة على التصني��ف الذهبي، 

وتعليق »ال��درع الذهبي« لتقديمها الخدمة 
وفق أعل��ى معايي��ر الج��ودة، والتي حظيت 
بتكريم من س��مو ولي العهد ضمن برنامج 

»تقييم2«. 
خامسًا: أوضح د.الش��يخ عبداهلل، أن المركز 
بص��دد إط��الق برنام��ج تدريب��ي لتأهي��ل 
قدرات الش��باب، وتطوير مهاراتهم البحثية 
وتنفيذًا  تفاع��اًل  واالبتكاري��ة،  والتطبيقي��ة 
لمب��ادرة س��مو الش��يخ ناصر ب��ن حمد آل 
خليف��ة، ممثل جاللة الملك لألعمال الخيرية 
وش��ؤون الشباب، مستش��ار األمن الوطني، 
رئيس المجلس األعلى للش��باب والرياضة، 
بإط��الق برنام��ج »ف��رص« كأح��د مبادرات 
البرنام��ج الوطني لتطوير القطاع الش��بابي 

والرياضي »استجابة«.
سادس��ًا: اس��تعرض رئيس مجل��س األمناء، 

الحوارية  الجلس��ة  مشاركته في 
كت��اب  ف��ي  »ق��راءة  بعن��وان 
النهضة التش��ريعية في مملكة 
البحري��ن خ��الل عش��رين عامًا 

.»2019-1999
س��ابعًا: أطلع د.الش��يخ عبداهلل 
المجل��س عل���ى مشاركته ف���ي 
أعم�������ال المنت��دى الحض��ري 
بمدين��ة  العاش��ر،  العالم��ي 
أبوظب��ي، تح��ت ش��عار »م��دن 
 الف�رص: ربط الثقافة واالبتكار«.                         
ثامنًا: أكد رئيس مجلس األمناء، 
المع��رض  افتت��اح  أن حض��وره 
»لنحم�����ي  البيئ��ي  التوع��وي 
بيئتن�ا م���ن البالس��تيك« الذي 
األعل��ى  المجل��س  نظم�������ه 
للبيئة، يأتي في إطار رفع الوعي 
المجتمعي حول موضوع ترشيد 
البالستيكية،  المواد  اس��تهالك 
كما أش��ار إل��ى تنفي�����ذ مركز 
»دراس��ات« دراس�����ة مس��حية 
وس��لبيات  إيجابي��ات  ح������ول 
الت�ي  اإللكتروني������ة،  األلع��اب 
اجتماعي��ة  ظاه��رة  تش��كل 
والمتابع��ة  الرص��د  تس��تدعي 

لحماية النشء.
تاس��عًا: ثم��ن مجل��س األمناء، 
تصريح س��عادة سفير جمهورية 
مملك��ة  ل��دى  العربي��ة  مص��ر 
البحري��ن لوكالة أنب��اء البحرين 
)بن��ا( عن تطل��ع ب��الده لمزيد 
من التع��اون في مج��ال البحث 

العلمي والدراسات االستراتيجية والسياسية 
واألمني��ة عبر التعاون مع مركز »دراس��ات«، 
مؤك��دًا المجل��س دعمه لتوطي��د العالقات 
المتمي��زة مع الجهات المعنية في الش��قيقة 

مصر.
عاش��رًا: أعرب مجل��س األمناء ع��ن ارتياحه 
للنتائ��ج الت��ي تتمخ��ض عن عقد سلس��لة 
)ح��وارات فكري��ة(، والت��ي ينّظمه��ا المركز 
ومنها: ح��وار فكري بعنوان »م��ن اإلنتاجية 
إلى التنافس��ية«، وحلقة نقاشية حول »نهج 
ش��امل لمكافحة اإلرهاب.. دراس��ة حالة عن 
التحالف الدولي ضد داعش« إلى جانب ندوة 
بعنوان »بين الش��هادة والردع: حرب إيران 
الال-تناظرية«، ون��دوة أخرى بعنوان: »بين 
الوالي��ات المتحدة وفنلندا: النظم التعليمية 

المختلفة وآثارها على تطوير المناهج«.
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 »األعلى للصحة«: »هيدروكسي كلوركين« 
عالج حاالت مصابة بـ»كورونا«

األعل��ى  المجل��س  رئي��س  أك��د 
الفري��ق الوطن��ي  للصح��ة رئي��س 
الطب��ي للتص��دي لفي��روس كورونا 
طبي��ب  الفري��ق  )كوفي��د19(، 
آل  عب��داهلل  ب��ن  محم��د  الش��يخ 
العالج��ي  البروتوك��ول  أن  خليف��ة 
اس��تخدام  المتضم��ن  للبحري��ن 
كلوركي��ن«  »هيدروكس��ي  دواء 
لفيروس  القائم��ة  الح��االت  لع��الج 
فاعليته  أثب��ت   )19 كورونا)كوفي��د 
في تعافي عددٍ من الحاالت القائمة 
للفي��روس ف��ي البحري��ن حيث تعد 
البحري��ن م��ن أوائ��ل ال��دول على 
مس��توى العالم التي استخدمت هذا 
ال��دواء. وأش��ار إلى أن ال��دواء حقق 
نجاح��ًا كبي��رًا بعدما تم��ت تجربته 

واس��تطاع تقلي��ل نس��بة الفيروس 
وس��اهم في انحس��ار أعراضه والحد 

من مضاعفاته.
وقال رئيس المجلس األعلى للصحة 

إن البحرين استخدمت »هيدروكسي 
بع��د  فبراي��ر   26 ف��ي  كلوركي��ن« 
اكتش��اف أول حالة قائمة للفيروس 

بالمملكة في 24 فبراير.
وأشار إلى أن الفريق الوطني الطبي 
كورونا)كوفيد  لفي��روس  للتص��دي 
19(، ق��رر اس��تخدام ال��دواء عل��ى 
الحاالت القائمة اس��تنادًا إلى تجارب 
الدول الت��ي حققت نجاح��ًا ملحوظًا 
للفيروس  اس��تخدامه عالج��ًا  بع��د 
وتعافيه��م، مث��ل جمهورية الصين 
وكوريا، حيث ارتفعت مؤشرات شفاء 
الح��االت القائمة المس��جلة لديهم 
بعد عالجهم. وأكد رئيس المجلس 
األعل��ى للصح��ة أن »هيدروكس��ي 
كلوركين« يس��تخدم كعالج أساسي 

للمالري��ا، كم��ا يس��تخدم حاليًا في 
م��رض الته��اب المفاص��ل والذئبة 
فعاليت��ه بعدم��ا  وأثب��ت  الحم��راء، 
طب��ق عل��ى الذي��ن لديه��م حاالت 
صحي��ة خاص��ة مثل وج��ود أعراض 
الفي��روس أو التهاب رئوي أو عوامل 
خطورة حيث أن االستجابة المناعية 
الطبيعي��ة مس��ؤولة ع��ن االلتهاب 
وأع��راض األمراض العام��ة األخرى 
مث��ل األلم والحمى، وه��ذه العملية 
المض��ادة للمناعة تعم��ل على الحد 
من األمراض الجهازية مثل التهاب 
المفاصل الروماتويدي، والذي أظهر 
التغلب  ال�»هيدروكس��ي كلوركين« 
عليه��ا، مبينًا بأن تطبيق بروتوكول 

العالج يعتمد على الحالة المرضية.

رئيس المجلس األعلى للصحة

 »الداخلية«: ضرورة االلتزام بمنع التجمعات 
ألكثر من 5 أشخاص في األماكن العامة

ض��رورة  عل��ى  الداخلي��ة  وزارة  أك��دت 
االلت��زام بقرار من��ع التجمع��ات ألكثر من 
خمس��ة أش��خاص ف��ي األماك��ن العام��ة 
حماي��ة للمجتمع، وتماش��يًا م��ع اإلجراءات 
االحترازية المتخذة الحتواء فيروس كورونا 

)كوفيد19(.
وأوضح��ت ال��وزارة ان الخروج م��ن المنزل 
س��يكون للتحرك للعمل أو شراء األدوية أو 
الذهاب للمستشفيات أو لشراء االحتياجات 

المعيشية الضرورية فقط.
وبين��ت أن��ه أثن��اء ممارس��ة الرياضة في 
الطرق��ات العام��ة يجب أن تكون بش��كل 
فردي أو ثنائي مع مراعاة ترك مسافة كافية 
بين األف��راد، مع عدم اصطح��اب األطفال 
وصغار الس��ن، إلى جانب ع��دم التجمع أو 
الجلوس أمام المنازل وفي الطرقات العامة 
ألكث��ر م��ن 5 أش��خاص، ومن��ع التجمعات 

بالمتنزهات والسواحل العامة.
كم��ا دعت ال��وزارة إلى االلت��زام بالتدابير 
الوقائية أثناء اللقاءات العائلية واالجتماعية 
ويش��مل ذل��ك مناس��بات األف��راح والعزاء 
وعلى أن تقتصر مراس��م التش��ييع للجنائز 
على األق��ارب وااللتزام بتعليم��ات التباعد 
االجتماع��ي في صف��وف االنتظار والحرص 
على ت��رك مس��افة »ال تقل ع��ن متر« في 
مراك��ز التس��وق وأماكن الخدم��ات العامة 
ونق��اط انتظ��ار توصيل العم��ال من وإلى 
مواقع عملهم على سبيل المثال واالستفادة 
من أنظمة طلب االحتياجات والمش��تريات 
المنزلية عبر خدمات التوصيل إلى المنازل.

وأك��دت وزارة الداخلي��ة عل��ى ب��ذل كافة 
الجه��ود واإلج��راءات من أج��ل المحافظة 
على سالمة المواطنين والمقيمين، مبينة 
إن هذا األم��ر ال يتحقق إال بتعاون وتكاتف 
الجمي��ع ف��ي االلت��زام بتل��ك التعليم��ات 

واإلرشادات الصادرة بهذا الشأن.
وعب��رت الوزارة ع��ن ثقتها التام��ة بتفهم 
المواطني��ن والمقيمي��ن لتل��ك التدابي��ر 
واس��تجابتهم لتلك اإلرش��ادات والنصائح، 
والتي ستس��هم بإذن اهلل في إنجاح جهود 
الدولة في الحد من انتشار فيروس كورونا 
)كوفي��د19(. حفظ اهلل البحرين وش��عبها 

من كل سوء ومكروه.

 »الصحة«: إيقاف النسخة الورقية
من تراخيص األدوية المخدرة

أعلن��ت وزارة الصحة عن توقف إصدار النس��خة 
الورقية من كافة أنواع التراخيص بقسم مراقبة 
األدوية المخدرة والمؤثرات العقلية والس��الئف 
واعتم��اد النس��خة اإللكترونية م��ن التراخيص 

المعتمدة.
وأوضح��ت ال��وزارة أن��ه فيما يتعل��ق بتراخيص 
االس��تيراد والتصدير والنقل والتسليم الجمركي 
للم��واد المخدرة والمؤثرات العقلية والس��الئف 
س��وف يت��م التوق��ف مؤقتًا ع��ن اس��تالم كافة 
السجالت والوصفات الخاصة باألدوية الخاضعة 
للرقاب��ة وحتى إش��عار آخر، عل��ى أن يتم تقديم 
الطلب��ات م��ن خالل برنام��ج ال�DUR، وس��يتم 
إرسال نسخة من التراخيص المنجزة والمعتمدة 

عبر البريد اإللكتروني.
وقالت إنه بالنس��بة للجهات التي لم يتم ربطها 

ببرنام��ج ال���DUR حتى حينه، س��يتم اس��تالم 
cunp@health. الطلبات عبر البريد اإللكتروني

gov.bh حي��ث س��يتم إرس��ال نس��خة معتمدة 
م��ن التراخيص المنجزة والمعتم��دة عبر البريد 
اإللكتروني، وذلك بعد سداد قيمة الترخيص حيث 
سيتم إرسال إشعار الدفع عبر البريد اإللكتروني. 
وأش��ارت إل������ى أن تراخي�����ص االس�����تيراد 
والتصدي��ر والنق��ل والتس������ليم الج����مرك��ي 
للس��الئف غي������ر الدوائي��ة س��ي����تم اس��تالم 
 طلباته������م عب��ر البري���د اإللكترون��ي اآلتي:

chemicalmoh@sce.gov.bh، بأن��ه س��يتم 
إرس��ال نس��خة معتمدة من التراخيص المنجزة 
والمعتمدة وذلك بعد س��داد قيم��ة الترخيص، 
حيث سيتم إرسال إش��عار الدفع أيضًا عبر البريد 

اإللكتروني.

»النيابة«: التصدي بشكل حاسم 
لمخالفي قرار إغالق المحال والتجمعات

ش��ددت النياب��ة العامة عل��ى ض��رورة االلتزام 
بإج��راءات ع��زل المصابي��ن بفي��روس كورونا 
والمش��تبه بإصابتهم، وقرار غلق المحال العامة 
والح��د م��ن التجمع��ات، لمواجهة انتش��ار هذا 
الم��رض، مؤكدة عزمها للتص��دي الفوري لمن 

يخالفها.
ج��اء ذلك خ��الل عقده��ا اجتماعًا تنس��يقيًا بين 
النيابة العامة ومس��ؤولي وزارة الصحة بحضور 
بأعم��ال  القائ��م  الحم��ادي  أحم��د  المستش��ار 
المحام��ي العام األول، في إط��ار الجهود الحثيثة 

المبذولة للحد من انتشار فيروس كرونا.
وتن��اول االجتم��اع وض��ع آلي��ة مح��ددة لنظام 
تكامل��ي بناء بين النيابة العام��ة ووزارة الصحة 
يكون كفياًل بمكافحة انتش��ار ذلك المرض، من 
خالل التأكي��د على ضرورة االلت��زام باإلجراءات 

المفروض��ة لع��زل المصابي��ن، والمش��تبه في 
إصابتهم بذلك الم��رض، وغيرها من اإلجراءات 
المتخذة للحد من انتشار هذا المرض، وبخاصة 
تلك المتعلق��ة بغلق المحال العام��ة والحد من 

التجمعات.
وخالل االجتماع تم تحديد الضوابط والمتطلبات 
القانونية الواجب اس��تيفاؤها فيم��ا يتم تحريره 
من محاضر لمخالفة اإلجراءات المقررة للحد من 

انتشار هذا المرض.
واختتم االجتماع بالتأكيد على عزم النيابة العامة 
التصدي الف��وري وبصورة حاس��مة لمن يخالف 
تلك اإلج��راءات أو يعيقها بأية كيفية كانت، لما 
يمثله ذل��ك من انتهاك ألح��كام قانون الصحة 
العامة، واإلجراءات االحترازية التي تهدف حماية 

المجتمع وضمان سالمته.

5800 متطوع في المجال 
الصحي بالحملة الوطنية 

لمواجهة »كورونا«
أك��دت وزارة الصح��ة اس��تمرارها بالتواصل مع 
المتطوعي��ن في المج��ال الصحي الذي��ن أبدوا 
رغبته��م بالتط��وع خدم��ة للوطن عب��ر المنصة 
الوطني��ة للتط��وع للحمل��ة الوطني��ة لمكافح��ة 
فيروس كورونا )كوفي��د19( والذين بلغ عددهم 

اإلجمالي 5800 شخص.
وأوضح��ت ال��وزارة أنه تم فرز الطلب��ات وتحديد 
االحتياج��ات لمواق��ع العم��ل التي تتناس��ب مع 
تخصص��ات المتطوعي��ن، مؤكدة أنه��ا تواصل 

العمل على إتمام آلية المقابالت الشخصية.
ونوهت الوزارة بأن العمل يجري على قدم وساق 
إلتمام آلية المقابالت الشخصية، ومن ثم توزيع 
المتطوعين على مواقع العمل المناس��بة، وذلك 
خ��الل اليومي��ن المقبلي��ن، بعد التنس��يق بين 
الجه��ات المعنية بالوزارة من صحة أولية وصحة 

ثانوية وصحة عامة.
وثمنت وزارة الصحة المساهمة النبيلة من أفراد 
المجتم��ع، وما أب��دوه من رغبة ف��ي التطوع من 
منطل��ق واجبهم الوطني في ظ��ل الظروف التي 
تمر بها دول العالم بسبب انتشار فيروس كورونا 
)كوفيد 19(، مقدرة في الوقت ذاته المس��ؤولية 
المجتمعية التي يتحلى به��ا المجتمع البحريني، 
إيمانا بقيم التكافل والتعاون بين أفراده من أجل 

خدمة الوطن والمواطن بالمملكة.
وق��درت وزارة الصح��ة مس��ارعة أبن��اء الوط��ن 
لتأدية هذا الواج��ب الوطني إيمانًا منهم بتحمل 
المس��ؤولية وب��روح االنتم��اء إلى ه��ذه األرض 
الطيب��ة والوع��ي المجتمعي الذي��ن يتحلون به، 
مبينة أن هذه األدوار التي يقومون بها تؤهلهم 
فيما بعد الكتس��اب الخب��رات للعمل م��ع الفرق 
المؤهلة والخبراء ف��ي أوقات الطوارئ والكوارث، 
ليكونوا رافدًا مهمًا وش��ريانًا حيويًا يمد البحرين 
بم��ا تحتاجه من قدرات بش��رية وعلى اس��تعداد 
ألن تب��ذل الجهد وتضحي بالغال�ي والنفيس من 
أج�ل حماية هذا الوطن والحفاظ على مكتسباته 

التنموية.

 منع التجمعات 
بالمتنزهات والسواحل العامة
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 الشويخ: التواصل مع الجامعات 
لمتابعة استمرار التعليم عن ُبعد

العال��ي  التعلي��م  لمجل��س  الع��ام  األمي��ن  أك��د 
د.عبدالغني الش��ويخ، أن األمان��ة العامة تتواصل 
بصورة مكثفة مع جميع مؤسسات التعليم العالي، 
خالل فترة تعليق الدراس��ة، للوقوف على إجراءاتها 
وخططها التعويضية والبديلة، بما يحفظ مصالح 
طلبته��ا في الحص��ول عل��ى الخدم��ات التعليمية 

المناسبة.
وأض��اف الش��ويخ، أن األمان��ة العام��ة تعقد خالل 
الفترة الحالي��ة العديد من االجتماعات مع رؤس��اء 
مؤسس��ات التعلي��م العال��ي، لبح��ث مقترحاته��م 
ورؤاه��م الهادف��ة إلى اس��تكمال مختل��ف البرامج 
األكاديمية، وف��ق اإلمكانات المتاح��ة، إضافًة إلى 
الخطوات المس��تقبلية، في حال تمديد فترة تعليق 

الدراسة. وأوضح أنه من خالل المتابعة المستمرة، 
تبيّن لألمانة العامة وجود بنية تحتية تقنية جيدة 
في العديد من مؤسسات التعليم العالي الحكومية 
والخاصة، ووجود هيئات أكاديمية مدرّبة على دمج 
تكنولوجيا المعلومات واالتص��ال في التعليم، مما 
مكنّها م��ن تفعيل التعليم اإللكتروني، الس��تمرار 
تقدي��م خدماتها التعليمية ع��ن بعد، بما في ذلك 
اللجوء إلى تفعيل بيئة التعّلم االفتراضي عبر العديد 
من البرامج والتطبيقات مثل )تييمز(. أما بخصوص 
آلي��ة تقديم االختبارات وتقويم أداء الطلبة في ظل 
الظروف الراهنة، فقد أكد الش��ويخ أن مؤسس��ات 
التعلي��م العالي قد قدمت مرئياتها وخياراتها بهذا 

الشأن، وسيتم التنسيق التخاذ المناسب منها.

 وزير التربية: 507 دروس وإثراءات
رقمية لطلبة التربية الخاصة

أكد وزي��ر التربي��ة والتعلي��م د.ماج��د النعيمي أن 
المختصين بالوزارة قد انته��وا من إعداد 507 من 
ال��دروس واإلثراءات الرقمي��ة الموجهة للطلبة من 
فئ��ات التربية الخاص��ة المختلفة، إذ ت��م رفع 368 
درسًا وإثراًء منها عبر البوابة التعليمية، وجاٍر العمل 
عل��ى مراجعة 139 درس��ًا وإث��راًء، تمهي��دًا لرفعها 
في األي��ام القليل��ة المقبلة، وذلك ف��ي إطار جهود 
الوزارة الستمرارية التعّلم عن بعد، في ظل الظروف 

االستثنائية الراهنة.
وأش��اد الوزي��ر بجه��ود الفري��ق المك��وّن من 11 
متخصصًا م��ن إدارة التربية الخاص��ة ومركز رعاية 
الطلبة الموهوبين، بمساندة معلمي واختصاصيي 
التربي��ة الخاصة بالمدارس، في إع��داد هذه المواد 
التعليمي��ة الرقمي��ة المتنوع��ة التي تش��مل فئات: 
صعوب��ات التعّل��م، واضط��راب التوح��د، واإلعاق��ة 
والتف��وق  داون،  ومتالزم��ة  البس��يطة  الذهني��ة 

والموهب��ة، ه��ذا باإلضافة إلى العم��ل على تقديم 
ال��دروس بلغ��ة اإلش��ارة للطلب��ة الصُ��م، وإعداد 
الدروس المس��موعة للطلبة ذوي اإلعاقة البصرية، 
الفتًا إلى أن الجهود مس��تمرة ف��ي هذا المجال من 

قبل المختصين.
وأضاف أن الوزارة ق��د قامت كذلك بتخصيص قناة 
للتربية الخاصة، ضم��ن القنوات الفرعية الموجودة 
 Moe( عب��ر قن��اة ال��وزارة عل��ى موق��ع اليوتي��وب
Bahrain(، لتزويدها بالدروس واإلثراءات المتنوعة.
وأوض��ح أن المختصي��ن بال��وزارة ق��د حرصوا على 
تفعيل التواصل التربوي عن بعد مع أولياء أمور هذه 
الفئات م��ن الطلبة، خالل الفت��رة القليلة الماضية، 
بم��ا ف��ي ذل��ك التواص��ل إلكترونيًا عب��ر التطبيق 
الرقم��ي )كالس دوجو(، وعبر الواتس��اب واالتصال 
الهاتفي، 544 مرة لفئة اضطراب التوحد، و73 مرة 

لفئة اإلعاقة الذهنية البسيطة ومتالزمة داون.

القحطاني: تجنب الذعر وتوخي الحذر لوقف »كورونا«
أكد استش��اري األم��راض المعدية 
ورئي��س مختب��ر األحي��اء الدقيقة 
للخدمات  الع��دوى  مكافحة  ولجنة 
الطبي��ة بالمستش��فى العس��كري 
أنه  القحطاني،  مناف  البروفيس��ور 
يج��ب عل��ى الجميع تجن��ب الذعر، 
وبداًل من ذلك توخي الحذر واتباع 
انتش��ار  لوقف  الرس��مية  نصائحنا 

فيروس كورونا )كوفيد19(.
جاء ذلك في محاضرة عامة، ألقاها 
في الكلية الملكي��ة للجراحين في 
إيرلن��دا – جامع��ة البحرين الطبية 
RCSI( البحرين خالل فبراير تهدف 
إلى تثقي��ف الط��الب والموظفين 
والخريجي��ن حول التدابير الوقائية 
من الفيروس، وشملت المناقشات 
الصحة  منظمة  لتوصيات  االمتثال 
العالمية ووزارة الصحة للس��يطرة 
عل��ى انتش��ار الفي��روس، وأصول 

الفيروس وفروقاته الدقيقة. 
ويش��غل  القحطان��ي،  وتح��دث 
االكلينيكي  األس��تاذ  أيضًا منصب 
المساعد ورائد علم األحياء الدقيقة 
ف��ي RCSI البحرين، إلى الحضور، 
مناقش��ًا موضوع في��روس كورونا 

متى وكيف سينتهي.
وتناول القحطاني العوامل الكامنة 
وراء تهديدات األم��راض المعدية 

مث��ل )كوفي��د19(، بما ف��ي ذلك 
والعولمة  الس��كانية  الضغوط��ات 
وتوزيعها، وقدم  األغذية  ومعالجة 
خريط��ة عالمي��ة توض��ح أص��ول 
األم��راض المعدي��ة وتل��ك الت��ي 

تعاود الظهور. 
كم��ا ق��دم تحلي��اًل تفصيلي��ًا عن 
في��روس كورون��ا وعوام��ل الخطر 
الت��ي  والوبائي��ة  الس��ريرية 
يس��تخدمها األطب��اء ف��ي تقيي��م 
وعالج المرض. تناول جزء كبير من 
المحاض��رة الخطة الت��ي تعتمدها 
التهدي��دات  لمعالج��ة  المملك��ة 
الفيروس��ية، والتي تش��مل موارد 
مهم��ة مث��ل فرقة عم��ل متعددة 
التخصص��ات، وخوارزمي��ة الع��الج 

ومرافق الفحص والحجر الصحي.
مس��تعدة  البحري��ن  »إن  وق��ال: 
تمام��ًا للتصدي للفيروس، وينبغي 
أال يؤث��ر على صحة الس��كان على 
نط��اق واس��ع«، داعي��ًا إل��ى اتباع 
النصائح الرس��مية الرسمية لوقف 
انتشار الفيروس وال سيما االتصال 
برقم الهات��ف 444 والعزل الذاتي 
للصال��ح الع��ام في حال االش��تباه 

باألعراض.
وواص��ل »نعل��م تمامًا م��ا يمكن 
توقعه وم��ا يمكن لمستش��فياتنا 

وفرقه��ا الطبية تقديم��ه في حالة 
تفاقم انتش��ار الم��رض، كما قمنا 
بدراسة التأثير االجتماعي والنفسي 
الذي قد تحدثه فترة الحجر الصحي 
على الفرد، وسنبذل قصارى جهدنا 

للتخفيف من هذه األعراض«.
وق��ال إنه على الرغ��م من أن هذه 
ه��ي س��اللة جديدة م��ن فيروس 
كورون��ا، إال أن��ه س��يكون مرض��ًا 
الموس��مية  لألنفلون��زا  مش��ابهًا 
األف��راد، ومن  لمعظ��م  بالنس��بة 
يتعاف��ى األش��خاص  أن  المتوق��ع 

األصحاء بشكل كامل.
 RCSI م��ن جانب��ه، ق��ال رئي��س
»تأسست  العتوم  س��مير  البحرين 
جامعة البحري��ن الطبية على مبدأ 
يدع��و إل��ى من��ح رعاي��ة المرضى 
أهمي��ة قصوى، ويظه��ر ذلك جليًا 
ف��ي خططنا التدريس��ية ومناهجنا 

الدراسية«.
وأض��اف »من واجبنا تعريف طالبنا 
وخريجينا وموظفينا بشكل صحيح 
ع��ن الفي��روس، ولم يك��ن هناك 
ش��خص أفضل للقي��ام بذلك من 
من��اف القحطان��ي، ال��ذي يتف��رد 
ع��ن غيره م��ن الخبراء ف��ي مجال 
الس��ريرية  الدقيقة  األحي��اء  عل��م 

واألمراض المعدية«.

»الصحة«: ثالث وفاة بـ»كورونا« لمواطن ستيني
أعلنت وزارة الصحة أمس، عن وفاة مواطن بحريني يبلغ من العمر 65 عامًا، 
لدي��ه أمراض وظ��روف صحية كامنة وكان إحدى الح��االت القائمة لفيروس 
كورون��ا )كوفي��د19(. وبذل��ك يرتفع عدد ح��االت الوفاة بالفي��روس إلى 3 

أشخاص.
وأك��دت »الصح��ة«، أن »المريض كان يخض��ع للعالج والرعاي��ة في إحدى 
المراك��ز الخاص��ة بالعزل والعالج تحت إش��راف طاقم طب��ي متخصص بعد 
عودته للبحرين عبر رحلة غير مباش��رة من إيران عبر مطار البحرين الدولي، 
معربًة عن خالص تعازيها ألسرة الفقيد وكافة أهله وأقاربه لهذا المصاب«.
وأوضح��ت الوزارة أن »المتوفى حصل على العالج والرعاية الالزمة على مدار 
الس��اعة من قبل الفريق الطب��ي المختص هو وجميع الح��االت القائمة في 
مراكز الع��زل والعالج، وكذلك تم إج��راء التحاليل الالزمة للمتوفى بش��كل 

مستمر«.
وأف��ادت الوزارة ب��أن »األوضاع الصحي��ة للحاالت القائمة األخرى مس��تقرة 
حالي��ًا، فيم��ا عدا حالتين تح��ت العناي��ة، وجميعها تخضع للع��الج والرعاية 
حسب البروتوكوالت الطبية واإلرشادات الدولية المعتمدة بحسب توصيات 

منظمة الصحة العالمية«.
وكش��فت إحصائيات وزارة الصحة عبر موقعها اإللكتروني حتى مس��اء أمس 
عن »إج��راء 27109 فحصًا طبي��ًا، فيما بلغ عدد المصابي��ن بالمرض 212 
حال��ة، منه��ا 210 حالة مس��تقرة، وحالتين تح��ت العناية، بينم��ا بلغ عدد 

المتعافين 177 حالة«.

212 مصابًا بالفيروس 
بعد تعافي 177 حالة و إجراء 27109 فحصًا طبيًا
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 وزير اإلسكان: ارتفاع 
طلبات ثالثة العاصمة 

بسبب تعدد المجمعات

أرجع وزير اإلس��كان باس��م الحم��ر ارتفاع ع��دد الطلبات في 
الدائرة الثالثة بمحافظة العاصمة إلى أن الدائرة تتكون من 

15 مجمعًا سكنيًا.
وقال في رده على سؤال ممثل الدائرة النائب ممدوح الصالح: 
وزارة اإلسكان تهتم باالحتياجات الخاصة كلما دعت الحاجة 
وفق��ًا للقان��ون. وبخصوص موضوع الش��قق، ذك��ر الحمر: 
»المنطقة التي ذكرها تقع ضمن عدة مناطق شقق اإلسكان 
بالبحري��ن، وتتضمن الجيل الثاني م��ن البناء العمودي التي 
تلب��ي طلبات المواطني��ن«. من جانبه، ق��ال النائب ممدوح 
الصالح: صيانة الش��قق اإلسكانية في ثالثة العاصمة مكلفة 
جدًا، المنطقة تعتبر راقي��ة عقاريًا، ورد الوزير بأن إعادة بناء 

الشقق فرصة واعدة يعتبر أمرًا إيجابيًا.

حسن الستري

النواب الصامتون

عيسى الدوسرييوسف الذوادي د. علي النعيمي

 وزير شؤون المجلسين: حّق السؤال 
للنائب مكفول دستوريًا وقانونيًا

أكد وزير ش��ؤون مجلس��ي الش��ورى والنواب 
غانم البوعينين أن حق السؤال للنواب مكفول 

دستوريًا وقانونيًا.
وق��ال في رده على مداخ��ات النواب: »أعطي 
الحق للش��وريين بن��اء على تعديل دس��توري 
مق��دم م��ن مجلس الن��واب ذات��ه وليس من 
الحكومة، كما إن السؤال كتابي للشوري والرد 
كتابي وال يناقش في الجلسة، وعليه ال يمكن 

أن يؤثر على عمل المجلس«.
وتاب��ع: »من حق��ك كنائب الس��ؤال عن أمور 
س��ابقة، العملي��ة تنظيمية، كم��ا أن من حق 
الوزير االكتف��اء بالرد وللنائب أيض��ًا االكتفاء 

بالرد«.
وأض��اف »الوزراء لديها لج��ان وزارية ونيابية،  
باإلضاف��ة لجلس��ة الش��ورى وجلس��ة النواب 

وجلسة مجلس الوزراء«.

12 سؤال في دور االنعقاد.. ونواب 
يتحفظون على توسيع صالحياتهم

واف��ق مجل��س الن��واب عل��ى مش��روع قانون  
بتعدي��ل المادة )137( من المرس��وم بقانون 
رقم )54( لسنة 2002 بشأن الائحة الداخلية 
لمجلس النواب، والمتضمن رفع األس��ئلة لكل 
نائ��ب الى 12 س��ؤااًل ب��دور االنعق��اد على اال 

تتجاوز االسئلة سؤالين بالشهر.
وش��هدت الجلسة جداًل بس��بب تحفظ بعض 
النواب على المشروع، وهو ما استغربه النواب 
آخرون، مؤكدين أنه ال يوجد نواب يقفون ضد 

توسيع صاحياتهم.
وقال النائب عيس��ى القاضي: »ه��ذا التعديل 
خطوة لألمام ألن النائ��ب قد يحتاج ألكثر من 
س��ؤال في الش��هر األول، ولكن يجب أن ننظر 
في البند المخصص لألس��ئلة بالجلسة وذلك 

إلتاحة المجال للبنود األخرى«.
فيم��ا قال��ت النائ��ب فاطمة القط��ري: »ال 
يوجد حاجة له��ذا التعدي��ل، ألن النواب ال 
يس��تنفذون حقه��ن في األس��ئلة. يجب ان 
يؤخ��ذ باالعتبار مدى تقب��ل الحكومة لهذا 
التعدي��ل، ق��د تك��ون األدوات األخرى هي 

األنسب دون الحاجة للتعديل«.
من جهته، أيد النائب محمود البحراني التعديل 
التشريعي بما يمنح من مرونة أكبر في تفعيل 
أداة الس��ؤال البرلمان��ي الدس��تورية، منتقدًا 

الموقف الحكومي من التعديل التشريعي.
 وتساءل البحراني: »هل الحكومة حريصة على 

أداء مجلس النواب أكثر من النواب أنفس��هم؟ 
يفت��رض أن تتب��ع الحكوم��ة أعل��ى درج��ات 
الش��فافية وأن تكون المعلومات متاحة لكافة 
الن��اس، وحينها س��يكون الس��ؤال البرلماني 
مقتص��رًا عل��ى المعلومات الدقيق��ة والنوعية 

فقط«.

 بوحمود: أسئلتنا ناعمة 
وردود الوزراء ينقصها الملح

ق��ال النائب محمد بوحم��ود: »أس��ئلتنا التي نقدمها لل��وزراء ناعمة 
وال��ردود التي تأتينا لألمان��ة ينقصها الملح، الس��ؤال بوابة الدخول 

للتشريع ولجان التحقيق واالستجواب«.
وزاد عليه النائب خالد بوعنق: »النواب يحافظون على مشاعر الوزراء، 
إذا قلنا منس��تجوب وزير قام��ت قيامة علينا، ليات��وا بصمخان غتمان 
بالمجلس��ن هذا منبر الش��عب، الدكتور اذا ذهبت له ال يفصحني كما 
يفحص االستجواب، اسئلتنا في مخابينا كانها مضاد حيوي ننتظر اول 

الشهر«.
وقال النائب هشام العشيري: »ال يوجد إجبار لتقديم األسئلة، كما قال 
النائب أحمد السلوم إن وجود سؤالين بالشهر تعديل حميد«، وزادت 
علي��ه النائب زينب عبداألمير: »مواقف الن��واب كأنها مواقف موظفي 
حكومة، أي نائب رافض لهذا المشروع فا يشغل الحكومة بأسئلته«، 
وأيدته��ا النائب كلثم الحايكي: »ال أس��تغرب من رد الحكومة، ولكن 
أس��تغرب من رد زمائي النواب، إذا ال يريدون أن يس��ألوا فا يمنعوا 

غيرهم من األسئلة«.

العامر: نريد من الوزراء 
العمل.. والنفيعي: األجوبة 

»كوبي بست«
ق��ال النائب أحم��د العامر: »بعض األس��ئلة تطرح كأنها 
اس��تجواب ولجنة تحقي��ق، نحن نريد من ال��وزراء العمل 

وليس اإلجابة على األسئلة«.
ورد علي��ه النائب إبراهي��م النفعي: »لم��اذا يريد النواب 
تقليص األس��ئلة، نح��ن الوحيدون بالعال��م الذين قيدنا 
األس��ئلة، طلبنا دراس��ات مقارنة للدول العربية، ال يوجد 
قيد في جميع الدول العربية، إال نحن، رغم أن هذه الدول 
أكبر من البحرين وش��عبها أكبر من البحرين، إضافة إلى 
أن ردود الحكومة »كوبي بست«، وزير اإلسكان يرد على 
س��ؤال المتلق بثاني��ة المحرق بأنه س��يتم تلبية طلبات 

الدائرة العاشرة بمحافظة العاصمة«.

  تمديد عمل
»تحقيق اإلسكان« لنهاية مايو

واف��ق مجلس الن��واب على طل��ب رئيس لجن��ة التحقي��ق البرلمانية 
بش��أن عدالة معايير التوزيع للطلبات اإلسكانية وكلفة بناء الوحدات 
اإلس��كانية ومراعاة الش��روط الفنية في تصميم الوحدات اإلسكانية 
النائب زينب عبداألمير، بخصوص تمديد عمل اللجنة لمدة ش��هرين 
من تاريخ انتهاء فترة عملها التي ستنقضي بتاريخ 27 مارس 2020.

المتأخرون

د.سوسن كمالعبدالنبي سلمان محمد السيسيكلثم الحايكيعلي زايد عمار قمبرزينب عبداألمير

حسن الستري

حسن الستري

حزمة »كورنا« المستعجلة في الجلسة

منح العمالة السائبة 
مهلة لتصحيح 

أوضاعهم غير القانونية، 
ومغادرة البحرين لمنع 

انتشار »كورونا«

صرف عالوة تشجيعية 
للموظفين ومكافأة 

لمتطوعي حملة 
مكافحة »كورونا«

حظر التجول الجزئي 
في المملكة من 6 

مساء حتى 5 صباحا، مع 
استثناء من يستدعي 

عمله ذلك

تفعيل وتحويل جميع 
الخدمات الحكومية 

المقدمة إلى الجمهور 
إلى الكترونية

ضم تأجيل األقساط 
المستحقة على 

المواطنين للقروض 
التقاعدية واالستبدال 

واالقساط اإلسكانية 

 اقتصار الحزمة المالية واالقتصادية
على شركات ومؤسسات القطاع الخاص 
المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر 

المتأثرة بـ»كورونا«

إنشاء صندوق تكافلي 
 للمساهمات والتبرعات

من رجال األعمال 
والشركات والبنوك 

واألفراد لمكافحة »كورونا« 

منح الهيئة 
التعليمية 

إجازة أسوة 
بالطلبة

شمول نظام العمل 
من المنزل لألم 

العاملة في الشركات 
التي تمتلك الدولة 

فيها 50٪ من األسهم

إسقاط الفوائد 
المترتبة على قرار 

تأجيل القروض 
ستة أشهر
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الــــــــــــــرأي

اآلراء واألفكار الواردة في هذه المقاالت تعكس آراء أصحابها وحدهم.. وال تمثل 
بالضرورة رأيًا أو موقفًا رسميًا لجريدة »الوطن« أو سياستها التحريرية 
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باختصار

فواز العبداهلل

@faawaazFawaz_al_abdulla@hotmail.com

فاطمة عبداهلل خليل

نبضات

fatima.a.khalil@gmail.com @FatemaAbdulla

د. ظافر محمد العجمي

@Z4alajmi

حبر جاف

محمد ناصر لوري

Mohammed.lori@gmail.com @mohammed_lori

 ليس وقت االنتقاد.. 
بل وقت الجد واالجتهاد

هناك أوقات وأزمان وظروف وأحداث تجبر من 
خاللها أي ناقد ومراقب للتوقف عن ممارس��ة 
مهنت��ه ووظيفت��ه، ويبع��د عن قلم��ه حروف 
وجمل االس��تنكار والتعجب واالستغراب، كما 
يج��ب على الناقد أن يتناس��ى بعض األحداث 
أو يغض الطرف عنها أو يركنها مؤقتًا بس��بب 
حدث جلل أو هم عام أو حرب ضروس يقودها 
الوطن ف��ي وقت عصيب تتش��نف فيه اآلذان 
لم��ن يق��دم نصيحة أو فكرة م��ا، ال أن ينتقد 
خطوة أو قرارًا أو حتى تصرفًا من هنا أو هناك.

من المؤس��ف أن تج��د أش��خاصًا ال هم لهم 
س��وى البحث عن الس��لبيات والرم��ي بالتهم 
جزافًا وال تعنيهم الظ��روف الراهنة واألوضاع 
االس��تثنائية ب��ل له��م أهداف يعمل��ون على 
تحقيقها وال يهمهم الوطن وال يرون إنجازاته 
ب��ل يمتعض��ون حين ي��رون النجاح��ات التي 
تتحقق ويعملون على إثارة الش��ائعات ونش��ر 

األكاذيب.
الوق��ت الراه��ن ال يس��مح لنا ب��أن نتفرق أو 
نلقي بالالئم��ة على بعضن��ا البعض، بل هو 
زم��ن الوحدة والتكاتف والوقوف مع من يقود 
الوط��ن إلى ب��ر األمان، ل��ذا علين��ا التغاضي 
أحيانًا ومراعاة االجتهاد وحس��ن الظن أحيانًا 
أخرى، وهو ندائ��ي لزمالئي اإلعالميين أن ما 
تكتبونه اليوم س��يكون بمثاب��ة المراجع بعد 
انتهاء األزمة وانقش��اع غيومه��ا، ما تكتبونه 

الي��وم يحدد م��دى نضجك��م ووعيك��م أثناء 
األزمات.

أقول ما قلت والسبب أن هناك من يدس عبر 
كلماته الس��م ف��ي الجمل والعب��ارات، ويزرع 
بذور الفرقة من خ��الل كتاباته الرعناء وخطه 
المستمر الذي ال يملك تغييره، فال وقت للوم 
وال مجال لالختالف، وال مكان بيننا لمن يشق 
الصف، فمن يتهم من كان خارج الوطن أقول 
ل��ه احتف��ظ باتهاماتك لنفس��ك، ومن ينتقد 
قرارًا ما نقول له اصمت، فسكوتك من ذهب.

حتى بع��ض التوافه م��ن مش��اهير التواصل 
االجتماع��ي أق��ول له��م دعوا الوط��ن يعمل 
فهذا لي��س بوقت أمثالكم وال بوقت س��ماع 
تفاهاتك��م، فالكلم��ة اليوم للعق��ل والعقالء، 
وال��دور اليوم للعلم والعلماء، أما أنتم فعودوا 

إلى حظائركم واستكنوا.
ومع توافه السوشل ميديا لنا وقفة، فالبعض 
منه��م ال يقل انحطاطًا عن أع��داء الوطن وال 
يع��ون حجم األح��داث والبعض اآلخ��ر يحاول 
التكس��ب م��ن الموق��ف، ومنهم م��ن يطلق 
النكات والسخرية وحدث وال حرج عن الباقي.

باختص��ار إن��ه ليس بوق��ت االنتق��اد، وليس 
بوقت التافهين من مشاهير السوشل ميديا، 
إنه وق��ت التكاتف والتالحم واحت��رام وتنفيذ 
قرارات الدولة وتقديم الش��كر لكل من يعمل 

بإخالص في هذا الوقت العصيب.

وأخيرًا.. عدنا إلى أنفسنا

ال شك أن الفترة التي نعيشها في ظل االنخفاض 
الكبير في مس��توى األنش��طة اليومية ال سيما 
على مس��توى العمل والخروج من البيت أسهم 
بشكل كبير في خلق حالة من الهدوء والسكون 
لدى كثير من الناس حول العالم، وهو أمر جيد 
إذ ين��م عن وع��ي كبير ومس��ؤولية عالية تجاه 
أنفس��نا وتجاه أهلينا وأوطاننا. باألمس تحدثنا 
ع��ن أهمية الخلوة، وكيف أن هذه األيام فرصة 
ذهبي��ة لممارس��ة خلواتن��ا مع أنفس��نا إلعادة 
مراجع��ة كثي��ر من األم��ور في حياتن��ا، وإعادة 
اكتش��افنا لذواتنا عبر حدي��ث عميق مع الذات، 
أو تطوير أنفس��نا وإصالحها من خالل تمارين 
التأم��ل، فضاًل عن التواصل العميق مع اهلل عبر 
الصالة والذك��ر وقراءة الق��رآن والدعاء، ولعله 
الوقت المناسب لممارس��ة ما يعرف في الدين 
باس��م »الخبيئة«. وأرجو أن تلقى تلك الدعوة 
صدى ل��دى القراء لما لها م��ن عظيم األثر في 

حياتنا ككل.
نالحظ في الفت��رة األخيرة، انط��الق كثير من 
الدع��وات الس��تثمار وق��ت فراغن��ا الطويل في 
برامج ذات نفع وفائدة، وهناك ثمة أفكار كثيرة 
ابتدعه��ا الن��اس كل حس��ب ميوله وأس��لوب 
حياته، وبينم��ا عمل البعض على محاولة قضاء 
الوقت ف��ي مزيد من النوم والكس��ل واإلفراط 
في األكل ومش��اهدة التلفزي��ون طوال الوقت، 
لفتني كيف أن كثيرين عادوا لممارسة هوايات 
ل��م يكونوا يج��دون لها ما يكفي م��ن الوقت، 
وأصبحت الظ��روف الراهنة كنفس عميق مريح 
نأخذه لفت��رة من الزمن لنتوقف عن مش��اغلنا 
ولنع��ود لإلصغاء لص��وت القلب وبم��ا يأنس، 
فمن الناس من عاد لممارسة األعمال اليدوية، 
ومنهم م��ن قرر أن يطور مه��ارات تواصله مع 

األطفال أو اس��تعادة ذكريات طفولته من خالل 
بعض األلعاب القديمة، ومنهم من نفض الغبار 
عن كتبه ليعي��د إليها الحياة، بل لتعيدها إليه، 
ومنهم من م��ارس الكتابة بعد انقطاع طويل، 
وآخرون اعتبروا الظروف موسمًا سانحًا للتطوير 
فأخ��ذوا يش��اركون ف��ي ال��دورات اإللكترونية 
واح��دة تلو األخرى لتنمية مهاراتهم وإكس��اب 

مزيد من العلم.
أنشطة عدة ال حصر لها تلك التي اندفع الناس 
لممارس��تها لمج��رد حصولهم على س��ويعات 
إضافي��ة قليلة يوميًا، أو أليام قليلة في وس��ط 
زح��ام أيامه��م، تجعل م��ن الض��رورة بمكان 
مراجع��ة الكثير في الحياة فيما يتعلق بمس��ألة 
إدارة الوقت على المستوى المؤسسي والفردي، 
وألن تلك األنشطة التي نمارسها اليوم ونحظى 
معها بكثي��ر من المتعة س��تنعكس حتمًا على 
طاقاتنا وتجدد نفس��ياتنا وقدرتن��ا على العطاء 
م��ا أن ينفض العالم مرضه ويس��تعيد عافيته، 
ص��ار من المهم التفكير جدي��ًا بعد تلك األزمة 
في حلول إليجاد مزيد من الوقت لممارسة تلك 
األنشطة وإثراء الحياة، فإننا بحق بدأنا نحيا من 

جديد.

* اختالج النبض:

هواياتن��ا.. إبداعاتنا.. مواهبنا.. تنفس��ت للتو 
وبدأت تكشف عن نفسها من جديد في حياتنا، 
ومجيء في��روس كورونا إلى بني البش��ر كزائر 
ثقيل لن يطول أمده، إنما كان محماًل برس��الة 
مفادها عودوا إلى أنفس��كم، اصغ��وا قلياًل إلى 
قلوبك��م.. وكفاك��م لهاثًا خلف فوض��ى الحياة 

وديناميكيتها المتواصلة.

التعليم »المتكرون«..!!

عل��ى غ��رار العديد م��ن ال��دول وضمن اإلج��راءات 
االحترازي��ة قام��ت البحري��ن بعملية إغ��الق مؤقت 
للم��دارس والجامع��ات التعليمية الحت��واء فيروس 
كورون��ا، بما يضم��ن الحف��اظ على س��المة البيئة 
التعليمية وسالمة الطلبة من أي خطر على صحتهم.
كثي��رة ه��ي ال��دول الت��ي اعتم��دت عملي��ة إيقاف 
الم��دارس والمنظوم��ة التعليمية ولك��ن قليلة هي 
تل��ك التي كان��ت جاهزة للظروف االس��تثنائية التي 
نعيش��ها، وأخ��رى كان��ت هش��ة بعكس ش��عاراتها 
الرنانة وعناوينها العريض��ة في الصحف كتلك التي 
كنا نقرأها خالل الس��نوات الت��ي مضت تحت عنوان 
»مشروع مدارس المس��تقبل«، والتي استمرت منذ 
ع��ام 2004 أو قبله وحتى الي��وم مبنية على توظيف 
تكنولوجي��ا المعلوم��ات إلع��داد األجي��ال الجديدة 
وتأس��يس مجتمع معلومات متط��ور وبناء االقتصاد 

القائم على المعرفة.
مرت 16 س��نة تخرج خاللها آالف من الطلبة عاشوا 
نف��س الحلم ال��ذي عش��ناه ونحن ننتظ��ر مدارس 
المس��تقبل، بنيت م��دارس جديدة وط��ورت بعض 
المرافق، وتم االنتقال للدروس على السبورة الذكية 
ف��ي بع��ض المدارس ولك��ن مع كل هذا ل��م تتغير 

عقلية التعليم لتواكب ما يحدث في العالم.
اتضح��ت هشاش��ة الش��عارات وضع��ف التقنية في 
المنظومة التعليمية مع أول اختبار حقيقي يصادفها، 
فخط��ة الط��وارئ كان��ت غي��ر جاه��زة ول��م تك��ن 
االس��تعدادات بالش��كل المتوقع، البوابة التعليمية 
كان��ت غير جاهزة الس��تقبال هذا الك��م الهائل من 
الزي��ارات من قب��ل الطلبة وأولي��اء أمورهم، كما لم 
يك��ن الكثير من مدرس��ي الجيل الس��ابق مواكبين 
للتعليم اإللكتروني والدروس اإللكترونية، مقاومين 
كل مش��اهد التكنولوجي��ا باالعتم��اد عل��ى الطرق 
التقليدية. فكرة التعلم عن بعد هي أحد أهم عوامل 
التعلي��م في العص��ر الحالي، والتي تمك��ن كثيرون 
من خالله��ا من إتمام دراس��ات جامعية ودراس��ات 
عليا، ولكننا نعجز هنا ع��ن توفير المنصة التعليمية 
اإللكتروني��ة بش��كل نموذجي لمن حال��ت الظروف 

على تواجدهم داخل أسوار المدرسة!
يحس��ب للوزارة مبادرة إعداد ال��دروس ونقلها على 
تلفزيون البحرين لالس��تفادة وإعادتها كل ساعتين 
بحيث يستطيع الطالب أن يلحق بالدرس في أوقات 
مختلف��ة، ولكن الس��ؤال ه��ل التلفزي��ون هو الحل 

المعاصر؟
كما يجب اإلش��ادة بالمبادرات الجميل��ة التي يقوم 
بها بعض المدرس��ين بشكل ش��خصي وهي عبارة 
عن تقديم دروس��هم على اليوتيوب والبعض اآلخر 
 Zoomو Teams ع��ن طري��ق منصات أخ��رى مث��ل

متفاعلين مع طلبتهم بشكل تقني قريب منهم.
ومن أب��رز وأجمل المقوالت في خض��م هذه األزمة 
ه��ي مقول��ة نائب رئي��س دول��ة اإلم��ارات العربية 
المتح��دة رئيس مجلس ال��وزراء حاكم دبي صاحب 
الس��مو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم »المدارس 
توقفت لكن التعليم لن يتوقف.. ونحن الدولة األكثر 

استعدادًا للتعلم الذكي«.
وانطالق��ًا من ه��ذه المقول��ة نف��ذت وزارة التربية 
والتعلي��م في اإلم��ارات العربي��ة المتح��دة برنامجًا 
تدريبي��ًا ش��اماًل خاص��ًا بآليات وتقني��ات التعلم عن 
بعد ألكثر م��ن 25 ألف معل��م وإداري في المدارس 
الحكومي��ة، باإلضاف��ة إل��ى أكثر م��ن 9200 معلم 
ومدير مدرس��ة من الم��دارس الخاص��ة، تم خالله 
التركي��ز على تعزيز ق��درات الس��لك التعليمي على 
إدارة العملي��ة التربوية »الذكي��ة«، واعتماد أفضل 
الوس��ائل والممارس��ات ف��ي ه��ذا المج��ال لضمان 
الحف��اظ على ج��ودة التعليم ومس��اعدة الطلبة في 
المراحل الدراس��ية كافة على جسر أي خلل أو تفاوت 

بين منظومة التعليم التقليدية والتعلم الذكي.
ولضمان س��ير العملية التعليمية بسالس��ة، جهزت 
وزارة التربي��ة والتعلي��م اإلماراتية مرك��زي عمليات 
متطوري��ن، يتضمن��ان أنظم��ة حديثة وشاش��ات، 
لمتابع��ة عملي��ة التعلم م��ن قبل قط��اع العمليات 
المدرسية في مختلف أنحاء الدولة، وذلك للتأكد من 
تس��خير كافة موارد تكنولوجي��ا المعلومات لخدمة 
العملي��ة التربوي��ة، كما ش��كلت ال��وزارة فرق دعم 
فني وإش��رافي تعمل على مدار الس��اعة في س��بيل 
تذليل العقبات التي ق��د تواجه الطلبة أو المعلمين 
خ��الل تعاملهم مع منظومة التعلم عن بعد وتقديم 
الدعم الالزم وتطوير الحلول التقنية الكفيلة بإنجاح 

التجربة.
التعلم م��ن تجارب الدول األخرى هو من يس��اعدك 
على التط��ور ومواكبة موجة التعليم العصرية، ومن 
هن��ا نعلم أن هن��اك دواًل انتصر فيه��ا التعليم على 
في��روس كورونا، ودواًل أخرى فض��ح فيروس كورونا 

فيها صرح التعليم ومواكبته للتكنولوجيا.

 العسكرية الخليجية 
في مواجهة »كورونا«

لخبرتهم الطويلة القاس��ية، ولسالمة أركان منظمتهم، 
ووضوح األهداف، واألولويات، يكون العس��كر هم األكثر 
استقرارًا في مواجهة االرتباك حين تكون أعصاب الشارع 
مشدودة في األزمات، كما أن التعامل مع فيروس كورونا 
أفضل اختبار لمعنى قوة الدولة الش��املة، العس��كرية، 
والبش��رية واالقتصادية، واالجتماعية، والمعنوية. ويتم 
ف��ي دول مجلس التعاون راهنًا تزايد التعبئة في صفوف 
القوات للمشاركة في الحرب ضد فيروس كورونا لتعدد 

األمور التي يمكن أن يقوم بها العسكر خالل الوباء.   
لق��د اتخذت عس��كرية دول الخلي��ج بدرج��ات متفاوتة 
تدابي��ر بخص��وص في��روس كورون��ا، مع األخ��ذ بعين 
االعتبار ع��دم تأثيرها على أنش��طة القوات المس��لحة. 
فعلى س��بيل المثال وضع العسكر أنفس��هم قيد العزلة 
ف��ي معس��كراتهم ح��ال االش��تباه بحالة واح��دة لتقل 
ثغرات دخول الفيروس للمجتمع. ولعل االطمئنان الذي 
س��اد الش��ارع الكويتي مثاًل بعد نزول الشرطة والحرس 
الوطني لتس��يير الحظر الجزئي خير دليل على الش��عور 
الذي تعنيه »عس��كرة الش��ارع الحكيمة« ألهداف تصب 
لصالح المواطن، يضاف له قيام الجيش ببناء المستشفى 
الميداني، ونزول أطقمه الطبية لفحص وعالج أكثر من 
7 آالف حالة خالل أسبوع. والجيش بصفة عامة في دول 
الخلي��ج مخزن للموارد البش��رية المنضبط��ة والمدربة 
والقادرة على الحركة يدعمها معنويًا الحزم وروح القتال 
والمب��ادرة، كما يدعمه��ا ماديًا بيئة تس��هيالت كثيرة 
كالمعدات والقواعد والمعس��كرات والمطارات وس��الح 
الهندس��ة القادر على إقامة المستشفيات الميدانية في 
وقت قياس��ي، والخدمات اللوجيس��تية، لنقل اإلمدادات 
الحيوية. ومصداقية وس��رية االتصاالت العسكرية. كما 
أن االطمئن��ان من قبل المجتمع جراء مش��اركة القوات 
المسلحة يعني أن يسد الجيش ومجندو قوات االحتياط 

والح��رس الوطني نق��ص الش��رطة المدني��ة، لحماية 
المنش��آت الحكومي��ة والمخازن، ومص��ادر المياه لوقف 

نوازع الشر في نفس كل عابث يستغل وقت األزمة.
لكن دور العسكري الخليجي في مواجهة فيروس كورونا 
يحفه بعض المخاوف، فنزولهم للش��ارع يعني التعرض 
المباش��ر للوب��اء، وارتف��اع ع��دد الجن��ود القابعين في 
الحجر الصحي مما يعني المس��اس بالكفاءة العملياتية 
للجي��ش ألداء مهامه��م ف��ي أعق��اب األزمة، فانتش��ار 
الوب��اء ف��ي العس��كر يعني ف��رض اإلغالق عل��ى جميع 
القواعد العس��كرية لتقليص اتص��ال الجنود مع الناس، 
ويعني توقف كافة برامج التدري��ب والمناورات المحلية 
واإلقليمي��ة، وإلغاء س��فر وتحركات بعض العس��كريين 
المناط بهم تتبع سير االتفاقيات األمنية، باإلضافة إلى 
توقف برامج التحديث للمعدات فنحن بلدان تعتمد على 
اس��تيراد أس��لحتها، مما يعرضنا لالنكشاف األمني جراء 

حال عدم وصول القطع والذخائر.

* بالعجمي الفصيح:
إن أه��م دور للعس��كرية الخليجي��ة ف��ي أزم��ة فيروس 
كورون��ا هو االس��تعداد الس��تالم ملف أم��ن الخليج في 
جانبه العملياتي، فأش��د ما أقل��ق المراقب الخليجي هو 
تبدد الوهم االس��تراتيجي، جراء إعالن القيادة المركزية 
للجيش األمريكي في العراق وس��وريا عن إعادة انتش��ار 
قواتها في المنطقة انسحابًا أمام انتشار جحافل فيروس 
كورونا. فالمعنى المهذب لالنسحاب األمريكي عادة هو 
حين يس��تخدم رجال البنتاغون ألفاظًا شديدة المراوغة 
كإعادة تمركز مؤقت لقواتهم، فحذاِر من هيمنة قناعات، 

أخذت شرعيّتها من عصر ما قبل فيروس كورونا.

* كاتب وأكاديمي كويتي

نالحظ في الفترة األخيرة انطالق كثير من الدعوات الستثمار 
وقت فراغنا الطويل في برامج ذات نفع وفائدة وهناك 

ثمة أفكار كثيرة ابتدعها الناس كل حسب ميوله وأسلوب 
حياته
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نحن اليوم أمام 
مكتسبات كبيرة 

تحققت والكثير منها 
سوف يتحقق في 

القريب العاجل ونحن 
كإعالميين من واجبنا 
الوطني الدفع باتجاه 

تعزيز إنجاح الخطة 
الوطنية »بحريننا«

يحسب للوزارة مبادرة 
إعداد الدروس ونقلها 
على تلفزيون البحرين 

لالستفادة وإعادتها 
كل ساعتين بحيث 

يستطيع الطالب أن 
يلحق بالدرس في 

أوقات مختلفة ولكن 
السؤال هل التلفزيون 

هو الحل المعاصر؟

من المؤسف أن تجد 
أشخاصًا ال هم لهم 

سوى البحث عن 
السلبيات والرمي 
بالتهم جزافًا وال 

تعنيهم الظروف 
الراهنة واألوضاع 

االستثنائية بل لهم 
أهداف يعملون على 

تحقيقها وال يهمهم 
الوطن

لقد اتخذت عسكرية 
دول الخليج بدرجات 

متفاوتة تدابير 
بخصوص فيروس 

كورونا مع األخذ بعين 
االعتبار عدم تأثيرها 
على أنشطة القوات 

المسلحة

اآلراء واألفكار الواردة في هذه المقاالت تعكس آراء أصحابها 
وحدهم.. وال تمثل بالضرورة رأيًا أو موقفًا رسميًا لجريدة »الوطن« 

أو سياستها التحريرية 
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خزعبالت 
النظام اإليراني

هن��ا جانب م��ن المعلومات التي تعي��ن بعد تبينها على معرف��ة العقلية التي 
تحكم إيران من 41 عامًا: المصابون بفيروس كورونا المس��تجد )كوفيد 19( 
ف��ي إيران حتى ي��وم االثنين الماضي أكث��ر من 23 ألف ش��خص والمتوفون 
بس��ببه أكثر من 17 ألف ش��خص. النظام اإليراني يق��ف عاجزًا أمام الفيروس 
فطلب المس��اعدة وحصل على بعض األم��وال. النظام رفض العرض المقدم 
من الواليات المتحدة إيمانًا منه بنظرية المؤامرة، وبداًل من قبولها ومن دون 
معرف��ة تفاصيلها قال المرش��د األعلى للنظام عل��ي خامنئي في كلمة له قبل 
أيام بمناس��بة العام اإليراني الجديد والمبعث النبوي الش��ريف بأن األمريكان 
»كاذب��ون ووقحون وطامعون وظالمون وتجتمع فيهم كل الصفات الس��يئة« 
وق��ال بثقة »خالل 40 عام��ًا تبين لنا بأن للبالد إمكان��ات تمكنه من الوقوف 
بوج��ه التحديات... وبإمكاننا اليوم أن نصل بإيران إلى قمة العلم والسياس��ة 
والصناع��ة في العالم« أي أن النظام س��ينتصر على الفيروس القاتل من دون 
االستعانة بأحد، رغم أن هذا يتناقض مع تحرك المسؤولين اإليرانيين الذين 
عمدوا إل��ى الحصول على المس��اعدات بما فيها الكمام��ات وأجهزة التنفس 
والمالب��س الخاصة التي يرتديه��ا األطباء الذين يقوم��ون بعالج المصابين 

بالفيروس. 
هذا التناقض الذي يعيش��ه النظام اإليراني يكشف العقلية التي تحكم إيران، 
والمث��ال اآلخر عليه بعد ال��ذي قاله خامنئي هو ما قاله قب��ل يومين الرئيس 
حسن روحاني وملخصه أن الفيروس س��ينتهي بعد أسبوع أو أسبوعين، وهو 
م��ا ال يمكن ألحد من اإليرانيي��ن أن يصدقه، فقد قال قبل عدة أس��ابيع بأن 

»السبت المقبل« ستكون نهاية الفيروس! 
واقع الحال يؤكد بأن النظام اإليراني يعيش ورطة كبيرة وأنه لم يتوقع أن يأتي 
اليوم الذي يعاني فيه بهذا الشكل، والمثير أنه يعتقد بأن التصريحات النارية 
من مثل »معجزة الثورة اإلس��المية أصبحت واقعًا على األرض« و»العديد من 
البل��دان اليوم تتعاون وتتواطأ مع بعضها ضد إيران« التي ركز عليها خامنئي 
في خطابه األخير ال تزال قادرة على القيام بدور المخدر للشعب اإليراني الذي 
هو اليوم أكثر وعيًا ويدرك أن كل ما يقوله مسؤولوه مشكوك في صحته وأن 
كل م��ا يرفضونه من عروض إلنقاذه من الفيروس القاتل س��ببه الخوف على 

النظام من الزوال وليس الخوف عليه. 
بغي��ة التغطية عل��ى عجز النظام اإليراني في مواجه��ة الفيروس الذي يحصد 
اإليرانيين عمد مس��ؤلوه إلى الترويج لفك��رة أن األمريكيين متهمون بأنهم 
ه��م من أنت��ج الفيروس، وهو ما قاله خامنئي في الخطاب نفس��ه واعتبر ذلك 
مبررًا كافيًا لرفض عرض المس��اعدة األمريكية، وزاد »عندما يكون هناك مثل 
ه��ذا االتهام، فأي عاقل س��يثق بكم كي ت��زودوه بال��دواء؟.. أنتم ال تتحلون 
بالمصداقية.. وقد يكون دواؤكم أداة تس��اهم في انتشار المرض أكثر« ! قال 
ذل��ك رغم أنه ق��ال أيضًا بأن لدى النظام اإليراني علماء وأطباء على مس��توى 
عاٍل وامتدحهم. فأي قيمة لهؤالء إن لم يتمكنوا من اكتشاف »المؤامرة« في 

الدواء األمريكي؟!
النظام اإليراني يغطي على فشله في مواجهة الفيروس القاتل بالترويج لتلك 
الفكرة بل والقول بأن الفيروس »مصمم إليران«! من دون أن ينتبه مسؤولوه 
إلى أن الفيروس فتك حتى اآلن باآلالف في الصين وإيطاليا وإس��بانيا وينتشر 
ف��ي كل العال��م وأنه لم يقصر مع األمريكان فأصاب ف��ي يوم واحد فقط نحو 

5000 أمريكي في والية نيويورك وحدها. 
العال��م يتألم وهو يش��اهد اإليرانيين وه��م يفقدون أرواحهم بس��بب عقلية 
النظام الحاكم في إيران وإصراره على أن ما يحدث مؤامرة المراد منها إحراجه 
والتمهيد إلس��قاطه، ويتألم أكثر وهو يقرأ ويس��مع عن رفض النظام لعرض 
دول��ة متقدمة مثل الواليات المتحدة للمس��اعدة بالرب��ط بين ذلك العرض 

والعقوبات االقتصادية التي ال تخص إيران وحدها!
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رؤى

يصادف غدًا الخميس 26 من شهر مارس، الذكرى 
الس��نوية األول��ى عل��ى تدش��ين الخط��ة الوطنية 
لتعزي��ز االنتماء الوطني وترس��يخ قي��م المواطنة 
»بحرينن��ا«، تلكم الخطة التي ج��اءت بمبادرة من 
معالي وزير الداخلية الفريق أول ركن الش��يخ راشد 
ب��ن عبد اهلل آل خليفة بتش��كيل لجنة تعزيز الوالء 
الوطني وترس��يخ قيم المواطنة، وضمت مجموعة 
من المختصين والخبراء لوضع خطة وطنية شاملة 
تق��دِّم وثيق��ة استرش��ادية، وتك��ون إط��ارًا عامًا 

لعم��ل كافة الجهات ف��ي القطاعين العام والخاص 
ومؤسس��ات المجتمع المدني ووسائل اإلعالم من 

أجل تعزيز االنتماء وقيم المواطنة.
وق��د جاءت هذه الخطة بكل تأكيد وفق استرش��اد 
صريح من وحي كلمة حضرة صاحب الجاللة الملك 
حمد بن عيس��ى آل خليف��ة عاهل الب��الد المفدى 
حفظ��ه اهلل ورع��اه، وال��ذي أكد فيه��ا جاللته على 
أن »تش��كيل ثقافة االنتم��اء الوطني، ومس��اعدة 
أجيالن��ا عل��ى ترجم��ة الش��عور بحب الوط��ن إلى 

سلوك مس��ؤول ووعي مُدرك لواجباتهم الوطنية، 
جه��ود البد لها أن تتواصل عب��ر الخطط والبرامج 
التربوي��ة المتخص��ص بتركيزه��ا عل��ى التعري��ف 
بموروثنا التراثي العريق النابع من محيطنا العربي 
بحضارت��ه الغني��ة، والتأكي��د عل��ى مب��ادئ ديننا 
الحنيف الداعية للتسامح واالعتدال، وتنمية الثقافة 
الوطنية، وتأصيل مفاهيم المواطنة اإليجابية فكرًا 
وتطبيقًا«، فكانت إضاءات جاللته هي الشرارة التي 

انبثقت منها الخطة.
كلنا يع��رف أن الخطة الوطني��ة »بحريننا« تحتوي 
عل��ى أربع��ة م��ن منظوم��ة القي��م، وه��ي القيم 
االجتماعي��ة، والقيم اإلنس��انية، والقي��م الوطنية، 
والقي��م السياس��ية«، وتندرج تحته��ا قيم »العدل، 
الفخر، العطاء، الش��راكة«. وتتلخص أهداف الخطة 
ف��ي الحفاظ على القيم والعادات والتقاليد األصيلة 
ألبن��اء البحري��ن التي تجس��د روح األخوة وتعكس 
أروع صور التكاتف بين أبناء الوطن الواحد، والعمل 
بروح وطنية م��ن أجل تنمية الجه��ود في الحفاظ 
على أمن الوطن واستقراره، وذلك من خالل تعزيز 
ش��عور المواطن باالنتم��اء وجعل س��لوكه إيجابيًا 
ومس��ؤواًل يس��اعد على تماس��ك الجبهة الداخلية 
بي��ن جمي��ع أطياف المجتم��ع، إضافة إلى ترس��يخ 

قيم الوالء واالنتماء والتس��امح واالعتدال وااللتزام 
بالوحدة الوطنية.

بعد جهد وطني مش��رف وكبي��ر للمكتب التنفيذي 
للجنة الرئيس��ة للخطة، وجدنا بأن الخطة الوطنية 
األولى تق��دم لنا 105 مب��ادرات مختلفة من خالل 
25 وزارة حكومية ومؤسس��ات شبه حكومية، حيث 
تن��درج المب��ادرات تح��ت 5 محاور رئيس��ة، وهي: 
برنامج االنتماء، وحمالت العالقات العامة، واإلعالم، 
والمناه��ج والمق��ررات، والتش��ريعات واألنظم��ة. 
إضاف��ة إلى مؤش��رات األداء الوطن��ي التي تهدف 
إلى قي��اس التحوالت في اتجاهات المواطنين تجاه 
االنتماء الوطن��ي وقيم المواطن��ة، وقياس فاعلية 

تنفيذ هذه المبادرات وتأثيرها مجتمعيًا.
نحن اليوم أمام مكتس��بات كبيرة تحققت، والكثير 
منها س��وف يتحق��ق في القري��ب العاج��ل، ونحن 
كإعالميين من واجبن��ا الوطني الدفع باتجاه تعزيز 
إنجاح الخطة الوطنية »بحريننا«، والسعي ألجل أن 
تس��تكمل كل مراحلها على الرغم من كل الظروف 
المحيط��ة بنا وم��ن حولن��ا. فبإصرارن��ا وعزيمتنا 
كبحرينيي��ن يمك��ن لنا إنج��اح الخطة ف��ي زمانها 
المتوق��ع، لنعط��ي للعال��م أنصع ص��ورة للتالحم 

واالنتماء الوطني.

»بحريننا« في عامها األول 
تحقق مبادراتها بنجاح

العالم يتألم وهو يشاهد اإليرانيين وهم يفقدون 
أرواحهم بسبب عقلية النظام الحاكم في إيران 

وإصراره على أن ما يحدث مؤامرة المراد منها 
إحراجه والتمهيد إلسقاطه

نحن وسط وضع استثنائي سنحتاج فيه إلى 
إجراءات استثنائية وقرارات عديدة، لكن المهم 

أن تكون هذه اإلجراءات ضامنة لسالمة الناس 
وعملية ومرنة.
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حان وقت العمل 
 »افتراضيًا« 
من المنزل!

نع��م، فهناك أعمال إداري��ة ال تحتاج إلى وجودك الفيزيائي ف��ي المكان، وهذه 
مس��ألة ال ب��د م��ن أن توضع ف��ي االعتب��ار إن كنا نري��د بالفعل تقلي��ل عملية 
»المخالط��ة« في األعم��ال، بحيث نزيد م��ن اإلجراءات االحترازية لمنع تفش��ي 

فيروس كورونا. 
لذلك أثرنا باألمس مس��ألة عدم التطبيق الكامل في بعض الجهات للتوجيهات 
بش��أن المرأة العامل��ة وعملها من المنزل، والتس��اؤل كان كيف يكون التوجيه 
واضحًا في اتجاه صريح وش��فاف، بينما التطبيق يتم بشكل مغاير أو غير كامل؟! 
وهنا يوج��ه اللوم للمعنيين بالتنفي��ذ، بحيث يتم تطبي��ق األوامر والتوجيهات 
بش��كلها الواض��ح والصريح، ال عب��ر التأويل أو الرؤية الش��خصية لألفراد، فهم 
ليسوا في موقع تعطيل التوجيه األعلى، بما يوقع الضرر على الفئة المفترض أن 

تستفيد من التوجيه األعلى. 
 وباألم��س أيضًا س��ادت موجة م��ن ردود الفعل واالس��تياء الش��عبي، ووصلتنا 
ككتاب اتصاالت عديدة لمواطنين منزعجين مما انتش��ر بشأن تأجيل القروض، 
باعتبار انتشار معلومة تفيد باحتساب رسوم، بينما جاء التوجيه واضحًا بناء على 
األوامر الملكية بتأجيلها دون رسوم، ووصلت المسألة لمجلس النواب، وغضب 
بعض النواب، وتم س��ؤال وزير شؤون المجلسين والذي أفاد وقتها بأنه ال علم 
لديه باألمر، وعلم حاله حال النواب، وكنت أش��اهد الجلسة بشكل مباشر، وكان 
مب��ررًا ل��ي موقف النواب بالفع��ل، إذ تنفيذ األمور بطريقة تخال��ف ما تم إعالنه 
كتوجيه وتسبب حينها باستبشار الناس ونشر السعادة بينهم، وما تم إبالغهم 

به كممثلين للناس، أمر يدعو لالستياء بالضرورة. 
عمومًا مس��ألة تأجيل القروض حس��مت باألمس وفق بيان صادر من المصرف 
المركزي، وهو البيان الثالث الذي يصدر بش��أن الموضوع، في حين كان ينبغي 

في رأينا صدور بيان واحد فقط منذ البداية يعلن تطبيق التوجيهات العليا. 
نع��ود لعملية العم��ل من المنزل، وهي مس��ألة لو أدي��رت بالطريقة الصحيحة 
فلن تعطل المنظومات الحكومية كثيرًا، مع االس��تيعاب بأن بعض المنظومات 
س��تتأثر بالضرورة، وهذا أمر طبيعي فنحن نعيش أجواء غير اعتيادية تستوجب 
إجراءات تصل لمرحلة التش��دد، لكن التعامل بمرونة وذكاء هو األمر المطلوب 

في أي أزمة. 
إن كان اله��دف تس��يير األمور وعدم تعطيلها، فيمكن بش��كل س��ريع جدًا ألي 
منظوم��ة أو قطاع تحديد الموظفين ال��الزم وجودهم في مواقع العمل، وهؤالء 
ال بد من أن يتم التعامل معهم بش��كل خاص، أقلها منحهم عالوات أو بدالت، 
ألنه��م يخاطرون بالخروج والمخالطة، في المقابل هناك وظائف يمكن أن تنجز 
متطلباته��ا من المنزل، خاص��ة الوظائف اإلدارية ذات المس��ؤولية التي يمكن 
أن يوجه فيها المس��ؤول الموظفين عب��ر الهاتف، أو عبر االتصال المرئي، الذي 

تحول مؤخرًا لحل عالمي لكثير من حاالت العمل الضرورية. 
باألمس صاحب الس��مو الملكي األمير س��لمان بن حمد حفظه اهلل، وهو الرجل 
ال��ذي يدير عملي��ة التعامل مع ه��ذا الوضع باقت��دار، عقد اجتماع��ه مع اللجنة 
التنس��يقية عبر االتصال المرئي، وتم تناقل الصور والخبر وس��ط تفاعل شعبي 
واض��ح مع الخطوة، وهي خطوة أراها تمثل رس��الة لكثير من المس��ؤولين عبر 
تطبي��ق هذه الفكرة العملية، ليس��ت م��ن المكاتب، بل حتى م��ن المنازل مع 
المس��ؤولين المعنيين، ونكون بذلك س��اهمنا في تطبيق كثير من اإلرش��ادات 
الوقائية التي تصدر، وآخرها ما صدر باألمس عن وزارة الداخلية، ونضمن س��ير 
العم��ل دون التضييق عل��ى الناس، أو إيصالهم لمرحلة يش��عرون فيها بالغبن 

والتوجس من التعرض لإلصابة. 
نحن وسط وضع استثنائي، سنحتاج فيه إلى إجراءات استثنائية، وقرارات عديدة، 
لكن المهم أن تكون هذه اإلجراءات ضامنة لسالمة الناس، وعملية ومرنة، في 
حي��ن القرارات ال بد من أن تكون واضحة وش��فافة م��ن ناحية التطبيق، بحيث 

تتجنب التأويل واللغط وإثارة الشارع. 
بالتالي علينا التعلم من األخطاء التي تحصل بس��بب الوضع وحساس��ية الوقت، 
بحيث تنضج تجربتنا العملية في مكافحة هذا الفيروس ومخاطره، إلى أن يكتب 

اهلل السالمة التامة للوطن والمواطنين والمقيمين فيه.



بيانات الخبر
اليوم

التاريخ
الخبر

جهة النشر
الصفحة

العدد
الرابط اإللكتروني

الصغرىالعظمىدرجات الحرارةمواقيت الصالة 2620 المغربالظهــر05:36الشروق04:16الفجـــر 11:4405:52 العشــاءالعصــر 03:1207:22

w w w . a l w a t a n n e w s . n e t

 

عودتنا شركات االتصاالت مشاركتنا، ونأمل أن تبادر باألحمر
بتقديم 3 أش��هر مجانية لخدمة اإلنترنت مساهمة 

منها في ظل التزامنا المنازل بسبب »كورونا«.

الرئيس التنفيذي
إبراهيم الحسيني

ealhussaini@alwatannews.net

رئيس التحرير
يوسف البنخليل

yfbink@alwatannews.net

مدير التحرير

مدير إدارة المبيعات والعالقات العامة

إيهاب أحمد

معاذ عادل بوصيبع

emohd@alwatannews.net

mbusaibea@alwatannews.net

التحرير: 17496666

اإلعالنات : 17496682

80001133
اإلشتراكات »رقم مجاني«:

الفاكس: 17496678

ص.ب: 38801
الرفـــــــــاع الشــــرقي

سوسن الشاعر

كلمة أخيرة

@sawsanalshaers.alshaeer@gmail.com

ترحب بمالحظاتكم واقتراحاتكم على
r@alwatannews.net39324949

 صحيفة                 

إحدى طائرات شرطة البحرين تحلق في »ساحة القلعة« ضمن مهامها في ذاكرة وطن..
حفظ األمن في ستينيات القرن الماضي
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 معادن 
ناس وناس

أظهر لنا فيروس كورونا معادن ناس وطريقة تفكير ناس وش��رائح 
ل��م نكن نتصور أنه��ا موجودة أصاًل، أو على األق��ل كنا نتصور أنها 

انقرضت مع انتشار الوعي والعلم وسهولة الوصول للمعلومة!!
ظهر التطرف بأبش��ع صوره، فكش��ف لنا الفراغ المغلف بش��هادات 
أكاديمية وألقاب مناصبية، فمن قال ال حاجة لنا لرفع يدنا للسماء بل 
ننتظ��ر المخرج مما يحدث ف��ي األرض فقط! غير متعض مما يحدث 
حوله من انهزام للقدرات البشرية مهما عظمت وبإنكار هلل سبحانه 
وتعال��ى ورحمته وهو يريه من آياته العجيب��ة، ولكن عمى البصيرة 

بلغ أوجه فيمنعه من الرؤيا، شافانا اهلل وعافانا مما ابتالهم به.
وظهر لنا تطرف آخر يرفض العلم والطب ويتكل ال على اهلل بل على 
كرامات ومعجزات البش��ر يلجأ لهم ويتعلق بأس��تار قبورهم مصدقًا 
بغي��ر اهلل الش��افي المعاف��ي، وأظهرت لنا س��طحية الفه��م وضآلة 
اإلدراك عند من يلقي بنفس��ه للتهلكة غي��ر عابئ بأخذ االحتياطات 
ودون أن يعقلها بل يكش��ف عن جهل وع��دم إدراك بمغزى ومعنى 

اهلل حافظ.
وفي نفس الوقت أظهر لنا فيروس كورونا قيمة ناس وأهميتهم في 

حياتنا وتأثيرهم علينا وكنا ال نذكرهم وال نعدهم عدًا.
اختفى المشاهير من أصحاب الماليين من المتابعين، بل أصبح كثير 
منهم عبئًا علينا واألمن يالحق تفاهتهم وضررهم على الناس وحدث 
الف��راغ الذي كنا نتوقع حدوثه حين يحت��اج الناس لمؤثرين مقنعين 
يقودون الرأي العام، فإذا بتلك الفئة تكش��ف عن هشاش��ة عظامها 
الفكري��ة ويختفي حتى ما كنا نراه جمي��اًل ويتحول الجمال المصطنع 
لقبح فيهم وتحل محلهم صور للممرضات واألطباء ورجال األمن ونرى 
صورهم مثلنا بشرًا يتعبون ويكدون من أجل أن نرتاح، ولوالهم من 
بعد اهلل لضعنا، وحين بحثنا عمّن نصدر صوره لمخاطبة الناس فلم 

نجد طفيليات العصر بل وجدنا من ثقله ذهبًا عندنا.
وأظهر لنا فيروس كورونا نوعية من البش��ر من يتمنى عدم انتهائه 
ويطل��ب أن يتأخ��ر اكتش��اف عالج��ه ويضيق ص��دره كلم��ا قيل إن 
المنحنى س��ينزل وينتهي الوباء، فبالوباء وحده ومن خالله اس��تفاد 

والفائدة أنواع!!  
وأظهر لنا فيروس كورونا معادن ناس كنا نحسبهم )تكانه( وأصحاب 
نفح��ة اإليثار وعقولهم توزن بلد، وإذ به��م على الظهور يتهافتون 

وعلى البروز يستميتون.
وأظهر لنا فيروس كورونا وجود بش��ر وما هم ببش��ر، كم من الغباء 
واالس��تهتار والرعونة ل��م نكن نتصور أنها تص��ل إلى حد تعريض 
حياة الناس وأنفسهم للخطر، فال نصيحة تجدي وال تهديد ينفع وال 

منطق يعقل األمور.
تح��دٍ للقوانين واألنظم��ة، واختالط ال داعي له خ��روج ال داعي له، 
جهل مدقع اعتقاد بأن هذا الفايروس له عالقة بمس��توى معيش��ي 
معين أو بمستوى ذكاء معين أو بحالة نفسية معينة وأنهم بعيدون 

عنه.
اللهم نش��كرك ونشكر فضلك وفي كل عس��ر هناك يسر من لدنك 

اللهم احفظ البحرين وأهلها.

تدبر 

قال ا� تعالى:
"حتى إذا ضاقت عليهم ا�رض 

بما رحبت".

ا�رض كلها رغم كبرها واتساعها كأنها 
ضاقت فعًال، واقرأ "وضاقت علينا أنفسنا"

ثم اقرأ
"وظنوا أن الملجأ من ا� إال 

إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا" 

عالجنا في العودة إلى ا� مع التوبة النصوح

تصميم: أحمد أبوالليل

إنفوجرافيك

صيانة مقام إبراهيم عليه السالم في الحرم المكي

إيطالية 95 عامًا تتعافى من »كورونا«
تعافت س��يدة إيطالية تدعى ألما كالرا كورسيني تبلغ من العمر 95 
عام��ًا، من مرض فيروس كورونا )كوفيد19(، بعدما تم تش��خيصها 
كحال��ة ع��دوى مؤك��دة بالفيروس خالل الش��هر الجاري ف��ي مدينة 
مودينا اإليطالية، حسب ما نشرته صحيفة »ديلي ميل« البريطانية.

وكان ت��م نقل الجدة ألما، التي تعد أكبر مريض بكورونا)كوفيد 19( 
ينجو من اإلصابة ويتعافى بش��كل تام، من فانانو إلى مستشفى في 
مقاطعة بافولو الشمالية في المدينة في الخامس من الشهر الجاري 
بع��د بدء معاناتها من أع��راض كورونا)كوفيد 19( الذي أودى بحياة 

5476 مواطنًا إيطاليا حتى اآلن.
وأكد الطاقم الطبي أن أعضاء جس��م الجدة ألما كورس��يني أظهرت 
»ردة فعل كبيرة« وشفيت بالكامل، مؤكدين أن الحالة تعافت تمامًا 

دون الحاجة لتعاطي »عالجات مضادة للفيروسات«.

ماء وصابون للقضاء على »كورونا«
يوصي الخبراء بضرورة غس��ل اليدين بالماء الدافئ 
والصابون، للوقاية من اإلصابة بالعدوى الفيروسية 
بش��كل ع��ام وكورونا)كوفي��د 19( بش��كل خاص، 
ولك��ن ولمزيد من الدقة والنتائ��ج الفعالة يجب أن 
يتم القي��ام بتلك المهمة بالغ��ة األهمية لمدة 20 
ثانية في كل مرة، وباستخدام الماء الدافئ أو لمدة 
30 ثانية إذا كان الماء باردًا، بحس��ب تقرير نشرته 

شبكة »سي إن إن« اإلخبارية.
ويقول عال��م الفيروس��ات د.جون ويليام��ز، طبيب 
أطف��ال ورئيس قس��م مكافحة األم��راض المعدية 
في المركز الطبي بمستش��فى األطف��ال في جامعة 
»بيتسبرغ« إن »هناك أربعة فيروسات تاجية تنتشر 
بين البش��ر بانتظ��ام، كل عام تقريبًا تتس��بب في 
الزكام بش��كل رئيس��ي، وفي الواقع، يتسببون في 
حوال��ي ثلث ن��زالت الب��رد. ولكن ال يتس��ببون في 
الوف��اة«. وال يقضي الماء والصاب��ون على فيروس 
كورونا فق��ط، وإنما يقتل فيروس��ات طفيلية ضارة 
أخرى مثل المس��ببة لإلنفلونزا، التي تقتل الماليين 

حول العالم س��نويًا، والفيروس الذي يصيب الجهاز 
التنفسي لإلنسان.

ويقول ويليامز: »يساعد الصابون أو المعقم بفاعلية 
ف��ي إذابة الش��حوم أو ما يس��مى بالط��الء الدهني 
المغل��ف للفيروس. ويتعطل الفيروس جس��ديًا عند 
إذابة الطبقة الدهنية ألن الماء والصابون والكحول 
يتسرب إلى أحش��ائه فال يتمكن من اختراق الخاليا 

البشرية«.

 ارتفاع بدرجات الحرارة 
اليوم وأمطار مساء السبت

تشهد درجات الحرارة ارتفاعًا ابتداًءا من األربعاء وظهر 
غ��د الخميس، مع بقاء األج��واء لطيفة ضمن المعدالت 
الحالية مس��اء. ومن المتوقع أن تنشط الرياح الجنوبية 
الشرقية ابتداء من مساء الخميس وتشتد مساء السبت 
مع ف��رص لهطول أمطار مس��اء الس��بت وصباح األحد 

المقبل.
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المنامة - بنا

صــدر عــن عــاهــل الــبــالد صــاحــب الجاللة 
أمــر  خليفة،  آل  عيسى  بــن  حــمــد  الــمــلــك 
ملكي رقم 15 لسنة 2020 بإعادة تسمية 

المؤسسة الخيرية الملكية.
وجاء في المادة األولى من األمر الملكي، 
ــمــؤســســة الــخــيــريــة  ــه تـــعـــاد تــســمــيــة ال ــ أن
الــمــلــكــيــة لــتــصــبــح “الــمــؤســســة الــمــلــكــيــة 

لألعمال اإلنسانية”.
الــثــانــيــة عــلــى أن يعمل  ــمـــادة  الـ ونــصــت 
تاريخ صدوره وينشر في  األمر من  بهذا 

الجريدة الرسمية.

“الخيرية الملكية” تتحول لـ “الملكية لألعمال اإلنسانية”

تنفيــذًا لقــرارات اللجنــة التنســيقية برئاســة ولــي العهــد نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير ســلمان بــن حمد آل خليفة، 
وتماشــيًا مــع اإلجــراءات االحترازيــة والتدابير الوقائية المتخذة الحتواء ومنع انتشــار فيــروس كورونا )COVID-19(، وتطبيقًا لقرار إغــالق كل المحالت التجارية من 
26 مــارس الجــاري إلــى 9 أبريــل المقبــل واالكتفاء بخدمة التوصيل فقط، ويســتثنى من ذلك محالت الهايبرماركت والبقاالت والبــرادات والمخابز والصيدليات وفروع 

البنوك والمصارف، على أن تعاود جميع المحالت التجارية فتح أبوابها مجدًدا من 9 أبريل لغاية 23 أبريل المقبل، أكدت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ما يلي:

تغلق كافة المحال الصناعية والتجارية 
مباشرة  خــدمــات  أو  سلعا  تــقــدم  الــتــي 
للزبائن، اعتبارًا من الساعة السابعة من 
مساء يوم الخميس الموافق 26 مارس 
مساء  من  السابعة  الساعة  حتى   2020

يوم الخميس الموافق 9 أبريل 2020.
الصناعية  الــمــحــال  هـــذه  مــن  ُيستثنى 

والتجارية كل من اآلتي:
1 - الــهــايــبــر مـــاركـــت، الــســوبــر مــاركــت، 
ــال بــيــع  ــاالت، ومــــحــ ــ ــق ــ ــب ــ الـــــبـــــرادات وال

ــوم  ــحـ ــلـ الــــخــــضــــروات واألســــــمــــــاك والـ
الطازجة.

2 - المخابز اليدوية واآللية.
3 - محطات تعبئة الوقود ومحال تعبئة 

الغاز الطبيعي.
والـــــعـــــيـــــادات  الـــمـــســـتـــشـــفـــيـــات   -  4

والصيدليات ومحال النظارات.
5 - البنوك والمصارف ومحال الصرافة.

لــلــمــؤســســات  اإلداريــــــــة  ــمــكــاتــب  ال  -  6
نشاطها  يتصل  ال  ــتــي  وال والــشــركــات، 

بشكل مباشر مع الزبائن.
7 - المحال العاملة في استيراد وتصدير 

البضائع وتوزيعها.
وصيانة  تصليح  وكــراجــات  ورش   -  8

المركبات ومحال قطع الغيار.
9 - قطاع اإلنشاءات والصيانة.

10 - المصانع.
ونــوهــت الـــــوزارة بــأهــمــيــة الـــتـــزام هــذه 
الــجــهــات بــالــقــواعــد واإلجــــــراءات التي 
منع  بــهــدف  الــصــحــة  عــن وزارة  تــصــدر 

 ،)COVID-19( كورونا  فيروس  انتشار 
خصوصا تدابير التباعد االجتماعي.

والتجارية  الصناعية  للمحال  وُيسمح 
والخدمات  السلع  بيع  عمليات  مــزاولــة 
التواصل  ووسائل  اإللكترونية  بالطرق 
توصيل  خدمة  طريق  عــن  االجتماعي 
ومحال  للمطاعم  ُيسمح  كما  البضائع. 
تمارس  أن  والــمــشــروبــات  األطعمة  بيع 
ــريـــق خـــدمـــات الــبــيــع  نــشــاطــهــا عـــن طـ

الخارجي وتوصيل الطلبات للمنازل.

ال غلق للمستشفيات والمصانع واإلنشاءات
“التجـــارة” تحـــدد المنشـــآت المســـتثناة مـــن القـــرار االحتـــرازي

جاللة الملك

المنامة - الصناعة والتجارة

أمـــس عن  الــصــحــة  وزارة  أعــلــنــت 
ــاة لـــمـــواطـــن بــحــريــنــي  ــ ــ ــة وف ــالـ حـ
ــا، لــديــه  ــاًمـ يــبــلــغ مـــن الــعــمــر 65 عـ
كامنة  صحية  ــروف  وظــ ــراض  أمــ
القائمة  الـــحـــاالت  إحــــدى  وكــانــت 
 ،)COVID 19( ــا  كــورون لــفــيــروس 
والــرعــايــة  للعالج  يخضع  كــان  إذ 
بالعزل  الخاصة  المراكز  أحــد  في 
والعالج تحت إشراف طاقم طبي 
للبحرين  عــودتــه  بــعــد  متخصص 
إيران  من  مباشرة  غير  رحلة  عبر 
عبر مطار البحرين الدولي، معربًة 
الــوزارة عن خالص تعازيها ألسرة 
لهذا  كافة  وأقــاربــه  وأهــلــه  الفقيد 

المصاب.

المتوفى  أن  ــوزارة  ــ الـ وأوضــحــت 
والــرعــايــة  الــعــالج  قــد حصل على 
ــدار الــســاعــة من  الـــالزمـــة عــلــى مــ
ــق الـــطـــبـــي الــمــخــتــص هــو  ــريـ ــفـ الـ
وجميع الحاالت القائمة في مراكز 
إجراء  تم  وكذلك  والعالج،  العزل 
بشكل  للمتوفى  الالزمة  التحاليل 
ــأن  ــادت الـــــــوزارة ب ــ ــ مــســتــمــر. وأفـ
األوضاع الصحية للحاالت القائمة 
عدا  فيما  حالًيا  مستقرة  األخـــرى 
وجميعها  العناية،  تحت  حالتين 
حسب  ــرعــايــة  وال لــلــعــالج  تخضع 
البروتوكوالت الطبية واإلرشادات 
توصيات  وفــق  المعتمدة  الدولية 

منظمة الصحة العالمية.

وفاة “كورونا” لبحريني عائد من إيران
المنامة- بنا

)07(

رئيس الوزراء الموقر حفظه اهلل ورعاه
على ما أفاء اهلل به على سموه

من نعمة الصحة والشفاء
 سائلين المولى عز وجل أن يحفظ سموه
 ويديم عليه الصحة والعافية والسعادة
 والعمر المديد لمواصلة مسيرة العطاء

والبناء والنماء للوطن وكافة أبنائه

نرفعها إلى

مــجـــــــمـــع ســــــــــوق الــمـــحــــــــــرق

المنامة - بنا

صرح محافظ مصرف البحرين 
الــمــركــزي رشــيــد الــمــعــراج بأنه 
إلــحــاقــا لــتــوجــيــهــات الــمــصــرف 
17 مـــارس  بــتــاريــخ  الـــصـــادرة 
تكون  أن  يــجــب  فــإنــه   ،2020
من  المؤجلة  الستة  األقــســاط 
وشــركــات  التجزئة  بــنــوك  قبل 
ــتــمــويــل األصــغــر  ــتــمــويــل وال ال
التأجيل  على  رســوم  دون  من 
أربــاح إضافية  أو  ودون فوائد 
ــربـــح/   وال زيـــــادة فـــي ســعــر الـ

الفائدة.

ال فوائد أو أرباحا على األقساط المؤجلة

رشيد المعراج)09(

التنسيقية  الــلــجــنــة  ــرارات  ــقـ لـ تــنــفــيــًذا 
األعلى  القائد  نائب  العهد  ولي  برئاسة 
الـــوزراء  مجلس  لرئيس  األول  النائب 
صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن 
حمد آل خليف، وتماشًيا مع اإلجراءات 

فيروس  الحتواء  المتخذة  االحترازية 
انتشاره،  ومنع   )COVID-19( كــورونــا 
مــراعــاة  إلـــى  ــيــة  الــداخــل وزارة  دعـــت 
أو  للعمل  للتحرك  المنزل  من  الــخــروج 
شراء األدوية أو الذهاب للمستشفيات 

الــمــعــيــشــيــة  االحـــتـــيـــاجـــات  ــراء  ــشـ لـ أو 
أثناء  االعتبار  في  واألخــذ  الضرورية، 
العامة  الطرقات  في  الرياضة  ممارسة 
ثــنــائــي، مع  أو  فـــردي  تــكــون بشكل  أن 
ــاب األطــــفــــال وصـــغـــار  ــحـ ــطـ ــدم اصـ ــ عـ

أمام  الجلوس  أو  التجمع  وعدم  السن، 
الــمــنــازل وفــي الــطــرقــات الــعــامــة ألكثر 
الــوزارة منع  5 أشخاص.كما اكدت  من 
الــتــجــمــعــات بــالــمــتــنــزهــات والــســواحــل 

العامة.

منع التجمعات بالمتنزهات والسواحل
“الداخلية” تدعو إلى االلتزام بإجراءات الحد من انتشار “كورونا”

المنامة - وزارة الداخلية



بيانات الخبر
اليوم

التاريخ
الخبر

جهة النشر
الصفحة

العدد
الرابط اإللكتروني

سمو ولي العهد يترأس “التنسيقية” عن بعد
ســـمو ولي العهد نائب القائد 
األعلى النائب األول لرئيس 
الســـمو  صاحـــب  الـــوزراء 
الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن 
يتـــرأس  خليفـــة  آل  حمـــد 
التنســـيقية  اللجنة  اجتمـــاع 
307 والـــذي عقـــد ألول مرة 
عن بعد، وخصص االجتماع 
مســـتجدات  آخـــر  لبحـــث 
التعامل مع فيروس كورونا 
تـــم  ومـــا   )COVID-19(
اتخـــاذه من إجراءات للعمل 
على احتوائه ومنع انتشاره 

في البحرين.

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

شارك أكثر من 270 من أعضاء الهيئات 
األكاديميـــة بمؤسســـات التعليـــم العالي 
في مملكة البحرين في ندوة إلكترونية 
عبـــر  التدريـــس  إلـــى  التحـــول  حـــول 
اإلنترنـــت، نظمتهـــا إدارة البحث العلمي 
باألمانة العامة لمجلـــس التعليم العالي، 
 Knowledge E مؤسســـة  مـــع  بالتعـــاون 
المتحـــدة،  العربيـــة  اإلمـــارات  بدولـــة 
وقدمتها المتخصصة في مجال التعليم 
عبـــر اإلنترنت بكليـــة المكتبـــات وعلوم 
بواليـــة  ســـيمونز  بجامعـــة  المعلومـــات 

بوستن األميركية كارين أندرسون.
وتطرقـــت النـــدوة إلى عدد من وســـائل 
تمكيـــن األســـاتذة مـــن التدريـــس عبـــر 
غيـــر  المحادثـــات  ومنهـــا  اإلنترنـــت، 
المتزامنة التي تشمل البريد اإللكتروني 
والمدونـــات  المحادثـــات  ومنصـــات 
الفيســـبوك  فـــي  )الهاشـــتاج(  والوســـم 

وتويتـــر، إضافـــًة إلى تبيـــان دور التعّلم 
مـــن خـــال التدريـــس فـــي تنميـــة تعلم 
الطلبة، من خال قيام الطالب بتدريس 
زمائـــه أجـــزاًء محـــددة من الـــدرس أو 
األدوات  واســـتعراض  معينـــة،  أفـــكار 
وبرامـــج  والمدونـــات  التكنولوجيـــة 
التعليم عن بعد التي يمكن توظيفها في 

عملية التواصل بين األستاذ والطالب.
وأوضحت مقدمة النـــدوة أن التدريس 
عبر اإلنترنت يجب أن يكون في صورة 
مخصصـــة  موجـــزة  قصيـــرة  دروس 
لتحقيـــق هـــدف ما ولكن متكـــررة، فهي 
بذلك أفضـــل من المحاضـــرات الطويلة 
التـــي قد يفقـــد الطالب التركيـــز خالها. 
وقـــد تـــم تخصيـــص القســـم األخير من 
النـــدوة للـــرد علـــى أســـئلة المشـــاركين، 
حيث شـــهدت النـــدوة تفاعـــل الحضور 
من خال طرح األفكار واالستفسارات.

270 أستاًذا يتدربون على “التدريس عبر اإلنترنت”

local@albiladpress.com
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االسم الجديد يضفي بعًدا أشمل في عملها اإلنساني
ناصر بن حمد: األمر السامي يضعنا أمام تحد كبير لتعزيز جهود “المؤسسة الملكية”

بمناســـبة صدور األمر الملكي السامي 
الخيريـــة  المؤسســـة  بإعـــادة تســـمية 
الملكيـــة لتصبـــح “المؤسســـة الملكيـــة 
ممثـــل  تقـــدم  اإلنســـانية”،  لألعمـــال 
الخيريـــة  لألعمـــال  الملـــك  جالـــة 
وشـــؤون الشباب رئيس مجلس أمناء 
المؤسســـة الملكية لألعمال اإلنسانية 
سمو الشـــيخ ناصر بن حمد آل خليفة 
بخالـــص الشـــكر والتقديـــر إلـــى عاهل 
للمؤسســـة  الفخـــري  الرئيـــس  البـــاد 
الملكيـــة لألعمـــال اإلنســـانية صاحـــب 
الجالـــة الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل 
خليفة علـــى هذا االهتمـــام الكبير من 
جالته للعمل الخيري واإلنساني الذي 
تقوم به المؤسســـة والدعم المتواصل 
الفئـــات  وجميـــع  واألرامـــل،  لأليتـــام 
المحتاجـــة فـــي مملكـــة البحريـــن من 
أجل أن يحظى الجميع بحياة كريمة.

وأكد ســـمو الشـــيخ ناصر بـــن حمد آل 

خليفة أن االســـم الجديـــد يأتي ضمن 
رؤيـــة جالـــة الملـــك لمنح المؤسســـة 
الخيـــري  عملهـــا  فـــي  أشـــمل  بعـــدًا 
واإلنســـاني ومواكبة متطلبات العصر 
للعمـــل  والمفهـــوم األشـــمل واألوســـع 
األنســـاني، وتماشـــيًا مع مبـــادئ ديننا 
الحنيف في تكريم اإلنسان، وتحقيق 

االحترافية في عملها.
وقال ســـموه “إن هـــذه اللفتة الكريمة 
واالهتمـــام مـــن جالـــة الملـــك يضعنا 
لبـــذل المزيـــد مـــن  أمـــام تحـــد كبيـــر 
الجهد والعطاء لنكون عند حسن ظن 
جالتـــه دائمـــا، معاهـــدًا ســـموه جالة 
الملـــك باســـتمرار العمـــل وفـــق الرؤية 
الحكيمـــة لجالتـــه لتكـــون المؤسســـة 
رائـــدة  اإلنســـانية  لألعمـــال  الملكيـــة 
وسباقة في تقديم العون والمساعدة 
للجميـــع وفق رؤيـــة وتطلعات جالته 
ولتكـــون اليـــد البيضاء لجالـــة الملك 
الممتـــدة بالخيـــر دائمـــا للجميع داخل 

وخارج الباد، ســـائًا المولى عز وجل 
ان يوفق جالة الملك وان يسدد على 
طريـــق الخير خطـــاه وان يجزيه على 

ذلك خير جزاء”.
من جانبه، قال األمين العام للمؤسسة 
الملكيـــة لألعمـــال اإلنســـانية بـــأن هذا 
ليـــس بالغريـــب علـــى جالـــة  االســـم 
الملك فهـــو ملك اإلنســـانية من خال 

الكبيـــر  واهتمامـــه  األبويـــة  رعايتـــه 
باأليتام واألرامل والمحتاجين داخل 

البلد و في مختلف دول العالم.
التحـــول  هـــذا  أن  الســـيد  وبيـــن 
االســـتراتيجي الذي تشهده المؤسسة 
يأتـــي نتيجة لاهتمـــام الكبير والدعم 
الامحدود الذي تحظى به المؤسســـة 
الملـــك والحكومـــة  قبـــل جالـــة  مـــن 
بقيادة رئيس الوزراء صاحب الســـمو 
الملكـــي األميـــر خليفـــة بن ســـلمان آل 
خليفـــة، ومـــؤازرة ولـــي العهـــد النائب 
األول لرئيس مجلس الوزراء صاحب 
الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمد 
آل خليفة، وجهود ممثل جالة الملك 
الشـــباب  الخيريـــة وشـــئون  لألعمـــال 
المؤسســـة  أمنـــاء  مجلـــس  رئيـــس 
ســـمو  اإلنســـانية  لألعمـــال  الملكيـــة 
الشـــيخ ناصـــر بن حمـــد آل خليفة في 
قيـــادة العمل الذي تقـــوم لاهتمام به 

المؤسسة.

سمو الشيخ ناصر بن حمد

المنامة - بنا

المنامة - بنا

األول  النائـــب  العهـــد  ولـــي  عـــن  صـــدر 
لرئيـــس مجلس الوزراء صاحب الســـمو 
الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة 
قرار رقم )4( لسنة 2020 بإعادة تشكيل 
لجنة حماية ودعـــم الصناعات الوطنية 

جاء فيه:
المادة األولى: يعاد تشكيل لجنة حماية 
ودعـــم الصناعـــات الوطنية علـــى النحو 
اآلتي:-1 وكيل الوزارة لشؤون الصناعة 
بـــوزارة الصناعة والتجارة والســـياحة - 
لتنميـــة  المســـاعد  الوكيـــل   2- رئيســـا. 
والتجـــارة  الصناعـــة  بـــوزارة  الصناعـــة 
-3 مديـــر  للرئيـــس.  نائبـــا  والســـياحة - 

بشـــؤون  الجمركـــي  التخليـــص  إدارة 
الجمارك بـــوزارة الداخليـــة - عضوا. -4 
مدير إدارة التســـجيل بـــوزارة الصناعة 
 5- عضـــوا.   - والســـياحة  والتجـــارة 
اقتصادي عاقات دول مجلس التعاون 
الوطنـــي  واالقتصـــاد  الماليـــة  بـــوزارة 
- عضـــوا. وتكـــون مـــدة عضويتهـــم في 
اللجنـــة المذكـــورة ثـــاث ســـنوات قابلة 

للتجديد.
الصناعـــة  وزيـــر  علـــى  الثانيـــة:  المـــادة 
أحـــكام  تنفيـــذ  والســـياحة  والتجـــارة 
هـــذا القرار، ويعمل به مـــن اليوم التالي 

لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

إعادة تشكيل لجنة حماية ودعم الصناعات الوطنية

“الجمارك العالمية” تشيد بإجراءات البحرين االستباقية للحد من “كورونا”
أشــاد األميــن العــام لمنظمــة الجمــارك العالمية كونيو ميكوريــا بإجراءات مملكة البحرين االســتباقية للحد من انتشــار فيروس 
كورونا، منوها إلى تحديث المنظمة، موقعها اإللكتروني وحث الدول التي انتشر فيها الفيروس باإلجراءات التي يجب اتباعها 

وطرح التجارب والمالحظات إن وجدت.

وفي هذا الســـياق، استعرض رئيس 
منظمـــة  رئيـــس  نائـــب  الجمـــارك 
العـــام  واألميـــن  العالميـــة  الجمـــارك 
حمـــد  بـــن  أحمـــد  الشـــيخ  للمنظمـــة 
تجـــارب  ونقـــل  تأهيـــل  خليفـــة،  آل 
لـــدى  االســـتعدادات  ورفـــع  الـــدول، 
تلـــك التي لم ينتشـــر بهـــا الفيروس، 
فضا عن تجهيزات ضابط الجمارك 
فـــي منطقـــة عالية الخطورة تشـــمل 
االلتقاء بالمسافرين واألقل خطورة 
في مناطق الشـــحن، وكذلك معدات 
التعقيم التي وفرت لضابط الجمارك 
والمتمثلـــة فـــي “اللبـــاس، الكمامات، 

والقفازات، وتعقيم جميع األقسام”.
وفيما يتعلق بمراقبـــة المواد الطبية 
والغذائية وآلية تيسيرها، أكد رئيس 
الشـــحنات  مـــرور  أولويـــة  الجمـــارك 
المحملـــة بمعـــدات تتعلـــق بمكافحة 
شـــؤون  كـــون  كورونـــا؛  فيـــروس 
الوطنـــي  الفريـــق  ضمـــن  الجمـــارك 
أنـــه  موضحـــا  للفيـــروس،  للتصـــدي 
انطاًقـــا من توجيهـــات قيادة جالة 
الملك وقـــرارات اللجنة التنســـيقية، 
تم األخـــذ باالعتبـــار مراعـــاة الفئات 
الحاملة لألمراض المزمنة، الحوامل، 
واألمهات، واالتجاه لسياســـة تقليل 

المجموعـــات فـــي العمـــل للحـــد مـــن 
االختاط، كما تم األخذ بقرار العمل 
تتطلـــب  ال  التـــي  للمهـــام  بعـــد  عـــن 

الحضور في العمل.
رئيـــس  أشـــار  أخـــرى،  جهـــة  ومـــن 
الجمارك إلى تدريب الموظفين على 
التعرف علـــى أعراض المرض، وآلية 
الـــدوري  التعقيـــم  وأهميـــة  التبليـــغ 
والتعامـــل مع الحـــاالت المصابة، كما 
اعتمـــدت شـــئون الجمـــارك على آلية 
االجتماع وعقد الـــدورات التدريبية 
اســـتخدام  خـــال  مـــن  بعـــد،  عـــن 
الحديثـــة  اإللكترونيـــة  التقنيـــات 

والبريد اإللكتروني.
العـــام  األميـــن  أوضـــح  مـــن جهتـــه، 
لمنظمة الجمـــارك العالمية أن مملكة 

البحرين ســـباقة بتعزيز أقسام النقل 
أعـــداد  زيـــادة  خـــال  مـــن  الســـريع 
الطلـــب  لزيـــادة  نظـــرًا  الموظفيـــن؛ 

اإللكترونيـــة،  التجـــارة  طريـــق  عـــن 
منوهـــا إلى أنه فيما يتعلق بموضوع 
االســـتيراد، فإن غالبية الدول خال 
اســـتيراد  علـــى  تركـــز  الفتـــرة  هـــذه 
السلع األساســـية الغذائية والدوائية 
واإلغاثة، إال أنـــه يوجد بعض المواد 
المهمـــة التـــي لهـــا دور فـــي تحليـــة 
الميـــاه وتوليـــد الطاقـــة لهـــا أولويـــة 
أسوة بالمواد األساسية، ال سيما في 
الدول التي تقوم باستيراد مثل تلك 

المواد.
وفـــي الختـــام، أثنـــى األميـــن العـــام 
علـــى  العالميـــة  الجمـــارك  لمنظمـــة 
اإلجراءات االســـتثنائية التي قامت 
بها مملكـــة البحريـــن ودول الخليج، 
وهـــو مـــا يتضح مـــن خـــال األرقام 
التـــي تعكـــس الســـيطرة علـــى خطر 

كورونا.

المنامة - وزارة الداخلية

507 دروس وإثراءات رقمية لطلبة التربية الخاصة
داون ومــــتــــازمــــة  ــد  ــ ــوح ــ ــت ــ ال اضـــــطـــــراب  ذوو  بـــيـــنـــهـــم 

ماجـــد  والتعليـــم  التربيـــة  وزيـــر  أكـــد 
قـــد  بالـــوزارة  المختصيـــن  أن  النعيمـــي 
انتهـــوا مـــن إعـــداد 507 مـــن الـــدروس 
واإلثراءات الرقمية الموجهة للطلبة من 
فئـــات التربية الخاصـــة المختلفة، إذ تم 
رفع 368 درًســـا وإثـــراًء منها عبر البوابة 
التعليميـــة، وجاري العمـــل على مراجعة 
139 درًســـا وإثـــراًء؛ تمهيـــًدا لرفعهـــا في 
األيـــام القليلـــة المقبلـــة، وذلـــك في إطار 
جهـــود الـــوزارة الســـتمرارية التعّلـــم عن 
االســـتثنائية  الظـــروف  ظـــل  فـــي  ُبعـــد، 

الراهنة.
وأشاد الوزير بجهود الفريق المكّون من 
11 متخصًصا من إدارة التربية الخاصة 
الموهوبيـــن،  الطلبـــة  رعايـــة  ومركـــز 

بمســـاندة معلمـــي واختصاصيي التربية 
الخاصـــة بالمـــدارس، فـــي إعـــداد هـــذه 
المتنوعـــة  الرقميـــة  التعليميـــة  المـــواد 
التـــي تشـــمل فئـــات: صعوبـــات التعّلـــم، 
واضطـــراب التوحـــد، واإلعاقـــة الذهنية 
والتفـــوق  داون،  ومتازمـــة  البســـيطة 
والموهبة، هذا باإلضافة إلى العمل على 
تقديـــم الـــدروس بلغـــة اإلشـــارة للطلبـــة 
المســـموعة  الـــدروس  وإعـــداد  الُصـــم، 
للطلبة ذوي اإلعاقـــة البصرية، الفًتا إلى 
أن الجهود مســـتمرة في هذا المجال من 

جانب المختصين.
وأضـــاف أن الـــوزارة قـــد قامـــت كذلـــك 
الخاصـــة،  للتربيـــة  قنـــاة  بتخصيـــص 
ضمـــن القنـــوات الفرعيـــة الموجودة عبر 
اليوتيـــوب  موقـــع  علـــى  الـــوزارة  قنـــاة 

بالـــدروس  لتزويدهـــا  )Moe Bahrain(؛ 
واإلثراءات المتنوعة.

قـــد  بالـــوزارة  المختصيـــن  أن  وأوضـــح 
حرصوا علـــى تفعيل التواصـــل التربوي 

عـــن ُبعـــد مع أوليـــاء أمـــور هـــذه الفئات 
مـــن الطلبة، في الفتـــرة القليلة الماضية، 
بمـــا فـــي ذلـــك التواصـــل إلكترونًيـــا عبر 
التطبيـــق الرقمـــي )كاس دوجـــو(، وعبر 
الواتســـاب واالتصال الهاتفي، 544 مرة 
لفئـــة اضطـــراب التوحد، و73 مـــرة لفئة 
اإلعاقـــة الذهنيـــة البســـيطة ومتازمـــة 

داون.
وأكد أن الوزارة قد حرصت على إشراك 
الطلبـــة ذوي االحتياجـــات الخاصـــة في 
الخدمـــات  لتوفيـــر  الحاليـــة؛  جهودهـــا 
التعليميـــة عـــن ُبعـــد، وذلـــك فـــي إطـــار 
اهتمامها بتوفير التعليم للجميع، تنفيًذا 
لتوجيهات القيادة الحكيمة، وتجســـيًدا 
لما جاء في دستور المملكة وفي قانون 

التعليم بهذا الخصوص.

وزير التربية والتعليم

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم



بيانات الخبر
اليوم

التاريخ
الخبر

جهة النشر
الصفحة

العدد
الرابط اإللكتروني

أكـــد رئيـــس المجلس األعلـــى للصحة 
الطبـــي  الوطنـــي  الفريـــق  رئيـــس 
COV� كورونـــا  لفيـــروس  )للتصـــدي 

ID�19( الفريـــق طبيب الشـــيخ محمد 
بن عبـــدهللا آل خليفة أن البروتوكول 
العالجـــي لمملكـــة البحريـــن المتضمن 
الـ”هيدروكســـي  دواء  اســـتخدام 
القائمـــة  الحـــاالت  لعـــالج  كلوركيـــن” 
لفيروس كورونـــا )COVID�19( أثبت 
فاعليته فـــي تعافي عدٍد من الحاالت 
القائمـــة للفيروس في مملكة البحرين 
حيـــث تعد البحرين مـــن أوائل الدول 
على مســـتوى العالم التي استخدمت 
الـــدواء، مشـــيًرا إلى أن الـــدواء حقق 
نجاحـــًا كبيـــرًا بعدمـــا تمـــت تجربتـــه 

الفيـــروس  نســـبة  تقليـــل  واســـتطاع 
وســـاهم في انحســـار أعراضه والحد 

من مضاعفاته.
وقال رئيـــس المجلس األعلى للصحة 
اســـتخدمت  البحريـــن  مملكـــة  إن 
 26 فـــي  كلوركيـــن”  الـ”هيدروكســـي 
فبراير 2020 بعد اكتشـــاف أول حالة 
قائمة للفيـــروس بمملكة البحرين في 
الفريـــق  أن  إلـــى  وأشـــار  فبرايـــر،   24
لفيـــروس  للتصـــدي  الطبـــي  الوطنـــي 
كورونـــا “كوفيـــد 19” قـــرر اســـتخدام 
الدواء على الحاالت القائمة اســـتناًدا 
حققـــت  التـــي  الـــدول  تجـــارب  إلـــى 
اســـتخدامه  بعـــد  ملحوًظـــا  نجاًحـــا 
مثـــل  وتعافيهـــم،  للفيـــروس  عالًجـــا 
حيـــث  وكوريـــا،  الصيـــن  جمهوريـــة 

الحـــاالت  شـــفاء  مؤشـــرات  ارتفعـــت 
القائمة المسجلة لديهم بعد عالجهم.

وأكـــد رئيس المجلـــس األعلى للصحة 
أن الـ”هيدروكسي كلوركين” يستخدم 

كعـــالج أساســـي لعـــالج المالريـــا، كما 
يســـتخدم حالًيـــا فـــي مـــرض التهـــاب 
المفاصـــل والذئبـــة الحمـــراء، وأثبـــت 
فعاليته بعدما طبق على الذين لديهم 
حـــاالت صحيـــة خاصـــة مثـــل وجـــود 
أعراض الفيـــروس أو التهاب رئوي أو 
عوامل خطورة، حيث إن االســـتجابة 
عـــن  مســـؤولة  الطبيعيـــة  المناعيـــة 
االلتهـــاب وأعـــراض األمـــراض العامة 
األخـــرى مثـــل األلـــم والحمـــى، وهـــذه 
العمليـــة المضـــادة للمناعـــة تعمل على 
الحـــد مـــن األمـــراض الجهازيـــة مثـــل 
التهاب المفاصل الروماتويدي، والذي 
أظهر الـ”هيدروكسي كلوركين” التغلب 
عليهـــا، مبيًنـــا أن تطبيـــق بروتوكـــول 

العالج يعتمد على الحالة المرضية.

الشيخ محمد بن عبدالله

“البلديات”: تحويل خدمتين بمركز خدمة العمالء إلكترونيا

استطالع لقياس رضا المواطنين عن إجراءات احتواء “كورونا”

ــا ــروس كــورون ــي ــع انــتــشــار ف ضــمــن الــجــهــود الــوطــنــيــة الحــتــواء ومــن

ــي لــتــأهــيــل قــــدرات الــشــبــاب ــب ــدري ــج ت ــام ــرن ــاق ب ــ “دراســـــــات”: إط

ضمن الجهود الوطنية الحتواء ومنع 
انتشـــار فيـــروس كورونـــا )كوفيد 19( 
كشف وزير األشغال وشؤون البلديات 
والتخطيط العمراني عصام خلف عن 
تحويـــل خدمتيـــن تقدمان فـــي مركز 
خدمـــة العمالء بالبلديـــات إلى النظام 

اإللكتروني للحصول على الخدمة.
بإمـــكان  أنـــه  خلـــف  الوزيـــر  وبيـــن 
المراجعيـــن في مراكـــز خدمة العمالء 
التقـــدم بطلـــب شـــهادة إثبـــات ســـكن 

وفتح حســـاب بلـــدي إلكترونـــي، وأن 
هاتين الخدمتين متاحتين إلكترونيا، 
إذ يستفيد منها الكثير من المراجعين 
خدمـــة  مراكـــز  فـــي  يومـــي  بشـــكل 
العمـــالء، وإنجازهـــا إلكترونيـــا ودون 

الحاجة للحضور شخصيا للمركز.
وأكـــد أن العمل جار في الوقت نفســـه 
إلضافة جميـــع الخدمات المقدمة في 
مراكـــز خدمات العمالء فـــي البلديات 
للنظـــام اإللكترونـــي، وأن يتـــم إنجـــاز 

هذا التحول بشكل كامل خالل الفترة 
القليلـــة المقبلـــة مـــن خـــالل ربط هذه 
الخدمات بالمكاتب الخلفية إلكترونيا 
الحاجـــة  دون  إنجازهـــا  يتيـــح  بمـــا 

للحضور إلى المركز.
وبيـــن خلـــف أن التحـــول اإللكترونـــي 
يهدف للحفاظ على صحة المواطنين 
والمقيميـــن وتعـــاون مختلف الجهات 
ذات العالقـــة بما يســـهم فـــي احتواء 

ومنع انتشار الفيروس.

عقـــد مجلس أمناء مركز البحرين للدراســـات 
اإلســـتراتيجية والدولية والطاقة “دراســـات” 
برئاســـة  عشـــر،  الثالـــث  الـــدوري  اجتماعـــه 
رئيس المجلس الشـــيخ عبـــدهللا بن أحمد آل 
خليفـــة، وبحضـــور كل مـــن األعضـــاء: أحمـــد 
اليوشـــع، ووهيب الناصـــر، وتوفيق المنصور، 
وعبدالرحمن عبدالحسين جواهري، وخليفة 
الفاضـــل، إلى جانب المديـــر التنفيذي للمركز 

قتـــادة زمان. وفـــي بداية االجتمـــاع، رفع رئيـــس وأعضاء مجلس 
األمنـــاء، أســـمى آيات االمتنـــان والعرفان لعاهل البـــالد، لما يحظى 
بـــه البحـــث العلمي والمناخ الفكـــري في مملكة البحريـــن من عناية 
فائقة ورعاية ملكية سامية؛ وذلك بمناسبة تنظيم مركز “دراسات” 
احتفاليـــة بذكـــرى مـــرور عشـــر ســـنوات على تأسســـيه. وفـــي هذا 
الصدد، أعرب الشـــيخ عبدهللا بن أحمد آل خليفة عن بالغ االعتزاز 
والتقديـــر لوزير الديوان الملكي الشـــيخ خالد بـــن أحمد آل خليفة؛ 
لتفضلـــه برعايـــة احتفالية المركز تحت شـــعار “عقد من التأســـيس 
واإلنجـــازات.. مـــن الرؤية إلـــى الواقع”، مشـــيًدا بمســـاهمات ودعم 
شـــركاء “دراســـات” وعلى رأســـهم صندوق العمل “تمكين”، وشركة 
الخليـــج لصناعـــة البتروكيماويـــات “جيبك”، ومثمنا بجزيل الشـــكر 
كل مـــن قـــدم التهاني واإلشـــادات للمركز بهذه المناســـبة من داخل 
مملكة البحرين وخارجها. وخالل االجتماع، ناقش مجلس األمناء، 
الموضوعات والمشاريع على جدول األعمال، وما تم إنجازه خالل 

الربع األول من العام الجاري، وذلك على النحو التالي:
أوالً: أعرب مجلس األمناء عن عظيم التقدير والعرفان؛ للتوجيهات 
السامية والحكيمة لصاحب الجاللة عاهل البالد؛ لمكافحة فيروس 
“كورونا” المســـتجد، منوها بالمســـاعي الحثيثـــة والفعالة والجهود 
اإلنســـانية النبيلـــة، التـــي يقودهـــا ولـــي العهـــد نائب القائـــد األعلى 
النائب األول لرئيس مجلس الوزراء  صاحب الســـمو الملكي األمير 

سلمان بن حمد آل خليفة في هذا الشأن.
وأعلن الشيخ عبدهللا بن أحمد آل خليفة أن مركز “دراسات” يجري 
اســـتطالعا للـــرأي حول تعامـــل المواطنين مع هذا الوبـــاء العالمي، 
إضافة إلى قياس مســـتوى الرضا العام تجاه اإلجراءات والتدابير 
الحكوميـــة الجاريـــة؛ بهدف دعم جهـــود الفريق الوطنـــي لمكافحة 
الفيروس، موضحا أن المركز مســـتمر في تنفيذ أنشـــطته المدرجة 
علـــى أجنـــدة أعماله في الفترة المقبلة، مع اتخـــاذ كافة اإلجراءات 
االحترازية والوقائية المقررة. ثانيا: قدم المجلس التهنئة إلى الشيخ 
عبـــدهللا بن أحمـــد آل خليفة؛ بمناســـبة اختيـــاره لعضوية المجلس 
االستشـــاري األعلـــى لمجموعة الفكـــر T20 المعنيـــة بقمة مجموعة 
العشـــرين. كما هنأ المجلـــس خليفة علي الفاضل؛ بمناســـبة تعيينه 
في منصب األمين العام المســـاعد للشـــؤون التشـــريعية والقانونية 
بمجلـــس التعاون لـــدول الخليج العربية. ثالثـــا: أكد المجلس دعمه 
لفعاليات “دراسات” الرامية إلى رفد المبادرات الوطنية، منوها في 
هـــذا الصدد إلى إشـــادة وزيـــر الداخلية خالل لقائـــه رئيس مجلس 
األمناء بدور ومســـاهمات المركز في مجال تنفيذ مبادرات الخطة 
الوطنيـــة؛ لتعزيز االنتماء الوطني وترســـيخ قيـــم المواطنة. رابعا: 
أشار رئيس مجلس األمناء نائب رئيس لجنة تقييم مراكز الخدمة 
الحكومية، إلى اختتام اللجنة زياراتها الميدانية للجهات الخدمية 
الحاصلـــة على التصنيف الذهبي، وتعليق “الدرع الذهبي” لتقديمها 
الخدمة وفق أعلى معايير الجودة، والتي حظيت بتكريم من سمو 

ولي العهد ضمن برنامج “تقييم2”. 

خامسا: أوضح الشيخ عبدهللا بن أحمد آل خليفة أن المركز بصدد 
إطـــالق برنامج تدريبي لتأهيل قدرات الشـــباب، وتطوير مهاراتهم 
البحثيـــة والتطبيقيـــة واإلبتكاريـــة، تفاعال وتنفيذا لمبـــادرة ممثل 
جاللـــة الملـــك لألعمال الخيرية وشـــؤون الشـــباب، مستشـــار األمن 
الوطنـــي، رئيس المجلس األعلى للشـــباب والرياضة ســـمو الشـــيخ 
ناصـــر بـــن حمد آل خليفة بإطـــالق برنامج »فـــرص« كأحد مبادرات 

البرنامج الوطني لتطوير القطاع الشبابي والرياضي “استجابة”.
سادســـا: اســـتعرض رئيس مجلس األمناء، مشـــاركته في الجلســـة 
الحواريـــة بعنوان “قراءة في كتاب النهضة التشـــريعية في مملكة 
البحرين خالل عشـــرين عامـــا 2019�1999”، والتي أقيمت برعاية 
رئيســـة مجلـــس النـــواب، حيث قـــدم ورقة عمـــل بعنـــوان “المراكز 

المتخصصة ودورها في دعم النهضة التشريعية”.

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات

المنامة - دراسات

المنامة - وزارة الصحة

أعلنـــت وزارة الصحـــة تماشـــيًا 
اإلجـــراءات  كافـــة  تعزيـــز  مـــع 
االحترازيـــة والتدابيـــر الوقائية 
الحتـــواء ومنع انتشـــار فيروس 
بمملكـــة   )COVID�19( كورونـــا 
البحريـــن، وحرصًا علـــى ضمان 
المراجعيـــن  جميـــع  ســـالمة 
والموظفين، عـــن توقف إصدار 
النســـخة الورقية مـــن كل أنواع 
مراقبـــة  بقســـم  التراخيـــص 
والمؤثـــرات  المخـــدرة  األدويـــة 
واعتمـــاد  والســـالئف  العقليـــة 
مـــن  اإللكترونيـــة  النســـخة 
التراخيـــص المعتمـــدة بحســـب 

النظام اآلتي:
بتراخيـــص  يتعلـــق  فيمـــا  أوالً: 
والنقـــل  والتصديـــر  االســـتيراد 
للمـــواد  الجمركـــي  والتســـليم 
العقليـــة  والمؤثـــرات  المخـــدرة 
والســـالئف ســـوف يتم التوقف 
كافـــة  اســـتالم  عـــن  مؤقتـــًا 
الســـجالت والوصفـــات الخاصة 
للرقابـــة  الخاضعـــة  باألدويـــة 
أن  علـــى  آخـــر،  إشـــعار  وحتـــى 
يتـــم تقديم الطلبـــات من خالل 
وســـيتم   ،DURالــــ برنامـــج 
إرســـال نســـخة مـــن التراخيص 

المنجـــزة والمعتمـــدة عبر البريد 
اإللكتروني.

أما بالنسبة للجهات التي لم يتم 
ربطهـــا ببرنامـــج الــــDUR حتـــى 
حينـــه، ســـيتم اســـتالم الطلبات 
cunp@ عبر البريـــد اإللكتروني

ســـيتم  حيـــث   health.gov.bh
مـــن  معتمـــدة  نســـخة  إرســـال 
التراخيـــص المنجزة والمعتمدة 
عبـــر البريـــد اإللكترونـــي، وذلك 
الترخيـــص  قيمـــة  ســـداد  بعـــد 
حيث سيتم إرسال إشعار الدفع 

عبر البريد اإللكتروني.
ثانيـــًا: أمـــا بالنســـبة لتراخيـــص 
والنقـــل  والتصديـــر  االســـتيراد 
والتســـليم الجمركـــي للســـالئف 
غيـــر الدوائيـــة. ســـيتم اســـتالم 
طلباتهم عبـــر البريد اإللكتروني 
chemicalmoh@sce. اآلتـــي: 

gov.bh
وتفيـــد وزارة الصحـــة فـــي هذا 
الصدد بأنه سيتم إرسال نسخة 
معتمدة من التراخيص المنجزة 
ســـداد  بعـــد  وذلـــك  والمعتمـــدة 
قيمـــة الترخيـــص، حيث ســـيتم 
إرســـال إشـــعار الدفع أيضـــًا عبر 

البريد اإللكتروني.

وقـــف النسخــة الورقيــــــة مـــن 
تراخيــص األدويــــة المخـــدرة
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المنامة - بنا

تماشـــًيا مع اإلجراءات االحترازية 
المتخـــذة الحتـــواء ومنـــع انتشـــار 
 ،)COVID�19( كورونـــا  فيـــروس 
بالخـــارج  العـــالج  مكتـــب  يدعـــو 
بـــوزارة الصحة جميـــع المراجعين 
األفاضل إلى التواصل مع المكتب 
التواصـــل  قنـــوات  خـــالل  مـــن 

المخصصـــة والتابعـــة للمكتب في 
فترة الدوام الرســـمي على األرقام 

التالية:
 ،)17282615(  ،)17282610(
وعبـــر عناويـــن البريـــد اإللكتروني: 
أو   ،)FSalem1@health.gov.bh(

.)Asultan3@health.gov.bh(

“العالج بالخارج” يدعو المراجعين إلى التواصل 
مع المكتب عبر القنوات المخصصة

البروتوكول العالجي بالبحرين يثبت فاعليته في التعافي
رئيس “األعلى للصحة”: “هيدروكسي كلوركين” ساهم في ارتفاع مؤشرات الشفاء

المنامة- بنا

. . .       
  

 باإلشارة إلى اإلعالن الذي تم نشره في ھذه الجریدة بتاریخ ٥

 مارس ۲۰۲۰ عن اجتماع الجمعیة العمومیة السنویة واجتماع

 الجمعیة العمومیة غیر العادیة لبنك البحرین والشرق األوسط

 ش.م.ب. المقرر إقامتھا في تمام الساعة العاشرة صباحاً من

البنك إعالم یود   ،۲۰۲۰ الموافق ۲٦ مارس  الخمیس   یوم 

 مساھمیھ أن تماشیا مع قرار رقم ۲٦ لسنة ۲۰۲۰ الصادر من

االجتماعات فأن  والسیاحة  والتجارة  الصناعة   وزارة 

 وأي تأجیل لھا لعدم اكتمال النصاب) ستقام عبر وسائط

 االتصال المرئي فقط في نفس الوقت المعلن مسبقا

  یرجى من المساھمین المسجلین الراغبین بحضور االجتماع

AGM2020@bmb.com.bh إرسال طلب الحضور إلى  

   قبل الساعة الرابعة مساًء یوم ۲٥ مارس ۲۰۲۰ وإرفاق صورة

 واضحة لبطاقتھم الشخصیة أو جواز السفر للمساھم أو من

 سیمثلھ باإلضافة إلى التوكیل. بعد التأكد من صحة المعلومات

سیتم إرسال تعلیمات المشاركة في االجتماع

.

.

)

خالل االجتماع

عصام خلف



بيانات الخبر
اليوم

التاريخ
الخبر

جهة النشر
الصفحة

العدد
الرابط اإللكتروني
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عباس إبراهيم

تفاعل 98 % من الطالبات في “التعلم عن ُبعد”
مـــدارس اإليمـــان: ختمـــات للقـــرآن الكريـــم خـــال البـــث المباشـــر

بــادرت مــدراس اإليمــان ومنــذ اليوم األول من إعالن تعليق الدراســة، بتفعيل مشــروع 
التعلــم عــن ُبعــد؛ بهدف ضمان اســتمرارية العمليــة التعليمية وتحقيق أهداف المدرســة 
ونشــر رســالتها الســامية، والمضــي قدمــا فــي تقديــم أفضــل خدمــة تعليميــة لطالبــات 
المدرســة، فــي ظــل الظروف االســتثنائية التي تمــر بها مملكة البحريــن والعالم انطالقا 

من اإلحساس بالمسؤولية الوطنية.

وتعـــد المدرســـة مـــن أوائل المـــدارس التي 
طبقـــت مشـــروع التعلـــم عـــن ُبعـــد كخطـــة 
بديلـــة ناجحة لتعليـــق الدراســـة، حيث تم 
البدء بتنفيذ التعلم عن ُبعد منذ يوم األحد 
الموافق 2 مارس للمواد األساســـية: القرآن 
الكريـــم، اللغـــة العربيـــة، اللغـــة اإلنجليزية، 
مجلـــس  وعكـــف  والعلـــوم،  الرياضيـــات 
إدارة المدرســـة علـــى وضع خطـــة تنفيذية 
العمليـــة  ســـير  لضمـــان  بعنايـــة؛  مدروســـة 
ونظـــرا  بسالســـة،  االفتراضيـــة  التعليميـــة 
التقنيـــة  المهـــارات  مـــن  المعلمـــات  لتمكـــن 
التـــي تؤهلهـــن إلعـــداد وتطبيـــق الـــدروس 
اإللكترونيـــة، فقـــد تـــم تنفيـــذ 438 درســـا 
مباشـــرا و825 درسا مســـجال إلكترونيا، مع 
مراعـــاة التمايـــز وتنـــوع أســـاليب التقييـــم 
التعزيـــز  وأســـاليب  الراجعـــة،  والتغذيـــة 

والتحفيز.
معلمـــات  كفـــاءة  رفـــع  فـــي  ســـاهم  وممـــا 
المدرســـة مبادرتهـــن فـــي الحصـــول علـــى 
شـــهادات معتمـــدة لـــدورات عـــن ُبعـــد مـــن 
عـــدة مؤسســـات تدريبيـــة كجامعة حمدان 
بـــن محمـــد الذكيـــة فـــي اإلمـــارات العربية 
المتحـــدة، ومبادرة إدراك التابعة لمؤسســـة 
الملكة رانيا من المملكة األردنية الهاشمية، 

وتنوعـــت مواضيع الدورات مـــا بين تنفيذ 
والتخطيـــط  إلكترونيـــة  وتصميـــم دروس 
إلـــى تنفيـــذ عـــدة  االســـتراتيجي، إضافـــة 
أداء  تطويـــر  أجـــل  مـــن  داخليـــة؛  ورش 
المعلمـــات خـــالل عمليـــة التعلـــم عـــن ُبعـــد، 
وتســـخير الفـــرق الداعمة كالفريـــق التقني 
والفريق اإلعالمي؛ وذلك لتحقيق تكاملية 

وريادة المشروع.
وقـــد برهنت المدرســـة نجاحهـــا في تفعيل 
المشـــروع من خالل تفاعل نسبة كبيرة من 
طالبات المدرســـة للمشـــروع منذ األســـبوع 
نســـبة  كانـــت  حيـــث  تفعيلـــه،  مـــن  األول 
المشـــاركة مـــن طالبات المرحلـــة االبتدائية 
98 % أمـــا بالنســـبة للمرحلتيـــن اإلعدادية 
والثانويـــة، فكانـــت النســـبة تتجـــاوز الـ 97 
% ، وتدل هذه النســـب على الوعي العالي 
لدى الطالبات وأولياء أمورهن وإحساسهم 

بالمسؤولية تجاه الوطن.
ومن الثمار المباركة لعملية التعلم عن ُبعد، 
فقـــد أتمـــت - بحمد للـــه- عدد مـــن طالبات 
حامالت المســـك حفظ القرآن الكريم كامال 
خالل البث المباشر للحصص، والتي كانت 
تقـــدم في الفترتيـــن الصباحية والمســـائية 
مراعـــاة لظروف أولياء األمـــور والطالبات. 

كما تم تدشـــين نـــادي القـــراءة االفتراضي 
وتفعيل المواد اإلثرائية مثل التربية الفنية 
والتربية الرياضية؛ بهدف اســـتثمار أوقات 

الطالبات.
وقـــد توالـــت ردود الفعـــل اإليجابيـــة مـــن 
قبـــل أوليـــاء األمـــور والطالبات مـــن خالل 
اإلجابـــة عن اســـتبانة تقييم عمليـــة التعلم 
عن ُبعد، وعبر وســـائل التواصل المختلفة، 
حيث أشـــادوا بأســـبقية المدرسة في تبني 
وتنفيذ التعلم عن ُبعد، وشـــمولية الدروس 
وعرضهـــا، والتفاعـــل الســـريع مـــن جانـــب 
المعلمـــات، ممـــا جعل العملية أكثر سالســـة 
واتقانـــا، مؤكدين دعمهـــم المســـتمر إلدارة 
المدرســـة في خـــوض التجـــارب التعليمية 
الرائـــدة؛ إيمانـــا منهـــم بقدرتهـــا على تحمل 
المســـؤولية في تخطي الصعوبات وتحدي 

الظروف. 
فـــي حيـــن أكدت رئيســـة مجلـــس األمهات 
فاطمة المرزوقي نجـــاح تجربة التعلم عن 
ُبعد في المدرســـة قائلة: “في ظل الظروف 

التـــي تمر بهـــا مملكتنـــا الغالية وبنـــاًء على 
توجيهـــات صاحـــب الســـمو الملكـــي األمير 
سلمان بن حمد آل خليفة بتعليق الدراسة، 
توجهت إدارة مـــدارس اإليمان إلى تفعيل 
التعلم عـــن ُبعد كبديل ناجـــح، حيث كانت 
التجربة جديدة بالنســـبة لنا كأمهات، إال أن 
التنظيـــم والدقة وســـرعة التواصل الفاعل 
بيـــن المعلمـــات والطالبات وأوليـــاء األمور، 
جعـــل العمليـــة أكثر سالســـة والقـــت قبوال 

لدى الجميع”. 
وأثنـــت ولية أمـــر الطالبـــة الجوهرة عاصم 
الحامـــد علـــى جهود المدرســـة قائلـــة: كلي 
ثقـــة بأن المدرســـة تســـعى جاهـــدة لتقديم 
مـــا هو أفضل للطالبات وتعمل على دعمهن 
بشـــكل متواصـــل فـــي ظـــل هـــذه الظروف 
الخارجـــة عن اإلرادة. أمـــا ولية أمر الطالبة 
جنى العباســـي، فتقول: كان البث المباشـــر 
أســـهل مما كنت أتصور، واستمتعت ابنتي 
به كثيرا، وكان مليئا بالتشويق والمعرفة. 

المنامة - مدراس اإليمان

قضـــت المحكمة الكبـــرى الجنائية األولى 
بإعفاء شابتين مما نسب إليهما من اتهام 
بتقديـــم المؤثـــر العقلـــي “الشـــبو” بمقابل 
مالـــي لمصدر ســـري، وحكمت بحبس كل 
منهمـــا لمـــدة 6 أشـــهر وبتغريـــم كل منهما 
مبلغ 100 دينار عن تهمة التعاطي؛ وذلك 
إلرشادهما عن مصدر حصولهما على تلك 
المـــادة، فتم القبض على شـــابة ثالثة في 
كميـــن وحكمت بالوقـــت ذاتـــه بمعاقبتها 
وبتغريمهـــا  ســـنوات   5 لمـــدة  بالســـجن 
3000 دينـــار، كمـــا أمرت المحكمـــة بإبعاد 
المتهمـــات الثـــالث نهائيـــا عن البـــالد بعد 
تنفيذ العقوبة المقضي بها بحق كل منهن 

وبمصادرة المضبوطات.
أول  مـــالزم  أن  إلـــى  التفاصيـــل  وتشـــير 
وردت  المخـــدرات  مكافحـــة  إدارة  فـــي 
لـــه معلومـــات، أكدتهـــا تحرياته الســـرية، 
تضمنـــت حيـــازة وإحـــراز شـــابة وافـــدة 
للمـــواد المخـــدرة بقصد البيـــع والتعاطي؛ 
لـــذا فقد أجـــرى ترتيبـــا مع أحـــد المصادر 
تحـــت  المتهمـــة  مـــع  للتواصـــل  الســـرية 
مســـمعه وإشرافه، وبالفعل طلب المصدر 
منها شـــراء كمية من “الشـــبو” بقيمة 400 
دينـــار، واشـــترطت عليه شـــرطين، األول 
أن تكـــون برفقتهـــا صديقتهـــا وأنهـــا مـــن 
ستزوده بتلك المادة، والثاني أن يستأجر 

له شقة في منطقة الجفير.
وبالفعـــل تم تزويد المصدر الســـري بمبلغ 
اســـتئجار  وتـــم  تصويـــره،  بعـــد  الكميـــن 
شـــقة فـــي المنطقة المذكـــورة، وتم وضع 
أحـــد أفراد شـــرطة اإلدارة بداخلها برفقة 

المصدر ليراقب الكمين من إحدى الغرف 
فيهـــا، وبعدهـــا اتصـــل المصـــدر بالمتهمة 
المشـــار إليها وأبلغها بتواجده في الشـــقة 
وقدم لها العنوان، وما إن حضرتا واستلم 
المصـــدر تلـــك المـــادة وســـلمهما األمـــوال 
تـــم القبـــض عليهمـــا مـــن جانب الشـــرطة 
النســـائية، وعثـــر بحوزتهمـــا المبلغ المالي 

فضال عن عدد 4 أكياس من “الشبو”.
وبســـؤالهما عـــن مصـــدر حصولهمـــا علـــى 
المؤثـــر العقلي المذكور، أشـــارتا إلى أنهما 
يســـتلمانها مـــن المتهمـــة الثانيـــة، والتـــي 
تقيـــم فـــي شـــقة برفقـــة المتهمـــة األولى، 
فانتقلت أفراد الشـــرطة النســـائية للشقة 
البـــاب،  المتهمـــة  لهـــم  المبينـــة وفتحـــت 
والحظـــن انبعاث رائحة المـــواد المخدرة 
منها، فضـــال عن أن المتهمـــة كانت بحالة 
غيـــر طبيعيـــة، وبتفتيـــش حقيبتهـــا تـــم 
العثـــور علـــى كيس مـــن “الشـــبو” وميزان 

حساس ومشرب به آثار لذات المؤثر.
فأحالتهـــن النيابـــة العامـــة للمحكمة على 
اعتبـــار أنهـــن فـــي غضـــون العـــام 2019، 

ارتكبن اآلتي:
العقلـــي  المؤثـــر  بمقابـــل  قدمـــن  أوال: 
األحـــوال  غيـــر  فـــي  الميتامفيتاميـــن 

المصرح بها قانونا.
ثانيـــا: حزَن وأحرزَن بقصد التعاطي ذات 

المؤثر العقلي المذكور.

إعفاء شابتين من بيع “الشبو” 
وسجن ثالثة 5 سنوات

في زمن الكورونا... من يدفع أجور العمال األجانب في “الخاص”؟
إن قـــرار غلـــق المحال التجارية ســـيجعلها غير قادرة على الوفـــاء بالتزاماتها المالية 
وأهمهـــا ســـداد أجور عمالهـــا، لذا فالســـؤال هنا من الناحيـــة القانونية من المســـؤول 

قانونا عن سداد أجور العمال خالل فترة اإلغالق؟
مـــن الناحيـــة القانونيـــة، فالدولـــة وفـــي ظل رؤيـــة قيادتهـــا الحكيمة كانـــت حاضرة 
وســـريعة بتخصيـــص 4.3 مليـــار دينـــار دعمـــا للمواطنيـــن والقطـــاع الخـــاص، ومنها 
مشـــروع بقانـــون بصفة االســـتعجال؛ مـــن أجل دفع رواتـــب المواطنيـــن البحرينيين 
بالقطاع الخاص من خالل صندوق التعطل لـ3 أشهر، إال أن المشكلة هي في رواتب 
العمـــال األجانـــب، فمن ســـيتولى ســـداد هذه األجـــور؟ لإلجابـــة هل هذه اإلشـــكالية 

القانونية نقرر صورتين:
األولـــى: لـــو كان عقد العمل قد نص صراحـــة أن يتحمل صاحب العمل الوفاء باألجر 
عند توقف العمل بالمنشأة ألي سبب طارئ ليس مرجعه صاحب العمل، فهنا صاحب 

العمل ملزم قانوًنا بالوفاء بكامل األجر للعامل.
الثانيـــة: فـــي حال عدم نـــص العقد على هذا البنـــد، وكان العامل جاهـــزا ألداء عمله، 
وهـــي نفـــس الظروف التي نعيشـــها اآلن، فـــإن قانون العمل في القطـــاع األهلي نص 
صراحة بالمادة )43( الفقرة )2( على أن العامل يســـتحق نصف أجره في حال وجود 

أسباب قاهرة - فايروس كورونا - منعته من أداء عمله.
ومن هذا المنطلق نناشـــد القيادة الحكيمة بأن يتضمن مشـــروع القانون المســـتعجل 
تحمـــل الدولـــة نصف األجـــر اآلخر مع أصحـــاب العمال فـــي القطاع الخـــاص للعمال 
األجانـــب المؤمـــن عليهم لدى الهيئـــة العامة للتأمين االجتماعي لألشـــهر أبريل، مايو 
ويونيو للعام 2020 وفق الحد األقصى للرواتب المسجلة لدى الهيئة، مقابل ما سبق 
أن سدد من أقساط تأمين للهيئة، وبذلك يصل األجر كامال للعامل، نصفه من الدولة 
ونصفـــه اآلخـــر من صاحـــب العمل؛ انطالقا من نص المادة )12( من الدســـتور، والتي 
نصـــت على أن “تكفل الدولة تضامن المجتمـــع وتحمل األعباء الناجمة عن الكوارث 

والمحن العامة”.
حفظ هللا الوطن وملكه وشعبه من كل سوء ومكروه.

 * بقية المقال على الموقع اإللكتروني

المحامي عبدالرحمن محمد غنيم

السيد مجتبى أحمد

“الداخلية” تشدد على العزلة المنزلية والخروج للضرورة
ـــخاص ـــن 5 أش ـــر م ـــات ألكث ـــع التجمع ـــق من ـــيقية” وتطبي ـــرارات “التنس ـــذ ق تنفي

تنفيــًذا لقــرارات اللجنــة التنســيقية برئاســة ولــي العهــد نائــب القائــد األعلــى 
النائــب األول لرئيــس مجلــس الــوزراء صاحــب الســمو الملكي األمير ســلمان 
بــن حمــد آل خليــف، وتماشــًيا مــع اإلجــراءات االحترازية المتخــذة الحتواء 

فيروس كورونا )COVID-19( ومنع انتشاره.

وتطبيًقـــا لمنع التجمعـــات ألكثر من 5 
أشـــخاص في األماكن العامـــة حماية 
للمجتمـــع، فـــإن وزارة الداخلية تدعو 

إلى مراعاة األمور التالية:
للتحـــرك  المنـــزل  مـــن  الخـــروج   *
للعمـــل أو شـــراء األدويـــة أو الذهـــاب 
للمستشـــفيات أو لشـــراء االحتياجات 

المعيشية الضرورية.
* األخـــذ فـــي االعتبـــار أثناء ممارســـة 

الرياضة في الطرقات العامة أن تكون 
بشـــكل فردي أو ثنائي مع مراعاة ترك 
مســـافة كافية بيـــن األفـــراد، مع عدم 

اصطحاب األطفال وصغار السن.
أمـــام  الجلـــوس  أو  التجمـــع  عـــدم   *
المنـــازل وفـــي الطرقـــات العامة ألكثر 

من 5 أشخاص.
بالمتنزهـــات  التجمعـــات  منـــع   *

والسواحل العامة.

* االلتـــزام بالتدابيـــر الوقائيـــة أثنـــاء 
واالجتماعيـــة  العائليـــة  اللقـــاءات 
األفـــراح  مناســـبات  ذلـــك  ويشـــمل 
مراســـم  تقتصـــر  أن  وعلـــى  والعـــزاء 

التشييع للجنائز على األقارب.
التباعـــد  بتعليمـــات  االلتـــزام   *
االنتظـــار  صفـــوف  فـــي  االجتماعـــي 
والحـــرص علـــى تـــرك مســـافة )ال تقل 
عن متـــر( في مراكز التســـوق وأماكن 
انتظـــار  ونقـــاط  العامـــة  الخدمـــات 
مواقـــع  والـــى  مـــن  العمـــال  توصيـــل 

عملهم على سبيل المثال.
طلـــب  أنظمـــة  مـــن  االســـتفادة   *
المنزليـــة  االحتياجـــات والمشـــتريات 

عبر خدمات التوصيل إلى المنازل.

وأكـــدت وزارة الداخليـــة فـــي ختـــام 
الجهـــود  كافـــة  تبـــذل  انهـــا  بيانهـــا، 
المحافظـــة  أجـــل  مـــن  واإلجـــراءات 
علـــى ســـالمة المواطنيـــن والمقيمين، 
وإن هـــذا األمـــر ال يتحقـــق إال بتعاون 
وتكاتـــف الجميـــع فـــي االلتـــزام بتلك 
التعليمات واإلرشـــادات الصادرة بهذا 
الشـــأن، وأن الـــوزارة علـــى ثقـــة تامة 
والمقيميـــن  المواطنيـــن  تفهـــم  مـــن 
لتلـــك  واســـتجابتهم  التدابيـــر  لتلـــك 
االرشـــادات والنصائح، التي ستســـهم 
بـــإذن هللا فـــي إنجـــاح جهـــود الدولـــة 
في الحد من انتشار فيروس كورونا. 
حفـــظ هللا البحريـــن وشـــعبها من كل 

سوء ومكروه.

المنامة - وزارة الداخلية

المنامة - النيابة العامة

فـــي إطـــار الجهـــود الحثيثـــة المبذولـــة للحد من 
انتشـــار فيروس كرونا، تم عقد اجتماع تنسيقي 
بيـــن النيابـــة العامـــة ومســـؤولي وزارة الصحـــة 
بحضـــور القائـــم بأعمـــال المحامـــي العـــام األول 

أحمد الحمادي.
وتنـــاول االجتمـــاع وضـــع آليـــة محـــددة لنظـــام 
تكاملـــي بنـــاء فيمـــا بيـــن النيابـــة العامـــة ووزارة 

الصحـــة يكـــون كفيـــالً بمكافحة انتشـــار المرض، 
مـــن خـــالل التأكيد علـــى ضـــرورة التـــزام الكافة 
باإلجراءات المفروضة لعزل المصابين، والمشتبه 
فـــي إصابتهـــم، وغيرها من اإلجـــراءات المتخذة 
للحد من انتشـــاره، خصوصا تلـــك المتعلقة بغلق 

المحال العامة والحد من التجمعات.
الضوابـــط  تحديـــد  تـــم  االجتمـــاع،  وأثنـــاء 
والمتطلبـــات القانونية الواجب اســـتيفاؤها فيما 

يتـــم تحريره مـــن محاضـــر لمخالفـــة اإلجراءات 
المقررة للحد من انتشار المرض.

واختتـــم االجتمـــاع بالتأكيـــد علـــى عـــزم النيابـــة 
العامـــة التصـــدي الفـــوري وبصـــورة حاســـمة لمن 
يخالـــف تلـــك اإلجـــراءات أو يعيقها بأيـــة كيفية 
كانـــت، لما يمثلـــه ذلك من انتهاك ألحـــكام قانون 
الصحـــة العامـــة، واإلجـــراءات االحترازيـــة التي 

تهدف حماية المجتمع وضمان سالمته.

“النيابة”: تصدي حاسم لمخالفي إجراءات منع “كورونا”

المنامة - وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف

قالـــت وزارة العدل والشـــؤون 
اإلســـالمية واألوقاف في بيان 
وخاطبـــت  أمـــس،  أصدرتـــه 
بـــه المراجعيـــن “حفاًظـــا علـــى 
ســـالمتكم، يمكنكـــم اآلن رفـــع 
الدعوى القضائية واالســـتعالم 
الدعـــوى  رفـــع  رســـوم  عـــن 
الحضـــور  دون  إلكترونًيـــا 
الشـــخصي لمبنى وزارة العدل 

والشؤون اإلسالمية.
بإمـــكان المحاميـــن واألفـــراد   
مـــن  االســـتفادة  والشـــركات 
خدمـــة  عبـــر  الخدمـــات  هـــذه 
المحاكم والقضايا على البوابة 
 الوطنية للحكومة اإللكترونية

.”bahrain.bh 

 توفير خدمة 
رفع الدعوى 

القضائية 
إلكترونًيا

رفض دعوى مطالبة بأجرة 49 شهرا لعدم تسجيل العقد بالبلدية
التخفيض بعد  الــجــديــد  ــاق  ــف االت جلب  عــن  امتنعت  الــشــركــة 

قال المحامي السيد مجتبى أحمد إن لجنة فض المنازعات االيجارية الثانية حكمت 
في قضية إيجارية مقامة من شركة هايبر ماركت معروفة ضد شركة تستأجر محال 
لديهــا، بعــدم قبــول الدعــوى لعدم تســجيل العقــد في البلديــة، إذ تطالب فيه الشــركة 
المؤجرة موكلته بأن تدفع أكثر من 46 ألف دينار قيمة أجرة 49 شهرا وإخالء المحل 
المؤجر، بالرغم من أن المستأجرة كانت تدفع األجرة ولكن المؤجرة ترفض استالمها 

فتم إيداع تلك المبالغ في حسابها البنكي وتطالب بها مرة أخرى دون وجه حق.

تتمثـــل  الدعـــوى  وقائـــع  أن  إلـــى  وأشـــار 
فـــي أن الهايبـــر ماركـــت المعـــروف أقامها 
لمطالبة موكلته الشركة المدعى عليها بأن 
تـــؤدي لهـــا مبلغ 46280 دينارا و91 فلســـا، 
وإخالئها مـــن العين المؤجرة لعدم ســـداد 
األجـــرة، وإلزامهـــا بالرســـوم والمصاريـــف 
ومقابـــل أتعـــاب المحامـــاة والفائـــدة مـــن 
تاريـــخ االســـتحقاق حتـــى الســـداد التـــام، 
وذلـــك علـــى ســـند مـــن القـــول أن المدعى 
المحـــل  المدعيـــة  مـــن  اســـتأجرت  عليهـــا 

بأجـــرة شـــهرية 1155 دينـــارا منـــذ فبراير 
2012، وقـــد تخلفـــت عـــن ســـداد اإليجـــار 
للفتـــرة مـــن 1 نوفمبـــر 2015 وحتـــى 30 

نوفمبر 2019 أي لفترة امتدت 49 شهرا.
وأوضـــح المحامي أنه تقـــدم بمذكرة دفع 
فيهـــا برفـــع الدعـــوى علـــى غيـــر ذي صفة 
حيـــث يوجـــد عقـــد إيجـــار مجـــدد مـــؤرخ 
30 يونيـــو 2015، يتضمـــن أن المســـتأجر 
هو شركة ذات مســـؤولية محدودة، وقرر 
بـــأن األجرة الثابتة بالعقد المجدد شـــاملة 

الرســـوم مبلغ 990 دينارا شـــهريا وليســـت 
1155 دينـــارا كمـــا جـــاء بالئحـــة الدعوى، 
وأن اإلخطار المرســـل مـــن المدعية باطل 
كونه لم يرســـل وأنه موجه للمدعى عليها 

وهي ليست بمستأجرة.
وطلـــب أحمـــد عـــدم قبول طلـــب اإلخالء 
لعدم ســـداد الرســـم ولعدم اإلشعار ولعدم 
إمكانيـــة اإلخـــالء دون فســـخ العقـــد، كما 
أن المدعيـــة تراخـــت وعملـــت تســـوية مع 
المدعى عليهـــا، ودفع ببراءة ذمة المدعى 
عليها لســـداد المبلغ كـــون المدعية ترفض 
استالم األجرة فكانت المدعى عليها تقوم 
بإيداعهـــا فـــي الحســـاب البنكـــي للمدعية، 
تجاريـــة  لعـــدم  الفوائـــد  برفـــض  وكذلـــك 

الدين.
ودفع ببطالن شـــهادة تســـجيل العقد حال 
كون اســـم المستأجر ورقم المحل ومقدار 
األجـــرة وتاريـــخ العقـــد غيـــر صحيحيـــن، 

مطالبا بعدم قبول الدعوى لعدم تســـجيل 
العقـــد، وبإلـــزام المدعيـــة بتقديـــم أصـــول 
المدعيـــة  وإلـــزام  والمجـــدد  األول  العقـــد 
بالتعويـــض، كمـــا قدم أصل العقد الســـابق 

وأصل العقد المجدد.
مـــن جهتهـــا، قالـــت المحكمـــة في أســـباب 
حكمها أن الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم 
تســـجيل العقـــد لبطـــالن شـــهادة تســـجيل 
العقـــد حـــال كـــون اســـم المســـتأجر ورقم 
المحل ومقدار األجـــرة وتاريخ العقد غير 
صحيحين، فإن الثابت من خالل االطالع 
علـــى أصـــل العقـــد المجـــدد بيـــن الطرفين 
وغير المطعون عليه بثمة مطعن، بأن رقم 
المحل المستأجر لدى البلدية مختلف عما 
ورد بالالئحة، وأن شـــهادة تســـجيل العقد 
المقدمـــة بالئحـــة الدعـــوى متعلقـــة بمحل 
آخـــر، فكلفـــت المدعيـــة بتقديـــم شـــهادة 
تســـجيل العقـــد الصحيحة إال أنهـــا قررت 

بورود خطأ مادي في رقم المحل.
وأفـــادت أن المـــادة 8/أ مـــن قانـــون إيجار 
العقـــارات تنص علـــى أنه )ال تقبـــل اللجنة 
الدعـــاوى أو المنازعـــات الناشـــئة عن عقد 
اإليجـــار غير المســـجل(، وحيـــث إنه حتى 
إصـــدار هـــذا القرار لـــم يتم تقديم شـــهادة 
تسجيل العقد الصحيحة المتعلقة بالمحل 
موضـــوع الدعوى، األمر الـــذي يتعين معه 
المدعيـــة  وإلـــزام  الدعـــوى،  قبـــول  عـــدم 
بالمصروفـــات و10 دنانيـــر مقابـــل أتعـــاب 

المحاماة.

عباس إبراهيم

إبعاد الثالث عن 
البالد بعد تنفيذ 

العقوبة
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أظـــن أنـــه حان الوقـــت ألن نتأمل ســـاعتنا إلى أين تشـــير... العالـــم ألول مرة 
يتغير إيقاعه بهذا الحجم والسرعة، فمنذ القرنين الماضيين لم نر العالم يقف 
على رأســـه، والحياة تتوقف في جميع الدول والشعوب تتكاتف، بل الزعماء 
ينسون غرورهم ويخشون على أنفسهم أكثر من مناصبهم، ألول مرة تنفضح 
الثقافات ويتعرى المستور ونرى الجميع يكشفون عن وجوههم وسط الخوف، 
فتظهر اإلنسانية في جهة وتقفز األنانية مقابلها، هناك من يسبق الجميع في 
تخزيـــن المؤن، وهناك مـــن يتبرع بصحته ويتطوع لخدمة غيره، ســـباق بين 
اإلنســـانية و”اإليثارية”، ال أســـتغرب رؤية العالم يتغير، وتتوقف الحياة لتبدأ 
دورة جديدة مختلفة، الحب الجسدي يفتر خشية اإلصابة، والحب العاطفي 
يزدهر خشـــية الفراق، كل شيء تغير في هذا الوقت، فلم تعد األولوية للمال 

بل للصحة، وال األولوية للسفر والسياحة بل للبيت والغرفة والحجر.
العالم فعال تغير فبين ليلة وضحاها لم يعد الكون هو نفسه قبل كورونا وبعد 
كورونـــا، يســـتحق هذا الوقت أن نطلـــق عليه زمن الكورونـــا! العالم يتضامن، 
ألول مرة بعد الحرب العالمية الثانية، روسيا تبعث مساعدات طبية ألوروبا، 
ألول مـــرة تتراجـــع العواطف الســـاخنة وتبرد وتشـــتعل العواطف اإلنســـانية، 
ألول مـــرة يصـــاب الفقيـــر والغني بالخوف من مرض واحد ينتشـــر، ألول مرة 

تعلن حالة الطوارئ في جميع الدول.. ألول مرة.. ألول مرة.

نحن بحاجة للتوقف والســـؤال... هل نحن أصحاء ومعافون فكرًيا وثقافيًا؟ 
أال نحتـــاج لخلـــوة أو عزلـــة للتأمـــل بعد كل الهـــرج والمرج الذي عشـــنا خالله 
كل الســـنين الماضية دون أن نتوقـــف ونتأمل الحياة وما تخبئ؟ كنا نظن أن 
الفقراء وحدهم من يصابون باألمراض الفيروسية حتى رأينا رؤساء ووزراء، 
نوابـــا وعســـكريين يغزوهـــم الفايـــروس في عقر دارهـــم وهذا مغـــزى التغيير 
الذي يشـــهده العالم والذي على إثره ســـتتغير الدول والشعوب، انتظروا فقط 
انقشـــاع هـــذه الغمامة الدولية وســـترون احتفـــاالت ومهرجانـــات وكرنفاالت 
تعم الكرة األرضية، ســـترون تغييرا في السياســـات بين الدول وعالقات بين 
األصدقاء واألعداء، وهذا ما حدث بعد الحرب العالمية الثانية، وليس بعيًدا 

أن تكون هذه هي الحرب العالمية الثالثة األخيرة في هذا القرن. 
لســـنين ونحـــن نســـطر المقـــاالت والكتب واألشـــعار، زمن طويل شـــاهدنا فيه 
المئات من األفالم واســـتمعنا لوابل من األغاني، تصب في التعبير عن الحياة 
والحـــب والهجـــر، رقصنـــا وغنينـــا وضحكنا وبكينا وســـخرنا وتنمرنا وســـكبنا 
دموع الحزن وعبرنا عن مشاعر، غالبيتها سطحية وخاوية هي نتاج إيقاعات 
بعيدة عن التأمل، وألجل الشـــهرة واألضـــواء هدرنا الوقت في خضم صخب 

الحياة، لم نتوقف لحظة لنسأل... لنفهم ما معنى ما قدمناه حتى اآلن؟.
تنويرة: خروجك من السرب ضرورة إذا فقد السرب وجهته. «

العالم كما يجب أن يكون
يقـــال فـــي لهجة البدو قديما، “الولد أنمرع”، أو باألصـــح مرع، وتقال حين تظهر 
علـــى الولد مظاهر الفســـاد والـــدالل الزائد حيث يغدو التحكم بـــه صعبا، فإذا ما 
انصـــاع إلـــى التهديد تداركوه قبل أن يجني على نفســـه بتضييـــق الخناق عليه 

وإنزال عقوبات قاسية به حتى يستقيم ويعود إلى الصواب.
شـــهدت البشـــرية خالل العقود الماضية طفرات على جميع الصعد، ساهمت في 
ارتفاع مستوى رفاهيتها، ولكنها أيضًا ساهمت في رفع مستوى اإلضرار بالعالم، 
حتـــى لـــم تعد تكتفـــي أبدا، فمـــا كان من هذا العالـــم المجني عليـــه إال أن انقلب 
عليهم علهم يتعلمون شـــيئا من الدروس فأرســـل عليهم وباء أقعد معظمهم في 
منازلهم وأجبرهم أن يمرغوا أيديهم في اإليثانول لعلهم يســـتفيقون، وبشـــيء 
مـــن القســـوة أجبرهـــم علـــى أن يعيـــدوا النظـــر فـــي المعنـــى الحقيقـــي لحياتهم 
وأولوياتهم. فأفراد البيت الواحد المتفّرقون ألزموا بأن يجتمعوا اآلن في بيت 
واحـــد، وربات البيوت “قرن فـــي بيوتهن“ كما أمرن، لربما في هذه الفترة أدركن 

حاجات أبنائهن الناقصة، أو مصائب كانت على وشك الحدوث.
أمـــا على مســـتوى الفرد؛ فمن ال يملك أســـبابًا حقيقية للخـــروج، يقبع في منزله 
ليالزم نفسه للمرة األولى، وهذا الواقع يحمل بعدا مختلفا، فما نختبره من فراغ 
هذه األيام هو مقياس للقيمة الحقة ومعنى وجودنا، ربما هي فرصة ليكتشـــف 
الواحـــد فينا نفســـه في بعد مختلف بعيدا عمـــا كان يقضيه في اللهو والضجيج 
والهـــرب، فنحن في أوج حقيقتنا في الخفاء دون أن يراقبنا أحد، أما ما نظهره 
لآلخريـــن فهـــو ما فرضه علينـــا المجتمع، لربما في هذه العزلـــة تتحلل منا بعض 

المشاكل التي ال وجود لها باألساس وإنما هي نتاج عالقاتنا باآلخرين.
فـــي هذه األزمة أدركنا أهمية األطباء والعلمـــاء والباحثين البيولوجيين، حيث 
شـــغلتنا عن قيمـــة ما يقومون بـــه فقاعات السوشـــال ميديا، وأصبحنـــا بانتظار 
جهودهم للتوصل لعقار، ولو أنهم استنفدوا كل الخزائن فيما يسعون إليه إلنقاذ 

البشرية ما اعترضنا.

ما يحدث اآلن هو انقالب في الموازين، أو بمعنى أصح إعادة األمور إلى  «
نصابها وحقيقتها الفضلى، وباتت غريزة البقاء سيدة الموقف لتطيح 

بكل الزخارف االجتماعية الزائفة، والنفاق والدجل والتفاهة .ما نمر به كما 
أراه، ليس حجراً أو عزاًل، بل هي الحياة كما يجب أن تكون، والحمد الله 

أننا مازلنا بخير، بل نحن في أتم الخير رغم كل ما يمر به العالم من آالم 
وخسائر.  لقد جاء هذا الفايروس لينقذ العالم مما كاد يقتله، فالموت هو 

الموت؛ حقيقة واقعة ونهاية محتومة وقدر ال جدال فيه لكن أن نموت 
أحياء فتلك المأساة الكبرى )نقطة(

رانيا الحاطي

ahmedjuma44
@yahoo.com

أحمد جمعة

العالم يتضامن ويتغير

هـــا هو العالم أجمع يتخبط! يقف مـــرة، ويتعثر مرات عديدة! والحقيقة التي 
ال مراء فيها، وال جدل: أن حالة من الفوضى والال نظام بدأت تشـــكل طبيعة 
هذه المرحلة )الكورونية( التاريخية! هناك تخبط جماعي على مستوى دولي؛ 
حيـــث الرؤية ضبابية، والحلول االســـتعراضية – هنا وهناك - غير نهائية، وال 

حاسمة! والطرف األضعف – كالعادة، وعبر تاريخ سحيق – هو الشعوب!
كنـــا جميًعـــا نظنهـــا بعيدًة عنـــا، وأننا لســـنا طرًفا فيهـــا! خبٌر ُيـــذاع عن منطقة 
بعيـــدة؛ لكارثـــة بيولوجية، وتنتهي هنـــاك، فإذا بنا ُنصدم بهـــا، تقترب منا؛ بل 
تصيـــب أفـــراًدا قريبين إلينا، وهكذا نصبـــح – على حين ُغرٍة من أمرنا - طرًفا 
فـــي الكارثة، غير أننا الطرف المذهول، المتفاجئ، والال مســـتوعب، فالحدث 
غير مفهوم، بالنسبة إلينا، على الرغم من كثرة التحليالت، والتأويالت؛ فنحن 

والعالم كله، نعيش مرحلة الصدمة!
نحن مصدومون! فالموت تفشى ليستلَّ كثيرا من األرواح، في أكثر من بقعة 
فون – على مستوى القادة لبلدان عظمى – ُيبشروننا  من العالم، وها هم المخوِّ
بأنـــه قـــادم، فانتظروه، وشـــكرا للعولمة؛ والقرية الواحدة، التـــي علمتنا )ِالحق 
علـــى روحـــك(؛ فكاَن أن نســـينا كل شـــيء، ولحقنا مشـــارب ومـــآكل )بطوننا(، 

وأخلينـــا الصيدليات مما ظنناه أو شـــاع أنه عـــالج أو وقاية! وأقفل الكثيرون 
منـــا أبوابهـــم على أنفســـهم؛ ليتابعوا آخر المســـتجدات، التي حتـــى اليوم؛ لم 

ُتخرجهم من حالة الصدمة.
مصدومـــون، والمصـــدوم ال يفكـــر، بل يتـــرك لآلخرين – وهللا أعلـــم َمْن هم، – 
فرصة القيادة، والتالعب، واإللهاء، واإلغواء، واإلغراء، المصدوم ُمستســـلم، 
ُمنقاد، سهل التحريك، غير أنه يستوعب شيًئا واحًدا فقط، هو أن يكون أو ال 
يكـــون، وأن بقـــاءه على المحك! فأينما أَدْرته – ال يهم – أِدرُه واحفظ وجوده، 
المصدوم مســـلوب الحرية، وهويته الوحيدة هي نبض قلبه، وحركة تنفســـه، 
وبصورة مختصرة: استمرار بقائه اآلدمي، كيف، ومتى، وأين!؟ هذه متروكة 

لـ )اآلخرين(!

ليست هناك إجابة شافية، أو توضيح لماهية ما يحصل حولنا؛ فأقطاب العالم  «
المتحضرة، ال تقول شيئا أكثر من: الزم مكانك! وهذه فرضيات الموضوع: 

تتصارع، وتتضارب، وال تكاد تلتقي، فكيف نخرج من حالة الصدمة، ونتجاوزها، 
إلى الوعي بها، ومن ثم؛ التحكم الحقيقي في حيثياتها، الواقع أن هذه )الكورونا( 

تحمل أكثر من عالمة تعجب.

د. زهرة حرم 

الكورونا... صدمتنا الجماعية!

اآلراء الواردة في 
»منطلقات« تعبر 
عن أصحابها وال 
تلزم »             «

للتواصل: 17111483

“أحب البحرين وعلشانها باقعد في البيت”
الـــروح الوطنيـــة أغلـــى وأثمن مـــا عندنا وتحظـــى باألولويـــة، باعتبارها 
الركيزة األساسية التي تنطلق منها جهود بناء وتطوير وطننا العزيز في 
كل المجاالت، واليوم الوطن بأمس الحاجة إلى تكاتف الجهود ووحدة 
الصـــف والعمـــل المشـــترك للمحافظـــة علـــى أمننا واســـتقرارنا وســـالمة 
الجميـــع، وتـــم تحديـــد مســـارين أساســـيين من قبـــل الجهات الرســـمية 
لبلـــوغ الهـــدف المنشـــود، األول “االلتزام بالمكوث فـــي المنزل والخروج 
فقـــط للحاجـــات المعيشـــية الضروريـــة، وتجنـــب االختـــالط والتباعـــد 
االجتماعي”، والمســـار الثاني “االبتعاد عن الشائعات وأخذ المعلومة من 
الجهات الرســـمية فقط”، كما هناك أيضا عدة قرارات أعلن عنها كإغالق 
المحـــالت التجاريـــة من 26 مارس الجاري إلى 9 أبريل القادم واالكتفاء 
بخدمة التوصيل فقط، ومنع التجمعات ألكثر من خمســـة أشـــخاص في 

األماكن العامة.
الوضع الراهن يتطلب وعيا في التعامل ومســـؤولية وطنية يضطلع بها 
المواطن قبل كل شـــيء، وأثبت المواطن البحريني مهارته في التعامل 
مع مختلف الظروف وكان ســـندا وعضيدا وأداة فاعلة لحكومته، كيف 

ال والحكومة والشعب جسد واحد، إذا لم يقم عضو منه بواجبه اختلت 
بقيـــة األجـــزاء فـــي ذلك الجســـد، فعنـــي شـــخصيا أطلقت شـــعار “أحب 
البحريـــن وعلشـــانها باقعـــد في البيت”، وشـــاهدنا في وســـائل التواصل 
االجتماعـــي الكثيـــر مـــن المواطنيـــن يحثـــون بعضهـــم علـــى البقـــاء في 
المنازل عبر تســـجيل الفيديوهات أو وضع البوســـترات المعبرة، أو نشر 
التعليمـــات الطبية المعتمدة، وســـاهم عدد مـــن الفنانين بحمالت توعية 
فـــي حســـاباتهم الشـــخصية مســـتغلين عـــدد المتابعيـــن الذيـــن يصلون 

لآلالف.

يمكننا القول إن المواطن البحريني قطع شوطا واسعا من الخطوات  «
الموفقة نحو الهدف، ولديه القدرة الكبيرة على إحداث التغيير والنجاح 

وهزيمة “فيروس كورونا” بوعيه وعزيمته والشراكة والتفاعل االجتماعي، 
وحسه الوطني العالي وتعاونه مع الجهات الرسمية واسع النطاق، 

خصوصا أن المرحلة القادمة هي األصعب وهي الفترة المليئة بالتطورات، 
لكن نحن على يقين أن أهل البحرين مؤهلون بتماسكهم للنجاح.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

كورونا فقط
البد أن نكتب عن كورونا، ألنه ال أحد يقرأ إال عن كورونا، وال أحد يتحدث إال 
عن كورونا، ذلك الفيروس الذي فرض اإلقامة الجبرية على العالم كله وحول 
مطارات العالم إلى السكون التام بعد الحركة والزحام، هو ذلك الفيروس الذي 

يدخل إلى جميع الدول دون تأشيرة أو جواز سفر.
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونســـون أصاب الشعب البريطاني بالرعب 
بعـــد مقولتـــه المتشـــائمة وهو يحذرهـــم من فيـــروس كورونا، حيـــث قال لهم 
لتســـتعدوا لفقدان األحبة، مقلدا ونســـتون تشرشـــل عندما تولى رئاسة وزراء 
بريطانيـــا أثنـــاء الحرب العالمية الثانية ولم يجد مـــا يقوله للبريطانيين حينها 

سوى جملة “ليس هناك ما أقدمه للمواطنين سوى العرق والدم والدموع”.
البد أن يتعاون العالم كله في هذه األوقات الحرجة، فال مجال للصراع اليوم 
وال مجال لتصفية الحسابات، والبد أن يسابق العلماء الزمن إلنتاج عالج لهذا 
الفيروس اللعين، والبد أن يقدم هذا العالج للفقراء قبل األغنياء، فال فرق هنا 
بين شـــمال وجنوب ألن أهل الشمال ليس بمقدورهم أن يقيموا حواجز عالية 

تمنع الهجرة غير الشرعية لهذا الفيروس إلى بلدانهم المتقدمة.
باألمـــس كان الفيـــروس فـــي الصيـــن يهز كيـــان هـــذا التنين الرهيـــب صاحب 
اإلمكانيـــات الكبيرة في كل شـــيء، واليوم تغير الحـــال وأصبح الفيروس في 

أوروبا وأميركا يضرب بكل قوة. 
الحكومات العربية تنفذ خططا ممتازة لمحاصرة هذا الفيروس، خصوصا  «

في دول الخليج العربي، ويبقى أن تكون الجماهير على مستوى هذه 
اللحظة الخطيرة، فالبد من الخوف على النفس وعلى الغير والبد من 

االلتزام بدقة ببرامج الحماية الشخصية واالبتعاد عن الزحام، خصوصا 
أن فتاوى كبار العلماء في المملكة العربية السعودية أعفت الجميع من 

الصالة في المساجد وألغت الجمعة والجماعة. وبجانب هذا البد لنا كشعوب 
إسالمية أن نستحضر مخزوننا الروحي واإليماني دون تواكل أو استهتار 

لنتخلص من الهلع الذي يسيطر على الكثيرين، فالله خير حافظا وهو أرحم 
الراحمين.

B7747@hotmail.com
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