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 ¬`̀∏`̀dGó`̀Ñ`̀Y â`̀æ`̀H á``̀jRƒ``̀a äó````̀cCG
 ÜGƒ``̀æ``̀ dG ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀e ¢``̀ù``̀«``̀FQ π``̀ æ``̀jR
 ÜGƒædG  ¢ù∏ée  QÉμæà°SGh  ¢†aQ
 äÉ¡édG  ø`̀e  ∫hDƒ°ùeÓdG  AGô```LE’G
 øjôaÉ°ùªdG √ÉéJ ô£b »a á°üàîªdG
 äÉ£dÉ¨e øe OQh Éeh ,ø««æjôëÑdG
 »eƒμëdG  ∫É°üJ’G  Öàμe  ¿É«H  »a
 ºMÓJh  ∞JÉμJ  Ió`̀cDƒ`̀e  ,ô`̀£`̀b  »`̀a
 Iô°†M IOÉ«b ™e »æjôëÑdG Ö©°ûdG
 ,ió`̀Ø`̀ª`̀dG ∂`̀∏`̀ª`̀dG á`̀dÓ`̀é`̀dG Ö`̀MÉ`̀°`̀U
 ≈∏Y  á``«``æ``Wƒ``dG  IOGQE’G  IQó`````̀bh
 ´É`̀°`̀VhC’Gh  äÉjóëàdG  π`̀c  RhÉ`̀é`̀J
 »æjôëÑdG  øWGƒªdG  ¿CGh  ,áægGôdG
 ¬æWh  øe  ΩÉªàg’Gh  ájÉYôdG  πc  ¬d
 IOƒY  ¿CGh  ,¬JÉ°ù°SDƒeh  ¬àeƒμMh
 êQÉîdG »a ø««æjôëÑdG ø«æWGƒªdG
 á£∏°ùdG  ió`̀d  á«æWh  á`̀jƒ`̀ dhCG  »`̀g
.É©e ájò«ØæàdG á£∏°ùdGh á«©jô°ûàdG

 Qƒ`̀à`̀có`̀ dG Üô`````YCG ,¬`̀à`̀¡`̀L ø``̀e
 ôjRh »fÉjõdG ó°TGQ øH ∞«£∏dGóÑY
 áμ∏ªªdG  QÉμæà°SG  ø`̀Y  á`̀«`̀LQÉ`̀î`̀dG
 ¬H  âeÉb  …òdG  ∫hDƒ°ùeÓdG  AGôLE’G
 ôÑY  ô£b  »a  á°üàîªdG  äÉ£∏°ùdG
 øe  ø««æjôëÑdG  ø«æWGƒªdG  π≤f

 ¿hO  øe  áMhódG  QÉ£e  ≈`̀dEG  ¿Gô``jEG
 äÉ`̀¡`̀é`̀dG  ™``̀e  ≥`̀Ñ`̀°`̀ù`̀e  ≥«°ùæJ  …CG
 øeh ,øjôëÑdG áμ∏ªe »a á°üàîªdG
 ájRGôàM’G  äGAGô`̀LE’G  PÉîJG  ¿hO
 º`̀¡`̀à`̀eÓ`̀°`̀S ≈`̀ ∏`̀ Y É`̀XÉ`̀ Ø`̀M á```̀eRÓ```̀dG

 Iô`̀ FÉ`̀£`̀ dG º``̀bÉ``̀W OGô``````̀aCG á``̀eÓ``̀°``̀Sh
 áª¶æe É¡H »°UƒJ Éªc øjôaÉ°ùªdGh
 ™e  ≥aGƒàj  ÉªHh  á«ªdÉ©dG  áë°üdG
 »dhódG  …ƒédG  π≤ædG  OÉëJG  áª¶fCG

.(IATA)

 øY  á«LQÉîdG  ô``̀jRh  Üô```̀YCGh
 ¿É«Ñ∏d  á`̀«`̀LQÉ`̀î`̀dG  IQGRh  á````̀ fGOEG
 Öàμe  øe  ¢Uƒ°üîdG  Gò¡H  QOÉ°üdG
 Éeh  ,ô£b  »a  »eƒμëdG  ∫É°üJ’G
 á°Vƒaôe  äÉ`̀£`̀dÉ`̀¨`̀e  ø`̀e  ¬æª°†J

 ¿CG  Gó`̀cDƒ`̀e  ,áà«Ñe  É`̀jGƒ`̀f  ø`̀Y  ôÑ©J
 ÓNóJ  πãªj  …ô£≤dG  ±ô°üàdG  Gòg
 áμ∏ªªd á«∏NGódG ¿hDƒ°ûdG »a GôaÉ°S
 ¬aóg  É°Vƒaôe  ÉØbƒeh  ,øjôëÑdG
 ≥°Th ,øjôëÑdG áμ∏ªe ≈dEG IAÉ°SE’G

 »àdG  á`̀«`̀æ`̀Wƒ`̀dG  Ió``̀Mƒ``̀dGh ∞`̀°`̀ü`̀dG
 áμ∏ªe  »a  É¡«fÉ©e  Rô`̀HCG  »a  â∏éJ
 …óëàdG  Gòg  ¬LGƒJ  »gh øjôëÑdG
 ¬ØJÉμJh  É¡Ñ©°T  øeÉ°†àH  ô«£îdG

.»æWƒdG ¬ªMÓJh

 øH  ó`̀dÉ`̀N  ï«°ûdG  ó``̀cCG  √Qhó```̀H
 ádÓL  QÉ°ûà°ùe  áØ«∏N  ∫BG  ó`̀ª`̀MCG
 ¿CG  á«°SÉeƒ∏HódG  ¿hDƒ°û∏d  ∂∏ªdG
 AÓLEG  á£N  âÑJQ  øjôëÑdG  áμ∏ªe
 ¿Gô```̀jG »``̀a ø`̀«`̀≤`̀ dÉ`̀©`̀dG É`̀¡`̀«`̀æ`̀WGƒ`̀e

 øe Iô°TÉÑe á°UÉN äÓMQ Ö«JôàH

 ≈∏Y øjôëÑdG QÉ£e ≈dEG ó¡°ûe QÉ£e

 áeÓ°ùdG  ô«jÉ©e  πμH  Ωõà∏J  äÉ©aO

 ,Üƒ`̀∏`̀£`̀ª`̀dG »`̀ë`̀°`̀ü`̀dG RGô```̀à```̀M’Gh

 ¢Vô©J  ájQÉéJ  äÓMQ  »a  ¢ù«dh

 äGôFÉ£dG  »a  øjôNB’G  øjôaÉ°ùªdG

 GócDƒe  ,AÉ`̀Hƒ`̀dG  ô£îd  äGQÉ£ªdGh

 ôμæà°ùe  A»°T  ô£b  ¬H  âeÉb  Ée  ¿CG

 Éë°VGh  É«dhO  ÉØbƒe  ÖLƒà°ùjh

 ∞bƒàJ  ¿CG  É`̀¡`̀H  iô``````MC’Gh  ,¬`̀ æ`̀ e

 á`̀«`̀fÉ`̀°`̀ù`̀fEG á`̀dCÉ`̀°`̀ù`̀e ΩGó`̀î`̀à`̀°`̀SG ø``̀Y

 É¡££N  »`̀a  É`̀ fhQƒ`̀c  áëFÉL  πãe

 ∫hódG  ≈∏Y  Iôªà°ùªdG  É¡JGôeGDƒeh

.Üƒ©°ûdGh

 IQGRh  âæ∏YCG  iô`̀NCG  á¡L  øe

 ø``«``æ``WGƒ``ª``dG ∫ƒ```̀°```̀Uh á``̀ë``̀°``̀ü``̀dG

 øe  ø«eOÉ≤dG  áMhódG  »a  ø«≤dÉ©dG

 øàe ≈∏Y AÓLE’G á£N øª°V ¿GôjEG

 äGAGô`̀LE’G  Ö°ùëH  IôLDƒe  IôFÉW

.áªμëªdG á«Ñ£dG ájRGôàM’G

 (3h 2 ¢U π«°UÉØàdG)

 ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  ¬ qLh
 ¢ù«FQ  áØ«∏N  ∫BG  ¿Éª∏°S  ø`̀H  áØ«∏N
 ø««æjôëÑdG  áÑ∏£dG  ô°üM  ≈dEG  AGQRƒdG
 á≤Øf hCG º¡à≤Øf ≈∏Y ø«°SQGódG êQÉîdÉH

.º¡FÓLE’ Gó«¡ªJ ádhódG
 á`̀«`̀LQÉ`̀î`̀dG  IQGRh  √ƒ`̀ª`̀°`̀S  ¬```Lhh
 ≥«°ùæàdG  ≈dEG  º«∏©àdGh á«HôàdG  IQGRhh
 á`̀©`̀jô`̀°`̀S á`̀£`̀N ™`̀°`̀Vƒ`̀d É`̀ª`̀¡`̀æ`̀«`̀H É`̀ª`̀«`̀a
 »a ø«≤dÉ©dG ø««æjôëÑdG áÑ∏£dG AÓLE’
 øWƒdG  ≈`̀ dEG  º¡JOƒY  ¿Éª°Vh  êQÉ`̀î`̀dG
 ôWÉîe  …CG  …OÉ`̀Ø`̀à`̀d  â``̀bh  ´ô``°``SCG  »`̀a
 Óa  ,ÉfhQƒc  AÉHh  »°ûØJ  ÖÑ°ùH  º¡«∏Y

 ÉgDhÉæHCG ¬LGƒj ¿CG GóHCG áeƒμëdG »°Vôj
 ø«Yh  ,ôWÉîe  hCG  áÑ©°U  ±hô`̀X  …CG
 πc  áeÓ°Sh  áMGQ  ≈∏Y  ô¡°ùJ  áeƒμëdG
 ≈àM ∫ÉH Éæd CGó¡j ødh ,πM ÉªæjCG øWGƒe
 êQÉîdG »a »æjôëH øWGƒe ôNBG AÓLEG
 ¬Jô°SCGh  ¬æWh  ¿É°†MCG  ≈`̀ dEG  ¬`̀JOƒ`̀Yh

.≈aÉ©e ÉªdÉ°S
 Ö`̀MÉ`̀°`̀U ¬````̀ sLh iô`````̀NCG á``¡``L ø``̀ e
 ≈`̀ dEG  AGQRƒ````̀dG  ¢`̀ù`̀«`̀FQ  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG
 á`̀HÉ`̀bô`̀dGh  ¢û«àØàdG  äÓ`̀ª`̀M  ∞«ãμJ
 äÉ°SQÉªªdG  áëaÉμeh  QÉ©°SC’G  §Ñ°†d
 Ωõ`̀M π`̀μ`̀ H …ó``̀°``̀ü``̀à``̀dGh á``̀jQÉ``̀μ``̀à``̀M’G

 ø`̀«`̀æ`̀WGƒ`̀ª`̀dG ∫Ó``̀¨``̀à``̀°``̀SG ä’hÉ``̀ë``̀ª``̀ d
 QÉ©°SCG  á°UÉîHh  QÉ©°SC’ÉH  ÖYÓàdÉH
 äGAGô`̀LE’G  ∫Ó¨à°SÉH  á«°ù«FôdG  ™∏°ùdG
 ÉgòîàJ  »`̀à`̀dG  á`̀jRGô`̀à`̀M’Gh  á«FÉbƒdG
 ¢Shô«a  QÉ`̀°`̀û`̀à`̀fG  AGƒ``à``M’  á`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀dG

.óéà°ùªdG ÉfhQƒc
 á`̀YÉ`̀æ`̀°`̀ü`̀dG  IQGRh  √ƒ`̀ª`̀°`̀S  ∞``∏``ch
 É¡Lƒe ,∂`̀ dò`̀H  á`̀MÉ`̀«`̀°`̀ù`̀dGh  IQÉ`̀é`̀à`̀dGh
 ≈∏Y πª©dG  ≈dEG  ¬JGP  ¥É«°ùdG  »a √ƒª°S
 øe  á«é«JGôà°S’G  ¿RÉîªdG  ôªY  ádÉWEG
 á«FGò¨dG  OGƒ`̀ª`̀dG  Iô`̀ah  ¿Éª°†d  AGò`̀¨`̀dG

.¥ƒ°ùdG »a ÉgQGô≤à°SGh ™∏°ùdGh

 øY  á«∏NGódG  ôjRh  áØ«∏N  ∫BG  ¬∏dGóÑY  øH  ó°TGQ  ï«°ûdG  ∫hCG  ≥jôØdG  Üô`̀YCG
 áeÓ°ùdG  äGAGôLEÉH  ΩGõàd’G  »a  ø«ª«≤ªdGh  ø«æWGƒªdG  ¿hÉ©àd  √ôjó≤Jh  √ôîa
 ™ªàéªdG »Yh øY ôÑ©j ,Ó«°UCG É«æWhh É«©ªàée ÉØbƒe √QÉÑàYÉH ,ΩÉ©dG ΩÉ¶ædGh
 á«FÉbƒdG  ô«HGóàdGh  ájRGôàM’G  äGAGô`̀LE’G  πμH  ¬eGõàdGh  √ô°†ëJh  »æjôëÑdG

.ÉfhQƒc ¢Shô«a QÉ°ûàfG øe óë∏d É¡H ∫ƒª©ªdG
 »YƒÑ°SC’G ´ÉªàL’G óMC’G ¢ùeCG ìÉÑ°U á«∏NGódG ôjRh ¢SDhôJ ∫ÓN ∂dP AÉL
 ≈∏Y  ôjRƒdG  ¿CÉªWGh  ,»FôªdG  ∫É°üJ’G  á«æ≤J  ôÑY  ó©H  øY  ó≤Y  …òdG  ,IQGRƒ∏d
 …CG áédÉ©eh äÉLÉ«àM’G πc á«Ñ∏Jh á«∏NGódG IQGRh äÉYÉ£b πc »a πª©dG ô«°S
 äGQGOEG  É¡H  Ωƒ≤J  »àdG  Oƒ¡édÉH  √RGõàYG  øY  GôÑ©e  ,AGOC’G  ¢Vôà©J  ób  äÉbƒ©e
 áeÓ°Sh  øeCG  ßØM  ≈∏Y  ¢UôëdGh  øgGôdG  ™°VƒdG  ™e  πeÉ©à∏d  á«∏NGódG  IQGRh
 á∏ªëdG  QÉWEG  »a  äÉÑLGƒdG  AGOCÉ`̀H  ΩGõàd’Gh  πª©dG  á∏°UGƒe  ≈dEG  É«YGO  ,™«ªédG

.ÉfhQƒc ¢Shô«a QÉ°ûàfG øe óë∏d á«æWƒdG

∫hódG ≈∏Y É¡JGôeGDƒe »``a á«fÉ°ùfEG ádCÉ°ùe ΩGóîà°SG øY ∞``bƒàJ ¿CG áMhódG ≈∏Y :óªMCG ø``H ó``dÉN

ø««æjôëÑdG øjôaÉ°ùªdG √ÉéJ ájô£≤dG äÉ¡édG øe ∫hDƒ°ùeÓdG AGôLE’G ¢†aôj ÜGƒædG ¢ù∏ée

..QÉ©°SC’ÉH ÖYÓà∏d Ωõ``ëH …ó°üàdÉH ¬«LƒJ
»é«JGôà°S’G »FGò¨dG ¿hõîªdG ô``ªY ádÉWEGh

áà«Ñe ÉjGƒf øY ôÑ©jh á°Vƒaôe äÉ£dÉ¨e øª°†àj …ô£≤dG ¿É``«ÑdG :á«LQÉîdG ôjRh

ø«``°ûªdG ô£b ∞``bƒªd á©``°SGh á«Ñ©``°Th á«ª``°SQ á``fGOEG

êQÉîdG »a áÑ∏£dG AÓLE’ á£N ™°Vh ≈dEG ¬Lƒj AGQRƒdG ¢ù«FQ

.IôLDƒe IôFÉW øàe ≈∏Y áMhódG  »a ø«≤dÉ©dG ø«æWGƒªdG ∫ƒ°Uh | .êQÉîdG øe ø«æWGƒªdG AÓLEG á£N ∫ƒM »HÉ«f »eƒμM ´ÉªàLG |

ø``jôëÑdG  ≥``WÉæe  ø``e  Oó``Y  »``a  á«FGƒ``°ûY  ¢``üëa  äÉ``«∏ªY
ÉfhQƒc ¢``Shô«Ød á``«∏HÉ≤dG …hP ¢UÉî``°TC’Gh ø``°ùdG QÉ``Ñc πª``°ûJ

 á`̀ eó`̀ N ¢``̀TÉ``̀©``̀à``̀fG
∫RÉæªdG  ≈dEG  π«°UƒàdG
zÉ``̀ fhQƒ``̀ c{ Ö`̀Ñ`̀°`̀ù`̀H

 á∏ªëdG  øª°V ádhòÑªdG  Oƒ¡é∏d  G kQGôªà°SG
-ó«aƒc{  ÉfhQƒc  ¢Shô«a  áëaÉμªd  á«æWƒdG

 äGQÉ`̀jõ`̀H  É¡eÉ«b  áë°üdG  IQGRh  âæ∏YCG  z19
 â∏ª°T øjôëÑdG áμ∏ªe ≥WÉæe øe Oó©d á«fGó«e
 IQO  á≤£æeh  zøjôëÑdG  ÜÉ`̀H{  áeÉæªdG  á≤£æe
 ≈∏Y  á©bGƒdG  á≤£æªdG  ÖfÉL  ≈`̀ dEG  ,øjôëÑdG
 AGôLEG äGQÉjõdG √òg øª°†àJ PEG ,™jóÑdG ´QÉ°T
 øY  á«FGƒ°ûY  äÉæ«©d  ájôÑàîe  äÉ°Uƒëa
 ≥ah Iõ¡éªdG á∏≤æàªdG ¢üëØdG äGóMh ≥jôW
 õjõ©J »a º¡°ùj ÉªH Ióªà©ªdG á«Ñ£dG ô«jÉ©ªdG
 QÉ°ûàfG  ø`̀e  ó`̀ë`̀dGh  ™«ªédG  á`̀eÓ`̀°`̀Sh  áë°U
 ¿CG  âë°VhCGh  .z19-ó«aƒc{  ÉfhQƒc  ¢Shô«a
 ø«Yƒ£àªdG  ácQÉ°ûªH ¢üàîªdG  »Ñ£dG  ≥jôØdG
 ÉfhQƒc  ¢Shô«a  áëaÉμªd  á«æWƒdG  á∏ªëdG  »a
 QÉÑμd á«FGƒ°ûY äÉæ«Y òNC’ áª¶æe á∏ªM ô°TÉH
 ¢Shô«Ød  á«∏HÉ≤dG  …hP  ¢`̀UÉ`̀î`̀°`̀TC’Gh  ø°ùdG
 »a  ájôÑàîªdG  äÉ°UƒëØdG  AGô``̀LE’  É`̀fhQƒ`̀c
 ÜÉë°UCG  ÖfÉL ≈dEG  ,á∏≤æàªdG  ¢üëØdG äGóMh

 äGOGô`̀Ñ`̀dGh  ä’É≤ÑdGh  âcQÉeôÑjÉ¡dG  äÓëe
 ≈∏Y  É kXÉØM  ∂``dPh  ;äÉ«dó«°üdGh  õHÉîªdGh
 ø«æWGƒªdG  π`̀ch  º¡JÓFÉY  áeÓ°Sh  º¡àeÓ°S
 äGAGô````̀LE’G  ó`̀jó`̀ë`̀J  ºà«°S  É`̀ª`̀c  ,ø«ª«≤ªdGh
 äÉ«£©e  ≈∏Y  kAÉ`̀æ`̀H  á≤£æe  πμd  á`̀jRGô`̀à`̀M’G
 ¿CG  ≈`̀dEG  äQÉ`̀°`̀TCGh  .áë°üdG  IQGRh  äGô°TDƒeh
 ôÑY  á`̀«`̀∏`̀NGó`̀dG  IQGRh  ™`̀e  ôªà°ùe  ≥«°ùæàdG
 äÉ«∏ª©H  ΩÉ«≤∏d  »fóªdG  ´Éaó∏d  áeÉ©dG  IQGOE’G
 ¿CG  Éªc  ,≥WÉæªdG  √òg  ¢†©Ñd  º«≤©Jh  ô«¡£J
 ™ªàéªdG  áeóN  áWô°T  OGôaCG  ™e  ºFÉb  ¿hÉ©àdG
 ø«ª«≤ªdGh  ø`̀«`̀æ`̀WGƒ`̀ª`̀dG  ΩGõ``̀à``̀dG  ø`̀e  ó`̀cCÉ`̀à`̀∏`̀d
 ¥ô£dG  »a  ™ªéàdG  ™æªc  IQOÉ°üdG  äÉª«∏©àdÉH
 äÉgõæàªdGh ÅWGƒ°ûdGh øjOÉ«ªdGh ´QGƒ°ûdGh
 á°ùªN  øe  ôãcC’  áeÉ©dG  ø`̀cÉ`̀eC’G  øe  Égô«Zh
 »YÉªàL’G  óYÉÑàdG  ô«HGóJ  ´ÉÑJGh  ,¢UÉî°TCG

.™«ªédG áeÓ°Sh áë°U ßØëj ÉªH

(5¢U π«°UÉØàdG)

:¢SÉÑY ∫Gƒf âÑàc
 π«°UƒàdG  á«∏ªY  Iô`̀«`̀NC’G  IôàØdG  »`̀a  â°û©àfG
 ¬cGƒØdGh  äGhGô°†îdG  øe  á«FGò¨dG  OGƒª∏d  »dõæªdG
 ,â`̀cQÉ`̀e  ô`̀Ñ`̀jÉ`̀¡`̀dGh  ,ä’É`̀≤`̀ Ñ`̀ dG  ø`̀e  É`̀¡`̀YGƒ`̀fCG  ™«ªéH
 äÉLÉ«àM’Gh  ºYÉ£ªdG  π`̀cCG  π«°UƒJ  ≈`̀ dEG  áaÉ°VE’ÉH
 ó©H á`̀«`̀Ñ`̀gò`̀dG äÉ`̀Zƒ`̀°`̀ü`̀ª`̀dGh á````̀jhOC’G π`̀ã`̀e iô```̀NC’G
 »a  AÉ≤ÑdÉH  ¢SÉæ∏d  ájRGôàM’G  á«eƒμëdG  äÉ¡«LƒàdG
.ÉfhQƒc ¢Shô«a øe ájÉbƒ∏d …RGôàMG AGôLEÉc ∫õæªdG

 π«°UƒàdG äÉcô°T ióMEG »a ≥jƒ°ùàdG ôjóe ∫Ébh
 É≤HÉ°S É¡∏ªY »a õcôJ ácô°ûdG ¿EG øjôëÑdG »a iôÑμdG
 áμ∏ªe äÉ¶aÉëe ∞∏àîe ≈dEG ºYÉ£ªdG πcCG π«°UƒJ ≈∏Y
 ±ƒîJh  ÉfhQƒc  ¢Shô«a  Qƒ¡X  ó©H  øμdh  ,øjôëÑdG
 π«°UƒJ á«∏ªY â°û©àfG ∫õæªdG øe êhôîdG øe ¢SÉædG

.á«cÓ¡à°S’G OGƒªdG ∞∏àîe

(ájOÉ°üàb’G äÉëØ°üdG ≈∏Y π«°UÉØàdG)

.AGQRƒdG ¢ù«FQ ƒª°S |

.IQGRƒ∏d »FôªdG ´ÉªàL’G ¢SCGôj á«∏NGódG ôjRh |

 .»FGƒ°û©dG ¢üëØdG äÉ«∏ªY …ôéJ áë°üdG IQGRh øe ¥ôa |

 »``YƒH  ó``«°ûj  á``«∏NGódG  ô``jRh
ô``°†ëàªdG  »``æjôëÑdG  ™``ªàéªdG

 »a ∞`̀jô`̀°`̀û`̀dG  ô```̀ gRC’G
á``̀«``̀eÉ``̀eC’G á`̀ ¡`̀ Ñ`̀ ``̀ é`̀ dG
 á``````̀ ¡``````̀LGƒ``````̀ª``````̀ d
zÉ```̀fhQƒ```̀c{ ¢``̀Shô``̀«``̀a
(17h 16 ¢U π«°UÉØàdG)

.ôgRC’G ï«°T |
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 QÉ°ûà°ùe áØ«∏N ∫BG óªMCG øH ódÉN ï«°ûdG ócCG
 áμ∏ªe  ¿CG  á«°SÉeƒ∏HódG  ¿hDƒ°û∏d  ∂∏ªdG  ádÓL
 ø«≤dÉ©dG  É¡«æWGƒªd  AÓLEG  á£N  âÑJQ  øjôëÑdG
 øe  Iô°TÉÑe  á°UÉN  äÓ`̀MQ  Ö«JôàH  ¿Gô``̀jEG  »a
 äÉ©aO  ≈∏Y  øjôëÑdG  QÉ`̀£`̀e  ≈``̀dEG  ó¡°ûe  QÉ`̀£`̀e
 »ë°üdG  RGôàM’Gh  áeÓ°ùdG  ô«jÉ©e  πμH  Ωõà∏J
 ¢Vô©J  ájQÉéJ  äÓ`̀MQ  »`̀a  ¢ù«dh  ,Üƒ∏£ªdG
 äGQÉ£ªdGh  äGôFÉ£dG  »a  øjôNB’G  øjôaÉ°ùªdG

.AÉHƒdG ô£îd
 »ª°SôdG  ¬HÉ°ùM ≈∏Y äGójô¨J »a ∂dP  AÉL
 ,zô`̀à`̀jƒ`̀J{ »`̀YÉ`̀ª`̀à`̀L’G π`̀°`̀UGƒ`̀à`̀dG ™`̀bƒ`̀e ≈`̀∏`̀Y
 √ÉéJ  ájô£≤dG  äÉ°SQÉªª∏d  √QÉμæà°SG  øY  ÉHô©e

.ø««æjôëÑdG øjôaÉ°ùªdG

 øjôaÉ°ùªdG  π≤f  øe  ô£b  ¬H  âeÉb  Ée  :∫Ébh
 ≈dEG  ¿Gô``jEG  øe  ájQÉéJ  äÓ`̀MQ  øª°V  ø«≤dÉ©dG
 áMhódG  ≈`̀ dEG  º`̀¡`̀JOÉ`̀YEGh  §≤°ùe  ≈`̀ dEG  ºK  á`̀Mhó`̀dG
 äGôFÉ£dG  º≤WCG  áeÓ°S  ô«jÉ©e  ≈`̀fOCG  ≈`̀dEG  ô≤àØj
 ¿hOh ,ójó°ûdG ô£î∏d º¡°Vô©j ÉªH øjôaÉ°ùªdGh
 »a  á°üàîªdG  äÉ£∏°ùdG  ™e  ≥Ñ°ùe  Ö«JôJ  …CG
á«æjôëÑdG AÓL’G á£îH º¡àaô©e ºZQ øjôëÑdG

 ,±ƒ°ûμeh í°VGh ô£b ¬H âeÉb Ée :±É°VCGh
 ø«≤dÉ©dG  ø«æWGƒªdG  ´ƒ°Vƒe  »a  πNóàdG  ƒgh
 Éeh  ,øjôëÑdG  áμ∏ªªd  áà«ÑªdG  IAÉ`̀°`̀SE’G  ±ó¡H
 ô£b  ¿É«Ñd  á≤MÓdG  á≤°ùæªdG  á«eÓYE’G  áªé¡dG
 äÉ°üæªdG  ∞∏àîe  ø`̀e  ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  áμ∏ªe  ≈`̀∏`̀Y
 ≈∏Y  í°VGƒdG  π«dódG  ’EG  É¡d  á©HÉàdGh  ájô£≤dG

.áà«ÑªdG º¡à£N
 äÉ¡«LƒJ  ¿CG  ó`̀ª`̀MCG  ø`̀H  ó`̀dÉ`̀N  ï«°ûdG  ó``̀cCG
 πª©dÉH  áë°VGh  áeƒμë∏d  ióØªdG  ∂∏ªdG  ádÓL
 ô«jÉ©e øª°†J áéeôÑe á£N Ö°ùMh áYô°S πμH
 »æjôëH  øWGƒe  πc  IOÉ``̀YE’  á«ë°üdG  áeÓ°ùdG
 ¬d  êÓ©dG  ô«aƒJh  ¬æWh  ≈`̀dEG  êQÉîdG  »a  ≥dÉY

ÉæeBG ÉªdÉ°S ¬∏gCG ≈dEG ¬JOÉYEGh
 ¿hDƒ`̀°`̀û`̀∏`̀d  ∂`̀∏`̀ª`̀dG  á`̀ dÓ`̀L  QÉ°ûà°ùe  Ö`̀à`̀ch
 ôμæà°ùe  A»°T  ô£b  ¬H  âeÉb  Ée  :á«°SÉeƒ∏HódG
 iôMC’Gh  ,¬æe  í°VGh  »dhO  ∞bƒe  ÖLƒà°ùjh
 á«fÉ°ùfEG  ádCÉ°ùe  ΩGóîà°SG  ø`̀Y  ∞bƒàJ  ¿CG  É¡H
 É¡JGôeGDƒeh  É¡££N  »`̀a  É`̀fhQƒ`̀c  áëFÉL  πãe

.Üƒ©°ûdGh ∫hódG ≈∏Y Iôªà°ùªdG

:óªMCG øH ódÉN ï«°ûdG á«°SÉeƒ∏HódG ¿hDƒ°û∏d ∂∏ªdG QÉ°ûà°ùe

É``̀fhQƒ``̀c  á`̀ ë`̀ FÉ`̀ L  ΩGó``î``à``°``SG  ø``̀ Y  ∞`̀ bƒ`̀ à`̀ J  ¿CG  ô`̀ £`̀ b  ≈`̀ ∏`̀ Y
Üƒ`̀ ©`̀ °`̀ û`̀ dGh ∫hó`````̀ dG ≈``∏``Y Iô`̀ ª`̀ à`̀ °`̀ ù`̀ ª`̀ dG É``̀ ¡``̀ JGô``̀ eGDƒ``̀ e »```a

.áØ«∏N ∫BG óªMCG øH ódÉN ï«°ûdG |

.á«LQÉîdG ôjRh | .»fÉª©dG á«LQÉîdG ¿hDƒ°ûdG ôjRh |

 øH  óªM  ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U  Iô°†M  ≈≤∏J
 áÄæ¡J  á«bôH  ióØªdG  OÓÑdG  πgÉY  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y
 áYÉæ°üdG  ô`̀jRh  »fÉjõdG  ó°TGQ  øH  ó`̀jGR  ó«°ùdG  øe
 ¬°ùØf  øY  ádÉ°UC’ÉH  É¡«a  ™aQ  ,áMÉ«°ùdGh  IQÉéàdGh
 ¿Gô«W  ácô°T  IQGOEG  ¢ù∏ée  AÉ`̀°`̀†`̀YCG  ø`̀Y  á`̀HÉ`̀«`̀fh
 ¬àdÓéd  äÉμjôÑàdGh  »fÉ¡àdG  äÉ`̀jBG  ≈ª°SG  è«∏îdG
 ócCGh  .ácô°ûdG  ¢ù«°SCÉàd  ø«©Ñ°ùdG  iôcòdG  áÑ°SÉæªH
 Iôªà°ùªdG  ¬àdÓL äÉ¡«LƒJ ¿CG  á«bôÑdG  »a »fÉjõdG
 ácô°ûdG  ¿ƒμJ  ¿CÉ`̀H  π°†ØdG  É¡d  ¿É`̀c  ,ácô°ûdG  ºYóH

 ¥ƒØj  Ée  É¡dÉ¨°TEÉH  »æWƒdG  OÉ°üàb’G  äÉcôëe  óMCG
 GógÉ©e  ,»`̀dhó`̀dG  øjôëÑdG  QÉ£e  øe  áÄªdG  »a  60
 ≈dEG  ácô°ûdG  ôjƒ£J  »a  Iô«°ùªdG  á∏°UGƒªH  ¬àdÓL
 AÉæHh É¡àμÑ°ûd  ¢ShQóªdG  ™°SƒàdG  ôÑY  ∂dPh ΩÉeC’G
 QÉ``̀gOR’G  ø`̀e  ójõªdG  ≥«≤ëàd  á«æWƒdG  äGAÉ`̀Ø`̀μ`̀dG
 ádÓL  ßØëj  ¿CG  πLh  õY  ≈dƒªdG  É«YGO  ,Qƒ£àdGh
 áë°üdG Qƒaƒe ¬àdÓL ≈∏Y ≠Ñ°ùj ¿CGh ióØªdG ∂∏ªdG
 ÉææWh á°†¡fh ô«N »a √É£N ∑QÉÑj ¿CGh IOÉ©°ùdGh

.õjõ©dG

ôjRh ø``e áÄæ¡J á``«bôH ≈``≤∏àj ∂``∏ªdG
è«∏îdG ¿Gô«W ¢ù«°SCÉJ iôcòH áYÉæ°üdG

 »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U ≈≤∏J
 ∫BG  ¿É`̀ª`̀∏`̀°`̀S ø``̀H á`̀Ø`̀«`̀∏`̀N ô``̀«``̀eC’G
 á«bôH  ,AGQRƒ````̀dG  ¢ù«FQ  áØ«∏N
 ó°TGQ  øH  ó`̀jGR  ó«°ùdG  øe  áÄæ¡J
 IQÉéàdGh áYÉæ°üdG ôjRh »fÉjõdG
 øY ádÉ°UC’ÉH É¡«a ™aQ ,áMÉ«°ùdGh
 ¢ù∏ée  AÉ°†YCG  øY  áHÉ«fh  ¬°ùØf
 ≈ª°SG è«∏îdG ¿Gô«W ácô°T IQGOEG
 √ƒª°ùd äÉμjôÑàdGh »fÉ¡àdG äÉjBG
 ø`̀«`̀©`̀Ñ`̀°`̀ù`̀dG iô```̀cò```̀dG á`̀Ñ`̀°`̀SÉ`̀æ`̀ª`̀H

.ácô°ûdG ¢ù«°SCÉàd
 á``YÉ``æ``°``ü``dG ô``````̀ jRh ó````````̀cCGh
 ¿CG  á``̀«``̀bô``̀Ñ``̀dG  »```̀a  IQÉ```̀é```̀à```̀ dGh

 √ƒª°ùd  á`̀ª`̀jô`̀μ`̀dG  äÉ`̀¡`̀«`̀Lƒ`̀à`̀dG
 ôÑY á`̀cô`̀°`̀û`̀dG º`̀Yó`̀H á`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀dGh
 ¬d  ¿Éc  πjƒ£dG  É¡Jô«°ùe  ïjQÉJ
 ájQGôªà°SG  »`̀a  ô`̀Ñ`̀cC’G  π°†ØdG
 ¬``̀ fCG É`̀Ø`̀«`̀°`̀†`̀e ,á``̀cô``̀°``̀û``̀dG ƒ``̀ª``̀fh
 πLh õ`̀Y  ¬`̀∏`̀dG  ø`̀e  π°†ØH  Ωƒ`̀«`̀dG
 ≠∏H  Iójó°ùdG  √ƒª°S  äÉ¡«LƒJh
 ¥ƒØj  É`̀e  ácô°ûdG  »Ñ°ùàæe  Oó`̀Y
 ±’BG  ø`̀Y  Ó°†a  ,∞`̀Xƒ`̀e  3000
 IófÉ°ùªdG  äÉcô°ûdG  »a ∞FÉXƒdG

.¿Gô«£dG ´É£b »a
 √ƒ`̀ª`̀°`̀S »``̀fÉ``̀ jõ``̀ dG ó```gÉ```Yh
 ôjƒ£J  »`̀a  Iô«°ùªdG  á∏°UGƒªH

 ôÑY  ∂``̀dPh  ΩÉ```̀eC’G  ≈``̀dEG  ácô°ûdG
 É¡àμÑ°ûd  ¢``ShQó``ª``dG  ™`̀°`̀Sƒ`̀à`̀dG
 ≥«≤ëàd á«æWƒdG äGAÉØμdG AÉæHh
 Qƒ£àdGh  QÉ```̀gOR’G  ø`̀e  ó`̀jõ`̀ª`̀dG
 á`̀μ`̀∏`̀ª`̀e º``̀ °``̀SG ≈``̀∏``̀Y ®É``̀ Ø``̀ë``̀ dGh
 IOÉ«≤H  øWƒ∏d  A’ƒ`̀dGh  øjôëÑdG
 ≈°ù«Y  ø``̀H  ó`̀ª`̀M  ∂`̀∏`̀ª`̀dG  á`̀ dÓ`̀L
 ,ióØªdG  OÓÑdG  πgÉY  áØ«∏N  ∫BG
 ¿CG  ôjó≤dG  »∏©dG  ≈dƒªdG  ÓFÉ°S
 ≥jôW ≈∏Y Oó°ùjh √ƒª°S ßØëj
 áμ∏ªe ßØëj ¿CGh ¬JGƒ£N ô«îdG
 πc  øe  õjõ©dG  É¡Ñ©°Th  øjôëÑdG

.√hôμeh Aƒ°S

 á`̀«`̀bô`̀H ≈`̀≤`̀ ∏`̀ à`̀j AGQRƒ```````̀dG ¢`̀ ù`̀ «`̀ FQ
á`̀ YÉ`̀ æ`̀ °`̀ ü`̀ dG ô``````̀jRh ø```̀ e á``Ä``æ``¡``J

 ôjRh ,»fÉjõdG ó°TGQ øH ∞«£∏dGóÑY QƒàcódG iôLCG
 …ƒ∏Y  øH  ∞°Sƒj  ó«°ùdG  ™e  É k«ØJÉg  ’É°üJG  ,á«LQÉîdG
 á«LQÉîdG  ¿hDƒ°ûdG  øY  ∫hDƒ°ùªdG  ôjRƒdG  ,¬∏dGóÑY  øH
 ¿hÉ©àdG  äÉbÓY  åëH  ¬dÓN  iô`̀L  ,¿ÉªY  áæ£∏°S  »a
 á¡LGƒªd  ¿ÉªY  áæ£∏°Sh  øjôëÑdG  áμ∏ªe  ø«H  ∑ôà°ûªdG
 á≤£æªdG ∫hód móëJ øe ¬∏ãªJ Éeh ÉfhQƒc ¢Shô«a IôFÉL

.™ªLCG ºdÉ©dGh

 ôμ°T øY ∫É°üJ’G ∫ÓN á«LQÉîdG ôjRh ÜôYCG  óbh
 Ée  ≈∏Y  á≤«≤°ûdG  ¿ÉªY  áæ£∏°ùd  øjôëÑdG  áμ∏ªe  ôjó≤Jh
 Oƒ¡L øe ¬H âeÉb Éeh ,»HÉéjEG ¿hÉ©Jh º¡ØJ øe ¬JóHCG
 ¿GôjEG øe ø«eOÉ≤dG ø««æjôëÑdG ø«æWGƒªdG IOƒY π«¡°ùàd
 ∞bƒªdG  Gò¡d  øjôëÑdG  áμ∏ªe  ôjó≤J  GócDƒe  ,ºgOÓH  ≈dEG
 ájƒNC’G  äÉbÓ©dG  ≥ªY  ≈∏Y  ∫ój  …òdG  π«ÑædG  …ƒ`̀NC’G

.ø«≤«≤°ûdG ø«Ñ©°ûdGh øjó∏ÑdG ø«H

 ™`̀ e å``̀ë``̀ Ñ``̀ j á```̀«```̀LQÉ```̀î```̀dG ô```````̀jRh
¿hÉ`̀ ©`̀ à`̀ dG äÉ``̀bÓ``̀Y »`̀ fÉ`̀ ª`̀ ©`̀ dG √ô`̀ «`̀ ¶`̀ f

 á«ªæàdGh  π`̀ª`̀©`̀dG  ô``̀jRh  ≈`̀≤`̀à`̀dG

 IQGOEG  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  á«YÉªàL’G

 π«ªL ó«°ùdG πª©dG ¥ƒ°S º«¶æJ áÄ«g

 ΩÉ©dG  ø«eC’G  ¿Gó«ªM »∏Y óªëe øH

 ∫ÉªY  äÉHÉ≤æd  ΩÉ©dG  OÉëJÓd  ójóédG

 ,»HÉ¡°ûdG  QOÉ≤dGóÑY  ó«°ùdG  øjôëÑdG

 ó«°ùdG  ΩÉ©dG  ø«eC’G  ÖFÉf  Qƒ°†ëHh

 ∂`̀ dPh  ,»`̀LGƒ`̀∏`̀ë`̀dG  ¬`̀∏`̀dGó`̀Ñ`̀Y  ø°ùM

.IQGRƒdÉH ¬Ñàμe »a óMC’G ¢ùeCG

 ¿Gó`̀«`̀ª`̀M CÉ`̀æ`̀g ,AÉ`̀≤`̀∏`̀ dG ∫Ó```̀Nh

 á≤K  ¬∏«f  áÑ°SÉæªH  »HÉ¡°ûdG  ó«°ùdG

 ,ÉgóYGƒbh á«dÉª©dG äÉHÉ≤ædG »∏ãªe

 OÉëJ’G  ΩÉ`̀Y  ø«eCG  Ö°üæªH  √Rƒ`̀ ah

 kÉHô©e ,øjôëÑdG ∫ÉªY äÉHÉ≤æd ΩÉ©dG

 ø«H  ¿hÉ©àdG  õjõ©J  ≈dG  ¬©∏£J  øY

 Iô`̀à`̀Ø`̀dG ∫Ó```N OÉ```ë```J’Gh IQGRƒ`````̀ dG

 ójõªdG  ≥«≤ëJ  ≈`̀ dEG  kÉ«©°S  ,áeOÉ≤dG

 ó¡©dG  Gòg »a á«dÉª©dG  Ö°SÉμªdG  øe

 ádÓédG  Ö`̀MÉ`̀°`̀U  Iô`̀°`̀†`̀ë`̀d  ô``̀gGõ``̀dG

 πgÉY áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y øH óªM ∂∏ªdG

 óYGƒb  ≈°SQCG  …òdGh  ,ióØªdG  OÓÑdG

 ∫hC’G  º`̀YGó`̀dG  ƒ`̀gh  ,»HÉ≤ædG  πª©dG

.øjôëÑdG áμ∏ªe »a »HÉ≤ædG πª©∏d

 á`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀dG  ¿CG  ô```jRƒ```dG  ó`````̀cCGh

 ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U á°SÉFôH

 ¢ù«FQ  áØ«∏N  ∫BG  ¿Éª∏°S  øH  áØ«∏N

 øe IQRGDƒeh ºYóHh ,AGQRƒdG ¢ù∏ée

 ¿Éª∏°S ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U

 ÖFÉf  ó¡©dG  »dh  áØ«∏N  ∫BG  óªM  øH

 ¢ù«Fôd  ∫hC’G  ÖFÉædG  ≈∏YC’G  óFÉ≤dG

 ºYO  ≈∏Y  ¢UôëJ  ,AGQRƒ``̀dG  ¢ù∏ée

 äÉHÉ≤ædGh  äGOÉëJ’G  πªY  π«¡°ùJh

 ∫Éª©∏d  kÓãªe  ÉgQÉÑàYÉH  á«dÉª©dG

 ±Gô``̀WCG  º``̀gCG  ó``̀MCG  ¿ƒ∏μ°ûj  ø`̀jò`̀dG

 »a  kÉª¡e  kGQƒ`̀ë`̀eh  ,áKÓãdG  êÉ`̀à`̀fE’G

 »a  Ωó≤àdGh  Qƒ£àdGh  á«ªæàdG  á«∏ªY

 áeƒμëdG  »æÑJ  ≈`̀ dEG  áaÉ°VEG  ,OÓ`̀Ñ`̀dG

 ≥FÓdG  πª©dG  ôaƒJ  »àdG  äGQOÉÑªdG

 ôKCÉJ  Ωó`̀Y  πØμj  É`̀ª`̀Hh  ,ø«æWGƒª∏d

 QGô≤à°SG  hCG  ≥FÓdG  ∞«XƒàdG  ¢Uôa

 hCG  äGQƒ£J …CÉH  º¡dÉªYCG  »a  ∫Éª©dG

.ájOÉ°üàbG äÉjóëJ

 ≈∏Y  »HÉ¡°ûdG  ≈æKCG  ,¬ÑfÉL  øe

 πª©dG  IQGRh  ¬jóÑJ  …ò`̀dG  ¿hÉ©àdG

 OÉ`̀ë`̀J’G  ™`̀e  á«YÉªàL’G  á«ªæàdGh

 πch  øjôëÑdG  ∫ÉªY  äÉHÉ≤æd  ΩÉ©dG

 Gòg  »a  kGócDƒe  ,á«HÉ≤ædG  äÉª¶æªdG

 ≈∏Y  ¢Uôë«°S  OÉëJ’G  ¿CG  ¥É«°ùdG

 ø«H  ∑ôà°ûªdG  πª©dG  ¢Uôa  õjõ©J

 õ`̀jõ`̀©`̀Jh á`̀KÓ`̀ã`̀dG êÉ``̀à``̀fE’G ±Gô````̀WCG

 QGƒëdGh  á≤ãdGh  π°UGƒàdG  Qƒ°ùL

 á«æWƒdG  É`̀jÉ`̀°`̀†`̀≤`̀dG  á`̀eó`̀î`̀d  AÉ`̀æ`̀Ñ`̀dG

 ¿Éª°Vh  Oƒ°ûæªdG  ¿RGƒàdG  ≥«≤ëJh

 ÉªH  √Qƒ£Jh  πª©dG  ¥ƒ°S  QGô≤à°SG

 »a ájOÉ°üàb’G á«ªæàdG ºYO »a º¡°ùj

.øjôëÑdG áμ∏ªe

:ócDƒjh zäÉHÉ≤æ∏d{ ójóédG ΩÉ©dG ø«eC’G »≤à∏j ¿Gó«ªM

á``«dÉª©dG äÉ``HÉ≤ædGh äGOÉ``ëJ’G º``YO ≈``∏Y á``°üjôM ø``jôëÑdG

 óªëe  øH  »∏Y  ó«°ùdG  ócCG
 ¿hDƒ```°```T ô`````̀ jRh »``̀ë``̀«``̀eô``̀dG
 áë°üdG  AGQRh  ¿CG  ΩÓ````̀YE’G
 ∫hód  ¿hÉ©àdG  ¢ù∏ée  ∫hó`̀H
 Ghó``̀≤``̀Y á``̀«``̀Hô``̀©``̀dG è``̀«``̀∏``̀î``̀dG
 ¬`̀dÓ`̀N ø``̀e Ghó````̀ cCG É`̀ kYÉ`̀ª`̀à`̀LG
 á`̀jRGô`̀à`̀MG äGAGô````̀LEG Oƒ``̀Lh
 ø«H  π≤æàdÉH  ≥∏©àJ  IOó`̀°`̀û`̀e
 ºd  É``e  ƒ``̀gh  ,¢`̀ù`̀∏`̀é`̀ª`̀dG  ∫hO
 É¡dÓ¨à°SÉH  ô`̀£`̀b  ¬``H  Ωõ`̀à`̀∏`̀J
 …ò``̀dG »`̀FÉ`̀æ`̀ã`̀à`̀°`̀S’G ±ô``̀¶``̀dG
 á«°SÉ«°S  ábQƒc ºdÉ©dG  ¬H  ôªj

.á«eÓYEGh
 ¿hDƒ```°```T ô`````̀ jRh Oó```̀°```̀Th
 Ö°†à≤e  íjô°üJ  »a  ΩÓ`̀YE’G

 …òdG z»YGh ™ªàée{ èeÉfôÑd
 ≈∏Y  øjôëÑdG  ¿ƒjõØ∏J  ¬ãÑj
 ±hô`̀¶`̀dG  √ò``̀g  ∫Ó`̀¨`̀à`̀°`̀SG  ¿CG
 É¡H ô`̀ª`̀j »`̀à`̀dG á`̀«`̀FÉ`̀æ`̀ã`̀à`̀°`̀S’G
 á«°SÉ«°S ±GógCG ≥«≤ëàd ºdÉ©dG
 ¢ù«d  ÉæJÉ©ªàée  ≈∏Y  á∏«NO
 ΩÓYE’G  πFÉ°Sh ≈∏Y É kHô¨à°ùe
 á«∏ªY  ¿CG  G kó``̀cDƒ``̀e  ,á`̀jô`̀£`̀≤`̀dG
 ≈dEG  ¿Gô`̀jEG  øe  áYƒªée Ö∏L
 ¿ÉªY  áæ£∏°S  ≈dEG  É¡æeh  ô£b
 á¡L …CG º∏Y ¿hO øe á≤«≤°ûdG
 ô«ãμdG  ô«ãj  ôeC’G  Gò¡H  á«æ©e

.ΩÉ¡Øà°S’G äÉeÓY øe
 ¿hDƒ``̀°``̀T ô````̀jRh QÉ```̀ °```̀TCGh
 ¢`̀VÉ`̀©`̀à`̀eG  ¿CG  ≈````dEG  ΩÓ`````̀YE’G

 »a ø`̀«`̀jô`̀£`̀≤`̀dG ø`̀«`̀æ`̀WGƒ`̀ª`̀dG
 ΩóY  ø`̀e  ºdÉ©dG  ∫hO  ø`̀e  Oó`̀Y
 ô£b ≈dEG  IOƒ©dÉH  º¡d  ìÉª°ùdG
 »dÉëdG  ±ô¶dG  ¿CG  ≈∏Y  π«dO
 á∏ªL  ∫hó``̀dG  ≈∏Y  ÖLƒà°ùj
 á`̀jRGô`̀à`̀M’G äGAGô`````̀LE’G ø`̀e
 »àdG  á«Ñ£dG  äGOGó`̀©`̀à`̀°`̀S’Gh
 ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG á`̀μ`̀∏`̀ª`̀e É`̀¡`̀H Ωƒ`̀≤`̀ J
 ™e ¿hÉ©àdÉHh ¢ShQóe πμ°ûH
 ,ábÓ©dG  äGP  äÉ¡édG  ∞∏àîe
 ≥∏£æe øe Rƒéj ’ ¬fCG G kócDƒe
 ábQƒdG  √òg ∫Ó¨à°SG  »fÉ°ùfEG
 ∫hÉëj »àdG IQƒ°üdÉH É k«eÓYEG
 èjhôàdG …ô£≤dG ΩÉ¶ædG ΩÓYEG

.É¡d

Ωõ``à∏J ¿CG  Ö``éj ô``£b :ΩÓ``YE’G  ô``jRh
ø``««é`«∏``îdG á``ë°ü`dG AGQRh äGQGô``≤``H

 áæé∏dGh  ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  ≥`̀jô`̀a  Oƒ`̀¡`̀é`̀d  É`̀ kª`̀YO
 É```̀fhQƒ```̀c ¢```Shô```«```a á``ë``aÉ``μ``ª``d á``̀«``̀æ``̀Wƒ``̀dG
 ®ÉØë∏d  É¡æe  É k«©°Sh  ,(COVID-19)
 á«©ªL  âæ°TO  ,Qƒ¡ªédG  áeÓ°Sh  áë°U  ≈∏Y
 äGQÉ°ûà°S’G{  á«ë°üdG  IQOÉ`̀Ñ`̀ª`̀dG  ìÓ`̀°`̀UE’G
 Oó©d z∞JÉ¡dG ôÑY á«fÉéªdG á«°ùØædGh á«ë°üdG
 ø««°UÉ°üàN’Gh  ø«jQÉ°ûà°S’G  AÉÑWC’G  øe
 ≈`̀dEG  IQOÉ`̀Ñ`̀ oª`̀dG  √ò`̀g  ±ó¡J  å«M  ,ø««°ùØædG
 ΩGôμdG  ø«ª«≤ªdGh  ø«æWGƒª∏d  á°UôØdG  áMÉJEG
 ø`̀«`̀«`̀°`̀UÉ`̀°`̀ü`̀à`̀N’Gh AÉ``̀ Ñ``̀WC’G ™``̀e π`̀°`̀UGƒ`̀à`̀∏`̀d
 äGQÉjR  π«∏≤J  πX  »a  ∞JÉ¡dG  ôÑY  ø««°ùØædG

 äGAGôLEÉc  äÉ«Ø°ûà°ùªdGh  á«ë°üdG  õcGôªdG
.ÉfhQƒc ¢Shô«a QÉ°ûàfG ™æªd ájRGôàMG

 õcôe  ™e  ¿hÉ©àdÉH  IQOÉÑ oªdG  √òg  »JCÉJh
 óMƒà∏d  á`̀«`̀æ`̀eCG  õ``̀cô``̀eh  ,»`̀Ñ`̀£`̀dG  ô`̀«`̀c  …É``̀g
 É kÑ«ÑW  12  É¡«a  ∑QÉ°ûojh  ,á°UÉîdG  á«HôàdGh
 äÉ°ü°üîJ  Ió``Y  »`̀a  É k«°ùØf  É k«°UÉ°üàNGh
 øe IOÉØà°S’G »a ø«ÑZGô∏d øμªj å«M ,á«ÑW
 ≈∏Y ´ÓW’G AÉÑWC’G ™e π°UGƒàdGh èeÉfôÑdG
 ∫ÓN  øe  π°UGƒàdG  ΩÉ``̀bQCGh  ∫É°üJ’G  äÉ`̀bhCG
 ôàjƒJh  ΩGô¨à°ùf’G  ≈∏Y  á«©ªédG  ÜÉ°ùM

..eslahbh

äGQÉ`̀°`̀û`̀à`̀°`̀S’G IQOÉ``̀Ñ``̀e ø`̀ °`̀ Tó`̀ oJ ìÓ``̀ °``̀ UE’G
z∞``JÉ``¡``dG ô``Ñ``Y á`̀ «`̀ fÉ`̀ é`̀ ª`̀ dG á``«``Ñ``£``dG{

 á«fóªdG  á`̀eó`̀î`̀dG  ¿Gƒ``̀ jO  ø`̀∏`̀YCG
 π«μ°ûJ  ICGô`̀ª`̀∏`̀d  ≈`̀∏`̀YC’G  ¢ù∏éªdGh
 á©HÉàªH  ¢`̀ü`̀à`̀î`̀J  á`̀cô`̀à`̀°`̀û`̀e  á`̀æ`̀é`̀d
 ióØªdG  OÓ`̀Ñ`̀dG  πgÉY  ¬«LƒJ  ò«ØæJ
 äÉ¡eCÓd z∫õæªdG øe πª©dG{ ≥«Ñ£àH
 äÉ°ù°SDƒªdGh äGQGRƒdG »a äÓeÉ©dG
 ¿É`̀ª`̀°`̀Vh ,á`̀«`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀ dG äÉ``Ä``«``¡``dGh
 äGQGôb  »a AÉL Éªd  πYÉØdG  ≥«Ñ£àdG
 ÖMÉ°U  á°SÉFôH  á«≤«°ùæàdG  áæé∏dG
 óFÉ≤dG ÖFÉf ó¡©dG »dh »μ∏ªdG ƒª°ùdG
 ¢ù∏ée ¢ù«Fôd  ∫hC’G  ÖFÉædG  ≈∏YC’G
 ≈dEG  É¡∏ªée  »a  áaOÉ¡dGh  ,AGQRƒ``̀dG
 QGô≤à°S’G  äÉ``̀LQO  ≈°übCG  ≥«≤ëJ
 áægGôdG  ±hô`̀¶`̀dG  π`̀X  »`̀a  …ô`̀°`̀SC’G
 ™e  kÉeÉé°ùfGh  ,OÓÑdG  É¡H  ôªJ  »àdG
 ºJ »àdG ájRGôàM’G äGAGôLE’G á∏ªL
 ¢ShôjÉa  QÉ°ûàf’  …ó°üà∏d  É¡≤«Ñ£J

.z19 ó«aƒc{ ÉfhQƒc
 á``KÓ``K á``̀æ``̀é``̀∏``̀dG äó```̀≤```̀Y ó`````̀bh
 ,¬îjQÉJ  ≈àM  ,á«dÉààe  äÉYÉªàLG
 äÉ¡édG  Ió`̀fÉ`̀°`̀ù`̀eh  á©HÉàªd  ∂``̀ dPh
 øe  πª©dG  ΩÉ¶f  ≥«Ñ£àH  á«eƒμëdG

 äÉ¡édG  »`̀a  á`̀∏`̀eÉ`̀©`̀dG  ΩCÓ``̀ d  ∫õ`̀æ`̀ª`̀dG
 á`̀é`̀dÉ`̀©`̀eh á```̀°```̀SGQOh ,á`̀ «`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀ dG
 äÉ`̀¡`̀é`̀dG ¬``̀LGƒ``̀J »`̀à`̀ dG äÉ`̀jó`̀ë`̀à`̀dG
 ™e ≥`̀ aGƒ`̀à`̀ j É`̀ ª`̀ Hh ≥`̀«`̀Ñ`̀£`̀à`̀dG ió```d
 ,πª©dG  äÉ°ù°SDƒªd  É«∏©dG  áë∏°üªdG
 áÑ°SÉæªdG  ò«ØæàdG  äÉ``«``dBG  ™`̀ °`̀Vhh
 äÉ`̀¡`̀é`̀dG ≥`̀«`̀Ñ`̀£`̀J ø`̀°`̀ù`̀M ¿É`̀ª`̀°`̀†`̀d
 á`̀°`̀UÉ`̀î`̀dG äGAGô```̀LEÓ```̀ d á`̀«`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀dG
 ,á∏eÉ©dG  ΩCÓ``̀ d  ∫õ`̀æ`̀ª`̀dG  ø`̀e  πª©dÉH
 πª©dG äÉYÉ£b »a äÉLÉ«àMÓd kÉ≤ah
 áμ∏ªªdG Oƒ¡L ófÉ°ùj ÉªHh ,áØ∏àîªdG

.¢Shô«ØdG »°ûØJ ¢Uôa øe óëdG »a
 á©HÉàe  ≈∏Y  áæé∏dG  πª©à°Sh
 ≈∏Y ∫õæªdG øe πª©dG á°SÉ«°S ≥«Ñ£J
 äÉÄ«¡dGh  äGQGRƒdG  »a  á∏eÉ©dG  ΩC’G
 OÉæà°S’ÉH  ,á«eƒμëdG  äÉ°ù°SDƒªdGh
 á````jQGOE’G äÉ`̀°`̀SQÉ`̀ª`̀ª`̀dG π`̀°`̀†`̀aCG ≈``̀ dEG
 ¬LƒdG  ≈∏Y  á°SÉ«°ùdG  ò«ØæJ  ¿Éª°†d
 ôjƒ£àd äÉ«°UƒàH êhôîdGh ,πãeC’G

.Égò«ØæJ ≈Yóà°SG Ée ≈àe áHôéàdG
 áHôéJ  ≈`̀∏`̀Y  áæé∏dG  â`̀©`̀∏`̀WGh
 ,á∏°üdG  äGP  ICGôª∏d  ≈∏YC’G  ¢ù∏éªdG

 äÉ°SÉ«°ùdG  øe  GOóY  ¬≤«Ñ£J  èFÉàfh
 Ée Aƒ°V »a áfôªdG  ájQGOE’G  º¶ædGh
 äGô«KCÉJ øe áHôéàdG èFÉàf ¬«dG ô«°ûJ
 á«LÉàfEGh πª©dG á«dÉ©a ≈∏Y á«HÉéjEG
 ≥«aƒàdG ≈∏Y º¡JóYÉ°ùeh ø«ØXƒªdG
 á«Ø«XƒdG  äÉ«dhDƒ°ùªdGh  ΩÉ¡ªdG  ø«H
 ¿É`̀c ó```bh .á``̀jô``̀°``̀SC’G äÉ``̀Ñ``̀LGƒ``̀dGh
 äÉ¡«LƒàHh ,ICGôª∏d ≈∏YC’G ¢ù∏éªdG
 ƒª°ùdG  áÑMÉ°U  ¬à°ù«FQ  øe  áªjôc
 º«gGôHEG  âæH  áμ«Ñ°S  Iô«eC’G  »μ∏ªdG
 øY  πª©dG  ≈dG  ∫ƒëJ  ób  ,áØ«∏N  ∫BG

 IQhô°V ≥∏£æe øe ,πeÉc πμ°ûH ó©H
 Iô°SCÓd áFQÉ£dG ´É°VhC’G ™e πYÉØàdG
 QGô`̀ b  »`̀a  â∏ãªJ  »`̀à`̀dG  ™`̀ª`̀à`̀é`̀ª`̀dGh
 á«ª«∏©àdG  äÉ°ù°SDƒªdG  π`̀c  π«£©J
 á`̀°`̀SGQó`̀dG ΩÉ`̀¶`̀f ≥`̀«`̀Ñ`̀£`̀Jh á`̀dhó`̀dÉ`̀H
 ,á«ª«∏©àdG  πMGôªdG  ™«ªéd  ó©H  øY
 ø«∏eÉ©dG  OƒLh π«∏≤J  ≈dG  áLÉëdGh
 ≈∏Y ®É`̀Ø`̀ë`̀∏`̀ d  π`̀ ª`̀©`̀ dG  ™``̀bGƒ``̀e »``̀a

.πª©dG áÄ«H »a áeÉ©dG áë°üdG
 G kò«ØæJh  ¬``̀fCG  ,ô`̀cò`̀dÉ`̀H  ô`̀jó`̀é`̀dG
 ¿ód øe á«eÉ°ùdG á«μ∏ªdG äÉ¡«Lƒà∏d
 óªM  ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U  Iô°†M
 OÓÑdG  π`̀gÉ`̀Y  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  ø`̀H
 øe  πª©dG  ΩÉ`̀¶`̀f  ≥«Ñ£àH  ,ió`̀Ø`̀ª`̀dG
 äGQRƒ``̀ dG  »`̀a  á∏eÉ©dG  ΩCÓ``̀d  ∫õ`̀æ`̀ª`̀dG
 ,á«eƒμëdG  äÉ°ù°SDƒªdGh  äÉÄ«¡dGh
 Qó°UCG ób á«fóªdG áeóîdG ¿GƒjO ¿Éc
 ¿CÉ°ûH 2020 áæ°ùd (5) ºbQ ¬JÉ¡«LƒJ
 ≈∏Y ∫õæªdG øe πª©dG á°SÉ«°S ≥«Ñ£J
 äÉÄ«¡dGh  äGQGRƒdG  »a  á∏eÉ©dG  ΩC’G
 øe GQÉÑàYG ,á«eƒμëdG äÉ°ù°SDƒªdGh
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∫õæªdG øe ΩC’G πªY á©HÉàªd áeóîdG ¿GƒjOh zICGôª∏d ≈∏YC’G{ ø«H áæéd

 óMCG  É¡≤∏WCG  »àdG  ºYGõªdG  ájôØ©édG  ±É`̀ bhC’G  IQGOEG  âØf
 äÉ«dÉ©a áeÉbEG ¿CÉ°ûH »YÉªàL’G π°UGƒàdG πFÉ°Sh »a ¢UÉî°TC’G
 ºYGõªdG ∂∏J ¬«∏Y äƒ£fG Ée äôμæà°SGh ,…QƒH á≤£æe »a á«æjO
 äÉ¡«LƒJh  »∏gC’G  º∏°ùdG  ™e  ≈aÉæàJh  á°Vƒaôe  äGAÉ°SEG  øe
 IóMƒdGh  ∞JÉμàdGh  ±ƒØ°üdG  ¢UôH  ™«ªé∏d  áª«μëdG  IOÉ«≤dG
 øWƒdG É¡H ôªj »àdG á«FÉæãà°S’G ±hô¶dG √òg πX »a É k°Uƒ°üN

.ºdÉ©dGh
 »àdG ≥WÉæªdG ≈dhCG øe ó©J …QƒH á≤£æe q¿CG IQGOE’G äócCGh

 »ª°SôdG  ¿Ó`̀YE’G  πÑb  ≈àM  äÉ«dÉ©ØdG  øY  ∞bƒàdG  ≈`̀dEG  äQOÉ`̀H
 »dÉgCG  ¬H ™àªàj Ée QÉWEG  »a ∂dPh ,á°üàîªdG äÉ¡édGh IQGOEÓd
 º¡°UôMh ±hô¶∏d ≥«bO ôjó≤Jh m∫ÉY »æWh m¢ùM øe á≤£æªdG

.øWƒdG áë∏°üe ºjó≤Jh á«©ªàéªdG ácGô°ûdG ≈∏Y
 ºJCÉe  ™e  â∏°UGƒJ  É¡fCG  IQGOE’G  âë°VhCG  QÉ`̀WE’G  Gòg  »ah
 ∫ÉØàM’G  ¿CG  ø«ÑJh  ,ô«KG  Éªe  ≥≤ëà∏d  …QƒH  »a  ôbÉÑdG  ΩÉ`̀eE’G
 »°VGôàa’G  »fhôàμdE’G  AÉ°†ØdG  ôÑY  á«æjO  áÑ°SÉæe  AÉ«MEG  ƒg
 á«ª°SôdG äÉ¡édG øY IQOÉ°üdG äÉfÓYE’G ™e ≈aÉæàj ’ ÉªHh §≤a

.á°üàîªdG
 »YÉªàL’G π°UGƒàdG πFÉ°Sh …OÉJôe ™«ªL IQGOE’G âYOh
 øY  ó©ÑdGh  ádhDƒ°ùªdG  á«æWƒdG  ìhôdÉH  »∏ëàdG  ≈dEG  ™«ªédGh
 ,íjôéàdGh IAÉ°SE’G äGOôØe πch äÉ©FÉ°ûdG ¥ÓWEG »a ´ô°ùàdG
 á«æWƒdG IóMƒdG õjõ©J »a ádhódG Oƒ¡L ™e ó«H G kój áªgÉ°ùªdGh
 ,ºjôμdG øjôëÑdG Ö©°T øY É kªFGO Oƒ¡©ªdG »YÉªàL’G ∂°SÉªàdGh
 øeC’G áª©f õjõ©dG ÉææWh ≈∏Y ºjój ¿CG ôjó≤dG »∏©dG ¬∏dG á∏FÉ°S

.ºjôμdG ¬Ñ©°Th Ió«°TôdG ¬JOÉ«b πX »a QÉgOR’Gh ¿ÉeC’Gh

»∏gC’G º∏°ùdÉH ¢SÉ°ùªdG ΩóYh ábódG …ôëJ ≈dEG á«YGO

…Qƒ``H  º``JBÉe  ó``MCG  »``a  äÉ``«dÉ©a  º``«¶æJ  »``ØæJ  á``jôØ©édG  ±É``bhC’G

 øH  ¿Éª∏°S  ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  ≈≤∏J
 ÖFÉædG  ≈∏YC’G  óFÉ≤dG  ÖFÉf  ó¡©dG  »dh áØ«∏N ∫BG  óªM
 áÄæ¡J á«bôH ¬∏dG ¬¶ØM AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«Fôd ∫hC’G
 áYÉæ°üdG  ô`̀ jRh  »fÉjõdG  ó`̀°`̀TGQ  ø`̀H  ó`̀ jGR  ó«°ùdG  ø`̀e
 ¬°ùØf  øY  ádÉ°UC’ÉH  É¡«a  ™aQ  ,áMÉ«°ùdGh  IQÉéàdGh
 è«∏îdG ¿Gô«W ácô°T IQGOEG ¢ù∏ée AÉ°†YCG øY áHÉ«fh
 áÑ°SÉæªH  √ƒª°ùd  äÉμjôÑàdGh  »fÉ¡àdG  äÉ`̀jBG  ≈ª°SCG

.ácô°ûdG ¢ù«°SCÉàd ø«©Ñ°ùdG iôcòdG
 √ƒª°S  ¢`̀Uô`̀M  ¿CG  á«bôÑdG  »`̀a  »`̀fÉ`̀jõ`̀dG  ó```cCGh

 äÉ«∏ªY  äÉjôéªd  á`̀jQhó`̀dGh  á«°üî°ûdG  ¬à©HÉàeh
 ƒëf ™aó∏d OóéàªdG õaÉëdGh ôÑcC’G ™aGódG ƒg ácô°ûdG
 G kógÉ©e ,ácô°ûdG AGOCG »a ôªà°ùªdG ôjƒ£àdGh ,π°†aC’G
 ≈dEG  ácô°ûdG  ôjƒ£J  »a  Iô«°ùªdG  á∏°UGƒªH  √ƒª°S
 äGAÉØμdG AÉæHh É¡àμÑ°ûd ¢ShQóªdG ™°SƒàdG ôÑY ΩÉeC’G
 É«YGO ,Qƒ£àdGh QÉgOR’G øe ójõªdG ≥«≤ëàd á«æWƒdG
 ≥jôW  ≈∏Y  Oó°ùjh  √ƒª°S  ßØëj  ¿CG  ôjó≤dG  ≈dƒªdG
 Ωó≤àdG øe ójõe ƒëf ™«ªédG ≥aƒj ¿CGh ,√É£N ô«îdG

.QÉgOR’Gh »bôdGh

áYÉæ°üdG ôjRh øe áÄæ¡J á«bôH ≈≤∏àj ó¡©dG »dh

 øjôëÑdG  áμ∏ªe  á`̀«`̀LQÉ`̀N  IQGRh  â`̀Hô`̀YCG
 »KƒëdG  äÉ«°û«∏e  ¥ÓWE’  Iójó°ûdG  É¡àfGOEG  øY
 á«à°ùdÉH ïjQGƒ°U ¿GôjEG øe áeƒYóªdG á«HÓ≤f’G
 áμ∏ªªdG  »`̀a  ¿GRÉ```̀Lh  ¢`̀VÉ`̀jô`̀dG  »àæjóe  ≈`̀∏`̀Y

.á≤«≤°ûdG ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG
 äGƒb  IAÉØμH  á«LQÉîdG  IQGRh  ó«°ûJ  PEGh
 âæμªJ  »àdG  …Oƒ©°ùdG  »μ∏ªdG  …ƒédG  ´ÉaódG
 ¿CG  πÑb  Éªgô«éØJh  ø«NhQÉ°üdG  ¢VGôàYG  øe
 ójó°ûdG ÉgQÉμæà°SG ócDƒJ »¡a ,Éª¡aóg ≈dEG Ó°üj

 ≈∏Y  øgôÑj  …òdG  ¿ÉÑédG  »HÉgQE’G  πª©dG  Gò¡d
 ±Gó¡à°SG  ≈∏Y  á«KƒëdG  äÉ«°û«∏ªdG  QGô`̀ °`̀UEG
 áμ∏ªªdG QGô≤à°SGh øeCG ójó¡Jh ø«æeB’G ø««fóªdG

.á≤£æªdGh
 áμ∏ªe øeÉ°†J øY á«LQÉîdG IQGRh Üô©Jh
 ,ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áμ∏ªªdG É¡à≤«≤°T ™e øjôëÑdG
 äGAGô``LEG  øe  √òîàJ  Ée  πc  »a  É¡©e  É¡aƒbhh
 É¡«æWGƒe  áeÓ°Sh  ÉgQGô≤à°SGh  É¡æeCG  ájÉªëd

.É¡«°VGQCG ≈∏Y ø«ª«≤ªdGh

 ïjQGƒ°U ø``««KƒëdG ¥Ó``WEG ø``jóJ zá``«LQÉîdG{
á``jOƒ©°ùdÉH  ¿GRÉ``Lh  ¢``VÉjôdG  »``àæjóe  ≈``∏Y
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ø«æWGƒªdG AÓLEG á£N åëÑd ÜGƒædG ¢ù∏éeh áeƒμëdG ´ÉªàLG »a

IOƒ``©dÉH  ø``«ÑZGôdG  ø``«æWGƒªdG  AÓ``LE’  Iô``°TÉÑe  á``jƒL  äÓ``Môd  ó``«YGƒe  á``dhóL
ø``««æjôëÑdG ø``jôaÉ°ùªdG √É``éJ ô``£b ø``e ∫hDƒ``°ùe Ó``dG AGô``LE’G ¢``†aôf :ÜGƒ``ædG ¢``ù∏ée á``°ù«FQ

 ¢SÉÑY  ìhó``ª``e  Ö`̀FÉ`̀æ`̀dG  OÉ``̀°``̀TCG
 äÉ`̀eó`̀î`̀ dG á`̀æ`̀é`̀d ¢`̀ù`̀«`̀ FQ í`̀dÉ`̀ °`̀ü`̀ dG
 Oƒ¡édÉH  »Hô©dG  ¿ÉªdôÑdG  ƒ°†Yh
 á«LQÉîdG IQGRh É¡àdòH »àdG áã«ãëdG
 »a  ø«≤dÉ©dG  ø«æWGƒªdG  ´É``̀LQEG  »a

.áMhódGh §≤°ùe
 ΩÉªàg’G  ídÉ°üdG  ìhóªe  øªKh
 ó°TGQ  øH  ∞«£∏dGóÑY  Qƒàcó∏d  ≠dÉÑdG
 ¿Éª°†H  á`̀«`̀LQÉ`̀î`̀dG  ô``̀ jRh  »`̀fÉ`̀jõ`̀dG
 »a ø`̀«`̀≤`̀dÉ`̀©`̀dG ø`̀«`̀æ`̀WGƒ`̀ª`̀dG á`̀eÓ`̀°`̀S
 π«¡°ùJh  ºdÉ©dG  ∫hO  πc  »a  êQÉîdG
 ô«aƒJh  øWƒdG  ¢`̀VQCG  ≈`̀dEG  º¡YƒLQ
 ø«æWGƒª∏d  áëjôªdG  äÉ`̀eó`̀î`̀dG  π`̀c

.ø««æjôëÑdG
 …ÉæÑdG  QÉªY ÖFÉædG  ¿GOCG  √QhóH
 ¥ƒ`̀≤`̀ë`̀d á`̀«`̀Yƒ`̀æ`̀ dG á`̀æ`̀é`̀∏`̀ dG ¢`̀ù`̀«`̀FQ
 ,»æjôëÑdG  ÜGƒædG  ¢ù∏éªH  ¿É°ùfE’G
 ∞∏ªH  á`̀jô`̀£`̀≤`̀ dG  á`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀ dG  π``̀Nó``̀J
 »a  ø«≤dÉ©dG  ø««æjôëÑdG  ø«æWGƒªdG
 áªjôédG  áHÉãªH  √É`̀jEG  GôÑà©e  ,¿Gô`̀jEG
 ô`̀YÉ`̀°`̀û`̀e ø```e IOô``̀é``̀à``̀ª``̀dG AGô``̀μ``̀ æ``̀ dG
 §FÉëdG  ¢Vô©H  áHQÉ°Vh  á«fÉ°ùfE’G
 ¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤M  ÇOÉ`̀Ñ`̀eh  ¢ù°SCG  π`̀c
 áμ∏ªªd  á`̀à`̀«`̀Ñ`̀ª`̀dG  IAÉ```̀ °```̀ SE’G  ±ó``̀¡``̀H

.øjôëÑdG
 ájô£≤dG  áeƒμëdG  ¿CG  ±É`̀°`̀VCGh
 ¿CG  äOGQCG  ¿Gô````̀ jEG  ™``̀e  ¿hÉ`̀©`̀ à`̀ dÉ`̀ Hh
 ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG á`̀μ`̀∏`̀ª`̀e Oƒ``̀¡``̀L Üô``°``†``J
 √ò`̀g  »`̀a  É¡«æWGƒe  √É`̀é`̀J  IQÉ`̀Ñ`̀é`̀dG
 …CGô```̀dG  π«∏°†J  ∫Ó``̀N  ø``̀e  ,á`````̀eRC’G
 »`̀à`̀dG äGAGô````````̀LE’G á``∏``bô``Yh ΩÉ``̀©``̀dG
 Ωƒ«dG  øe  øjôëÑdG  áeƒμM  É¡JòîJG
 ø«≤dÉ©dG  É¡«æWGƒe  AÓ```̀LE’  ∫hC’G
 ó≤M  ¿CG  ’EG  ,¿Gô```̀jEG  »`̀a  ójóëàdÉHh
 É¡d  ø£«°T ,ájô£≤dG  áeƒμëdG åÑNh
 Üô°†d  »æjôëÑdG  øWGƒªdG  ∫Ó¨à°SG

.áμ∏ªªdG Oƒ¡L
 »àdG  IQÉÑédG  Oƒ¡édÉH  OÉ`̀°`̀TCGh
 øe  øjôëÑdG  áμ∏ªe  áeƒμM  É¡JòîJG
 AÉHƒdG  Gòg  áHQÉëe  »a  ∫hC’G  Ωƒ«dG
 π``̀LCG ø``̀e Ωõ``̀M π`̀μ`̀H ¬``̀d …ó`̀°`̀ü`̀à`̀dGh
 å«M  ,»æjôëÑdG  ø`̀WGƒ`̀ª`̀dG  ájÉªM
 »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  IOÉ«b  âàÑKCG
 »dh áØ«∏N ∫BG  óªM øH ¿Éª∏°S ô«eC’G
 ÖFÉædG  ≈`̀ ∏`̀ YC’G  ó`̀FÉ`̀≤`̀dG  Ö`̀FÉ`̀f  ó`̀¡`̀©`̀dG
 É¡Jƒb ,AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«Fôd ∫hC’G
 ó«aƒcz  ÉfhQƒc  ¢Shô«a  AGƒàMG  »a
 Oôa  πc  ájÉªM  ≈∏Y  É¡°UôMh  ,{19

.»dÉ¨dG øWƒdG Gòg ¢VQCG ≈∏Y

 Ö``̀FÉ``̀æ``̀ dG Ωó````≤````J ¬```̀Ñ```̀fÉ```̀L ø````̀e
 √ôμ°T  ¢üdÉîH  ÜÉ`̀£`̀M  ¥GRô`̀dGó`̀Ñ`̀Y
 ÖMÉ°U  Iô`̀°`̀†`̀ë`̀d  ¬`̀fÉ`̀æ`̀à`̀eG  ≥`̀«`̀ª`̀Yh
 ∫BG  ≈°ù«Y  ø`̀ H  ó`̀ª`̀M  ∂`̀∏`̀ª`̀dG  ƒ`̀ª`̀°`̀ù`̀dG
 ¬à©HÉàªd ,ióØªdG OÓÑdG πgÉY ,áØ«∏N
 ∞∏e  á∏ë∏M  »a  Iôªà°ùªdGh  áã«ãëdG
 Oƒ¡édÉH  G kó«°ûe  ,êQÉîdÉH  ø«≤dÉ©dG
 áeƒμë∏d  ™jô°ùdG  πNóàdGh  á∏«∏édG
 »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  IOÉ«b  âëJ
 ,áØ«∏N  ∫BG  ¿Éª∏°S  øH  áØ«∏N  ô«eC’G
 IQRGDƒ````eh º`̀Yó`̀Hh AGQRƒ````̀ dG ¢`̀ù`̀«`̀FQ
 ¿Éª∏°S  ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U
 ÖFÉf  ó¡©dG  »`̀dh  áØ«∏N  ∫BG  óªM  øH
 ¢ù«Fôd  ∫hC’G  ÖFÉædG  ≈∏YC’G  óFÉ≤dG
 ≥jôa  AÉ°†YCG  πch  ,AGQRƒ``dG  ¢ù∏ée

.¿CÉ°ûdG äGP »a øjôëÑdG
 ¢UôëH Öbôàf :ÜÉ£M ±É°VCGh
 ∞∏ªH  á≤∏©àªdG  äGQƒ£àdG  πc  ójó°T
 º¡FÓLE’  áaOÉ¡dG  ∫ƒ∏ëdGh  ø«≤dÉ©dG
 »a  áμ∏ªªdG  ≈`̀ dEG  ºdÉ©dG  ´É≤H  πc  »a
 Éæ∏ch ,á«FÉæãà°S’G ±hô¶dG √òg πX
 ≠dÉÑdG  IOÉ«≤dG  ΩÉªàgÉH  áeÉJ  á≤K  ≈∏Y
 ∞∏ªdG Gòg øe AÉ¡àf’G ≈∏Y É¡°UôMh

.πLÉ©dG Öjô≤dG »a
 IôaÉ°ùdG äÓNóàdÉH ÜÉ£M Oófh
 »a  ájô£≤dGh  á«fGôjE’G  ø«àeƒμë∏d
 ∫Ó¨à°SG  ∫ÓN  øe  ,áμ∏ªªdG  ¿hDƒ°T
 Ö«dCÉJ  á`̀dhÉ`̀ë`̀e  »`̀a  ø«≤dÉ©dG  ∞`̀∏`̀e
 Gó`̀cDƒ`̀e ,É`̀¡`̀JÉ`̀eƒ`̀μ`̀M ó`̀°`̀V Üƒ`̀©`̀°`̀û`̀dG
 ¬aÉ«WCG  ™«ªéH  »æjôëÑdG  Ö©°T  ¿CG
 É kÑë oeh  É`̀ kª`̀MÓ`̀à`̀eh  É kØJÉμàe  π¶«°S
 øY  ¬°ùØf  âbƒdG  »a  É kHô©e  ,¬JOÉ«≤d
 …òdG ∫hDƒ°ùe ÓdG AGôLEÓd √QÉμæà°SG
 ô£b »a á°üàîªdG äÉ£∏°ùdG ¬H âeÉb
 øe  ø««æjôëÑdG  ø«æWGƒªdG  π≤f  ôÑY
 …CG  ¿hO á`̀Mhó`̀dG  QÉ`̀£`̀e  ≈``̀dEG  ¿Gô```̀jEG
 á°üàîªdG  äÉ¡édG  ™e ≥Ñ°ùe ≥«°ùæJ
 PÉîJG ¿hO øeh ,øjôëÑdG  áμ∏ªe »a
 ÉXÉØM áeRÓdG ájRGôàM’G äGAGôLE’G
 ºbÉW  OGô``̀aCG  áeÓ°Sh  º¡àeÓ°S  ≈∏Y
 É¡H »°UƒJ Éªc øjôaÉ°ùªdGh IôFÉ£dG

.á«ªdÉ©dG áë°üdG áª¶æe
 ÖæjR  zÖFÉædG{  âeó≤J  ÉgQhóH
 ≥«ªYh  Égôμ°T  ¢üdÉîH  ô«eC’GóÑY
 ádÓédG  ÖMÉ°U  Iô°†ëd  É¡fÉæàeG
 πgÉY ,áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y øH óªM ∂∏ªdG
 πéd áã«ãëdG  ¬à©HÉàªd  ióØªdG  OÓÑdG
 ,áμ∏ªªdG  »æWGƒªH  á°UÉîdG  Qƒ`̀eC’G
 º`̀¡`̀Jõ`̀Y ≈``∏``Y ¬``à``dÓ``L ø``̀ e É``̀ k°``̀Uô``̀M

 ™jô°ùdG  πNóàdÉH  kIó«°ûe  ,º¡àeGôch
 ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  IOÉ«b  âëJ  áeƒμë∏d
 ¿Éª∏°S  ø``H  áØ«∏N  ô``̀«``̀eC’G  »`̀μ`̀∏`̀ª`̀dG
 ºYóHh  AGQRƒ```̀ dG  ¢ù«FQ  ,áØ«∏N  ∫BG
 »μ∏ªdG  ƒ`̀ª`̀°`̀ù`̀dG  Ö``̀MÉ``̀°``̀U IQRGDƒ``̀eh
 »dh áØ«∏N ∫BG  óªM øH ¿Éª∏°S ô«eC’G
 ∫hC’G ÖFÉædG ≈∏YC’G óFÉ≤dG ÖFÉf ó¡©dG
 ∞∏e á∏ë∏ëd AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«Fôd
 ™«ªéH  ø«≤dÉ©dG  ø««æjôëÑdG  Éæ∏gCG

 .ºdÉ©dG ∫hO
 Ö``̀æ``̀jR zÖ`````̀FÉ`````̀æ`````̀dG{ â`````̀dÉ`````̀bh
 âaôY  øjôëÑdG  áμ∏ªe  ¿EG ô«eC’GóÑY
 òæe  ΩGôμdG  áØ«∏N  ∫BG  á∏FÉY  IOÉ«b  »a
 ∫OÉ©dG  ºμëdG  ¢ù°SCG  ø«æ°ùdG  äÉÄe
 á`̀©`̀aQh Iõ```Y π`̀Ø`̀c …ò```̀ dG ó`̀«`̀ °`̀Tô`̀ dGh
 Rõ©J óbh ,ø«æWGƒªdG  ™«ªL áeGôch
 Iô°†ëd  ô``̀gGõ``̀dG  ó`̀¡`̀©`̀dG  ∫Ó``̀N  ∂``̀ dP
 ≈°ù«Y øH óªM ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U
 âë°VCG  ¬àdÓL  π°†ØÑa  ,áØ«∏N  ∫BG
 øY ø«ãMÉÑ∏d  É°SGôÑf øjôëÑdG áμ∏ªe
 »a  á«©Lôe  á£≤fh  Qƒ£àdGh  AÉªædG

 .¿É°ùfE’G ¥ƒ≤M
 äOó```̀ f ,Oó```̀°```̀ü```̀dG Gò`````̀g »`````̀ah
 ó°TCÉH  ô`̀«`̀eC’Gó`̀Ñ`̀Y  Ö`̀æ`̀jR  zÖ`̀FÉ`̀æ`̀dG{
 Iô`̀aÉ`̀ °`̀ù`̀ dG äÓ``̀Nó``̀à``̀ dG äGQÉ```Ñ```©```dG
 »a  ájô£≤dGh  á`̀«`̀fGô`̀jE’G  áeƒμë∏d
 ΩÉ¶ædG  ádhÉëeh  ,áμ∏ªªdG  ¿hDƒ`̀°`̀T
 ø«H ´É≤jE’G  …ô`̀£`̀≤`̀ dGh  »``̀fGô``̀ jE’G
 »`̀aƒ`̀dG  ¬Ñ©°Th  ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  á`̀eƒ`̀μ`̀M
 ,ø«≤dÉ©dG  ∞∏e  ∫Ó¨à°SG  ∫Ó`̀N  øe
 π°ûØà°S  ä’hÉëªdG  √òg  ¿CG  IócDƒe
 ,íjôdG  Ö¡e É¡JÉØdÉ°S  âÑgP  Ée  πãe
 π¶«°S øjôëÑdG Ö©°T{ :¿CG káë°Vƒe
 ,¬JOÉ«b  Iô``̀eEG  âëJh  É`̀ k«`̀ahh  É kÑë oe
 äÉÄe  òæe  ¬d  ïjQÉàdG  √ó∏N  Ée  ƒgh

 ΩGôμdG  áØ«∏N  ∫BG  á∏FÉ©a  ,ø«æ°ùdG
 áμ∏ªe ¬«∏Y âeÉb  …òdG  ¢SÉ°SC’G  ºg
 Égô°VÉMh  É¡«°VÉe  ºgh  ,øjôëÑdG
 áª¶fC’G  âHCG  hCG  äAÉ°T  ,É¡∏Ñ≤à°ùeh
 ô°ûdG  ’EG  ôª°†J  ’  »`̀à`̀dG  á`̀bQÉ`̀ª`̀dG

.zøjôëÑdG áμ∏ªªd
 áæé∏dG  ¢ù«FQ  OÉ`̀°`̀TCG  ¬à¡L  øe
 ¢ù∏éªH  á``jOÉ``°``ü``à``b’Gh  á`̀«`̀ dÉ`̀ª`̀ dG
 Ωƒ∏°ùdG  ìÉÑ°U óªMCG  ÖFÉædG  ÜGƒædG
 á°SÉFôH áeƒμëdG »∏ãªªH ´ÉªàL’ÉH
 ∞«£∏dGóÑY QƒàcódG á«LQÉîdG ôjRh

.¢ùeCG ó≤Y …òdGh »fÉjõdG
 á≤K  Éæ∏c{  Ωƒ∏°ùdG  ÖFÉædG  ∫Ébh
 ∞∏ªH  É¡eÉªàgGh  áª«μëdG  ÉæJOÉ«≤H
 ,êQÉ`̀î`̀dG  »`̀a  ø«≤dÉ©dG  ø«æWGƒªdG
 äÉ¡«LƒàH  ¬`̀JGP  âbƒdG  »a  G kó«°ûe
 óªM  ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U  Iô°†M
 OÓÑdG  π`̀gÉ`̀Y  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  ø`̀H
 ájôØ©édG  ±É````̀ bhC’G  ≈```dEG  ió`̀Ø`̀ª`̀dG
 ø`̀«`̀æ`̀WGƒ`̀ª`̀ dG ´É````̀°````̀VhCG á`̀©`̀HÉ`̀à`̀ª`̀H
 ≈dEG º¡YÉLQE’ ¿GôjEG »a ø««æjôëÑdG
 IQGOE’G  âeÉb  …ò`̀dGh  øWƒdG  ¢`̀VQCG
 ,ÖfÉédG Gòg »a á©HÉàªdÉH IQƒμ°ûe

.z¿B’G ≈dEG ø«à©aO ∫ƒ°Uhh
 á©HÉàe  Ωƒ∏°ùdG  ÖFÉædG  øªKh
 áØ«∏N ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U
 AGQRƒdG ¢ù«FQ áØ«∏N ∫BG  ¿Éª∏°S øH
 »a  ø«≤dÉ©dG  ø««æjôëÑdG  IOƒ`̀©`̀d
 áeƒμëdG ¿CG √ƒª°S ó«cCÉJh ,êQÉîdG
 øjòdG  ÉæFÉæHCG  IOƒ`̀Y  ≈∏Y  á°üjôM
 ¥Ó`̀ZEG  ÖÑ°ùH  πÑ°ùdG  º¡H  â©£≤J

.É kjRGôàMG äGQÉ£ªdG
 Ωƒ`̀∏`̀ °`̀ù`̀ dG Ö``̀FÉ``̀æ``̀dG ±É````̀°````̀VCGh
 »`̀à`̀dG äGƒ```̀°```̀UC’G ™`̀«`̀ª`̀L ¢`̀†`̀ aô`̀ f{
 ¿CG ó``̀cDƒ``̀fh ,á`̀μ`̀∏`̀ª`̀ª`̀dG ø`̀Y çó`̀ë`̀à`̀J

 AÓ`̀LEG  ≈∏Y  IógÉL  πª©J  áeƒμëdG
 ∞∏e  ∫Ó¨à°SG  É k°†aGQ  ,ø«æWGƒªdG
 äÓ`̀Nó`̀J  ôμæà°ùf  É`̀ª`̀c  ,ø`̀«`̀≤`̀dÉ`̀©`̀dG
 ,á«∏NGódG  ÉæfhDƒ°T  »a  ¿Gô`̀jEGh  ô£b
 ≈∏Y  IQOÉ````̀b  ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  ¿CG  Gó``̀cDƒ``̀e
 º¡©e  π°UGƒàdGh  É¡«æWGƒe  ájÉªM
 πc  º¡d  ôaƒjh  º¡àeÓ°S  ßØëj  ÉªH

.zäÉLÉ«àM’G
 ’CGh  ∫hó`̀dG  √òg  ∞μà∏a{  ô`̀cPh
 πª©àdh á«∏NGódG ÉæfhDƒ°T »a πNóàJ
 ájÉªëHh  É¡°ùØæH  ∫É`̀¨`̀°`̀û`̀f’G  ≈∏Y
 IOÉ``«``b ∞``∏``N ø`̀ë`̀æ`̀a ,É``¡``«``æ``WGƒ``e
 É¡«æWGƒe  ájÉªM »a  á«°VÉe  áª«μM

.zGƒfÉc ÉªæjCG º¡©e π°UGƒàdGh
 »eƒμëdG  óaƒdG  ¿CG  ≈dEG  QÉ°TCGh
 ø«≤dÉ©dG  OGó`̀YCG  π«°UÉØJ  ≈dEG  ¥ô£J
 IOƒ©dG  »a  ø«ÑZGôdGh  êQÉîdG  »a
 OóY ¿CG óaƒdG ócCG å«M ,áμ∏ªªdG ≈dEG
 ô°üe á`̀jQƒ`̀¡`̀ª`̀L »`̀a  ø`̀jOƒ`̀Lƒ`̀ª`̀dG
 ºgOóY  ≠∏Ñj  ø«æWGƒªdG  øe  á«Hô©dG
 OƒLƒªdG  Oó`̀Y  ¿CG  ø«M  »`̀a  .213
 á«ª°TÉ¡dG  á```«```fOQC’G  á`̀μ`̀∏`̀ª`̀ª`̀dG  »``a
 :É«fÉ£jôHh  .213  :º``gOó``Y  ≠∏Ñj
 .56 :É«°ShQh .68 :É«fÉªdCGh  .250
 »ah .53 :ófÓjÉJh .1630 :¿GôjEGh
 OóY ≠∏Ñj ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áμ∏ªªdG
.É kæWGƒe 34 øjOƒLƒªdG ø«æWGƒªdG
 ÖFÉf …ô°ShódG QóH ÖFÉædG OÉ°TG
 á«LQÉîdG  ¿hDƒ`̀°`̀û`̀dG  áæéd  ¢`̀ù`̀«`̀FQ
 Oƒ¡édÉH  »æWƒdG  ø``̀eC’Gh  ´É`̀aó`̀dGh
 á∏ãªe  áeƒμëdG  É¡dòÑJ  »àdG  Iô«ÑμdG
 áë°üdG IQGRhh á«LQÉîdG IQGRh »a

 .á«∏NGódG IQGRhh
 É```̀æ```̀fG …ô``````̀°``````̀Shó``````̀dG ∫É``````````̀bh
 ô«ÑμdGh  í°VGƒdG ΩÉªàg’G Éæ°ùªd

 êQÉîdG »a ø««æjôëÑdG ´ÉLQEG ∞∏ªH

 áeÓ°S  ßØëJ  áªμëe  á£N  ™°Vhh

 ±’BG  ∑É`̀æ`̀g  ¿CG  ÉØ«°†e  ,™`̀«`̀ª`̀é`̀dG

 êQÉîdG  »a  øjOƒLƒªdG  ø«æWGƒªdG

 ¢†aôfh  É©«ªL  áeƒμëdG  º¡©HÉàJh

 hCG ´ƒ°VƒªdG Gòg ∫ƒM äGójGõe …G

 øjôëÑdG  ¿EG  å«M  á«LQÉN  äÓNóJ

 ábôØJ ¿hO øe ™«ªédG ø°†àëj øWh

.ø«æWGƒªdG ø«H AÉ°übEG hCG õ««ªJ hCG
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:¿hócDƒjh ..¿GôjEG øe ø«æWGƒªdG ´ÉLQEG »a áeƒμëdG Oƒ¡éH ¿hó«°ûj ÜGƒf

 ø«≤dÉ`©`dG ∞``∏e ∫Ó`¨à`°SG »``a áã«`Ñ`î`dG á«fGô`jE’Gh á``jô`£≤`dG ä’hÉ```ë`ª`dG π``°û``a

.¢SÉÑY ìhóªe |.…ÉæÑdG QÉªY |.ÜÉ£M ¥GRôdGóÑY |.ô«eC’GóÑY ÖæjR |.Ωƒ∏°ùdG óªMCG |.…ô°ShódG QóH |

 ¢ù∏ée ¢ù«FQ πæjR ¬∏dGóÑY âæH ájRƒa äócCG
 AÓLE’ áeƒμëdG á£îd ΩÉàdG  »HÉ«ædG  ºYódG  ÜGƒædG
 ájRGôàM’G äGAGôLE’G ≥ah ,êQÉîdG »a ø«æWGƒªdG
 ò«ØæJh  ,™«ªédG  á`̀eÓ`̀°`̀Sh  áë°U  ßØëd  á`̀eRÓ`̀dG
 øH  óªM  ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U  Iô°†M  äÉ¡«LƒJ
 πc PÉîJG  »a ióØªdG  OÓÑdG  πgÉY áØ«∏N ∫BG  ≈°ù«Y
 ¢Shô«Ød …ó°üà∏d á«FÉbƒdGh ájRGôàM’G äGAGôLE’G

.z19 – ó«aƒc{ ÉfhQƒc
 ÖMÉ°U  á°SÉFôH  áeƒμëdG  Oƒ¡éH  äOÉ`̀ °`̀TCGh
 áØ«∏N  ∫BG  ¿Éª∏°S  øH  áØ«∏N  ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG
 ƒª°ùdG ÖMÉ°üd á«æWƒdG Oƒ¡édGh ,AGQRƒdG ¢ù«FQ
 ó¡©dG »dh áØ«∏N ∫BG  óªM øH ¿Éª∏°S ô«eC’G »μ∏ªdG
 ¢ù∏ée  ¢ù«Fôd  ∫hC’G  ÖFÉædG  ≈∏YC’G  óFÉ≤dG  ÖFÉf

.øjôëÑdG ≥jôa AÉ°†YCG πch ,AGQRƒdG
 ÜGƒædG  ¢ù∏ée  QÉμæà°SGh  ¢†aQ  øY  âHôYCGh
 »a  á°üàîªdG  äÉ¡édG  øe  ∫hDƒ°ùe  Ó`̀dG  AGô`̀LEÓ`̀d
 øe  OQh  É`̀eh  ,ø««æjôëÑdG  øjôaÉ°ùªdG  √ÉéJ  ô£b
 »a  »eƒμëdG  ∫É°üJ’G  Öàμe  ¿É«H  »a  äÉ£dÉ¨e
 »æjôëÑdG  Ö©°ûdG  º`̀MÓ`̀Jh  ∞JÉμJ  Ió`̀cDƒ`̀e  ,ô£b
 ,ióØªdG  ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U  Iô°†M  IOÉ«b  ™e
 äÉjóëàdG  πc  RhÉéJ  ≈∏Y  á«æWƒdG  IOGQE’G  IQó`̀bh
 πc ¬d »æjôëÑdG øWGƒªdG ¿CGh ,áægGôdG ´É°VhC’Gh
 ,¬JÉ°ù°SDƒeh ¬àeƒμMh ¬æWh øe ΩÉªàg’Gh ájÉYôdG
 »g ,êQÉîdG »a ø««æjôëÑdG ø«æWGƒªdG IOƒY ¿CGh
 á£∏°ùdGh  á«©jô°ûàdG  á£∏°ùdG  iód  á«æWh  ájƒdhCG

.É©e ájò«ØæàdG
 ó°TGQ  øH  ∞«£∏dGóÑY  QƒàcódG  ó`̀cCG  ,¬à¡L  øe
 ájò«ØæàdG  ø«à£∏°ùdG  ¿CG  á«LQÉîdG  ô`̀jRh  »fÉjõdG

 ≥«≤ëJ  ƒëf  ÖæL  ≈dEG  É kÑæL  ¿Gô«°ùJ  á«©jô°ûàdGh
 »HÉéjE’G  Éª¡fhÉ©J  ôÑY  äGRÉ``̀é``̀fE’G  ø`̀e  ójõªdG
 ø«æWGƒªdGh  øWƒdG  ídÉ°Uh  ô«N  ¬«a  Éªd  ôªà°ùªdG
 É¡¡LGƒj »àdG  á«FÉæãà°S’G ±hô¶dG πX »a á°UÉN
 »a (19-ó«aƒc) ÉfhQƒc ¢Shô«a QÉ°ûàfG ó©H ºdÉ©dG
 πÑb øe á«ªdÉY káëFÉL ¬fÓYEGh ∫hódG øe ô«Ñc OóY
 ∫òH ¬©e ÖLƒà°SG …òdGh ,á«ªdÉ©dG áë°üdG áª¶æe
 ßØëd ä’ÉéªdG áaÉc »a á«æWƒdG Oƒ¡édG øe ójõªdG
 ∞°üdG  Ió`̀Mh  ¢ùμ©j  ÉªH  ™«ªédG  áë°Uh  áeÓ°S
 óªM ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†M IOÉ«≤H ¬μ°SÉªJh
 ó°ùéjh  ,ióØªdG  OÓÑdG  πgÉY  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  øH
 »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U á°SÉFôH á«eƒμëdG »YÉ°ùªdG
 ,AGQRƒdG  ¢ù«FQ  áØ«∏N  ∫BG  ¿Éª∏°S  øH  áØ«∏N  ô«eC’G
 ƒª°ùdG ÖMÉ°U ÉgOƒ≤j »àdG á«æWƒdG Oƒ¡édG ócDƒjh

 ó¡©dG »dh áØ«∏N ∫BG  óªM øH ¿Éª∏°S ô«eC’G »μ∏ªdG
 ¢ù∏ée  ¢ù«Fôd  ∫hC’G  ÖFÉædG  ≈∏YC’G  óFÉ≤dG  ÖFÉf
 É¡H  ≈∏ëàj  »àdG  á«æWƒdG  á«dhDƒ°ùªdGh  ,AGQRƒ``̀dG

.øWƒdG AÉæHCG πc øe óMGƒdG øjôëÑdG ≥jôa
 ô≤e »a AGQRƒdG øe OóY ´ÉªàLG iód ∂dP AÉL
 ÜGƒædG ¢ù∏ée Öàμe áÄ«g ™e ¢ùeCG ÜGƒædG ¢ù∏ée
 ¢ù∏ée  á°ù«FQ  πæjR  ¬∏dóÑY  âæH  ájRƒa  á°SÉFôH
 »a  ø«æWGƒªdG  AÓ`̀LEG  á£N  ≈∏Y  ´ÓWÓd  ÜGƒædG
 ´ÉªàL’G ∫ÓN á«LQÉîdG ôjRh √ƒf å«M ,êQÉîdG
 ,º¡ØJÉμJh  É¡FÉæHCG  Oƒ¡éH  Iôªà°ùe  øjôëÑdG  ¿CÉ`̀H
 πch  á«©jô°ûàdGh  ájò«ØæàdG  ø«à£∏°ùdG  Oƒ`̀¡`̀Lh
 á£N  ò«ØæJ  ΩÉ`̀ª`̀JEGh  Iô°TÉÑe  »a  á«æ©ªdG  äÉ¡édG
 áμ∏ªe  ≈`̀ dEG  IOƒ©dÉH  ø«ÑZGôdG  ø«æWGƒªdG  AÓ``̀LEG
 ø««æjôëÑdG  ø`̀«`̀æ`̀WGƒ`̀ª`̀dG  ¢`̀ü`̀NC’É`̀ Hh  ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG

 øe  ó«YGƒªdG  ádhóL  Ö°ùM  ¿GôjEG  »a  øjOƒLƒªdG
 ,øjôëÑdG  áμ∏ªe  ≈dEG  Iô°TÉÑe  ájƒL  äÓMQ  ∫ÓN
 ájRGôàM’G  äGAGô``̀LE’Gh  óYGƒ≤dG  ´ÉÑJG  ó«cCÉJ  ™e
 ºbGƒWh  øjôaÉ°ùªdG  áeÓ°Sh  áë°U  ßØëd  áeRÓdG
 ∞∏àîeh  äGQÉ£ªdG  ∞∏àîe  »ØXƒeh  äGôFÉ£dG

.πª©dG ¥ôa
 áμ∏ªªdG  QÉμæà°SG  øY  á«LQÉîdG  ôjRh  Üô`̀YCGh
 äÉ£∏°ùdG  ¬`̀H  â`̀eÉ`̀b  …ò``̀dG  ∫hDƒ`̀°`̀ù`̀e  Ó`̀ dG  AGô`̀LEÓ`̀ d
 ø««æjôëÑdG ø«æWGƒªdG π≤f ôÑY ô£b »a á°üàîªdG
 ≥Ñ°ùe ≥«°ùæJ …CG ¿hO áMhódG QÉ£e ≈dEG ¿GôjEG øe
 ¿hOh  ,øjôëÑdG  áμ∏ªe  »a  á°üàîªdG  äÉ¡édG  ™e
 ≈∏Y  ÉXÉØM  áeRÓdG  ájRGôàM’G  äGAGô``LE’G  PÉîJG
 øjôaÉ°ùªdGh IôFÉ£dG  ºbÉW OGôaCG  áeÓ°Sh º¡àeÓ°S
 ≥aGƒàj ÉªHh á«ªdÉ©dG áë°üdG áª¶æe É¡H »°UƒJ Éªc

.(IATA) »dhódG …ƒédG π≤ædG OÉëJG áª¶fCG ™e
 á°üàîªdG  äÉ¡édG  ¿EG  á«LQÉîdG  ô`̀jRh  ∫É`̀bh
 ™e  ôªà°ùe  π`̀ °`̀UGƒ`̀J  ≈`̀∏`̀Y  ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  áμ∏ªe  »``a
 ø«æWGƒªdG  IOƒ`̀Y  π«¡°ùJ  ¿CÉ°ûH  á«æ©ªdG  äÉ¡édG
 ôÑY  ,ó¡°ûe  áæjóe  »`̀a  øjOƒLƒªdG  ø««æjôëÑdG
 ≈`̀dEG  ó¡°ûe  ø`̀e  Iô°TÉÑeh  á≤°ùæe  á`̀jƒ`̀L  äÓ``̀MQ
 áeRÓdG  äÉëjô°üàdG  QGó°üà°SG  ó©H  ,øjôëÑdG
 äGAGô`̀LE’G  PÉîJGh  ,»fóªdG  ¿Gô«£dG  äÉ£∏°S  øe
 äÉ¡édG  É`̀¡`̀Jó`̀YCG  »`̀à`̀dG  §£îdG  ≥`̀ ah  á`̀jRGô`̀à`̀M’G
 áëFÉL ™e πeÉ©à∏d áμ∏ªªdG »a á°üàîªdG á«ë°üdG
 øjóFÉ©dG ∫ÉÑ≤à°S’ Ióªà©ªdG äGAGôLE’Gh ,ÉfhQƒc
 ø«æWGƒªdG  áë°Uh áeÓ°S ≈∏Y ÉXÉØM êQÉîdG  øe

.øjóFÉ©dGh ø«ª«≤ªdGh
 IQGRh á```̀fGOEG  ø`̀Y á`̀«`̀LQÉ`̀î`̀dG ô``̀jRh Üô```̀YCGh

 øe  ¢Uƒ°üîdG  Gò`̀¡`̀H  QOÉ`̀°`̀ü`̀dG  ¿É«Ñ∏d  á«LQÉîdG
 ¬æª°†J  É`̀eh  ,ô£b  »a  »eƒμëdG  ∫É°üJ’G  Öàμe
 ,áà«Ñe  É`̀jGƒ`̀f  ø`̀Y  ôÑ©Jh  á°Vƒaôe  äÉ£dÉ¨e  ø`̀e
 GôaÉ°S ÓNóJ πãªj …ô£≤dG ±ô°üàdG Gòg ¿CG GócDƒe
 É kØbƒeh  ,øjôëÑdG  áμ∏ªªd  á«∏NGódG  ¿hDƒ°ûdG  »a
 ,øjôëÑdG  áμ∏ªe  ≈``̀ dEG  IAÉ``̀°``̀SE’G  ¬`̀aó`̀g  É`̀ k°`̀Vƒ`̀aô`̀e
 »a  â∏éJ  »àdG  á«æWƒdG  Ió`̀Mƒ`̀dGh  ∞°üdG  ≥°Th
 ¬LGƒJ  »`̀gh  øjôëÑdG  áμ∏ªe  »`̀a  É¡«fÉ©e  Rô``̀HCG
 º¡ØJÉμJh  É¡Ñ©°T  øeÉ°†àH  ô«£îdG  …óëàdG  Gò`̀g

.»æWƒdG º¡ªMÓJh
 ¿CG ídÉ°üdG ó«©°S âæH á≤FÉa äócCG ,É¡ÑfÉL øe
 π°UGƒJ á«Ñ£dG É¡ªbGƒW ∫ÓN øeh áë°üdG IQGRh
 øe ô`̀ã`̀cCG »`̀a ≈```̀dhC’G ´É`̀aó`̀ dG •ƒ`̀£`̀N »`̀a É``̀gQhO
 ø«æWGƒªdG  ™«ªL  áë°Uh  áeÓ°S  ßØëj  ÉªH  ™bƒe
 äGAGô``̀LE’G  ≥`̀ah  øjôëÑdG  áμ∏ªe  »a  ø«ª«≤ªdGh
 ,É k«ªdÉY  Ióªà©ªdG  á«FÉbƒdG  ô«HGóàdGh  ájRGôàM’G
 á«Ñ£dG  ºbGƒ£∏d  á«HÉ©«à°S’G  ábÉ£dG  ™aQ  ºJ  å«M
 ÉªH  ;êÓ`̀©`̀dGh  ∫õ©dGh  ôéëdGh  ¢üëØdG  õcGôeh
 áeó≤ªdG  äÉeóîdG  IOƒ``̀Lh  IAÉ`̀Ø`̀c  ™`̀aQ  »`̀a  º¡°ùj
 Oƒ¡L ø`̀e IOÉ`̀Ø`̀à`̀°`̀S’G ≈``̀dEG  á`̀aÉ`̀°`̀VEG  ,ä’É`̀ë`̀dG  πμd
 äGô`̀Ñ`̀î`̀dGh  äÉ°ü°üîàdG  ÜÉ`̀ë`̀°`̀UCG  ø«Yƒ£àªdG
 øjôëÑdG  AÉ`̀æ`̀HCG  âÑKCG  Éªc  GƒàÑKCG  øjòdG  á«ë°üdG
 Qó≤H  ™àªàj  ḿ Gh  ™ªàée  »æjôëÑdG  ™ªàéªdG  ¿CG
 ≈dEG  Iô«°ûe  ,∫hDƒ°ùªdG  »æWƒdG  ¢ùëdG  øe  ô«Ñc
 áë°üdG  áª¶æe  ™e  º`̀FGO  π°UGƒJ  ≈∏Y  IQGRƒ`̀dG  ¿CG
 √Qó°üJ  Ée  ≈∏Y  Iôªà°ùe  IQƒ°üH  ™∏£Jh  á«ªdÉ©dG
 ¢Shô«a  QÉ°ûàfG  øe  óëdG  »a  º¡°ùJ  äÉ«°UƒJ  øe

.(19-ó«aƒc) ÉfhQƒc

á«æWƒdG  Ió`̀Mƒ`̀∏`̀ d  ≥`̀ °`̀ Th  É`̀æ`̀fhDƒ`̀°`̀T  »`̀ a  ô`̀aÉ`̀°`̀S  π`̀Nó`̀J  …ô`̀£`̀≤`̀ dG  ±ô`̀°`̀ü`̀à`̀dG  :á`̀«`̀LQÉ`̀î`̀ dG  ô``̀ jRh

 Ωƒ≤J  Éªd  ôjó≤àdGh  ôμ°ûdG  ≠dÉH  øY  ÜGƒædG  ¢ù∏ée  Üô©j
 ßØëd ,á«æWhh á«fÉ°ùfEG  ,á«æ°†e Oƒ¡L øe øjôëÑdG áμ∏ªe ¬H
 äÉ¡«LƒJ  ò«ØæJh  ,ø«ª«≤ªdGh  ø«æWGƒªdG  á`̀eÓ`̀°`̀Sh  áë°U
 πgÉY  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  øH  óªM  ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U  Iô°†M
 ºYódG  ºjó≤Jh  ,á«dÉe  ájOÉ°üàbG  áeõM  ¥ÓWEGh  ,ióØªdG  OÓÑdG
 äGAGô`̀LE’G  áaÉc  PÉîJGh  ,IQô°†àªdGh  áØØ©àªdG  ô°SCÓd  ΩRÓ`̀dG
.(19-ó«aƒc) ÉfhQƒc ¢Shô«Ød …ó°üà∏d á«FÉbƒdGh ájRGôàM’G

 »a  ø««æjôëÑdG  ø«æWGƒªdG  AÓLEG  á£îH  ¢ù∏éªdG  ó«°ûjh
 ™e  ∑ôà°ûªdG  É¡YÉªàLG  »a  áeƒμëdG  É¡à°VôY  »àdG  ,êQÉîdG
 õjõ©àd  Gó«cCÉJ  »JCÉj  …òdGh  ,¢ùeG  ÜGƒædG  ¢ù∏ée  Öàμe  áÄ«g
 äÉjóëJ πX »a ,ájò«ØæàdGh á«©jô°ûàdG ø«à£∏°ùdG ø«H ¿hÉ©àdG

 πª©dG  áØYÉ°†e  ™«ªédG  øe  ÖLƒà°ùJ  »àdG  ,øgGôdG  ™°VƒdG
 IOÉ«≤H ,áª∏μdGh ∞°üdG IóMhh ,∂°SÉªàdGh ∞JÉμàdGh ,RÉéfE’Gh
 πgÉY  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  øH  óªM  ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U  Iô°†M
 á°SÉFôH áeƒμëdG ™e πYÉØdG ¿hÉ©àdG QGôªà°SGh ,ióØªdG OÓÑdG
 ¢ù«FQ áØ«∏N ∫BG ¿Éª∏°S øH áØ«∏N ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U
 ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  ÉgOƒ≤j  »àdG  á«æWƒdG  Oƒ¡édG  ºYOh  ,AGQRƒ`̀dG
 óFÉ≤dG ÖFÉf ó¡©dG »dh áØ«∏N ∫BG  óªM øH ¿Éª∏°S ô«eC’G »μ∏ªdG
 ≥jôa AÉ°†YCG πch ,AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«Fôd ∫hC’G ÖFÉædG ≈∏YC’G

.øjôëÑdG
 ≠dÉÑdG  √QÉμæà°SGh  ™WÉ≤dG  ¬°†aQ  ÜGƒædG  ¢ù∏ée  ócDƒjh
 øjôaÉ°ùªdG √ÉéJ ô£b É¡H âeÉb »àdG ádhDƒ°ùªdG ô«Z äGAGôLEÓd

 Öàμe  ¿É«H  »a  IOQGƒ`̀dG  á°VƒaôªdG  äÉ£dÉ¨ªdGh  ,ø««æjôëÑdG
 »a  GôaÉ°S  ÓNóJ  πãªj  …ò``dGh  ,…ô£≤dG  »eƒμëdG  ∫É°üJ’G
 ,áæàØdG  çGó`̀ME’  ≈©°ùjh  ,øjôëÑdG  áμ∏ªªd  á«∏NGódG  ¿hDƒ°ûdG
 Ö©°ûdG  É¡H  ∂°ùªàj  »àdG  ,á«æWƒdG  Ió`̀Mƒ`̀dGh  ∞°üdG  ≥°Th

.RGõàYGh ôîa πμH ,ΩGhódG ≈∏Y »æjôëÑdG
 É©«ªL  ø`̀«`̀æ`̀WGƒ`̀ª`̀dG  øÄª£j  ¿CG  ÜGƒ``̀æ``̀dG  ¢ù∏ée  Oƒ```jh
 Iô°TÉÑe  »a  ,ΩÉ`̀à`̀dG  É¡ªYOh  ,áeƒμëdG  á©HÉàªH  Ωƒ≤«°S  ¬fCÉH
 ≈dEG  IOƒ©dÉH  ø«ÑZGôdG  ø«æWGƒªdG  AÓ`̀LEG  á£N  ò«ØæJ  ΩÉªJEGh
 äGAGô``LE’Gh  óYGƒ≤dG  ´ÉÑJG  ≈∏Y  ó«cCÉàdG  ™e  ,øjôëÑdG  áμ∏ªe
 π¶«°Sh  ,™«ªédG  áeÓ°Sh  áë°U  ßØëd  á`̀eRÓ`̀dG  ájRGôàM’G

.¿Éc ÉªæjCG -GóHCGh ÉªFGO- Éeôμeh GRõ©e »æjôëÑdG øWGƒªdG

ádhDƒ°ùªdG ô«Z ájô£≤dG äGAGô``LE’G ¢†aôjh AÓLE’G á£îH ó«°ûj ÜGƒædG ¢``ù∏ée
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 øe)  ¢†©ÑdG  πFÉ°SQh  ,É`̀fhQƒ`̀c  ¢Shô«a  AÉ`̀Hh  ô¡X  ¿CG  òæe  *
 ÜGôàbÉH  ∂`̀dP  §`̀HQ  øY  ∞bƒàJ  ’  (ø«°ü°üîàªdG  ¢ù«dh  ø«YóªdG
!Éæà∏ØZ øe Éæ¶bƒ«d AÉL πH ,§≤a πà≤«d äCÉj ºd ¬fCG øjócDƒe ,áYÉ°ùdG
 »a  âÑdG  hCG  ,iƒàØdG  áaÉ≤K  hCG  ≥M  É«°üî°T  ∂∏eCG  ’  áMGô°üH
 A’Dƒ¡d  ∫ƒ`̀bCG  øμdh  ,¢UÉ°üàN’G  …hP  ô«Z  É¡ª∏©j  ’  á«æjO  Qƒ`̀eCG
 â°ù«d  ¢SÉædG  ¿CG  ºgQÉÑàYG  »a  Gƒ©°†j  ¿CG  AGQB’G  √ò¡d  ø«LhôªdG
 ÜhôëdGh  ™∏¡dGh  Ö«gôàdGh  ∞jƒîàdG  øe  ójõe  ≈dEG  Ωƒ«dG  áLÉëH
 ,É«HƒØdG  áLQO  ≈dEG  ¢†©ÑdÉH  ∫ÉëdG  ¬«dEG  π°Uh  Ée  »Øμ«a  ,á«°ùØædG

.»©«ÑW πμ°ûH IÉ«ëdG á°SQÉªe øY ∞bƒàdGh
 GhôcòJh ,AÉª°ùdG »a øe ºμªMôj ¢VQC’G »a øe GƒªMQG AÉLôa
 ºcGhÉàa  ≈∏Y  ,OÉ©«ªdG  Ωƒj  »a  É°†jCG  ºàfCG  ¿ƒÑ°SÉëà°S  ºμfCG  Gó«L

.√òg
 ,á«°†≤dG  áæaCÉW  ¢Shô«ØdG  QÉ°ûàfG  ájGóH  ™e  ∫hÉ`̀M  ¢†©ÑdG  *
 áMÉWEÓd  AÉ`̀L  πH  ,ø«ª∏°ùªdG  Ö«°üj  ød  É`̀fhQƒ`̀c  ¿CG  ™«°ûj  ìGQh
 áeGó¡dG ájô°üæ©dG √QÉμaCG åH ’hÉëe ,(√ô¶f á¡Lh øe) øjôaÉμdÉH

.¢SÉædG ø«H
 ¥ôØj ºd AÉHƒdG ¿CG É«∏ªYh É«ª∏Y âÑK ¿CG ó©H A’Dƒg Qƒ©°T ƒg Éªa
 hCG ∂«dƒKÉc ø««ë«°ùªdG ø«Hh ,á©«°ûdG hCG áæ°ùdG øe ø«ª∏°ùªdG ø«H
 !?GƒØàNG iôMC’ÉH hCG !GƒÑgP øjCGh !?..hCG....hCG Oƒ¡j hCG ¢ùcPƒKQCG
 á©FÉ°ûd  êhQ  …òdG  ¢üî°ûdG  ∞«bƒJ  á«∏NGódG  IQGRh  âæ∏YCG  *
 º¡JÉLÉ«àMG AGô°T áYô°S ≈∏Y ¢SÉædG åMh ,á«æWƒdG áeÓ°ùdG ¢Vôa

.ÉfhQƒc áeRCG Qƒ£J ºYõH ,á«FGò¨dG
 ≈°Vôe  º`̀g  AÉ`̀Hƒ`̀dG  Gò`̀g  á``̀eRCG  ø`̀e  øjó«Øà°ùªdG  ô`̀ã`̀cCG  ∞°SCÓd
 åH  »a  º¡àdÉ°V  Ghó`̀Lh  øjòdGh  ,ºgôãcCG  Éeh  ,äÉYÉ°T’G  »Lhôe
 ∂dòd  ,áeƒª°ùªdG  ºgQÉÑNCG  ô°ûf  ∫ÓN  øe  ô°ûÑdG  ¢SƒØf  »a  ôYòdG

.º¡d ó«MƒdG ´OGôdG ƒg ¿ƒfÉ≤dG ≥«Ñ£J ≈≤Ñj
 CÉéd øe º¡æeh ∫Ó¨à°SG ™°ûHCG áeRC’G √òg Gƒ∏¨à°SG ¢SÉfCG ∑Éæg *

.É¡FÉØNEG hCG Égô«Zh ™∏°ùdGh äGô¡£ªdGh äÉeÉªμdG QÉ©°SCG ™aQ ≈dEG
 ?¢SÉædG  ÖFÉ°üe  AGQh  øe  íHôàdÉH  A’Dƒ`̀g  ô«ª°V  íª°ùj  ∞«c
 ób  GƒfÉc  GPEGh  ?≥«ªY  Ωƒ`̀f  »a  π©ØdÉH  ÜÉ`̀gò`̀dG  ¿ƒ©«£à°ùj  π`̀gh
 Iƒ≤dÉH É¡JOÉ©à°S’ ø«fGƒb ∑Éæ¡a á«fÉ°ùf’G »fÉ©e §°ùHCG øe GhOôéJ

 !!Éæ©ªàée ≈∏Y ádÉ©dG RÉ°ûædG áÄØdG √òg ≈∏Y ≥Ñ£J ¿CG ≈æªàf
 øª°†àªdG  2020  ΩÉ©d  4  º`̀bQ  º«ª©àdG  ΩÉ©dG  ÖFÉædG  Qó°UCG  *
 πc ™e º°SÉëdGh …QƒØdG πeÉ©àdÉH áeÉ©dG áHÉ«ædG AÉ°†YC’ ¬JÉ¡«LƒJ
 âæª°†J å«M ,ÉfhQƒc ¢Shô«ØH ≈°VôªdG ∫õY äGQGôb ∑É¡àfG Qƒ°U
 ø«ëd  ,ø«ØdÉîªdG  ≈∏Y  ájôÑédG  áeÉbE’G  ô«HGóJ  ¢Vôa  äÉ¡«LƒàdG

.Égò«ØæJ ¿Éª°V πØμj ÉªHh á«FÉ°†≤dG ΩÉμMC’G Qhó°U
 ¬à£dÉîe  ¿CG  Gó«L  º∏©j  …òdG  ΩOBG  »æÑdG  á«Yƒf  »g  Ée  …QOCG  ’
 áLQO ≈àMh πH ,Qô°†dGh iPC’G º¡d ÖÑ°ùJ ¿CG øμªªdG øe ¬dƒM øªd

!!?OQÉH ΩO πμHh ,∂dP π©a ≈∏Y πÑ≤ oj ∂dP ™eh ,äƒªdG
 ,á≤HÉ°ùdG Qƒ£°ùdG »a É¡«dEG Éæbô£J »àdG ô°ûÑdG øe äÉ«YƒædG ∂∏J
 Ióªd ¢ù«d ,º¡«∏Y ∫õ©dG ádÉM ¢Vôa ¿ƒ≤ëà°ùj ôeC’G á≤«≤M »a ºg
 ióe ∫õ©dG πH ,¬H ø«HÉ°üªdG hCG ¢Shô«ØdG »∏eÉëd çóëj Éªc IOóëe
 ≈àYCG  Qhô°T ô«ãμH ¥ƒØJ »àdG ºgQhô°T øe ¢ü∏îà∏d ∂dPh ,IÉ«ëdG

!!äÉ°Shô«ØdG

halakamal99@hotmail.comøjódG ∫Éªc ádÉg

 ¿ƒ≤ëà°ùj A’Dƒg
IÉ«ëdG ióe ∫õ©dG

 ø«°ùëdGóÑY ï«°ûdG øH »∏Y ócCG
 á`̀¶`̀aÉ`̀ë`̀ª`̀dG ß``̀aÉ``̀ë``̀e Qƒ`̀ Ø`̀ °`̀ü`̀©`̀ dG
 äÉ`̀jó`̀ë`̀à`̀dG  π`̀jƒ`̀ë`̀J  ¿CG  á«dÉª°ûdG
 Ö∏£àj  ìÉéf  ¢ü°übh  ¢Uôa  ≈`̀dEG
 ≈dEG Égƒæe ,™«ªédG ∞JÉμJh ¿hÉ©J
 á«ªdÉ©dG  áë°üdG  áª¶æe  äÉÑ∏£àe
 ,á«ë°U  á`̀æ`̀jó`̀e  »`̀dÉ`̀Y  OÉ`̀ª`̀à`̀YG  »`̀a
 á«dÉª°ûdG  á¶aÉëªdG  OÉªàY’  Gó«¡ªJ

.á«ë°üdG
 OGó`̀©`̀ à`̀ °`̀ S’G ∫Ó```̀N ∂```̀ dP AÉ```̀L
 ø`̀e á``̀«``̀fÉ``̀ã``̀dG á`̀î`̀ °`̀ ù`̀ æ`̀ dG ¥Ó``````̀WE’
 …óëJ{h  zô`̀Ñ`̀cC’G  í`̀HGô`̀dG{  èeÉfôH
 ø`̀«`̀cQÉ`̀°`̀û`̀e 10````̀ d zô`̀μ`̀ °`̀ù`̀dG ∫hÉ``̀æ``̀J
 ¿ó`̀e »`̀bÉ`̀H ø`̀e º`̀¡`̀∏`̀ã`̀eh »`̀dÉ`̀Y ø`̀e
 øe …ò``````dGh ,á``¶``aÉ``ë``ª``dG iô`````bh
 ΩOÉ≤dG  πjôHCG  7  »a  ¬bÓWEG  ™bƒàªdG
 ,»ªdÉ©dG  áë°üdG  Ωƒ``̀j  áÑ°SÉæªH
 ≈Ø°ûà°ùe  ™e  ácGô°ûdGh  ¿hÉ©àdÉH
 AÉbó°UCG  á«©ªLh  øjôëÑdG  ∫É`̀jhQ
 ™`̀°`̀Vƒ`̀dG ™``̀e É`̀«`̀°`̀TÉ`̀ª`̀Jh ,á`̀ë`̀°`̀ü`̀dG
 É≤«≤ëJh  ,ø```gGô```dG  »`̀FÉ`̀æ`̀ã`̀à`̀°`̀S’G
 ¥ÉØJ’G  ºJ  ó≤a  ,»YÉªàL’G  óYÉÑà∏d
 èeÉfôÑdG  ò«ØæJ  ≈∏Y  AÉcô°ûdG  ™`̀e
 ,º¡Jƒ«H  øe  ø«cQÉ°ûª∏d  …óëàdGh

 øe  ô`̀Ñ`̀cC’G  í`̀HGô`̀dG  QÉ©°ûd  áªLôJ

 ôÑY ø«cQÉ°ûªdG ÜQÉéJ π≤fh ,∂à«H

 øe »`̀YÉ`̀ª`̀à`̀L’G π`̀°`̀UGƒ`̀à`̀dG äGƒ`̀æ`̀b

.èeÉfôÑdG øe IóFÉØdG º«ª©J πLCG

 ™e  ™ªàLG  ób  ßaÉëªdG  ¿É`̀ch

 ¢ù∏éªdG  ƒ°†Y  …ô``̀gGƒ``̀L  ó`̀ª`̀MCG

 ¢ù∏ée ¢ù«FQ á¶aÉëªdÉH »≤«°ùæàdG

 ,øjôëÑdG  ∫É``jhQ  ≈Ø°ûà°ùe  IQGOEG

 ≥«°ùæàdGh  ¿hÉ©àdG  á«dBG  åëH  ºJh

 ≈∏Y  ¥É``̀Ø``̀J’Gh  ,á`̀«`̀fÉ`̀ã`̀dG  áî°ùæ∏d

 »Ñ£dG  ¢üëØdG  ó`̀«`̀YGƒ`̀e  ≥«°ùæJ

 á∏àch  ¿Rh  ¢`̀SÉ`̀«`̀bh  …ô`̀Ñ`̀î`̀ª`̀dGh

 ø«∏é°ùªdG 20``dG ø«cQÉ°ûªdG ΩÉ°ùLCG

 ¢ü«°üîJ ºJ ¬fCG Éª∏Y ,ø«°ùæédG øe

 É¡àª«b  RhÉéàJ  ø«ëHGô∏d  õFGƒL  8

.QÉæjO ±’BG 3

 ≈Ø°ûà°ùe  ¿CG  ôcòdÉH  ôjóédG

 πc  »a  Éμjô°T  ó©j  øjôëÑdG  ∫É`̀jhQ

 Ωó≤jh ,á¶aÉëªdG äÉ«dÉ©ah á£°ûfCG

 »a  á«LÓY  á`̀jÉ`̀YQh  á«ÑW  äÉeóN

 .áμ∏ªªdÉH Iô°ûàæªdG ¬Yhôa

 í````HGô````dG è```̀ eÉ```̀ fô```̀ H ò``̀ Ø``̀ æ``̀ J á``̀ «``̀ dÉ``̀ ª``̀ °``̀ û``̀ dG
∫RÉ``̀ æ``̀ ª``̀ dG ø```̀ e ô``̀μ``̀°``̀ù``̀dG …ó```̀ ë```̀ Jh ô````̀Ñ````̀cC’G

 ¥ƒ≤ëd  áeÉæªdG  õ`̀cô`̀e  Qó`̀ °`̀UCG
 πNóàdG  ¬«a  ôμæà°ùj  É kfÉ«H  ¿É°ùfE’G
 á`̀«`̀∏`̀ë`̀ª`̀dG ¿hDƒ``̀°``̀û``̀ dG »``̀a …ô``£``≤``dG
 ¢ù««°ùJ  ádhÉëeh  øjôëÑdG  áμ∏ªªd
 »`̀a ø`̀«`̀«`̀æ`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀ dG AÓ``````̀LEG §``̀£``̀N
 »àdG  á`̀«`̀eÓ`̀YE’G  áªé¡dGh  ,êQÉ`̀î`̀dG
 ∞°üdG  ≥°T  ádhÉëªd  ô£b  ÉgôjóJ
 ∫ƒM ΩÉ©dG …CGôdG Ö«dCÉJh »æjôëÑdG
 AÓ``̀LEG  »`̀a  ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  áμ∏ªe  Oƒ`̀¡`̀L
 øjôëÑdG  ±Gó¡à°SGh  ,ø«æWGƒªdG
 ¢UôØdG  ∫Ó¨à°SGh  ôªà°ùe  πμ°ûH
 …òdG  »ªdÉ©dG  ™°Vƒ∏d  IÉYGôe  ¿hO

 ø«æWGƒªdG  ájÉªëd  ∫hó`̀ dG  ¬«a  ôªJ
 QÉ°ûàfG  øe  É¡°VQCG  ≈∏Y  ø«ª«≤ªdGh
 ô£b  Ö©dh  ,É`̀fhQƒ`̀c  ¢Shô«a  AÉ`̀Hh

.∞∏ªdG Gòg »a ø«°ûeh å«ÑN Qhód
 áeÉæªdG  õ`̀cô`̀e  ¢`̀ù`̀«`̀FQ  â`̀ dÉ`̀ bh
 »¶∏dG ÉæjO á«eÉëªdG ¿É°ùfE’G ¥ƒ≤ëd
 É¡JÉ«dhDƒ°ùªH  â`̀eÉ`̀b  øjôëÑdG  ¿CG
 ø`̀«`̀«`̀æ`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG IOƒ``̀©``̀ d ≥`̀«`̀°`̀ù`̀æ`̀à`̀dÉ`̀H
 πμ°ûH  πª©Jh  ¿Gô```̀jEG  »`̀a  á`̀°`̀UÉ`̀Nh
 ¿Gô«£dG äÉcô°T ™e ≥aGƒà∏d ôªà°ùe
 ´É°VhC’G  ¿CG  ’EG  º¡FÓLE’  á°UÉîdG
 ±ƒîàdGh  äGQÉ£ªdG  ≥∏Zh  á«ªdÉ©dG

 ÖÑ°ùàj  ÉfhQƒc  ¢Shô«a  QÉ°ûàfG  øe
 ,äÓMôdG  ¢†©H  π«LCÉJ  hCG  ô«NCÉàH
 OƒLƒH  øjôëÑdG  ¬æY  â`̀æ`̀∏`̀YCG  É`̀ eh
 ´ƒÑ°SCG  π`̀c  ø«Jôe  º`̀¡`̀FÓ`̀LE’  á£N
 áeÉ©dG  áë°üdG  ™`̀°`̀Vh  IÉ`̀YGô`̀e  ™`̀e
 øY º`̀æ`̀Jh á`̀ª`̀¡`̀e á`̀dCÉ`̀°`̀ù`̀e »`̀ ∏`̀NGó`̀ dG
 Ö∏£àj ’ á∏°UGƒàe á«eƒμM á©HÉàe
 ¿hDƒ°ûdG  »a  »LQÉN  πNóJ  …CG  É¡«a
 âëJ  ôªJCÉj  øeh  ô£b  øe  á«∏NGódG

.øjôëÑdG IQƒ°U ¬jƒ°ûàd É¡dGƒeCG
 ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  ¿CG  »`̀¶`̀∏`̀dG  äô````̀cPh
 á`̀jÉ`̀ª`̀M »``̀a Iô`̀«`̀Ñ`̀c Oƒ`̀¡`̀é`̀H â``eÉ``b

 É¡«°VGQCG ≈∏Y ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒªdG
 Ωó©H  ¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤M ÇOÉÑe âYGQh
 ¢VQCG ≈∏Y ¢û«©j Oôa …CG øY É¡«∏îJ
 ,ø«æWGƒªdG  ô«Z  øe  ≈àM  øjôëÑdG
 »a ø`̀«`̀«`̀æ`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG ø``̀Y ¿Gƒ``̀à``̀J º```dh
 É¡Ñ©°T  ¢Vô©J  ô£b  Éªæ«H  êQÉ`̀î`̀dG
 AÉ``̀Hh QÉ`̀°`̀û`̀à`̀f’ É`̀¡`̀jó`̀d ø`̀«`̀ª`̀«`̀≤`̀ª`̀dGh
 ’Éée É¡ëàa ÖÑ°ùH ÉfhQƒc ¢Shô«a
 ΩGõ`̀à`̀d’G  Ωó``̀Yh  ¿Gô```̀jEG  ™`̀e  Gô°TÉÑe
 ,¿Gô`̀«`̀£`̀dG  äÓ``̀MQ  ∞`̀bƒ`̀H  É¡fÓYEÉH
 ≈`̀dEG  ø««æjôëÑdG  ∫ƒ`̀°`̀Uh  π`̀«`̀dó`̀dGh
 ¿hO äÉ«°ùæédG øe Égô«Zh áMhódG

 hCG  ¿Gô`̀jEG  »a  AGƒ°S  á≤Ñ°ùe  ¢Uƒëa
 äó©J  ô£b  ¿CG  ó`̀cDƒ`̀j  Éªe  á`̀Mhó`̀ dG
 ¢Shô«ØdG  ∫É`̀NOEÉ`̀H  É¡Ñ©°T  ≥M  ≈∏Y
 RGô`̀ à`̀M’G ≈``̀dG â`̀ª`̀J ’ äGAGô```LEÉ```H
 πNóàJ  ’  ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  ø`̀μ`̀ dh  á∏°üH
 ≥∏©àj  ¿É`̀c  GPEG  ’G  ÖfÉédG  Gò`̀g  »a
 ≈`̀dEG  ø««æjôëÑdG  π≤f  »`̀a  É¡∏NóàH
 ’h  ,§≤°ùe  QÉ£ªH  G kQhô``̀e  ÉgQÉ£e
 É¡à©WÉ≤e ó©H …ô£≤dG ¿CÉ°ûdG É¡«æ©j
 »a  É¡°SôªJh  ÜÉgQEÓd  É¡ªYO  ÖÑ°ùH
 É¡«°VGQCG  ≈`̀dEGh  øe  ø««HÉgQE’G  π≤f

 .ΩÉàNC’Gh ôØ°ùdG ¥GQhCÉH ÖYÓàdGh

zÉfhQƒc{ ∞∏e ¢ù««°ùJh ∞°üdG ≥°T ádhÉëªd ΩÉJ ¢†aQ

øjôëÑdG ¿hDƒ°T »a ø«°ûªdG …ô£≤dG πNóàdG ôμæà°ùj ¿É°ùfE’G ¥ƒ≤ëd áeÉæªdG õcôe

.»¶∏dG ÉæjO |

 ádhòÑªdG Oƒ¡é∏d  G kQGôªà°SG
 áëaÉμªd á«æWƒdG á∏ªëdG øª°V
-COVID) ÉfhQƒc ¢Shô«a

 áë°üdG  IQGRh  â`̀æ`̀∏`̀YCG  ,(19
 øe Oó©d á«fGó«e äGQÉjõH É¡eÉ«b
 â∏ª°T  øjôëÑdG  áμ∏ªe  ≥WÉæe
 zøjôëÑdG  ÜÉH{  áeÉæªdG  á≤£æe
 ≈`̀ dEG  ,ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  IQO  á`̀≤`̀£`̀æ`̀eh
 ≈∏Y  á`̀©`̀bGƒ`̀dG  á≤£æªdG  Ö`̀fÉ`̀L
 øª°†àJ  å«M  ,™`̀jó`̀Ñ`̀dG  ´QÉ`̀°`̀T
 äÉ°Uƒëa AGôLEG äGQÉjõdG √òg
 øY  á«FGƒ°ûY  äÉæ«©d  ájôÑàîe
 á∏≤æàªdG ¢üëØdG äGóMh ≥jôW
 á«Ñ£dG  ô«jÉ©ªdG  ≥ah  Iõ¡éªdG
 õjõ©J  »a  º¡°ùj  ÉªH  Ióªà©ªdG
 óëdGh  ™«ªédG  áeÓ°Sh  áë°U
 É`̀fhQƒ`̀c ¢`̀Shô`̀«`̀a QÉ`̀°`̀û`̀à`̀fG ø`̀e

.(19-COVID)
 áë°üdG  IQGRh  âë°VhCGh
 ¢üàîªdG  »`̀Ñ`̀£`̀dG  ≥`̀jô`̀Ø`̀dG  ¿CG
 »a ø`̀«`̀Yƒ`̀£`̀à`̀ª`̀dG á`̀cQÉ`̀°`̀û`̀ª`̀H-
 á`̀ë`̀aÉ`̀μ`̀ª`̀d á`̀ «`̀ æ`̀Wƒ`̀ dG á`̀∏`̀ª`̀ë`̀dG
 á∏ªM  ô°TÉH  -É`̀fhQƒ`̀c  ¢Shô«a
 á«FGƒ°ûY  äÉæ«Y  ò`̀NC’  áª¶æe

 …hP  ¢UÉî°TC’Gh  ø°ùdG  QÉÑμd
 É``̀fhQƒ``̀c ¢`̀Shô`̀«`̀Ø`̀ d á`̀«`̀∏`̀HÉ`̀≤`̀ dG
 »a á`̀jô`̀Ñ`̀à`̀î`̀ª`̀dG äÉ`̀°`̀Uƒ`̀ë`̀Ø`̀∏`̀d
 á`̀∏`̀≤`̀æ`̀à`̀ª`̀dG ¢`̀ü`̀ë`̀Ø`̀dG äGó`````̀Mh
 äÓëe ÜÉ`̀ë`̀°`̀UCG  Ö`̀fÉ`̀L  ≈```̀dEG
 ä’É``̀≤``̀Ñ``̀dGh â``̀cQÉ``̀eô``̀Ñ``̀jÉ``̀¡``̀dG
 õ```̀HÉ```̀î```̀ª```̀dGh äGOGô`````````̀Ñ`````````̀dGh
 É`̀ kXÉ`̀Ø`̀M ∂```̀dPh ,äÉ`̀«`̀dó`̀«`̀°`̀ü`̀dGh
 º¡JÓFÉY áeÓ°Sh º¡àeÓ°S ≈∏Y
 ,ø«ª«≤ªdGh  ø«æWGƒªdG  áaÉch
 äGAGô```̀LE’G  ójóëJ  ºà«°S  Éªc
 kAÉæH  á≤£æe  πμd  á`̀jRGô`̀à`̀M’G
 IQGRh äGô°TDƒeh äÉ«£©e ≈∏Y

.áë°üdG
 ≈dEG áë°üdG IQGRh äQÉ°TCGh
 IQGRh  ™e  ôªà°ùe  ≥«°ùæàdG  ¿CG
 áeÉ©dG  IQGOE’G  ôÑY  á«∏NGódG
 äÉ«∏ª©H  ΩÉ«≤∏d  »fóªdG  ´Éaó∏d
 √ò`̀g ¢`̀†`̀©`̀Ñ`̀d º`̀«`̀≤`̀©`̀Jh ô`̀«`̀¡`̀£`̀J
 ºFÉb  ¿hÉ©àdG  ¿CG  Éªc  ,≥WÉæªdG
 ™ªàéªdG áeóN áWô°T OGôaCG ™e
 ø«æWGƒªdG  ΩGõ`̀à`̀dG  ø`̀e  ócCÉà∏d
 äÉ`̀ª`̀ «`̀ ∏`̀ ©`̀ à`̀ dÉ`̀ H ø``̀«``̀ª``̀«``̀≤``̀ª``̀dGh
 »a ™`̀ª`̀é`̀à`̀dG ™`̀æ`̀ª`̀c IQOÉ``̀°``̀ü``̀dG

 øjOÉ«ªdGh  ´QGƒ`̀°`̀û`̀dGh  ¥ô£dG
 äÉ``gõ``æ``à``ª``dGh Å``̀WGƒ``̀ °``̀û``̀ dGh
 ôãcC’ áeÉ©dG øcÉeC’G øe Égô«Zh
 ´ÉÑJGh  ,¢UÉî°TCG  á°ùªN  ø`̀e
 ÉªH  »YÉªàL’G  óYÉÑàdG  ô«HGóJ

.™«ªédG áeÓ°Sh áë°U ßØëj
 IQGRh  äó```̀cCG  ,É¡à¡L  ø`̀e
 áWô°T  ácQÉ°ûe  ¿CG  á`̀«`̀∏`̀NGó`̀dG
 √ò``̀g »```̀ a ™``̀ª``̀à``̀é``̀ª``̀dG á```̀eó```̀N
 »`̀JCÉ`̀ J á`̀ «`̀ fGó`̀ «`̀ª`̀ dG äGQÉ````jõ````dG
 á`̀«`̀æ`̀eC’G É`̀¡`̀JÉ`̀Ñ`̀LGh QÉ````̀WEG »``̀a
 áaOÉ¡dG  á`̀jƒ`̀Yƒ`̀à`̀dG  É`̀gOƒ`̀¡`̀Lh
 á`̀eÉ`̀©`̀dG á`̀eÓ`̀°`̀ù`̀dG õ`̀jõ`̀©`̀J ≈```̀dEG
 á«YƒJ  ∫Ó`̀N ø`̀e  ºàj  É`̀e  ƒ`̀gh
 ™ªàéªdG äÉÄa ∞∏àîe ∞«≤ãJh
 ócCÉàdGh ø«ª«≤eh ø«æWGƒe øe
 äÉª«∏©àdG  áaÉμH  º¡eGõàdG  øe
 øe IQOÉ``̀°``̀ü``̀dG äGOÉ````̀ °````̀ TQE’Gh
 ≈dEG  Iô«°ûe  ,á«æ©ªdG  äÉ¡édG
 ™ªàéªdG áeóN áWô°T OGôaCG ¿CG
 ø`̀e ó``̀cCÉ``̀ à``̀ dG »```̀a ¿hô`̀ª`̀ à`̀ °`̀ ù`̀ e
 ø«ª«≤ªdGh  ø«æWGƒªdG  ´É`̀Ñ`̀JG
 á```̀ jRGô```̀ à```̀M’G äGAGô```````̀LEÓ```````̀d
 á`̀eRÓ`̀dG á`̀«`̀FÉ`̀bƒ`̀dG ô`̀«`̀HGó`̀à`̀dGh

 óæY ∫õ``̀æ``̀ª``̀dG  ø``̀ e  êhô``̀î``̀dÉ``̀c

 É¡æ«H øe »àdGh §≤a IQhô°†dG

 äÉ`̀LÉ`̀«`̀à`̀M’G »`̀∏`̀Y ∫ƒ`̀°`̀ü`̀ë`̀dG

 Ωó`̀Yh  ,á`̀jQhô`̀°`̀†`̀dG  á«°û«©ªdG

 ΩÉ```̀eCG  ¢`̀Sƒ`̀∏`̀é`̀dG  hCG  ™`̀ª`̀é`̀à`̀dG

 áeÉ©dG  äÉbô£dG  »`̀ah  ∫RÉæªdG

 AÉ``æ``KCG QÉ``̀Ñ``̀à``̀Y’G »``̀a ò`````̀NC’Gh

 äÉbô£dG  »a  á°VÉjôdG  á°SQÉªe

 hCG …Oôa πμ°ûH ¿ƒμJ ¿CG áeÉ©dG

 áaÉ°ùe  ∑ôJ  IÉYGôe  ™e  ,»FÉæK

 Ö`̀fÉ`̀é`̀H OGô```````aC’G ø`̀«`̀ H á`̀ «`̀ aÉ`̀c

 AÉæKCG á«FÉbƒdG ô«HGóàdÉH ΩGõàd’G

 á«YÉªàL’Gh  á«∏FÉ©dG  äGAÉ≤∏dG

 »YÉªàL’G  óYÉÑàdG  äÉª«∏©Jh

 ¢UôëdGh QÉ¶àf’G ±ƒØ°U »a

 øY  π`̀≤`̀J  ’)  áaÉ°ùe  ∑ô``̀J  ≈`̀∏`̀Y

 øcÉeCGh ¥ƒ°ùàdG õcGôe »a (ôàe

.áeÉ©dG äÉeóîdG

..á«fGó«e äGQÉjR ∫ÓN á«∏NGódG ™e ¿hÉ©àdÉH

™ªàéªdG á``eÓ°Sh áë°U õjõ©àd á``Ø∏àîe ≥WÉæe ø``e á«FGƒ°ûY äÉ``æ«Y ò``NCÉJ zá``ë°üdG{

 ∫ÉªYCÉH  ºFÉ≤dG  QGƒ°S ìÉÑ°U óªM Ö«≤ædG  ócCG
 IQGOE’É````H  ô`̀jƒ`̀£`̀à`̀dGh  §«£îàdG  áÑ©°T  ¢`̀ù`̀«`̀FQ
 øe  ¬«LƒàH  ,IQGOE’G  ¿CG  »fóªdG  ´Éaó∏d  áeÉ©dG
 ΩÉ©dG  ø`̀eC’G  ¢ù«FQ  øe  á©HÉàeh  á«∏NGódG  ô`̀jRh
 ,á«æ©ªdG  äÉ¡édG  πc  ™e  ≥«°ùæàdGh  ¿hÉ©àdÉHh
 QÉ°ûàfG  øe  óë∏d  á«bÉÑà°SG  á£N  äó`̀YCG  ób  âfÉc
 »a ádÉM ∫hCG ±É°ûàcG πÑb ∂dPh ,ÉfhQƒc ¢Shô«a
 áKÓK ≈∏Y äõμJQG  á£îdG  ¿CG  É kë°Vƒe ,øjôëÑdG
 ájõgÉédG  iƒà°ùe  ™`̀aQ  »`̀gh  ,á«°ù«FQ  QhÉëe
 äGhOC’Gh  ájô°ûÑdG  Iƒ`̀≤`̀dG  å«M  ø`̀e  á«fGó«ªdG
 OGóYG  »fÉãdG  QƒëªdGh  ∂dòH  á°UÉîdG  äGó©ªdGh
 áØ∏àîªdG äÉYÉ£≤dGh ø«Yƒ£àª∏d  á«ÑjQóJ èeGôH

 …RGôàM’G  ô«¡£àdG  äÉ«∏ªY  »a  ácQÉ°ûªdG  ≈∏Y
 ådÉãdG  QƒëªdGh  áμ∏ªªdÉH  ≥WÉæªdG  ∞∏àîe  »a
 Gòg  ôWÉîªH  …ƒYƒàdGh  »Ø«≤ãàdG  QhódG  ∞«ãμJ

.¬æe ájÉbƒdG ¥ôWh ¢VôªdG
 øe  ¥ôa  ¢ù«°SCÉJh  OGóYEG  ºJ  ¬fCG  ≈dEG  QÉ°TCGh 
 ô«¡£àdG  äÉ«∏ª©H  Ωƒ≤J  ¢UÉîdGh  ΩÉ©dG  ´É£≤dG
 ¥ôa ¢ù«°SCÉJh ÖjQóJ ≈dEG  áaÉ°VE’ÉH É¡JBÉ°ûæe »a
 Éªæ«H  ,á«aGôàM’G  ô«¡£àdG  äÉ«∏ª©H  Ωƒ≤J  iôNCG
 ¥ôa  õ«¡éJ  ≈∏Y  OGóYE’Gh  ∞«≤ãàdG  Qƒëe  õμJôj
 »a  »fóªdG  ´ÉaódG  ¥ôa  ófÉ°ùJh  ºYóàd  á«Yƒ£J

.§≤a …RGôàM’G ô«¡£àdG äÉ«∏ª©H ΩÉ«≤dG
 ¥Ó£fG øe ≈dhC’G äÉYÉ°ùdG òæe ¬fCG ±É°VCGh 

 áHÉéà°SÓd ø«æWGƒªdG ±’BG óaGƒJ ´ƒ£àdG á°üæe
 º¡©jRƒJ  ºK  º¡ÑjQóJ  ºJh  ,»fGó«ªdG  ≥«Ñ£àdGh
 »fóªdG  ´ÉaódG  ¿CG  ≈`̀dEG  Égƒæe  ,äÉ¶aÉëªdG  ≈∏Y
 784 ƒëf º¶fh ô«¡£J á«∏ªY 5618 »dGƒëH ΩÉb
 ádhódG  äÉYÉ£b øe 256 ÖjQóàH  ΩÉbh Iô°VÉëe

.ÉYƒ£àe 457h áØ∏àîªdG
 §«£îàdG áÑ©°T ¢ù«FQ ∫ÉªYCÉH ºFÉ≤dG QÉ°TCGh 
 ≈`̀dEG  »fóªdG  ´Éaó∏d  áeÉ©dG  IQGOE’É```̀H  ôjƒ£àdGh
 ΩÉ«≤∏d á«æ©ªdG äÉ¡édG øe ô«Ñc OóY ™e ≥«°ùæàdG
 »YÉªL πªY ≈dEG êÉàëJ äÉeRC’G ¿EG PEG ,ÉgQGhOCÉH
 êhôî∏d  á«©ªàéªdG  Oƒ¡édG  πc  ôaÉ°†Jh  ≥°ùæe

.¿B’G ÉgógÉ°ûf »àdG äGAGôLE’ÉH

:»fóªdG ´ÉaódG

 ô`̀«`̀¡`̀£`̀J  á``«``∏``ª``Y  5618  »````dGƒ````M  ò``«``Ø``æ``J
É``̀fhQƒ``̀c ø``̀ e ó`̀ë`̀ ∏`̀ d QhÉ``̀ ë``̀ e á``̀KÓ``̀K ø``̀ e á``̀£``̀Nh
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ó«ªëŸG ó«ª

:ô£°ùdG ∫hCG 
 ,Iô«¨°üdG ™jQÉ°ûªdGh äÓëªdG ÜÉë°UCG  ¢†©H
 ™bGƒªdGh  äÉHÉ°ùëdG  ÜÉë°UCG  Ωƒ≤j  ¿CÉ`̀H  GƒMôàbG
 äÉfÓYE’G  QÉ©°SCG  ¢†«ØîJ  »a  IQOÉÑª∏d  á«fhôàμdE’G
 ÜÉÑ°ûdG ™jQÉ°ûªd ÉªYO ,º¡JÉHÉ°ùM »a Éfƒ©°†j »àdG

 .»©ªàéªdG Qhó∏d ÉfÉ«Hh ,ø«æWGƒªdGh

:§≤a º∏©∏d 
 É¡H Ωƒ≤J »àdG ,á«fÉéªdG äÉÑ∏£dG π«°UƒJ áeóN
 ™«é°ûJ πLCG øe ôLÉàªdGh ºYÉ£ªdG øe ójó©dG Ωƒ«dG
 âfÉc π«°UƒàdG Ωƒ°SQ ¿CG ócDƒj ,AGô°ûdG ≈∏Y ¢SÉædG
 ..¢SÉædG  ≈∏Y  IóFGR  Ωƒ°SQh  zá≤ëà°ùe  ô«Z  ájÉÑL{
 ÉfÉée  π«°UƒàdG  áeóN  á≤£æªdG  ∫hO  »a  ¿CÉ`̀H  Éª∏Y

 .¢SÉ°SC’G øe

:zÉfhQƒc{ ¢Shô«ØH ÜÉ°üe ..ó°SÉa ΩÓYEG
 ,¿Gô``̀jEGh ,(»`̀°`̀S »`̀H »`̀ H)h ,ô£b ΩÓ``̀YEG â`̀Ñ`̀KCG
 ÜÉ°üeh ó°SÉa ΩÓYEG º¡fCG ,É¡æe áeƒYóªdG ôHÉæªdGh
 ,πLÉ©dG  êÓ©dG  ≈`̀dEG  áLÉëHh  ,É`̀fhQƒ`̀c  ¢Shô«ØH
 ,á«æjôëÑdG  ìÉéædG  á°üb  ¬jƒ°ûJ  ádhÉëe  ¿CG  ∂dP
 ádÉëdG  âØ°ûc  ,á`̀«`̀æ`̀Wƒ`̀dGh  á`̀«`̀fÉ`̀°`̀ù`̀fE’G  Oƒ`̀¡`̀é`̀dGh
 áμ∏ªe º°SG ¿CGh ,A’Dƒg É¡«dEG π°Uh »àdG ájhÉ°SCÉªdG
.ôgódG ióe ≈∏Y zÉ«Hƒa{h Ió≤Y º¡d πμ°ûj øjôëÑdG

 ≥«°ùæàdGh  ,øjôëÑdG  ó°V  á`̀«`̀eÓ`̀YE’G  Üô`̀ë`̀dG
 ¿Gô¡W  ™e  áMhódG  ¬Jó≤Y  …òdG  …ó«μdG  Ö«JôàdGh
 èeGôHh á«eÓYEG á∏ªM ø°Th ,z»°S »H »H{`dG IÉæbh
 ’h  ,ÉWÉÑàYG  äCÉ`̀ j  º`̀d  ,ó``̀MGh  â«bƒJ  »`̀a  á`̀jQGƒ`̀M
 ,ø«©e â«bƒJ »a òØfh ,π«d  »a ôHO  ¬æμdh ,áaó°U
 ,∞∏e  øe  ôãcCÉH  øjôëÑdG  áμ∏ªe  ∫É¨°TE’  ádhÉëeh
 ÉfhQƒc  áeRCG  IQGOEG  »a  óªëdG  ¬∏dh  âæμªJ  ¿CG  ó©H
 ¿Gô`̀¡`̀Wh á`̀Mhó`̀dG ø`̀e π`̀°`̀†`̀aCG ,õ`̀«`̀ª`̀Jh ìÉ`̀é`̀f πμH

.¿óæd áª°UÉ©dG ≈àMh
 áMÉ°ùdG »a â∏WCG Éªæ«M óMCG Üô¨à°ùj º∏a ∂dòd
 ¿CG  ó©H  ,ójóL  øe  áÑFÉîdGh  áÑ«ÄμdG  √ƒLƒdG  äGP
 âHÉZ  ºK  ,2011  çGó`̀MCG  ΩÉ`̀jCG  øé©Jh  ∑ƒ∏J  âfÉc
 Ωƒ«dG äOÉYh ,AÉØîdG »a øWƒdG ó°V πª©J äCGóHh

.IôLCÉà°ùªdG áëFÉædÉc ,iôNCG Iôe
 ¿CG  Gƒª¡Øjh  Gƒª∏©j  ø`̀ dh  º`̀d  ,É©«ªL  A’Dƒ``̀g
 óbh ,äGAGô`̀LEG  ¢†©H ≈∏Y zº£∏ëàj{  ób  »æjôëÑdG
 ºàj ¿CÉH πÑ≤j ød ¬æμdh ,äÉ¶MÓe ¢†©H ≈dEG ô«°ûj
 »©°ùdGh ,√RƒeQ øe π«ædGh ,¬æWh øeCÉH  ¢SÉ°ùªdG

 ∞°üdG  ≥`̀°`̀Th  ,¬Ñ©°T  ø`̀«`̀H  á`̀æ`̀à`̀Ø`̀dGh  á`̀bô`̀Ø`̀dG  å`̀Ñ`̀d
 πÑ≤j  ’  AGôªM  •ƒ£N  √ò`̀g  ..á«æWƒdG  Ió`̀Mƒ`̀dGh
 ÉgRhÉéJ  ºàj  ¿CÉ`̀H  ¢ü∏îªdG  »æjôëÑdG  øWGƒªdG
 øWGƒªdG  ó`̀Lh  Éªæ«ëa  ∂dòd  ..É¡æe  ÜGô`̀à`̀b’G  hCG
 äÉ¡édGh  ∫hó`̀dG  ∂∏J  ∫Ó¨à°SG  ádhÉëe  »æjôëÑdG
 ¿Éc  ,»æjôëÑdG  »∏NGódG  ¿CÉ°ûdG  »a  Qƒ``eCG  ¢†©H
 äGAGôLE’G ¢†aôH ,πLÉ©dGh ΩRÉëdGh º°SÉëdG OôdG
 äÉ°SQÉªªdG  á````̀fGOEGh  ,á`̀dhDƒ`̀°`̀ù`̀ª`̀dG  ô`̀«`̀Z  á`̀jô`̀£`̀≤`̀dG
 ,z»°S  »H  »H{`dG  IÉæb  èeÉfôH  QÉμæà°SGh  ,á«fGôjE’G
 ó°V  á`̀«`̀dÉ`̀à`̀dGh  á`̀eOÉ`̀≤`̀dG  è`̀eGô`̀Ñ`̀dG  á∏°ù∏°S  ∞°ûch

.øjôëÑdG
 áÑëe  ø«≤«dG  º∏Y  º∏©j  »æjôëH  ø`̀WGƒ`̀e  π`̀c
 πc  äô`̀î`̀°`̀S  ó`̀b  ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  áμ∏ªe  ¿CGh  ,¬``̀d  ¬`̀æ`̀Wh
 ø«æWGƒªdG  áeÓ°Sh  áë°U  π``̀LCG  ø`̀e  É¡JÉ«fÉμeEG
 √ÉYQh ¬∏dG ¬¶ØM ióØªdG ∂∏ªdG ádÓLh ,ø«ª«≤ªdGh
 Oƒ≤j  ó¡©dG  »`̀dh  ƒª°Sh  ,ø«æWGƒªdG  ºYóH  ¬Lƒj
 ºZôdG  ≈∏Y  AGQRƒ`̀dG  ¢ù«FQ  ƒª°Sh  ,øjôëÑdG  ≥jôa
 É«eƒj  ócDƒj  ¬fEÉa  ,ΩÉ`̀jCG  òæe  øWƒdG  ≈dEG  ¬JOƒY  øe
 ¿CGh ,¬àeGôc ßØMh »æjôëÑdG øWGƒªdG áeÓ°S ≈∏Y
 øWGƒe ô``NBG  IOƒ``Y  ≈àM ∫É`̀H  É¡d  CGó`̀¡`̀j  ø`̀d  á`̀dhó`̀dG

.êQÉîdG øe »æjôëH
 »H  »H{`dGh  ¿Gô`̀jEGh  ô£b  ΩÓ`̀YEG  º∏©à«°S  ≈àªa
 Égóéf  »àdG  Ió«°TôdG  ¬JOÉ«b  √òg  øWh  ¿CG  ..z»°S
 ¿CG  øWGƒe …C’ ∞«c ..ÉªFGO  á«eÉeC’G  ±ƒØ°üdG  »a

 ??..É¡FGóYCG ™e CÉWGƒàj hCG É¡fƒîj

:áÑLGh á¶MÓe 
 ,ô«¡°Th ô«Ñc ,á©jô°ùdG äÉÑLƒ∏d  »ÑæLCG  º©£e
 ºjó≤àH  Ωƒ`̀≤`̀ jh  ,º`̀dÉ`̀©`̀ dG  ∫hO  π`̀ c  »`̀ a  ´hô```a  ¬`̀jó`̀d
 á«é«∏N  ádhO  »a  »Ñ£dG  ºbÉ£∏d  á«fÉéªdG  äÉÑLƒdG
 ,ÉfhQƒc ¢Shô«Ød …ó°üà∏d á«©ªàéªdG Oƒ¡édG øª°V
 IQOÉÑe  …CG  Ωó≤j  ’  Éæg  ÉfóæY  OƒLƒªdG  ´ôØdG  Éª«a

??..iôÑμdG ºYÉ£ªdG iód Gòg πîH …CG ..á«©ªàée

:ô£°ùdG ôNBG 
 OôdG ΩóYh ,zâ«e ∂°ùØf πªYG{h âª°üdG Üƒ∏°SCG
 áeÉ©dG áÄ«¡dGh ¿Éμ°SE’G ∂æH ¬°SQÉªj …òdG ,Ö«≤©àdGh
 π«LCÉàH  ¢SÉædG  Ö∏W  ¿CÉ°ûH  ,»YÉªàL’G  ø«eCÉà∏d
 ƒLôf ..QôÑe ô«Z Üƒ∏°SCG  ,ô¡°TCG  áà°S Ióe •É°ùbC’G
 ôÑL  ƒ`̀dh  áª∏c{  :π``̀bC’G  ≈∏Y  hCG  ..á«aÉØ°ûdGh  Oô`̀ dG

 !!...zó«©H øe ΩÓ°S ’h ,ôWÉN

malmahmeed7@gmail.com

 ..ó°SÉa ΩÓYEG
zÉfhQƒc{ ¢Shô«ØH ÜÉ°üe

 ±É`̀æ`̀Ä`̀à`̀°`̀S’G á`̀ª`̀μ`̀ë`̀e äó`````̀ jCG
 ácô°ûH  ∞Xƒªd  äGƒæ°S  5  øé°ùdG
 ∫É«àM’ÉH  ¬≤jó°U  á≤aôH  ΩÉb  á«dÉe
 »a ¬`̀Jó`̀YÉ`̀°`̀ù`̀e ó`̀©`̀H »`̀æ`̀jô`̀ë`̀H ≈`̀∏`̀Y
 AGô`̀°`̀û`̀d  äÓ«¡°ùJ  ≈`̀∏`̀Y  ∫ƒ`̀°`̀ü`̀ë`̀dG
 ôØ°ùdG  RGƒ``̀L  Ó¨à°SG  º`̀K  ,IQÉ`̀«`̀°`̀S
 »æéªdÉH  á°UÉîdG  ájƒ¡dG  ábÉ£Hh
 ÉeÉbh  ,IQÉ«°ùdG  ¬ª«∏°ùJ  ó©H  ¬«∏Y
 º°SÉH  á«fÉªàFG  äÉbÉ£H  êGôîà°SÉH
 ±’BG  4  É¡æe  ÉÑë°Sh  ¬«∏Y  »æéªdG
 âªμM  Éª«a  ,Q’hO  ±’BG  8h  QÉæjO
 ≈∏Y  äGƒæ°S  3  øé°ùdÉH  áªμëªdG
 Ö≤Y  OÓ`̀Ñ`̀dG  ø`̀Y  √OÉ``̀©``̀HEGh  ¬≤jó°U

.áHƒ≤©dG ò«ØæJ
 ≈`̀dEG  á©bGƒdG  π«°UÉØJ  Oƒ`̀©`̀Jh
 øμ°S  ≈`̀ dEG  ¬LƒàdÉH  ø«ª¡àªdG  ΩÉ«b
 AGô°T  ¬«∏Y  É°VôYh  ¬«∏Y  »æéªdG
 äÓ«¡°ùJ  ºjó≤J  ≥jôW  øY  IQÉ«°S
 É¡H  ¿Óª©j  »`̀à`̀dG  ácô°ûdG  É¡eó≤J
 Éª¡ª«∏°ùàH ΩÉbh ¬«∏Y »æéªdG ≥aGƒa
 á`̀jƒ`̀¡`̀ dG á``̀bÉ``̀£``̀Hh ô`̀ Ø`̀ °`̀ù`̀ dG RGƒ`````̀L
 ¬∏é°Sh  ¬HÉ°ùM  ∞°ûc  øe  áî°ùfh
 IQÉ«°ùdG  ¬eÓà°SG  Ö≤Yh  ,…QÉéàdG
 ¬`̀bGQhCG  ¬ª«∏°ùJ  »a  ¿Éª¡àªdG  πWÉe

.á«JƒÑãdG
 »a ¬`̀«`̀∏`̀Y »`̀æ`̀é`̀ª`̀dG Å`̀Lƒ`̀a º`̀ K
 ¬d  á`̀«`̀dÉ`̀e  á`̀cô`̀°`̀T  á`̀Ñ`̀dÉ`̀£`̀ª`̀H  2014
 QÉæjO  ±’BG  4  ø«H  É`̀e  ≠dÉÑe  ™`̀aó`̀H
 äÉbÉ£H  Qhó°U  ó©H  Q’hO  ±’BG  8h

 ∂∏J  Ö`̀ë`̀ °`̀Sh ,¬`̀ª`̀ °`̀SÉ`̀ H  á`̀«`̀fÉ`̀ª`̀à`̀FG
 ø«ÑJ  ácô°û∏d  ¬à©LGôªHh  ,≠dÉÑªdG
 ¥GQhC’G  ΩGóîà°SÉH  ø«ª¡àªdG  ΩÉ«b
 êGôîà°S’  ¬`̀H  á°UÉîdG  á«JƒÑãdG
 º¡àªdG  πëàfG  ¿CG  ó©H  äÉbÉ£ÑdG  ∂∏J
 ΩÉbh  ¬«∏Y  »æéªdG  á«°üî°T  »fÉãdG
 Éª¡«∏Y  ™bhh  Ö∏£dG  IQÉªà°SG  ô¡ªH
 ô``̀NB’G ΩÉ``̀bh ,á`̀bÉ`̀£`̀Ñ`̀dG êô`̀î`̀à`̀°`̀SGh

.á«fÉãdG ábÉ£Ñ∏d ôeC’G ¢ùØæH
 ∞«jõàdG  ô«ÑN  ôjô≤àH  âÑKh
 ™«bƒàH  ø«ª¡àªdG  ΩÉ`̀«`̀b  ô`̀jhõ`̀à`̀dGh
 ¿CGh  É`̀ª`̀¡`̀jó`̀jCG  §`̀î`̀H  äGQÉ`̀ª`̀à`̀ °`̀S’G
 øe É````jCG Qô``ë``j º``̀d ¬`̀«`̀∏`̀Y »`̀æ`̀é`̀ª`̀dG
 äGQÉªà°S’G  ≈∏Y  ™bƒj  hCG  äÉfÉ«ÑdG
 äÉ©«bƒJ  »g  ÉªfEGh  ¬«dEG  áHƒ°ùæªdG

.IQhõe
 ø«ª¡àªdG  ≈dEG  áHÉ«ædG  äóæ°SCGh
 IôFGóH 2013 ΩÉY ¿ƒ°†Z »a Éª¡fCG
 πª©à°SG ∫hC’G áª°UÉ©dG á¶aÉëe øeCG
 áë«ë°U  á`̀jƒ`̀g  ábÉ£H  á«f  Aƒ°ùH
 ô«¨H É¡H ™ØàfGh ¬«∏Y »æéªdG º°SÉH
 »fÉãdG  º¡àª∏d  É¡eób  ¿CÉH  ,≥M  ¬Lh
 ¿ÉªàFG »àbÉ£H êGôîà°SG øe øμªJh
 πª©à°SG  Éªc  ,á«dÉªdG  ácô°ûdG  ø`̀e
 √ô«Z ¢üî°T º°SÉH Éë«ë°U GQôëe
 Ωób  ¿CÉ`̀H  ≥M  ¬`̀Lh  ô«¨H  ¬H  ™ØàfGh
 ™ØàfGh  »fÉãdG  º¡àª∏d  ôØ°ùdG  RGƒL
 »àbÉ£H  êGôîà°SG  ø`̀e  øμªJh  ¬`̀H
 É«fhôàμdEG  É©«bƒJ  πª©à°SG  ,¿ÉªàFG

 ¢Vô¨d  ¬«∏Y  »æéªdG  äÉfÉ«H  ƒ`̀gh
 Öë°S  äÉ«∏ªY  iô`̀LCG  ¿CÉH  »dÉ«àMG
 π°UƒàdG  ¢Vô¨H  äÉfÉ«ÑdG  á£°SGƒH

.É¡àª«b ≈∏Y AÓ«à°S’G ≈dEG
 Æƒ°ùe  ¿hO  øe  π°UƒJ  É©HGQ
 á«dÉªdG  ≠dÉÑªdG  ≈∏Y  AÓ«à°S’G  ≈`̀dEG
 ácƒ∏ªªdGh  ¥GQhC’É``̀H  GQó`̀b  áæ«ÑªdG
 ¥ô£H  áfÉ©à°S’ÉH  ¬«∏Y  »æéª∏d
 ø«àbÉ£ÑdG  πª©à°SG  ¿CÉ`̀ H  á«dÉ«àMG
 »æéª∏d  ø«àcƒ∏ªªdG  ø«à«fÉªàF’G
 äGQôëªdG  πª©à°SG  É°ùeÉN  ,¬«∏Y
 øe  äQhR  Éª«a  IQhõ`̀ª`̀ dG  á«aô©dG
 á«°üî°T  π`̀ë`̀à`̀fG  ¿G  ó`̀©`̀H  É`̀ ¡`̀ ∏`̀LCG

.¬«∏Y »æéªdG
 ¬`̀fCG  »`̀fÉ`̀ã`̀dG  º¡àª∏d  äó`̀æ`̀°`̀SCGh
 ≥jô£H  ∫hC’G  º¡àªdG  ™`̀e  ∑ô`̀à`̀°`̀TG
 ÜÉ`̀μ`̀JQG »`̀a Ió`̀YÉ`̀°`̀ù`̀ª`̀dGh ¥É``̀Ø``̀J’G
 Éªc  ,á≤HÉ°ùdG  OƒæÑdG  »`̀a  º`̀FGô`̀é`̀dG
 IQhõªdG á«aô©dG äGQôëªdG πª©à°SG
 ácô°û∏d  É¡eóbh  ÉgôjhõàH  ¬ª∏Y  ™e
 äÉ`̀bÉ`̀£`̀H ≈`̀∏`̀Y ∫ƒ`̀°`̀ü`̀ë`̀∏`̀d á`̀«`̀dÉ`̀ª`̀dG

.¿ÉªàF’G
 â`̀ª`̀μ`̀M ÜÉ````̀Ñ````̀°````̀SC’G √ò````̀¡````̀dh
 ∫hC’G  º`̀¡`̀à`̀ª`̀dG  áÑbÉ©ªH  áªμëªdG
 ∞dCG  ¬ªjô¨Jh  äGƒæ°S  5  øé°ùdÉH
 º¡àª∏d  äGƒæ°S  3  øé°ùdGh  ,QÉæjO
 √OÉ©HEGh  QÉæjO  ∞dCG  ¬ªjô¨Jh »fÉãdG
 ,áHƒ≤©dG ò«ØæJ Ö≤Y OÓÑdG øY É«FÉ¡f

.IQhõªdG äGQôëªdG IQOÉ°üeh

 É«∏©dG ±ÉæÄà°S’G áªμëe äójCG
 ø«ª¡àe  ≈∏Y  äGƒæ°S  10  øé°ùdG
 ,IQó`̀î`̀ª`̀dG OGƒ``̀ª``̀dG »``̀a QÉ`̀é`̀ J’É`̀ H
 ,QÉæjO  ±’BG  5  Éª¡æe  π`̀c  ºjô¨Jh
 ¢ùÑëdÉH  øjôNBG  áHƒ≤Y  äó`̀jCG  Éªc

.IQóîªdG OGƒªdG »WÉ©àd áæ°S
 ádOC’Gh  åMÉÑªdG  IQGOEG  âfÉch
 äGQóîªdG  áëaÉμe  áÑ©°T  á«FÉæédG
 É«æ«KÓK ¿CÉH ó«ØJ äÉeƒ∏©e â≤∏J ób
 10  øé°ùdÉH  ºμM  ò«ØæJ  øe  ÉHQÉg
 òîàj QÉæjO ±’BG 5 áeGôZh äGƒæ°S
 ¬éjhôàd  É©bƒe  Iôà°S  á≤£æe  øe
 ¢UôëdG  ó`̀jó`̀°`̀T  ¬```̀fCGh  äGQó`̀î`̀ª`̀dG
 øe  ÉaƒN  øjôNB’G  ™e  πeÉ©àdG  »a
 AÉæHh  ,ø```̀eC’G  á°†Ñb  »`̀a  ¬Wƒ≤°S
 º¡àªdG ó°UQ ºJ äÉeƒ∏©ªdG ∂∏J ≈∏Y
 áeÉ©dG  áHÉ«ædG  øe  ¿PEG  QGó°üà°SGh

.¬°û«àØJh ¬£Ñ°†d
 ≈dEG á«æeCG Iƒb âcôëJ π©ØdÉHh
 ô©°T  ¬`̀fCG  ’EG  ¬£Ñ°†d  º¡àªdG  ∫õæe
 Üô¡dG ∫hÉëa áWô°ûdG ∫ÉLQ Ωhó≤H
 ¬©e  øjOƒLƒe  ÉfÉc  øjôNBG  á≤aôH
 øe ∫hõædG º¡àªdG ∫hÉM PEG ¬dõæe »a
 ¬©°Vh º∏°S ≥jôW øY ¬dõæe ∑ÉÑ°T
 äGƒb Iô°UÉëe ¿CG ’EG ∑ÉÑ°ûdG πØ°SCG

 ºàa  ∂`̀dP  ¿hO  âdÉM  ¬dõæªd  ø``̀eC’G
 ôãY  ¬dõæe  ¢û«àØàHh  ,¬«∏Y  ¢†Ñ≤dG
 äGhOCGh  ¢û«°ûM  ƒ∏«c  ∞°üf  ≈∏Y
 áÑM  1000  ø`̀e  ô`̀ã`̀cCGh  ,»WÉ©à∏d
 º¡àªdG  §Ñ°V  º`̀Jh  ,IQó`̀î`̀e  OGƒ``̀e
.»WÉ©àdG AÉæKCG ¬©e ™HGôdGh ådÉãdG

 π°üëàj  ¬fCÉH  º¡àªdG  ±ôàYGh
 ô``̀NBG ø``̀e IQó``̀î``̀ª``̀dG OGƒ``̀ª``̀ dG ≈`̀∏`̀Y
 ô`̀NBG  ≈``̀dEG  ø«M  ø`̀e  ¬æe  …ôà°ûjh
 ƒ∏«c  ∞°üf  ≈`̀ dEG  ™`̀HQ  øe  Üô≤j  Ée
 QÉæjO  1000  ≈`̀ dEG  750  ¬àª«b  ÉªH
 ,áFõéàdÉH  É¡éjhôàH  Ωƒ≤j  ¿CG  ≈∏Y
 òæe äGQóîªdG ≈WÉ©àj ¬fCG ±É°VCGh
 ò«ØæJ øe ÜQÉgh äGƒæ°S 7 øe ôãcCG
 á«°†b »a äGƒæ°S 10 øé°ùdÉH ºμM

.äGQóîe
 º¡àªdG øY äÉjôëàdG ∞«ãμàHh
 ø«ÑJ  ,IQó``̀î``̀ª``̀dG  OGƒ``̀ª``̀dG  Qó`̀°`̀ü`̀e
 ¬fCG ¬JÉcôëJ øY »æeC’G ΩÓ©à°S’ÉH
 áμ∏ªªdG IQOÉ¨ªd QÉ£ªdG ≈dEG ¬Lƒàe
 ºàa  á«é«∏îdG  ∫hó``̀ dG  ió``̀MEG  ≈``̀dEG
 ¬£Ñ°V ºJh ¬«∏Y ¢†Ñ≤dG QGôb º«ª©J
 ,IôFÉ£dG ≈dEG ¬¡LƒJ πÑb QÉ£ªdG »a
 º∏°ùJ  OÉàYG  ¬fCÉH  º¡àªdG  ±ôàYG  PEG
 »é«∏N  ô`̀NBG  øe  IQóîªdG  OGƒ`̀ª`̀dG

 π``̀NGO ≈```̀dEG É`̀¡`̀Ñ`̀jô`̀¡`̀à`̀H ƒ``̀g π`̀Ø`̀μ`̀à`̀j

 äÉ«ªc  ¬æe  …ôà°ûj  ¬`̀fCGh  ,áμ∏ªªdG

 ø«H Ée ìhGôàJ ¢û«°ûëdG Qóîe øe

 3800  πHÉ≤e  ÉeôLƒ∏«c  15h  10

.ΩGôLƒ∏«μ∏d QÉæjO

 ø«ª¡àªdG  ≈dEG  áHÉ«ædG  äóæ°SCGh

 IôFGóH  2019 ΩÉY ¿ƒ°†Z »a º¡fCG

 ∫hC’G  á`̀ª`̀°`̀UÉ`̀©`̀dG  á`̀¶`̀aÉ`̀ë`̀e  ø````̀eCG

 IOÉ`̀e  ó°ü≤H  É`̀YÉ`̀Hh GRÉ``M »`̀fÉ`̀ã`̀dGh

 ô«Z  »`̀a  á«∏≤Y  äGô`̀ KDƒ`̀ eh  IQó`̀î`̀e

 Éªc  ,ÉfƒfÉb  É¡H  ¢üNôªdG  ∫GƒMC’G

 ∫hC’G  ø`̀e  ø«ª¡àªdG  ≈``̀dEG  äó`̀æ`̀°`̀SCG

 GhRô`̀MCGh  GhRÉM  º¡fCG  ™HGôdG  ≈àM

 »a IQóîªdG OGƒªdG »WÉ©àdG ó°ü≤H

.ÉfƒfÉb É¡H ¢üNôªdG ∫GƒMC’G ô«Z

äGQóîªdG »a QÉéJÓd ¬≤jó°Uh »æ«KÓãd äGƒ``æ°S 10 øé°ùdG ó«jCÉJ

IôéØàe IƒÑY É«ØNCGh á«HÉgQEG ô°UÉæY ≈dEG ’GƒeCG Ó≤f

äGƒ``æ°S 10 ø``é°ùdG ø``«HÉ°T ∞``∏μj »``HÉgQE’G zô``jGôÑa 14{ ≈``dEG ΩÉ``ª°†f’G
 º«¶æàd  ΩÉª°†f’G  øªK  ¿ÉHÉ°T  ™`̀aO
 ô``̀ eGhG ò`̀«`̀Ø`̀æ`̀Jh »```̀HÉ```̀gQE’G  ô`̀jGô`̀Ñ`̀a  14
 ,á«HÉgQE’G  ô°UÉæ©∏d  ∫Gƒ`̀eCG  π≤æH  ¬JOÉ«b
 áªμëe  äó`̀jCG  Éª«a  äGƒæ°S  10  øé°ùdÉH
 ¿G  ó©H  ºμëdG  ≈`̀ dhC’G  É«∏©dG  ±ÉæÄà°S’G
 »a  Éª¡fCG  ø«ª¡àªdG  ≈`̀dG  áHÉ«ædG  äóæ°SCG
 :’hCG  ,2019h  2018  »`̀eÉ`̀Y  ¿ƒ`̀°`̀†`̀Z
 áYÉªL  ∫ÉªYG  »a  Écôà°TG  -1  :¿Éª¡àªdG
 ôjGôÑa 14 ÜÉÑ°T ±ÓàFG áYÉªL á«HÉgQEG
 ΩÉμMG  π«£©J  ≈`̀dEG  IƒYódG  É¡æe  ¢Vô¨dG
 äÉ°ù°SDƒe  ™`̀æ`̀eh  ø`̀«`̀fGƒ`̀≤`̀dGh  Qƒà°SódG
 á°SQÉªe  ø`̀e  á`̀eÉ`̀©`̀dG  É¡JÉ£∏°Sh  á`̀dhó`̀dG
 ,á«æWƒdG  É¡JóMƒH  QGô``°``VE’Gh  É¡dÉªYCG
 πª©à°ùJ »àdG πFÉ°SƒdG øe ÜÉgQE’G ¿Éch

 Éª¡ª∏Y  ™`̀e  ¢``̀VGô``̀ZC’G  √ò``g  ≥«≤ëJ  »`̀a
.á«HÉgQE’G É¡°VGôZCÉH

 ¢ü«NôJ  ô«¨H  GhRô``̀MCGh  GhRÉ`̀M  -2
 •É°ûf »a É¡dÉª©à°SG ó°ü≤H IôéØàe OGƒe
 ,»HÉgQEG  ¢Vô¨d  ∂dPh  ΩÉ©dG  øeC’ÉH  πîj
 áYÉªL ÜÉ°ùëd  ΩÉb  :»fÉãdG  º¡àªdG  :É«fÉK
 14 ÜÉÑ°T ±ÓàFG É«HÉgQEG ÉWÉ°ûf ¢SQÉªJ
 ÉªYO â°ü°üN ∫GƒeC’ º∏°ùJ á«∏ª©H ôjGôÑa
 »HÉgQE’G  º¡WÉ°ûf  á°SQÉªªd  º¡d  ÓjƒªJh
 ÉØ∏°S  áæ«ÑªdG  Oƒ≤ædG  º∏°ùJ  ¿CÉH  ∂dP  ¿Éch

.á«HÉgQE’G áYÉªédG áë∏°üªd
 ™e  π°UGƒJ  ób  »fÉãdG  º¡àªdG  ¿É`̀ch
 14  º«¶æàd  É©HÉJ  ÉHÉ°ùM  ôjój  ∫ƒ¡ée
 ∞JÉg ΩÓà°SG ¬æe Ö∏Wh »HÉgQE’G ôjGôÑa

 Ωƒ≤j  ±ƒ`̀°`̀S  ¬``̀fCGh  áà«e  á£≤f  ø`̀e  ∫É`̀≤`̀f
 ô«Z  äGô«°ùªdG  º«¶æàd  ¬ªYOh  ¬∏jƒªàH
 ≈≤∏J  π©ØdÉHh ¿ÉcRôc  á≤£æªH  á°üNôªdG
 äGôæH  ΩÓ`̀à`̀°`̀SG  É¡æe  äÉØ«∏μJ  Ió`̀Y  ¬æe
 »a  É¡©°Vh  ±ó`̀¡`̀H  Qƒ`̀°`̀Uh  äÉ≤°ü∏eh
 äGô«°ùªdG »a É¡eGóîà°S’h áØ∏àîe øcÉeG
 ,ôjGôÑa 14 QÉ©°T ¬«∏Y ™ÑW É¡æe ¢†©ÑdGh
 º¡àªdG ≈∏Y »fÉãdG º¡àªdG ±ô©J Iôàa ó©Hh
 ¬¨∏HGh  É©e  Éª¡àbÓY  äó`̀Wƒ`̀Jh  ∫hC’G
 ∫hC’G  ΩÉ≤a ∫ÉªYG øe ¬H Ωƒ≤j ÉªH »fÉãdG
 Qƒ°üdGh  äGôæÑdG  ΩÓà°SG  »a  ¬JóYÉ°ùªH
 ájó≤f ≠dÉÑe ΩÓà°SG »a Gôªà°SGh É¡≤°üdh

.äÉ©aO ≈∏Y áà«ªdG •É≤ædG ôÑY
 ∫ƒ¡éªdG  ÜÉ°ùëdG  ÖMÉ°U  OhÉY  ºK

 ¬æe  Ö∏Wh  »fÉãdG  º¡àªdG  ™e  π°UGƒàdG
 ™æ°üdG  á«∏ëe  IôéØàe  Iƒ`̀Ñ`̀Y  ΩÓ`̀à`̀°`̀SG
 ∫É``̀LQ ±Gó`̀¡`̀ à`̀ °`̀ SGh É`̀gô`̀«`̀é`̀Ø`̀à`̀H Ωƒ`̀≤`̀«`̀d
 ∫hC’G  º¡àªdG  »`̀fÉ`̀ã`̀dG  ô`̀Ñ`̀NCÉ`̀a  á`̀Wô`̀°`̀û`̀dG
 ¬©e  ácQÉ°ûªdG  ¬æe  Ö∏Wh  ´ƒ°VƒªdÉH
 ó«cCÉJ  ºJ  ΩÉjCG  IóY  ó©Hh ∂dP  ≈∏Y ≥aGƒa
 ¢ù«c  π`̀NGó`̀H  IôéØàªdG  Iƒ`̀Ñ`̀©`̀dG  ™`̀°`̀Vh
 AÉ`̀æ`̀Ñ`̀dG äÉ`̀Ø`̀∏`̀î`̀ª`̀d á``jhÉ``M ∞`̀∏`̀N Oƒ``°``SG
 π©ØdÉHh  ,¿É``̀cRô``̀c  Iô`̀Ñ`̀≤`̀e  ø`̀e  Üô`̀≤`̀dÉ`̀H
 øe  Üô≤dÉH  ÉgCÉÑNh  IƒÑ©dG  ΩÓà°SG  ºJ
 á«∏ªY  ÓLCGh  á≤£æªdÉH  äÉLGôμdG  ióMEG
 ∫hC’G ôaÉ°S ¿CG ≈dEG Iôe øe ôãcCG ô«éØàdG
 Ö¨°T á«°†b »a »fÉãdG  ≈∏Y ¢†Ñ≤dG  ºJh

.á©bGƒdÉH ±ôàYGh

 iô``̀Ñ``̀μ``̀dG á``ª``μ``ë``ª``dG â``̀°``̀†``̀b
 ácô°T  ΩGõ``̀ dEÉ``̀ H  á`̀«`̀fÉ`̀ã`̀dG  á`̀«`̀dÉ`̀ª`̀©`̀dG
 ∞Xƒªd  QÉæjO  8500  ™aO  ä’hÉ≤e
 ∫óHh  áeóîdG  ájÉ¡f  ICÉaÉμe  »ÑæLCG
 Ωó≤J  ¿CG  ó`̀©`̀H  ,á`̀jƒ`̀æ`̀°`̀ù`̀dG  ¬``̀JRÉ``̀LEG
 ¬ÑJGQ  ™`̀aO  øY  É¡Øbƒàd  ¬àdÉ≤à°SÉH
 øY É¡YÉæàeGh ô¡°TCG á°ùªN øe ôãcCG

.¬JÉ≤ëà°ùe OGó°S
 ácô°ûdG  ™`̀aO  øe  ºZôdG  ≈∏Yh
 ¿EÉa »YóªdG ™e πª©dG ábÓY QÉμfEÉH
 ,™`̀aó`̀dG  ∂``dP  ø`̀Y  âàØàdG  áªμëªdG
 »aôW øe …C’ Rƒéj ’ ¬fCÉH  äOQh
 ≈`̀ dEG  Ωó≤àj  ¿CG  á«dÉª©dG  iƒ`̀Yó`̀ dG
 hCG  Ió`̀jó`̀L  äÉÑ∏W  …CÉ``̀H  áªμëªdG
 ≥Ñ°ùj  º`̀d  ´É``̀aO  hCG  ™`̀aO  …CG  AGó```HEG
 ΩÉ`̀eCG  iƒ`̀Yó`̀dG ô¶f AÉ`̀æ`̀KCG  √DhGó```̀ HEG

.iƒYódG IQGOEG »°VÉb
 πª©∏d ≥ëàdG ¬fEG »YóªdG ∫Ébh
 »æ≤J  ±ô`̀°`̀û`̀e  á`̀Ø`̀«`̀Xƒ`̀H  á`̀cô`̀°`̀û`̀dÉ`̀H
 …ô¡°T  ô``̀LCG  nAÉ`̀≤`̀ d  2005  ΩÉ``̀Y  »`̀a
 ¿CG  ’EG  ,G kQÉ`̀ æ`̀ jO  650  ø`̀e  Üô≤j  É`̀e
 ¬JÉ≤ëà°ùe ™aO øY â©æàeG ácô°ûdG
 2018 ΩÉY ájÉ¡æH ô¡°TCG á°ùªN Ióe
 ’EG  ¬àdÉ≤à°SG  ºjó≤J  ≈`̀ dEG  ¬©aO  Éªe
 OGó`̀°`̀S  ø``̀Y  â`̀©`̀æ`̀à`̀eG  á`̀cô`̀°`̀û`̀dG  ¿CG

.¬JÉ≤ëà°ùe
 Ö∏W ø``̀Y á`̀ª`̀μ`̀ë`̀ª`̀dG  â``̀dÉ``̀bh
 òæe  IôNCÉàªdG  »YóªdG  QƒLCG  AGOCG
 2019/1/15  ≈àM  2018/9/1
 IOÉ`̀ª`̀dÉ`̀H É`̀fƒ`̀fÉ`̀b Qô`̀≤`̀ª`̀dG ø`̀e ¬``̀ fEG
 GPEG  ¬`̀fCG  πeÉ©dG  ¿ƒfÉb  øe  4/40
 πeÉ©∏d  iODƒj  πª©dG  ábÓY  â¡àfG
 ¬d  á≤ëà°ùªdG  ≠dÉÑªdG  áaÉch √ôLCG
 ∑ôJ  ó`̀b  πeÉ©dG  ¿É`̀c  GPEG  ’EG  GQƒ`̀a
 ≈∏Y  Öé«a  ¬°ùØf  AÉ≤∏J  øe  πª©dG
 ádÉëdG  √ò``̀g  »`̀a  π`̀ª`̀©`̀dG  Ö`̀MÉ`̀°`̀U
 ™«ªLh  π`̀eÉ`̀©`̀dG  ô``̀LCG  …ODƒ```̀j  ¿CG

 RhÉéJ  ’  Ió`̀e  ∫Ó`̀N  ¬JÉ≤ëà°ùe
 .πª©dG ∑ôJ ïjQÉJ øe ΩÉjCG á©Ñ°S

 ÓªY Qô``̀≤``̀ª``̀dG  ø``̀e ¬````̀fCG  É`̀ ª`̀ c
 ’ ¬fCG πª©dG ¿ƒfÉb øe 46 IOÉªdÉH
 ôLC’G øe πª©dG ÖMÉ°U áeP CGôÑJ
 ó«Øj  É`̀e  ≈∏Y  πeÉ©dG  ™`̀bh  GPEG  ’EG
 ó©ªdG  πé°ùdG  »a  ô`̀L’G  ¬ª∏°ùàH
 ≈∏Y hCG QƒLC’G ±ƒ°ûc »a hCG ∂dòd
 hCG ¢Vô¨dG Gò¡d qó©j ¢UÉN ∫É°üjEG
 ÜÉ°ùM  ≈`̀ dEG  √ô`̀LCG  πjƒëJ  ΩÉªàH
 Ö∏W  É`̀e  »∏Y  AÉæH  ∑ƒæÑdG  ó`̀MCÉ`̀H
 â`̀fÉ`̀ch ∂``̀ dP ¿É``̀c É`̀ª`̀ dh ,π`̀ eÉ`̀©`̀ dG
 É¡æY ™aóàd  πãªJ ºd  É¡«∏Y ≈YóªdG
 »gh ´É`̀aO hCG  ™`̀aO …CÉ`̀H iƒ`̀Yó`̀dG
 ÉgOGó°S  äÉ`̀Ñ`̀KEÉ`̀H  ÉfƒfÉb  áØ∏μªdG

 ≈∏Y ∫ój Ée Ωó≤J ºd »YóªdG ôLC’
 âdGRÉe  É¡àeP  ¿ƒμJ  ºK  øeh  ∂dP
 ÖdÉ£ªdG IóªdG øY ôLC’ÉH ádƒ¨°ûe
 ≠∏ÑªH áªμëªdG √Qó≤J Ée ƒgh É¡H
 ΩGõdEÉH »°†≤Jh ,GQÉæjO 2317/49

 .¬H É¡«∏Y ≈YóªdG
 IRÉL’G  ∫óH  Ö∏W øY å«Mh
 É kfƒfÉb  Qô≤ªdG  øe  ¬fEÉa  ájƒæ°ùdG
 πª©dG  ¿ƒfÉb øe 58 IOÉªdÉH kÓªY
 (60)  IOÉªdG  ºμM  IÉYGôe  ™e  ¬`̀fCG
 πeÉ©dG  ≥ëà°ùj  ,¿ƒfÉ≤dG  Gòg  øe
 ÖMÉ°U á`̀eó`̀N »`̀a ≈`̀°`̀†`̀eCG  …ò``̀dG
 πb’G ≈∏Y IóMGh áæ°S Ióe πª©dG
 ø«KÓK  øY  π≤J  ’  ájƒæ°S  IRÉ``LEG
 ø«eƒj ∫ó©ªH ôLC’G áYƒaóe Éeƒj

.ô¡°T πc øY ∞°üfh
 πeÉ©dG  áeóN  Ió`̀e  â∏b  GPEGh
 áÑ°ùæH  IRÉ``̀LG  ≥ëà°SG  áæ°S  ø`̀Y
 ’h ,πª©dG  »a  ÉgÉ°†b  »àdG  IóªdG
 »a ¬≤M øY ∫hõædG  πeÉ©∏d  Rƒéj
 É¡æY  ≈°VÉ≤àj  ¿CG  ¬`̀ dh  ,IRÉ```̀LE’G
 (Ü) Iô≤ØdG ºμëd É k≤ÑW É kjó≤f kÓHÉ≤e
 ,¿ƒfÉ≤dG  Gòg  øe  (59)  IOÉªdG  øe
 Ée Ωó≤J ºd É¡«∏Y ≈YóªdG ¿EG å«Mh
 ó«°Uôd  »YóªdG  OÉØæà°SG  ≈∏Y  ∫ój
 ≈∏Y  ¬dƒ°üM  hCG  ájƒæ°ùdG  ¬JRÉLEG
 ¿ƒμj  …ò``dG  ô``e’G  …ó≤ædG  ∫ó`̀Ñ`̀dG
 IRÉL’G ∫óH ≥ëà°ùj »YóªdG ¬©e
 »a É`̀gÉ`̀ °`̀†`̀eCG »``à``dG Iô`̀ à`̀ Ø`̀ dG ø``̀Y
 √Qób  ≠∏ÑªH  πª©dG  ÖMÉ°U  áeóN

.GQÉæjO 826/673
 á`̀eó`̀î`̀dG IOÉ`̀¡`̀°`̀T Ö`̀∏`̀W ø``̀Yh
 13 IOÉªdÉH kÓªYh Qô≤ªdG øe ¬fEÉa
 Öéj{  ¬`̀fCG  ≈∏Y  πª©dG  ¿ƒfÉb  øe
 πeÉ©dG  AÉ£YEG  πª©dG  ÖMÉ°U  ≈∏Y
 óæY  hCG  πª©dG  ó≤Y  ¿Éjô°S  AÉæKCG-
 ÉªH  IOÉ¡°T  -πHÉ≤e  ¿hOh  ¬FÉ¡àfG
 ïjQÉJ  ¿CÉ°ûH  äÉfÉ«H  ø`̀e  ¬Ñ∏£j
 …òdG πª©dG ´ƒfh πª©dÉH ¬bÉëàdG
 iô`̀NC’G  ÉjGõªdGh  ô`̀LC’Gh  ¬H  ΩÉb
 ¬JAÉØch ¬JôÑNh É¡«∏Y π°üM »àdG
 ó≤Y AÉ¡àfG ÖÑ°Sh ïjQÉJh á«æ¡ªdG

.zπª©dG
 á`̀jÉ`̀¡`̀f ICÉ``̀aÉ``̀μ``̀e Ö``∏``W ø```̀Yh
 É kfƒfÉb  Qô≤ªdG  ø`̀e  ¬`̀fEÉ`̀a  áeóîdG
 ¿ƒfÉb øe 116 IOÉªdG ¢üæd É k≤ÑW
 ô«Z  π`̀eÉ`̀©`̀dG  ≥ëà°ùj  ¬``̀fCG  πª©dG
 ø«eCÉàdG  ¿ƒfÉb  ΩÉ`̀μ`̀MC’  ™°VÉîdG
 ¬∏ªY  ó≤Y  AÉ`̀¡`̀fEG  óæY  »YÉªàL’G
 øY ô¡°T ∞°üf ôLCG ™bGƒH ICÉaÉμe
 çÓãdG πª©dG äGƒæ°S øe áæ°S πc
 øe áæ°S πc øY ô¡°T ôLCGh ≈dhC’G
 ≥ëà°ùjh É¡«∏Y á≤MÓdG äGƒæ°ùdG
 áæ°ùdG  Qƒ°ùc  øY  ICÉaÉμªdG  πeÉ©dG
 »a  É`̀gÉ`̀°`̀†`̀b  »`̀à`̀dG  Ió`̀ª`̀ dG  áÑ°ùæH
 øeh  ,πª©dG  ÖMÉ°U  iód  áeóîdG
 ICÉaÉμe  ≥ëà°ùj  »YóªdG  ¿EÉ`̀ a  º`̀K
 5288/963  ≠∏Ñe  áeóîdG  ájÉ¡f

.GQÉæjO
 â`̀ª`̀μ`̀M ÜÉ```̀Ñ```̀°```̀SC’G √ò```̀¡```̀dh
 ≈``̀Yó``̀ª``̀dG ΩGõ`````̀ dEÉ`````̀ H á``̀ª``̀μ``̀ë``̀ª``̀dG
 ≠∏Ñe  »`̀Yó`̀ª`̀∏`̀d  …ODƒ```̀ J  ¿CG  É¡«∏Y
 ájÉ¡f IOÉ¡°Th GQÉæjO 8433/126
 øe ∂`̀ dP Gó`̀Y É`̀e ¢`̀†`̀aQh á`̀eó`̀î`̀dG
 É¡«∏Y  ≈`̀Yó`̀ª`̀dG  â``̀eõ``̀dCGh  äÉ`̀Ñ`̀∏`̀W
 GQÉ`̀æ`̀jO ø`̀jô`̀°`̀û`̀Yh äÉ`̀ahô`̀°`̀ü`̀ª`̀dG

.IÉeÉëªdG ÜÉ©JCG πHÉ≤e

¬JÉ≤ëà°ùe ¬ëæe â°†aQh ..¬ÑJGQ ™aO øY âØbƒJ

á``«°ùæédG  »``ÑæLCG  ∞``Xƒªd  QÉ``æjO  8500  ™``aO  á``°UÉN  á``cô°T  ΩGõ``dEG

 ô```̀jhõ```̀J ø```̀ª```̀K ™```̀ aó```̀ j Ωƒ```̀μ```̀ë```̀e
äGƒ`̀ æ`̀ °`̀ S  3  ø`̀é`̀ °`̀ ù`̀ dÉ`̀ H  ô````̀NBG  ™`̀ «`̀ bƒ`̀ J

 3  øé°ùdG  á`̀Hƒ`̀≤`̀Y  ±É`̀æ`̀Ä`̀à`̀°`̀S’G  áªμëe  äó```̀jCG
 Ωƒμëe  ´ÉæàeG  IQÉªà°SG  Q shR  Ωƒμëe  ≈∏Y  äGƒæ°S
 PEG  ,¬àªcÉëe  äÉ°ù∏L  Qƒ°†M  øY  øé°ùdG  »a  ô`̀NBG

.¬ª∏Y ¿hOh ¬æe ’óH IQÉªà°S’G ≈∏Y ¬àª°üH ™°Vh
 øé°S »a ΩƒμëªdG ¬«∏Y »æéªdG á«eÉëe âfÉch
 øjój  ºμM  ±ÉæÄà°SG  ≈∏Y  âeó≤J  ±ÉédG  ¢VƒëdG
 ΩÉ`̀eCG  ∫ƒãªdG  É¡∏cƒe  ¢†aôH  ÉgQÉÑNEG  ºàa  ,É¡∏cƒe
 ¢†aôj  º`̀d  ¬`̀ fCG  É`̀gô`̀Ñ`̀NCGh  ¬©e  â∏°UGƒàa  áªμëªdG
 ΩÉeCG ∫ƒãªdG ¢†aQ IQÉªà°SG ≈∏Y ™bƒj ºdh Qƒ°†ëdG
 ’h  ÉeÉªJ  çóëj  ºd  ∂dP  ¿CG  IQGOEÓ`̀d  ó`̀cCGh  ,áªμëªdG
 AGôLEG ºàa ,É¡©«bƒJ hCG IQÉªà°S’G √òg ¿CÉ°ûH ¬jód º∏Y
 ôNBG ±ƒbƒe ≈∏Y âdO »àdGh á©bGƒdG ∫ƒM äÉjôëJ
 áª°üH  ™°Vhh  IQÉªà°S’G  ≈∏Y  ™«bƒàdÉH  ΩÉb  øe  ƒg

.É¡«∏Y √ój
 ¬eÉ«≤H  äÉ≤«≤ëàdG  »a  ±ôàYG  º¡àªdG  §Ñ°†Hh
 ™ªL  á«∏ªY  º«¶æJ  ≈∏Y  OÉàYG  ¬`̀fEG  ∫É`̀bh  ,á©bGƒdÉH
 ΩÉeCG  ºgQƒ°†M  Üƒ∏£ªdGh  ø«eƒμëªdG  äGQÉªà°SG

 Qô≤a ,∫ƒãªdG ¢†aôj ¬fCÉH ¬∏«eR ¬¨∏HCG óbh ,ºcÉëªdG
 ™°Vhh ¬fÉμe ™«bƒàdGh IQÉªà°S’G ≈∏Y ¬JÉfÉ«H ™°Vh
 IóYÉ°ùe ∫hÉëj ¬fCÉH ∂dP QôHh ,É¡«∏Y ¬©Ñ°UEG áª°üH

.øé°ùdG »a ¬FÓeRh áWô°ûdG
 áª°üÑdG  ¿CG  äÉ`̀ª`̀°`̀ü`̀Ñ`̀dG  á`̀Ñ`̀©`̀°`̀T  ô`̀jô`̀≤`̀J  ó````̀cCGh
 áª°üH  »`̀g  IQhõ``ª``dG  IQÉ`̀ª`̀à`̀°`̀S’G  ≈∏Y  IOƒ`̀Lƒ`̀ª`̀dG
 ƒjÉe  9  »a  ¬fCG  ¬«dEG  áeÉ©dG  áHÉ«ædG  äóæ°SCÉa  ,º¡àªdG
 ÖμJQG  :’hCG  ,¥ôëªdG  á¶aÉëe  øeCG  IôFGóH  ,2016
 á°UÉîdG  IQÉªà°S’G  ƒgh  »ª°SQ  Qôëe  »a  GôjhõJ
 äÉcôëàdG øY ´Éæàe’ÉH ,¬«∏Y »æéªdG πjõædG QGôbEÉH
 ìÓ`̀°`̀UEÓ`̀d á`̀eÉ`̀©`̀dG IQGOE’É`````̀ H á`̀°`̀UÉ`̀î`̀dG á`̀«`̀LQÉ`̀î`̀dG
 »ª°SQ Qôëe ≈∏Y ¬àª°üH ™°VƒH ΩÉb ¿CÉH ,π«gCÉàdGh

.¬«∏Y »æéªdG ≈dEG √Qhó°U Üƒ°ùæe
 ∞Xƒe  ™`̀e  IóYÉ°ùªdG  ≥jô£H  ∑ôà°TG  :É«fÉK  
 QôëªdG  ∫Éª©à°SG  áªjôL  ÜÉ`̀μ`̀JQG  »a  á«ædG  ø°ùM
 áªμëªdG ≈dEG ¬ªjó≤àH ∂dPh ¬∏LCG øe QhR Éª«a QhõªdG

.á°üàîªdG

ôNB’  äGƒæ°S  3h  ..∞Xƒªd  äGƒæ°S  5  øé°ùdG
∫É«àM’ÉH øWGƒe øe QÉæjO ±’BG 6 ≈∏Y É«dƒà°SG

®ƒØë`e ΩÓ`°SEG:Ëó≤Jeslammahfoouz@hotmail.com
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:ó«ª◊GóÑY óªMCG Öàc
áæWÓ°ùdG ÒeC’GóÑY :ôjƒ°üJ

 øjôëÑdG áμ∏ªe É¡H ôªJ »àdG á«FÉæãà°S’G ±hô¶dG √òg »a
 ∞JÉμJh  ¿hÉ©J  á«ªgCG  iQƒ°ûdG  ¢ù∏ée  ó`̀cCG  ,™`̀ª`̀LCG  ºdÉ©dGh
 √ÉéJ  º¡JÉ«dhDƒ°ùe  πªëJh  ø«ª«≤eh  ø«æWGƒe  øe  ™«ªédG
 äGAGôLE’ÉH  ΩGõàd’G  ∫ÓN  øe  ∂dPh  ,øjôNB’G  √ÉéJh  øWƒdG
 QÉ°ûàfG  áëaÉμªd  áμ∏ªªdG  ÉgòîàJ  »àdG  ájRGôàM’G  ô«HGóàdGh
 º«≤H  ∂`̀°`̀ù`̀ª`̀à`̀dGh  ,(19  ó`̀«`̀aƒ`̀c)  É``fhQƒ``c  ¢`̀Shô`̀«`̀a  AGƒ``̀à``̀MGh
 ≥jôØdG  ìhôH πª©dGh ,øWƒdG ≈dEG  AÉªàf’Gh A’ƒdGh áæWGƒªdG
 RhÉéàd  á«æWh  IQhô°V  »g  »àdGh  ,(øjôëÑdG  ≥jôa)  óMGƒdG
 øe  ™ªàéªdG  OGô`̀aCG  √ô¡XCG  ÉªH  ¢ù∏éªdG  Égƒæe  ,á∏MôªdG  √òg
 »àdG  äÉª«∏©àdGh  äGOÉ°TQE’G  ∞∏àîªd  Iô«Ñc  áHÉéà°SGh  »Yh
 ≈∏Y  Ö∏¨àdG  áYô°S  »a  º¡°ù«°S  ÉªH  ,á«æ©ªdG  äÉ¡édG  É¡JQó°UCG

.¬H ôªf …òdG …óëàdG Gòg
 ¢ùeCG  ¬à°ù∏L  ∫Ó`̀N  ¢ù∏éªdG  √Qó`̀°`̀UCG  ¿É«H  »a  ∂`̀dP  AÉ`̀L

.¢ù∏éªdG ¢ù«FQ ídÉ°üdG ídÉ°U øH »∏Y á°SÉFôH
 áeÓ°S  ¿CÉ`̀H  áeÉJ  á≤K  ≈∏Y  iQƒ°ûdG  ¢ù∏ée  ¿CG  ±É`̀°`̀VCGh
 áμ∏ªªdG ¢VQCG ≈∏Y AGƒ°S- ¿Éc ¿Éμe …CG »a ¬àë∏°üeh øWGƒªdG
 IòîàªdG äGAGôLE’Gh äGQGô≤dG πc »a ájƒdhCÉc »JCÉJ -É¡LQÉN hCG
 äÉ¡«LƒàdG QÉWE’G Gòg »a ¢ù∏éªdG øªãjh ,øgGôdG  âbƒdG »a
 ≈°ù«Y øH óªM ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†ëd á«eÉ°ùdG á«μ∏ªdG
 ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°Uh ,ióØªdG  OÓÑdG  πgÉY áØ«∏N ∫BG
 ƒª°ùdG  ÖMÉ°Uh  ,AGQRƒ`̀dG  ¢ù«FQ  áØ«∏N  ∫BG  ¿Éª∏°S  øH  áØ«∏N
 óFÉ≤dG ÖFÉf ó¡©dG »dh áØ«∏N ∫BG  óªM øH ¿Éª∏°S ô«eC’G »μ∏ªdG
 â∏NOCG  »àdGh  ,AGQRƒ``̀dG  ¢ù∏ée  ¢ù«Fôd  ∫hC’G  ÖFÉædG  ≈∏YC’G
 ¢ùª∏àJ  ,áª«μM  IOÉ«b  ój  »a  º¡fCÉH  ø«æWGƒªdG  iód  ¿ÉæÄªW’G
 »ë°üdG ó«©°üdG ≈∏Y á∏MôªdG √òg »a øWGƒªdG äÉLÉ«àMG πc
 »àdG  ájOÉªdG  AÉÑYC’G  πX »a á°UÉNh ,»°û«©ªdGh »YÉªàL’Gh

.»FÉæãà°S’G ™°VƒdG Gòg »a øWGƒªdG ¬LGƒJ
 äGAGô```̀LE’Gh  Oƒ¡édG  πμd  ¬ªYO  iQƒ°ûdG  ¢ù∏ée  ó``̀cCGh

 √RGõàYGh ,á∏MôªdG √òg RhÉéJ áYô°S É¡fCÉ°T øe »àdG IòîàªdG
 »a  ∞≤J  »àdG  äÉ°ü°üîàdG  ∞∏àîe  øe  á«æWƒdG  óYGƒ°ùdÉH
 »a  ,¢Shô«ØdG  Gò`̀g  á¡LGƒªd  ´É`̀aO  §îc  á«eÉeC’G  ±ƒØ°üdG
 ,»æjôëÑdG ™ªàéªdG »a ∫hDƒ°ùªdG »æWƒdG ¢ùëdG ¢ùμ©J IQƒ°U
 ≥jôa  øª°V  ºgÉ°ùe  πμdh  ,A’Dƒ`̀¡`̀d  ôjó≤àdGh  ôμ°ûdG  ¢üdÉîa

.á∏MôªdG √òg AGóæd ¬àHÉéà°SGh ¬eGõàdÉH øjôëÑdG
 …ó°üàdG  øe  âæμªJ  øjôëÑdG  áμ∏ªe  ¿G  ¢ù∏éªdG  ócCG  Éªc
 òæe áμ∏ªªdG É¡μ∏àªJ »àdG á«ë°üdG áeƒ¶æªdG π°†ØH AÉHƒdG Gò¡d
 ™°VƒdÉH É¡eÉªàgGh áª«μëdG IOÉ«≤dG ájDhQ ócDƒj Ée ƒgh ,Oƒ≤Y

.AÉHƒdG Gòg πÑb »ë°üdG
 ¿É«ÑdG  Ö≤Y  ¬`̀d  áª∏c  »`̀a  iQƒ`̀°`̀û`̀dG  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  ó``̀cCGh

 »àdGh  ,∫òÑoà°Sh  âdòoH  »àdG  Oƒ¡édG  πc  ™e  º`̀FGó`̀dG  ±ƒ`̀bƒ`̀dG
 ¿CG  ≈`̀dEG  É kàa’  ,≈`̀ fOC’G  óëdG  ≈`̀dEG  AÉHƒdG  øe  sóëJ  ¿CG  âYÉ£à°SG
 ,§≤a  É«∏ëe  ¢ù«d  mIOÉ°TEG  n™°Vƒe  âëÑ°UCG  áYƒ°VƒªdG  á£îdG

.»dhódGh »ª«∏bE’G øjó«©°üdG ≈∏Y øμdh
 G kQÉÑàNG áæëªdG √òg â∏©L »àdG Iôq«îdG Oƒ¡édG πc É s«Mh
 øeÉ°†àdGh  ,¬`̀ª`̀MÓ`̀Jh  ¬`̀J sƒ`̀≤`̀d  G kQÉ`̀ Ñ`̀ à`̀NGh  ,ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  Ö©°ûd
 √òg  π∏μ oJ  ¿CG  Ó`̀eBG  ,AÉ`̀Hƒ`̀dG  Gò`̀g  ¬`̀Lh  »a  ±ƒbƒ∏d  »©ªàéªdG

.AÉHƒdG Gòg ÖæéJh ™jô°ùdG RÉéfE’ÉH Oƒ¡édG
 ∫ÓN  øe  ,¢ù∏éªdG  ¿CG  iQƒ°ûdG  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  ó`̀cCG  Éªc
 »JCÉj ¿ƒfÉb ´hô°ûe πc ™e É kªFGO ∞≤«°S ,ájQƒà°SódG ¬JÉ«MÓ°U

.»FÉæãà°S’G ±ô¶dG Gòg »a

z¢VGô≤f’ÉH IOó¡ªdG ´GƒfC’G »a á«dhódG IQÉéàdG º«¶æJ{ ≈∏Y É«FóÑe ≥aGƒj iQƒ°ûdG

 ÜÉ«Z øe »fÉ©J ø``jôëÑdG :»LÉëdG OGDƒ``a
áÄ«ÑdG ∫Ó``¨à°SG øe ó``ëj ΩQÉ°U ™``jô°ûJ

 øY  äÉeóîdG  áæéd  ¢ù«FQ  π°VÉØdG  OÉ¡L  .O  âdAÉ°ùJ
 ájô£ØdG  Qƒ«£dG  ¢†©H  ájÉªëd  IòîàªdG  äGAGô``̀LE’G
 ,z»æjôëÑdG  πÑ∏ÑdG{  πãe  ¢`̀VGô`̀≤`̀f’É`̀H  IOó`̀¡`̀ª`̀dG
 º«¶æJ ¿ƒfÉb ´hô°ûªd øjójDƒªdG øe É¡fCG IócDƒe
 IOó¡ªdG ´GƒfC’G »a á«dhódG IQÉéàdG áÑbGôeh
 ¿Gƒ`̀«`̀ë`̀dG äÉ`̀Yƒ`̀ª`̀é`̀e ø``̀e ¢``̀VGô``̀≤``̀f’É``̀H
 »a  º¡°ù«°S  ¬``̀fC’  ,á`̀jô`̀£`̀Ø`̀dG  äÉ`̀JÉ`̀Ñ`̀æ`̀dGh
 äÉJÉÑædGh  äÉfGƒ«ëdG  øe  ÉæJhôK  ájÉªM

.¢VGô≤f’ÉH IOó¡ªdG ájô£ØdG
 §°ûæJ  iô`̀NC’  Iôàa  øe  ¬`̀fEG  âdÉbh
 AGƒ°S  z»æjôëÑdG  πÑ∏ÑdG{  ™«Ñd  ¥Gƒ°SCG
 π°UGƒàdG  πFÉ°Sh  ôÑY  hCG  äÓëªdG  »`̀a
 ¢û«àØJ  Oƒ`̀Lh  øY  á∏FÉ°ùàe  ,»YÉªàL’G
 ∞∏àîªH  Qƒ«£dG  ¥Gƒ°SCG  »a  …QhOh ΩQÉ°U
 Oó¡ªdG  ô`̀FÉ`̀£`̀dG  Gò``g  ™«H  ø`̀e  óë∏d  ≥WÉæªdG

.¢VGô≤f’ÉH

 ¢†©H  É¡d  ¢Vô©àj  »àdG  ôWÉîªdG  ≈`̀ dEG  äQÉ`̀°`̀TCGh
 ≥WÉæªdG  ø`̀e  áÑjô≤dG  ≥WÉæªdG  »`̀a  áª«≤ªdG  ô`̀ °`̀SC’G
 ´Gƒ``̀fCG  ¢†©H  π∏°ùJ  ø`̀e  ¿ƒfÉ©j  ø`̀jò`̀dGh  á`̀«`̀YGQõ`̀dG

 ≈∏YC’G  ¢ù∏éªdG  äGAGô``̀LEG  øY  á∏FÉ°ùàe  ,ø«HÉ©ãdG
 ≥WÉæªdG  »`̀a  »``̀YÉ``̀aC’G  √ò``̀g  ™`̀e  πeÉ©à∏d  áÄ«Ñ∏d
 ≈∏YC’G  ¢ù∏éªdG  á∏ãªe  âdÉb  É¡ÑfÉL  øe  ?á«æμ°ùdG
 É``̀ jQGRh  GQGô```̀b  ∑É`̀æ`̀g  ¿EG  »`̀ª`̀°`̀Sƒ`̀dG  ±ƒ``̀f  áÄ«Ñ∏d
 IôLÉàªdGh  √ó«°U  ™æeh  »æjôëÑdG  πÑ∏ÑdG  ájÉªëd
 ¢ù∏éªdG  ¿CG  áë°Vƒe  ,á«∏ëªdG  ¥Gƒ`̀°`̀SC’G  »a  ¬«a

 ¥Gƒ°SC’G  ¿hó≤Øàj  »FÉ°†≤dG  §Ñ°†∏d  ¿ƒ°ûàØe  ¬jód
 πÑ∏ÑdG  øe  ôFÉW  …CG  ¿hQOÉ°üjh  á«Ñ©°ûdGh  á«∏ëªdG

.ájQhO IQƒ°üH ∂dPh »æjôëÑdG
 âë°VhCÉa ÜQÉ≤©dGh »YÉaC’ÉH ≥∏©àj Ée ÉeCG
 ™e  ≥«°ùæàdG  …ôéjh  äÉ``̀aB’G  øe  ôÑà©J  É¡fCG
 √òg  øe  ¢ü∏îà∏d  »fóªdG  ´É`̀aó`̀dGh  äÉjó∏ÑdG

.äÉaB’G

:ø°ùM »∏Y óªëe .O

 ø``e ø``jôëÑdG π``©éj ¿ƒ``fÉ≤dG 
áÄ«ÑdG ájÉªM »a IóFGôdG ∫hódG
 ´hô°ûe  ¿CG  iQƒ°ûdG  ¢ù∏ée  ƒ°†Y  ø°ùM  »∏Y  óªëe  .O  ó`̀cCG
 IOó¡ªdG  ´Gƒ``̀fC’G  »a  á«dhódG  IQÉéàdG  áÑbGôeh  º«¶æàH  ¿ƒfÉ≤dG
 ø«fGƒ≤dG øe ájô£ØdG äÉJÉÑædGh ¿Gƒ«ëdG äÉYƒªée øe ¢VGô≤f’ÉH
 äQó°U »àdG á«ªdÉ©dG á«Ä«ÑdG ø«fGƒ≤dG øe áeõM øª°V »JCÉjh áª¡ªdG

.áÄ«ÑdG ájÉªëH á«æ©ªdGh
 á°UÉNh  á«©«Ñ£dG  áÄ«ÑdG  ájÉªëH  ≥∏©àj  ¿ƒfÉ≤dG  Gòg  ¿EG  ∫Ébh
 äÉfGƒ«ëdG  »`̀a  IQÉ`̀é`̀à`̀dG  á`̀¡`̀LGƒ`̀e  ójóëàdÉHh  ájô£ØdG  IÉ`̀«`̀ë`̀dG
 á«bÉØJ’ π«©ØJ ¿ƒfÉ≤dG ¿CG  Éë°Vƒe ,¢VGô≤f’ÉH IOó¡ªdG äÉJÉÑædGh
 øe  ´ƒf  ∞dCG  35  øe  ôãcCG  ájÉªëH  ≥∏©àJ  »àdGh  ,á«dhódG  ¢ùàjÉ°S
 áμ∏ªe  »a  ¿ƒfÉ≤dG  Gòg  OƒLh  ¿CG  ±É°VCGh  .äÉJÉÑædGh  äÉfGƒ«ëdG
 ,áÄ«ÑdG  ájÉªM  »`̀a  áμ∏ªªdG  Oƒ¡L  õjõ©J  »`̀a  á«ªgCG  ¬`̀d  øjôëÑdG
 á«bÉØJ’G ¿CG ≈dEG  Gô«°ûe ,∫ÉéªdG Gòg »a IóFGôdG ∫hódG øe ¿ƒμàdh
 πμ°ûH  ¢Vô≤æJ  ¿CG  øμªj  »àdG  äÉfGƒ«ëdÉH  ¿É≤∏©àj  ’  ¿ƒfÉ≤dGh
 ´GƒfC’G √òg »a Ió«°TôdG ô«Z IQÉéàdG ™æe ±ó¡à°ùj ¬æμdh ,»©«ÑW

.π¡édG hCG ∫ÉªgE’G hCG ™°ûédÉH AGƒ°S

ÉfhQƒc á¡LGƒe »a ø«æWGƒªdGh ádhódG Oƒ¡éH ó«°ûj iQƒ°ûdG
áaÉc äGAGôLE’G »``a ájƒdhCG êQÉîdG hCG π``NGódG »a AGƒ°S ø``WGƒªdG áeÓ°S ¿CÉH ≥``ãf :ó``cDƒjh

¬ªMÓJh ¬Jƒbh øjôëÑdG Ö©°ûd QÉÑàNG áæëªdG √òg :ídÉ°üdG

 AÉcô°T øëf :ø«æWGƒª∏d iQƒ°ûdG ¢ù«FQ
É¡«∏Y Iô£«°ùdÉH ¿ƒªà¡eh ..áæëªdG »a

 ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  ídÉ°üdG  ídÉ°U  ø`̀H  »∏Y  ¬``̀ sLh
 π°UGƒàdG  ™bGƒe  …Oô¨e  ¢†©H  ≈dEG  ádÉ°SQ  iQƒ°ûdG
 ¢ûbÉæj  ¢ù∏éªdG  ¿CG  Ghô`̀Ñ`̀à`̀YG  ø`̀jò`̀dG  »`̀YÉ`̀ª`̀à`̀L’G
 øe ádhódG ¬H ôªJ ÉªH É¡d ábÓY ’ ø«fGƒ≤H äÉYhô°ûe

.ÉfhQƒc ¢Shô«Ød á¡LGƒe
 AÉcô°T  É`̀æ`̀fEG  ø«æWGƒª∏d  ∫ƒ``̀bCG  ¿CG  OhCG  :∫É``̀bh
 Iô£«°ùdG  ádhÉëªH  ¿ƒªà¡e  ÉæfEGh  ,áæëªdG  √òg  »a
 Oƒ¡L ¿CG GócDƒe ,™«ªédG áë°U ≈∏Y ®ÉØëdGh ,É¡«∏Y
 ,§≤a áeÉ©dG äÉYÉªàL’G »a â°ù«d iQƒ°ûdG ¢ù∏ée
 øe  áeƒμëdG  ™`̀e  π°UGƒàdÉH  ≥∏£æJ  √Oƒ`̀¡`̀L  øμdh
 AGQB’G  πc  ìô£fh  ,ó¡©dG  »`̀dh  ƒª°S  ¢ù∏ée  ∫Ó`̀N
 ¬∏dh ,á«ZÉ°U ¿GPBÉH É¡d ™ªà°ùj √ƒª°Sh äÉMGôàb’Gh
 ≈dEG É¡≤jôW óéJ iDhôdGh QÉμaC’G √òg øe ô«ãc óªëdG
 á«≤«°ùæàdG áæé∏dG ´ÉªàLG ∑Éæg ¿CG ±É°VCGh .ò«ØæàdG
 ø«à£∏°ùdG  ø«H  É¡∏«μ°ûàH  ó¡©dG  »dh  ƒª°S  ôeCG  »àdG
 ™e  Éæ©ªàLGh  É¡H  QhO  Éædh  ,ájò«ØæàdGh  á«©jô°ûàdG

 øe  √ô`̀«`̀Zh  ´ƒ°VƒªdG  Gò`̀g  Éæ°ûbÉfh  ,áæé∏dG  √ò`̀g
 äOCG  »àdG  äGQGô≤dG  øe  ô«ãμdG  ôªKCG  ÉªH  ,™«°VGƒªdG
 ,AÉHƒdG Gòg ≥jƒ£J »a âdòH »àdG Oƒ¡édG õjõ©J ≈dEG
 »a øWGƒªdG óYÉ°ùàd zÉª°ù∏H{ âfÉc äGQGôb Qhó°Uh
.¿ƒæWGƒªdG É¡jCG ºμ©e øëæa ,áÑ©°üdG ±hô¶dG √òg

 º«¶æJ{  ¿ƒfÉb  ´hô°ûe  ¿CG  ≈dEG  ídÉ°üdG  ¥ô£Jh
 z¢VGô≤f’ÉH  IOó¡ªdG  ´Gƒ``̀fC’G  »a  á«dhódG  IQÉéàdG
 ¿CG  ≈dEG  Gô«°ûe  ,ºdÉ©dG  √ó¡°ûj  ÉªH  Iô°TÉÑe  ábÓY  ¬d
 áÄ«ÑdG  ô«eóJ  øe  »JCÉJ  ºdÉ©dG  Égó¡°ûj  »àdG  áÄHhC’G
 ¬éàj  ºdÉ©dG  ¿CG  GócDƒe  ,»Ä«ÑdG  ¿RGƒàdÉH  ∫Ó`̀N’Gh
 ∫ƒ°UƒdG  ≈∏Y  IóYÉ°ùª∏d  ájô£ØdG  IÉ«ëdG  ájÉªM  ≈dEG
 ,áÄHhC’G  áëaÉμeh  ,Ió«L  áë°Uh  áØ«¶f  áÄ«H  ≈`̀dEG
 äÉjƒdhCG áªb ≈∏Y »JCÉj áÄ«ÑdG ≈∏Y ®ÉØëdÉa ºK øeh
 ¢VGôeC’G  ô°ûf  ≈dEG  …ODƒ`̀j  áÄ«ÑdG  ô«eóJ  ¿C’  ,ºdÉ©dG
 áë∏°üe  »a  ¿ƒfÉ≤dG  Gòg  ¿CG  GócDƒe  ,™ªàée  πc  »a

.É¡«æWGƒeh øjôëÑdG

 å«M  øe  ¢ùeCG  ¬à°ù∏L  »a  iQƒ°ûdG  ¢ù∏ée  ≥aGh
 IQÉéàdG áÑbGôeh º«¶æJ ¿CÉ°ûH ¿ƒfÉb ´hô`°ûe ≈∏Y CGóÑªdG
 äÉYƒªée  øe  ¢VGô≤f’ÉH  IOó¡ªdG  ´Gƒ`̀fC’G  »a  á«dhódG
 ºbQ  Ωƒ°Sôª∏d  ≥aGôªdG  ,ájô£ØdG  äÉJÉÑædGh  ¿Gƒ«ëdG

.Ω2018 áæ°ùd (59)
 IQÉéàdG á«bÉØJG π«©ØJ ≈dEG ¿ƒfÉ≤dG ´hô°ûe ±ó¡jh
 äÉYƒªée  øe  ¢VGô≤f’ÉH  IO só¡ oªdG  ´GƒfC’G  »a  á«dhódG
 »a  ø£æ°TGh  »a  Ióªà©ªdG  ájô£ØdG  äÉÑædGh  ¿Gƒ«ëdG
 äÉeGõàd’G ™e ≥aGƒàj ÉªHh ,É¡≤MÓeh 1973 ¢SQÉe 3
 ô«HGóàdG PÉîJGh ,¿CÉ°ûdG Gòg »a øjôëÑdG áμ∏ªªd á«dhódG
 IQÉéàdG ô¶Mh ,á«bÉØJ’G √òg ¢Uƒ°üf ò«Øæàd áÑ°SÉæªdG
 ,¢Uƒ°üædG  ∂∏àd  áØdÉîªdÉH  qº`̀à`̀J  »`̀à`̀dG  äÉ`̀æ`̀«`̀©`̀dG  »`̀a
 á«aÉ≤ãdGh  á«ª∏©dGh  á«dÉªédG  áª«≤dG  ≈∏Y  ®É`̀Ø`̀ë`̀dGh
 ájôÑdG  äÉJÉÑædGh  äÉfGƒ«ë∏d  ájOÉ°üàb’Gh  á«¡«aôàdGh

.¢VGô≤f’ÉH IO só¡ oªdG
 áeÉ©dG  ≥aGôªdG  áæéd  ¢ù«FQ  »LÉëdG  OGDƒ`̀ a  ∫É`̀bh
 ≥aGƒàdÉH  AÉL  ¿ƒfÉ≤dG  ´hô°ûe  ¿EG  ¢ù∏éªdÉH  áÄ«ÑdGh
 Gòg  ¢Uƒ°üf  ™°Vh  …ò`̀dGh  áÄ«Ñ∏d  ≈∏YC’G  ¢ù∏éªdG  ™e
 ,»fƒfÉ≤dG  ™jô°ûàdGh AÉàaE’G  áÄ«g ™e ¿hÉ©àdÉH  ¿ƒfÉ≤dG

 Gòg  QGó°UEG  ≈`̀dEG  áLÉëdG  ¢ùeCG  »a  øjôëÑdG  ¿CG  GócDƒe
.»Ä«ÑdG ¿RGƒàdG ájÉªëd ™jô°ûàdG

 ™jô°ûJ  ÜÉ«Z  øe  »fÉ©f  øjôëÑdG  »a  ÉæfCG  ±É°VCGh
 ∫Ó``̀N’G ∞`̀ bƒ`̀ jh ,á`̀Ä`̀«`̀Ñ`̀dG ∫Ó`̀¨`̀à`̀°`̀SG ø`̀e ó`̀ë`̀j ΩQÉ`̀ °`̀U
 Éàa’ ,Ö°ùëa á«dÉªédG á«MÉædG øe ¢ù«d »Ä«ÑdG ¿RGƒàdÉH
 áμ∏ªªdG  øe  ¢Vô≤æJ  OÉμJ  IQOÉædG  Qƒ«£dG  ¢†©H  ¿CG  ≈dEG
 É¡°TÉ°ûYCG  ábô°Sh  ,ôFÉédG  ó«°üdGh  É¡àÄ«H  ô«eóàd  ∂dPh
 Ée  ƒg  ´OGô`̀dG  ÜÉ≤©dG  ÜÉ«Z  ¿CG  ≈dEG  Gô«°ûe  ,π«îædG  øe

.É¡°VGô≤fG ÖÑ°ùj
 ô«eóà∏d ¢Vô©àJ ájôëÑdG áÄ«ÑdG ¿CG »LÉëdG í°VhCGh
 ¢VGô≤fG  »a  ÖÑ°ùJ  Ée  É¡«a  áÄaÉμàªdG  ô«Z  ácô©ªdGh
 GOó°ûe  ,äÉjô°û≤dGh  ájôëÑdG  AÉ«MC’G  øe  Iô«ãc  ´Gƒ`̀fCG
 ≈∏Y  ÉXÉØM  ¿ƒfÉ≤dG  ≈∏Y  á≤aGƒªdG  áYô°S  IQhô°V  ≈∏Y
 äÉJÉÑædG ´GƒfCGh ájôÑdGh ájôëÑdG äÉæFÉμdG øe ≈≤ÑJ Ée

.øjôëÑdG áμ∏ªe É¡H äõ«ªJ »àdG
 ájô£ØdG IÉ«ëdG ájÉªëd äAÉL ¿ƒfÉ≤dG OGƒe ¿CG ócCGh
 ≈dEG øjôëÑdG ΩÉª°†fG ¿CG ≈dEG Gô«°ûe ,øjôëÑdG áμ∏ªe »a

.¢VGô≤f’ÉH IOó¡ªdG ´GƒfC’G πLC’ á«bÉØJ’G √òg
 ≈∏YC’G  ¢ù∏éªdG  πãªe  »ª°SƒdG  ±ƒf  âdÉb  ÉgQhóH

 ´hô°ûe  ≈∏Y  á≤aGƒªdG  ¿CÉ`̀°`̀T  ø`̀e  ¿EG  áÄ«Ñ∏d
 áμ∏ªe  ∞«æ°üJ  ™`̀aQ  »a  º¡°ùj  ¿CG  ¿ƒfÉ≤dG

 ,((A  ∞«æ°üàdG  ≈`̀dEG  »dhódG  øjôëÑdG
 ¢ù∏ée  ∫hO  º`̀¶`̀©`̀e  ¿CG  ≈````̀dEG  É``̀à``̀a’

 IógÉ©ªH ¢UÉN ¿ƒfÉb É¡jód ¿hÉ©àdG
 ¿Gƒ«ëdG  ±Éæ°UC’  á«ªdÉ©dG  IQÉéàdG
 hCG ¢VGô≤f’ÉH Oó¡ªdG …ôÑdG äÉÑædGh

.¢ùàjÉ°S
 ∑Éæg  ¿EG  ∫’ódG  ΩÉ°ùàHG  .O  âdÉbh
 ´ƒf 7200h äÉJÉÑædG  øe ´ƒf 8300

 ∫ƒM ¢VGô≤f’ÉH IOó¡e äÉfGƒ«ëdG øe
 ≥WÉæªdG  »`̀a  á°UÉNh  ,¢``̀VQC’G  Öcƒc

 Iô«°ûe  ,á«eÉædG  ¿Gó∏ÑdGh  á«FGƒà°S’G
 á«©«ÑW ¿ƒμJ ób ¢VGô≤f’G á«∏ªY ¿CG ≈dEG

 ∫ó©e  ¿ƒμj  ÉeóæY  øμdh  ,Qƒ£àdG  øª°V
 »©«Ñ£dG ∫ó©ªdG øe ôÑcCG »dÉëdG ¢VGô≤f’G

 »a  á«dhódG  IQÉéàdG  º«¶æàd  ¿ƒfÉb  ´hô°ûe á«ªgCG  »JCÉJ
.´GƒfC’G √òg

 äÉ«bÉØJ’ÉH  áeõà∏e  øjôëÑdG  áμ∏ªe  ¿CG  âaÉ°VCGh

.äÉYƒ°VƒªdG ∞∏àîe »a á«dhódG
 á«aÉμdG  OGóYC’G OƒLh øY óªëªæÑdG ΩÉ°ùH ∫AÉ°ùJh
 á°UÉNh ,¿ƒfÉ≤dG Gòg ≥«Ñ£J ≈∏Y øjQOÉ≤dG ø«ØXƒªdG øe

.øjôëÑdG »a ájô£ØdG IÉ«ëdG ájÉªëH ≥∏©àj Éª«a

≥````WÉæªH Ö````dÉ£j º`````à¨dG
á```````«aÉ`````°VEG á````````«```ªëe
 IÉ«ëdG  ájÉªM  »a  º¡°ùj  ¿ƒfÉ≤dG  Gòg  ¿EG  ºà¨dG  ∞°Sƒj  ∫Éb
 ™jô°ûJ  ™°Vh  IQhô°†H  ÉÑdÉ£e  ,øjôëÑdG  áμ∏ªe  »`̀a  ájô£ØdG
 ¢†©H ôKÉμàd áÑ°SÉæe áÄ«H ô«aƒàd á«aÉ°VEG á«ªëe ≥WÉæe ójóëàd
 ÖdÉW  Éªc  .¢`̀VGô`̀≤`̀f’É`̀H  IOó`̀¡`̀ª`̀dG  äÉ`̀fGƒ`̀«`̀ë`̀dGh  Qƒ«£dG  ´Gƒ``̀ fCG
 AÉæKCG ∑Éª°SC’G øe áæ«©e ´GƒfCG ó«°U ™æªj ¢UÉN ™jô°ûJ QGó°UEÉH
 áÄ«ÑdG ájÉªM »a º¡°ùj ÉªH ;…ô©°ûdGh »aÉ°üdÉc ,ÉgôKÉμJ º°Sƒe

.´GƒfC’G √òg á«LÉàfEG áØYÉ°†e øe Rõ©jh ájôëÑdG

á``````jÉ```ªM  äGAGô``````LEG  ø`````Y  ∫CÉ``````°ùJ  π`````°VÉØdG
Oô`````J »````ª°Sƒ````dGh ..z»`````æjô```ëÑdG π```````Ñ∏ÑdG{
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»HƒjC’G ¬∏dGóÑY ayoobi99@gmail.com

 OÉéjEG »a á«bGô©dG á«eƒμëdG Oƒ¡édG ™«ªL â∏°ûa ¿B’G ≈àM
 »àdG á©°SGƒdG ájô«gÉªédG äÉLÉéàM’G πX »a AGQRƒ∏d ¢ù«FQ
 ,OGó¨H  áª°UÉ©dG  É¡æeh  á«°ù«FôdG  á«bGô©dG  ¿óªdG  º¶©e  ìÉàéJ
 …hÓY  ≥«aƒJ  óªëe  áeƒμëdG  π«μ°ûàH  ∞∏μªdG  Öë°S  ó©Ña
 á«∏NGO πeGƒYh äÉLÉéàM’G ICÉWh âëJ áª¡ªdG √ò¡d ¬ë«°TôJ
 ¿ÉfóY  ,ídÉ°U  ºgôH  »bGô©dG  ¢ù«FôdG  ∞∏c  ,áØ∏àîe  á«LQÉNh
 øμd  ,…hÓY  ≥«aƒàd  ÉØ∏N  ,á«bGô©dG  áeƒμëdG  á°SÉFôH  »aQõdG
 ,á«°ù«FQ á«°SÉ«°S πàc ¢ùªN ¢†aôH âeó£°UG Ée ¿ÉYô°S áª¡ªdG
 Qƒà°SódG  áØdÉîe{`H  »bGô©dG  ¢ù«FôdG  áª¡àe  »`̀aQõ`̀dG  í«°TôJ
 πFÉ°SƒdGh  ¥ô`̀£`̀dG  ™«ªL{  ΩGóîà°SÉH  Ió`̀Yƒ`̀à`̀e  z±Gô`````YC’Gh

.z»YGóàdG Gòg ±É≤jE’ á«Ñ©°ûdGh á«°SÉ«°ùdGh á«fƒfÉ≤dG
 ¢ù«FQ  ¬LƒJ  øe  É¡Øbƒe  ójóëàH  ÜGõ``̀MC’G  √ò`̀g  ∞àμJ  ºd
 ,á«bGô©dG  áeƒμëdG  π«μ°ûàH  ∞∏μªdG  á«°üî°T  øeh  ájQƒ¡ªédG
 ¿Gô`̀jEG  øe  áÑjô≤dG  πFÉ°üØdGh  á«°SÉ«°ùdG  iƒ≤dG  º¶©e  ¿EG  πH
 …òdG ,»aQõdG ≈∏Y GOÉM Éeƒég âæ°T z»Ñ©°ûdG ó°ûëdG{`d á∏ãªªdG
 Ió°T  ô°ùØj  …òdG  ô`̀eC’G  ,¿Gô¡W  iód  ∫ƒÑ≤H  ≈¶ëj  ’  ¬fCG  hóÑj
 ø«M »a ,¿GôjEG πÑb øe áeƒYóªdG ÜGõMC’G ÉgOƒ≤J »àdG á∏ªëdG
 ∫hO  πNóJ  ΩóY  ≈dEG  Qó°üdG  ióà≤e  z…Qó°üdG  QÉ«àdG{  º«YR  ÉYO
 AGƒ°S{ ,á∏Ñ≤ªdG áeƒμëdG ¢ù«FQ ¢üî°T QÉ«àNG á«dBG »a QGƒédG
 Éæd ™LGQ ôeCG Gò¡a ,∂dòc øμj ºd ΩCG §HGƒ°†dG ≥ah í°TôªdG ¿ÉcnCG

.QÉ«àdG ¿É«H »a AÉL Ée Ö°ùëH ,zô«Z ’ ø««bGô©dG øëf
 ¢ùμ©J »aQõdG í«°Tôàd á°†aGôdGh IOó°ûàªdG ∞bGƒªdG √òg
 ¥GQhCG  ¿CG  øgôÑJh ¥Gô©dG  É¡°û«©j  »àdG  á«°SÉ«°ùdG  áeRC’G  ≥ªY
 ócDƒJh ,ø««bGô©dG  …ójCÉH  É¡∏c â°ù«d á«∏NGódG á«°SÉ«°ùdG  Ö©∏dG

 äÉHPÉéàdG  ICÉWh  âëJ  ¢û«©j  ¥Gô©dG  ¿CG  á≤«≤M  ∞bGƒªdG  √òg
 ¢SÉμ©fG ôμæj ¿CG óMC’ øμªj Óa ,á«LQÉîdG OÉ©HC’G äGP á«°SÉ«°ùdG
 á«∏NGódG  á«°SÉ«°ùdG  ´É°VhC’G  ≈∏Y  »μjôeC’G  »fGôjE’G  ´Gô°üdG
 ¿ƒμJ  ¿CG  øμªj  á«LQÉîdG  äGóæLC’G  ¿EÉa  »dÉàdÉHh  ,¥Gô©dG  »a
 ,øjôNBÉH  âMÉWCG  Éªc  ,»aQõdÉH  áMÉWE’G  »a  »°ù«FôdG  ÖÑ°ùdG
 »a á«LQÉN OÉJhCÉH IOhó°ûe âJÉH ¥Gô©dG »a á«°SÉ«°ùdG áÑ©∏dÉa
.¿Gô¡Wh ø£æ°TGh »JCÉJ øcÉeC’G √òg áeó≤e »ah ,¿Éμe øe ôãcCG

 iôJ  í«°TôàdG  Gò¡d  É¡°†aQ  âæ∏YCG  »àdG  á«°SÉ«°ùdG  πàμdG
 ´Gô°üdG  ô«KCÉJ  ióe  ócDƒj  Gògh  ,zÉ«μjôeCG  Éë°Tôe{  »aQõdG  »a
 ≈àMh ,¥Gô©dG πNGO á«°SÉ«°ùdG ´É°VhC’G ≈∏Y »fGôjE’G »μjôeC’G
 á«°SÉ«°ùdG  á°ü°UÉëª∏d  É≤aƒa  ,áeƒμëdG  ¢ù«FQ  á«°üî°T  ≈∏Y
 ∫ƒH  ¥Gô©∏d  ≥HÉ°ùdG  »μjôeC’G  …ôμ°ù©dG  ºcÉëdG  É¡©°Vh  »àdG
 á©«°T  Ö«°üf  øe á«bGô©dG  áeƒμëdG  á°SÉFQ  Ö°üæe  ¿EÉa  ,ôªjôH
 á«©«°ûdG á«°SÉ«°ùdG ÜGõMC’G ≈∏Y »fGôjE’G ô«KCÉàdG  ¿EGh ,¥Gô©dG
 √òg ≈∏Y »μjôeC’G ô«KCÉàdG ±ÓN ≈∏Y GóL Gô«Ñc ó©j ,á«bGô©dG
 ≈∏Y á«μjôeC’G IóëàªdG äÉj’ƒdG IQób »Øæj ’ ∂dP øμd ,ÜGõMC’G
 ¥GQhC’G øe ∂∏àªJ É¡fƒc ó∏ÑdG Gòg »a á«°SÉ«°ùdG ¥GQhC’G §∏N

.∂dòd »Øμj Ée
 ≈≤Ñ«°S  √QGôªà°SGh  »`̀fGô`̀jE’G  »μjôeC’G  ´Gô°üdG  óYÉ°üJ
 πμH  ¢ùμ©æjh  ¥Gô©dG  »a  »°SÉ«°ùdG  ó¡°ûªdG  ≈∏Y  ¬dÓ¶H  É«≤∏e
 ,á«°SÉ«°ùdGh É¡æe á«æeC’G ,á«∏NGódG ¬YÉ°VhCG QGô≤à°SG ≈∏Y ó«cCÉJ
 áeƒμM  π«μ°ûJ  áª¡e  øe  π©éj  ¿CG  ó«cCÉJ  πμH  ¬fCÉ°T  øe  Gò`̀gh
 ’CG  Éæg  Éæ«∏Yh  ,ó«≤©àdGh  áHƒ©°üdG  ájÉZ  »a  IójóL  á«bGôY
 ÜGõ`̀MC’G  πãe  ,iô``NC’G  á«bGô©dG  á«°SÉ«°ùdG  iƒ≤dG  QhO  πØ¨f

 áÑ©∏dG √òg »a É°†jCG QhO É¡d ,ájOôμdG ÜGõMC’Gh á«æ°ùdG á«Hô©dG
 øY  ô¶ædG  ¢†¨H  ,áeƒμëdG  π«μ°ûàH  á«æ©e  »`̀gh  á«°SÉ«°ùdG
 á«°SÉ«°ùdG äÓàμàdG √òg ΩôëJ »àdG á«ØFÉ£dG zôªjôH{ á°ü°UÉëe

.á«bGô©dG áeƒμëdG á°SÉFQ øe
 á«bGô©dG áeƒμëdG π«μ°ûJ »a IQƒ°üëe â°ù«d ¥Gô©dG áeRCG
 »àdG  á«μjôeC’G  áîÑ£dG  »a ÉªfEGh ,É¡°SCGôj øe á«°üî°T »a ’h
 ≈≤Ñà°S  á«°SÉ«°ùdG  á∏°†©ªdG  √ò¡a  ,hõ¨dG  áªjôL  ó©H  äõ¡L
 ¥Gô©dG  ¿EÉa  ,∂dP  ≈dEG  ∞°VCG  ,á«°SÉ«°ùdG  ¥Gô©dG  ´É°VhC’ áeRÓe
 ó∏ÑdÉa ,É«JGP »°SÉ«°ùdG √QÉ°ùe ø«eCÉJ ≈∏Y QOÉ≤dG ó∏ÑdG ∂dP ó©j ºd
 iƒ≤dG  ΩÉ`̀eCG  ìƒàØªdG  ´É°ûªdG  ¬Ñ°ûj  Ée  ≈`̀dEG  hõ¨dG  ó©H  ∫ƒëJ
 øe  ôãcCG  ,»bGô©dG  »°SÉ«°ùdG  ™°VƒdG  ≈∏Y  Égô«KCÉàa  ,á«LQÉîdG
 ™°SGƒdG …ô«gÉªédG ∑GôëdG ∂dP »a ÉªH ,»∏NGO ∑GôM …CG ô«KCÉJ

.Qƒ¡°T IóY òæe ó∏ÑdG ¬°û«©j …òdG
 á°†ØàæªdG  á«bGô©dG  ô«gÉªédG  É¡Mô£J  »àdG  äÉ°VGôàY’Éa
 ,áeOÉ≤dG  á«bGô©dG  áeƒμëdG  á°SÉFôd  ÜGõMC’G  »ë°Tôe  ¬Lh  »a
 øμd  ,á«∏ª©dG  √òg  »a  º°SÉëdG  Qhó`̀dG  Ö©∏J  É¡fCG  ¢†©ÑdG  ó≤à©j
 »bGô©dG  ´QÉ°ûdG  äƒ°U  ¿CG  í«ë°U  ,∂`̀ dP  ±Ó`̀N  »g  á≤«≤ëdG
 ,á«°SÉ«°ùdG  ÜGõ`̀MC’G  ™«ªL  ≈`̀dEG  IOÉ`̀L  äGQÉ°TEG  π°SQCGh  ™ØJôe
 Gòg  øμd  ,á«bGô©dG  áeƒμëdG  π«μ°ûàH  á«æ©ªdG  ∂∏J  GójóëJh
 ICÉWh ¿CG  ∂dP  ,á«∏ª©dG  √òg ¢üîj Éª«a ô«KCÉàdG  Ohóëe äƒ°üdG
 ô«gÉªédG  π©a  øe  Gô«KCÉJ  ô`̀ã`̀cCGh  iƒ``bCG  á«LQÉîdG  äGó`̀æ`̀LC’G
 √òg õ«ªj §≤a GóMGh Éfƒd ∑Éæg ¿CG á°UÉNh ,¿B’G ≈àM ,á«bGô©dG

 .™eÉédG »æWƒdG Égó©H Égó≤Øj …CG ,ô«gÉªédG
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!ºdÉ©dG PÉ≤fEG

ó«°TQ ájRƒa

 ød zÉfhQƒc{ πÑb Ée nºdÉ©dG ¿CG Ωƒ«dG o≥Øàj πμdG }
 ¬°Shô«ØH  rÖ°üj  ºd  nAÉHƒdG  Gòg  ¿CGh  !√ó©H  Éªc  ¿ƒμj
 nOÉ°üàb’G  nÜÉ``°``UCG  É`̀ª`̀fEGh  ,§`̀≤`̀a  ájô°ûÑdG  nOÉ`̀ °`̀ù`̀LC’G
 áeƒ¶æªdG ≈àM ÜÉ°UCGh »dÉªdG ¥ƒ°ùdGh äÉ°UQƒÑdGh
 á«Hô¨dG  áKGóëdÉH  ≥∏©àj  Ée  πμH  á«°SÉ«°ùdGh  ájôμØdG
 ¿É`̀°`̀ù`̀fE’G ∫ƒ``̀M É`̀¡`̀JGQÉ`̀©`̀°`̀T á`̀«`̀bGó`̀°`̀ü`̀eh á`̀ª`̀dƒ`̀©`̀dGh
 QÉà°ùdG  »FôªdG ô«Z o¢Shô«ØdG  Gòg ìGRCG  ó≤a ,¬bƒ≤Mh
 ≈∏Y ¬°Vôa ºJ …òdG »ªdÉ©dG ΩÉ¶æ∏d »≤«≤ëdG ¬LƒdG øY
 ΩÉeCG øëf GPEÉa áªdƒ©dG äÉ«dBGh m§HGhôH ºdÉ©dG ∫hO πc
 ºJ »àdG ≈°VƒØdGh ΩÉ¶ædG Gò¡d …hóªdG •ƒ≤°ùdG QOGƒH
 ¬≤MÓà°S …òdG o∫GDƒ°ùdG íÑ°UCG ≈àM !¬∏NGóH É¡°ùjôμJ

:ƒg »Hô¨dG ºdÉ©dG Üƒ©°T É¡°SCGQ ≈∏Yh Üƒ©°ûdG πc
 ¬°ù°SCG  â∏©a  GPÉ`̀eh  !?ΩÉ¶ædG  Gòg  ÉfòNCG  øjCG  ≈dEG
 áªFÉb  πjP  ≈∏Y  ¬`̀fCG  í°†JG  …ò`̀dG  ¿É°ùfE’ÉH  á«ªdƒ©dG
 …OÉ`̀°`̀ü`̀à`̀b’G  ΩÉ`̀¶`̀æ`̀dG  áª«b  É``̀eh !?É`̀¡`̀«`̀a  äÉ```jƒ```dhC’G
 »a ô°ûÑdG ±É©°SEG øe øμªàj ºd …òdG óªà©ªdG »ªdƒ©dG
 ø°ùdG QÉÑμH »ë°†j ƒgh zÉfhQƒμdG{ AÉHh ™e º¡àæëe

!?áYÉæªdG ∞©°V øe »fÉ©j øeh ≈°VôªdGh
 º«ª°U  »a  Üô°†J  »àdG  Égô«Zh  á∏Ä°SC’G  ∂∏J  }
 Ωƒ≤j  ’  ΩÉ¶f  …CG  ¿CG  í°VƒJ  óªà©ªdG  »ªdÉ©dG  ΩÉ¶ædG
 ájô°ûÑdGh ¿É°ùfE’G áª«b AÓYEG ≈∏Y ¬≤ª©Hh √ôgƒL »a
 øe  »fÉ©j  ΩÉ¶f  ƒg  ,»JGQÉ©°T  ¢ù«dh  »≤«≤M  πμ°ûH
 ¬°ù°SCG  π`̀c  á`̀©`̀LGô`̀eh  ¬à©LGôe  ø`̀e  ó`̀H  ’  ô«Ñc  mπ∏N
 ΩÉb  »àdG  á«ªdƒ©dGh  á«KGóëdG  ,ájôμØdGh  ájOÉ°üàb’G
 »ah Üô¨dG »a QÉ©°ûdG  !É¡FÉYOEG  ≈∏Y hCG  É¡°SÉ°SCG  ≈∏Y
 øμdh  ,¬bƒ≤Mh  ¿É°ùfE’G  á«ªgCÉH  zAÉ`̀YO’G{  ƒg  ºdÉ©dG
 mΩÉ¶f …CG ¿CGh ájô°ûÑ∏d á©jóN ôÑcCG ∂dP ¿CG ∞°ûc AÉHƒdG
 á«bÓNC’Gh á«fÉ°ùfE’G oº«≤dG ¬ªμëJ ¿CG ¿hO øe »ªdÉY
 »a  √ô«°üeh  ó°SÉa  lΩÉ`̀¶`̀f  ƒ`̀g  ,≥`̀dÉ`̀î`̀dG  ¢`̀ù`̀«`̀eGƒ`̀fh
 É¡°ù°SCG  IQÉ°†M  ¿CG  »æ©j  Gògh  !QÉ«¡f’G  ≈dEG  ájÉ¡ædG
 ¢SÓaE’G  ≥jôW  ≈dEG  â∏°Uh  ób  »Hô¨dG  …OÉªdG  π≤©dG
 øe  Oƒ°ü≤ªdG  ¢SÓaE’G  ¬fEG  É≤M’  í°†à«°S  Éªc  ¬æμdh

!áªcÉëdG á«ªdÉ©dG áæé∏dG
 øY  G kôNDƒe  çóëàj  CGóH  »dhódG  ó≤ædG  ¥hóæ°U }
 ¬©Ñà«°S …òdGh ,ºdÉ©dGh ÉμjôeCG »a …OÉ°üàb’G OƒcôdG

 ΩÉ¶f ¬©Ñà«d øμdh !»dÉªdGh …OÉ°üàb’G QÉ«¡f’G ÉªàM
 á∏ª©dGh  »fhôàμdE’G  AÉ°†ØdG  ¬ªμëj  ójóL  …OÉ°üàbG
 OGôj  Ée  ¿EÉ`̀a  ∂dòdh  »YÉæ£°U’G  AÉcòdGh  á«fhRÉeC’G

!á«°ûMhh ¬«£∏°ùJ ôãcCG ºdÉY ƒg √DhÉ°ûfEG
 z»fÉ°ùfE’Gh »bÓNC’G QÉ«¡f’G{ ¿EÉa §≤a Gòg ¢ù«d
 »a ô«°ùªdG CGóÑJ ¬Hƒ©°Th ºdÉ©dG Gòg π©é«°S …òdG ƒg
 »a  á°UÉN  âØ°ûàcG  ¿CG  ó©H  ..áÑ©°üdG  á∏Ä°SC’G  ≥jôW
 ¢†©ÑdG çóëàj !¿É°ùfEÓd É¡H á«≤«≤M áª«b ’ ¿CG Üô¨dG
 ¿CGh  ,É¡YGô°U  á«°VQCG  ≈∏Y  iƒ≤dG  ™jRƒJ  IOÉ`̀YEG  øY
 ∫GDƒ°ùdG  øμdh  ..ïdG  iôÑc  ÜôM  ≈dEG  ¬éàj  ób  ºdÉ©dG
 »àdG  á«°VQC’G  AÉæH  ºà«°S  ójóL  ¢SÉ°SCG  …CG  ≈∏Y  :ƒg

!?iƒ≤dG √òg É¡«∏Y ∞≤à°S
 ¢†©H øe G kOóée Iô£«°ùdG QÉμàMG á«°VQCG »g πg
 ájQÉª©à°S’G  ∫hó``̀dG  π`̀gh  !?º`̀dÉ`̀©`̀dG  ≈∏Y  iƒ`̀≤`̀dG  ∂∏J
 ó«cCÉJ  IOÉ`̀YEG  ójôJ  áægGôdG  zá«ªdƒ©dG{  á«dÉjôÑeE’Gh
 áMƒàØe ÜôM ∫ÓN øe ƒd ≈àM É¡Jô£«°Sh É¡Jƒ£°S
 OÉªàYG ºà«°S πg !?ºdÉ©dG ¿Éμ°S ∞°üf ≈∏Y É¡«a »°†≤J
 »ªdÉ©dG  ΩÉ¶ædG  »`̀a  ó`̀jó`̀L  AÉæÑd  Ió`̀jó`̀L  ¢ù°SCG  …CG

!?á«°ûMh ôãcCG äGAÉ°†a ≈dEG ¿É°ùfE’G π≤æj !?ΩOÉ≤dG
 º°SÉH  ¬«∏Y  ¢VƒÑ≤ªdG  ø``gGô``dG  º`̀dÉ`̀©`̀dG  Gò``̀g  }
 ,á«Hô¨dG  á«dGôÑ«∏dG  º«bh  áØFGõdG  áKGóëdGh  áªdƒ©dG
 ¿Éc  GPEGh  !?√QÉ«¡fG  ÜÉÑ°SCG  á¡LGƒe ≈∏Y QOÉb  ƒg πg
 iƒ≤∏d  á«fÉfC’G  ídÉ°üªdGh  IOÉªdG  »a  óéªj  A»°T  πc
 ¥ÓNCÓd  QÉÑàY’G  IOÉ``̀YEG  ≈∏Y  QOÉ`̀b  ƒg  πg  ,iôÑμdG
 ≥«ª©dGh »≤«≤ëdG É¡∏μ°ûH ájQÉ°†ëdG á«fÉ°ùfE’G º«≤dGh
 AÉcòdGh  ä’BÓ`̀d  ºμëdG  ΩCG  ∞FGõdG  »JGQÉ©°ûdG  ¢ù«dh
 ºdÉ©dG  π`̀g  !?…OÉ`̀°`̀ü`̀à`̀b’G  QÉ«¡f’G  ó©H  »YÉæ£°U’G
 äÉLÉ«àMÓdh øjó∏d QÉÑàY’G IOÉYEG ≈∏Y GQOÉb ¿ƒμ«°S
 äÉ`̀Ñ`̀Zô`̀dG  »`̀a  ¿É`̀°`̀ù`̀fE’G  øé°S  º`̀J  ¿CG  ó`̀©`̀H  á`̀«`̀Mhô`̀dG
 §≤°S  ¿CG  ó©Hh  !?äÉjô¡¶ªdGh  äÉjOÉªdGh  äGƒ¡°ûdGh
 ¬°ùjôμJ  ºJ  Ée  πμd  í«Ñ≤dG  ¬LƒdG  øY  ìGõ`̀fGh  QÉà°ùdG
 ΩÉeõH  òNCÉà°S  »àdG  Üƒ©°ûdG  πg  ,≥Ñ°S  Ée  ∫ÓN  øe
 ΩCG  !?»fÉ°ùfEG  ºdÉY  AÉæHh  ≥Ñ°S  Ée  Ωó`̀g  »a  IQOÉÑªdG
 !?ô¶àæªdG  ∂dP  ƒg  á«ªdÉ©dG  áæé∏dG  øe  ôÑcC’G  §∏°ùJ

!ΩOÉ≤∏d ∑hôàe ∂dP

 äÉ``̀eRC’G  ΩóàëJ  Éªæ«M  ,ï`̀jQÉ`̀à`̀dG  Éæª∏Y
 º¡JOÉbh  ¢SÉædG  π¨°ûæjh  ,äÉÑμædG  óYÉ°üàJh
 hCG  ôëÑdG  QGhóc QGhO º¡Ñ«°üjh ,É¡∏«°UÉØJ »a
 ¬fEÉa ,Iô«°üÑdG ∫Éªch ,ô°üÑdG ábO ºgó≤Øj ,ó°TG
 ,¬fÉªjG »a ï°SGQ ƒg øe IOÉ«≤∏d …ôÑæj ¿G óH ’
 »a  Gó«©H  ,√Qó`̀≤`̀H  ¢``̀VGQh  ¬∏dG  AÉ°†≤H  ø`̀eDƒ`̀e
 ÉÑ«°üe  ,¬JÉjƒdhCG  ójóëJ  »a  Éë°VGh  ,¬àjDhQ
 ≈`̀ dEG  ∫ƒ°Uƒ∏d  ¬`̀é`̀eGô`̀H  äÉ`̀eó`̀≤`̀e  áZÉ«°U  »`̀a
 É¡«dEG  ™∏£àjh É¡≤«≤ëJ ≈dEG  ≈©°ùj »àdG  èFÉàædG
 áëfÉL- áeR’G  »a  π°üM Ée  Gògh .¢SÉædG  πc
 äô¡XCGh ºdÉ©dG âMÉàLG »àdG áægGôdG -ÉfhQƒc
 á«eÉædG  πÑb  áeó≤àªdG  ∫hó`̀dG  ÜÉ°UG  Ée  ¿É«©∏d
 »a  ∑ÉÑJQGh  õéYh OOôJh §ÑîJh ¢†bÉæJ  øe
 »a É¡Hƒ©°T PÉ≤fEGh ,É¡d …ó°üàdG §£N áZÉ«°U
 AGóædG  AÉL  ≈àM  ,AÉ©ªL  ájô°ûÑdG  PÉ≤fG  QÉ`̀WG
 §Ñ¡e  ,Üô`̀©`̀dG  IôjõL  øe  ,ø«eôëdG  OÓ`̀H  øe
 ΩÓ°SE’G  áª°UÉY  øe  ,ádÉ°SôdG  å©Ñeh  »MƒdG
 º¡fRGƒJ º¡«dG ó«©jh QÉÑμdG ßbƒ«d ,ø«ª∏°ùªdGh
 á«fÉ°ùf’G  √É`̀é`̀J  º¡JÉ«dhDƒ°ùªH  Gƒeƒ≤j  »`̀c
 ø«Øjô°ûdG  ø«eôëdG  ΩOÉN ádÓWG å«M ,AÉ©ªL
 áμ∏ªªdG  ∂∏e  Oƒ©°S  ∫BG  õjõ©dGóÑY  øH  ¿Éª∏°S
 áYƒªée  IOÉ`̀≤`̀d  ¬`̀Jƒ`̀YOh  ájOƒ©°ùdG  á«Hô©dG
 èJÉædG  øe  (%85)  ≈∏Y  øª«¡J  »àdG  øjô°û©dG
 ∫hódG  øe  áYƒªée  º¡©eh  ,»ªdÉ©dG  »dÉªL’G
 áeRC’ÉH ¿CÉ°ûdG äGP á«dhódG äÉª¶æªdGh iôN’G
 √ÉéJ  º¡JÉ«dhDƒ°ùe  πªëàd  á«°VGôàaG  áªb  ó≤©d
 á¡LGƒªd  πÑ°ùdG  π°†aG  ¢`̀SQGó`̀Jh  á«fÉ°ùf’G
 GOÉ°üàbGh  Gô°ûH  ºdÉ©dG  PÉ≤fEGh  ÉfhQƒc  áëFÉL
 ,ÉgQhô°T  øe  á«dhO  äÉbÓYh  Éª«bh  IQÉ°†Mh
 ¢SQÉe øe øjô°û©dGh ¢SOÉ°ùdG »a áª≤dG ó≤Y ºàa
 ø«Øjô°ûdG  ø«eôëdG  ΩOÉ``̀N  á°SÉFôH  Ω2020
 »a- Qƒ°†ëdG ™°Vh …òdG ,√ôªY »a ¬∏dG ∫ÉWG
 øe óH ’ ≥jôW áWQÉN ΩÉeG -á«MÉààa’G ¬àª∏c
 ,¥óëªdG  ô£îdG  øe  ájô°ûÑdG  PÉ≤fE’  ÉgOÉªàYG
 º¡JÉ«M ≈∏Y ®ÉØëdGh ¢SÉædG  PÉ≤fG  ¿G  É¡°SÉ°SG
 Iƒ≤dGh IhôãdGh OÉ°üàb’G Éeh ,∫h’G ±ó¡dG ƒg
 ’EG  »LƒdƒæμàdGh  »ª∏©dG  Ωó≤àdGh  áfÉμªdGh
 É°ùaÉæe ¢ù«dh ,¿Éc ÉªæjG ¿É°ùf’G áeóîd äGhOG
 øe  AóÑdG  ≈dEG  ø«©ªàéªdG  É«YGO  ,¬æY  ÓjóH  hCG

 IÉ«M  ¿ƒ°üd  OÉédG  »©°ùdÉH  ∂`̀dP
 ™°Vƒd π°UGƒàªdG πª©dGh ,ô°ûÑdG
 ,É`̀fhQƒ`̀c ¢`̀Shô`̀«`̀a QÉ`̀°`̀û`̀à`̀f’ ó`̀M
 PÉîJG  ™«ªédG  ø`̀e  Ö∏£àj  …ò``dG
 ∞∏àîe  ≈``∏``Y  á```eRÉ```M  ô``̀«``̀HGó``̀J
 ¿Éª∏°S  ∂∏ªdG  í°VhG  ó≤a  ,ó©°üdG
 áëFÉédG  √ò¡d  á«fÉ°ùf’G  QÉ``̀K’G
 ÖÑ°ùJ  AÉ`̀ Hƒ`̀ dG  Gò``g  ¿EG{  ∫ƒ`̀≤`̀dÉ`̀H
 »æWGƒe ø`̀e  ó`̀jó`̀©`̀dG  IÉ`̀fÉ`̀©`̀e  »`̀a
 áHÉéà°SG ≥«°ùæJ Öéj Gòd ,ºdÉ©dG
 øjô°û©dG  áYƒªée  ∫hód  IóMƒe
 ¿CGh  ,záëFÉédG  √òg  á¡LGƒe  »a
 ¿hÉ©àdG  õjõ©J Éæ≤JÉY ≈∏Y òNCÉf{

 ,zÉfhQƒc ¢Shô«Ød ìÉ≤d øY åëÑ∏d
 á`̀jõ`̀gÉ`̀é`̀dG á``̀jƒ``̀≤``̀J{ ≈````̀ dEG É````̀YOh
 ¢```VGô```eC’G á`̀¡`̀LGƒ`̀ª`̀ d á`̀«`̀ª`̀dÉ`̀©`̀dG

.z kÓÑ≤à°ùe ájó©ªdG
 ø«eôëdG ΩOÉN ÉYO …OÉ°üàb’G ∫ÉéªdG »ah
 á≤ãdG IOÉYE’ ájƒb IQÉ°TEG ∫É°SQEG{ ≈dEG ø«Øjô°ûdG
 π°üM  ¿EÉa  ,z√QÉ«¡fG  ™æeh  »ªdÉ©dG  OÉ°üàb’ÉH
 GQÉKBG  ≥ë∏«°S  ∂dP  ¿EÉa  -¬∏dG  íª°S  ’-  √QÉ«¡fG
 ∫É«L’G πÑ≤à°ùeh ¢SÉædG IÉ«ëH Iô«£N á«Ñ∏°S
 áYƒªée  áª≤dG  øY  ¢†îªJ  óbh  .¿Éμe  πc  »a
 IOÉb  ΩGõàdG  ó«cCÉJ  ÉgRôHG  äGQGô`̀≤`̀dG  øe  áª¡e
 ìGhQC’G  ≈`̀∏`̀Y  ®É`̀Ø`̀ë`̀dÉ`̀H  øjô°û©dG  áYƒªée
 ,º¡∏«NGóeh  OGô```̀aC’G  ∞`̀FÉ`̀Xh  ≈∏Y  ®É`̀Ø`̀ë`̀dGh
 ,iƒ°üb  á``jƒ``dhCG  É`̀ fhQƒ`̀c  áëFÉL  áëaÉμeh
 ,á`̀eRÓ`̀dG  á«ë°üdG  äGAGô````̀LE’G  á`̀aÉ`̀c  PÉ`̀î`̀JGh
 AGƒàM’  ºFÓªdG  πjƒªàdG  ¿Éª°V  ≈∏Y  πª©dGh
 á¡ÑL π«μ°ûàH áYƒªéªdG ∫hO Ωõà∏Jh ,áëFÉédG
 ºjó≤Jh ,∑ôà°ûªdG  ô£îdG  Gòg á¡LGƒªd  Ióëàe
 áYƒªée Ωõ`̀à`̀∏`̀J  É`̀ª`̀c  ,á`̀«`̀eÉ`̀æ`̀dG  ∫hó`̀∏`̀ d  ¿ƒ`̀©`̀dG
 √òg  ≈∏Y  Ö∏¨à∏d  øμªj  Ée  πc  ∫òÑH  øjô°û©dG
 á«ªdÉ©dG áë°üdG áª¶æe ™e ¿hÉ©àdÉH ,áëFÉédG
 ∂æÑdG  á`̀Yƒ`̀ª`̀é`̀eh »``̀dhó``̀dG  ó`̀≤`̀æ`̀dG  ¥hó`̀æ`̀ °`̀Uh
 á«dhódG  äÉª¶æªdGh  IóëàªdG  º``eC’Gh  »dhódG
 á«Ñ∏àd  á«LÉàfE’G  äGQó`̀≤`̀dG  á©°SƒJh  ,iô``̀NC’G
 ¿Éª°Vh á«Ñ£dG äGOGóeE’G ≈∏Y ójGõàªdG Ö∏£dG
 ,IQƒ°ù«e  QÉ©°SCÉHh  ™°SGh  ióe  ≈∏Y  É¡àMÉJEG

 á∏°UGƒªH  ΩGõ`̀à`̀d’G  ™e
 IQÉéàdG  ô«°ù«àd  πª©dG
 ∫hO  º```̀YOh  ,á``̀«``̀dhó``̀dG
 äGAGô```LE’  áYƒªéªdG
 á``̀jõ``̀cô``̀ª``̀dG ∑ƒ```̀æ```̀Ñ```̀dG
 äÉ`̀«`̀YGó`̀à`̀ dG AGƒ```à```M’
 áëFÉéd  á`̀jOÉ`̀°`̀ü`̀à`̀b’G
 PÉ````î````JGh ,É``````̀fhQƒ``````̀c
 ájƒbh  á`̀jQƒ`̀a  ô`̀«`̀HGó`̀J
 ∫hO äGOÉ`̀°`̀ü`̀à`̀bG  º`̀Yó`̀d
 á`̀jÉ`̀ª`̀Mh ,á`̀Yƒ`̀ª`̀é`̀ª`̀dG
 äÉ`̀cô`̀°`̀û`̀dGh ø`̀«`̀∏`̀eÉ`̀©`̀dG
 äBÉ`̀°`̀û`̀æ`̀ª`̀dG G kó``̀jó``̀ë``̀Jh
 á£°SƒàªdGh  Iô«¨°üdG
 ô```ã```cC’G äÉ```YÉ```£```≤```dGh
 ï°†H ΩGõàd’Gh ,G kQô°†J
 Q’hO  äÉfƒ«∏jôJ  (5)
 äÉ°SÉ«°ùdG  øe  Aõéc  ,»ªdÉ©dG  OÉ°üàb’G  »a
 QÉKB’G  á¡LGƒªd  ájOÉ°üàb’G  ô«HGóàdGh  á«dÉªdG
 .áëFÉé∏d  á«dÉªdGh  ájOÉ°üàb’Gh  á«YÉªàL’G
 ób  ájOƒ©°ùdG  á«Hô©dG  áμ∏ªªdG  ¿G  óéf  Gòμgh
 á«eÓ°SE’G  á«Hô©dG  IóæL’G  º«ª©J  »a  âëéf
 ™bGh  ≥∏N  ≈∏Y  äõØMh  ,áª≤dG  ≈∏Y  á«fÉ°ùf’G
 ≈∏Y AÉ°†≤dG  »a π°†aG ó¨H πeC’ÉH º°ùàj ójóL
 ¿Éª°Vh ¢SÉædG  ìGhQCG  ájÉªMh ÉfhQƒc áëFÉL
 πYÉØàdG  ó«cCÉJh  ,á«dÉªdGh  ájOÉ°üàb’G  º¡bƒ≤M
 èFÉàædG  ≈≤ÑJh  ,∂dP  ≥«≤ëàd  »dhódG  ¿hÉ©àdGh
 ™jô°ùdGh  »∏ª©dG  ò«ØæàdÉH  áfƒgôe  á«FÉ¡ædG

 .øjô°û©dG áªb äGQGô≤d
 »é«∏îdG  ¿hÉ©àdG  ¢ù∏ée  ó«©°U  ≈∏Yh
 ∫hO  »``̀ a  IQÉ``̀é``̀à``̀ dG  äGQGRh  AÓ````̀ ch  å``ë``H
 Ω2020  ¢`̀SQÉ`̀e  26  ¢ù«ªîdG  Ωƒ`̀j  ¢ù∏éªdG
 π°UGƒàdG  πFÉ°Sh  ôÑY  √ó≤Y  ºJ  ´ÉªàLG  ∫ÓN
 ô«HGóàdGh  ,º¡æ«H  Éª«a  ≥«°ùæàdG  πÑ°S  ,»FôªdG
 ∫hódG É¡H Ωƒ≤J »àdG ,ájRGôàM’G äGAGôLE’Gh
 ÉfhQƒc  ¢Shô«a  QÉ°ûàfG  ø`̀e  óë∏d  AÉ`̀°`̀†`̀YC’G
 ¿Éª°V  É°†jG  GƒãëHh  ,z19-ó«aƒc{  óéà°ùªdG
 á«°SÉ°SC’G  äÉeóîdGh  É¡YGƒfCÉH  ™∏°ùdG  ≥aóJ
 ’h ,á«FÉbƒdG äÉeóîdG øY Ó°†a ,ø«μ∏¡à°ùª∏d

 É«ªdÉY  ábÉÑ°S  âfÉc  ób  ¢ù∏éªdG  ∫hO  ¿G  Éª«°S
 á«ë°üdG  ô«HGóàdG  øe  áeõM  ò«ØæJh  ™°Vh  »a
 AÉ`̀Hƒ`̀dG Iô`̀°`̀UÉ`̀ë`̀ª`̀d á`̀«`̀dÉ`̀ª`̀dGh á`̀jOÉ`̀°`̀ü`̀à`̀b’Gh

 .¬«∏Y Iô£«°ùdGh
 ádÉ°SôdGh á«HÉéj’G èFÉàædG øe ºZôdG ≈∏Yh
 øμªJh ,øjô°û©dG áªb IOÉb É¡≤∏WG »àdG ájƒ≤dG
 IOƒ`̀©`̀dGh  AÉ`̀Hƒ`̀dG  ≈∏Y  Iô£«°ùdG  ø`̀e  ø«°üdG
 »àdG  ¿óªdG  »a  …OÉ°üàb’G  •É°ûæ∏d  á«FõédG
 á`Ñ°ùæH â°†ØîfG §ØædG QÉ©°SCG ¿EÉa ,¬d â°Vô©J
 øjô°û©dGh ™HÉ°ùdG á©ªédG Ωƒj (%5) ≈∏Y ó`jõJ
 ¥Gƒ°SG  ôFÉ°ùîd  á∏°UGƒe  ,Ω2020  ¢SQÉe  øe
 ÖÑ°ùH ,»dGƒàdG  ≈∏Y ¢ùeÉîdG  ´ƒÑ°SCÓd  §ØædG
 áëFÉL  øY  èJÉædG  Ö∏£dG  ¢VÉØîfG  QGôªà°SG
 »°ShôdG ∞bƒªdG QGôªà°SGh ,á«MÉf øe ÉfhQƒc
 ∂`̀HhG  áª¶æe  ™`̀e  ¿hÉ©àdG  »`̀a  »HÉéj’G  ô«Z
 äÉ©bƒàdG »eÉæJ ≈∏Y IhÓY ,iôNG á«MÉf øe
 ∫ÓN …OÉ°üàbG OƒcQ ádÉM πNó«°S ºdÉ©dG ¿CÉH
 ó≤ædG  ¥hóæ°U  É`̀gó`̀cG  »`̀à`̀dGh  ,»`̀dÉ`̀ë`̀dG  ΩÉ`̀©`̀dG
 á«ªdÉ©dG  ∫ÉªdG  ¥Gƒ°SCG  â©LGôJ  Éªc  .»dhódG
 ,IóëàªdG  äÉ`̀j’ƒ`̀dG  »a  É°Uƒ°üN  ,ójóL  øe
 ¢TÉ©f’G ΩõM øe ºZôdG ≈∏Y á«HhQhC’G ∫hódGh
 ∑ƒæÑdGh  ∫hó``dG  ¬àæ∏YCG  …ò`̀dG  »dÉªdG  º`̀Yó`̀dGh
 øe ôãcCG õfƒL hGO ô°TDƒe ô°ùN ó≤a .ájõcôªdG
 ≈£Z  Éªæ«H  ,∫hGó`̀à`̀dG  ájGóH  »a  á£≤f  (700)
 á«°ù«FôdG  á«HhQhC’G  äGô°TDƒªdG  ôªMC’G  ¿ƒ∏dG
 ¿CG  ó©H  á°†Øîæe  á`̀«`̀HhQhC’G  º¡°SC’G  â≤∏ZCGh
 ¥ÉØJ’G  »a  »``̀HhQhC’G  OÉ`̀ë`̀J’G  ƒYô°ûe  π°ûa
 .ÉfhQƒc áëFÉL äÉ«YGóJ  øe PÉ≤fEG  áeõM ≈∏Y
 ¬©LGôJ  QGôªà°SG  »μjôeC’G  Q’hó`̀dG  ó¡°T  Éªc
 äÉfÉμeG  ¿EÉ`̀a  ÉeƒªYh  .iô`̀N’G  äÓª©dG  AGRG
 øe  …OÉ°üàb’Gh  »dÉªdG  QGô≤à°S’Gh  »aÉ©àdG
 øe  ô«ãμH  CÉ`̀£`̀HCG  ¿ƒμà°S  ,áëFÉédG  äÉ«YGóJ
 QGôªà°SG  ™e Éª«°S ’h áªFÉ≤dG  äÉ©bƒàdG  Ö∏ZG
 ¥ÉØfE’G  ¢ü≤fh  ádÉ£ÑdG  øe  ™ØJôªdG  iƒà°ùªdG
 ¥Ó``Z’G QGô`̀ª`̀à`̀°`̀SG ä’É`̀ª`̀à`̀MGh ,»`̀dÉ`̀ª`̀°`̀SCGô`̀dG
 ô«°ûj Éªc ,πª©dGh ácôëdG ≈∏Y Oƒ«≤dG ¢Vôah
 ø«jOÉ°üàb’G  ø«∏∏ëªdG  ø`̀e  ójó©dG  ∂`̀ dP  ≈``dEG

.ºdÉ©dG ∫ƒM ø««dÉªdGh
…OÉ°üàbG ô«ÑNh »ªjOÉcCG |

(2)  É``fhQƒ``c  áëFÉéd  á`̀jOÉ`̀°`̀ü`̀à`̀b’G  QÉ````KB’G  ≈`̀∏`̀Y  AGƒ``̀°``̀VCG

:º∏≤H
| ¿hó©°ùdG OƒªM ó©°SCG .O 

 ÉfhQƒc AÉHh ¿CG  ¬«a ∂°T’ Éªe
 øe º`̀dÉ`̀©`̀dG å`̀jó`̀M ≈`̀ë`̀°`̀VCG …ò```̀dG
 zá«KQÉc áeRCG{ ó©j √É°übCG ≈dEG √É°übCG
 ,≥HÉ°S ∫É≤e »a ∂dP ≈dG äô°TCG Éªc
 ôeC’G ¥ƒÑ°ùe ô«Z É kjóëJ ¿Éc å«M
 AóÑdG  ≈`̀dG  ºdÉ©dG  ∫hó`̀H  Gó`̀M  …ò`̀ dG
 âÑ∏£J  iƒ°üb  QÉØæà°SG  ádÉM  »a
 á°ù°SDƒªdG  πNóJ  ∫hó`̀dG  ¢†©H  »a
 ≈∏Y  ø«æWGƒªdG  ΩÉ`̀ZQE’  ájôμ°ù©dG
 á`̀«`̀FÉ`̀bƒ`̀dG äGAGô````LEÓ````d ∫É``̀ã``̀à``̀e’G
 ,±hô¶dG  √ò`̀g  πãe  É¡Ñ∏£àJ  »àdG
 áμ∏ªe  âeób  Oƒ¡édG  ∂∏J  øª°Vh
 IQGOEG  »a  G kõ«ªàe  É kLPƒªf  øjôëÑdG
 äGAGô`̀LE’G  ¿ƒμJ  óbh  ,á`̀eRC’G  ∂∏J

 á«æjôëÑdG  áeƒμëdG  É¡JòîJG  »àdG
 ∫É≤ªdG Gòg πL ¿CG ’EG ™«ªé∏d áahô©e
 ≈∏Y  √ô«KCÉJh  õ«ªàdG  ∂dP  ô«°ùØJ  ƒg
 IOÉØà°ùªdG  ¢ShQódGh áeRC’G AGƒàMG

.á∏KÉªe çQGƒc hCG äÉeRCG IQGOEG »a kÓÑ≤à°ùe ¬æe
 á«æjôëÑdG  áeƒμëdG  πeÉ©J  ßMƒd  AóH  …P  ÇOÉ`̀Hh
 øe  ô«ãμdG  ¬`̀H  πª©J  ’  ô``̀eCG  Gò``̀gh  ,»`̀bÉ`̀Ñ`̀à`̀°`̀SG  πμ°ûH
 êQóàdG ¿ƒμj å«M çQGƒμdGh äÉeRC’G ∫ÓN äÉeƒμëdG
 øe âfÉc øjôëÑdG ¿CG  ’EG  ,äÉeRC’G ™e πeÉ©àdG áª°S ƒg
 ¿Éghh áæjóe øe É¡HÓW AÓLEÉH âeÉb »àdG ∫hódG ≈dhCG
 ,…RGôàMG AGôLEÉc »ë°üdG ôéë∏d º¡à©°†NCGh á«æ«°üdG
 øe øjôaÉ°ùªdG  ¢üëØH »dhódG  øjôëÑdG  QÉ£e AóH √ÓJ
 á«≤«°ùæàdG  áæé∏dG  Oƒ¡L  ºK  ,ájQGôëdG  äGô«eÉμdG  ∫ÓN
 øH  ¿Éª∏°S  ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  á°SÉFôH  É«∏©dG
 ÖFÉædG  ≈∏YC’G  óFÉ≤dG  ÖFÉf  ó¡©dG  »`̀dh  áØ«∏N  ∫BG  óªM
 á«æWƒdG  á∏ªëdG  º`̀K  ,AGQRƒ```̀ dG  ¢ù∏ée  ¢ù«Fôd  ∫hC’G
 ø«æWGƒªdG  πμd  É¡JÉª«∏©J  â¡Lh  óbh  ÉfhQƒc  á¡LGƒªd

.äÉ¨∏dG πμH ø«ª«≤ªdGh
 ≈fOCG »a øjôëÑdG áμ∏ªe π¶J Oƒ¡édG ∂∏àd áé«àfh
 hCG  á≤£æªdG ∫hóH áfQÉ≤e ¢Shô«ØdÉH áHÉ°UE’G äÉjƒà°ùe
 k’DhÉ°ùJ  ô«ãj  …ò`̀dG  ô`̀eC’G  »ªdÉ©dG  iƒà°ùªdG  ≈∏Y  ≈àM
 É¡dÉªLEG  øμªjh ?∂dP ô°ùØJ »àdG  πeGƒ©dG  »g Ée :√OÉØe

 :»∏j Éª«a
 QÉKB’G  áédÉ©ªH  á«eÉ°ùdG  á«μ∏ªdG  äÉ¡«LƒàdG  :k’hCG
 »a  πãªJ  Ée  ƒgh  á`̀eRC’G  ∂∏J  øY  áªLÉædG  ájOÉ°üàb’G
 ø««æjôëÑdG  ø«æWGƒªdG  Ö``̀JGhQ  ™`̀aO  áeƒμëdG  ¿Ó``̀YEG
 ƒ`̀jÉ`̀eh  π`̀ jô`̀ HCG  ô`̀¡`̀°`̀TC’  ¢`̀UÉ`̀î`̀dG  ´É`̀£`̀≤`̀dG  »`̀a  ø«∏eÉ©dG
 »a º¡°ùj ±ƒ°S …òdG ôeC’G 2020 »dÉëdG ΩÉ©∏d ƒ«fƒjh
 ,´É£≤dG  ∂dP  πªY  ôKCÉJ  øY  áªLÉædG  äÉ«YGóàdG  øe  óëdG
 ΩGhódG ΩÉ¶æH πª©∏d ∂∏ªdG ádÓL äÉ¡«LƒJ ≈dEG áaÉ°VE’ÉH
 ¬àdÓL äÉ¡«LƒJ øY kÓ°†a ,∫RÉæªdG øe πª©dGh »FõédG

 .áeRC’G øe IQô°†àªdG áLÉàëªdG ô°SC’G IóYÉ°ùªH
 á`̀eRC’G  äÉjGóH  »Øa  ,»°ù°SDƒªdG  πeÉ©àdG  :É k«fÉKh  
 áfÉ¡à°S’G hCG QÉμfE’G ø«H Ée É¡©e »ªdÉ©dG πeÉ©àdG ìhGôJ
 áæé∏dG  ∫Ó`̀N  ø`̀eh  øjôëÑdG  áμ∏ªe  ¿CG  ’EG  É¡JÉ«YGóàH
 äRô`̀HCG  ób  ó¡©dG  »`̀dh  ƒª°S  á°SÉFôH  É«∏©dG  á«≤«°ùæàdG
 äÉ`̀eRC’G  ¿É`̀ HEG  ™ªàéªdGh  IOÉ«≤dG  ø«H  ºMÓàdG  Ωƒ¡Øe
 ,äÉeRC’G  IQGOEG  ìÉéf  »a  »°ù«FQh  …Qƒëe  πeÉY  ƒgh
 áaÉμH á°SGQódG π«£©J ÉgRôHCG  áª¡e äGQGôb äòîJG óbh
 ôeC’ÉH  ∂`̀dP  øμj  º`̀dh  ,áμ∏ªªdÉH  á«ª«∏©àdG  äÉ°ù°SDƒªdG
 ádCÉ°ùªH ôμÑe ΩÉªàgG ∑Éæg ¿Éc å«M øjôëÑdG ≈∏Y ójóédG
 ¢ù«°SCÉJ ∫ÓN øe äGƒæ°S òæe çQGƒμdGh äÉeRC’G IQGOEG
 2003  ΩÉY  çQGƒμdGh  äÉ`̀eRC’G  IQGOE’  »æWƒdG  õcôªdG
 çQGƒμdG  á¡LGƒªd  á«æWƒdG  áæé∏dG  ¬æY  â≤ãÑfG  …ò`̀dGh

.äGQGRh 6 ájƒ°†Yh ΩÉ©dG øeC’G ¢ù«FQ á°SÉFôH
 πFÉ°Sh QhO RôÑj Éægh ,»©ªàéªdG »YƒdG :É kãdÉKh 
 ádOÉÑàe á«YƒJh πFÉ°SôH âéY »àdG »YÉªàL’G π°UGƒàdG
 ™ªàée{  ƒg  »YÉªédG  QÉ©°ûdG  ¿ƒμ«d  ø«æWGƒªdG  ø«H
 ∫hO »a ø«æWGƒªdG øe ójó©dG ¬«a ∫Gõj ’ âbh »a z´Gh
 ,√QÉ°ûàfG á«Ø«ch ¢Shô«ØdG á«gÉªH ájGQO ≈∏Y Gƒ°ù«d IóY
 πc âëÑ°UCG ¿CG  »a ó°ùéJ ób »YƒdG ∂dP ¿CG  ßMƒd óbh
 ÉgQhóH πeÉμààd áeRC’G IQGOE’ á«∏N øjôëÑdG »a á°ù°SDƒe
 å«M øe AGƒ°S áeRC’G ∂∏J IQGOE’ á«eƒμëdG Oƒ¡édG ™e

.ájRGôàM’G äGAGôLE’G PÉîJG hCG É¡jód ø«∏eÉ©dG á«YƒJ

 ≈∏Y  âfÉc  »àdG  Oƒ¡édG  :É k©HGQh  
 É¡æe á«ë°üdG á°UÉNh çóëdG iƒà°ùe
 øY  ôªà°ùe  πμ°ûH  ¿Ó```YE’G  ∫Ó`̀N  ø`̀e
 ∫ÉÑ≤à°S’  äÉ«Ø°ûà°ùªdG  áaÉc  OGó©à°SG
 ôªà°ùe  π`̀μ`̀°`̀û`̀H  É`̀¡`̀°`̀ü`̀ë`̀ah  ä’É``̀ë``̀ dG
 É¡jód  á«ÑW QOGƒc  ∫ÓN øe É¡Ø«æ°üJh
 ìhô``̀H π`̀eÉ`̀©`̀à`̀dG ≈`̀∏`̀Y QGô```̀°```̀UEGh Ωõ``̀Y
 .¢Shô«ØdG  ∂`̀dP  á¡LGƒªd  á«dhDƒ°ùªdG
 áª¶æªd  »ª«∏bE’G  ôjóªdG  IOÉ°TEG  π©dh
 áμ∏ªªd  ¬JQÉjR  ∫ÓN  á«ªdÉ©dG  áë°üdG
 ,¢``̀SQÉ``̀e  ø```̀e  ∫hC’G  »```̀a  ø``̀jô``̀ë``̀Ñ``̀dG
 É¡JòîJG  »àdG  ájRGôàM’G  äGAGôLE’ÉH
 ô«jÉ©ªdG  ™``̀e  ≥`̀ aGƒ`̀à`̀j  É`̀ª`̀H  á`̀μ`̀∏`̀ª`̀ª`̀dG
 ó©J  ,á«ªdÉ©dG  áë°üdG  áª¶æªd  á«dhódG
 »a øjôëÑdG áμ∏ªe õ«ªJ ≈∏Y É k̈ eGO kÓ«dO

.áeRC’G ∂∏àd É¡JQGOEG
 á`̀eRC’G  ∫Ó`̀N  ΩÓ`̀YE’G  QhO  :É k°ùeÉN
 »a »``̀Yƒ``̀dG ô`̀°`̀û`̀f ∫Ó```̀N ø``̀e á`̀ °`̀UÉ`̀Nh
 ¢VGôYCG ìô°T §≤a ¢ù«d ,á«fhôàμdE’Gh á«bQƒdG ∞ë°üdG
 ,¬æe  ájÉbƒdG  ¥ôW øμdh  ¬©e πeÉ©àdG  á«Ø«ch ¢Shô«ØdG
 ∫hóH  áfQÉ≤e  ôeC’G  Gòg  »a  ≥Ñ°ùdG  øjôëÑ∏d  ¿Éc  Gò¡dh

.º«°û¡dG »a QÉædÉc ¢Shô«ØdG É¡«a ô°ûàfG iôNCG
 ≥FÉ≤M  çÓ`̀K  ø`̀Y  âØ°ûc  á```eRC’G  ∂∏J  ¿CG  »`̀jCGô`̀Hh
 IQGOEG  »`̀a  Iô`̀Ñ`̀N  øjôëÑ∏d  ¿CG  :≈```̀ dhC’G  ,ájÉ¨∏d  áª¡e
 ôeCG  áÄHhC’G  QÉ°ûàfG  á`̀eRCG  ¿CG  í«ë°U  ,É keƒªY  äÉ`̀eRC’G
 ™ªLCG ºdÉ©dG ≈dG áÑ°ùædÉH øμdh áμ∏ªª∏d §≤a ¢ù«d ójóL
 »a á«ªcGôàdG  É¡JGôÑN ∞«XƒJ âYÉ£à°SG áμ∏ªªdG øμdh
 :á«fÉãdGh  ,á`̀eRC’G  ∂∏J  ™e  πeÉ©à∏d  äÉ`̀eRC’G  IQGOEG  ∫Éée
 ∫Éée »a øjôëÑdG áμ∏ªe õ«ªàd áØ°TÉc áeRC’G ∂∏J âfÉc
 ΩÉ¶àfG  »a º¡°SCG  …òdG  ôeC’G  ƒgh á«fhôàμdE’G  áeƒμëdG
 QGôZ  ≈∏Y  ôcòj  ô«KCÉJ  ¿hO  ádhódG  äÉ°ù°SDƒe  áaÉc  πªY
 áμ∏ªe  É¡H  ™àªàJ  »àdG  äÉfÉμeE’G  :áãdÉãdGh  ,iôNCG  ∫hO
 É¡dÓN øe ºJ »àdGh á«Ñ£dG hCG  ájô°ûÑdG AGƒ°S øjôëÑdG

.¢Shô«ØdG ∂dP »°ûØJ AGƒàMG
 ¢ùLÉ¡dG ó©J ºd »àdG áeRC’G ∂∏J QGôªà°SG πX »ah 
 ádCÉ°ùªH  ΩÉªàg’G  äQÉ`̀KCG  πH  Ö°ùëa  ºdÉ©dG  ∫hó`̀d  ∫hC’G
 ≈dG  áLÉM  ∑Éæg  ¿EÉ`̀a  É keƒªY  çQGƒμdGh  äÉ`̀eRC’G  IQGOEG
 ø«H  πeÉμàdG  á«ªgCG  :É¡dhCG  ¿CÉ°ûdG  Gòg  »a  äÉÑ∏£àe  IóY
 äócCG  å«M »fóªdG  ™ªàéªdG  Oƒ¡Lh á«eƒμëdG  Oƒ¡édG
 »fóªdG ™ªàéªdG QhO ∂°û∏d k’Éée ´ój ’ ÉªH áeRC’G ∂∏J
 É¡æμdh Oóëe ´É£≤H §ÑJôJ hCG IôHÉY â°ù«d áeRCG É¡fƒc
 πeÉμJ  Ö∏£àj  …ò`̀dG  ô`̀eC’G  ,¬`̀JGP  ¿É°ùfE’G  Oƒ`̀Lh  ∫É£J
 ∫hO  ÜQÉéJ  ≈∏Y  ±ô©àdG  ádhÉëe  :É¡«fÉKh  ,Oƒ¡édG
 ÉgôãcCGh  É¡æ«H  Éª«a  ácôà°ûªdG  ô°UÉæ©dG  ójóëJh  iôNCG
 kÓÑ≤à°ùe  É¡æe  IOÉØà°SÓd  áeRC’G  ∂∏J  á¡LGƒe  »a  áYÉéf
 Ö∏£àj ôeC’G Gògh .á∏KÉªe äÉeRCGh çQGƒc á¡LGƒe »a
 ,Iôªà°ùeh  áªFÉb  á```̀eRC’G  ∫Gõ``̀J  ’  å«M  kÓ`̀jƒ`̀W  É`̀ kà`̀bh
 »a  äCGó``H  ∫hó``dG  ¢†©H  ¿CG  ßMƒd  ∫ÉãªdG  π«Ñ°S  ≈∏©a
 ihó©dG ≈∏Y ±ô©à∏d á«còdG ∞JGƒ¡dG äÉ≤«Ñ£J ΩGóîà°SG
 äGAGôLE’Gh  Oƒ¡édG  á«ªgCG  ™e  :É¡ãdÉKh  ,É¡d  …ó°üàdGh
 Ωƒ¡Øe  ≈dG  áLÉëdG  ≈≤ÑJ  ÉgPÉîJG  ºJ  »àdG  ájRGôàM’G
 á«∏Ñ≤à°ùe äÉgƒjQÉæ«°S øª°†àJ »gh zIÉcÉëªdG êPÉªf{

.É¡©e πeÉ©àdG á«Ø«ch á©bƒàe
 ™e  πeÉ©àdG  »`̀a  ≥Ñ°ùdG  É¡d  øjôëÑdG  âfÉc  Éªch
 ó≤a  á«dÉY  á«æ¡eh  á«dhDƒ°ùªH  ¢Shô«ØdG  ∂`̀dP  äÉ«YGóJ
 QÉÑàN’  É¡eÉª°†fG  ø∏©J  »`̀à`̀dG  É`̀ k«`̀Hô`̀Y  ≈```̀ dhC’G  â`̀fÉ`̀c
 øe  á«ªdÉ©dG  áë°üdG  áª¶æe  ¬æY  âæ∏YCG  …òdG  øeÉ°†àdG

.ºdÉ©dG »a ¢Shô«ØdG áëaÉμªd ìÉ≤d ∫hCG áHôéJ ∫ÓN
 øY ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG ¿Ó```̀YEG ¿EÉ``̀a G kô``̀«``̀NCG ¢`̀ù`̀«`̀dh ô```̀NBGh
 ¢Shô«a  ¿CÉ°ûH  äGóéà°ùe  …CG  ™e  πeÉ©à∏d  ÉgOGó©à°SG
 AGƒ°S óM ≈∏Y ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒª∏d áÑ°ùædÉH ÉfhQƒc
 ¬∏dG ¬eôc …òdG ¿É°ùfE’G ¿CG ≈∏Y G kójóL kÓ«dO Ωó≤J É¡fEÉa
 A»°T  …CG  πÑbh  k’hCG  »JCÉj  õjõ©dG  ¬HÉàc  »a  πLh  õY

 .áØFÉ£dG hCG ¥ô©dG hCG ¢ùæédG øY G kó«©H

 á«dhódGh á«é«JGôà°S’G äÉ°SGQódG èeÉfôH ôjóe |
 á«dhódGh  á«é«JGôà°S’G  äÉ°SGQó∏d  øjôëÑdG  õcôªH

.zäÉ°SGQO{ ábÉ£dGh

á```````````̀ eRCGIQGOEGh ø``̀jô``̀ë``̀Ñ``̀dG á`̀ μ`̀ ∏`̀ ª`̀ e
á`̀ «`̀ é`̀ «`̀ JGô`̀ à`̀ °`̀ SG á```````̀jDhQ :É````̀ fhQƒ````̀ c

 :º∏≤H
| ∂°ûc óª ±ô°TCG .O

 á«Ñ£dG É¡ªbGƒWh øjôëÑdG áμ∏ªe äô£°S
 »a IOôØàe ìÉéf á°üb Égô«Ñc ≈dEG Égô«¨°U øe
 ,áægGôdG  á`̀eRC’G  ¿ÉHEG  á«ë°üdG  äÉ`̀eRC’G  IQGOEG
 »a  ºg  øjòdG  ø«HÉ°üªdG  ™e  »eƒ«dG  πeÉ©àdÉa
 äÉYÉ°S  πª©dG  πHÉ≤e kGRGôàMG  »ë°üdG  ôéëdG
 áHÉ°UE’G  ä’ÉªàMGh π∏e  hCG  π∏c  ¿hóH  á∏jƒW

.Iƒ°ùb øe ƒ∏îJ ’ áÑ©°U ádOÉ©e ,ihó©dÉH
 øjòdG  øjôëÑdG  OƒæL  ºg  É©«ªL  A’Dƒ`̀g
 øe Gôμ°ûa ,áëFÉédG √òg øe ÉæàjÉªëd ¿ƒ∏ª©j
 ,¢ü∏îªdGh  ¥OÉ°üdG  ºgOƒ¡éªd  Ö∏≤dG  ¥ÉªYCG
 Oƒ¡ée  »°ùæj  ’  ≥«ª©dG  ¿Éæàe’ÉH  Qƒ©°ûdGh
 ø«eCÉJ  ≈∏Y  πª©J  »`̀à`̀dG  á«eƒμëdG  äÉ`̀¡`̀é`̀dG
 äÉ°UƒëØ∏d  á``̀eRÓ``̀dG  äGó`̀©`̀ª`̀ ``̀ dGh  OGƒ``ª`````dG
 πX  »`̀a  ¬``̀fCG  º`̀∏`̀©`̀dG  ™`̀e  ≈°Vôª`dÉH  ájÉæ©∏dh
 ºdÉ©dG  QÉ£bCG  ™«ªL  »a  ¢Vôª`dG  Gòg  QÉ°ûàfG
 OGƒª`dG  √òg ≈∏Y ∫ƒ°üëdG Ö©°üdG øe íÑ°UCG
 ¿EG  ójôJ É¡©æ°üJ ádhO πc ¿EG  å«M äGó©ª`dGh
 √òg »ØJ ôμ°T áª∏c …CÉa ,ÉgÉ°Vôª`d É¡H ßØàëJ

?É¡≤M á«æWƒdG Oƒ¡édG
 ∫AÉ°ùàj  ÉªHQ  ,á≤«bódG  π«°UÉØàdG  »`̀ah
 …òdG  …ôÑàîªdG  ¢üëØdG  á«Ø«c  øY  ¢†©ÑdG
 á«∏îc  ¿ƒ∏ª©j  øjòdG  OƒæédG  A’Dƒg  ¬H  Ωƒ≤j
 ,á≤HÉ°S É¡d ó¡°ûf ºd »àdG áæëªdG √òg »a πëædG
 ∂∏J ô«°S á«dBG  §«°ùÑàd  ádhÉëe »a ∫ƒ≤f º¡dh
 ¢üëØ∏d ¥ô£dG øe ójó©dG ∑Éæg ¿EG äÉ°UƒëØdG
 Óãªa ,≈°Vôª`dG øe º«KGôédG äÉæ«©d …ôÑîª`dG
 ºàJ Éjô«àμÑdG É¡ÑÑ°ùJ »àdG ¢VGôeC’G Ö∏ZCG »a
 ójóëJ øe äGôÑàîª`dG øμªoj Éªe áæ«©dG áYGQR
 ∫ÉëdG  ∂dòch  ,¢Vôª`∏d  áÑÑ°ùª`dG  áeƒKôédG
 ÉeCG  ..äÉjô£ØdG  É¡ÑÑ°ùJ  »àdG  ¢`̀VGô`̀eC’G  »a
 »a  É¡àjDhQ  ¿ÉμeE’ÉÑa  ÉjQÓª`dG  πãe  äÉ«∏«Ø£dG
 É¡ªéM  ≈dEG  Gô¶f  Üƒμ°Shôμ«ªdG  »a  äÉæ«©dG

.Ée ÉYƒf ô«ÑμdG
 ¢ù«dh ájÉ¨∏d Iô«¨°U »¡a äÉ°Shô«ØdG ÉeCG
 …OÉ©dG  Üƒμ°Shôμ«ª`dG  »a  É¡àjDhQ  ¿ÉμeE’ÉH

 ¿ÉμeE’ÉH ¢ù«dh ôÑàîª`dG »a
 á`̀ dƒ`̀¡`̀ °`̀S ¢``ù``Ø``æ``H É````¡````YQR
 ;äÉ`̀jô`̀£`̀Ø`̀dG  hCG  Éjô«àμÑdG
 iô``NCG  ¥ô``W  Ωóîà°ùJ  Gò``d
 ¢`̀Shô`̀«`̀Ø`̀ dG ´ƒ```̀f ó`̀jó`̀ë`̀à`̀ d

.¢Vôª`∏d ÖÑ°ùª`dG
 á«°VÉª`dG  ¿É```̀eRC’G  »`̀a
 ¢Shô«ØdG á«gÉe ójóëJ ¿Éc
 øe  º`̀à`̀j  ¢Vôª`d  ÖÑ°ùª`dG
 ΩÉ°ùLC’G  ≈∏Y ∞°ûμdG  ∫ÓN
 É¡éàæoj  »``̀à``̀dG  IOÉ`̀ °`̀†`̀ª`̀ ``̀ dG
 ¢†jôª`dG  »a  áYÉæª`dG  RÉ¡L
 å«Mh  ,¢Shô«ØdG  Gòg  ó°V

 ΩÉ``°``ù``LC’G  √ò```̀g  êÉ``̀ à``̀ fEG  ¿EG
 á©°†H  ¥ô¨à°ùj  IOÉ°†ª`dG
 ó©H  ’EG  ∞°ûμdG  øμªj  ’  ΩÉjCG
 πYÉØàjh  ¢Vôª`dG  Ωó≤àj  ¿CG

 ¿ÉμeE’ÉH iôNCG á«MÉf øeh .¬©e áYÉæª`dG RÉ¡L
 ôÑY  áæ«Y  »`̀a  ¬°ùØf  ¢Shô«ØdG  ≈∏Y  ∞°ûμdG
 äÉfGƒ«M »a á©æ°üe IOÉ°†e ΩÉ°ùLCG ∫Éª©à°SG
 Ö∏£àj  É°†jCG  ∂`̀dP  øμdh  ;¢Shô«ØdG  Gò`̀g  ó°V
 »a  ¢Shô«ØdG  OGó``̀YCG  øe  ≈``̀fOC’G  óëdG  Oƒ`̀Lh
 ¿CG  ≈æ©j  É`̀e  ,¬«∏Y  ∞°ûμdG  ºàj  ≈àM  áæ«©dG

.Ée ÉYƒf Ωó≤àe qóM ≈dEG π°Uh ób ¢Vôª`dG
 ºJ ó``≤``a Iô```̀ «```̀NC’G äGƒ``̀æ``̀°``̀ù``̀dG »``̀ a É````̀eCG
 øY  ∞°ûμdG  ø`̀e  øμªj  ójóL  ¢üëa  ´Gô`̀à`̀NG
 hCG  10  ¥ƒØJ  ábóH  äÉæ«©dG  »`̀a  äÉ°Shô«ØdG
 ¢üëØdG  Gòg  ,á≤HÉ°ùdG  äÉ°UƒëØdG  Iôe  100
 ¢Shô«a  øY  ∞°ûμ∏d  ¿B’G  Ωóîà°ùj  …ò`̀dG  ƒg
 ;»æ«édG  ¢üëØdG  ƒ`̀gh  ,óéà°ùª`dG  É`̀fhQƒ`̀c
 hCG  IOÉ°†ª`dG  ΩÉ°ùLC’G  øY  ¢üëØdG  øe  ’óÑa
 ¢†ªëdG øY ∞°ûμdG ºà«d ,¬°ùØf ¢Shô«ØdG øY
 Gòg  ∫Éª©à°S’  ¿É`̀c  ó`̀bh  ,¢Shô«Ø∏d  …hƒ`̀æ`̀dG
 ¢ü«î°ûJ »a ô«Ñc QhO äÉ°UƒëØdG øe ´ƒædG
 √QÉ°ùëfG hCG ¢Vôª`dG Ωó≤J ióe áÑbGôeh RójE’G

 ø«HÉ°üª`dG  ≈`̀°`̀Vô`̀ª`̀``̀dG  »`̀a
 ,êÓ©∏d  ÉYÉÑJ  ¢Shô«ØdÉH
 É°†jCG  ¢üëØdG Gòg ¿ÉμeEÉHh
 »a  äÉ°Shô«ØdG  OóY  ójóëJ
 Ö«Ñ£dG  ø`̀μ`̀ª`̀j  É`̀ª`̀e  á`̀æ`̀«`̀Y
 Qƒ`̀£`̀J á`̀∏`̀Mô`̀e ó`̀jó`̀ë`̀J ø``̀e
 á`̀HÉ`̀é`̀à`̀°`̀S’G  hCG  ¢`̀Vô`̀ª`̀ ``̀ dG
 ¢ù«d  ∂```dP  ø``μ``dh  .êÓ`̀©`̀ ∏`̀ d
 ¢üëa  »a  É«dÉM  Éeóîà°ùe

..ÉfhQƒc
 ?¢üëØdG  ºàj  ∞«c  GPEG
 Ée É``̀Yƒ``̀f ó`̀≤`̀©`̀e ¢`̀ü`̀ë`̀Ø`̀ dG
 π«°üØàdÉH  ¬Mô°T  Ö©°üjh
 ∫hÉMCÉ°S  Gòd  ,AGôÑîdG  ô«¨d
 .¬`̀ª`̀¡`̀a Ö`̀jô`̀≤`̀ à`̀ d ¬`̀£`̀«`̀°`̀ù`̀Ñ`̀J
 ¢üëØd  áæ«©dG  ò`̀NDƒ`̀J  kIOÉ``̀Y
 á«°ûZC’G øe ÉfhQƒc ¢Shô«a
 óLGƒàj  å«M  ≥∏ëdG  hCG  ∞fC’G  »a  á«WÉîª`dG
 ôÑàîª`dG  ≈dEG  áæ«©dG  π°üJ  ÉeóæYh  ;¢Shô«ØdG
 ¢Shô«Ø∏d  …hƒ`̀æ`̀dG  ¢†ªëdG  ¢UÓîà°SG  ºàj
 ÉfhQƒ`c  ¢Shô«`a  ádÉM  »ah  .á«FÉ«ª«c  á«∏ª©H
 »`fƒÑjôdG  ´ƒ`f  øe ƒg …hƒ`ædG  ¢†`ªëdG  ¿EÉa
 …òdG …hƒædG ¢†ªëdG  ´ƒf  ƒgh  (  (RNA
 .É`̀fÉ`̀jÓ`̀N »`̀a äÉ`̀æ`̀«`̀Jhô`̀H ≈```dEG ¬`̀à`̀ª`̀Lô`̀J º`̀à`̀J
 ƒ¡a  …hƒ`̀æ`̀dG  ¢†ªëdG  ø`̀e  ô``̀NB’G  ´ƒ`̀æ`̀dG  É``eCG
 IOÉ`̀e  ƒ`̀gh  (  (DNA  »`̀fƒ`̀Ñ`̀jQ  »°ùcƒjódG
 …òdGh ájô°ûÑdG ÉjÓîdG »a »àdG äÉeRƒehôμdG
 ¿ƒæμªdG  Oóëjh  á«∏îdG  á«gÉe  Rƒ`̀eQ  ßØëj

.ôNBG øY ¿É°ùfEG πc ¥ôØj …òdGh »æ«édG
 …hƒ`̀æ`̀dG  ¢†ªëdG  ¢UÓîà°SG  º`̀à`̀j  GPEG
 º`K  ø``̀eh  ,¢`̀Shô`̀«`̀Ø`̀∏`̀d  (  (RNA»fƒÑjôdG
 ¢†ªëdG  ≈``̀dEG  »°ùμY  ñÉ°ùæà°SG  á«∏ªY  ºàJ
 ¿EG  å`̀«`̀M  (DNA  »``fƒ``Ñ``jQ  »`̀°`̀ù`̀cƒ`̀jó`̀ dG
 ≈dG  DNA`dG  ï°ùæj  ¿CG  á«∏îdG  »a  »©«Ñ£dG
 º`K  øeh  (á«°ùμY  á«∏ª©dG  Éæg  Gòd  -  RNA

 ¢†ªëdG  øe  á∏°ù∏°ùdG  √ò`̀g  QÉ`̀ã`̀cEG  á«∏ªY  ºàJ
 á«FÉ«ª«c á`«∏ªY ∫ÓN øe »fƒ`ÑjQ »`°ùcƒjódG
 Gòg  øe  ô«Ñc  OóY  ñÉ°ùæà°SÉH  Ωƒ≤j  RÉ¡L  »a
 á«∏ª©dG  √ò``̀g  ±ô``©``Jh  ,…hƒ`````æ``dG  ¢`̀†`̀ª`̀ë`̀dG
 Polymerase  á∏°ù∏°ùàª`dG  Iô`̀ª`̀∏`̀Ñ`̀``̀dÉ`̀H

.((Chain Reaction
 Iô«Ñc  á«ªc  áYÉæ°U  º`̀à`̀j  ∂``̀dP  áé«àfh
 íÑ°UCG  …ò`̀dG  ¢Shô«Ø∏d  …hƒædG  ¢†ªëdG  øe
 ¬fG »æ©j ∂dPh .ádƒ¡°ùH ¬æY ∞°ûμdG ¿ÉμeE’ÉH
 »a ¢Shô«ØdG øe Iô«¨°U OGóYCG OƒLh »a ≈àM
 ájÉ¡ædG »ah .¬æY ∞°ûμdG ¿B’G ¿ÉμeE’ÉH áæ«©dG
 ¢Shô«ØdG  ¢†ªëd  » qªc  ¢SÉ«≤H  RÉ¡édG  Ωƒ≤j

.ÖdÉ°S hCG ÖLƒe ,áé«àædG ô¡¶Jh
 äGƒ`̀æ`̀°`̀ù`̀dG »``̀a Iõ```¡```LC’G äQƒ``̀£``̀J ó```bh
 øY  ∞°ûμdG  ¿ÉμeE’ÉH  íÑ°UCG  å«ëH  Iô`̀«`̀NC’G
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مواطًنا في الخارج يرغبون بالعودة3027

حتّرك نيابي خلف�س ر�صوم املدار�س اخلا�صة

�شارة جنيب:

ممدوح  النواب  مبجل�س  اخلدمات  جلنة  رئي�س  اأكد 

ال�شالح اأن هناك حتركات ب�شاأن تخفي�س ر�شوم املدار�س 

والتعليم  الرتبية  وزارة  مع  بالتن�شيق  وذلك  اخلا�شة، 

ب�شفتها اجلهة املعنية.

الراهنة  الظروف  ظل  يف  اليوم  التعليم  اإن  وقال 

النت�شار فريو�س كورونا فقد الركيزة االأ�شا�شية بالتوا�شل 

بني املعلمني والطلبة، واأن الدور وامل�شوؤولية الكربى تقع 

على عاتق ويل االأمر يف �شرح الدرو�س وحّل الواجبات.

االأمور  اأولياء  يدفع  اأن  املعقول  غري  »من  واأ�شاف: 

يبذلون  الذي  الوقت  يف  كاملة،  اخلا�شة  املدار�س  ر�شوم 

فيه جهًدا م�شاعًفا لتدري�س اأبنائهم يف املنزل«.

ت�صّرف الدوحة يهدف اإىل الإ�صاءة للبحرين و�صقِّ ال�صف.. وزير اخلارجية للنواب:

نرف�س مغالطات قطر وتدخلها ال�صافر

خالل  الزياين  عبداللطيف  د.  اخلارجية  وزير  عرب 

اجتماع »حكومي - نيابي« اأم�س؛ لالطالع على خطة اإجالء 

املواطنني يف اخلارج، عن رف�شه لالإجراء الال م�شوؤول الذي 

املواطنني  نقل  عرب  قطر  يف  املخت�شة  ال�شلطات  به  قامت 

تن�شيٍق  اأي  الدوحة، دون  اإىل مطار  اإيران  البحرينيني من 

م�شبٍق مع اجلهات املخت�شة يف البحرين.

وقال وزير اخلارجية اإن اجلهات املخت�شة يف البحرين 

على توا�شل م�شتمر مع اجلهات املعنية ب�شاأن ت�شهيل عودة 

املواطنني املوجودين يف مدينة م�شهد، عرب رحالت جوية 

من�ّشقة ومبا�شرة من م�شهد اإىل البحرين.

للبيان  اخلارجية  وزارة  اإدانــة  عن  الوزير  واأعــرب 

ال�شادر بهذا اخل�شو�س من مكتب االت�شال احلكومي يف 

قطر، وما ت�شمنه من مغالطات مرفو�شة وتعرب عن نوايا 

مبّيتة، موؤكًدا اأن هذا الت�شرف القطري ميثل تدخالً �شافًرا يف 

ا هدفه االإ�شاءة  ال�شوؤون الداخلية للبحرين، وموقًفا مرفو�شً

اإىل مملكة البحرين، و�شّق ال�شف والوحدة الوطنية.

من جانبها، اأكدت وزيرة ال�شحة فائقة ال�شالح اأنه مت 

رفع الطاقة اال�شتيعابية للطواقم الطبية ومراكز الفح�س 

واحلجر والعزل والعالج؛ مبا ي�شهم يف رفع كفاءة وجْودة 

اخلدمات املقّدمة لكل احلاالت.

اإجالء البحرينيني من اإيران يبداأ اليوم وينتهي يف مايو.. نواب لـ»الأيام«:

43 األف مواطن يف اخلارج و3027 يرغبون بالعودة
فاطمة �شلمان:

الوطني  واالأمن  والدفاع  اخلارجية  ال�شوؤون  جلنة  رئي�س  اأكد 

برئا�شة  احلكومي  الوفد  اأن  ال�شي�شي،  حممد  النائب  النواب  مبجل�س 

وزير اخلارجية الدكتور عبداللطيف الزياين، ك�شف يف اجتماع برملاين 

- حكومي م�شرتك اأم�س، اأن عدد البحرينيني املتواجدين يف اخلارج يف 

الدول؛ واأن  الوقت احلايل يبلغ 43699 مواطًنا، موزعني يف عدد من 

الراغبني منهم يف العودة ب�شبب ظروف »كورونا« يبلغ حوايل 3027 

مواطًنا.

اأحمد  واالقت�شادية  املالية  ال�شوؤون  جلنة  رئي�س  ذكر  جانبه،  من 

ال�شلوم اأن الوفد احلكومي تكلم عن تفا�شيل اأعداد العالقني يف اخلارج 

والراغبني يف العودة، حيث اأو�شح الوفد اأن اأعدادهم بح�شب الدول التي 

بريطانيا   ،364 االأردن  مواطًنا،   213 م�شر  كالتايل:  فيها  يتواجدون 

ال�شعودية   ،54 تايلند   ،1630 اإيران   ،56 رو�شيا   ،68 اأملانيا   ،250

.34

اإىل ذلك، اأّكد رئي�س جلنة اخلدمات مبجل�س النواب النائب ممدوح 

ال�شالح، اأن احلكومة قّدمت خّطة الإجالء البحرينيني العالقني يف اإيران، 

واملتواجدين يف 4 مدن اإيرانية، وهي: طهران، م�شهد، �شرياز، والر.

اإن اخلطة تت�شمن ت�شيري 18 رحلة طريان تبداأ من  وقال ال�شالح 

رئي�س الوزراء: ح�صر الطلبة 

باخلارج وخطة لإجالئهم

خليفة  االأمري  امللكي  ال�شمو  �شاحب  وّجه 

اإىل ح�شر  الوزراء،  رئي�س  اآل خليفة  �شلمان  بن 

على  الدار�شني  باخلارج،  البحرينيني  الطلبة 

نفقتهم اأو نفقة الدولة؛ متهيًدا الإجالئهم و�شمان 

عودتهم اإىل الوطن يف اأ�شرع وقت.

اإىل  الــوزراء  رئي�س  وّجه  اأخــرى،  جهة  من 

ل�شبط  والرقابة؛  التفتي�س  حمالت  تكثيف 

االحتكارية،  املمار�شات  ومكافحة  االأ�شعار 

والت�شّدي بكل حزٍم ملحاوالت ا�شتغالل املواطنني 

ال�شلع  اأ�شعار  ا  وخ�شو�شً باالأ�شعار،  بالتالعب 

الوقائية  االإجــــراءات  با�شتغالل  الرئي�شة، 

واالحرتازية التي تتخذها احلكومة.

رئي�س الوزراء

حتى املاآ�صي الإن�صانية!!

عرب تاريخ الب�شرية هناك م�شائل اإن�شانية ي�شرتك 

ويتداعى لها بنو الب�شر اأينما كانوا، بغ�س النظر عن 

النظر عن  اأ�شلهم ودينهم وعرقهم ولونهم، وبغ�س 

مواقفهم واختالفاتهم واأيديولوجياتهم واأ�شكال النظم 

ال�شيا�شية التي يتبعونها، فهذه امل�شائل االإن�شانية ال 

بل  املوؤامرة،  وال  اال�شتغالل،  وال  للم�شاومة،  تخ�شع 

والعواطف  واالأفكار  الروؤى  خاللها  تتوحد  بالعك�س 

واملواقف من اأجل �شالمة الب�شرية.

جًدا  جًدا  بعيد  القطري  النظام  اأن  يبدو  ولكن 

االإن�شانية  واملبادئ  الب�شرية  االأخالقيات  هذه  عن 

االأ�شيلة، فهو مل يتورع عن ا�شتغالل كارثة الكورونا 

تنفيذ  اأجل  من  اليوم؛  جمعاء  الب�شرية  جتتاح  التي 

قدراته  من  احلد  بعد  القذرة،  وموؤامراته  خططه 

الكثري  واأهدرت  التي دمرت دوالً  ال�شريرة  االإرهابية 

من الدماء الربيئة يف العامل.

ال  والذي  اإن�شاين،  والال  اأخالقي  الال  النظام  هذا 

حتت  التي  القذرة  االأدوات  كل  ا�شتخدام  عن  يتورع 

يديه، حاول ا�شتغالل معاناة النا�س من اأجل االإ�شاءة 

اإىل البحرين، دون اأدنى اهتمام اأو م�شوؤولية اأو ح�سٍّ 

من  هذه  الرعناء  ت�شرفاته  على  �شيرتتب  ملا  اإن�شاين 

االإن�شانية  الكارثة  وم�شاعفة  ب�شرية  اأرواح  اإهدار 

»اأنا ومن  اليوم، على قاعدة  العامل  التي يعاين منها 

بعدي الطوفان«؛ جرًيا على عادة هذا النظام يف كل 

ت�شرفاته ومواقفه.

الذي  الوقت  يف  فاإنه  وللتاريخ،  وللحقيقة 

فوق  باملر�س  االإ�شابات  اأرقام  على  قطر  فيه  تكّتمت 

ال�شحة  منظمة  وب�شهادة  البحرين،  فاإن  اأرا�شيها، 

العاملية وخمتلف دول العامل، اتخذت من االإجراءات 

االحرتازية والطبية ما اأهلها اأن تكون االأوىل عامليا يف 

وتعاملت  كورونا،  وباء  ملكافحة  املتخذة  االإجراءات 

ب�شفافية وبروح م�شئولية عالية وا�شتباقية مع هذا 

اأخرى  بدول  اأملَّت  كارثة  تفادي  يف  وجنحت  االأمر، 

تفوقها يف االإمكانات.

البحرين؛  اتخذتها  التي  االإجــراءات  �شمن  ومن 

تقطعت  الذين  مواطنيها  رعاية  على  حر�شت  فاإنها 

وقدمت  معهم  وتوا�شلت  كانوا،  اأينما  ال�شبل  بهم 

لهم كل اأ�شكال الدعم وامل�شاندة؛ متهيًدا الإعادتهم اإىل 

تتوافق  مبا�شرة  جوية  رحالت  خالل  من  البحرين 

مع االإجراءات االحرتازية، اإال اأن قطر اأبْت اإال اأن تزجَّ 

بنف�شها ب�شكل وقح وال م�شوؤول يف هذا االأمر؛ من اجل 

تخريب الرتتيبات البحرينية واالإ�شاءة اإىل البحرين.

اأن  �شاأنها  من  كان  القطرية  الت�شرفات  هذه  اإن 

التجارية  الرحالت  على  امل�شافرين  كافة  تعّر�س 

اأية  مع  تتوافق  وال  بينهم،  الكورونا  وباء  لتف�شي 

اإجراءات احرتازية، وهي ت�شرفات متعمدة، البد من 

يهمُّ  الوباء  تف�شي هذا  الأن  م�شاءلة قطر عنها عاملًيا؛ 

وتعمل  منه  تعاين  اأ�شبحت  التي  العامل  دول  كافة 

على احلد منه، وبالتايل فلي�س من املقبول اأن ياأتي من 

ي�شتهرت بل ويتعمد خرق االإجراءات املتخذة عاملًيا.

ويف كل االأحوال، ولي�س يف هذه االأزمة فقط، فاإن 

البحرين مل ولن تتخلى عن اأي مواطن من مواطنيها، 

�شواء يف الداخل اأو يف اخلارج، ويف هذا االجتاه؛ فقد 

اأكد جاللة امللك حمد بن عي�شى اآل خليفة عاهل البالد 

اأن ما مي�س مواطًنا واحًدا  اهلل ورعاه،  املفدى حفظه 

فاإن ذلك مي�س الوطن باأكمله، وبناًء على التوجيهات 

االإجراءات  البحرين اتخذت كل  ال�شامية، فاإن  امللكية 

الالزمة من اأجل حماية و�شالمة البحرينيني واملقيمني 

املواطنني  تاأمني عودة  اجل  البحرين، ومن  داخل  يف 

املتواجدين يف اخلارج وتقدمي الرعاية لهم.

ال�شاأن  يف  تدخلها  توقف  اأن  قطر  على  يجب 

الت�شرفات  هذه  يتحمل  ال  فاالأمر  فوًرا،  البحريني 

بــاالأرواح  تتالعب  التي  م�شوؤولة  الــال  القطرية 

االإن�شانية، فيما العامل يعي�س كارثة حقيقية، كما اأن 

البحرين مل تطلب م�شاعدة قطر وهي لي�شت بحاجة اإىل 

ذلك، واالأوىل بقطر اأن ت�شلح اأو�شاع حقوق االإن�شان 

وما تدعيه من اأنظمة دميقراطية و�شعتها يف االأدراج 

البحر!! فنحن يف  واأقفلت عليها ورمت باملفاتيح يف 

و�شراحة  و�شفافية  اإن�شانية  بكل  تعاملنا  البحرين 

البحريني يقفون وقفة  ال�شعب  اأبناء  االأمر، وكل  مع 

اهلل  حفظه  املفدى  البالد  عاهل  قيادة  خلف  واحدة 

باإذن  و�شينجحون  الوباء،  لهذا  ت�شّديهم  ورعاه، يف 

اهلل، وبحكمة القائد، يف جتاوز هذه االأزمة.

�صملت املنامة والدّرة و�صارع البديع.. »ال�صحة«:

فــحــو�ــصــات عــ�ــصــوائــيــة لــكــبــار الــ�ــصــن

ميدانية  بزيارات  قيامها  ال�شحة  وزارة  اأعلنت 

منطقة  �شملت  البحرين،  مملكة  مناطق  من  لعدد 

البحرين،  درة  ومنطقة  البحرين«،  »باب  املنامة 

البديع،  �شارع  على  الواقعة  املنطقة  جانب  اإىل 

فحو�شات  اإجــراء  الزيارات  هذه  تت�شمن  حيث 

وحدات  طريق  عن  ع�شوائية  لعينات  خمتربية 

الطبية  املعايري  وفق  املجهزة  املتنقلة  الفح�س 

و�شالمة  �شحة  تعزيز  يف  ي�شهم  مبا  املعتمدة، 

كورونا  فريو�س  انت�شار  من  واحلــّد  اجلميع، 

.)19-COVID(

الطبي  الفريق  اأن  ال�شحة  وزارة  واأو�شحت 

احلملة  يف  املتطوعني  ومب�شاركة  املخت�س، 

بحملة  با�شر  كورونا،  فريو�س  ملكافحة  الوطنية 

ال�شن  لكبار  ع�شوائية  عينات  ــذ  الأخ منظمة 

كورونا  لفريو�س  القابلية  ذوي  واالأ�شخا�س 

الفح�س  وحــدات  يف  املختربية  للفحو�شات 

الهايربماركت  اأ�شحاب حمالت  جانب  اإىل  املتنقلة، 

وال�شيدليات،  واملخابز  ــربادات  وال والبقاالت 

عائالتهم  و�شالمة  �شالمتهم  على  حفاًظا  وذلك 

حتديد  �شيتم  كما  واملقيمني،  املواطنني  وكافة 

على  بناًء  منطقة  لكل  االحــرتازيــة  االإجـــراءات 

ال�شحة. وزارة  وموؤ�شرات  معطيات 

جانب من االجتماع احلكومي - النيابي اأم�س
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امللك ورئي�س الوزراء وويل العهد يتلقون

 برقيات تهنئة من وزير ال�سناعة والتجارة وال�سياحة
حمد  امللك  اجلاللة  �شاحب  ح�شرة  تلقى 

املفدى،  البالد  عاهل  خليفة  اآل  عي�شى  بن 

الزياين وزير  برقية تهنئة من زايد بن را�شد 

فيها  رفع  وال�شياحة،  والتجارة  ال�شناعة 

اأع�شاء  عن  ونيابة  نف�شه،  عن  باالأ�شالة 

اأ�شمى  اخلليج،  طريان  �شركة  اإدارة  جمل�س 

مبنا�شبة  جلاللته؛  والتربيكات  التهاين  اآيات 

الذكرى ال�شبعني لتاأ�شي�س ال�شركة.

توجيهات  اأن  الربقية  يف  الزياين  واأكد 

لها  كان  ال�شركة،  بدعم  امل�شتمرة  جاللته 

حمركات  اأحد  ال�شركة  تكون  باأن  الف�شل 

 60 يفوق  ما  باإ�شغالها  الوطني،  االقت�شاد 

معاهًدا  الدويل،  البحرين  مطار  من  املائة  يف 

ال�شركة  امل�شرية يف تطوير  جاللته مبوا�شلة 

املدرو�س  التو�ّشع  عرب  وذلك  االأمام،  اإىل 

لتحقيق  الوطنية  الكفاءات  وبناء  ل�شبكتها 

املزيد من االزدهار والتطور، داعًيا املوىل عز 

وجل اأن يحفظ جاللة امللك املفدى واأن ي�شبغ 

واأن  وال�شعادة،  ال�شحة  موفور  جاللته  على 

يبارك خطاه يف خري ونه�شة وطننا العزيز.

وتلقى �شاحب ال�شمو امللكي االأمري خليفة 

برقية  الوزراء،  رئي�س  خليفة  اآل  �شلمان  بن 

تهنئة من زايد بن را�شد الزياين وزير ال�شناعة 

والتجارة وال�شياحة، رفع فيها باالأ�شالة عن 

نف�شه ونيابة عن اأع�شاء جمل�س اإدارة �شركة 

طريان اخلليج اأ�شمى اآيات التهاين والتربيكات 

لتاأ�شي�س  ال�شبعني  الذكرى  ل�شموه؛ مبنا�شبة 

ال�شركة.

واأكد وزير ال�شناعة والتجارة يف الربقية 

واحلكومة  ل�شموه  الكرمية  التوجيهات  اأن 

م�شريتها  تاريخ  عرب  ال�شركة  بدعم  املوقرة 

ا�شتمرارية  االأكرب يف  الف�شل  له  كان  الطويل 

من  بف�شل  اليوم  اأنه  م�شيًفا  ال�شركة،  ومنو 

ال�شديدة  �شموه  وتوجيهات  وجل،  عز  اهلل 

 3000 يفوق  ما  ال�شركة  منت�شبي  عدد  بلغ 

موظف، ف�شالً عن اآالف الوظائف يف ال�شركات 

امل�شاندة يف قطاع الطريان.

امل�شرية  مبوا�شلة  �شموه  الزياين  وعاهد 

عرب  وذلك  االأمام،  اإىل  ال�شركة  تطوير  يف 

الكفاءات  وبناء  ل�شبكتها  املدرو�س  التو�ّشع 

الوطنية لتحقيق املزيد من االزدهار والتطّور، 

والوالء  البحرين  مملكة  ا�شم  على  واحلفاظ 

للوطن بقيادة جاللة امللك حمد بن عي�شى اآل 

خليفة عاهل البالد املفدى، �شائالً املوىل العلي 

طريق  على  وي�شدد  �شموه  يحفظ  اأن  القدير 

البحرين  مملكة  يحفظ  واأن  خطواته،  اخلري 

و�شعبها العزيز من كل �شوء ومكروه.

االأمري  امللكي  ال�شمو  �شاحب  تلقى  كما 

نائب  العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد  بن  �شلمان 

جمل�س  لرئي�س  االأول  النائب  االأعلى  القائد 

الوزراء، برقية تهنئة من زايد بن را�شد الزياين 

رفع  وال�شياحة،  والتجارة  ال�شناعة  وزير 

اأع�شاء  عن  ونيابة  نف�شه  عن  باالأ�شالة  فيها 

اأ�شمى  اخلليج  طريان  �شركة  اإدارة  جمل�س 

مبنا�شبة  ل�شموه؛  والتربيكات  التهاين  اآيات 

الذكرى ال�شبعني لتاأ�شي�س ال�شركة.

واأكد الزياين يف الربقية اأن حر�س �شموه 

ملجريات  والدورية  ال�شخ�شية  ومتابعته 

واحلافز  االأكرب  الدافع  هو  ال�شركة  عمليات 

املتجدد للدفع نحو االأف�شل، والتطوير امل�شتمر 

مبوا�شلة  �شموه  معاهًدا  ال�شركة،  اأداء  يف 

عرب  االأمام  اإىل  ال�شركة  تطوير  يف  امل�شرية 

الكفاءات  وبناء  ل�شبكتها  املدرو�س  التو�شع 

الوطنية لتحقيق املزيد من االزدهار والتطور، 

وي�شدد  �شموه  يحفظ  اأن  القدير  املوىل  داعًيا 

يوفق اجلميع  واأن  على طريق اخلري خطاه، 

نحو مزيد من التقدم والرقي واالزدهار.

وزير اخلارجية ي�سكر ُعمان 

لت�سهيلها عودة البحرينيني للمملكة

الت�سدي للمتالعبني بالأ�سعار.. رئي�س الوزراء يوّجه:

ح�ســـر الطلبـــة باخلـــارج وخطـــة �سريعــــة لإجالئهــم

جاللة امللك

يو�شف بن علويد. عبداللطيف بن را�شد الزياين

رئي�س الوزراء

اأجرى الدكتور عبداللطيف بن را�شد الزياين وزير اخلارجية، ات�شاالً هاتفًيا 

مع يو�شف بن علوي بن عبداهلل الوزير امل�شوؤول عن ال�شوؤون اخلارجية يف �شلطنة 

ُعمان، جرى خالله بحث عالقات التعاون امل�شرتك بني مملكة البحرين و�شلطنة 

عمان ملواجهة فريو�س كورونا، وما متثله من حتدٍّ لدول املنطقة والعامل اأجمع.

البحرين  اأعرب وزير اخلارجية خالل االت�شال عن �شكر وتقدير مملكة  وقد 

ل�شلطنة ُعمان ال�شقيقة على ما اأبدته من تفهم وتعاون اإيجابي، وما قامت به من 

جهود لت�شهيل عودة املواطنني البحرينيني القادمني من اإيران اإىل بالدهم، موؤكًدا 

تقدير مملكة البحرين لهذا املوقف االأخوي النبيل الذي يدل على عمق العالقات 

االأخوية بني البلدين وال�شعبني ال�شقيقني.

االأمري  امللكي  ال�شمو  �شاحب  وّجه 

خليفة بن �شلمان اآل خليفة رئي�س الوزراء 

البحرينيني  الطلبة  ح�شر  اإىل  املوقر، 

نفقة  اأو  نفقتهم  على  الدار�شني  باخلارج 

�شموه  ووّجه  الإجالئهم.  متهيًدا  الدولة 

وزارة اخلارجية ووزارة الرتبية والتعليم 

اإىل التن�شيق فيما بينهما لو�شع خطة اإجالء 

�شريعة الإجالء الطلبة البحرينيني العالقني 

الوطن  اإىل  عودتهم  و�شمان  اخلارج  يف 

اأي خماطر عليهم  لتفادي  اأ�شرع وقت؛  يف 

ير�شي  فال  الكورونا،  وباء  تف�شي  ب�شبب 

احلكومة اأبًدا اأن يواجه اأبناوؤها اأية ظروف 

ت�شهر  احلكومة  وعني  خماطر،  اأو  �شعبة 

حّل،  اأينما  مواطن  كل  و�شالمة  راحة  على 

اآخر مواطن  اإجالء  بال حتى  لنا  يهداأ  ولن 

اأح�شان  اإىل  وعودته  اخلارج  يف  بحريني 

وطنه واأ�شرته �شاملًا معافى.

ال�شمو  �شاحب  وّجه  اأخرى،  جهة  من 

حمالت  تكثيف  اإىل  الوزراء  رئي�س  امللكي 

االأ�شعار  ل�شبط  والرقابة؛  التفتي�س 

ومكافحة املمار�شات االحتكارية، والت�شّدي 

املواطنني  ا�شتغالل  ملحاوالت  حزم  بكل 

ال�شلع  اأ�شعار  ة  خا�شّ باالأ�شعار،  بالتالعب 

الوقائية  االإجراءات  با�شتغالل  الرئي�شة، 

احلكومة  تتخذها  التي  واالحرتازية 

الحتواء انت�شار فريو�س كورونا امل�شتجد، 

والتجارة  ال�شناعة  وزارة  �شموه  وكلّف 

وال�شياحة بذلك، موّجًها �شموه يف ال�شياق 

املخازين  عمر  اإطالة  على  العمل  اىل  ذاته 

وفرة  ل�شمان  الغذاء؛  من  اال�شرتاتيجية 

يف  وا�شتقرارها  وال�شلع  الغذائية  املواد 

ال�شوق.

التقى الأمني العام لحتاد النقابات.. حميدان:

دعم وت�سهيل عمل الحتادات والنقابات العمالية

االجتماعية  والتنمية  العمل  وزير  التقى 

رئي�س جمل�س اإدارة هيئة تنظيم �شوق العمل، 

لالحتاد  اجلديد  العام  باالأمني  جميل حميدان، 

عبدالقادر  البحرين  عمال  لنقابات  العام 

ح�شن  العام  االأمني  نائب  وبح�شور  ال�شهابي، 

عبداهلل احللواجي، وذلك اأم�س االأحد يف مكتبه 

بالوزارة.

ال�شهابي؛  حميدان،  هنَّاأ  اللقاء،  وخالل 

العمالية  النقابات  ممثلي  ثقة  نيله  مبنا�شبة 

االحتاد  عام  اأمني  مبن�شب  وفوزه  وقواعدها، 

العام لنقابات عمال البحرين، معرًبا عن تطلعه 

خالل  واالحتاد  الوزارة  بني  التعاون  لتعزيز 

من  املزيد  حتقيق  اإىل  �شعًيا  القادمة،  الفرتة 

املكا�شب العمالية يف هذا العهد الزاهر حل�شرة 

�شاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�شى اآل خليفة 

عاهل البالد املفدى، والذي اأر�شى قواعد العمل 

يف  النقابي  للعمل  االأول  الداعم  وهو  النقابي، 

مملكة البحرين.

اأن احلكومة برئا�شة �شاحب  الوزير  واأكد 

ال�شمو امللكي االأمري خليفة بن �شلمان اآل خليفة 

من  وموؤازرة  وبدعم  الوزراء،  جمل�س  رئي�س 

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

لرئي�س  االأول  النائب  االأمني  العهد  خليفة ويل 

وت�شهيل  دعم  على  حتر�س  الوزراء،  جمل�س 

عمل االحتادات والنقابات العمالية؛ باعتبارها 

اأطراف  اأهم  اأحد  ي�شكلون  الذين  للعمال  ممثالً 

عملية  يف  مهًما  وحموًرا  الثالثة،  االإنتاج 

اإ�شافة  البالد،  يف  والتقدم  والتطور  التنمية 

اإىل تبني احلكومة للمبادرات التي توفر العمل 

الالئق للمواطنني، ومبا يكفل عدم تاأثر فر�س 

التوظيف الالئق اأو ا�شتقرار العمال يف اأعمالهم 

باأية تطورات اأو حتديات اقت�شادية.

التعاون  على  ال�شهابي  اأثنى  جانبه،  من 

الذي تبديه وزارة العمل والتنمية االجتماعية 

البحرين  عمال  لنقابات  العام  االحتاد  مع 

واملنظمات النقابية كافة، موؤكداً يف هذا ال�شياق 

اأن االحتاد �شيحر�س على تعزيز فر�س العمل 

وتعزيز  الثالثة،  االنتاج  اأطراف  بني  امل�شرتك 

ج�شور التوا�شل والثقة واحلوار البناء خلدمة 

املن�شود  التوازن  الوطنية، وحتقيق  الق�شــايا 

وتطوره،  العمل  �شــوق  ا�شتــقرار  و�شــمان 

االقت�شادية يف  التنمية  دعــم  ي�شهــم يف  مبا 

مملكة البحرين.

ملعاجلة التحديات يف التنفيذ.. »اخلدمة املدنية«:

جلنة م�سرتكة ملتابعة تطبيق »العمل من املنزل« لالأمهات

املدنية  اخلدمة  ديوان  اأعلن 

ت�شكيل  عن  للمراأة  االأعلى  واملجل�س 

مبتابعة  تخت�س  م�شرتكة  جلنة 

املفدى  امللك  جاللة  توجيه  تنفيذ 

بتطبيق »العمل من املنزل« لالأمهات 

واملوؤ�ش�شات  الوزارات  يف  العامالت 

و�شمان  احلكومية،  والهيئات 

قرارات  يف  جاء  ملا  الفاعل  التطبيق 

�شاحب  برئا�شة  التن�شيقية  اللجنة 

ال�شمو امللكي ويل العهد نائب القائد 

االأعلى النائب االأول لرئي�س جمل�س 

اإىل  جمملها  يف  الهادفة  الوزراء، 

اال�شتقرار  درجات  اأق�شى  حتقيق 

الراهنة  الظروف  ظل  يف  االأ�شري 

مع  وان�شجاًما  البالد،  بها  متر  التي 

جملة االإجراءات االحرتازية التي مت 

فريو�س  النت�شار  للت�شدي  تطبيقها 

كورونا )كوفيد 19(.

ثالثة  اللجنة  عقدت  وقد 

اجتماعات متتالية ملتابعة وم�شاندة 

نظام  بتطبيق  احلكومية  اجلهات 

العاملة  لالأم  املنزل  من  العمل 

ودرا�شة  احلكومية،  اجلهات  يف 

تواجه  التي  التحديات  ومعاجلة 

يتوافق  التطبيق ومبا  لدى  اجلهات 

مع امل�شلحة العليا ملوؤ�ش�شات العمل، 

املنا�شبة  التنفيذ  اآليات  وو�شع 

اجلهات  تطبيق  ُح�شن  ل�شمان 

اخلا�شة  لالإجراءات  احلكومية 

بالعمل من املنزل لالأم العاملة، وفًقا 

العمل  قطاعات  يف  لالحتياجات 

اململكة  املختلفة، ومبا ي�شاند جهود 

يف احلد من فر�س تف�شي الفريو�س.

متابعة  على  اللجنة  و�شتعمل 

تطبيق �شيا�شة العمل من املنزل على 

االأم العاملة يف الوزارات والهيئات 

وذلك  احلكومية،  واملوؤ�ش�شات 

املمار�شات  اأف�شل  اإىل  باال�شتناد 

ال�شيا�شة  تنفيذ  ل�شمان  االإدارية؛ 

واخلروج  االأمثل  الوجه  على 

بتو�شيات لتطوير التجربة متى ما 

تنفيذها. ا�شتدعى 

جتربة  على  اللجنة  واطلعت 

ذات  للمراأة  االأعلى  املجل�س 

من  لعدد  تطبيقه  ونتائج  ال�شلة، 

املرنة،  االإدارية  والنظم  ال�شيا�شات 

نتائج  اإليه  ت�شري  ما  �شوء  يف 

على  اإيجابية  تاأثريات  من  التجربة 

املوظفني،  واإنتاجية  العمل  فعالية 

وم�شاعدتهم على التوفيق بني املهام 

وامل�شوؤوليات الوظيفية والواجبات 

االأ�شرية.

وقد كان املجل�س االأعلى للمراأة، 

رئي�شته،  من  كرمية  بتوجيهات 

االأمرية  امللكي  ال�شمو  �شاحبة 

قد  خليفة،  اآل  اإبراهيم  بنت  �شبيكة 

ب�شكل  ُبعد  عن  العمل  اإىل  حتّول 

التفاعل  �شرورة  منطلق  من  كامل، 

لالأ�شرة  الطارئة  االأو�شاع  مع 

قرار  يف  متثلت  التي  واملجتمع 

التعليمية  املوؤ�ش�شات  تعطيل جميع 

الدرا�شة  نظام  وتطبيق  بالدولة 

التعليمية،  املراحل  جلميع  ُبعد  عن 

يف  العاملني  تقليل  اإىل  واحلاجة 

ال�شحة  على  للحفاظ  العمل  مواقع 

العامة يف بيئة العمل.

تنفيًذا  اأنه  بالذكر  اجلدير 

من  ال�شامية  امللكية  للتوجيهات 

امللك  اجلاللة  �شاحب  ح�شرة  لدن 

عاهل  خليفة  اآل  عي�شى  بن  حمد 

العمل  نظام  بتطبيق  املفدى،  البالد 

من املنزل لالأم العاملة يف الوزرات 

احلكومية،  واملوؤ�ش�شات  والهيئات 

قد  املدنية  اخلدمة  ديوان  كان 

ل�شنة   )5( رقم  توجيهه  اأ�شدر 

�شيا�شة  تطبيق  ب�شاأن   2020

العاملة  االأم  على  املنزل  من  العمل 

يف الوزارات والهيئات واملوؤ�ش�شات 

 22 تاريخ  من  ابتداًء  احلكومية 

مار�س 2020.

»الرتبية« تد�ّسن خدمة الدرو�س املركزية التفاعلية

الرتبية والتعليم �شباح  نت وزارة  د�شَّ

2020م  مار�س   29 املوافق  االأحد  يوم 

خدمًة تعليمية جديدة، وهي خدمة الدرو�س 

املركزية التفاعلية، وذلك بح�شور الدكتور 

الرتبية  وزير  النعيمي  علي  بن  ماجد 

والتعليم، وعدد من امل�شوؤولني واملخت�شني 

يف الوزارة، حيث يتوىل معلم املادة تقدمي 

در�س موّحد مركزي للطلبة �شمن منظومة 

)Teams(، وي�شارك يف اإعداد هذه الدرو�س 

املخت�شني،  املعلمني  من  عدد  وتقدميها 

ويتولَّون الرد على اأ�شئلة الطلبة.

اأن  اإىل  املنا�شبة  بهذه  الوزير  واأ�شار 

ترثي  اجلديدة  االإ�شافية  اخلدمة  هذه 

خالل  تفعيلها  مت  التي  اخلدمات  وتعزز 

خالل  من  املدار�س  عرب  املا�شية  االأ�شابيع 

املحتوى  و�شمن  التعليمية  البوابة 

الدرو�س  اإىل  اإ�شافًة  الرقمي،  التعليمي 

قناة  و14  التلفزيونية  القناة  عرب  املرئية 

الوزارة  من  ا  حر�شً وذلك  اليوتيوب،  على 

الطلبة  لالأبناء  اخلدمات  اأف�شل  تقدمي  على 

من  ميّكنهم  مبا  التعلم،  و�شائل  وتنويع 

والتفاعل  املنزل  يف  الدرا�شة  متابعة 

املعلمني  بجهود  م�شيًدا  معلميهم،  مع 

وجميع  املدر�شية  واالإدارات  واملخت�شني 

اأداء  يف  التعليمية  العملية  على  القائمني 

مهامهم على اأف�شل وجه.

خ�ش�شت  الوزارة  اأن  بالذكر  اجلدير 

من  عدد  بها  واملتابعة،  للمراقبة  غرفًة 

اخلدمات  هذه  متابعة  مهمتها  املخت�شني، 

كل  بني  والتن�شيق  االلكرتونية،  التعليمية 

للمعلمني  الفني  الدعم  وتقدمي  االأطراف، 

واالخت�شا�شيني اأثناء تاأديتهم لهذه املهمة.

البحرين تدين ا�ستهداف

 احلوثيني ملدينتي »الريا�س« و»جازان«

ميلي�شيات  الإطالق  ال�شديدة  اإدانتها  عن  البحرين  مملكة  خارجية  وزارة  اأعربت 

احلوثي االنقالبية، املدعومة من اإيران، �شواريخ بال�شتية على مدينتي الريا�س وجازان 

يف اململكة العربية ال�شعودية ال�شقيقة.

واأ�شادت وزارة اخلارجية بكفاءة قوات الدفاع اجلوي امللكي ال�شعودي التي متكنت 

ا�شتنكارها  موؤكدة  هدفهما،  اإىل  ي�شال  اأن  قبل  وتفجريهما  ال�شاروخني  اعرتا�س  من 

ال�شديد لهذا العمل االإرهابي اجلبان الذي يربهن على اإ�شرار امليلي�شيات احلوثية على 

ا�شتهداف املدنيني االآمنني، وتهديد اأمن وا�شتقرار اململكة واملنطقة.
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»ال�سحة«: اأخذ عينات ع�سوائية بعّدة مناطق لتعزيز �سالمة اجلميع

خالد بن اأحمد: تدخل قطر يف مو�سوع املواطنني 

العالقني يف اإيران كان بهدف الإ�ساءة للبحرين

لل�ش�ؤون  امللك  جاللة  م�شت�شار  قال 

اأحمد،  بن  خالد  ال�شيخ  الدبل�ما�شية 

امل�اطنني  م��ش�ع  يف  قطر  تدخل  ان 

االإ�شاءة  بهدف  كان  ايران  يف  العالقني 

الهجمة  »ما  م��شحاً  البحرين.  ململكة 

قطر،  لبيان  الالحقة  املن�شقة،  االإعالمية 

والتابعة  القطرية  املن�شات  خمتلف  من 

خطتهم  على  وا�شح  دليل  اال  لها 

املبيتة«.

�شيء  قطر  به  قامت  »ما  اأن  وذكر 

دولًيا  م�قًفا  وي�شت�جب  م�شتنكر 

تت�قف  ان  بها  واالأحرى  منه،  وا�شًحا 

مثل  اإن�شانية  م�شاألة  ا�شتخدام  عن 

جائحة الك�رونا يف خططها وم�ؤامراتها 

وال�شع�ب«. الدول  على 

اأحمد  بن  خالد  ال�شيخ  وقال 

م�اطنيها  اجالء  خطة  رتبت  »البحرين 

رحالت  برتتيب  ايران  يف  العالقني 

اىل  م�شهد  مطار  من  مبا�شرة  خا�شة 

بكل  تلتزم  دفعات  على  البحرين  مطار 

ال�شحي  واالحرتاز  ال�شالمة  معايري 

جتارية  رحالت  يف  ولي�س  املطل�ب. 

تعر�س امل�شافرين االآخرين يف الطائرات 

ال�باء«. واملطارات خلطر 

�شيدي  »ت�جيهات  ان  واأ�شاف 

امل�قرة  اهلل حلك�مته  حفظه  امللك  جاللة 

وح�شب  �شرعة  بكل  العمل  وا�شحة؛ 

ال�شالمة  معايري  ت�شمن  مربجمة  خطة 

بحريني  م�اطن  كل  الإعادة  ال�شحية 

وت�فري  وطنه،  اإىل  اخلارج  يف  عالق 

العالج له، واإعادته اىل اأهله �شاملا اآمنا«.

ان  اأحمد  بن  خالد  ال�شيخ  واأكد 

امل�شافرين  نقل  من  قطر  به  قامت  »ما 

العالقني �شمن رحالت جتارية من ايران 

واإعادتهم  م�شقط،  اإىل  ثم  الدوحة  اإىل 

معايري  الأدنى  يفتقر  الدوحة  اإىل 

مبا  وامل�شافرين  الطائرات  اأطقم  �شالمة 

اي  ودون  ال�شديد،  للخطر  يعر�شهم 

ترتيب م�شبق مع ال�شلطات املخت�شة يف 

االجالء  بخطة  معرفتهم  رغم  البحرين 

البحرينية«.

م��شحا ان »ما قامت به قطر وا�شح 

م��ش�ع  يف  التدخل  وه�  ومك�ش�ف، 

امل�اطنني العالقني بهدف االإ�شاءة املبيتة 

االإعالمية  الهجمة  وما  البحرين.  ململكة 

على مملكة  قطر،  لبيان  الالحقة  املن�شقة 

القطرية  املن�شات  خمتلف  من  البحرين 

على  وا�شح  دليل  اال  لها  والتابعة 

املبيتة«. خطتهم 

�شيء  قطر  به  قامت  »ما  واأ�شاف 

دولًيا  م�قًفا  وي�شت�جب  م�شتنكر 

تت�قف  ان  بها  واالأحرى  منه.  وا�شًحا 

مثل  اإن�شانية  م�شاألة  ا�شتخدام  عن 

جائحة الك�رونا يف خططها وم�ؤامراتها 

وال�شع�ب«. الدول  على  امل�شتمرة 

ا�شتمراًرا للجه�د املبذولة �شمن احلملة ال�طنية 

اأعلنت   ،)19-COVID( ك�رونا  فريو�س  ملكافحة 

من  لعدد  ميدانية  بزيارات  قيامها  ال�شحة  وزارة 

»باب  املنامة  منطقة  �شملت  البحرين،  مملكة  مناطق 

املنطقة  جانب  اإىل  البحرين،  درة  ومنطقة  البحرين« 

هذه  تت�شمن  حيث  البديع،  �شارع  على  ال�اقعة 

الزيارات اإجراء فح��شات خمتربية لعّينات ع�ش�ائية 

وفق  املجهزة  املتنقلة  الفح�س  وحدات  طريق  عن 

املعايري الطبية املعتمدة؛ مبا ي�شهم يف تعزيز �شحة 

ك�رونا  فريو�س  انت�شار  من  واحلد  اجلميع  و�شالمة 

اأن  ال�شحة  وزارة  واأو�شحت    .)19-COVID(

يف  املتط�عني  ومب�شاركة  املخت�س  الطبي  الفريق 

احلملة ال�طنية ملكافحة فريو�س ك�رونا با�شر بحملة 

منظمة الأخذ عينات ع�ش�ائية لكبار ال�شن واالأ�شخا�س 

ذوي القابلية لفريو�س ك�رونا للفح��شات املختربية 

اأ�شحاب  جانب  اإىل  املتنقلة،  الفح�س  وحدات  يف 

واملخابز  والربادات  والبقاالت  الهايربماركت  حمالت 

و�شالمة  �شالمتهم  على  حفاًظا  وذلك  وال�شيدليات؛ 

عائالتهم وكافة امل�اطنني واملقيمني، كما �شيتم حتديد 

االإجراءات االحرتازية لكل منطقة بناًء على معطيات 

وم�ؤ�شرات وزارة ال�شحة. واأ�شارت وزارة ال�شحة اإىل 

االإدارة  عرب  الداخلية  وزارة  مع  م�شتمر  التن�شيق  اأن 

وتعقيم  تطهري  بعمليات  للقيام  املدين  للدفاع  العامة 

اأفراد  مع  قائم  التعاون  اأن  كما  املناطق،  لبع�س هذه 

امل�اطنني  التزام  من  للتاأكد  املجتمع  خدمة  �شرطة 

يف  التجمع  كمنع  ال�شادرة  بالتعليمات  واملقيمني 

واملتنزهات،  وال�ش�اطئ  وامليادين  وال�ش�ارع  الطرق 

وغريها من االأماكن العامة الأكرث من خم�شة اأ�شخا�س، 

�شحة  يحفظ  مبا  االجتماعي  التباعد  تدابري  واتباع 

و�شالمة اجلميع.

وزير الداخلية: اللتزام باإجراءات 

ال�سالمة يعّب عن وعي املجتمع البحريني
الفريق  الداخلية  وزير  اأعرب 

اآل  عبداهلل  بن  را�شد  ال�شيخ  اأول 

خليفة عن فخره وتقديره لتعاون 

االلتزام  يف  واملقيمني  امل�اطنني 

باإجراءات ال�شالمة والنظام العام، 

باعتباره م�قًفا جمتمعًيا ووطنيا 

املجتمع  وعي  عن  يعرّب  اأ�شيالً، 

والتزامه  ره  وحت�شّ البحريني 

االحرتازية  االإجـــراءات  بجميع 

بها  املعم�ل  ال�قائية  والتدابري 

للحد من انت�شار فريو�س ك�رونا.

تروؤ�س وزير  ذلك خالل  جاء 

االجتماع  اأم�س،  ي�م  الداخلية، 

ُعقد  الــذي  لل�زارة  االأ�شب�عي 

االت�شال  تقنية  عرب  ُبعد  عن 

على  ال�زير  اطماأن  اإذ  املرئي، 

وزارة  بقطاعات  العمل  �شري 

جميع  وتلبية  كافة،  الداخلية 

اأي  ومــعــاجلــة  االحــتــيــاجــات 

االأداء،  تعرت�س  قــد  مع�قات 

معرًبا عن اعتزازه باجله�د التي 

الداخلية  وزارة  اإدارات  بها  تق�م 

الراهن  ال��شع  مــع  للتعامل 

واحلر�س على حفظ اأمن و�شالمة 

اجلميع، داعًيا اإىل م�ا�شلة العمل 

وااللتزام باأداء ال�اجبات يف اإطار 

احلملة ال�طنية للحد من انت�شار 

�زير الداخلية لدى تر�ؤ�سه الجتماع الأ�سبوعيك�رونا.

»اجلودة«: اإدراج 4 موؤ�س�سات وت�سكني موؤهلني وطنيني

اخلطة  دعم  جه�د  اإطار  يف 

فريو�س  ملكافحة  ال�طنية 

)Covid-19(، عقدت هيئة ج�دة 

التعليم والتدريب االجتماع الدوري 

ال�طني  اال�شت�شارية لالإطار  للجنة 

للم�ؤهالت، بتقنية االت�شال عن ُبْعد 

 Microsoft( برنامج  با�شتخدام 

الرئي�س  برئا�شة   ،)Teams
�شاهني  ج�اهر  الدكت�رة  التنفيذي 

وذلك  اللجنة،  واأع�شاء  امل�شحكي، 

مار�س   29 امل�افق  االأحد  ي�م 

 .2020

اأو�شِت  االجتماع،  وخالل 

اللجنُة اال�شت�شاريُة لالإطار ال�طني 

م�ؤ�ش�شات   4 باإدراج  للم�ؤهالت 

م�ؤهلني  وبت�شكنِي  املهني  للتدريب 

اأجنبي؛  م�ؤهل  واإ�شناد  وطنيني؛ 

ومعايري  �شروط  ال�شتيفائهم 

على  واالإ�شناد  والت�شكني  االإدراج 

االإطار. 

التنفيذي  الرئي�س  وقالت 

بخ�ش��س ذلك: »اإنَّ الهيئَة م�شتمرٌة 

يف بذِل اجله�د الرامية لاللتزام بكل 

ال�شادرة  والت�جيهات  التعليمات 

امللك  اجلاللة  �شاحب  ح�شرة  عن 

عاهل  خليفة  اآل  عي�شى  بن  حمد 

العمل  نظام  بتطبيق  املفدى،  البالد 

وتنفيذ  العاملة،  لالأم  املنزل  من 

ت�جيه �شاحب ال�شم� امللكي االأمري 

�شلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد 

االأول  النائب  االأعلى  القائد  نائب 

بتفعيل  ال�زراء،  جمل�س  لرئي�س 

وو�شع  ُبْعد،  عن  العمل  اإجراءات 

ي�شمن  مبا  املتكاملة،  العمل  خطط 

تي�شري اآلية العمل وا�شتمراريته«. 

ج�اهر  الدكت�رة  و�شددت 

اجتماع  عقد  اأنَّ  على  امل�شحكي 

عن  االت�شال  بتقنية  االأول  اللجنة 

ُبْعد ياأتي حلر�س الهيئة على تنفيذ 

االحرتازية،  االإجراءات  وتعزيز 

والتدابري ال�قائية لبيئة عمل �شليمة 

و�شالمة  على �شحة  واآمنة؛ حفاًظا 

اجلميع، وَوْفَق روؤية الهيئة بتفعيل 

واالعتماد  التكن�ل�جيا،  ا�شتخدام 

ظل  يف  املبتكرة  احلل�ل  على 

الظروف الراهنة.

داعًيا الدوحة اإىل اللتزام بقرارات اجتماع وزراء ال�سحة اخلليجيني.. الرميحي: 

نرف�ض ا�ستخدام �سحة الإن�سان كورقة �سيا�سية واإعالمية

�ش�ؤون  وزير  الرميحي  حممد  بن  علي  اأكد 

االإعالم، اأن وزراء ال�شحة بدول جمل�س التعاون 

لدول اخلليج العربية، عقدوا اجتماًعا اأكدوا من 

خالله وج�د اإجراءات احرتازية م�شددة تتعلق 

بالتنقل بني دول املجل�س، وه� ما مل تلتزم به 

قطر با�شتغاللها الظرف اال�شتثنائي الذي مير به 

العامل ك�رقة �شيا�شية واإعالمية.

ت�شريح  يف  االإعالم  �ش�ؤون  وزير  و�شّدد 

يبثه  الذي  واعي«  »جمتمع  لربنامج  مقت�شب 

تلفزي�ن البحرين على اأن ا�شتغالل هذه الظروف 

اال�شتثنائية التي مير بها العامل لتحقيق اأهداف 

�شيا�شية دخيلة على جمتمعاتنا لي�س م�شتغرًبا 

عملية  اأن  م�ؤكًدا  القطرية،  االإعالم  و�شائل  على 

اإىل  ومنها  قطر،  اإىل  اإيران  من  جمم�عة  جلب 

�شلطنة عمان ال�شقيقة، دون علم اأي جهة معنية 

بهذا االأمر يثري الكثري من عالمات اال�شتفهام.

واأ�شار وزير �ش�ؤون االإعالم اإىل اأن امتعا�س 

العامل من  القطريني يف عدد من دول  امل�اطنني 

عدم ال�شماح لهم بالع�دة اإىل قطر دليل على اأن 

الدول جملة من  الظرف احلايل ي�شت�جب على 

الطبية  واال�شتعدادات  االحرتازية  االإجراءات 

ب�شكل مدرو�س،  البحرين  بها مملكة  تق�م  التي 

العالقة،  ذات  اجلهات  خمتلف  مع  وبالتعاون 

م�ؤكًدا اأنه ال يج�ز من منطلق اإن�شاين ا�شتغالل 

هذه ال�رقة اإعالمًيا بال�ش�رة التي يحاول اإعالم 

النظام القطري الرتويج لها.
�زير الإعالم

�سرطة املجتمع ت�سرف على تطبيق قرار »منع التجمعات«

حممد بحر:

تنفيًذا لقرار منع التجمعات يف االأماكن العامة الأكرث من 

ك�رونا  فريو�س  انت�شار  ومنع  الحت�اء  اأ�شخا�س،  خم�شة 

يف  اأم�س  املجتمع  خدمة  �شرطة  ت�اجدت  »ك�فيد-19«، 

للقرار  تنفيذا  التجمعات  ملنع  العامة،  وال�ش�احل  املما�شي 

ب�شكل  الريا�شة  ممار�شة  على  االأ�شخا�س  وحث  ال�زاري، 

فردي اأو ثنائي يف ال�ش�ارع، مع مراعاة اأال تقل امل�شافة بني 

�شخ�س واآخر عن مرت كامل.

واملقيمني،  امل�اطنني  بكافة  الداخلية  وزارة  واأهابت 

ا  ب�شرورة االلتزام بالتدابري املتعلقة بحظر التجمعات حر�شً

ال�شالمة  على  حفاًظا  ك�رونا،  فريو�س  انت�شار  منع  على 

العامة يف البالد، علًما باأن ال�زارة �شتتخذ كافة االإجراءات 

القان�نية جتاه املخالفني.

اأحمد بن  خالد  ال�سيخ 
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وزيرة ال�سحة: رفع الطاقة اال�ستيعابية ملراكز الفح�ص والعزل واال�ستعانة باملتطوعني

وزير اخلارجية: مغالطات قطر مرفو�سة وتعرب عن نوايا مبيتة وتدخاًل �سافًرا

من جهته، اأكد الدكتور عبداللطيف بن را�شد الزياين وزير 

اخلارجية اأن ال�شلطتني التنفيذية والت�شريعية ت�شريان جنًبا 

تعاونهما  عرب  االإجنازات  من  املزيد  حتقيق  نحو  جنب  اإىل 

واملواطنني  الوطن  و�شالح  خري  فيه  ملا  امل�شتمر  االإيجابي 

خا�شة يف ظل الظروف اال�شتثنائية التي يواجهها العامل بعد 

انت�شار فريو�س كورونا )COVID-19( يف عدد كبري من 

الدول واإعالنه جائحًة عاملية من قبل منظمة ال�شحة العاملية، 

والذي ا�شتوجب معه بذل املزيد من اجلهود الوطنية يف كافة 

وحدة  يعك�س  مبا  اجلميع  و�شحة  �شالمة  حلفظ  املجاالت 

امللك حمد  بقيادة ح�شرة �شاحب اجلاللة  ال�شف ومتا�شكه 

امل�شاعي  ويج�شد  املفدى،  البالد  عاهل  خليفة  اآل  عي�شى  بن 

بن  خليفة  االأمري  امللكي  ال�شمو  �شاحب  برئا�شة  احلكومية 

الوطنية  اجلهود  ويوؤكد  الوزراء،  رئي�س  خليفة  اآل  �شلمان 

التي يقودها �شاحب ال�شمو امللكي االأمري �شلمان بن حمد اآل 

لرئي�س  االأول  النائب  االأعلى  القائد  نائب  العهد  ويل  خليفة 

جمل�س الوزراء، وامل�شوؤولية الوطنية التي يتحلى بها فريق 

البحرين الواحد من كافة اأبناء الوطن.

الوزراء يف مقر جمل�س  اجتماع عدد من  جاء ذلك لدى 

النواب اأم�س مع هيئة مكتب جمل�س النواب برئا�شة فوزية 

بنت عبدهلل زينل رئي�شة جمل�س النواب لالطالع على خطة 

اإجالء املواطنني يف اخلارج.

البحرين  باأن  االجتماع  خالل  اخلارجية  وزير  ونوه 

م�شتمرة بجهود اأبنائها وتكاتفهم، وجهود ال�شلطتني التنفيذية 

والت�شريعية وكل اجلهات املعنية يف مبا�شرة واإمتام تنفيذ 

خطة اإجالء املواطنني الراغبني بالعودة اإىل مملكة البحرين 

اإيران  يف  املتواجدين  البحرينيني  املواطنني  وباالأخ�س 

ح�شب جدولة املواعيد من خالل رحالت جوية مبا�شرة اإىل 

القواعد واالإجراءات  اتباع  التاأكيد على  البحرين، مع  مملكة 

االحرتازية الالزمة حلفظ �شحة و�شالمة امل�شافرين وطواقم 

الطائرات وموظفي خمتلف املطارات وخمتلف فرق العمل.

لالإجراء  اململكة  ا�شتنكار  عن  اخلارجية  وزير  واأعرب 

ال�شلطات املخت�شة يف قطر عرب  الذي قامت به  الالم�شوؤول 

الدوحة دون  اإىل مطار  اإيران  البحرينيني من  املواطنني  نقل 

اأي تن�شيق م�شبق مع اجلهات املخت�شة يف مملكة البحرين، 

على  حفاظا  الالزمة  االحرتازية  االإجراءات  اتخاذ  ودون 

�شالمتهم و�شالمة اأفراد طاقم الطائرة وامل�شافرين كما تو�شي 

احتاد  اأنظمة  مع  يتوافق  ومبا  العاملية  ال�شحة  منظمة  بها 

.)IATA( النقل اجلوي الدويل

مملكة  يف  املخت�شة  اجلهات  ان  اخلارجية  وزير  وقال 

ب�شاأن  املعنية  اجلهات  مع  م�شتمر  توا�شل  على  البحرين 

مدينة  يف  املوجودين  البحرينيني  املواطنني  عودة  ت�شهيل 

اإىل  م�شهد  من  ومبا�شرة  من�شقة  جوية  رحالت  عرب  م�شهد، 

�شلطات  من  الالزمة  الت�شريحات  ا�شت�شدار  بعد  البحرين، 

االحرتازية وفق اخلطط  االإجراءات  واتخاذ  املدين،  الطريان 

للتعامل  اململكة  املخت�شة يف  ال�شحية  اجلهات  اأعدتها  التي 

مع جائحة كورونا، واالإجراءات املعتمدة ال�شتقبال العائدين 

املواطنني واملقيمني  من اخلارج حفاظا على �شالمة و�شحة 

والعائدين.

اخلارجية  وزارة  اإدانة  عن  اخلارجية  وزير  واأعرب 

للبيان ال�شادر بهذا اخل�شو�س من مكتب االت�شال احلكومي 

يف قطر، وما ت�شمنه من مغالطات مرفو�شة وتعرب عن نوايا 

�شافرا  تدخال  ميثل  القطري  الت�شرف  هذا  اأن  موؤكدا  مبيتة، 

يف ال�شوؤون الداخلية ململكة البحرين، وموقفاً مرفو�شاً هدفه 

االإ�شاءة اىل مملكة البحرين، و�شق ال�شف والوحدة الوطنية 

التي جتلت يف اأبرز معانيها يف مملكة البحرين وهي تواجه 

وتالحمهم  وتكاتفهم  �شعبها  بت�شامن  اخلطري  التحدي  هذا 

الوطني.

ومن جانبها، اأكدت فائقة بنت �شعيد ال�شالح اأن وزارة 

يف  دورها  توا�شل  الطبية  طواقمها  خالل  ومن  ال�شحة 

�شالمة  موقع مبا يحفظ  من  اأكرث  االأوىل يف  الدفاع  خطوط 

البحرين وفق  واملقيمني يف مملكة  املواطنني  و�شحة جميع 

االإجراءات االحرتازية والتدابري الوقائية املعتمدة عاملًيا.

الطبية  للطواقم  اال�شتيعابية  الطاقة  رفع  اإىل  واأ�شارت 

يف  ي�شهم  مبا  والعالج؛  والعزل  واحلجر  الفح�س  ومراكز 

اإ�شافة  احلاالت،  لكل  املقدمة  اخلدمات  وجودة  كفاءة  رفع 

التخ�ش�شات  اأ�شحاب  املتطوعني  جهود  من  اال�شتفادة  اإىل 

واخلربات ال�شحية الذين اأثبتوا كما اأثبت اأبناء البحرين اأن 

املجتمع البحريني جمتمع واعي يتمتع بقدر كبري من احل�س 

الوزارة على توا�شل دائم  اأن  اإىل  امل�شوؤول، م�شرية  الوطني 

ما  العاملية وتطلع ب�شوة م�شتمرة على  ال�شحة  مع منظمة 

فريو�س  انت�شار  من  احلد  يف  ت�شهم  تو�شيات  من  ت�شدره 

.)19-COVID( كورونا

جم����ل���������ص ال�������ن�������واب ي�������س���ت���ن���ك���ر اإج��������������راء ق����ط����ر غ������ر امل�������������س������وؤول جت��������اه امل���������س����اف����ري����ن ال���ب���ح���ري���ن���ي���ني

اإمت������������ام ت���ن���ف���ي���ذ خ����ط����ة اإج������������الء امل�����واط�����ن�����ني ال�����راغ�����ب�����ني ب�����ال�����ع�����ودة يف رح����������الت م����ب����ا�����س����رة واآم�����ن�����ة

اأكدت رئي�س جمل�س النواب فوزية بنت عبداهلل زينل الدعم النيابي التام 

خلطة احلكومة الإجالء املواطنني يف اخلارج، وفق االإجراءات االحرتازية 

الالزمة حلفظ �صحة و�صالمة اجلميع، وتنفيذ توجيهات ح�صرة �صاحب 

اجلاللة امللك حمد بن عي�صى اآل خليفة عاهل البالد املفدى يف اتخاذ كافة 

االإجراءات االحرتازية والوقائية للت�صدي لفريو�س كورونا )كوفيد19-(.

واأ�صادت بجهود احلكومة املوقرة برئا�صة �صاحب ال�صمو امللكي االأمري 

ل�صاحب  الوطنية  الوزراء، واجلهود  رئي�س  اآل خليفة  �صلمان  بن  خليفة 

القائد  نائب  العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد  بن  �صلمان  االأمري  امللكي  ال�صمو 

االأعلى النائب االأول لرئي�س جمل�س الوزراء، وكافة اأع�صاء فريق البحرين.

الالم�صوؤول  لالإجراء  النواب  جمل�س  وا�صتنكار  رف�س  عن  واأعربت 

من اجلهات املخت�صة يف قطر جتاه امل�صافرين البحرينيني، وما ورد من 

مغالطات يف بيان مكتب االت�صال احلكومي يف قطر، موؤكدة على تكاتف 

وتالحم ال�صعب البحريني مع قيادة ح�صرة �صاحب اجلاللة امللك املفدى، 

الراهنة،  واالأو�صاع  التحديات  كافة  على جتاوز  الوطنية  االإرادة  وقدرة 

وحكومته  وطنه  من  واالهتمام  الرعاية  كل  له  البحرين  املواطن  واأن 

اأولوية  هي  اخلارج،  يف  البحرينيني  املواطنني  عودة  واأن  وموؤ�ص�صاته، 

وطنية لدى ال�صلطة الت�صريعية وال�صلطة التنفيذية مًعا.

18 رحلة طران الإجالء املواطنني يف اإيران.. نّواب يك�سفون تفا�سيل االجتماع احلكومي النيابي:

43699 مواطًنا يف اخلارج.. والراغبون يف العودة 3027 والعمل جاٍر الإجالئهم

واأفاد باأن الوفد احلكومي اأ�شار اإىل وجود �شعوبات 

بع�س  ورف�س  املطارات  اإغالق  بعد  االإجالء  عمليات  يف 

الدول ا�شتقبال خطوط معينة اأو حتى رف�شهم ال�شتقبال 

طائرات معينة.

وذكر باأن الوزير اأكد على وجود خطة الإجالء جميع 

املواطنني العالقني يف اخلارج يف مدة ال تتجاوز ال�شهرين؛ 

بل ويف مدة اأق�شر اإن تهّياأت الظروف لذلك.

املالية  ال�شوؤون  جلنة  رئي�س  ذكر  جانبه  من 

واالقت�شادية اأحمد ال�شلوم باأن الوفد احلكومي تكلم عن 

تفا�شيل اأعداد العالقني يف اخلارج والراغبني يف العودة، 

الدول  بح�شب  كالتايل  اأعدادهم  باأن  الوفد  اأو�شح  حيث 

التي يتواجدون فيها: م�شر 213 مواطًنا، االأردن 364، 

اإيران 1630،  اأملانيا 68، رو�شيا 56،  بريطانيا، 250، 

تايلند 54، ال�شعودية 34.

من جانبه اأّكد رئي�س جلنة اخلدمات مبجل�س النواب 

الإجالء  قّدمت خّطة  اأن احلكومة  ال�شالح  النائب ممدوح 

مدن   4 يف  واملتواجدين  اإيران،  يف  العالقني  البحرينيني 

اإيرانية، وهي: طهران، م�شهد، �شرياز، والر.

وذكر ال�شالح يف ت�شريح لالأيام باأن اخلطة تت�شمن 

ت�شيري 18 رحلة طريان تبداأ من غداأ االثنني وحتى الثامن 

والع�شرين من �شهر مايو القادم.

ويف التفا�شيل، اأّكد النائب حممد ال�شي�شي رئي�س جلنة 

االجتماع  الوطني  واالأمن  والدفاع  اخلارجية  ال�شوؤون 

االجتماع  والتنفيذية خالل  الت�شريعية  ال�شلطتني  توافق 

على اخلطوط العري�شة خلطة االإجالء والتعامل مع هذه 

اجلائحة، مو�شًحا اأن احلكومة مل ترف�س اأي طلب الإعادة 

اأي مواطن وجميع الطلبات يتم تلقيها وال�شعي فيها، واأن 

البحرين مل تغلق حدودها وال مطارها بينما دول انتقدتنا 

وهي ترف�س فتح مطاراتها اأمام مواطنيها.

واأ�شاف: كل ما يف االأمر اأن اأ�شباب التاأخري هي فقط 

اإجراءات لوج�شتية، اأو اإغالق بع�س املطارات، اأ�شف اإىل 

ذلك رف�س بع�س الدول ا�شتقبال خطوط معينة، وحتى 

طائرات من �شنع معني، و�شعوبة احل�شول على و�شائل 

نقل ب�شبب تخوف ال�شركات العاملية، كما يواجه القائمون 

الطائرات والتاأمني  اأطقم  االإجالء م�شكلة يف تخوف  على 

وذلك يحد من التحركات يف هذا امللف.

اأما ب�شاأن العالقني يف اإيران فالتعامل فقال ال�شي�شي 

»يتم من خالل �شركات و�شيطة ويحتاج ملوافقات ب�شبب 

عدم وجود عالقات مبا�شرة ومع ذلك اأكدت احلكومة اأنه 

مت و�شع خطة اإجالء متكاملة من اإيران من كل من م�شهد 

والر وطهران و�شرياز كما �شيتم االإجالء ح�شب املعطيات 

ورمبا  منتظمة  من خالل رحالت  �شهرين  احلالية خالل 

تقل الفرتة اأو تزيد وب�شاأن اإرجاع عدد قليل من العالقني 

من اجل تطبيق اأق�شى درجات االحرتاز يف الطائرات من 

خالل التباعد، وذلك يقلل من ا�شتيعاب الطائرات الأعداد 

اكرب من امل�شافرين«.

للجميع  اإجالء  خطط  هناك  اأن  ال�شي�شي  واأو�شح 

بالعودة  اجلميع  مطمئنا  اخلليج،  طريان  مع  بالتن�شيق 

حني  اإىل  باخلارج  وعالجهم  العالقني  باإعا�شة  مطالبا 

العالقني  املواطنني  بالذكر  وخ�س  اخلارج  من  اإجالئهم 

البحرينيني  املواطنني  من  االأكرب  العدد  كونهم  اإيران  يف 

العالقني

اأن تكون  اأهمية  اآخر �شدد ال�شي�شي على  ويف �شياق 

واحرتازات  زمني  تدرج  وفق  مدرو�شة  االإجالء  عمليات 

ذلك  معلال  الطبي  الكادر  ل�شالمة  �شمانا  م�شددة  وقاية 

من  فالبد  كارثة  اإىل  �شيوؤدي  الطبي  الكادر  انهيار  باأن 

اأن تكون �شالمتهم على راأ�س االأولويات علًما باأن الدعم 

دفعة  كل  ال�شتقبال  املطار  داخل  واملوظفني  اللوج�شتي 

عدوى  واأي  120موظًفا  عن  يقل  ال  ما  للبحرين  قادمة 

الطبي  للكادر  �شتنتقل  اال�شتقبال  عملية  اأثناء  لهوؤالء 

ونحن  عقباها  حتمد  ال  كارثة  اإىل  و�شتوؤدي  وال�شحي 

ملزمون بحماية املوظفني والطواقم الطبية التي تخ�شع 

ملعايري عاملية واتفاقات ومعاهدات يجب احرتامها لذلك 

وجب احلذر كثرًيا خا�شة واأن العديد من الدول املتقدمة 

انهار فيها النظام ال�شحي واأدى اإىل فقدان ال�شيطرة على 

الفايرو�س.

من جانبه اأ�شاد اأحمد ال�شلوم رئي�س جلنة ال�شوؤون 

املالية واالقت�شادية باالجتماع مع ممثلي احلكومة الذي 

اإجالء  على  جاهدة  تعمل  واأنها  اهتمامها  مدى  عن  ينم 

املواطنني و�شمان عودتهم �شاملني قائال»كلنا ثقة بقيادتنا 

واهتمامها مبلف املواطنني العالقني يف اخلارج«.

منوًها اإىل اأن الوفد احلكومي تطرق اإىل تفا�شيل اأعداد 

العالقني يف اخلارج والراغبني يف العودة اإىل اململكة، منهم 

واململكة  عددهم 213،  بلغ  العربية  م�شر  يف جمهورية 

االأردنية الها�شمية بلغ عددهم: 213، وبريطانيا: 250، 

وتايلند:   ،1630 واإيران:   ،56 ورو�شيا:   ،68 واأملانيا: 

53، ويف اململكة العربية ال�شعودية 34 مواطًنا.

من جانبه اأّكد رئي�س جلنة اخلدمات مبجل�س النواب 

الإجالء  قّدمت خّطة  اأن احلكومة  ال�شالح  النائب ممدوح 

مدن   4 يف  واملتواجدين  اإيران،  يف  العالقني  البحرينيني 

مو�شًحا  والر  �شرياز،  م�شهد،  طهران،  وهي:  اإيرانية، 

تبداأ من غد  اأن اخلطة تت�شمن ت�شيري 18 رحلة طريان 

االثنني وحتى الثامن والع�شرين من �شهر مايو القادم.

جلنة  رئي�س  الكوهجي  حمد  النائب  و�شف  بينما 

احلكومة  وفد  مع  االجتماع  اأن  والبيئة  العامة  املرافق 

اإي�شاح خطة حمكمة ووا�شحة تراعي  اجتماع موفق مت 

يف  العالقني  الإجالء  والوقائية  االحرتازية  االإجراءات 

اإيران وا�شحة وحمكمة وتراعي  ا يف  اخلارج وخ�شو�شً

االإجراءات االحرتازية والوقائية ملواجهة انت�شار فريو�س 

كورونا.

�سلمان: خّطة احلكومة 

 وا�سحة وطماأنة للجميع

اأّكد النائب عبدالنبي �شلمان النائب االأول ملجل�س النواب 

اأم�س، وو�شفه باالجتماع  اإيجابية االجتماع امل�شرتك  على 

اجليد والذي اأو�شح خطة احلكومة من اأجل اإجالء العالقني 

يف الدول املختلفة وعلى راأ�شهم اإيران مو�شحا باأنها خطة 

وا�شحة املعامل متمنًيا طماأنة اجلميع.

�شركة   13 مع  تفاو�شها  اأكدت  احلكومة  باأن  وقال 

اأن  اإال  اخلارج،  العالقني يف  عودة  اأجل �شمان  من  طريان 

اأحدث  االأخرية هو ما  اللحظات  ال�شركات يف  تعذر بع�س 

الدول  بع�س  ا�شرتاط  جانب  اإىل  امللف  هذا  يف  اإرباًكا 

فنية  واأمور  مطاراتها  تدخل  اأن  معني  �شنع  من  لطائرات 

اأخرى كغلق املطارات وغريها.

زايد: االجتماع

�سريح.. وواثقون باالإجراءات

عادل حم�شن:

قال النائب الثاين لرئي�س جمل�س النواب علي زايد اإن 

الإجالء  طائرات  ال�شتئجار  كبرية  جهوًدا  تبذل  احلكومة 

العالقني يف عدد من الدول، واأن هناك عدًدا من ال�شعوبات 

بوجود  متثلت  امللف؛  يف  احلكومة  تواجهها  والعراقيل 

التاأمني  �شركات  اأو  دولهم  اأو  طريان  �شركات  من  رف�س 

الأربع  م�شبقاً  الدولة  دفع  من  الرغم  على  اإيران  لدخول 

اإجالء  حالًيا  �شيتم  واأنه  اإلغائها،  مت  ولكن  جوية  رحالت 

املواطنني يف اإيران يف رحلتني اأ�شبوعياً ليتم بعدها تقييم 

ككل  البحرين  وو�شع  للقادمني  كامالً  ال�شحي  الو�شع 

االأوىل يف مطار  ال�شفوف  والعاملني يف  الطبية  والطواقم 

البحرين الدويل.

االجتماع  عقب  لالأيام  خا�س  ت�شريح  يف  ذلك  جاء 

احلكومي اأم�س، واأعرب زايد عن ثقته باالإجراءات التي تقوم 

بها مملكة البحرين يف احلفاظ على ال�شحة العامة يف اململكة 

واإجالء البحرينيني من اخلارج ب�شكل اآمن وبطرق احرتازية.

�شريحاً  كان  االجتماع  اأن  زايد  علي  النائب  ولفت 

مف�شل  ب�شكل  املعلومات  احلكومة  وعر�شت  ووا�شحاً 

مل  البحرين  باأن  اأّكد  احلكومي  الوفد  اأن  واأكد  ومبا�شر؛ 

ترف�س عودة اأي بحريني من اخلارج، وما ح�شل من قيام 

االحرتازية  االإجراءات  دون  بالعودة  امل�شافرين  بع�س 

اأي  وجود  بعدم  القوانني  ويخالف  �شحيح  غري  ت�شرف 

�شمن  واملقررة  كورونا  فريو�س  من  خلوهم  تثبت  �شهادة 

ال�شروط.

فاطمة �صلمان:

قال رئي�س جلنة ال�صوؤون اخلارجية والدفاع واالأمن الوطني مبجل�س النواب النائب حممد ال�صي�صي اإن الوفد احلكومي برئا�صة 

وزير اخلارجية الدكتور عبداللطيف الزياين ك�صف يف االجتماع الربملاين - احلكومي امل�صرتك اأم�س باأن عدد البحرينيني املتواجدين 

ب�صبب ظروف  العودة  منهم يف  الراغبني  واأن  الدول؛  من  عدد  موزعني يف  مواطنًا   43699 يبلغ  احلايل  الوقت  اخلارج يف  يف 

»كورونا« يبلغ حوايل 3027 مواطنًا.
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حمرر ال�ش�ؤون الربملانية:

ملكافحة  احلك�مية  االإجراءات  بجميع  ن�اب  اأ�شاد 

الطبية  االأ�شعدة  كاّفة  على  »ك�رونا«  فريو�س 

واالقت�شادية واالأمنية، منّ�هني اإىل اأن البحرين اأ�شحبت 

الت�شرفات  ال�باء، وراف�شني  عاملًيا يف حماربة  من�ذًجا 

القطرية اخلبيثة والرعناء بالتدّخل يف ملّف البحرينيني 

امل�ج�دين باخلارج.

الن�عية  اللجنة  رئي�س  البناي  عمار  النائب  واأدان 

تدخل  البحريني،  الن�اب  مبجل�س  االن�شان  حلق�ق 

العالقني  البحرينيني  امل�اطنني  مبلف  القطرية  احلك�مة 

يف اإيران، معترًبا اإياه مبثابة »اجلرمية النكراء املتجردة 

من م�شاعر االإن�شانية، و�شاربة بعر�س احلائط كل اأ�ش�س 

ململكة  املبيتة  االإ�شاءة  بهدف  االن�شان  حق�ق  ومبادئ 

البحرين«.

واأ�شاف اأن احلك�مة القطرية وبالتعاون مع اإيران، 

جتاه  اجلبارة  البحرين  مملكة  جه�د  ت�شرب  اأن  اأرادت 

م�اطنيها يف هذه االأزمة، من خالل ت�شليل الراأي العام 

من  البحرين  حك�مة  اتخذتها  التي  االإجراءات  وعرقلة 

يف  وبالتحديد  العالقني  م�اطنيها  الإجالء  االأول  الي�م 

القطرية، �شيطن لها  اأن حقد وخبث احلك�مة  اإال  اإيران، 

ا�شتغالل امل�اطن البحريني ل�شرب جه�د اململكة.

القطرية  احلك�مة  طريقة  ب�شدة  البناي  وا�شتنكر 

جتارية  رحالت  عرب  البحرينيني  امل�اطنيني  اإجالء  يف 

م�شرية اإىل الدوحة، ومن ثم اإىل �شلطنة عمان، واإعادتهم 

مع  والرتتيب  التن�شيق  دون  الدوحة،  اإىل  اأخرى  مرة 

ال�شلطات املخت�شة يف اململكة، �شاربني بعر�س احلائط 

جميع م�شتلزمات ال�شالمة، وم�شتهرتين ب�شحة و�شالمة 

بال�باء،  اال�شابة  خلطر  اإياهم  معر�شني  امل�اطنني، 

هذه  تفتقر  اذ  اجل�ي،  النقل  احتاد  الأنظمة  وخمالفني 

يعترب  ما  وه�  وال�قاية،  ال�شالمة  الأدوات  الرحالت 

جرمية بحق االن�شانية.

اإجراءات البحرين 

فّعالة والدليل ن�شبة الت�شايف الكبرية

املالية  ال�ش�ؤون  جلنة  رئي�س  قال  جانبه،  من 

ثقة  »كلنا  ال�شل�م  اأحمد  الن�اب  مبجل�س  واالقت�شادية 

العالقني  امل�اطنني  مبلف  واهتمامها  الر�شيدة  بقيادتنا 

ال�قت ذاته بت�جيهات �شاحب  يف اخلارج«، م�شيًدا يف 

البالد  عاهل  خليفة  اآل  عي�شى  بن  حمد  امللك  اجلاللة 

املفدى اىل االأوقاف اجلعفرية مبتابعة اأو�شاع امل�اطنني 

البحرينيني يف اإيران الإرجاعهم اىل اأر�س ال�طن، والذي 

قامت االإدارة م�شك�رة مبتابعته، وقد و�شلت حتى االآن 

دفعتان من امل�اطنني املت�اجدين هناك.

امللكي  ال�شم�  �شاحب  متابعة  ال�شل�م  النائب  وثّمن 

االأمري خليفة بن �شلمان اآل خليفة رئي�س ال�زراء لع�دة 

باأن  �شم�ه  وتاأكيد  اخلارج،  يف  العالقني  البحرينيني 

بهم  الذين تقطعت  اأبنائنا  احلك�مة حري�شة على ع�دة 

ال�شبل ب�شبب اغالق املطارات احرتازًيا.

االأ�ش�ات  جميع  »نرف�س  ال�شل�م  النائب  واأ�شاف 

التي تتحدث عن اململكة، ون�ؤكد اأن احلك�مة تعمل جاهدة 

على اإجالء امل�اطنني، كما نرف�س ا�شتغالل ملف العالقني، 

الداخلية«،  �ش�ؤوننا  يف  واإيران  قطر  تدخالت  ون�شتنكر 

م�ؤكدا ان البحرين قادرة على حماية م�اطنيها والت�ا�شل 

معهم مبا يحفظ �شالمتهم وي�فر لهم كافة االحتياجات.

تتدخل  ال  ان  وعليها  الدول  هذه  »فلتكّف  وذكر: 

بنف�شها  االن�شغال  على  ولتعمل  الداخلية  �ش�ؤوننا  يف 

وبحماية م�اطنيها، فنحن خلف قيادة ر�شيدة ما�شية يف 

حماية م�اطنيها والت�ا�شل معهم اأينما كان�ا«.

اهتمام كبري من 

»اخلارجية« لت�شهيل رجوع املواطنني

جلنة  رئي�س  ال�شالح  عبا�س  ممدوح  النائب  اأ�شاد 

اخلدمات وع�ش� الربملان العربي باجله�د احلثيثة التي 

بذلتها وزارة اخلارجية يف اإرجاع امل�اطنني العالقني يف 

م�شقط والدوحة.

للدكت�ر  البالغ  االهتمام  ال�شالح  ممدوح  وثمن 

ب�شمان  اخلارجية  وزير  الزياين  را�شد  بن  عبداللطيف 

�شالمة امل�اطنني العالقني يف اخلارج يف كل دول العامل، 

كافة  وت�فري  ال�طن،  اأر�س  اإىل  رج�عهم  وت�شهيل 

اخلدمات املريحة للم�اطنني البحرينيني.

وزارة  تبذله  ما  اأن  اخلدمات  جلنة  رئي�س  واأ�شاف 

ت�جيهات  تنفيذ  على  حر�شها  مدى  اأظهر  اخلارجية 

عاهل  خليفة  اآل  عي�شى  بن  حمد  امللك  اجلاللة  �شاحب 

اآل خليفة  االأمري خليفة بن �شلمان  املفدى، و�شم�  البالد 

اآل خليفة  رئي�س ال�زراء، و�شم� االأمري �شلمان بن حمد 

ويل العهد نائب القائد االأعلى النائب االأول لرئي�س جمل�س 

ال�زراء، يف حفظ �شالمة امل�اطنني اأينما كان�ا، واالإ�شراع 

يف جلبهم اإىل وطنهم مملكة البحرين.

جميع املواطنني حمل اهتمام ومتابعة

من جانبه، قال رئي�س جلنة املرافق العاّمة والبيئة 

مبجل�س الن�اب حمد الك�هجي، اإن ملف ع�دة العالقني 

املزايدات،  اأن يتم بعيًدا عن كل  الدول يجب  يف خمتلف 

اإذ اإن نقل امل�اطنني من الدول امل�ب�ءة يجب اأن يتم وفق 

معايري وا�شحة تراعي االإجراءات الالزمة لتقليل انتقال 

العدوى، الفتاً اإىل اأن اخلطة و�شعت �شالمة امل�اطنني يف 

املقام االأول.

ويف ذات ال�شياق، ا�شتنكر الك�هجي التدخل القطري 

ال�شافر يف �شاأن حملي من خالل القيام برحالت جتارية 

معايري  اأدنى  مراعاة  دون  اإيران،  من  امل�اطنني  لنقل 

ال�شحة وال�شالمة، �ش�اء ل�شحة العاملني يف الطريان اأو 

�شحة امل�شافرين، م�شرياً اإىل اأن هذا التدخل مرف��س.

و�شدد الك�هجي على اأن خطة اإجالء اي م�اطن من 

اخلارج حتتاج عملية �شحيحة وخمت�شني ل�شمان عدم 

و�ش�ل املر�س وانتقاله الأي �شخ�س، �ش�اء كان خارج 

البحرين؛  ململكة  املرافق و�ش�ال  الطاقم  اأو من  البحرين 

اإىل  الفتاً  املحكمة،  اخلطة  هذه  احلك�مة  و�شعت  فلذلك 

ال�طنية مل�اجهة فريو�س ك�رونا واحلد من  اأن اخلطة 

انت�شاره، والتي عملت عليها احلك�مة وفريق البحرين، 

هي حمل اإ�شادة من منظمة ال�شحة العاملية، وهي راعت 

كل االعتبارات املهنية وال�شحية. 

ل للتدخالت الإيرانية القطرية ال�شافرة

من جانبها، تقدمت النائب زينب عبداالأمري بخال�س 

بن  امللك حمد  ل�شاحب اجلاللة  امتنانها  �شكرها وعميق 

احلثيثة  ملتابعته  املفدى؛  البالد  عاهل  خليفة  اآل  عي�شى 

ا من جاللته  جلل االأم�ر اخلا�شة مب�اطني اململكة، حر�شً

على عزتهم وكرامتهم، م�شيدًة بالتدخل ال�شريع للحك�مة 

حتت قيادة �شاحب ال�شم� امللكي االأمري خليفة بن �شلمان 

اآل خليفة رئي�س ال�زراء، وبدعم وم�ؤازرة �شاحب ال�شم� 

اآل خليفة ويل العهد نائب  امللكي االأمري �شلمان بن حمد 

القائد االأعلى النائب االأول لرئي�س جمل�س ال�زراء؛ حلل 

ملف اأهلنا البحرينيني العالقني بجميع دول العامل. 

عرفت  البحرين  مملكة  اإن  عبداالأمري  النائب  وقالت 

يف قيادة عائلة اآل خليفة الكرام منذ مئات ال�شنني اأ�ش�س 

وكرامة  ورفعة  عزة  كفل  الذي  والر�شيد  العادل  احلكم 

الزاهر  العهد  خالل  ذلك  تعزز  وقد  امل�اطنني،  جميع 

حل�شرة �شاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�شى اآل خليفة، 

فبف�شل جاللته اأ�شحت مملكة البحرين نربا�ًشا للباحثني 

عن النماء والتط�ر ونقطة مرجعية يف حق�ق االإن�شان. 

عبداالأمري  زينب  النائب  نددت  ال�شدد،  هذا  ويف 

االإيرانية  للحك�مة  ال�شافرة  التدخالت  العبارات  باأ�شد 

النظامني  وحماولة  اململكة،  �ش�ؤون  يف  والقطرية 

االإيراين والقطري لاليقاع بني حك�مة البحرين و�شعبه 

ال�يف من خالل ا�شتغالل ملف العالقني، م�ؤكدة اإن هذه 

املحاوالت �شتف�شل مثل ما ذهبت �شالفاتها مهب الريح، 

ووفًيا  ًبا  حمحُ �شيظل  البحرين  »�شعب  اأن:  م��شحًة 

وحتت اإمرة قيادته، وه� ما خلده التاريخ له منذ مئات 

الذي  االأ�شا�س  هم  الكرام  خليفة  اآل  فعائلة  ال�شنني، 

وحا�شرها  ما�شيها  وهم  البحرين،  مملكة  عليه  قامت 

وم�شتقبلها، �شاءت اأو اأبت االأنظمة املارقة التي ال ت�شمر 

اإال ال�شر ململكة البحرين«. 

احلك�مة  بتظاهر  عبداالأمري  النائب  وا�شتغربت 

مملكة  حك�مة  من  اأحر�س  باأنها  والقطرية  االإيرانية 

اإىل  م�شريًة  م�اطنيها،  و�شالمة  �شحة  على  البحرين 

اأنه من االأجدر بكال النظامني االهتمام ب�ش�ؤون رعاياهم 

فريو�س  جّرد  التي  طهران  ا  وخ�ش��شً وم�اطنيهم، 

�شق�ط  مع  تدعيه  الذي  والتقدم  التط�ر  ك�رونا 

الرعاية  تلقي  غري  من  مدنها،  �ش�ارع  يف  ال�شحايا 

ال�شحية الالزمة لعالج هذا املر�س.

نرف�ض خلط ال�شيا�شة بالأمور الإن�شانية

وّجه ع�ش� اللجنة الن�عية الدائمة حلق�ق االإن�شان 

النائب خالد ب�عنق ع�ش� جمل�س الن�اب انتقاًدا الذًعا اىل 

دولة قطر، بعد تدخلها يف م��ش�ع امل�اطنني البحرينيني 

العالقني بهدف االإ�شاءة للبحرين.

ال�شيا�شة  اأن حماولة قطر خلط  على  ب�عنق  و�شدد 

باالأم�ر االإن�شانية، اأمر مرف��س يف كل االأعراف وامل�اثيق 

الدولية.

م�ؤكًدا اأن ما قامت به قطر من نقل امل�شافرين العالقني 

اإىل  ثم  الدوحة  اإىل  اإيران  من  جتارية  رحالت  �شمن 

معايري  اأدنى  اإىل  يفتقر  الدوحة،  اإىل  واإعادتهم  م�شقط، 

�شالمة اأطقم الطائرات وامل�شافرين، مبا يعّر�شهم للخطر 

ال�شديد.

لالهتمام  وفًقا  البحرين،  اأن مملكة  ب�عنق  واأو�شح 

العالقني  بامل�اطنني  الر�شيدة  القيادة  تبديه  الذي  الكبري 

من  العالقني  م�اطنيها  اإجالء  خطة  رتبت  باخلارج، 

خالل  من  اإيران،  يف  هم  من  فيها  مبا  الدول،  خمتلف 

ة مبا�شرة من مطار م�شهد اإىل مطار  تنظيم رحالت خا�شّ

بكل  يلتزم  ترتيب  خالل  ومن  دفعات،  على  البحرين 

معايري ال�شالمة واالحرتاز ال�شحي املطل�ب، ولي�س يف 

رحالت جتارية تعّر�س امل�شافرين االآخرين يف الطائرات 

واملطارات خلطر ال�باء.

وعي ال�شارع البحريني اأكرب من الفتنة القطرية 

ال�شديد  ا�شتنكاره  عن  العامر  اأحمد  النائب  اأعرب 

وحماولة  البحريني،  ال�شاأن  يف  القطرية  للتدخالت 

اإجالء  م�شاألة  يف  ال�طني  ال�شف  و�شق  ت�شيي�س 

املدين  الطريان  لقان�ن  البحرينيني من اخلارج، وخرقها 

من اأجل ا�شتغالل هذا امللف لالإ�شاءة للبحرين، وحماولة 

مملكة  بها  تق�م  التي  اجله�د  عن  �شلبية  �ش�رة  اإظهار 

احرتازية  وباإجراءات  اآمنة  ع�دة  �شمان  يف  البحرين 

جلميع البحرينيني يف اخلارج.

البحرين م�شتمرة يف جه�دها  اأن  اإىل  العامر  واأ�شار 

ك�رونا،  فريو�س  انت�شار  ملنع  االحرتازية  ال�طنية 

تت�شبب  اأن  تريد  التي  القطرية  الهجمات  اإىل  تلتفت  ولن 

باإجراء  يتعلق  فيما  البحرينيني  امل�اطنني  بني  فتنة  يف 

البحريني  ال�شارع  وعي  ولكن  اخلارج،  يف  البحرينيني 

الذي  العاملي  املاأج�ر  واالإعالم  قطر  م�ؤامرات  من  اأكرب 

اخلدمات  انهيار  م�شت�ى  يرى  وال  البحرين،  ي�شتهدف 

ال�شحية يف الدول التي يبث�ن منها، وعلى راأ�شهم قناة 

الفتنة )اجلزيرة( التي مل تعرت�س على ف��شى فتح مطار 

اإجراءات  اأدنى  دون  واختالطهم  امل�شافرين  اأمام  الدوحة 

بانت�شار  قطر  يف  �ش�ءاً  ال��شع  يزيد  قد  ما  احرتازية، 

لل��شع احلقيقي  الكبري  التكتم  فريو�س ك�رونا يف ظل 

الداخلي مل�شت�ى االنت�شار، يف �ش�رة مماثلة ملا حدث يف 

اإيران«.

نرف�ض التدخل القطري 

والبحرين قادرة على اإجالء البحرينيني

للتدخل  التام  الرف�س  القا�شي  عي�شى  النائب  اأكد 

اإجالء  وت�شيي�س  للمملكة  املحلية  ال�ش�ؤون  يف  القطري 

البحرينيني يف اخلارج، م�ؤكداً اأن البحرين تق�م بجه�د 

عدم  و�شمان  العامة  ال�شحة  على  احلفاظ  يف  كبرية 

وهذا  البحريني،  املجتمع  بني  ك�رونا  فريو�س  انت�شار 

يتطلب جه�ًدا كبرية وقراراٍت حا�شمة ا�شتطاعت مملكة 

املنطقة  دول  من  كثري  قبل  مبكراً  تبداأها  اأن  البحرين 

والعامل. واأ�شار اإىل اأن ال�شلطة الت�شريعية على ثقة تامة 

مبا تق�م به مملكة البحرين من جه�د الإجالء البحرينيني 

يف اخلارج، وت�جد ت�جيهات م�شتمرة لرفع اأي معاناة 

عنهم.

الت�جيهات  جميع  اأن  القا�شي  عي�شى  النائب  واأكد 

اخلارج،  يف  البحرينيني  اإجالء  يف  ت�شبُّ  والتحركات 

من  تدخل  اأو  و�شاية  اإىل  بحاجة  لي�ش�ا  والبحريني�ن 

اخلارج، خا�شة من دولة مل تتمكن اإىل الي�م من ال�شيطرة 

م�شراعيه،  على  مطارها  فتح  والدليل  ال��شع،  على 

واال�شتغالل ال�شيا�شي؛ من اأجل ت�ش�يه �ش�رة البحرين 

التي اأ�شادت بها منظمة ال�شحة العاملية الأكرث من مرة.

ثمَّن جمل�س ال�ش�رى، الت�جيهات امللكية ال�شامية ل�شاحب 

املفدى،  البالد  عاهل  خليفة  اآل  عي�شى  بن  حمد  امللك  اجلاللة 

خليفة  اآل  �شلمان  بن  خليفة  االأمري  امللكي  ال�شم�  و�شاحب 

بن حمد  �شلمان  االأمري  امللكي  ال�شم�  و�شاحب  ال�زراء،  رئي�س 

لرئي�س  االأول  النائب  االأعلى  القائد  نائب  العهد  ويل  خليفة  اآل 

جمل�س ال�زراء، التي اأدخلت االطمئنان لدى امل�اطنني وتلمَّ�شت 

كافة احتياجات امل�اطنني يف هذه املرحلة على ال�شعيد ال�شحي 

واالجتماعي واملعي�شي.

الرابعة  اجلل�شة  خالل  املجل�س  اأ�شدره  بيان  يف  ذلك  جاء 

وتكاتف  تعاون  اأهمية  خالله  من  اأكد  والذي  اأم�س،  والع�شرين 

جتاه  م�ش�ؤولياتهم  وحتمل  ومقيمني،  م�اطنني  من  اجلميع 

باالإجراءات  االلتزام  خالل  من  وذلك  االآخرين،  وجتاه  ال�طن، 

انت�شار  ملكافحة  اململكة  تتخذها  التي  االحرتازية  والتدابري 

واحت�اء فريو�س ك�رونا )ك�فيد-19(، والتم�شك بقيم امل�اطنة 

وال�الء واالنتماء لل�طن، والعمل بروح الفريق ال�احد )فريق 

املرحلة،  هذه  لتجاوز  وطنية  �شرورة  هي  والتي  البحرين(، 

وا�شتجابة  وعي  من  املجتمع  اأفراد  اأظهره  مبا  املجل�س  منّ�ًها 

اجلهات  اأ�شدرتها  التي  والتعليمات  االإر�شادات،  ملختلف  كبرية 

الذي  التحدي  هذا  التغلب على  �شرعة  �شي�شهم يف  املعنية، مبا 

منر به.

واأعرب جمل�س ال�ش�رى عن ثقته التامة باأن �شالمة امل�اطن 

اأو  اململكة  اأر�س  على  �ش�اء   - كان  مكان  اأي  يف  وم�شلحته 

خارجها - تاأتي كاأول�ية يف كافة القرارات واالإجراءات املتَّخَذة 

يف ال�قت الراهن، م�ؤكًدا اعتزازه بال�ش�اعد ال�طنية من خمتلف 

التخ�ش�شات التي تقف يف ال�شف�ف االأمامية كخط دفاع مل�اجهة 

يف  امل�ش�ؤول  ال�طني  احل�سَّ  تعك�س  �ش�رة  يف  الفريو�س،  هذا 

املجتمع البحريني، مقدًما املجل�س خال�س ال�شكر والتقدير لهم، 

لنداء  وا�شتجابته  بالتزامه  البحرين  فريق  �شمن  م�شاهم  ولكل 

اأنَّ مملكة البحرين متكنت من  اإىل  هذه املرحلة. واأ�شار املجل�س 

متتلكها  التي  ال�شحية  املنظ�مة  بف�شل  ال�باء  لهذا  الت�شدي 

اململكة منذ عق�د، وه� ما ي�ؤكد روؤية قيادة جاللة امللك املفدى 

)حفظه اهلل(، واهتمامه بال��شع ال�شحي َقبل هذا ال�باء.

البيان،  عقب  له  كلمة  يف  ال�ش�رى  جمل�س  رئي�س  واأكد 

والتي  و�شتحُبذل،  بحُذلت  التي  اجله�د  كل  مع  الدائم  ال�ق�ف 

ا�شتطاعت اأن حتدَّ من ال�باء اإىل احلد االأدنى، الفًتا اإىل اأن اخلطة 

امل��ش�عة اأ�شبحت م��شَع اإ�شادٍة لي�س حملًيا فقط، ولكن على 

ال�شعيدين االإقليمي والدويل.

التي  اخلرّية  اجله�د  كل  ال�ش�رى  جمل�س  رئي�س  وحيَّا 

ته  لق�َّ واختباًرا  البحرين،  ل�شعب  اختباًرا  املحنة  هذه  جعلت 

ال�باء،  هذا  وجه  يف  لل�ق�ف  املجتمعي  والت�شامن  وتالحمه، 

اآماًل اأن تحُكلل هذه اجله�د باالإجناز ال�شريع وجتّنب هذا ال�باء.

خالل  ومن  املجل�س،  اأن  ال�ش�رى  جمل�س  رئي�س  اأكد  كما 

�شالحياته الد�شت�رية، �شيقف دائًما مع كل م�شروع قان�ن ياأتي 

يف هذا الظرف اال�شتثنائي.

اأّكد اأهمية تعاون وتكاتف اجلميع من مواطنني ومقيمني.. »ال�شورى«:

نثّمن التوجيهات امللكية ال�شامية وندعم الإجراءات املتخذة لتجاوز الظروف ال�شتثنائية

نقل املواطنني من الدول املوبوءة يجب اأن يتم وفق معايري وا�شحة.. نواب: 

نرف�ض ت�شرفات قطر اخلبيثة .. وجهود البحرين ملكافحة »كورونا« منوذٌج عاملي

عمار البناي

زينب عبدالأمري

اأحمد ال�سلوم

خالد بوعنق

ممدوح ال�سالح

اأحمد العامر

حمد الكوهجي

عي�سى القا�سي
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األولى بحرينيًا
و 16 عربــــــــــيًا

 مصدر لـ                  : اجتماع غدًا لـ»التربية« 
والمدارس الخاصة لخفض الرسوم

 أول دعوى عمالية 
مرتبطة بأزمة »كورونا«

 وزير الصناعة: طرح البضائع 
في األسواق دون مغاالة في األسعار

 »الدفاع المدني«: 
تنفيذ 5618 عملية تطهير
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مجتمع واعي 

مـشارك
بــاإلجــراءات 

#معًا_ضد_الكورونا

رئيس الوزراء يوجه لوضع خطة إلجالء 
الطلبة البحرينيين العالقين في الخارج

وجه صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن 
س��لمان آل خليفة رئيس ال��وزراء إلى حصر 
الطلبة البحرينيين الدارس��ين على نفقتهم 

أو نفقة الدولة بالخارج تمهيدًا إلجالئهم.
كما وجه س��موه وزارت��ي الخارجية والتربية 
والتعليم إلى التنس��يق فيم��ا بينهما لوضع 
خطة إجالء سريعة إلجالء الطلبة البحرينيين 
العالقي��ن ف��ي الخ��ارج، وضم��ان عودتهم 

إل��ى الوط��ن في أس��رع وق��ت لتف��ادي أية 
مخاطر بس��بب تفش��ي وباء فيروس كورونا 
)كوفيد19(، مؤكداًَ سموه أن وعين الحكومة 
تسهر على راحة وس��المة كل مواطن أينما 
حل، ولن يهدأ لنا بال حتى إجالء آخر مواطن 
بحريني ف��ي الخ��ارج وعودته إل��ى أحضان 

وطنه وأسرته سالمًا معافى.
 م��ن جه��ة أخ��رى وج��ه صاح��ب الس��مو 

الملكي رئي��س الوزراء إل��ى تكثيف حمالت 
التفتيش والرقابة لضبط األس��عار ومكافحة 
الممارس��ات االحتكارية والتصدي بكل حزم 
بالتالعب  المواطني��ن  اس��تغالل  لمحاوالت 
باألس��عار وبخاصة أس��عار الس��لع الرئيسة 
الوقائي��ة واالحترازية  باس��تغالل اإلجراءات 
الت��ي تتخذه��ا الحكوم��ة الحت��واء انتش��ار 

فيروس كورونا.

 وزير الداخلية: معالجة 
 أي معوقات تعترض 

جهود الحد من »كورونا«

دع��ا وزير الداخلية الفريق أول الش��يخ راش��د بن عبداهلل 
آل خليفة إلى مواصلة العمل وااللتزام بأداء الواجبات في 

إطار الحملة الوطنية للحد من انتشار فيروس كورونا.
واطمأن الوزير خالل ترؤس��ه، أمس االجتماع األس��بوعي 
الذي عقد عن بعد، على س��ير العمل بكافة قطاعات وزارة 
الداخلية وتلبية كافة االحتياجات ومعالجة أي معوقات قد 
تعترض األداء، معبرًا عن اعتزازه بالجهود التي تقوم بها 
إدارات وزارة الداخلية للتعامل مع الوضع الراهن والحرص 

على حفظ أمن وسالمة الجميع.

 حصر الطلبة 
البحرينيين 

بالخارج 
الدارسين 

على 
نفقتهم أو 
نفقة الدولة

تكثيف 
حمالت 

التفتيش 
لضبط 

األسعار 
ومكافحة 

االحتكار

 إطالة 
 عمر 

المخازن 
 االستراتيجية 

من الغذاء

خالد بن أحمد: 
قطر تدخلت 

 في ملف
العالقين بهدف 
اإلساءة للبحرين

 وزير اإلعالم: 
 قطر استغلت 

ما يمر بها العالم 
كورقة سياسية 

وإعالمية

وزير الخارجية: 
نوايا قطر مبيتة 

لشق الصف 
ومغالطاتها  

مرفوضة

رئيسة النواب: 
إجراء قطر تجاه 

المسافرين 
البحرينيين غير 

مسؤول

1630 بحرينيًا في إيران من أصل
3024 مواطنًا عالقًا في الخارج

كشف نواب عن وجود أكثرمن 40 
أل��ف بحريني خ��ارج المملكة وعن 
رغبة 3024 مواطنًا العودة ألرض 
الوطن بعد انتشار فيروس كورونا 

)كوفيد19(.
ونق��ل نواب ع��ن وف��ود حكومي 
وزاري اجتمع بهيئة مكتب مجلس 
الن��واب إلطالعهم عل��ى تفاصيل 
عملية نق��ل البحريني��ن العالقين 
في الخارج أن االتصاالت مستمرة 
م��ع ش��ركات الطي��ران وال��دول، 

إلجالء البحرينيين. 
هن��اك  ف��إن  الن��واب  وبحس��ب 
213 بحريني��ًا ف��ي مص��ر و 364 
ف��ي األردن، و250 مواطن��ًا ف��ي 
بريطاني��ا، و68 ف��ي ألمانيا، و56 
في روس��يا، باإلضاف��ة إلى 1630 
ف��ي إيران، و 54 ف��ي تايلند، و34 

في السعودية.
وبين��وا أن القائمي��ن عل��ى خطة 
اإلج��الء يواجه��ون مش��كلة ف��ي 
تخوف طواق��م الطائرات والتأمين 
مم��ا يح��د م��ن التحرك ف��ي هذا 
المل��ف، إال أنهم بينوا أنه س��يتم 
الحالية  المعطيات  اإلجالء حس��ب 
خالل شهرين عبر رحالت منتظمة 
مع مراعاة تطبي��ق أقصى درجات 

االحتراز في الطائرات.

 قطريون عالقون في
 الخارج منذ 3 أسابيع.. 

والدوحة تتجاهل
ش��ن مواطنون قطريون عالق��ون في دول عربي��ة وغربية، 
»هجوم��ًا عنيفًا على حكومة بالدهم، بس��بب اإلهمال الذي 
يتعرضون له من نظام الدوحة«، وتجاهل مناشداتهم من أجل 
 العودة إلى بالدهم جراء تفشي فيروس كورونا في تلك الدول.
 وكشفت تقارير صحفية عن »تخلى نظام قطر عن المواطنين 
القطريين، في إيران، بعد تفش��ى في��روس كورونا، بعد أن 
أصبح��وا عالقين هناك، ولم تول��ي الدوحة أي اهتمام بهم، 
رغ��م تواصلهم مع مس��ؤولين قطريين، لك��ن تم تهميش 
المواطنين وتجاهله��م في حين تم نقل ركاب إيرانيين من 

داخل إيران«.
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 الملك يتلقى تهنئة وزير الصناعة
بالذكرى السبعين لـ»طيران الخليج«  

تلقى حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة عاهل البالد 
المفدى برقية تهنئة من وزير الصناعة والتجارة والس��ياحة زايد الزياني، 
رفع فيها باألصالة عن نفسه ونيابة عن أعضاء مجلس إدارة شركة طيران 
الخليج أسمى آيات التهاني والتبريكات لجاللته بمناسبة الذكرى السبعين 

لتأسيس الشركة.
 وأكد الزياني في البرقية أن توجيهات جاللته المستمرة بدعم الشركة، كان 

لها الفضل بأن تكون الشركة أحد محركات االقتصاد الوطني بإشغالها ما 
يفوق 60% من مطار البحرين الدولي، معاهدًا جاللته بمواصلة المس��يرة 
في تطوير الشركة إلى األمام وذلك عبر التوسع المدروس لشبكتها وبناء 
الكفاءات الوطنية لتحقي��ق المزيد من االزدهار والتطور، داعيًا المولى عز 
وجل أن يحفظ جاللة الملك المفدى وأن يسبغ على جاللته موفور الصحة 

والسعادة وأن يبارك خطاه في خير ونهضة وطننا العزيز.

ولي العهد يتلقى برقية 
تهنئة من وزير الصناعة

 تلق��ى صاح��ب الس��مو الملكي األمي��ر س��لمان بن حمد
آل خليف��ة ول��ي العهد نائ��ب القائد األعل��ى النائب األول 
لرئيس مجل��س الوزراء برقي��ة تهنئة من وزي��ر الصناعة 
والتج��ارة والس��ياحة زاي��د بن راش��د الزياني، رف��ع فيها 
باألصالة عن نفسه ونيابة عن أعضاء مجلس إدارة شركة 
طيران الخليج أس��مى آي��ات التهاني والتبريكات لس��موه 

بمناسبة الذكرى السبعين لتأسيس الشركة.
 وأك��د الزيان��ي ف��ي البرقي��ة أن حرص س��موه ومتابعته 
الش��خصية والدورية لمجريات عمليات الشركة هو الدافع 
األكب��ر والحاف��ز المتجدد للدف��ع نحو األفض��ل، والتطوير 
المس��تمر ف��ي أداء الش��ركة، معاه��دًا س��موه بمواصلة 
المس��يرة ف��ي تطوير الش��ركة إل��ى األمام عبر التوس��ع 
الم��دروس لش��بكتها وبن��اء الكف��اءات الوطني��ة لتحقيق 
المزي��د من االزده��ار والتط��ور، داعيًا المول��ى القدير أن 
يحفظ سموه ويس��دد على طريق الخير خطاه، وأن يوفق 

الجميع نحو مزيد من التقدم والرقي واالزدهار.

 وزير الداخلية: معالجة أي معوقات 
قد تعترض جهود الحد من »كورونا«

دعا وزير الداخلية الفريق أول الش��يخ راش��د بن عبداهلل آل خليفة 
إل��ى مواصلة العم��ل وااللتزام ب��أداء الواجبات في إط��ار الحملة 

الوطنية للحد من انتشار فيروس كورونا.
واطمأن الوزير خالل ترؤس��ه، أمس االجتماع األسبوعي الذي عقد 
عن بُعد، على س��ير العمل بكافة قطاع��ات وزارة الداخلية وتلبية 
كافة االحتياجات ومعالجة أي معوقات قد تعترض األداء، معبرًا عن 
اعتزازه بالجهود التي تقوم بها إدارات وزارة الداخلية للتعامل مع 

الوضع الراهن والحرص على حفظ أمن وسالمة الجميع.
وأعرب، ع��ن فخره وتقديره لتع��اون المواطني��ن والمقيمين في 
االلتزام بإجراءات السالمة والنظام العام، باعتباره موقفًا مجتمعيًا 
ووطنيًا أصياًل، يعبر عن وعي المجتمع البحريني وتحضره والتزامه 
بكافة اإلج��راءات االحترازية والتدابير الوقائية المعمول بها للحد 

من انتشار فيروس كورونا.

»الخارجية« تدين إطالق 
الحوثيين صواريخ باليستية 

على الرياض وجازان
أدان��ت وزارة الخارجية بش��دة إط��الق ميليش��يات الحوثي 
االنقالبي��ة المدعوم��ة من إي��ران صواريخ باليس��تية على 
مدينت��ي الرياض وجازان ف��ي المملكة العربية الس��عودية 
الشقيقة، معربة عن تضامن البحرين مع شقيقتها المملكة 
العربي��ة الس��عودية، ووقوفها معها في كل م��ا تتخذه من 
إج��راءات لحماي��ة أمنه��ا واس��تقرارها وس��المة مواطنيها 

والمقيمين على أراضيها.
وإذ تشيد وزارة الخارجية بكفاءة قوات الدفاع الجوي الملكي 
السعودي التي تمكنت من اعتراض الصاروخين وتفجيرهما 
قبل أن يصال إلى هدفهما، فهي تؤكد اس��تنكارها الش��ديد 
له��ذا العم��ل اإلرهابي الجب��ان ال��ذي يبرهن عل��ى إصرار 
الميليش��يات الحوثي��ة على اس��تهداف المدنيي��ن اآلمنين 

وتهديد أمن واستقرار المملكة والمنطقة.

 وزير الخارجية يثمن جهود عمان
بتسهيل عودة البحرينيين القادمين من إيران

أجرى وزير الخارجي��ة الدكتور عبداللطيف 
بن راش��د الزياني، اتصااًل هاتفيًا مع وزير 
الخارجية، الوزير المس��ؤول عن الش��ؤون 
الخارجية في س��لطنة عم��ان، جرى خالله 
بح��ث عالق��ات التع��اون المش��ترك بين 
مملكة البحرين وس��لطنة عمان لمواجهة 

جائ��رة في��روس كورونا )كوفي��د 19( وما 
تمثله من تح��دٍ لدول المنطق��ة والعالم 

أجمع.
وأع��رب وزير الخارجية خ��الل االتصال عن 
ش��كر وتقدير مملك��ة البحرين لس��لطنة 
عم��ان على م��ا أبدته من تفه��م وتعاون 

إيجابي، وما قامت به من جهود لتس��هيل 
عودة المواطنين البحرينيين القادمين من 
إي��ران إلى بالدهم، مؤك��دًا تقدير مملكة 
البحرين لهذا الموقف األخوي النبيل الذي 
يدل عل��ى عم��ق العالق��ات األخوية بين 

البلدين والشعبين الشقيقين.

 »الخدمة المدنية« و»األعلى للمرأة« 
يتابعان تنفيذ عمل األمهات من المنزل

أعل��ن دي��وان الخدم��ة المدنية والمجل��س األعلى 
للمرأة عن تشكيل لجنة مش��تركة تختص بمتابعة 
تنفي��ذ توجيه جاللة الملك المفدى بتطبيق »العمل 
م��ن المن��زل« لألمه��ات العام��الت ف��ي ال��وزارات 
والمؤسسات والهيئات الحكومية، وضمان التطبيق 
الفاع��ل لم��ا جاء ف��ي ق��رارات اللجن��ة التنس��يقية 
برئاس��ة صاحب الس��مو الملكي ول��ي العهد نائب 
القائ��د األعلى النائ��ب األول لرئيس مجلس الوزراء، 
والهادف��ة في مجمله��ا إلى تحقي��ق أقصى درجات 
االستقرار األسري في ظل الظروف الراهنة التي تمر 
بها البالد وانس��جامًا مع جملة اإلجراءات االحترازية 

التي تم تطبيقها للتصدي النتش��ار فيروس كورونا 
)كوفيد19(

وقد عق��دت اللجنة ثالثة اجتماع��ات متتالية، وذلك 
لمتابع��ة ومس��اندة الجه��ات الحكومي��ة بتطبي��ق 
نظام العمل م��ن المنزل لألم العامل��ة في الجهات 
الحكومية، ودراس��ة ومعالجة التحديات التي تواجه 
الجه��ات لدى التطبي��ق وبما يتوافق م��ع المصلحة 
العلي��ا لمؤسس��ات العم��ل، ووض��ع آلي��ات التنفيذ 
المناسبة لضمان حس��ن تطبيق الجهات الحكومية 
لإلجراءات الخاصة بالعمل من المنزل لألم العاملة، 
وفقًا لالحتياجات في قطاعات العمل المختلفة، وبما 

يس��اند جهود المملكة في الحد من فرص تفش��ي 
الفي��روس. وس��تعمل اللجن��ة على متابع��ة تطبيق 
سياس��ة العمل م��ن المن��زل عل��ى األم العاملة في 
ال��وزارات والهيئات والمؤسس��ات الحكومية، وذلك 
باالس��تناد إل��ى أفض��ل الممارس��ات اإلدارية وذلك 
لضمان تنفيذ السياس��ة على الوجه األمثل، والخروج 
بتوصيات لتطوير التجربة متى ما استدعى تنفيذها.
واطلعت اللجنة على تجرب��ة المجلس األعلى للمرأة 
ذات الصل��ة، ونتائ��ج تطبيقه لعدد من السياس��ات 
والنظ��م اإلداري��ة المرنة في ضوء ما تش��يره نتائج 
التجرب��ة م��ن تأثي��رات إيجابية على فعالي��ة العمل 

وإنتاجية الموظفين، ومساعدتهم على التوفيق بين 
المهام والمسؤوليات الوظيفية والواجبات األسرية. 
وق��د كان المجل��س األعل��ى للم��رأة، وبتوجيه��ات 
كريمة من رئيس��ته صاحبة الس��مو الملكي األميرة 
س��بيكة بنت إبراهي��م آل خليفة، قد تح��ول للعمل 
عن بعد بش��كل كامل، من منطل��ق ضرورة التفاعل 
مع األوضاع الطارئة لألس��رة والمجتمع التي تمثلت 
في قرار تعطيل كافة المؤسسات التعليمية بالدولة 
وتطبيق نظام الدراس��ة ع��ن بعد لجمي��ع المراحل 
التعليمية، والحاجة لتقليل تواجد العاملين في مواقع 

العمل للحفاظ على الصحة العامة في بيئة العمل.

 وزير الصناعة يهنئ رئيس الوزراء
بذكرى تأسيس »طيران الخليج«  

تلق��ى صاحب الس��مو الملكي األمي��ر خليفة 
بن س��لمان آل خليف��ة رئيس ال��وزراء، برقية 
تهنئة من وزير الصناعة والتجارة والس��ياحة، 
زايد بن راشد الزياني، رفع فيها باألصالة عن 
نفس��ه ونيابة عن أعضاء مجلس إدارة شركة 
طيران الخليج أسمى آيات التهاني والتبريكات 
لسموه بمناس��بة الذكرى السبعين لتأسيس 

الشركة.
 وأك��د وزير الصناعة والتج��ارة في البرقية أن 

التوجيهات الكريمة لس��موه والحكومة بدعم 
الش��ركة عبر تاريخ مس��يرتها الطويل كان له 
الفضل األكبر في اس��تمرارية ونمو الش��ركة، 
وأض��اف قائاًل: اليوم بفض��ل من اهلل عز وجل 
وتوجيهات سموه السديدة بلغ عدد منتسبي 
الش��ركة ما يف��وق 3000 موظ��ف، فضاًل عن 
آالف الوظائ��ف في الش��ركات المس��اندة في 

قطاع الطيران.
وعاهد الزياني س��موه بمواصلة المسيرة في 

تطوير الش��ركة إلى األمام وذلك عبر التوسع 
المدروس لش��بكتها وبناء الكف��اءات الوطنية 
لتحقيق المزيد من االزدهار والتطور والحفاظ 
على اس��م مملك��ة البحرين وال��والء للوطن 
بقيادة جاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة 
عاهل البالد المفدى حفظه اهلل ورعاه، س��ائاًل 
المولى العلي القدير أن يحفظ سموه ويسدد 
على طريق الخي��ر خطواته وأن يحفظ مملكة 
البحرين وشعبها العزيز من كل سوء ومكروه.

 وزير اإلعالم: على قطر االلتزام 
بقرارات اجتماع وزراء الصحة الخليجيين

أكد وزير ش��ؤون اإلع��الم علي بن محم��د الرميحي 
أن وزراء الصحة ب��دول مجلس التعاون لدول الخليج 
العربي��ة عق��دوا اجتماع��ًا أك��دوا من خالل��ه وجود 
إجراءات احترازية مش��ددة تتعل��ق بالتنقل بين دول 
المجل��س، وهو م��ا لم تلت��زم به قطر باس��تغاللها 
الظ��رف االس��تثنائي ال��ذي يمر ب��ه العال��م كورقة 

سياسية وإعالمية.
 وش��دد وزير ش��ؤون اإلع��الم في تصري��ح لبرنامج 
»مجتمع واعي« ال��ذي يبثه تلفزي��ون البحرين على 
أن اس��تغالل هذه الظروف االستثنائية التي يمر بها 
العالم لتحقيق أهداف سياسية دخيلة على مجتمعاتنا 
ليس مس��تغربًا على وسائل اإلعالم القطرية، مؤكدًا 

أن عملي��ة جلب مجموعة من إي��ران إلى قطر ومنها 
إلى س��لطنة عمان الشقيقة دون علم أي جهة معنية 

بهذا األمر يثير الكثير من عالمات االستفهام.
المواطني��ن  امتع��اض  أن  إل��ى  الرميح��ي  وأش��ار   
القطريين في عدد من دول العالم من عدم الس��ماح 
له��م بالعودة إلى قطر دلي��ل على أن الظرف الحالي 
يستوجب على الدول جملة من اإلجراءات االحترازية 
واالستعدادات الطبية التي تقوم بها مملكة البحرين 
بش��كل مدروس وبالتعاون م��ع مختلف الجهات ذات 
العالق��ة، مؤك��دًا أنه ال يج��وز من منطلق إنس��اني 
اس��تغالل هذه الورقة إعالميًا بالص��ورة التي يحاول 

إعالم النظام القطري الترويج لها. وزير شؤون اإلعالم 

حميدان: عدم تأثر استقرار 
 العمال بأية تطورات 
أو تحديات اقتصادية

التق��ى وزير العمل والتنمية االجتماعي��ة رئيس مجلس إدارة 
هيئة تنظيم س��وق العم��ل جميل بن محمد عل��ي حميدان، 
في مكتبه بالوزارة أمس األمي��ن العام الجديد لالتحاد العام 
لنقابات عم��ال البحرين عبد القادر الش��هابي، بحضور نائب 
األمي��ن الع��ام حس��ن الحلواجي. وهن��أ حميدان، الش��هابي 
بمناسبة نيله ثقة ممثلي النقابات العمالية وقواعدها، وفوزه 
بمنصب أمين عام االتحاد العام لنقابات عمال البحرين، معربًا 
عن تطلعه لتعزي��ز التعاون بين الوزارة واالتحاد خالل الفترة 
القادمة، س��عيًا إلى تحقيق المزيد من المكاسب العمالية في 
ه��ذا العهد الزاهر لحض��رة صاحب الجالل��ة الملك حمد بن 
عيس��ى آل خليفة عاه��ل البالد المفدى، والذي أرس��ى قواعد 
العم��ل النقابي، والداعم األول للعم��ل النقابي في المملكة.  
وأكد الوزير أن الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي األمير 
خليف��ة بن س��لمان آل خليفة رئيس مجلس ال��وزراء الموقر، 
وبدعم ومؤازرة من صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن 
حمد آل خليفة ولي العهد النائب األول لرئيس مجلس الوزراء، 
تحرص على دعم وتسهيل عمل االتحادات والنقابات العمالية 
باعتباره��ا ممث��اًل للعمال الذين يش��كلون أح��د أهم أطراف 
اإلنت��اج الثالث��ة، ومحورًا مهمًا ف��ي عملية التنمي��ة والتطور 
والتقدم في البالد، إضافة إلى تبني الحكومة للمبادرات التي 
توف��ر العمل الالئق للمواطنين، وبم��ا يكفل عدم تأثر فرص 
التوظيف الالئق أو استقرار العمال في أعمالهم بأية تطورات 
أو تحديات اقتصادية. من جانبه، أثنى الشهابي على التعاون 
الذي تبديه وزارة العمل والتنمية االجتماعية مع االتحاد العام 
لنقابات عمال البحرين وكافة المنظمات النقابية، مؤكدًا في 
هذا الس��ياق أن االتحاد س��يحرص على تعزي��ز فرص العمل 
المش��ترك بين أطراف اإلنتاج الثالثة وتعزيز جسور التواصل 
والثقة والحوار البناء لخدمة القضايا الوطنية وتحقيق التوازن 
المنشود وضمان استقرار سوق العمل وتطوره بما يسهم في 

دعم التنمية االقتصادية في مملكة البحرين.
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 رئيس الوزراء يوجه لوضع خطة إلجالء 
الطلبة البحرينيين العالقين في الخارج

     ضمان عودتهم إلى أرض الوطن في أسرع وقت
وجه صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان 
آل خليف��ة رئيس ال��وزراء الموقر إل��ى حصر الطلبة 
البحرينيين بالخارج الدارسين على نفقتهم أو نفقة 

الدولة تمهيدًا إلجالئهم.
كم��ا وج��ه س��موه وزارة الخارجي��ة ووزارة التربية 
والتعلي��م إلى التنس��يق فيما بينهم��ا لوضع خطة 
إجالء س��ريعة إلجالء الطلبة البحرينيي��ن العالقين 
ف��ي الخارج وضمان عودتهم إلى الوطن في أس��رع 
وقت لتفادي أية مخاطر عليهم بس��بب تفشي وباء 
في��روس »كورونا«، ف��ال يرضي الحكوم��ة أبدًا أن 
يواج��ه أبناؤها أية ظروف صعب��ة أو مخاطر، وعين 
الحكوم��ة تس��هر على راح��ة وس��المة كل مواطن 
أينم��ا حل، ولن يهدأ لنا بال حتى إجالء آخر مواطن 
بحرين��ي في الخ��ارج وعودت��ه إلى أحض��ان وطنه 

وأسرته سالمًا معافى.
 من جهة أخرى وجه صاحب الس��مو الملكي رئيس 
الوزراء إلى تكثيف حمالت التفتيش والرقابة لضبط 
األس��عار ومكافحة الممارسات االحتكارية والتصدي 
بكل حزم لمحاوالت اس��تغالل المواطنين بالتالعب 
باألس��عار وبخاصة أسعار السلع الرئيسية باستغالل 

اإلج��راءات الوقائي��ة واالحترازي��ة الت��ي تتخذه��ا 
الحكومة الحتواء انتش��ار فيروس كورونا المستجد، 
وكل��ف س��موه وزارة الصناعة والتجارة والس��ياحة 
بذل��ك، موجهًا س��موه إلى العمل عل��ى إطالة عمر 
المخازن االس��تراتيجية م��ن الغذاء لضم��ان وفرة 

المواد الغذائية والسلع واستقرارها في السوق. سمو رٔييس الوزراء

 تكثيف حمالت التفتيش والرقابة 
لضبط األسعار ومكافحة الممارسات االحتكارية

 إطالة عمر المخازن االستراتيجية 
من الغذاء لضمان وفرة المواد الغذأيية والسلع

 خالد بن أحمد: قطر تدخلت في موضوع 
المواطنين العالقين بهدف اإلساءة للبحرين
      توجيهات الملك بإعادة كل مواطن بالخارج وتوفير العالج

أكد مستشار جاللة الملك للشؤون 
الدبلوماسية الشيخ خالد بن أحمد 
ب��ن محم��د آل خليف��ة أن »قط��ر 
تدخلت ف��ي موض��وع المواطنين 
العالقي��ن بهدف اإلس��اءة المبيتة 
لمملكة البحرين«، مش��يرًا إلى أن 
»ما قامت به قطر ش��يء مس��تنكر 
ويس��توجب موقف��ًا دولي��ًا واضحًا 
منه«، موضحًا أن��ه »األحرى بقطر 
أن تتوق��ف عن اس��تخدام مس��ألة 
في��روس  جائح��ة  مث��ل  إنس��انية 
كورونا ف��ي خططه��ا ومؤامراتها 
المستمرة على الدول والشعوب«.

وأض��اف الش��يخ خال��د ب��ن أحمد 
بن محم��د آل خليفة في سلس��لة 
تغري��دات عل��ى حس��ابه بموق��ع 
»تويت��ر«،  االجتماع��ي  التواص��ل 
أن »البحري��ن رتب��ت خط��ة إجالء 
مواطنيه��ا العالقي��ن ف��ي إي��ران 
بترتيب رحالت خاصة مباشرة من 
مطار مشهد إلى مطار البحرين على 
دفعات تلتزم بكل معايير السالمة 
المطل��وب،  الصح��ي  واالحت��راز 
ولي��س في رح��الت تجارية تعرض 
المس��افرين اآلخرين في الطائرات 

والمطارات لخطر الوباء«.

وأوض��ح مستش��ار جالل��ة المل��ك 
»م��ا  أن  الدبلوماس��ية  للش��ؤون 
قامت به قطر من نقل المسافرين 
العالقين ضمن رحالت تجارية من 
إيران إلى الدوحة ثم إلى مس��قط 
وإعادتهم إلى الدوحة يفتقر ألدنى 
معايي��ر س��المة أطق��م الطائرات 
والمس��افرين بما يعرضهم للخطر 
الش��ديد، ودون أي ترتيب مس��بق 
ف��ي  المختص��ة  الس��لطات  م��ع 
البحري��ن رغ��م معرفته��م بخطة 

اإلجالء البحرينية«.
وذك��ر أن »م��ا قام��ت ب��ه قط��ر 

واض��ح ومكش��وف، وه��و التدخل 
في موض��وع المواطنين العالقين 
به��دف اإلس��اءة المبيت��ة لمملكة 
البحري��ن، وما الهجم��ة اإلعالمية 
المنس��قة الالحق��ة لبي��ان قط��ر، 
عل��ى مملكة البحري��ن من مختلف 
لها  والتابعة  القطري��ة  المنص��ات 
إال الدلي��ل الواضح عل��ى خطتهم 

المبيتة«.
وش��دد الش��يخ خالد بن أحمد بن 
محم��د آل خليف��ة ف��ي تغريدات��ه 
على »تويت��ر«، على أن »توجيهات 
س��يدي جالل��ة المل��ك حفظه اهلل 
لحكومته الموق��رة واضحة، العمل 
بكل سرعة وحس��ب خطة مبرمجة 
تضم��ن معايير الس��المة الصحية 
إلع��ادة كل مواط��ن بحريني عالق 
في الخارج إلى وطنه وتوفير العالج 

له وإعادته إلى أهله سالمًا آمنًا«.
وأك��د أن »ما قامت به قطر ش��يء 
مس��تنكر ويس��توجب موقفًا دوليًا 
واضحًا منه. واألحرى بها أن تتوقف 
عن اس��تخدام مسألة إنسانية مثل 
جائحة فيروس كورونا في خططها 
ومؤامراتها المس��تمرة على الدول 

والشعوب«.

الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة

 البحرين رتبت إجالء مواطنيها في إيران 
بالتزام معايير السالمة واالحتراز الصحي

 المملكة لم تستخدم رحالت
تجارية تعرض المسافرين لخطر الوباء

 ما قامت به قطر مستنكر 
ويستوجب موقفًا دوليًا واضحًا منه

 الهجمة اإلعالمية القطرية 
دليل على الخطة المبيتة

 ما قامت به قطر يفتقر ألدنى معايير 
سالمة أطقم الطأيرات والمسافرين

على قطر التوقف عن استخدام مسألة إنسانية 
في خططها المستمرة على الدول والشعوب

»الصحة«: فحوصات عشوائية لـلحد من »كورونا« 
أعلن��ت وزارة الصح��ة ع��ن قيامه��ا بزي��ارات 
ميداني��ة لعدد م��ن مناطق المملكة ش��ملت 
منطقة المنامة »ب��اب البحرين« ومنطقة درة 
البحري��ن، إلى جان��ب المنطق��ة الواقعة على 

شارع البديع.
وتتضمن هذه الزيارات إجراء فحوص مختبرية 
لعينات عش��وائية عن طري��ق وحدات الفحص 
المتنقل��ة المجه��زة وف��ق المعايي��ر الطبي��ة 
المعتمدة بما يسهم في تعزيز صحة وسالمة 
الجمي��ع والح��د من انتش��ار في��روس كورونا 

)كوفيد 19(.   
 وأوضح��ت وزارة الصح��ة أن الفري��ق الطب��ي 
المختص وبمش��اركة المتطوعين في الحملة 
الوطنية لمكافحة فيروس كورونا )كوفيد 19( 
باش��ر بحملة منظم��ة ألخذ عينات عش��وائية 
لكبار السن واألشخاص ذوي القابلية لفيروس 
كورونا )كوفيد 19( للفح��وص المختبرية في 
وح��دات الفحص المتنقلة إل��ى جانب أصحاب 
مح��الت الهايبرمارك��ت والبق��االت والبرادات 
والمخاب��ز والصيدلي��ات وذل��ك حفاظ��ًا على 
سالمتهم وسالمة عائالتهم وكافة المواطنين 
والمقيمي��ن، كم��ا س��يتم تحديد اإلج��راءات 
االحترازي��ة ل��كل منطق��ة بناًء عل��ى معطيات 

ومؤشرات وزارة الصحة.
وأش��ارت وزارة الصحة إلى أن التنسيق مستمر 
م��ع وزارة الداخلية عب��ر اإلدارة العامة للدفاع 
المدن��ي للقي��ام بعملي��ات تطهي��ر وتعقي��م 
لبعض هذه المناطق، كما أن التعاون قائم مع 
أفراد شرطة خدمة المجتمع للتأكد من التزام 
المواطني��ن والمقيمي��ن بالتعليمات الصادرة 
كمنع التجمع في الطرق والش��وارع والميادين 

والش��واطئ والمتنزهات وغيرها من األماكن 
العام��ة ألكث��ر من خمس��ة أش��خاص، واتباع 
تدابي��ر التباع��د االجتماعي بم��ا يحفظ صحة 

وسالمة الجميع.
 من جهتها، أكدت وزارة الداخلية أن مشاركة 
ش��رطة خدم��ة المجتمع ف��ي ه��ذه الزيارات 
الميداني��ة، تأتي ف��ي إطار واجباته��ا األمنية 
وجهوده��ا التوعوي��ة الهادف��ة إل��ى تعزي��ز 
الس��المة العامة وهو ما يت��م من خالل توعية 
وتثقيف مختلف فئ��ات المجتمع من مواطنين 
بكاف��ة  التزامه��م  م��ن  والتأك��د  ومقيمي��ن 
التعليمات واإلرش��ادات الص��ادرة من الجهات 

المعنية.
وأش��ارت إلى أن أفراد ش��رطة خدمة المجتمع 

مس��تمرون ف��ي التأكد من اتب��اع المواطنين 
والمقيمي��ن لإلج��راءات االحترازي��ة والتدابير 
الوقائي��ة الالزم��ة كالخ��روج م��ن المنزل عند 
الضرورة فق��ط والتي من بينها الحصول على 
االحتياجات المعيشية الضرورية، وعدم التجمع 
أو الجل��وس أمام المنازل وفي الطرقات العامة 
واألخ��ذ ف��ي االعتبار أثن��اء ممارس��ة الرياضة 
ف��ي الطرق��ات العامة أن تكون بش��كل فردي 
أو ثنائ��ي، مع مراعاة ترك مس��افة كافية بين 
األف��راد بجان��ب االلت��زام بالتدابي��ر الوقائية 
أثناء اللق��اءات العائلية واالجتماعية وتعليمات 
التباع��د االجتماع��ي ف��ي صف��وف االنتظ��ار 
والح��رص على ترك مس��افة )ال تقل عن متر( 

في مراكز التسوق وأماكن الخدمات العامة.

 224 إصابة بـ»كورونا«
 بعد تعافي 272 حالة

كش��فت إحصائيات وزارة الصحة على موقعها اإللكتروني 
عن أن »عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد )كوفيد 
19( بل��غ حتى مس��اء أمس األحد، 224 حال��ة، منها 223 
حالة مس��تقرة، فيما تخضع حالة واحدة فقط للعناية، في 
حين لم تسجيل أية حالة وفيات أمس، ويظل عدد الوفيات 

عند 4 حاالت فقط«.
وأش��ارت اإلحصائي��ات إلى أن »ع��دد المتعافين بلغ 272 
حالة، بنس��بة زيادة عن ع��دد المصابين تبلغ نحو %18«. 
وأوضح��ت اإلحصائيات أن »الوزارة أج��رت 31895 فحصًا 

طبيًا«.
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دعوة إلى اجتماع الجمعية العامة العادية

الثالثاء الموافق 31  مارس 2020آخر يوم تداول الستحقاق األرباح

األربعاء الموافق 1 أبريل 2020تاريخ تداول السهم بدون استحقاق

الخميس الموافق 2 أبريل 2020يوم االستحقاق 

الخميس الموافق 9 أبريل 2020يوم الدفع

 يسر مجلس إدارة بي إم إم آي )ش.م،ب( دعوة السادة المساهمين الكرام لحضور الجمعية العامة العادية للشركة المقرر 
 Downtown Rotana( عقدها في تمام الساعة 10:30 من صباح يوم اإلثنين 30 مارس 2020 في فندق داونتاون روتانا

Meeting Plus 1( وذلك لمناقشة وإقرار جدول األعمال التالي:

قراءة محضر إجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 20 مارس 2019 والمصادقة عليه.
مناقشة تقرير مجلس اإلدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2019 والمصادقة عليه.

اإلستماع إلى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2019.
مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2019 والمصادقة عليها.

إعتماد توصية مجلس اإلدارة بتخصيص صافي أرباح السنة المالية المنتهية في 31/12/2019 على النحو التالي:
توزيع أرباح نقدية على المساهمين )فيما عدا أسهم الخزينة( قدرها 50 فلس للسهم الواحد أو 50% 

من رأس المال المدفوع )تتضمن األرباح المرحلية البالغة 20 فلسًا للسهم الواحد التي تم توزيعها على 
المساهمين في 7 أغسطس 2019( والبالغة إجماليًا 7,118,037 دينار بحريني للسنة المالية المنتهية 

في 31/12/2019 .

جدول أعمال إجتماع الجمعية العامة العادية 
اإلثنين 30 مارس 2020

تخصيص ما يعادل %2 من صافي أرباح السنة ) 184,689دينار( كمساهمة من الشركة لمؤسسة األسرة 
الخيرية.

تحويل مبلغ  1,931,730 دينار بحريني إلى األرباح المستبقاة.

الموافقة على مقترح توزيع مكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة بمبلغ إجمالي قدره 193,500 دينار بحريني للسنة المالية 
المنتهية في 31/12/2019 بعد موافقة وزارة التجارة والصناعة والسياحة. 

مناقشة تقرير حوكمة الشركة لسنة 2019 وإلتزام الشركة بمتطلبات وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ومصرف 
البحرين المركزي والمصادقة عليه.  

التبليغ والموافقة على العمليات التي جرت خالل السنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2019 مع أٍي من األطراف ذات 
العالقة كما هو مبين في االيضاح رقم 28 من البيانات المالية تماشيًا مع المادة 189 من قانون الشركات التجارية.

إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس اإلدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019.
تعيين أو إعادة تعيين مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية المنتهية في 31/12/2020 وتفويض مجلس 

اإلدارة بتحديد أتعابهم.
ما يستجد من أعمال طبقًا للمادة 207 من قانون الشركات التجارية. 

ملحوظة هامة للمساهمين:

يمكنكم الحصول على البيانات المالية للسنة المنتهية في 31/ 12/2019 على موقع بورصة البحرين.
www.bmmigroup.com يمكنكم الحصول على نسخة من بطاقة التوكيل من خالل موقع الشركة على

يحق ألي مساهم مسجل إسمه في سجل المساهمين للشركة بتاريخ عقد االجتماع الحضور شخصيًا أو أن يوكل 
خطيًا عنه أي شخص لحضور االجتماع والتصويت نيابة عنه مع األخذ بعين االعتبار أن يكون هذا الوكيل من غير 

رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة أو موظفي الشركة.
في حال إذا كان المساهم شركة، يجب على الوكيل الذي يحضر اإلجتماع تقديم خطاب تفويض من المساهم يخوله 
بأنه الموكل لذلك المساهم، ويجب أن يكون التفويض خطيًا وصادرًا عن الشخص المفوض بالشركة ومختومًا بختم 

الشركة وأن يقدم قبل انتهاء الموعد المحدد إليداع التوكيل.
يجب إيداع التوكيل )بطاقة التوكيل( قبل 24 ساعة على األقل من موعد اإلجتماع على العنوان التالي: 812، 

شارع الشيخ جابر األحمد الصباح، سترة، ص.ب 828. ويمكن أن تسلم بطاقة التوكيل باليد أو بالبريد أو الفاكس 
97317744740+ أو البريد االلكتروني jmukheiber@bmmi.com.bh مع التأكد من استالمها قبل إنتهاء الموعد 
المحدد. الجدير بالذكر ان بطاقة التوكيل التي تقدم بعد انتهاء الموعد المحدد تعتبر غير صالحة ألغراض اإلجتماع.

 ألي استفسارات يرجى االتصال بقسم الشؤون القانونية على الرقم التالي 97317746113+.
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يســر مجلس إدارة بي إم إم آي )ش.م،ب( دعوة الســادة المســاهمين الكرام لحضور الجمعية العامة العادية 
للشــركة المقــرر عقدهــا فــي تمــام الســاعة 10:30 مــن صباح اليوم، اإلثنيــن 30 مارس 2020، في فندق داونتاون 

روتانــا )Downtown Rotana – Meeting Plus 1(  وذلــك لمناقشــة وإقــرار جــدول األعمــال التالي:

»الخارجية«: تصرف قطر هدفه اإلساءة للبحرين
استنكرت رئيس��ة مجلس النواب فوزية 
زينل، خالل اجتماعه��ا بعدد من الوزراء 
في مق��ر مجل��س الن��واب، األح��د، مع 
هيئ��ة مكتب مجلس النواب برئاس��تها 
لالطالع على خطة إجالء المواطنين في 
الخارج، اإلجراء الالمس��ؤول من الجهات 
المختص��ة في قط��ر تجاه المس��افرين 
البحرينيين، وم��ا ورد من مغالطات في 
بيان مكتب االتصال الحكومي في قطر، 
مؤك��دة على تكات��ف وتالحم الش��عب 
البحرين��ي م��ع قي��ادة حض��رة صاحب 
الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة 
عاهل الب��الد المف��دى، وق��درة اإلرادة 
الوطني��ة عل��ى تج��اوز كاف��ة التحديات 
المواط��ن  وأن  الراهن��ة،  واألوض��اع 
البحريني ل��ه كل الرعاية واالهتمام من 
وطنه وحكومته ومؤسساته، وأن عودة 
المواطني��ن البحرينيين في الخارج، هي 
أولوية وطنية لدى الس��لطة التشريعية 

والسلطة التنفيذية معًا.
وأك��دت زينل الدعم النيابي التام لخطة 
الحكومة إلج��الء المواطنين في الخارج، 
وفق اإلجراءات االحترازية الالزمة لحفظ 
صحة وسالمة الجميع، وتنفيذ توجيهات 
حضرة صاحب الجالل��ة الملك حمد بن 
عيس��ى آل خليفة عاهل الب��الد المفدى 
في اتخ��اذ كاف��ة اإلج��راءات االحترازية 
والوقائي��ة للتص��دي لفي��روس كورونا 

)كوفيد 19(.
وأش��ادت زينل بجهود الحكومة برئاسة 
صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن 
سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، والجهود 
الوطنية لصاحب الس��مو الملكي األمير 
س��لمان بن حمد آل خليف��ة ولي العهد 
نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس 
مجل��س ال��وزراء، وكاف��ة أعض��اء فريق 

البحرين.
الخارجي��ة  وزي��ر  ن��وه  جهت��ه،  م��ن 
د.عبداللطي��ف الزياني خ��الل االجتماع، 
بأن البحرين مس��تمرة بجه��ود أبنائها 
الس��لطتين  وجه��ود  وتكاتفه��م، 
التنفيذي��ة والتش��ريعية وكل الجه��ات 

المعنية في مباشرة وإتمام تنفيذ خطة 
إج��الء المواطني��ن الراغبي��ن بالع��ودة 
إل��ى البحري��ن وخصوص��ًا المواطني��ن 
البحرينيي��ن المتواجدي��ن ف��ي إي��ران 
حس��ب جدول��ة المواعي��د م��ن خ��الل 
رحالت جوية مباش��رة إلى البحرين، مع 
التأكي��د على اتباع القواع��د واإلجراءات 
االحترازية الالزمة لحفظ صحة وسالمة 
المسافرين وطواقم الطائرات وموظفي 

مختلف المطارات ومختلف فرق العمل.
وق��ال الزياني إن الس��لطتين التنفيذية 
والتش��ريعية تس��يران جنب��ًا إل��ى جنب 
نحو تحقي��ق المزيد م��ن اإلنجازات عبر 
تعاونهم��ا اإليجاب��ي المس��تمر لما فيه 
خير وصالح الوط��ن والمواطنين خاصة 
ف��ي ظ��ل الظ��روف االس��تثنائية الت��ي 
يواجهه��ا العال��م بعد انتش��ار فيروس 
كورون��ا )كوفي��د 19( ف��ي ع��دد كبي��ر 

من ال��دول وإعالنه جائح��ًة عالمية من 
قب��ل منظم��ة الصحة العالمي��ة، والذي 
اس��توجب معه بذل المزيد من الجهود 
الوطني��ة ف��ي كاف��ة المج��االت لحفظ 
سالمة وصحة الجميع بما يعكس وحدة 
الصف وتماس��كه بقيادة حضرة صاحب 
الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة 
عاهل البالد المفدى، ويجس��د المساعي 
الحكومية برئاسة صاحب السمو الملكي 
األمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس 
ال��وزراء، ويؤكد الجه��ود الوطنية التي 
يقودها صاح��ب الس��مو الملكي األمير 
س��لمان بن حمد آل خليف��ة ولي العهد 
نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس 
مجلس ال��وزراء، والمس��ؤولية الوطنية 
الت��ي يتحلى بها فري��ق البحرين الواحد 

من كافة أبناء الوطن.
وأع��رب الزيان��ي عن اس��تنكار المملكة 

لإلج��راء الالمس��ؤول ال��ذي قام��ت به 
الس��لطات المختصة في قط��ر عبر نقل 
المواطني��ن البحرينيين م��ن إيران إلى 
مط��ار الدوحة دون أي تنس��يق مس��بق 
م��ع الجه��ات المختص��ة ف��ي البحرين، 
ودون اتخاذ اإلجراءات االحترازية الالزمة 
حفاظ��ًا على س��المتهم وس��المة أفراد 
طاقم الطائرة والمس��افرين كما توصي 
به��ا منظم��ة الصح��ة العالمي��ة وبم��ا 
يتوافق م��ع أنظمة اتح��اد النقل الجوي 

.)IATA( الدولي
وبي��ن الزيان��ي أن الجه��ات المختصة 
ف��ي البحري��ن على تواصل مس��تمر مع 
الجهات المعنية بش��أن تس��هيل عودة 
في  الموجودين  البحرينيين  المواطنين 
مدينة مشهد، عبر رحالت جوية منسقة 
ومباش��رة م��ن مش��هد إل��ى البحرين، 
بع��د اس��تصدار التصريح��ات الالزم��ة 

من س��لطات الطيران المدن��ي، واتخاذ 
اإلج��راءات االحترازية وفق الخطط التي 
أعدتها الجهات الصحي��ة المختصة في 
المملك��ة للتعام��ل مع جائح��ة فيروس 
المعتمدة الستقبال  كورونا، واإلجراءات 
الخ��ارج حفاظ��ًا عل��ى  العائدي��ن م��ن 
س��المة وصحة المواطني��ن والمقيمين 

والعائدين.
وأعرب الزياني عن إدانة وزارة الخارجية 
للبي��ان الص��ادر به��ذا الخص��وص من 
مكتب االتص��ال الحكومي في قطر، وما 
تضمن��ه من مغالط��ات مرفوضة وتعبر 
عن نوايا مبيتة، مؤكدًا أن هذا التصرف 
القطري يمثل تدخاًل سافرًا في الشؤون 
للبحري��ن، وموقف��ًا مرفوضًا  الداخلي��ة 
هدفه اإلساءة الى مملكة البحرين، وشق 
الصف والوحدة الوطنية التي تجلت في 
أب��رز معانيها في البحري��ن وهي تواجه 
هذا التح��دي الخطير بتضامن ش��عبها 

وتكاتفهم وتالحمهم الوطني.
من جانبها، أك��دت وزيرة الصحة فائقة 
الصال��ح أن وزارة الصح��ة وم��ن خ��الل 
طواقمه��ا الطبي��ة تواص��ل دورها في 
خط��وط الدف��اع األول��ى ف��ي أكثر من 
موق��ع بما يحفظ س��المة وصحة جميع 
المواطني��ن والمقيمي��ن ف��ي البحرين 
والتدابير  االحترازي��ة  اإلج��راءات  وف��ق 
الوقائية المعتمدة عالميًا، حيث تم رفع 
الطاق��ة االس��تيعابية للطواق��م الطبية 
ومراكز الفحص والحجر والعزل والعالج؛ 
بم��ا يس��هم ف��ي رف��ع كف��اءة وجودة 
الخدم��ات المقدمة لكل الحاالت، إضافة 
إلى االس��تفادة من جه��ود المتطوعين 
أصحاب التخصص��ات والخبرات الصحية 
الذي��ن أثبت��وا كما أثبت أبن��اء البحرين 
أن المجتمع البحريني مجتمع واع يتمتع 
بقدر كبير من الحس الوطني المسؤول، 
مشيرة إلى أن الوزارة على تواصل دائم 
م��ع منظم��ة الصح��ة العالمي��ة وتطلع 
بصوة مس��تمرة عل��ى ما تص��دره من 
توصي��ات تس��هم في الحد من انتش��ار 

فيروس كورونا )كوفيد 19(.

 »الدفاع المدني«: خطة استباقية
لـ»كورونا« وتنفيذ 5618 عملية تطهير

أوض��ح النقيب حمد صباح س��وار القائ��م بأعمال 
رئيس ش��عبة التخطيط والتطوير باإلدارة العامة 
للدف��اع المدن��ي، أن اإلدارة وبتوجي��ه م��ن وزير 
الداخلي��ة ومتابعة رئيس األم��ن العام وبالتعاون 
والتنس��يق مع كاف��ة الجهات المعني��ة، كانت قد 
أع��دت خطة اس��تباقية للحد من انتش��ار فيروس 
كورون��ا )كوفي��د19(، وذل��ك قبل اكتش��اف أول 
حالة ف��ي البحرين، وق��ال إن الخطة ارتكزت على 
ثالثة محاور رئيس��ة، وهي رفع مستوى الجاهزية 
الميداني��ة م��ن حيث الق��وة البش��رية واألدوات 
والمع��دات الخاصة بذلك، والمح��ور الثاني إعداد 
برام��ج تدريبية للمتطوعين والقطاعات المختلفة 
على المش��اركة ف��ي عمليات التطهي��ر االحترازي 
في مختل��ف المناطق بالمملك��ة، والمحور الثالث 
تكثي��ف ال��دور التثقيفي والتوع��وي بمخاطر هذا 

المرض وطرق الوقاية منه.
وأك��د س��وار أنه ت��م إعداد وتأس��يس ف��رق من 
القطاعين العام والخاص للقيام بعمليات التطهير 

في منش��آتها باإلضافة إلى تدريب وتأسيس فرق 
أخ��رى تقوم بعمليات التطهي��ر االحترافية، بينما 
يرتكز مح��ور التثقيف واإلعداد عل��ى تجهيز فرق 
تطوعية لتدعم وتس��اند فرق الدفاع المدني في 

القيام بعمليات التطهير االحترازي فقط.
وأض��اف أن��ه منذ الس��اعات األولى عل��ى انطالق 
منصة التطوع، توافد آالف المواطنين لالستجابة 
والتطبي��ق الميدان��ي حي��ث ت��م تدريبه��م ث��م 
توزيعهم على المحافظ��ات، منوهًا إلى أن الدفاع 
المدني قام بحوال��ي 5618 عملية تطهير ونظم 
نح��و 784 محاض��رة وق��ام بتدري��ب 256 م��ن 

قطاعات الدولة المختلفة و457 متطوعًا.
ون��وه القائ��م بأعمال رئي��س ش��عبة التخطيط 
المدن��ي،  للدف��اع  العام��ة  ب��اإلدارة  والتطوي��ر 
بالتنس��يق مع ع��دد كبير م��ن الجه��ات المعنية 
للقيام بأدوارها، مؤكدًا أن األزمات تحتاج إلى عمل 
جماعي منسق وتضافر لكافة الجهود المجتمعية 

للخروج باإلجراءات الحالية.

 رئيسة النواب تستنكر اإلجراء 
الالمسؤول في قطر تجاه المسافرين البحرينيين

 »الصحة«: رفع الطاقة االستيعابية 
للطواقم الطبية ومراكز الفحص والحجر

»النواب«: دعم خطة اإلجالء ورفض 
اإلجراءات القطرية غير المسؤولة

أعرب مجلس النواب، عن بالغ الش��كر والتقدير 
لم��ا تق��وم ب��ه مملك��ة البحري��ن م��ن جهود 
مضنية، إنسانية ووطنية، لحفظ صحة وسالمة 
توجيه��ات  وتنفي��ذ  والمقيمي��ن،  المواطني��ن 
حضرة صاح��ب الجاللة الملك حمد بن عيس��ى 
آل خليفة عاهل البالد المفدى حفظه اهلل ورعاه، 
وإطالق حزمة اقتصادي��ة مالية، وتقديم الدعم 
الالزم لألسر المتعففة والمتضررة، واتخاذ كافة 
اإلجراءات االحترازية والوقائية للتصدي لفيروس 

كورونا )كوفيد-19(.
كما أش��اد المجل��س، بخطة إج��الء المواطنين 
البحرينيين في الخ��ارج، التي عرضتها الحكومة 
في اجتماعها المش��ترك مع هيئة مكتب مجلس 
النواب صباح أمس، والذي يأت��ي تأكيدًا لتعزيز 
التعاون بين الس��لطتين التشريعية والتنفيذية، 
في ظل تحديات الوضع الراهن، التي تس��توجب 
من الجميع مضاعفة العم��ل واإلنجاز، والتكاتف 
والتماسك، ووحدة الصف والكلمة، بقيادة جاللة 
الملك، واس��تمرار التعاون الفاع��ل مع الحكومة 
برئاس��ة صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن 
س��لمان آل خليفة رئيس الوزراء، ودعم الجهود 

الوطني��ة الت��ي يقودها صاحب الس��مو الملكي 
األمير س��لمان بن حم��د آل خليف��ة ولي العهد 
نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس 

الوزراء، وكافة أعضاء فريق البحرين.
وأك��د مجلس النواب، رفضه القاطع واس��تنكاره 
البالغ، لإلجراءات غير المس��ؤولة التي قامت بها 
قطر تجاه المس��افرين البحرينيين، والمغالطات 
المرفوض��ة الواردة ف��ي بيان مكت��ب االتصال 
الحكوم��ي القط��ري، والذي يمثل تدخاًل س��افرًا 
في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين، ويسعى 
إلحداث الفتنة، وش��ق الصف والوحدة الوطنية، 
التي يتمسك بها الشعب البحريني على الدوام، 

بكل فخر واعتزاز.
وطمأن مجلس النواب، المواطنين جميعًا، بأنه 
س��يقوم بمتابعة الحكومة ودعمها في مباشرة 
وإتم��ام تنفيذ خطة إج��الء المواطنين الراغبين 
بالع��ودة إلى مملكة البحرين، م��ع التأكيد على 
اتب��اع القواعد واإلج��راءات االحترازي��ة الالزمة 
لحفظ صحة وسالمة الجميع، وسيظل المواطن 
البحرين��ي معززًا ومكرم��ًا - دائمًا وأب��دًا- أينما 

كان.



بيانات الخبر
اليوم

التاريخ
الخبر

جهة النشر
الصفحة

العدد
الرابط اإللكتروني

05
local@alwatannews.net

أخبار الوطن
Mon 30 Mar 2020  |  السنة 15  |  العدد 5224   |  االثنين 6 شعبان 1441هـ

2018 2019 بیان التدفقات المالیة
              BD               BD السنھ المالیھ المنتھیھ 31 دیسمبر 2019

األنشطة التشغیلیة
صافي الربح خالل السنة          98,921           41,578

تعدیالت بنود
االستھالك            3,764             6,276

مخصص مكافآت نھایة الخدمة            6,449           14,017
مخصصات / (إعادة) عن خسائر االئتمان - صافي          71,944            (1,608)

التكلفة المالیة          87,825
التمویل المستخدم خالل السنة         (76,158) مرخص من مصرف البحرین المركزي كمؤسسة تمویل متناھي الصغر وفقاً للمبادئ اإلسالمیة

البیانات المالیة للسنة المنتھیة في 31 دیسمبر 2019
االرباح / (الخسائر) التشغیلیة قبل التغیرات في الموجودات وااللتزامات التشغیلیة        192,745           60,263

التغییرات في الموجودات وااللتزامات التشغیلیة: 2018 2019 قائمة المركز المالي 
المضاربات       (735,611)         500,124               BD               BD دینار بحریني

مستحقات المرابحة       (708,321)        (285,837) في 31 دیسمبر 2019
موجودات أخرى          (26,526)          (17,247) الموجودات
الذمم الدائنة والمستحقات وسائر االلتزامات           (6,174)          (43,946)

نقد وأرصدة لدى البنوك       474,684       192,957
المضاربات    1,387,109       354,130

صافي النقد (المستخدم في) / من األنشطة التشغیلیة    (1,283,887)         213,357 وكالھ              -    1,885,000

األنشطة االستثماریة مستحقات المرابحة    2,352,645    1,766,280
وضع الوكالھ من اجل االستحقاق االصلي الكثر من 90 یوم     1,585,000     (1,585,000)

شراء األثاث والمعدات والتجھیزات            (7,271)            (4,359)
صافي النقد ( المستخدم  في ) األنشطة االستثماریة     1,577,729     (1,589,359) المعدات واألثاث والتجھیزات         11,257           7,750

النشاط المالي موجودات أخرى          86,726         60,200
تمویل الوكالة                -      2,000,000
صافي النقد من النشاط المالي                -      2,000,000 إجمالي الموجودات    4,312,421    4,266,317

االلتزامات وحقوق المساھمین
صافي االرتفاع في النقد وما في حكمھ        293,842         623,998 االلتزامات

تمویل الوكالة    1,832,653    2,000,000
النقد وما في حكمھ في 1 ینایر        847,087         223,089 التمویل المؤجل       167,347               -

الذمم الدائنة والمستحقات وسائر االلتزامات       125,047       113,105
النقد وما في حكمھ في 31 دیسمبر     1,140,929         847,087 2,113,105    2,125,047    

النقد وما في حكمھ یتضمن:
النقد            3,322             1,759 حقوق المساھمین

أرصدة لدى البنوك        472,403         191,198 رأس المال    2,000,000    5,000,000
المضاربات مع المؤسسات المالیة مع أجل استحقاق أصلي        665,204         354,130 الفائض المكتسب       141,762               -

لـ 90 یوما أو أقل االحتیاطي القانوني           4,561               -
الوكالھ مع المؤسسات المالیة مع أجل استحقاق أصلي         300,000 األرباح المحتجزة (الخسائر المتراكمة)         41,051   (2,846,788)

لـ 90 یوما أو أقل إجمالي حقوق المساھمین    2,187,374    2,153,212
مجموع االلتزامات وحقوق المساھمین    4,312,421    4,266,317     1,140,929         847,087

بیان الدخل
إجمالي الخسائر االحتیاطي الفائض رأس مال 2018 2019 السنھ المالیھ المنتھیھ 31 دیسمبر2019

حقوق المساھمین المتراكمة القانوني المكتسب األسھم               BD               BD
       BD           BD             BD      BD BD الدخل من أصول التمویل       785,053       508,542

الدخل من الرسوم         78,030         56,800    5,000,000              -              -    (2,846,788)      2,153,212
ایرادات أخرى       123,034       148,200              -              -              -         (64,759)          (64,759)

مجموع الدخل       986,117       713,542    5,000,000              -              -    (2,911,547)      2,088,453
تخفیض رأس امال  (3,000,000)       141,762              -     2,858,238                 - المصاریف

صافي أرباح السنة              -              -              -          98,921           98,921 تكالیف الموظفین       590,201       561,010
التحویل لالحتیاطي القانوني              -              -           4,561           (4,561)                 -

المصروفات العامة واإلداریة       133,462       106,286    2,000,000       141,762           4,561          41,051      2,187,374
الرصید في 1 ینایر 2018    5,000,000              -              -    (2,888,366)      2,111,634 التكلفة المالیة         87,825               -

صافي أرباح السنة              -              -              -          41,578           41,578 االستھالك           3,764           6,276

إجمالي المصروفات       815,252       673,572    5,000,000              -              -    (2,846,788)      2,153,212

صافي ارباح السنة قبل مخصصات انخفاض القیمة عن خسائر االئتمان       170,865         39,970
  (مخصصات) / إعادة عن خسائر االئتمان - صافي       (71,944)           1,608

صافي أرباح السنة         98,921         41,578

الدكتور خالد عتیق سعادة السید جمیل بن محمد علي حمیدان
الرئیس التنفیذي وعضو مجلس اإلدارة رئیس مجلس اإلدارة

www.familybankbh.com : للحصول على كامل تفاصیل البیانات المالیة یرجى زیارة موقعنا اإللكتروني

تم استخراج البیانات المالیة أعاله من التقاریر المالیة لبنك األسرة ش.م.ب (مقفلة) للسنة المنتھیة في 31 دیسمبر 2019 والتي اعتمدت من قبل مجلس اإلدارة بتاریخ 23 مارس 
2020، والتي تم تدقیقھا من قبل السادة / أرنست أند یونغ والذین أبدوا رأي غیر متحفظ.

الرصید في 31 دیسمبر 2019

الرصید في 31 دیسمبر 2018

بیان التغیرات في حقوق المساھمین
السنھ المالیھ المنتھیھ 31 دیسمبر 2019

الرصید في 1 ینایر 2019

الرصید في 1 ینایر 2019 - مكرر
تعدیل االنتقال لتطبیق معاییر المحاسبة المالیة  30

 »الحكومة« لـ»النواب«: 
إجالء العالقين بالخارج خالل شهرين

    40 ألف مواطن في الخارج و3024 فقط يرغبون بالعودة

ق��ال النائب الثاني لرئيس مجلس النواب علي زايد إن 
االجتم��اع مع الوفد الحكومي كش��ف وج��ود محاوالت 
لش��ق الصف الوطني من دولة قط��ر وجهات خارجية 
لتس��ييس إجالء البحرينيين في الخارج، فيما أعرب عن 
رفضه التدخل في الشؤون الداخلية وتسييس القضية 
الصحية، وأضاف: نثق بجه��ود فريق البحرين العاملة 
على استقرار الوضع الصحي وما تم اتخاذه من إجراءات 
احترازي��ة، ويجب الوقوف صفًا واح��دًا في مواجهة أي 
تدخ��ل خارجي يريد النيل م��ن البحرين ومكانتها وما 
استطاعت تحقيقه بش��هادة منظمة الصحة العالمية 

بأن البحرين تفوقت فيها على دول كبرى.
وأش��ار النائ��ب علي زايد إل��ى تأكيد الوف��د الحكومي 
لوجود رغبة بإجالء البحرينيين بطريقة س��ليمة وآمنة 
في ظل الظ��روف الصعبة التي تواج��ه العالم وإغالق 
كثير م��ن المدن العالمية والمط��ارات وصعوبة تنقل 
المسافرين، حيث أوضح الوفد أن االتصاالت مستمرة 
عل��ى ال��دوام مع ش��ركات الطي��ران وال��دول، إلجالء 
البحرينيين في كل م��كان إذ يتواجد أكثر من 40 ألف 
بحرين��ي في الخارج ولك��ن رغبة الع��ودة لدى 3024 

مواطنًا فقط.
كما لفت زايد إلى أن الوفد الحكومي أكد على ضرورة 
مراعاة الطاقم الطبي في المملكة والقدرات المتاحة، 

واس��تمرارية التقييم للوضع الصحي، وقال إن الجميع 
متأث��ر إنس��انيًا بالحاالت الموجودة ف��ي الخارج ولكن 
ال مج��ال للعواطف عند النظ��ر لإلج��راءات االحترازية 

الصارمة. 
وحول االستعدادات الطبية، أشار إلى وجود 500 سرير 
للعناية القصوى بالمرضى وأكثر من 3000 سرير طبي 
و10 آالف م��ن الطاقم الطبي، ولم تس��جل أي إصابة 
بينهم باإلضافة لكل العاملين في الصفوف األولى في 
الحجر الصحي والعزل ومطار البحرين، الفتًا إلى أن كل 
رحلة طيران عائدة من إيران يتم توفير أكثر من 120 
ش��خصًا الس��تقبال الحاالت، وأكد أن الحكومة تحرص 
عل��ى عدم ارتفاع اإلصابات ك��ي ال تفوق طاقة وقدرة 
البحرين ف��ي التعامل مع البعض كم��ا حدث في دول 
كب��رى. من جانبه أكد رئيس لجنة الش��ؤون الخارجية 
والدفاع واألمن الوطني محمد السيسي أن السلطتين 
التشريعية والتنفيذية متفقتان على الخطوط العريضة 
لخطة اإلجالء والتعامل مع هذه الجائحة كما لم يرفض 
طل��ب أي مواطن للعودة، وقال إن جميع الطلبات يتم 
تلقيها والبت فيها، وأن سبب التأخير يعود لإلجراءات 

اللوجستية، وإغالق بعض المطارات.
وأكد السيسي أن مواجهة مشكلة إغالق المطارات في 
الوق��ت الحالي ورفض بعض الدول اس��تقبال خطوط 

معينة، وحتى طائرات من صنع معين كان الس��بب في 
تأخ��ر عودة الراغبين. وأكد السيس��ي أن هناك خطط 
إجالء للجميع بالتنس��يق مع طيران الخليج، فيما سيتم 
إعاشة العالقين وعالجهم بالخارج لحين إجالئهم على 
نفقة الدولة، وعلى وجه الخصوص العالقين في إيران.

وأوضح أن ع��دد العالقين الذين أب��دوا رغبة بالعودة 
213 وه��م موج��ودون ف��ي مصر و364 ف��ي األردن، 
و250 مواطن��ًا في بريطانيا، و68 في ألمانيا، و56 في 
روسيا، باإلضافة إلى 1630 في إيران، و54 في تايلند، 
و34 في الس��عودية، مش��يرًا إل��ى أن س��المة الكادر 
الطبي وقدرته على اس��تيعاب هذه األعداد هو األهم، 
وحت��ى ال تحدث عواقب غير محمودة، وش��دد على أن 
س��المة الكادر الطبي تأتي على رأس األولويات ألنهم 
يعملون على مدار الس��اعة، وأي عدوى س��تنتقل لهم 
أثناء عملية االستقبال ستنتقل للكادر الطبي والصحي 

وستؤدي إلى كارثة.
وأوض��ح أن القائمي��ن عل��ى خطة اإلج��الء يواجهون 
مشكلة في تخوف طواقم الطائرات والتأمين مما يحد 
من التحرك في هذا المل��ف، وبالتالي فإن التعامل مع 
نق��ل العالقين في إيران من خالل ش��ركات وس��يطة 

يحتاج لموافقات بسبب عدم وجود عالقات مباشرة مع 
إيران، وسيتم اإلجالء حس��ب المعطيات الحالية خالل 
ش��هرين من خالل رحالت منتظم��ة وربما تقل الفترة 
أو تزيد، بحس��ب تطبي��ق أقصى درج��ات االحتراز في 
الطائرات من خالل التباعد وهو ما يقلل من استيعاب 

الطائرات ألعداد أكبر من المسافرين.
من جانبه أكد رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة حمد 
الكوهجي على وض��ع خطة محكمة لرجوع المواطنين 
العالقين ف��ي إيران رغم عدم تع��اون طهران وفرض 
الحظر والخالفات السياس��ية واس��تغاللها لهذا الملف 
بالتعاون مع قطر لتش��ويه س��معة البحرين سياس��يًا، 
وقال إن خطط إيران وقط��ر تهدف لألضرار بمصلحة 

البحرين والتدخل بشؤونها الداخلية.
وبين الكوهجي أن قطر لم تتعامل مع قوانين الصحة 
العالمي��ة بش��أن نق��ل المواطني��ن واحتم��ال إصابة 
البع��ض واقتراب غير المصاب مع ش��خص مصاب في 
طائرة واحدة وانتهكت حقوق اإلنس��ان، حيث عرضت 
حي��اة المواطني��ن للخط��ر خدمة ألهدافها باإلس��اءة 
للبحري��ن وجهوده��ا المتمي��زة في التعام��ل مع أزمة 

فيروس كورونا )كوفيد 19(.

مريم بوجيري

إعادة العالقين تدريجيًا 
لضمان عدم انهيار القطاع الصحي 

3000 سرير للحاالت و500 للعناية
 القصوى و10طواقم طبية

خطط إجالء للجميع بالتنسيق مع طيران الخليج

إعاشة المواطنين بإيران 
وعالجهم وإجالؤهم على نفقة الدولة

حمد الكوهجي محمد السيسيعلي زايد

 أول دعوى عمالية 
مرتبطة بأزمة »كورونا«

تقدم موظفان بحرينيان بشكوى لالتحاد 
الح��ر لنقابات عمال البحرين، أكدا خاللها 
أن المكتبة التي كانا يعمالن فيها، قررت 
إنهاء عقديهما بصورة تعس��فية، بعد أن 
طلبت منهم��ا تقديم طلب إج��ازة بدون 
راتب ورفضا ذلك، وقال المحامي محمود 
ربيع المستشار القانوني لالتحاد الحر، إنه 
سيتقدم بدعوى كوكيل عن االثنين أمام 
المحكمة العمالية، بحسب طلب االتحاد.

 وح��ول تفاصي��ل الواقعة ق��ال المحامي 
محم��ود ربي��ع إن المكتب��ة الت��ي يعمل 
فيها المدعيان، أرس��لت إل��ى الموظفين 
خطابًا، في 26 م��ارس الجاري وخيرتهما 
بي��ن تقدي��م طلب إج��ازة ب��دون أجر أو 
اإلقالة، وجاء ن��ص الخطاب: »عطفًا على 
الظروف الصعبة التي تم��ر بها البحرين 
خصوص��ًا والعالم عمومًا بش��أن فيروس 
كورون��ا وعطف��ًا عل��ى الوض��ع الصع��ب 
للش��ركة، وإيمان��ًا بض��رورة الوقوف مع 
الش��ركة فيرج��ى تقدي��م طل��ب إج��ازة 
بدون أج��ر«، وعندم��ا رف��ض المدعيان 
ذل��ك، تفاجآ ف��ي الي��وم التال��ي بإنهاء 
عق��دي عملهما. وحض��ر الموظفان لمقر 
االتح��اد الح��ر لنقاب��ات عم��ال البحرين، 
وقدما شكوى بخصوص هذا األمر، حيث 
تواصل االتحاد مع المحامي محمود ربيع، 
للش��روع ف��ي تقديم دع��وى عمالية ضد 
الشركة، تطالبها بالتعويض عن الفصل 

التعسفي وإنهاء عقد العمل.
وأوضح ربيع أن الش��ركة لم تثبت مرورها 

بأوض��اع صعب��ة خصوص��ًا أو تعرضه��ا 
للخس��ارة، خاص��ة وأن الدول��ة تكفل��ت 
بدف��ع روات��ب البحرينيين، خ��الل األزمة، 
وقال إن الهدف من إعالن الدولة التكفل 
بالرواتب هو حتى ال يتم إنهاء عقود عمل 
المواطنين، وقد اس��تفادت الشركة بينما 
خس��ر الموظفون. وأضاف: كم��ا أخطأت 
الش��ركة إجرائي��ًا، حيث لم تخط��ر وزارة 
العمل، بقرار الفصل قبل ش��هر من إبالغ 
الموظ��ف به، وذلك بحس��ب المادة 110 
من قانون العمل في القطاع األهلي والتي 
تنص على أن »يجوز لصاحب العمل إنهاء 
عقد العمل بس��بب إغالق المنش��أة كليًا 
أو جزئي��ًا أو تقلي��ص حج��م نش��اطها أو 
استبدال نظام إنتاج بآخر بما يمس حجم 
العمالة، وعلى أال يتم إنهاء العقد إال بعد 
إخطار الوزارة بسبب اإلنهاء قبل 30 يومًا 

من تاريخ إخطار العامل لإلنهاء«.

أيمن شكل

محمود ربيع
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 الكوهجي: التخييم 
أثر على النباتات في البر 

قالت فاطمة الكوهجي: النباتات التي كنا نراها في الس��ابق في البر ليست موجودة 
بسبب ما يجري في فترة التخييم، أطالب ببناء قواعد للخيمة.

من جانبها تطرقت ابتسام الدالل إلى وجود 8300 نوع نباتي و7200 نوع حيواني 
مهدد باالنقراض على مستوى العالم أن عملية االنقراض عملية طبيعية في مسيرة 
التطور، ولكن حين يكون معدل االنقراض الحالي أكبر من المعدل الطبيعي، فيجب 

أن يعالج األمر بقانون.

»األعلى للبيئة«: البلبل 
البحريني محٍم بقرار وزاري 

تساءلت العضو جهاد الفاضل عن الحمالت التفتيشية لبيع 
الحيوانات والطيور المهددة باالنقراض باألسواق كالبلبل 
البحريني، وع��ن دور المجلس األعل��ى للبيئة في التصدي 

للثعابين ودخولها المنازل.
وقالت الفاض��ل إن ممثلة المجلس األعلى للبيئة أكدت أن 
البلب��ل البحريني صدر به ق��رار وزاري لحمايته ومنع صيده 
والمتاج��رة ب��ه، ولدينا مفتش��و ضبط قضائ��ي يذهبون 
ألماك��ن البيع بصفة دوري��ة، أما األفاع��ي والعقارب تعتبر 
من اآلفات وهناك تنسيق مع الجهات األخرى للتخلص من 

اآلفات.

 المعاودة: الصيد الجائر
دمر البيئة البحرية

أك��د العضو ع��ادل المعاودة أن الصي��د الجائر في البحر 
من قبل بعض اآلسيويين، إضافة إلى الدفان دمر الثروة 
البحري��ة. ودع��ا إلى القضاء عل��ى وس��ائل التدمير لكي 
نحافظ على البيئة، فالمحافظة على هذه األمور تحس��ن 
حياة اإلنسان. وأكد العضو د.محمد علي حسن أن مشروع 
قان��ون ومراقبة التج��ارة الدولية في األن��واع المهدَّدة 
باالنقراض مهم وهو ضمن حزمة من القوانين العالمية 
الت��ي يأتي تفعي��اًل التفاقية دولية حماي��ة ما ال يقل عن 
35 أل��ف نوع من الحيوان��ات والنباتات، فهو يتحدث عن 
الجش��ع واإلهمال والجهل في التج��ارة، لمنع التجارة غير 

الرشيدة في هذه الحيوانات المهددة باالنقراض.

 حاجي: نحتاج تشريع صارم
يحد من االستغالل السيء للبيئة

قال رئيس لجنة المراف��ق العامة والبيئة فؤاد حاجي نحن في 
أمس الحاج��ة في البحرين لحماي��ة البيئة والت��وازن البيئي، 
وأهمه��ا الحيوان��ات والنباتات المهددة باالنق��راض حاليًا أو 
المه��ددة مس��تقباًل، نعاني ف��ي البحرين من غياب تش��ريع 
صارم يحد من االس��تغالل الس��يء للبيئة، هناك أنواع معينة 
من الطيور اشتهرت بها البحرين، ولكن سرقة اعشاشها من 
النخي��ل والصيد الجائر أدى إلى ق��رب انقراضها وذلك لغياب 

الرادع لهذه التصرفات.
وبي��ن أن البيئ��ة البحرية تعرض��ت للتدمير مما تس��بب في 
انقراض أنواع كبيرة من األسماك واألحياء البحرية، األمر الذي 
يتطلب سرعة الموافقة على المشروع حفاظًا على ما تبقى من 

األحياء البحرية وأنواع النباتات التي تميزت بها المملكة.

 الصالح ردًا على انتقاد مواطنين: 
»مراقبة التجارة الدولية« مرتبط بـ»كورونا«

قرر رئيس مجلس الش��ورى علي الصالح رفع جلس��ة الشورى 
بع��د موافقة المجلس المبدئية على مش��روع قانون بش��أن 
تنظي��م ومراقب��ة التج��ارة الدولي��ة ف��ي األن��واع المهدَّدة 
باالنقراض من مجموعات الحيوان والنبات الفطرية، المرافق 
للمرس��وم رقم )59( لسنة 2018، واستكمال مناقشة المواد 
في الجلسة القادمة. وقبل أن ترفع الجلسة قال الرئيس علي 
الصال��ح: وصلني أن بع��ض األخوة المواطنين في وس��ائل 
التواص��ل االجتماع��ي يقول��ون »نحن في مش��كلة فيروس 
كورونا ومجلس الشورى يناقش أمورًا ال عالقة لها بأزمتنا«.

وتابع الصالح: نحن ش��ركاء في ه��ذه المحنة ومهتمون بها 
والسيطرة عليها والحفاظ على صحة الجميع، وجهود مجلس 
الش��ورى ليس ف��ي االجتماع��ات العام��ة ب��ل بالتواصل مع 
الحكومة خصوصًا بمجلس ولي العهد، نطرح كل المقترحات 

ونناقش كل المواضيع.
وأض��اف: كذل��ك اجتماع اللجنة التنس��يقية التي أمر س��موه 
بتش��كيلها بي��ن الس��لطة التش��ريعية والتنفيذي��ة، لنا دور 
وناقش��نا مواضيع نقاش��ًا أفضى إلى مجموعة م��ن القرارات 
التي كانت بلسمًا على المواطنين في هذا الظروف الصعبة.

واستطرد: هذا المشروع له عالقة مباشرة بالموضوع، األوبئة 
الت��ي نراها ف��ي العالم كانت بس��بب تدمي��ر البيئة وفقدان 
التوازن، والعالم ينظر للحياة الفطرية باعتبارها تس��اعد على 
بيئة نظيفة تكافح األوبئة سواء هذا الوباء او أي أوبئة أخرى، 
فالحفاظ على البيئة من أولويات دول العالم، وعليه فإن هذا 
القان��ون والقوانين المش��ابهة هي التي تس��اهم في توفير 
بيئ��ة نظيفة ف��ي كل مجتمع، وألنه يصب ف��ي هذا الجانب، 

فقد سبقتنا دول أخرى في إقراره.
ويهدف مش��روع القانون إلى تفعيل اتفاقية التجارة الدولية 
في األن��واع المه��دَّدة باالنقراض من مجموع��ات الحيوان 
والنبات الفطرية المعتمدة في واشنطن في 3 مارس 1973 
ومالحقها، وبما يتوافق م��ع االلتزامات الدولية للمملكة في 
هذا الش��أن، واتخاذ التدابير المناس��بة لتنفيذ نصوص هذه 
االتفاقية الت��ي صادقت عليها المملك��ة بالقانون رقم )27( 
لسنة 2012، وحظر التجارة في العينات التي تتمّ بالمخالفة 
لتل��ك النصوص، والحف��اظ على القيمة الجمالي��ة والعلمية 
والثقافي��ة والترفيهي��ة واالقتصادي��ة للحيوان��ات والنباتات 

البرية المهددة باالنقراض.

حسن الستري

حسن الستري

المؤيد: الصقر والهامور 
والفالمنجو مهددون باالنقراض

ذك��رت العض��و من��ى المؤي��د أن هن��اك العديد من 
الكائنات الحية التي ستنقرض كأشجار القرم و البلبل 

البحريني والصقر والهامور وطائر الفالمنجو.
و ق��ال العضو جواد عبداهلل: يرجع أس��باب االنقراض 
إلى التغي��رات المناخية وعدم قدرة ه��ذه الحيوانات 
عل��ى التأقل��م مع هذه األج��واء، فمن ضمن أس��باب 
االنقراض التدخل البشري، كالزحف العمراني والصيد 
الجائر، نحت��اج لتطوير التش��ريعات المتعلقة بحماية 
ه��ذه المجموعة م��ن الحيوان��ات الن��ادرة والنباتات 
الفطرية. وتس��اءل العضو أحمد الحداد: هناك الكثير 
من المحالت تبيع الطيور والحيوانات في الصيف التي 
ترتف��ع فيه درجة الحرارة وتعرضه��ا في الخارج، فهل 

هناك مراقبة على تلك الحيوانات.

المعتذرون

رضا فرج عبدالرحمن جمشير

 »الشورى« في بيان له: البحرين 
واجهت »كورونا« بحكمة وتكاتف الجميع

قال مجلس الش��ورى في بيان ل��ه، إن »البحرين تمكنت من التصدي لوباء 
فيروس كورونا بفضل المنظومة الصحية التي تمتلكها المملكة منذ عقود 
وه��و ما يؤكد رؤية القيادة الحكيم��ة واهتمامها بالوضع الصحي قبل هذا 

الوباء«.
وأكد المجلس على أهمية تع��اون وتكاتف الجميع من مواطنين ومقيمين 
وتحم��ل مس��ؤولياتهم تج��اه الوط��ن وتج��اه اآلخرين في ه��ذه الظروف 
االس��تثنائية التي تمر بها البحري��ن والعالم أجمع، وذلك من خالل االلتزام 
باإلج��راءات والتدابي��ر االحترازية الت��ي تتخذها المملكة لمكافحة انتش��ار 
واحت��واء في��روس كورونا )كوفيد 19(، والتمس��ك بقي��م المواطنة والوالء 
واالنتم��اء للوطن، والعمل ب��روح الفريق الواحد »فري��ق البحرين«، والتي 
ه��ي ضرورة وطنية لتجاوز هذه المرحل��ة، منوهًا بما أظهره أفراد المجتمع 
من وعي واس��تجابة كبيرة لمختلف اإلرش��ادات والتعليمات التي أصدرتها 

الجهات المعنية، بما سيس��هم في س��رعة التغلب على ه��ذا التحدي الذي 
نمر به. وأضاف المجلس في بيانه، أنه على ثقة تامة بأن سالمة المواطن 
ومصلحته في أي مكان كان- س��واء عل��ى أرض المملكة أو خارجها- تأتي 
كأولوي��ة في كافة القرارات واإلجراءات المتخذة ف��ي الوقت الراهن، مثمنًا 
في هذا اإلطار التوجيهات الملكية الس��امية لحضرة صاحب الجاللة الملك 
حمد بن عيس��ى آل خليف��ة عاهل البالد المفدى، وصاحب الس��مو الملكي 
األمير خليفة بن س��لمان آل خليفة رئيس الوزراء، وصاحب الس��مو الملكي 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد األعلى النائب األول 
لرئيس مجلس الوزراء، والتي أدخلت االطمئنان لدى المواطنين بأنهم في 
يد قيادة حكيمة، تتلمس كاف��ة احتياجات المواطن في هذه المرحلة على 
الصعيد الصحي واالجتماعي والمعيشي، خاصة في ظل األعباء المادية التي 

تواجه المواطن في هذا الوضع االستثنائي.

 الدالل: 8300 نبتة و7200 
حيوان مهددون باالنقراض 
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اآلراء واألفكار الواردة في هذه المقاالت تعكس آراء أصحابها وحدهم.. وال تمثل 
بالضرورة رأيًا أو موقفًا رسميًا لجريدة »الوطن« أو سياستها التحريرية 
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دور المرأة البحرينية اليوم في مواجهة فيروس كورونا ليس باألمر المستغرب 
فهي أول من تصدى ويتصدى لوباء أو مرض يمكن أن يضرب هذا الوطن

االنتهازيون في أيام »كورونا«

االنتهازيون
من يق��ف وراء بث برنامج وثائقي ع��ن أحداث البحرين 
عمره االفتراض��ي انتهى ويحمل في داخل��ه الكثير من 
الس��م والعفن في آن واح��د؟ ومن يقف وراء مس��رحية 
ع��ودة البحرينيي��ن من الخارج وبكائيات مطار مس��قط 
وعنتريات البعض هنا في البحرين؟ ومن يهمه تش��ويه 
ص��ورة البحرين ف��ي هذا الوق��ت بال��ذات خاصة وهي 

تصارع بكل جدارة انتشار الوباء؟
األع��داء والكارهون لنجاح البحري��ن كثر، منهم من في 
الخارج وهم معروفون ومنه��م من هم في الداخل ومع 
األس��ف. وهؤالء األع��داء أزعجهم الثب��ات والعمل الجاد 
والس��يطرة بكل اقت��دار عل��ى الوباء حت��ى اآلن فثارت 
ثائرتهم واش��تعلت غيرتهم وطفح حقدهم الذي مهما 

حاولوا إخفاءه يتغلب عليهم ويفضحهم.

باختصار
»بي بي سي العربية«، انكشفت أالعيبك وخطط الفتنة. 

انتهى دورك، فليس لك تأثير أو مشاهدة أو متابعون.
نظ��ام الدوح��ة، ال داع��ي للع��ب دور الب��راءة أو الكرم 
أو الخ��وف عل��ى البحرينيين أكث��ر من دولته��م، فهذا 
السيناريو تم تكراره منذ زمن وتأثيره، للعلم، صفر على 

الشمال.
بع��ض من في الداخ��ل، إلى متى التش��كيك في جهود 

بلدكم ونواياها؟ للمرة األلف راجعوا أنفسكم.
ول��ن أطي��ل ف��ي ه��ذا الجان��ب، ألن موض��وع األعداء 
والحاقدين واالنتهازيين واضح للجميع وال يس��تحق أن 
يأخذ مس��احة ثمينة ف��ي جرائدنا المحلية قد نس��تفيد 

منها في أمور أخرى.

البحرين سباقة
كل الق��رارات التي اتخذته��ا الجهات الرس��مية بقيادة 
صاحب الس��مو الملك��ي ولي العهد حفظ��ه اهلل ورعاه، 
أثبتت حس��ن القيادة في ظل أزمة لم يشهد لها العالم 
مثي��ًا. وعلى رأس ذل��ك، الحزم��ة االقتصادية المنقذة 

التي كانت البحرين س��باقة ف��ي اعتمادها ومنها تأجيل 
الق��روض ودفع رواتب البحرينيين ف��ي القطاع الخاص. 
فالدول القريبة والبعيدة جاءت بعد البحرين في اعتماد 
ميزاني��ات اإلنق��اذ وكانت ش��به مطابقة لم��ا قامت به 
البحري��ن وهذا أكبر دليل عل��ى الرعاية واالهتمام الذي 
يحظى ب��ه المواطن ف��ي البحرين حتى ف��ي ظل وضع 

اقتصادي صعب وفي ظل مديونية مرهقة.   

 حملة شعبية بحرينية
 وردتن��ا دعوة أطلقت على وس��ائل التواصل االجتماعي 
بعنوان »البحرين تتحد« وتدعو الناس لاحتفاء بكادرنا 
الطبي الشجاع من خال التصفيق له من على الشرفات 
أو م��ن داخ��ل حدائق البي��وت في 2 أبريل في الس��اعة 
8 مس��اء يقال إن مصدرها مقيم��ة بريطانية. بصراحة، 
ل��م تعجبن��ي الفكرة كثي��رًا ولو أن هدفه��ا نبيل لكنها 
مقتبس��ة م��ن األصدقاء ف��ي بريطانيا التي خ��رج فيها 
الناس ليصفقوا تحية وش��كرًا لكادرهم الطبي األسبوع 

الماضي.
أش��عر أن بإمكاننا أن نقوم بشيء مغاير ويمثلنا بشكل 
أفض��ل. وأرى أنه يج��ب أن ال ننس��ى أو نغفل أن يكون 
شكرنا وتضرعنا األساسي واألهم موجه لرب الكون فهو 
جل جاله في يده كل ش��يء وهو القادر على كل ش��يء 
ومن ثم الش��كر والدع��اء لقيادتنا الش��جاعة والكريمة 
وكوادرن��ا المخلصة في جميع القطاعات وعلى رأس��هم 
القطاع الطبي. وبناء على ذلك نستطيع أن نطلق حملة 
ش��عبية بحرينية م��ن خال وس��ائل التواصل نفس��ها 
تحمل الدع��اء الصادق لمن هم ف��ي الصفوف األمامية 
في مواجهة فيروس كورونا على أن يكون وقت اإلرسال 
موحدًا مثًا ونكون بذلك ابتكرنا طريقة جديدة إلعان 

وقوفنا الكامل مع جنود الوطن في هذه األزمة.
باختصار، حملة ش��عبية على وس��ائل التواصل، نرسلها 
ف��ي وقت واح��د تتضم��ن دع��اء الحمد والش��كر وفك 
الكرب وكذلك الشكر بالدعاء للقيادة والطواقم الطبية 
واألمني��ة واإلعامي��ة واإلدارية التي تق��ود الحملة ضد 

فيروس كورونا. ما رأيكم؟

المرأة البحرينية في مجال 
الصحة.. »المعجزة المستمرة«

م��ن المع��روف أن تاريخ ال��كادر الطبي النس��ائي في 
البحري��ن مش��رف للغاية، فه��و باإلضاف��ة لكونه من 
الك��وادر الفاعلة ف��ي تغيير خارطة الواق��ع الصحي في 
البحرين، فهو يعتبر ذا دالالت قوية بأن المرأة حاضرة 
ف��ي بناء هذا المجتمع بش��كل مباش��ر وفاع��ل عبر مر 

العصور، وانتهاء بعصرنا هذا.
في عصرنا الراهن، أكدت األرقام بأن المرأة البحرينية 
تفوق��ت على أخيها الرجل في مجال التطبيب ودخولها 
ككادر طبي في قطاع المش��افي والصحة العامة، حيث 
أكدت آخر اإلحصاءات ب��أن أعداد الطبيبات في مملكة 
البحرين وصل إلى ما نسبته 66%، بينما وصلت أعداد 
النس��اء البحرينيات الداخات في المج��ال الصحي إلى 
نحو 1941 امرأة. هذه األرقام وحدها من يتكلم، لتثبت 
للجميع ب��أن دور المرأة البحرينية الي��وم في مواجهة 
فيروس كورونا ليس باألمر المس��تغرب، فهي أول من 
تص��دى ويتصدى لوباء أو مرض يمكن أن يضرب هذا 
الوطن، فجاءت الطبيبة البحرينية في الموعد، وحضرت 
الممرض��ة البحرينية ف��ي الوقت المناس��ب، وتقدمت 
المتطوع��ة البحريني��ة كذلك في المج��ال الطبي قبل 
الجميع. نعم، هذه هي المرأة البحرينية التي عهدناها.

في أح��د أه��م »المنش��ورات« األخيرة المهم��ة جدًا، 
والتي نش��رها المجلس األعلى للمرأة في موقعه، بين 
المنش��ور من خالها تاريخ الم��رأة البحرينية في مجال 
الصحة، فجاءت األرقام والحقائق مشِرفة للغاية. ولهذا 
نحب أن نس��تعرض بعضها، لنبِين للعالم مدى حضور 

المرأة البحرينية في مجال الطب داخل البحرين.
في العام 1941 تم تعيين أول ممرضة بحرينية مؤهلة 
وه��ي المرحوم��ة فاطم��ة الزياني، كمس��اعد لرئيس 
الممرض��ات ف��ي مستش��فى النعيم. في الع��ام 1959 

بدأ تعليم التمريض في البحرين بافتتاح أول مدرس��ة 
للتمري��ض، وعينت وقتها »أمين��ة قربي« كأول مديرة 
له��ذه المدرس��ة. أما في فت��رة الس��تينيات من القرن 
الماض��ي، فقد تم ابتع��اث أول بعثة م��ن الممرضات. 
البعث��ات لدراس��ة  ب��دأت  الس��بعينيات  وف��ي حقب��ة 
التمري��ض التخصص��ي، حيث تم ابتع��اث 6 ممرضات 
للخارج. ف��ي العام 1973 عِينت الممرضة »ليلى مراد« 
كأول ممرض��ة بحريني��ة في مجال اختص��اص الصحة 
النفس��ية. وفي العام 1978 تخرج��ت أول ممرضة في 
برنام��ج بكالوريوس التمريض في جامعة بغداد، وهي 
»الس��يدة أمينة عبداهلل جناح��ي«. في العام 1979 تم 
تعيي��ن أول ممرض��ة بحرينية، وهي الس��يدة »جميلة 

القصير« في الخدمات العسكرية بقوة دفاع البحرين.
هذا هو تاريخ المرأة البحرينية في مجال الطب والصحة 
في البحرين، ولهذا ليس بمستغرب على اإلطاق حين 
نجد المرأة البحرينية من أوائ��ل الجنود الذين يقفون 
في الصفوف األمامية لمواجهة فيروس كورونا، ويكفي 
في ه��ذا المج��ال أن يكون وزي��ر الصحة ف��ي مملكة 
البحرين وفي هذه الظروف االس��تثنائية »امرأة«، وهي 
معال��ي الوزيرة فائقة بنت س��عيد الصالح، هذه المرأة 
التي أثبت��ت قدرتها الفائقة عل��ى إدارة األزمة بجدارة 
وبش��كل احتراف��ي، ومن خلفه��ا ومن أمامه��ا الداعم 
المطل��ق للم��رأة البحريني��ة، ونعني بذل��ك المجلس 
األعل��ى للمرأة، بقيادة صاحبة الس��مو الملكي األميرة 
س��بيكة بن��ت إبراهيم آل خليف��ة قرينة عاه��ل الباد 
المفدى رئيس��ة المجلس األعلى للم��رأة حفظها اهلل، 
والتي لسموها الدور الفاعل في استمرارية هذا العطاء 
وهذا الزخم الكبير في إبقاء المرأة البحرينية في مجال 

الصحة وتربعها على عرشه.

 مراجعة لألنماط 
الفكرية االجتماعية

م��ا م��ن اخت��اف عل��ى القواس��م الثقافية 
المشتركة بين أبناء المجتمع الواحد، وكيف 
أن الثقاف��ة ف��ي تل��ك المجتمعات تش��كل 
تك��رارات متواصل��ة يتلقاه��ا الف��رد طوال 
حيات��ه مش��كلة له مس��ارات فكري��ة معينة 
في عقله الاواع��ي والتي تنعكس فيما بعد 
على س��لوكه الواعي وممارس��اته في الحياة 
والتي تكون مع مرور الوقت -نظرًا لتكرارها 
لدى أبن��اء المجتمع- ع��ادات وتقاليد وقيم 
المجتمع. من الافت أيضًا أن أبناء المجتمع 
الواحد ق��د يميزهم عن اآلخرين مش��كات 
اجتماعي��ة معينة وأمراض جس��دية معينة، 
وربما أحيانًا يجتمعون على قاس��م مش��ترك 
للنج��اح فعرف مجتمع بنجاحه في إطار معين 
دونًا عن بقية المجاالت مثًا. كل ذلك تحدده 
األنظمة الفكرية المش��تركة التي يفكر بها 
أبناء المجتمع مش��كلة ف��ي مجملها الوعي 
الجمعي، وبقدر ما كان الوعي الجمعي محل 
فخ��ر واعت��زاز المجتمعات، وموض��وع تفرد 
وتميز كل مجتمع عن غيره، بقدر ما أنه خلق 
مش��كات كارثية لمجتمع��ات برمتها مبنية 
على نظام فكري معين ومعتقدات تس��ببت 

في ظهور أزمات متعددة في الحياة.
لعلنا ناحظ مؤخرًا كيف بدأت تعلو أصوات 
المدربين والمشتغلين في الوعي اإلنساني، 
وربم��ا س��بقهم إلى ذلك علم��اء النفس في 
بعض األوجه، إل��ى أن ذاكرة الطفولة تلقي 
بظالها عل��ى حياة اإلنس��ان وتنعكس في 
رس��م ش��خصيته من جهة وأقداره المترتبة 
عل��ى س��لوكه الع��ام ف��ي الحياة م��ن جهة 
أخرى. ربم��ا اليوم باتت الدع��وات نحو هذا 
الموضوع أكثر اتساعًا وتركيزًا في آن، وتفند 
تأثير األنماط الفكرية التي تجد طريقها إلى 
عقولن��ا الاواعية ليس ف��ي مرحلة الطفولة 

فق��ط وإنم��ا في مراح��ل حياتن��ا المختلفة، 
ويشار إلى أن أغلب ما يسمح له بالمرور عبر 
بوابة العقل الاواعي التي يصعب اختراقها، 
ما يتعلق باألمور التي ارتبطت بش��عور قوي 
سمح للفكرة بالمرور، أو التكرار الذي يسمح 
برس��م مس��ار فكري يق��وى كلم��ا زاد حجم 
التك��رارات الت��ي تتلقاها الح��واس، وهو ما 
يجعلني أخش��ى من تكرار كلم��ة »كورونا« 
على نحو جنوني في اآلونة األخيرة، والتساؤل 
حول ما س��تخلفه من نتائج في سلوك البشر 

وممارساتهم وأقدارهم في المستقبل.
إن فه��م خط��ورة األنظم��ة الفكري��ة التي 
تعم��ل به��ا عقولنا ب��ل وتدار م��ن خالها، 
يجعلن��ا نراج��ع أنفس��نا ملي��ًا ف��ي إمكانية 
مراجعته��ا متجاوزي��ن ف��ي بع��ض األحيان 
بعض المعتقدات االجتماعية البالية، وإحال 
معتقدات إيجابية تسهم في نمائنا وتطورنا 
في المستقبل، الس��يما وأننا بدأنا نعي من 
خ��ال كثير من األطروحات كيف أن األنظمة 
الفكرية »س��لبية/ إيجابية«، لها تأثير كبير 
في بنود وملفات غاية في األهمية في حياتنا 
نحو ملف الصح��ة والتش��افي، وقدرتنا على 
تفعيل قان��ون الجذب من عدمه��ا، وقدرتنا 
على أداء رسالتنا الروحية في األرض، وغيرها 

كثير.

* اختالج النبض:
كثير من ثقافاتنا اليوم مستمدة من تجارب 
س��لبية وأنم��اط فكري��ة ألن��اس س��بقونا، 
ولكن من غي��ر المعقول أن يتم تعميم تلك 
التجارب كما لو أنها دس��تور اإلنس��ان على 
األرض، بينما ثمة كثير من األفكار واألنماط 
الفكري��ة اإليجابي��ة أو لنق��ل المتوازنة التي 

يمكننا تبنيها لننعم بأسلوب حياة أفضل.

»قال تجار قال«!!

يق��ال عند االمتحان يكرم المرء أو يهان، حكمٌة 
بالغ��ة، خاصة وق��ت المصائ��ب والمحن، حيث 
تظهر المعادن الحقيقية وما في داخل النفوس 
وق��ت ال يكون أمام الن��اس خي��اران فقط، إما 

أبيض وإما أسود.
كذل��ك ه��ي ه��ذه المرحل��ة الت��ي نم��ر فيها، 
ابتاء ومحن، مرحلة كان��ت كاالمتحان للجميع 
دون اس��تثناء، من قيادة ن��زواًل ألصغر فرد في 
المجتمع، وعلى حجم ومكانة كل شخص يكون 

حجم امتحانه وصعوبة قراره.
في��روس كورونا وضع فئ��ة التجار ف��ي مملكة 
البحرين في اختبار حقيقي، ولألس��ف وكما كان 
متوقعًا فشل جلهم من أول سؤال وموقف، تجار، 
وقت المحنة لم تجد لهم أي صوت أو موقف في 

دعم الدولة أو المبادرة بفعل أو مادة. 
بل على العكس يظهر هؤالء على ش��كل ذئاب 
بشرية في استغال الظروف وخوف الناس، فتجد 
هذا يرفع س��عره واآلخر يقل��ل الكمية، والحجة 
دائمًا بأن الطلب زائد!! طبعًا أنتم التجار  ونحن 
فئة الش��عب ال نفهم في التج��ارة وال قوانينها، 
وم��ن أحده��ا قان��ون الع��رض والطل��ب الذي 
يتش��دق به التج��ار، »زيادة الطل��ب تؤدي إلى 
زيادة الس��عر« نظرية في عل��م االقتصاد، لكن 
من وضعه��ا؟ أليس أصحاب التجارة أنفس��هم 
»طبع��ًا الكبار جدًا« تلك نظري��ة، أما الواقع أن 
حال ارتفاع الطلب على سلعة معينة يرفع التاجر 
الس��عر، لعلمه أن المس��تهلك مضط��ر نتيجة 
الظ��روف البيئية الت��ي يمر به��ا، فليس هناك 
س��لعة تقوم في الصباح الباك��ر وتقول »ارتفع 
س��عري اليوم« من تلقاء نفس��ها، هناك أناس 

ترفع األسعار. 

هؤالء هم من يس��تغل ظروف الناس والوطن، 
فم��ا يهمه��م ه��و الربح فق��ط. ف��إن كنتم ال 
ترغب��ون ف��ي تقديم ما لديكم فذلك ش��أنكم، 
وفي نف��س الوقت ال تس��تغلوا ظ��روف الناس 

بحجة زيادة الطلب.
وحتى فئ��ة البن��وك التي أوقفت األقس��اط ثم 
خرج��ت بتصري��ح رن��ان بأنه��ا تثمن وتش��كر 
وتقدر موقف الحكوم��ة، كانت ملتزمة الصمت 
في البداية، ول��وال قرار المصرف المركزي الذي 
ألزمه��ا وأرغمه��ا لما كانت لتتنازل عن قس��ط 

واحد.
لألس��ف وجدناها م��رارًا عل��ى مدى الس��نوات 
الماضي��ة، تجار وش��ركات كبرى وأس��ماء رنانة 
كان��ت تتواج��د في بط��والت رياضي��ة وترعى 
حف��ات ومهرجان��ات لي��س حب��ًا ف��ي الوطن 
والناس، بل بس��بب رعاية أحد كبار القوم لهذا 

الحدث. 
تحي��ة أوجهها إلى مجموع��ة »اللولو« التجارية 
والتي تكفل��ت باس��تئجار طائ��رة تجارية حتى 
تضمن اس��تمرار الس��لع في األس��واق دون أن 
يتأث��ر المواطن والمقيم ويحس بأي تغيير، في 
ظروف تعطل الش��حن على مس��توى المنطقة. 
أمث��ال هؤالء التج��ار وإن كانوا غي��ر بحرينيين، 
ما يفعلونه ه��و عرفان منهم لهذه الباد، على 

عكس بعض االستغاليين، »قال تجار قال«.
األبناء مهما عظم شأنهم يبقون صاغرين أمام 
أمهم، كذل��ك الوطن، ه��و أم الجميع، وخدمة 
الوط��ن ش��رف، واإلنس��ان المح��ب لوطن��ه ال 
ينتظر أم��رًا أو توجيهًا حتى يقوم بدور إيجابٍي، 
بل يبادر من تلقاء نفس��ه، فكلنا مدينون لهذا 

الوطن ومهما فعلنا لن نرد أفضاله علينا.
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عندم��ا يتع��رى نظ��ام سياس��ي م��ن 
أخالقي��ات العالق��ات الدولي��ة وتكون 
مهامه مقتصرة عل��ى حبك المؤامرات 
ضد األشقاء بشكل مستفز فإنه بذلك ال 
يراعي اإلنسانية في تعامله مع شعوب 
المنطقة في ظ��ل األزمة التي تكافحها 
دول العالم النتش��ار في��روس كورونا، 
والدوح��ة قد ضربت كل مبادئ حس��ن 
الج��وار والبروتوك��والت الدولية عرض 
الحائط واستغلت هذه الحالة التي يمر 
بها العالم للتآمر على مملكة البحرين.

لألس��ف النظام القطري قد استفز جباًل 
واقفًا ال ي��رى صغار العقول والتي تقوم 
بين الحين واآلخر بالتآمر على البحرين 

م��ن أج��ل ه��ز أركان الدول��ة وض��رب 
اقتصادها عبر األعوان التابعين إليران 

في البالد.
إن المب��ادئ التي تعم��ل عليها الدوحة 
هي مبادئ مبنية على نوايا الش��ر وزرع 
الفتن بالمنطقة، وتلك المبادئ ال تتفق 
تمامًا مع االتجاه العام لدول العالم في 
التكات��ف والتعاض��د من أج��ل مكافحة 
انتش��ار في��روس كورونا، فاس��تغاللها 
لهذا الملف اإلنساني البحت وتسييسه 
لتحقي��ق أهدافها في المنطقة وتهديد 
األرواح البشرية هو عمل دنيء وال يأتي 
إال م��ن نظام قد بطش في األرض من 

دون أي اعتبار للجار وال لنفسه.

وبالحديث عن الحادثة أو المؤامرة التي 
أحبكها النظ��ام القطري وقد كش��فها 
وفضحه��ا الموقف البحرين��ي الصارم، 
فقد ق��ام النظ��ام القط��ري بجلب 31 
مواطنًا بحرينيًا من مش��هد وقد فشلت 
جهودهم في نقلهم إلى مطار مسقط 
الدولي، في الوقت الذي تقوم البحرين 
المواطني��ن  بتنفي��ذ خطته��ا إلج��الء 
بإي��ران وف��ق المعايي��ر والممارس��ات 
الطبي��ة المعتمدة، حي��ث كان الهدف 
واض��ح للنظام القطري هو نش��ر الوباء 
على مس��توى أكبر في مملكة البحرين 
من خالل رحل��ة اعتيادي��ة غير مجهزة 

الستقبال مثل هذه الحاالت.

إال أن اللفت��ة اإلنس��انية الت��ي قام��ت 
به��ا المملك��ة في ه��ذا المل��ف بأنها 
س��تتكفل بنقل مواطنيها ومن دون أن 
يكون للدوحة دور ف��ي هذا الجانب قد 
أحرقت جميع أوراقهم، وبعد أن كشفت 
مؤامراته��م فقد لجؤوا إل��ى النباح في 
قنوات الدجل والفبركة وفي مقدمتهم 

قناة الخزي والعار »الجزيرة«.
الرس��الة التي ن��ود أن نوجهها للنظام 
القط��ري ه��ي أن البحري��ن باقية رغم 
أنفكم ولن تنالوا منها شبرًا واحدًا، فقد 
تآمرت عليها قبلكم دول عظمى وكبرى 
وبإمكانيات أعل��ى إال أنها عصيت على 
أن تكون تابعة لها، فهي تتمتع بكامل 
حقوقها الس��يادية وباحت��رام المجتمع 
الدولي الذي يرى المبادئ السامية التي 
تنتهجها وه��ي نموذج ح��ي للتعايش 

والتآخي بين أطياف المجتمع.

خالص��ة الق��ول، إن ما قام ب��ه النظام 
القط��ري يجب أن ال يمر م��رور الكرام، 
فعلى المؤسسات الدولية وفي مقدمتها 
منظم��ة الصحة العالمية أن تس��تخدم 
أدواتها في محاسبة مثل هذه األنظمة 
التي ته��دد األمن والس��لم الدوليين، 
التصرف��ات  ه��ذه  ع��ن  الصم��ت  وأن 
الصبيانية لهذا النظام سيكون مصيره 
الزوال ف��ي نهاية المط��اف، ونحن في 
مملك��ة البحرين كش��عب وقيادة نقف 
صفًا واحدًا ال يتج��زأ ضد كل من يتآمر 
أو يخط��ط لنا، ألننا ش��عب واٍع ومدرك 
بأنن��ا منذ قدي��م الزمان مس��تهدفون 
من الغرب والش��رق، وأن الزمان مهما 
تغير فإن البحرين ل��ن تتغير ألنها رمز 
مشرق في التكاتف والتالحم بين جميع 
مكونات��ه م��ن دون اعتب��ار لمذهب أو 

عرق.
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إن فهم خطورة 
األنظمة الفكرية التي 

تعمل بها عقولنا 
بل وتدار من خاللها 

يجعلنا نراجع أنفسنا 
مليًا في إمكانية 

مراجعتها متجاوزين 
في بعض األحيان 
بعض المعتقدات 
االجتماعية البالية

نفخر بالبحرين بالدنا 
وندعو المجتمع 

بشكل دائم ليكون 
الرقم الصعب في 

معادلة مواجهة أي 
خطر يحيق بأرضنا 

الغالية من خالل 
إيجابيته في التعامل 
مع إجراءات الحكومة 

ومن خالل االلتصاق 
أكثر ببالده

هؤالء األعداء 
أزعجهم الثبات 

والعمل الجاد 
والسيطرة بكل اقتدار 

على الوباء حتى 
اآلن فثارت ثائرتهم 
واشتعلت غيرتهم 

وطفح حقدهم الذي 
مهما حاولوا إخفاءه 

يتغلب عليهم 
ويفضحهم

األبناء مهما عظم 
شأنهم يبقون 

صاغرين أمام أمهم 
كذلك الوطن هو 

أم الجميع وخدمة 
الوطن شرف واإلنسان 

المحب لوطنه ال 
ينتظر أمرًا أو توجيهًا 

حتى يقوم بدور 
إيجابٍي

األمور في الظروف غير العادية ال يمكن أن تكون 
في يد حكومة بعينها فنقل العالقين من 

مواطني أي بالد إلى وطنهم مسألة مرتبطة 
بظروف العديد من الدول ومرتهنة بأحكامها

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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ما قام به النظام القطري يجب أن ال يمر مرور الكرام 
فعلى المؤسسات الدولية وفي مقدمتها منظمة 
الصحة العالمية أن تستخدم أدواتها في محاسبة 

مثل هذه األنظمة التي تهدد األمن والسلم الدوليين

تسييس موضوع 
العالقين في إيران

تصوير موض��وع المواطنين البحرينيين العالقين في إي��ران على أنه الوحيد في 
العال��م ال��ذي لم يحل بعد مبالغة وتس��ييس في غير محله، فهن��اك عالقون من 
العديد من الدول في العديد من الدول األخرى ال يزالون يعانون من مشكلة عدم 
التمك��ن من عودتهم إلى بلدانهم وال تزال بلدانه��م غير متمكنة من إعادتهم 
ألس��باب مختلفة. وتصوير الموضوع على أن هؤالء ه��م الوحيدون العالقون في 
دولة أخرى يصب في االتجاه نفسه، فهناك مواطنون بحرينيون عالقون في دول 
أخرى كانوا قد زاروها من أجل العالج أو غير ذلك وال يس��تطيعون العودة بس��بب 

إغالق تلك الدول لمطاراتها. 
اس��تغالل هذا الظرف سياس��يًا أمر غير مقب��ول على اإلطالق، ويكف��ي للرد على 
مسيس��يه الق��ول بأنه من غي��ر المنطقي أن تعم��د الحكومة إل��ى إعادة بعض 
العالقي��ن وتترك الباقي��ن، فال فرق بين أولئ��ك وهؤالء. الحكوم��ة رتبت لعودة 
ع��دد منهم ووفرت له��م كل الظروف التي ينبغي توفيره��ا للقادمين من البالد 
الموبوءة وال يمكن منطقيًا وإنس��انيًا ووطنيًا أن تترك الباقين، وال تفس��ير لهذا 
سوى أن ظروفًا خارجة عن إرادتها تمنعها من استكمال العمل الذي ال بد أن يتم. 
الظروف الطارئة التي تس��بب فيها فيروس كورونا المستجد )كوفيد 19( أربكت 
العال��م وفرضت أمورًا لم تكن في الحس��بان. فالمواطن��ون الذين كانوا يزورون 
إيران قبل الفيروس كانوا يعودون بش��كل طبيعي وال يتم س��ؤالهم عن أس��باب 
زيارته��م له��ا وال ينظ��ر حتى في موض��وع عدم قي��ام الس��لطات اإليرانية ختم 
جوازاته��م في الدخ��ول والخروج، وهذا األمر اس��تمر إلى ما قب��ل حصول األزمة 
بيوم واحد بل ربما بس��اعات قليلة. حصل��ت الظروف الطارئة فكان من الطبيعي 
أن يعل��ق المتواجدون هناك ويعل��ق كل من كان خارج ب��الده ويعلق بحرينيون 
آخ��رون في بلدان أخرى عديدة، وكان م��ن الطبيعي أيضًا أن تبحث الحكومة في 
الطرق المناس��بة إلعادتهم، وقد باشرت بالفعل في ترتيب عودة عدد منهم. أما 
م��ا حصل بعد ذلك فهو أن أمورًا اس��تجدت وظروف��ًا حكمت صعبت من موضوع 
نقله��م إلى البحري��ن، وألن الحكومة لم تقل إنها لن تعمل عل��ى إعادة الباقين 
لذا فإن كل ما يقال حاليًا عن هذا األمر يدخل في باب اس��تغالل الظرف وتوظيفه 
سياس��يًا، بل إن األمر وصل حد أن يصرح مسؤول إيراني بأن إيران على استعداد 
لنقل البقية إلى البحرين مباش��رة! وهو تصريح سياس��ي بحت، حيث األولى منه 
هو مس��اعدة العالقين بتوفير الظروف المعيشية المناسبة لهم حيث يتواجدون 

واعتبارهم ضيوفًا بدل طردهم من الفنادق بحجج مختلفة. 
ألن الظ��روف تحكم ل��ذا من الطبيع��ي أن يحصل تأخير في ع��ودة العالقين في 
إيران وفي غيرها من البلدان، وألن البعض يس��تغل مثل هذه الظروف ليس��تفيد 
منها بش��كل أو بآخر ل��ذا من الطبيعي أن تتصعب األم��ور ويحدث مثل ذلك. لو 
أن الظ��روف لم تكن كهذه الظروف لم��ا حصل كل الذي يحصل حاليًا، وال يمكن 
لعاق��ل أن يقبل ما يس��عى البعض لترويج��ه عن الحكومة وأنه��ا مقصرة أو غير 

مبالية أو تعمد إلى االستفادة من الظروف الطارئة. 
األم��ور في الظروف غير العادية ال يمكن أن تكون ف��ي يد حكومة بعينها، فنقل 
العالقين م��ن مواطني أي بالد إلى وطنهم مس��ألة مرتبطة بظروف العديد من 
الدول ومرتهنة بأحكامها، وهذا يعني أنه ال يمكن لحكومة البالد التي تريد نقل 
مواطنيها وإنهاء مش��كلتهم أن تتصرف وحدها، وإال كان سهاًل إعادة كل الدول 

العالقين من مواطنيها ومن دون تأخير. 
في الظروف غي��ر العادية تحصل أمور غير معتاد عليها، هذه األمور تزداد تعقيدًا 

في ظروف انتشار وباء خطير كهذا الوباء.

 اإلرهاب »الكوروني«
القطري.. إلى متى؟!

حكومة مسؤولة.. 
ومجتمع واٍع

الصحاف��ة وما يكتبه كتاب الرأي جزء أصيل من فريق البحرين المتش��عب بأفرعه، 
والعامل بجد ألجل مجابهة تفش��ي فيروس كورونا. وعليه فإن اإليجابي دائمًا هو 
م��ا نلقاه م��ن ردود فعل من قبل الحكومة الموقرة، من خ��الل التفاعل مع ما يثار 

إليصال نبض الشارع، وكشف األمور التي تحتاج إلى تحركات جادة لمعالجتها. 
أثرنا مس��ألة عودة البحرينيين من الخارج وكي��ف أن البحرين تقوم بجهود جبارة 
لضم��ان س��المة كل بحريني، هو في مقام أول مواطن غاٍل عليها، وأثرنا مس��ألة 
غالء األسعار، وهي من األمور التي ظهرت بقوة بعد قرار إغالق المحالت والمطاعم 

والمجمعات لمنع التجمعات فيها. 
صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء حفظه اهلل، 
وكعادت��ه في متابعته الدائمة لكافة األمور صرح باألمس بما يثلج صدور الجميع، 
خاصة العوائل التي تنتظر عودة أبنائها من الخارج، فقال األمير خليفة: »ال يرضي 
الحكومة أبدًا أن يواجه أبناؤها أية ظروف صعبة أو مخاطر، وعين الحكومة تسهر 
على راحة وس��المة كل مواطن أينما حل، ولن يهدأ لنا بال حتى إجالء آخر مواطن 

بحريني في الخارج وعودته إلى أحضان وطنه وأسرته سالمًا معافى«. 
وش��هدنا باألمس امتدادًا لتحركات الحكومة وفريق البحرين في هذا الجانب، من 
خالل لقاء وفد الحكومة بوفد من الس��لطة التشريعية، حيث تم اإلعالن عن خطة 

اإلجالء، وأن 18 طائرة سيتم تسييرها لعودة البحرينيين الراغبين في العودة. 
هذا الملف نعرف تفاصيله تمامًا في البحرين، نعرف كيف أن الحكومة تبذل جهودًا 
كبيرة لتحقيق عودة مواطنيها وضمان س��المتهم وس��المة األطقم العاملة على 
هذا األمر، وضمان االس��تعدادية والجاهزية الحتوائهم، وهي مس��ألة تتميز فيها 
جهود البحرين من خالل التعامل مع التداعيات المختلفة لملف تفش��ي الفيروس، 

بحيث يكون تعاماًل مسؤواًل يحفظ سالمة المجتمع وأهله. 
في مقابل ذلك، من س��يتأثر بما ينعق به كارهو الوطن فهو يضيع وقته، فهؤالء 
التاريخ وثق عليهم مس��اعي مس��تميتة الس��تهداف البحري��ن ونظامها، ولضرب 
وحدة أهلها، ويعلم كثيرون من وراءهم وما هي أجنداتهم ومن »يصرف« عليهم 

وعلى معيشتهم في الخارج. 
ف��ي مل��ف الغذاء، وما تم اإلش��ارة إليه من رفع لألس��عار، فقد وج��ه األمير خليفة 
بتكثيف حمالت التفتيش والرقابة ومحاربة االحتكار، وإلى زيادة المخزون الغذائي 

واستقرار األسعار، بما ال يضر الناس، ويوفر لهم األمن الغذائي. 
فالشكر بالتالي موصول لحكومة رئيسها يتابع أمورها بحرص، ويتتبع رؤى الناس 
وآهاتهم ويس��عى لحلها، فال أغلى م��ن المواطن البحريني عند حكومته، والتاريخ 
يش��هد، ويكفي القول بأن البحرين ضمنت لشعبها األمن واالستقرار، هذا العامل 

الذي رأينا تداعياته الخطيرة حينما ضاع من بلدان عديدة. 
ه��ذه الجه��ود المباركة تس��ير بخطى واثق��ة، ووصلنا لمرحلة متقدم��ة جدًا من 
التعام��ل الواعي الجاد م��ع ظاهرة الفيروس الوبائي ه��ذا، فجهود فريق البحرين 
بقيادة صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد منذ أسابيع أوصلتنا لمرحلة 
نق��ف فيها على أرضية صلبة، قوامها الثقة بإج��راءات الحكومة، وما تقوم به من 
تدابي��ر، وما تمضي في��ه من جهود في إط��ار التصدي للم��رض وحماية الناس، 

والقيام بمعالجتهم. 
نجح��ت حكوم��ة البحرين في إب��راز »الوع��ي المتق��دم« الموجود لدى الش��عب 
البحريني، وهذا مالحظ تمامًا من خالل الممارس��ات التي يتمثل بها غالبية أفراد 
المجتم��ع، وكي��ف أننا ال نحتاج اليوم لحم��الت تركز على دعوة الن��اس للبقاء في 
المنزل، بقدر ما نحتاج إلبراز الممارسات الجميلة التي يشهدها من مجتمعنا، من 
الت��زام وانتظام، من احترام للقوانين، وتطبيق لإلرش��ادات، وال ينتقص من ذلك 

أية إخالالت ضئيلة الحجم من عناصر قليلة مازالت لم تستوعب خطورة الوضع. 
المجتمع البحريني »واع« وهلل الحمد، وجهود الحكومة تكش��ف عن حجم تحملها 
المسؤولية بش��كل يفرض االحترام والتقدير والش��كر واالمتنان لصاحبي السمو 
األمير خليفة بن س��لمان واألمير س��لمان بن حمد، وكل من يعمل تحتهما وينفذ 

خطوات خطتنا الوطنية لمواجهة هذا الخطر. 
نفخ��ر بالبحري��ن بالدنا، وندعو المجتمع بش��كل دائم ليك��ون الرقم الصعب في 
معادل��ة مواجهة أي خطر يحيق بأرضن��ا الغالية، من خ��الل إيجابيته في التعامل 
مع إج��راءات الحكومة، ومن خالل االلتصاق أكثر ببالده، ففي وقت األزمات يظهر 

بجالء »معدن الوطنيين المخلصين«. 
دعواتنا للمولى عز وجل بأن يحفظ البحرين، ويجنبها شرّ الكارهين وكيدهم.
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من الصعب تغطية 
الشمس بمنخال

نجاح ولي العهد سمو األمير سلمان بن حمد آل خليفة في التعامل مع 
وباء عالمي، واإلش��ادة الدولية بالبحري��ن و ضرب األمثال بقيادة ولي 
العهد لألزمة، ش��يء مشرف ومفخرة ال للبحرين فقط بل للعرب كافة، 

لكنه ليس كذلك - مع األسف � للشقيقة قطر.
إذ إن تلك اإلشادة تزامنت مع ضغط دولي حقيقي على النظام القطري 
وانتقاد ح��اد لطريقة تعاطيه مع هذا الوباء، مما أثار حفيظته بش��كل 
كبي��ر، ولم يتمكن من كبح جماح غضبه وغيرته، ومع األس��ف لم يرعَ 
ال الظ��رف الدولي وال المعاناة اإلنس��انية وال األخوة وال الجيرة، فتبنى 
»حملة ممنهجة« مع مجموعة كانت تلفظ أنفاس��ها األخيرة في لبنان 
ولن��دن )ببخ( بع��ض الدوالرات لها م��ن أجل القي��ام بحملة ممنهجة 
هزيل��ة وضعيفة ب��ل ومضحكة لإليهام بأن هن��اك حملة )دولية( ضد 
البحري��ن، فكان��ت اللعبة مكش��وفة ومفضوحة، خاص��ة حين تحريك 
الطي��ران القطري للذهاب إلي��ران خصيصًا وهو ال��ذي توقف منذ 25 
فبراي��ر بس��بب الكورونا. ولك��ن تحركت الطائرات لجل��ب البحرينيين 

الستغاللهم في تلك الحملة الممنهجة. 
كثي��رة هي األمثلة التي تتكل��م عن غباء الذي يخل��ط نفس المقادير 
بحذافيره��ا، ويتوقع أن يأكل طبخة ثانية أو يأتيه طعم مختلف في كل 
مرة، أو يس��ير في نفس الطريق أكثر من مرة ويعتقد في كل مرة أنه 
س��يصل لنتيجة مختلفة، ليتكم صرفتم أموالك��م على جماعة جديدة 

ربما تكون لديها أفكار جديدة. 
اجتمع��ت »مجموعة لن��دن« عبر البي بي س��ي، وعبر حس��ابات تغرد 
باللغة اإلنجليزية، مع »مجموعة إيران«، وتحركت قطر للمس��اندة عبر 
قن��اة الجزيرة والطي��ران القطري لقيادة الحملة إنم��ا بنفس الطريقة 
واألس��لوب المعروفين وه��و فتح ملف وتحريك ع��دة منصات عليه أي 
نف��س المقادي��ر إليهامنا بأن هن��اك حملة )دولية( عل��ى البحرين.... 

يالغبائكم ويالغباء من صدقكم.
ع��ن أي ضغوط )دولية( تتحدثون، وجميع من ق��ام بالحملة مجموعة 
أف��راد يعدون عل��ى أصابع اليد الواح��دة لهم غرفة عملي��ات مركزية 
واح��دة، هم م��ن يحركون أش��خاصًا عن طريق عالقاتهم الش��خصية 
لع��رض فيلم على هذه القن��اة، وإجراء لقاء تلفزيون��ي على قناة ثانية 
في ذات التوقيت، وتحريك عدة منصات إعالمية وتواصلية فتحت لهم 
خصصي��ًا تكتب باللغ��ة اإلنجليزية إليهامنا بأن هن��اك ضغطًا )دوليًا( 

على البحرين... )من صجكم؟ من حولكم احين؟(
أمريكا مثاًل؟ أم بريطانيا؟ أم فرنسا؟ أم ألمانيا؟ أم السويد؟ أم الدنمارك؟ 
أم إس��بانيا؟ أم إيطاليا؟ وهي جميعها غارق��ة اليوم بالوباء ال حول وال 
ق��وة إال ب��اهلل، ويضرب بعضهم بعض��ًا، ويتفكك اتحاده��م وحالتهم 
حال��ة.. واألهم أنهم جميعهم فقدوا أداة ابتزازهم بعد أن كش��فتهم 
الكورونا فسقطوا سقوطًا مدويًا في امتحان الحقوق اإلنسانية، وبدؤوا 

يتالومون، وبدأت شعوبهم تجلدهم.. )العالم ويييييين وانتوا وين؟(
ويأتي��ك م��ن يق��ول إن هناك تح��ركًا دوليًا ف��ي األم��م المتحدة ضد 
البحري��ن. عن أي ضغ��وط )دولية( تتحدثون؟ نفس األس��لوب ونفس 
الالعبين وبتوقيت ممنهج وتتوقعون نتيجة مختلفة؟ ومتى؟ والبحرين 
كلها تلتف بعضها حول بعض، والبحرين كلها تش��يد بأداء حكومتها، 
والبحري��ن كله��ا تعيد اللحم��ة الوطنية، وتس��ترجع حالته��ا الصحية 
الس��ليمة، اآلن تريدون أن تخلقوا فتنة وتش��وهوا س��معة البحرين؟.. 

معصي.

الخالصة:
صع��ب صعب ج��دًا أن تصلوا لما وصلت له البحري��ن، صعب أن تلموا 
بالموضوع كما ألم به »بوعيس��ى« حفظه اهلل، وليتكم نافستموه في 
تقدي��م األفضل، لكنا فرحنا لكم، وش��هدنا على نجاحاتكم، فهذا طبع 
أه��ل البحرين دوم��ًا، طيبة وكرام��ة وعزة نفس وإيث��ار وتبقون أهلنا 
وإخوانن��ا، ولكنكم مع األس��ف حين عجزتم، كل ال��ذي قدرتم عليه هو 

محاولة تغطية الشمس بمنخال!!

 »كورونا« يلغي احتفال أكبر 
معمر في العالم بعيد ميالده الـ112

تس��بب انتش��ار فيروس كورونا الجديد في إلغاء حفل عيد ميالد أكبر 
معمر في العالم، حيث كان من المقرر أن يحتفل بعامه ال�112.

وفاة 389 وإصابة 52547 بفيروس كورونا في ألمانيا
وذكرت ش��بكة »إن بي س��ي« األمريكية أن المعم��ر اإلنجليزي بوب 
ويت��ون، من هامبش��اير، كان من المفت��رض أن يحتفل بعيد ميالده 
األحد. وقال ويتون، الذي شهد أيضًا جائحة اإلنفلونزا اإلسبانية التي 

اجتاحت العالم عام 1918، عندما كان يبلغ من العمر 10 سنوات، إن 
إلغاء احتفاالته »خسارة فادحة«. 

وأضاف في مقابلة مع الش��بكة، السبت: »كل شيء تم إلغاؤه، ال زوار 
وال احتف��االت«. وكانت وزارة الصحة البريطانية أعلنت، الس��بت، أن 
ع��دد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في البالد ارتفع بعدد 260 

حالة وفاة في يوم واحد ليصل إلى 1019.

ماذا يحدث لو تأخرت عن موعد نومك؟
كش��فت دراسة حديثة أن التأخر 30 دقيقة عن 
موع��د النوم المعت��اد قد يكون س��يئًا للصحة 
بش��كل ال يص��دق. ووج��دت دراس��ة لع��ادات 
النوم بي��ن الطالب أن أولئ��ك الذين يذهبون 
إلى الف��راش حتى وقت متأخ��ر قلياًل عن وقت 
نومهم المعتاد كان لديهم معدل ضربات قلب 
في الراحة أعلى بكثير في الليل، والذي اس��تمر 
حتى اليوم التالي. وكانت هذه النتائج صحيحة 

حتى لو حصل الش��خص على القدر نفس��ه من 
النوم كالمعتاد.

ونظر العلماء ف��ي جامعة نوتردام في الواليات 
المتحدة في بيانات المش��اركين الذين تأخروا 
فترة ساعة واحدة في المتوسط عن   وقت النوم 
 Fitbit المعت��اد، والتي ت��م أخذها من أجه��زة
الت��ي وقع ارتداؤها على مدى أربع س��نوات من 

قبل المشاركين خالل 255736 جلسة نوم.

الطقس المتوقع لمملكة البحرين
إداصرة الصرصاد الجوية
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الطقس المتوقع للثلةثة أيام القادمة  

الخميس الصربعاء الثلةثاء
29º 21º 28º 20º 28º 19º

 إلى10جنوبية شرقية بوجه عام من 
 عقدة.15

 إلى5شمالية غربية بوجه عام من 
 عقدة15 إلى 10 عقد وتصل من 10

أحيانا وتتحول إلى جنوبية شرقية في
وقت لحق من النهار.

 إلى5شمالية غربية بوجه عام من 
 عقدة15 إلى 10 عقد وتصل من 10

أحيانا.

الطقس لهذا اليوم
الةثنين

30/03/2020

28º 19º
الطقس

معتدل مع بعض السحب.

الرياح
 عقدة وتصل15 إلى 10شمالية غربية من 

 عقدة أحيانا خلل النهار.22 إلى 17من 

صتحذير
ل يوجد.

درجات الحرارة "الشرق الوسط"

16 KT16 KT

18 KT18 KT

20 KT20 KT

22 KT22 KT

صنعاء
22º 12º

عمان
19º 9º

الدوحة
26º 21º

أبوظبي
24º 23º

بيرو ت
18º 14º

مسقط
29º 22º

القاهرة
29º 16º

بغداد
23º 11º

الكويت
26º 19º

05:30ص شروق الشمس

05:54م غروب الشمس

09:16ص بزوغ القمر

11:13م أفول القمر

08:48ص أعلى مد ≈⇑

02:44م أدنى جزصر ≈⇓

المنامة

الرياض
27º 15º

من قدم إلى قدمين قرب السواحل،
 أقدام في عرض5 إلى 3ومن 

البحر.

 اصرصتفاع الموج

 »سلمان بن عيسى«.. 
ثالث أحفاد ولي العهد

رزق س��مو الش��يخ عيس��ى بن س��لمان بن حمد آل خليفة، نجل صاحب الس��مو 
الملكي األمير س��لمان بن حمد آل خليف��ة ولي العهد نائب القائد األعلى النائب 

األول لرئيس مجلس الوزراء، أمس بمولوده الثالث »سلمان«.
وبهذه المناسبة، رفع مواطنون أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام جاللة 
الملك المفدى وإلى سمو ولي العهد وإلى سمو الشيخ عيسى بن سلمان، داعين 

المولى عز وجل أن يحفظ المولود الجديد بوافر الصحة والعافية.
الجدير بالذكر أن االبن البكر لسمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة 

يحمل اسم جاللة الملك »حمد«، واالبن الثاني هو »عبداهلل«.

هل ستتعافى طبقة 
األوزون كليًا بـ2060؟

تفش��ي  أزم��ة  العال��م  يواج��ه  وق��ت  ف��ي 
كورونا)كوفي��د 19( وس��ط تدابير مش��ددة 
م��ن ع��زل مدن ووق��ف ل��كل األنش��طة برًا 
وبحرًا وجوًا، أظهرت دراس��ة حديثة أن طبقة 
األوزون فوق الق��ارة القطبية الجنوبية بدأت 

في التعافي والتئام الثقب.
وظهر تعاف��ي األوزون في التغي��رات الجوية 
حيث تدفق الهواء فوق س��طح األرض مسببًا 
الرياح التي تش��هدها بعض البل��دان حاليًا، 

.»newscientist« بحسب ما نشر موقع
وأوضحت الدراسة بأن طبقة األوزون مستمرة 
في التعافي ولديها قدرة على التعافي بشكل 
كام��ل. وبحس��ب ورق��ة علمية، نش��رت في 
مجل��ة Nature العلمي��ة، ظهرت عالمة على 
نجاح ن��ادر في عكس الض��رر البيئي، وتبين 
أن العمل العالمي المنس��ق يمكن أن يحدث 

فارقًا.
ومعل��وم أن طبقة األوزون ه��ي درع واٍق في 
الغالف الجوي الطبقي لألرض والتي تمتص 
معظم األش��عة فوق البنفس��جية التي تصل 
إلينا من الش��مس، ومن دونه��ا، يكون من 
المس��تحيل تقريبًا ألي ش��يء أن يعيش على 

هذا الكوكب.
فقد قامت أنتارا بانيرجي في جامعة كولورادو 
بول��در وزمالؤه��ا، باس��تخدام البيانات من 
عمليات رصد األقمار الصناعية بعمل محاكاة 
ألنم��اط الري��اح المتغيرة المتعلق��ة بطبقة 
األوزون، واتضح لها من خالل تلك المحاكاة 

استعادة طبقة األوزون شفاءها.
وتق��ول مؤلف��ة الدراس��ة، وهي زمي��ل زائر 
للمعه��د التعاوني ألبح��اث العل��وم البيئية 
بول��در  كول��ورادو  جامع��ة  ف��ي   )CIRES(
األمريكي��ة: »وجدن��ا عالم��ات عل��ى تغيرات 
مناخي��ة في نصف الك��رة الجنوبي، وتحديدًا 

في أنماط دوران الهواء«.
وأوضح��ت بانرج��ي أن »التي��ار النف��اث في 
نصف الك��رة الجنوبي كان يتح��ول تدريجيًا 
نح��و القطب الجنوبي في العقود األخيرة من 

القرن العشرين بسبب استنفاد األوزون«.
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تجربة كويتية رائدة... 29 مليون دينار لمكافحة “كورونا”

حملة “فزعة 
الكويت” 

جمعت 9.1 
ماليين دينار 
في 16 ساعة

يشير عداد الصفحة اإللكترونية لموقع صندوق 
كــورونــا  فــيــروس  انــتــشــار  مــواجــهــة  مساهمات 
إلى  الكويت  ــة  دول فــي   )19 )كوفيد  المستجد 
الصندوق  ــى  إل الــتــي وصــلــت  الــتــبــرعــات  حجم 
حتى الساعة السادسة من مساء أمس إلى ما 
يزيد على 29 مليون دينار، وهو مبلغ تم جمعه 
في أقل من أسبوع. ومنذ أن أعلن رئيس مركز 
الحكومة  بــاســم  الــنــاطــق  الحكومي  الــتــواصــل 
الكويتية طارق المرزم األربعاء 24 مارس 2020 

النقدية  المساهمات  لتلقي  صندوق  إنشاء  عن 
مــن الــمــؤســســات والــشــركــات واألفــــــراد لدعم 
انتشار  تداعيات  مواجهة  في  الحكومة  جهود 
“الضخمة  المبادرات  انطلقت  الفيروس،  عدوى 
في  رائـــدة  كويتية  تجربة  لتصيغ  بالماليين”، 
قدم  المتبرعين،  طليعة  وفــي  الــدولــة.  تكاتف 
الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية العربية 
تاله  دينار،  ماليين   10 بقيمة  المساهمات  أول 
 3 بـ  متبرًعا  المرزوق  خالد  فــواز  األعمال  رجل 

)٠٣(ماليين و940 ألف دينار.

وجــــه رئـــيـــس الــــــــوزراء صــاحــب 
خليفة  ــر  ــيـ األمـ الــمــلــكــي  ــســمــو  ال
حصر  إلــى  خليفة  آل  سلمان  بــن 
ــالــخــارج  الــطــلــبــة الــبــحــريــنــيــيــن ب
نفقة  أو  نفقتهم  على  الــدارســيــن 
ووجه  إلجالئهم،  تمهيدا  الــدولــة 
ووزارة  الخارجية  وزارة  سموه 
التنسيق  ــى  إل والتعليم  التربية 
إجــالء  خطة  لوضع  بينهما  فيما 
سريعة إلجالء الطلبة البحرينيين 
ــارج وضــمــان  الــعــالــقــيــن فـــي الـــخـ
عــودتــهــم إلــى الــوطــن فــي أســرع 
عليهم  مخاطر  أية  لتفادي  وقت 
فال  الكورونا،  وباء  تفشي  بسبب 
يواجه  أن  أبــدًا  الحكومة  يرضي 

أبــنــاؤهــا أيـــة ظــــروف صــعــبــة أو 
تسهر  الحكومة  وعــيــن  مــخــاطــر، 
على راحــة وســالمــة كــل مواطن 
أينما حل، ولن يهدأ لنا بال حتى 
آخــر مواطن بحريني في  إجــالء 
ــه إلـــى أحــضــان  ــودتـ ــارج وعـ ــخـ الـ

وطنه وأسرته سالمًا معافى.
 من جهة أخرى، فقد وجه صاحب 
الــســمــو الــمــلــكــي رئــيــس الــــوزراء 

التفتيش  حــمــالت  تــكــثــيــف  إلـــى 
والرقابة لضبط األسعار ومكافحة 
الممارسات االحتكارية والتصدي 
ــمــحــاوالت اســتــغــالل  بــكــل حـــزم ل
الــمــواطــنــيــن بــالــتــالعــب بــاألســعــار 
الرئيسية  السلع  أسعار  وبخاصة 
الوقائية  ــراءات  ــ اإلجـ باستغالل 
ــة الـــتـــي تــتــخــذهــا  ــ ــرازيـ ــ ــتـ ــ واالحـ
الحكومة الحتواء انتشار فيروس 

سموه  وكلف  المستجد،  كورونا 
والـــتـــجـــارة  الــصــنــاعــة  وزارة 
ــــك، مــوجــهــًا  ــذل ــ والـــســـيـــاحـــة ب
ــه  ــ ــاق ذات ــيـ ــسـ ــي الـ ســـمـــوه فــ
عمر  إطالة  على  العمل  إلــى 
االستراتيجية  الــمــخــازيــن 

الــغــذاء لضمان وفــرة  مــن 
والسلع  الغذائية  المواد 
واستقرارها في السوق.

ســمو رئيس الوزراء يوجه للحزم ضد محاوالت التالعب باألســعار
المنامة - بنا

البحرينييــن المســافرين  تجــاه  مســؤول  ال  قطــري  إجــراء  “النــواب”:  رئيــس 

أول رحالت اإلجالء تبدأ اليوم وتنتهي 28 مايو

بمجلس  الوطني  واألمــن  والدفاع  الخارجية  الشؤون  لجنة  رئيس  أكد 
النواب محمد السيسي البوعينين لـ “البالد” تأكيد ممثلي الحكومة في 
إجالء  ملف  على  للوقوف  النواب  بمجلس  أمــس  عقد  الــذي  االجتماع 
البحرينيين  جميع  إلخــالء  شاملة  خطط  وجــود  على  المملكة  رعــايــا 
يبلغ  الذين  البالد  إلى  العودة  في  والراغبين  الخارج،  في  الموجودين 
تأخير  إشكال  أن  الحكومة  توضيح  وبين  مواطنا.   3027 عددهم 
إخالئهم يرتبط في إغالق بعض المطارات، ورفض بعض الدول 
أرقام  معينة.وعن  جوية  خطوط  تمثل  التي  الطائرات  استقبال 
الراغبين في العودة البحرين قال “من مصر 213 شخًصا، األردن 364، 
بريطانيا 250، ألمانيا 68، روسيا 59، إيران 1630، تايلند 54، السعودية 
34”. في األثناء، بين النائب ممدوح الصالح أنه تم وضع خطة إجالء 
وعلى  الر(  شيراز،  طهران،  )مشهد،  المدن  من  لكل  إيــران  من  متكاملة 
مدى شهرين عبر تنظيم رحالت منتظمة تبدأ اليوم وتنتهي في 28 مايو 
واستنكار  رفض  زينل  فوزية  النواب  مجلس  رئيس  وأعربت  المقبل. 
مجلس النواب لإلجراء غير المسؤول من الجهات المختصة في قطر 
مكتب  بيان  في  مغالطات  من  ورد  وما  البحرينيين،  المسافرين  تجاه 

االتصال الحكومي في قطر.

المنامة - بنا

أكــد وزير شــؤون اإلعالم علي الرميحــي أن وزراء الصحة بدول 
مجلــس التعــاون لدول الخليج العربية عقدوا اجتماًعا أكدوا من 
خالله وجود إجراءات احترازية مشددة تتعلق بالتنقل بين دول 
المجلس، وهو ما لم تلتزم به قطر باستغاللها الظرف االستثنائي 

الذي يمر به العالم كورقة سياسية وإعالمية.

وشــــدد وزيــــر شــــؤون اإلعــــالم 
لبرنامج  مقتضب  تصريح  في 
يبثه  الـــــذي  “مــجــتــمــع واعــــــي” 
ــى أن  ــبــحــريــن عــل ــفــزيــون ال ــل ت
ــروف  ــ ــظـ ــ ــالل هـــــــذه الـ ــ ــغـ ــ ــتـ ــ اسـ
االستثنائية التي يمر بها العالم 
ــتــحــقــيــق أهــــــــداف ســيــاســيــة  ل
ليس  مجتمعاتنا  على  دخيلة 
اإلعــالم  وسائل  على  مستغرًبا 
عملية  أن  مـــؤكـــًدا  ــة،  ــقــطــري ال
إلى  إيــران  من  مجموعة  جلب 

عمان   سلطنة  إلــى  ومنها  قطر 
بهذا  معنية  جهة  أي  علم  دون 
عالمات  من  الكثير  يثير  األمــر 

االستفهام.

وزير اإلعالم: قطر تستخدم صحة 
اإلنسان ورقة سياسية وإعالمية

)07(
)٠٦(

أشارت عضو مجلس الشورى منى  «
المؤيد إلى أن هناك العديد من 
الكائنات الحية التي ستنقرض 

في البحرين، منها أشجار القرم 
والبلبل البحريني والهامور والصقر، 

والفالمينجو، ودعت لمعاقبة كل من 
يخالف القانون؛ حفاظًا على البيئة.

أرسى مجلس المناقصات  «
والمزايدات 173 مناقصة ومزايدة 

)164 مناقصة و9 مزايدات( تابعة لـ 
33 جهة حكومية بنحو 437.2 مليون 

دينار في شهر فبراير الماضي، 
قياًسا بنحو 69.1 مليون دينار في 

الفترة المماثلة من العام 2019.

انضم البابا فرنسيس أمس  «
االحد إلى نداء االمم المتحدة 
من أجل وقف فوري إلطالق 

النار في مختلف مناطق 
النزاعات بهدف حماية 

المدنيين من فيروس كورونا 
المستجد.

أعلن مهرجان القاهرة السينمائي  «
الدولي عن إتاحة فيلم “رزق السينما” 

للمشاهدة مجانا عبر صفحته 
الرسمية بموقع “فيسبوك”، 

ألول مرة على اإلنترنت؛ تشجيعا 
للمواطنين على البقاء في منازلهم 

حتى تنتهي أزمة “كورونا”.

رغم مرور 25 يوًما على إغالق  «
باب الترشح لرئاسة وعضوية 

مجلس إدارة االتحاد اآلسيوي 
للكرة الطائرة لم يعلن االتحاد 

القاري حتى اآلن عبر موقعه 
الرسمي عن قائمة المرشحين. وكان االتحاد القاري أعلن فتح 

باب الترشح منذ شهر يناير وأغلق بتاريخ 5 مارس.
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لماذا لم يعلن آسيوي الطائرة عن مرشحيه؟“رزق السينما”... مجاناالبابا: لوقف للنار بمناطق النزاعات437 مليون دينار مناقصات فبرايرالهامور والصقور مهددة باالنقراض

لن يهدأ لنا بال حتى إجالء آخر مواطن في الخارج

حـصــــر الطلـبـــــة البحرينييــــــن بالخــــارج تمهـيــــًدا إلجالئهــــــــم

سموه يؤكد الحرص على ضمـــان عودتهــم إلى الوطن في أسرع وقـت 

ال يرضي الحكومة أبًدا أن يواجه أبناؤها أية ظروف صعبة أو مخاطـر

إيران عدد العالقين

بالخارج
والراغبيـن بالعـودة

1630
األردن

364

بريطانيا

250

مصر
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ألمانيا

68 روسيا
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تايالند

54

السعودية

34

إسماعيل السقايإبراهيــم النهـــام

إبراهيم النهام

سعيد محمد

الكشف عن تخزين 
فواكه وخضروات 

بكميات هائلة

2.5 مليار دينار 
مبيعات أجهزة 

نقاط البيع 2019

3.3 مليون دينار 
صافي أرباح “بنفت” 
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الرابط اإللكتروني

أعـــرب وزيـــر الداخلية الشـــيخ 
راشـــد بـــن عبـــدهللا آل خليفة، 
عـــن فخـــره وتقديـــره لتعـــاون 
فـــي  والمقيميـــن  المواطنيـــن 
الســـامة  بإجـــراءات  االلتـــزام 
والنظـــام العام، باعتباره موقًفا 
مجتمعًيـــا ووطنيا أصيا، يعبر 
عن وعـــي المجتمـــع البحريني 

وتحضـــره والتزامـــه بكافـــة اإلجراءات االحترازيـــة والتدابير الوقائيـــة المعمول بها للحد من انتشـــار 
فيـــروس كورونا.جـــاء ذلـــك أثناء ترؤســـه، صباح امس، االجتماع األســـبوعي للـــوزارة، الذي عقد عن 
بعـــد، عبـــر تقنية االتصال المرئـــي، إذ اطمأن على ســـير العمل بكافة قطاعـــات وزارة الداخلية وتلبية 
االحتياجات كافة ومعالجة أي معوقات قد تعترض األداء، معبرا عن اعتزازه بالجهود التي تقوم بها 
إدارات وزارة الداخليـــة للتعامـــل مـــع الوضع الراهن والحرص على حفظ أمن وســـامة الجميع، داعيا 

إلى مواصلة العمل وااللتزام بأداء الواجبات في إطار الحملة الوطنية للحد من انتشار كورونا.
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المنامة - وزارة الداخلية

وزير الداخلية: االلتزام بإجراءات السالمة يعكس وعي المجتمع
شكًرا لُعمان لتسهيل عودة البحرينيين من إيران
وزيـــر الخارجيـــة يجـــري اتصـــاًل هاتفًيـــا مـــع يوســـف بـــن علـــوي

ا  أجرى وزير الخارجيـــة عبداللطيف الزياني، اتصااًل هاتفيًّ
مـــع الوزير المســـؤول عن الشـــؤون الخارجية في ســـلطنة 
عمان يوسف بن علوي، جرى خاله بحث عاقات التعاون 
المشـــترك بيـــن مملكـــة البحرين وســـلطنة عمـــان لمواجهة 
جائـــرة فيروس كورونا ومـــا تمثله من تحٍد لدول المنطقة 

والعالم أجمع.
وقد أعرب وزير الخارجية خالل االتصال عن شكر وتقدير مملكة  «

البحرين لسلطنة عمان على ما أبدته من تفهم وتعاون إيجابي، 
وما قامت به من جهود لتسهيل عودة المواطنين البحرينيين 

القادمين من إيران إلى بالدهم، مؤكًدا سعادته تقدير مملكة 
البحرين لهذا الموقف األخوي النبيل الذي يدل على عمق 

يوسف بن علويوزير الخارجيةالعالقات األخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين.

المنامة - وزارة الخارجية

“الغرفـــــة” تدعــو التجــار إلى ضـــرورة ضبـــط األسعــــار

فحوصات عشوائية في 3 مناطق والتركيز على كبار السن

دعـــت غرفـــة تجـــارة وصناعـــة البحريـــن 
أعضائها من شركات وتجار، بالحرص على 
ضبط أســـعار الســـلع األساســـية من المواد 
الغذائية وغيرها، تحقيقًا للمصلحة العامة 
للملكـــة البحريـــن، فـــي ظل تلـــك الظروف 
االســـتثنائية واإلجـــراءات التـــي تقوم بها 
CO� (المملكـــة للتصدي لفيـــروس كورونا 

VID�19( المســـتجد حفاظـــًا علـــى صحـــة 
وسامة المواطنين والمقيمين. 

عـــن   “ لهـــا  “بيـــان  فـــي  الغرفـــة  وأكـــدت 
مســـاندتها بشـــكل كامـــل لكافة القـــرارات 
فـــي  المتخـــذة  الحكوميـــة  واإلجـــراءات 
مواجهة هـــذه “الجائحـــة “، داعيًة الجميع 
تجـــاوز  أجـــل  مـــن  والتكامـــل  بالتكاتـــف 
تلـــك الظـــروف التي تمـــر بها البـــاد، وفى 
مقدمتهم التجار من أعضاء الغرفة الذين 
كان ومـــا زالوا يـــؤدون دورهم ويتحملون 
شـــجاعة  بـــكل  الوطنيـــة  مســـئوليتهم 

ومســـئولية ولم يتخلـــوا يومًا عن مهمتهم 
في مساندة الوطن في أصعب األوقات. 

وطمأنـــت الغرفـــة المواطنيـــن والمقيمين، 
علـــى توفـــر المخـــزون الغذائي من الســـلع 
الغذائية بشـــكل كاف ومستقر، وأن وتيرة 
عمليـــات االســـتيراد لهـــذه الســـلع تجـــري 
بانسيابية عالية ومستمرة حسب الحاجة 
الســـوقية مـــن المواد الغذائيـــة ، مع وجود 
مخزون من تلك المواد يلبي االحتياجات 
المحلية لعدة شـــهور، مشـــيرًا إلى أن هناك 
العديد من الشحنات الغذائية في طريقها 
للملكة لتزويد األســـواق بالســـلع الرئيسية 
مـــن المواد الغذائية.  وقالـــت إنها تحرص 
كل الحـــرص علـــى آليـــات ضبـــط األســـعار 
فـــي الســـوق المحلـــي مـــن منطلـــق دورها 
وواجباتهـــا نحو المجتمـــع، وحرصها على 
تحقيق االســـتقرار النســـبي في األســـواق 
بمـــا ينعكـــس باإليجاب على كافة شـــرائح 

المبذولـــة  الجهـــود  ويدعـــم  المجتمـــع 
كورونـــا  فيـــروس  تبعـــات  مجابهـــة  فـــي 
المســـتجد.  وأشـــارت إلى أنهـــا بادرت منذ 
اتخـــاذ المملكة إلجرائهـــا االحترازية بعقد 
لقاءات متواصلة مع تجار المواد الغذائية 
لاطمئنـــان علـــى المخزون االســـتراتيجي 
للمملكـــة مـــن المـــواد األساســـية واالطاع 
على التفاصيل الدقيقة لعمليات االستيراد 
لضمان اســـتمرار تدفق السلع الغذائية إلى 

األسواق دون توقف . 
ونوهت الغرفة بأنهـــا ظلت حريصة طيلة 
الفتـــرة الماضيـــة علـــى التواصـــل المكثف 

مـــع أعضائها من التجار لمعرفة التحديات 
التي تواجه القطاعات التجارية المختلفة 
الحكوميـــة  الجهـــات  مـــع  ومتابعتهـــا 
لمعالجتهـــا في أســـرع وقت، خاصة قطاع 
المـــواد الغذائية الـــذي يعد مصـــدر األمان 
لتوفيـــر األمـــن الغذائـــي في البـــاد وذلك 
مـــن خال فريـــق العمل الذي تم تشـــكيله 
انتشـــار  علـــى  المترتبـــة  اآلثـــار  لدراســـة 
فيروس كورونا علـــى االقتصاد البحريني 
االقتصاديـــة  التداعيـــات  ولمتابعـــة 
للفيـــروس.  وشـــددت علـــى أنهـــا  تحملت 
وال زالـــت مســـئوليتها في حمايـــة مصالح 
أعضائهـــا من تداعيـــات الظـــروف الراهنة 
وعملـــت بالتعـــاون مـــع الحكومـــة الموقرة 
على وضع اآلليات المناسبة للتخفيف من 
اآلثـــار المترتبـــة على تلك األزمـــة العالمية 
الراهنة وبما يضمن مواصلة تحقيق النمو 
االقتصادي،إال أنها في الوقت ذاته تسعي 

للمحافظـــة علـــى حقـــوق المســـتهلك الذى 
يأتـــي علـــى رأس المنظومـــة االقتصاديـــة 

والمحرك الرئيسي لعملياتها التنموية. 
ألعضائهـــا  مناشـــدتها  الغرفـــة،  وجـــددت 
بضـــرورة  والشـــركات  التجـــار  كافـــة  مـــن 
الســـلع  مـــن  البضائـــع  تدفـــق  اســـتمرارية 
األساســـية والبحـــث عن مصادر اســـتيراد 
الراهنـــة  المرحلـــة  تتطلبـــه  بمـــا  جديـــدة 
مـــن مســـتجدات علـــى مختلـــف الســـاحة 
العالميـــة واإلقليمية،مؤكـــدة على وقوفها 
جانب بجانب مع أعضائها الذين يســـعون 
لتوفيـــر كافـــة المنتجات الغذائية والســـلع 
الرئيســـية للبـــاد بالعمـــل على إزالـــة كافة 
المعوقـــات والصعوبات.  وأشـــادت الغرفة 
بـــدور وتجاوب وزارة التجـــارة والصناعة 
والســـياحة الســـريع مـــع كافـــة مقترحـــات 
وطلبـــات مجلـــس إدارة الغرفـــة وما أبداه 
مـــن تعـــاون تـــام علـــى مختلـــف األصعدة 

في سبيل تســـهيل وتيسير أعمال القطاع 
التجاري وحرصهـــا على تذليل الصعوبات 
والمعوقات، معربة عن شـــكرها وتقديرها 
لمسؤولي الوزارة لتعاونهم المثمر لما فيه 

مصلحة الوطن واالقتصاد البحريني. 
وثمنت فـــي ختام تصريحهـــا جهود لجنة 
الثروة الغذائية بالغرفة ودورها الكبير في 
المتابعة والتنســـيق لحالة الســـوق، ورصد 
المســـتجدات والتطورات المتاحقة التي 
تطـــرأ ســـواء علـــى الســـاحة المحليـــة من 
ناحية مســـتوى األســـعار و توافر السلع أو 
على الســـاحة الخارجية من ناحية ضمان 
انســـيابية المـــواد الغذائيـــة إلـــى المملكـــة 
بشـــكل آمـــن ومســـتقر، فضـــاً عـــن دورها 
التنســـيقي بيـــن كافـــة األطـــراف ممـــا كان 
لـــه األثـــر الطيـــب علـــى انســـيابية الحركة 

التجارية وتوافر المواد الغذائية .

أعلنـــت وزارة الصحة عـــن قيامها بزيارات 
ميدانيـــة لعدد من مناطـــق مملكة البحرين 
البحريـــن”  “بـــاب  المنامـــة  شـــملت منطقـــة 
ومنطقـــة درة البحرين، إلى جانب المنطقة 
الواقعة على شـــارع البديـــع، حيث تتضمن 
هـــذه الزيارات إجـــراء فحوصات مختبرية 
وحـــدات  طريـــق  عـــن  عشـــوائية  لعينـــات 
الفحـــص المتنقلـــة المجهزة وفـــق المعايير 
الطبيـــة المعتمـــدة بمـــا يســـهم فـــي تعزيـــز 
صحة وســـامة الجميع والحد من انتشـــار 

.)COVID�19( فيروس كورونا
الطبـــي  الفريـــق  أن  الـــوزارة  وأوضحـــت 
فـــي  المتطوعيـــن  وبمشـــاركة  المختـــص 
الحملة الوطنيـــة لمكافحة فيروس كورونا 

باشـــر بحملة منظمة ألخذ عينات عشوائية 
القابليـــة  ذات  واألشـــخاص  الســـن  لكبـــار 
لفيـــروس كورونـــا للفحوصـــات المختبرية 
فـــي وحدات الفحـــص المتنقلـــة إلى جانب 
أصحـــاب محـــات الهايبرماركت والبقاالت 
والبـــرادات والمخابـــز والصيدليات؛ حفاظا 
علـــى ســـامتهم وســـامة عائاتهـــم وكافة 
المواطنيـــن والمقيمين، كما ســـيتم تحديد 
اإلجـــراءات االحترازيـــة لـــكل منطقـــة بناًء 

على معطيات ومؤشرات وزارة الصحة.
 وأشـــارت الوزارة إلى أن التنســـيق مستمر 
العامـــة  اإلدارة  عبـــر  الداخليـــة  وزارة  مـــع 
للقيـــام بعمليـــات تطهيـــر  للدفـــاع المدنـــي 
أن  كمـــا  المناطـــق،  هـــذه  لبعـــض  وتعقيـــم 
التعـــاون قائـــم مـــع أفـــراد شـــرطة خدمـــة 

المجتمـــع؛ للتأكـــد مـــن التـــزام المواطنيـــن 
كمنـــع  الصـــادرة  بالتعليمـــات  والمقيميـــن 
التجمـــع في الطـــرق والشـــوارع والميادين 
مـــن  وغيرهـــا  والمتنزهـــات  والشـــواطئ 
األماكن العامة ألكثر من خمســـة أشخاص، 
بمـــا  االجتماعـــي  التباعـــد  تدابيـــر  واتبـــاع 
مـــن  الجميـــع.  وســـامة  صحـــة  يحفـــظ 
جهتهـــا، أكدت وزارة الداخلية أن مشـــاركة 
شـــرطة خدمة المجتمع في هـــذه الزيارات 

الميدانيـــة، تأتي في إطار واجباتها األمنية 
وجهودهـــا التوعويـــة الهادفـــة إلـــى تعزيـــز 
الســـامة العامـــة، وهـــو مـــا يتم مـــن خال 
توعية وتثقيف مختلف فئات المجتمع من 

مواطنيـــن ومقيمين، والتأكـــد من التزامهم 
بكافة التعليمات واإلرشـــادات الصادرة من 
الجهـــات المعنيـــة. وأشـــارت إلـــى أن أفراد 
شـــرطة خدمـــة المجتمـــع مســـتمرون فـــي 

التأكـــد مـــن اتبـــاع المواطنيـــن والمقيميـــن 
لإلجراءات االحترازيـــة والتدابير الوقائية 
الازمـــة كالخروج من المنزل عند الضرورة 
فقـــط، والتـــي مـــن بينهـــا الحصـــول علـــي 
االحتياجـــات المعيشـــية الضرورية، وعدم 
التجمـــع أو الجلـــوس أمـــام المنـــازل وفـــي 
الطرقات العامة، واألخذ في االعتبار أثناء 
ممارســـة الرياضة في الطرقـــات العامة أن 
تكـــون بشـــكل فـــردي أو ثنائي، مـــع مراعاة 
تـــرك مســـافة كافيـــة بيـــن األفـــراد بجانـــب 
االلتـــزام بالتدابير الوقائيـــة أثناء اللقاءات 
العائليـــة واالجتماعيـــة وتعليمـــات التباعد 
االجتماعـــي في صفوف االنتظار والحرص 
علـــى تـــرك مســـافة )ال تقـــل عـــن متـــر( في 

مراكز التسوق وأماكن الخدمات العامة.

المنامة - بنا

زيارات ميدانية لعدد من مناطق البحرين

يجب تحقيق االكتفاء 
من المواد الغذائية 

في المرحلة الراهنة

شملت أصحاب محالت 
الهايبرماركت والبرادات 

والمخابز والصيدليات

يشـــير عداد الصفحـــة اإللكترونية لموقع صندوق 
كورونـــا  فيـــروس  انتشـــار  مواجهـــة  مســـاهمات 
المســـتجد في دولة الكويت إلـــى حجم التبرعات 
الســـاعة  حتـــى  الصنـــدوق  إلـــى  وصلـــت  التـــي 
السادسة من مساء أمس األحد  إلى ما يزيد على 
29 مليـــون دينـــار، وهـــو مبلـــغ تم جمعـــه في أقل 
من أســـبوع. ومنذ أن أعلن رئيس مركز التواصل 
الحكومي الناطق باسم الحكومة الكويتية طارق 

المـــرزم األربعـــاء 24 مـــارس عن إنشـــاء صندوق 
المؤسســـات  مـــن  النقديـــة  المســـاهمات  لتلقـــي 
والشـــركات واألفـــراد لدعـــم جهـــود الحكومة في 
مواجهة تداعيات انتشـــار عدوى فيروس كورونا 
المبـــادرات  انطلقـــت   ،”19 “كوفيـــد  المســـتجد 
“الضخمة بالمايين”، لتصيغ تجربة كويتية رائدة 

في تكاتف الدولة.
وفـــي طليعـــة المتبرعيـــن العشـــرة األوائـــل، قـــدم 
الصنـــدوق الكويتـــي للتنمية االقتصاديـــة العربية 

أول المســـاهمات بقيمـــة 10 ماييـــن دينـــار، تـــاه 
رجل األعمـــال فواز خالد المـــرزوق متبرًعا بثاثة 
ماييـــن و940 ألـــف دينـــار وتبـــرع بيـــت التمويل 
الكويتـــي بمبلـــغ مليونيـــن ونصف المليـــون دينار، 
وقدمـــت غرفة تجـــارة وصناعة الكويـــت مليوني 
دينار، فيما بلغت مساهمة شركة مشاريع الكويت 
القابضـــة “كيبكو” مليون و485 ألفـــا و275 دينارا، 
وقدمت شـــركة محمـــد عبدالرحمـــن البحر مليون 
دينار، ومساهم وطني “متبرع” قدم مليون دينار، 

وشـــركة عبـــدهللا الحمـــد الصقـــر وأخوانـــه مليون 
دينار، وورثة الشيخ جابر األحمد الصباح تقدمت 
بمليون دينار، وشـــركة عبدالعزيز ســـعود البابطين 
وأخوانـــه بمبلـــغ نصـــف مليـــون دينـــار، ثـــم توالت 
األســـماء التـــي بلغت حتى الســـاعة السادســـة من 
مساء أمس األحد، أي أسماء المتبرعين من أفراد 
وشركات ومصارف ومؤسسات، إلى 14 ألًفا و960 
متبرعـــا، فيمـــا بلغ حجـــم التبرعـــات )ضمن الوقت 

طارق المرزمالمذكور(  29 مليونا و982 ألفا و567 دينارا.

ديـــنـــار مـــلـــيـــون   29 ــن  ــ مـ أكــــثــــر  أمــــــس  حـــتـــى  ــت  ــغـ ــلـ بـ

تجربة كويتية رائدة... صندوق لتلقي التبرعات لمكافحة كورونا

سعيد محمد

دعـــا الشـــيخ عبداللطيـــف المحمـــود عبـــر “الباد” 
المؤسسة الملكية لألعمال اإلنسانية بقيادة حملة 
واسعة النطاق، الستام التبرعات من قبل التجار 
والشـــركات والبنـــوك والعامـــة، لمواجهـــة جائحـــة 

الخليـــج  دول  ببقيـــة  أســـوة  “كورونـــا”  فيـــروس 
والمنطقـــة والعالـــم. وأكـــد أهميـــة فتـــح حســـاب 
بنكي وطني لجمـــع التبرعات وأن يكون تلفزيون 
البحرين قائدًا لهذا الحملة التي وصفها بالوطنية 

وبالمسئولة والمطلوبة.

وقال المحمود “نقود مؤسسة خيرية، ولقد طلبنا 
أخيـــرًا من الجهات المســـئولة أن تزودنـــا بقناة أو 
بحساب بنكي للمساهمة في دعم الحملة الوطنية 
لمواجهـــة فيـــروس “كورونـــا” لكننا لم نســـتلم بعد 
أي تفاصيـــل أو توجيهـــات تذكر، رغم مرور ثاثة 

أيام على هذا الطلب”. وأضاف “من األهمية وفي 
ظل هـــذه الظـــروف أن يتم تنظيم حملة رســـمية 
واضحـــة المعالم، يكون التبـــرع فيها حتى بدينار 
واحد، ألنه وبكل األحوال ســـيترك األثر اإليجابي 
في حياة الناس، وسنكون حينها أول المساهمين 

والمبادريـــن”. وأردف المحمود قائـــا “أدعو أيًضا 
لحصـــر العمالة التي ليس لهـــا تأمين اجتماعي أو 
تقاعد أو مدخول ثابت، كســـواقي سيارة األجرة، 
والعمـــل علـــى مســـاعدتهم بشـــكل واف، ومنحهم 

األولوية في هذه المساعدة”.

ــة ــ ــي ــ ــان ــ ــس ــ ــال اإلن ــ ــمـ ــ ــأعـ ــ ــا الــــمــــؤســــســــة الـــمـــلـــكـــيـــة لـ ــ ــودهـ ــ ــقـ ــ تـ

المحمود يدعو لتنظيم حملة تبرعات واسعة لمواجهة “كورونا”

إبراهيم النهام
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المنامة - وزارة الداخلية

أكـــد محافـــظ المحافظـــة الشـــمالية علي 
إلـــى  التحديـــات  تحويـــل  أن  العصفـــور 
فـــرص وقصـــص نجـــاح، يتطلـــب تعـــاون 
وتكاتـــف الجميـــع، منوهـــا إلـــى متطلبات 
منظمـــة الصحة العالمية في اعتماد عالي 
مدينة صحية، تمهيدًا العتماد المحافظة 

الشمالية الصحية.
إلطـــاق  االســـتعداد  خـــال  ذلـــك  جـــاء 
النسخة الثانية من برنامج “الرابح األكبر” 
و”تحـــدي تناول الســـكر” لـــ 10مشـــاركين 
مـــن عالي ومثلهـــم من باقي مـــدن وقرى 
المحافظـــة، والـــذي من المتوقـــع إطاقه 
يـــوم  بمناســـبة  القـــادم  أبريـــل   7 فـــي 
والشـــراكة  بالتعـــاون  العالمـــي،  الصحـــة 
مع مستشـــفى رويـــال البحريـــن وجمعية 
أصدقـــاء الصحـــة، وتماشـــيًا مـــع الوضـــع 
للتباعـــد  وتحقيقـــًا  الراهـــن،  االســـتثنائي 
االجتماعي، فقد تم االتفاق مع الشـــركاء 

على تنفيذ البرنامج والتحدي للمشاركين 
من بيوتهـــم، ترجمة لشـــعار الرابح األكبر 
مـــن بيتك، ونقل تجارب المشـــاركين عبر 
قنـــوات التواصـــل االجتماعـــي مـــن أجل 

تعميم الفائدة من البرنامج.
أحمـــد  مـــع  قـــد اجتمـــع  المحافـــظ  وكان 
جواهـــري وهو عضو المجلس التنســـيقي 
إدارة  مجلـــس  رئيـــس  بالمحافظـــة 
مستشـــفى رويـــال البحريـــن، وتـــم بحث 
آلية التعاون والتنســـيق للنســـخة الثانية، 

واالتفـــاق على تنســـيق مواعيـــد الفحص 
الطبـــي والمخبـــري وقيـــاس وزن وكتلـــة 
المســـجلين   20 الــــــ  المشـــاركين  أجســـام 
من الجنســـين، علمًا بأنـــه تم تخصيص 8 
جوائـــز للرابحين تتجـــاوز قيمتها 3 آالف 
دينار. الجدير بالذكر أن مستشفى رويال 
البحريـــن، يعـــد شـــريكًا في كافة أنشـــطة 
وفعاليـــات المحافظـــة، ويقـــدم خدمـــات 
فروعـــه  فـــي  عاجيـــة  ورعايـــة  طبيـــة 

المنتشرة بالمملكة.

بيوتهـــم” “مـــن  البرنامـــج  ينفـــذون  مشـــاركين   10
7 أبريل انطالق “الرابح األكبر” و“تحدي السكر”

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات

قال وكيل الزراعة والثروة البحرية بوزارة األشغال وشؤون 
البلديـــات والتخطيـــط العمراني، نبيل أبوالفتـــح، إن الوكالة 
مســـتمرة فـــي جهودهـــا الراميـــة إلى زيـــادة أعـــداد النخيل 
مســـتفيدة مـــن النظم الزراعية الحديثـــة، وذلك انطاقًا من 
توجيهـــات الحكومة، وبمتابعة من وزير األشـــغال وشـــؤون 

البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف. 
وأشـــار أبوالفتـــح إلـــى االنتهـــاء مـــن مناقصـــة نقل أشـــجار 
النخيـــل من القطعـــة المخصصة للجامعـــة األوروبية بهورة 
عالـــي لزراعتها في مزرعة توبلـــي التابعة للوكالة، وبلغ عدد 
النخيـــل المراد نقله بالمناقصـــة 687 نخلة، حيث تم توجيه 
الشـــركة المنفـــذة إلى نقل عـــدد 647 نخلة وإعـــادة زراعتها 
في مزرعة توبلي، وتمت زراعتها بطريقة هندســـية منسقة 
ومنتظمـــة مع مراعاة األبعـــاد العلمية بين كل نخلة وأخرى، 
وسيتم خال الفترة المقبلة عمل جرد لها للتأكد من أسماء 
األصنـــاف، باإلضافة إلى نقل عدد 40 نخلة وإعادة زراعتها 
بالمستشفى العسكري في عوالي. وذكر أن الجهود المبذولة 
تهدف إلى زراعة ما مجموعه 1767 نخلة في مزرعة توبلي، 
مشـــيرًا إلى أنه تم االنتهاء من تركيب شـــبكة الري لتوصيل 

المياه للنخيل المزروعة.وأوضح أن الجهود تأتي اســـتكماال 
لمـــا أنجزته الوكالـــة بزراعة ما مجموعه 3958 فســـيلة، في 

مشتل تنمية فسائل النخيل بالوكالة.

أبوالفتح: االنتهاء من تركيب شــبكة الري لتوصيل المياه
زراعـــة 647 نخلـــة بمــزرعـــة تـوبلـــي

كريمة سمو رئيس الوزراء نقشت اسمها بحروف من نور
أهالي المحرق لـ “^”: سحابة تسقي األرض فتنبت زهًرا في القلوب

عبر عدد كبير من أهالي المحرق عن شــكرهم وتقديرهم لكريمة صاحب الســمو الملكي رئيس الوزراء ســمو 
الشــيخة لولــوة بنــت خليفــة آل خليفــة، مؤكديــن أن ســموها شــخصية يحبهــا جميــع اهالــي المحــرق بســبب 
تواصلها اإلنساني والخيري الدائم معهم بخاصة األسر المحتاجة، مقدرين لسموها تفقدها ودعمها لألهالي 

في هذه المرحلة المهمة.

االجتماعـــي  الناشـــط  وتقـــدم 
أســـامة الشـــاعر بأســـمى آيـــات 
ســـمو  إلـــى  والتقديـــر  الشـــكر 
الشـــيخة لولـــوة علـــى مـــا تقوم 
به ســـموها مـــن دعـــم متواصل 
ألهالـــي حالة بوماهـــر بالمحرق 
الخيريـــة  لألعمـــال  ورعايتهـــا 
والتي تعكس فيضا من العطاء 
ال  الـــذي  المتـــوارث  والكـــرم 
ينضب، راسمًة البسمة الصافية 
واألســـر  األيتـــام  وجـــوه  علـــى 
مـــن  والمحتاجيـــن  المتعففـــة 
الذيـــن تغمرهـــم نفحـــات الخير 

التي تجود بها سموها..
وقـــال إن اســـم ســـمو الشـــيخة 
لولوة، منقوش بحروف من نور 
فـــي قلوب أهـــل المحرق بصفة 
خاصة وكل أبناء المملكة بصفة 
عامـــة لمـــا تقدمـــه مـــن جهـــود 
وأعمال خيرية على مدار العام 
والمحتاجيـــن  الفقـــراء  لدعـــم 
ضمـــن  الخاصـــة،  والحـــاالت 
إطـــار رســـالتها اإلنســـانية التي 
تؤديها ســـموها من أجل إدخال 
السعادة لقلوب األسر المتعففة 
والمحتاجين على مدار شـــهور 

العام. 
وأكد ألشـــاعر أن أهـــل المحرق 
وجميع أبناء البحرين يباركون 
لســـموها عودة رئيـــس الوزراء 
صاحـــب الســـمو الملكـــي األمير 
خليفـــة بـــن ســـلمان آل خليفـــة 
مـــن رحلـــة العاج بســـامة هللا 
عـــز  المولـــى  داعيـــن  وحفظـــه 
وجـــل أن يحفظـــه ويمـــن عليه 

بدوام الصحة وتمام العافية.
الناشـــطة  قالـــت  جانبهـــا،  مـــن 

االجتماعيـــة، حنان بنت ســـيف 
الشـــيخة  ســـمو  أن  عربـــي  بـــن 
لولوة كســـحابة معطاءة تسقي 
األرض فتنبت في القلوب زهرا 
وزرعـــا، فهنـــاك بشـــر فـــي هـــذه 
الحيـــاة خلقـــوا إلدخـــال الفـــرح 
النـــاس  قلـــوب  فـــي  والســـرور 
جميعـــا، وأبـــرز مثـــال على ذلك 
ســـمو الشـــيخة لولوة، إذ قامت 
بالتخفيف على األسر المتعففة 

المعونـــات  توزيـــع  خـــال  مـــن 
والمساعدات عليهم في منطقة 
ســـموها  وحرصـــت  المحـــرق، 
على توفير متطلبات المعيشـــة 
هـــذه  خـــال  لهـــم  الضروريـــة 

الفترة.
وتابعت إن هذه اللفتة الكريمة 
من قبل سموها دليل على مدى 
حرصهـــا واهتمامهـــا بالمواطـــن 
البحرينـــي، داعيـــن المولـــى عز 

وجـــل أن يســـبغ علـــى والدهـــا 
ووالـــد الجميع األميـــر الحبيب، 
ســـمو رئيـــس الـــوزراء موفـــور 
الصحـــة والعافيـــة، وأن يطيـــل 
في عمره، وأن يســـخر ســـموها 

لخدمة الوطن.
مـــن جانبهـــا رفعـــت أم حســـن 
“لطيفة يوسف البورشيد” عنها 
وعـــن كل أهالـــي “حالة بو ماهر 
“، أســـمى آيـــات الشـــكر لكريمة 
ولـــكل  الـــوزراء  رئيـــس  ســـمو 
ســـموها  أن  مؤكـــدة  البحريـــن، 
مثـــل رائع بالعمـــل والعطاء من 
أجـــل كل البحرينيين خصوصا 
أن  مردفـــة  المحـــرق،  أهالـــي 
سموها تجسد الصورة االصيلة 
ومـــا  البحرينـــي  للمجتمـــع 
تربـــت عليه ســـموها مـــن القيم 
واألخـــاق الفاضلـــة، مبينـــة ان 
مـــن  الداعـــم  ســـموها  موقـــف 
المواقـــف التـــي تعودنـــا عليهـــا 
ونحياهـــا مـــع ســـموها الكريـــم 
وبصـــورة صادقـــة  يعبـــر  وهـــو 
مـــع  وتضامنهـــا  أصالتهـــا  عـــن 

مجتمعها.
وأكـــدت أم عبـــدهللا مـــن نســـاء 
ســـموها  أن  بوماهـــر  حالـــة 
دائمـــا معهـــم ترعاهـــم وتتفقـــد 
بيننـــا   “ احتياجاتهـــم، مشـــددة 
وبين ســـمو الشيخة لولوه حبل 
أبـــدا  التواصـــل ال ينقطـــع  مـــن 
تكتفـــي  ال  ســـموها  مضيفـــة،   “
بالسؤال عنا، بل تتواصل معنا، 
وتتابـــع  بيوتنـــا،  فـــي  وتزورنـــا 
وتلبـــي  قـــرب،  عـــن  أحوالنـــا 
احتياجاتنا، ومن دون أن يشعر 
بها أحد ألن سموها ال ترجو من 
عملها اإلنســـاني الخيري ســـوى 
وتعالـــى،  ســـبحانه  هللا  رضـــا 
وتضيـــف جعله هللا فـــي ميزان 

حسناتها وبارك لسموها فيه.

أم حسن

عيــن قصــاري تخطــف مشــروع حديقــة الديـــه المائيــة

قـــال رئيـــس لجنـــة الخدمـــات والمرافق 
العاصمـــة  أمانـــة  بمجلـــس  العامـــة 
األشـــغال  وزارة  إن  النـــكال  عبدالواحـــد 
وشـــؤون البلديات والتخطيط العمراني 

قصـــاري  عيـــن  موقـــع  طـــرح  تعتـــزم 
لاســـتثمار إلقامة مشروع حديقة مائية 
كموقـــع بديـــل لمشـــروع حديقـــة الديـــه 
المائيـــة. وذكـــر لـ”البـــاد” إلـــى أنـــه وبناء 
تغييـــر  تـــم  الصحـــة  علـــى طلـــب وزارة 
انتفـــاع عقار حديقة الديه المائية بهدف 

فـــي مشـــروع تطويـــر مركـــز  اســـتغاله 
الموقـــع  وتأهيـــل  الصحـــي،  جدحفـــص 
البديـــل الـــذي يمثـــل معلمـــًا وطنيـــًا بارزًا 

بالشكل الذي يحافظ عليه.
ولفت النكال إلى أن هذا اإلجراء تم بعد 
أن انتهـــى المجلس من دراســـة واعتماد 

لتفاصيـــل  ووفقـــًا  المشـــروع.  تصاميـــم 
مشـــروع الحديقـــة الواقعـــة فـــي مجمـــع 
424 بالديـــه علـــى مســـاحة 6829 متـــرا 
مربعـــا، فإنه كان مقررًا أن تضم الحديقة 
مســـبحا كبيرا وآخر لألطفال، إلى جانب 

منطقة مخصصة لأللعاب المائية.

واشـــتمل المشـــروع كذلـــك علـــى مطعم 
الســـباحة،  بركـــة  علـــى  يطـــل  مفتـــوح 
لبيـــع  مخصصـــة  محـــات  جانـــب  إلـــى 
مســـتلزمات الســـباحة، ومرافـــق صحية، 
إلـــى جانـــب احتوائهـــا على أكثـــر من 30 

موقفًا للسيارات.

تصور ألحد مشاريع تطوير عين قصاري )أرشيفية(موقع عقار مشروع الحديقةتصور مشروع حديقة الديه المائية الملغى

تغيير منفعة عقار 
المشروع لتطوير مركز 

جدحفص الصحي

األمير الحكيم ونجدة المواطن
Û  منــذ البدايــات األولى لتأســيس الدولــة الحديثة، كان رئيــس الوزراء صاحب

الســمو الملكــي األميــر خليفة بن ســلمان آل خليفة حاضًرا في مســيرة البناء 
والنهضــة والنمــاء، فــي كل الحقــول التنميــة، والتــي علــى رأســها اإلنســان 
البحرينــي نفســه، والــذي أســهم ســموه الكريــم وعبــر عمــل دؤوب ومرهــق 
وطويل، في أن يجعله بصدارة قوائم التنمية البشــرية في المنطقة والعالم، 

وبشهادة قاطبة من الجميع.
Û  وكان ســمو األميــر الحكيــم، وكما هي العادة، علــى موعد مع أبناء الوطن في

محنتهــم وفــي حاجتهــم، وأعنــي العالقيــن في الخــارج، حيث وجه مشــكوًرا 
حفظــه هللا، بمنحهــم أولويــة العــودة إلــى ربــوع الوطــن علــى ســائر الملفــات 
األخرة، معتبًرا أن أي ظروف صعبة قد تعترضهم هنالك، هو أمر غير مقبول، 

تحت أي ظرف كان.
Û  ،هــذا التوجــه، وهــذا االهتمــام، اختــزل علــى الجميــع المســافات الضوئيــة

ا، ألن سموه  والجهود، واالجتماعات، والبيانات الصحفية، وغيرها الكثير جدًّ
ومنــذ تأسيســه األول لحكومــة البحريــن الحديثــة، كان حريًصا ألن يؤســس 
حكومة ناضجة، نابعة من رحم الشــارع، ومن أولويات الناس، تضع راحتهم 

وسامتهم دوًما على رأس أولوياتها.
Û  األميــر الحكيــم، والــذي أفرحــت عودتــه الميمونــة الشــعب البحرينــي بــكل

طوائفه واطيافه، وطبقاته، واتجاهاتها، هو صمام األمان، وهو روح البحرين 
النابضة، يدرك ما يختلج بنفوس الناس، ويعلم ما يرضيهم ويرتضيهم.

Û  تحيــة مــن القلب لســموه الكريم على توجيهه بتســريع عــودة أبنائنا العالقين
فــي الخــارج، تحية موســومة بالحب والمحبة والتقديــر والتضحية والفداء، 
ودمت سيدي للبحرين ولشعبها أًبا ومرجًعا وسنًدا وظهًرا نستند عليه، وإلى 

فجر جديد.

ebrahim.alnahham@albiladpress.com

إبراهيم النهام

بدور المالكي

حنان بن عربيأسامة الشاعر

سيدعلي المحافظة

المنامة - وزارة الداخلية

شـــعبة  رئيـــس  بأعمـــال  القائـــم  أكـــد 
التخطيـــط والتطويـــر بـــاإلدارة العامـــة 
للدفـــاع المدنـــي النقيب حمد ســـوار أن 
اإلدارة وبتوجيـــه مـــن وزيـــر الداخليـــة 
العـــام  األمـــن  رئيـــس  مـــن  ومتابعـــة 
وبالتعـــاون والتنســـيق مـــع كل الجهات 
المعنية، كانت قد أعدت خطة استباقية 
للحد من انتشـــار فيـــروس كورونا، قبل 

اكتشاف أول حالة في البحرين.
 3 وأوضـــح أن الخطـــة ارتكـــزت علـــى 

مســـتوى  رفـــع  وهـــي  رئيســـة،  محـــاور 
الجاهزيـــة الميدانيـــة، والمحـــور الثاني 
للمتطوعيـــن  تدريبيـــة  برامـــج  إعـــداد 
والقطاعـــات المختلفة، والمحور الثالث 
والتوعـــوي  التثقيفـــي  الـــدور  تكثيـــف 
بمخاطـــر المـــرض وطرق الوقايـــة منه.

ونـــوه إلى أن الدفـــاع المدني قام بنحو 
5618 عمليـــة تطهيـــر ونظـــم نحو 784 
قطاعـــات  مـــن   256 ودرب  محاضـــرة، 

الدولة المختلفة و457 متطوعا.

تنفيذ 5618 عملية تطهير



بيانات الخبر
اليوم

التاريخ
الخبر

جهة النشر
الصفحة

العدد
الرابط اإللكتروني

وجهت الشـــورية ســـبيكة الفضالة ســـؤاال 

برلمانيا لوزير العمل والتنمية االجتماعية 

عن الفحص الطبي للعامل األجنبي.

وجـــاء فـــي الســـؤال: “هـــل يتـــم إخضـــاع 
عنـــد  طبـــي  لفحـــص  األجنبـــي  العامـــل 
تجديـــد تصريـــح العمل وذلـــك للتأكد من 
اســـتمرارية صالحيتـــه للعمـــل وخلوه من 
األمراض السارية )المعدية( وذلك للفئات 

غيـــر العاملـــة فـــي المهـــن ذات الفحـــص 
الـــدوري مثـــل محـــال األغذيـــة ومحـــال 
الصالونـــات ومحـــال تصنيـــع أو تعبئـــة أو 
بيـــع المســـتحضرات التجميليـــة وأماكـــن 
يشـــمل  ال  “لمـــاذا  وواصلـــت:  المســـاج؟”. 

الفحـــص الـــدوري جميـــع العمـــال بكافـــة 
المهن، وما هي اآللية التي تتبعها الوزارة 
للتأكـــد مـــن أن العامل خـــاٍل من األمراض 
الســـارية )المعديـــة( في حال ســـفره أثناء 
ســـريان تصريح العمل، وهـــل هناك خطة 

متبعـــة لـــدى الـــوزارة بالتعاون مـــع وزارة 
لفحـــص  المختصـــة  والجهـــات  الصحـــة 
العمـــال أصحاب تصاريح العمل القادمين 
لمملكـــة البحريـــن مـــن دول تتفشـــى فيها 

سبيكة الفضالةاألمراض المعدية؟”.
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المحرق - مجلس المحرق البلدي

أعلـــن ممثـــل الديـــر وســـماهيج فـــي مجلس 
بـــدء  عـــن  العـــود  فاضـــل  البلـــدي  المحـــرق 
مشروع تطوير طريق 3469 المعروف باسم 
طريق مقبـــرة الدير، والمتوقع إنجازه خالل 
ثالثة أســـابيع من تاريخه بتكلفة حوالي 50 

ألف دينار.
وقـــال العود: هذا الطريـــق كان لفترة طويلة 
وأهالـــي  المنطقـــة  ألهالـــي  كبيـــرة  معضلـــة 
المحـــرق الذين يســـتخدمونه كمختصر إلى 
بعـــض المناطق، ووفقًا إلبراهيم ســـوار وهو 
مشـــرف مشاريع المحرق في وزارة األشغال 
وشؤون البلديات والتخطيط العمراني فإن 
تأخـــر المشـــروع ناجم عـــن وجـــود خدمات 
ا تحتـــاج تطويـــر، منها  أرضيـــة قديمـــة جـــدًّ
تغييـــر خطـــوط الميـــاه الرئيســـية وخطوط 
الكهربـــاء مـــن قبـــل هيئـــة الكهربـــاء والماء، 
وإزاحـــة خطـــوط شـــركة بتلكـــو. ومـــن أهم 
األمـــور المتصلة بالتطوير هو إزالة المنحنى 
الخطير المحاذي للمقبرة والذي كان يشـــكل 
تهديـــدًا للســـواق والمـــارة قبـــل أن تتدخـــل 

“األشغال” الستمالكه وضمه إلى الشارع.
مواصـــالً العضـــو: يتوقع االنتهـــاء من العمل 
خالل ثالثة أســـابيع، حيث تبذل “األشـــغال” 
كل جهدها إلتمام الطريق قبل شـــهر رمضان 
المبـــارك لتوفيـــر ســـبل الراحـــة للمواطنيـــن 
الكـــرام، وإلـــى ذلـــك الحيـــن فقد تـــم إجراء 
التحويالت المروريـــة الالزمة لضمان حركة 

السير.
أما بشـــأن عدم وضوح حدود حرم الطريق، 
والـــذي كان ســـببًا في تشـــكيل خطورة على 
القاطنين فيه، فأكد العضو أن خارطة العمل 
تبّيـــن تنظيـــم الطريـــق بصفة دقيقـــة، حيث 
يبلغ عرض الطريق 6 أمتار، مما يترك مجاالً 
إضافيًا الرتدادات المنازل قدره 6.5 متر، أي 

بمعدل مسافة 3.25 متر أمام منزل.

العود ومشرف مشروعات المحرق بوزارة األشغال

تطوير طريق مقبرة الدير بكلفة 50 ألف دينار

فحــــص العمــــال ســـــؤال الفضــالــــة لحميـــــــدان

التجمع ألكثر من 5 ينتقل من داخل البنك لحرمه
األمــــــان ــة  ــافـ ــسـ ــمـ بـ يـــلـــتـــزمـــون  ال  الــــزبــــائــــن  أغــــلــــب 

رصـــدت عدســـة “البالد” صبـــاح أمس 
طوابيـــر طويلـــة وتجمعـــات لعشـــرات 
المراجعيـــن )مواطنـــون وآســـيويون(، 
وهـــم مصطفـــون عنـــد أبـــواب البنـــوك 
ومحـــالت الصرافة، ومنهم من تجمهر 
بشكل عشوائي ومتقارب بشكل كبير، 
يخالف ترك مسافات األمان وتعليمات 
الجهات الرسمية، فيما يتعلق بالحملة 

الوطنية ضد فيروس “كورونا”.
وبـــدا العديـــد مـــن هـــؤالء المراجعين، 
اآلســـيوية،  الجنســـية  مـــن  باألخـــص 
وهـــم متقاربون لبعضهم بشـــكل كبير، 
منتظريـــن الـــدور لدخـــول الصرافة او 

البنك.
وفـــي ســـؤال وجهتـــه “البـــالد” ألحـــد 
موظفـــي الصرافـــة عمـــا يحـــدث، قال 
بـــأن القانـــون يمنـــع التجمـــع ألكثر من 
خمســـة أشـــخاص، وهـــو مـــا يعني أن 
المحـــل ملتـــزم بعدم الســـماح لجلوس 
مراجعيـــن بأكثر من هـــذا الرقم داخل 
فـــي  لكـــن اإلشـــكالية تكمـــن  المحـــل، 
تجمعهـــم العشـــوائي والمزدحـــم عنـــد 

باب المحل نفسه وفي الخارج.

رشكة أمرياكن اليف انشورنس كومباين - فرع البحرين

قامئة املركز املايل

اإليراداتاملوجودات

املصاريف

املطلوبات

 امجايل حقوق ملكية املركز الرئييس
واملطلوبات

ممتلاكت ومعدات 
حق استخدام املوجودات

قروض محللة وثائق التأمني
استمثارات يف اوراق مالية

استمثارات يف أوراق مالية متاحة للبيع
استمثارات يف اوراق مالية بالقمية

العادلة من خالل الرحب أو اخلسارة 
موجودات عقود إعادة تأمني

ذمم تأمني مدينة وأخرى
أرصدة يف الصندوق و ما يعادهلا

إمجايل املوجودات

امجايل أقساط التأمني
ناقصًا: أقساط إعادة التأمني

صايف إيرادات أقساط التأمني

ايرادات الفوائد و استمثارات اخرى
ايرادات العمولة

عكس خمصص ديون مشكوك فهيا

صايف االيرادات

مطالبات تأمني ومرصوفات تعديل اخلسائر
مطالبات تأمني ومرصوفات تعديل خسائر

مستعادة من رشاكت إعادة التأمني 
تعويضات التأمني

مرصوفات االستحواذ عىل عقود
تأمني واستمثار 

مرصوفات تشغيلية أخرى

صايف الرحب للسنة

بيان الدخل الشامل للسنة املنهتية
يف ٣١ ديمسرب ٢٠١٩ 

صايف الرحب للسنة
األرباح األخرى الشاملة

البنود اليت سيمت تصنيفها الحقا اىل الرحب و اخلسارة

صايف الرحب / (اخلسارة) من اعادة
تقيمي اوراق مالية متاحة للبيع 

مجموع األرباح / (اخلسائر) األخرى الشاملة للسنة

مجموع الدخل الشامل للسنة

خمصص تعويض هناية اخلدمة لملوظفني
مطلوبات عقود تأمني

مستحقات محلة وثائق التأمني
ذمم دائنة جتارية وأخرى 

مطلوبات عقود اإلجيار

إمجايل املطلوبات

حساب املركز الرئييس
احتيايط التغري يف القمية العادلة
لألستمثارات املالية املتاحة للبيع 

إمجايل حقوق ملكية املركز الرئييس

حقوق ملكية املركز الرئييس و املطلوبات
حقوق ملكية املركز الرئييس

كما في ۳۱ دیسمبر۲۰۱۹

۳۱ دیسمبر
۲۰۱۸

۳۱ دیسمبر
۲۰۱۹

دینار بحرینيدینار بحریني
بيان الدخل

للسنة المنتھیة ۳۱ دیسمبر ۲۰۱۹
۲۰۱۸ ۲۰۱۹

دینار بحرینيدینار بحریني

٢٫٨٤٨
١٫١٢٧٫٥٣٢

٤٠٫٧٠٩٫٣٢٦

٢٦٫٤٤٣٫١٣٠
٢٢١٫٥٧٦
٧٨١٫٣٣٥

١٫٢٨٦٫٩٦٤

٧٠٫٥٧٩٫٠١٨

٨٫٩١١٫٥٥٢

١٫٣٢٨٫٦٩٥

١٠٫٢٤٠٫٢٤٧

٧٫١٢٧٫٠٢٧

(٥٢٧٫٦٠٦)

٦٫٥٩٩٫٤٢١

-
٦٫٣٠٧٧٫٨٨٢

٢٫٣١١٫٩١٩

١٫١٣٠٫٠٩٧

١٢٫٧٠٧٫٣٢٣
(٢٫٣٤٩٫٧٧٩)

١٢٫٩١٣٫٥٧١
(٢٫٢٩٦٫٩٦٢)

١٠٫٣٥٧٫٥٤٤١٠٫٦١٦٫٦٠٩

١٫٧٣٦٫٩١٢
٢٨٨٫٦٧٢

١٫٧٥٠٫٢٥٧
٢٨٦٫٧٢٣

(٣٫٣٩٢٫٥٣٦)

١٫٢٢٧٫٦٥٩

(٣٫٥٤٠٫٩١٩)

١٫٤٣٨٫٠٩٩

(٥٫٦٦٨٫٨٣٤)

(٤٣٧٫١٥٤)

(٥٫٤٣٣٫٨٣٩)

(٧١٦٫١٠١)

(١٫٠٧٧٫٤٧٠)(١٫١٢٦٫٠٥١)

(٩٫٣٤٨٫٣٣٥)(٩٫٣٧٨٫٨١١)

٣٫٠٨٣٫٠٤٧٣٫٣١٠٫٩٢٨

٣٫٠٨٣٫٠٤٧٣٫٣١٠٫٩٢٨

(١٫٢٧٨٫٧٣١)١٫٨٥٦٫٣٠١

(١٫٢٧٨٫٧٣١)١٫٨٥٦٫٣٠١

٤٫٩٣٩٫٣٤٨٢٫٠٣٢٫١٩٧

٤٨٫٢٥٤٣٦٫١٥٠

١٢٫٤٣١٫٣٨٢١٢٫٦٨٩٫٧٣٩

٣٧٫٠٤٣٫٨٥١

٢٥٫٦٦٨٫٨٠٧
٣٧١٫٣٢٨
٩٧٣٫٩٦٣

٥٫٣٨٢٫٥١٤

٧٠٫٥٧٨٫٤٤٢

١٠٫٦٨٤

٥٥٫١٥١٫٩٦٦

٦٠٫٣٣٨٫٧٧١

٣٫٠١٥٫٩٤٠

٢٫٨٨٣

٢٩٫٨٧٠

٦٠٫٦٥٩٫٠٢١

٩٧٨٫٢١١

-
٢٫١٥٧٫٢٩٨

٦٣٫٩٧٩٫٠٢١

٧٠٫٥٧٩٫٠١٨٧٠٫٥٧٨٫٤٤٢

:

كورونا كشف بخل الشركات وتجار المناقصات
شكرا لسمو الرئيس

Û  توجيهــات ســمو رئيــس الــوزراء ونتائــج اجتمــاع الســلطتين بمجلــس
بالقــارات  العالقيــن  المواطنيــن  لوضــع خطــة محكمــة إلجــالء  النــواب 
الخمــس أعطــى رســالة واضحــة بأن هذا الملف يشــكل أولوية مشــتركة 

لدى الجميع. 
Û  ولــن يهــدأ بال األســرة البحرينيــة إال بعودة جميع أبنائها لحضنها. شــكرا

لســمو الرئيــس على توجيهاتــه التي أثلجت قلوب المواطنين وأشــاعت 
البهجة. إنه قلب األسرة وعميدها.

ضريبة أرباح الشركات

Û  خــالل الســنوات الماضيــة كلمــا اقترح نائــب قانونا يفــرض ضريبة على
أربــاح الشــركات بالبحريــن كان مصيــره الــوأد أو الرفــض. واالســطوانة 

المكررة لذلك بأن هذه التشريعات تنّفر االستثمار.
Û  تكشــف أرقــام الشــركات المدرجــة بالبورصة مشــاركة خجولــة بأرباحها

لخدمة المجتمع تحت عنوان تمويل مشروعات المسؤولية االجتماعية. 
أما بالنسبة للشركات غير المدرجة فإنها أقرب لسمات الشخص البخيل.

Û  لقــد كشــفت أزمــة “كورونــا” عــن معدن معظــم الشــركات، التي أشــاحت
بوجهها عن الدولة، وانصرفت لمصالحها، وهرولت نحو حساب مكاسبها 

من الحزمة االقتصادية الحكومية.
Û  بــات الزمــا االنتقال من مرحلــة المطالبة إلى مرحلة فرض الضريبة على

دخل الشــركات، واســتثمار االقتراح بقانون الذي وقعه 3 نواب )محمود 
البحراني وعلي النعيمي وغازي آل رحمة( ليبصر النور.

Û  إن فــرض ضريبــة الشــركات لــن يقلل من تنافســية البحريــن، مثلما دأب
المســؤولون الحكوميــون علــى الترويــج ســابقا، ألن الِجَنــان الضريبيــة 
بدأت باالنحسار، وتتميز المنامة ببنية تحتية وتقنية وتسهيالت جاذبة 

مقارنة بالدول األخرى.
Û  ،هــذه الضريبــة ليســت عقابــا، وعوائدهــا ســتذهب لتحســين الخدمــات

وبمــا يصــب فــي تعزيــز إيــرادات الشــركات البخيلــة وتجــار المناقصات 
الحكومية.

Û  كمــا يمكــن اســتثمار الكثير مــن اتفاقيــات منــع االزدواج الضريبي التي
حمــت مصالــح شــركات أجنبيــة اتخــذت المنامــة مــالذا آمنــا بعيــدا عن 

بلدها األم.

Û  مــن جمــال الحيــاة أن هللا يبعــث في طريقك ما يوقظــك بين الحين“
واآلخر، وأنت الذي ظننت لوقت طويل أنك مستيقظ!”.

موالنا جالل الدين الرومي

rashed.ghayeb@albiladpress.com

راشد الغائب

تيار

العود: األهالي 
يستخدمونه مختصًرا 

لبعض المناطق

إبراهيم النهام

محرر الشؤون المحلية



بيانات الخبر
اليوم

التاريخ
الخبر

جهة النشر
الصفحة

العدد
الرابط اإللكتروني

أكــد رئيــس لجنة الشــئون الخارجية والدفاع واألمن الوطنــي بمجلس النواب محمد 
السيســي البوعينيــن لـــ “البــاد” تأكيد ممثلــي الحكومة في االجتمــاع الذي عقد أمس 
بمجلــس النــواب للوقــوف على ملــف إجاء رعايــا المملكة على وجود خطط شــاملة 
إلخــاء جميــع البحرينييــن الموجودين في الخارج، والراغبين فــي العودة إلى الباد 

الذين يبلغ عددهم 3027 مواطنا. 

وبيـــن السيســـي توضيـــح الحكومـــة بـــأن 
إشـــكال تأخير إخالئهـــم يرتبط في إغالق 
بعـــض المطـــارات، ورفـــض بعـــض الـــدول 
اســـتقبال الطائـــرات التـــي تمثـــل خطوط 

جوية معينة.
وعن أرقام الراغبين فـــي العودة البحرين 
قال “من مصر 213 شـــخًصا، األردن 364، 
 ،59 روســـيا   ،68 ألمانيـــا   ،250 بريطانيـــا 

إيران 1630، تايلند 54، السعودية 34”.
في األثناء، بين النائب ممدوح الصالح أنه 
تـــم وضع خطة إجـــالء متكاملة من إيران 
لكل من المدن )مشهد، طهران، شيراز، الر( 
وعلـــى مـــدى شـــهرين عبر تنظيـــم رحالت 
منتظمـــة تبدأ اليوم وتنتهـــي في 28 مايو 

المقبل.
درجـــات  بأقصـــى  األخـــذ  أهميـــة  وأكـــد 
االحتراز فـــي الطائرات من خالل التباعد، 
بمـــا يقلل من اســـتيعاب الطائـــرات ألعداد 
أكبـــر، والعمـــل االلتـــزام بجميـــع المعاييـــر 
الدوليـــة الطبية التي من شـــأنها أن تحمي 

الموظفين والطواقم الطبية.
إلـــى ذلـــك، أشـــاد كل مـــن النائبيـــن علـــي 
إســـحاقي والعشـــيري فـــي بيـــان مشـــترك 
وتلبيـــة  الحكوميـــة  الجهـــات  بجهـــود 
الشـــارع  ونـــداءات  النـــواب  مطالبـــات 
المواطنيـــن  إجـــالء  بســـرعة  البحرينـــي 
البحرينيين العالقين في مسقط والدوحة 

نظرا لوضعهم اإلنساني.
النـــواب  زمالئهـــم  وبمعيـــة  أنهمـــا  وأكـــدا 
ومنـــذ الدقائـــق األولى كانـــوا على تواصل 
مـــع الســـفير البحريني في مســـقط جمعة 

الكعبـــي، لمتابعـــة حيثيـــات الموضوع مع 
الجهات المسؤولة بسلطنة عمان الشقيقة 
وصـــوال  البحرينيـــة  الخارجيـــة  ووزارة 
البحرينييـــن  المواطنيـــن  إجـــالء  للحظـــة 

ألرض الوطن. 
وأشادا بالدعم المتواصل بمجلس النواب 
فيـــروس  ضـــد  الحكوميـــة  لإلجـــراءات 
كورونا وفريق البحرين بقيادة ولي العهد 
نائـــب القائـــد األعلى النائـــب األول لرئيس 
مجلـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكي 
األمير ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفة، حيث 
نوه إسحاقي والعشيري بالجهود الحثيثة 
األزمـــة  هـــذه  بـــإدارة  البحريـــن  لفريـــق 
واحتـــواء انتشـــارها بكل الســـبل الممكنة، 
معربين عن امتنانهم الشديد لهذه الجهود 

الجبارة.
وأكـــدا ضـــرورة العمـــل يـــدا بيد لإلســـراع 
بإجـــالء بقية المواطنيـــن من جميع الدول 
الموبـــوءة، كمـــا عبـــرا عـــن رفضهمـــا التام 
الســـتغالل الملـــف أي اســـتغالل سياســـي 
االســـتجابة  عمليـــات  وأن  وطائفـــي، 
للنـــداءات األخيرة بإجـــالء العالقين تضع 
حـــًدا للمتربصيـــن بالبحريـــن، والطامعيـــن 

بانتهاز الفرص والتدخل في شؤونها.
كمـــا أثنى النائبان علـــى تصريحات رئيس 
الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر 
خليفـــة بـــن ســـلمان آل خليفة حين أشـــار 
ســـموه إلـــى أن “ســـالمة المواطـــن أولوية 
أينمـــا كان، وأن حكومـــة البحريـــن لم ولن 
تتخلـــى عن مواطنيهـــا، فهم فـــي رعايتها 

أينما كانوا”.

أول رحــالت اإلجــالء تبــدأ اليــوم وتنتهــي 28 مايــو
التباعد بمقاعد الطائرات يقلل عدد المسافرين

إيران عدد العالقين

بالخارج
والراغبيـن بالعـودة

1630
األردن

364

بريطانيا

250

مصر

213
ألمانيا

68 روسيا

59

تايالند

54

السعودية
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إسماعيل السقايإبراهيــم النهـــام

الكوهجـي: 43 ألـف بحرينـي بالخـارج وخطـة “محكمة” لإلجـالء
ــن ــ ــي ــ ــاب ــ ــص ــ ــم ــ ــن مـــــــع ال ــ ــي ــ ــم ــ ــي ــ ــل ــ ــس ــ قـــــطـــــر تــــخــــلــــط الـــــمـــــســـــافـــــريـــــن ال

قــال النائــب حمــد الكوهجي إن لدى الحكومــة خطة إلجاء المواطنين بالخــارج، والذين يصل عددهم 
إلى 43 ألف شخص تقريبا، وإن عملية االجاء تتطلب ضمان عدم وصول المرض وانتقاله ألي شخص. 
وفيمــا يأتــي تلخيــص الكوهجــي لمجريــات اجتمــاع الســلطتين المنعقــد بمجلــس النــواب لعــرض خطة 

الحكومة لإلجاء:

خطـــة إجـــالء أي مواطن مـــن الخـــارج تحتاج . 1
عـــدم  لضمـــان  ومختصيـــن  صحيحـــة  عمليـــة 
وصـــول المـــرض وانتقالـــه ألي شـــخص ســـواء 
أكان خـــارج البحريـــن أم مـــن الطاقـــم المرافق 
وصـــوال لمملكـــة البحريـــن فلذلـــك وضعنا هذه 
الخطـــة المحكمة فالرجـــاء نحن نعمل من أجل 

البحرين وضمان صحة الجميع.
االنتخابـــات . 2 بمرحلـــة  والتفكيـــر  مزايـــدات  ال 

مصلحـــة  فـــوق  األصـــوات  وتكســـب  القادمـــة 
الوطـــن والمواطنيـــن والمقيميـــن نعمـــل معكم 

قالبا وقالبا” وحفاظا على صحة الجميع.
هناك تقريبا 43 ألف مواطن البعض منهم يريد . 3

العـــودة ونركـــز عليهم جميعـــا ويجب أن يكون 
التركيـــز على الجميع من عودتهم لموطنهم وال 

نستنثي دولة من دولة أخرى.
المواطنيـــن . 4 لرجـــوع  محكمـــة  خطـــة  وضعنـــا 

بإيـــران رغم عدم تعاون إيـــران وفرض الحظر 
والخالفات السياســـية واســـتغاللها لهذا الملف 
بالتعـــاون مـــع قطـــر لتشـــويه ســـمعة البحريـــن 
سياســـيا وهـــذا وهـــذه خططهـــا منـــذ ســـنوات 
االضـــرار بمصلحـــة البحرين والتدخل بشـــؤنها 

الداخليه”.
قطـــر لـــم تتعامل مـــع قانـــون الصحـــة العالمية . 5

البعـــض  إصابـــة  واحتمـــال  المواطنيـــن  بنقـــل 
وتعـــرض غير المصاب مع شـــخص آخر مصاب 
حقـــوق  وانتهـــت  واحـــدة  بطائـــرة  جمعتهـــم 

االنســـان وكانت تعرض حيـــاة اآلخرين للخطر 
ولها أهداف تضـــرب بها تعامل البحرين المميز 

مع هذا الفايروس.
جميـــع المواطنيـــن الموجوديـــن خـــارج البـــالد . 6

محل اهتمام ومتابعه من القيادة الرشيده.
نعمـــل معكـــم بقـــارب واحـــد مكمليـــن جهودكم . 7

ونتعـــاون لضمـــان صحـــة المواطنيـــن بالخارج 
والداخل.

مـــدى . 8 للمواطنيـــن  النائـــب  يوضـــح  أن  يجـــب 
خطورة هذا الفايروس وال وقت االن للتكسب 
البحريـــن  الوطـــن وســـالمة شـــعب  فمصلحـــة 

بأكمله فوق كل شيء.
ال للتســـيس وشـــق الصف ولقد الحظنا الحملة . 9

قامـــت  التـــى  الممنهجـــه  إعالميـــة  اإلعالميـــة 
بهـــا بعض الـــدول لشـــق الصف وضـــرب تعامل 

البحرين مع الفايروس.
جهـــود فريـــق البحرين واضحة وجهـــود وزارة . 10

الصحة وجهـــود الجميع وجهودكـــم انتم ايضا 
يا ســـلطه تشـــريعية واضحة يجب أن نتكاتف 
يدا بيد ضد أي توجهات ممنهجة لشق الصف.

كل بحرينـــي خـــارج البحريـــن محـــل اهتمـــام . 11
ومتابعة شخصية من أعلى سلطة وال مزايدات 
هـــذا عملنـــا وواجبنا فالكل بحرينـــي وال يوجد 
لدينا تميز لدولـــة معينة او طائفة معينه ولكن 
دعونا نضمن ســـالمة الجميـــع الفيروس خطير 
جدا” دول عالمية لم تســـتطيع الســـيطره عليه 
ولكن نحن االن بخير ونعمل وفق خطه معينه.

- لدينـــا قائـــد حكيم وقيادة حكيمـــة وحريصة . 12
كل الحرص على أبناء شـــعبها سنة وشيعة وال 

مجال لزرع الفتن وشق الصف
لعـــودة . 13 - الخطـــة نشـــرت وســـنعمل جاهديـــن 

الجميـــع ونتمنـــى مـــن قطـــر أن تلتـــزم بقانـــون 
الصحة العالمية وحقوق االنســـان فسالمة كل 

بحريني مسئوليتنا.

حمد الكوهجي

local@albiladpress.com
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المنامة -  مركز المنامة لحقوق اإلنسان

استنكر مركز المنامة لحقوق اإلنسان في 
بيان أمس، التدخل في الشؤون المحلية 
تســـييس  ومحاولـــة  البحريـــن  لمملكـــة 
خطـــط إجـــالء البحرينيين فـــي الخارج، 
والهجمة اإلعالمية التي تديرها لمحاولة 
شق الصف البحريني وتأليب الرأي العام 
حـــول جهـــود مملكة البحريـــن في إجالء 
المواطنين، واســـتهداف البحرين بشـــكل 
مســـتمر واســـتغالل الفـــرص دون مراعاة 
للوضـــع العالمـــي الـــذي تمـــر فيـــه الـــدول 
علـــى  والمقيميـــن  المواطنيـــن  لحمايـــة 
أرضها من انتشـــار وبـــاء فيروس كورونا، 
ولعب قطر لدور خبيث ومشـــين في هذا 

الملف.
دينـــا  المحاميـــة  المركـــز  رئيـــس  وقالـــت 
اللظـــي إن البحريـــن قامت بمســـؤولياتها 
بالتنسيق لعودة البحرينيين وخاصة في 
إيران وتعمل بشـــكل مســـتمر للتوافق مع 
شـــركات الطيـــران الخاصـــة إلجالئهم إال 

أن األوضـــاع العالميـــة وغلـــق المطـــارات 
والتخـــوف مـــن انتشـــار فيـــروس كورونا 
يتسبب بتأخير أو تأجيل بعض الرحالت، 
ومـــا أعلنـــت عنـــه البحرين بوجـــود خطة 
إلجالئهـــم مرتين كل أســـبوع مـــع مراعاة 
وضـــع الصحـــة العامـــة الداخلـــي مســـألة 
مهمة وتنم عن متابعة حكومية متواصلة 
ال يتطلـــب فيهـــا أي تدخـــل خارجـــي في 
الشـــؤون الداخليـــة من قطر ومـــن يؤتمر 

تحت أموالها لتشويه صورة البحرين.
وذكـــرت اللظي أن البحرين قامت بجهود 
كبيـــرة في حماية المواطنيـــن والمقيمين 
مبـــادئ حقـــوق  أراضيهـــا وراعـــت  علـــى 
اإلنســـان بعـــد تخليها عن أي فـــرد يعيش 
غيـــر  مـــن  حتـــى  البحريـــن  أرض  علـــى 
المواطنيـــن، ولـــم تتواَن عـــن البحرينيين 
فـــي الخـــارج بينمـــا قطـــر تعرض شـــعبها 
والمقيميـــن لديها النتشـــار وبـــاء فيروس 
كورونا بســـبب فتحهـــا مجال مباشـــر مع 
وقـــف  بإعالنهـــا  االلتـــزام  وعـــدم  إيـــران 
وصـــول  والدليـــل  الطيـــران،  رحـــالت 
البحرينييـــن إلـــى الدوحـــة وغيرهـــا مـــن 
الجنســـيات دون فحوص مســـبقة ســـواء 
فـــي إيران أو الدوحـــة مما يؤكد بأن قطر 
تعدت على حق شـــعبها بإدخال الفيروس 
بإجراءات ال تمـــت باالحتراز بصلة ولكن 
البحريـــن ال تتدخـــل في هـــذا الجانب إال 
حين يتعلق بتدخلها في نقل البحرينيين 

إلى مطارها.

رفض تام لمحاولة شــق الصف وتســييس ملف “كورونا”
“المنامة للحقوق” يستنكر التدخل القطري المشين

مدينة عيسى - مكتب النائب زينب عبداألمير

تقدمت النائب زينـــب عبداألمير بخالص 
شـــكرها وعميـــق امتنانهـــا لعاهـــل البـــالد 
صاحـــب الجاللـــة الملك حمد بن عيســـى 
آل خليفـــة لمتابعتـــه الحثيثة لجل األمور 
الخاصـــة بمواطنـــي المملكـــة، حرًصـــا من 
جاللتـــه علـــى عزتهم وكرامتهم، مشـــيدًة 
بالتدخـــل الســـريع للحكومـــة تحت قيادة 
رئيـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكي 
األمير خليفة بن سلمان آل خليفة وبدعم 
ومـــؤازرة ولـــي العهد نائـــب القائد األعلى 
الـــوزراء  لرئيـــس مجلـــس  النائـــب األول 
صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان 
بـــن حمـــد آل خليفـــة لحلحـــة ملـــف أهلنا 

البحرينيين العالقين بجميع دول العالم.
بعـــد  جـــاء  عبداألميـــر  النائـــب  تصريـــح 
المبـــادرة الســـريعة مـــن الحكومـــة لعقـــد 
علـــى  الطالعهـــم  النـــواب  مـــع  اجتمـــاع 
العالقيـــن  بملـــف  الخاصـــة  التطـــورات 
والحلـــول ذات صلـــة إلجالئهـــم وضمـــان 

عودتهـــم العاجلـــة التـــي طـــال انتظارهـــا 
أهلهـــم  بيـــن  ليكونـــوا  المملكـــة  ألرض 

وأحبائهم بعد الغربة الطويلة.
وقالـــت إن مملكـــة البحريـــن عرفـــت في 
قيـــادة عائلـــة آل خليفـــة الكـــرام أســـس 
الحكـــم العـــادل والرشـــيد الـــذي كفل عزة 
ورفعـــة وكرامة جميـــع المواطنيـــن، وقد 
تعزز ذلك خالل العهد الزاهر لعاهل البالد 
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل 

خليفـــة، فبفضـــل جاللته أضحـــت مملكة 
البحريـــن نبراســـا للباحثيـــن عـــن النمـــاء 
والتطـــور ونقطـــة مرجعيـــة فـــي حقـــوق 

اإلنسان.
نـــددت النائـــب زينـــب عبداألميـــر بأشـــد 
العبـــارات الدخـــالت الســـافرة للحكومـــة 
اإليرانيـــة والقطرية في شـــؤون المملكة، 
والقطـــري  اإليرانـــي  النظـــام  ومحاولـــة 
اإليقـــاع بيـــن حكومـــة البحريـــن وشـــعبه 
الوفي من خالل اســـتغالل ملف العالقين، 
مؤكدة أن هذه المحاوالت ستفشـــل مثل 
ما ذهبت ســـالفاتها مهب الريح، موضحًة 
أن “شـــعب البحريـــن ســـيظل ُمحًبا ووفًيا 
وتحـــت إمـــرة قيادتـــه، وهـــو مـــا خلـــده 
التاريـــخ له منذ مئات الســـنين، فعائلة آل 
خليفـــة الكرام هم األســـاس الـــذي قامت 
ماضيهـــا  وهـــم  البحريـــن،  مملكـــة  عليـــه 
وحاضرهـــا ومســـتقبلها، شـــاءت أو أبـــت 
األنظمـــة المارقـــة التـــي ال تضمر إال الشـــر 

للبحرين.

األجدر بالنظامين اإليراني والقطري االهتمام بشؤون رعاياهم
زينب: شعب البحرين تحت إمرة قيادته

هشام العشيريمحمد السيسي علي إسحاقيممدوح الصالح

دينا اللظيزينب عبداألمير
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نقول “شكرًا” لوزارة التربية والتعليم لما تّم إنجازه خالل األيام القالئل الماضية على 
صعيـــد تفعيـــل البوابة التعليمية، حيـــث كان من المفترض أن تكـــون بنكا معلوماتيا 
تفاعلّيا حّيا مؤثرا ألكثر من عقد من الزمان؛ لينهل من معينها المستهدفون من طلبة 
وأوليـــاء أمـــور ومعنيين ومهتميـــن و... إلخ. هذا اإلنجاز الذي اســـتوجب علينا ُلزوم 
الشكر للُمحسن، لم يكن ليتحقق بفائق السرعة هذه، لوال “هيجان” الشارع وضغوط 
أولياء األمور وتوالي منابر اإلعالم بشتى صوره وأنواعه، فضالً عن جهود “الغالبية” 
مـــن أكارم الســـلطة التشـــريعية فـــي ســـبيل حصـــول أبنائنـــا وبناتنا علـــى حقهم غير 
المنتقص من التعليم الذي ضمنه دستور البالد في مادته الثانية التي تنّص على أّن 
“التعليـــم حـــّق تكفله مملكة البحرين لجميع المواطنين”، وأكد عليه المنهاج الراســـخ 
لقائـــد مســـيرة النمـــاء والعطاء صاحـــب الجاللة الملـــك المفدى في ُمَتَعـــّدد خطاباته 
الســـامية في غير ذي مناســـبة كريمة ألبنائه الطلبة بتأكيد جاللته “أّن التعليم يأتي 
أوالً لتعزيز المســـيرة التعليمية المباركة فـــي بلدنا العزيز لمزيد من النهضة والرقي”، 
وتكـــرار مخاطبتـــه األبويـــة لهم “أيها األبنـــاء األعزاء: إّنكـــم عماد المســـتقبل، وأمله، 

واألساس الذي ينطلق منه الوطن لعلو بنيانه ومنطلقًا لمستقبل أجياله”.
في ذات الســـياق تفصيالً، بدأت وزارة التربية والتعليم مشـــكورة – وفق تصريحات 
أعلـــى مســـؤوليها مؤخـــرًا – فـــي رفـــع إنتاجهـــا مـــن الـــدروس العلميـــة واإلثـــراءات 
اإللكترونيـــة واألنشـــطة المتنوعة عبـــر قناتها على موقع “اليوتيـــوب” وتوزيعها على 

مجموعة من القنوات الفرعية بعد تضمينها حصصًا متلفزة وخيارات إضافية متاحة 
عبـــر الموقـــع اإللكترونـــي والبوابـــة التعليمية بحســـب الفصول الدراســـية والمراحل 
التعليميـــة فنيـــًا ومهنيًا؛ ليتمكـــن أبناؤنا من مواصلة تلقي الخدمـــات التعليمية دون 
انقطـــاع، وُجـــلُّ ذلـــك يســـتوجب الثنـــاء كما أســـلفنا، فيمـــا ِقَبال ذلـــك، ُمَحّتـــٌم إدراك 
المعنييـــن الموقرين أّن المنظومة التربوّية شـــديدة الحساســـّية لِما يجري حولها من 
متغّيـــرات وفق جملـــة عناصرها ممثلًة فـــي األهداف والُمحتـــوى وطرائق التدريس 
والُمتعلِّـــم والُمعلِّـــم، التي ُيعتَبر األخير فيها – أي الُمعلِّم – رّبانها الذي ُيعّول عليه في 
البناء والتربية واإلرشـــاد والتهذيب والتوجيه، والتفّهـــم للميول والطبائع، والتعّرف 
على االســـتعدادات والخلفّيـــات، ومراعاة الفروق الفردّية، فضالً عن إشـــاعة الراحة 
والسكينة إثَر االحتكاك التفاعلي والمباشرة الحّية بينهما واقعيًا أو أقله افتراضيًا. 

نافلة:  «

فـــي هـــذا الظـــرف االســـتثنائي، ال مفـــّر مـــن اللحـــاق المتســـارع لتوظيـــف الصفـــوف 
االفتراضيـــة  Virtual Lessons بمؤسســـاتنا التعليميـــة المختلفة التـــي أبقت الُمعلِّم 
فـــي موقعـــه رّبانًا، حتى أظهر نجاحًا مبهرًا فـــي دورة ذلك التوظيف الممنهج ببعض 
مدارســـنا المحلية الخاصة، ورائدًا مبتكرًا في جعلها ثقافة رائجة بإحدى مؤسســـات 

التعليم العالي العامة.

بحرينية وافتخر )2(
عندمـــا تم اإلعالن عن خدمة التطوع، الجميع... ســـواء كانوا أطباء 
أو موظفيـــن صغارا أو كبارا لم يتـــواروا عن خدمة الوطن، آالف من 
المواطنيـــن تهافتـــوا علـــى التطـــوع كل بمـــا يســـتطيع أن يقدمه من 
عمـــل وخدمـــات، وكذلـــك حرص جميـــع المواطنيـــن والمقيمين على 
اســـتخدام األجهـــزة الذكية ومواقـــع التواصل االجتماعـــي للتواصل 
مع األهل واألصدقاء لالطمئنان على صحتهم ونشر التوعية وطرق 

الوقاية من المرض.
ورغم مشـــكلة تفاقم الدين العام، قامت حكومتنا الرشيدة مشكورة 
بتضحيـــات كبيـــرة من أجل مصلحـــة المواطن، ودفـــع عجلة التنمية 
فـــي المملكة، تنفيذا لتوجيهات صاحب الجاللـــة الملك المفدى حمد 
بن عيســـى آل خليفة حفظه هللا ورعاه وتحت قيادة صاحب السمو 
الملكـــي األميـــر خليفة بن ســـلمان آل خليفـــة رئيس الـــوزراء الموقر 
حفظه هللا وصاحب الســـمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة 
ولـــي العهد نائب القائد األعلى النائـــب األول لرئيس مجلس الوزراء 
حفظـــه هللا، لقد أطلقت حكومتنا الرشـــيدة حزمة مالية واقتصادية 
لتوفيـــر الســـيولة الالزمة للقطاع الخـــاص، بغرض مســـاعدة القطاع 
علـــى التعامـــل مـــع تداعيـــات الوضـــع الراهـــن، حفاظـــا علـــى النمـــو 
المســـتدام، متمثلـــة بتكفـــل الحكومة بفواتيـــر الكهربـــاء والماء لكل 
المشـــتركين من األفراد والشـــركات لمـــدة ثالثة شـــهور، وكذلك دفع 
رواتـــب المواطنيـــن البحرينيين العاملين فـــي القطاع الخاص لنفس 
الفترة، وإعفاء المنشـــآت والمرافق الصناعية والتجارية والسياحية 
من بعض الرســـوم، مما يســـهم في الحفاظ على االستقرار الوظيفي 
فـــي المملكـــة، حتـــى البنـــوك العاملة فـــي البحرين، وهي مؤسســـات 
هدفها األساسي مضاعفة أرباح المساهمين ولكنها قامت بالتضحية 
مـــن أجل البحرين، لقـــد أخذت البنوك قرارا بتأجيل أقســـاط الديون 
لمدة ســـتة شهور، دون احتســـاب أية فوائد أو رسوم، ما قد ينعكس 
ســـلبا على ميزانياتها للفترة المقبلة، لكنها جعلت الصالح العام فوق 
كل اعتبار. كل شـــيء يرخص من أجل مصلحة البحرين وأهلها في 

هذه الفترة الصعبة عالميا.
هـــذه هـــي البحرين التي لم تزدها المصاعـــب إال قوة، هذه هي طيبة 
أهـــل البحريـــن التي لـــم تتغير ولم تزدهـــا األزمات إال شـــدة... طيبة 
ونخـــوة أهـــل البحريـــن كمعدن الذهب الـــذي يســـتحال أن يتغير مع 

مرور الزمن. نعم بحرينية وافتخر.

د. غنية الدرازي

كورونا... لم ينته الكالم
لم ينته الكالم عن كورونا، فكل يوم يزداد الخوف ويزداد الكالم ويزداد 
العجـــب أيضـــا من حالة العجز التـــي يعبر عنها كبار ساســـة العالم الذين 

يحكمون دوال ظنت شعوبها وظننا معهم أنها قادرة على كل شيء. 
هـــذه الدول التي تصارعت مع بعضها في صنع أســـلحة يمكنها أن تفني 
البشرية كلها عشرات وربما مئات المرات، وتنافست مع بعضها للوصول 
إلـــى الفضـــاء وربما فكـــرت في بناء قواعد عســـكرية ونصـــب صواريخ 
علـــى الكواكـــب األخرى، ثم اكتشـــفت فجـــأة أنها ال تمتلك مـــا يكفي من 
الكمامـــات التـــي تحمـــي الناس من هـــذا الفيروس الذي ال تـــراه العيون، 
واكتشـــفت نيويـــورك عاصمـــة المال والسياســـة وقبلة العالـــم كله أنها ال 
تملك من أجهزة التنفس ما يكفي لرعاية من سيهاجمهم هذا الفيروس.

هـــذه الـــدول التي لـــم تحتـــرم األرض واعتـــدت على نواميـــس الطبيعة 
وتوازناتهـــا التـــي خلقهـــا هللا، وجدت نفســـها فجأة عاجـــزة عن مواجهة 
فيـــروس ال يحتـــرم كبيـــرا أو صغيرا. فجـــأة امتأل العالـــم برائحة الموت 
وســـاد الهلع في كل أركان األرض، وعجزت كل األســـلحة النووية وغير 
النوويـــة التـــي تكلفـــت المليـــارات عـــن حمايـــة أهلها من خطـــر ال يعرف 
لـــه أول وال آخـــر، هـــذا الفيروس كســـر غرور العالم وســـاوى بيـــن الكبير 

والصغير.
فهـــل يمكـــن بعد هذا الذي جرى أن يصبح عالم ما بعد الفيروس مختلفا 
عـــن عالـــم ما قبـــل الفيروس؟ هل ســـيتفق الجميع علـــى أن هذه األرض 
التي نعيش عليها ملك للجميع وأن العبث بها يمكن أن يطيح بالجميع؟

هـــل ســـيتعاون الكبـــار على درء الفســـاد الذي ظهـــر في البـــر والبحر بما 
كســـبت أيدي النـــاس، وأن يدركوا أن األرض تحتاج إلى تنافســـهم أكثر 
من الفضاء وأن الجوعى والمرضى بحاجة إلى مواردهم وتريليوناتهم 

التي تنفق على السالح؟
كورونـــا... لـــم ينته الكالم طالمـــا بقي الخوف وبقـــي الغموض والتخبط 

الذي يعيشه العالم بكل جبروته وعلومه وسالحه.

B7747 @hotmail.com

بثينة خليفة قاسم

jasim.almahari
@hotmail.com

د. جاسم المحاري

“الصفوف االفتراضية”... وال مفر

تعيـــش كل دول العالـــم هـــذه األيام وضًعـــا صحًيا صعًبا، أعلنت خاللـــه هذه الدول 
ومنهـــا البحرين مجموعة مـــن اإلجراءات اإلدارية والصحيـــة الوقائية االحترازية 
إلنقـــاذ حياة اإلنســـان، وتأتي اإلجـــراءات التي اتخذتها البحرين من أجل ســـالمة 

شعبها والمقيمين على أرضها، وإلنقاذ المصابين وسالمة اآلخرين.
إن األمـــن الصحـــي الوقائـــي كاألمـــن السياســـي الوطنـــي والقومـــي، فجميـــع أهـــل 
البحريـــن فـــي خنـــدق واحد، وهو خنـــدق البحريـــن، لمواجهة وبـــاء الكورونا، وهو 
تحـــد كبير وصعب يتطلـــب التعاضد والوحدة والتماســـك وااللتزام بكل إجراءات 
الســـالمة والوقايـــة ســـواء في البيـــت أو العمل أو فـــي األماكن العامـــة، ومن بينها 
العـــزل الـــذي هو أحد اإلجراءات المهمة واألساســـية ســـواء للمصابين أو اآلخرين، 
سواء في البيت أو في أماكن العزل الصحية، وهذا اإلجراء أو غيره يضمن سالمة 

البحرين وشعبها.
إن األمـــن الصحـــي الوقائـــي ليس فقط مســـؤولية القطـــاع العام، بـــل أيًضا القطاع 
الخـــاص، فيجـــب علـــى صاحـــب العمـــل أو من ُيمثلـــه أن يوفـــر للعمال كل وســـائل 

الوقايـــة وتدريبهـــم عليهـــا، وعـــدم تحميل العامل أيـــة نفقات أو اقتطـــاع جزء من 
أجـــره مقابـــل ذلك، كما على صاحب العمل أن يقـــوم بتوفير أجهزة الفحص الطبي 
وتنفيـــذ تعليمـــات الجهات المعنية للوقايـــة من هذا الوباء، كما علـــى الدولة العمل 
علـــى مراقبة مـــا يتم تنفيذه من إجـــراءات الدولة الصحيـــة والوقائية في القطاع 

الخاص.
ويعتبـــر األمـــن الصحي والوقائي في مملكة البحرين أحـــد مبادئ ومقومات األمن 
العامـــة، وال يقل أهميـــة عن أنواع األمن األخرى، وهو يعمـــل على حماية المواطن 
من األمراض واألوبئة بتوفير األدوية المعالجة، واألمن الصحي جزء ال يتجزأ من 
األمن اإلنساني ودوره كبير في التنمية الوطنية، وهذا األمن ال تتحمل مسؤوليته 
وزارة الصحـــة فقـــط بل كل جهات الدولة المعنية باألمـــن والبيئة والزراعة والنقل 
والمواصالت وغيرها، كما تتحمل مؤسســـات المجتمـــع المدني والمواطنون جزًءا 

من تلك المسؤولية الوطنية. فالبحرين لنا جميًعا وعلينا تحمل المسؤولية.

عبدعلي الغسرة

األمن الصحي والسالمة العامة

اآلراء الواردة في 
"منطلقات" تعبر 
عن أصحابها وال 
تلزم "             "

للتواصل: 17111483

حكومتنا تعتبر المواطن أمانة في عنقها و “بيانكم” يرفضه الشعب
البيان الذي وقعه 15 نائبا بخصوص المواطنين الذين كانوا عالقين في الخارج، 
مرفوض من قبل شـــعب البحرين الذي يعرف ويقدر الجهود المخلصة والكبيرة 
واالستثنائية التي قامت بها حكومتنا الموقرة من أجل عودة المواطنين بالرغم 
مـــن الظروف المعقـــدة ودوامات فيـــروس كورونـــا، واضطراب حركـــة الطيران 
حـــول العالـــم، فالبحريـــن منذ اليـــوم األول عملت بروح الفريـــق الواحد، وقامت 
حكومتنـــا الموقرة بإيجاد الحلول الفوريـــة والعاجلة إلعادة المواطنين العالقين 
فـــي الخـــارج وإخضاعهـــم لإلجراءات االحترازيـــة والوقائية بما يحفظ ســـالمة 
الجميـــع، ومـــا فعلته حكومتنـــا في ضوء ما يمر به العالم اليـــوم أعمال إعجازية 
نفخـــر بهـــا وكل اإلحصائيـــات والبيانـــات ترســـم صـــورة نجـــاح حكومـــة مملكة 
البحريـــن في التعامل مع الحدث الذي شـــل يد وذهـــن الكثير من دول العالم بما 

فيها الدول العظمى.
ســـيدي صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر خليفة بن ســـلمان آل خليفـــة رئيس 
الـــوزراء الموقـــر حفظـــه هللا ورعـــاه، أكـــد “أن الحكومة حريصـــة على عودة 
أبنائنا الذين تقطعت بهم الســـبل بســـبب إغالق المطارات احترازيا، مع أخذ 
كل اإلجراءات االحترازية والتدابير الوقائية التي تضمن سالمة المواطنين 

العائديـــن وطاقم الطائـــرة، وتكفل عودتهم لبالدهم معززيـــن مكرمين، الفًتا 
ســـموه إلـــى أن ســـالمة المواطن أولوية أينمـــا كان، وال نقبل أبـــدا وتحت أي 
مبرر أن يتعرض مواطن ألي مكروه، والحكومة لم ولن تتخلى عن مواطنيها 

فهم في رعايتها أينما كانوا”.
هـــذه هـــي حكومة البحرين التـــي تعتبر المواطن أمانة في عنقها، وتســـتنفر كل 
الجهود لراحته وتوفير األمن والطمأنينة له وحل المشـــاكل وتذليل العقبات أيا 
كانـــت، حكومـــة ال ترتاح إال إذا ارتـــاح المواطن، وانظروا حولكـــم يا من وقعتم 
“البيان” وهددتم بمقاطعة جلســـات المجلس واجتماعات اللجان، إلى الخدمات 
الضئيلة التي قدمتها حكومات الكثير من الدول لمواطنيها العالقين في مطارات 
العالـــم المختلفـــة، فلم تضع الخطـــط الالزمة لتأمين عـــودة مواطنيها بل طلبت 
بعض الحكومات منهم “التصرف” وتحمل المســـؤولية بصفة شـــخصية وأبعدت 

نفسها، “ال تنسيق وال تعاون”، وجعلت دروب مواطنيها محفوفة باألشواك.
لقـــد اتضح من هذا البيان االســـتفزازي أنكم بعيدون عن اإلخالص والتفاني 
وتقدمـــون صورة لإلســـاءة إلى البحرين يبدو للناظـــر أنها تعيد زمنا ال نحب 

أن نذكره.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد
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