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Ω2020 πjôHCG 20 - `g1441 ¿ÉÑ©°T 27 ø«æKE’G – ¿ƒ©HQC’Gh á°ùeÉîdG áæ°ùdG - (15368) Oó©dG3

 áØ«∏N  ∫BG  ¬∏dGóÑY  ø`̀H  ó`̀°`̀TGQ  ï«°ûdG  ∫hCG  ≥jôØdG  ó≤Y
 »FôªdG  ∫É°üJ’G  á«æ≤J  ôÑY  ó©H  øY ÉYÉªàLG  á«∏NGódG  ôjRh
 á«ªæàdGh  πª©dG  ô``̀jRh  ¿Gó«ªM  »∏Y  óªëe  ø`̀H  π«ªL  ™`̀e
 áÄ«g ¢ù«FQh ΩÉ©dG  øeC’G ¢ù«FQ ácQÉ°ûªH ∂dPh á«YÉªàL’G

.ø«¶aÉëªdGh πª©dG ¥ƒ°S º«¶æJ
 ,´ÉªàL’G  »a  ø«cQÉ°ûªdÉH  á«∏NGódG  ô`̀jRh  Ö`̀MQ  ó`̀bh
 á°SÉFôH á«≤«°ùæàdG áæé∏dG ∞«∏μJ ò«ØæàH á∏«ØμdG πÑ°ùdG åëHh
 »dh áØ«∏N ∫BG  óªM øH ¿Éª∏°S ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U
 AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«Fôd ∫hC’G ÖFÉædG ≈∏YC’G óFÉ≤dG ÖFÉf ó¡©dG
 áÄ«gh  á«YÉªàL’G  á«ªæàdGh  π`̀ª`̀©`̀dGh  á«∏NGódG  »```̀JQGRh
 §HGƒ°†dGh äGAGôLE’G ò«ØæJ øe ócCÉàdÉH πª©dG ¥ƒ°S º«¶æJ
.ÉfhQƒc ¢Shô«a QÉ°ûàfG øe óë∏d IóaGƒdG ádÉª©∏d ájRGôàM’G

 ≈∏Y  πª©à°S  äÉcô°ûdG  ø`̀e  áYƒªée  ¿CG  ô`̀jRƒ`̀dG  ó``̀cCGh
 ºà«°ùa á«eÉ¶ædG ô«Z ádÉª©dG ÉeCG ,É¡H á°UÉîdG ádÉª©dG º«¶æJ
 »fÉÑªdG  øe  IOÉØà°S’G  ∫ÓN  øe  É¡àaÉãc  ∞«ØîJ  ≈∏Y  πª©dG
 äÉ¶aÉëªdG  πÑb  øe  áMôà≤ªdG  ∂∏J  hCG  É¡H  ´ôÑàdG  ºJ  »àdG

.≈dhCG á∏Môªc
 ø«H  ¿hÉ©àdG  á«ªgCG  ≈`̀ dEG  ¥ô£àdG  ºJ  ´ÉªàL’G  ∫Ó`̀Nh
 ¢UÉN  »eƒμM  πé°S  AÉ°ûfE’  á«æ©ªdG  äÉ¡édGh  äGQGRƒ``̀dG
 äGAGôLE’G äÉ¶aÉëªdG ƒ¶aÉëe ¢Vô©à°SG Éª«a ,∫Éª©dG øμ°ùH
 ≥WÉæªd á¶aÉëe πc »a »fGó«ªdG í°ùªdG ¿CÉ°ûH äòîJG »àdG
 Éª«a  äÉjƒdhC’Gh  á«HÉ©«à°S’G  ábÉ£dG  ójóëJh  ∫Éª©dG  øμ°S

.AGƒjE’G äÉ«∏ª©H ≥∏©àj
 ´ô°SCÉH  Aó`̀Ñ`̀dG  á«∏NGódG  ô``̀jRh  ó``̀cCG  ¥É«°ùdG  Gò`̀g  »`̀ah

 äGAGô`̀LE’G  ΩÉªJEG  ó©H  AGƒ`̀jE’Gh  π≤ædG  ∫ÉªYCG  »a  øμªe âbh
 ≥`̀ah á`̀«`̀æ`̀eR π`̀MGô`̀e ≈`̀∏`̀Y ∂``̀ dPh á`̀Hƒ`̀∏`̀£`̀ª`̀dG äGõ`̀«`̀¡`̀é`̀à`̀dGh
 ¿É°†eQ ô¡°T  πÑb  ≈dhC’G  á∏MôªdG  »¡àæJ  ¿CG  ≈∏Y äÉjƒdhC’G
 óYÉÑàdG  ≥«≤ëJ  øª°†J  »`̀à`̀dG  äÉ`̀WGô`̀à`̀°`̀T’G  ≥``̀ahh  ºjôμdG

.»YÉªàL’G
 øª°†J  »àdG  äGAGô``̀LE’G  πc  åëH  ´ÉªàL’G  ∫ÓN  ºJh
 πª©dG á«ªgCGh ∫Éª©dG øμ°S ≥WÉæe »a ájOó©dG áaÉãμdG ∞«ØîJ
 º¡°ùj ÉªH á«æ©ªdG äÉ¡édG ø«H ≥«°ùæàdGh ¿hÉ©àdG õjõ©J ≈∏Y
 øe óë∏d á«FÉbƒdG ô«HGóàdGh ájRGôàM’G äGAGôLE’G õjõ©J »a

.ÉfhQƒc ¢Shô«a QÉ°ûàfG
 äÉ«∏ª©∏d  ΩÉ©dG  ø`̀eC’G  ¢ù«FQ  óYÉ°ùe  ´ÉªàL’G  ô°†M

.äÉ¶aÉëª∏d ΩÉ©dG ≥°ùæªdG óYÉ°ùeh ÖjQóàdGh

 ≈````̀ dhC’G á`̀ ∏`̀ Mô`̀ ª`̀ dG ò`̀«`̀Ø`̀ æ`̀J ≈`̀ ∏`̀ Y π`̀ ª`̀ ©`̀ dG :á``̀«``̀∏``̀NGó``̀dG ô````̀ jRh
¿É`̀°`̀†`̀eQ  ô`̀¡`̀°`̀T  π`̀Ñ`̀b  á`̀«`̀eÉ`̀¶`̀æ`̀dG  ô`̀«`̀Z  á`̀dÉ`̀ª`̀©`̀dG  á`̀aÉ`̀ã`̀c  ∞«ØîJ  ø``e

 ∫hCG  ≥jôØdG  äÉ¡«Lƒàd  G kò«ØæJ
 áØ«∏N  ∫BG  ¬∏dGóÑY  øH  ó°TGQ  ï«°ûdG
 ∞«ØîJ  ¿CÉ`̀°`̀û`̀H  ,á`̀«`̀∏`̀NGó`̀dG  ô```̀jRh
 ≥WÉæe  »a  Ió`̀aGƒ`̀dG  ádÉª©dG  áaÉãc
 øª°V  …RGô``à``MG  AGô``LEÉ``c  º¡æμ°S
 QÉ°ûàfG  øe  óë∏d  á«æWƒdG  Oƒ¡édG
 ΩÉ°ûg ï«°ûdG ó≤ØJ ,ÉfhQƒc ¢Shô«a
 ßaÉëe  áØ«∏N  ∫BG  øªMôdGóÑY  øH
 Qƒ`̀°`̀†`̀ë`̀Hh ,á`̀ª`̀°`̀UÉ`̀©`̀dG á`̀¶`̀aÉ`̀ë`̀e
 øH óªM ï«°ûdG QƒàcódG øcQ ó«ª©dG
 øeC’G ¢ù«FQ óYÉ°ùe áØ«∏N ∫BG óªëe
 ,ÖjQóàdGh  äÉ«∏ª©dG  ¿hDƒ°ûd  ΩÉ©dG

 ΩÉ≤ªdGh  IóaGƒdG  ádÉª©dG  AGƒjEG  ô≤e
.…QGòY ø«Y √õàæe ¢VQCG ≈∏Y

 á¶aÉëe ¢UôM ßaÉëªdG ócCGh
 ≥«°ùæàdGh  ¿hÉ©àdG  ≈∏Y  áª°UÉ©dG
 ∞«ØîJ ¢Vô¨H á«æ©ªdG äÉ¡édG ™e
 ≥WÉæªH  Ió``̀aGƒ``̀dG  á`̀dÉ`̀ª`̀©`̀dG  á`̀aÉ`̀ã`̀c
 á«∏ªY  ≥«≤ëJ  ¿É`̀ª`̀°`̀Vh  ,º¡æμ°S
 ájRGôàMG  äGAGô``̀LEG  ≥`̀ah  AGƒ``̀jE’G
 áaÉc  ô«aƒJ  øe  ócCÉàdG  ™e  áªμëe
 º¡àeÉbEG  Iôàa  ∫Ó`̀N  á`̀MGô`̀dG  πÑ°S
 áaÉc  ô«aƒJ  ÖfÉéH  âbDƒªdG  ô≤ªdÉH
 PÉîJGh  ,äÉLÉ«àM’Gh  äGõ«¡éàdG

 ÉªH  á`̀«`̀FÉ`̀bƒ`̀dG  á«ë°üdG  ô`̀«`̀HGó`̀à`̀dG
.º¡àeÓ°S øª°†j

 äô°TÉH á¶aÉëªdG ¿CG  í°VhCGh
 ádÉª©dG AGƒjEGh AÓNE’ á£N ójóëJ
 ΩÉ¡ªdG ™jRƒJ ≈dEG áaÉ°VE’ÉH IóaGƒdG
 øe  ∞∏μªdG  ≥jôØdG  ≈∏Y  á∏cƒªdG
 ¿Éª°†d  ,¢UÉ°üàN’G  äGP  äÉ¡édG
 ≥WÉæe  »a  ádÉª©dG  áaÉãc  ∞«ØîJ
 ájRGôàMG  äGAGô```̀LEG  ≥`̀ah  º¡æμ°S
 ≥«°ùæàdGh  ¿hÉ©àdÉH  Égò«ØæJ  ºàj

.á«æ©ªdG äÉ¡édG ∞∏àîe ™e
 á`̀ª`̀°`̀UÉ`̀©`̀dG ß`̀ aÉ`̀ë`̀e OÉ```̀ °```̀TCGh

 º``̀MÓ``̀à``̀dGh á``̀«``̀æ``̀Wƒ``̀dG ìhô````̀dÉ````̀H
 π«Ñ°S  »`̀a  »©ªàéªdG  ∞`̀JÉ`̀μ`̀à`̀dGh
 ∫Ó`̀N ø`̀e …ó`̀ë`̀à`̀dG Gò``̀g á`̀¡`̀LGƒ`̀e
 äGAGô````̀LE’É````̀ H ™``«``ª``é``dG ΩGõ```̀ à```̀ dG
 á«FÉbƒdG  ô`̀«`̀HGó`̀à`̀dGh  á`̀jRGô`̀à`̀M’G
 á«∏NGódG  »```̀ JQGRh  ø`̀e  IQOÉ`̀ °`̀ü`̀dG
 á`̀jÉ`̀ª`̀ë`̀d á```̀aOÉ```̀¡```̀dGh ,á``̀ë``̀°``̀ü``̀dGh
 á`̀ë`̀∏`̀°`̀ü`̀ª`̀dG ≥`̀ «`̀≤`̀ë`̀Jh ™`̀ª`̀à`̀é`̀ª`̀dG
 Iô«ÑμdG  Oƒ`̀¡`̀é`̀dG  É kæªãe  ,á`̀eÉ`̀©`̀dG
 øe  ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  ≥`̀jô`̀a  É¡dòÑj  »`̀à`̀dG
 ø«Yƒ£àeh  ø«ØXƒeh  ø«dhDƒ°ùe

.á∏MôªdG √òg RhÉéJ ±ó¡H

IóaGƒdG á``dÉª©dG AGƒ``jEGh AÓ``NE’ á``£N ó``jóëJ ô``°TÉÑJ áª``°UÉ©dG á``¶aÉëe

:»∏Y áªWÉa âÑàc 
 É°üëa 4171 ¢ùeCG áë°üdG IQGRh äôLCG
 äócCG  z19  ó«aƒc{  ÉfhQƒc  ¢Shô«Ød  ÉjôÑîe
 ∫OÉ©j  É`̀e  …CG  ¢üî°T  108  áHÉ°UEG  É¡éFÉàf
 â©°†N  »`̀à`̀dG  ä’É`̀ë`̀ dG  »`̀dÉ`̀ª`̀LEG  ø`̀e  %2^5
 ä’É`̀M  7  »aÉ©J  áæ∏©e  ,…ôÑîªdG  ¢üëØ∏d
 762  ø«aÉ©àªdG  OóY  »dÉªLG  íÑ°ü«d  á«aÉ°VEG
 IõcôªdG ájÉæ©dG øe ádÉM êGôNEG ºJ Éªc ,ádÉM

.»ë°üdG É¡©°Vh QGô≤à°SG ó©H
 Ωƒj áæ∏©ªdG äÉHÉ°UE’G ¿G IQGRƒdG âæ«Hh 
 IóaGh  ádÉª©d  áHÉ°UEG  78  É¡æ«H  øe  ¿Éc  ¢ùeCG
 á£dÉîªdÉH  ihó©dG  º¡«dEG  â∏≤f  áHÉ°UEG  20h
 øª°V  ¿Gô`̀jEG  øe  ø«àeOÉb  ø«àdÉM  ≈dG  áaÉ°VEG
 AÓLE’  áeƒμëdG  É¡à©°Vh  »àdG  AÓLE’G  á£N
 áë°Vƒe  ,êQÉîdG  »a  ø«≤dÉ©dG  ø««æjôëÑdG
 ºJ óbh á«eÉ¶f IóaGh ádÉª©d 78`dG ä’ÉëdG ¿CG

 ä’ÉëdG  π≤æd  ∫ÉªYC’G  ÜÉë°UCG  ™e  ≥«°ùæàdG
 êÓ`̀©`̀dGh  ∫õ`̀©`̀dG  õ`̀cGô`̀e  ≈``̀ dEG  º¡æ«H  á`̀ª`̀FÉ`̀≤`̀dG
 Ió`̀cDƒ`̀e ,É`̀¡`̀ d ø`̀«`̀£`̀dÉ`̀î`̀ª`̀dG ô`̀é`̀Mh ¢`̀ü`̀ë`̀ah
 »a  á∏≤æàªdG  ¢üëØdG  äGó`̀Mh  πªY  QGôªà°SG
 ™«ªL  »`̀a  á«FGƒ°û©dG  äÉ°UƒëØdG  AGô```̀LEG
 ø«ª«≤ªdGh  ø«æWGƒªdG  áaÉμd  áμ∏ªªdG  ≥WÉæe
 áªFÉ≤dG ä’ÉëdG ô°üëd ,º¡àeÓ°S ≈∏Y ÉXÉØM

.´ô°SCG âbh »a É¡LÓYh kGôμÑe

 áë°üdG  IQGRh  âæ∏YG  ¬JGP  ¥É«°ùdG  »ah
 IôFÉW  ∫ƒ`̀°`̀Uh  ¢ùeCG »ª°SôdG  É¡HÉ°ùM  ôÑY
 øjôëÑdG  QÉ`̀£`̀e  ≈`̀ dG  è«∏îdG  ¿Gô«£d  á©HÉJ
 ø«æWGƒªdG  ø`̀e  Oó``̀Y  É¡æàe  ≈`̀∏`̀Yh  »``̀dhó``̀dG
 á£îdG ø`̀ª`̀°`̀V ∂```̀dPh ,¿Gô`````̀jEG  »``a  ø`̀«`̀≤`̀dÉ`̀©`̀dG
 ø««æjôëÑdG  AÓ`̀LE’  áeƒμëdG  É¡à©°Vh  »àdG
 á«Ñ£dG  äGAGô`̀LE’G  ≥ah  êQÉîdG  »a  ø«≤dÉ©dG

 .áeRÓdG

..z19 ó«aƒc{`H IójóL äÉHÉ°UEG 108 ó°UQ

Ió``cDƒe  äÉHÉ``°UEG  ¢``ùeCG  Ωƒ``«d  …ô``ÑîªdG  ¢``üëØdG  »``dÉªLEG  ø``e  ٪2^5

 »eÉ°ùdG ¬«LƒàdG Aƒ°V »a
 ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U Iô°†ëd
 ,áØ«∏N  ∫BG  ≈`̀°`̀ù`̀«`̀Y  ø``̀H  ó`̀ª`̀M
 ¿hDƒ°ûdGh  ∫ó©dG  ô`̀jRh  ìô°U
 ï«°ûdG  ±É```̀bhC’Gh  á«eÓ°SE’G
 ≈∏Y ¬fCG ,áØ«∏N ∫BG »∏Y øH ódÉN
 ≥«∏©J  äÉÑLƒe  QGôªà°SG  ô`̀KCG
 ô`̀FÉ`̀°`̀Sh äÉ`̀YÉ`̀ª`̀é`̀dGh ™`̀ª`̀é`̀dG
 QGôªà°SG Ωõ∏à°ùj Ée ,äÉ©ªéàdG
 ,äƒ«ÑdG »a IÓ°üdG »a ¢SÉædG
 ¢ù∏éªdG  …CGQ  ò`̀NCG  ó©Hh  ¬fEÉa
 ,á«eÓ°SE’G  ¿hDƒ°û∏d  ≈`̀∏`̀YC’G
 ≥jôØdG  äÉ«°UƒJ  Aƒ°V  »`̀ah
 …ó`̀°`̀ü`̀à`̀∏`̀d »``̀Ñ``̀£``̀dG »``̀æ``̀Wƒ``̀dG
-ó`̀«`̀aƒ`̀c) É``̀fhQƒ``̀c ¢`̀Shô`̀«`̀Ø`̀d
 ™`̀eÉ`̀L  í`̀à`̀a  Qô``≤``J  ó`̀≤`̀a  ,(19
 Qƒ°†ëH á©ªédG IÓ°üd íJÉØdG
 ’ Ohó``̀ë``̀e Oó`````̀Yh Ö``«``£``î``dG
 á°ùªN  º¡©ªéJ  Oó`̀Y  RhÉéàj
 ¢ùÑ∏H  º`̀¡`̀eGõ`̀dEG  ™`̀e  ¢UÉî°TCG
 äÉ¡édG áHÉbQ âëJh äÉeÉªμdG
 π≤æd ∂dPh ,á°üàîªdG á«ë°üdG
 Iõ¡LCG  ôÑY  IÓ°üdGh  áÑ£îdG
 á©ªédG  Iô«©°T  QÉ¡XE’  ΩÓYE’G
 ¬∏dG  ø«YGO  ,¢SÉædG  IOÉØà°SGh
 É`̀æ`̀æ`̀Wh  ß`̀Ø`̀ë`̀j  ¿CG  π```̀Lh  õ``̀Y
 ø«ª∏°ùªdG  OÓH  ôFÉ°Sh  õjõ©dG

.ø«©ªLCG ºdÉ©dGh
 ¢ù∏éªdG  Qó`̀°`̀UCG  ób  ¿É`̀ch
 á`̀«`̀eÓ`̀°`̀SE’G ¿hDƒ`̀°`̀û`̀∏`̀d ≈``∏``YC’G
 äGOÉÑ©dG ¢†©H AGOCG ¿CÉ°ûH ¬jCGQ
 QÉ`̀°`̀û`̀à`̀fG ø``̀eR »``̀a á`̀«`̀YÉ`̀ª`̀é`̀dG
 (19  ó«aƒc)  ÉfhQƒc  ¢Shô«a

:¬«a AÉLh ™eGƒédG óMCG »a
 ,ø«ªdÉ©dG  ÜQ  ¬∏d  óªëdG
 Éfó«°S  ≈∏Y  ΩÓ°ùdGh  IÓ°üdGh
 ¬`̀HÉ`̀ë`̀°`̀UCGh  ¬``̀ dBG  ≈`̀∏`̀Yh  óªëe

 ¿É°ùMEÉH  º¡©ÑJ  øeh  ,ø«©ªLCG
ó©Hh ,øjódG Ωƒj ≈dEG

 ≈∏YC’G  ¢ù∏éªdG  ô¶f  ó≤a
 ¬à°ù∏L »a á«eÓ°SE’G ¿hDƒ°û∏d
 Ió≤©æªdG  á©HGôdG  ájOÉ«àY’G
 ```̀g1441  ¿ÉÑ©°T  26  ï`̀jQÉ`̀à`̀H
 Ω2020  π`̀ jô`̀ HCG  19  ≥`̀aGƒ`̀ª`̀dG
 íJÉØdG  ™`̀eÉ`̀L  í`̀à`̀a  ´ƒ`̀°`̀Vƒ`̀e
 IÓ`̀°`̀ü`̀d ø``̀jô``̀ë``̀Ñ``̀dG á`̀μ`̀∏`̀ª`̀ª`̀H
 Ö«£îdG  Qƒ`̀°`̀†`̀ë`̀H  á`̀©`̀ª`̀é`̀dG
 ø«∏°üªdG  ø`̀e  Ohó`̀ë`̀e  Oó```Yh
 ôÑY  IÓ`̀°`̀ü`̀dGh  áÑ£îdG  π≤æd
 á`̀«`̀ª`̀°`̀Sô`̀dG ΩÓ```````̀YE’G Iõ```̀¡```̀LCG
 QÉ¡XE’  áYƒª°ùªdGh  á«FôªdG
 IOÉ`̀Ø`̀à`̀°`̀SGh á`̀©`̀ª`̀é`̀dG Iô`̀«`̀©`̀°`̀T

.ΩÓYE’G Iõ¡LCG øe ø«©eÉ°ùdG
 ,åëÑdGh  á°ûbÉæªdG  ó©Hh
 ¬à°ù∏L »a AÉL Ée ¢ù∏éªdG ócCG
 Ió≤©æªdG  áãdÉãdG  á`̀jOÉ`̀«`̀à`̀Y’G
 ````̀g1441  Ö```LQ  15  ï`̀jQÉ`̀ à`̀ H
 Ω2020  ¢`̀SQÉ`̀e  10  ≥`̀aGƒ`̀ª`̀dG
 äGOÉ``̀ Ñ``̀ ©``̀ dG º``̀μ``̀M ´ƒ``̀ °``̀Vƒ``̀ e
 QÉ`̀°`̀û`̀à`̀fG ø``̀eR »``̀a á`̀«`̀YÉ`̀ª`̀é`̀dG
 ,(19  ó«aƒc)  É`̀fhô`̀c  ¢Shô«a

:¬fCÉH ¬jCGQ ø«Hh
 ø«H  ¢Shô«ØdG  ô°ûàfG  GPEG{

 ¢`̀SÉ`̀æ`̀dG ø``̀e Iô`̀«`̀ã`̀c äÉ`̀YÉ`̀ª`̀L
 ≠`̀∏`̀Hh -≈`̀ dÉ`̀©`̀J  ¬`̀ ∏`̀ dG  Q qnó````̀b  ’-
 ¿CGh ,AÉ``̀Hƒ``̀dG  qnó```M ¢`̀Shô`̀«`̀Ø`̀dG
 ó«cCG  ÖÑ°S  ájô°ûÑdG  äÉ©ªéàdG
 ™ª oédG o™æe Rƒé«a ,¬H ihó©∏d
 ,äÉ©ªéqnàdG ôFÉ°Sh äÉYÉªédGh
 Gƒ`̀eõ`̀à`̀∏`̀j  ¿CG  ¢``SÉ``æ``dG  ≈``̀∏``̀Yh
 ∫hõj ≈àM º¡Jƒ«H »a IÓ°üdÉH

.zAÓÑdG
 ’ ¬````̀fCG ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀ª`̀dG iô````̀jh
 á©ªédG  IÓ°U  áeÉbEG  øe  ™fÉe
 OóY  Qƒ°†ëH  íJÉØdG  ™eÉL  »a
 ÜƒLh ™e ø«∏°üªdG øe Ohóëe
 äGQGô`̀≤`̀ dG  »`̀a  AÉ`̀L É`̀e  ≥«Ñ£J
 øe  äQó°U  »àdG  äÉª«∏©àdGh
 áμ∏ªªdG  »a  á°üàîªdG  äÉ¡édG
 ôãcC’  ™ªéàdG  ô¶ëH  á«°VÉ≤dG
 º¡eGõdEGh ,¢UÉî°TCG á°ùªN øe
 ø`̀cÉ`̀eC’G  »`̀a  äÉeÉªμdG  ¢ùÑ∏H
 ájQÉéàdG  äÉ©ªéªdGh  áeÉ©dG
 ≈`̀ dEG äó``̀°``̀TQCGh ,äÉ`̀©`̀ª`̀é`̀à`̀dGh
 ôãcC’ …ó°ùédG óYÉÑàdG ÜƒLh
 íàa  ¿ƒμj  ¿CG  ≈∏Y  ,øjôàe  øe
 äÉ¡édG  á`̀HÉ`̀bQ  âëJ  ™`̀eÉ`̀é`̀dG

.á°üàîªdG á«ë°üdG
 ßØëj  ¿CG  ∫CÉ`̀ °`̀ ù`̀ f  ¬``̀∏``̀dGh
 ºdÉ©dGh ø«ª∏°ùªdG OÓHh ÉfOÓH
 Å`̀«`̀°`̀Sh á```̀Ä```̀HhC’G ø``̀e ™``̀ª``̀LCG
 AÉØ°ûdÉH  øªj  ¿CGh  ,ΩÉ`̀≤`̀ °`̀SC’G
 ø`̀«`̀HÉ`̀°`̀ü`̀ª`̀dG ≈`̀ ∏`̀ Y á``̀«``̀aÉ``̀©``̀dGh
 ,¬æe  ™«ªédG  ßØëj  ¿CGh  ,¬`̀H
 »a AÉHƒdG Gòg AÉ¡àfÉH πé©jh
 ÉæbRôj  ¿CGh  ,πLÉ©dG  Öjô≤dG
 ,¿É`̀æ`̀Ä`̀ª`̀W’Gh ¿É```̀eC’Gh ø``̀eC’G
 ¬∏dG  ≈∏°Uh  .Ö«ée  ™«ª°S  ¬fG
 ¬`̀dBG  ≈`̀∏`̀Yh  óªëe  Éfó«°S  ≈∏Y

 .ø«©ªLCG ºq∏°Sh ¬Ñë°Uh

§≤a ø«∏°üe á°ùªNh Ö«£îdG Qƒ°†ëH

 Qô≤j  zá`̀ «`̀ eÓ`̀ °`̀ SE’G  ¿hDƒ`̀°`̀û`̀∏`̀d  ≈``̀∏``̀YC’G{
á©ªédG  IÓ`̀°`̀ü`̀d  í`̀ JÉ`̀ Ø`̀ dG  ™`̀ eÉ`̀ L  í`̀à`̀a

.∫ó©dG ôjRh |

 áë°üdG  IôjRh øY Qó°U
 ¿CÉ°ûH  QGô``̀b  í`̀dÉ`̀°`̀ü`̀dG  á`̀≤`̀FÉ`̀a
 á`̀«`̀FÉ`̀bƒ`̀dG ô`̀ «`̀ HGó`̀ à`̀ dG ¢`̀†`̀©`̀H
 óæY  É`̀gPÉ`̀î`̀JG  ø«©àj  »`̀à`̀ dG
 ø`̀e ™`̀ ∏`̀ °`̀ ù`̀ dG ¢`̀†`̀©`̀H AGô```̀°```̀T
 á«YÉæ°üdGh ájQÉéàdG ∫ÉëªdG
 QÉ`̀ °`̀û`̀ à`̀ fG ™```æ```eh AGƒ````̀à````̀M’
 óéà°ùªdG  É`̀fhQƒ`̀c  ¢`̀Shô`̀«`̀a

.(19-COVID)
 ™e ¬fG ≈∏Y QGô≤dG ¢üfh
 äÉWGôà°T’ÉH  ∫Ó``̀NE’G  Ωó`̀Y
 á`̀«`̀ë`̀°`̀ü`̀dG äGAGô``````````````̀LE’Gh
 »YÉªàL’G  óYÉÑàdG  ô«HGóJh

 á`̀jQÉ`̀é`̀à`̀dG  ∫É`̀ë`̀ª`̀dG  »``a  É`̀gPÉ`̀î`̀JG  ø«©àj  »`̀à`̀dG
 ¢Shô«a  QÉ`̀°`̀û`̀à`̀fG  ™`̀æ`̀eh  AGƒ`̀ à`̀M’  á«YÉæ°üdGh
 áaÉc Ωõà∏J (19-COVID)  óéà°ùªdG  ÉfhQƒc
 á«FÉbƒdG  ô«HGóàdÉH  á«YÉæ°üdGh  ájQÉéàdG  ∫ÉëªdG

:á«JB’G
.É«∏c ¢ùHÓªdG ¢SÉ«b ±ôZ ¥ÓZEG – 1

 ™∏°ùdG  ¢SÉ«b  hCG  áHôéàH  ìÉª°ùdG  ΩóY  –  2
 »a ÉªH ,Iô°TÉÑe ¿É°ùfE’G º°ùL ≈∏Y ™°VƒJ »àdG
 äÉeÉªμdGh π«ªéàdG äGô°†ëà°ùeh ¢ùHÓªdG ∂dP

.Égô«Zh
 ´ÉLQEG hCG πjóÑàH íª°ùj ’ Éªc
 øμj  º`̀d  É`̀e  É¡©«H  ó©H  ™∏°ùdG  ∂∏J
 ¢ü≤f  hCG  π∏N  hCG  Ö«©d  É©LGQ  ∂dP
 Rƒéj ’ ∫GƒMC’G ™«ªL »ah ,É¡«a
 iô`̀NCG  Iô`̀e  ™«Ñ∏d  á©∏°ùdG  ¢`̀Vô`̀Y
 Rƒéjh  É`̀¡`̀YÉ`̀LQEG  hCG  É`̀¡`̀dGó`̀HEG  ó©H
 ™∏°ùdG áHôéJ hCG ´ÉLQEG hCG ∫GóÑà°SG
 ¿É°ùfE’G  º°ùL  ≈∏Y  ™°VƒJ  »àdG
 äGôgƒéªdG  ∂`̀dP  »a  ÉªH  Iô°TÉÑe
 á∏HÉb É¡à©«Ñ£H âfÉc GPEG äGQÉ¶ædGh
 ≈∏Y »°†≤J »àdG πFGƒ°ùdÉH º«≤©à∏d
 ô«KCÉàdG  hCG  É¡aÓJEG  ¿hO äÉ°Shô«ØdG
 É¡ª«≤©J  ºàj  ¿CG  ≈∏Y  ,IQƒ°U  …CÉ`̀H  É¡JOƒL  ≈∏Y
 É¡à°ùeÓe hCG  É¡YÉLQEG  hCG  É¡dGóÑà°SG  óæY Iô°TÉÑe

.¬«a ø«∏eÉ©dG hCG πëªdG …OÉJôe øe
 QGô`̀≤`̀dG Gò``̀g ΩÉ`̀μ`̀MCG ∞`̀dÉ`̀î`̀j ø`̀e π`̀c Ö`̀bÉ`̀©`̀j
 ¿ƒfÉb  øe  (121)  IOÉªdG  »a  IQô≤ªdG  áHƒ≤©dÉH
 áæ°ùd  (34) ºbQ ¿ƒfÉ≤dÉH  QOÉ°üdG  áeÉ©dG  áë°üdG

.2018
 øe ô¡°TCG áKÓK Ióe QGô≤dG Gòg ΩÉμMCÉH πª©j

.√PÉØf ïjQÉJ

áë°üdG IôjRƒd QGôb »a

É«∏c  ¢`̀ ù`̀ HÓ`̀ ª`̀ dG  ¢`̀ SÉ`̀ «`̀ b  ±ô```̀Z  ¥Ó`````ZEG

.áë°üdG IôjRh |

 á``°``ù``°``SDƒ``ª``dG äô``̀ª``̀à``̀°``̀SG
 »a  ¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤ëd  á«æWƒdG
 õ`̀cGô`̀ª`̀d á`̀«`̀fGó`̀«`̀ª`̀dG É`̀ ¡`̀ JGQÉ`̀ jR
 ô``é``ë``dGh êÓ````©````dGh ∫õ```̀©```̀dG
 á∏HÉ≤eh  ,…RGô`̀à`̀M’G  »ë°üdG
 π°UGƒàdGh  á«Ñ£dG  º`̀bGƒ`̀£`̀dG
 ∫õ©∏d  ø«©°VÉîdG  ¢†©H  ™`̀e
 ≈∏Y ±ƒbƒdG πLC’ ,ôéëdG hCG
 äGAGô``̀LE’É``̀H õ`̀cGô`̀ª`̀dG ΩGõ`̀à`̀ dG
 πeÉ©à∏d  á©ÑàªdG  á`̀jRGô`̀à`̀M’G
 ió`̀eh ,É``fhQƒ``c ¢`̀Shô`̀«`̀a ™`̀e
 ¿É```̀°```̀ù```̀fE’G ¥ƒ```̀≤```̀M ô````̀aGƒ````̀J
 √òg πãe »a É¡JÉYGôe ÖLGƒdG

.±hô¶dG
 á`̀°`̀ù`̀°`̀SDƒ`̀ª`̀dG â``∏``°``UGƒ``Jh
 ádÉª©dG  OGô```̀aCG  ø`̀e  m¢†©H  ™`̀e
 º¡ahôX ≈∏Y â©∏WGh IóaGƒdG
 »a ¿É````̀cCG AGƒ``̀°``̀S ,á`̀°`̀û`̀«`̀©`̀ª`̀dG
 õcôe  hCG  êÓ©dGh  ∫õ©dG  õcôe
 ,…RGô`̀à`̀M’G  »ë°üdG  ôéëdG
 áeÓ°ùdG  ¿Éª°V øe ócCÉàdG  ºJh
 á«ë°üdG  á`̀jÉ`̀Yô`̀dGh  áaÉ¶ædGh
 ô«jÉ©ªdG  Ö°ùëH  º¡d  áeó≤ªdG

 ô`̀«`̀aƒ`̀J ø``̀Y Ó`̀°`̀†`̀a ,á`̀©`̀Ñ`̀à`̀ª`̀dG
 ,º¡d  Ö°SÉæªdG  AGò`̀¨`̀dGh  AÉªdG
 ΩÉ©£dG »a ´ƒæàdG »YhQ å«M
 äÉÑLƒdG  πª°ûj  …òdG  ,Ωó≤ªdG
 √É`̀«`̀eh  áØ«ØîdGh  á`̀«`̀°`̀SÉ`̀°`̀SC’G

.áYÉ°ùdG QGóe ≈∏Y Üô°ûdG
 á`̀ °`̀ ù`̀ °`̀ SDƒ`̀ª`̀ dG äOÉ`````̀°`````̀TCGh
 ¿É``°``ù``fE’G ¥ƒ`̀≤`̀ë`̀d á`̀«`̀æ`̀Wƒ`̀dG
 Iô`̀°`̀TÉ`̀Ñ`̀ª`̀dG É`̀¡`̀à`̀©`̀HÉ`̀à`̀e ∫Ó```̀N
 áμ∏ªe  É¡JòîJG  »àdG  ô«HGóàdÉH
 ô«aƒJ  π`̀«`̀Ñ`̀°`̀S  »``̀a  ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG
 IóaGƒdG ádÉª©∏d áªFÓªdG áÄ«ÑdG
 ,»FÉæãà°S’G ±ô¶dG Gòg ∫ÓN
 ™e »``̀fÉ``̀°``̀ù``̀fE’G π``eÉ``©``à``dÉ``Hh
 ó`̀©`̀ oj …ò```̀ dG ø`̀«`̀ª`̀«`̀≤`̀ª`̀dG ™`̀«`̀ª`̀L
 ¥Ó`````̀NCGh á``̀aÉ``̀≤``̀K ø```̀e G kAõ``````̀L
 á«æÑªdG  »æjôëÑdG  ™ªàéªdG
 ¿hÉ``̀©``̀à``̀dGh í`̀eÉ`̀ °`̀ ù`̀ à`̀ dG ≈``̀∏``̀Y
 »æÑeh  ,áeÉY  áØ°üH  áªMôdGh
 äGP  ø«fGƒ≤dGh  ÇOÉÑªdG  ≈∏Y
 äÉ«bÉØJ’Gh  ≥«KGƒªdÉH  á∏°üdG
 ¥ƒ`̀≤`̀ë`̀H á`̀≤`̀∏`̀©`̀à`̀ª`̀dG á``̀«``̀dhó``̀dG

.á°UÉN áØ°üH ¿É°ùfE’G

 äQÉ`̀°`̀TCG  Oó°üdG  Gò`̀g  »`̀ah
 á°ù«FQ  …Qƒ``N  É`̀jQÉ`̀e  á°ùfB’G
 QGô```̀b  ¿CG  ≈`````̀dEG  á``°``ù``°``SDƒ``ª``dG
 á``«``YGPE’G á`̀Lƒ`̀ª`̀dG ΩGó`̀î`̀à`̀°`̀SG
 å`̀H  »````̀a  (104^2  FM)
 ¬d  á«ë°üdG  ∞«≤ãàdG  πFÉ°SQ
 á«YGO  ,á¨dÉH  á«bƒ≤M  á«ªgCG
 ΩGõàd’G  IQhô°V  ≈`̀dEG  ™«ªédG
 øe IQOÉ``̀°``̀ü``̀dG äÉ`̀¡`̀«`̀Lƒ`̀à`̀dÉ`̀H
 Ió``̀cDƒ``̀e ,á`̀«`̀æ`̀©`̀ª`̀ dG äÉ``̀¡``̀é``̀dG
 ≈∏Y  ¿ƒμà°S  á`̀°`̀ù`̀°`̀SDƒ`̀ª`̀dG  ¿CG
 º`̀Yó`̀d á```````̀YGPE’G ™``̀e π``̀°``̀UGƒ``̀J
 äGOÉ°TQE’G  ºjó≤J  »a  É¡WÉ°ûf
 QÉWEG  »a  á«bƒ≤ëdGh  á«ë°üdG
 á`̀dhò`̀Ñ`̀ª`̀dG á`̀«`̀æ`̀Wƒ`̀dG Oƒ`̀¡`̀é`̀dG
 áëaÉμªd  á«æWƒdG  á∏ªëdG  ôÑY
 »a  Iô«°ûe  ,É`̀fhQƒ`̀c  ¢Shô«a
 á°ù°SDƒªdG  ¿CG  ≈dEG  ¬JGP  âbƒdG
 äÉ°ù°SDƒªdG  IQGó`̀°`̀U  »a  ∞≤J
 ¿É``°``ù``fE’G ¥ƒ`̀≤`̀ë`̀d á`̀«`̀æ`̀Wƒ`̀dG
 áªYGódG  á«ªdÉ©dGh  á«ª«∏bE’G
 …ó°üàdG  »a  »bƒ≤ëdG  ∞∏ª∏d

.ÉfhQƒc ¢Shô«Ød

ádÉª©dG ™e π°UGƒàJ ¿É°ùfE’G ¥ƒ≤ëd á«æWƒdG
»ë°üdG ôéëdGh ∫õ©dG õcGôe »a IóaGƒdG

.áª°UÉ©dG ßaÉëe |

 ¿hDƒ°ûdGh  ∫ó©dG  IQGRƒ`̀d  ™HÉàdG  äÉbó°üdGh  IÉcõdG  ¥hóæ°U  ø∏YCG

 Éæ«a{  á∏ªM ídÉ°üd  QÉæjO  ∞dCG  300 ≠∏ÑªH  ¬YôÑJ  ,±É`̀bhC’Gh á«eÓ°SE’G

 äGóYÉ°ùe ºjó≤J ∂dòch ,ájô«îdG ™jQÉ°ûª∏d äÉbó°üdG ÜÉ°ùM øe ,zô«N

 áØØ©àe  Iô°SCG  ∞dCG  Oó©d  QÉæjO  ∞dCG  175  áª«≤H  Iô°TÉÑe  á«dÉeh  á«æ«Y

 iód  á∏é°ùªdG  ô°SC’G  øe  ,á«Yô°ûdG  ΩÉμMCÓd  É k≤ah  IÉcõdG  ÜÉ°ùM  øe

 ¥hóæ°U  ΩÉb  å«M  ,zô«N  Éæ«a{  á∏ªM  ™e  ≥«°ùæàdÉH  ∂`̀dPh  ,¥hóæ°üdG

.»YÉªàL’G åëÑdG ∫ÓN øe É¡YÉ°VhCG á°SGQóH äÉbó°üdGh IÉcõdG

 …ó°üà∏d  ácQÉÑªdG  á«æWƒdG  Oƒ¡édG  º`̀YO  QÉ``̀WEG  »`̀a  ∂`̀ dP  »`̀JCÉ`̀jh

 »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  IOÉ«≤H  (19-COVID)  ÉfhQƒc  ¢Shô«Ød

 ÖFÉædG  ≈∏YC’G  óFÉ≤dG  ÖFÉf  ó¡©dG  »dh  áØ«∏N ∫BG  óªM øH  ¿Éª∏°S  ô«eC’G

 ô°UÉf  ï«°ûdG  ƒª°S  äÉ¡«Lƒàd  G kò«ØæJh  ,AGQRƒdG  ¢ù∏ée  ¢ù«Fôd  ∫hC’G

 ÜÉÑ°ûdG ¿hDƒ°Th á«fÉ°ùfE’G ∫ÉªYCÓd ∂∏ªdG ádÓL πãªe áØ«∏N ∫BG óªM øH

 ∫ÉªYCÓd á«μ∏ªdG á°ù°SDƒªdG AÉæeCG ¢ù∏ée ¢ù«FQ »æWƒdG øeC’G QÉ°ûà°ùe

 äÉ°ù°SDƒªdG áaÉc ΩÉeCG ÜÉÑdG íàa ôÑY zô«N Éæ«a{ á∏ªM ¥ÓWEÉH ,á«fÉ°ùfE’G

.á«dÉªdG äÉYôÑà∏d OGôaC’Gh äÉcô°ûdGh

 √òg  ºYód  ¬JÉfÉμeEG  πc  ô«î°ùJ  äÉbó°üdGh  IÉcõdG  ¥hóæ°U  ó`̀cCGh

 áëjô°ûdG  ≈dEG  äGóYÉ°ùªdG  ∫ƒ°Uhh á«æWƒdG  Oƒ¡é∏d  G kó«MƒJ ,IQOÉÑªdG

 áaÉØ°T ô«jÉ©e ≈∏Y óæà°ùJ IóMƒe äÉfÉ«H IóYÉb ∫ÓN øe ,áLÉM ôãcC’G

.ø«≤ëà°ùªdG ójóëàd º¡YÉ°VhCG á°SGQO ôÑY

 äÉ«©ªédGh  äÉ°ù°SDƒªdG  ™«ªL  äÉbó°üdGh  IÉcõdG  ¥hóæ°U  åMh

 á¡LGƒe »a áªgÉ°ùª∏d á«æWƒdG á∏ªëdG √òg »a ácQÉ°ûªdG ≈∏Y ájô«îdG

 É¡«∏Y åM »àdG á«©ªàéªdG á«dhDƒ°ùªdG QÉWEG øª°V ÉfhQƒc ¢Shô«a QÉKBG

 ¬°ü«°üîJ ºJ …òdG »dÉàdG »μæÑdG ÜÉ°ùëdG ∫ÓN øe ∂dPh ,∞«æëdG ÉææjO

 »μæÑdG  ÜÉ°ùëdG  ºbQ  ≈∏Y  »æWƒdG  OÉ°üàb’Gh  á«dÉªdG  IQGRh  πÑb  øe

.»æWƒdG  øjôëÑdG  ∂æÑH  BH66NBOB00000082109370

 º¡°ùj  äÉbó``°üdGh  IÉcõdG  ¥hóæ``°U
QÉæjO ∞dCG 475`H zô«N Éæ«a{ á∏ªM »a

 Éæ«a)  á«æWƒdG  á∏ªëdG  ¬à≤≤M  …ò`̀dG  ô«ÑμdG  ìÉéædG  ó©H
 á«eÉæàªdG äÉÑ∏£∏d áHÉéà°SGh ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒªdG ø«H (ô«N
 á«μ∏ªdG á°ù°SDƒª∏d ΩÉ©dG ø«eC’G ø∏YCG ,áaÉc ™ªàéªdG OGôaCG øe
 ô¡°ûdG ájÉ¡f ≈àM á∏ªëdG QGôªà°SG Qô≤J ¬fCG á«fÉ°ùfE’G ∫ÉªYCÓd

.ø«æWGƒªdG áÑZQ ≈∏Y AÉæH ∂dPh ,…QÉédG
 áμ∏ªe »a ø«ª«≤ªdG  øe ójó©dG  Ö∏£d áHÉéà°SG  ¬fG  ø«Hh
 ºYO  »a  ábOÉ°üdG  º¡àÑZQh  á«ÑæLC’G  äÉ«dÉédG  øe  øjôëÑdG
 (19-ó«aƒc)  É`̀fhQƒ`̀c  ¢Shô«Ød  …ó°üà∏d  á«æWƒdG  Oƒ¡édG
 áØ«∏N ∫BG óªM øH ¿Éª∏°S ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U IOÉ«≤H
 ¢ù∏ée  ¢ù«Fôd  ∫hC’G  ÖFÉædG  ≈∏YC’G  óFÉ≤dG  ÖFÉf  ó¡©dG  »dh
 »àdG  (ô«N  Éæ«a)  á«æWƒdG  á∏ªëdG  »a  ácQÉ°ûªdGh  ,AGQRƒ``̀dG
 ∫BG  óªM  øH  ô°UÉf  ï«°ûdG  ƒª°S  äÉ¡«Lƒàd  kGò«ØæJ  É¡bÓWEG  ºJ
 ÜÉÑ°ûdG  ¿hDƒ°Th á«fÉ°ùfE’G ∫ÉªYCÓd ∂∏ªdG  ádÓL πãªe áØ«∏N
 á°ù°SDƒªdG  AÉ`̀æ`̀eCG  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  »æWƒdG  ø``̀eC’G  QÉ°ûà°ùe
 ™«ªL  ΩÉ`̀eCG  ÜÉÑdG  íàa  Qô≤J  ó≤a  ,á«fÉ°ùfE’G  ∫ÉªYCÓd  á«μ∏ªdG
 äÉ°ù°SDƒªdGh OGôaC’G øe øjôëÑdG áμ∏ªe »a áª«≤ªdG äÉ«dÉédG
 ¥ÉØJ’G  ºJ  å«M ,á∏ªëdG  øª°V ,á«dÉªdG  äÉYôÑà∏d  äÉcô°ûdGh
 55  IÉæ≤dG  øjôëÑdG  ¿ƒjõØ∏J  ™e  ¿hÉ©àdÉH  á∏ªM  º«¶æJ  ≈∏Y
 á«æWƒdG Oƒ¡édG »a áªgÉ°ùªdG »a ø«ÑZGôdG äÉªgÉ°ùe »≤∏àd
 AGóàHG ΩOÉ≤dG á©ªédG Ωƒj »a ∂dPh ,ÉfhQƒc ¢Shô«Ød …ó°üà∏d
 ºà«°S  å«M  ,AÉ°ùe  á°ùeÉîdG  ≈àM  G kô¡X  á«fÉãdG  áYÉ°ùdG  øe
 ¿ÓYEGh  ä’É°üJ’G  »≤∏Jh  äÉ«°üî°ûdG  øe  ójó©dG  áaÉ°†à°SG

 .É¡H ´ôÑàªdG ≠dÉÑªdGh ø«ªgÉ°ùªdG AÉª°SCG
 áHÉéà°SG  »JCÉJ  IQOÉÑªdG  √ò`̀g  ¿CG  ≈`̀dEG  ó«°ùdG  QÉ°TCG  Éªc
 äÉ«dÉédG  øe  ójó©dG  øe  äOQh  »àdG  äÉÑdÉ£ªdGh  ä’É°üJÓd
 »àdG  áÑ«£dG  ¢``̀VQC’G  √ò¡d  ôjó≤àdGh  áÑëªdG  π`̀c  øμJ  »àdG
 áÑëe øe ¬H ¿ƒ¶ëj Éªd º¡æe kGôjó≤Jh É¡«a ¢û«©dÉH ¿ƒª©æj

.kÉÑ©°Th áeƒμMh IOÉ«b øjôëÑdG áμ∏ªe πÑb øe Ωôch ΩGôàMGh
 »àdG á≤jó°üdG äÉ«dÉédG ≈∏Y áHô¨à°ùe ô«Z IQOÉÑªdG ¿CG kGócDƒe
 º¡d  âfÉc  ¿CG  ≥Ñ°S  å«M  ,øjôëÑdG  áμ∏ªe  ¢`̀VQCG  ≈∏Y  ¢û«©J
 á°ù°SDƒªdG É¡≤∏£J »àdG äÓªëdG ™«ªL ™e Iõ«ªàe äÉªgÉ°ùe
 á«fÉ°ùfE’G èeGôÑdGh ™jQÉ°ûªdG ºYód á«fÉ°ùfE’G ∫ÉªYCÓd á«μ∏ªdG

.áμ∏ªªdG êQÉNh πNGO »a ÉgòØæJ »àdG
 ádÓL IOÉ«≤H ¢UôëJ øjôëÑdG  áμ∏ªe ¿CG  ó«°ùdG  ±É°VCGh
 Oƒ¡édÉHh ,ióØªdG OÓÑdG πgÉY áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y øH óªM ∂∏ªdG
 øH  áØ«∏N  ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  á°SÉFôH  á«eƒμëdG
 Iôªà°ùªdG á©HÉàªdÉHh ,AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«FQ áØ«∏N ∫BG ¿Éª∏°S
 áØ«∏N  ∫BG  óªM  ø`̀H  ¿Éª∏°S  ô`̀«`̀eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°üd
 ¢ù∏ée  ¢ù«Fôd  ∫hC’G  ÖFÉædG  ≈∏YC’G  óFÉ≤dG  ÖFÉf  ó¡©dG  »dh
 ¢Shô«Ød …ó°üà∏d áeRÓdG äÉ«fÉμeE’G πc ô«î°ùJ ≈∏Y AGQRƒdG
 ≈dEG ∫ƒ°UƒdGh IôμÑªdG äGOGó©à°S’G øY èàf Ée ƒgh ÉfhQƒc
 âbh »ah ±hô¶dG √òg πãe »a áHƒ∏£ªdG iƒ°ü≤dG ájõgÉédG

.á«ªdÉ©dG áë°üdG áª¶æe É¡«∏Y âæKCG á«dÉY IAÉØμHh ô«°üb
 äÉ°ù°SDƒeh  OGô````̀aC’G  ø`̀e  äÉ`̀«`̀dÉ`̀é`̀dG  ¢`̀Uô`̀ë`̀H  kGó«°ûe 
 Oƒ¡édG  º`̀YO  »`̀a  ΩÉ`̀¡`̀°`̀SE’G  ≈∏Y  ¢UÉîdG  ´É£≤dG  äÉ`̀cô`̀°`̀Th
 ,IQ qó`̀≤`̀e  »`̀g  »`̀à`̀ dGh  É``fhQƒ``c  ¢`̀Shô`̀«`̀a  áëaÉμªd  á`̀«`̀æ`̀Wƒ`̀dG
 áë°Uh  øWƒdG  áë∏°üe  ≈∏Y  ¢UôM  øe  ¬fƒ∏ªëj  Ée  ócDƒJh
 º¡°ùM  ø`̀e  lá©HÉf  É¡fƒc  ,ø«ª«≤ªdGh  ø«æWGƒªdG  áeÓ°Sh
 á«dhDƒ°ùªdG  ÜÉH  øe ∂dPh ,Oƒ¡édG  √òg óaQ á«ªgCÉH  »æWƒdG

.ácôà°ûªdG á«YÉªàL’G
 ≈dEG  πjõédG  ôμ°ûdÉH  ó«°ùdG  ≈Ø£°üe  QƒàcódG  ¬LƒJh
 ø`̀jò`̀dG  OGô````̀aC’G ∂`̀ dò`̀ch ,¢`̀UÉ`̀î`̀dG  ´É`̀£`̀≤`̀dÉ`̀H  äÉ`̀¡`̀é`̀dG  ™«ªL
 áμ∏ªªdG  É¡H  Ωƒ≤J  »àdG  á«æWƒdG  Oƒ¡édG  ºYO  ≈∏Y ¿ƒ°Uôëj

 .ÉfhQƒc ¢Shô«a QÉ°ûàfG øe óë∏d

 á∏ªM  »``̀ a  äÉ`̀ ª`̀ gÉ`̀ °`̀ ù`̀ ª`̀ dG  »`̀≤`̀ ∏`̀ J  QGô``̀ª``̀à``̀°``̀SG
ΩOÉ`̀ ≤`̀ dG  á`̀©`̀ª`̀é`̀dG  55 IÉ`̀ æ`̀ b  ≈`̀ ∏`̀Y  zô`̀ «`̀ N  É`̀æ`̀«`̀a{
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ó«ªëŸG ó«ª
 »a  ,õ««ªàdG  π°UGƒàjh  äÉMÉéædG  ≈`̀dGƒ`̀à`̀J
 …ó°üà∏d á«FÉbƒdG ô«HGóàdGh ájRGôàM’G äGAGôLE’G
 ≥jôØd  (19-ó`̀«`̀aƒ`̀c)  óéà°ùªdG  É`̀fhQƒ`̀c  ¢Shô«Ød
 áª«μëdG  IQGOEÓ````̀d  Ö°ùëj  ô``̀eCG  Gò``̀gh  ,ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG
 ƒª°S  É¡ªYOh  ióØªdG  ∂∏ªdG  ádÓL  É¡H  ¬`̀Lh  »àdG
 ,ó¡©dG  »dh  ƒª°S  ÉgOÉbh  ,ôbƒªdG  AGQRƒ`̀ dG  ¢ù«FQ
 É©e ÉgòØfh ,äÉ°ù°SDƒeh GOGôaCG ,™«ªédG É¡H ΩõàdGh

.º«≤ªdGh øWGƒªdG
 áμ∏ªe  É¡JòîJG  »`̀à`̀dG  á«bÉÑà°S’G  äGƒ`̀£`̀î`̀dG
 OÉμfh  ,É`̀gQÉ`̀ª`̀K  »æéf  Ωƒ`̀«`̀dG  ÉæëÑ°UCG  øjôëÑdG
 hCG  á¡ÑL  íàa  Éª∏c  ƒ¡a  ,¬°ùØf  ¢Shô«ØdG  ≥HÉ°ùf
 ó°UhCG ób øjôëÑdG ≥jôa óéf ,Iô¨K ∫ÓN øe ¢SófG
 »°ûØJ  ΩÉ`̀eCG  º°ùMh  Ωõ`̀M  πμHh  ,ΩÉμMEÉH  ÜGƒ``̀HC’G
 ∫hO ´É`̀°`̀VhCÉ`̀H  Éæ©°Vh É`̀fQÉ`̀b  ƒ`̀d  ,¢`̀Shô`̀«`̀Ø`̀dG  Gò`̀g
 ’hO  Éæ≤Ñ°S  øjôëÑdG  áμ∏ªe  »a  ÉæfCG  óéæ°S  ,iôNCG
 QÉKBG  øe º«≤ªdGh øWGƒªdGh øWƒdG  Éæ«ªMh ,Iô«ãc

.¢Shô«ØdG πZƒJ äÉ«YGóJh
 á`̀ë`̀FÉ`̀é`̀dG  á`̀¡`̀LGƒ`̀ª`̀d  á`̀ë`̀LÉ`̀æ`̀dG  IQGOE’G  »``̀a
 á©jô°S äGƒ£N òîàJ ¿CG øjôëÑdG áμ∏ªe âYÉ£à°SG
 ,á«∏Ñ≤à°ùeh  á«fBGh  á«bÉÑà°SG  ,á≤aƒe  äGAGô``̀LEGh
 É¡éeGôHh  É¡££N  »`̀a  πª°ûJ  ¿CG  ø`̀e  âæμªJ  Éªc
 RôÑJ  ¿EG  É`̀eh  ,äÉÄØdGh  ä’ÉéªdGh  äÉYÉ£≤dG  πc
 ,É¡àédÉ©eh É¡FGƒàMG »a áYQÉ°ùªdG ºJh ’EG á¶MÓe

.ÉgQGôμJ Ωó©d É¡æe ø°üëàdGh πH
 º°SÉëdG  ¿ƒ`̀fÉ`̀≤`̀ dG  ¿CG  ∂`̀dò`̀c  ô`̀¶`̀æ`̀dG  âØ∏j  É`̀e
 »æWƒdG  è¡ædG  ¿ÉÑcGƒj  ÉfÉc  »©ªàéªdG  »`̀Yƒ`̀dGh
 ò«ØæJ  »a  QƒeC’G  §Ñ°†d  πªY  ¿ƒfÉ≤dÉa  ,»æjôëÑdG
 »YƒdGh  ,á¡L  øe  äGOÉ°TQE’ÉH  ΩGõàd’Gh  èeÉfôÑdG
 øe  äGOÉ°TQE’ÉH  ΩGõàd’G  ºYO  »a  º¡°SCG  »©ªàéªdG
 äÉ©FÉ°ûdG  ¢†©H  äRô`̀H  Éªæ«M  ≈àM  ,iô``NCG  á¡L
 »a »©ªàéªdG »YƒdG É¡d RôHh ,¿ƒfÉ≤dG É¡d ió°üJ
 ºdh ,»YÉªàL’G π°UGƒàdGh ΩÓYE’G πFÉ°Sh ∞∏àîe
 hCG  áYÉ°TEG  …CÉH ´óîæf hCG  πÑ≤f hCG  Ωƒ«dG ™ª°ùf ó©f

.á≤«bO ô«Z hCG á°Vô¨e QÉÑNCG
 »g  ,É¡H  ±ôà©fh  ô≤f  ¿CG  Öéj  iô`̀NCG  á£≤f
 ¢UÉîdG  ´É£≤∏d  á∏°UÉëdG  á`̀«`̀HÉ`̀é`̀jE’G  ácQÉ°ûªdG
 ÜÉÑ°SC’- IôNCÉàe äAÉL ¿EGh »gh ,∫ÉªYC’G ∫ÉLQh

 ácQÉ°ûªdG øμdh -√óMh ¢UÉîdG ´É£≤dG É¡∏ªëàj ’
 »a  á`̀dhó`̀dG  Oƒ¡L  º`̀YO  »a  á«∏YÉØH  âª¡°SCG  Ωƒ«dG
 á«ªgC’G  øe  ôeCG  Gògh  ,ÉfhQƒc  ¢Shô«Ød  …ó°üàdG
 QÉéàdG ó≤fh äGòdG ó∏L »a π°UGƒf ¿CG ’ ,√RôÑf ¿CG
 ájQÉéJ á°ù°SDƒe hCG Éæg GôLÉJ ¿CG ÖÑ°ùH ,QGôªà°SÉH
 äÉ°ù°SDƒe  ø`̀e  ô«ãμdG  Éª«a  ,ó`̀©`̀H  º¡°ùJ  º`̀d  ∑É`̀æ`̀g
 áªjôμdG  á`̀jQÉ`̀é`̀à`̀dG  äÓ`̀FÉ`̀©`̀ dGh  ¢`̀UÉ`̀î`̀dG  ´É`̀£`̀≤`̀dG
 âYôÑJh  âª¡°SCG  ób  á«æjôëÑdG  ô«Zh  á«æjôëÑdG

.øjôëÑdG ≥jôa øe »°ù«FQ AõL »gh ,âcQÉ°Th
 ,É`̀¡`̀«`̀dEG  ô`̀«`̀°`̀û`̀f  ¿CG  Ö`̀Lƒ`̀à`̀°`̀ù`̀J  iô````̀NCG  á`̀£`̀≤`̀f
 áaÉë°üdG  »a  á∏ãªàe  »gh  ,É¡H  ó«°ûf  ¿CG  Ωõ∏à°ùJh
 :¬JÉ°ù°SDƒeh  ¬dÉμ°TCG  πμH  ΩÓ```YE’Gh  ,á«æjôëÑdG
 »YÉªàL’G  π°UGƒàdG  πFÉ°Shh  áYGPE’Gh  ¿ƒjõØ∏àdG
 »©ªàéªdG »YƒdG ô°ûf »a º¡°SCG ™«ªédÉa ,Égô«Zh
 πª©dG  ≥jôa  ìhQ åH »ah ,¿ƒfÉ≤dÉH  ΩGõàd’G  »ah
 øe ´ƒ£àdGh ,¬d ¢UÓNE’Gh øWƒdG ÖMh ,óMGƒdG
 …òdG (øjôëÑdG ¿ƒjõØ∏J) Éæg ôcòdÉH ¢üîfh ,¬∏LCG
 ,√Qƒ°†Mh  √OƒLh  π«©ØJ  »a  IôàØdG  √òg  ôªãà°SG
 äÉHÉ°ùM  º¶©ªd  Ωƒ`̀«`̀dG  »`̀HÉ`̀é`̀jE’G  Qhó``̀dG  ÖfÉéH
 ,QÉ¡f  π«d  πª©J  »àdG  ,»©ªàéªdG  π°UGƒàdG  ™bGƒe
 ≥jƒ°ùJ  ≈∏Y  πª©Jh  ,IOQGhh  IOQÉ°T  πc  ó°UôJh
 πμH  ,»Ñ∏°S  ôeCG  …C’  …ó°üàdGh  ,á«HÉéjEG  á£≤f  πc
 CGô£Jh ,QƒeCG óéà°ùJ ÉeóæY ≈àMh ,á«∏YÉah áYô°S
 ,äÉjóëJh äÉ¶MÓe RôÑJh ,™FÉbh êôîJh ,ÉjÉ°†b
 Gô°VÉM ∫hDƒ°ùªdG »æWƒdG »æjôëÑdG ΩÓYE’G íÑ°UCG

.É«HÉéjEGh
 ôªãà°ùf ¿CG  :»g ,ÉgócDƒf  ¿CG  Oƒf Iô«NCG  á£≤f
 ÖμH ΩÓYE’G º¡°SCG ∞«ch ,»∏ëªdG »eÓYE’G ÉæMÉéf
 ájDhôdGh  πª©dGh  ±ó¡dG  IóMh  ≥«≤ëJ  »a  ¬dÉμ°TCG
 »∏ëªdG ΩÓYE’G ìÉéf π≤æf ∞«c ôμØf ¿CÉH ,RÉéf’Gh
 äƒ°U  ∫É°üjEG  øe  øμªàfh  ,»LQÉîdG  ΩÓ`̀YE’G  ≈dEG
 ÉªdÉ£∏a  ,êQÉ`̀î`̀dG  ≈`̀dEG  É¡MÉéf  ¢ü°übh  øjôëÑdG
 »eÉëªdG øμdh ádOÉY á«°†b ÜÉë°UCG ÉæfEG  ∫ƒ≤f Éæc
 á¡LGƒe  »`̀a  á`̀ë`̀LÉ`̀æ`̀dG  IQGOE’G  ¿CG  ô`̀«`̀Z  ..π`̀°`̀TÉ`̀a
 ÉëLÉf É«eÉëe Ωƒ«dG ∂∏àªf ÉæfCG Éæd âàÑKCG áëFÉédG
 ≥FÉ≤ëdG RGôHEG »a º¡°ùj ¿CG ¬fÉμeEÉH ,ÓYÉa ÉeÓYEGh

.πNGó∏d ÉgRôHCG Éªc ,êQÉî∏d

malmahmeed7@gmail.com

»a áëLÉædG IQGOE’G
øμdh ..áëFÉédG á¡LGƒe 

 Üƒ≤©j  ø`̀H  º°SÉH  ¢Sóæ¡ªdG  ø`̀e  π`̀c  ó≤Y
 øH  ΩÉ°üY  ¢Sóæ¡ªdGh  ¿É`̀μ`̀°`̀SE’G  ô``jRh  ôªëdG
 äÉjó∏ÑdG  ¿hDƒ°Th  ∫É¨°TC’G  ôjRh  ∞∏N  ¬∏dGóÑY
 ô°UÉf øH πFGh ¢Sóæ¡ªdGh »fGôª©dG §«£îàdGh
 ´ÉªàLG  AÉªdGh  AÉHô¡μdG  ¿hDƒ°T  ôjRh  ∑QÉÑªdG
 ≥«°ùæà∏d  ∂`̀dPh  ,ó©H  øY  ∫É°üJ’G  á«æ≤àH  πªY
 ¥ô£dÉH  á≤∏©àªdG  á«eóîdG  äÉÑ∏£àªdG  ¿CÉ°ûH
 ,áæjóªdÉH »FÉHô¡μdG §HôdGh »ë°üdG ±ô°üdGh
 á«æμ°S áª«°ùbh IóMh 3000 øe ôãcCG »g »àdG
 QÉÑc ø``e Oó```̀Yh äGQGRƒ`````̀ dG AÓ```̀ch á`̀cQÉ`̀°`̀û`̀ª`̀H
.´ÉªàL’G »a ácQÉ°ûªdG äGQGRƒdÉH ø«dhDƒ°ùªdG

 π«°UÉØJ  á°ûbÉæe  º`̀ J  ´É`̀ª`̀à`̀L’G  ∫Ó```̀Nh
 ¿CG  Qô≤ªdG  øe  …ò`̀dGh  ´hô°ûªdG  πMGôe  ò«ØæJ
 »a  ≈`̀dhC’G  CGóÑJ  ,πMGôe  çÓK  ≈∏Y  √ò«ØæJ  ºàj
 áãdÉãdGh  ,2022  »a  á«fÉãdGh  ,2020  ¢ù£°ùZCG
 ¿ƒ«∏e  260  ≠∏ÑJ  á«dÉªLEG  áØ∏μH  ,2024  »`̀a

.QÉæjO
 äÉ«Fôe  ≈∏Y  ¿Éμ°SE’G  IQGRh  â©∏WG  óbh
 å«M ,á«dÉªdG  äÉfRGƒªdGh ábÓ©dG äGP äÉ¡édG
 äÉjó∏ÑdG  ¿hDƒ``°``Th  ∫É`̀¨`̀°`̀TC’G  IQGRh  â°VôY

 º«eÉ°üJ  ¿CÉ°ûH  É¡££N  »fGôª©dG  §«£îàdGh

 ,»ë°üdG  ±ô°üdG  äÉ£ëeh  Qƒ°ùédGh  ¥ô£dG

 ,™jQÉ°ûªdG  ∂∏àd  á«dÉªLE’G  áØ∏μdG  ≈dEG  áaÉ°VE’ÉH

 AÉªdGh  AÉHô¡μdG  ¿hDƒ°T  IQGRh  â°Vô©à°SG  Éªc

 √É«ªdG äÉ£ëªH ´hô°ûªdG ójhõJ ¿CÉ°ûH É¡JÉ«Fôe

 øY kÓ°†a ,á∏bÉædG  •ƒ£îdG äGôªeh AÉHô¡μdGh

.É¡dÉªYC’ á«dÉªLE’G áØ∏μdGh »æeõdG ∫hóédG

 AÉæH  »≤«°ùæàdG  ´É`̀ª`̀à`̀L’G  ∂`̀ dP  »`̀JCÉ`̀jh

 ™jQÉ°ûª∏d  á``̀jQGRƒ``̀dG  áæé∏dG  á«°UƒJ  ≈∏Y

 ≥«°ùæàdG  ±ó¡H  ,á«àëàdG  á«æÑdGh  ájƒªæàdG

 äGQGRh ø«H ¿hÉ©àdGh πeÉμàdG CGóÑe ≥«≤ëJh
 øjôëÑdG ¿óe ™jQÉ°ûe ò«Øæàd áμ∏ªªdG äÉÄ«gh
 ™jQÉ°ûªdG  øª°V  êQó`̀æ`̀J  »`̀à`̀dGh  ,Ió`̀jó`̀é`̀dG
 »a  ájƒdhC’G  áeƒμëdG  É¡«dƒJ  »àdG  ájƒªæàdG
 ¥ô°T áæjóe ≈¶ëJ å«M ,É¡éeGôHh É¡££N
 ï«°ûdG øe »°üî°ûdG ΩÉªàg’Gh ºYódÉH Iôà°S
 ¢ù∏ée ¢ù«FQ ÖFÉf áØ«∏N ∫BG ¬∏dGóÑY øH ódÉN

.ájQGRƒdG áæé∏dG ¢ù«FQ AGQRƒdG
 RôHCG øe Iôà°S ¥ô°T áæjóe ´hô°ûe ó©jh
 »a  ¿Éμ°SE’G  IQGRh  ÉgòØæJ  »àdG  ™jQÉ°ûªdG
 G kò«ØæJ ,IójóédG øjôëÑdG ¿óe AÉæH á£N QÉWEG
 ,á«æμ°S  IóMh  ∞dCG  40  AÉæÑH  »eÉ°ùdG  ôeCÓd
 å«M  ,áeƒμëdG  èeÉfôH  É¡æY  ≥ãÑæj  »àdGh
 Oƒ¡L  QÉ``̀WEG  »`̀a  ´hô°ûªdG  Gò`̀g  ò«ØæJ  »`̀JCÉ`̀j
 ≥∏©àªdG  »fÉμ°SE’G  ΩGõ`̀à`̀d’G  ò«Øæàd  IQGRƒ``̀dG
 ,á«æμ°S  Ió`̀Mh  ∞`̀ dCG  25  ò«ØæJ  ≈∏Y  πª©dÉH
 ¿óªdG  ¢ùeÉN  Iôà°S  ¥ô°T  áæjóe  ó©J  å«M
 πª©dG  ¿Éμ°SE’G  IQGRh  ≥∏£J  »àdG  IójóédG
 óëdG  ¥ô`̀°`̀Th  áØ«∏Nh  ¿Éª∏°S  ¿ó`̀e  ó©H  É¡H

.»∏eôdG á«MÉ°Vh

 ¿ƒ`̀ °`̀û`̀bÉ`̀ æ`̀j  AÉ``̀ Hô``̀ ¡``̀μ``̀ dGh  ∫É```̀¨```̀°```̀TC’Gh  ¿É```μ```°```SE’G  AGQRh
zIô``̀à``̀°``̀S ¥ô```̀ °```̀T á```̀æ```̀jó```̀e{ ò``̀«``̀Ø``̀æ``̀J §``̀ £``̀ N ó```̀©```̀ oH ø````̀Y

 áØ«∏N  ìƒ`̀f  .O  åMÉÑdG  ∞°ûc
 Éjƒ°ùf  ÉWÉ°ûf  ó¡°ûJ  ™`̀jó`̀Ñ`̀dG  ¿CG
 á«dõæe  ™jQÉ°ûe  ∂∏ªJ  »a  ÉXƒë∏e
 ïÑ£dG ÉgQó°üàj áYƒæàe ä’ÉéªH
 äÉeõ∏à°ùeh  á``̀jò``̀ZC’G  á`̀YÉ`̀æ`̀°`̀Uh
 á`̀WÉ`̀«`̀î`̀dGh äÉ``jƒ``∏``ë``dGh ï`̀Ñ`̀£`̀dG

.áØ∏àîªdG ájhó«dG ±ôëdGh
 á«FÉ°ùædG  äGQó``̀≤``̀dÉ``̀H  √ƒ```̀ fh
 »a  §°ûæJ  â`̀dGRÉ`̀e  »`̀à`̀dG  á`̀«`̀JGò`̀dG
 á«°û«©ªdG  äGQó`̀≤`̀dG  õjõ©J  √ÉéJG
 º¡e  õ`̀cô`̀e  »`̀a  ™bƒªàJh  Iô`̀°`̀SCÓ`̀d
 ÉgOÉ°üàbG  »a  ∑QÉ°ûªc  Iô°SC’G  »a
 ájô≤dG  iƒà°ùe  ≈`̀∏`̀Yh  »°û«©ªdG

.AÉØàc’Gh πeÉμàdG ≥≤ëj èàæªc
 »dõæªdG ïÑ£dG ∫Éée ¿CG ôcPh
 ôjƒ£à∏d  ÓHÉbh  á«Yƒf  á∏≤f  ó¡°ûj
 §«°ûæJ  »```a  ¬``æ``e  IOÉ``̀ Ø``̀ à``̀ °``̀ S’Gh

 »a á«MÉ«°ùdG á«JÉeóîdG ™jQÉ°ûªdG
 Qƒ£Jh ∫ÉéªdÉH ICGôªdG ∫É¨°ûfG πX
 ájQGôªà°SGh  á«îjQÉàdG  É``̀gQGhOCG
.…ôëÑdG ó«°üdG ≥WÉæe ôÑcCG ™jóÑdG

 ¿ôcP  ™jóÑdG  AÉ°ùf  ¿CG  ìhGQh
 ´QGõªdGh ôÑdG øe Ö£ëdG ™ªL ¿CG
 ∞©°S  ∞«ØéJh  ™£≤H  ø`̀¡`̀eÉ`̀«`̀bh
 »dõæªdG  ïÑ£dG  QÉf  OÉ≤jE’  π«îædG
 »a  ø``̀gQGhOCG  ó`̀MCG  Iô°SCÓd  ïÑ£∏d
 ¿CG  ô«Z  á«°û«©ªdG  ø¡MÉØc  á∏MQ
 ™jQÉ°ûe  ≈``̀ dEG  äQƒ`̀£`̀J  ø````̀gQGhOCG
 »a ICGôªdG É¡dÓN øe ∑QÉ°ûJ á«dõæe
 ≈∏Y äÉeóN ô«aƒJh Iô°SC’G á«ªæJ

.øjôëÑdG ≥WÉæeh ájô≤dG iƒà°ùe
 ™`̀jó`̀Ñ`̀ dG  AÉ``°``ù``f  ¿CG  ∞``°``û``ch
 »a  »eƒμëdG  ´É£≤dG  »a  äÉØXƒe
 »a  äƒ«H  äÉHQ  ºK  ∫hC’G  Ö«JôàdG

 á`̀jRGƒ`̀e  áÑ°ùæH  »`̀fÉ`̀ã`̀dG  Ö`̀«`̀Jô`̀à`̀dG
 ´É£≤dG »a äÉØXƒªdG áÑ°ùæd ÉÑjô≤J
 ™jQÉ°ûªd  äÉμ∏ªàe  º`̀K  »eƒμëdG
 ºK å`̀dÉ`̀ã`̀dG Ö`̀«`̀Jô`̀à`̀dG »``a á`̀«`̀dõ`̀æ`̀e

.¢UÉîdG ´É£≤dÉH äÉØXƒe
 áØ«∏N  ìƒ`̀f  .O  åMÉÑdG  É`̀YOh
 êÉ`̀à`̀fE’G  ó`̀jGõ`̀J  äÉÄ«H  õ«ØëJ  ≈``dEG
 á«FGò¨dG  äÉYÉæ°üdG  øe  …ƒ°ùædG
 õ`̀jõ`̀©`̀Jh á`̀«`̀aô`̀ë`̀dG á`̀«`̀JÉ`̀eó`̀î`̀dGh
 É````̀ ¡````̀LGQOEGh É````̀¡````̀LGhQ ä’É```̀é```̀e
 »a  á«∏Ñ≤à°ùe  á«MÉ«°S  äÉ£°ûæªc
 õcGôªd  É¡ª°Vh  ájhô≤dG  äÉ«æÑdG
 ™bGƒe  ≈dEG  ∫ƒëà∏d  á∏HÉb  ájô°†M

.IOÉ«≤dG
 äGQó````̀b ¥Ó``````̀WEG ≈`````̀dEG É`````̀YOh
 …OÉ`̀°`̀ü`̀à`̀b’G ´É`̀£`̀≤`̀ dG »``a ICGô``̀ª``̀ dG
 AÉ°ùædG  áªgÉ°ùe  õjõ©Jh  ådÉãdG

 …OÉ°üàb’G  ¿CÉ°ûdG  »`̀a  äGô`̀jó`̀≤`̀dG
 AÉ°ùædG  ø¡JGô«¶f  äGQó`̀b  ¥Ó`̀WEGh
 á`̀«`̀dõ`̀æ`̀ª`̀dG ™``̀jQÉ``̀°``̀û``̀ª``̀dG äÉ``̀μ``̀dÉ``̀e
 áYƒæàªdG  äÉYÉæ°üdG  äÉaôàëeh
 ∫ÓN øe ø¡d  áªFÓªdG  äÉÄ«ÑdG  »a
 äÉ«©ªL  IOÉ«b  øe  AÉ°ùædG  ø«μªJ

.ájOÉ°üàbG
 ´É£≤dG §«°ûæJ á«ªgCG í°VhCGh
 §«£îàdG  »a  ådÉãdG  …OÉ°üàb’G
 øe  IOÉØà°S’G  ∫Ó`̀N  øe  á«ªæàdGh
 áeóîd  É¡©jƒ£Jh  AÉ°ùædG  äGQó`̀ b
 á`̀£`̀°`̀û`̀fC’Gh …ô```̀°```̀SC’G OÉ`̀ °`̀ü`̀à`̀ b’G
 ä’Éée IOÉjRh ,á¡L øe á«MÉ«°ùdG
 á«æjôëH äGQó``b  ¥Ó``̀WEGh  êÉ`̀à`̀fE’G

.á¡L øe ¥Gƒ°SC’G »a
 ´É`̀£`̀≤`̀ dG  ¿CG  ô``̀cò``̀dÉ``̀H  ô``̀jó``̀L
 ΩÉªàgÉH  ≈¶ëj  ådÉãdG  …OÉ°üàb’G

 ∫hó``dG  äÉ`̀eƒ`̀μ`̀M πÑb ø`̀e ó`̀jGõ`̀à`̀e
 äÉ```̀j’ƒ```̀dG á``̀°``̀UÉ``̀Nh á``eó``≤``à``ª``dG

.á«μjôeC’G IóëàªdG

.áØ«∏N ìƒf .O |

 º¡ªdG  Qhó`̀dG  …OGhò``dG  ∞°Sƒj  ÖFÉædG  ó`̀cCG
 ¥ôëªdG á¶aÉëe ßaÉëe ¬H Ωƒ≤j …òdG RQÉÑdGh
 …ò`̀dG  ,»YÉæªdG  …ó`̀æ`̀g  ø`̀H  ≈°ù«Y  ø`̀H  ¿Éª∏°S
 ¢ùª∏Jh  ø«æWGƒªdG  á`̀eó`̀N  »`̀a  kGó`̀¡`̀L  ƒ`̀dCÉ`̀j  ’
 á```̀eRC’G º`̀°`̀†`̀N »``̀a É`̀ª`̀«`̀°`̀S ’h ,º`̀¡`̀JÉ`̀LÉ`̀«`̀à`̀MG
 AÉHh  QÉ°ûàfG  »a  á∏ãªàªdG  Iô«NC’G  á«FÉæãà°S’G

.ÉfhQƒc
 ƒ°†©dGh  …OGhò``̀dG  ÖFÉædG  øe  πc  åëHh
 õjõ©dGóÑY ¥ôëªdG  á¶aÉëe øe áæeÉã∏d  …ó∏ÑdG
 øe  GOó``̀Y  ßaÉëªdG  ™`̀e  Éª¡d  AÉ`̀≤`̀d  »`̀a  »Ñ©μdG
 É¡°SCGQ  ≈∏Y  ,áeRC’ÉH  á≤∏©àªdG  áª¡ªdG  QhÉëªdG
 AÉ`̀«`̀MC’G  »`̀a  á`̀«`̀Ñ`̀æ`̀LC’G  ádÉª©dG  øμ°S  á∏μ°ûe
 AÉHƒdG »°ûØJ IQƒ£Nh ,óëdG á≤£æe »a á«æμ°ùdG
 Éªe ,IóaGƒdG ádÉª©dG ±ƒØ°U »a Iô«Ñc IQƒ°üH

.ø«æWGƒªdG ø«H kÉ≤∏bh kÉ°ùLÉg ÖÑ°S
 OÉéjEG  ≈`̀dEG  áLÉëdG  á«ªgCG  …OGhò``̀dG  ó`̀cCGh
 ΩGóîà°SG  OÉ©Ñà°SGh  ,á`̀jQƒ`̀ah  á`̀jQò`̀L  ∫ƒ∏M
 »∏gCG  kÉæÄª£e  ,ádÉª©dG  ∫õ©d  ¿ÉÑªc  ¢SQGóªdG
 ,ø«YôÑàªdG  ó``̀MCG  ø`̀e  ¿É`̀Ñ`̀e  8  ô«aƒàH  ó`̀ë`̀dG
 ¢û«àØJ  AGô```̀LEGh  ,∫õ`̀©`̀dG  á«∏ªY  »`̀a  Ωóîà°ùJ
 ºgOÉ©Ñà°SGh  ,ø««fƒfÉ≤dG  ô«Z  ∫Éª©∏d  …QhO

.óëdG á≤£æe êQÉN
 ∑É`̀æ`̀g  ¿CG  ∂``dò``c  ∞`̀ °`̀Sƒ`̀j  Ö`̀ FÉ`̀ æ`̀ dG  ó````̀ cCGh
 ,ÖFÉæc  ¬æ«H  ÉªFÉb  ÉfhÉ©Jh  Iôªà°ùe  á©HÉàe
 »JQGRh  øe  ,á°üàîªdG  iô`̀NC’G  äÉ¡édG  ø«Hh
 ÖFÉædGh ,¥ôëªdG á¶aÉëeh ,áë°üdGh á«∏NGódG
 »a  áæμªªdG  èFÉàædG  π°†aCÉH  êhôî∏d  ,…ó∏ÑdG

.óëdG »dÉgCG áeóN π«Ñ°S

 áØ«£d  IPÉ``̀ à``̀ °``̀SC’G  â``M qô``°``U
 ó`̀YÉ`̀°`̀ù`̀ª`̀dG π``̀«``̀cƒ``̀dG á``̀Xƒ``̀fƒ``̀Ñ``̀dG
 IQGRƒ```̀H  »`̀æ`̀Ø`̀dGh  ΩÉ``©``dG  º«∏©à∏d
 ¢SQGóªdG  ¿CÉ`̀H  ,º«∏©àdGh  á«HôàdG
 »fÉãdG  ≥«Ñ£àdG  º∏°ùJ  »`̀a  äCGó``̀H
 ,á`̀«`̀°`̀SGQó`̀dG  OGƒ``̀ª``̀dG  ∞∏àîe  »``a
 øY  IQOÉ`̀°`̀ü`̀dG  äÉª«∏©àdG  Ö°ùëH
 ∂dPh  ,»æØdGh  ΩÉ©dG  º«∏©àdG  ´É£b
 ≥aGƒªdG  ó`̀MC’G  ¢ùeCG  øe  GQÉÑàYG
 ¢ù«ªîdG  Ωƒj  ≈dEG  Ω2020/4/19
 âYOh  ,Ω2020/4/23  ≥aGƒªdG
 AÉæHC’G åM ≈dEG áÑ∏£dG QƒeCG AÉ«dhCG
 RÉéfE’G  äÉÑ∏£àe  ∫Éªμà°SG  ≈∏Y
 º∏©e ™``̀e  π``°``UGƒ``à``dG  ∫Ó```̀N  ø``̀e
 áMÉàªdG  πFÉ°SƒdG  ∞∏àîªH  IOÉªdG
 ,Teams  ,á«ª«∏©àdG  á`̀HGƒ`̀Ñ`̀dG)
 ¢`̀ù`̀JGƒ`̀dG ,»``̀fhô``̀à``̀μ``̀d’G ó``jô``Ñ``dG

 ,(á`̀«`̀fhô`̀à`̀μ`̀d’G  äÓ`̀°`̀Uƒ`̀dGh  ,ÜCG
 ™e ô`̀°`̀TÉ`̀Ñ`̀ª`̀dG π`̀ °`̀UGƒ`̀à`̀ dG ≈`̀ à`̀Mh
 RÉéfEG  Qò©J  ∫É`̀M  »`̀ah  ,á°SQóªdG
 ÖdÉ£dG  ≈∏©a  ,Ö∏£àªdG  º«∏°ùJh
 IQGOE’G ™e π°UGƒàdG ôeC’G »dh hCG
 …CG  π«dòJh  ¬FÉØ«à°S’  á«°SQóªdG

.¢Uƒ°üîdG Gò¡H äÉHƒ©°U
 ¿CG  ≈``dEG  áXƒfƒÑdG  äQÉ`̀ °`̀TCGh
 Oó`̀Y  ¢ü°üN  ó``b  º`̀«`̀∏`̀©`̀à`̀dG  ´É`̀£`̀b
 ,17873173  »```gh  ∞``̀JGƒ``̀g  6
 ,17873095  ,17873150
 ,17896734  ,17896829
 AÉ``̀æ``̀HC’G  ø`̀«`̀μ`̀ª`̀à`̀d  ,17896720
 ,äÓ`̀μ`̀°`̀û`̀e  …CG  π``̀M  ø``̀e  á`̀Ñ`̀∏`̀£`̀dG
 ób »``̀à``̀dG äÉ`̀ Hƒ`̀©`̀ °`̀ü`̀ dG π``̀«``̀dò``̀Jh
 ™e π`̀eÉ`̀©`̀à`̀dG AÉ``̀æ``̀KCG É`̀¡`̀fƒ`̀¡`̀LGƒ`̀j
 ≥∏£æe øe ∂dPh ,á«ª«∏©àdG áHGƒÑdG

 ¬FÉæHCG áë∏°üe ≈∏Y ´É£≤dG ¢UôM
 ,±hô``̀¶``̀dG √ò``̀g π``̀X »``̀a á`̀Ñ`̀∏`̀£`̀dG
 ÖdÉ£∏d  IófÉ°ùªdGh  ºYódG  ºjó≤Jh
 äÉÑ∏£àe  RÉ`̀«`̀à`̀L’  √ô```̀ eCG  »```̀dhh

.»fÉãdG »°SGQódG π°üØdG

á«``°SGQódG OGƒ``ªdG »``a »``fÉãdG ≥``«Ñ£àdG ≥``∏£J zá``«HôàdG{

.áXƒfƒÑdG áØ«£d |

 ¥ô``̀ë``̀ª``̀dG ß``̀ aÉ``̀ ë``̀ e ™```̀ e å``̀ë``̀Ñ``̀j …OGhò``````````̀dG ∞``̀ °``̀ Sƒ``̀ j Ö```FÉ```æ```dG
∫õ`̀ ©`̀ ∏`̀ d ¿É``̀ Ñ``̀ e ô``̀«``̀aƒ``̀J äGAGô```````````̀LEGh á``̀dÉ``̀ª``̀©``̀dG ø``μ``°``S á`̀ ∏`̀μ`̀ °`̀ û`̀ e

 ¿hDƒ°û∏d  ≈`̀∏`̀YC’G  ¢ù∏éªdG  ™`̀aQ
 »`̀fÉ`̀¡`̀à`̀dG äÉ````̀jBG ≈`̀ ª`̀ °`̀SCG á`̀ «`̀ eÓ`̀ °`̀ SE’G
 ô¡°T ∫ƒ∏M Üôb áÑ°SÉæªH äÉμjôÑàdGh
 Iô°†M ΩÉ`̀≤`̀e  ≈``̀dEG  ∑QÉ`̀Ñ`̀ª`̀dG  ¿É`̀°`̀†`̀eQ
 ≈°ù«Y øH óªM ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U
 ≈dEGh  ,ióØªdG  OÓÑdG  πgÉY  áØ«∏N  ∫BG
 áØ«∏N  ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U
 ,AGQRƒdG  ¢ù«FQ  áØ«∏N  ∫BG  ¿Éª∏°S  øH
 ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  ≈`̀ dEGh
 ó¡©dG  »dh  áØ«∏N  ∫BG  óªM  øH  ¿Éª∏°S
 ∫hC’G  Ö`̀FÉ`̀æ`̀dG  ≈``∏``YC’G  ó`̀FÉ`̀≤`̀dG  Ö`̀FÉ`̀f
 á∏FÉ©dG ≈dEGh ,AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«Fôd
 Ö©°Th áeƒμM ≈dEGh ,áªjôμdG áμdÉªdG
 ø`̀«`̀à`̀eC’G  Ωƒ`̀ª`̀Yh  ,ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  áμ∏ªe
 »∏©dG ¬∏dG kÓFÉ°S ,á«eÓ°SE’Gh á«Hô©dG
 ô«îdÉH  ™«ªédG  ≈∏Y  ¬s∏¡oj  ¿CG  ôjó≤dG

.äÉcôÑdGh øª«dGh
 ¬à°ù∏L  »``̀a  ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀ª`̀dG  OÉ``̀ °``̀ TCGh
 ìÉ`̀Ñ`̀°`̀U äó`̀≤`̀ ©`̀ fG »``à``dG á``jOÉ``«``à``Y’G
 ∫É°üJ’G  ôÑY  ó`̀©`̀ oH  ø`̀Y  ó``̀MC’G  ¢`̀ù`̀eCG
 øªMôdGóÑY  ï«°ûdG  á°SÉFôH  »FôªdG
 ¢ù«FQ  áØ«∏N  ∫BG  ó°TGQ  øH  óªëe  øH
 ,á«eÓ°SE’G  ¿hDƒ°û∏d  ≈∏YC’G  ¢ù∏éªdG
 »a  á`̀«`̀eÉ`̀°`̀ù`̀dG  á``̀jƒ``̀HC’G  ø«eÉ°†ªdÉH
 ÖMÉ°U É¡¡«LƒàH π°†ØJ »àdG áª∏μdG
 ¬`̀FÉ`̀æ`̀HCG ≈``̀ dEG ió`̀Ø`̀ª`̀dG ∂`̀∏`̀ª`̀dG á`̀dÓ`̀é`̀dG
 »àdGh  ,äÉ`̀Ñ`̀dÉ`̀£`̀dGh  áÑ∏£dG  ¬`̀JÉ`̀æ`̀Hh
 ¢UôM  ø`̀e  ¬àdÓL  ¬«dƒj  É`̀e  ¢ùμ©J
 á«ª«∏©àdG  Iô«°ùªdG  QGô`̀ª`̀à`̀°`̀SG  ≈∏Y

.»ª∏©dG π«°üëàdGh
 √ôjó≤J  øY  ¢ù∏éªdG  Üô`̀YCG  Éªc
 á«eÉ°ùdG  á«μ∏ªdG  äÉ¡«Lƒà∏d  ≥«ª©dG

 ,(19 ó«aƒc) ÉfhQƒc áëFÉL á¡LGƒªd
 …òdG  Qhó``dG  ¬°ùØf  âbƒdG  »a  GQó≤e
 ÖMÉ°U  á°SÉFôH  áeƒμëdG  ¬`̀H  Ωƒ≤J
 »a  AGQRƒ```̀dG  ¢ù«FQ  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG
 á°ü∏îªdG Oƒ¡édÉH Gó«°ûe ,¿CÉ°ûdG Gòg
 »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  ÉgOƒ≤j  »àdG
 ÖFÉædG  ≈∏YC’G óFÉ≤dG  ÖFÉf ó¡©dG »dh
 Éeh  ,AGQRƒ``̀dG  ¢ù∏ée  ¢ù«Fôd  ∫hC’G
 á«æWh Oƒ¡L øe øjôëÑdG ≥jôa ¬dòÑj
 ™e  ∫hDƒ°ùªdG  πeÉ©à∏d  √ƒª°S  IQGOEÉ`̀H
 ¥ÉÑà°SGh  ,øgGôdG  ±ô¶dG  äÉÑ∏£àe
 á`̀«`̀LÓ`̀©`̀dG äGAGô```````̀LE’G ø``̀e ó`̀jó`̀©`̀ dG
 ,á«dÉ©dG  IAÉ`̀Ø`̀μ`̀dG  äGP  á`̀jRGô`̀à`̀M’Gh
 á«Ñ£dG  QOGƒμdG  IAÉØch  Oƒ¡L  É kæªãe
 Qhó``̀ dGh  ,á«æjôëÑdG  á«°†jôªàdGh
 ¬H Ωƒ`̀≤`̀ J …ò```̀dG ¢`̀ü`̀∏`̀î`̀ª`̀dG »`̀æ`̀Wƒ`̀dG
.á©HÉàªdGh ºYódGh OÉæ°SE’G ¥ôa ™«ªL
 Ö©°T  √Gó`̀HCG  ÉªH  ¢ù∏éªdG  √ƒfh
 ìhQ ø``̀e »``̀aƒ``̀dG ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG á`̀μ`̀∏`̀ª`̀e
 ,á`̀«`̀dƒ`̀Ä`̀°`̀ù`̀ª`̀dGh π`̀aÉ`̀μ`̀à`̀dGh ¿hÉ`̀©`̀ à`̀ dG
 ≈∏Y ô«ÑμdG  ∫ÉÑbE’G  »a  äó°ùéJ »àdG
 áëaÉμªd  á«æWƒdG  á∏ªëdG  »a  ´ƒ£àdG
 »YƒH  áHÉéà°S’Gh  ,¢Shô«ØdG  Gò`̀g
 äÉª«∏©àdGh  äGOÉ°TQEÓd  á«dhDƒ°ùeh
 ,á°üàîªdG  äÉ`̀¡`̀é`̀dG  ÉgQó°üJ  »`̀à`̀dG
 á`̀«`̀∏`̀gC’G äÓ`̀ª`̀ë`̀ dG ≈```̀ dEG á`̀ aÉ`̀ °`̀VE’É`̀ H
 ∞∏àîe  »``̀a  á`̀«`̀Yƒ`̀£`̀à`̀dGh  á`̀jô`̀«`̀î`̀dG
 õ`̀jõ`̀©`̀à`̀d ≥``̀WÉ``̀æ``̀ª``̀dGh äÉ``¶``aÉ``ë``ª``dG
 á«FÉbƒdGh  á`̀jRGô`̀à`̀M’G  äGAGô````̀LE’G
 »©ªàéªdG πaÉμàdG ÖfÉL ≈dEG ,áeRÓdG

.áëFÉédG √òg øe øjQô°†àªdG ™e
 èFÉàædGh  ΩÉ`̀bQC’G  ¿CG  ≈dEG  QÉ°TCGh

 áaÉ°VE’ÉH øjôëÑdG áμ∏ªe É¡à≤≤M »àdG

 ôîØdG  ≈∏Y  å©ÑJ  »aÉ°ûàdG  Ö°ùf  ≈dEG

 á`̀£`̀î`̀dÉ`̀H RGõ```̀ à```̀ Y’Gh ¿É``̀æ``̀Ä``̀ª``̀W’Gh

 ,ÉfhQƒc  ¢Shô«a  áëaÉμªd  á«æWƒdG

 »àdG á°ü∏îªdG á«æjôëÑdG äGAÉØμdÉHh

.á£îdG ∂∏àH â°†¡f

 ,ÜÉÑ°SC’ÉH  ò`̀NC’G  ≈dEG  ÉYO  Éªc

 äGOÉ```̀ °```̀TQE’G ™`̀«`̀ª`̀é`̀H ΩGõ```̀ à```̀ d’Gh

 ,á«Yô°ûdGh  á«Ñ£dG  äÉ¡«LƒàdGh

 ,π``̀Lh õ``̀Y ¬``̀∏``̀dG ≈``∏``Y π``̀cƒ``̀à``̀dGh

 á«fÉMhôdG AGƒLC’G øe IOÉØà°S’Gh

 ´ƒLôdG »a ∑QÉÑªdG ¿É°†eQ ô¡°ûd

 Ö`̀∏`̀Wh ,≈``̀dÉ``̀©``̀Jh ¬`̀fÉ`̀ë`̀Ñ`̀°`̀S ¬``̀«``̀dEG

 ,¬``̀fGƒ``̀°``̀VQh ¬``̀à``̀ª``̀MQh ¬`̀Jô`̀Ø`̀¨`̀e

 π`̀«`̀°`̀†`̀Ø`̀dG ô`̀¡`̀ °`̀û`̀ dG Gò```̀g AÉ```̀ «```̀MEGh

 ¿BGô≤dG IAGôbh IÓ°üdG øe QÉãcE’ÉH

 äÉbó°üdGh AÉYódGh ôcòdGh ºjôμdG

 AGOCÉ``H  ΩGõ`̀à`̀ d’Gh  ,ô«îdG  á`̀YÉ`̀°`̀TEGh

 √òg  πX  »a  äƒ«ÑdG  »a  äGOÉÑ©dG

 É¡°û«©j »àdG  á«FÉæãà°S’G ±hô¶dG

 ≈dÉ©J  ¬∏dG  ≈dEG  É kYQÉ°V  ,¬∏c  ºdÉ©dG

 É¡©aôjh  áëFÉédG  √ò`̀g  íjõj  ¿CG

 ≈∏Y ø``̀ª``̀jh  ,¬``̀à``̀ª``̀MQh ¬`̀∏`̀°`̀†`̀Ø`̀H

 AÉØ°ûdÉH  áªFÉ≤dG  ä’É`̀ë`̀dG  ™«ªL

 É¡∏gCGh  øjôëÑdG  ßØëjh  ,πLÉ©dG

 ™«ªL  ≈∏Yh  º¡«∏Yh  É¡«∏Y  ºjójh

 á`̀«`̀aÉ`̀©`̀dG ø`̀«`̀ª`̀dÉ`̀©`̀dGh ø`̀«`̀ª`̀∏`̀°`̀ù`̀ª`̀dG

 ™`̀«`̀ª`̀é`̀dG  ≥``̀aƒ``̀j  ¿CGh  ,¿É```````̀ eC’Gh

 ,¬eÉ«bh π«°†ØdG ô¡°ûdG Gòg ΩÉ«°üd

.¬FÉ≤àY øe Éæ∏©éjh

 ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀ª`̀dG å`̀ë`̀ H ,∂````̀ dP ó`̀©`̀ H 

 ∫hóL  ≈∏Y  áLQóªdG  äÉYƒ°VƒªdG

 »a  ô`̀¶`̀æ`̀dÉ`̀H  É¡∏¡à°SGh  ,∫É``̀ª``̀YC’G
 óªMCG  õ`̀cô`̀e  ™`̀eÉ`̀L  íàa  ´ƒ`̀°`̀Vƒ`̀e
 á©ªédG  IÓ°üd  »eÓ°SE’G  íJÉØdG
 Ohóëe  Oó``̀Yh  Ö«£îdG  Qƒ°†ëH
 IÓ°Uh r»àÑ£N π≤æd  ø«∏°üªdG  øe
 á«ª°SôdG ΩÓYE’G Iõ¡LCG ôÑY á©ªédG
 Iô«©°T QÉ¡XE’ áYƒª°ùªdGh á«FôªdG
 IóFÉØdGh  ™ØædG  ≥«≤ëJh  á©ªédG
 óbh ,ΩÓYE’G πFÉ°Sh ôÑY ø«©eÉ°ù∏d
 ∂dP  ≈∏Y  á≤aGƒªdG  ¢ù∏éªdG  iCGQ
 äGRGôàM’Gh §HGƒ°†dG QÉWEG øª°V

.áeRÓdG á«Ñ£dG
 çÓ``̀K ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀ª`̀ dG ¢``̀û``̀bÉ``̀f º```̀K
 ;áeÉ©dG áfÉeC’G øe áYƒaôe äGôcòe
 ï«°ûdG  ™eÉL  ¢Uƒ°üîH  ≈``̀ dhC’G
 ¿CÉ°ûH  á`̀«`̀fÉ`̀ã`̀dGh  ,¥ô`̀ë`̀ª`̀dÉ`̀H  ó`̀ª`̀M
 á£N  ô«°S  »`̀a  äGóéà°ùªdG  ô``̀NBG
 áãdÉãdGh ,™eGƒédG QÉªYE’ ¢ù∏éªdG
 ≥«≤ëJ  º°ùb  ¢ù«FQ  ácQÉ°ûe  ¿CÉ°ûH
 ¢ù∏éªdÉH  äÉWƒ£îªdGh  çGô`̀à`̀dG
 áæ°ùdG  áeóîd  »fÉãdG  ôªJDƒªdG  »a
 ájQƒ¡ªL  »`̀a  º`̀«`̀bCG  …ò`̀ dG  ájƒÑædG
 ájÉYôH  á≤«≤°ûdG  á`̀«`̀Hô`̀©`̀dG  ô°üe
 PÉ`̀à`̀ °`̀SC’G  ô``̀Ñ``̀cC’G  ΩÉ`````eE’G  á∏«°†a
 ôgRC’G  ï«°T  Ö«£dG  óªMCG  QƒàcódG
 ≥«≤ëJ)  ¿Gƒ`̀ æ`̀Y  â`̀ë`̀J  ∞`̀jô`̀°`̀û`̀dG
 á«©ªL  Oƒ`̀¡`̀Lh  »ãjóëdG  ¢üædG

.(»eÓ°SE’G õ pæ rμ nªdG
 ¬à°ù∏L  ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀ª`̀dG  º``à``à``NGh
 IOQGƒ```̀ dG π`̀FÉ`̀°`̀Sô`̀dG ¢`̀VGô`̀©`̀à`̀°`̀SÉ`̀H
 ,∫É``̀ª``̀YCG ø``̀e ó`̀é`̀à`̀°`̀ù`̀j É``̀e å``ë``Hh

.áeRÓdG äGQGô≤dG É¡fCÉ°ûH òîJGh

 ..ÉfhQƒc á¡LGƒe »a øjôëÑdG ≥jôa Oƒ¡L Éæªãe

∑QÉÑªdG ¿É``°†eQ ô¡``°ûH Åæ¡j á«eÓ``°SE’G ¿hDƒ``°û∏d ≈``∏YC’G ¢``ù∏éªdG
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العدد
الرابط اإللكتروني

 IQGOE’G ™e ≥«°ùæàdGh ¿hÉ©àdÉH
 äô```̀LCG ,»``̀fó``̀ª``̀dG ´É`̀ aó`̀ ∏`̀ d á`̀ eÉ`̀ ©`̀ dG
 ácô°ûdG  ,∞`̀«`̀°`̀ù`̀dG  äGQÉ``≤``Y  á`̀cô`̀°`̀T
 …QÉ≤©dG  ôjƒ£àdG  ´É£b  »a  IóFGôdG
 á©ªédG  AÉ°ùe  ,ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  áμ∏ªªH
 »a  á∏eÉ°T  ô«¡£J  á«∏ªY  ,»°VÉªdG
 ,∞«°ùdG  á«MÉ°†H  ∞«°ùdG  ™ªée
 á`̀jRGô`̀à`̀M’G  ô«HGóàdG  øª°V  ∂``̀dPh
 áeÓ°Sh  áë°U  ¿Éª°†d  Iôªà°ùªdG
 QGhR  ø`̀e  ™ªéªdG  …OÉ`̀Jô`̀e  ™«ªL

 .ø«ØXƒ oeh ø«bƒ°ùàeh
 á«∏ªY  ¿CG  ácô°ûdG  âë°VhCGh

 âjôLCG  á∏eÉ°ûdG  º«≤©àdGh  ô«¡£àdG
 ÉªH  ,¬`̀HGƒ`̀HCG  ≥∏Z  ó©H  ™ªéªdG  »a
 á«æWƒdG  Oƒ`̀¡`̀é`̀dG  º`̀Yó`̀jh  ºé°ùæj
 IócDƒe  ,É`̀fhQƒ`̀c  ¢Shô«a  áëaÉμªd
 äGƒ`̀£`̀î`̀dG ø``̀e ó`̀ jõ`̀ª`̀ dG É``gPÉ``î``JG
 ™«ªL  ô«¡£àd  á°UÉîdG  á«aÉ°VE’G
 ájÉªëH É¡æe É keGõàdG ,™ªéªdG ≥aGôe
 å«M ,¬jOÉJôe ™«ªL áeÓ°Sh áë°U
 ™«ªL ,∞«°ùdG äGQÉ≤Y ácô°T ™°†îJ
 ájRGôàMG äGAGôLE’ ™ªéªdG ≥aGôe
 IQƒ°üH É¡ª«≤©Jh Égô«¡£J øª°†àJ
 ≥«°ùæàdG …ôéj Éªc ,á∏eÉ°Th áØãμe

 º«≤©Jh  ô«¡£J  á«∏ªY  AGôLE’  kÉ«dÉM
 ¥ôëªdG  –  ∞«°ùdG  ™ªéªd  á∏KÉªe

.≈°ù«Y áæjóe –∞«°ùdG ™ªéeh
 ,»aÉ°VEG  …RGô`̀à`̀MG  AGô``LEÉ``ch
 â«ÑãàH ≥HÉ°S âbh »a ácô°ûdG âeÉb
 AÉëfCG  ∞∏àîe  »a  …ó`̀jC’G  äÉª≤©e
 ,∞«°ùdG  á«MÉ°V  –  ∞«°ùdG  ™ªée
 ™ªéªdG  QGhR  ™«ªéd  áMÉàe  »`̀gh
 ≈∏Y  ®ÉØëdG  ±ó¡H  ¬«a  ø«∏eÉ©dGh
 äócCGh  .áæeBGh  á«ë°U  áÄ«H  ô«aƒJ
 á`̀«`̀FÉ`̀bƒ`̀dG  ô`̀ «`̀ HGó`̀ à`̀ dG  ¿CG  á`̀cô`̀°`̀û`̀dG
 äÉª«∏©àdGh  äÉ¡«LƒàdG  ™e  ≥°ùàJ
 ágƒæe ,áë°üdG IQGRh øe IQOÉ°üdG
 äÉ`̀¡`̀é`̀dG ™``̀e ΩÉ``̀à``̀dG É`̀¡`̀fhÉ`̀©`̀J ≈```̀ dEG
 áHôéJ  õjõ©àd  áμ∏ªªdG  »a  á«æ©ªdG

.ájQÉéàdG É¡JÉ©ªée »a ¥ƒ°ùàdG
 ∫É`̀é`̀e »``̀ a Ió`````̀FGQ á`̀ cô`̀ °`̀ û`̀ ch
 ácô°T  ¢UôëJ  ,…QÉ≤©dG  ôjƒ£àdG
 ≥`̀«`̀Ñ`̀£`̀J ≈``̀∏``̀Y ∞``«``°``ù``dG äGQÉ```̀≤```̀Y
 ,Iô`̀μ`̀à`̀Ñ`̀ oeh á`̀dÉ`̀©`̀a á`̀«`̀FÉ`̀bh ô`̀«`̀HGó`̀J
 π```̀ FGhCG ø``̀e á`̀cô`̀°`̀û`̀dG â``fÉ``c å`̀«`̀M
 ájRGôàMG äGƒ£N »æÑàH øjQOÉÑªdG
 á∏ªë∏d  É¡JófÉ°ùe  IócDƒe  ,á«bÉÑà°SG
 ÉfhQƒc  ¢Shô«a  áëaÉμªd  á«æWƒdG
 ¿Éæàe’Gh  ôμ°ûdG  ¢üdÉîH  káeó≤àeh
 ™«ªLh  »æWƒdG  øjôëÑdG  ≥jôØd

 äÉ`̀Ä`̀«`̀¡`̀dGh äGQGRƒ```̀dÉ```̀H ø`̀«`̀∏`̀eÉ`̀©`̀dG
 É`̀ k°`̀Uƒ`̀°`̀ü`̀Nh ,á``∏``ª``ë``dG √ò````g »```a
 øjòdG  ø`̀eC’G  ∫É`̀LQh  á«Ñ£dG  ¥ôØdG

 πLCG øe QÉ¡f π«d º¡JÉÑLGh ¿hODƒj
 ø«æWGƒªdG  ™«ªL  áeÓ°Sh  áë°U

 .áμ∏ªªdÉH ø«ª«≤ªdGh
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!..»eƒ«dG ôLC’ÉH ¿ƒ∏ª©j øjòdG

 »a  Ωƒ``̀«``̀dG  »©ªàée  π`̀aÉ`̀μ`̀J  ø``̀e  çó`̀ë`̀j  É``̀e
 ≈∏Y  å`̀©`̀Ñ`̀jh  ±ô`̀°`̀û`̀e  ô``̀eCG  »æjôëÑdG  ™ªàéªdG
 ™ªàéªdG OGôaCG πch ,’hG ÉæJOÉ≤H RGõàY’Gh ôîØdG
 ÉeGõàdGh  Iô«Ñc  á«dhDƒ°ùe  Ghô¡XCG  øjòdG  øjôëÑdG

.Ó«ªL AÉ£Yh
 ¬∏dG ¬¶ØM- óªM øH ô°UÉf ï«°ûdG ƒª°ùd ôμ°ûdG
 â≤≤M »àdG  zô«N Éæ«a{  á∏ªM ¥ÓWEG  ≈∏Y -√ÉYQh

.øjôëÑdG πgCG Ö∏ZCG É¡©e πYÉØJh GôgÉH ÉMÉéf
 ø«ª«≤ªdGh  ø«æWGƒªdG  óæY  á«dhDƒ°ùªdG  QÉ¡XEG
 ±ô°üJ âëJ É¡©°Vhh º¡JGQÉ≤Y ºjó≤Jh ´ôÑàdGh
 Öëj ¿É°ùfEG πc ó©°ùj ôeCG áæëªdG √òg »a ádhódG

.ô«îdG πªY Öëjh øWƒdG Gòg
 óªM  ø`̀H  ô°UÉf  ï«°ûdG  ƒª°ùd  Éfôμ°T  Oóéf
 πYÉØJ »àdG IQOÉÑªdG √òg ≈∏Y -√ÉYQh ¬∏dG ¬¶ØM-
 AÉªàfGh áÑëeh ÓaÉμJ Ghô¡XCGh øjôëÑdG πgCG É¡©e

.»æjôëÑdG ™ªàéª∏d

»eƒ«dG ôLC’ÉH ¿ƒ∏ª©j øjòdG 
 Ée  πc  ™e  πYÉØàJ  áeƒμM  Éæjód  ¿CG  ¬∏dG  óªëf

 ¢Vô©àJ Ée πc πjõJh ÜÉ©°üdG πdòJh ¢SÉædG ¢ùªj
 á``eR’G  √ò`̀¡`̀d  äÉ`̀«`̀YGó`̀J  ø`̀e  áØ«©°†dG  äÉ`̀Ä`̀Ø`̀dG  ¬`̀d

.∫ƒ∏M øY º¡d åëÑJh áFQÉ£dG
 ¿Éc ø«eƒj πÑb IôLCG IQÉ«°S ÖMÉ°U Énæ pH π°üJG

.øjôëÑdG QÉ£e óæY øjôaÉ°ùªdG π≤æj
 øe  ÓeÉc  Gô¡°T  Ωƒ«dG  â«°†eCG{  :πLôdG  ∫ƒ≤j
 ¬∏ªëàj ’ Ö©°U ™°Vh Gòg ,»Jô°SC’h »d πNO ô«Z
 çóM  Ée  π©ØH  ±hô¶dG  √ò¡d  Éæ°Vô©J  óbh  ,ó`̀MCG

.ÉfhQƒc ¢Shô«a áeRCG ÖÑ°ùH
 ,ô`̀eC’G  Gò¡H  πÑ≤J  ’  ÉæàeƒμM  :π`̀Lô`̀dG  ∫ƒ≤j
 øëfh ,™«ªédG IóYÉ°ùªd äÉ«fGõ«ªdG â°ü°üN óbh
 Éæ∏NO »a ôFÉ°ùîd Éæ°Vô©J áæ¡ªdG √òg »a Éfô«Zh
 …CG ∂∏ªf ’ É°†jCG øëfh √ô«Z ∂∏ªf ’ …òdG »eƒ«dG

.áæ¡ªdG √òg ó©H Éªd ø«eCÉàdG hCG óYÉ≤à∏d ¥ƒ≤M
 øe »a ô¶æ∏d IôbƒªdG ÉæàeƒμM ≈dEG ôe’G ™aôf
 ≈æªàfh ,áÑ©°üdG ´É°VhC’G √òg ÖÑ°ùH º¡∏NO ôKCÉJ
 »eƒ«dG  ôLC’ÉH  πª©J  »àdG  ø¡ªdG  πc  ô°üëJ  ¿CG
 ..Üô`̀à`̀bG  ¿É`̀°`̀†`̀eQh  ..ô`̀ °`̀SCG  º¡jó∏a  ,º¡°†jƒ©àd

 .øWƒdG AÉæHCG ™e ô°ü≤J ’ ÉæàeƒμMh

ÊÉjõdG ÜÉgƒdGóÑY ΩÉ°ûg riffa3al3z@gmail.com

z»fóªdG ´ÉaódG{ ™e ¿hÉ©àdÉH

ájRGôàM’G ¬JGAGôLE’ ’Éªμà°SG á∏eÉ``°T ô«¡£J á«∏ªY …ôéj ∞«``°ùdG ™ªée

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

 ≈dEG  É«æjôëH  z¢û«°ûM  IQÉé«°S{  äOÉb
 ¬«∏Y  ±ô`̀à`̀YG  ¿CG  ó©H  äGƒæ°S  10  øé°ùdG
 IOÉªdG  øNój  ¬£Ñ°V  ºJ  …ò`̀dG  ¬æFÉHR  oó`̀MCG
 ƒg  ∫hC’G  ¿CG  ∞°ûch  ¬JQÉ«°S  »a  IQóîªdG
 äÉjôëàdG  ócDƒJh  IQóîªdG  OGƒªdG  oQó°üe
 IQóîªdG  OGƒ`̀ª`̀ dG  è`̀jhô`̀J  º``̀FGO  º¡àªdG  ¿CG
 ¬æé°ùH  iôÑμdG  á«FÉæédG  áªμëªdG  »°†≤àa
 ,QÉ`̀æ`̀jO  ±’BG  5  ¬`̀ª`̀jô`̀¨`̀J  ™`̀e  äGƒ`̀æ`̀°`̀S  10
 áæ°S  ¿ƒHõdG  ¢ùÑëH  áªμëªdG  â°†b  Éªæ«H

.»WÉ©à∏d
 §Ñ°V  ≈`̀ dEG  á©bGƒdG  oπ«°UÉØJ  Oƒ©J  PEG
 ¿Éc  Ée  AÉ`̀æ`̀KCG  »fÉãdG  º¡àªdG  áWô°T  á`̀ jQhO
 IOÉªH  IQÉé«°S  ∞∏H  Ωƒ`̀≤`̀jh  ¬JQÉ«°S  »`̀a
 âØbƒa É¡æ«NóJ »a CGóHh IQóîªdG ¢û«°ûëdG

 ∫hõædG  ¬æe  âÑ∏Wh  IóéædG  á`̀jQhO  ¬ÑfÉéH
 Qƒã©dG ºJh ¢û«°ûëdG ≈WÉ©àj ¬fCG ºgôÑNCGh
 IQóîªdG  IOÉªdG  ¢ùØæd  Iô«¨°U  ™£b  6  ≈∏Y
 ¬ª«∏°ùJ ºàa ,¬JRƒëH GQóîe É°Uôb ø«KÓKh
 PEG  äGQóîªdG  áëaÉμªd  áeÉ©dG  IQGOE’G  ≈`̀dEG
 IQóîªdG  OGƒªdG  ≈∏Y  π°üëàj  ¬fCG  ºgôÑNCG
 ¿hÉ©à∏d  GOGó©à°SG  ióHCGh  ∫hC’G  º¡àªdG  øe

.¬«∏Y ¢†Ñ≤dG »a
 AGô°T  ¬æe  Ö∏Wh  ¬©e  π°UGƒJ  π©ØdÉHh
 ≥aGƒa  QÉæjO  400  áª«≤H  IQóîªdG  OGƒ`̀ª`̀dG
 á≤£æªH  AÉ≤àd’G  ≈∏Y  ¥É`̀Ø`̀J’G  º`̀Jh  ô`̀«`̀NC’G
 ø«YCG  âëJ  º«∏°ùàdG  á«∏ªY  âªJh  êGƒ``̀eCG
 ôãYh  ¬«∏Y  ¢†Ñ≤dG  º`̀Jh  á«æ©ªdG  äÉ¡édG
 ¢û«àØàHh  Qƒ°üªdG  ≠∏ÑªdG  ≈∏Y  ¬JRƒëH

 OGƒ`̀ª`̀dG  ø`̀e Iô`̀«`̀Ñ`̀c á©£b ≈`̀∏`̀Y ô`̀ã`̀Y ¬`̀dõ`̀æ`̀e
 PEG  ,QÉéJ’G  á∏«°üM  á«dÉe  ≠dÉÑeh  IQóîªdG
 IQóîªdG OGƒªdG »a QÉéJ’G ºFGO ¬fCG ±ôàYG
 ™£b 5 ¬d  ´ÉH  ¿CGh ≥Ñ°S »fÉãdG  º¡àªdG  ¿CGh
 »fÉãdG º¡àªdG QGQOEG áæ«Y øe âÑKh ,πÑb øe
 äGôKDƒªdGh  ¢û«°ûëdG  IOÉ`̀e  ≈∏Y  É¡FGƒàMG
 ≥Ñ°S  ∫hC’G  º¡àªdG  ¿CG  ø«ÑJ  Éªc  ,á«∏≤©dG
.IQóîªdG OGƒªdG »WÉ©J áª¡J »a ¬«∏Y ºμMh

 º¡àªdG  ´É`̀aO  ≈∏Y  GOQ  áªμëªdG  âdÉbh
 ¢û«àØàdGh  ¢†Ñ≤dG  äGAGôLEG  ¿Ó£ÑH  »fÉãdG
 É¡HÉμJQG ∫ÉM É¡H É°ùÑ∏àe ¿ƒμJ áªjôédG ¿CG
 É¡fCGh Iô«°ùj ágôÑHh âbƒH É¡HÉμJQG ó©H hCG
 É¡ÑμJôe ¢üî°T ’ É¡JGP áªjôédG ΩRÓJ áØ°U
 ¿CG  §Ñ°†dG  QƒeCÉª∏a  É¡Whô°T  äôaGƒJ  GPEGh

.Gô°VÉM ¿Éc ¿EG º¡àªdG ≈∏Y ¢†Ñ≤j
 Éª¡fCG  ø«ª¡àªdG  ≈`̀ dEG  áHÉ«ædG  äóæ°SCGh
 á¶aÉëe øeCG  IôFGóH  2019 ΩÉY  ¿ƒ°†Z »a
 QÉéJ’G  ó°ü≤H  RôMCGh  RÉM  ∫hC’G  áª°UÉ©dG
 ∫Gƒ``̀MC’G  ô«Z  »`̀a  ¢û«°ûëdG  IQó`̀î`̀e  IOÉ``̀e
 RÉM  »fÉãdG  º¡àª∏dh  ,ÉfƒfÉb  É¡H  ìô°üªdG
 ô«Z »a IQóîe IOÉe »WÉ©àdG ó°ü≤H RôMCGh

.ÉfƒfÉb É¡H ìô°üªdG ∫GƒMC’G
 ±hôX  ≈`̀dEG  Gô¶f  ¬`̀fEG  áªμëªdG  âdÉbh
 øe §°ù≤H  ∫hC’G  º¡àªdG  òNCÉJ  É¡fEÉa  á©bGƒdG
 ¬ªjô¨Jh äGƒæ°S 10 ¬æé°ùH »°†≤Jh áaCGôdG
 áÑbÉ©eh  ,¬«dEG  óæ°SCG  ÉªY  QÉæjO  ±’BG  á°ùªN
 áeGôZh  áæ°S  Ió`̀e  ¢ùÑëdÉH  »fÉãdG  º¡àªdG

.äÉWƒÑ°†ªdG IQOÉ°üeh QÉæjO ∞dCG

äGƒ`̀æ`̀°`̀S  10 ø`̀é`̀°`̀ù`̀dG  ≈```̀ dEG  É`̀«`̀æ`̀jô`̀ë`̀H  Oƒ``≤``J  ¢`̀û`̀«`̀°`̀û`̀M  IQÉ`̀ é`̀ «`̀ °`̀ S

 ±É`̀æ`̀Ä`̀à`̀°`̀S’G á`̀ª`̀μ`̀ë`̀e â`̀ dó`̀Y
 ¿hôNBGh ™°Vh ,º¡àe áHƒ≤Y É«∏©dG
 ÉLPƒªf  ΩÉ``̀Y  ¿É`̀μ`̀ª`̀H  ¿ƒ`̀dƒ`̀¡`̀é`̀e
 Gò«ØæJ äGôéØàªdG ∫Éμ°TC’ É«cÉëe
 Ióªd  øé°ùdG  øe ,»HÉgQEG  ¢Vô¨d
 3  ø`̀é`̀°`̀ù`̀dG  ≈```dEG  äGƒ`̀æ`̀°`̀S  ¢ùªN

.∂dP GóY Ée äójGh äGƒæ°S
 äó``̀æ``̀°``̀SCG á``̀HÉ``̀«``̀æ``̀dG â```̀fÉ```̀ch
 2016  ¿ƒ`̀°`̀†`̀Z  »``a  ¬```̀fCG  º¡àª∏d
 ¿ÉμªH  ¿ƒdƒ¡ée  ¿hôNBGh  ™°Vh
 ∫É`̀μ`̀ °`̀TC’ É`̀«`̀cÉ`̀ë`̀e É`̀LPƒ`̀ª`̀f ΩÉ```Y
 OÉ≤àY’G  ≈∏Y  πªëj  äGôéØàªdG
 ¢Vô¨d  Gò«ØæJ  ∂``̀ dPh  ∂`̀dò`̀c  ¬``̀ fCG

.»HÉgQEG
 ≈dEG  á©bGƒdG  π«°UÉØJ  Oƒ©Jh
 »ªgh  º°ùL  ™°VƒH  º¡àªdG  ΩÉ«b
 ´QÉ°T  ≈∏Y  äGôéØàªdG  ∫Éμ°TC’
 πHÉ≤e  »dÉY  á≤£æªH  ójGR  ï«°ûdG
 øY  IQÉÑY  ábÉ«°ùdG  º«∏©J  á°SQóe
 á«∏£e  á£°Sƒàe  RÉ`̀Z  áfGƒ£°SG

 ∑Ó°SCÉH  ádƒ°Uƒe  Oƒ°SC’G  ¿ƒ∏dÉH
 áÑ∏Yh  á«ªbQ  áYÉ°Sh  á«FÉHô¡c
 ÖYôdG åH ∂dP øe Gó°UÉb ,á«fó©e
 ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒªdG  ¢SƒØf  »a

.áμ∏ªªdG áeÓ°Sh øeCÉH ∫ÓNE’Gh
 ôÑàîe  ô`̀jô`̀≤`̀ J  ø``̀e  â``̀Ñ``̀Kh  
 AGô````̀LEG ó`̀©`̀H »`̀FÉ`̀ æ`̀é`̀ dG å`̀ë`̀Ñ`̀ dG
 äÉfÉ«H  IóYÉ≤H  …Qhó``̀ dG  í°ùªdG
 ¿CG  (DNA)  …hƒ`̀æ`̀dG  ¢†ªëdG
 ájô°ûÑdG ÉjÓîdG Qó°üe ƒg º¡àªdG
 §jô°T (2´) áæ«©dG øe áYƒaôªdG
 øe â`̀Ñ`̀Kh ,¿ƒ`̀∏`̀ dG Oƒ`̀°`̀SG ≥`̀°`̀U’
 ¿CG  »FÉæédG  åëÑdG  ôÑàîe  ôjô≤J
 IQÉÑY  É¡°üëa  ºJ  »àdG  äÉæ«©dG
 äó```̀cCG ó```̀bh á`̀ «`̀ª`̀gh Iƒ``̀Ñ``̀Y ø``̀Y

.á©bGƒ∏d ¬HÉμJQG äÉjôëàdG
 äÉ≤«≤ëJ ∫ÓN »Wô°T ó¡°Th
 OQh ÉZÓH ≈≤∏J ¬fCG áeÉ©dG áHÉ«ædG
 Qƒã©dG  √OÉØe  áÑbGôªdG  áaôZ  øe
 ´QÉ`̀°`̀T ≈`̀∏`̀Y Ö`̀jô`̀Z º`̀°`̀ù`̀L ≈`̀∏`̀Y

 πHÉ≤e  »dÉY  á≤£æªH  ójGR  ï«°ûdG

 ≈dEG π≤àfÉa ábÉ«°ùdG º«∏©J á°SQóe

 IQÉÑY  Éª°ùL  ó`̀gÉ`̀°`̀Th  ,™`̀bƒ`̀ª`̀dG

 á`̀£`̀°`̀Sƒ`̀à`̀e RÉ```̀Z á``fGƒ``£``°``SG ø``̀Y

 ádƒ°Uƒe  Oƒ°SC’G  ¿ƒ∏dÉH  á«∏£e

 á«ªbQ  áYÉ°Sh  á«FÉHô¡c  ∑Ó°SCÉH

 ¬©e  πeÉ©àdG  ºJ  ,á«fó©e  áÑ∏Yh

 ,™jô°ùdG  πNóàdG  äGƒb  á£°SGƒH

 πμ°ûd  »ªgh  º°ùL  ¬fCÉH  ø«ÑJh

 ≈`̀dEG  â∏°UƒJ  ó`̀ bh  ,äGôéØàªdG

 á≤aôH  á©bGƒ∏d  º¡àªdG  ÜÉ`̀μ`̀ JQG

.øjôNBG

º`̀ ¡`̀ à`̀ ª`̀ d  äGƒ```̀ æ```̀ °```̀ S  5  ø````̀ e  ’ó``````H  äGƒ```̀ æ```̀ °```̀ S  3  ø``̀ é``̀ °``̀ ù``̀ dG
»``dÉ``©``H á``̀ «``̀ ª``̀ gh á``̀∏``̀Ñ``̀æ``̀b ™```̀ °```̀ Vh »````̀a ø`````jô`````NBG ∑QÉ````̀ °````̀T

 á«FÉæédG  áªμëªdG  Ωƒ`̀«`̀ dG  ™ªà°ùJ
 á«°†b  »a  äÉÑK’G  Oƒ¡°ûd  ≈dh’G  iôÑμdG
 ájÉæH  í£°S  øe  »æjô°ûY  AÉ≤dEÉH  ø«ª¡àªdG
 ÖÑ°ùH  ∂``̀dPh  ,≥`̀ HGƒ`̀W  á`̀KÓ`̀K  ø`̀e  ¿ƒμàJ
 ¿ƒª¡àªdG  ¬`̀LGƒ`̀j  å«M  á«∏FÉY  äÉ`̀aÓ`̀N
 :’hCG  ,2018  ôÑªaƒf  9  ïjQÉàH  º¡fCG  º¡J
 »æéªdG πàb »a GƒYô°T :É©«ªL ¿ƒª¡àªdG
 º¡°†©ÑH  º``̀gQRCG  Ghó`̀°`̀T  ¿CÉ``H  ,Gó`̀ª`̀Y  ¬«∏Y
 ∑É°ùeE’ÉH  ådÉãdG  º¡àªdG  ΩÉb  å«M ¢†©ÑdG
 Éæμªe  Üô¡dG  øe  ¬d  É©fÉe  ¬«∏Y  »æéªdÉH

 AGóàY’ÉH  »fÉãdGh  ∫hC’G  ø«ª¡àªdG  ∂dòH
 á£°SGƒH  Üô`̀°`̀†`̀dÉ`̀H  ¬ª°ùL  á`̀eÓ`̀°`̀S  ≈`̀∏`̀Y
 ¬∏ªëH  É`̀eÉ`̀b  º`̀K  á«Ñ°ûN  á`̀dhÉ`̀Wh  º`̀¡`̀jó`̀jCG
 áfƒμªdG  IQÉª©dG  í£°S  ≈∏YCG  øe  ¬«eQh
 øjó°UÉb ¢VQC’G ≈∏Y §≤°ùa ≥HGƒW 3 øe
 ô``̀KCG ÜÉ```N ó```bh ¬```̀MhQ ¥É`````̀gREG ∂```dP ø``̀e
 ƒgh  º`̀¡`̀JOGQEG  øY  êQÉ`̀N  ÖÑ°ùd  áªjôédG
 ¬«∏Y  »æéªdG  ∑QGó`̀Jh  ¬«∏Y  ógÉ°ûdG  QƒãY
 áeÓ°S ≈∏Y ióàYG :∫hC’G º¡àªdG ,êÓ©dÉH
 ¬H  çó```̀MCGh  »`̀fÉ`̀ã`̀dG  ¬«∏Y  »æéªdG  º°ùL

 »Ñ£dG  ôjô≤àdÉH  áaƒ°UƒªdG  äÉ`̀HÉ`̀°`̀UE’G
 ¬°Vôe ≈dEG AGóàY’G π©a ¢†Øj ºdh ≥aôªdG
 á«°üî°ûdG  ¬dÉªYCÉH  ΩÉ«≤dG  øY  √õéY  hCG

.Éeƒj 20 ≈∏Y ójõJ Ióªd
 »≤∏J  ≈``̀dEG  á`̀©`̀bGƒ`̀dG  π«°UÉØJ  Oƒ`̀©`̀Jh
 Oƒ`̀Lƒ`̀H  ó«Øj  É`̀ZÓ`̀H  ó`̀ë`̀dG  á`̀Wô`̀°`̀T  õ`̀cô`̀e
 OQhh  ,¢UÉî°TC’G  øe  OóY  ø«H  IôLÉ°ûe
 Qƒã©dÉH  ó«Øj  âbƒdG  ¢ùØf  »a  ô`̀NBG  ÆÓ`̀H
 ióMEG øe ´QÉ°ûdG ≈∏Y §≤°S ¢üî°T ≈∏Y
 ô`̀KEG  á¨«∏H  äÉ`̀HÉ`̀°`̀UE’  ¢Vô©Jh  äÉjÉæÑdG

 ºJh ≈æÑªdG øe ájƒ¡àdG í£°S øe ¬Wƒ≤°S
 AGô`̀LEÉ`̀Hh  ,√PÉ`̀≤`̀ fE’  ≈Ø°ûà°ùªdG  ≈`̀ dEG  ¬∏≤f
 •Qƒ`̀J  ø«ÑJ  Oƒ¡°ûdG  ´Éª°Sh  äÉjôëàdG
 »a  áæ°S  (26h  23h  30)  ÜÉÑ°T  á`̀KÓ`̀K

.áªjôédG
 øμªJh  ¬«∏Y  »`̀æ`̀é`̀ª`̀dG  á``̀bÉ``̀aEG  ó`̀©`̀Hh
 QÉ`̀°`̀TCG  ¬``̀dGƒ``̀bCG  ò``̀NCG  ø`̀e  ≥«≤ëàdG  äÉ`̀¡`̀L
 ¬≤jó°U  AÉ≤∏d  Ö`̀gP  á©bGƒdG  Ωƒ`̀j  ¬`̀fCG  ≈`̀dEG
 ºK  Éjƒ°S  äGôμ°ùªdG  ’hÉ`̀æ`̀Jh  ¬dõæe  »`̀a
 ∫ƒNóH  ÅLƒa  ∂`̀ dP  AÉ`̀æ`̀KCGh  ,Ωƒ`̀æ`̀dG  ¬Ñ∏Z

 AGóàY’ÉH  GƒeÉbh  á≤°ûdG  ¢UÉî°TCG  áKÓK
 QGôØdG ´É£à°SG iòdG ¬≤jó°U ≈∏Y Üô°†dÉH
 ,¬Hô°†H GƒeÉbh ¬«dEG Gƒ¡LƒJ º¡fCG ’EG º¡æe
 Ghó©°üa ájÉæÑdG ≈∏YCG ≈dEG Üô¡dG ´É£à°SGh
 ≈∏YCG øe ¬FÉ≤dEGh ¬©aôH ¿Éª¡àe ΩÉbh ¬Ø∏N
 ,QGhOCG áKÓK øe ¿ƒμàJ »àdG ájÉæÑdG Qƒæe
 Qƒ°ùdG  ájhÉ¡H  ∂°ùªàdG  ´É£à°SG  ø«M  »a
 ≈∏Y  §≤°S  ôNB’G  »a  ¬fCG  ’EG  •ƒ≤°ùdG  πÑb
 ó≤ah áKÓãdG QGhOC’ÉH IOƒLƒªdG äÉØ«μªdG

.»YƒdG

ó``ëdÉH á``jÉæH ≈``∏YCG ø``e ÜÉ``°T AÉ``≤dEG á``©bGh »``a Oƒ``¡°û∏d ´É``ªà°S’G ..Ωƒ``«dG

 ¿CÉH  »`̀YGOƒ`̀dG  ¿ÉfóY  áHÉ«ædG  o¢ù«FQ  nìô°U
 mOóY  »a  É¡ pJÉ≤«≤ëJ  räõ`̀é`̀fCG  ób  áeÉ©dG  náHÉ«ædG
 äGAGô`̀LE’G  páØdÉîe  ¿CÉ°ûH  pIó«≤ªdG  ÉjÉ°†≤dG  øe
 áëaÉμe πLCG øe ájRGôàM’G ô«HGóàdGh á«ë°üdG
 pádƒ∏«ëdG  ¢Vô¨dh  óéà°ùªdG  ÉfhQƒc  ¢Shô«a
 á`̀dÉ`̀MEÉ`̀H  oá`̀HÉ`̀«`̀æ`̀dG  äô```̀eCG  ó``̀bh ,√QÉ`̀°`̀û`̀à`̀fG  ¿hO
 19  ºgOóY  ≠dÉÑdGh  ÉjÉ°†≤dG  ∂∏J  »a  ø«ª¡àªdG

 .á«FÉæédG páªcÉëªdG ≈dEG É kª¡àe
 â`̀dÉ`̀MCG  ó`̀b  á`̀eÉ`̀©`̀dG  áë°üdG  oIQGOEG  â`̀fÉ`̀ch
 É kª¡àe  12  ΩÉ«b  ¿CÉ°ûH  äÉZÓH  nIó`̀Y  páHÉ«ædG  ≈`̀dEG
 º¡«∏Y ¢VhôØªdG  »dõæªdG  ôéëdG  QGôb  páØdÉîªH
 IóªdG  ∫Ó`̀N  º¡ndRÉæe  º¡JQOÉ¨ªH  ¬H  º¡dÓNEGh
 ø«ª¡àe  áKÓK  ΩÉ«≤H  ∂dòch  ,ôéëdG  IOóëªdG
 áØdÉîªdÉH  É¡WÉ°ûf  á°SQÉªeh  º¡JÓëe  íàØH
 ,»`̀gÉ`̀≤`̀ª`̀dGh  á`̀jQÉ`̀é`̀à`̀dG  äÓ`̀ë`̀ª`̀dG  ≥`̀∏`̀Z  ô«Hóàd
 ájQÉéJ  ∫ÉëªH  ø«dhDƒ°ùe  á`̀©`̀HQCG  ø`̀Y  Ó°†a
 º¡dÉëe  »a  á«ë°üdG  äÉWGôà°T’G  ô«aƒJ  Ωó©d
 QÉ°ûàfG  ™`̀æ`̀ª`̀dh  É`̀¡`̀jOÉ`̀Jô`̀e  ájÉªëd  IQô`̀≤`̀ª`̀ dGh
 IQGôM áLQO ¢SÉ«b  »a  πãªàJ  »àdGh  ¢Shô«ØdG

 áaÉ°ùªdG ∑ôJ ≈dEG º¡¡«LƒJh øFÉHõdGh ø«∏eÉ©dG
 ¥ƒ°ùàdG  äÉHôY  º«≤©Jh  º¡æ«H  Éª«a  áHƒ∏£ªdG
 º¡d  äGRÉ`̀Ø`̀≤`̀dG  ô«aƒJh  É¡eGóîà°SG  ó©Hh  πÑb
 Éªd  »gÉ≤ªdG  óMCG  oΩÉ¡J’G  nπª°T  óbh  .ø«∏eÉ©∏dh
 øe  ájQÉÑàY’G  p¢UÉî°TC’G  ≈∏Y  o¿ƒfÉ≤dG  ¬°VôØj
 áeÉ©dG  oáHÉ«ædG  äô°TÉH óbh Gòg ,áeGô¨dG  páHƒ≤Y
 âHƒéà°SG å«M äÉZÓÑdG É¡«≤∏J Qƒa É¡JÉ≤«≤ëJ
 ä’ÉØμH  º¡∏«Ñ°S  AÓ``NEÉ``H  äô```̀ eCGh  ø«ª¡àªdG
 iô¨°üdG  áªμëªdG  ≈dEG  º¡àdÉMEG  äô`̀eCGh  ,á«dÉe
 22  ≥aGƒªdG  AÉ©HQC’G  Ωƒj  OóëJ  óbh  ,á«FÉæédG
 ¢ù«FQ  ô`̀cP  Éª«a.á«°†≤dG  ô¶æd  2020  π`̀jô`̀HCG
 ¢†©ÑH  á≤∏©àe  ádÉëªdG  ÉjÉ°†≤dG  ∂∏J  ¿CG  áHÉ«ædG
 IQGOEG  øe  áeÉ©dG  áHÉ«ædG  É¡à≤∏J  »àdG  äÉZÓÑdG
 Iôªà°ùe  oäÉ≤«≤ëàdG  ∫Gõ`̀J  ’h  áeÉ©dG  áë°üdG
 ¿CG  ≈dEG  Gô«°ûe  ,á∏KÉªªdG  iô`̀NC’G  äÉZÓÑdG  »a
 äGAGôLE’G  áØdÉîe áªjôL øY IQô≤ªdG  náHƒ≤©dG
 AÉHƒdG  áëaÉμªd  ájRGôàM’G  ô«HGóàdGh  á«ë°üdG
 äGƒæ°S çÓK ≈dEG  ¬Jóe π°üJ …òdG  ¢ùÑëdG »g

.QÉæjO ±’BG Iô°ûY ≈dEG π°üJ »àdG áeGô¨dGh

 á`̀Ø`̀dÉ`̀î`̀ª`̀H  É`̀ª`̀¡`̀à`̀e  19  á`̀ ª`̀ cÉ`̀ ë`̀ e
zÉfhQƒc{ á``ëaÉμªd á«ë`°üdG ô``«HGóàdG

π«YÉª°SEG ÖæjR :âÑàc
 øª°V  º¡dƒª°ûH  Iô```̀LC’G  ¥Gƒ`̀°`̀S  Ö`̀dÉ`̀W
 ÖÑ°ùH  ø««æjôëÑdG  Ö`̀JGhô`̀d  »eƒμëdG  º`̀Yó`̀dG
 ó«aƒc  ÉfhQƒc  áeRCG  ôKEG  ájOÉªdG  º¡YÉ°VhCG  …OôJ

 987  ≈dEG  ºgOóY  π°üj  øjòdG  ¥Gƒ°ùdG  ∫Ébh  .19

 º¡à«ÑdÉZ  ¿EG  zè«∏îdG  QÉÑNCG{`d  É«æjôëH  ÉæWGƒe

 ƒgh ,…QÉ«àN’G óYÉ≤àdG  èeÉfôH øª°V ¿ƒ∏é°ùe

 »a  ø«∏eÉ©dG  ø««æjôëÑdG  áªFÉb  ø`̀e  º¡«¨∏j  É`̀e

 ájô¡°T  ÖJGhQ  º¡d  ™aóà°S  øjòdG  ¢UÉîdG  ´É£≤dG

.ƒ«fƒjh ƒjÉeh πjôHCG Qƒ¡°T ∫GƒW

 á«©ªéH  á`̀«`̀eÓ`̀YE’G  áæé∏dG  ∫hDƒ`̀°`̀ù`̀e  ô``̀cPh

 ¿CG ó`̀ª`̀MCG ô`̀HÉ`̀L ,ΩÉ`̀©`̀ dG π`̀≤`̀æ`̀dGh Iô```̀LC’G ¥Gƒ`̀°`̀S

 ¥Gƒ°ùdG A’Dƒg º¡∏«©j øjòdG OGôaC’G OóY »dÉªLEG{

 ¿CG  ≈`̀ dEG  G kô«°ûe  ,Oô`̀a  ±’BG  5-4  ø«H  É`̀e  ìhGô`̀à`̀j

 RhÉéàj ’ -ÉfhQƒc áeRCG πÑb Ée – …ô¡°ûdG º¡∏NO

 º¡æe  óMGh πc  ádÉYEG  πX »a  »æjôëH  QÉæjO  600

 π≤ãJ  á«μæH  É°Vhôb  º¡∏ªëJh  ,OGô`̀aCG  5-4  ø«H  Ée

 ´É£≤dG  ∞bƒJ  πX  »`̀a{  :ôHÉL  ±É°VCGh.zº¡∏gÉc
 ,ÉfhQƒc  ¢Shô«a  áeRCG  ÖÑ°ùH  ó∏ÑdG  »a  »MÉ«°ùdG
 »ØîH É«eƒj º¡dRÉæe ≈dEG IôLC’G ¥Gƒ°S Oƒ©j äÉH
 ôÑY  á«ë°üdG  ¬JÉ«ëH  º¡°†©H  ôWÉîj  Éª«a  ,ø«æM
.zájõeQ ≠dÉÑe ≈∏Y ∫ƒ°üë∏d ÖfÉLC’G ÜÉcôdG π≤f

 …ò`̀dG ó`̀«`̀Mƒ`̀dG º`̀Yó`̀ dG ¿CG ≈``̀ dEG  ô`̀HÉ`̀L â`̀Ø`̀dh
 ,ô¡°TCG 3 Ióe á«μæÑdG ¢Vhô≤dG π«LCÉJ ƒg º¡∏ª°ûj
 »ª°SôdG ºYódG ∫Éμ°TCG øe πμ°T …CG ÉeÉªJ Ö«¨j Éª«a
 iôNC’G  IôëdG  ø¡ªdG  ÜÉë°UCG  ¬«∏Y  π°üëj  …òdG
 ¿CG ºZQ ,ábÉ«°ùdG »HQóeh øjOÉ«°üdGh ø«YQGõªdÉc

.OGóLC’G øe áKQGƒàe IôLC’G ¥Gƒ°S áæ¡e
 …ô¡°T  º``̀YO  ¢ü«°üîàH  ¥Gƒ`̀°`̀ù`̀dG  Ö`̀dÉ`̀Wh
 áàbDƒe  IôàØd  É«æjôëH  GQÉæjO  450  øY  π≤j  ’  ÉªH
 ô¡°T  Üô`̀b  ™`̀e  É°Uƒ°üNh  ,ô`̀¡`̀°`̀TCG  3  RhÉéàJ  ’
 ô`̀°`̀SC’G ∞`̀jQÉ`̀°`̀ü`̀e OGOõ```̀J  PEG  ,∑QÉ`̀Ñ`̀ª`̀ dG  ¿É`̀°`̀†`̀eQ
 áæé∏dG  ∫hDƒ°ùe  í`̀°`̀VhCGh  .ºjôμdG  ô¡°ûdG  ∫Ó`̀N
 ÖfÉL  ≈`̀dEG  øjôëÑdG  ôÑà©J{  á«©ªédÉH  á«eÓYE’G
 ’GRÉe øjò∏dG øjó«MƒdG ø««é«∏îdG øjó∏ÑdG ¿Éª oY

 ≈∏Y ,ø««æjôëÑdG ój »a áæ¡ªdG √òg ≈∏Y ¿É¶aÉëj
 øY  áæ°ùëdG  IQƒ°üdG  π≤æj  øWGƒªdG  ¿CG  QÉÑàYG
 »≤«≤M ¿hÉ©J ’{ :∫ƒ≤dÉH ±OQCGh .zôFGR …C’ √ó∏H
 Iô`̀LC’G  ¥Gƒ°S  á«©ªL  ø«H  Ée  »dÉëdG  âbƒdG  »a
 ≈dhC’G º°V ó©H ä’É°üJ’Gh äÓ°UGƒªdG IQGRhh
 ÉeóæY  ,≥HÉ°ùdG  »a{  ø«Hh  ,zIô«NC’G  á∏¶e  âëJ
 Qhôª∏d  áeÉ©dG  IQGOE’G  á∏¶e  âëJ  á«©ªédG  âfÉc
 ÖdÉ£ªd  ÉHhÉéJ  ¢ùª∏àf  Éæc  áæ°S  12-10  ∫Gƒ`̀W
.záæ¡ªdG º¶æj óªà©e ¿ƒfÉb ÜÉ«Z πX »a ¥Gƒ°ùdG

 »fhôàμdEG ≥«Ñ£J Iôμa ÉæMôW{ :ôHÉL ™HÉJh
 »°ùcÉàdG  ¥Gƒ°S  »ªëj  äÓ°UGƒªdG  IQGRh  ≈∏Y
 ,á«ÑæLC’G  äÉcô°û∏d  á°ùaÉæªdG  øe  ø««æjôëÑdG
 ¿ƒμj å«ëH ô°TÉÑe πμ°ûH IQGRƒdG  ¬«∏Y ±ô°ûJh
 º°üN  ºàj  å«ëH  ,ø«aô£dG  ≈∏Y  Qój  πNO  Qó°üe
 »a  º¡°ùj  Éªe  ,ÖcGQ  πc  IôLCG  øe  …OÉ«àYG  ≠∏Ñe

.z»∏ëªdG OÉ°üàb’G õjõ©J
 äÉcô°û∏d á«fhôàμdE’G äÉ≤«Ñ£àdG{ ¿CG í°VhCGh
 áaô©àdG ô©°S øe πbCG π≤f IôLCG Ö°ùàëJ á°ùaÉæªdG

 øe  ™aôj  É`̀e  ƒ`̀gh  ,»°ùcÉàdG  ≥FÉ°ùd  á«eƒμëdG
 ¥Gƒ°ùdÉH  ô£°VG  Éªe  ,»æjôëÑ∏d  É¡à°ùaÉæe  ºéM
 º¡©aóJ »àdG IQÉ°ùîdG øe ÉaƒN É¡©e ¿hÉ©àdG ≈dEG

.záæ¡ªdG ∑ôJ ≈dEG
 ¢Vôa  ≈`̀ dEG  äÓ°UGƒªdG  IQGRh  ôHÉL  É`̀YOh
 πHÉ≤e  »`̀Ñ`̀æ`̀LC’G  èàæª∏d  ≈`̀∏`̀YCG  á«eƒμM  áaô©J

.»∏ëª∏d ÉªYO ∂dPh ,»∏ëªdG
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.óªMCG ôHÉL |

 ájôjóe  ΩÉ``̀Y  oô`̀jó`̀e  nìô`̀ °`̀U
 ¿CG ¥ô`̀ë`̀ª`̀dG á`̀¶`̀aÉ`̀ë`̀e á`̀Wô`̀°`̀T
 ¢†Ñ≤dG  â≤dCG  ájôjóªdG  náWô°T
 ø`̀«`̀ jƒ`̀«`̀ °`̀SBG ø`̀«`̀°`̀ü`̀î`̀°`̀T ≈``̀∏``̀Y
 á`̀æ`̀¡`̀e á``̀°``̀SQÉ``̀ª``̀ª``̀H É`̀ª`̀¡`̀eÉ`̀«`̀≤`̀ d
 É`̀ª`̀¡`̀æ`̀μ`̀°`̀ù`̀e π``````̀NGO á```bÓ```ë```dG
 ,ájôjóªdG ¿CG í°VhCGh ,¢UÉîdG

 ,¿CÉ°ûdG  Gò¡H  ÉZÓH  É¡«≤∏J  ô`̀KEGh
 åëÑdG  äÉ«∏ªY  Iô°TÉÑªH  âeÉb
 äô``̀Ø``̀°``̀SCG »```̀à```̀dGh …ô``̀ë``̀ à``̀ dGh
 ø`̀jQƒ`̀cò`̀ª`̀dG  ≈`̀∏`̀Y  ¢†Ñ≤dG  ø`̀Y
 ábÓëdG  áæ¡e  ¿É°SQÉªj  Éªgh
 äGhOC’G  §Ñ°Vh  ,Éª¡æμ°ùªH

.∂dP »a áeóîà°ùªdG

 á`̀jô`̀jó`̀e ΩÉ```Y ô`̀ jó`̀e ó````̀cCGh
 ¬`̀fCG  ¥ô`̀ë`̀ª`̀dG  á¶aÉëe  á`̀Wô`̀°`̀T
 á«fƒfÉ≤dG  äGAGô`̀LE’G  PÉîJG  ºJ
 IQGOEG  ™`̀e  ≥«°ùæàdÉH  á`̀eRÓ`̀ dG
 ,áë°üdG IQGRƒH áeÉ©dG áë°üdG
 áHÉ«ædG  ≈``̀dEG  á«°†≤dG  á``dÉ``MEGh

.áeÉ©dG

 ø`̀ «`̀ jƒ`̀ «`̀ °`̀ SBG ø``«``bÓ``M ≈``∏``Y ¢`̀ †`̀ Ñ`̀ ≤`̀ dG
É`̀ª`̀¡`̀æ`̀μ`̀°`̀ù`̀e π`````̀NGO á`̀ æ`̀ ¡`̀ ª`̀ dG É``̀ °``̀ SQÉ``̀e

 äGAGô```LE’G  áaÉc  ÉgPÉîJG  áª°UÉ©dG  á`̀fÉ`̀eCG  ájó∏H  äó``̀cCG   
 …õcôªdG  ¥ƒ°ùdG  »a  ácôëdG  á«dBÉH  ºμëà∏d  áeRÓdG  ájRGôàM’G
 áeÉæªdG ¥ƒ°S »a äÉeóîdG ºjó≤J áeGóà°SG ±ó¡H ¥Gƒ°SC’G á«≤Hh
 ¥ƒ°ùàdG  õcGôe  ºgCG  √QÉÑàYÉH  ,¢Uƒ°üîdG  ¬Lh  ≈∏Y  …õcôªdG
 äÉYÉ£b  øe  áaó¡à°ùªdG  á«cÓ¡à°S’G  äÉLÉ«àMÓd  áæª°†àªdG

.OGôaC’G ø«bƒ°ùàªdGh QÉéàdÉH πãªàJ IOó©àe
 QGôªà°S’G ≈∏Y É¡æe É°UôM{ ¬fCG áª°UÉ©dG áfÉeCG âë°VhCGh
 »àdG  á«ª«¶æàdG  äÉWGôà°TÓd  É≤ah  ájõcôªdG  ¥Gƒ°SC’G  π«¨°ûàH
 ájRGôàM’G äGAGôLE’G øe OóY πª©H âeÉb ó≤a É¡≤«≤ëàd ≈©°ùJ

.z…õcôªdG ¥ƒ°ùdG »a á«ª«¶æàdG á«FÉbƒdGh
 ≥«°ùæàdG  áª°UÉ©dG  áfÉeCÉH  πª©dG  ≥jôa  òîJG{  :âaÉ°VCGh
 ø`̀eCG  õcôªH  á∏ãªàe  á«∏NGódG  IQGRƒ``̀ H  ø«°üàîªdG  ™`̀e  ΩRÓ``̀dG
 ô«aƒJh …õcôªdG áeÉæªdG ¥ƒ°S áÄ«H õjõ©àd ∂dPh ,º«©ædG á≤£æe

 á«æeCG  ô°UÉæ©H  …õcôªdG  ¥ƒ°ùdG  ójhõJ  ∫ÓN  øe  ΩRÓ`̀dG  ºYódG
 ácôM ΩÉ¶àfG πØμJ á∏eÉμàe á£N ™°Vƒd ∂dPh ™ªàéªdG áeóNh
 óë∏d  É¡æe  êhôîdGh  ¥Gƒ°SC’G  äBÉ°ûæe  ∫ƒNO  á«dBGh  ø«bƒ°ùàªdG
 ¥ƒ°ùd  á«ë°üdG  áÄ«ÑdG  ≈∏Y  ÉÑ∏°S  ôKDƒj  ób  …ò`̀dG  ΩÉ``̀MOR’G  øe
 âªJ{  :É¡fÉ«H  »a  áª°UÉ©dG  áfÉeCG  â©HÉJh.z…õcôªdG  áeÉæªdG
 ¥Gƒ°SC’G áæéd »∏ãªe ™e ácGô°ûdGh ≥«°ùæàdÉH á«ª«¶æàdG á«∏ª©dG
 ¥ƒ°ùdÉH πª©dG ô««°ùàd ∂dPh áYÉæ°üdGh IQÉéàdG áaô¨H ájõcôªdG

.zá«æ©ªdG äÉ¡édG áaÉc ø«H ≥aGƒàH …õcôªdG
 ÖJÉμªdG  ó``̀MCG  ™`̀e  ≥«°ùæàdG  º`̀J{  :â`̀dÉ`̀b  iô``̀NCG  á¡L  ø`̀eh
 äÓªëdG  ¢†©H  º«¶æàd  IóaGƒdG  ádÉª©dG  ¿hDƒ°ûd  ájQÉ°ûà°S’G
 áeÉæªdG ¥ƒ°ùH áªFÉ≤dG ádÉª©dG ±ó¡à°ùJ »àdG á«ë°üdG ájƒYƒàdG
 áμ∏ªªdÉH ø«ª«≤ªdG ÖfÉLC’G øe ¥ƒ°ùdG ≈∏Y øjOOôàªdGh …õcôªdG
 á«bGƒdG  äÉeÉªμdG  ¢ùÑ∏H  ΩGõ`̀à`̀d’G  ≈∏Y  IOó°ûe  á©HÉàe  πX  »a

 áLQO  ¢SÉ«b  ≈∏Y  AÉ`̀≤`̀HE’Gh  áæeB’G  óYÉÑàdG  äÉaÉ°ùªH  ΩGõ`̀à`̀d’Gh
.zájõcôªdG ¥Gƒ°SC’G ≈dEG øjóaGƒdG IQGôM

 ≈∏Y áª°UÉ©dG áfÉeCÉH á°üàîªdG á¡édG ôªà°ùJ Éªc{ :âaÉ°VCGh
 ΩÉªJEG ó©H º«≤©àdG ∫ÉªYCÉH IRõ©ªdG ∞«¶æàdG äÉ«∏ªY ô«°S á©HÉàe
 á°üàîªdG  á¡édG  πÑb  øe áaÉ¶ædG  ∫ÉªY áaÉμd  í«ë°üdG  ÖjQóàdG

.z»æeC’G ´ÉaódG IQGOEÉH
 ø««æ©ªdG  πμd  ácQÉÑªdG  Oƒ¡édÉH  áª°UÉ©dG  áfÉeCG  ó«°ûJh
 ¥É£f  øª°V  É¡JÉeóN  ºjó≤àH  âª¡°SCG  »àdGh  á«eóîdG  äÉ¡édÉH
 ºgCG  …OÉJôªd áeÉ©dG  áë∏°üª∏d  É≤«≤ëJ ..…õcôªdG  áeÉæªdG  ¥ƒ°S

.áª°UÉ©dÉH ájQÉéàdG õcGôªdG
 ácGô°ûdG  QhO  π«©ØJ  IQhô°V ≈dEG  áª°UÉ©dG  áfÉeCG  ƒYóJ  Éªc
 ∫ÓN  ø`̀e  Ió«L  á«ë°U  áÄ«H  ≈∏Y  á¶aÉëªdG  »`̀a  á«©ªàéªdG

.¢UÉ°üàN’G äGP äÉYÉ£≤dG áaÉc ácQÉ°ûe

 á``̀ jRGô``̀ à``̀ MG äGAGô``````````LEG ò`̀ î`̀ à`̀ J á``ª``°``UÉ``©``dG á````fÉ````eCG
z…õ``̀ cô``̀ ª``̀ dG ¥ƒ```̀°```̀ù```̀dG{ …OÉ````̀Jô````̀e á``̀eÓ``̀ °``̀S ¿É``̀ª``̀°``̀†``̀d
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 »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°üd  å`̀jó`̀M  »`̀a
 ¢ù«FQ  áØ«∏N  ∫BG  ¿Éª∏°S  øH  áØ«∏N  ô«eC’G
 ΩÉY -√ôªY »a ¬∏dG ∫ÉWCG- AGQRƒdG ¢ù∏ée
 »aƒdG  øjôëÑdG  Ö©°T  ÉjGõe  øY  Ω2017
 õY  ¬∏dG  øe  π°†ØH  ¿ƒXƒ¶ëe  ÉæfEG{  :∫Éb
 »YƒdÉH ≈∏ëàj AÉ£©eh Ö«W Ö©°ûH πLh
 ÖfÉL  ≈dEG  ±ƒbƒdG  »a  É k≤∏£e  ôNCÉàj  ’h
 ¢ù«dh ,äÉjóëàdG áaÉc á¡LGƒe »a øWƒdG
 øe  ∫ÉLôdG  ∂ÄdhCG  AÉæHCG  º¡a  ,Öjô¨H  ∂dP
 º¡°SƒØf »a Gƒ°SôZ øjòdG OGóLC’Gh AÉHB’G
 ¥ó°Uh  ,zøWƒdG  ÖM  áª«bh  á«ªgCG  ióe
 øjôëÑdG  Ö©°T  ƒg  É¡a  ,∫É`̀b  Éª«a  √ƒª°S
 ∞`̀bƒ`̀e ∞`̀≤`̀j ¬`̀ë`̀FGô`̀°`̀Th ¬`̀JÉ`̀fƒ`̀μ`̀e π`̀μ`̀H
 ÉfhQƒc  áëFÉéd  …ó°üàdG  »a  óMGh  πLQ
 ÜôëdG áMÉ°S »a á«dƒ£H ºMÓe ô£°ù«d{
 ,óéà°ùªdG  ÉfhQƒc  ¢Shô«a  ó°V  á«ªdÉ©dG
 »æjôëÑ∏d  á`̀aô`̀°`̀û`̀ª`̀dG  IQƒ``°``ü``dG  Ωó`̀≤`̀ o«`̀ d
 ôeCG …CG »a AÉ£©dGh ∫òÑ∏d ¬ÑMh ¬JQÉ°ùLh
 ¬fGƒNEGh  ¬æWh  áeÓ°Sh  áë∏°üªH  ≥∏©àj
 ºjôμdG √ƒª°S ∂dP í°VhCG Éªc ,zø«æWGƒªdG
 »àdG ôjó≤àdGh ¿Éaô©dGh áÑëªdG ádÉ°SQ »a
 ,Ω2020 πjôHCG 15 »a Ö©°ûdG ≈dEG É¡¡Lh
 IOÉ«≤H  Iô`̀μ`̀Ñ`̀ª`̀dG  á«ª°SôdG  á`̀Ø`̀bƒ`̀dG  ¿EGh
 øH  ¿Éª∏°S  ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U
 óFÉ≤dG  Ö`̀FÉ`̀f  ó¡©dG  »`̀dh  áØ«∏N  ∫BG  óªM
 ¢ù∏ée  ¢`̀ù`̀«`̀Fô`̀d  ∫hC’G  Ö`̀FÉ`̀æ`̀dG  ≈``̀∏``̀YC’G
 ∞bƒªdÉH  áfôà≤ªdGh  ,ô`̀bƒ`̀ª`̀dG  AGQRƒ```̀ dG
 º``̀gC’G π`̀eÉ`̀©`̀dG â`̀fÉ`̀c ,º``̀YGó``̀dG »`̀Ñ`̀©`̀°`̀û`̀dG
 á«ë°üdG  QÉ``̀ KB’G  º«éëJ  ø`̀e  øμªàdG  »`̀a
 GAƒ°S  ôãcC’G  á«YÉªàL’Gh  ájOÉ°üàb’Gh
 ∫hO  É¡H  â©bhh  ,™≤J  ¿CG  øμªj  ¿Éc  »àdG
 ájOÉ°üàbGh  á«dÉe  äGQó``̀b  ∂∏àªJ  iô`̀Ñ`̀c
 ,øjôëÑdG  ¬μ∏àªJ  Éªe  ô«ãμH  ôÑcCG  á«ÑWh
 á©°SGh  äGOÉ°TEG  áμ∏ªªdG  äó°üM  ó≤a  Gòd
 ,á«dhódG  äÉª¶æªdGh  ∫hó`̀dG  ∞∏àîe  øe

.á«ªdÉ©dG áë°üdG áª¶æe É¡æe
 øY  ΩÉ©dG  ΩÓμdÉH  √ƒª°S  »Øàμj  ’h
 ,áëFÉé∏d  …ó`̀°`̀ü`̀à`̀dG  »`̀a  Ö©°ûdG  Oƒ`̀¡`̀L
 ,º¡JÉ«ª°ùªH  Ωõ©dG  ÜÉë°UCG  ôcòj  ¬fEG  πH
 ïjQÉà∏d  IOÉ¡°Th  áfÉeCG  ∂dP  ¿CG  º∏©j  ¬`̀fC’

 áeOÉ≤dG  ∫É«LCÓd  ádÉ°SQh
 π«édG  Gò``g  ¿EG  º`̀c  »©àd
 ¿hÉ```̀©```̀à```̀eh ∂``̀ °``̀SÉ``̀ª``̀à``̀e
 √OGóLCG ¿Éc Éªc ∞JÉμàeh
 Gój  º¡≤Ñ°S  ø`̀eh  √DhÉ``̀HBGh
 øjôëÑdG  ájÉªëd  Ió`̀MGh
 AÓ``YEGh  É¡à©aQ  º«¶©Jh
 Öàc ∂``̀ dP  »``̀ ah ,É`̀¡`̀fCÉ`̀ °`̀T
 ºbÉ£dG  ƒ`̀gÉ`̀¡`̀a{  :√ƒ`̀ª`̀°`̀S
 π°üj »°†jôªàdGh »Ñ£dG
 ¢`̀V qô`̀©`̀ ojh  QÉ¡ædÉH  π«∏dG
 π`̀c »```̀a ô`̀£`̀î`̀∏`̀ d ¬`̀ n°`̀ ù`̀ Ø`̀ f

 á`̀eÓ`̀°`̀S π````̀LCG ø``̀e á`̀≤`̀ «`̀bO
 ∫ÉëdG  ∂dòch  ,ø«æWGƒªdG
 AGó``̀Ø``̀dGh á`̀«`̀ë`̀°`̀†`̀à`̀dG »``̀a
 »a  ÉæJÉæHh  ÉæFÉæHCG  ió`̀ d

 ,áaÉë°üdG  »ah  ,ΩÓ`̀YE’G  »ah  ,á«∏NGódG
 á`̀«`̀Hô`̀à`̀dGh ,ø`̀jô`̀ë`̀ Ñ`̀ dG ´É````aO Iƒ```̀b »```̀ah
 ä’É`̀°`̀ü`̀J’Gh äÓ`̀°`̀UGƒ`̀ª`̀dGh ,º`̀«`̀∏`̀©`̀à`̀dGh
 Iõ¡LC’G øe Égô«Zh IQÉéàdGh áYÉæ°üdGh
 ø«©ªàée  ¿hó°ùéj  á«æWƒdGh  á«ª°SôdG
 ÉfhQƒc ¢Shô«a ó°V ÉæHôëd áª«¶Y áMƒd
 áÑëe πc Éæe A’Dƒg πμ∏a ,√QÉ°ûàfG  ™æeh
 ,º«μM  ÜCG  ..…ó«°S  ∑QO  ¬∏d  ..zô`̀jó`̀≤`̀Jh
 Ö«îJ  ’h  ,Gó``̀MCG  ≈°ùæJ  ’  π«∏L  ï«°Th
 ∂JOÉ¡°Th  ,ó`̀MCG  ≥M  §ª¨J  ’h  ,ó`̀MCG  øX
 º¡d  ∑ƒª°S  ô`̀cPh  ,±ô°T  √ó©H  Ée  ±ô°T
 ¿ôàbG  ¿EG  ∞«μa  ,ºjôμJ  √ó©H  É`̀e  ºjôμJ
 .É©«ªL  º¡d  ∑ôjó≤Jh  ∂àÑëe  ó«cCÉàH  ∂dP
 ôjó≤àdG  ∂dòH  ºjôμdG  √ƒª°S  ∞àμj  º`̀dh
 º¡∏ªY  ôjó≤J  ≈`̀dEG  ¬∏ªcCÉH  Ö©°ûdG  É`̀YO  πH
 ∫Ó`̀N ø``̀e º`̀¡`̀JÉ`̀«`̀ë`̀°`̀†`̀Jh º``̀¡``̀J’ƒ``̀£``̀Hh
 äGAGôLE’Gh á«ë°üdG §HGƒ°†dÉH ΩGõàd’G
 áëFÉéd …ó°üàdG É¡Ñ∏£àj »àdG ájRGôàM’G
 ¿EÉa  πHÉ≤ªdG  »ah{  :√ƒª°S  ∫ƒ≤H  ÉfhQƒc
 Iô«Ñc  á`̀«`̀æ`̀Wh  á`̀«`̀dhDƒ`̀°`̀ù`̀e  ™«ªédG  ≈`̀∏`̀Y
 äÉ¡édG øe IQOÉ°üdG äGAGôLE’ÉH ΩGõàd’ÉH
 »a A’Dƒg ≈∏Y AÖ©dG ójõj ’ ≈àM á«æ©ªdG
 πª°ûj  ¬«LƒàdG  Gòg  ¿EGh  .zº¡∏ªY  ™bGƒe
 ,AGQRƒ`̀dG  ¢ù«FQ  ¢üî°T  ¬«a  ÉªH  ™«ªédG

 :√ƒª°S  í°VhCG  ∂dP  »ah
 á∏MQ  ó©H  âeõàdG  ó`̀≤`̀d{
 É¡à«°†b  »``̀à``̀dG  êÓ``̀©``̀dG
 â`̀∏`̀∏`̀μ`̀Jh êQÉ````î````dG »```̀a
 á`̀eÓ`̀°`̀ù`̀dÉ`̀H ¬``̀∏``̀dG ó`̀ª`̀ë`̀H
 ,á``̀«``̀aÉ``̀©``̀dGh á``̀ë``̀°``̀ü``̀dGh
 ô``̀é``̀ë``̀dG äGAGô```````̀LEÉ```````̀ H
 ,ø«YƒÑ°SCG  Ióe  »dõæªdG
 »a  »∏ªY  ¢SQÉeoCG  âæch
 »eƒμëdG  πª©dG  IQGOEG
 øe  ø«æWGƒªdG  á`̀eó`̀Nh
 ΩGõ`̀à`̀d’É`̀a  ,»`̀à`̀eÉ`̀bEG  ô≤e
 ™«ªédG ≈∏Y ÖLGh Ωƒ«dG
 á`̀æ`̀ë`̀ª`̀dG √ò````g »`̀°`̀†`̀ª`̀à`̀d
 ¿PEÉ``̀H Iô`̀HÉ`̀©`̀dG á`̀«`̀ª`̀dÉ`̀©`̀dG
 Ö©°T πc ≈∏Y ΩÓ°ùH ¬∏dG

.z™ªLCG ºdÉ©dGh øjôëÑdG
 »μ∏ªdG  ƒ`̀ª`̀°`̀ù`̀dG  Ö`̀MÉ`̀°`̀U  ¿É```̀c  ó`̀≤`̀ d
 √ÉYQ- áØ«∏N ∫BG  ¿Éª∏°S  øH  áØ«∏N ô«eC’G
 ±hô¶dGh  äÉ`̀eRC’G  ¿CG  ócDƒj  ÉªFGO  -¬∏dG
 ≥«bóàdGh  QÉÑàNÓd  äÉ£ëe  »g  áÑ©°üdG
 ,Ö°ùëa  ∫ÉLôdG  ¿OÉ©ªd  ¢ù«d  º««≤àdGh
 ,ájƒªæàdG É¡JÉ¡LƒJh ∫hódG äÉ°SÉ«°ùd πH
 É¡FÉæHCG  ∞JÉμJh  É¡Hƒ©°T  ΩÉëàdG  ióªdh
 º¡fÉªjEG Iƒbh á«bÓNC’G º¡FOÉÑe ñƒ°SQh
 ¬àdÉ°SQ  »a  ócCG  óbh  ,á«æjódG  º¡JGó≤à©ªH
 å«M  äÉ«FôªdG  √òg  iô`̀NCG  Iôe  Ö©°û∏d
 áæëe  »ªdÉ©dG  AÉHƒdG  Gòg  ¿CG{  É¡«a  AÉL
 »ª∏©dG  Ωó`̀≤`̀à`̀∏`̀dh  á«fÉ°ùfEÓd  ¿É`̀ë`̀à`̀eGh
 ¿ó©ªdh  ájOÉ°üàb’G  á«ªæà∏dh  »Ñ£dGh
 óªëdG  ¬∏dh  ,º¡ª«∏©Jh  º¡«Yhh  Üƒ©°ûdG
 QÉªãà°S’G ¿CG ™ªLCG ºdÉ©∏d »æjôëÑdG ô¡XCG
 »a QÉ`̀ª`̀ã`̀à`̀°`̀S’G ƒ``̀g í`̀LÉ`̀æ`̀ dG »`̀≤`̀«`̀≤`̀ë`̀dG
 áeƒμëdG  ¬àcQOCG  …òdG  …ô°ûÑdG  ô°üæ©dG
 Ωƒ«dG  »`̀gh  ,¬«∏Y  â`̀æ`̀gGQh  ájGóÑdG  òæe
 ÉgQÉªãà°SGh É¡¡LƒJ ìÉéf ™«ªé∏d âÑãJ
 »a ìÉéf ¢ü°üb øe ÉfDhÉæHCG √ô£°ùj ÉªH

.zΩÓYE’Gh øeC’Gh º«∏©àdGh Ö£dG
 á∏°UGƒàªdG √ƒª°S äÉ¡«Lƒàd ¿Éc ó≤d
 IQOÉ°üdG  äGQGô``̀≤``̀dGh  AGQRƒ```̀dG  ¢ù∏éªd

 ∂∏J  ò«Øæàd  á`̀≤`̀«`̀bó`̀dG  á`̀©`̀HÉ`̀à`̀ª`̀dGh  ,¬`̀æ`̀Y
 πμj ’ …ò``̀ dG  ™`̀HÉ`̀à`̀ª`̀dG  ƒ``̀gh ,äGQGô``̀≤``̀ dG
 ¬«æWGƒe  ´É`̀°`̀VhCG  ≈∏Y  ´Ó`̀WÓ`̀d  πªj  hCG
 ∫ƒ∏ëdG  ™éfCG  OÉéjEGh  º¡fhDƒ°T  ìÓ°UEGh
 ∑ôà©e  »`̀a  º`̀¡`̀¡`̀LGƒ`̀J  »`̀à`̀dG  äÓμ°ûª∏d
 ¢Vôà©J  »àdG  äÉÑ≤©dG  çÉãàLGh  ,IÉ«ëdG
 øY  ô«Ñ©à∏d  º¡YGóHEG  øe  qóëJh  º¡WÉ°ûf
 Qƒ°U  π°†aCÉH  øWƒ∏d  ¢UÓNE’Gh  A’ƒ`̀dG
 ≈dEG  áaOÉ¡dGh ,RÉéf’G º«b  ≈bQCGh AÉ£©dG
 äÉbÉW  ¥Ó``̀WE’  á«JGƒªdG  áÄ«ÑdG  ô«aƒJ
 á©HÉædGh  »æjôëÑdG  øWGƒªdG  Ö`̀gGƒ`̀eh
 IôÑ©ªdGh  ,º`̀jô`̀μ`̀dG  √ƒ`̀ª`̀°`̀S  ¿Gó```̀Lh  ø`̀e
 ∂∏ªdG  ádÓL  äÉ«Fôe  ø`̀Y  ô«Ñ©J  ¥ó`̀°`̀UCG
 OÓÑdG  π`̀gÉ`̀Y  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  ø`̀H  óªM
 ¿CG  øjôëÑdG  áμ∏ªe  âYÉ£à°SG  ,ióØªdG
 ájƒªæàdG  É¡àHôéJ  ≥`̀ª`̀Y  ºdÉ©∏d  âÑãJ
 √ƒª°S  ∫ƒ`̀b  AÉ`̀L  ∂`̀ dP  »`̀ah  ,áeGóà°ùªdG
 Éæà«ªæJ  ¿CG  ™«ªé∏d  ÉæàÑKCG  º©f{  :ºjôμdG
 â°ù«d  É`̀æ`̀à`̀«`̀fÉ`̀°`̀ù`̀fEGh  äGQÉ``©``°``T  â`̀°`̀ù`̀«`̀d
 ,Ö©°ûdG  Gò`̀g  øjƒμJ  øe  Aõ`̀L  πH  ’Gƒ``bCG
 ÖMh  á«ë°†àdGh  AÉ£©dGh  QÉ`̀ã`̀jE’G  ¿CGh
 .zôHÉc  øY GôHÉc  »æjôëÑdG  É¡KQh øWƒdG
 áÄæ¡Jh  ¢``̀UÓ``̀NEGh  ô`̀jó`̀≤`̀Jh  Ö`̀M  á«ëJ
 ¿É°†eQ  ô¡°T  ∫ƒ∏M  Üô≤H  ¥É`̀ª`̀YC’G  ø`̀e
 ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  »MhôdG  ÉfódGƒd  ∑QÉÑªdG
 ,áØ«∏N ∫BG ¿Éª∏°S øH áØ«∏N ô«eC’G »μ∏ªdG
 π≤©dGh  ,º«μëdG  á«fÉ°ùfE’Gh  ádhódG  πLQ
 »æWƒdG  ô«ª°†dG  …P  ,ó≤àªdG  …OÉ`̀«`̀≤`̀dG
 á«Hô©dG  ìhô```̀ dGh  ,™`̀°`̀û`̀ª`̀dG  »`̀fÉ`̀°`̀ù`̀fE’Gh
 øWƒ∏d ¬≤≤ëj Ée ≈∏Y ,á∏«°UC’G á«eÓ°SE’G
 …ó«©°U  ≈∏Y  äGRÉ`̀é`̀fG  øe  á«fÉ°ùfE’Gh
 …ò`̀dG  Éæ∏«L  ∑Qƒ``̀ Hh  .≥«Ñ£àdGh  ôμØdG
 õ©∏d RƒeQ -øjôëÑdG IOÉb Éj- ºμfCG ó¡°ûj
 ó¡Y  øjOóée  ,AÉ`̀HE’Gh  á°†¡ædGh  ôîØdGh
 ,ºμd  A’ƒ`̀dGh  AÉaƒdGh  ¢UÓNE’Gh  ÖëdG
 ,¬∏dG  ºμ¶ØM  ,ó«éªdG  »`̀aƒ`̀dG  ÉæÑ©°ûdh
 á«HôY  á«é«∏N  á«Ø«∏N  øjôëÑdG  ßØMh
 πch  ,AÉ©ªL  á«fÉ°ùfEÓd  IQÉæeh  ,áª∏°ùe

.ô«îH ºàfCGh ΩÉY
…OÉ°üàbG ô«ÑNh »ªjOÉcCG |

zÉfhQƒc{ ≈∏Y ÜôëdG »a äÉYÉ°TE’G ô«KCÉJ

»HƒjC’G ¬∏dGóÑY ayoobi99@gmail.com

 ∫ÉªYC’G  ºYóJh  ±É°†J  áªgÉ°ùe  …CG  hCG  ∫òÑj  ó¡L  πc
 øjôëÑdG  áμ∏ªe  ÉgòîàJ  »àdG  äGƒ£îdGh  äGAGô```̀LE’Gh
 π©ØdG Gòg πc ,á«∏gC’Gh É¡æe á«ª°SôdG ,É¡JÉ°ù°SDƒe ∞∏àîªH
 ’ƒ°Uh iôNCG ¥ƒa áæÑd ™°Vh á«∏ªY áHÉãªH ó©j »YÉªédG
 Gòg ¬Lh »a ±ƒbƒdG ≈∏Y QOÉb ¢Uƒ°Uôe ¿É«æH AÉ°ûfEG ≈dEG
 zÉfhQƒc{  áëFÉL  ¬à°Vôa  …ò`̀dG  OÉédGh  ô«£îdG  …óëàdG
 ∫hO ™«ªL ≈∏Y ÉªfEGh Ö°ùëa É¡Ñ©°Th øjôëÑdG ≈∏Y ¢ù«d
 ƒ¡a  ,…óëàdG  Gòg  áLQO  øμJ  ÉjCG  ,ÉÑjô≤J  ºdÉ©dG  Üƒ©°Th
 øjƒμJ  »Yóà°ùj  ∂dòd  ,GOÉLh  Gô«£N  qó©j  ôeC’G  ájÉ¡f  »a
 ô¶ædG  q¢†¨H  ,áØ∏àîe  á«YÉªL  äÉªgÉ°ùeh  Oƒ¡L  ó°ûMh
 Gòg  πãe  ¿EÉ`̀a  ,Égô«KCÉJ  Iƒb  ≈àM  hCG  ,É¡Jƒbh  É¡ªéM  øY
 äÉ°ù°SDƒªdG ™«ªL ≈∏Y ÉÑLGh πH ,ÉÑ∏£e qó©j ™eÉédG π©ØdG

.á«YGƒW √ƒëf ¬LƒàdG OGôaC’Gh
 øe{  ô«£îdG  ¢Shô«ØdG  Gò¡d  …ó°üàdG  áª¡ªH  ≥∏©àj  Ée
 äÉ°ù°SDƒªdG  ø`̀e  ∑Éæg  ¿EÉ`̀ a  ,á«ë°üdGh  á«Ñ£dG  á«MÉædG
 »Øμj  Ée  áª¡ªdG  √ò¡d  á∏eÉëdGh  á∏¨à°ûªdGh  á°ü°üîàªdG
 »gh ,á∏gDƒªdG á«°†jôªàdGh á«Ñ£dG ÉgQOGƒμH øjôëÑdG »a
 ≈∏Y  É¡fCG  ,áØ∏àîe  á«dhO  äÉ°ù°SDƒe  äGOÉ¡°ûH  ,âàÑKCG  ób
 áªjõYh IOGQEG øe ¬μ∏ªJ ÉªH á°UÉNh …óëàdG Gòg iƒà°ùe
 ó¡©dG  »`̀dh  ƒª°S  IOÉ«≤H  º`̀YO  øe  É¡d  ôaGƒJ  ÉªHh  á«æWh
 á«æWƒdGh  á«fÉ°ùfE’G  áª¡ªdG  √ò¡H  ∞∏μªdG  »æWƒdG  ≥jôØ∏d
 √òg ≥JÉY ≈∏Y ¿É©≤j ’ …ó°üàdG QhOh áª¡e øμd ,á«eÉ°ùdG
 Gòg »°ûØJh QÉ°ûàfG ôWÉîe á¡LGƒe ¿EG PEG ,ÉgóMh äÉ¡édG
 á«ë°üdGh á«Ñ£dG  ÖfGƒédG  »a  §≤a  ô°üëæJ  ’ ¢Shô«ØdG

.§≤a
 QÉ°ûàf’G  √ó`̀dh  …ò`̀dG  ñÉæªdGh  á«Yƒ°VƒªdG  ±hô¶dG
 äÉ©ªàéªdG  ∞∏àîe  •É`̀°`̀ShCG  »a  ¢Shô«ØdG  Gò¡d  ™°SGƒdG
 áë°üdG  áª¶æe  ∞«æ°üJ  Ö°ùëH  áëFÉL  ≈``̀dEG  ¬`̀dƒ`̀ë`̀Jh
 ,É©«ªL  ¢SÉædG  •É°ShCG  »a  ™∏¡dG  øe  ádÉM  â≤∏N  á«ªdÉ©dG

 á«Øîe  ó©J  ºd  QÉ°ûàf’G  Gò¡d  á«KQÉμdG  èFÉàædG  ¿CG  á°UÉNh
 äRhÉéJ ¢Shô«ØdG Gò¡H ø«HÉ°üªdG OGóYCG ¿CG ∂dP ,óMCG ≈∏Y
 áFÉªdG  RhÉ`̀é`̀J  ø`̀«`̀aƒ`̀à`̀ª`̀dG  Oó``̀Y  ¿CGh  ÜÉ`̀°`̀ü`̀e  »`̀fƒ`̀«`̀∏`̀ª`̀dG
 ∫ÉM ƒg Éªc ,ñÉæªdG Gòg πãe »a ..≈aƒàe ∞dCG øjô°û©dGh
 ¿EÉa  ,ájó«∏≤àdG  hCG  á«∏gC’Gh  ÜhôëdG  øY  ºLÉædG  ñÉæªdG
 ≈∏Y QOÉ≤dG ô«£îdG ìÓ°ùdG ¬Ñ°ûj Ée ≈dEG ∫ƒëàJ äÉ©FÉ°ûdG
 èFÉàædG âëJ øe •É°ùÑdG Öë°Sh Iô«îdG Oƒ¡édG πc ô«eóJ

.ºFÉ≤dG …óëàdG á¡LGƒe »a É¡≤≤ëJ »àdG á«HÉéjE’G
 ôÑà©J ±hô`̀¶`̀ dG √ò``̀g π`̀ã`̀e »`̀a äÉ`̀©`̀FÉ`̀°`̀û`̀dG á`̀¡`̀LGƒ`̀e
 ¬H  Ωƒ≤J  Éªd  ,Gó`̀L  Éª¡eh  πH  ,ÉªYGOh  Óªμe  Gó¡Lh  ÓªY
 πªY ìÉéfEG  πLCG  øe ,∫ÉéªdG Gòg »a äÉ°ù°SDƒªdG  ∞∏àîe
 Gò¡d  …ó°üàdG  »a  ,á«∏gC’Gh  É¡æe  á«ª°SôdG  äÉ°ù°SDƒªdG
 ,GójóëJ  ±hô¶dG  √òg  πãe  »a  ,á©FÉ°û∏d  ¿CG  ∂dP  ,ô£îdG
 Oƒ¡édG  πbô©jh  ,»Ñ∏°S  ô«KCÉJ  ¬æμd  ,Gó``̀L  É`̀jƒ`̀b  Gô`̀«`̀KCÉ`̀J
 øe ô«ãc »a πH ,ájOôØdGh É¡æe á«YÉªédG ,Iô«ÑμdGh Iô«îdG
 á≤«≤M πØ¨f ’CG Éæ«∏Yh ,É¡æe º¡eh ô«Ñc AõL π°ûØj ¿É«MC’G
 á©FÉ°ûdG  ƒëf  ¬éàj  ¬à©«Ñ£H  ¢SÉædG  øe  Éª°ùb  ∑Éæg  ¿CG

.äÉeƒ∏©ªdG »≤à°ùj É¡æeh ,ÉgAGQh ¥É°ùæjh É¡bó°ü«a
 §≤a øªμJ ’ ΩÉ©dG …CGôdG ≈∏Y äÉ©FÉ°ûdG ô«KCÉJ IQƒ£îa
 ¥ó°üj ™ªàéªdG øe ,Gô«Ñc ÉfÉ«MCGh ,¬H ¢SCÉH ’ G kAõL ¿CG »a
 äÉeƒ∏©ªdG øe ¥ó°UCG ÉgôÑà©j πH ,Ö°ùëa äÉ©FÉ°ûdG √òg
 É¡fCG  ¢VôàØj  »àdG  ,á°üàîªdG  QOÉ°üªdG  øe  Qó°üJ  »àdG
 Gòg QÉ°ûàfÉH  ≥∏©àJ  »àdÉc  ä’ÉM »a á«bGó°üeh á≤K  ôãcCG
 πμ°ûJ äÉ©FÉ°ûdÉa ,∂dP ô«Zh ¬æe ájÉbƒdG ¥ôWh ¢Shô«ØdG
 ¬∏μ°ûJ Ée IQƒ£N øY π≤J ’ ,äÉ©ªàéªdG ™«ªL ≈∏Y G kô£N

.¿É°ùfE’G ≈∏Y á«©«Ñ£dG ôgGƒ¶dG øe Égô«Zh ¢VGôeC’G
 ,øjôëÑdG »a øëf ,≈dhC’G áLQódÉH ,Éæ qª¡jh Éæ«æ©j Ée
 »àdG  Ö``jPÉ``cC’Gh  äÉ©FÉ°ûdG  ∫É`̀μ`̀°`̀TCG  áaÉμd  …ó°üàdG  ƒ`̀g
 ,zÉfhQƒc{ ¢Shô«ØH á≤∏©àªdG Oƒ¡édG ∞∏àîe ¿CÉ°ûH êhôJ

 hCG  äGAGô````LE’Gh  äÉeóîdG  iƒà°ùªH  ô``̀eC’G  ≥∏©J  AGƒ`̀°`̀S
 …ó°üàdGh ¢Shô«ØdG  AGƒàMGh ™æªd ájRGôàM’G äGƒ£îdG
 ™«ªéd  áªYGO  ádÉ©a  áªgÉ°ùe  ≈dEG  πª©dG  Gòg  πjƒëJh  ,¬d
 á«æWƒdG  ácô©ªdG  √ò`̀g  »`̀a  á`̀«`̀∏`̀gC’Gh  á«ª°SôdG  Oƒ¡édG
 ºd  ¢Shô«ØdG  QÉ°ûàfG  øY  ºLÉædG  ô£îdG  ¿CG  ∂dP  ,á«ªeC’Gh

.ôNBG ¿hO É kÑ©°T hCG ádhO »æ©j ó©j
 Iô«îdGh  áÑ«£dG  Oƒ`̀¡`̀é`̀dG  ™«ªL  ácô©ªdG  √ò``g  »`̀a
 ,≈dhC’G áLQódÉH á«æWh ádCÉ°ùªdÉa ,ájQhô°Vh πH ,áHƒ∏£e
 É¡fEÉa  ,É¡Jƒbh É¡ªéM ¿Éc Éª¡e áªgÉ°ùe …CG  ¿EÉa  »dÉàdÉHh
 Oƒ¡édG  ™«ªéd  Óªμeh  Éæ«©e  ôÑà©J  ∂°T  ≈`̀ fOCG  ¿hO  øe
 qó©j  ìÓ°ùH  ô``̀eC’G  ≥∏©àj  ÉeóæY  ∞«μa  ,¿CÉ`̀°`̀û`̀dG  Gò`̀g  »`̀a
 ƒgh  ácô©ªdG  √òg  πãe  »a  áë∏°SC’G  ≈°†eCGh  ô£NCG  øe
 ø«eCÉJh  É¡dƒ©Øe  ∫É£HEG  ±ó¡H  äÉ©FÉ°û∏d  …ó°üàdG  ìÓ°S
 øe A»°T πc πÑb ∂dP ≈JCÉàjh ,É¡¡Lh »a ™ªàéªdG áfÉ°üM
 IócDƒªdGh  áë«ë°üdG  äÉeƒ∏©ªdG  åH  »a  QGôªà°S’G  ∫ÓN
 ¬H  »æ©ªdG  ,ô`̀NB’G  ÖfÉédG  »ah  ,ábƒKƒªdG  ÉgQOÉ°üe  øe
 hCG áë°U ióe …ôëJ ƒg ,™ªàéªdG äÉfƒμeh OGôaCG ∞∏àîe

.iôNCG QOÉ°üe øe »JCÉJ áeƒ∏©e …CG á«bGó°üe
 ÉæfCÉH  øeDƒfh  ,¢VôàØf  ¿CG  ,Éæe  Üƒ∏£e  πH  ,¢VôàØj
 ¥ôØj  ’  ô£N  á¡LGƒe  ΩÉ`̀eCG  óMGh  ¥óæN  »a  É©«ªL  ∞≤f
 ¿EÉa  Gò¡d  ,¿Éc  ÉjCG  »©«ÑW  õ««ªJ  …CG  âëJ  OGô`̀aC’G  …CG  ø«H
 á«YÉªL á¡LGƒe ¿ƒμJ  ¿CG  Öéj ÉªfEG  ô£îdG  Gò¡d  á¡LGƒe
 ..¬≤JÉY  ≈∏Y  ¬ÑLGh  ,äÉ°ù°SDƒeh  GOGô`̀aCG  ,Éæe  πc  πªë«a
 »a º¡°ùJ ±ƒ°S »YÉªédG πª©dG ¢SCÉc »a Öμ°ùJ Iô£b πμa
 ∫É£HEG  »a  ÉæMÉéf  ¿EÉa  Gò¡d  ,ºgC’Gh  ôÑcC’G  ±ó¡dG  ≥«≤ëJ
 ìÉéfEG  »a  Iô«Ñc  áªgÉ°ùe  qó©j  áHPÉμdG  äÉ©FÉ°ûdG  ∫ƒ©Øe

.äÉ°ù°SDƒªdG ™«ªL πªY
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!zΩÉ©dG ƒØ©dG{ IƒYO ájRÉ¡àfG

ó«°TQ ájRƒa

 ÜGƒ``̀æ``̀dG  ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀e  ¢`̀ù`̀«`̀Fô`̀d  ∫hC’G  Ö``FÉ``æ``dG  }
 ,á«fÉªdôH á∏àc ¢ù«FQ É°†jCG ƒgh ,z¿Éª∏°S »ÑædGóÑY{
 ,zΩÉ©dG  ƒØ©dG{  ≈`̀dEG  áHô¨à°ùe  Iƒ`̀YO  ¬à∏àc  äQó°üJ
 øeCÉH qπNCGh ,ÜÉgQE’G ¢SQÉe øe πc øY ƒØ©dG ≈æ©ªH
 ºFGôédG ÜÉμJQÉH ΩÉb øe πc øYh ,øWƒdG QGô≤à°SGh
 øWƒdG Gòg áfÉ«N ≈∏Y πªY øe πch ,πà≤dÉc iôÑμdG
 ∫ÓN  ø`̀e  ,á`̀ dhó`̀ dGh  ºμëdG  •É≤°SEG  ≈∏Y  πªY  ø«M
 IôªdÉH ƒØ©dGh ,á«HôZ äGôHÉîªH hCG ¿GôjEÉH ¬WÉÑJQG
 äGQóîªdÉH  ôLÉJ  ø`̀e  π`̀c  ø`̀Y  -É`̀eÉ`̀Y  GƒØY  ΩGO  É`̀e-
 πãe  !iôÑc  á«eGôLEG  ∫ÉªYCG  »a  √Oƒ`̀Lh  π¨à°SG  hCG
 äõ¡àfG  É¡fC’-  zájRÉ¡àfG{  ôÑà©J  »àdG  IƒYódG  √òg
 πãªH  áÑdÉ£ª∏d  •ƒ∏¨e  πμ°ûH  ÉfhQƒc  á`̀eRCG  ±hô`̀X
 á«fÉªdôÑdG  á∏àμdG  √ò`̀g  ¿CG  ∞°ûμJ  -ÖdÉ£ªdG  √ò`̀g
 á«ªgCGh äÉÑLƒà°ùe »©J ’) É¡fCÉch ±ô°üàJ ∞°SCÓd
 ÖdÉ£Jh  ∂dP  »©J  âfÉc  ¿EGh  !(ΩÉ©dG  »æWƒdG  ø`̀eC’G
 »æ©j  Gòg  ¿EÉa  á«fÉªdôÑdG  É¡àØ°üH  Ö∏£ªdG  Gòg  πãªH
 Ée  π`̀bCG  äGƒ`̀YO  ôjôªàd  á«fÉªdôÑdG  áfÉμªdG  ∫Ó¨à°SG
 kÉeÉªJ »≤à∏J É¡fC’ ,á°Vƒaôeh ágƒÑ°ûe É¡fCG É¡æY ∫É≤j
 •ƒ¨°†dG  ¢SQÉªJ  á«LQÉN  äÉ¡L  ¬H  ÖdÉ£J  Ée  ™e
 áYÉ°TEG IOÉYEG ójôJ É¡fC’ âbƒdG ∫GƒW √ÉéJ’G Gòg »a
 ø«eƒμëªdG  É¡àbõJôe ôÑY kGOóée zá«æeC’G  ≈°VƒØdG{
 2011  »a  ∂dP  »a  º¡££îe  ádhódG  â∏°ûaCG  ¿CG  ó©H
 zΩÉ©dG ƒØ©dG{ áØ°U ÆÉÑ°SEG ºJ ∂dP πLCG øeh !√ó©H Éeh
 QÉéJh  á∏à≤dGh  ø«eôéªdG  ≈àM  πª°û«d  ¿É«ÑdG  »a

!äÉ¡Ñ°û∏d GAQO ºgô«Zh äGQóîªdG
 ¬≤M ¢``̀SQÉ``̀e  É`̀ª`̀dÉ`̀£`̀d  …ò````̀dG  ∂`̀∏`̀ ª`̀ dG  á``̀dÓ``̀L }
 -ÉfhQƒc  áeRCG  ±hôX  »a-  ≥Ñ°S  ƒØ©dÉH  …Qƒà°SódG
 kGOÉæà°SG (Ωƒμëe 1500) ƒëf øY ƒØY ≈∏Y ¥OÉ°U ¿CG
 ÖfÉL  ≈dG  ,á∏jóÑdG  äÉHƒ≤©dGh  ô«HGóàdG  ¿ƒfÉb  ≈dG
 á«æjO  hCG  á«æWh  áÑ°SÉæe  …CG  §b  ∑ôàj  ºd  ¬àdÓL  ¿CG

 πNóªH º¡«∏Y ºμëdG ºJ øªe øjô«ãμdG √ƒØ©H πª°û«d
 ¿CG) øμdh ,§b ¬àdÓL ¬H πîÑj ºd ,»fƒfÉbh »fÉ°ùfEG
 (á«fÉªdôH á∏àc øe ¿É«H QGó°UE’ áeRC’G √òg RÉ¡àfG ºàj
 ∫Éμ°TCG  áaÉμH ø«eôéªdG πc øY zΩÉY ƒØY{ ≈dG  ƒYóJ
 »a  á`̀ª`̀Mô`̀dGh  ƒØ©dG  …QÉ`̀©`̀°`̀T  ∫Ó¨à°SÉH  º`̀¡`̀eGô`̀LEG
 »a  »≤£æe  ô«Zh  ô°TÉÑe  ΩÉ¡°SEG  ∂dòa  !Éª¡fÉμe  ô«Z
 ,É¡Ñ©°Th øjôëÑdG QGô≤à°SGh øeCÉH qπîj ÉªH áÑdÉ£ªdG
 ºéM  kGó«L  ¿É`̀cQó`̀J  á«∏NGódGh  á`̀dhó`̀dG  ¿CG  á°UÉNh
 Iô£îdG º¡JGóæLCGh É¡HÉë°UCG IQƒ£Nh ºFGôédG ∂∏J
 øWƒdG øeCÉH ∫ÓNE’ÉH hCG ,êQÉî∏d ádÉª©dÉH á£ÑJôªdG
!äGQóîªdG QÉéJh á∏à≤dÉc »YÉªàL’G iƒà°ùªdG ≈∏Y
 πch ,ájRGôàM’G äGAGôLE’G πμH Ωƒ≤J ádhódG }
 øe ôãcCGh äGAGô`̀LE’G  ∂∏J  º¡«∏Y ≥Ñ£æJ ø«eƒμëªdG
 ájÉYôdG âëJ ºg ø«eƒμëªc ºgOƒLƒH º¡fC’ ,ºgô«Z
 ,»cÉÑà∏d  ´GO  …CG  óLƒj  ’  ∂dòdh  ,ádhó∏d  Iô°TÉÑªdG
 ,Ö∏£ªdG  Gòg πãªH  áÑdÉ£ª∏d  Ωƒ«dG  ±ô¶dG  RÉ¡àfG  hCG
 äóæà°SG ádhódG É¡H âeÉb »àdG äÉHƒ≤©dG ¿CG á°UÉNh
 ¬fCG  ÖfÉL  ≈`̀dG  ,ádOÉ©dG  äÉªcÉëªdGh  AÉ°†≤dG  ≈∏Y
 ,2011  ó©H  á°UÉNh  ¢SÉ°SC’ÉH  É«Ñ©°T  ÉÑ∏£e  ¿É`̀c
 áahô©e  ∂`̀dP  äÉØ∏e  π`̀ch  ,É¡æ«M  »a  çó`̀M  Ée  AGô`̀L
 √òg  ¿EÉa  ∂dòdh  !ÉæÑ©°T  ¿ÉgPCG  »a  Iô°VÉM  ∫GõJ  ’h
 ¢SCGQ ≈∏Y ™°†J ¿CG ¢VôàØªdG øe zá«fÉªdôÑdG á∏àμdG{
 ôbCG  …ò`̀dG  ,Ö©°ûdG  Gò`̀g  ÖdÉ£ªd  É¡∏«ãªJ  É¡JÉjƒdhCG
 πãªJ  »`̀gh  É¡fCG  ∑Qó`̀J  ¿Gh  ,É¡H  ÖdÉWh  äÉHƒ≤©dG
 ®ÉØëdG  äÉÑLƒà°ùe  π`̀c  É°†jCG  πãªJ  É`̀ª`̀fEG  Ö©°ûdG
 áeÓ°Sh ø``̀eCGh  √QGô`̀≤`̀à`̀°`̀SGh  ø`̀Wƒ`̀dG  Gò`̀g  ø``̀eCG  ≈∏Y
 äGóæL’G  ÜÉë°UCG  πc  øY  kÉªàM  ¬H  …CÉædGh  ,¬Ñ©°T
 πãe Üô¨à°ùe ôeCG π©ØdÉH ¬fEG !ºFGôédGh äÉ££îªdGh
 -√ƒ∏ãªe  ºgh-  ÉæÑ©°T  Égôμæà°SG  »àdG  IƒYódG  √òg

!¬∏«ãªJ ∫óH Ö©°ûdG ¬Lh »a ±ƒbh ¬fCÉμdh

 ¿É°ùfE’G  ´QÉ°ùj  »àdG  ±hô¶dG  πX  »a
 É¡«a  IóYÉ°ùªdG  ój  óªd  ΩÉjC’G  √òg ºdÉ©dG  »a
 ∞bƒJ ™`̀eh ,¿É`̀μ`̀e …CG »`̀a ¿É`̀°`̀ù`̀fE’G ¬`̀«`̀NC’
 hó©dG  á°SGô°T  πX »a  ÜhôëdGh  ä’Éààb’G
 ∫GRÉe  ,zÉfhQƒc  ¢Shô«a{  ájô°ûÑ∏d  ójóédG
 ÜôM ºFGôL »a zøæØàj{ »∏«FGô°SE’G πàëªdG

.ôjÉ¨e ´ƒf øe
 »a  ¿ƒ«æ«£°ù∏ØdG  iô`̀°`̀SC’G  ´ô°T  ó≤a
 äGƒ£îH  »`̀∏`̀«`̀FGô`̀°`̀SE’G  ∫Ó`̀à`̀M’G  ¿ƒ`̀é`̀°`̀S
 Ωó©d  ,¿ƒ`̀é`̀°`̀ù`̀dG  IQGOEG  ó`̀°`̀V  á`̀«`̀LÉ`̀é`̀à`̀MG
 ,¢Shô«ØdG  á¡LGƒªd á«ë°U ô«HGóJ ÉgPÉîJG
 140 Öë°S ¿ƒé°ùdG áë∏°üe QGôb ≈∏Y GOQ
 É¡æ«H  ,iô`̀°`̀SC’G  (ôéàe)  ø«àfÉc  øe  ÉØæ°U

.¢Shô«ØdG á¡LGƒªH á°UÉN º«≤©J OGƒe
 É¡JôbCG »àdG äGAGôLE’G øª°V øe ,∂dòc
 äÉ°UƒëØdG  AGô``̀LEG  ∞`̀bh  ¿ƒé°ùdG  IQGOEG
 ádÉM  »`̀a  ’EG  IOÉ«©∏d  êhô`̀î`̀dG  hCG  á«Ñ£dG
 ¢üîj  Éª«ah  .ô«°SCG  IQGô`̀M  á`̀LQO  ´É`̀Ø`̀JQG
 º¡d  ø`̀e  hCG  ≈`̀Mô`̀é`̀dGh  ≈°VôªdG  iô``°``SC’G
 É`̀gDhÉ`̀¨`̀dEG  º`̀ J  ¬`̀ fEÉ`̀ a  áª¡e  á«ÑW  äÉ`̀©`̀LGô`̀e
 á«©«Ñ£dG  äÉ``̀bhC’G  »a  É¡fCG  kÉª∏Y  ,πeÉμdÉH

 á°SÉ«°ùc  á∏WÉªªdG  è¡àæJ
 AGôLEG hCG êÓ©dG ºjó≤J »a
 ,Gò`̀g  .á«Ñ£dG  ¢UƒëØdG
 âdGRÉe zπ«FGô°SEG{ ¿CG ºZQ
 á``̀¡``̀LGƒ``̀e ø```̀e ±ƒ``̀î``̀à``̀J
 á«FÉ°†b  ihÉ````̀YO  á`̀Lƒ`̀e
 áÑjô≤dG  IôàØdG  »a  Égó°V
 ÜÉμJQÉH  É¡ª¡àJ  ,á∏Ñ≤ªdG

.ÜôM ºFGôL
 ±ƒîàdG  ∂dP  AÉL  ó≤d
 √ô`̀°`̀û`̀f ∫É``̀≤``̀ e »```̀a É`̀ «`̀ ∏`̀L
 »∏«FGô°SE’G  ΩÉ©dG  »YóªdG
 (â`̀«`̀∏`̀Ñ`̀dó`̀æ`̀e …É```̀ë```̀«```̀aCG)

 (¿ƒª«d  π`̀«`̀L)  √ó`̀YÉ`̀°`̀ù`̀eh
 …ôμ°ùY  ΩÉ```̀Y  ´ qó````e  ƒ```̀gh
 ihÉYódG{  :¬«a  ’Éb  ,≥HÉ°S

 á«FÉæédG áªμëªdG ≈dEG π«FGô°SEG ó°V áeó≤ªdG
 ¥ƒ`̀≤`̀M äÉ`̀°`̀ù`̀°`̀SDƒ`̀eh …É```̀g’ »``̀a á`̀ «`̀ dhó`̀ dG
 ÜôM{h  z»é«JGôà°SG  QÉ°ùe{  á«dhO  ¿É°ùfEG
 ¢Vô©àJ  iô``̀NCG  á``̀dhO  ó`̀Lƒ`̀J  ’  .zá«FÉ°†b
 πãe É¡JÉ«∏ªY ∫É«M á«FÉ°†b ÜôM äGAGôLE’

.zπ«FGô°SEG
 ô`̀«`̀ã`̀j  É````̀e  ¿CG  ô```̀«```̀Z
 (â«∏Ñdóæe) ¿CG ÜGô¨à°S’G
 ¿Ó`̀gÉ`̀é`̀à`̀j (¿ƒ```̀ª```̀«```̀d)h
 á`̀«`̀ fó`̀ª`̀ dG  º``̀cÉ``̀ë``̀ª``̀dG  ¿CG
 á`̀°`̀UÉ`̀Nh ,á`̀ «`̀ ∏`̀ «`̀ FGô`̀ °`̀ SE’G
 íÑ°UCG  ,É`̀«`̀∏`̀©`̀dG  áªμëªdG
 Ωƒ`̀«`̀ dG ¢`̀ù`̀«`̀ Fô`̀ dG É`````̀gQhO
 ∫Ó``̀à``̀M’G zá``̀ Fô``̀ Ñ``̀ J{ ƒ```̀g
 ºFGôédG  ø`̀e  »∏«FGô°SE’G
 ó°V ÖμJôJ »àdG áYƒæàªdG
 .º¡JÉμ∏àªeh ø««æ«£°ù∏ØdG
 çóM  …CG{  ¿CG  Éª¡Ñ°ùëHh
 π«FGô°SEG  ¬«a  ¢SQÉªJ  ô«Ñc
 »`̀a ,á``̀jô``̀μ``̀°``̀ù``̀©``̀dG Iƒ```̀≤```̀ dG
 qô`̀L ,Iô```̀«```̀NC’G äGƒ`̀æ`̀ °`̀ù`̀ dG
 ’h  .áJhÉØàe  Iƒ≤H  á«FÉ°†b  Üôëd  äGQOÉÑe
 .πÑ≤à°ùªdG  »a  ô`̀eC’G  Gò`̀g  ô«¨àj  ¿CG  ™bƒàj
 AGó`̀YCG  É¡eóîà°ùj  á«é«JGôà°SG  IGOCG  √ò`̀gh
 á«°SÉ«°ùdG  º¡aGógCG  ≥«≤ëJ  πLCG  øe  ádhódG

.zá∏eÉ°T ô¶f á¡Lh øe

 »àdG Oƒ`̀¡`̀é`̀dG á`̀«`̀ª`̀gCG äAÉ```L É`̀æ`̀g ø`̀e
 á«æ«£°ù∏ØdG  É«∏©dG  á«æWƒdG  áæé∏dG  É¡dòÑJ
 Éª«a  á`̀«`̀dhó`̀dG  á«FÉæédG  áªμëªdG  á©HÉàªd
 áªcÉëªH  á`̀∏`̀«`̀Ø`̀μ`̀dG  äGAGô````̀LE’É````̀H  ≥`̀∏`̀©`̀à`̀j
 ,á«FÉæédG  áªμëªdG  ΩÉ`̀eCG  ∫ÓàM’G  »eôée
 á«£N  á©aGôªH  ø«£°ù∏a  ádhO  âeó≤J  å«M
 IócDƒe  ,áªμëª∏d  ≈dhC’G  ájó«¡ªàdG  IôFGó∏d
 á«ª«∏bE’G  áj’ƒdG  áeÉ©dG  á«Yóª∏dh  áªμëª∏d
 á©bGƒdG ºFGôédG »a ô¶æ∏d ,ÉehQ ¥Éã«e ≥ah
 ÜôëdG  ºFGôL  á°UÉNh  ,É¡°UÉ°üàNG  øª°V
 »a  âÑμJQG  »àdG  á«fÉ°ùfE’G  ó°V  ºFGôédGh

 .ø«£°ù∏a ádhO
 ó¡°ûf ≈àM kÓjƒW ∫GRÉe ≥jô£dG ¿CG ™e
 kGRÉéfEG  »æ«£°ù∏ØdG  Ö©°ûdG  ¬«a  ≥≤ëj  Éeƒj
 ≈`̀dEG  Üô`̀ë`̀dG  »eôée  ºjó≤J  ≈`̀ dEG  ¬«©°S  »`̀a
 ìÉëdEÉH  Üƒ∏£ªdG  ¿EÉ``̀a  ,á`̀«`̀dhó`̀dG  ºcÉëªdG
 ó`̀¡`̀é`̀dG ó`̀«`̀Mƒ`̀J ƒ``̀g ,É`̀«`̀æ`̀«`̀£`̀°`̀ù`̀∏`̀a ,Ωƒ``̀ «``̀ dG
 á«FÉ°†b  äÉØ∏e  RÉéfEG  ¿Éª°†d  »æ«£°ù∏ØdG
 øe  äGQGô``̀b  ≈`̀ dEG  É¡∏jƒëJh  ,∫Ó`̀à`̀M’G  ó°V
 äÉaQÉ≤e  ó°V  á«FÉæL  äÉØ∏e  ºjó≤J  ∫Ó`̀N

.Iô«ãμdG ∫ÓàM’G äÉcÉ¡àfGh

 ÉfhQƒc øeR »a á«∏«FGô``°SE’G äÉcÉ¡àf’Gh á«dhódG á``«FÉæédG áªμëªdG

 ™``̀ bGh ≈`̀ ∏`̀ Y É```̀fhQƒ```̀c á`````̀eRCG ô``̀«``̀KCÉ``̀J
»``̀ª``̀«``̀∏``̀bE’G ø```````̀ eC’G π``Ñ``≤``à``°``ù``eh

¿Éª∏°S øH áØ«∏N ô«eC’G ƒª°S Qƒ¶æe »a ÉfhQƒc áëFÉéd Ö©°ûdG …ó°üJ
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 á∏eÉ°ûdG ÉfhQƒc áeRCG ¿CG ∂°T ’
 ójó©dG ÖJôJ ±ƒ°S ábƒÑ°ùªdG ô«Zh
 §≤a ¢ù«d ióªdG Ió«©ÑdG QÉKB’G øe
 ,áØ∏àîªdG  É¡JÉ°ù°SDƒeh  ∫hódG  ≈∏Y
 ,á«dhódG  äÉ`̀bÓ`̀©`̀dG  ™``̀bGh  ≈∏Y  π`̀H
 øY  åjóëdG  ôμÑªdG  øe  ¿ƒμj  óbh
 ÜÉ≤YCG  »a  IójóL  á«dhO  áeƒ¶æe
 ¬`̀fCG  »æ©j  ’  ∂`̀ dP  ¿CG  ’EG  ,É`̀ fhQƒ`̀c
 Ió«©Hh  á«dÉM  äGô`̀«`̀KCÉ`̀J  ó`̀Lƒ`̀J  ’
 ,kÉeƒªY »ª«∏bE’G  øeC’G  ≈∏Y ióªdG
 »ª«∏bE’G øeC’G äÉª¶æe ¬H ó°ü≤jh
 øª°†àJ  »àdG  øeC’G  ∂dP  áeƒ¶æeh
 á`̀æ`̀gGô`̀dG á`̀«`̀ª`̀«`̀∏`̀bE’G äÉ``YGô``°``ü``dG

 øª«dGh  ÉjQƒ°S  øe  πc  »a  á°UÉNh
.ÜÉgQE’G ≈∏Y ÜôëdGh

 ∂∏J  äÉ`̀«`̀YGó`̀à`̀H  º«∏°ùàdG  ™``̀eh
 É¡©«ªL  ¿CG  »æ©j  ’  ∂dP  ¿EÉ`̀a  á`̀eRC’G

 â°ùμY ób É¡fEG πH »ª«∏bE’G øeCÓd áÑ°ùædÉH á«Ñ∏°S ¿ƒμà°S
 ∂dP áeƒ¶æe ≈∏Y »HÉéjEG πμ°ûH ¢ùμ©æJ ±ƒ°S äGô°TDƒe

.∫É≤ªdG Gòg ∫Éée ƒg Gògh øeC’G
 øeC’G  ≈∏Y  á`̀eRC’G  ∂∏àd  á«HÉéjE’G  ÖfGƒédG  Oó©àJ
 »ª«∏bE’G  ø`̀eC’G  äÉjô¶f  áaÉc  â©ªLCG  :É¡dhCG  »ª«∏bE’G
 á∏«°üM  »g  áëLÉædG  »ª«∏bE’G  ø`̀eC’G  áeƒ¶æe  ¿CG  ≈∏Y
 ,Iƒ≤∏d  äGô`̀°`̀TDƒ`̀eh  äÉeƒ≤ªH  ™àªàJ  z∫hO{  äGó```Mh
 äÉeƒμëdG »a á≤ãdG äRõY ób ÉfhQƒc áeRCG ¿CG Qƒ°üJCGh
 äÉeRC’G  ∂∏J  πãªd  …ó°üàdG  »a  πYÉØc  ádhódGh  á«æWƒdG
 ƒgh ,á`̀eRC’G  ∂∏J  IQGOEG  øY  á«dhódG  ôWC’G  õéY πX »a
 πH  »ª«∏bE’G  ø`̀eC’G  äÉª«¶æJ  πªY  §≤a  ¢ù«d  Rõ©j  Ée
 äÉjóëJ  RhôH  πX  »a  kGOóée  »ª«∏bE’G  ¿hÉ©àdG  AÉ«MEG
 ¢ù«d  »ª«∏bE’G  ¿hÉ©àdG  ∫ÓN  øe  ’EG  É¡à¡LGƒe  øμªj  ’
 ™∏°ùdGh  AGò¨dG  øe  »é«JGôà°S’G  ¿hõîªdG  ø«eCÉJ  É¡∏bCG
 ¿CG  √OÉØe  Oƒ≤©d  Qƒ°üJ  OÉ°S  ÉªHQ  :É¡«fÉK  ,á«°SÉ°SC’G
 ƒgh »ªdÉ©dG √ô«¶fh »ª«∏bE’G øeC’G ø«H É°ùaÉæJ ∑Éæg
 äÉjóëàdG á¡LGƒªd áMôà≤ªdG ôWC’G ¢ùaÉæJ ∫ÓN RôH Ée
 Gò¡d  ¿ƒ`̀μ`̀j  ó``bh  -ÜÉ````̀gQE’G  Iô`̀gÉ`̀X  É¡æe-  ácôà°ûªdG
 πeÉμàdG äócCG ób ÉfhQƒc áeRCG ¿CG ’EG ,√QôÑj Ée Qƒ°üàdG
 OGƒªdÉH  á∏ªëe  äGôFÉW  ô««°ùJ  π©dh  ,ø«eƒ¡ØªdG  ø«H
 ájOƒ©°ùdGh  ô°üe  É¡æe-  á«Hô©dG  ∫hó``̀dG  ø`̀e  á«Ñ£dG
 .ôeC’G  Gòg  ócDƒj  á«HhQhC’G  ∫hó`̀dG  ¢†©Ñd  -äGQÉ``eE’Gh
 äÉYGô°üdG ¢†©H áFó¡àd kÉ©aGO ÉfhQƒc áeRCG âfÉc :É¡ãdÉK
 øe πc »a äÉLÉéàM’G ∞bh ≈dEG  áaÉ°VE’ÉÑa  ,á«ª«∏bE’G
 »Hô©dG  ∞dÉëàdG  ø∏YCG  ó≤a  ,ôFGõédGh  ¿ÉæÑdh  ¥Gô©dG
 2020  πjôHG  øe  ™°SÉàdG  »a  øª«dG  »a  á«Yô°ûdG  ºYód
 ¿É«Ñd kÉ≤ahh ,ø«YƒÑ°SCG Ióe øª«dG »a QÉædG ¥ÓWEG ∞bh
 ∫ƒNO ≈∏Y ø««KƒëdG  ™«é°ûJ{  ±ó¡H ∂dP  ¿EÉa  ∞dÉëàdG
 ¢Shô«a  QÉ°ûàfG  ™æeh  á«ªeCG  ájÉYôH  ΩÓ°S  äÉKOÉëe

.zóéà°ùªdG ÉfhQƒc
 ƒdh-QÉÑàY’G  äOÉ``̀YCG  ób  É`̀fhQƒ`̀c  á`̀eRCG  âfÉc  GPEGh
 âbƒdG  »a  É¡fEÉa  »ª«∏bE’G  øeC’G  iƒà°ùªd  -»Ñ°ùf  πμ°ûH
 ¿CÉ°ûH  OOôàj  Ée  :É¡dhCG  ,øeC’G  Gò¡d  äÉjóëJ äóLhCG  ¬JGP
 ,´Gô°üdG  ≥WÉæe  ¢†©H  »a  »æeCG  ÆGô`̀a  Oƒ`̀Lh  á«fÉμeEG
 IOÉ«≤H ¢ûYGO º«¶æJ ó°V »dhódG ∞dÉëàdG ¿ÓYEG ∂dP øe
 ó©H ¥Gô©dG øe á«ÑjQóàdG ¬JGƒb Öë°S IóëàªdG äÉj’ƒdG
 ¿CG  í«ë°U .á«bGô©dG  øeC’G  äGƒb  ÖjQóJ  èeÉfôH  ≥«∏©J
 ¿CG  ’EG  áª¡ªdG  ∂∏àH  ΩÉ«≤∏d  √OGó©à°SG  ió`̀HCG  ƒJÉædG  ∞∏M
 ∂°T ’h ,ôeC’G ∂dP ΩÉeCG kÉ≤FÉY π¶J AÉHƒdG »°ûØJ ôWÉîe
 äÉª«¶æàdG  ≈`̀dEG  ádÉ°SQ  ¿ƒμ«°S  èeGôÑdG  ∂∏J  ±É≤jEG  ¿CG
 ¥Gô©dGh  ÉjQƒ°S  øe  πc  »a  kGOóée  •É°ûæ∏d  á«HÉgQE’G
 ∂dP  á¡LGƒªH  ∫hó``̀ dG  ∫É¨°ûfG  ∫Ó¨à°S’  á`̀dhÉ`̀ë`̀e  »`̀a
 ≈∏Y  Iô£«°ùdG  øe  ¢ûYGO  º«¶æJ  øμªJ  ∂dP  øeh  ,AÉHƒdG
 Öjô¡Jh  ÉjQƒ°ùH  áμ°ùëdG  øé°S  »a  »`̀°`̀VQC’G  ≥HÉ£dG
 :É¡«fÉK  ,øé°ùdG  ∂dP  øe  º«¶æàdG  AÉæé°S  øe  ô«Ñc  OóY
 óbh ,á«ª«∏bE’G äÉeRC’G »a á«fGôjE’G äÓNóàdG IóM IOÉjR
 èjhôàdÉH  ÉfhQƒc  á`̀eRCG  ¢ù««°ùJ  ¿Gô`̀jEG  ádhÉëe  ßMƒd
 ¢Shô«ØdG  á¡LGƒe  äÉbƒ©e  ø«H  øe  ¬fCG  √GODƒ`̀e  ÜÉ£îd

 ÖfÉL  øe  É¡«∏Y  á°VhôØªdG  äÉHƒ≤©dG
 óLh …òdG ÜÉ£îdG ƒgh ,á«Hô¨dG ∫hódG
 ∫ÓN  øe  á«ªeC’G  áª¶æªdG  ƒëf  ¬≤jôW
 π`̀NGO  ø«°üdG  ™`̀e  á∏ªM  É«°ShQ  IOÉ`̀«`̀b
 äÉHƒ≤©dG  ™aôd  IóëàªdG  º`̀eC’G  á``̀bhQCG
 ≈∏Y  á°VhôØªdG  á«μjôeC’Gh  á«HhQhC’G
 Ójhõæah  ÉjQƒ°S  »gh  ,∫hódG  øe  OóY
 ¿Gô````̀ jEGh É``̀Hƒ``̀ch á`̀«`̀dÉ`̀ª`̀°`̀û`̀dG É``̀ jQƒ``̀ch
 ™bƒe  ÜÉ£N  ∫Ó`̀N  ø`̀e  ,Gƒ`̀LGQÉ`̀μ`̀«`̀fh
 ø«eC’G  ≈`̀ dEG  ¬Lƒe  »fÉªãdG  ∫hó``̀dG  ø`̀e
 ø«μªJ{  iƒ`̀Yó`̀H  IóëàªdG  º`̀eCÓ`̀d  ΩÉ`̀©`̀dG
 ,zÉfhQƒc  AÉHh  á¡LGƒe  øe  ∫hó`̀dG  ∂∏J
 AGó``̀ à``̀Y’G Iô``̀ «``̀ Jh IOÉ`````̀jR ø``̀Y kÓ`̀ °`̀†`̀ a
 øe  ¥Gô`̀©`̀dG  »`̀a  á«μjôeC’G  äGƒ`̀≤`̀dG  ≈∏Y
 ,¿Gô`̀jEG  øe  áeƒYóªdG  äÉ«°û«∏ªdG  ÖfÉL
 Iƒ£îdG  ¿CÉH  ¿Gô`̀jEG  ójó¡J  ≈dEG  áaÉ°VE’ÉH
 ¥ÉØJ’G  »a  É¡JÉeGõàdG  ¢†«ØîàH  áãdÉãdG
 ∂`̀ dPh  ,zò«Øæà∏d  Iõ`̀gÉ`̀Lh  áªª°üe{  â`̀ë`̀°`̀VCG  …hƒ`̀æ`̀ dG
 ¿CÉ°ûH  á`̀«`̀HhQhC’G  ∫hó`̀dG  ™e  äÉ°VhÉØªdG  â≤ØNCG  Ée  GPEG
 ∞°Uh óM ≈∏Y- ¥ÉØJ’G ≈°†à≤ªH ¿GôjEG √ÉéJ É¡JÉeGõàdG
 ¿GôjEG »©°S ¢ùμ©J äGô°TDƒe É¡©«ªLh -»fGôjE’G ¿É«ÑdG
 ..á«ª«∏bE’G É¡JÓNóJ Rõ©j ƒëf ≈∏Y áeRC’G ∂∏J ∞«Xƒàd
 ºYO  ∫Ó`̀N  ø`̀e  øª«dG  »`̀a  »`̀fGô`̀jE’G  ó«©°üàdG  ¿É`̀c  ó`̀bh
 ¿CG :É¡ãdÉK ,∂dP ≈∏Y kÉë°VGh kGô°TDƒe á«KƒëdG äÉ«°û«∏ªdG
 »jCGôH »ª«∏bE’G øeC’G áeƒ¶æe Oó¡àj …òdG ôÑcC’G ô£îdG
 πbCG  »àdG  äÉYGô°üdG  ≥WÉæe »a AÉHƒdG  QÉ°ûàfG  »a øªμj
 ô«°ûJ å«M ,z∂dÉ¡àe{ ¬fCG  »ë°üdG É¡YÉ£b ¬H ∞°Uƒj Ée
 ádÉM ±É°ûàcG  ≈dEG  -Qƒ£°ùdG  √òg áHÉàc  ≈àM- QOÉ°üªdG
 »æ©j ÉªH á«æª«dG  äƒeô°†M á¶aÉëe »a IócDƒe áHÉ°UEG
 äÉª«¶æàdG  ƒªæd  áªFÓe  áÄ«H  íÑ°üà°S  ≥WÉæªdG  ∂∏J  ¿CG
 ∂∏J  πãe  »a  É¡d  kÉæeBG  kGPÓe  óéJ  »àdGh  kGOóée  á«HÉgQE’G
 IóYÉ°ùª∏d  OGôaC’G  áLÉM  ∫Ó¨à°S’  ádhÉëe  »a  ±hô¶dG
 »ªdÉ©dG øeC’Gh πH »ª«∏bE’G øeC’G ™°†j ±ƒ°S ôeCG ƒgh

.ójóL qóëJ ΩÉeCG
 πÑ≤à°ùe Ée :ƒg ∫DhÉ°ùàdG ¿EÉa ≥Ñ°S ÉªH º«∏°ùàdG ™eh
 ?É¡JÉ«YGóJh áeRC’G  ∂∏J  QGôªà°SG  πX »a »ª«∏bE’G  øeC’G
 ≈∏Y »∏Ñ≤à°ùe ô«KCÉJ É¡d ¿ƒμ«°S áeRC’G ¿CG …Qƒ°üJ »ah
 º«°SôJ  IOÉ``̀YEG  :≈``̀ dhC’G  çÓ`̀K  ìGƒ`̀f  øe  »ª«∏bE’G  ø``eC’G
 ø`̀eC’Gh  »ªdÉ©dG  ø`̀eC’G  »jƒà°ùe  ø«H  á∏°UÉØdG  OhóëdG
 ¢ùaÉæàdG  hCG  ´Gô°üdG  Qƒ¶æe  øe  ∂dP  »æ©j  ’h »ª«∏bE’G
 »ª«∏bE’G  ø`̀eC’G  iƒà°ùe  ≈∏Y  Aƒ°†dG  §«∏°ùJ  IOÉ`̀YEG  πH
 πX  »a  ´ƒædG  Gòg  øe  äÉ`̀eRCG  á¡LGƒªd  QÉWEÉc  ¬à«ªgCGh
 á«æeCG  ¢ù«d  áeRC’G  ¿ƒc ≈dEG  ô¶ædÉH  »dhódG  QÉWE’G  ÜÉ«Z
 AGƒ°S √QÉªãà°SG øμªj ôeCG ƒgh ,âëÑdG …ó«∏≤àdG ≈æ©ªdÉH
 ô«μØàdG  hCG  á«dÉëdG  »ª«∏bE’G  øeC’G  ôWCG  ôjƒ£J ∫ÓN øe
 äÉLÉ«àM’Gh  ™∏°ùdG  ∫OÉÑàd  »ª«∏bEG  ¿hÉ©J  πFÉ°Sh  »a
 ∫hó`̀dG  ìÉéf  ¿CG  :»`̀fÉ`̀ã`̀dGh  ,äÉ```̀eRC’G  ∫Ó`̀N  á«°SÉ°SC’G
 Rõ©j  ±ƒ°S AÉHƒdG  ∂dP  á¡LGƒe »a á«Hô©dGh á«é«∏îdG
 øeC’G áeƒ¶æe √QhóH ºYój Ée ƒgh á«æWƒdG ádhódG QhO
 á«∏Ñ≤à°ùªdGh  á«dÉëdG  ÉgôWCG  øY  ô¶ædG  q¢†¨H  »ª«∏bE’G
 º°ùàJ äGóMh ™ªL π°UÉM ƒg »ª«∏bE’G øeC’G ¿CG QÉÑàYÉH
 iôÑμdG  iƒ≤dG  ∫É¨°ûfG  ¿CG  :ådÉãdGh  ,á«∏YÉØdGh  Iƒ≤dÉH
 óëdG  øe  ∂dP  ≈∏Y  ÖJôàj  ób  Éeh  AÉHƒdG  Gòg  á¡LGƒªH
 øeC’G  äGójó¡J  á¡LGƒe  »a  QGôªà°S’G  ≈∏Y  É¡JQób  øe
 »æ©j  -ÜÉgQE’G  É¡àeó≤e  »ah-  Iô«JƒdG  ¢ùØæH  »ª«∏bE’G
 ¢Vô¨dG  Gò¡d  É¡°ù«°SCÉJ  ºJ  »àdG  á«ª«∏bE’G  äÉ«dB’G  π«©ØJ

.kÓÑ≤à°ùe É¡JQGOEGh äÉeRC’ÉH ≈æ©J äÉ«dBG çGóëà°SG hCG
 ºdÉ©dG ô««¨J »æ©J ’ áeRC’G ∂∏J ¿CG ∫ƒ≤dG á°UÓNh
 äÉjóëJh  kÉ°Uôa  äó`̀LhCG  É¡fCG  ’EG  ,ÉgÉë°Vh  á«°ûY  ø«H
 ó«©J ±ƒ°S kÉªàM »àdG »ª«∏bE’G øeC’G äÉª«¶æàdh ∫hó∏d
 »ª«∏bE’G  É``gQhO  πH  É¡∏ªY  äÉ`̀«`̀dBG  »a  §≤a  ¢ù«d  ô¶ædG

 .¢UÉN ƒëf ≈∏Y äÉeRC’G ∫ÓNh kÉeƒªY
 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

:º∏≤H
| ¿hó©°ùdG OƒªM ó©°SCG .O 

 :º∏≤H
| ∂°ûc óª ±ô°TCG .O

: º∏≤H
| øªMôdGóÑY ó©°SCG .O
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:»YÉ°ùdG óª Öàc
áæWÓ°ùdG ÒeC’GóÑY :ôjƒ°üJ

 É¡dÉªYCG  äÉª°üH ô°ûàæJ »àdG á≤jô©dG á«∏FÉ©dG áYƒªéªdG ..ƒfÉc óªMCG øH ∞°Sƒj áYƒªée
 øe  áμ∏ªªdG  »a  á≤£æe  ƒ∏îJ  OÉμJ  Óa  ..É`̀gGô`̀bh  øjôëÑdG  ¿óe  áaÉc  »a  á«fÉ°ùfE’Gh  ájô«îdG
 á∏FÉY ¬àé¡àfG §N ƒg ô«îdG πªY ¿CG ócDƒ«d áYƒªéªdG ™«bƒJ πªëj ,∑Éæg ìô°Uh Éæg ´hô°ûe

.¿hôbh Oƒ≤Y òæe ƒfÉc

 ∂∏ªdG  ádÓL  πãªe  áØ«∏N  ∫BG  óªM  øH  ô°UÉf  ï«°ûdG  ƒª°S  ¥ÓWEG  ™eh  ..Ωƒ«dG
 ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  »æWƒdG  ø`̀eC’G  QÉ°ûà°ùe  ÜÉÑ°ûdG  ¿hDƒ`̀°`̀Th  á«fÉ°ùfE’G  ∫ÉªYCÓd

 Oƒ¡édG  ºYód  zô«N  Éæ«a{  IQOÉÑe  á«fÉ°ùfE’G  ∫ÉªYCÓd  á«μ∏ªdG  á°ù°SDƒªdG  AÉæeCG
 ¬H  ¢†¡f  …òdG  QhódG  ™eh ,(19 ó«aƒc)  ÉfhQƒc áëFÉéd  …ó°üà∏d  á«æWƒdG

 áYƒªée  ¢ù«FQ  ™e  áØbh  É¡d  ¿Éc  ,äÉªgÉ°ùªdG  √òg  »a  ¢UÉîdG  ´É£≤dG
 √ô¶f á¡Lh Éæd  ìô£«d  ,ƒfÉc  óªëe ódÉN ¬«LƒdG  ƒfÉc  óªMCG  øH  ∞°Sƒj
 ¢UÉîdG ´É£≤dG äÉcô°T πÑb øe á°UÉNh á«©ªàéªdG äGQOÉÑªdG á«ªgCG »a

 øjôëÑdG ≥jôah ádhódG Oƒ¡L ºYO »a á«∏FÉ©dG äÉcô°ûdGh

Ω2020 πjôHCG 20 - `g1441 ¿ÉÑ©°T 27 ø«æKE’G – ¿ƒ©HQC’Gh á°ùeÉîdG áæ°ùdG - (15368) Oó©dG 10

 ¢ùeCG  Ωƒj  zΩÉ©dG  øjôëÑdG  ô°TDƒe{  πØbCG  :á°UQƒÑdG  AGOCG
 •É≤f  7^17  √Qó`̀b  ´ÉØJQÉH  1^320^15  iƒà°ùe  óæY  ó`̀MC’G
 ô°TDƒe{  πØbCG  ø«M »a ,»°VÉªdG  ¢ù«ªîdG  Ωƒj ¬dÉØbEÉH  áfQÉ≤e
 √Qó`b  ´ÉØJQÉH  588^14  iƒà°ùe  óæY  z»eÓ°SE’G  øjôëÑdG

.≥HÉ°ùdG ¬dÉØbEÉH áfQÉ≤e •É≤f 3^32

economic@aakgroup.net

á«æWh äGQOÉÑe
:ƒfÉc óªëe ódÉN ¬«LƒdG ∫ƒ≤j

 »fGódGh »°UÉ≤dG IOÉ¡°ûH É¡fCG óéf ÉfhQƒc AÉHh »°ûØJ áëaÉμe »a øjôëÑdG áHôéJ ≈dEG ô¶æf ÉeóæY
.áeRC’G √òg ™e πeÉ©àdG »a Ó©a iòàëj ÉLPƒªf â∏ãe

 ∫ÓN øe »FÉæãà°S’G ±ô¶dG ™e º«μëdG πeÉ©àdG »a Gô«Ñc GQhO áeƒμëdG âÑ©d ,AÉHƒdG ájGóH òæªa
 ºjó≤J  ™e  á°UÉNh  ,áμ∏ªªdÉH  äÉYÉ£≤dG  ∞∏àîe  ájÉªM  »a  É¡MÉéf  ΩÉjC’G  ™e  âàÑKCG  á«bÉÑà°SG  äGAGô`̀LEG
 äGQOÉÑªdG ÖfÉL ≈dEG ,ø«æWGƒªdGh ¢UÉîdG ´É£≤dG ºYód QÉæjO äGQÉ«∏e 4^3 ≠∏ÑªH ájOÉ°üàbGh á«dÉe áeõM
 -™Ñ£dÉH- ÖfÉL ≈dEG ,ø«æWGƒªdG øY AÉÑYC’G ∞«ØîJh …OÉ°üàb’G QGô≤à°S’G ≈∏Y á¶aÉëªdG ≈dEG á«eGôdG

.™«ªédG É¡H OÉ°TCG »àdG áªμëªdG á«æeC’Gh á«ë°üdG ô«HGóàdG
 ÖMÉ°U Iô°†M ΩÉ≤e ≈dEG ¿Éaô©dGh ôjó≤àdGh ôμ°ûdG äÉjBG ≈ª°SCG ™aôf ¿CG Éæ«∏Y ÖLGƒdG øe ¿EÉa ∂dòd
 ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U Iô°†M ≈dEGh ,ióØªdG OÓÑdG πgÉY áØ«∏N ∫BG  ≈°ù«Y øH óªM ∂∏ªdG ádÓédG
 ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  Iô°†M  ≈dEGh  ,ôbƒªdG  AGQRƒdG  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  áØ«∏N  ∫BG  ¿Éª∏°S  øH  áØ«∏N

.áμ∏ªª∏d á«FÉªëdGh áª«μëdG äÉ¡LƒàdG √òg ≈∏Y ,áØ«∏N ∫BG óªM øH ¿Éª∏°S
 áëaÉμªd  »æWƒdG  ≥jôØdGh á«æWƒdG  á∏ªëdG  ≈∏Y ø«ªFÉ≤∏d  É°†jCG  ôμ°ûdG  Ωó≤f  ¿CG  É°†jCG  ÖLGƒdG  øeh
 ∞JÉμàdG  Gò¡a  .≥jôØdG  øª°V  á∏eÉ©dG  ¥ôØdG  πμdh  ,ó¡©dG  »dh  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  á°SÉFôH  ¢Shô«ØdG
 äÉYÉ£≤dGh á«æeC’G Iõ¡LC’Gh »ë°üdG ´É£≤dG »a ø«∏eÉ©dG hCG áeƒμëdG πÑb øe AGƒ°S É«eƒj ¬°ùª∏f …òdG

.ºdÉ©dG ∫hO ™«ªéd iòàëoj É kLPƒªf Ó©a øjôëÑdG π©L áØ∏àîªdG

ô°UÉf ï«°ûdG ƒª°S IQOÉÑe
:ƒfÉc óªëe ódÉN ¬«LƒdG π°UGƒjh

 »g Ö©∏J ¿CG ™ªàéªdGh ¢UÉîdG ´É£≤dG äÉ°ù°SDƒªd óH ’ ¿Éc ,ÉgQhO á«ª°SôdG Iõ¡LC’G äOCG ¿CG ó©H
 íª£J ¢UÉîdG ´É£≤dG äÉ°ù°SDƒe âfÉc Ée Gògh .áª«μëdG á«ª°SôdG Oƒ¡édG ∂∏J IQRGDƒe »a GQhO iôNC’G
 πãªe áØ«∏N ∫BG óªM øH ô°UÉf ï«°ûdG ƒª°S É¡≤∏WCG »àdG zô«N Éæ«a{ IQOÉÑe äAÉL ≈àM ..Ó©a ¬«dEG ™∏£àJh
 á°ù°SDƒªdG AÉæeCG  ¢ù∏ée ¢ù«FQ »æWƒdG øeC’G QÉ°ûà°ùe ÜÉÑ°ûdG ¿hDƒ°Th á«fÉ°ùfE’G ∫ÉªYCÓd ∂∏ªdG ádÓL
 ó«aƒc)  ÉfhQƒc  áëFÉéd  …ó°üà∏d  á«æWƒdG  Oƒ¡édG  ºYO  ≈dEG  ±ó¡J  »àdGh  ,á«fÉ°ùfE’G  ∫ÉªYCÓd  á«μ∏ªdG
 áªgÉ°ùª∏d  ø«æWGƒªdGh  …OÉ°üàb’Gh  …QÉéàdG  ´É£≤dG  ΩÉeCG  á°UôØdG  âMÉJCG  áª«μM  Iƒ£N  »gh  .(19

.á«æWƒdG Oƒ¡édG ºYO »a ácQÉ°ûªdGh ΩÉ¡°SE’G ∫ÓN øe á«©ªàéªdG á«dhDƒ°ùªdÉH
 ≈∏Y π«dO ’EG OGôaC’Gh äÉcô°ûdGh ∑ƒæÑdGh äÉ°ù°SDƒªdG πÑb øe ÉgÉfóLh »àdG Iô«ÑμdG áHÉéà°S’G Éeh
 IOÉ«≤dG  ºMÓJ ¬∏c ∂dP πÑbh ,äÉjƒà°ùªdG ∞∏àîe ≈∏Y ∞JÉμJh ÖM øeh ô«N øe øjôëÑdG ¬H ™àªàJ Ée

.äÉeRCG hCG ±hôX …CG á¡LGƒªd Ö©°ûdGh
 »àdG Iô«ÑμdG äGQOÉÑªdG ™e kÉHhÉéJ AÉL á∏ªëdG √òg ìÉéf ¿CG{ óªM øH ô°UÉf ï«°ûdG ƒª°S ócCG óbh
 òæe ,ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒªdG øe É¡«∏Y øe ™«ªLh øjôëÑdG áμ∏ªe áeÓ°S ßØëd ,ióØªdG ∂∏ªdG ádÓL É¡≤∏WCG

 ¢ü«°üîàH ôeCGh ,äÉjƒdhC’G ¢SCGQ ≈∏Y ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒªdG áë°U ™°Vh å«M AÉHƒdG Gòg Qƒ¡X ájGóH
 …ó°üàdG  »a  IóFGQ  øjôëÑdG  ¿ƒμàd  ,AÉHƒdG  Gòg  øe  »æWƒdG  OÉ°üàb’Gh  ¿É°ùfE’G  ájÉªëd  Iô«Ñc  á«fGõ«e

.z»ªdÉ©dG iƒà°ùªdG ≈∏Y ÉfhQƒc AÉHƒd

ƒfÉc óªMCG øH ∞°Sƒj áYƒªée
?ÖfÉédG Gòg »a ÉgQhOh ƒfÉc óªMCG øH ∞°Sƒj áYƒªée øY GPÉe }

 …ó°üà∏d ájRGôàM’G äGAGôLE’Gh á«eƒμëdG äÉ¡«LƒàdG á©HÉàe ≈∏Y ø«°üjôM Éæc ájGóÑdG òæe ||
..á«ª°SôdG äGQGô≤dGh äGAGôLE’Gh íFÉ°üædG áaÉc áYƒªéªdG »a ÉfóªàYGh .(19- ó«aƒc) ÉfhQƒc ¢Shô«Ød
 ´É£≤dG äÉ°ù°SDƒe áaÉc ≈∏Yh Éæ«∏Y ¿CÉH øeDƒf å«M ,∂dP øe ôÑcCG  Éæà«dhDƒ°ùe ¿CÉH ÉehO ô©°ûf Éææμd

.á«æWƒdG Oƒ¡édG ºYO »a ôÑcCG QhO Éæd ¿ƒμj ¿CG ¢UÉîdG
 ƒfÉc óªMCG øH ∞°Sƒj áYƒªée âfÉc ,(ô«N Éæ«a) óªM øH ô°UÉf ï«°ûdG ƒª°S IQOÉÑe äAÉL ÉeóæYh

.IQÉÑédG Oƒ¡édG ∂∏J ºYód áªgÉ°ùªdG »a øjQOÉÑªdG ∫hCG øe
 hCG  Ó«ªL  ôÑà©j  ’  äÉcô°ûdGh  äÉ°ù°SDƒªdG  ¬eó≤J  Éeh  ,áªgÉ°ùªdG  √òg  ƒg  Éæg  √ó«cCÉJ  OhCG  Ée  øμdh

.É©«ªL É¡∏ªëàf á«YÉªàLG á«dhDƒ°ùeh »æWh ÖLGh ƒg πH ,GóHCG Ó°†ØJ
 ƒfÉc óªMCG øH ∞°Sƒj áYƒªée iód á«YÉªàL’G á«dhDƒ°ùªdG á«é«JGôà°SG óªà©J ,≥∏£æªdG Gòg øeh

.á«YÉªàL’G á«dhDƒ°ùªdÉH á£ÑJôªdG ™jQÉ°ûªdGh äGQOÉÑªdG ∞∏àîe »æÑJh á«æWƒdG äGOÉ°üàb’G ºYO ≈∏Y

ƒjó«ØdÉH ∫É°üJ’G á«æ≤J ôÑY

 2019 ΩÉ©d ájOÉ©dG ô«Zh ájOÉ©dG áeÉ©dG ¬à«©ªL ó≤©j z»eÓ°SE’G øjôëÑdG{
 »eÓ°SE’G  øjôëÑdG  ∂æH  ø`̀∏`̀YCG
 á`̀jOÉ`̀©`̀dG  á`̀eÉ`̀©`̀dG  ¬à«©ªL  ó`̀≤`̀Y  ø``Y
 »a ∂```̀dPh ,ìÉ`̀é`̀æ`̀H á`̀ jOÉ`̀©`̀ dG ô`̀«`̀Zh
 á«æ≤J  ôÑY  …ô```LCG  …ò``̀dG  ´É`̀ª`̀à`̀L’G
 áYÉ°ùdG  ΩÉªJ  »a  ƒjó«ØdÉH  ∫É°üJ’G
 ó```̀MC’G Ωƒ```̀j ìÉ`̀Ñ`̀°`̀U ø``̀e Iô`̀ °`̀TÉ`̀©`̀ dG
 ∂`̀dPh  .2020  π`̀ jô`̀HCG  19  ≥`̀aGƒ`̀ª`̀dG
 »`àdG  á`«FÉbƒdG  äGAGô`̀LEÓ`̀d  Gò`«ØæJ
 á`μ∏ªªH  á`°üàîªdG  äÉ`¡édG  É`¡≤Ñ£J
 ¢Shô`«a  QÉ`°ûàfG  á`ëaÉμªd  ø`jôëÑdG
 Ö`æéàH á`≤∏©àªdG É°Uƒ°üNh ÉfhQƒc

.Iô`«ÑμdG äÉ`©ªéàdG
 ÜÉ°üædG ∫ÉªàcG øe ócCÉàdG ó©Hh
 Ée  ≠∏H  …ò`̀dG  ø«YÉªàLÓd  »fƒfÉ≤dG
 ´É`̀ª`̀à`̀L’G  CGó```̀H  ,%78^81  ¬àÑ°ùf
 hôîa  ¬∏dGóÑY  ΩÉ°üY  Qƒàcó∏d  áª∏μH
 øjôëÑdG  ∂æH  IQGOEG  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ
 ™«ªéH  É¡dÓN  øe  ÖMQ  ,»eÓ°SE’G
 á«æ≤J  ôÑY  ´ÉªàL’G  »a  ø«ª°†æªdG
 ø«ªgÉ°ùªdG  øe  ,ƒjó«ØdÉH  ∫É°üJ’G
 ,…õcôªdG  øjôëÑdG  ±ô°üe »∏ãªeh
 IQÉéàdGh  áYÉæ°üdG  IQGRh  »∏ãªe
 ,øjôëÑdG á°UQƒH »∏ãªe ,áMÉ«°ùdGh
 »∏ãªe ,á«Yô°ûdG áHÉbôdG áÄ«g ¢ù«FQ
 ø««LQÉîdG  ∂æÑdG  äÉHÉ°ùM  »≤bóe

.(ô«∏c øjôëH) º¡°SC’G »∏é°ùeh
 ≈∏Y ≥`̀jó`̀°`̀ü`̀à`̀dG  º``̀J ∂```̀dP ó`̀©`̀H
 áeÉ©dG  á«©ªédG  ´É`̀ª`̀à`̀LG  ô°†ëe
 21  »a  ó≤Y  …ò`̀dGh  43  ºbQ  ájOÉ©dG
 á°ûbÉæe  â`̀ª`̀J  É`̀ª`̀c  .2019  ¢`̀SQÉ`̀e

 øY  IQGOE’G  ¢ù∏ée  ôjô≤J  OÉªàYGh
 áæ°ù∏d  »dÉªdG  √õcôeh  ∂æÑdG  á£°ûfCG
 ôÑª°ùjO  31  »`̀a  á«¡àæªdG  á«dÉªdG
 »≤bóe ôjô≤J ≈dEG ´Éªà°S’Gh .2019
 á«dÉªdG áæ°ù∏d ø««LQÉîdG äÉHÉ°ùëdG
 .2019  ôÑª°ùjO  31  »`̀a  á«¡àæªdG
 áÄ«g  ôjô≤J  ≈dEG  ´Éªà°S’G  ºJ  Égó©H
 á«dÉªdG  áæ°ù∏d  á`̀«`̀Yô`̀°`̀û`̀dG  á`̀HÉ`̀bô`̀dG
 .2019  ôÑª°ùjO  31  »`̀a  á«¡àæªdG
 á«dÉªdG  äÉfÉ«ÑdG  OÉªàYGh  á°ûbÉæeh
 31  »``̀a  á`̀«`̀¡`̀à`̀æ`̀ª`̀dG  á`̀«`̀dÉ`̀ª`̀dG  áæ°ù∏d
 ÆÓHEG  ≈dEG  áaÉ°VE’ÉH .2019 ôÑª°ùjO
 »àdG  äÓeÉ©ªdÉH  áeÉ©dG  á«©ªédG
 á«¡àæªdG  á«dÉªdG  áæ°ùdG  ∫Ó`̀N  âªJ
 ∂æÑdG  ø«H  2019  ôÑª°ùjO  31  »`̀a

.¬H ábÓ©dG …hP ±GôWC’Gh
 á`̀eÉ`̀©`̀dG á`̀«`̀©`̀ª`̀é`̀dG äó``̀ª``̀à``̀YGh
 IQGOE’G  ¢ù∏ée  á`̀«`̀°`̀Uƒ`̀J  á`̀jOÉ`̀©`̀ dG
 √Qó`````̀b í``````̀ HQ »```̀aÉ```̀°```̀U ™````jRƒ````à````H
 áæ°ù∏d  É«æjôëH  GQÉæjO  6^213^594
 ôÑª°ùjO  31  »`̀a  á«¡àæªdG  á«dÉªdG
 621^359  ≠∏Ñe  πjƒëJ  ôÑY  2019
 »`̀WÉ`̀«`̀à`̀M’G  ≈```̀dEG  É«æjôëH  GQÉ``̀æ``̀jO
 ≠`̀∏`̀Ñ`̀e ¢`̀ü`̀ «`̀ °`̀ü`̀î`̀Jh ,»```fƒ```fÉ```≤```dG
 ¥hóæ°üd É«æjôëH GQÉæjO 328^423
 IQGOE’G  ¢ù∏ée  ¢†jƒØJh  IÉ`̀cõ`̀ dG
 ¢ü«°üîJ  ≈`̀dEG  áaÉ°VE’ÉH  ,¬©jRƒàH
 »æjôëH  QÉ``̀æ``̀jO  250^000  ≠`̀∏`̀Ñ`̀e
 ¢†jƒØJh  ájô«îdG  ∫ÉªYCÓd  ´ôÑà∏d
 πjƒëJh  ,¬©jRƒàH  IQGOE’G  ¢ù∏ée

 É«æjôëH  GQÉæjO  5^013^812  ≠∏Ñe
.IÉ≤Ñà°ùªdG ìÉHQC’G ≈dEG

 á`̀eÉ`̀©`̀dG á`̀«`̀©`̀ª`̀é`̀dG â``≤``aGh É`̀ª`̀c
 √Qób  »dÉªLEG  ≠∏Ñe  ™aO  ≈∏Y  ájOÉ©dG
 ICÉaÉμªc  É«æjôëH  GQÉæjO  282^285
 á«dÉªdG  áæ°ù∏d  IQGOE’G  ¢ù∏ée  ≈`̀ dEG
 .2019  ôÑª°ùjO  31  »`̀a  á«¡àæªdG
 áæ°ù∏d  ∂æÑdG  áªcƒM  ôjô≤J  â°ûbÉfh
 .2019  ôÑª°ùjO  31  »`̀a  á«¡àæªdG
 AÉ°†YCG  áeP  AGô`̀HEG  á«©ªédG  âÑ∏Wh
 ≥∏©àj  É`̀e  π`̀ c  ø`̀Y  IQGOE’G  ¢ù∏ée
 á`̀«`̀dÉ`̀ª`̀dG á`̀æ`̀°`̀ù`̀dG ø``̀Y º`̀¡`̀JÉ`̀aô`̀°`̀ü`̀à`̀H
 .2019  ôÑª°ùjO  31  »`̀a  á«¡àæªdG
 ø«ª°†æªdG  áeÉ©dG  á«©ªédG  â¨∏HCGh
 ¿É`̀L  ó`̀«`̀°`̀ù`̀dG  :ø``̀e  π``̀c  ø««©àH  É`̀¡`̀d

 ô°SÉj  ó«°ùdGh  ó```fGQhO  ±ƒà°ùjôc
 »éMƒH  á``̀fGO  Ió`̀«`̀°`̀ù`̀dGh  »Øjô°ûdG
 ¢ù∏ée  »`̀a  GOó``L  AÉ`̀°`̀†`̀YCG  º¡àØ°üH
 ∂æH  PGƒëà°SG  ÖÑ°ùH  ∂æÑdG  IQGOEG
 á«aÉ°VEG º¡°SCG ≈∏Y »æWƒdG øjôëÑdG
 ,∂æÑdG  º`̀¡`̀°`̀SCG  ø`̀e  %49^75  ∫OÉ`̀©`̀J
 IOÉjR  ≈∏Y  áeÉ©dG  á«©ªédG  â≤aGhh
 9 øe ∂æÑdG IQGOEG ¢ù∏ée AÉ°†YCG OóY
 ácô°T ø««©J IOÉYEGh ,AÉ°†YCG 10 ≈dEG
 ΩÉ©d  ø««LQÉN  ø«≤bóªc  KPMG
 IQGOE’G  ¢ù∏ée  ¢`̀†`̀jƒ`̀Ø`̀Jh  2020

.º¡HÉ©JCG ójóëàH
 á°ûbÉæªd  ∫É≤àf’G  º`̀J  ∂`̀dP  ó©H
 ô«Z  áeÉ©dG  á«©ªédG  ∫ÉªYCG  ∫hó`̀L
 ≈∏Y  ábOÉ°üªdG  âªJ  å«M  ,ájOÉ©dG
 ô«Z áeÉ©dG á«©ªédG ´ÉªàLG ô°†ëe
 2017 áæ°ùd 24 ºbQ ≥HÉ°ùdG ájOÉ©dG
 Égó©H .2018 ¢SQÉe 28 »a ó≤©æªdG
 ∫ƒ°üëdG  •ô`̀ °`̀ T)  á`̀≤`̀aGƒ`̀ª`̀dG  â`̀ª`̀J
 (á`̀«`̀HÉ`̀bô`̀dG äÉ`̀¡`̀é`̀dG á`̀≤`̀ aGƒ`̀e ≈`̀∏`̀Y
 ΩÉ¶ædGh  ¢ù«°SCÉàdG  ó≤Y  πjó©J  ≈∏Y
 äÓjó©àdG  ≥``̀ah  ∂æÑ∏d  »`̀°`̀SÉ`̀°`̀SC’G
 äÉcô°ûdG  ¿ƒfÉb  ≈∏Y  â`̀∏`̀NOCG  »àdG
 äGƒæ°ùdG  »a  2001  ΩÉ©d  ájQÉéàdG
 óYGƒb ≥ahh 2018h 2015 ,2014
 ó∏ée)  …õcôªdG  øjôëÑdG  ±ô°üe
 øe IQOÉ`̀ °`̀ü`̀dG  äGQGô``̀≤``̀ dGh (2 º``̀bQ
 ΩÉY »a ∂æÑ∏d á«Yô°ûdG áHÉbôdG áÄ«g
 ¢ù«°SCÉàdG  ó≤Y  èeód  ∂``dPh  2019
 »a QOÉ`̀ °`̀ü`̀ dG »`̀ °`̀SÉ`̀ °`̀SC’G ΩÉ`̀¶`̀ æ`̀ dGh

 äÓ`̀jó`̀©`̀à`̀dG  ™«ªL  ™`̀e  2004  ΩÉ``̀Y
 2004  ΩÉ`̀Y  òæe  ¬«∏Y  â`̀∏`̀NOCG  »àdG
 ≈∏Y  ∫ƒ°üëdG  •ô°ûH  ¬îjQÉJ  ≈àM
 ,…õcôªdG  øjôëÑdG  ±ô°üe  á≤aGƒe
 ¢ù«FQ  áeÉ©dG  á«©ªédG  âdƒN  Éªc
 ¬°VƒØj  ø``̀e  hCG  IQGOE’G  ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀e
 äGAGô``LE’G  ™«ªL  PÉîJG  á«MÓ°üH
 ò«Øæàd  áeRÓdG  á«ª°SôdGh  á«fƒfÉ≤dG
 ΩÉ¶ædGh  ¢ù«°SCÉàdG  ó≤Y  πjó©J  QGôb

.∂æÑ∏d »°SÉ°SC’G
 ¬LƒJ  ø«YÉªàL’G  ΩÉàN  »`̀ah
 ôμ°ûdÉH hôîa ¬∏dGóÑY ΩÉ°üY QƒàcódG
 ÖMÉ°U  Iô°†M  ΩÉ≤e  ≈dEG  ¿Éæàe’Gh
 ∫BG  ≈°ù«Y  ø`̀H  óªM  ∂∏ªdG  ádÓédG
 ,ióØªdG  øjôëÑdG  áμ∏ªe  ∂∏e  áØ«∏N
 ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  ≈dEGh
 ¢ù«FQ  áØ«∏N  ∫BG  ¿Éª∏°S  øH  áØ«∏N
 ÖMÉ°U  ≈````̀dEGh  ,ô`̀ bƒ`̀ª`̀ dG  AGQRƒ`````̀dG
 óªM øH ¿Éª∏°S ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG
 ÖFÉf  ø`̀«`̀eC’G  ó¡©dG  »`̀dh  áØ«∏N  ∫BG
 ¢ù«Fôd  ∫hC’G  ÖFÉædG  ≈∏YC’G  óFÉ≤dG
 º`̀¡`̀JOÉ`̀«`̀b ≈`̀∏`̀Y ,AGQRƒ```````̀dG ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀e
 ≈æKCG Éªc ,ôªà°ùªdG º¡ªYOh áª«μëdG
 AÉ°†YCG á∏«°†ØdG ÜÉë°UCG Oƒ¡L ≈∏Y
 Ωó`̀≤`̀Jh ,á`̀«`̀Yô`̀°`̀û`̀dG á``HÉ``bô``dG á`̀Ä`̀«`̀g
 ø«ªgÉ°ùªdG  äGô°†M  ≈`̀ dEG  ôμ°ûdÉH
 ≈dEGh  ,º¡à≤Kh  º¡ªYO  ≈∏Y  øFÉHõdGh
 IQGOE’Gh  IQGOE’G  ¢ù∏ée  AÉ`̀°`̀†`̀YCG
 ≈∏Y  ø«ØXƒªdGh  ∂æÑ∏d  ájò«ØæàdG

.º¡∏ªY »a º¡«fÉØJh ºgóL

.hôîa ΩÉ°üY .O |

 ¿Éª¶æJ z∑QÉ``e ø«a{h zá«μjôeC’G IQÉ``éàdG á``aôZ{
zAÓª©dG ™e π°UGƒàdG á«Ø«c{ ¿Gƒæ©H É«°VGôàaG ≈≤à∏e

 ¢SÉÑY ∫Gƒf :âÑàc
 ∑QÉe ø«a ácô°Th á«μjôeC’G IQÉéàdG áaôZ âª¶f
 ô°TÉÑe åH »a »°VGôàa’G ≈≤à∏ªdG ¢ùeG ø°û«μfƒ«eƒc
 ä’É°üJG{  ¿Gƒ`̀æ`̀Y  âëJ  Webinar  á°üæe  ôÑY
 ™e  π°UGƒàdG  á«Ø«c  :ó`̀jó`̀é`̀dG  ™°VƒdG  »`̀a  ∫É`̀ª`̀YC’G
 ôgÉW  AGô``̀gR  ø`̀e  π`̀c  É¡à°ûbÉf  zAÉ`̀cô`̀°`̀û`̀dGh  AÓª©dG
 ¢ùæ°û«μfƒ«eƒc  ∑QÉ`̀e  ø«a  ácô°ûd  …ò«ØæàdG  ôjóªdG
 ø«a  ácô°ûd  …ò«ØæàdG  ôjóªdG  ¢û«fGO  ≈∏«dh  øjôëÑdG
 ÉcQÉ°ûe  250  Qƒ°†ëHh  ¿óæd  ¢ùæ°û«μfƒ«eƒc  ∑QÉe
 êQÉNh πNGO øe á«μjôeC’G IQÉéàdG áaôZ AÉ°†YCG øe

.á«∏ëªdG ∑ƒæÑdG ¢†©H øeh øjôëÑdG
 ø«a ácô°ûd …ò«ØæàdG ôjóªdG ôgÉW AGôgR ∫ƒ≤Jh
 ∞°ûc  ≈≤à∏ªdG  ¿EG{  :øjôëÑdG  ¢ùæ°û«μfƒ«eƒc  ∑QÉe
 ¿CGh  ,øFÉHõdGh  AÉcô°ûdGh  AÓª©dG  ™e  π°UGƒàdG  øY
 ∞bƒàJ  ’CG  Öéj  á«∏ª©dG  IÉ«ëdGh  É¡JÉ«dÉ©ah  IÉ«ëdG
 ,™°VƒdG  ™e  º∏bCÉàdG  Öéjh  áëFÉL  hCG  ±ôX  …CG  ™e

 äÉ«≤à∏ªdG πãe IOƒLƒªdG äÉ«HÉéjE’G øe IOÉØà°S’Gh
 ÖÑ°ùH Iô«NC’G IôàØdG »a äô°ûàfG »àdGh á«°VGôàa’G
 äÉbhC’G ™«ªL »a É¡≤«Ñ£J ≈∏Y πª©dG Öéjh ,ÉfhQƒc
 AÉ≤àd’ á°Uôa í«àJh ∫ÉªdGh ó¡édGh âbƒdG ôaƒJ É¡fC’
 hCG  π`̀NGO  øe  AGƒ°S  ø«cQÉ°ûªdG  øe  øμªe  Oó`̀Y  ôÑcCG
 IOÉØà°SÓd ∫ÉéªdG íàa ≈dEG áaÉ°VE’ÉH ,øjôëÑdG êQÉN
 ¿C’) áë«ë°üdG á≤jô£dÉH IOƒLƒªdG É«LƒdƒæμàdG øe

.(´GôàN’G ΩCG áLÉëdG
 äÉcô°û∏d  á°Uôa  á`̀eRC’G  √òg  ¿CG  AGô`̀gR  âØ°ûch
 É¡d  äô`̀ah  áeƒμëdG  ¿CG  á°UÉNh  ´Gó`̀HEÓ`̀d  Iô«¨°üdG
 Ωƒ`̀°`̀SQh  ø«ØXƒªdG  Ö``̀JGhQ  ™`̀aO  ∫Ó`̀N  ø`̀e  ¢UôØdG
 õ«côàdG äÉcô°ûdG ≈∏Y Öéj »dÉàdÉHh AÉªdGh AÉHô¡μdG
 ¿CG  á°UÉNh  É¡à«LÉàfEG  IOÉ`̀jRh  É¡éeGôH  ôjƒ£J  ≈∏Y
 ΩGóîà°SÉH ™«ªé∏d IójóY ä’Éée âëàa ÉfhQƒc áeRCG
 ¥hóæ°üdG  êQÉ`̀N  ô«μØàdG  Öéj  ∂dòd  É«LƒdƒæμàdG
 ∫É°üJGh  áë°VGh  á«é«JGôà°SG  äÉcô°û∏d  ¿ƒ`̀μ`̀jh

.ø««eÓYE’G ™e í°VGh

 kÉ«°VGôàaG  kÉYÉªàLG  (á«aô°üªdG  á«Hô©dG  á°ù°SDƒªdG)  ABC  ∂æH  ó≤Y
 2020  πjôHEG  19  ¢ùeCG  ájOÉ©dG  áeÉ©dG  ¬à«©ªéd  á«fhôàμdE’G  äGƒæ≤dG  ôÑY
 ôbCG  óbh  .ô«ÑμdG  ôªY  ≥jó°üdG  ó«°ùdG  ∂æÑdG  IQGOEG  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  á°SÉFôH
.´ÉªàL’G »a É¡«∏Y âjƒ°üàdG ºJ »àdG ∫ÉªYC’G ∫hóL OƒæH πc ¿ƒªgÉ°ùªdG

 äÉjóëàdG øe ºZôdÉH 2019 ΩÉY Éæ«àe AGOCG ≥≤M ób ABC ∂æH ¿Éch
 kÉjƒb  Gƒªf  πé°S  ó≤a  .»ªdÉ©dG  OÉ°üàb’G  DƒWÉÑJh  ¥Gƒ°SC’G  É¡Jó¡°T  »àdG
 á«°ù«FôdG  ¬dÉªYCG  ó«©°U  ≈∏Y  π«¨°ûàdG  äGOGô``̀jG  »dÉªLEG  »a  %6  áÑ°ùæH
 »aÉ°U  ∂dòd  áé«àf  ™LGôJ  å«M  ,∫ó©e  ¢SÉ°SCG  ≈∏Y  %4  áÑ°ùæHh  áØ∏àîªdG
 ≈∏Y  %2  áÑ°ùæH  ™ØJQG  ¬`̀fCG  ’EG  ,%4  áÑ°ùæH  á«°ù«FôdG  ∫ÉªYC’G  øe  ìÉ`̀HQC’G
 â¨∏H  å«M  ,É¡àfÉàe  ≈∏Y  ∂æÑ∏d  áeÉ©dG  á«fGõ«ªdG  â¶aÉMh  .∫ó©e  ¢SÉ°SCG
 ádƒ«°ùdG äÉjƒà°ùe â¶aÉM Éª«a ,%16^9 ∫ÉªdG ¢SCGQ øe ≈dhC’G áÄØdG áÑ°ùf

 ádƒ«°ùdG  áÑ°ùf  âfÉch %300 ádƒ«°ùdG  á«£¨J  áÑ°ùf  äRhÉéJh É¡Jƒb  ≈∏Y
.áãdÉãdG ∫RÉH á«bÉØJG äÉÑ∏£àe ≥ah %115 á«aÉ°üdG Iô≤à°ùªdG

 ƒªgÉ°ùe  óªàYG  ,ájOÉ©dG  áeÉ©dG  á«©ªédG  ∫ÉªYCG  ∫hóL  OƒæH  øª°Vh
 31  »a  á«¡àæªdG  á«dÉªdG  áæ°ù∏d  IóMƒªdG  á«dÉªdG  äÉfÉ«ÑdG   ABC  ∂æH
 ìÉHQCG  ≈∏Y  AÉ≤HE’ÉH  IQGOE’G  ¢ù∏ée  á«°UƒJ  QGôbEG  ºJ  Éªc  .2019  ôÑª°ùjO
 ≠∏Ñe πjƒëàH É¡°ü«°üîJh 2019 ôÑª°ùjO  31 »a á«¡àæªdG  á«dÉªdG  áæ°ùdG
 πjƒëJh  »fƒfÉ≤dG  »WÉ«àM’G  ≈dEG  »μjôeCG  Q’hO  ¿ƒ«∏e  19^364^900
 ÜÉ°ùM  ≈dEG  »μjôeCG  Q’hO  ¿ƒ«∏e  174^284^100  ƒgh  »≤ÑàªdG  ó«°UôdG

.IÉ≤ÑªdG ìÉHQC’G
 ™jRƒàH  á≤HÉ°ùdG  ¬à«°UƒJ  Öë°S  ób  ABC  ∂æH  IQGOEG  ¢ù∏ée  ¿Éch
 äGOGó©à°SG á£N øe Aõéc ∂dPh ,áeÉ©dG á«©ªédG ≈dEG  É¡eób »àdG ìÉHQC’G

 á©jô°ùdG  äGQƒ£àdGh  ábƒÑ°ùªdG  ô«Z  äÉjóëàdG  Aƒ°V  »a  á∏eÉ°ûdG  ∂æÑdG
 ™jRƒJ á«ªgCG  Qó≤j IQGOE’G ¢ù∏ée ¿CG  ™eh .19-ó«aƒc »°ûØJ øY áªLÉædG
 AGô`̀LE’G  Gò`̀g  »æÑJ  ¿CG  áeÉ©dG  á«©ªédG  ó≤à©J  ,ø«ªgÉ°ùªdG  ≈∏Y  ìÉ``̀HQC’G
 √òg  »a  áeÉ©dG  á«fGõ«ªdG  Iƒ`̀b  ≈∏Y  ®ÉØëdGh  ¿Éª°†d  …Qhô`̀°`̀V  º«μëdG

.ójó°ûdG ¢Vƒª¨dG É¡Øæàμj »àdG ±hô¶dG
 ≈∏Y  ®ÉØëdÉH  á≤∏©àªdG  ∂æÑdG  Oƒ¡éH  áeÉ©dG  á«©ªédG  âgƒf  ∂dòc
 äGAGôLEG ∂æÑdG òîJG å«M ,ΩÉY πμ°ûH ∫ÉªYC’Gh AÓª©dGh ø«ØXƒªdG áeÓ°S
 .≈`̀fOC’G  óëdG  ≈`̀dEG  19-ó«aƒc  áëFÉL  »°ûØJ  QÉ`̀KBG  π«∏≤àd  ádÉ q©ah  áeQÉ°U
 ’EG  ,áëFÉédG  √òg  ≈∏Y  áÑJôàªdG  á«dÉªdG  QÉKB’G  ójóëJ  ôμÑªdG  øe  ¬fCG  ™eh
 QÉKBG  RhÉéJ ≈∏Y GQOÉbh Éjƒb  ó©oj  ∂æÑ∏d  »dÉª°SCGôdGh »∏jƒªàdG  ™°VƒdG  ¿CG
 á«é«JGôà°S’G ¬JÉ¡LƒJ ≈∏Y õ«côàdG á∏°UGƒe ¬°ùØf âbƒdG »ah áeRC’G √òg

 ∫ÉªYC’G  ôjƒ£Jh  äÉeóîdGh  äÉ«∏ª©dG  áæªbQ  ≈∏Y  ¢UÉîdG  õ«côàdG  ™e
 ôªY ≥jó°üdG ,ABC  ∂æH IQGOEG  ¢ù∏ée ¢ù«FQ ∫Ébh .á∏ªédÉH á«aô°üªdG
 ¢UÉ°üàeG  ™«£à°ùjh  ¬dÉªYCG  êPƒªf  áfÉàªH  ABC  ∂æH  õ«ªàj  :ô«ÑμdG
 Öãc  øY  ´É°VhC’G  áÑbGôe  π°UGƒf  ±ƒ°Sh  .¥ƒ°ùdG  »a  Iô«ÑμdG  •ƒ¨°†dG
 QÉKBG  á¡LGƒªd  OGó©à°S’G ºJCG  ≈∏Y øëfh ,áLÉëdG  Ö°ùëH É¡©e ÜhÉéàdGh
 ΩÉY  ∫Ó`̀N  ájƒb  èFÉàf  Éæ≤≤M  ó≤d  .19-ó«aƒc  áëFÉéd  »ªdÉ©dG  »°ûØàdG
 kÉeó≤J ∂æÑdG ∫ÉªYCG ôjƒ£Jh »é«JGôà°S’G ∫ƒ qëàdG Oƒ¡L äó¡°T Éªc ,2019
 ≈∏Y Ö°üæ«°S ôÑcC’G ÉæeÉªàgG ¿EÉa ,á«dÉëdG á«ªdÉ©dG áeRC’G πX »ah .GRÉàªe
 Qƒ¶æªdG  ¿CG  ™eh .AÓª©dG  ídÉ°üe ≈∏Y ®ÉØëdGh  ø«ØXƒªdG  áeÓ°S  ø«eCÉJ
 øe ôãcCG ¿hó©à°ùeh ¿ƒª qª°üe øëæa ,kÉ°†eÉZ ∫GRÉe 2020 ΩÉ©∏d Ö≤JôªdG

.πÑ≤à°ùªdG É¡∏ªëj »àdG äÉjóëàdG á¡LGƒªd ≈°†e âbh …CG
.ô«ÑμdG ôªY ≥jó°üdG |

á``jOÉ©dG á``eÉ©dG á``«©ªédG »``a ABC ∂``æH »``ªgÉ°ùªd »``°VGôàaG ´É``ªàLG

:ƒfÉc óªëe ódÉN ¬«LƒdG

 RhÉéàd IOÉ«≤dG º``YO »a ácôà°ûe á«dhDƒ°ùe π``ªëàf
ôFÉ°ùîdG πbCÉH ¿É``eC’G qôH ≈dEG ∫ƒ°UƒdGh á``eRC’G

ºdÉ©∏d ÉLPƒªf É``¡∏©L á«eƒμëdG äGQOÉÑª∏d áHÉéà°S’G »``a ≥HÉ°ùJ øe øjôëÑdG √ó``¡°ûJ É``e

.ƒfÉc ódÉN ¬«LƒdG |
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13101010
¿É````jô``dG ≈`Ø`°û`à`°ù`e

»°ü°üîàdG ΩÓ°ù``dG ≈`Ø`°û`à`°ù`e

17495500
17248800 øjôëÑdG ∫ÉjhQ ≈`Ø`°û`à`°ù`e

 ¢``̀Shô``̀«``̀a á`````````̀eRCG
 ó`̀é`̀à`̀°`̀ù`̀ª`̀dG É````̀fhQƒ````̀c
 â∏ªM  (19  ó``̀«``̀aƒ``̀c)
 ø`̀e ô```̀«```̀ã```̀μ```̀dG É```¡```©```e
 á«æjôëÑdG  π`̀FÉ`̀°`̀Sô`̀dG
 ió``̀°``̀U â``````̀b’ »````à````dG
 ¥É£ædG  ¢†jôY  É«ªdÉY
 äÉ`̀eƒ`̀μ`̀M ™`̀«`̀ª`̀L ø``̀e
 É¡Hƒ©°Th  IQƒ`̀ª`̀©`̀ª`̀dG
 ∞∏àîe  »a  IôKÉæàªdG
 ,äGQÉ```̀≤```̀dGh º``̀«``̀dÉ``̀bC’G
 ¿É`̀ °`̀ ù`̀ fE’G  ¿G  É`̀gOÉ`̀ Ø`̀e
 …CG  ¬μ∏ªJ  Ée  ≈∏ZCG  ƒg

 ¢†¨H  ,¬à°†¡f  ìÉàØeh  ¢ù«FôdG  É¡FÉªf  OQƒ`̀e  ƒgh  ,á`̀dhO
 ≈àMh  ¬fƒd  ,¬à«°ùæL  ,¬∏°UCG  ,√ó≤à©e  ,¬àfÉjO  øY  ô¶ædG

 .AGô°†dGh AGô°ùdG »a ¬JófÉ°ùe øe óH ’ Gòdh ,¬°ùæL
 ihCÉe ¿ƒμàd á«eƒμM ¢SQGóe 10 øe ôãcCG AÓNEG IQOÉH
 É k©æeh  ádÉª©dG  øcÉ°ùe  »a  ΩÉMORÓd  É kÑæéJ  IóaGƒdG  ádÉª©∏d
 »a  á«fÉ°ùfE’ÉH  É¡Ø°Uh  øμªj  Ée  πbCG  »g  áëFÉédG  »°ûØàd
 »a  á«eÉ°S  ,á∏«ÑædG  É¡J’ƒdóe  »a  ¿CÉ°ûdG  áª«¶Y  ,ÉgOODƒ°S
 áμ∏ªªdG äÉ«fÉμeEG ºéëH ádhO πØμàJ ¿CG ;áª«MôdG Égó°UÉ≤e
 »a  πHÉ≤e  …CG  ¿hO  ø`̀e  á«ÑæLC’G  ádÉª©dG  AGƒ```jEGh  êÓ©H
 Üô°V  øjô«ãμ∏d  áÑ°ùædÉH  ƒg  á«FÉæãà°S’G  ±hô¶dG  √ò`̀g
 ∫hO á«ÑdÉZ iód  ¬≤«Ñ£J hCG  ¬KhóM π«ëà°ùjh ,∫É«îdG  øe

.ºdÉ©dG
 ádÉª©dG  AGƒ`̀jEG  »a  É k«ªdÉY  ábƒÑ°ùªdG  ô«Z  Iƒ£îdG  √òg
 »a  Q qôμàJ  ød  »àdGh  âëÑdG  »fÉ°ùfE’G  É¡YRGƒH  á«ÑæLC’G
 á«eÉ°S  á«fÉ°ùfEG  iDhQ  ≈∏Y  õμJôJ  ,ºdÉ©dG  ∫ƒM  iôNCG  ∫hO
 áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  øH  óªM  ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U  Iô°†ëd
 ™«ªL ¿É°†àMG »a -√ÉYQh ¬∏dG ¬¶ØM- ióØªdG OÓÑdG πgÉY
 »a ôjƒ£àdGh AÉæÑdG ádOÉ©e »a áª°üH º¡d ¿Éc ÉªdÉW ô°ûÑdG
 Gòg »a ájƒdhCÉc º¡àeÓ°Sh º¡àë°U ≈∏Y ®ÉØëdGh ,áμ∏ªªdG
 õjõ©dG  øWƒdG  Gòg  á°†¡f  »a  QGôªà°SÓd  ¢SÉ°ùëdG  âbƒdG

 .É k©«ªL ÉæHƒ∏b ≈∏Y
 19  ó«aƒc  AÉHh  ¿É`̀HEGh  AÉæKCGh  πÑb  Ée  øjôëÑdG  áμ∏ªe
 É¡à«LPƒªf  »`̀a  πãªdG  Üô°†e  ≈≤Ñà°Sh  ∫Gõ``̀J  ’h  â`̀fÉ`̀c
 hCG  ô¶ædG  ¿hO  øe  ,ájô°ûÑdG  áeóN  »a  É¡JOÉjQh  á«fÉ°ùfE’G
 ,ájô°üæY hCG á«æjO hCG á«Ñgòe äGQÉÑàYG …CG »a ¢ü«ëªàdG
 É«ª«∏bEG  É¡Ñ©c  ƒ∏Y  ™ªLCG  ºdÉ©∏d  iô``̀NC’G  ƒ∏J  Iô`̀e  âÑãàd
 É¡àYÉæb  π°†ØH  ,¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤M  ∫ƒ≤M  áaÉc  »a  É«ªdÉYh
 ¿hO øe á«°SGƒ°S Gƒ≤∏N ô°ûÑdG »æH ™«ªL ¿CG »a á∏°UCÉàªdG

 .¢VôªdÉH hCG ¥ô©dG hCG ¢ùæédÉH ’ º¡æ«H ábôØJ
 ≥£æj A»°T πc ô°üàîJ IQÉÑY ..z™«ªédG ó∏H øjôëÑdG{
 øH  óªM  ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U  Iô°†M  ΩGhó``̀dG  ≈∏Y  É¡H
 -√ÉYQh  ¬∏dG  ¬¶ØM-  ióØªdG  OÓÑdG  πgÉY  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y
 Üƒ∏≤dG  ∂∏e øY ¬aô©f  …òdG  »fÉ°ùfE’G  ≥ª©dG  ióe ¢ùμ©àd
 É kbÓ£fG  É¡àeôH  ádhódG  πªY  ¢SGôÑf  πμ°ûàdh  ,™«ªédG  ÜCGh
 ájôëdGh  »ª∏°ùdG  ¢ûjÉ©àdGh  íeÉ°ùàdGh  ádGó©dG  º«b  øe
 …C’ áæ«¨°†dG hCG ôaÉæàdG ∫Éμ°TCG øe πμ°T øY G kó«©H ,á«æjódG

.ácQÉÑªdG ¢VQC’G √òg ≈∏Y ¢û«©j …ô°ûH ¥ƒ∏îe
 ≥jôØH  É keƒYóe  ,ióØªdG  OÓÑdG  πgÉ©d  ¥ÉqÑ°ùdG  ôμØdG
 πLCG  øe  ô«îdG  π©Ød  áÑëªdG  á«æWƒdG  äGAÉØμdGh  øjôëÑdG
 Iôe áμ∏ªªdG π©éj ,ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒªdGh øWƒdG áë∏°üe
 á∏eÉ©ªdGh  á«fÉ°ùfE’G  ádGó©dG  øY  åëÑj  øe  πc  á∏Ñb  iôNCG
 ΩÓ°ùH  ¢ûjÉ©àdGh  íeÉ°ùàdG  ¬«a  íÑ°UCG  øeR  »a  ,áæ°ùëdG

 .IQOÉf á∏ªY ΩÉFhh
 ,GPƒ``H  ,GOƒ`̀¡`̀ j  ,ø««ë«°ùe  ,ø«ª∏°ùe  ¿ƒ`̀μ`̀f  ¿CG  πÑb
 QÉªYEÓd  Éæ≤∏N  Éæg  øëf  -âÄ°T  áfÉjO  …CG  º°S-  É°Shóæg
 É k©e  Éfó°VÉ©Jh  áeÉàb  áæeRC’G  ôãcCG  »a  ÉæØJÉμàHh  ,AÉæÑdGh
 ∫Éãàe’Gh  áª«μëdG  ÉæJOÉ«b  ∞∏N  ±ƒ`̀bƒ`̀dGh  ,Ió``MGh  G kó`̀j
 ≥æY  øe  êhôîdG  ÉfQhó≤ªH  ¿ƒμ«°S  ,áæ«°UôdG  Égô«HGóàd
 .ôjó≤dG »∏©dG áÄ«°ûªH πLÉ©dG Öjô≤dG »a áëFÉédG áLÉLR

»ª∏°ùdG ¢ûjÉ©à∏d »ŸÉ©dG óªM ∂∏ŸG õcôe

 ÉHCGh √ÉYQh ¬¶ØM ∂∏ªdG ádÓL ÉæJOÉ«b ßØëj ¿CÉH ¬∏dG ƒYóf ,º©f
 »dh ≈°ù«Y ÉHCGh √ÉØ°Th ¬JOƒY ≈∏Y ¬∏d óªëdGh √É£N ¬∏dG Oó°S »∏Y

.√É°ûªeh ¬«©°S »a ¬∏dG ∑QÉHh ÉfhQƒμd ∑ôëJ Éfó¡Y
 øªMôdG äƒ«H íàØJh á«æ°ùdG ±ÉbhC’G ßØëj ¿CÉH ¬∏dG ƒYóf ,º©f

.á«©«Ñ£dG IÉ«ëdG ™LôJh É¡«a IÓ°Uh á≤∏©ªdG ìGhQC’G É¡«dG Oƒ©Jh
 ø«°Vôªe  øe  áªMôdG  áμFÓe  ¬∏dG  ßØëj  ¿CÉ`̀H  ¬∏dG  ƒYóf  ,º©f
 ¬fÉëÑ°S ¬∏dG óæYh º¡d Éfôjó≤Jh ÉæÑM ø«jôμ°ùY hG ø««fóe AÉÑWGh

.AGõédG ô«N
 á«æWƒdG  ΩÓ`̀bC’G  ÜÉë°UCGh  ΩÓ`̀YE’G  ßØëj  ¿CÉH  ¬∏dG  ƒYóf  ,º©f
 øªd Ö∏≤dG øe Gôμ°ûa ,á≤«≤ëdGh ôÑîdG π≤f »a á∏«°UC’G äGô«eÉμdGh

.øjôëÑdG øY ™aGO
 ô°ùdG  »a  ¿ƒ∏ª©j  øªd  ÜÉ`̀«`̀WC’Gh  OhQƒ``dG  øe  É¡«a  á«ëJ  ∞`̀dCG

.AÉ£©dGh ∫òÑdÉH AÉØîdGh

 ÉgOODƒ°S êhCG »a øjôëÑdG
z19-ó«aƒc{ π°†ØH »fÉ°ùfE’G

ßØëj ¿CG ÉfDhÉYO
ÉæJOÉ«b ≈dÉ©Jh ¬fÉëÑ°S ˆG 

 ÒŸG Ú°ùM á«ª°S

∂dÉeƒHCG

 øY õ«cQÉe É«KQÉZ π«jôHÉZ »ÑeƒdƒμdG ÖJÉμdGh »FGhôdG ∫ƒ≤j
 πc  »a  ÖëdG  Gòg  ¿EG{  :zGô«dƒμdG  øeR  »a  ÖëdG{  Iô«¡°ûdG  ¬àjGhQ
 GPEG .zäƒªdG øe ÜôàbG Éª∏c áaÉãc óà°ûj ¬æμdh ,¿Éμe πc »ah ¿ÉeR
 ´hQCG É¡dÓN øe Éæd »μë«d ¬àjGhQ ô«£°ùJ »a ´óHCG ób õ«cQÉe ¿Éc
 øeR »a áªë∏e ´hQCG ô£°ùf øëæa ,Gô«dƒμdG øeR »a ÖëdG ¢ü°üb
 ∫ƒM ±ÉØàd’G  ¿EG  ,Ö©°ûdGh óFÉ≤dG  ø«H ºMÓàdG  ∫ÓN øe ÉfhQƒμdG
 ≈ahCGh øeÉ°†J iƒbCG  ƒg ,¬JÉ¡«LƒàH πª©dGh ,øjôëÑdG  ≥jôa óFÉb
 ,äÉ``̀eRC’G  ô£NC’  …ó°üàdG  É¡H  Éæ©£à°SG  Iƒ`̀b  ºMÓàdG  Gò¡a  ,Ö`̀M
 Gô kμ°T .É¡«∏Y ¬∏dG  óªëf áª©f »a øëf ,äÉjóëàdG  Ö©°UCG  á¡LGƒeh
 ™ªéJ  ¿CG  áμæMh  áªμëH  âYÉ£à°SG  »àdG  IOÉ«≤dG  ,áª«μëdG  ÉæJOÉ«b
 ,òØæJh  §£îdG  ™°†J  ¿CGh  ,øWƒdG  ÖM  á∏¶e  âëJ  øWƒdG  ±É«WCG
 ∞∏àîe  »£îJh  äÉ``̀eRC’G  IQGOEG  á«Ø«c  »a  É`̀°`̀ShQO  Éæà£YCG  IOÉ«b
 áeó≤àªdG  ∫hódG  øe  ójó©dG  πÑb  øe  IOÉ°TEÉH  â«¶M  IOÉ«b  ,äGôã©dG

.á°ShQóªdG É¡££Nh ,ábƒÑ°ùªdG É¡JGƒ£îH
:äÉØbh

 ¬∏é°ù«°S  ∂Øbƒeh  áæëe  ΩÉ``̀eCG  Ωƒ`̀«`̀dG  â`̀fCG  ôLÉàdG  …õ`̀jõ`̀Y  -
 ¿CG  ÉeEGh ,º¡©e øeÉ°†àJh ó«H G kój Ö©°ûdG ™e ¿ƒμJ ¿CG  ÉeEG  ,ïjQÉàdG

.Éîa øμJ ’h É kfƒY øμa ,º¡JôcGP øe ≈°ùæoJ ’h ,GQƒØæe ≈≤ÑJ
 ∂ÑMh ∑AÉªàfGh ∂à«æWhh ∂JGQób âÑKCG ó≤d ´ƒ£àªdG …õjõY -
 »a  áaô°ûªdG  ∂ØbGƒe  øjôëÑdG  ≈°ùæJ  ød  ,¬d  AÉaƒdGh  øWƒdG  Gò¡d

.ÉfhQƒc áëFÉL á¡LGƒe
 ∂∏e ádÓédG ÖMÉ°U ÜÉ£îH ±ô°ûdG â∏f ó≤d ÖdÉ£dG …õjõY -
 …CÉa ,ΩƒMQ óFÉbh ¿ƒæM ÜCG øe á©HÉf äÉª∏c ≈dEG â©ªà°SG ,Üƒ∏≤dG
 ∂«∏Y  Éªa  ,G kó`̀YGh  ÓÑ≤à°ùe  ∂d  âª°SQ  äÉª∏c  !?ó©H  ô¶àæJ  ™«é°ûJ
 ,ô«°ùªdG  π°UGƒJh ,∑Oƒ¡éªH »≤JôJh ,∑OƒLh âÑãàd  IôHÉãªdG  ’EG

.ô«°ùJ ÉfóFÉb ≈£N ≈∏Yh

 ,™ªLCG  ºdÉ©dG  É¡H  ôªjh  É¡H  ôªf  á``̀eRCG
 ≈à°ûH  É`̀gQGô`̀°`̀VCG  ø`̀e  óë∏d  ™«ªédG  ´QÉ°ùJ
 ¿ó©ªdG É¡dÓN øe âØ°ûc áeRC’G √òg ,¥ô£dG
 ∞JÉμJ  å«M  ,»æjôëÑdG  Ö©°û∏d  π`̀«`̀°`̀UC’G
 »°†ªJ  øjôëÑdG  ¿CG  ,ºdÉ©∏d  GƒàÑã«d  ,™«ªédG
 ,äÉÑãH  »°†ªJ  øjôëÑdG  áμ∏ªe  º©f  ..äÉÑãH
 º«μëdG  ÉgóFÉb  π`̀X  »`̀a  ÜÉ©°üdG  ≈£îàJh

.Ió«°TôdG É¡JOÉ«bh
 øe  øjôëÑdG  ¬Jó¡°T  Ée  Rô`̀HCG  øe  π©dh
 ô«N  Éæ«a  á∏ª nM  ,ó°VÉ©àdGh  ∞JÉμàdG  ôgÉ¶e
 óªM  ø`̀H  ô°UÉf  ï«°ûdG  ƒª°S  É¡≤∏WCG  »`̀à`̀dG
 ,»æjôëÑdG  »μ∏ªdG  ¢SôëdG  óFÉb  áØ«∏N  ∫BG
 ¢ù∏éªdG  ¢ù«FQh  ,»æWƒdG  ø`̀eC’G  QÉ°ûà°ùe
 á«ÑªdhC’G áæé∏dGh á°VÉjôdGh ÜÉÑ°û∏d ≈∏YC’G
 øe  É¡«a  ΩÉ`̀b  »àdG  á∏ªëdG  √ò`̀g  ,á«æjôëÑdG
 QÉæjO  ¿ƒ«∏e  ≠∏ÑªH  ´ôÑàdÉH  øjôëÑdG  π`̀LCG
 á«æWƒdGh  á«fÉ°ùfE’G  Oƒ¡édG  ºYód  »æjôëH
 ôª°ûa ,19-ó«aƒc ÉfhQƒc ¢Shô«Ød …ó°üà∏d
 ,ºgóYGƒ°S  ø`̀Y  ¿ƒª«≤ªdGh  ¿ƒ«æjôëÑdG
 ï«°ûH Iƒ°SCG ,ºgQƒ¡X ≈∏Y øjôëÑdG Gƒ∏ªë«d
 »dÉ¨dG  ºjó≤àd  ™«ªédG  ´QÉ`̀°`̀ù`̀Jh  ,ÜÉÑ°ûdG
 äÉcô°Th  OGô``̀aCG  ø`̀e  ø`̀Wƒ`̀dG  Gò¡d  ¢ù«ØædGh
 ójó©dGh äGQGRhh õcGôeh äÉ«©ªLh ∑ƒæHh
 OGƒ`̀eh á`̀jOÉ`̀e  ≠dÉÑªH  ,äÉ`̀¡`̀é`̀dG  ø`̀e  ó`̀jó`̀©`̀dG
 âYÉ£à°SG  »àdG  á∏ªëdG  √òg ,á«æ«Yh á«FGòZ
 ,»æjôëH QÉæjO ¿ƒ«∏e 30 øe ôãcCG ™ªéJ ¿CG
 πªëj …òdG ,áÑ©°üdG ΩÉ¡ªdG πLQ øe â≤∏£fG
 ,Iõ«ªàe  áª«μM  á«∏Ñ≤à°ùe  á«HÉÑ°T  á``̀jDhQ
 ¬æY  É`̀°`̀SÉ`̀Ñ`̀à`̀bGh  ..∫hó````̀dG  QÉ`̀Ñ`̀c  É¡«a  ¢`̀ù`̀aÉ`̀f
 »g ióØªdG ∂∏ªdG ádÓL äGQOÉÑe ¿EG :√ƒª°S
 …òdG ƒgh ’ ∞«ch ..ô«N Éæ«a á∏ªM ¢SÉ°SCG
 áeRC’G  √òg  AÉæKCG  ¬Ñ∏b  »a  øjôëÑdG  ø°†àMG

.ôWÉîªdG É¡æY CGQó«d
 ô``KC’G  É¡d  ¿É``c  ÜÉÑ°ûdG  ï«°T  áª∏c  ¿EG
 ,áμ∏ªªdG  √òg  »æWÉb  ™«ªL  Üƒ∏b  »a  ô«ÑμdG
 ±ô°ûdG Éæd ..øjôëH Éj ∂«Ñdh áYÉWh É©ª°ùa
 ≈∏Y  É¡∏ªëfh  Éæfƒ«Y  »a  øjôëÑdG  ™°†f  ¿CG

.ÉæaÉàcCG

 øjôëÑdG ..ÉfhQƒc øeR »a
 áªë∏e ´hQCG ô£°ùJ

∞«£∏dGóÑY Ò¡°S .O

óªMƒH Éj ô«îdG πc ∂«ah ô«îdG Éæ«a

 ≈dEG ¢†jôe ™e ¬LƒàdG øe ¢UÉæe óLG ºd ,á«fÉ°ùfG ÜÉÑ°SC’
 πeÉc ¢V nƒ pY äƒdQÉ°T IQƒàcódG á∏HÉ≤ªd »°ùØædG Ö£dG ≈Ø°ûà°ùe
 »°ùØædG Ö£dG ≈Ø°ûà°ùe ¢ù«FQh »°ùØædG Ö£dG ∫hCG …QÉ°ûà°SG
 ¿EG{ :¢SGôëdG óMCG ∫Éb ≈Ø°ûà°ùªdG â∏NO ¿G Ée ,áë°üdG IQGRƒH
 ,á∏«ëà°ùªdG QƒeC’G øe ≥Ñ°ùe óYƒe ¿hO øe IQƒàcódG á∏HÉ≤e

.z»d ôe’G ∑ôJGh É¡Ñàμe ≈∏Y »æqdO ∂«∏Y ’ ¬d â∏b
 kIQƒ`̀à`̀có`̀dG  »`̀d  â`̀MÉ`̀JG  ÉeóæY  kIô`̀«`̀Ñ`̀c  »à°ûgO  â`̀fÉ`̀c  º`̀ch
 ó≤d É¡æY ¢SQÉëdG ¬dÉb Éªd IôjÉ¨e IQƒ°üHh ,É¡à∏HÉ≤ªd á°UôØdG
 »ãjóM ∫ÓN âØ°ûàcG ,QÉbƒdGh áaÉ£∏dG ájÉZ » ka IQƒàcódG âfÉc
 øe  Iô«Ñc  áLQO  ≈∏Y  É¡fCG  áÑ«¡ªdG  áé°VÉædG  áfÉ°ùfE’G  ∂∏J  ™e
 É¡àfÉμe ºZQ É¡aƒ«°V ≈dEG  AÉ¨°U’G ø°ùMh ™°VGƒàdGh áaÉ£∏dG
 ™e »ãjóM ∫ÓN »d í°†JG .á∏«≤ãdG á«Ø«XƒdG É¡eÉ¡eh ábƒeôªdG
 ,Ö°SÉæªdG k¿ÉμªdG »a Ö°SÉæªdG ¿É°ùfE’G É¡fCG äƒdQÉ°T IQƒàcódG
 πc ≈∏ëàj ¿CG Öéj á©FGôdG äÉØ°üdG √ò¡H :»°ùØf »a â∏b É¡àbh
 πãªH  áë°üdG  IQGRƒd  ÉÄ«æ¡a  ,Óa  ’EGh  ¬àª¡e  AGOG  »a  ∫hDƒ°ùe

.ø«°ü∏îªdG ø«dhDƒ°ùªdG øe IDƒØμdGh áÑ«£dG êPÉªædG √òg

 ¿ƒμj á∏«ªédG äÉØ°üdG √ò¡H
 Óa ’EGh ..∫hDƒ°ùªdG

 …QÉ°üfC’G óª óªMCG

 GRQÉ```̀H  GQhO  ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀ dG  á`̀μ`̀∏`̀ª`̀ª`̀d  ¿G
 …ô«îdGh  »fÉ°ùfE’G  ÖfÉédG  »a  Éë°VGhh
 .ôeC’G ∂dP ≈∏Y ó¡°ûj Éæe ójó©dÉa .´ƒ£àdGh
 ºd ¿G ∞∏ªdG Gò¡H áμ∏ªªdG õ«ªàà°S πg øμdh
 πμH ºYódG ¿G ∂°T ÓH ?…ƒb ºYO ∑Éæg øμj
 ≈∏Y  RÉ`̀é`̀fEG  …C’  É vª¡e  GQhO  Ö©∏j  ¬`̀YGƒ`̀fCG
 ΩCG  É«∏ëe ΩCG  É«°üî°T  ¿Éc  ¿G  ¢`̀VQC’G  ¬Lh
 ºYódG  ∫ƒ`̀M  äÉ¶ëd  òæe  âdAÉ°ùJ  .É«ªdÉY
 .øjôëÑdG  áμ∏ªe  ¬`̀H  õ«ªàJ  …ò``̀dG  …ƒ`̀≤`̀dG

...ÜGƒédÉH ºμ«JBÉ°Sh
 â≤JQG  …òdG  …ƒæ©ªdGh  …OÉªdG  ºYódG
 ¢üdÉNh »eÉ°S ºYO ƒg øjôëÑdG áμ∏ªe ¬H
 áYÉé°ûdÉH  A»∏e  ºYOh  á«μ∏ªdG  »fÉ©e  πμH
 ºYO  ∫ƒM  É©«ªL  √ÉæjCGQ  Ée  Gògh  .™aGódGh
 óªM  ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U  Iô°†M  …ó«°S
 ióØªdG  OÓÑdG  πgÉY  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  øH
 ∫hC’G ºYGódG ôÑà©j …òdG √ÉYQh ¬∏dG ¬¶ØM
 ádÓéd  ¿G  .»`̀fÉ`̀°`̀ù`̀fE’Gh  …ô«îdG  ÖfÉé∏d
 ¿ƒæëdG  ¬Ñ∏b  »a  ™Ñæj  É«fÉ°ùfEG  É q°ùM  ∂∏ªdG
 πc  »a  ô«îdG  óe  ≈∏Y  äOƒ©J  …ójCG  ∂∏ªjh
 ¬àdÓL  ΩÉ`̀b  ób  .´ƒ£àdGh  AÉ£©dG  äGOôØe
 ™bGh ≈dEG ôYÉ°ûªdG ∂∏J πjƒëàH -¬∏dG √ÉYQ-
 ’CG ôYÉ°ûªdG ∂∏J ø«H óLGƒàfh É©«ªL ¬°û«©f
 ájô«îdG  á°ù°SDƒªdG  ¢ù«°SCÉJ  »a  ¬ªYO  ƒgh
 óæ°ùdGh ¿ƒ©dG ºjó≤àH äõ«ªJ »àdGh á«μ∏ªdG

.áØbƒdG ∂∏àd êÉàMG ¢üî°T πμd

 äGƒæ°ùdGh ΩÉjC’Gh ≥FÉbódG Qhôe ™eh
 »a  ¢`̀UÓ`̀NE’Gh  OÉ¡àL’Gh  ºYódÉH  áÄ«∏ªdG
 .á°ù°SDƒªdG É¡«dEG ±ó¡J »àdG ä’ÉëdG ájÉYQ
 IõFÉL  á«μ∏ªdG  ájô«îdG  á°ù°SDƒªdG  íæe  ºJ
 É¡ªjó≤J  ºJ  á«HôY  ájô«N  á°ù°SDƒe  π°†aCG
 ∂dPh Üô©dG  øjõéæª∏d  »dhódG  OÉëJ’G  øe
 .á≤«≤°ûdG  á`̀«`̀Hô`̀©`̀dG  ô°üe  á`̀jQƒ`̀¡`̀ª`̀L  »`̀a
 ∞∏e ≈```̀dEG ∞`̀°`̀†`̀j º``d ó`̀jó`̀L RÉ``̀é``̀fEG ∂`̀ dò`̀a
 ïjQÉJ  ≈`̀ dEG  ÉªfEG  Ö°ùëa  á«μ∏ªdG  ájô«îdG
 …ô«îdG  πª©dÉH  É¡eÉªàgGh øjôëÑdG  áμ∏ªe

.»fÉ°ùfE’Gh
 á«μ∏ªdG ájô«îdG ΩÉàjCG  øY Óãªe Ωó≤JCG
 ΩÉ≤e  ≈``̀dEG  äÉμjôÑàdGh  »fÉ¡àdG  ¢üdÉîH
 óªM  ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U  Iô°†M  …ó«°S
 ióØªdG  OÓÑdG  πgÉY  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  øH
 ƒª°S  ≈``dEGh  ,á°ù°SDƒª∏d  …ôîØdG  ¢ù«FôdG

 ¢ù«FQ  áØ«∏N  ∫BG  óªM  ø`̀H  ô°UÉf  ï«°ûdG
 IOÉ©°S  ≈``̀ dEGh  ,á°ù°SDƒªdG  AÉ`̀æ`̀eCG  ¢ù∏ée
 ΩÉ`̀©`̀dG  ø``«``eC’G  ó«°ùdG  ≈Ø£°üe  Qƒ`̀à`̀có`̀dG
 .É©«ªL  º`̀gÉ`̀YQh  ¬∏dG  º¡¶ØM  ,á°ù°SDƒª∏d
 ™«ªéd  âeób  »àdG  É«∏©dG  äÉ¡«Lƒà∏d  ∂dPh
 ºdÉ©dG  ó¡°û«d  á°ù°SDƒªdG  »a  πª©dG  ≥jôa
 äRÉàeG ájô«îdG á°ù°SDƒªdG ¿G ¬∏ªcCÉH Ωƒ«dG
 ø«ØXƒªdG πÑb øe äÉbÉ£dGh É¡JÉª°üH πμH

.IOƒLƒªdG
 IQGó```̀L ø``̀Y á`̀°`̀ù`̀°`̀SDƒ`̀ª`̀dG ≥`̀ë`̀à`̀°`̀ù`̀Jh
 á°ù°SDƒªdG  ¿ƒμJ  ¿CÉ`̀H  É¡d  ójóédG  ≈ª°ùªdG
 ≈dƒªdG ø«∏FÉ°S ,á«fÉ°ùfE’G ∫ÉªYCÓd á«μ∏ªdG
 π¶H  ºjôμdG  ó∏ÑdG  Gòg  ßØëj  ¿CG  πLh  õY
 ø«æªàe  ,ióØªdG  OÓÑdG  πgÉY  …ó«°S  IOÉ«b

.»aƒdG É¡Ñ©°Th ¢VQC’G √ò¡d ô«îdG

á«fÉ°ùfE’G ∫ÉªYCÓd á«μ∏ŸG á°ù°SDƒŸG øHG

...É«∏©dG äÉ¡«LƒàdGh á«fÉ°ùfEÓd á«μ∏ªdG

»HôY øH ∞«°S âæH ¿ÉæM 

ï«°ûdG π«∏L øªMôdGóÑY

 ∞bGƒe øjôëÑdG πgC’ πé°S »æWƒdG ÉæîjQÉJ
 âæμe  ó°VÉ©àdGh  ∞JÉμàdG  »`̀a  á`̀∏`̀ã`̀eCGh  áª«¶Y
 øe  äÉjóëàdG  ø`̀e  ójó©dG  »£îJ  ø`̀e  øjôëÑdG
 ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†M ióØªdG OÓÑdG πgÉY ∫GƒbCG
.√ÉYQh ¬∏dG ¬¶ØM áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y øH óªM ∂∏ªdG

 º©f  ø«ªdÉ©dG  ÜQ  π°†ØH  ô«îH  É«fódG  º©f  
 º©f ¿Éª∏°S ƒH ∂æëªdG ÉfóFÉb π°†ØH ô«îH É«fódG
 πc  RÉàLG  zøjôëÑdG  ≥jôa{  OƒLƒd  ô«îH  É«fódG
 IôμàÑªdG  QÉμaC’ÉH  ¥hóæ°üdG  øY  êôNh ÜÉ©°üdG
 ∞JÉμàeh  ´Gh  Ö©°T  π°†ØH  ô«îH  É`̀«`̀fó`̀dG  º©f
 »fGƒK , (19 ó«aƒc) ÉfhQƒc áëFÉL ≈∏Y AÉ°†≤∏d
 ¿ÉæÄªW’ÉH  ô©°ûj  π`̀c  øjôëÑdG  Ö©°T  â∏©L

 ï«°ûdG ƒª°S …ó«°S ¬ãH ƒjó«Ød á«°ùØædG áMGôdGh

 ™bƒe  »a  ¬àëØ°U  ôÑY  áØ«∏N  ∫BG  óªM  øH  ô°UÉf

 ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†M …ó«°S á≤aôH zΩGô¨à°ùfEG{

 ƒª°S  …ó«°Sh  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  øH  óªM  ∂∏ªdG

 ¬∏dG  º¡¶ØM  áØ«∏N  ∫BG  ó`̀ª`̀M  ø`̀H  ó`̀dÉ`̀N  ï«°ûdG

 ÜƒcQ  á°VÉjQ  ºgƒª°S  á°SQÉªe  AÉ`̀æ`̀KCG  º`̀gÉ`̀YQh

 »a  ¢SÉædG  ´QÉ`̀°`̀S  ƒjó«ØdG  å`̀H  OôéªÑa  π«îdG

 ™ªàéªdG  äÉÄa  π`̀c  ió`̀d  Qƒ°üªdG  ™£≤ªdG  ô°ûf

.»æjôëÑdG

 ô°UÉf ï«°ûdG ƒª°S …ó«°S É¡dÉb ô«îH É«fódG 

 ádÓédG  ÖMÉ°U  Iô°†M  …ó«°S  ÉfóFÉ≤d  óªM  øH

 ,z¬∏dGóªëdG{  ¬àdÓL  OQh  ióØªdG  OÓ`̀Ñ`̀dG  πgÉY

 IQGOE’  ¬àdÓL  áμæM  h  áªμM  ≈∏Y  áë°VGh  ád’O

 ¬àdÓL ¢UôMh  ,É¡≤jƒ£J á«Ø«c ∂dòch äÉeRC’G

.¬àë°Uh øWGƒªdGh øWƒdG áë∏°üe ≈∏Y

 øjôëÑ∏d  ºμ¶ØMh  ºμàdÓL  ôª©H  ¬∏dG  ∫É`̀WCG
.áØ«∏N ∫BG ÉæeÉμM ΩGO ô«îH ÉæM º©fh

 øH  ô°UÉf  ï«°ûdG  ƒª°S  …ó«°S  ∫Éb  Ée  πãeh  
 ióØªdG ∂∏ªdG ádÓL ≈dEG IGó¡ªdG Ió«°üb »a óªM

zô«îH ÉæM …ó«°S{ ¿Gƒæ©H

ô`̀«`̀î`̀H É``̀æ``̀M …ó``̀«``̀°``̀S É```̀ j ∑ô```̀°```̀û```̀HCG 
¬``̀ æ``̀ eB’G ø``̀jó``̀«``̀dÉ``̀a ¬``̀∏``̀c Ö``̀©``̀°``̀û``̀dGh 
ô`̀«`̀°`̀û`̀Nh ó```f  É``æ``d  ’h É`̀ª`̀ °`̀S  ≈``̀bô``̀f  
¬``̀æ``̀eÉ``̀£``̀dG  ÜhQó`````∏`````d  É``̀æ``̀≤``̀∏``̀N  ’h  
ô«Ø¨dG  ™ªédG  í£æJ  ƒ`̀d  ∂``̀eR’  »`̀a  
¬``̀æ``̀eGõ``̀à``̀e ∂```````̀eR’ »````̀a É```æ```JÉ```Ø```bh 
ô`̀«`̀ã`̀μ`̀dG  »``μ``ë``dG  π``̀g  ∂`̀ fƒ`̀ª`̀¡`̀j  ’h  
¬`̀æ`̀eÉ`̀c ∂`̀∏`̀ ©`̀ a ™````̀bh ø```̀e º``̀¡``̀Mhô``̀L 
ô«°üªdG  ¢ùØf  ÉæÑ©°Th  ô«îH  ÉæMh  
¬`̀æ`̀eÉ`̀°`̀V ∂`̀æ`̀«`̀ª`̀j »``̀ a ¬``∏``c ô``̀«``̀î``̀dGh 

áª«¶Y ∞bGƒe øjôëÑdG πgC’ πé°S »æWƒdG ÉæîjQÉJ
óªMCG øH ∞°Sƒj 
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º«gGôHEG º©æŸGóÑY

ô«îdG πc É¡«a ..zô«N Éæ«a{ á∏ªM
 πãªe  áØ«∏N  ∫BG  óªM  øH  ô°UÉf  ï«°ûdG  ƒª°S  É¡≤∏WCG  »àdG  zô«N  Éæ«a{  á∏ªM
 ¥ƒÑ°ùe ô«Z ÉHhÉéJh É©°SGh ió°Uh ÉÑ«MôJ â«≤d á«fÉ°ùfE’G ∫ÉªYCÓd ∂∏ªdG ádÓL
 ,ø«æWGƒªdG øe ójó©dGh ∑ƒæÑdGh ™fÉ°üªdGh äÉcô°ûdGh ∫ÉªYC’G ÜÉë°UCG πÑb øe
 ¿ƒ«∏e  21  øe  ôãcCG  §≤a  ∫hC’G  Ωƒ«dG  ¿ƒ°†Z  »a  ™ªéJ  ¿CG  á∏ªëdG  âYÉ£à°SGh
 äÉ°Uƒëa  É¡Ñ∏£àJ  »àdG  á«dÉªdG  AÉÑYC’G  á¡LGƒªd  á«fÉ°ùfE’G  äÉYôÑàdG  øe  QÉæjO
 ø«æWGƒªdG iód »YƒdG ¿CG ≈∏Y ∫ój Gògh ,øjôëÑdG »a ÉfhQƒc áëFÉL äÉLÓYh
 ƒd  Éªc  äÉ`̀eRC’Gh  Ió°ûdG  äÉ¶ëd  »a  ±ô°üàj  πμdÉa  ,GóL  ô«Ñc  ∫ÉªYC’G  ∫É`̀LQh
 ¿OÉ©e á≤«≤M RôÑJ  Éægh ,∫ÉªYCG  πLQ hCG  øWGƒe Oôée ¢ù«dh (ádhódG)  ƒg ¿Éc

.™ªàéªdG OGôaCG ø«H »fÉ°ùfE’G øeÉ°†àdGh á«ë°†àdGh QÉãjE’G ìhQh ,Üƒ©°ûdG
 áëFÉL á¡LGƒe »a (ádhódG) É¡∏ªëàJ »àdG á«dÉªdG AÉÑYC’G ºéM ∑Qóf »μdh
 IQGRh  π«cƒd  »°VÉªdG  âÑ°ùdG  Ωƒ`̀j  ô°ûf  íjô°üJ  ΩÉ`̀eCG  ∞bƒàæ∏a  (É`̀fhQƒ`̀c)
 ≈dEG  π°üJ  óMGƒdG  ¢üëØdG  áØ∏c  ¿EG{  :∫Éb  …òdG  ™fÉªdG  ó«dh  QƒàcódG  áë°üdG
 ájGóH òæe ¢üëa ∞dCG  76 øe ôãcCG  ¿B’G ≈àM áμ∏ªªdG äôLCG Éª«a ,GQÉæjO 148
 óàªJ πH ,¢üëØdG ≈∏Y ∞bƒàJ ’ ÜÉ°üªdG áØ∏c ¿EGh ..¢Shô«ØdG QÉ°ûàfG á¡LGƒe
 π°üà°Sh ,∂dP ¬àdÉM âYóà°SG Ée GPEG iƒ°ü≤dG ájÉæ©dG ≈àM »ë°üdG ôéëdG ≈dEG
 ¿EÉa  »ÑW  ôjô°S  ≈∏Y  ájÉYô∏d  ™°†îJ  »àdG  ádÉëdG  ÉeCG  ,QÉæjO  800  ≈dEG  áØ∏μdG
 äÉ°UƒëØd øjôëÑdÉH á«dÉªdG äÉ≤ØædG ôjó≤J ºJh ..zGQÉæjO 130 ≈dEG π°üJ áØ∏μdG

 Ωƒj  ≈àM  QÉæjO  ¿ƒ«∏e  11  øe  ôãcCÉH  É`̀fhQƒ`̀c
.»°VÉªdG âÑ°ùdG

 ájOƒ©°ùdGh øjôëÑdG »a ¬fCG ôcòàf ¿CG Éæ«∏Y
 ÉgóMh  (á`̀dhó`̀dG)  πªëàJ  äGQÉ```eE’Gh  âjƒμdGh

 ,ø«ª«≤e hCG  ø«æWGƒe GƒfÉc AGƒ°S (ÉfhQƒc) ¢Shô«ØH ø«HÉ°üªdG êÓY ¢üëa
 á«fÉ°ùfE’G äÉYôÑàdG ™ªL »a (ô«N Éæ«a) á∏ªM Ö°ùàμJ Éæg øe ..ÖfÉLCG hCG ÉHôY
 ™fÉ°üªdGh  ∫ÉªYC’G  ∫É`̀LQh  äÉcô°ûdG  π°UGƒJ  ¿CG  ≈æªJCGh  ,GóL  Iô«Ñc  á«ªgCG
 óbh .øjôëÑdG »a (ÉfhQƒc) áëFÉL á¡LGƒe πLCG øe á«î°ùdG º¡JÉYôÑJ OGôaC’Gh
 äAÉL øjôëÑdG ¿CG ¬«a AÉL Gôjô≤J »°VÉªdG âÑ°ùdG Ωƒj (OÓÑdG) á∏«eõdG äô°ûf
 áFÉªdG »a 30 »dGƒëH äQób á«dÉe áeõM ¢ü«°üîàH É«é«∏N ≈∏YC’G áÑJôªdG »a
 õ«ØëàdG »dÉªLEG ºéM ≠∏H Éªc ..Q’hO QÉ«∏e 11^4 ÉgQóbh ,»∏ëªdG èJÉædG øe
 ÉfhQƒc ¢Shô«a äÉjóëJ á¡LGƒe »a »é«∏îdG ¿hÉ©àd ¢ù∏ée ∫hód …OÉ°üàb’G

.Q’hO QÉ«∏e (172^7) OÉ°üàb’G »a ¬JGô«KCÉJh
 áëFÉL  É¡«a  ôªà°ùJ  ±ƒ°S  »àdG  á«æeõdG  IóªdG  ºéM  ±ô©f  ’  øëf  É©ÑW
 »dÉªdG  AÖ©dG  ¿CG  »æ©j  Gògh  ..äGƒæ°S  hCG  Qƒ¡°T  »g  πg  ,ºdÉ©dG  »a  ÉfhQƒc
 ºd ¿EG  GóL ô«Ñc øjôëÑdG »a ádhódG á«fGõ«e ¬∏ªëàJ ±ƒ°S …òdG …OÉ°üàb’Gh

.zô«N Éæ«a{ á∏ªM »a É°†jCG Gô«Ñc πeC’G »JCÉj Éæg øeh ..É≤gôe øμj

 zá∏gòªdG{ ¬àHôéJ øY »μ«é∏H á«dƒH ∂dÉ°ùe Ö«ÑW çóëJ
 å«M ,IõcôªdG ájÉæ©dG øe êôNh 19-ó«aƒc øe Ééf ¿CG  ó©H
 øe  ø«°SÉ°S  ¿Gƒ£fCG  ∫Ébh  .áHƒÑ«Z  »a  ™«HÉ°SCG  áKÓK  ≈°†eCG
 ,πª©j ¿Éc å«M ,π°ùchôH »a ∂jô«°T ÉàdO ≈Ø°ûà°ùe »a ¬àaôZ
 IÉ«ë∏d OƒYCG ødh äƒeCÉ°S »æfCG äó≤àYG ...»àjÉ¡f iQCG âæc{
 ¬≤jôah  (ÉeÉY  58)  ø«°SÉ°S  áHÉ°UEG  AÉÑWC’G  ¢üî°Th  .zGó`̀HCG
 äAÉ°S ÉeóæY IõcôªdG ájÉæ©dG IóMh √ƒ∏NOCGh ≈Ø°ûà°ùªdG »a
 ¬fEG ∫ƒ≤j ¬æμd ,É«ÑW áãëà°ùe áHƒÑ«Z »a ø«°SÉ°S ¿Éch .¬àdÉM
 É°†jCG  ¬jód  âfÉc ¬fEGh ¢VôªdG  áëaÉμe »a ¬àÑZôd  ÉcQóe ¿Éc
 áHôéàdG  ∞°Uh  …ò`̀dG  ,ø«°SÉ°S  ∫É`̀bh  .πMGôdG  √ódGƒd  iDhQ
 ,AÉKÓãdG  Ωƒj  IõcôªdG  ájÉæ©dG  øe  êô`̀Nh  z¥ó°üJ  ’{  É¡fCÉH
 .z¬©e âKóëJh .äGƒæ°S ™HQCG  πÑb »aƒJ …òdG  …ódGh âjCGQ{
 â`̀jCGQh  â¶≤«à°SG  ÉeóæY  IOÉ©°ùdG  ≠dÉÑH  äô©°T{  ±É`̀°`̀VCGh

.z∞°Uƒj ’ GQƒ©°T ¿Éc .»FÉbó°UCG √ƒLh

ÉfhQƒc ™e zá``∏gòªdG{ ¬àHôéJ ∞``°ûμj Ö«ÑW ..äƒªdG øe ó``FÉ©dG

 çOÉ``M  ..Ió``jôa  IO’h
á∏HÉ≤dG øe ’óH ´hôe ô«°S

 á`̀j’h  »`̀a  ¿QƒÑ∏«d  Ió∏H  »`̀a  Ió«°S  âÑéfCG
 ´hô`̀e çOÉ``̀M ∫Ó``̀N á∏ØW á`̀«`̀μ`̀jô`̀eC’G  É`̀«`̀LQƒ`̀L
 ¬`̀dÓ`̀N â`̀Ø`̀à`̀NG å`̀«`̀M ,É`̀¡`̀JQÉ`̀«`̀°`̀S ¬`̀«`̀a â`̀ª`̀£`̀ë`̀J
 øe  ÓNóJ  ≈Yóà°SG  …ò`̀dG  ô`̀eC’G  ;É¡JOƒdƒe  QÉ`̀KBG
 »∏jO{  áØ«ë°U  äô`̀cPh  .É¡«∏Y  Qƒã©∏d  áWô°ûdG
 ¿Éà°ùjôc  ¿CG  ,ó```̀MC’G  ¢`̀ù`̀eCG  ,á«fÉ£jôÑdG  zπ`̀«`̀e
 ,IO’ƒ∏d ≈Ø°ûà°ùªdG ≈dEG É¡≤jôW »a âfÉc ΩÉgGôZ
 ,É¡JQÉ«°S  Oƒ≤J  âfÉc  »àdG  É¡JódGh  á≤aôH  ,Gôéa
 »a  ™jô°ùdG  π«Ø°ùfQƒd  ≥jôW  ≈∏Y  á«dÉY  áYô°ùH
 ,IO’ƒdG  Ω’BG  íaÉμJ  ΩÉgGôZ  âfÉc  Éªæ«Hh  .Ió∏ÑdG
 ÉgQÉ°ùe  øY  áÑcôªdG  â≤dõfG  ,»Ø∏îdG  ó©≤ªdG  »a
 »°Shóæ¡dG  ¢ùHÉH  óÑ©e  á`̀HGƒ`̀H  »`̀a  âeó£°UGh
 º£ëJh  ,IO’ƒ``̀ dG  çhó`̀M  ≈`̀ dEG  iOCG  Ée  ;¿ÉμªdÉH
 ,ΩÓ¶dGh ≈°VƒØdG §°Shh .áÑcôªdG øe ô«Ñc AõL
 Qƒã©dG  øe  ¿ÉJQƒYòªdG  É¡JódGhh  ΩC’G  øμªàJ  ºd
 IòaÉf êQÉN âaòb É¡fCG ÉJó≤àYG å«M ,á∏Ø£dG ≈∏Y

 .çOÉëdG ´ƒbh á¶ëd áÑcôªdG
 z5 ¢``̀ù``̀cƒ``̀a{ á`̀£`̀ë`̀ª`̀d á`̀Wô`̀ °`̀ û`̀ dG â`̀Ø`̀°`̀û`̀ch
 π«Ñb  ,çOÉëdG  ´ƒbh  âbh  ,á«μjôeC’G  ájQÉÑNE’G
 »a  ájDhô∏d  âëaÉc  É¡fCG  ,»°VÉªdG  ø«æK’G  ôéa
 á£«ëªdG  á≤£æª∏d  Éë°ùe  äô``LCG  å«M  ,ΩÓ`̀¶`̀dG
 áWô°ûdG  øe  OGô``̀aCG  iô``LCG  ÉeóæYh  .äÉaÉ°ûμdÉH
 …ô°ùdG  πÑëdG  Ghó``̀Lh  ,áÑcôªdG  π``̀NGO  Éë°ùe
 ø«£dÉH  ÉLhõªe  ¿É`̀ch  ,É¡∏NGO  É«eôe  IOƒdƒª∏d
 π`̀NGO  á∏Ø£dG  ≈∏Y  Ghô`̀ã`̀Y  º`̀K  ,çOÉ``ë``dG  ÖÑ°ùH
 âfÉch ,áÑcôª∏d  §°ShC’G ó©≤ªdG »a ô«¨°U Ö«L
 ≈Ø°ûà°ùªdG  ≈dEG  IOƒdƒªdG  â∏≤fh .ø«£dÉH  IÉ£¨e

.Ió«édÉH É¡àdÉM âØ°Uhh ,»aÉ©à∏d

.»°VÉªdG ¿ô≤dG øe äÉ«æ«©Ñ°ùdG »a ∂dPh ,IóéædGh áÑbGôªdG áaôZ »a á«æeC’G º¡JÉÑLGh º¡FGOCG AÉæKCG øjôëÑdG áWô°T ∫ÉLQ |

»``̀a ìÉ````̀«````̀°````̀S á```̀ à```̀ °```̀ S
 »`̀ a Gƒ```̀ °```̀ TÉ```̀ Y ó```̀æ```̀¡```̀dG
 º`̀¡`̀ dGƒ`̀eCG OÉ`̀ Ø`̀ f ó`̀©`̀H ∞`̀¡`̀c
 ∫ÓN  …óæg  ∞¡c  »a  ¿ƒ°û«©j  GƒfÉc  ÖfÉLCG  ìÉ«°S  áà°S  π°SQCG
 Ió∏H  Üô`̀b  óÑ©e  »a  »ë°üdG  ôéëdG  ≈`̀dEG  ,OÓÑdG  »a  ΩÉàdG  ¥Ó``ZE’G

 Ée ≥ah º¡æe ∫ÉªdG OÉØf ó©H ,É¡d zõ∏à«H{ ábôa IQÉjR π°†ØH äô¡à°TG

 .óMC’G ¢ùeCG áWô°ûdG âdÉb

 ¢SôH ¢ùfGôa ádÉcƒd â«KÉc ≠æ«°S GQóæLGQ áWô°ûdG ¢ûàØe ∫Ébh

 É«fGôchCGh  IóëàªdG  äÉj’ƒdGh  É°ùfôa  øe  ø«JCGôeGh  ∫ÉLQ á©HQCG  ¿EG

 ¢û«μ«°ûjQ Ió∏H Üôb ™bGƒdG ∞¡μdG »a ¿ƒ°û«©j GƒfÉc ∫ÉÑ«fh É«côJh

 .¢SQÉe 24 òæe óæNGQÉJhG áj’h »a

 ôéë∏d  ¿ƒ©°†î«°S  å«M  ÆQGƒ°S  óÑ©e  ≈`̀dEG  É«dÉM  Gƒ∏≤f  óbh

 ≈∏Y  ¢Shô«Ø∏d  ¢VGôYCG  …CG  Qƒ¡X  ΩóY  ºZQ  ,Éeƒj  14  Ióe  »ë°üdG

 »a  ¿ƒdõæj  GƒfÉc  ,¥Ó``ZE’G  CGóÑj  ¿CG  πÑb{  :â«KÉc  ∫É`̀bh  .º¡æe  ó`̀MCG
 ó©H  ∞¡μdG  ≈``dEG  Gƒ∏≤àfG  º¡æμd  »àjQ  »`̀c  »fƒe  á≤£æe  »`̀a  ¥óæa

 ΩÉ©£dG  AGô°ûd  ∫ÉªdG  ¢†©H  Ghô`̀NOG  º¡æμd{  ±É°VCGh  .zº¡dGƒeCG  OÉØf

 »dGƒM ∫Gõj ’ ,áj’ƒdG »a áMÉ«°ùdG IôFGO ≥ahh .ziôNC’G ΩRGƒ∏dGh

 ™bƒe áeƒμëdG â≤∏WCG óbh ¢û«μ«°ûjQ »a ¿ƒ≤dÉY »ÑæLCG íFÉ°S 700

 .º¡JóYÉ°ùªd zÉjófEG ¿EG OófGôà°S{

 É```«```fÉ```à```jQƒ```e ¢```̀ ù```̀ «```̀ FQ
 ƒ`̀ ∏`̀ î`̀ H ¬``̀ Ñ``̀ ©``̀ °``̀ T Å```æ```¡```j
É````̀fhQƒ````̀c ø`````̀e OÓ`````̀Ñ`````̀dG
 ,óMC’G ¢ùeCG ,»fGhõ¨dG ï«°ûdG ódh óªëe ,»fÉàjQƒªdG ¢ù«FôdG CÉæg
 »aÉ©J  ô`̀KEG  ,É`̀fhQƒ`̀c  ¢Shô«ØH  ÜÉ°üe  …CG  ø`̀e  OÓ`̀Ñ`̀dG  ƒ∏N  ó©H  ¬Ñ©°T
 ;»fGhõ¨dG  ódh  É`̀YOh  .¢UÉî°TCG  áà°S  ºgOóY  ≠dÉÑdG  ø«HÉ°üªdG  ™«ªL
 ΩGõàd’Gh á¶≤«dG{ ≈dEG ,zôàjƒJ{ ™bƒªH »ª°SôdG ¬HÉ°ùM ôÑY Iójô¨J »a
 G kô«°ûe  ,zäÉ`̀gGô`̀ cEGh  á«ë°†J  øe  ∂`̀dP  ≈∏Y  ÖJôàj  Ée  ™e  äÉª«∏©àdÉH
 Éªc  .zºdÉ©dG  AÉëfCG  ™«ªL  »a  á∏©à°ûe  ∫GõJ  ’  AGódG  Gòg  IQDƒH  ¿CG{  ≈dEG
 ø«æWGƒªdG  ô°SC’  …RÉ©àdG  ,á«fÉK  Iójô¨J  »a  »fÉàjQƒªdG  ¢ù«FôdG  Ωób
 Ée  øjò∏d  AÉØ°ûdG{  É«æªàe  ,ÉfhQƒc  á«ë°V  GƒMGQ  øjòdG  ,ø««fÉàjQƒªdG
 äÉ£∏°ùdG  âæ∏YCG  ,âÑ°ùdG  ¢ùeCGh  zêQÉîdG  »a  êÓ©∏d  ¿ƒ©°†îj  GƒdGR
 ä’ÉëdG ™«ªL AÉØ°T ó©H ,ÉfhQƒc øe OÓÑdG ƒ∏N É«fÉàjQƒe »a á«ë°üdG

.¢Shô«ØdÉH É¡àHÉ°UEG ó©H á«Ñ£dG áHÉbôdG âëJ âfÉc »àdG

 ô¶àæj Ö∏c ..±É©°SE’G IQÉ«``°ùH ≥ëd
ΩÉjCG 5 òæe ≈Ø``°ûà°ùªdG ΩÉeCG ¬ÑMÉ``°U

 ÉÑ∏c  á«côàdG  äÉ«Ø°ûà°ùªdG  ó`̀MCG  »a  ¿ƒ°VôªªdGh  AÉ`̀Ñ`̀WC’G  ß`̀M’
 .≈Ø°ûà°ùª∏d  ájPÉëªdG  á≤jóëdG  »a  ΩÉ`̀jCG  5  »dGƒM  òæe  ¬ÑMÉ°U  ô¶àæj
 ∫GƒW ¢ù∏L …òdG Ö∏μ∏d ƒjó«a ógÉ°ûe á«côàdG z»J QCG »J{ ádÉch äô°ûfh
 ¿Éch  .≈Ø°ûà°ùªdG  øe  áÑjô≤dG  ´QGƒ°ûdG  óMCG  ÖfÉL ≈∏Y á≤HÉ°ùdG  IóªdG
 ≈Ø°ûà°ùe  ≈dEG  ΩÉ`̀jCG  5  πÑb  ∞©°SCG  ób  ,¿ƒdƒ°S  Qó`̀fhCG  »côàdG  øWGƒªdG
 πNOh ,á«ë°üdG πcÉ°ûªdG ¢†©H ÖÑ°ùH ,OÓÑdG »dÉª°T ø«JQÉH áæjóe »a
 ±É©°SE’G  IQÉ«°S  ∞∏N  Ö∏μdG  ¢†cQh  .âbƒdG  ∂dP  òæe  IõcôªdG  ájÉæ©dG
 ,≈Ø°ûà°ùªdG  ΩÉeCG  ≈dEG  π°Uh  ≈àM  ,≈Ø°ûà°ùªdG  ≈dEG  ¬ÑMÉ°U  π≤æJ  »gh
 ¿ƒ∏eÉ©dG  ΩÉbh  .¬ÑMÉ°U  êhôN  QÉ¶àfÉH  ´ƒLôdG  É°†aGQ  ∑Éæg  ¢ù∏Lh
 ,É«eƒj  (»ÑgòdG  Oôà°ùªdG  ádÓ°S)  Ö∏μ∏d  ΩÉ©£dG  ºjó≤àH  ≈Ø°ûà°ùªdÉH
 π°UGƒj  ø«M  »a  ,¬JÉÑ∏W  ™«ªL  GƒÑdh  z´Éé°ûdG{  º°SG  ¬«∏Y  Gƒ≤∏WCGh

 .≈Ø°ûà°ùªdG ΩÉeCG QÉ¡f π«d √QÉ¶àfG Ö∏μdG

 äÉHÉ°üe äÉ``¡eC’ ø``μªj :AGô``ÑN
ø```¡`dÉ`Ø`WCG ´É```°VQEG É```fhQƒ`μ`H
 ¢Shô«ØH  äÉHÉ°üªdG  äÉ¡eCÓd  ìÉª°ùdG  Öéj  ¬fEG  ¿ÉªdCG  AGôÑN  ∫Éb
 AÉLh  .É°†jCG  º¡àÑYGóeh  ,IO’ƒ`̀dG  »ãjóëdG  ø¡dÉØWCG  ´É°VQEÉH  ÉfhQƒc
 äô°ûf  ,ó«dƒàdGh  AÉ°ùædG  Ö£d  á«fÉªdC’G  á«©ªédG  AGôÑîd  á«°UƒJ  »a
 ,QGôªà°SÉH  É©e  ™°VôdG  ∫ÉØWC’Gh äÉ¡eC’G  ¿ƒμJ  ¿CG  Öéj{  :óMC’G  ¢ùeCG
 IO’ƒdG ó©H Éª«°S ’h ,GQÉ¡fh Ó«d ,º¡æ«H ¢ùeÓJh π°UGƒJ OƒLh Öéjh

.zIô°TÉÑe
 ¿EÉa  ,zá«©«Ñ£dG  áYÉ°VôdG  ÖW{ á∏ée »a ¢ü°üîàe ∫É≤e Ö°ùëHh
 ’ ,≈Ø°ûà°ùªdG »a IO’ƒdG ó©H ¢†©ÑdG Éª¡°†©H øY É¡©«°VQh ΩC’G π°üa
 ∂dPh ,É¡KhóM ¿hO ∫ƒëj Éª∏b ¬æμdh ihóY çhóM AÉLQEG iƒ°S ¬æμªj

 .»Hƒà°S ¿ƒ°ù«dCG á«μjôeC’G Iô«ÑîdG Ö°ùëH
 ∂∏ªJ  ’  äÓFÉ©dG  ¿CG  ≈`̀dEG  ¢ü°üîàªdG  É¡dÉ≤e  »a  »Hƒà°S  âàØdh
 »a äÉ¡eC’G øY IO’ƒdG »ãjóëdG ∫ÉØWC’G π°üØd ,¥ÓWE’G ≈∏Y ,äÉfÉμeEG

 .áYƒæàe á«ë°U ÇhÉ°ùe Ö∏é«°S π°üØdG ¿EG âdÉbh .∫õæªdG

¢Shô«ØdÉH É``¡FÉæHCG ø``e ÓØW 17 Ö«``°üJ ΩCG

 31 ø``̀e ô``̀ã``̀cCG ™`̀ª`̀é`̀j »`̀fÉ`̀£`̀jô`̀ H Rƒ`̀ é`̀ Y
 á`̀ë`̀°`̀ü`̀dG  ´É`̀ £`̀ ≤`̀ d  É``̀ª``̀YO  Q’hO  ¿ƒ`̀ «`̀ ∏`̀ e

 ,á°ûgó∏d  Iô`̀«`̀ã`̀e  á`̀©`̀ bGh  »`̀a

 ≥jôW  ø`̀Y  á`̀«`̀μ`̀jô`̀eCG  ΩCG  â`̀HÉ`̀°`̀UCG

 É`̀ ¡`̀ FÉ`̀ æ`̀ HCG  ø```e  Ó``Ø``W  17  CÉ``̀£``̀î``̀dG

 .19  ó«aƒc  óéà°ùªdG  ¢Shô«ØdÉH

 z∂«°ùæ«L  »fÉàjôH{  ΩC’G  äó``̀cCGh

 É`̀¡`̀fCG  ∑Qƒ`̀jƒ`̀«`̀f  »`̀a  ¢û«©J  »`̀à`̀dG

 ™«HÉ°SCG  5  ƒëf  πÑb  ∫ÉØWC’G  âæÑJ

 º`̀¡`̀°`̀Vƒ`̀©`̀J  ¿CG  ≈`̀ æ`̀ª`̀à`̀J  â```̀fÉ```̀ch

 É¡àHÉ°UEÉH º∏©J ºd É¡fCG ’EG º¡JÉfÉ©e

 Ééf  Éª«a  º¡æ«H  ¢VôªdG  ô°ûàfGh

 πãe ¬```fEG :â``̀dÉ``̀bh .18`````̀dG π`̀Ø`̀£`̀dG

 ,ICÉéa  É¡Jô°SCG  Üô°V  øë°T  QÉ£b

 âÑ«°UCG  ø``̀jCG  ø`̀e  ±ô`̀©`̀J  ¿CG  ¿hO

 ,ÉÑYôe  ô```eC’G  ¿É``c  ..¢`̀Shô`̀«`̀Ø`̀dÉ`̀H

 ó©à°ùJh  .Gô«ãc  ôeC’G  »æaÉNCG  ó≤d

 ôéëdG  IQOÉ¨ªd  É k«dÉM  z»fÉàjôH{

 Éª«a  ,É¡«aÉ©J  Üô``b  ™`̀e  »ë°üdG

.∫õæªdG ô«¡£àH É°üî°T â°UhCG

 øe »`̀fÉ`̀£`̀jô`̀H Rƒ``é``Y í`̀é`̀f
 ôª©dG øe ≠∏Ñjh ø«HQÉëªdG ≈eGób
 25 ø`̀e ô`̀ã`̀cCG  ™`̀ª`̀L »`̀a É`̀eÉ`̀Y 99
 31Q3)  »æ«dôà°SG  ¬«æL  ¿ƒ«∏e
 äÉeóîdG  ídÉ°üd  (Q’hO  ¿ƒ«∏e
 ™£b  É`̀eó`̀©`̀H  √OÓ```̀H  »`̀ a  á«ë°üdG
 á≤jóM  ∫ƒ`̀M  »°ûªdG  øe  áØd  áFÉe
 ∑QÉ°T …òdG Qƒe Ωóîà°ùjh .¬dõæe
 IÉ°ûªe á«fÉãdG á«ªdÉ©dG ÜôëdG »a
 »a  ô°ùμd  ¢Vô©J  ¿CG  òæe  äÓé©H
 Éaóg  ¬°ùØæd  Oó``̀Mh  òîØdG  áª¶Y
 Iôe  áFÉe  ¬à≤jóM  ∫ƒ`̀M  »°ûªdÉH
 ó«Y  π`̀Ñ`̀b  Gô`̀à`̀e  25  áaÉ°ùe  »``̀gh
 30  »`̀a  πëj  …ò`̀ dG  áFÉªdG  √OÓ`̀«`̀e
 Ωƒ`̀j ¬`̀aó`̀g Qƒ``̀e ≥`̀≤`̀Mh .π``̀ jô``̀ HCG

 .¢ù«ªîdG
 ájGóÑdG  »`̀a  Qƒ`̀e  ±ó`̀g ¿É`̀ ch
 øμd §≤a »æ«dôà°SG ¬«æL ∞dCG ™ªL
 øe  íÑ°UCG  ™°VGƒàªdG  ±ó¡dG  ∂dP
 ΩÓYE’G πFÉ°Sh §«∏°ùJ ™e »°VÉªdG
 ≈∏Yh  ¬«∏Y  Aƒ°†dG  ºdÉ©dG  ∫ƒ`̀M

 §°SƒH  ô«°TOQƒaó«H  »a  ¬à≤jóM
 .Gôà∏éfG

 Qƒ`̀e ¿ƒ`̀μ`̀j  ¿CG  Qô`̀≤`̀ª`̀dG  ø``̀eh
 ≈Ø°ûà°ùe  íàa  óæY  ±ô°ûdG  ∞«°V
 â`̀«`̀LhQÉ`̀g »``̀ a ó``̀jó``̀L »``̀fGó``̀«``̀e
 πÑ≤ªdG  ´ƒÑ°SC’G  Gôà∏éfEG  ∫Éª°ûH
 »°ûØJ áëaÉμe »a IóYÉ°ùªdG ±ó¡H

.óéà°ùªdG ÉfhQƒc ¢Shô«a
 Ωƒ``̀j ¿É``̀«``̀H »```̀a Qƒ````̀e ∫É`````̀bh
 ºc  ø`̀e  É°ûgóæe  â`̀dRÉ`̀e{  âÑ°ùdG
 »a ¢`̀SÉ`̀æ`̀ dG ø``̀e Ωô``̀μ``̀dGh á`̀Ñ`̀«`̀£`̀dG
 AÉ£©dG  Gƒ∏°UGh  øjòdG  É«fÉ£jôH
 áÑ°ùædÉH  á«HÉÑ°V  äÉ`̀bhCG  É¡fCG  ºZQ

 .zøjô«ãμdG ≈dEG

áØ«∏ÿG á∏ØW tea.kh@aakgroup.net

AÉæH

 »a  ¢`̀Vô`̀ª`̀dG  áëaÉμªd  π`̀ª`̀©`̀J  Iô`̀«`̀ã`̀c  OÉ```̀ jCG
 ≥«°VCG  »a  √QÉ°üMh  √QÉ°ûàfG  ∞`̀bhh  øjôëÑdG
 AGOCG  »a  Iôªà°ùe  OÉ``̀jCGh  Éæg  πª©J  OÉ``jCG  ,¥É£f
 ¢VôªdG Gòg ºZQ áÑ«ÑëdG øjôëÑdG  AÉæÑd  É¡dÉªYCG
 ¿hô«ãμdG  ¬à¡LGƒe  ≈∏Y  πª©j  …ò``̀dG  ÇQÉ`̀£`̀dG
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اأكد �شاحب ال�شمو امللكي االأمري خليفة بن �شلمان اآل خليفة 

رئي�س الوزراء املوقر، على الدور الوطني لـ»بيت التجار« يف 

مواجهة خمتلف التحديات التي مرت بها مملكة البحرين، اإذ 

اأثبت بوقفاته ومبادراته الوطنية املخل�شة اأنهم �شند للحكومة 

و�شريك فاعل يف كل ما حققته اململكة من مناء وتقدم.

واأع�شاء  لرئي�س  وتقديره  �شكره  عن  �شموه  واأعرب 

و�شوؤالهم  توا�شلهم  على  البحرين  و�شناعة  جتارة  غرفة 

الدائم وتعاونهم مع احلكومة يف كل ما �شاأنه تعزيز التنمية 

االقت�شادية، موؤكًدا �شموه اأن التعاون بني احلكومة والغرفة 

نهج ثابت داأبت عليه احلكومة والقطاع التجاري يف خمتلف 

االأوقات.

االأجيال  عرب  برجاالتها  التجارة  غرفة  »اإن  �شموه:  وقال 

قدموا للعمل االقت�شادي يف اململكة العطاء الوفري الذي اأ�شهم 

هوؤالء  اأبناء  واأنتم  وتطويرها،  االقت�شادية  البنية  تعزيز  يف 

الرجال الذين خدموا البالد عرب �شنوات عديدة من العطاء«.

جاء ذلك، لدى ا�شتقبال �شموه يوم اأم�س يف ق�شر �شموه 

بالرفاع لرئي�س جمل�س اإدارة غرفة جتارة و�شناعة البحرين 

ا�شتعر�س  حيث  الغرفة،  رئي�س  ونواب  نا�س  عبداهلل  �شمري 

والقطاعات  الوطني  االقت�شاد  تن�شيط  جهود  معهم  �شموه 

التجارية يف ظل الظروف الراهنة.

الوزراء  رئي�س  امللكي  ال�شمو  �شاحب  اأكد  اللقاء،  وخالل 

اأن حزمة االإجراءات املالية واالقت�شادية التي اتخذتها مملكة 

ومتكني  املواطن،  دعم  االأول  املقام  يف  ا�شتهدفت  البحرين 

ن�شاطهم،  موا�شلة  من  واالقت�شادية  التجارية  القطاعات 

التجارية  القطاعات  وم�شاندة  دعم  �شتوا�شل  احلكومة  واأن 

تن�شيط عجلة  بدورهما يف  القيام  لها  يكفل  وال�شناعية، مبا 

كانت  كما  لتعود  املرحلة  هذه  وجتاوز  الوطني  االقت�شاد 

واأف�شل مب�شيئة اهلل.

ووجه �شموه اإىل اإعداد وو�شع خطط م�شتقبلية ت�شهم يف 

واالثار  التداعيات  مع  بكفاءة  والتعامل  ال�شريعة  اال�شتجابة 

الغذائي  االأمن  يخ�س  فيما  ال�شيما  طارئ،  الأي  االقت�شادية 

و�شرعة تدفق ال�شلع و�شبط االأ�شعار باالأ�شواق.

التعاون  اإىل  والتجارة  ال�شناعة  وزارة  �شموه  كما وجه 

مع غرفة جتارة و�شناعة البحرين لتكثيف اجلهود واالهتمام 

واملتو�شطة  ال�شغرية  املوؤ�ش�شات  اأ�شحاب  اأو�شاع  بدرا�شة 

االحرتازية  االإجراءات  من  املتاأثرين  احلرة  املهن  وا�شحاب 

بهدف  كورونا،  تف�شي فريو�س  مواجهة  اتخاذها يف  التي مت 

مواجهة  يف  عليهم  والتي�شري  الدعم  من  ا�شتفادتهم  حتقيق 

تداعيات هذه االأزمة.

و�شدد �شموه على اأهمية م�شاعفة اجلهود والعمل بروح 

امل�شوؤولية امل�شرتكة يف املرحلة الراهنة التي ي�شهد فيها العامل 

يف  ي�شهم  مبا  امل�شتجد،  كورونا  فريو�س  جائحة  مواجهة 

جتاوز تداعياتها التي طالت اجلميع ويعزز من قوة االقت�شاد 

الوطني ومنائه.

اأولوية العمل لدى احلكومة هي احلفاظ  اأن  واأكد �شموه 

على �شالمة املواطنني واملقيمني، ودعم كل القطاعات ملوا�شلة 

يحتاج  الراهن  الوقت  واأن  التجار،  �شغار  وخا�شة  عملها 

لن�شاطه  التجاري  القطاع  ملوا�شلة  اجلميع  من  اأكرب  لتعاون 

ودفع عجلة النمو اإىل االأمام.

وقال �شموه: »اإننا على ثقة يف جتاوز البحرين هذه االأزمة 

واخلروج منها اأكرث قوة مب�شيئة اهلل؛ الأن م�شرية التنمية يف 

والذي هو  الب�شري،  العن�شر  اال�شتثمار يف  قائمة على  بلدنا 

عماد النه�شة يف خمتلف املجاالت«.

الذين  �شعبنا  باأبناء  حمظوظون  »اإننا  �شموه:  واأ�شاف 

اأظهروا اأ�شمى معاين الوطنية واالإخال�س يف م�شاندة وطنهم«.

وحثَّ �شموه غرفة جتارة و�شناعة البحرين على تكثيف 

احتياجات  تلبية  ل�شمان  التجار  مع  بالتعاون  جهودها 

املواطنني من خمتلف ال�شلع الغذائية وغريها و�شمان توافرها 

يف االأ�شواق ومراعاة �شبط االأ�شعار، خا�شة مع قرب دخول 

�شهر رم�شان املبارك.

القطاعات  خمتلف  مع  العمل  اإىل  الغرفة  �شموه  ودعا 

التجارية وال�شناعية ل�شمان االلتزام باالإجراءات االحرتازية 

ملنع تف�شي فريو�س كورونا يف �شفوف العمالة الوافدة، من 

خالل اتخاذ كل التدابري الوقائية يف م�شاكنهم ومواقع عملهم.

من جانبه، اأعرب رئي�س غرفة جتارة و�شناعة البحرين 

�شمري عبداهلل نا�س عن جزيل ال�شكر والتقدير ل�شاحب ال�شمو 

بالغرفة  �شموه  واهتمام  رعاية  على  الوزراء  رئي�س  امللكي 

يف  وال�شناعي  التجاري  للقطاع  امل�شتمر  �شموه  دعم  وعلى 

اململكة، وهو ما اأ�شهم يف تعزيز دور القطاع يف مناء االقت�شاد 

الوطني وتطوره.

حتقيق  يف  البالغ  اأثرها  �شموه  لتوجيهات  اأن  واأكد 

متطلبات التجار، ودعم جهود التنمية يف اململكة، وقال: »اإننا 

�شاملة  ونظرة  حكيمة  روؤية  اإىل  اليوم  �شموه  من  ا�شتمعنا 

ب�شبب  العامل  يواجهها  التي  االقت�شادية  التحديات  لطبيعة 

وامل�شاندة  الدعم  كل  كالعادة  �شموه  واأبدى  كورونا،  اأزمة 

للقطاع التجاري وخا�شة �شغار التجار لتعزيز قدرتهم على 

مواجهة تداعيات هذه االأزمة«.

وجدد نا�س التاأكيد على اأن غرفة جتارة و�شناعة البحرين 

املوقرة  تتخذها احلكومة  التي  واالإجراءات  تدعم كل اجلهود 

الت�شدي لفريو�س كورونا، واأنها تقوم مبتابعة م�شتمرة  يف 

من  االأعمال  واأ�شحاب  بالتجار  واالجتماع  الو�شع  لتطورات 

اأجل مناق�شة �شبل مواجهة االآثار املرتتبة على هذه االأزمة على 

املديني الق�شري والطويل، الفًتا اإىل اأن ق�شية اأو�شاع العمالة 

الوافدة ت�شغل حّيًزا كبرًيا من االهتمام.

حمظوظون باأبناء �سعبنا الذين اأظهروا اأ�سمى معاين الوطنية.. رئي�س الوزراء:

اإعداد خطط لال�ستجابة ال�سريعة مع الآثار القت�سادية لأي طارئ

على  البحرين  و�شناعة  جتارة  غرفة  اأعربت 

ل�شان رئي�شها �شمري عبداهلل نا�س عن تقدير واعتزاز 

ملواقف  باململكة  وال�شناعية  التجارية  االأ�شرة 

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

للغرفة  وامل�شاندة  الداعمة  الوزراء  رئي�س  خليفة 

يف  ودوره  م�شريته  وتعزيز  اخلا�س  والقطاع 

�شموه  تاأكيد  مثمًنا  الوطني،  باالقت�شاد  النهو�س 

مواجهة  يف  التجار«  »بيت  لـ  الوطني  الدور  على 

البحرين،  بها مملكة  مرت  التي  التحديات  خمتلف 

ال�شند  تعاىل  اهلل  باإذن  �شتكون  الغرفة  اأن  موؤكًدا 

وال�شريك الفاعل للحكومة يف كل ما من �شاأنه مناء 

وتقدم البحرين. 

ونائبه  ت�شرفه  عقب  الغرفة  رئي�س  واأ�شاد 

االأول خالد حممد جنيبي، والثاين حممد عبداجلبار 

رئي�س  امللكي  ال�شمو  �شاحب  بلقاء  الكوهجي، 

�شموه  ق�شر  يف  االأحد  اأم�س  يوم  �شباح  الوزراء 

اأبداهما  اللذين  الكبريين  والدعم  باالهتمام  بالرفاع 

التعاون بني  اآفاق  �شموه يف كل ما يتعلق بتعزيز 

اأجهزتها  بجميع  ممثلة  املوقرة  واحلكومة  الغرفة 

عرب  ملا  امتنانه  بالغ  عن  اأعرب  كما  العالقة،  ذات 

عنه �شمو رئي�س الوزراء من �شكر وتقدير لرئي�س 

على  البحرين  و�شناعة  جتارة  غرفة  واأع�شاء 

احلكومة  مع  وتعاونهم  الدائم  و�شوؤالهم  توا�شلهم 

يف كل ما �شاأنه تعزيز التنمية االقت�شادية. 

الوزراء  رئي�س  �شمو  عنه  عرب  ما  نا�س  وثمن 

يتعلق  فيما  الغرفة  جهود  لكل  وم�شاندة  دعم  من 

اأفرزها  التي  االقت�شادية  التحديات  مبواجهة 

فريو�س كورونا، فالغرفة كما قال �شموه برجاالتها 

اململكة  يف  االقت�شادي  للعمل  قدَّموا  االأجيال  عرب 

البنية  تعزيز  يف  اأ�شهم  الذي  الوفري  العطاء 

اخلا�س  القطاع  اأن  موؤكًدا  وتطويرها،  االقت�شادية 

التنمية  عملية  يف  واأ�شا�شًيا  رئي�شًيا  �شريًكا  يعد 

وجه  على  االقت�شادية  والتنمية  عموًما  ال�شاملة 

اخل�شو�س.

واأ�شاف اأن الغرفة تقدر عالًيا توجيهات �شموه 

العمل  تقوية  جتاه  الكرمية  ومواقفه  ال�شديدة، 

الدور  وتفعيل  والغرفة،  احلكومة  بني  امل�شرتك 

حقيقية  �شراكة  خلق  يف  اخلا�س  للقطاع  البناء 

وفاعلة بني الطرفني نهج ثابت داأبت عليه احلكومة 

والذي  االأوقات،  خمتلف  يف  التجاري  والقطاع 

جتلى يف املوقف االإيجابي الذي عرب عنه �شموه اإزاء 

الكثري من هموم و�شجون القطاع التجاري وجهود 

تن�شيط االقت�شاد الوطني والقطاعات التجارية يف 

ظل الظروف الراهنة والتي مت طرحها خالل اللقاء، 

خالل  من  اأراد  �شموه  اأن  اإىل  الغرفة  رئي�س  ولفت 

وتاأكيده  للغرفة  م�شاندته  يجدد  اأن  ال�شديدة  روؤاه 

على ال�شراكة احلقيقية بني احلكومة املوقرة وهذه 

يف  الريادي  دورها  تقوية  و�شرورة  املوؤ�ش�شة، 

تطوير العجلة االقت�شادية وال�شراكة التنموية.

جميع  مع  تتعاون  �شوف  الغرفة  اأن  واأكد   

رئي�س  �شمو  توجيهات  لتنفيذ  املعنية  اجلهات 

ت�شهم يف  م�شتقبلية  باإعداد وو�شع خطط  الوزراء 

اال�شتجابة ال�شريعة والتعامل بكفاءة مع التداعيات 

فيما  ال�شيما  طارئ،  الأي  االقت�شادية  واالثار 

يخ�س االأمن الغذائي و�شرعة تدفق ال�شلع و�شبط 

االأ�شعار باالأ�شواق، م�شيًدا بتوجيهات �شموه لوزارة 

مع  التعاون  اإىل  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة 

اجلهود  لتكثيف  البحرين  و�شناعة  جتارة  غرفة 

املوؤ�ش�شات  اأ�شحاب  اأو�شاع  بدرا�شة  واالهتمام 

احلرة  املهن  وا�شحاب  واملتو�شطة  ال�شغرية 

املتاأثرين من االإجراءات االحرتازية التي مت اتخاذها 

يف مواجهة تف�شي فريو�س كورونا، بهدف حتقيق 

مواجهة  عليهم يف  والتي�شري  الدعم  من  ا�شتفادتهم 

تداعيات هذه االأزمة.

اأهمية  على  الوزراء  رئي�س  �شمو  تاأكيد  مثمًنا 

م�شاعفة اجلهود والعمل بروح امل�شوؤولية امل�شرتكة 

يف املرحلة الراهنة التي ي�شهد فيها العامل مواجهة 

يف  ي�شهم  مبا  امل�شتجد،  كورونا  فريو�س  جائحة 

جتاوز تداعياتها التي طالت اجلميع ويعزز من قوة 

االقت�شاد الوطني ومنائه.

تنفيذ  على  تعمل  �شوف  الغرفة  اأن  اإىل  الفًتا 

جهودها  بتكثيف  واملتمثلة  �شموه  توجيهات 

احتياجات  تلبية  ل�شمان  التجار  مع  بالتعاون 

وغريها  الغذائية  ال�شلع  خمتلف  من  املواطنني 

�شبط  ومراعاة  االأ�شواق  يف  توافرها  و�شمان 

رم�شان  �شهر  دخول  قرب  مع  خا�شة  االأ�شعار، 

مع  التوا�شل  على  الغرفة  �شتعمل  كما  املبارك، 

ل�شمان  وال�شناعية  التجارية  القطاعات  خمتلف 

االلتزام باالإجراءات االحرتازية ملنع تف�شي فريو�س 

كورونا يف �شفوف العمالة الوافدة، من خالل اتخاذ 

كل التدابري الوقائية يف م�شاكنهم ومواقع عملهم.

موؤكًدا اأن الغرفة �ستكون ال�سند للدولة لتجاوز الظروف الراهنة.. نا�س:

التعاون مع احلكومة ل�سمان �سرعة تدفق ال�سلع و�سبط الأ�سعار

حمافظ العا�سمة يتفقد مقر اإيواء

 العمالة الوافدة مبنتزه عني عذاري

تنفيذاً لتوجيهات الفريق اأول ال�شيخ را�شد 

ب�شاأن  الداخلية،  وزير  خليفة  اآل  عبداهلل  بن 

تخفيف كثافة العمالة الوافدة يف مناطق �شكنهم، 

للحد  الوطنية  اجلهود  احرتازي �شمن  كاإجراء 

من انت�شار فريو�س كورونا، تفقد ال�شيخ ه�شام 

العا�شمة،  حمافظ   خليفة  اآل  عبدالرحمن  بن 

حمد  ال�شيخ  الدكتور  ركن  العميد  وبح�شور 

العام  االأمن  رئي�س  م�شاعد  اآل خليفة  بن حممد 

ل�شئون العمليات والتدريب، مقر اإيواء العمالة 

الوافدة واملقام على اأر�س منتزة عني عذاري.

العا�شمة  حمافظة  حر�س  املحافظ،  واأكد 

املعنية  اجلهات  مع  والتن�شيق  التعاون  على 

بغر�س تخفيف كثافة العمالة الوافدة مبناطق 

وفق  االإيواء،  عملية  حتقيق  و�شمان  �شكنهم، 

من  التاأكد  مع  حمكمة،  احرتازية  اإجراءات 

اإقامتهم  فرتة  خالل  الراحة  �شبل  كافة  توفري 

التجهيزات  كافة  توفري  بجانب  املوؤقت  باملقر 

ال�شحية  التدابري  واتخاذ  واالحتياجات، 

الوقائية مبا ي�شمن �شالمتهم.

حتديد  با�شرت  املحافظة،  اأن  واأو�شح 

باالإ�شافة  الوافدة  العمالة  واإيواء  الإخالء  خطة 

املكلف  الفريق  على  املوكلة  املهام  توزيع  اىل 

تخفيف  ل�شمان  االخت�شا�س،  ذات  من اجلهات 

كثافة العمالة يف مناطق �شكنهم وفق اجراءات 

والتن�شيق  بالتعاون  تنفيذها  يتم  احرتازية 

حمافظ  واأ�شاد  املعنية.  اجلهات  خمتلف  مع 

الوطنية والتالحم والتكاتف  بالروح  العا�شمة 

من  التحدي  هذا  مواجهة  �شبيل  يف  املجتمعي 

االحرتازية  باالإجراءات  اجلميع  التزام  خالل 

والتدابري الوقائية ال�شادرة من وزارتي الداخلية 

وحتقيق  املجتمع  حلماية  والهادفة  وال�شحة، 

التي  الكبرية  اجلهود  مثمناً  العامة،  امل�شلحة 

وموظفني  م�شوؤولني  من  البحرين  فريق  يبذلها 

ومتطوعني بهدف جتاوز هذه املرحلة.

»ال�سحة«: اإغالق غرف قيا�س املالب�س باملحالت كلًيا

�شارة جنيب:

 

اأ�شدرت وزيرة ال�شحة فائقة ال�شالح 

يتعني  التي  الوقائية  التدابري  ب�شاأن  قراًرا 

اتخاذها عند �شراء بع�س ال�شلع من املحال 

ومنع  الحتواء  وال�شناعية  التجارية 

انت�شار فايرو�س كورونا. 

وبح�شب قرار ال�شحة، يجب اأن تلتزم 

باإغالق  وال�شناعية  التجارية  املحال  كافة 

ال�شماح  وعدم  كليا،  املالب�س  قيا�س  غرف 

تو�شع  التي  ال�شلع  قيا�س  اأو  بتجربة 

ذلك  يف  مبا  مبا�شرة،  االإن�شان  ج�شم  على 

املالب�س وم�شتح�شرات التجميل والكمامات 

وغريها.

بتبديل  ي�شمح  ال  فاإنه  للقرار،  ووفًقا 

يكن  مامل  بيعها  بعد  ال�شلع  تلك  اإرجاع  اأو 

فيها،  نق�س  اأو  خلل  اأو  لعيب  راجعا  ذلك 

ويف جميع االأحوال ال يجوز عر�س ال�شلعة 

للبيع مرة اأخرى بعد اإبدالها اأو اإرجاعها.

ون�س القرار على اأنه »يجوز ا�شتبدال 

تو�شع  التي  ال�شلع  جتربة  اأو  اإرجاع  اأو 

ذلك  يف  مبا  مبا�شرة  االإن�شان  ج�شم  على 

املجوهرات والنظارات، اإذا كانت بطبيعتها 

على  تق�شي  التي  بال�شوائل  للتعقيم  قابلة 

على  التاأثري  اأو  اإتالفها  دون  الفريو�شات 

اأن يتم تعقيمها  باأي �شورة، على  جودتها 

اأو  اإرجاعها  اأو  ا�شتبدالها  عند  مبا�شرة 

العاملني  اأو  املحل  مرتادي  من  مالم�شتها 

فيه.

من  كل  يعاقب  فاإنه  للقرار،  ووفًقا 

القرار بالعقوبة املقررة  اأحكام هذا  يخالف 

يف املادة )121( من قانون ال�شحة العامة 

ال�شادر بالقانون رقم )34( ل�شنة 2018.

فائقة ال�صالح

الزياين ونا�س يبحثان تذليل العقبات التي تواجه الأمن الغذائي

العمل املّت�سق مع »الغرفة« لتوفري ال�سلع الغذائية يف الأ�سواق

ال�شناعة والتجارة  اجتمع وزير 

الزياين  را�شد  بن  زايد  وال�شياحة 

جتارة  غرفة  اإدارة  جمل�س  برئي�س 

عبداهلل  �شمري  البحرين  و�شناعة 

كبار  من  عدد  بح�شور  نا�س، 

للعمل  اجلانبني،  كال  يف  امل�شوؤولني 

بو�شع  �شموه  توجيهات  تنفيذ  على 

ال�شلع  توفري  ل�شمان  املمكنة  االآليات 

ا مع اقرتاب ال�شهر  الغذائية وخ�شو�شً

عقبات  اأية  على  والوقوف  الف�شيل، 

الغذائي،  االأمن  يواجها  حتديات  اأو 

املو�شوعات  من  جملة  اإىل  باالإ�شافة 

ذات االهتمام امل�شرتك.

والتجارة  ال�شناعة  وزير  تقدم 

الزياين  را�شد  بن  زايد  وال�شياحة 

امل�شتمر  للدعم  اجلزيل  بال�شكر 

خليفة  االأمري  امللكي  ال�شمو  ل�شاحب 

الوزراء  رئي�س  خليفة  اآل  �شلمان  بن 

دون  املو�شوعات  كافة  تالم�س  التي 

املتعلقة  تلك  ا  وخ�شو�شً ا�شتثناء 

�شموه  وحر�س  الغذائي،  باالأمن 

ال�شرورية  ال�شلع  توفري  يف  الكرمي 

اقرتاب  مع  ا  وخ�شو�شً واالأ�شا�شية 

ال�شهر الف�شيل، االأمر الذي يوؤكد على 

ما  لكل  الدقيقة  �شموه  متابعة  الدوم 

يهم املواطن واملقيم على اأر�س مملكة 

البحرين الغالية.

هي  �شموه  توجيهات  اأن  واأكد 

مبثابة بو�شلة عمل يومية للم�شئولني 

اأن  الوزير  اأكد  كما  احلكومة،  يف 

وزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة 

�شموه  توجيهات  تنفيذ  يف  حري�شة 

غرفة  مع  مت�شق  ب�شكل  والعمل 

باالإ�شافة  البحرين  و�شناعة  جتارة 

ل�شمان  العالقة  ذات  اجلهات  اإىل 

الرئي�شية  الغذائية  ال�شلع  توفري 

ان�شيابّيتها  املحلية و�شمان  لالأ�شواق 

عقبات  دون  امل�شتهلك  اإىل  وو�شولها 

و�شع  على  باالإ�شافة  �شعوبات،  اأو 

اأي  مع  للتعامل  امل�شتقبلية  اخلطط 

ظرف ا�شتثنائي قد متر به البالد.

رئي�س جمل�س  اأ�شاد  ومن جانبه 

اإدارة غرفة جتارة و�شناعة البحرين 

بتوجيهات  نا�س،  عبداهلل  بن  �شمري 

�شاحب ال�شمو امللكي االأمري خليفة بن 

�شلمان اآل خليفة رئي�س الوزراء املوقر 

حفظه اهلل، للحكومة املوقرة بالتعاون 

يف  البحرين  غرفة  اإدارة  جمل�س  مع 

النمو  �شاأنه حتريك عجلة  من  ما  كل 

التجاري  القطاع  ودعم  االقت�شادي، 

النماء  م�شرية  ملوا�شلة  وال�شناعي 

البحرين  تعي�شها  التي  واالزدهار 

عن  معرًبا  االأ�شعدة،  خمتلف  على 

على  ل�شموه  وتقديره  �شكره  خال�س 

لكافة  احلثيثة  ومتابعته  رعايته 

معرًبا  باململكة،  والقطاعات  املجاالت 

عن حر�س غرفة البحرين واهتمامها 

بالعمل على تنفيذ توجيهات �شاحب 

املوقر،  الوزراء  رئي�س  امللكي  ال�شمو 

الغذائي  االأمن  منظومة  تعزيز  ب�شاأن 

بالبالد و�شمان تدفق ال�شلع الرئي�شية 

باالأ�شواق خالل الفرتة املقبلة.

على  عملت  الغرفة  اأن  واأكد 

ال�شلع  من  االإمدادات  ا�شتمرار  �شمان 

اإىل ال�شوق املحلي،  الرئي�شة الغذائية 

القطاعني  التعاون بني  باأهمية  منوًها 

احلكومي واخلا�س لتعزيز اال�شتثمار 

الفرتة  خالل  الغذائية  القطاعات  يف 

املقبلة لتوفري اأمن غذائي ن�شبي للبالد 

ملجابهة كافة الظروف والتحديات.

يف اإطار اجلهود امل�شتمرة لتعزيز ودعم عملية التعلّم عن بعد، اأعلن معهد البحرين 

للتدريب عن تفعيله لنظام )KOHA( اخلا�س مبركز م�شادر التعلم واإتاحته من خالل 

املوقع االإلكرتوين للمعهد، اإذ طّور مركز م�شادر التعلم �شفحة الدخول الرئي�شة للنظام، 

والتي حتوي حمرك بحث الكتب وعدًدا من امل�شادر الرقمية واملواقع املتاحة ب�شكل جماين 

عرب االإنرتنت، ومت تفعيلها يف املوقع االإلكرتوين للمعهد. 

 )KOHA( اجلدير بالذكر اأن معهد البحرين للتدريب قد د�ّشن نظام االإدارة املكتبية

مع بداية الف�شل التدريبي الثاين 2019-2020، والذي ميكن عن طريقه دعم العملية 

التدريبية وت�شهيل البحث واال�شتفادة من امل�شادر املوجودة مبركز م�شادر التعلم، ودعا 

املعهد جميع املتدربني واملهتمني لال�شتفادة من هذا النظام وما يوفره من مزايا، علًما باأن 

عملية تطوير النظام م�شتمرة.

مركز م�سادر التعلم مبعهد البحرين

 للتدريب يفّعل نظام املكتبات »كوها« عن ُبعد
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بتوجيهات كرمية من قبل �شمو ال�شيخ نا�شر بن حمد اآل 

خليفة ممثل جللة امللك للأعمال االإن�شانية و�شوؤون ال�شباب 

لل�شباب  االأعلى  املجل�س  رئي�س  الوطني  االأمن  م�شت�شار 

جوائز  ال�شعبي  املوروث  ريا�شات  اعتمدت  والريا�شة، 

يف  امل�شاركة  واآلية  ال�شارية  الرم�شاين  امل�شابقات  برنامج 

امل�شابقة، حيث مت اعتماد 100 األف دينار جمموع اجلوائز 

النقدية يف الربنامج، اإ�شافة اإىل 7 �شيارات. 

مملكة  مبوروث  املخت�س  ال�شارية  برنامج  ويقام 

بن  نا�شر  مهرجان  من  بدال  وتاريخها،  ال�شعبي  البحرين 

حمد الرم�شاين ال�شعبي، نظًرا للظروف ال�شحية الراهنة التي ت�شهدها البحرين 

والعامل، والتي �شاهمت يف منع التجمعات. 

املوروث  ثقافة  ن�شر  بهدف  ال�شارية؛  امل�شابقات  برنامج  اإقامة  وتاأتي 

الوطني  الرتاث  مفاهيم وقيم  البحرين وزرع  فيه مملكة  تزخر  الذي  ال�شعبي 

ا بتاريخ وموروث مملكة  لدى االأجيال اجلديدة، حيث �شيكون الربنامج خمت�شً

البحرين فقط �شواء على  م�شتوى ريا�شات املوروث الربي 

ال�شعبية  واالأمثال  القدمية  البحرينية  واملهن  والبحري 

واملعامل الرتاثية ململكة البحرين، اإ�شافة اإىل تاريخ العائلة 

املالكة الكرمية.

توزع  نقدية  دينار كجوائز  األف  ومت ر�شد مبلغ 100 

قناة  على  يبث  الذي  الربنامج  حلقات  مدى  على  يومًيا 

البحرين االأوىل على الهواء مبا�شرة طيلة اأيام �شهر رم�شان 

كما  ال�شعيد،  الفطر  عيد  من  االأوىل  الثلثة  واالأيام  املبارك 

�شيتم توزيع 7 �شيارات كجوائز بواقع �شيارة يقام ال�شحب 

عليها اأ�شبوعيا، وثلث �شيارات �شيتم ال�شحب عليها يف اأيام العيد.

امل�شابقة، حيث  امل�شاركة يف  اآلية  ال�شعبي  كما اعتمدت ريا�شات املوروث 

�شيتم االإعلن عن رابط اإلكرتوين للت�شجيل، فيما �شيتم اختيار امل�شاركني يومًيا 

عرب القرعة االإلكرتونية، على اأن يتم االت�شال مع االأ�شخا�س الذين ابت�شمت لهم 

القرعة خلل احللقات.

ريا�سات املوروث ال�سعبي تعتمد اآلية امل�سابقة

100 األف دينار و7 �سيارات جوائز برنامج »ال�سارية«

التابع  وال�شدقات  الزكاة  �شندوق  اأعلن 

واالأوقاف،  االإ�شلمية  وال�شوؤون  العدل  لوزارة 

حملة  ل�شالح  دينار  األف   300 مببلغ  تربعه 

للم�شاريع  ال�شدقات  ح�شاب  من  خري«،  »فينا 

اخلريية، وكذلك تقدمي م�شاعدات عينية ومالية 

األف  لعدد  دينار  األف   175 بقيمة  مبا�شرة 

الزكاة وفًقا للأحكام  اأ�شرة متعففة من ح�شاب 

ال�شندوق،  لدى  امل�شجلة  االأ�شر  من  ال�شرعية، 

وذلك بالتن�شيق مع حملة »فينا خري«، حيث قام 

اأو�شاعها  بدرا�شة  وال�شدقات  الزكاة  �شندوق 

من خلل البحث االجتماعي.

اجلهود  دعم  اإطار  يف  ذلك  وياأتي 

كورونا  لفريو�س  للت�شدي  املباركة  الوطنية 

)COVID-19( بقيادة �شاحب ال�شمو امللكي 

العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد  بن  �شلمان  االأمري 

نائب القائد االأعلى النائب االأول لرئي�س جمل�س 

الوزراء، وتنفيًذا لتوجيهات �شمو ال�شيخ نا�شر 

للأعمال  امللك  جللة  ممثل  خليفة  اآل  حمد  بن 

االأمن  م�شت�شار  ال�شباب  و�شوؤون  االإن�شانية 

امللكية  املوؤ�ش�شة  اأمناء  جمل�س  رئي�س  الوطني 

»فينا خري«  حملة  باإطلق  االإن�شانية،  للأعمال 

عرب فتح الباب اأمام كافة املوؤ�ش�شات وال�شركات 

واالأفراد للتربعات املالية.

ت�شخري  وال�شدقات  الزكاة  �شندوق  واأكد 

كل اإمكاناته لدعم هذه املبادرة؛ توحيًدا للجهود 

االأكرث  لل�شريحة  امل�شاعدات  وو�شول  الوطنية 

بيانات موحدة ت�شتند  حاجة، من خلل قاعدة 

اأو�شاعهم  درا�شة  عرب  �شفافة  معايري  على 

لتحديد امل�شتحقني.

جميع  وال�شدقات  الزكاة  �شندوق  وحّث 

للم�شاركة يف  اخلريية  واجلمعيات  املوؤ�ش�شات 

مواجهة  يف  للم�شاهمة  الوطنية  احلملة  هذه 

امل�شوؤولية  اإطار  �شمن  كورونا،  فريو�س  اآثار 

احلنيف،  ديننا  عليها  حّث  التي  املجتمعية 

التايل  البنكي  احل�شاب  خلل  من  وذلك 

املالية  وزارة  قبل  من  تخ�شي�شه  مت  الذي 

البنكي  احل�شاب  رقم  على  الوطني  واالقت�شاد 

ببنك   BH66NBOB00000082109370

البحرين الوطني.

�سندوق الزكاة ي�سهم مب�ساعدات

 مالية وعينية حلملة »فينا خري«

اجلاليات تقدم تربعاتها عرب »قناة 55« اجلمعة

ا�ستمرار حملة »فينا خري« لنهاية اأبريل بناًء على رغبة املواطنني واملقيمني

احلملة  حققته  الذي  الكبري  النجاح  بعد 

واملقيمني،  املواطنني  بني  خري(  )فينا  الوطنية 

اأفراد  كافة  من  املتنامية  للطلبات  وا�شتجابًة 

امللكية  للموؤ�ش�شة  العام  االأمني  اأعلن  املجتمع؛ 

تقرر  اأنه  ال�شيد،  م�شطفى  االإن�شانية  للأعمال 

اجلاري،  ال�شهر  نهاية  حتى  احلملة  ا�شتمرار 

وذلك بناًء على رغبة املواطنني.

وبنّي اأنه ا�شتجابة لطلب العديد من املقيمني 

االأجنبية  اجلاليات  من  البحرين  مملكة  يف 

الوطنية  اجلهود  دعم  يف  ال�شادقة  ورغبتهم 

 ،)19-COVID( كورونا  لفريو�س  للت�شدي 

�شلمان  االأمري  امللكي  ال�شمو  �شاحب  بقيادة 

القائد  نائب  العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد  بن 

الوزراء،  جمل�س  لرئي�س  االأول  النائب  االأعلى 

خري(  )فينا  الوطنية  احلملة  يف  وامل�شاركة 

التي مت اإطلقها؛ تنفيًذا لتوجيهات �شمو ال�شيخ 

امللك  جللة  ممثل  خليفة  اآل  حمد  بن  نا�شر 

م�شت�شار  ال�شباب  و�شوؤون  االإن�شانية  للأعمال 

املوؤ�ش�شة  اأمناء  جمل�س  رئي�س  الوطني  االأمن 

امللكية للأعمال االإن�شانية، فقد تقرر فتح الباب 

اأمام كافة اجلاليات املقيمة يف مملكة البحرين 

للتربعات  وال�شركات  واملوؤ�ش�شات  االأفراد  من 

على  االتفاق  مت  حيث  احلملة،  �شمن  املالية، 

البحرين  تلفزيون  مع  بالتعاون  حملة  تنظيم 

يف  الراغبني  م�شاهمات  لتلقي   )55 )القناة 

للت�شدي  الوطنية  اجلهود  يف  امل�شاهمة 

لفريو�س كورونا، وذلك  يف يوم اجلمعة القادم  

ابتداًء من ال�شاعة الثانية ظهًرا وحتى اخلام�شة 

من  العديد  ا�شت�شافة  �شتتم  حيث  م�شاًء، 

عن  واالإعلن  االت�شاالت،  وتلقي  ال�شخ�شيات 

اأ�شماء امل�شاهمني واملبالغ املتربع بها.  

 كما اأ�شار ال�شيد اإىل اأن هذه املبادرة تاأتي 

وردت  التي  واملطالبات  للت�شاالت  ا�شتجابة 

املحبة  كل  تكنُّ  التي  اجلاليات  من  العديد  من 

ينعمون  التي  الطيبة  االأر�س  لهذه  والتقدير 

بالعي�س فيها؛ وتقديًرا منهم ملا يحظون به من 

البحرين  حمبة واحرتام وكرم من قبل مملكة 

قيادة وحكومة و�شعًبا.

على  م�شتغربة  غري  املبادرة  باأن  موؤكًدا 

اأر�س  على  تعي�س  التي  ال�شديقة  اجلاليات 

لهم  كانت  واأن  �شبق  حيث  البحرين،  مملكة 

التي  احلملت  جميع  مع  متميزة  م�شاهمات 

االإن�شانية  للأعمال  امللكية  املوؤ�ش�شة  تطلقها 

لدعم امل�شاريع والربامج االإن�شانية التي تنفذها 

يف داخل وخارج اململكة.

واأ�شاف ال�شيد اأن مملكة البحرين حتر�س 

خليفة  اآل  عي�شى  بن  حمد  امللك  جللة  بقيادة 

احلكومية  وباجلهود  املفدى،  البلد  عاهل 

خليفة  االأمري  امللكي  ال�شمو  �شاحب  برئا�شة 

الوزراء،  جمل�س  رئي�س  خليفة  اآل  �شلمان  بن 

امللكي  ال�شمو  ل�شاحب  امل�شتمرة  وباملتابعة 

العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد  بن  �شلمان  االأمري 

نائب القائد االأعلى النائب االأول لرئي�س جمل�س 

اللزمة  االإمكانات  كافة  ت�شخري  على  الوزراء، 

عن  نتج  ما  وهو  كورونا،  لفريو�س  للت�شدي 

اجلاهزية  اإىل  والو�شول  املبكرة  اال�شتعدادات 

الق�شوى املطلوبة يف مثل هذه الظروف، ويف 

وقت ق�شري وبكفاءة عالية اأثنت عليها منظمة 

ال�شحة العاملية.

االأفراد  من  اجلاليات  بحر�س  واأ�شاد 

على  اخلا�س  القطاع  و�شركات  وموؤ�ش�شات 

ملكافحة  الوطنية  اجلهود  دعم  يف  االإ�شهام 

وتوؤكد  مقّدرة،  هي  والتي  كورونا  فريو�س 

الوطن  م�شلحة  على  حر�ٍس  من  يحملونه  ما 

كونها  واملقيمني،  املواطنني  و�شلمة  و�شحة 

هذه  رفد  باأهمية  الوطني  ح�ّشهم  من  نابعة 

اجلهود، وذلك من باب امل�شوؤولية االجتماعية 

امل�شرتكة.

بال�شكر  ال�شيد  م�شطفى  الدكتور  وتوجه 

اجلزيل لكافة اجلهات بالقطاع اخلا�س وكذلك 

اجلهود  دعم  على  يحر�شون  الذين  االأفراد 

الوطنية التي تقوم بها اململكة للحد من انت�شار 

فريو�س كورونا.

�صمو ال�صيخ نا�صر بن حمد

بدء العمل يف تطوير البحريات

اإجناز 75% من »م�سروع احلديقة املائية«

البلديات  و�شوؤون  االأ�شغال  وزير  قال 

االنتهاء  مت  انه  خلف،  ع�شام  العمراين  والتخطيط 

تطوير  من  الثانية  املرحلة  اأعمال  من   %75 من 

احلديقة املائية ب�شورة عامة، مو�شًحا اأنه مت اجناز 

من  و%80  ال�شيارات،  مواقف  منطقة  من   %90

املباين اخلدمية يف احلديقة.

يحظى  امل�شروع  ان  اإىل  خلف  الوزير  واأ�شار 

املفدى  البلد  عاهل  قرينة  لدن  من  باهتمام خا�س 

رئي�شة املجل�س االأعلى للمراأة �شاحبة ال�شمو امللكي 

اأكدت  التي  اآل خليفة،  اإبراهيم  بنت  �شبيكة  االأمرية 

احلفاظ على موروث احلديقة املائية التاريخي.

املائية  احلديقة  موروث  على  احلفاظ  اأكد  كما 

تتم  ان  على  احلديقة،  تاأهيل  واإعادة  التاريخي 

للحديقة،  العام  وال�شكل  البحريات  على  املحافظة 

املوجودة  املائية  وامل�شطحات  املما�شي  يف  متمثلة 

احلديقة  م�شروع  »يعد  وقال  املعمرة.  واالأ�شجار 

تعمل  التي  اخلدمية  امل�شروعات  اأهم  من  املائية 

عليها الوزارة بال�شراكة مع جمل�س اأمانة العا�شمة، 

الوزارة  ا�شرتاتيجية  �شمن  امل�شروع  هذا  وياأتي 

لزيادة الرقعة اخل�شراء يف اململكة وتوفري م�شاريع 

ترفيهية للمواطنني واملقيمني«.

البحريات  يف  بالعمل  البدء  »مت  انه  واو�شح 

والتي تعد اأهم عن�شر مييز احلديقة املائية حيث مت 

البدء بازالة الطني املرتاكم،.

وزير العدل

وزارة  بني  واملتابعة  التن�شيق  اإطار  يف 

التعليم  جودة  وهيئة  والتعليم  الرتبية 

 19 املوافق  االأحد  اأم�س  يوم  ُعقد  والتدريب، 

بني  ُبعد  عن  م�شرتك  اجتماع   2020 اأبريل 

الوزارة  بقطاعات  واملخت�شني  امل�شوؤولني 

املختلفة وامل�شوؤولني يف الهيئة؛ وذلك ملناق�شة 

املدار�س  تنفذها  التي  ُبعد  عن  التعلم  جتربة 

التعليم  وموؤ�ش�شات  واخلا�شة  احلكومية 

 ،2020 مار�س  �شهر  منت�شف  منذ  العايل 

التي  اال�شتثنائية  ال�شحية  الظروف  ظل  يف 

وا�شطرار  ال�شفّية،  الدرا�شة  اإيقاف  اإىل  اأدت 

مراحلها  مبختلف  التعليمية  املوؤ�ش�شات 

الدرا�شية اإىل اللجوء ال�شتخدام هذه املنظومة 

التي ت�شتخدم الأول مرة يف تاريخ التعليم يف 

مملكة البحرين، حتى ال يخ�شر الطلبة الف�شل 

الدرا�شي الثاين. 

وزارة  جانب  من  االجتماع  تراأ�س  وقد 

ال�شويخ  الدكتور عبدالغني  الرتبية والتعليم 

ومن  العايل،  التعليم  ملجل�س  العام  االأمني 

جانب هيئة جودة التعليم والتدريب الدكتورة 

جواهر امل�شحكي الرئي�س التنفيذي للهيئة.

وناق�س االجتماع اعتزام الهيئة تقييم هذه 

التي  اال�شتمارات  من  عدد  خلل  من  التجربة 

على  االتفاق  مت  اإذ  اجلوانب،  خمتلف  تغطي 

بت�شليم  واخلا�شة  احلكومية  املدار�س  قيام 

اال�شتمارات التقييمية اإىل الهيئة بتاريخ االأول 

االنتهاء  بعد  وذلك   ،2020 يونيو  �شهر  من 

الطلبة  تكليف  مت  التي  التطبيقات  اأداء  من 

بتنفيذها، علًما باأنه ميكن للمدار�س التي �شبق 

لها ت�شليم ا�شتماراتها تنقيح هذه اال�شتمارات 

ما  اإذا  الهيئة  اىل  ار�شالها  واإعادة  ومراجعتها 

رغبت يف ذلك؛ من اأجل �شمان تغطية التقييم 

اأداء الطلبة  لعمليات التعليم والتعلم وتقومي 

عن ُبعد.

كما مت االتفاق على قيام اجلهات املخت�شة 

الراجعة  بالتغذية  الهيئة  مبوافاة  بالوزارة 

امل�شتخدمة  القيا�س  باأدوات  يتعلق  فيما 

للمــدار�س  اإر�شالها  املزمع  اال�شتبانات  يف 

بخــ�شو�س  اأما  واخلا�شة،  احلكوميــة 

االتفــاق  تــم  فقد  العايل  التعليم  موؤ�ش�شــات 

اجتمــاع  اإىل  املو�شوع  مناق�شة  اإرجاء  على 

اللجنة التن�شيقية خلل االأيام القادمة.

الأول من يونيو موعًدا لت�سليم

 املدار�س ا�ستمارات تقييم التعلم عن ُبعد

القب�س على اآ�سيويني ميار�سان

 مهنة احلالقة مب�سكنهما اخلا�س

قال مدير عام مديرية �شرطة حمافظة املحرق اإن �شرطة املديرية األقت القب�س على 

�شخ�شني اآ�شيويني لقيامهما مبمار�شة مهنة احللقة داخل م�شكنهما اخلا�س.

واأو�شح اأن املديرية، واإثر تلقيها بلًغا بهذا ال�شاأن، قامت مببا�شرة عمليات البحث 

احللقة  مهنة  ميار�شان  وهما  املذكورين  علي  القب�س  عن  اأ�شفرت  والتي  والتحري 

مب�شكنهما، و�شبط االأدوات امل�شتخدمة يف ذلك.

واأكـــد مدير عام مديرية �شرطة حمافظة املحرق اأنه مت اتخاذ االجراءات القانونية 

الق�شية  واإحالة  ال�شحة،  بوزارة  العامة  ال�شحة  اإدارة  مع  بالتنــ�شيق  اللزمـــة 

للنيابة العامة.

نوه اإىل �سرورة التجاوب مع الدور الكبري للقيادة يف مواجهة الأزمة احلالية

ال�سيخ: دور كبري لالإعالم يف حتفيز القت�ساد خالل املرحلة احلالية

دعا اإبراهيم عبداهلل ال�شيخ رجل االأعمال ومالك 

�شركة »مونرتيال لل�شيارات«، اإىل »�شرورة وجود 

دور اإعلمي اإيجابي يف هذه املرحلة من اأجل حتفيز 

االقت�شاد وزرع التفاوؤل حتى جتتاز مملكة البحرين 

تلك االأزمة«، م�شدًدا على »�شرورة جتاوب اجلميع 

مع الدور االإيجابي والقيادي الذي تقوم به القيادة 

الر�شيدة يف مواجهة تلك االأزمة واجتيازها«.

املعلومات  ا�شتقاء  »�شرورة  اإىل  ال�شيخ  ونوه 

وراء  االن�شياق  وعدم  الر�شمية  امل�شادر  من 

اأ�شرار  يف  تت�شبب  اأن  املمكن  من  التي  ال�شائعات 

بالقطاع  يتعلق  ما  ال�شيما  االقت�شاد،  على  وخيمة 

اخلا�س واحلركة التجارية«.

اأ�شلوب  اتباع  »�شرورة  اإىل  ال�شيخ  واأ�شار 

حتفيز  اأجل  من  االإيجابي  للإعلم  االأمثل  النهج 

الروؤية ال�شاملة وزرع التفاوؤل وبث الثقة يف نفو�س 

اأهل املجتمع حتى نعرب باالقت�شاد يف البحرين اإىل 

بر االأمان خلل تلك املرحلة احل�شا�شة«.

»مونرتيال  �شركة  ومالك  االأعمال  رجل 

املواطنني  تعاون  »�شرورة  اإىل  دعا  لل�شيارات« 

وااللتزام  امل�شوؤولة  اجلهات  مع  واملقيمني 

وراء  االن�شياق  وعدم  واالإر�شادات،  بالتعليمات 

امل�شادر  من  املعلومات  على  واحل�شول  ال�شائعات 

الر�شمية من اأجل حماية املجتمع من االآثار ال�شلبية 

معلومات  اإىل  الرتويج  وعدم  لل�شائعات  ال�شيئة 

املجتمع  اأبناء  نفو�س  يف  واخلوف  الهلع  تبث 

والتم�شك بالدور االإيجابي ون�شر روح التفاوؤل بني 

اأفراد املجتمع«.

الر�شيدة  القيادة  تبذله  »مبا  ال�شيخ  واأ�شاد 

فعالة  اإيجابية  اأدوار  من خلل  م�شنية  من جهود 

حل�شرة  املباركة  ال�شديدة  التوجيهات  ال�شيما 

خليفة  اآل  عي�شى  بن  حمد  امللك  اجلللة  �شاحب 

واجلهود  ورعاه،  اهلل  حفظه  املفدى  البلد  عاهل 

امللكي  ال�شمو  �شاحب  برئا�شة  للحكومة  الطيبة 

الوزراء  رئي�س  اآل خليفة  �شلمان  بن  االأمري خليفة 

والقرارات  وامل�شتمرة  احلثيثة  واملتابعة  املوقر، 

االأمري  امللكي  ال�شمو  ل�شاحب  واحلكيمة  ال�شليمة 

القائد  نائب  العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد  بن  �شلمان 

يف  الوزراء،  جمل�س  لرئي�س  االأول  النائب  االأعلى 

التعامل مع االأزمة احلالية«.

كبرًيا  دوًرا  يلعب  االإيجابي  »االإعلم  اإن  وقال 

الوقت  ويف  احل�شا�شة،  املرحلة  تلك  خلل  ومهًما 

�شعب  مت�شك  يف  احلقيقي  الرهان  يبقى  ذاته، 

وعدم  قياته،  خلف  ووقوفه  بالتفاوؤل  البحرين 

االجنرار اإىل االأخبار ال�شلبية وال�شائعات املغر�شة 

البحرين،  اقت�شاد  نه�شة  اأمام  عائًقا  تقف  التي 

ونه�شة  التجارية  احلركة  انتعا�س  واأن  ال�شيما 

يف  البحريني  املواطن  �شالح  يف  ت�شب  االقت�شاد 

املقام االأول«.

تلك  خلل  االإيجابي  االإعلم  »دور  اأن  وذكر 

التي  لل�شائعات  الت�شدي  خــلل  من  املرحــلة 

البحريني  باالقت�شاد  االإ�شــرار  اإىل  تهــدف 

ال  واالأ�شواق،  واال�شتثــمار  التــجارة  وبحركة 

الق�شاء على فريو�س  عــن معركة  تاأثريه  يقل يف 

كورونا )كوفيد 19(«.

اإبراهيم ال�صيخ

»احتفالية اإلكرتونية« مبرور 40 

يوًما على رحيل ال�سيخ عي�سى بن را�سد

يف ذكرى مرور اأربعني يوًما على رحيل 

املغفور له باإذن اهلل ال�شيخ عي�شى بن را�شد 

ال�شيخ  مركز  يقيم  خليفة،  اآل  عبداهلل  بن 

اإبراهيم بن حممد اآل خليفة للثقافة والبحوث 

 2020 اأبريل   20 املوافق  االثنني  اليوم 

احتفالية »يف ذكرى عي�شى بن را�شد« وذلك 

املختلفة، وميكن  االإلكرتونية  عرب �شفحاته 

املركز على موقع  قناة  بداية على  متابعتها 

»يوتيوب« يف متام ال�شاعة 7 م�شاًء، ومن ثم 

الحًقا على بقية �شفحات املركز على و�شائل 

التوا�شل االجتماعي.

وخلل االحتفالية، ي�شلّط املركز ال�شوء 

على حياة املغفور له ال�شيخ عي�شى بن را�شد 

من  �شنة  وثمانني  اثنتني  يخت�شر  فيلم  عرب 

العطاء يف املجال االإعلمي والثقايف واالأدبي 

والريا�شي، كما ي�شدر املركز لهذه املنا�شبة 

من  عدد  �شفحاته  يف  �شارك  ا  خا�شً كتاًبا 

عي�شى،  ال�شيخ  من  واملقّربني  االأ�شدقاء 

و�شي�شم الكتاب عدًدا من ال�شور، وما كتبت 

ال�شحف بعد رحيل ال�شيخ عي�شى. 

عن  املتفّرعة  البيوت  زيارة  وميكن 

والبحوث  للثقافة  اإبراهيم  ال�شيخ  مركز 

به  اخلا�س  االإلكرتوين  املوقع  عرب 

shaikhebrahimcenter. / /:http (

البيوت،  زيارة  املتلقي  يتابع  حيث   ،)org
والقيام  الفعاليات  من  عدد  وم�شاهدة 

املطبوعات  متابعة  مع  افرتا�شّية  بجوالت 

التي ي�شدرها املركز.

ال�صيخ عي�صى بن را�صد
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رفع املجل�س الأعلى لل�ش�ؤون 

التهاين  اآيات  اأ�شمى  الإ�شالمية 

والتربيكات مبنا�شبة قرب حل�ل 

مقام  اإىل  املبارك  رم�شان  �شهر 

امللك  اجلاللة  �شاحب  ح�شرة 

اآل خليفة عاهل  حمد بن عي�شى 

�شاحب  واإىل  املفدى،  البالد 

بن  خليفة  الأمري  امللكي  ال�شم� 

�شلمان اآل خليفة رئي�س ال�زراء 

ال�شم�  �شاحب  واإىل  امل�قر، 

حمد  بن  �شلمان  الأمري  امللكي 

اآل خليفة ويل العهد نائب القائد 

لرئي�س  الأول  النائب  الأعلى 

العائلة  واإىل  ال�زراء،  جمل�س 

حك�مة  واإىل  الكرمية،  املالكة 

و�شعب مملكة البحرين، وعم�م 

والإ�شالمية،  العربية  الأمتني 

ُيِهلَّه  اأن  القدير  العلي  اهلل  �شائالً 

واليُمن  باخلري  اجلميع  على 

والربكات.

داعًيا لتباع الإر�سادات الطبية وال�سرعية.. »الأعلى لل�س�ؤون الإ�سالمية«:

اأداء العبادات يف البي�ت خالل رم�سان يف ظل الظروف ال�ستثنائية
التي  االعتيادية  جل�شته  يف  املجل�س  واأ�شاد 

االت�شال  عرب  ُبعد  عن  االأحد  اأم�س  �شباح  انعقدت 

املرئي برئا�شة ال�شيخ عبدالرحمن بن حممد بن را�شد 

اآل خليفة رئي�س املجل�س االأعلى لل�شئون االإ�شالمية، 

تف�شل  التي  الكلمة  يف  ال�شامية  االأبوية  بامل�شامني 

اأبنائه  اإىل  املفدى  امللك  اجلاللة  �شاحب  بتوجيهها 

ُيوليه  ما  تعك�س  والتي  والطالبات،  الطلبة  وبناته 

جاللته من حر�س على ا�شتمرار امل�شرية التعليمية 

والتح�شيل العلمي.

العميق  تقديره  عن  املجل�س  اأعرب  كما 

للتوجيهات امللكية ال�شامية ملواجهة جائحة كورونا 

الذي  الدور  نف�شه  الوقت  يف  مقدًرا  )كوفيد-19(، 

امللكي  ال�شمو  �شاحب  برئا�شة  احلكومة  به  تقوم 

وم�شيًدا  ال�شاأن،  هذا  يف  املوقر  الوزراء  رئي�س 

ال�شمو  �شاحب  يقودها  التي  املخل�شة  باجلهود 

االأول  النائب  االأعلى  القائد  نائب  العهد  ويل  امللكي 

البحرين  الوزراء، وما يبذله فريق  لرئي�س جمل�س 

امل�شئول  للتعامل  �شموه  باإدارة  وطنية  جهود  من 

من  العديد  وا�شتباق  الراهن،  الظرف  متطلبات  مع 

الكفاءة  ذات  واالحرتازية  العالجية  االإجراءات 

الطبية  الكوادر  وكفاءة  جهود  مثمًنا  العالية، 

املخل�س  الوطني  والدور  البحرينية،  والتمري�شية 

الذي تقوم به جميع فرق االإ�شناد والدعم واملتابعة.

البحرين  اأبداه �شعب مملكة  املجل�س مبا  ونوه 

وامل�شوؤولية،  والتكافل  التعاون  روح  من  الويف 

يف  التطوع  على  الكبري  االإقبال  يف  جت�ّشدت  التي 

احلملة الوطنية ملكافحة هذا الفريو�س، واال�شتجابة 

التي  والتعليمات  لالإر�شادات  وم�شوؤولية  بوعي 

اإىل احلمالت  باالإ�شافة  املخت�شة،  ت�شدرها اجلهات 

االأهلية اخلريية والتطوعية يف خمتلف املحافظات 

والوقائية  االحرتازية  االإجراءات  لتعزيز  واملناطق 

الالزمة، اإىل جانب التكافل املجتمعي مع املت�شررين 

من هذه اجلائحة.

حققتها  التي  والنتائج  االأرقام  اأن  اإىل  واأ�شار 

الت�شايف تبعث  اإىل ن�شب  مملكة البحرين باالإ�شافة 

على الفخر واالطمئنان واالعتزاز باخلطة الوطنية 

البحرينية  وبالكفاءات  كورونا،  فريو�س  ملكافحة 

اإىل  دعا  كما  اخلطة.   بتلك  نه�شت  التي  املخل�شة 

االإر�شادات  بجميع  وااللتزام  باالأ�شباب،  االأخذ 

اهلل  على  والتوكل  وال�شرعية،  الطبية  والتوجيهات 

عز وجل، واال�شتفادة من االأجواء الروحانية ل�شهر 

وتعاىل،  �شبحانه  اإليه  الرجوع  املبارك يف  رم�شان 

هذا  واإحياء  ور�شوانه،  ورحمته  مغفرته  وطلب 

القراآن  وقراءة  ال�شالة  من  باالإكثار  الف�شيل  ال�شهر 

اخلري،  واإ�شاعة  وال�شدقات  والدعاء  والذكر  الكرمي 

هذه  ظل  يف  البيوت  يف  العبادات  باأداء  وااللتزام 

كله،  العامل  يعي�شها  التي  اال�شتثنائية  الظروف 

�شارًعا اإىل اهلل تعاىل اأن يزيح هذه اجلائحة ويرفعها 

بف�شله ورحمته، ومين على جميع احلاالت القائمة 

ويدمي  واأهلها  البحرين  ويحفظ  العاجل،  بال�شفاء 

والعاملني  امل�شلمني  جميع  وعلى  وعليهم  عليها 

هذا  ل�شيام  اجلميع  يوفق  واأن  واالأمان،  العافية 

بعد  ُعتقائه.  من  ويجعلنا  وقيامه،  الف�شيل  ال�شهر 

ذلك، بحث املجل�س املو�شوعات املدرجة على جدول 

فتح جامع  مو�شوع  بالنظر يف  وا�شتهلها  االأعمال، 

مركز اأحمد الفاحت االإ�شالمي ل�شالة اجلمعة بح�شور 

خطبتْي  لنقل  امل�شلني  من  حمدود  وعدد  اخلطيب 

و�شالة اجلمعة عرب اأجهزة االإعالم الر�شمية املرئية 

النفع  �شعرية اجلمعة وحتقيق  الإظهار  وامل�شموعة 

راأى  وقد  االإعالم،  و�شائل  عرب  لل�شامعني  والفائدة 

ال�شوابط  اإطار  �شمن  ذلك  على  املوافقة  املجل�س 

املجل�س  ناق�س  ثم  الالزمة.   الطبية  واالحرتازات 

االأوىل  العامة؛  االأمانة  من  مرفوعة  مذكرات  ثالث 

والثانية  باملحرق،  حمد  ال�شيخ  جامع  بخ�شو�س 

ب�شاأن اآخر امل�شتجدات يف �شري خطة املجل�س الإعمار 

ق�شم  رئي�س  م�شاركة  ب�شاأن  والثالثة  اجلوامع، 

املوؤمتر  يف  باملجل�س  واملخطوطات  الرتاث  حتقيق 

الثاين خلدمة ال�شنة النبوية الذي اأقيم يف جمهورية 

م�شر العربية ال�شقيقة برعاية ف�شيلة االإمام االأكرب 

االأ�شتاذ الدكتور اأحمد الطيب �شيخ االأزهر ال�شريف 

وجهود  احلديثي  الن�س  )حتقيق  عنوان  حتت 

جل�شته  املجل�س  واختتم  االإ�شالمي(.  املَْكِنز  جمعية 

با�شتعرا�س الر�شائل الواردة وبحث ما ي�شتجد من 

اأعمال، واتخذ ب�شاأنها القرارات الالزمة.

ن�سبة عمل اآليات النظافة 100 % والعمل اليدوي 80 %.. »وكيل البلديات«: 

ع�دة النظافة اإىل و�سعها الطبيعي خالل الأيام القليلة القادمة

االأ�شغال  البلديات« بوزارة  قال »وكيل �شوؤون 

ال�شيخ  العمراين  والتخطيط  البلديات  و�شوؤون 

حممد بن اأحمد اآل خليفة اإن اأعمال �شركتي النظافة 

القليلة  االأيام  خالل  عليه  كانت  ما  اإىل  �شتعود 

قامت  النظافة  �شركتي  اأن  اإىل  م�شرًيا  القادمة، 

بعمال  لتزويدهم  اخلا�س  القطاع  مع  بالتعاقد 

للقيام باأعمال الكن�س اليدوي بدالً من العمال الذين 

يخ�شعون الإجراءات الفح�س واإجراءات الوقاية. 

البلديات  و�شوؤون  االأِ�شغال  وزير  اأن  واأو�شح 

والتخطيط العمراين ع�شام بن عبداهلل خلف يتابع 

منتظمة،  ب�شورة  ت�شري  االأمور  واأن  النظافة،  ملف 

تاأثري  من  للحد  و�شعت  التي  البديلة  اخلطط  واأن 

نق�س العمالة اليدوية خالل الفرتة احلالية )ب�شورة 

موؤقتة( اإىل حني ا�شتكمال االإجراءات الوقائية ت�شري 

البلديات«  اأ�شاد »وكيل �شوؤون  ب�شورة جيدة. كما 

يف  االأهايل  بع�س  بها  قام  التي  االأهلية  باملبادرات 

عملية نقل املخلفات من اأمام منازلهم وو�شعها يف 

اأماكنها ال�شحيحة )احلاويات( م�شرًيا اإىل اأن الكثري 

البحرين  مملكة  مناطق  خمتلف  يف  املواطنني  من 

مناطقهم  تنظيف  يف  مبادراتهم  وعرب  ا�شتطاعوا 

اأمنوذًجا  اأن يقدموا  النظافة  والتعاون مع �شركات 

كما  املجتمعية،  وال�شراكة  التعاون  من  رائًعا 

املجتمعية  ال�شراكة  مفهوم  يرتجموا  اأن  ا�شتطاعوا 

يف خمتلف امليادين. 

ن�شبة  اأن  اإىل  البلديات«  »�شوؤون  وكيل  واأكد 

بن�شبة  تعمل  ال�شركتني  يف  النظافة  اآليات  عمل 

بن�شبة  اليدوي  العمل  ن�شبة  ت�شل  فيما   %100

80%، ومن املوؤمل اأن ترجع اأعمال النظافة اليدوية 

االأيام  خالل  طبيعية  وب�شورة  عهدها  �شابق  اإىل 

القليلة القادمة.

واأ�شاف »عملية تنظيف االأ�شواق املركزية تتم 

ب�شورة يومية دون توقف يف جميع املحافظات«. 

واأكد اأن االأ�شل يف التعامل مع املخلفات املنزلية 

النظافة  قانون  ح�شب  احلاويات  يف  و�شعها  هو 

رقم 10 ل�شنة2019، وقيام االأهايل بو�شع اأكيا�س 

بالقانون ويجعل  التزام  احلاويات هو  القمامة يف 

من كل مواطن مبادًرا ومتطوًعا.

ومن  االآلية  لهذه  وا�شح  تقدم  وجود  اكد  كما 

االعتيادية  ب�شورتها  النظافة  اأعمال  عودة  املتوقع 

الكاملة خالل االأيام القليلة القادمة«.

مل  احلاويات  من  القمامة  اأن»اإزالة  واأو�شح 

و�شمن  اليومية  اخلطة  �شمن  وت�شري  تتوقف 

االآليات تعمل دون  اأن جميع  الروتيني، كما  العمل 

بن�شبة  ت�شري  اليدوي  الكن�س  اأعمال  اأن  اإال  توقف، 

العمال  لفح�س  الوقائية  االإجراءات  نتيجة   %80

�شوؤون  »وكيل  دعا  كما  موؤقته«  اإجراءات  وهي 

البلديات« االأهايل اإىل التوا�شل مع البلديات املعنية 

يف  املناطق  بع�س  يف  املطلوبة  احلاويات  لتوفري 

م�شدًدا  احلاويات.  يف  ا  نق�شً االأهايل  وجد  حال 

على ا�شتمرارية التعاون من قبل االأهايل وااللتزام 

تتابع  الوزارة  اأن  واأو�شح  والقوانني.  باالأنظمة 

النظافة والتدابري التي مت اتخاذها من  اأعمال  �شري 

الطبيعية  �شورتها  اإىل  النظافة  اأعمال  عودة  اجل 

اإىل  م�شرًيا  باأول،  اأوال  املطلوبة  املعاجلات  وطرح 

مع  باملتابعة  تقوم  البلديات  العامني يف  املدراء  اأن 

البلدية ب�شورة ميدانية  املجال�س  واأع�شاء  روؤ�شاء 

وم�شتمرة اأوال باأول.

حممد بن اأحمد اآل خليفة

120 طًنا زيادة حجم النفايات ي�مًيا ب�سبب امُلك�ث يف املنازل.. التميمي:

ع�دة 70 % من عمال النظافة يف »اجلن�بية« و»ال�سمالية«

عادل حم�شن:

يف  التميمي  بدر  اجلنوبية  بلدي  جمل�س  رئي�س  قال 

ت�شريح لـ»االأيام« اإن 70% من عمال النظافة عادوا للعمل 

مت  حيث  و»ال�شمالية«؛  »اجلنوبية«  حمافظتي  يف  اليوم 

ال�شماح لـ450 عامالً بالعودة اإىل اأعمالهم.

اأغلب عمال ال�شركة  اأوقفت  وكانت اجلهات املعنية قد 

الإجراء فحو�شات احرتازية للتاأكد من خلوهم من فريو�س 

من  العمال  بخروج  ال�شماح  اإن  التميمي  وقال  »كورونا«. 

بينما  عدوى  اأي  من  خلوهم  من  التاأكد  بعد  جاء  احلجر 

ي�شتمر نحو 120 عامالً يف ق�شاء فرتة حجرهم ال�شحي.

وذكر التميمي اأن الفرتة االأخرية اقت�شرت فيها اأعمال 

العمال  �شكن  كانوا خارج منطقة  النظافة على 70 عامالً 

عمال  مع 110  ال�شركة  وتعاقدت  زويد  راأ�س  الكائنة يف 

اإ�شافيني من ال�شركات اخلا�شة ل�شد النق�س.

عادت  االعتيادية  النظافة  اأعمال  باأن  التميمي  واأكد 

النفايات  كمية  باأن  التميمي  قال  ال�شياق  ذات  يف  اليوم. 

يومًيا  طًنا   470 اإىل  الفرتة  هذه  خالل  ارتفعت  املنزلية 

ب�شبب تواجد اأغلب املواطنني واملقيمني يف منازلهم والعمل 

انت�شار  ملنع  االحرتازية  الوطنية  اجلهود  �شمن  ُبعد  عن 

طًنا   320 �شابًقا  النفايات  حجم  كان  اإذ  كورونا  فريو�س 

يومًيا بزيادة نحو %40-30.
بدر التميمي

ا  اتهام 19 �سخ�سً

مبخالفة احلجر املنزيل والحرتازات

باأن  الوداعي  عدنان  النيابة  رئي�س  قال 

النيابة العامة قد اأجنزت حتقيقاتها يف عدد 

من الق�شايا املقيدة ب�شاأن خمالفة االإجراءات 

اأجل  من  االحرتازية  والتدابري  ال�شحية 

ولغر�س  امل�شتجد  كورونا  فريو�س  مكافحة 

النيابة  اأمرت  وقد  انت�شاره،  دون  احليلولة 

والبالغ  الق�شايا  تلك  يف  املتهمني  باإحالة 

عددهم 19 متهًما اإىل املحاكمة اجلنائية. 

اأحالت  قد  العامة  ال�شحة  اإدارة  وكانت 

اإىل النيابة عدة بالغات ب�شاأن قيام 12 متهًما 

مبخالفة قرار احلجر املنزيل املفرو�س عليهم 

واإخاللهم به مبغادرتهم منازلهم خالل املدة 

متهمني  ثالثة  بقيام  وكذلك  احلجر.  املحددة 

باملخالفة  ن�شاطها  وممار�شة  حمالتهم  بفتح 

واملقاهي،  التجارية  املحالت  غلق  لتدبري 

جتارية  مبحال  م�شئولني  اأربعة  عن  ف�شالً 

لعدم توفري اال�شرتاطات ال�شحية يف حمالهم 

انت�شار  وملنع  مرتاديها  حلماية  واملقررة 

الفريو�س والتي تتمثل يف قيا�س درجة حرارة 

امل�شافة  لرتك  وتوجيههم  والزبائن  العاملني 

املطلوبة فيما بينهم وتعقيم عربات الت�شوق 

لهم  القفازات  وتوفري  ا�شتخدامها  وبعد  قبل 

املقاهي ملا  اأحد  وللعاملني. وقد �شمل االتهام 

االعتبارية  االأ�شخا�س  على  القانون  يفر�شه 

النيابة  الغرامة، هذا وقد با�شرت  من عقوبة 

العامة حتقيقاتها فور تلقيها البالغات، حيث 

�شبيلهم  باإخالء  واأمرت  املتهمني  ا�شتجوبت 

للمحكمة  باإحالتهم  واأمرت  مالية،  بكفاالت 

االأربعاء  ال�شغرى اجلنائية، وقد حتدد يوم 

املوافق 22 اأبريل 2020 لنظر الق�شية.

فيما ذكر رئي�س النيابة باأن تلك الق�شايا 

املحالة متعلقة ببع�س البالغات التي تلقتها 

العامة  ال�شحة  اإدارة  من  العامة  النيابة 

البالغات  يف  م�شتمرة  التحقيقات  تزال  وال 

العقوبة  اأن  اإىل  م�شرياً  املماثلة،  االأخرى 

االإجراءات  خمالفة  جرمية  عن  املقررة 

ملكافحة  االحرتازية  والتدابري  ال�شحية 

الوباء هي احلب�س الذي ت�شل مدته اإىل ثالث 

ع�شرة  اإىل  ت�شل  التي  والغرامة  �شــنوات 

اآالف دينار.

يف مراكز العزل والعالج ومراكز احلجر ال�سحي الحرتازي

امل�ؤ�س�سة ال�طنية حلق�ق الإن�سان تت�ا�سل مع العمالة ال�افدة

االإن�شان  حلقوق  الوطنية  املوؤ�ش�شة  ا�شتمرت 

والعالج  العزل  مراكز  اإىل  امليدانية  زياراتها  يف 

الطواقم  ومقابلة  االحرتازي،  ال�شحي  واحلجر 

للعزل  اخلا�شعني  بع�س  مع  والتوا�شل  الطبية 

املراكز  التزام  على  الوقوف  الأجل  احلجر،  اأو 

مع  للتعامل  املتبعة  االحرتازية  باالإجراءات 

االإن�شان  حقوق  توافر  ومدى  كورونا،  فريو�س 

الواجب مراعاتها يف مثل هذه الظروف.

اأفراد  من  بع�ٍس  مع  املوؤ�ش�شة  وتوا�شلت 

املعي�شة،  ظروفهم  على  واطلعت  الوافدة  العمالة 

مركز  اأو  والعالج  العزل  مركز  يف  اأكان  �شواء 

احلجر ال�شحي االحرتازي، ومت التاأكد من �شمان 

لهم  املقدمة  ال�شحية  والرعاية  والنظافة  ال�شالمة 

املاء  توفري  عن  ف�شالً  املتبعة،  املعايري  ح�شب 

والغذاء املنا�شب لهم، اإذ روعي التنوع يف الطعام 

واخلفيفة  االأ�شا�شية  الوجبات  ي�شمل  الذي  املقدم، 

ومياه ال�شرب على مدار ال�شاعة. واأ�شادت املوؤ�ش�شة 

الوطنية حلقوق االإن�شان خالل متابعتها املبا�شرة 

�شبيل  يف  البحرين  مملكة  اتخذتها  التي  بالتدابري 

هذا  خالل  الوافدة  للعمالة  املالئمة  البيئة  توفري 

الظرف اال�شتثنائي، وبالتعامل االإن�شاين مع جميع 

املقيمني الذي ُيعد جزًءا من ثقافة واأخالق املجتمع 

البحريني املبنية على الت�شامح والتعاون والرحمة 

والقوانني  املبادئ  على  مبني  وهو  عامة،  ب�شفة 

ذات ال�شلة باملواثيق واالتفاقيات الدولية املتعلقة 

ال�شدد،  هذا  ويف  خا�شة.  ب�شفة  االإن�شان  بحقوق 

املوؤ�ش�شة  رئي�شة  خوري  ماريا  االآن�شة  اأ�شارت 

 FM( االإذاعية  املوجة  ا�شتخدام  قرار  اأن  اإىل 

له  ال�شحية  التثقيف  ر�شائل  بث  يف   )104.2

اإىل �شرورة  داعية اجلميع  بالغة،  اأهمية حقوقية 

االلتزام بالتوجيهات ال�شادرة من اجلهات املعنية، 

اأن املوؤ�ش�شة �شتكون على توا�شل مع  موؤكدة على 

االإذاعة لدعم ن�شاطها يف تقدمي االإر�شادات ال�شحية 

واحلقوقية يف اإطار اجلهود الوطنية املبذولة عرب 

احلملة الوطنية ملكافحة فريو�س كورونا، م�شرية 

�شدارة  يف  تقف  املوؤ�ش�شة  اأن  اإىل  ذاته  الوقت  يف 

االإقليمية  االإن�شان  حلقوق  الوطنية  املوؤ�ش�شات 

الت�شدي  يف  احلقوقي  للملف  الداعمة  والعاملية 

لفريو�س كورونا.
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[ �سمية املري

البحرين يف اأوج

 �سوؤددها الإن�ساين بف�سل »كوفيد 19«

حملت   )19 )كوفيد  امل�شتجد  كورونا  فريو�س  اأزمة 

معها الكثري من الر�شائل البحرينية التي القت �شدى عاملًيا 

و�شعوبها  املعمورة  حكومات  جميع  من  النطاق  عري�س 

املتناثرة يف خمتلف االأقاليم والقارات، مفادها اأن االإن�شان 

الرئي�س  منائها  مورد  وهو  دولة،  اأي  متلكه  ما  اأغلى  هو 

ومفتاح نه�شته، بغ�س النظر عن ديانته، معتقده، اأ�شله، 

جن�شيته، لونه وحتى جن�شه، ولذا البد من م�شاندته يف 

ال�شراء وال�شراء. 

بادرة اإخالء اأكرث من 10 مدار�س حكومية لتكون ماأوى 

للعمالة الوافدة جتنًبا لالزدحام يف م�شاكن العمالة ومنًعا 

باالإن�شانية يف  اأقل ما ميكن و�شفها  لتف�شي اجلائحة هي 

النبيلة، �شامية يف  ال�شاأن يف مدلوالتها  �شوؤددها، عظيمة 

مقا�شدها الرحيمة؛ اأن تتكفل دولة بحجم اإمكانات اململكة 

هذه  يف  مقابل  اأي  دون  االأجنبية  العمالة  واإيواء  بعالج 

من  �شرب  للكثريين  بالن�شبة  هو  اال�شتثنائية  الظروف 

دول  غالبية  لدى  تطبيقه  اأو  حدوثه  وي�شتحيل  اخليال، 

العامل.

العمالة  اإيواء  يف  عاملًيا  امل�شبوقة  غري  اخلطوة  هذه 

يف  تتكّرر  لن  والتي  البحت  االإن�شاين  بوازعها  االأجنبية 

دول اأخرى حول العامل، ترتكز على روؤى اإن�شانية �شامية 

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

عاهل البالد املفدى – حفظه اهلل ورعاه – يف احت�شان جميع 

الب�شر طاملا كان لهم ب�شمة يف معادلة البناء والتطوير يف 

اململكة، واحلفاظ على �شحتهم و�شالمتهم كاأولوية يف هذا 

الوقت احل�شا�س لال�شتمرار يف نه�شة هذا الوطن العزيز 

على قلوبنا جميًعا. 

مملكة البحرين ما قبل واأثناء وباء )كوفيد 19( كانت 

وما تزال و�شتبقى م�شرب املثل يف منوذجيتها االإن�شانية 

وريادتها يف خدمة الب�شرية، دون النظر اأو التمحي�س يف 

اأي اعتبارات مذهبية اأو دينية اأو عن�شرية. لتثبت مرة تلو 

االأخرى للعامل اأجمع علو كعبها اإقليمًيا وعاملًيا يف حقول 

حقوق االإن�شان كافة، بف�شل قناعتها املتاأ�شلة يف اأن جميع 

بني الب�شر خلقوا �شوا�شية دون تفرقة بينهم ال باجلن�س 

اأو العرق اأو باملر�س. 

�شيء،  كل  تخت�شر  عبارة  اجلميع«..  بلد  »البحرين 

ينطق بها على الدوام ح�شرة �شاحب اجلاللة امللك حمد بن 

عي�شى اآل خليفة عاهل البالد املفدى – حفظه اهلل ورعاه – 

لتعك�س مدى العمق االإن�شاين الذي نعرفه عن ملك القلوب 

واأب اجلميع، ولت�شكل نربا�س عمل الدولة برمتها انطالًقا 

واحلرية  ال�شلمي  والتعاي�س  والت�شامح  العدالة  قيم  من 

ال�شغينة  اأو  التنافر  اأ�شكال  من  �شكل  عن  بعيًدا  الدينية، 

الأي خملوق ب�شري يعي�س على هذه االأر�س املباركة.

بفريق  مدعوًما  املفدى،  البالد  لعاهل  ال�شّباق  الفكر 

اأجل  لفعل اخلري من  املحبة  الوطنية  البحرين والكفاءات 

مرة  اململكة  يجعل  واملقيمني،  واملواطنني  الوطن  م�شلحة 

اأخرى قبلة كل من يبحث عن العدالة االإن�شانية واملعاملة 

الت�شامح والتعاي�س ب�شالم  اأ�شبح فيه  احل�شنة، يف زمن 

ووئام عملة نادرة. 

ُبوذ،  يهود،  م�شيحيني،  م�شلمني،  نكون  اأن  قبل 

هندو�س - �شم اأي ديانة �شئت - نحن هنا خلقنا لالإعمار 

اأكرث االأزمنة قتامة وتعا�شدنا مًعا  والبناء، وبتكاتفنا يف 

واالمتثال  احلكيمة  قيادتنا  خلف  والوقوف  واحدة،  يًدا 

عنق  من  اخلروج  �شيكون مبقدورنا  الر�شينة،  لتدابريها 

زجاجة اجلائحة يف القريب العاجل مب�شيئة العلي القدير. 

مركز امللك حمد العاملي للتعاي�ش ال�سلمي.

»بابكو« تدعم مبادرة »فينا خري« وتتربع بـ4 ماليني دينار 

امللك  اجلاللة  �شاحب  توجيهات ح�شرة  اإطار  يف 

حمد بن عي�شى اآل خليفة عاهل البالد املفدى، وموؤازرة 

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

خليفة رئي�س الوزراء املوقر حفظه اهلل، ودعم �شاحب 

ويل  خليفة  اآل  حمد  بن  �شلمان  االأمري  امللكي  ال�شمو 

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

ملكافحة  الوطنية  اللجنة  وجهود  اهلل،  حفظه  الوزراء 

ويل  امللكي  ال�شمو  �شاحب  بقيادة  كورونا  فريو�س 

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

الوزراء، وتنفيًذا ملبادرة �شمو ال�شيخ نا�شر بن حمد اآل 

خليفة، ممثل جاللة امللك لالأعمال االإن�شانية و�شوؤون 

املجل�س  رئي�س  الوطني،  االأمن  م�شت�شار  ال�شباب، 

اأمناء  جمل�س  رئي�س  والريا�شة،  لل�شباب  االأعلى 

املوؤ�ش�شة امللكية لالأعمال االإن�شانية، اأعلنت �شركة نفط 

البحرين )بابكو( عن م�شاهمتها مببلغ 4 ماليني دينار 

بحريني، ل�شالح حملة »فينا خري« اإىل جانب جمموع 

م�شاهمات قطاع النفط والغاز بقيمة 18 مليون دوالر 

اأمريكي لهذه احلملة.

فخرها  على  بابكو  �شركة  اأكدت  ال�شدد،  هذا  ويف 

القيادة  الفعال واملتوا�شل من لدن  بالدعم  واعتزازها 

ملكافحة  الوطنية  واللجنة  اهلل،  حفظها  الر�شيدة 

واحلد  الوباء  لهذا  الت�شدي  يف  كورونا،  فريو�س 

البحرين  يجعل مملكة  مبا  املجتمع،  انت�شاره يف  من 

الت�شدي  يف  العامل  دول  جلميع  به  ُيحتذى  منوذًجا 

�شمو  مببادرة  بابكو  �شركة  اأ�شادت  كما  للفريو�س. 

ال�شيخ نا�شر بن حمد اآل خليفة حفظه اهلل مبا يعك�س 

عراقة جمتمعنا االأ�شيل، وامل�شاعر الوطنية ال�شادقة، 

يف تالحم وتعا�شد اأفراد املجتمع من اأجل تخطي هذه 

الظروف اال�شتثنائية بعون اهلل.

»�سيكو« تقدم 300 األف 

دينار لدعم جهود مكافحة »كورونا«
 300 مبلغ  تقدمي  عن  �شيكو  اأعلنت 

�شمو  ملبادرة  ا�شتجابًة  بحريني،  دينار  األف 

ال�شيخ نا�شر بن حمد اآل خليفة ممثل جاللة 

ال�شباب  و�شوؤون  االإن�شانية  لالأعمال  امللك 

اأمناء  رئي�س جمل�س  الوطني  االأمن  م�شت�شار 

املوؤ�ش�شة امللكية لالأعمال االإن�شانية، وتوجيه 

واالأفراد  وال�شركات  املوؤ�ش�شات  لكل  الفر�شة  باإتاحة  �شموه 

للت�شدي  الوطنية  احلملة  يف  وامل�شاهمة  املالية  للتربعات 

»فينا  �شعار  حتت   )19-COVID( كورونا  لفريو�س 

خري«، وذلك من اأجل امل�شاهمة يف اجلهود الوطنية للت�شدي 

للفريو�س كورونا بقيادة �شاحب ال�شمو امللكي االأمري �شلمان 

بن حمد اآل خليفة ويل العهد نائب القائد االأعلى النائب االأول 

لرئي�س جمل�س الوزراء.

واأكد جمل�س اإدارة �شيكو اأن هذه امل�شاهمة تاأتي كواجب 

وطني لتنفيذ توجيهات ح�شرة �شاحب اجلاللة امللك حمد 

املفدى  البالد  عاهل  خليفة  اآل  عي�شى  بن 

حفظه اهلل ورعاه، وجهود احلكومة الر�شيدة 

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

�شلمان اآل خليفة رئي�س الوزراء املوقر حفظه 

به  ي�شطلع  الذي  الكبري  والدور  ورعاه،  اهلل 

بن حمد  �شلمان  االأمري  امللكي  ال�شمو  �شاحب 

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

الروؤية  تعك�س  والتي  ورعاه  اهلل  حفظه  الوزراء  جمل�س 

احلكيمة التي تتمتع بها القيادة يف اململكة من اأجل جتاوز 

الظروف اال�شتثنائية التي متر بها دول العامل كافة.

واأكد جمل�س اإدارة �شيكو على التزام البنك بامل�شوؤولية 

يف  العاملني  جلميع  الدعم  وتقدمي  واالجتماعية  الوطنية 

هذه  مواجهة  يف  املحوري  لدورهم  االأمامية  ال�شفوف 

اأم�س  يف  هم  ملن  االإغاثة  وتوفري  اال�شتثنائية  الظروف 

احلاجة اإليها.

»التيتون للمقاولت« تقدم مبلغ 30

 األف دينار دعًما حلملة »فينا خري«

مبلغ  تقدمي  عن  للمقاوالت  التيتون  �شركة  اأعلنت 

»»فينا  حملة  يف  بحريني  للم�شاهمة  دينار  األف   30

خري« التي اأطلقها �شمو ال�شيخ نا�شر بن حمد اآل خليفة 

ال�شباب،  و�شوؤون  االإن�شانية  لالأعمال  امللك  ممثل  جاللة 

املوؤ�ش�شة  جمل�س  اأمناء  رئي�س  الوطني،  االأمن  م�شت�شار 

امللكية لالأعمال االإن�شانية. 

الواجب  من  انطالًقا  دعمها  اأن  ال�شركة  واأكدت 

لفريق  الوطنية  اجلهود  لدعم  والوطني؛  االإن�شاين 

البحرين للت�شدي لفريو�س كورونا.

واأ�شاد جمل�س اإدارة ال�شركة بتوجيهات عاهل البالد 

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

خليفة. وثّمن جمل�س االإدارة اإجراءات احلكومة برئا�شة 

خليفة،  اآل  �شلمان  بن  خليفة  االأمري  ال�شمو  �شاحب 

امللكي  ال�شمو  �شاحب  يبذلها  التي  الكبرية  واجلهود 

لفريو�س  للت�شدي  خليفة  اآل  حمد  بن  �شلمان  االأمري 

كورونا  امل�شتجد )كورفيد-19(. 

اأعلن بنك بي اأن بي باريبا ال�شرق االأو�شط واإفريقيا 

خري«  »فينا  حملة  دعمه  عن  باريبا�س«  بي  اإن  »بي 

مببلغ 100 األف يورو التي تهدف لتعزيز جهود اململكة 

�شاحب  بقيادة  )كوفيد-19(  كورونا  فريو�س  ملكافحة 

ال�شمو امللكي االأمري �شلمان بن حمد اآل خليفة، ويل العهد، 

نائب القائد االأعلى والنائب االأول لرئي�س جمل�س الوزراء 

كورونا  فريو�س  ملكافحة  الوطنية  احلملة  يراأ�س  الذي 

كوفيد-19.

واأو�شح رئي�س »بي اإن بي باريبا�س« ال�شرق االأو�شط 

اأن البنك اتخذ قراًرا بالتنازل عن  واأفريقيا جاك مي�شيل 

حكومة  من  املقدم  البحرينيني  املوظفني  رواتب  دعم 

و�شعب  حكومة  مع  البنك  من  ت�شامًنا  وذلك  البحرين، 

البحرين. وبنّي اأن جمموع تلك الرواتب يتجاوز 2 مليون 

يورو، م�شرًيا اإىل اأن ن�شبة البحرنة يف البنك عالية.

وقال مي�شيل: »نواجه يف الوقت الراهن اأزمة �شحية 

البحرين  حكومة  جهود  على  اأثني  اأن  واأود  عاملية، 

الوطنية  احلملة  بقيادة  للجائحة  للت�شدي  واإجراءاتها 

ملكافحة فريو�س كورونا. ونفخر يف بي اإن بي بامل�شاهمة 

يف  املقيمني  جميع  �شالمة  ل�شمان  اجلهود  هذه  يف 

البحرين، ومنهم موظفينا«.

يذكر اأن بي اإن بي باريبا�س وال�شركات التابعة لها يف 

جميع اأنحاء العامل، ت�شهم يف دعم امل�شت�شفيات واالأبحاث 

ت�شرًرا  االأكرث  الفئات  ت�شاعد  التي  واملوؤ�ش�شات  الطبية 

االإجراءات  وتركز  العاملية.  ال�شحية  االأزمة  بداية  منذ 

املتخذة على م�شاعدة املجتمعات يف خطة الدعم الطارئة 

الطبيني  املهنيني  من  امليدان  يف  للعاملني  ا  خ�شو�شً

واملنظمات غري احلكومية واملوؤ�ش�شات التي تقدم خدمات 

اجتماعية وهذه الفئات تقف يف الطليعة الإيجاد حلول يف 

جمال الرعاية ال�شحية والتداعيات االجتماعية.

واأ�شهم وجود البنك وموؤ�ش�شاته يف الكثري من البلدان 

احلكومية  غري  املنظمات  من  العديد  اإىل  املنح  تقدمي  يف 

املحلية يف اأوروبا واآ�شيا واأفريقيا، والعديد من �شناديق 

الت�شامن والتاأمني امل�شريف، اإ�شافة اإىل دعم البحوث يف 

معهد با�شتور يف فرن�شا.

البنك اتخذ قراًرا بالتنازل عن دعم رواتب املوظفني البحرينيني

»بي اأن بي باريبا« يدعم حملة »فينا خري« مببلغ 100 األف يورو

�سركة »التكا�سي العربية« تن�سر اإعالنات توعوية على �سياراتها
ح�شني املرزوق:

ع�شو  القطان  علي  توفيق  قال 

جمل�س االإدارة املنتدب ل�شركة »التكا�شي 

التي  الوطنية  اجلهود  اأن  العربية«، 

االأمري  امللكي  ال�شمو  �شاحب  يقودها 

العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد  بن  �شلمان 

نائب القائد االأعلى النائب االأول لرئي�س 

النجاح  مرتكز  هي  الوزراء،  جمل�س 

 -19( كورونا  فايرو�س  مواجهة  يف 

.)COVID
من  »كجزء  قائالً:  واأ�شاف 

التكا�شي  ل�شركة  املجتمعية  امل�شوؤولية 

ن�شر  مت   GMI مع  بالتعاون  العربية 

اإعالنات توعوية على 20 �شيارة تابعة 

ن�شر  بهدف  العربية؛  تكا�شي  ل�شركة 

حول  واملقيمني  للمواطنني  التوعية 

كورونا  لفايرو�س  الت�شدي  كيفية 

»�شركة  قائالً:  وا�شتطرد   .»19 كوفيد 

تنتميان   GMIو العربية  التكا�شي 

بد  ال  كان  هنا  ومن  املجتمع،  ل�شركات 

ب�شيط يف  ب�شكل  ولو  امل�شاهمة  من  لنا 

االأمري  قبل  من  املبذولة  اجلهود  دعم 

العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد  بن  �شلمان 

نائب القائد االأعلى النائب االأول لرئي�س 

ورعاه  اهلل  حفظه  الوزراء  جمل�س 

من  احلد  بهدف  الر�شيدة؛  واحلكومة 

 .»19 كوفيد  كورونا  فايرو�س  تف�شي 

معايري  كافة  تطبق  »ال�شركة  اأن  واأكد 

هذا  تف�شي  ملنع  االحتياطية  ال�شالمة 

وذلك  واملقيمني،  املواطنني  بني  الوباء 

من خالل التزام �شواق التكا�شي بلب�س 

التعقيم  اإىل جانب  الكمامات والقفازات 

امل�شتمر«.

توفيق القطان

�سركة ح�سن وحبيب اأبناء حممود تتربع بـ25 األف دينار وتوزع 4 اآلف �سلة غذائية

»فينا  حملة  يف  للم�شاهمة  الوطنية  اجلهود  �شمن 

خري« التي اطلقها �شمو ال�شيخ نا�شر بن حمد اآل خليفة، 

األف  اأبناء حممود مبلغ 25  قدمت �شركة ح�شن وحبيب 

بقيادة  البحرين  لفريق  الوطنية  اجلهود  لدعم  دينار 

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

للت�شدي لفريو�س كورونا )كوفيد-19(.

وقامت �شركة ح�شن وحبيب اأبناء حممود وبال�شراكة 

مع بنك »اإىل« التابع لبنك »اي بي �شي« بتوزيع 2000 

اجل  من  تطوعوا  الذين  املتطوعني  على  غذائية  وجبة 

�شالمة اأفراد املجتمع.

وقد ُوزعت احلملة عرب موقعني هما املجل�س االأعلى 

 12 مدار  على  اخلام�س«  »الطابق  بتلكو  وبرج  للمراأة، 

حمد  امللك  مركز  مع  بالتعاون  ال�شركة  قامت  كما  يوًما. 

بتوزيع  البحرين«  هي  »هذه  وحمله  ال�شلمي  للتعاي�س 

الغذائية  املواد  على  حتتوي  غذائية  �شلة   2000

املعكرونة،  ال�شكر،  امللح،  الزيت،  »االأرز،  ال�شرورية 

املغرتبني  ل�شالح  املعلبة«  واالأغذية  وال�شاي،  الدقيق 

الذين ت�شرروا بفعل تداعيات فريو�س كورونا.

�شيبداأ بنك HSBC فوًرا بامل�شاهمة يف جمموعة من 

وم�شر  اجلزائر  البحرين،  من  كل  يف  اخلريية  امل�شاريع 

والكويت و�شلطنة ُعمان وقطر واالإمارات العربية املتحدة 

االأفراد  من  �شخ�س   80،000 بنحو  يقدر  ما  مل�شاعدة 

فريو�س  انت�شار  بتبعات  املتاأثرين  املحرومة  واالأ�شر 

.19-COVID كورونا امل�شتجد

ومن �شاأن دفعات الدعم، التي يتم تنظيمها بالتعاون 

الوثيق مع اجلمعيات اخلريية ال�شريكة لبنك HSBC يف 

ا اأفراد طواقم الدعم  جميع اأنحاء املنطقة، اأن ت�شاعد اأي�شً

ومكافحة  مواجهة  يف  امل�شت�شفيات  يف  العاملة  الطبي 

انت�شار فريو�س كورونا امل�شتجد.

اال�شتدامة  �شوؤون  رئي�س  رحمن،  �شابرين  وقالت 

اأفريقيا  و�شمال  االأو�شط  ال�شرق  ملنطقة   HSBC بنك  يف 

االأو�شط  ال�شرق  منطقة  يف  جهودنا  »�شتكون  وتركيا: 

جمموعة  �شندوق  من  كجزء  وتركيا،  اأفريقيا  و�شمال 

دوالر  مليون   25 قيمته  البالغة  اخلريي    HSBC
اأمريكي لدعم املتاأثرين بتبعات فريو�س كورونا امل�شتجد 

COVID-19 ذات اأهمية حيوية ملجتمعاتنا املحلية«. 

بنك »HSBC« يعلن عن دعم املت�سررين 

من فريو�ش كورونا بال�سرق الأو�سط
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�سمو رئي�س الوزراء وّجه التجار ملراقبة الأ�سعار لعدم التالعب بها وزيادة املخزون الغذائي.. جنيبي:

معايري ال�ستفادة من �سندوق ال�سيولة الثاين �سُتعلن خالل اأيام قليلة
كاظم عبداهلل:

اأكد النائب االأول لرئي�س جمل�س اإدارة غرفة جتارة 

اأنه خالل االأيام القليلة  و�شناعة البحرين خالد جنيبي 

ال�شيولة  �شندوق  من  اال�شتفادة  معايري  �شُتعلن  املقبلة 

الثاين الذي يبلغ حجمه 100 مليون دينار، والذي اأُعلن 

املوؤ�ش�شات  لدعم  احلكومية  املالية  احلزمة  �شمن  عنه 

املت�شّررة من اأزمة كورونا.

عنها مت  اأُعلن  التي  االأخرى  احلزم  اإن  وقال جنيبي 

الثاين  ال�شيولة  �شندوق  هما  حزمتان  وتبّقت  تنفيذها، 

من  املت�شّررة  املوؤ�ش�شات  لدعم  متكني  برامج  وتوجيه 

االأزمة.

اإىل جانب وزارة املالية  اأن الغرفة تعمل  اإىل  واأ�شار 

بامل�شتفيدين  ة  اخلا�شّ املعايري  و�شع  ا�شتكمال  اأجل  من 

عن  االإعالن  املتوقع  ومن  الثاين،  ال�شيولة  �شندوق  من 

تفا�شيل املعايري خالل اأيام قليلة.

جميع  كبري  باهتمام  تتابع  الغرفة  اأن  وبنّي جنيبي 

القطاع التجاري، وتعمل على ح�شر االأ�شرار التي حلقت 

به، وبحث اإيجاد احللول املنا�شبة مع اجلهات احلكومية 

و�شمان  احلكومية  املبادرات  تنفيذ  تتابع  كما  املعنية، 

ا�شتفادة املوؤ�ش�شات من حزم الدعم املطروحة كافة.

توجيهات رئي�س الوزراء للتجار

توجيهات  من  جزء  عن  حديثه  يف  جنيبي  وك�شف 

�شاحب ال�شمو امللكي رئي�س الوزراء للتجار، يف اجتماعه 

اإذ  اأم�س،  يوم  الغرفة  اإدارة  واأع�شاء جمل�س  رئي�س  مع 

اجلهود  توحيد  اإىل �شرورة  التجار  وّجه  �شموه  اأن  اأكد 

مع احلكومة، ومراقبة االأ�شعار وعدم ال�شماح بالتالعب 

فيها وا�شتغالل اأزمة كورونا يف رفع اأ�شعار ال�شلع التي 

على  مقبلون  ونحن  الفرتة  هذه  يف  املواطن  يحتاجها 

اأن  م�شيًفا  االأغذية،  ا  خ�شو�شً املبارك،  رم�شان  �شهر 

�شموه �شّدد على اأهمية توفري خمزون غذائي لعدة اأ�شهر؛ 

لتوفري االأمن الغذائي للمواطنني.

الغرفة  دور  على  �شّدد  �شموه  اإن  جنيبي  وقال 

بال�شراكة مع احلكومة الجتياز هذه اجلائحة، مثل دورها 

واجهتها  التي  املواقف  خمتلف  يف  ال�شابق  التاريخي 

يف  للحكومة  رئي�ًشا  و�شريًكا  �شنًدا  كانت  اإذ  البحرين، 

االأوقات املختلفة.

واأ�شار اإىل اأن �شمو رئي�س الوزراء اأكد دعمه للتجار 

والقطاع  التجار  م�شالح  اأن  �شموه  موؤكًدا  البحرين،  يف 

التجاري فوق كل اعتبار.

الغرفة مل تت�سّلم طلبات لإ�سافة بنود جديدة

جمل�س  لرئي�س  االأول  النائب  اأكد  اآخر،  جانب  من 

االآن  حتى  طلب  اأي  تت�شلّم  مل  الغرفة  اأن  الغرفة  اإدارة 

من اأع�شائها الإدراج موا�شيع جديدة للنقا�س يف جدول 

العمومية للغرفة، حتت بند ما  اأعمال اجتماع اجلمعية 

ي�شتجد من اأعمال، والذي �شُيعقد اإلكرتونًيا يوم االأربعاء 

املقبل.

وقال جنيبي اإن جمل�س االإدارة يرّحب باأي موا�شيع 

املطلوبة،  ال�شروط  ا�شتوفت  ما  اإذا  ملناق�شتها  جديدة 

والتي تت�شّمن احل�شول على توقيع 50 ع�شًوا، وتقدمي 

الطلب قبل موعد االجتماع مبدة ال تقّل عن يومي عمل.

يف ال�شياق ذاته، اأعرب جنيبي عن ثقته بنجاح انعقاد 

ا�شتثنائية  الذي يتم يف ظل ظروف  العمومية  اجلمعية 

الت�شجيل  اإىل  االأع�شاء  التجار  جميع  داعًيا  العام،  هذا 

اإلكرتونًيا،  عن  �شُيعقد  الذي  االجتماع  يف  وامل�شاركة 

م�شيًفا اأن جناح اجتماعات اجلمعية العمومية لل�شركات 

على  تبعث  االإلكرتوين  البث  ات  من�شّ عرب  البحرينية 

ا. التفاوؤل يف جناح جتربة الغرفة اأي�شً

القانوين  الن�شاب  باكتمال  ثقته  اإىل  جنيبي  واأ�شار 

االجتماع  اأن عقد  اإىل  الغرفة يف موعدها، الفًتا  وانعقاد 

مكاتبهم  يف  وهم  للم�شاركة  لالأع�شاء  فر�شة  اإلكرتونًيا 

ويف بيوتهم، دون عناء احل�شور، م�شرًيا يف الوقت ذاته 

اإىل اأن الغرفة تبذل جهوًدا يف التوا�شل مع االأع�شاء من 

اأجل انعقاد االجتماع يف موعده املحدد.

خالد جنيبي

ا يف التقنيات والإعالم والت�سويق  �سارك فيه 42 خبرًيا عربًيا متخ�س�سً

ملتقى للت�سويق الرقمي يدعو حلفظ الإيجابية والتوا�سل مع العمالء

ح�شني املرزوق:

اإلكرتوين  ملتقى  دعا 

واالإعالم  التقنيات  متخ�ش�س يف 

احلفاظ  اإىل  الرقمي  والت�شويق 

الظروف  يف  االإيجابية  على 

اإعادة  على  والعمل  احلالية 

مكّملة  بطريقة  العمل  حت�شني 

من  لال�شتفادة  احلالية  للظروف 

االآخرين  يراها  ال  التي  الفر�س 

ب�شبب عدم الرتكيز اأو القلق.

الذي  امللتقى  و�شّدد 

لالإعالم  العاملي  النادي  نظمه 

الرتكيز  اأهمية  على  االجتماعي 

على املدى الطويل ولي�س النتائج 

العمالء  يخ�س  وفيما  الفورية 

الدائم  التوا�شل  على  الرتكيز 

ا�شتخدامهم  ل�شمان  العمالء؛  مع 

املنا�شب  املنتج  وعر�س  للمنتج 

لهم، بحيث ال يتم حتويل العميل 

من  حياته  ت�شهيل  بل  ل�شلعة 

خالل العر�س املنا�شب.

وجمع احلدث الذي يعد اأكرب 

اإلكرتوين نحو 42 خبرًيا  ملتقى 

التقنيات  يف  ا  متخ�ش�شً عربًيا 

الرقمي  والت�شويق  واالإعالم 

والتجارة  االإلكرتوين  والت�شويق 

الظروف  ظل  يف  االإلكرتونية 

اال�شتثنائية التي فر�شتها جائحة 

»كوفيد-19«  كورونا  فريو�س 

احلياة،  مناحي  جميع  على 

االقت�شادي  القطاع  فيها  مبا 

وموؤ�ش�شات االأعمال.

اأم�س  امللتقى  بث  وجرى 

من�شة  عرب  بعد  عن  االأول 

في�شبوك  ومن�شة   Zoom
 14 فاقت  مب�شاهدات  اليف 

دولة،   45 من  م�شاهدة  األف 

موؤ�ش�شة  مع  بالتعاون  وذلك 

وجمموعة  الفل�شطينية،  ب�شمة 

ال�شعودية C8 وب�شراكة  االإعالم 

دامي  جمموعة  مع  ا�شرتاتيجية 

العاملية لالت�شاالت.

جمل�س  رئي�س  وقال 

لالإعالم  العاملي  النادي  اإدارة 

هذا  »اإن  �شبكار:  علي  االجتماعي 

امللتقيات  اأكرب  من  يعترب  امللتقى 

متاًحا  الت�شجيل  وكان  م�شاركة 

امل�شاركة  وميكن  وجمانًيّا 

اإذ  العامل،  دول  جميع  من  فيه 

اإلكرتوين  ملتقى  اأكرب  يعترب 

يف  املتخ�ش�شني  من  نخبة  ي�شم 

الرقمية  والتخ�ش�شات  التقنيات 

يف  منوًها  كافة.  والت�شويق 

النادي  يف  باأننا  نف�شه  الوقت 

العاملي لالإعالم االجتماعي وعلى 

اإثر تداعيات اأزمة تف�ّشي فريو�س 

كورونا الذي اأجرب ماليني الب�شر 

وباتت  بيوتهم،  يف  البقاء  على 

�شبكة االإنرتنت واالت�شاالت املالذ 

االآمن للتوا�شل بعد فر�س التباعد 

يف  جاهدين  عملنا  االجتماعي، 

الذي  وامللتقيات  اجلل�شات  اإبراز 

حتت  النخبة  هذه  فيها  �شاركت 

رقمية«.
-

و�شم #درد�شة

 5 بث  »مت  �شبكار:  وقال 

جل�شات  من  متوا�شلة  �شاعات 

غري  تفاعالً  القت  التي  امللتقى 

واملخت�شني  املهتمني  من  م�شبوق 

والتقنية  الت�شويق  جماالت  يف 

واالإعالم«.

تو�شياته  يف  امللتقى  وراأى 

التغيريات  على  الرتكيز  اأهمية 

يفتحه  وما  العمالء  �شلوك  يف 

فر�س  من  االأعمال  رواد  اأمام 

منتجات  و  ال�شوق  يف  جديدة 

لت�شد  قبل  من  نرها  مل  وخدمات 

اجلديدة  واالحتياجات  الفجوات 

التي يفر�شها الو�شع احلايل وما 

�شيتبعه. 

تقبل  يف  املرونة  اأهمية  واأكد 

التجارب  واعتماد  التغيريات 

املح�شوبة قد ياأتي بنتائج كبرية 

على  الرتكيز  كثرية،  واالأمثلة 

العمل،  منوذج  يف  القوة  مناطق 

القرارات  باتخاذ  وال�شرعة 

البيع  اأرقام  على  بناء  احلا�شمة 

من  البزن�س  �شحة  وموؤ�شرات 

كا�س فلو وغريها.

وكان امللتقى بعدة مو�شوعات 

من بينها: تقنيات العمل عن بعد 

وم�شائل االأداء وقيا�س االإنتاجية، 

للم�شاريع،  الرقمي  والت�شويق 

االأعمال،  اأمام  النا�شئة  والفر�س 

االأخبار،  م�شادر  وموثوقية 

والتجارة االإلكرتونية.

د.  املتحدثني  بني  من  وكان 

البحرين،  من  حاجي  جا�شم 

االإمارات،  من  البدوي  واإبراهيم 

عبدالكرمي بــن عبداهلل من تون�س، 

من  ناعــمة  با  حممد  وعلــي 

�شاهــني  ومــرمي  ال�شعــودية، 

الهلباوي  ويارا  فل�شــطني،  من 

من م�شر.

اأكدت بلدية اأمانة العا�شمة اتخاذها 

الالزمة  االحرتازية  االإجراءات  كافة 

ال�شوق  يف  احلركة  باآلية  للتحكم 

بهدف  وذلك  االأ�شواق،  وبقية  املركزي 

�شوق  يف  اخلدمات  تقدمي  ا�شتدامة 

املركزي على وجه اخل�شو�س،  املنامة 

الت�شوق املت�شمنة  باعتباره اهم مراكز 

امل�شتهدفة  اال�شتهالكية  لالحتياجات 

بالتجار  تتمثل  متعدده  قطاعات  من 

واملت�شوقني االأفراد.

اأنه  العا�شمة  اأمانة  واأو�شحت 

بت�شغيل  اال�شتمرار  على  منها  ا  »حر�شً

لال�شرتاطات  وفًقا  املركزية  االأ�شواق 

لتحقيقها  ت�شعى  التي  التنظيمية 

االإجراءات  من  عدد  بعمل  قامت  فقد 

يف  التنظيمية  والوقائية  االحرتازية 

ال�شوق املركزي«

واأ�شافت »اتخذ فريق العمل باأمانة 

العا�شمة التن�شيق الالزم مع املخت�شني 

امن  مبركز  متمثلة  الداخلية  بوزارة 

بيئة  لتعزيز  وذلك  النعيم؛  منطقة 

الدعم  وتوفري  املركزي  املنامة  �شوق 

الالزم من خالل تزويد ال�شوق املركزي 

وذلك  املجتمع،  وخدمة  اأمنية  بعنا�شر 

انتظام  تكفل  متكامله  خطة  لو�شع 

من�شاآت  دخول  واآلية  املت�شوقني  حركة 

االأ�شواق واخلروج منها، وذلك للحد من 

االزدحام الذي قد توؤثر �شلًبا على البيئة 

ال�شحية ل�شوق املنامة املركزي«.

يف  العا�شمة  اأمانة  وتابعت 

التنظيمية  العملية  بيانها»متت 

جلنة  ممثلي  مع  وال�شراكة  بالتن�شيق 

التجارة  بغرفة  املركزية  االأ�شواق 

العمل  لت�شيري  وذلك  وال�شناعة؛ 

كافة  بني  بتوافق  املركزي  بال�شوق 

اجلهات املعنية«.

»مت  قالت:  اأخرى،  جهة  ومن 

اال�شت�شارية  املكاتب  احد  مع  التن�شيق 

لتنظيم بع�س  الوافدة  العمالة  ل�شئون 

التي  ال�شحية  التوعوية  احلمالت 

ت�شتهدف العمالة القائمة ب�شوق املنامة 

من  ال�شوق  على  واملرتددين  املركزي 

االأجانب املقيمني باململكة يف ظل متابعة 

الكمامات  بلب�س  االلتزام  على  م�شددة 

التباعد  مب�شافات  وااللتزام  الواقية 

االآمنة واالإبقاء على قيا�س درجة حرارة 

الوافدين لالأ�شواق املركزية«.

اجلهة  ت�شتمر  واأ�شافت»كما 

املخت�شة باأمانة العا�شمة على متابعة 

باأعمال  املعززة  التنظيف  عمليات  �شري 

ال�شحيح  التدريب  اإمتام  بعد  التعقيم 

اجلهة  قبل  من  النظافة..  عمال  لكافة 

املخت�شة باإدارة الدفاع االأمني«.

»اأمانة العا�سمة«: اإجراءات

 للحد من الزحام بال�سوق املركزي

الهالل الأحمر يدرب 900 متطوع 

على التعامــل مــع جائــحـــة »كورونا«

البحريني  االأحمر  الهالل  قامت جمعية 

بحريني  متطوع   900 من  اأكرث  بتدريب 

فريو�س  جائحة  مع  التعامل  كيفية  على 

كورونا »كوفيد-19«، وذلك بالتعاون مع 

بوزارة  املدين  الدفاع  اإدارة  مع  والتن�شيق 

الداخلية وجمعية اخلالدية ال�شبابية.

ثمانية  مدى  على  اجلمعية  وقدمت 

لهوؤالء  ُبعد  عن  تدريًبا  برناجًما  اأ�شابيع 

وتعزيز  قدراتهم  بناء  ت�شمن  املتطوعني، 

مهارتهم يف جمال تقدمي االإ�شعافات االأولية 

كورونا،  فريو�س  من  الوقائية  واخلدمات 

وذلك يف حال تطوعهم يف املحاجر ال�شحية 

باإ�شابتها  امل�شتبه  احلاالت  مع  وعملهم 

اإ�شافة  بالفايرو�س،  فعالً  امل�شابة  اأو 

الداخلية  والتطهري  التعقيم  عمليات  اإىل 

واخلارجية.

التدريبي  الربنامج  هذا  وت�شمن 

بينها  من  املحاور  من  العديد  التطوعي 

ومكافحة  االأولية،  االإ�شعافات  اأ�شا�شيات 

ا�شتخدام  وكيفية  والتطهري،  العدوى 

األب�شة احلماية ال�شخ�شية والتخل�س منها، 

التعقيم  لعمليات  الكيماوية  املواد  وخلط 

والتطهري، واعتبارات ال�شالمة، واأخالقيات 

النف�شية  واالإ�شعافات  التطوعي،  العمل 

االأولية.

ب�شكل  التدريب  هذا  على  عمل  وقد 

اأ�شا�شي جلنة االإ�شعافات االأولية يف جمعية 

يف  ال�شباب  بلجنة  مدعومة  االأحمر  الهالل 

خرباتهم  ُع�شارة  و�شعوا  حيث  اجلمعية، 

وجرى  املتطوعني،  خدمة  يف  التدريبية 

�شباحية  فرتتني  على  الربنامج  تقدمي 

وم�شائية.

االأمني  احلادي  خليفة  مبارك  وقال   

البحريني  االأحمر  الهالل  جلمعية  العام 

هذا  اإن  للجمعية،  العام  املدير  بالوكالة  

الربنامج التدريبي ياأتي يف اإطار ا�شتجابة 

الهالل االأحمر البحريني للنداءات الوطنية 

التي تطلب امل�شاندة يف ن�شر ثقافة التطوع 

وتدريب املتقدمني خلدمة الوطن يف مكافحة 

فريو�س كورونا.

واأ�شاد احلادي بالتعاون الفعال والثمر 

من قبل جميع االأطراف امل�شاركة يف عملية 

التدريب، منوًها باجلهود التي بذلها نخبة 

خالل  االأحمر  الهالل  جمعية  يف  املدربني 

جمعية  اأن  موؤكًدا  الربنامج،  لهذا  تقدميهم 

الهالل االأحمر البحريني �شتبقى دائًما على 

وامل�شاعدة  العون  لتقدمي  اال�شتعداد  اأهبة 

مكافحة  اإىل  الرامية  الوطنية  للجهود 

فريو�س كورونا.

مبارك احلادي

جمعية »ب�سمة خري« تقود حمالت توعية 

لالأجانب وتطهري لالأماكن العامة يف مناطق عـــدة

عادل حم�شن:

اأكد رئي�س جمعية »ب�شمة خري« عمر بوهيلة، اأهمية دعم اجلهود الوطنية 

اأع�شاء  طاقة  وتوظيف  كورونا،  فريو�س  انت�شار  ومنع  للت�شدي  االحرتازية 

اجلمعية بالكامل ليكونوا جزًءا ال يتجزاأ من دور »فريق البحرين«، من خالل 

بع�س  كورونا، وتطهري  انت�شار فريو�س  من  الوقاية  الوعي حول طرق  ن�شر 

واملتطوعون،  النواب،  جمل�س  ومنها  اجلهات،  خمتلف  مع  بالتعاون  املناطق، 

التوجهات احلالية للتطهري وتوعية اجلاليات  الذين يدعمون  االأعمال  ورجال 

االأجنبية.

املحرق  �شوق  لتطهري  حملة  من  اأكرث  اأقامت  اجلمعية  اأن  بوهيلة  وذكر 

املواقع،  من  وغريها  واملحرق،  عي�شى  ومدينة  الرفاع  يف  خمتلفة  ومناطق 

ومداخل  العامة  واالأماكن  واملمرات  املما�شي  وتعقيم  تطهري  على  والرتكيز 

الوافدة، من  العمالة  اإىل توعية  ال�شرافة، وال�شعي  التجارية واأجهزة  املحالت 

باللغات  كورونا  فريو�س  من  الوقاية  حول  تثقيفية  من�شورات  توزيع  خالل 

العربية واالجنليزية والهندية والبنغالية.

انطالقة احلمالت كانت يف �شوق املحرق بدعم من  اأن  اإىل  واأ�شار بوهيلة 

النفيعي  واإبراهيم  العامر  اأحمد  النواب  وبتواجد  �شويطر،  فوؤاد  االأعمال  رجل 

وحممد عي�شى، وبعدها اأقيمت حملة يف الرفاع بح�شور رئي�س جمل�س النواب 

ال�شباب خالل احلملة، و�شاركت يف  اأكدت دور  التي  فوزية بنت عبداهلل زينل 

عي�شى،  مبدينة  املنازل  داخل  يف  حملة  اأقيمت  كما  والتعقيم،  التطهري  عملية 

واخلا�شة بالعمالة الوافدة، ومت تطهريها بالتعاون مع النائب اأحمد العامر.

وذكر بوهيلة اأن العمل م�شتمر ب�شواعد �شبابية تطمح اأن تقدم كل ما لديها 

من طاقة؛ من اأجل خدمة الوطن يف هذه الظروف التي مير بها، واأن تكون معَوَل 

بناٍء لتمّر االأزمة بخري على الوطن.
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امل��ب��ادرة،  م�ؤ�س�س  وق���ال 

اخت�سا�سي العالج الطبيعي �سياء 

املبادرة  فكرة  اإن  ل�»الأيام«  زيدان 

ل��الإر���س��ادات  ا�ستجابة  ج��اءت 

الحرتازية،  والجراءات  ال�قائية 

يف  امل�ست�سفيات  زيارة  من  للحد 

هذه الأيام ما عدا احلالت الطارئة، 

ك�رونا  فريو�س  انت�سار  ومنع 

امل�ستجد.

املبادرة  »اإن  زيدان:  واأ�ساف 

طبيًبا   29 مب�ساركة  انطلقت 

من  واخت�سا�سًيا،  وا�ست�سارًيا 

عرب  وذل��ك  طّبًيا،  ا  تخ�س�سً  20

الجتماعي  الت�ا�سل  من�سة 

 ،)drs.oncall( با�سم )اإن�ستغرام(

لتنظيم  ال�طنية  الهيئة  واأب��دت 

)نهرة(  ال�سحية  واخلدمات  املهن 

خالل  من  املبادرة،  على  م�افقتها 

اعتمادها الأطباء املن�سمني«.

واأ�سار اإىل اأن املبادرة ا�ستقبلت 

من  ا�ست�سارة   3000 من  اأك��ر 

رقم  عرب  انطالقتها،  منذ  املر�سى 

تعاون  وبف�سل  )ال���ات�����س��اب( 

من  العديد  ع��الج  مت  الأط��ب��اء، 

احلاجة  دون  منزلها،  يف  احلالت 

اإىل  لفًتا  امل�ست�سفيات،  لزيارة 

جاءت  الطبية  ال�ست�سارات  اأن 

اخلليجية  وال��دول  البحرين  من 

دول عربية،  ا من  واأي�سً املجاورة، 

القارة  من  ا�ست�سارة  اإىل  بالإ�سافة 

فرن�سا،  من  وبالتحديد  الأوروبية 

وال�سمعة  الكفاءة  على  ذلك  ويدل 

اأطباء  بها  يتمتع  التي  الطيبة 

البحرين.

وقال �سياء زيدان اإن التجاوب 

ال�ا�سع الذي لقيته املبادرة، �سّجع 

اآخر  ع��دد  و�سم  الت��سع  على 

العدد  و�سل  اأن  اإىل  الأطباء،  من 

خمتلف  من  طبيًبا  ل�52  الإجمايل 

التخ�س�سات.

اخت�سا�سية  قالت  بدورها، 

احلل�اجي  بت�ل  الطبيعي  العالج 

اإن املجتمع البحريني يتمتع ب�عي 

كبري، وات�سح ذلك من خالل بقائهم 

ممكنة،  فرتة  لأط���ل  املنازل  يف 

وخل� امل�ست�سفيات من املر�سى.

»فريق  اأن  احلل�اجي  واأكدت 

ال�سم�  �ساحب  بقيادة  البحرين 

حمد  بن  �سلمان  الأم��ري  امللكي 

اأم��ام  الباب  فتح  قد  خليفة،  اآل 

ال�طنية  اجله�د  لدعم  اجلميع 

من  ك���رون��ا،  فريو�س  ملكافحة 

على  ت�سهل  حل�ل  ابتكار  خالل 

واملقيمني احل�س�ل على  امل�اطنني 

ما  وه��ذا  منازلهم،  يف  اخلدمات 

�سجعنا لالنطالق يف هذا امل�سروع 

الأطباء  جه�د  ودع��م  الإن�ساين، 

ملكافحة  الأمامية  ال�سف�ف  يف 

الفريو�س، من خالل احت�اء ومنع 

انت�سار ك�رونا«.

احلل�اجي  بت�ل  واأو�سحت 

امل�ساركني  الأطباء  من  العديد  اأن 

ال�سف�ف  املبادرة، يعمل�ن يف  يف 

�س�اء  ط���ال  ل�ساعات  الأمامية 

اأو  ال�سحي  احلجر  م��راك��ز  يف 

للمبادرة  ان�سم�ا  امل�ست�سفيات، 

املجانية  ال�ست�سارات  لتقدمي 

املبادرة،  يف  واملقيمني  للم�اطنني 

 40 ت�سم  النتظار  قائمة  اأن  كما 

التخ�س�سات،  خمتلف  من  طبيًبا 

اإىل  لالن�سمام  ا�ستعدادهم  اأب��دوا 

اأ�سرة »اأطباء ال�اجب«.

التخ�س�سات  اأكر  ب�ساأن  اأما 

الطبية اإقبالً، فقالت احلل�اجي اإن 

املرتبة  تاأتي يف  الأمرا�س اجللدية 

الن�ساء وال�لدة، وطب  الأوىل، ثم 

الأطفال، وطب العائلة.

التي  اجلديدة  الأفكار  وعن 

�سيتم طرحها، ذكرت اخت�سا�سية 

»الإق��ب��ال  اأن  الطبيعي  العالج 

مبادرات  لطرح  دفعنا  ال�ا�سع 

البث  ب��اب  فتح  مثل  اأخ����رى، 

الطبية  املحا�سرات  لتقدمي  املبا�سر 

يف  ح�سابنا  على  وال�ست�سارات 

هذا  م��ن  انطالًقا  )ان�ستغرام( 

الأ�سب�ع«.

الأ�سنان  تق�مي  ا�ست�ساري  اأما 

في�سل  ن���اف  الطبيب  والفكني 

فريو�س  اأزم��ة  اأن  فاأكد  احلمر، 

اأم���ر  ع��دة  ك�سفت  »ك���رون��ا« 

اإيجابية ن�ستطيع من خاللها �سمان 

ومن  احلياة،  دمي�مة  ا�ستمرارية 

ال�ست�سارات  الإيجابيات  اإح��دى 

نتطلع  ما  وهذا  ُبعد،  عن  الطبية 

�سفحة  طّي  بعد  ا�ستمراريته  اإىل 

الفريو�س خالل الفرتة املقبلة.

وعرب ا�ست�ساري تق�مي الأ�سنان 

والفكني عن �سعادته الغامرة بهذه 

امل�ساركة يف مبادرة اأطباء ال�اجب، 

الثالثاء  غد  ي�م  ي�ستعد  اأنه  كما 

عرب  الطبية  ال�ست�سارات  لتقدمي 

املبادرة  املبا�سر على ح�ساب  البث 

ال�ساعة  عند  »ان�ستغرام«  يف 

الثامنة والن�سف م�ساء.

هي  املبادرة،  هذه  اأن  م�ؤكًدا 

اأقل ما ميكن تقدميه لل�طن يف ظل 

�سعار  واأن  الراهنة،  الظروف  هذه 

يتج�سد  البحرين(  فريق  )كلنا 

ي�ًما بعد ي��م، من خالل املبادرات 

التط�عية الإن�سانية التي ي�سطرها 

اأبناء البحرين.
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هذه الأزمة التي مير بها العامل اأثبتت اأن البحرين يف مقدمة دول العامل 

واملواطن؛  الوطن  هذا  القيادة على �سالمة  بالإن�سان، كذلك حر�ص  اهتماًما 

بل وكل من عا�ص على ترابها الغايل، واأثبت »فريق البحرين« اأنه الرائد يف 

التعامل مع »كورونا«، اجلميع ي�سعر بالر�سا، اأ�ساأل اهلل اأن يحفظ الإن�سانية 

ي��سف اخلليدي

مل�ساركة ق�س�سكم مع فريو�س »كورونا«، الرجاء التوا�سل مع م�سرف ال�سفحة بـ»الوات�ساب« على )66338832(
اإخراج وتنفيذ: �سيد جالل �سعيد

طــبــيــًبــا يـــقـــّدمـــون ا�ــســتــ�ــســاراتــهــم أوفياءأوفياء

عـــــن ُبــــعــــد لـــلـــمـــر�ـــســـى جمــــاًنــــا

52
ا خمتلًفا �سً م�ساركة الأطّباء تطّوعية.. وامل�ساركون من 20 تخ�سّ

طـــبـــّيـــة واأخــــــــــــرى  ـــة  ـــّي نـــفـــ�ـــس ا�ــــســــتــــ�ــــســــارات  بـــيـــنـــهـــا  انــــطــــالقــــهــــا..  مــــنــــذ  مــــريــــ�ــــس  اآلف   3 مـــــن  اأكــــــــر  ا�ـــســـتـــقـــبـــلـــت  املـــــــبـــــــادرة 

حما�سرات وا�ست�سارات على »ليف ان�ستغرام« رفًعا للوعي بـ»كورونا«

محمد بحر:

وفاًء للبحرين.. األرض التي أعطت وربّت وأكلنا من ترابها وخيراتها بكرمها وعمق نخيلها وصفاء عيونها، والتي أخرجت رجااًل يعتمد عليهم في الشدائد، من كل التخصصات وفي 
كل المجاالت وعند كل المواقف، أطلق »أطباء الواجب« حملتهم البيضاء لتقديم االستشارات المّجانية لكل من يحتاج إليها عن بُعد مّجاًنا، في بادرة أثنى عليها المجتمع ولقيت 

رواًجا كبيًرا بين الناس.
وحول تفاصيل المبادرة الرائعة من الجيش األبيض، أطلقت مجموعة من األطباء مبادرة تحت عنوان »أطباء الواجب«، تهدف إلى تقديم االستشارات المجانية للمرضى، للحد من 

زيارات العيادات الطبية والمستشفيات لمنع انتشار فيروس كورونا »كوفيد 19«.

بتول احللواجي د. نواف احلمر�سياء زيدان
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ترحب »االأيام« بر�شائل القراء وم�شاهماتهم، وتوجه قراءها اإىل ذكر اال�شم كامالً والعنوان م�شفوعني بعنوان الربيد االإلكرتوين اإذا وجد ورقم االت�شال.  وحتتفظ »االأيام« لنف�شها بحق التعديل واالخت�شار وفق مقت�شيات الن�شر.

الفجر

3:49

ال�شروق

5:09

الظهر

11:37

الع�شر

3:07

املغرب

6:04

الع�شاء

7:34

للتوا�شل: هاتف 17617066 فاك�س 17617111

 Email:letters@alayam.com الربيد االإلكرتوين

�شكـــر وامتنـــان لفريـــق البحريـــن ومالئكـــة الرحمة
مملكة  وفريق  الرحمة  ملالئكة  وامتناٍن  �شكٍر  ر�شالة 

الذين نكن لهم �شادق  ال�شحي«  »الكادر  املميز  البحرين 

امل�شاعر، وكلمة حق تقال باأن جميع العبارات تعجز عن 

التعبري ل�شكرهم وتقديرهم والوفاء بحقهم.

واالإخال�س  الوطني  لالنتماء  حقيقًيا  در�ًشا  كنتم 

اأبًدا عن تلبية نداء الوطن والفطرة  والوفاء.. مل تتوانوا 

الطيبة التي فطرتهم عليها.. مل ت�شمحوا للخوف اأو للرتدد 

باملخاطر  مليء  و�شط  يف  واأنتم  نفو�شكم  اإىل  يت�شلل  اأن 

وحياتكم  اأ�شركم  تركتم  والتحديات..  وال�شراعات 

�شبحانه  اهلل  عند  اأكبادكم  فلذات  وا�شتودعتم  وراحتكم، 

وتعاىل من اأجل الوطن ومن اأجل رعاية وعالج و�شالمة 

عن  النظر  بغ�س  والوافدين  واملقيمني  املواطنني  جميع 

مذاهبهم وطوائفهم، و�شارعتم للتمركز يف جميع املقرات 

العالية،  وبهمتكم  الطيبة  ب�شجيتكم  اإليكم  حتتاج  التي 

وكنتم خري مثال للخري مما �شجع جميع زمالئكم احلاليني 

اأو املتقاعدين للم�شاركة يف هذا الواجب الوطني، وحركتم 

�شوت الراأي العام الذي بات عاجًزا عن �شكركم.

وطبيبة  طبيب  ولكل  وممر�شة  ممر�س  لكل  �شكًرا 

املوظفني  وجلميع  الطبي  بالكادر  امل�شوؤولني  وجلميع 

يعجز  التي  اجلبارة  اجلهود  على  و�شغريهم  كبريهم 

الل�شان عن �شكرها.. �شكًرا الأب�شط عامل �شاهم يف امل�شاركة 

اإىل  ي�شعى جاهًدا  وللمر�س وهو  للخطر  نف�شه  وعّر�س 

تعقيم وتنظيف جميع املرافق ال�شحية بكل اأمانة و�شاهم 

يف حتقيق النظافة العامة.

ووطنيتكم  ووفائكم  واإخال�شكم  لتفانيكم  �شكًرا 

املتميزة  ال�شحية  اخلدمات  جميع  تقدمي  على  وحر�شكم 

امللمو�س  تعاونكم  على  �شكًرا  التوقعات..  فاقت  التي 

على  لكم  �شكًرا  اجلميع..  �شملت  التي  رحمتكم  وعلى 

�شكًرا  اإتقان..  بكل  ال�شامية  ر�شالتكم  لتحقيق  اإخال�شكم 

على ابت�شامتكم اجلميلة ومالمح الرحمة املر�شومة على 

اآهاتكم  وراءها  تخفون  والتي  والطيبة  النقية  وجوهكم 

على  منكم  ا  حر�شً تكتبونها  ال  التي  االأخرى  وال�شغوط 

اأداء واجبكم باأكمل �شورة.

باأبنائها  و�شعبنا  لقيادتنا  وهنيًئا  للبحرين  فهنيًئا 

االأوفياء، ومن باب امل�شوؤولية االجتماعية التي تقع على 

عاتقنا جميًعا يف هذه االأزمة التي منر بها، يجب اأن نكرم 

بال�شيء  ولو  ون�شكرهم  ون�شجعهم  وندعمهم  الفئة  هذه 

القليل الذي ال �شك باأنه �شينعك�س عليهم اإيجاًبا.

وال�شركات  املوؤ�ش�شات  جميع  من  اأرجو  وختاًما 

مملكة  فريق  لدعم  التكرم  االأعمال  ورجال  وامل�شارف 

وتكرمًيا  وفاًء  ال�شحي«  »الكادر  يف  العامل  البحرين 

االلتزام  واملقيمني  املواطنني  جميع  من  اأرجو  كما  له، 

باالإر�شادات والن�شائح واتباعها واحلر�س على البقاء يف 

الكادر  مع  والتعاون  االأمر  هذا  التهاون يف  وعدم  املنزل 

راحتنا  على  ي�شهرون  والتمري�شي وغريهم ممن  الطبي 

اأجل  ومن  اأجلهم  فمن  اإ�شافًيا،  عبًئا  لهم  ن�شيف  ال  واأن 

�شكرهم »خلك يف البيت«.

عاي�شة حممد العبا�شي

�شكًرا رجال الأمن 

 »فريق البحرين الأبطال«

ربي اجعل هذا البلد اآمًنا، اللهم اإين اأ�شاألك اأن حتفظنا 

وحتفظ بالدنا الغالية من كل �شوء واأن تدوم علينا نعمة 

ال�شحة واالأمن واالأمان. 

فازت البلدان التي متتلك نظاًما �شحًيا متكامالً يرتبط 

يف  وال�شيا�شة  االقت�شاد  بلدان  على  امل�شاندة  باجلهات 

االأزمة احلالية. راأينا بع�س االنهيارات الطبية من بلدان 

كربى ونحن نقف كاحلجر يف املواجهة بكوادرنا الوطنية 

ملواجهة هذا الوباء.

اإن موقع وزارة الداخلية يكاد يكون باجلزم مرتبًطا 

بجميع عمل الوزارات واملوؤ�ش�شات احلكومية، وباالأخ�س 

الرتابط والتن�شيق التام مع الفرق الطبية، ومنذ �شريان 

عملية انتقال الطواقم الطبية اإىل معظم مناطق البحرين 

للعمالة  كرونا  لفريو�س  الع�شوائي  الك�شف  لعمليات 

الوافدة، فقد قامت الفرق االأمنية بتاأمني و�شالمة و�شول 

بارتياح  العمالة  اأماكن  اإىل  الطبية  الطواقم  جميع 

وان�شياب، وتعد هذه العملية امل�شرتكة من اأكرب العمليات 

التن�شيقية الناجحة بني وزارة ال�شحة ووزارة الداخلية.

على  ال�شاهرين  االأمن  لرجال  والتقدير  االمتنان  كل 

اأعرا�س وممتلكات وحياة املواطنني، ن�شكركم ملا تقدموه 

من عناية ورعاية، ال�شكر مو�شول جلميع رجاالت االأمن 

ظروف  حتت  يعملون  والذين  مكان  كل  يف  املرابطني 

اإال  يحميهم  ال  االأحيان،  بع�س  يف  غطاء  اأي  لهم  ولي�س 

وتاأدية  للوطن  وحبهم  ومواطنتهم  وتعاىل  �شبحانه  اهلل 

الواجب االإن�شاين الوطني.

�شكًرا لكم اأيها ال�شرفاء واأنتم توؤدون مهامكم الوطنية 

باإميان ال يتزعزع وال ينك�شر، وا�شعني يف اأعينكم معنى 

االنتماء احلقيقي حلب الوطن وحب العمل الذي ينبغي 

علينا نحن جميعا اأن نوؤديه بكل تفاٍن كما توؤدونه اأنتم.

اإن اإدارتكم ل�شالمة هذه العمليات من االأمور اجلليلة 

بل  اأبًدا  بتلقائية  تتعامل معها  اأن  لل�شدفة  التي ال جمال 

املر�شومة يف هذا اجلانب جتيز  التفوق واخلطط  امتياز 

لكم فرًدا فرًدا واأنتم اأهل ال�شتحقاق الفوز بالريادة املهنية 

االإيجابية  االنعكا�شات  من  املنحنى  هذا  ويف  االإن�شانية، 

املواطن  ثقة  يزيد يف حجم  بل  االطمئنان  يبعث على  ما 

واملقيم على اأر�س هذه البلد الطيبة.

الفخر  باب  من  به  يحتذى  وفعل  عمل  يوجد  وهل 

وتقدمي  ب�شجاعة  املوت  مواجهات  من  اأكرث  واالعتزاز 

على  العمل  مع  النا�س  و�شالمة  الوطن  �شبيل  الروح يف 

حفظ النظام العام وا�شتتبابه.

هذه قيادة البحرين ومن مثل قيادة البحرين مت�شي 

بف�شل اهلل بثبات، زادت البحرين فوق اخلري خري.

اإن روؤية جاللة امللك حفظه اهلل هي ال�شبب الرئي�شي 

البحرين  لفريق  االأكرب  والداعم  املتتالية  للنجاحات 

ويل  و�شمو  الوزراء  رئي�س  �شمو  راأ�شهم  وعلى  االأبطال 

العهد حفظهم اهلل، وال�شكر والثناء مو�شول اإىل بطل من 

على  املوقر  الداخلية  وزير  وهو  البحرين  فريق  اأبطال 

ودعاوؤنا  ت�شحيات،  من  يقدمونه  وما  امل�شرفة  اجلهود 

لكم باأن يحميكم املوىل عز وجل كما حتموا هذه االأر�س 

الطيبة، فاأنتم ورجال االأمن درع الوطن وما راأيناها منكم 

بكتابتي  االأبطال مازال عالًقا يف ذهن اجلميع حتى  اأيها 

هذه اأعجز اأن اأوفيكم احلق كامالً.

بوابراهيم

#فينا_اخلري وفيك كل اخلري يا بوحمد
ت�شارع  اأجمع،  العامل  بها  ومير  بها  منر  اأزمة 

هذه  الطرق،  ب�شتى  اأ�شرارها  من  للحد  اجلميع 

لل�شعب  االأ�شيل  املعدن  خاللها  من  ك�شفت  االأزمة 

للعامل،  ليثبتوا  اجلميع،  تكاتف  حيث  البحريني، 

البحرين  مملكة  نعم  بثبات..  مت�شي  البحرين  اأن 

قائدها  ظل  يف  ال�شعاب  وتتخطى  بثبات،  مت�شي 

احلكيم وقيادتها الر�شيدة.

البحرين من مظاهر  �شهدته  ما  اأبرز  من  ولعل 

والتي  #فينا_خري  َحملة  والتعا�شد،  التكاتف 

اآل خليفة قائد  ال�شيخ نا�شر بن حمد  اأطلقها �شمو 

احلر�س امللكي البحريني، م�شت�شار االأمن الوطني، 

والريا�شة  لل�شباب  االأعلى  املجل�س  ورئي�س 

التي  احلملة  هذه  البحرينية،  االأوملبية  واللجنة 

مليون  مببلغ  بالتربع  البحرين  اأجل  من  فيها  قام 

والوطنية  االإن�شانية  اجلهود  لدعم  بحريني  دينار 

للت�شدي لفريو�س كورونا )كوفيد 19(. 

�شواعدهم،  عن  واملقيميون  البحرينيون  ف�شمَّر 

ب�شيخ  اأ�شوة  ظهورهم،  على  البحرين  ليحملوا 

والنفي�س  الغايل  لتقدمي  ال�شباب، وت�شارع اجلميع 

وجمعيات  وبنوك  و�شركات  اأفراد  من  الوطن  لهذا 

اجلهات،  من  العديد  والعديد  ووزارات  ومراكز 

احلملة  هذه  وعينية،  غذائية  ومواد  مادية  مببالغ 

التي ا�شتطاعت اأن جتمع اأكرث من 30 مليون دينار 

الذي  ال�شعبة،  املهام  رجل  من  انطلقت  بحريني، 

متميزة،  حكيمة  م�شتقبلية  �شبابية  روؤية  يحمل 

ناف�س فيها كبارالدول.. واقتبا�شا عنه �شموه: »اإن 

مبادرات جاللة امللك املفدى هي اأ�شا�س حملة #فينا_

البحرين يف  احت�شن  الذي  وهو  ال  وكيف  خري«.. 

قلبه اأثناء هذه االأزمة ليدراأ عنها املخاطر.

 حنان بنت �شيف بن عربي

مافيا ال�شايف.. ودور الرقابة

كثرًيا ما ن�شمع عن م�شطلح )املافيا(، يف احلقيقة هذه املفردة 

االبتزاز  االأول  املقام  يف  متار�س  ع�شابات  جمموعة  على  تطلق 

غري  التجارة  وبخا�شة  املحلي  االقت�شادي  بالن�شاط  والتالعب 

يف  الع�شابات  هذه  مثل  والدة  و�شك  على  اإننا  ويبدو  امل�شروعة، 

ال�شرورية  ال�شلع  كل  اأ�شعار  يف  للتالعب  البحريني  جمتمعنا 

اليومية للمواطن ومنها االأ�شماك.. وال�شوؤال هنا: اأين دور اجلهات 

الر�شمية الرقابية؟! 

ما  اأحوج  الو�شع يف وقت  بهذا  يقبلون  امل�شوؤولني  اأن  اأعتقد  ال 

االو�شاع  مع  مت�شًيا  املالية  االأعباء  لتخفيف  املواطن  فيه  يكون 

احلالية، ومتا�شًيا مع �شيا�شة الدعم التي و�شعتها القيادة الر�شيدة 

للمواطنني  املعي�شية  بالظروف  االإخالل  �شاأنه  من  ما  كل  الحتواء 

يقوم  من  كل  اأن  باعتقادي  العاملية.  االأزمة  هذه  اأثناء  واملقيمني 

بعمليات الن�شب واالحتيال هم من العمالة الوافدة ممن ال يهتمون، 

بالقوانني واالأعراف يف ظل عدم وجود اإجراءات واأحكام رادعة وعدم 

تطبيق اأي اأحكام �شارمة بحقهم متنع غريهم من التمادي يف مثل 

هذه املمار�شات، االأمر الذي جعل اأيديهم متتد اإىل اأقوات املواطنني عن 

طريق احتكار كل �شيء يف ال�شوق مبا يف ذلك �شراء ذمم ال�شيادين 

وا�شتحواذهم على كميات ال�شايف اأثناء املو�شم، حيث ا�شتطاعت هذه 

الع�شابات من العمالة اأن ترفع اأ�شعار ال�شايف ليزيد �شعره %200 

عن العام ال�شابق اأمام اأعني امل�شوؤولني دون حتريك �شاكن.

الكفيلة  االإجراءات  كل  اتخاذ  الدولة  يف  امل�شوؤولني  من  اأرجو   

باالأ�شعار  االأ�شماك  �شراء  يف  وحقهم  املواطنني  اأرزاق  بحماية 

والتجارة  ال�شناعة  وزارة  اأحيي  املقام  هذا  يف  واإنني  املعقولة، 

وال�شياحة ممثلة يف اإدارة التفتي�س للت�شدي للتجار الذين حاولوا 

احتكار الب�شائع ورفع اأ�شعارها بطريقة املافيا، وختاًما اأقول »خلوا 

النا�س تاأكل �شايف ال حترمونهم من خريات بالدهم«.

يو�شف بن اأحمد

�شمود القت�شاد الرقمي

العاملي  االقت�شاد  له  يتعر�س  ما  رغم  �شمد  لقد  نعم 

خمتلف  يف  وخ�شائره  متتالية،  �شفعات  من  االآن  باأ�شره 

القطاعات  من  مع غريها  نقارنها  اأن  ال ميكن  العامل  دول 

التي و�شلت اإىل القاع وتكاد اأن تنتهي دون عودة، اإال اأن 

مبعدالت  منوها  توؤكد  الرقمي  باالقت�شاد  املتعلقة  االرقام 

مرتفعة.

كانت  ونظرياتهم  طروحاتهم  اأن  العلماء  اأثبت  لقد 

الذي  الع�شري  االمتحان  اأف�شل من هذا  �شادقة، وال يوجد 

نعي�شه، اإذ لوالهم لكنا نعي�س كارثة حقيقة بكل ما تعنيه 

الكلمة.

االآن ال ميكن اأن نتجاهل قوة هذا القطاع، لن اأندم على 

بالقطاع  اأوالً  ن�شرع  اأن  يجب  لكن  ومره  بحلوه  املا�شي 

كنا  تقليدي  هو  ما  كل  ون�شف  رقمًيا  وجعله  احلكومي 

نتبعه واأهمها ما نطلق عليه ت�شمية »االأر�شيف« ففي اأحد 

الدوائر احلكومية وجدت ملفات على مد  زياراتي الإحدى 

الب�شر وموظفني م�شاكني غارقني بالبحث بني اأكوام امللفات 

املتناثرة ب�شكل مرعب.

�شوف  الرقمي  االقت�شاد  باأن  الكثريين  خوف  ياأتي 

يوقف اأعمالهم ويرميهم بني فكي البطالة وهذا خطاأ، كل من 

خا�س جتربة االقت�شاد الرقمي وجد اأنها حتتاج اإىل اأعداد 

ال ح�شر لها من املوظفني والعاملني ويف عاملنا العربي كلنا 

اأن النقل عرب التطبيقات الغنية عن التعريف زادت  نعلم 

من عدد العاملني يف �شيارات االأجرة.

اأم اآجالً، وحينها  ما منر به االآن البد اأن ينتهي عاجالً 

يجب اأن ننطلق واأن يقدم كل �شيء بكب�شة زر لالآخرين.

ح�شني علي غالب
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إنشاء سجل حكومي خاص بسكن العمال

 وزير الداخلية: انتهاء المرحلة األولى 
من إيواء العمالة الوافدة قبل رمضان

أك��د وزير الداخلي��ة الفري��ق أول الركن 
الش��يخ راش��د بن عبداهلل آل خليفة على 
البدء بأس��رع وقت ممك��ن بأعمال نقل 
وإي��واء العمال��ة الواف��دة ف��ي األماكن 
السكنية المكتظة، بعد إتمام اإلجراءات 
والتجهي��زات المطلوب��ة، وذل��ك عل��ى 
مراح��ل زمني��ة وفق األولوي��ات، على أن 
تنتهي المرحلة األولى قبل شهر رمضان 
الكريم، ووفق االشتراطات التي تضمن 

تحقيق التباعد االجتماعي.
وبح��ث الوزير خالل اجتماع  عن بعد عبر 
تقنية االتص��ال المرئي، مع وزير العمل 
والتنمي��ة االجتماعية، جمي��ل حميدان، 
بمش��اركة رئيس األمن الع��ام ورئيس 
هيئة تنظيم س��وق العمل والمحافظين 
كاف��ة اإلج��راءات التي تضم��ن تخفيف 
الكثاف��ة العددي��ة ف��ي مناطق س��كن 
العم��ال وأهمي��ة العم��ل عل��ى تعزيز 
الجه��ات  بي��ن  والتنس��يق  التع��اون 
المعنية بما يسهم في تعزيز اإلجراءات 
االحترازية والتدابي��ر الوقائية للحد من 

انتشار فيروس كورونا )كوفيد 19(.
وتناول االجتماع الس��بل الكفيلة بتنفيذ 

تكليف اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب 
السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل 
خليف��ة ولي العهد، نائب القائد األعلى، 
النائ��ب األول لرئي��س مجلس ال��وزراء، 
وزارت��ي الداخلي��ة، والعم��ل والتنمي��ة 
االجتماعية، وهيئة تنظيم سوق العمل، 
بالتأكد من تنفيذ اإلجراءات والضوابط 

االحترازي��ة للعمال��ة الواف��دة للحد من 
انتشار فيروس كورونا )كوفيد 19(.

وأكد أن مجموعة من الشركات ستعمل 
على تنظي��م العمالة الخاص��ة بها، أما 
العمال��ة غير النظامية، فس��يتم العمل 
على تخفيف كثافتها من خالل االستفادة 
من المباني التي تم التبرع بها، أو تلك 

المقترحة من قبل المحافظات كمرحلة 
أولى. 

وت��م التطرق ف��ي االجتماع إل��ى أهمية 
التعاون بين الوزارات والجهات المعنية 
إلنش��اء س��جل حكوم��ي خاص بس��كن 
محافظ��و  اس��تعرض  فيم��ا  العم��ال، 
المحافظ��ات، اإلج��راءات الت��ي اتخ��ذت 

بشأن المسح الميداني في كل محافظة 
لمناطق س��كن العمال، وتحديد الطاقة 
االس��تيعابية واألولوي��ات، فيما يتعلق 

بعمليات اإليواء.
حض��ر االجتماع، مس��اعد رئي��س األمن 
الع��ام للعملي��ات والتدري��ب ومس��اعد 

المنسق العام للمحافظات.

 »اإلسكان« و»األشغال« و»الكهرباء« تبحث 
عن ُبعد بدء تنفيذ »شرق سترة« أغسطس المقبل

ناقش كل من وزير اإلس��كان م.باسم 
الحمر ووزير األشغال وشؤون البلديات 
والتخطي��ط العمران��ي م.عصام خلف 
ووزير ش��ؤون الكهرباء والماء م.وائل 
المب��ارك، خ��الل اجتم��اع ُعق��د ع��ن 
ُبعد، مناقش��ة تفاصيل تنفيذ مراحل 
مش��روع مدين��ة ش��رق س��ترة والذي 
من المقرر أن يت��م تنفيذه على ثالث 
مراح��ل، تب��دأ األول��ى في أغس��طس 
2020، والثاني��ة ف��ي 2022، والثالثة 
في 2024، بكلف��ة إجمالية تبلغ 260 
ملي��ون دينار، باإلضافة إلى التنس��يق 
بش��أن المتطلبات الخدمية المتعلقة 
بالط��رق والص��رف الصح��ي والرب��ط 
الكهربائي بالمدين��ة، التي تبلغ أكثر 
م��ن 3000 وحدة وقس��يمة س��كنية، 
بمش��اركة وكيل وزارة اإلسكان الشيخ 
عب��داهلل بن أحم��د آل خليف��ة، ووكيل 
م.أحم��د  األش��غال  لش��ؤون  ال��وزارة 
المس��اعد للمشاريع  الخياط، والوكيل 
اإلس��كانية م.س��امي بوهزاع، ونائب 
الرئيس التنفي��ذي للتوزيعات وخدمة 
المش��تركين بهيئة الكهرب��اء والماء 

الرئي��س  ونائ��ب  فخ��رو،  م.عدن��ان 
التنفيذي للتخطيط والمشاريع بهيئة 
الكهرب��اء والماء م.إبراهي��م الكعبي، 
للمش��اريع  األش��غال  وزير  ومستش��ار 
رائ��د الص��الح، ومدي��ر إدارة تخطيط 
وتصميم المشاريع اإلسكانية باإلنابة 
م.عادل رجب، ورئيس قس��م امتدادات 

القرى م.عادل رجب.
خ��الل  اإلس��كان،  وزارة  واطّلع��ت 
االجتم��اع، على مرئي��ات الجهات ذات 
المالي��ة، حيث  والموازن��ات  العالق��ة 
عرضت وزارة األشغال وشؤون البلديات 
والتخطيط العمراني خططها بش��أن 
تصامي��م الط��رق والجس��ور ومحطات 
الصرف الصح��ي، باإلضافة إلى الكلفة 
كم��ا  المش��اريع،  لتل��ك  اإلجمالي��ة 
الكهرب��اء  ش��ؤون  وزارة  اس��تعرضت 
والماء مرئياتها بشأن تزويد المشروع 
بمحط��ات المياه والكهرب��اء وممرات 
الخط��وط الناقلة، فضاًل ع��ن الجدول 

الزمني والكلفة اإلجمالية ألعمالها.
ويأتي ذل��ك االجتماع التنس��يقي بناء 
على توصية اللجنة الوزارية للمش��اريع 

التنموي��ة والبني��ة التحتي��ة، به��دف 
التكام��ل  مب��دأ  وتحقي��ق  التنس��يق 
والتعاون بين وزارات وهيئات المملكة 
لتنفيذ مشاريع مدن البحرين الجديدة، 
والتي تندرج ضمن المشاريع التنموية 
الت��ي توليه��ا الحكوم��ة األولوية في 
تحظ��ى  حي��ث  وبرامجه��ا،  خططه��ا 
مدينة شرق س��ترة بالدعم واالهتمام 
الش��خصي من معالي الشيخ خالد بن 

عبد اهلل آل خليفة نائب رئيس مجلس 
الوزراء رئيس اللجنة الوزارية.

ويع��د مش��روع مدين��ة ش��رق س��ترة 
م��ن أب��رز المش��اريع الت��ي تنفذه��ا 
وزارة اإلس��كان ف��ي إط��ار خط��ة بناء 
مدن البحرين الجدي��دة، تنفيذًا لألمر 
الس��امي ببناء 40 ألف وحدة س��كنية، 
والت��ي ينبثق عنها برنام��ج الحكومة، 
حي��ث يأت��ي تنفيذ هذا المش��روع في 

إطار جه��ود ال��وزارة لتنفي��ذ االلتزام 
اإلسكاني المتعلق بالعمل على تنفيذ 
25 ألف وحدة سكنية، حيث تعد مدينة 
ش��رق س��ترة خامس الم��دن الجديدة 
التي تطلق وزارة اإلس��كان العمل بها 
بعد مدن س��لمان وخليفة وشرق الحد 

وضاحية الرملي.
  ويمتاز المشروع بشموليته من حيث 
المرافق والخدمات العامة التي تخدم 
قاطن��ي المدينة، من حي��ث الواجهات 
المخصص��ة  والمس��احات  البحري��ة 
للحدائق العامة، كم��ا تربط المدينة 
عبر جس��رين كمداخل رئيس��ة بشبكة 
الس��تيعاب  الط��رق،  م��ن  متط��ورة 
الحرك��ة المروري��ة لقاطن��ي المنطقة 
وزواره��ا، م��ع مراعاة توفير مس��ارات 
مخصصة للمشاة والدراجات الهوائية، 
مع توفر محطات توقف لسيارات النقل 
العام، كذلك وجود الخدمات والمرافق 
الرئيس��ة كالجوامع، حضانات ورياض 
األطفال، الم��دارس، جامعة، وخدمات 
الحدائ��ق  إل��ى  باإلضاف��ة  صحي��ة، 

المفتوحة وغيرها.

محافظ العاصمة: مباشرة تحديد خطة اإلخالء 
واإليواء لتخفيف كثافة العمال بمناطق سكنهم

أكد محافظ العاصمة الش��يخ هشام بن عبدالرحمن آل خليفة، مباشرة 
تحديد خطة إلخ��الء وإيواء العمالة الوافدة، إضاف��ة إلى توزيع المهام 
الموكل��ة على الفريق المكل��ف من الجه��ات ذات االختصاص، لضمان 
تخفيف كثافة العمالة في مناطق س��كنهم، وفق إجراءات احترازية يتم 

تنفيذها بالتعاون والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية.
وتنفي��ذًا لتوجيهات وزير الداخلية الفريق أول الركن الش��يخ راش��د بن 
عب��داهلل آل خليفة، بش��أن تخفي��ف كثافة العمالة الواف��دة في مناطق 

س��كنهم، كإج��راء احترازي ضم��ن الجه��ود الوطنية للحد من انتش��ار 
فيروس كورونا، تفقد الشيخ هشام بن عبدالرحمن آل خليفة، وبحضور 
مس��اعد رئيس األمن العام لش��ؤون العملي��ات والتدريب العميد ركن 
د.الش��يخ حمد بن محمد آل خليفة، ومدير عام مديرية شرطة محافظة 
العاصمة العميد عبداهلل الجيران، والوكيل المس��اعد للشؤون اإلدارية 
العميد خميس س��هل، مقر إي��واء العمالة الواف��دة والمقام على أرض 

متنزه عين عذاري.

وكيل البلديات: عودة النظافة 
إلى الوضع الطبيعي خالل أيام

قال وكيل شؤون البلديات المهندس الشيخ محمد بن أحمد 
آل خليفة إن أعمال ش��ركتي النظافة س��تعود إلى ما كانت 
علي��ه خالل األيام القليلة القادمة، مش��يرًا إلى أن ش��ركتي 
النظاف��ة قامت��ا بالتعاقد م��ع القطاع الخ��اص لتزويدهم 
بعم��ال للقي��ام بأعمال الكن��س اليدوي بداًل م��ن العمال 

الذين يخضعون إلجراءات الفحص وإجراءات الوقاية. 
وأوض��ح أن وزير اأِلش��غال وش��ؤون البلدي��ات والتخطيط 
العمران��ي المهندس عص��ام بن عبداهلل خل��ف يتابع ملف 
النظاف��ة، وأن األمور تس��ير بصورة منتظم��ة، وأن الخطط 
البديلة التي وضعت للحد من تأثير نقص العمالة اليدوية 
خ��الل الفت��رة الحالية بص��ورة مؤقتة إلى حين اس��تكمال 

اإلجراءات الوقائية تسير بصورة جيدة.
 كما أش��اد وكيل ش��ؤون البلديات بالمبادرات األهلية التي 
قام بها بع��ض األهالي في عملية نقل المخلفات من أمام 
منازلهم ووضعها في أماكنها الصحيحة »الحاويات«، مشيرًا 
إل��ى أن الكثير من المواطنين ف��ي مختلف مناطق المملكة 
استطاعوا وعبر مبادراتهم في تنظيف مناطقهم والتعاون 
مع ش��ركات النظافة أن يقدموا أنموذجًا رائعًا من التعاون 
والش��راكة المجتمعية، كما استطاعوا أن يترجموا مفهوم 

الشراكة المجتمعية في مختلف الميادين. 
 وأكد أن عمل آليات النظافة في الش��ركتين تعمل بنس��بة 
100% فيما تصل نس��بة العمل اليدوي 80%، ومن المؤمل 
أن ترجع أعمال النظافة اليدوية إلى سابق عهدها وبصورة 
طبيعية خالل األيام القليلة القادمة، مبينًا أن عملية تنظيف 
األس��واق المركزية تتم بصورة يومية دون توقف في جميع 

المحافظات.

 »أمانة العاصمة«: إجراءات احترازية 
لسالمة مرتادي »السوق المركزي«

أكدت بلدي��ة أمان��ة العاصم��ة، اتخاذها كافة 
اإلج��راءات االحترازي��ة الالزم��ة للتحك��م بآلية 
الحركة ف��ي الس��وق المركزي وبقية األس��واق، 
به��دف اس��تدامة تقدي��م الخدمات في س��وق 
المنامة المركزي على وجه الخصوص، باعتباره 
أه��م مراك��ز التس��وق المتضمن��ة لالحتياجات 
االستهالكية المستهدفة من قطاعات متعددة 

تتمثل بالتجار والمتسوقين األفراد«.
وأوضح��ت أمان��ة العاصم��ة، أنه »حرص��ًا منها 
على االستمرار بتشغيل األسواق المركزية وفقا 
لالش��تراطات التنظيمية التي تسعى لتحقيقها 
فقد قامت بعمل ع��دد من اإلجراءات االحترازية 

والوقائية التنظيمية في السوق المركزي«.
وأضاف��ت »اتخذ فريق العم��ل بأمانة العاصمة 

التنس��يق الالزم مع المختصين ب��وزارة الداخلية 
متمثلة بمركز أمن منطقة النعيم، لتعزيز بيئة 
س��وق المنامة المرك��زي وتوفير الدع��م الالزم 
من خالل تزويد الس��وق المركزي بعناصر أمنية 
وخدم��ة المجتم��ع لوضع خط��ة متكامله تكفل 
انتظام حركة المتس��وقين وآلية دخول منشآت 
األسواق والخروج منها، وذلك للحد من االزدحام 
الذي قد تؤثر س��لبًا على البيئة الصحية لس��وق 

المنامة المركزي«.
العملي��ة  »تم��ت  العاصم��ة  أمان��ة  وذك��رت 
التنظيمي��ة بالتنس��يق والش��راكة م��ع ممثلي 
لجنة األس��واق المركزية بغرف��ة تجارة وصناعة 
البحرين لتسيير العمل بالسوق المركزي بتوافق 

بين كافة الجهات المعنية«.

وأضاف��ت أن��ه »تم التنس��يق مع أح��د المكاتب 
االستش��ارية لش��ؤون العمالة الوافدة لتنظيم 
الت��ي  الصحي��ة  التوعوي��ة  الحم��الت  بع��ض 
تس��تهدف العمال��ة القائم��ة بس��وق المنامة 
المركزي، والمترددين على السوق من المقيمين 
بالمملكة في ظل متابعة مش��ددة على االلتزام 
بلب��س الكمام��ات الواقية وااللتزام بمس��افات 
التباع��د اآلمنة واإلبقاء عل��ى قياس درجة حرارة 

الوافدين لألسواق المركزية«.
وأضافت أن »الجهة المختصة بأمانة العاصمة 
مس��تمرة ف��ي متابعة س��ير عملي��ات التنظيف 
المع��ززة بأعمال التعقيم بع��د إتمام التدريب 
الصحي��ح لكافة عم��ال النظافة م��ن قبل الجهة 

المختصة بإدارة الدفاع األمني«.
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معاقبة المخالفين بالحبس 3 أشهر وغرامة ألف دينار

 »الصحة«: عدم استبدال السلع غير
المعقمة وإغالق غرف قياس المالبس

دعت وزارة الصحة كافة المحال التجارية 
والصناعية بإغالق غرف قياس المالبس 
لديها كليًا وعدم السماح بارتداء القطع 
المش��تراة لغايات القياس التي توضع 
على جس��م اإلنس��ان مباش��رة، بما في 
ذلك مس��تحضرات التجميل والكمامات 

وغيرها.  
وأكدت الوزارة على عدم السماح بتبديل 
أو استبدال السلع بعد بيعها مالم يكن 
ذلك راجعًا لعيب أو خلل أو نقص فيها، 
وفي جميع األحوال ال يجوز عرض السلعة 
للبي��ع مرة أخرى بعد إبدالها أو إرجاعها 
ويجوز استبدال أو إرجاع أو تجربة السلع 
التي توضع على جسم اإلنسان مباشرة 
بم��ا في ذل��ك المجوه��رات والنظارات، 
إذا كان��ت بطبيعته��ا قابل��ة للتعقيم 

بالسوائل التي تقضي على  الفيروسات 
دون إتالفها أو التأثير على جودتها بأي 

ص��ورة، على أن يتم تعقيمها مباش��رة 
عند استبدالها أو إرجاعها أو مالمستها 

من مرتادي المحل أو العاملين فيه. 
جاء ذلك استنادًا إلى قرار وزيرة الصحة 
فائق��ة الصالح رقم )28( لس��نة 2020 
بش��أن بع��ض التدابي��ر الوقائية التي 
يتعين اتخاذها عند ش��راء بعض السلع 
من المحال التجارية والصناعية الحتواء 
ومنع انتش��ار فيروس كورونا المستجد  
كإجراءات صحي��ة يتعين اتباعها والتي 
يجب على المح��الت التجاري��ة االلتزام 
بها وعلى من يخالفها يعاقب بالحبس 
م��دة التقل عن ثالثة أش��هر وغرامة ال 

تقل عن ألف دينار.
وتن��ص الم��ادة الثاني��ة أن عل��ى كل 
م��ن يخالف أحكام ه��ذا الق��رار ُيعاقب 
بالعقوبة المقررة في المادة )121( من 
قانون الصحة العامة الصادر بالقانون 

رقم ) 34 ( لسنة 2018.
 كم��ا أق��رت الم��ادة الثالث��ة أن ُيعمل 
بأحكام ه��ذا القرار لمدة ثالثة أش��هر 
من تاريخ نفاذه وعلى الوكيل المساعد 
للصحة العامة والمعنيين  تنفيذ أحكام 
ه��ذا القرار وُيعمل به من تاريخ نش��ره 

في الجريدة الرسمية.
وتنص المادة 121 أن يعاقب المخالف 
بالحب��س مدة ال تقل عن ثالثة أش��هر 
وبغرامة التقل عن ألف دينار واليتجاوز 
عش��رة آالف دين��ار أو بإح��دى هاتي��ن 
العقوبتي��ن كل م��ن أخفى ع��ن قصد 
ش��خصًا مصاب��ًا بمرض س��اٍر أو عرض 
اآلخري��ن للع��دوى أو تس��بب عن قصد 
بنقل الع��دوى للغير أو امتنع عن تنفيذ 

أي إجراء لمنع انتشار المرض.

 »الهالل األحمر« يدرب 900 
متطوع للتعامل مع »كورونا«

أكدت جمعية الهالل األحمر البحريني تدريب أكثر من 900 متطوع 
عل��ى كيفي��ة التعامل مع جائح��ة في��روس كورون��ا »كوفيد19«، 
وذلك بالتعاون والتنس��يق مع إدارة الدفاع المدني بوزارة الداخلية 

وجمعية الخالدية الشبابية.
وقدم��ت الجمعية على مدى ثمانية أس��ابيع برنامج��ًا تدريبيًا عن 
ُبع��د لهؤالء المتطوعين، تضمن بن��اء قدراتهم وتعزيز مهارتهم 
في مجال تقديم اإلسعافات األولية والخدمات الوقائية من فيروس 
كورونا، وذلك في ح��ال تطوعهم في المحاجر الصحية وعملهم مع 
الحاالت المشتبه بإصابتها أو المصابة فعاًل بالفيروس، إضافة إلى 
عمليات التعقيم والتطهي��ر الداخلية والخارجية. وتضمن البرنامج 
التدريب��ي التطوع��ي العدي��د م��ن المحاور م��ن بينها أساس��يات 
اإلس��عافات األولية، ومكافحة العدوى والتطهير، وكيفية استخدام 
ألبسة الحماية الشخصية والتخلص منها، وخلط المواد الكيماوية 
لعمليات التعقيم والتطهير، واعتبارات السالمة، وأخالقيات العمل 
التطوعي، واإلس��عافات النفس��ية األولية. وتول��ى عملية التدريب 
بشكل أساسي لجنة اإلسعافات األولية في الجمعية مدعومة بلجنة 

الشباب، وجرى تقديم البرنامج على فترتين صباحية ومسائية.
وقال األمين العام لجمعية الهالل األحمر البحريني بالوكالة  مبارك 
خليف��ة الحادي إن ه��ذا البرنامج التدريبي يأتي في إطار اس��تجابة 
الهالل األحمر البحريني للنداءات الوطنية التي تطلب المساندة في 

نشر ثقافة التطوع وتدريب المتقدمين لخدمة الوطن. 

موزة فريد

 الذوادي: متبرع يوفر 8 
مباٍن في الحد إلجراءات العزل

أك��د النائ��ب يوس��ف ال��ذوادي، توفير 8 
مباني من قبل أحد المتبرعين، تستخدم 
ف��ي عملية العزل، وإج��راء تفتيش دوري 
للعمال غي��ر القانونيين، واس��تبعادهم 

خارج منطقة الحد.
وش��دد على الدور الب��ارز ال��ذي يقوم به 
محاف��ظ محافظ��ة المحرق، س��لمان بن 
هندي، ال�ذي ال يأل�وا جه���دًا ف��ي خدمة 
المواطنين وتلمس احتياجاتهم، ال سيما 
في خض��م األزم��ة االس��تثنائية األخيرة 

المتمثلة في انتش��ار وباء كورونا )كوفيد 
19(. وبح��ث كل م��ن ال��ذوادي والعضو 
البل��دي للثامن��ة م��ن محافظ��ة المحرق 
عبدالعزيز الكعبي في لقاء مع المحافظ، 
ع��ددًا م��ن المح��اور الهام��ة المتعلقة 
باألزم��ة، وعل��ى رأس��ها مش��كلة س��كن 
العمال��ة األجنبية ف��ي األحياء الس��كنية 
في منطقة الحد، وخطورة تفش��ي الوباء 
بصورة كبيرة في صفوف العمالة الوافدة، 

مما سبب هاجسًا وقلقًا بين المواطنين.

وأك��د ال��ذوادي أهمي��ة الحاج��ة إل��ى 
إيج��اد حلول جذرية وفورية، واستبعاد 
اس��تخدام الم���دارس كمبان��ي لع��زل 
متابع��ة  هن��اك  أن  مبين��ًا  العمال��ة، 
مس��تمرة وتعاون قائم بين��ه كنائب، 
وبي��ن الجهات األخ��رى المختصة، من 
وزارت��ي الداخلية والصح��ة، ومحافظة 
المح��رق،  والنائ��ب البل��دي، للخ���روج 
بأفض��ل النتائ��ج الممكنة في س��بيل 

خدمة أهالي الحد.

محاكمة 19 مدانًا خالفوا إجراءات منع تفشي »كورونا«
ق��ال رئي��س النياب��ة عدن��ان الوداع��ي إن النيابة العام��ة أنجزت 
تحقيقاتها في عدد من القضايا المقيدة بش��أن مخالفة اإلجراءات 
الصحي��ة والتدابي��ر االحترازية م��ن أجل مكافحة في��روس كورونا 
)كوفيد 19( المس��تجد ولغرض الحيلولة دون انتشاره، حيث أمرت 
النيابة بإحالة المدانين في تلك القضايا والبالغ عددهم 19 مدانًا 
إل��ى المحاكمة الجنائي��ة. وكانت إدارة الصحة العام��ة أحالت إلى 
النيابة عدة بالغات بش��أن قي��ام 12 متهمًا بمخالف��ة قرار الحجر 
المنزلي المفروض عليهم وإخاللهم به بمغادرتهم منازلهم خالل 
المدة المحددة الحجر. وقام 3 متهمين بفتح محالتهم وممارس��ة 
نشاطها بالمخالفة لتدبير غلق المحالت التجارية والمقاهي، فضاًل 
عن 4 مس��ؤولين بمحال تجارية لعدم توفير االشتراطات الصحية 
ف��ي محالهم والمق��ررة لحماية مرتاديها ولمنع انتش��ار الفيروس 
والتي تتمثل في قياس درجة حرارة العاملين والزبائن وتوجيههم 

لترك المسافة المطلوبة فيما بينهم وتعقيم عربات التسوق قبل 
استخدامها وبعده وتوفير القفازات لهم وللعاملين. 

وش��مل االتهام أحد المقاهي لما يفرضه القانون على األش��خاص 
االعتبارية من عقوبة الغرامة، وباش��رت النيابة العامة تحقيقاتها 
ف��ور تلقيها البالغ��ات حيث اس��تجوبت المتهمين وأم��رت بإخالء 
س��بيلهم بكفاالت مالي��ة، وأم��رت بإحالتهم للمحكم��ة الصغرى 
الجنائي��ة، وقد تحدد يوم 22 أبريل لنظر القضية. فيما ذكر رئيس 
النياب��ة أن تلك القضاي��ا المحالة متعلقة ببع��ض البالغات التي 
تلقتها النيابة العامة من إدارة الصحة العامة وال تزال التحقيقات 
مس��تمرة ف��ي البالغات األخرى المماثلة. وأش��ار إل��ى أن العقوبة 
المقررة عن جريمة مخالفة اإلجراءات الصحية والتدابير االحترازية 
لمكافح��ة الوب��اء ه��ي الحبس ال��ذي تص��ل مدته إلى 3 س��نوات 

والغرامة التي تصل إلى 10 آالف دينار.

القبض على آسيويين يحلقان للزبائن
أعلن مدي��ر عام مديرية ش��رطة محافظة المحرق، أن ش��رطة 
المديري��ة ألق��ت القبض على ش��خصين آس��يويين، لقيامهما 

بممارسة مهنة الحالقة، داخل مسكنهما الخاص.
وأوض��ح أن المديري��ة، وإثر تلقيه��ا بالغًا بهذا الش��أن، قامت 
بمباش��رة عمليات البح��ث والتحري والتي أس��فرت عن القبض 

عل��ي المذكورين وهما يمارس��ان مهنة الحالقة بمس��كنهما، 
وضبط األدوات المستخدمة في ذلك.

وأكد مدير عام مديرية ش��رطة محافظة المحرق، أنه تم اتخاذ 
اإلجراءات القانونية الالزمة بالتنس��يق مع إدارة الصحة العامة 

بوزارة الصحة، وإحالة القضية للنيابة العامة.

 تعافي 4 حاالت من »كورونا« وإجراء 
أكثر من 2500 فحص خالل 24 ساعة

أعلن��ت وزارة الصح��ة أمس ع��ن تعافي 
4 ح��االت إضافي��ة م��ن في��روس كورونا 
)COVID-19( وإخراجها من مركز العزل 
والع��الج، وتس��جيل 100 حال��ة قائم��ة 
جدي��دة منه��ا 78 حالة لعمال��ة وافدة و 
20 حال��ة لمخالطين وحالت��ان قادمتان 
من إيران ضمن خطة إج��الء المواطنين، 
وإجراء أكثر من 2565 فحص خالل ال� 24 
س��اعة الماضية، فيما كش��ف وكيل وزارة 
الصح��ة د. ولي��د المان��ع أن الفحوص��ات 
العشوائية تستهدف 9 آالف شخص على 

مدار 12 يومًا.
وقالت الوزارة إن العدد اإلجمالي للحاالت 
المتعافية في البحرين قد بلغ 762 حالة، 
بينما بلغت الحاالت القائمة 1112 منها 
11110 حال��ة مس��تقرة  واثنتي��ن تحت 
العناي��ة، الفت��ة إلى أن وح��دات الفحص 
المتنقلة قد أجرت أكثر من 2565 فحص 
مختبري خالل ال� 24 س��اعة الماضية في 

جميع مناطق البحري��ن لكافة المواطنين 
والمقيمين حفاظا على سالمتهم، لحصر 
الح��االت القائمة مبك��رًا وعالجها بوقت 
أسرع، حيث بلغ عدد الفحوصات اإلجمالية 

86732 فحصا. 
وأعلن��ت الوزارة أمس ع��ن وصول طائرة 
لطي��ران الخليج قادمة م��ن إيران ضمن 
خط��ة إجالء المواطني��ن المتواجدين في 
الخ��ارج، فيم��ا أك��د وكي��ل وزارة الصحة 
د. ولي��د المان��ع ف��ي اتص��ال هاتفي مع 
تلفزي��ون البحري��ن أن تل��ك الدفعة من 
المواطني��ن تأت��ي ضم��ن خط��ة اإلجالء 
ووف��ق إجراءات احترازي��ة محكمة هدفها 
ف��ي  والمقيمي��ن  المواطني��ن  س��المة 
البحري��ن وكذلك س��المة القادمين على 

متن طائرة طيران الخليج.
وأوضح أنه يت��م إخضاع جميع من وصلوا 
على متن الطائرة للفحوصات المختبرية 
تحت إشراف طاقم طبي متخصص الهدف 

منه التصنيف بالنسبة لمن يحتاج العالج 
أو العزل أو البقاء في المحاجر الصحية. 

وأك��د المان��ع أن العمل مس��تمر إلجالء 
الخ��ارج،  ف��ي  المتواجدي��ن  المواطني��ن 
مش��يرًا إل��ى وجود تنس��يق دائ��م إلجالء 
الدفعات األخرى حسب المقرر لها بخطة 
اإلجالء، كما أكد جاهزية واستعداد كافة 
الطواق��م الطبي��ة وحرصهم عل��ى توفير 
أقصى درجات الكفاءة في الخدمة الصحية 

والعالجية المقدمة لجميع القادمين.
وح��ول مس��تجدات عملي��ة الفحوص��ات 
والمقيمي��ن  للمواطني��ن  العش��وائية 
بالمملك��ة، أش��ار د. ولي��د إل��ى الجهود 
المبذولة في هذا الصدد لمكافحة فيروس 
كورون��ا وفي إط��ار اإلج��راءات االحترازية 
والتدابير الوقائي��ة، حيث يتم أخذ عينات 
عش��وائية من المواطنين والمقيمين في 
كاف��ة مناط��ق المملكة بمرك��ز البحرين 

الدولي للمعارض.

أيمن شكل
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مكاتب العمل االفتراضية

هل نحن مقبلون على تحول شامل في األنظمة 
الحياتي��ة العام��ة؟!! هل جاء في��روس كورونا 
ليضغ��ط عل��ى زر »Restart/إعادة تش��غيل« 
لألرض وم��ن عليها؟ قد يب��دو التعبير غريبًا.. 
ولك��ن عندما نتن��اول طيلة الفت��رة الماضية 
الرسائل العظيمة التي حملها فيروس كورونا 
للبش��رية، يمكن الق��ول إن اس��تجابتنا لتلك 
الرس��ائل وإحداث التغييرات الالزمة سيحدثان 

نقلة نوعية شاملة على كافة المستويات. 
قبل أي��ام تحدثنا عن أثر رس��ائل كورونا على 
األف��راد، وم��ا أحدثته من تح��والت نوعية في 
اتجاهه��م للداخ��ل بداًل م��ن الخ��ارج، الداخل 
الذات��ي بالتركي��ز على ص��وت القل��ب والذات 
ونداءات الروح، والداخل المكاني بالتركيز على 
البي��ت بكل م��ا فيه من أف��راد وأدوات وبرامج 
قابلة للتنفيذ، بل وزواي��ا قابلة للتفعيل على 
نح��و جديد لخلق اس��تخدامات وأج��واء جديدة 
فيها، وكيف أن فيروس كورونا منحنا ما يكفي 
م��ن الفرص للتط��ور بتنمية المه��ارات التي 
تلزمن��ا أو رفع مس��توى حصيلتن��ا الثقافية أو 
حت��ى ممارس��ة هوايات لم نجد له��ا ما يكفي 

من الوقت سابقًا. 
ل��م يس��تثِن ذل��ك الحكوم��ات والمؤسس��ات 
الخاصة، وهو ما وقفنا عليه أمس بخلق أنماط 
جديدة من العمل، كالعمل عن ُبعد، أو تحويل 
بع��ض الموظفي��ن ف��ي بعض المؤسس��ات 
لنوب��ات متفاوتة بتقس��يمات زمنية مختلفة، 
وربم��ا أيض��ًا فتحت الظ��روف الجدي��دة أعين 
المس��ؤولين وأصحاب العمل لف��رص التوفير 
ف��ي التكالي��ف المترتبة على موق��ع العمل أو 

على الخدمات المصاحبة.
وربم��ا التف��ت البع��ض إلمكاني��ة تخفي��ض 
الموظفين وع��دم الحاجة الفعلية لهذا العدد 
الكبير من الموظفين حيث إن بعض الوظائف 
لن تغ��دو ضرورية في ظل التحول اإللكتروني 
الذي س��يقضي على مجاالت عمل ويفتح أخرى 
غيره��ا، وربم��ا يلتف��ت المس��ؤولون لنوعية 

جدي��دة من المه��ارات يج��ب أن يتمت��ع بها 
موظفوه��م فيعكفوا على تدريبه��م فيها، أو 
أخ��ذ ذلك باالعتبار عند اإلق��دام على تعيينات 

جديدة مقبلة.
كل تل��ك التح��والت بات��ت واقع��ًا أراهن على 
أن كثي��رًا م��ن الن��اس بات��وا بالتفكي��ر ب��ه، 
وأن الموظفي��ن بعدم��ا اختبروا ل��ذة وأريحية 
العم��ل عن ُبعد، س��يكونون أكثر مطالبة من 
مس��ؤوليهم لتغيير نظام العم��ل بعد اجتياز 
جائح��ة في��روس كورون��ا، ولكن ذلك س��يفرز 
لنا مش��روعات ومكاتب تجاري��ة جديدة أصبح 
باإلم��كان أن يلتفت لها رج��ال األعمال أو ذوو 
المه��ارات في وق��ت قريب ج��دًا، وه��و فكرة 
مكات��ب العمل االفتراض��ي، والتي تقوم بكل 
ما تحتاج إليه في مش��روعك أو مؤسستك من 

مهام إدارية.
تقوم فكرة المكات��ب االفتراضية، على أنه ما 
علي��ك إاّل توقيع اتفاقية مع المكتب المفوض 
ب��أداء تل��ك المه��ام ليؤديه��ا بالكامل دون 
احتياجك لفتح مكتب مستقل بمبنى وتكاليف 
مضاعفة وموظفين ومرتبات شهرية وغيرها، 
وربم��ا تتجه المؤسس��ات الحكومية في قادم 
األي��ام لنظ��ام الخصخصة المكتبي��ة لألعمال 
الت��ي ال تتضم��ن أبع��ادًا س��رية، وتكتف��ي 
بتعيين فريق صغير م��ن الموظفين لألعمال 
الخاص��ة والضرورية والس��رية، والتي ال يحبذ 

ظهورها لدى مشتغلين آخرين.

* اختالج النبض:
مش��روع المكاتب االفتراضية كان يمارس في 
أعم��ال جزئية من قبل، كمكات��ب الترجمة أو 
كتابة النصوص الصحفية أو المكاتب الخاصة 
بالتصميم الفني وغيرها، ولكنها اليوم أصبحت 
توفر ل��ك جهاز س��كرتارية كام��اًل وموظفين 
يؤدون كل المهام المطلوبة ببس��اطة ودون 

أعباء كثيرة.

شكرًا إلدارة التفتيش 
بوزارة التجارة.. شكرًا 444

المخلص��ة  الوطني��ة  الحم��الت  خض��م  ف��ي 
الرس��مية واألهلي��ة لمواجه��ة  لمؤسس��اتنا 
في��روس كورون��ا )كوفي��د 19( ف��ي البحرين، 
س��نتأكد ونكتش��ف حتم��ًا من وج��ود بعض 
المؤسس��ات العاملة في الخفاء أو الظل، ممن 
تعم��ل في اللي��ل والنه��ار جنبًا إل��ى جنب مع 
القطاع��ات الطبية وغيرها م��ن الجهات التي 
تش��تغل في الخطوط األمامية لمحاربة الوباء 
م��ن فريق البحرين، لك��ن، كل ذلك يحدث من 
دون ضجيج إعالمي حاصل، أو ربما من دون أن 

ُيَسَلط عليها الضوء.
إن م��ن أبرز ه��ذه اإلدارات الواجب علينا تبيان 
جهوده��ا الجب��ارة ف��ي مواجه��ة الفي��روس، 
ه��ي إدارة التفتيش التابعة ل��وزارة الصناعة 
والتج��ارة والس��ياحة، ه��ذه اإلدارة التي تقوم 
بحمالت وجوالت تفتيش��ية مستمرة من أجل 
ضبط المخالفين من أصحاب المحال التجارية 
وغيره��ا عل��ى اخت��الف أصنافها ونش��اطاتها 
وأنواعها. حيث يعل��م الجميع أهمية أن تكون 
المواد التموينية وغيره��ا في مرحلة الجائحة 
للمواصف��ات  ذات ج��ودة عالي��ة، ومطاِبَق��ة 
العالمي��ة. ومنع��ًا ألي ن��وع من أن��واع الغش 
والتدلي��س والخ��داع التج��اري والغذائ��ي في 
البحرين، تق��وم إدارة التفتيش بجهود جبارة 
للعم��ل على ضب��ط كل المخالفين من التجار 
ومن العاملين في كافة القطاعات المختلفة، 

بكل حزم وطني مشرف.
وبالفع��ل، فق��د اس��تطاعت إدارة التفتي��ش 
ب��وزارة التج��ارة ضبط ع��دد م��ن المخالفات 
الحاصل��ة في بعض القطاع��ات التجارية، كما 
ضبطت مخازن كبيرة مخالفة لقانون التخزين 
وغيره��ا، وذل��ك حين اس��تغل بع��ض التجار 
انش��غال الدولة ف��ي مواجهة الوب��اء، فقاموا 
بتخزين بعض الس��لع االستهالكية بطرق غير 

قانونية وحيل غير إنس��انية، كما قام بعضهم 
برفع األس��عار بطريقة فاحشة ألجل مزيد من 

األرباح الضخمة.
ف��ي اآلون��ة األخيرة وبس��بب الضغ��ط الكبير 
عل��ى مفتش��ي وزارة التجارة، وبع��د فتح باب 
التطوع، تواصلت الوزارة مع أكثر من س��بعين 
متطوع��ًا ومتطوع��ة، العتماده��م للعمل مع 
فريق المفتش��ين ف��ي إدارة التفتي��ش، نظرًا 
للمس��تجدات الحاصل��ة في الظ��روف الراهنة 
والتي ازدادت معها مهام التفتيش والتوعية 
حجمًا وتّش��عبًا، مما يس��تدعي االستفادة من 
مب��ادرة المتطوعين للمش��اركة ف��ي الحملة 
الوطني��ة لمكافح��ة في��روس كورون��ا، وذلك 
لزي��ادة ق��درة إدارة التفتيش على اس��تيعاب 
تلك المهام. وذلك بحس��ب ما أفاد به الس��يد 
عبد العزيز األش��راف الوكيل المساعد للرقابة 
والموارد بوزارة الصناعة والتجارة والس��ياحة. 
كما قامت إدارة التفتي��ش بوضع خطة إلدارة 
المتطوعين من حيث توزيعهم على مفتش��ي 
اإلدارة لتدريبه��م تمهي��دًا النطالقه��م ف��ي 

العمل الميداني.
من جهة أخرى وبش��كل مواٍز، يحق لنا أن نرفع 
القبعة لكل العاملين في جهاز الخط الساخن 
التابع ل��وزارة الصحة »444« على المجهودات 
الجبارة التي يقوم بها هذا الفريق، من تقديم 
يد العون والمس��اعدة لكل من يواجه مشكلة 
أو استفس��ارًا أو أعراض��ًا تخ��ص )كوفي��د 19( 
وب��كل اللغات. وبهذا يكون عم��ل هذا الجهاز 
المكم��ل في غاي��ة األهمية، لم��ا يقدمه من 
دعم لوجستي مباشر وكبير في معركة الوباء. 
ش��كرًا لكل العاملين هناك ولكل المتطوعين 
ممن يعملون في الخط الساخن. الذين نسمع 
أصواتهم المريحة والمطمئنة، حتى ولو لم نَر 

وجوههم الجميلة بكل تأكيد.

بالقانون عاملوهم.. ال بالطيب!

ق��د تبدو جملة بالقانون ال بالطيب قاس��ية بعض الش��يء 
وغي��ر محبب��ة في المجتم��ع، وش��خصيًا أنا من الن��وع الذي 
يفضل تقديم األمور بالطيب واالعتماد على وعي الش��خص 

قبل أن تصل األمور لفرضها بقوة القانون.
مجتم��ع واٍع، وه��ذا م��ا نردده ونؤم��ن به ف��ي بالدنا، وأن 
االعتم��اد األول في الحد من انتش��ار جائحة فيروس كورونا 
ه��و وع��ي الن��اس أواًل والتزامه��م بالتوجيهات الرس��مية 
والمختصة. وش��يئًا فش��يئًا، ومع الوقت تقل درجة االلتزام 
لدى البع��ض. فعامل الملل وعدم وج��ود برنامج لدى كثير 

من الناس، يدفعهم إلى التهاون.
هناك أشخاص وأعرف كذا شخص منهم، عادوا للخروج ألمور 
ال تعد من الضروريات، مثل الذهاب للس��واحل والمجمعات 
واألس��واق. وجزء أساس��ي من الحرص لدى هؤالء قل، حيث 
يعتق��د ه��ؤالء أنهم ف��ي مأمن بمج��رد لب��س الكمامات 
والقفازات، رغم أن بقاءهم في البيت الضمان األول في ذلك.  
س��وق المزارعين ش��هد تجمع عدد غفير م��ن الناس لعدة 
أسباب منها كسر الملل والتسوق، وال أعلم سبب إقامة مثل 
هذا السوق أو التجمع في وقت يطالب المجتمع بفرض قيود 
عل��ى خروج وتجمع العمالة »النظامية والس��ائبة«، وتطلب 
فيه الدول��ة من أغلب موظفيه��ا البقاء في المن��زل وإنهاء 
عملهم منه، كأنه��ا تقول »اقعد بالبيت وراتبك علينا، بس 
اقعد مكانك«.  شعار #خلك_في_البيت، تجده في كل مكان 
وفي كل وس��يلة للتواصل االجتماعي، فلماذا نجد برامج من 

جهات رسمية أو غير رسمية تشجع الناس على الخروج؟
ورغ��م أن كثي��رًا من الجه��ات أصبحت توف��ر إمكانية إنهاء 
المعامالت والتس��وق عن ُبعد، ورغم ذلك تجد عددًا ال بأس 

به يفضل الذهاب بنفسه دون أي اكتراث أو حرص. 
ق��د ال يكون من يخرج من البيت بس��بب المل��ل، المعضلة 
الكبرى في البحرين، بل من ال يكترث بش��كل تام وال يعنيه 
األم��ر، وهي فئة العمالة الس��ائبة التي ال حكم ألحد عليها، 
فمنهم من يصر على الخروج وممارس��ة نش��اطاته بش��كل 
اعتيادي لعدة أس��باب، أوله��ا أن هؤالء لهم هدف مادي في 
المقام األول فهو هنا بشكل غير قانوني من أجل جمع المال، 
والثاني��ة أن كثيرًا منه��م يقتنص فرصة الظ��روف الراهنة 
حالي��ًا وخل��و أماكن في الس��وق من األش��خاص المصرحين 
والملتزمي��ن بالقانون، فتجده في مج��ال الخياطة والبنيان 

والتوصيل وحتى إعداد وجبات بالخفاء.
أمثال هؤالء من ال مس��ؤولية لديهم وال يكترثون إن انتشر 
الفي��روس ف��ي البحري��ن أم ال، وكذلك من يتس��اهلون في 
الخ��روج والتواجد ف��ي األماك��ن العامة بال س��بب، البد أن 

يفرض عليهم القانون ولو بالقوة الجبرية.
مصلح��ة البل��د والمجتمع هي ف��ي المق��ام األول وال مكان 
لالس��تهتار أو لألناني��ة اآلن. ف��إن ل��م يدف��ع ه��ذا الف��رد 
»المس��تهتر واألناني« ثمن عدم التزامه، سيدفع المجتمع 
كل��ه ثم��ن ذل��ك وبأرقام كبي��رة ومؤلم��ة، ل��ذا عاملوهم 

بالقانون ال بالطيب اآلن وقبل فوات األوان.

تداعيات أزمة كورونا »1«

الشك في أن تفشي وباء فيروس كورونا بالسرعة واالنتشار 
الكبي��ر الذي ش��هدناه فى مختلف دول العالم س��يترك آثارًا 
واسعة وعميقة على قطاعات عديدة اقتصادية واجتماعية 
وصحية لي��س فقط على الم��دى القصير ولك��ن أيضًا على 
الم��دى البعيد حي��ث من المتوقع أن تحدث آث��ار هذا الوباء 
تغييرًا  كبيرًا فى السياسات المالية واالقتصادية وبالتأكيد 
الصحية كذلك. س��نتناول ف��ى الجزء األول م��ن هذا المقال 
الجوان��ب الصحي��ة واالجتماعي��ة لتداعي��ات أزم��ة فيروس 
كورونا أما الجوانب المالية واالقتصادية فسيتم تناولها فى 
الجزء الثاني من هذا المق��ال. فيما يتعلق بالجانب الصحي 
بالتحدي��د فإن الوضع فى عدة دول ل��م يكن كما يبدو على 
مس��توى الجاهزي��ة التي يتطلبه��ا االس��تعداد لمثل هذه 
الجائحة ال من ناحية الطاقة االستيعابية في المستشفيات 
وال م��ن ناحية كفاية األجهزة والمعدات وال حتى من ناحية 
الطاقم الطبي المطلوب. وه��ذه الفجوة في أهم القطاعات 
الحيوية س��وف تدفع ف��ي اتجاه إع��ادة النظر ف��ي أولويات 
توظيفات الموازنات العامة بش��كل من شأنه إعطاء أهمية 
أكبر لهذا القطاع تحسبًا لمشاكل صحية مماثلة قد تستجد 

في أي وقت من األوقات.
على الصعي��د االجتماعي فإن التباعد االجتماعي س��يصبح 
أحد السلوكيات المستجدة وإن كان ليس بنفس الحدة التي 
عرفناها خالل هذه األزمة. كذلك فإن اهتمامًا أكبر بالنظافة 
سيترس��خ أكثر من الس��ابق في الحياة اليومية لألفراد. كما 

نتوقع زيادة التوجه في المستقبل لتوفير الخدمات عن ُبعد 
س��واء تعلق األمر بالخدم��ات التعليمية أو الصحية وينطبق 

ذلك على عدد هام من الخدمات الحكومية. 
إن ظاه��رة العم��ل ع��ن ُبعد س��وف ت��زداد أهميتها ليس 
فق��ط كانعكاس لتوجهات التباع��د االجتماعي ولكن أيضًا 
لكونه��ا تمثل أقل كلفة لكثير من قطاع��ات األعمال. لكن 
الُبع��د االجتماعي األهم في تداعيات أزم��ة فيروس كورونا 
خاصة بالنس��بة لدول الخليج هو وضع العمالة الوافدة حيث 
إنه وحتى قبل نش��وب جائحة في��روس كورونا كانت أوضاع 

العمالة األجنبية مثار جدل مستمر.
اآلن بالطبع وعلى إثر تفشي وباء فيروس كورونا خاصة في 
أوس��اط هذه العمالة نتيجة للظروف السكنية السيئة التي 
تعيش��ها هذه الفئات وتكدس��ها بأعداد كبي��رة في أماكن 
ضيق��ة إضافة إلى افتقاد كثير منها إلى أبس��ط الوس��ائل 
والممارس��ات الصحية المطلوبة فأن ذلك من ش��أنه إثارة 
كثير م��ن القلق والمخاوف من احتمال ك��ون تفاقم أوضاع 
هذه العمالة قد يمثل خطورة تفش��ي هذه األمراض وزيادة 
انتش��ارها بش��كل قد يزيد من صعوبة السيطرة عليها هذا 

عدا عن صعوبة معالجتها والقضاء عليها. 
لذا ف��إن السياس��ة الحالية للتركيب��ة الس��كانية والعمالة 
الوافدة قد تخضع فيما بعد أزمة فيروس كورونا إلعادة نظر 

وربما لمعالجات غير مسبوقة.

* الرئيس السابق لصندوق النقد العربي

شكثر تستاهل البحرين؟

انطلق��ت قب��ل أيام حمل��ة »فينا خي��ر« بع��د أن أعلن عنها 
س��مو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، وفتح باب المساهمة 
أمام المواطنين والمؤسس��ات والش��ركات لتس��جيل موقف 

ستحفظه الذاكرة ويسجله تاريخ الوطن بأحرف من وفاء.
في الواقع هو امتحان لكل فرد ومؤسسة وشركة، ولكل من 
ع��اش على أرض البحرين وحظي بخيرها ونعيمها، ليس��جل 
وقفة بس��يطة لرد الجميل، في الوقوف م��ع الوطن في هذا 
الظرف العالمي االس��تثنائي بسبب جائحة فيروس كورونا، 
وال��ذي طالت تأثيرات��ه على االقتصاد والحي��اة االجتماعية 
وقدرة الكثير من األفراد على تحصيل لقمة عيش��هم نتيجة 
لتوقعه��م نش��اطات عديدة كان��وا يحصلون عل��ى قوتهم 
وق��وت عيالهم م��ن خاللها. حملة »فينا خير« تبين بش��كل 
واض��ح م��ا يتصف به ش��عب البحرين من س��خاء وكرم، وما 
يع��رف عنه من الب��ذل والعطاء، فلم يخ��ذل محتاج قط في 
دار الخي��ر، ألن أهل البحرين يبادرون يومي��ًا لرفع العوز عن 
هذا، وتوفير قيمة العالج لذاك، في صورة نش��اهدها يوميًا 

وكأنها جزء من الحياة اليومية للبحرينيين.
م��ن بداية األزم��ة لم تقص��ر البحرين بفض��ل التوجيهات 
األبوية لقيادتها الرشيدة في تقديم كل اإلمكانيات المادية 
والخدمات الصحية والعالجية، وتوفير منظومة أمنية للحياة 
االجتماعية، فقدمت حزمة من الدعم المالي ليكون اقتصاد 
البحرين ووضع ش��ركات ومؤسسات القطاع الخاص والوضع 
المعيش��ي للمواطني��ن في مأم��ن واس��تقرار، والقيام بكل 
اإلجراءات التي تجع��ل البحرين من أكثر الدول التي تعيش 

الحياة اليومية بصورة شبه طبيعية.
لذلك الوقفة اليوم ليس��ت وقفة من أجل جمع أموال إلعانة 
المتضررين من أزمة فيروس كورونا وحس��ب، بل هي وقفة 

ستبين مدى قوة البحرين بأهلها وناسها.
ولعل السؤال الذي يجب أن يوجهه كل منا لنفسه، هو ما بدأ 
به س��مو الش��يخ ناصر بن حمد مقطعه المرئي الذي نشره 
في حس��ابه على االنس��تغرام خالل اإلعالن ع��ن حملة فينا 

خير، وهو: »شكثرتستاهل البحرين«، وأترك لكم اإلجابة!



بيانات الخبر
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جهة النشر
الصفحة

العدد
الرابط اإللكتروني

أزمة في��روس كورونا المس��تجد )كوفيد 19( حملت 
معها الكثير من الرسائل البحرينية التي القت صدى 
عالميًا عريض النطاق من جميع حكومات المعمورة 
وش��عوبها المتناثرة في مختل��ف األقاليم والقارات، 
مفادها أن اإلنسان هو أغلى ما تملكه أي دولة، وهو 
مورد نمائها الرئيس ومفتاح نهضته، بغض النظر 
ع��ن ديانته، معتقده، أصله، جنس��يته، لونه وحتى 

جنسه، ولذا البد من مساندته في السراء والضراء. 
ب��ادرة إخالء أكثر م��ن 10 م��دارس حكومية لتكون 
م��أوى للعمالة الوافدة تجنبًا لالزدحام في مس��اكن 
العمالة ومنعًا لتفش��ي الجائحة ه��ي أقل ما يمكن 
وصفها باإلنسانية في سؤددها، عظيمة الشأن في 
مدلوالتها النبيلة، سامية في مقاصدها الرحيمة، أن 

تتكفل دولة بحج��م إمكانيات المملكة بعالج وإيواء 
العمالة األجنبي��ة دون أي مقابل ف��ي هذه الظروف 
االستثنائية هو بالنسبة للكثيرين ضرب من الخيال، 
ويستحيل حدوثه أو تطبيقه لدى غالبية دول العالم.
هذه الخطوة غير المسبوقة عالميًا في إيواء العمالة 
األجنبية بوازعها اإلنس��اني البح��ت والتي لن تتكّرر 
في دول أخرى حول العالم، ترتكز على رؤى إنس��انية 
سامية لحضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى 
آل خليف��ة عاهل البالد المف��دى – حفظه اهلل ورعاه 
– ف��ي احتضان جميع البش��ر طالما كان لهم بصمة 
في معادلة البناء والتطوير ف��ي المملكة، والحفاظ 
عل��ى صحتهم وس��المتهم كأولوية ف��ي هذا الوقت 
الحس��اس لالس��تمرار في نهضة هذا الوطن العزيز 

على قلوبنا جميعًا.  
مملك��ة البحرين ما قب��ل وأثناء وإبان وب��اء )كوفيد 
19( كان��ت وال ت��زال وس��تبقى مض��رب المث��ل في 
نموذجيتها اإلنس��انية وريادتها في خدمة البشرية، 
دون النظ��ر أو التمحي��ص في أي اعتب��ارات مذهبية 
أو دينية أو عنصرية. لتثب��ت مرة تلو األخرى للعالم 
أجم��ع علو كعبه��ا إقليميًا وعالميًا ف��ي كافة حقول 
حق��وق اإلنس��ان، بفضل قناعته��ا المتأصلة في أن 
جميع بني البش��ر خلقوا سواسية دون تفرقة بينهم 

ال بالجنس أو العرق أو بالمرض.  
»البحري��ن بل��د الجمي��ع«.. عبارة تختصر كل ش��يء 
ينطق بها عل��ى الدوام حضرة صاحب الجاللة الملك 
حمد بن عيس��ى آل خليف��ة عاهل الب��الد المفدى – 
حفظ��ه اهلل ورعاه – لتعكس مدى العمق اإلنس��اني 
الذي نعرفه عن ملك القلوب وأب الجميع، ولتش��كل 
نبراس عمل الدولة برمتها انطالقًا من قيم العدالة 
والتسامح والتعايش السلمي والحرية الدينية، بعيدًا 

عن ش��كل من أشكال التنافر أو الضغينة ألي مخلوق 
بشري يعيش على هذه األرض المباركة.

الفكر السّباق لعاهل البالد المفدى، مدعومًا بفريق 
البحري��ن والكفاءات الوطنية المحبة لفعل الخير من 
أج��ل مصلحة الوطن والمواطنين والمقيمين، يجعل 
المملكة مرة أخرى قبل��ة كل من يبحث عن العدالة 
اإلنس��انية والمعاملة الحس��نة، في زم��ن أصبح فيه 

التسامح والتعايش بسالم ووئام عملة نادرة.   
قبل أن نكون مس��لمين، مس��يحيين، يه��ودًا، بوذًا، 
هندوس��ًا - س��ِم أي ديانة ش��ئت - نحن هن��ا خلقنا 
لإلعمار والبن��اء، وبتكاتفنا في أكث��ر األزمنة قتامة 
وتعاضدن��ا معًا ي��دًا واحدة، والوقوف خل��ف قيادتنا 
الحكيم��ة واالمتث��ال لتدابيره��ا الرصينة، س��يكون 
بمقدورنا الخروج من عنق زجاجة الجائحة في القريب 

العاجل بمشيئة العلي القدير. 

* أمين عام مركز الملك حمد العالمي 
للتعايش السلمي
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الــــــــــــــرأي

إن السياسة الحالية 
للتركيبة السكانية 

والعمالة الوافدة قد 
تخضع فيما بعد أزمة 
فيروس كورونا إلعادة 

نظر وربما لمعالجات غير 
مسبوقة

ما أنجزه فريق البحرين الوطني لمكافحة فيروس كورونا 
حتى اآلن كثير ومهم ولكن ينبغي المحافظة عليه عبر 

تنظيم حملة إعالمية عاجلة لمنع كل اختراق للقواعد 
واألحكام التي تم فرضها

خالصة القول أننا في زمن يفرض علينا التعايش مع 
فيروس يهدد صحتنا، علينا التعايش مع أجواء »قلبت« 

أنماط حياتنا، علينا التأقلم مع ظروف تجعلنا نعيد النظر 
في سلوكات ونمط معيشة لم تكن أبدًا ضمن أفعالنا 

الطبيعية

كل تلك التحوالت باتت 
واقعًا أراهن على أن كثيرًا 

من الناس باتوا بالتفكير 
به وأن الموظفين بعدما 

اختبروا لذة وأريحية 
العمل عن ُبعد سيكونون 

أكثر مطالبة من 
مسؤوليهم لتغيير نظام 

العمل

يحق لنا أن نرفع القبعة 
لكل العاملين في جهاز 

الخط الساخن التابع 
لوزارة الصحة »444« على 

المجهودات الجبارة التي 
يقوم بها هذا الفريق

مصلحة البلد والمجتمع 
هي في المقام األول 

وال مكان لالستهتار أو 
لألنانية اآلن فإن لم يدفع 

هذا الفرد »المستهتر 
واألناني« ثمن عدم التزامه 

سيدفع المجتمع كله

الوقفة اليوم ليست 
وقفة من أجل جمع أموال 
إلعانة المتضررين من أزمة 

فيروس كورونا وحسب 
بل هي وقفة ستبين 

مدى قوة البحرين بأهلها 
وناسها

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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هذه الخطوة غير المسبوقة عالميًا في إيواء العمالة األجنبية بوازعها اإلنساني 
البحت والتي لن تتكّرر في دول أخرى حول العالم، ترتكز على رؤى إنسانية 

سامية لجاللة الملك المفدى

سمية المير

رمضان في ظل 
فيروس يتوحش

ش��هر رمض��ان المبارك هذه المرة ل��ن يكون كما كان في الس��نوات الماضية 
بسبب تحكم فيروس كورونا المستجد )كوفيد 19( في المشهد وفرضه ظروفًا 
وأحكامًا وقواعد ال يمكن تجاوزها، لهذا فإنه كلما اقترب الش��هر الكريم كلما 
ازداد قلق المس��لمين في كل مكان وش��عروا باالضطراب. فشهر رمضان ليس 
ش��هرًا لالمتناع ع��ن تناول الطعام والش��راب فقط ولكنه مظاه��ر توفر حياة 
مختلفة اعتاد المس��لمون على االس��تمتاع بها، وعالق��ات اجتماعية يصعب 

تصور الشهر الكريم من دونها، وحياة ال تشبه الحياة في باقي شهور السنة.
تصور شهر رمضان من دون صالة التراويح ومن دون ارتياد المساجد والصالة 
فيها لياًل ونهارًا ومن دون إحياء المظاهر الدينية التي هي عصب هذا الش��هر 
مؤلم، واألمر نفسه يحدث مع تصور خلو أو تعطيل المجالس الرمضانية التي 
يلتق��ي فيها الناس في ليالي رمضان، وهكذا م��ع غياب الحياة التي يوفرها ما 
تبق��ى من عادات وتقاليد من مثل تبادل الزيارات واألطباق، وتوفرها المظاهر 

الرمضانية األخرى.
كلما اقترب ش��هر رمضان المبارك كلما ش��عر المسلمون عمومًا، والخليجيون 
منه��م على وجه الخصوص، بقس��وة هذا الفيروس اللعي��ن وازدادت حيرتهم. 
وألن رمض��ان من دون كل تلك المظاهر وتلك الحياة مس��ألة صعب تصورها 
وصعب اس��تيعابها، لهذا فإن البعض قد يستسلم للعواطف ويندفع بطريقة 
أو بأخ��رى نحو مخالف��ة القواعد التي يفرضه��ا فريق البحري��ن الوطني بغية 
الس��يطرة على الفيروس ومنعه من التفش��ي فيتسبب بذلك في توفير البيئة 
المناس��بة للفيروس ويخرب اإلنجاز الذي تحقق، بل قد يصل األمر إلى صعوبة 

السيطرة على الفيروس.   
هذه مسألة خطيرة ينبغي االنتباه لها جيدًا وحسمها قبل حلول الشهر الكريم 
بإص��دار القرارات والفتاوى الالزمة وبإلزام الجمي��ع بالتقيد بها وتنفيذها من 
دون تردد، وبعدم التهاون في ذلك وعدم التسامح مع المخالفين، فالمخالفة 

هنا تفتح األبواب أمام الفيروس لينتشر وليزداد تحكمًا في المشهد.
ش��هر رمض��ان من دون تلك المظاه��ر أمر صعب، لكن األصع��ب هو أن نظل 
خاضعي��ن لفي��روس خبيث يعمل ف��ي الخفاء ومتمكن. واقع الح��ال يقول بأن 
الغالبية من البحرينيين سيلتزمون بكل ما يطلب منهم وما يفرض عليهم من 
أحكام وقواعد بغية منع انتشار الفيروس في شهر رمضان، فهؤالء في مستوى 
يؤهله��م لذلك ولن يجد فريق مكافحة الفيروس معهم أي صعوبة. الصعوبة 
هي في البعض الذي قد يستسلم لعواطفه ويقرر في داخله أن األمر مبالغ فيه 
وأنه من غير المعقول أن يمر الشهر الكريم من دون تلك المظاهر. والصعوبة 
كذلك في غير البحرينيين الذين يجدون أنفسهم أقرب إلى قناعة ذلك البعض.

من��ع إقامة الصلوات الخمس وصالة الجمعة وصالة التراويح مس��ألة س��هلة، 
فعندما ال يجد المصلون أبواب المس��اجد مفتوح��ة فاألكيد أنهم لن يدخلوها 
عنوة وسيصلون في بيوتهم. واألمر نفسه فيما يخص منع المجالس الرمضانية 
أو ف��رض قيود عليها. الصعوبة ليس��ت في هذا وإنما ف��ي فرض حكم التباعد 
االجتماع��ي ومن��ع المظاهر الرمضاني��ة األخرى، فال قانون يمكن��ه منع تبادل 
األطب��اق بين البيوت، وال قانون يمكنه منع تبادل الزيارات بين األس��ر وتبادل 
العزايم، فهذا أمر يتحكم فيه الناس أنفسهم وقد ال يتقيد به إال البعض الذي 

يؤهله علمه وثقافته لذلك.
ما أنجزه فريق البحرين الوطني لمكافحة فيروس كورونا المستجد )كوفيد 19( 
حت��ى اآلن كثير ومهم، ولكن ينبغي المحافظة عليه عبر تنظيم حملة إعالمية 
عاجل��ة لمنع كل اختراق للقواعد واألحكام الت��ي تم فرضها وااللتزام بالقواعد 
الخاصة بش��هر رمضان المبارك، فاإلنجاز الذي تحقق يمكن أن يطير في اليوم 

األول من شهر رمضان أو خالل الشهر أو في عيد الفطر.

 البحرين في أوج سؤددها 
اإلنساني بفضل »كوفيد 19«

 زمن »التعايش« 
مع »كورونا«!

الظروف القاهرة واالس��تثنائية والتي تحصل بس��بب األزم��ات أو األوضاع 
غير الطبيعية تفرض بالضرورة أنماط تعامل غير اعتيادية أو جديدة من 

نوعها.
م��ا أتحدث عنه هنا هو ما يع��رف بأنه »تغيير النمط المعيش��ي«، بحيث 
يف��رض علي��ك أن تعيش حياتك بط��رق غير معتادة، أي ل��م تكن ضمن 

»الروتين« الدائم، وهو النمط الذي تفضله. 
الي��وم فرضت اإلج��راءات االحترازية والوقائية بس��بب في��روس »كورونا« 
عل��ى الن��اس التعايش م��ع »انقالب« في أنم��اط ممارس��تهم لحياتهم، 
فرض��ت عليهم »عزلة« قس��رية، باتت ه��ي أحد الحل��ول المؤثرة لتجنب 
تزايد األعداد، عوضًا عن إجراءات تمثل بالنس��بة إلى اإلنسان في أوضاعه 

الطبيعية  »قيودًا« على حريته وتصرفاته وسلوكاته. 
كم مضى علينا اآلن؟ ثالثة ش��هور وأكثر من اإلعالن عن ظهور الفيروس! 
أو شهران من تطبيق اإلجراءات التي تهدف للحفاظ على أمن المجتمعات 
وس��المة الشعوب! هي أيام متواصلة محسوبة في رحلة »كورونا، وأسابيع 

متواصلة من العزلة«.
في��روس »كورونا« ضرب البش��رية في أعز س��ماتها وأهم صفاتها، ضرب 
البش��ر في نزعته��م »االجتماعية«، في تواصلهم ككائن��ات عاقلة ناطقة 
تمثل لها عملية »التواصل« حاجة أساس��ية كالحاج��ة إلى الطعام والماء 

والهواء، مع التحفظ على مستوى المقارنة.
لك��ن للداللة على ما نق��ول، وبيان أهمية ما أثبتته النظريات اإلنس��انية 
بش��أن التواصل البش��ري، وحي��اة المجتمع��ات العادية، نج��د أن حمالت 
التوعية ورس��ائل النصح واإلرش��اد، وكذلك اإلجراءات كله��ا تركز في هذا 
األم��ر، أي حث الن��اس على ض��رورة منازعة »الروتي��ن المتأصل« المعني 
بنزعته��م االجتماعية، عب��ر البقاء في البيوت، وتجن��ب التجمعات، والحذر 
م��ن مخالطة اآلخرين، وه��ذه الدعوات مس��تمرة ومتزاي��دة ولن تتوقف 
ألن المطل��وب االلتزام بس��لوكات جديدة هي غير طبيعي��ة وغير متأصلة 
ف��ي طباع البش��ر، وألن كثيرًا من الناس رغم هذا اإللح��اح التوعوي مازالوا 
يتعامل��ون مع الوض��ع بطريقة »الهرب«، أي تحين الفرص الس��تعادة أي 
نوع من أنم��اط حياتهم العادية س��ابقًا، وكأنهم يدخل��ون تحديًا لخداع 

الفيروس، ومناورته وااللتفاف عليه.
نحن في عزلة جزئية حاليًا، عبر اقتصار أنش��طتنا وممارس��اتنا على األمور 
الملح��ة والضروري��ة، نحن ف��ي وضع يف��رض علينا »التعاي��ش« مع هذا 
الفي��روس، أو باألحرى التعايش مع الظروف المحيطة التي س��ببها لنا من 

خالل اإلجراءات المتخذة.
ال أريد أن أكون ش��خصًا آخر يخرج على الناس ليكرر »إس��طوانة نصائحية« 
صدح بها كثيرون قبلي، بش��أن األس��اليب والطرق التي ينبغي على البشر 
اتباعها لقضاء أوقاتهم في عزلتهم ببيوتهم، وماذا عليهم القيام به من 
أنش��طة وخالفها، لكنني أقول إن الحاصل اليوم يمثل مادة غنية لمالحظة 
س��لوكات البشر في كيفية التعايش مع أجواء هذه الجائحة، وما يمكن أن 
تس��فر عنه من إبداعات لدى بعض البشر، أو أفكار وأعمال خالقة، ولربما 

بعضها غريب وجنوني.  
خالصة القول أننا في زمن يفرض علينا التعايش مع فيروس يهدد صحتنا، 
علين��ا التعايش م��ع أجواء »قلبت« أنماط حياتنا، علين��ا التأقلم مع ظروف 
تجعلنا نعيد النظر في سلوكات ونمط معيشة لم تكن أبدًا ضمن أفعالنا 

الطبيعية أو »الروتين« الذي تعودنا عليه. 
فيروس جعلنا ننس��ى كثيرًا من خططنا المس��تقبلية وأمانينا ومشاريعنا، 
وجعلنا فقط نطلب من اهلل أن يعيد لنا حياتنا السابقة قبل بضعة شهور 

كما كانت.
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إعادة فتح “باربار االبتدائية للبنين” العام الدراسي المقبل
ــس الــــوزراء ــي ــدة لــســمــو رئ ــدي ــس ــتــوجــيــهــات ال ــرة ال ــم الـــوداعـــي: ث

الماليـــة  للمـــوارد  المســـاعد  الوكيـــل  أكـــد 
والتعليـــم  التربيـــة  بـــوزارة  والخدمـــات 
خالـــد محمـــد الغريـــب أن وزارة األشـــغال 
وشـــؤون البلديـــات والتخطيـــط العمراني 
بـــدأت أعمـــال الصيانة في مدرســـة باربار 
رده  فـــي  ذلـــك  جـــاء  للبنيـــن.  االبتدائيـــة 
علـــى استفســـار المجلس البلدي الشـــمالي 
المرفـــوع بنـــاء علـــى طلب الممثـــل البلدي 
للمنطقة شـــبر الوداعي بشـــأن مستجدات 
مشـــروع إعادة تأهيل المدرســـة، والخطة 
الزمنية المقررة، وكافة تفاصيل المشروع.
ولفـــت إلـــى أنـــه ونظـــرًا ألهمية المدرســـة 
تقـــرر صيانتهـــا وإعـــادة تأهيلهـــا، على أن 
يتـــم التحضيـــر وإجـــراء الـــالزم الســـتالم 
وتجهيـــز المدرســـة الســـتقبال أبنائهـــا في 

العام الدراسي المقبل 2020 و2021.

مـــن جهتـــه، قـــال الوداعـــي إن الخطابات 
المعنيـــة،  الجهـــات  مـــن  لعـــدد  المرفوعـــة 
جاءت بهدف متابعة مســـتجدات مشروع 
صيانة المدرسة، وذلك لألهمية التعليمية 
والتربوية والتاريخية للمدرســـة بالنســـبة 
لقـــرى باربار والقـــرى المجـــاورة، ومعالجة 
اآلثار الســـلبية على الطلبة وأولياء األمور 

الناتجة عن استمرار إغالق المدرسة.
ولفـــت إلى أن جهود إعادة فتح المدرســـة 
الســـديدة  للتوجيهـــات  كثمـــرة  جـــاءت 
لرئيـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي 
األمير خليفة بن سلمان آل خليفة للوزراء 
المعنييـــن بمتابعة احتياجـــات قرية باربار 
والقـــرى المجاورة، والتي نتـــج عنها تبني 
وزيـــر التربيـــة والتعليـــم ماجـــد النعيمـــي 
لهـــذه التوجيهـــات وزيارته للقريـــة بمعية 
أكـــد فيهـــا  ثالثـــة وزراء آخريـــن، والتـــي 
إدراج المدرسة على خطة الصيانة لتعاود 

اســـتقبال الطلبـــة خـــالل العـــام الدراســـي 
المقبل. 

وأشـــار الوداعي إلى أن ذلك يأتي تتويجًا 
متابعـــة  إطـــار  فـــي  الحثيثـــة  للجهـــود 
ألهالـــي  الخدميـــة  االحتياجـــات  وتلبيـــة 
الدائـــرة، والتـــي كان لنائـــب المنطقة كلثم 

الحايكي مســـاهمات نوعية في تبني هذه 
القضايـــا والدفـــع نحو تحقيقها، بمســـاندة 

المؤسسات األهلية لقرى شارع النخيل.
وبيـــن أن تحديـــد ســـقف زمنـــي لمشـــروع 
إعـــادة تأهيل المدرســـة يرمـــي إلى توفير 
الضمانات اللوجســـتية ألبناء المنطقة، بما 
يدعم تيســـير سبل تحصيلهم العلمي؛ في 
إطـــار تحقيق أهـــداف المشـــروع الوطني 

للتنمية المستدامة.
ولفـــت إلـــى أن إعـــادة فتـــح المدرســـة من 
شـــأنه أن يعزز من اســـتراتيجية مشـــاريع 
لمملكـــة  والتربويـــة  التعليميـــة  العمليـــة 
البحريـــن، ويحافظ على القيمـــة الوطنية 
لالنجـــازات  والتاريخيـــة  واالجتماعيـــة 
التعليميـــة والتربويـــة والحضرية، ويدعم 
والتربويـــة  التلعيميـــة  البحريـــن  مكانـــة 
التنميـــة  أهـــداف  علـــى خارطـــة  الدوليـــة 

المستدامة.

شبر الوداعي

العـــام  لالتحـــاد  العـــام  األميـــن  قـــال 
ســـيد  البحريـــن  عمـــال  لنقابـــات 
عبدالقادر الشهابي لـ “البالد” إنه ليس 
هنـــاك مـــا يســـمى بعالوة خطـــر، وهو 
المفهـــوم الـــذي يفهم منـــه بيع صحة 
العامـــل وســـالمته مقابل بـــدل مادي، 
مؤكـــًدا أن ســـالمة وصحـــة العامل ال 

تقدر بثمن.
ولفت الشهابي أنه ليس هناك شكاوى 
عماليـــة لتعـــرض عمـــال للخطـــر فـــي 
مواقع عملهم جـــراء جائحة فيروس 
كورونا الحالية، وأن اإلجراء الســـليم 
المطلـــوب حاليـــا المحافظة على أجر 
العامـــل دون أن  يمس وأن تكون كل 
اإلجراءات التي تتكفل عدم انتشـــار 

هذا الفيروس مطبقة.
وقال إن التخلي عن مسؤولية العامل 
مـــن أخـــذ االحتياطات واإلجـــراءات 
التـــي  والفحوصـــات  االحترازيـــة 
الجائحـــة  مواجهـــة  تتطلبهـــا 
بتعويضات مالية هو مخالفة قرارات 
فريـــق البحريـــن واللجان المشـــتركة 
وتوصيـــات وزارتـــي العمـــل والتنمية 

االجتماعية ووزارة الصحة.
الدوليـــة  المنظمـــات  كل  وبيـــن 
مقابـــل  يدفـــع  أن  ضـــد  والعماليـــة 
األساســـي  فالمبـــدأ  العامـــل  لصحـــة 
هـــو أن العمـــل ليس ســـلعة فال يمكن 
أن يســـتخدم العامـــل وكأنـــه بضاعة 
تبـــاع وتشـــترى وال يمكـــن يدفع بدل 
مادي مقابل صحته هي مخالفة لكل 
االتفاقيات والتوصيات التي تقر بها 

منظمة العمل الدولية. 
وتابع المطلوب أن نلتزم باإلجراءات 
كافة حسب النظام المعني فيها لجنة 
الصحة والســـالمة المنبثقة بناء على 
القرار 8 لســـنة 2013 المشـــتركة بين 
النقابة ممثلة للعمال وإدارة الشـــركة 
ممثلة بالرجل األول ومن ينوب عنه 
وهـــو  الرئيســـية  الضمانـــة  بتحقيـــق 
عودة العامل ألســـرته سالم بدون أي 
إصابـــة أو إعاقـــة أو أي تبعـــات وفي 
هـــذه الجائحة أن ال يكـــون مصابا أو 

ناقال للمرض.
وأكد أن العالوات بمسمياتها مقبولة 
وعـــالوة  العمـــل  طبيعـــة  كعـــالوة 
المواصـــالت والعـــالوة االجتماعيـــة، 

ولكـــن عـــالوة تبـــاع بمقابلهـــا صحـــة 
العامـــل وســـالمته هي في األســـاس 
مخالفـــة لـــكل االتفاقيـــات، ومن غير 
المقبـــول تعويضها ببدل مادي مقابل 
صحة العامل هو إجراء غير صحيح 

ومخالف إذا ما طبق.
كل  الراهـــن  الوضـــع  فـــي  إن  وقـــال 
البحريـــن  فريـــق  مـــن  اإلجـــراءات 
اللجنـــة  مـــن  المنبثقـــة  واللجـــان 
المشتركة المعنية بالصحة والسالمة 
مؤسســـة  وأي  شـــركة  أي  فـــي 
اإلجـــراءات  بأخـــذ  المعنيـــة  هـــي 
واالحتياطـــات وتوفيـــر مســـتلزمات 
التـــي تحفـــظ ســـالمة العامـــل وهـــو 
أن  موضحـــا  الصحيـــح،  اإلجـــراء 
التعويـــض المـــادي بـــدال مـــن توفيـــر 
كل مـــا يحافـــظ علـــى صحـــة العامل 
فـــي بيئة العمل تحت مســـمى عالوة 
بـــدل خطر هـــو خطأ كبيـــر يصل إلى 

مستوى الجريمة.
وعن االقتراح برغبة المقدم من قبل 
مجلس النواب بشأن منح الموظفين 
القطاعـــات الصحيـــة  فـــي  العامليـــن 
واألمنية العاملين في فريق البحرين 
عـــالوة  كورونـــا  فيـــروس  لمواجهـــة 
فتـــرة عملهـــم وحتـــى  خطـــر طـــول 
االنتهاء من هذا الوباء قال الشهابي 
إنـــه ضـــدا مبـــدأ تحويـــل العمـــل إلى 

سلعة.
وأوضـــح أن هنـــاك مفاهيـــم تنطلـــق 
منهـــا اإلجـــراءات كتعويـــض العمـــال 
بنـــاء علـــى صحتهـــم بعـــالوة ماديـــة 
هـــو اتجـــاه كالمتاجرة بـــاألرواح، أما 
دغدغـــة المشـــاعر مرفوضـــة، واألهم 
هو صحة وســـالمة العامل البحريني 
المنشـــأة  فـــي  البحرينـــي  وغيـــر 

واألسرة.

الشهابي: عالوة الخطر جريمة ومخالفة للقرارات العمالية

غلق غرف قياس المالبس وال تبديل أو إرجاع للسلع
ـــارات ـــاعات والنظ ـــب والس ـــتثنى الذه ـــهر... ويس ـــرار لــــ 3 أش ـــل بالق يعم

فائقـــة  الصحـــة  وزيـــرة  أصـــدرت 
الصالـــح قـــراًرا ينـــص بإغـــالق غـــرف 
قيـــاس المالبـــس كلًيـــا فـــي المحـــال 
التجاريـــة، وعدم الســـماح بتجربة أو 
قياس الســـلع التي توضع على جســـم 
اإلنسان مباشرة بما في ذلك المالبس 
ومســـتحضرات التجميـــل والكمامات 

وغيرها.
كما شملت قرارات وزير الصحة التي 
نشـــرت فـــي الجريـــدة الرســـمية عدم 
الســـماح بتبديل أو إرجاع تلك الســـلع 
بعد بيعها ما لم يكن ذلك راجًعا لعيب 
أو خلـــل أو نقـــص فيهـــا، وفـــي جميع 
األحوال ال يجوز عرض الســـلعة للبيع 

مـــرة أخـــرى بعـــد إبدالهـــا أو إرجاعها. 
ويجوز اســـتبدال أو إرجاع أو تجربة 
السلع التي توضع على جسم اإلنسان 
مباشـــرة بمـــا فـــي ذلـــك المجوهـــرات 
والنظـــارات إذا كانـــت بطبيعتها قابلة 
للتعقيـــم بالســـوائل التـــي تقضي على 
الفيروســـات دون إتالفهـــا أو التأثيـــر 
علـــى جودتهـــا بـــأي صـــورة، علـــى أن 
يتم تعقيمها مباشـــرة عند اســـتبدالها 
أو إرجاعها أو مالمســـتها من مرتادي 

المحل أو العاملين فيه.
وبينت الوزيـــرة في المادة الثالثة من 
التعديـــل علـــى القـــرار رقـــم 28 لســـنة 
بشـــأن بعـــض التدابيـــر الوقائيـــة التي 
يتعين اتخاذها عند شـــراء الســـلع، أن 
القـــرارات أعاله يعمـــل بأحكامها لمدة 

3 أشـــهر مـــن تاريـــخ نفاذه والـــذي بدأ 
في 16 أبريل الجاري.

بعـــد  القـــرارات  هـــذه  تعديـــل  وجـــاء 
االطـــالع علـــى قانـــون الصحـــة العام 

الصادر بالقانون رقم 24 لســـنة 2008 
منـــه،  و44   43 المادتيـــن  خصوصـــا 
 2020 12 لســـنة  وعلـــى القـــرار رقـــم 
بتحديـــد األمـــراض الســـارية، وعلـــى 
بشـــأن   2020 لســـنة   24 رقـــم  القـــرار 
االشـــتراطات واإلجـــراءات الصحيـــة 
المحـــال  فـــي  اتباعهـــا  يتعيـــن  التـــي 
التجاريـــة والصناعية الحتـــواء ومنع 
انتشـــار فيـــروس كورونـــا المســـتجد، 
 2020 لســـنة   26 رقـــم  قـــرار  وعلـــى 
بشأن تدابير التباعد االجتماعي التي 
يتعيـــن اتخاذها في المحال التجارية 
والصناعيـــة الحتـــواء ومنـــع انتشـــار 
وبنـــاء  المســـتجد  كورونـــا  فيـــروس 
علـــى عرض الوكيل المســـاعد للصحة 

العامة.
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علوي الموسوي

مواطنة مهجورة.. خسرت كل شيء!
Û  ا وربة بيــت ناجحة وفي ذات كان طموحهــا فــي أن تكــون زوجة وأمًّ

الوقــت ســيدة أعمــال تدير عماًل يضمن لها مصــدر رزق، لكنها بعد 17 
عاًما، خســرت كل شــيء، ووجدت نفسها أمام “هجران الزوج” وأمام 
التزامــات ماليــة وقضايــا محاكــم للتنفيــذ، وحيــن طرحــت لـــ “البالد” 
معاناتهــا، كان تأمــل فــي أن يصــل صوتهــا إلــى المســؤولين بعــد أن 
باءت كل محاوالتها السابقة واتصاالتها مع الجهات المعنية بالفشل، 
فبين الوعود وبين “نتابع وضعك” وبين “ندرس حالتك”، ما تزال في 

أحزانها وضيق ذات يدها.
Û  تحدثــث المواطنــة “و.س” لتناشــد المجلــس األعلــى للمــرأة ولتناشــد

المســؤولين بــأن ينظــروا فــي حالتهــا بعــد أن خســرت عملهــا وقضت 
األشهر الماضية بين أروقة المحاكم، وفي سنة السادسة والخمسين، 
تجــد نفســها وقــد صدر لهم حكــم بالهجران تســأل: “كيــف تواجه كل 

تلك المشاكل؟ وكيف تعيش مع ابنتها؟”.
Û  تســرد جوانــب من قصتهــا فتقول إنها قبل  17عاًمــا افتتحت صالوًنا

نســائًيا، وكمــا يعــرف الجميع، فإن العمــل الحر يتعرض أحياًنا لكســاد 
أو مفاجــآت، وال يســتطيع صاحــب أو صاحبــة العمــل االســتمرار إال 
من خالل الدعم والمســاندة والتيســير من جانب الجميع، ســواء من 
الجهــات المعنيــة فــي الدولة أو من جانــب العمــالء والمتعاملين، وما 
حــدث لــي جعــل طموحــي كمواطنــة يذهــب أدراج الريــاح فالديــون 
تتراكم والمطالبات تزداد وال أجد معيًنا إال هللا سبحانه وتعالى، كلي 
أمل في أن يصل صوتي من خالل “البالد” إلى المسؤولين للنظر في 
وضعــي ومســاعدتي للخــروج من األزمة التي أعيشــها بســبب قضايا 
مطالبــات فــي المحاكم والعجز حتى عن دفــع فاتورة الكهرباء والتي 
جعلتني في أحرج الظروف، بل حتى رســوم دراســة ابنتي وهي في 
الســنة األخيــرة بالمرحلــة الثانوية، ال أســتطيع تغطيتها وال أســتطيع 
نقلهــا إلــى مدرســة حكوميــة.. لقد تســببت هــذه الظروف فــي إغالق 
أول مشــروع لــي بســبب حجــز البنــك، وأعــدت المحاولــة مــرة أخرى 
بــكل تفــاؤل إال أن االلتزامــات الماليــة العديــدة تجعلنــي ال اســتطيع 
التحــرك أو التطــور في عملي وال أجد من الجهات الرســمية واألهلية 
التــي خاطبتهــا أي عــون لتجــاوز هــذه األزمــة.. إننــي أســأل هللا أن 
ييســر أمــوري، وأن يصــل صوتــي إلى المســؤولين للنظــر في وضعي 

ومساعدتي في الوقوف على قدمي مرة أخرى.
Û  حتى البيت.. لم يعد لها بيت! ومع ذلك، وهي في هذا العمر، وال تجد

مســانًدا إال هللا، تأمل في أن تواصل حياتها لكنها في حاجة إلى من 
يقف معها، لكني تنطلق في عملها من جديد مع ابنتها، وهي على ثقة 

بأن المسئولين لن يقصروا معها.

saeed.mohamed@albiladpress.com

سعيد محمد

سيدعلي المحافظة

سيد عبدالقادر الشهابي

ليلى مال اهلل

وزيرة الصحة

المنامة - غرفة تجارة وصناعة البحرين

“الغرفة” سند الحكومة لتجاوز التحديات الراهنة
ـــى برنامـــج عمـــل متكامـــل ـــوزراء إل نـــاس: ترجمـــة توجيهـــات ســـمو رئيـــس ال

أعربت غرفة تجارة وصناعة البحرين على لسان رئيسها سمير ناس عن تقدير واعتزاز األسرة التجارية والصناعية بالمملكة لمواقف رئيس الوزراء صاحب 
السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة، الداعمة والمساندة للغرفة والقطاع الخاص وتعزيز مسيرته ودوره في النهوض باالقتصاد الوطني، مشيدا 
بتأكيد ســموه الدور الوطني لـ “بيت التجار” في مواجهة مختلف التحديات التي مرت بها مملكة البحرين، مؤكًدا أن الغرفة ســتكون الســند والشــريك الفاعل 

للحكومة في كل ما من شأنه نماء وتقدم البحرين.

عقـــب  الغرفـــة  رئيـــس  وأشـــاد 
خالـــد  األول  ونائبـــه  تشـــرفه 
نجيبي، والثاني محمد عبدالجبار 
الكوهجـــي بلقـــاء صاحب الســـمو 
الملكي رئيس الوزراء صباح يوم 
أمس األحد بقصر ســـموه بالرفاع 
الكبيريـــن  والدعـــم  باالهتمـــام 
اللذيـــن أبداهما ســـموه في كل ما 
يتعلـــق بتعزيز آفـــاق التعاون بين 
الغرفـــة والحكومـــة ممثلة بجميع 
أجهزتهـــا ذات العالقة، كما أعرب 
عن بالغ امتنانه؛ لما عبر عنه سمو 
رئيـــس الوزراء من شـــكر وتقدير 
لرئيـــس وأعضـــاء غرفـــة تجـــارة 
وصناعـــة البحرين على تواصلهم 
وســـؤالهم الدائـــم وتعاونهـــم مـــع 
الحكومـــة في كل ما شـــأنه تعزيز 

التنمية االقتصادية.
ونـــّوه بمـــا عبـــر عنه ســـمو رئيس 
ومســـاندة  دعـــم  مـــن  الـــوزراء 
لجميع جهود الغرفـــة فيما يتعلق 
بمواجهة التحديـــات االقتصادية 
التـــي أفرزهـــا فيـــروس كورونـــا، 
فالغرفة كما قال سموه برجاالتها 
للعمـــل  قدمـــوا  األجيـــال  عبـــر 
االقتصـــادي فـــي المملكـــة العطاء 
الوفيـــر الـــذي أســـهم فـــي تعزيـــز 
وتطويرهـــا،  االقتصاديـــة  البنيـــة 
مؤكـــًدا أن القطـــاع الخاص يعتبر 
شريًكا رئيسا وأساسًيا في عملية 
التنمية الشـــاملة عموًما والتنمية 

االقتصادية خصوصا.
وأضـــاف أن الغرفـــة تقـــدر عالًيـــا 
الســـديدة،  ســـموه  توجيهـــات 
ومواقفـــه الكريمـــة تجـــاه تقويـــة 
العمـــل المشـــترك بيـــن الحكومـــة 
والغرفـــة، وتفعيـــل الـــدور البنـــاء 
للقطاع الخاص في خلق شـــراكة 

حقيقيـــة وفاعلـــة بيـــن الطرفيـــن 
نهج ثابـــت دأبت عليـــه الحكومة 
والقطـــاع التجـــاري فـــي مختلف 
فـــي  تجلـــى  والـــذي  األوقـــات، 
عبـــر  الـــذي  اإليجابـــي  الموقـــف 
مـــن  الكثيـــر  إزاء  ســـموه  عنـــه 
هموم وشـــجون القطاع التجاري 
االقتصـــاد  تنشـــيط  وجهـــود 
التجاريـــة  والقطاعـــات  الوطنـــي 
في ظـــل الظـــروف الراهنـــة التي 
تـــم طرحها خـــالل اللقـــاء، ولفت 
ســـموه  أن  إلـــى  الغرفـــة  رئيـــس 
أراد مـــن خالل رؤاه الســـديدة إن 
يجدد مســـاندته للغرفـــة وتأكيده 
الشـــراكة الحقيقية بين الحكومة 
وهذه المؤسسة، وضرورة تقوية 
دورها الريادي في تطوير العجلة 
االقتصاديـــة والشـــراكة التنموية، 
مؤكـــًدا أن الغرفـــة ســـتكون فـــي 
مســـتوى هذه الثقة خصوصا أنها 
تجـــد فـــي حكومـــة عاهـــل البالد 
صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمد بن 
عيســـى آل خليفة، برئاســـة ســـمو 
رئيـــس الـــوزراء خيـــر راٍع وخيـــر 

موجه لهذه الشراكة.
وأكـــد أن الغرفـــة ســـوف تتعـــاون 
مع جميـــع الجهات المعنية لتنفيذ 
توجيهـــات ســـمو رئيس الـــوزراء 
بإعـــداد ووضع خطط مســـتقبلية 
تســـهم في االســـتجابة الســـريعة 
والتعامـــل بكفاءة مـــع التداعيات 
واآلثـــار االقتصاديـــة ألي طـــارئ، 
األمـــن  يخـــص  فيمـــا  الســـيما 
الســـلع  تدفـــق  وســـرعة  الغذائـــي 
وضبط األسعار باألسواق، مشيًدا 
بتوجيهات سموه لوزارة الصناعة 
والتجارة والســـياحة إلى التعاون 
مع غرفة تجارة وصناعة البحرين 

واالهتمـــام  الجهـــود  لتكثيـــف 
أصحـــاب  أوضـــاع  بدراســـة 
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 
وأصحاب المهن الحرة المتأثرين 
مـــن اإلجـــراءات االحترازية التي 
تـــم اتخاذها في مواجهة تفشـــي 
فيـــروس كورونا؛ بهـــدف تحقيق 
اســـتفادتهم من الدعم والتيســـير 
عليهم في مواجهة تداعيات هذه 

األزمة.
وأشاد بتأكيد سمو رئيس الوزراء 
أهميـــة مضاعفة الجهـــود والعمل 
بروح المســـؤولية المشـــتركة في 
المرحلة الراهنة التي يشـــهد فيها 
العالـــم مواجهة جائحـــة فيروس 
كورونا المســـتجد، بما يســـهم في 
طالـــت  التـــي  تداعياتهـــا  تجـــاوز 
الجميع ويعـــزز من قوة االقتصاد 
الوطنـــي ونمـــاءه، وتأكيد ســـموه 
لمواصلـــة  القطاعـــات  كل  دعـــم 
عملهـــا خصوصـــا صغـــار التجـــار، 
وأن الوقت الراهن يحتاج لتعاون 
أكبر من الجميع لمواصلة القطاع 
التجـــاري لنشـــاطه ودفـــع عجلـــة 

النمو إلى األمام.

ولفت إلى أن الغرفة سوف تعمل 
ســـموه  توجيهـــات  تنفيـــذ  علـــى 
جهودهـــا  بتكثيـــف  والمتمثلـــة 
لضمـــان  التجـــار؛  مـــع  بالتعـــاون 
تلبيـــة احتياجـــات المواطنين من 
مختلف الســـلع الغذائيـــة وغيرها 
وضمـــان توافرهـــا فـــي األســـواق 
ومراعاة ضبط األسعار، خصوصا 
مـــع قـــرب دخـــول شـــهر رمضـــان 
المبارك، كما ســـتعمل الغرفة على 
التواصـــل مع مختلـــف القطاعات 
لضمـــان  والصناعيـــة؛  التجاريـــة 
االلتـــزام باإلجـــراءات االحترازية 
لمنع تفشـــي فيـــروس كورونا في 
صفوف العمالة الوافدة، من خالل 
اتخاذ جميع التدابير الوقائية في 

مساكنهم ومواقع عملهم.
وأكـــد نـــاس فـــي ختـــام تصريحه 
كل  تســـخر  ســـوف  الغرفـــة  أن 
إمكاناتهـــا لدعم جهود الدولة في 
مواجهـــة التحديـــات االقتصادية 
والتداعيات التـــي أفرزتها األزمة 
التطـــور  بعجلـــة  للدفـــع  الراهنـــة؛ 
كمـــا  واالقتصـــادي،  التجـــاري 
أنهـــا تســـاند كل الجهـــود الخيـــرة 
والخطوات المباركة التي يضطلع 
بها ســـمو رئيس الـــوزراء لتحقيق 
واالزدهـــار  التطـــور  مـــن  مزيـــد 
لمملكتنـــا العزيـــزة، والغرفـــة تعي 
جيًدا مسؤوليات المرحلة المقبلة 
ومتطلبـــات النهـــوض باالقتصـــاد 
الوطنـــي، وهـــي لـــن تدخـــر جهًدا 
بالتعاون مـــع الحكومـــة الموقرة، 
في كل مـــا يدفع نحو توفير هذه 
المتطلبـــات وتعزيز الدور المنوط 
بالقطاع الخاص؛ حتى نتمكن من 

تجاوز تحديات هذه المرحلة.

سمير ناس



بيانات الخبر
اليوم

التاريخ
الخبر

جهة النشر
الصفحة

العدد
الرابط اإللكتروني

فـــي ذكرى مرور 40 يوًما على رحيل 
المغفور له بإذن هللا الشـــيخ عيســـى 
بن راشد بن عبدهللا آل خليفة، يقّدم 
بـــن محمـــد  إبراهيـــم  الشـــيخ  مركـــز 
آل خليفـــة للثقافـــة والبحـــوث اليوم 
بـــن  عيســـى  ذكـــرى  “فـــي  احتفاليـــة 
راشـــد”، عبـــر صفحاتـــه اإللكترونيـــة 
المختلفـــة، ويمكـــن متابعتهـــا بدايـــة 
على قناة المركز على موقع يوتيوب 
فـــي تمام الســـاعة 7 مســـاًء، ومن ثم 
الحًقا على بقية صفحات المركز على 

وسائل التواصل االجتماعي.
المركـــز  يســـّلط  االحتفاليـــة  وخـــال 
الضوء على حياة المغفور له الشـــيخ 
عيسى بن راشد عبر فيلم يختصر 82 
عاما من العطاء في المجال اإلعامي 
كمـــا  والرياضـــي،  األدبـــي  والثقافـــي 
يصـــدر المركـــز لهـــذه المناســـبة كتاًبا 
خاًصـــا شـــارك في صفحاتـــه عدد من 
الشـــيخ  مـــن  والمقّربيـــن  األصدقـــاء 
عيسى كما ســـيضم الكتاب عدًدا من 

الصور وما كتبت الصحف بعد رحيل 
الشيخ عيسى.

المتفرعـــة  البيـــوت  زيـــارة  ويمكـــن 
عـــن مركـــز الشـــيخ إبراهيـــم للثقافة 
والبحـــوث عبـــر الموقـــع اإللكترونـــي 
http://shaikhebra� بـــه  (الخـــاص 

يتابـــع  حيـــث   ،)himcenter.org
المتلقـــي زيـــارة البيـــوت، ومشـــاهدة 
عـــدد من الفعاليـــات والقيام بجوالت 
افتراضّيـــة مـــع متابعـــة المطبوعـــات 

التي يصدرها المركز.

فتح جامع الفاتح لصالة الجمعة بحضور الخطيب و5 مصلين
فـــي ضوء التوجيه الســـامي لعاهـــل الباد 
صاحـــب الجالـــة الملـــك حمـــد بن عيســـى 
آل خليفـــة، صـــرح وزيـــر العدل والشـــؤون 
بـــن  اإلســـامية واألوقـــاف الشـــيخ خالـــد 
علـــي آل خليفـــة بأنـــه “علـــى إثر اســـتمرار 
موجبات تعليق الجمع والجماعات وســـائر 
التجمعات، ما يســـتلزم استمرار الناس في 
الصـــاة في البيـــوت، فإنه وبعـــد أخذ رأي 
المجلس األعلى للشـــؤون اإلسامية، وفي 
ضـــوء توصيـــات الفريـــق الوطنـــي الطبـــي 
للتصـــدي لفيـــروس كورونـــا )كوفيـــد 19(، 
فقد تقرر فتح جامع الفاتح لصاة الجمعة 
بحضور الخطيب وعدد محدود ال يتجاوز 
عـــدد تجمعهـــم 5 أشـــخاص مـــع إلزامهـــم 

بلبـــس الكمامـــات وتحـــت رقابـــة الجهـــات 
الصحية المختصة؛ لنقل الخطبة والصاة 
عبر أجهزة اإلعام إلظهار شـــعيرة الجمعة 
واســـتفادة النـــاس، داعين هللا عز وجل أن 
يحفظ وطننا العزيز وســـائر باد المسلمين 

والعالم أجمعين”.
وكان المجلس األعلى للشـــؤون اإلسامية 
قـــد أصدر رأيه بشـــأن أداء بعض العبادات 
الجماعية في زمن انتشار فيروس كورونا 

)كوفيد 19( في أحد الجوامع وجاء فيه:
الحمد لله رب العالمين، والصاة والســـام 
علـــى ســـيدنا محمد وعلـــى آلـــه وأصحابه 
أجمعيـــن، ومـــن تبعهم بإحســـان إلـــى يوم 

الدين، وبعد
للشـــؤون  األعلـــى  المجلـــس  نظـــر  فقـــد 

اإلســـامية في جلســـته االعتيادية الرابعة 
1441هــــ  شـــعبان   26 بتاريـــخ  المنعقـــدة 
الموافـــق 19 أبريـــل 2020م موضوع فتح 
لصـــاة  البحريـــن  بمملكـــة  الفاتـــح  جامـــع 
الجمعـــة بحضور الخطيب وعـــدد محدود 
والصـــاة  الخطبـــة  لنقـــل  المصليـــن  مـــن 
المرئيـــة  الرســـمية  اإلعـــام  أجهـــزة  عبـــر 
الجمعـــة  شـــعيرة  إلظهـــار  والمســـموعة 

واستفادة السامعين من أجهزة اإلعام.

وبعـــد المناقشـــة والبحـــث، أكـــد المجلـــس 
فـــي جلســـته االعتياديـــة  مـــا جـــاء  علـــى 
الثالثـــة المنعقدة بتاريخ 15 رجب 1441هـ 
موضـــوع  2020م  مـــارس   10 الموافـــق 

حكـــم العبادات الجماعية في زمن انتشـــار 
فيـــروس كورونـــا )كوفيـــد 19(، وبين رأيه 

بأنه:
“إذا انتشـــر الفيروس بيـــن جماعات كثيرة 
ر هللا تعالـــى - وبلـــغ  النـــاس - ال قـــدَّ مـــن 
التجمعـــات  وأن  الوبـــاء،  حـــدَّ  الفيـــروس 
البشـــرية ســـبب أكيـــد للعدوى بـــه، فيجوز 
جمعات،  منُع الُجمع والجماعات وســـائر التَّ
وعلـــى النـــاس أن يلتزمـــوا بالصـــاة فـــي 

بيوتهم حتى يزول الباء”.
ويـــرى المجلـــس أنـــه ال مانـــع مـــن إقامـــة 
صـــاة الجمعة فـــي جامع الفاتـــح بحضور 
عـــدد محـــدود مـــن المصليـــن مـــع وجـــوب 
تطبيق مـــا جاء في القـــرارات والتعليمات 
التي صـــدرت مـــن الجهـــات المختصة في 

المملكـــة القاضية بحظـــر التجمع ألكثر من 
الكمامـــات  بلبـــس  وإلزامهـــم  أشـــخاص   5
فـــي األماكن العامة والمجمعـــات التجارية 
والتجمعات، وأرشدت إلى وجوب التباعد 
أن  علـــى  متريـــن،  مـــن  ألكثـــر  الجســـدي 
يكـــون فتح الجامـــع تحت رقابـــة الجهات 
الصحية المختصة. وهللا نســـأل أن يحفظ 
بادنـــا وباد المســـلمين والعالـــم أجمع من 
األوبئة وسيئ األســـقام، وأن يمن بالشفاء 
والعافيـــة علـــى المصابين بـــه، وأن يحفظ 
الجميـــع منه، ويعجـــل بانتهاء هـــذا الوباء 
فـــي القريـــب العاجـــل، وأن يرزقنـــا األمـــن 
واألمـــان واالطمئنـــان، إنـــه ســـميع مجيب، 
وصلـــى هللا على ســـيدنا محمـــد وعلى آله 

وصحبه وسّلم أجمعين.

الشيخ خالد بن علي

المنامة - وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف

بتوجيه من جاللة الملك 
وإلزام المشاركين 

بلبس الكمامات
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“في ذكرى عيسى بن راشد” إلكترونًيا اليوم

صـــرح رئيـــس النيابـــة عدنـــان الوداعـــي 
بـــأن النيابة العامة قـــد أنجزت تحقيقاتها 
فـــي عـــدد مـــن القضايـــا المقيـــدة بشـــأن 
مخالفـــة اإلجـــراءات الصحيـــة والتدابير 
االحترازيـــة من أجـــل مكافحـــة فيروس 
الحيلولـــة  ولغـــرض  المســـتجد  كورونـــا 
دون انتشـــاره، وقد أمـــرت النيابة بإحالة 
المتهمين في تلك القضايا والبالغ عددهم 

19 متهما إلى المحاكمة الجنائية. 
وكانت إدارة الصحة العامة قد أحالت إلى 
النيابة عدة باغات بشأن قيام 12 متهمًا 
بمخالفـــة قرار الحجـــر المنزلي المفروض 
عليهم وإخالهـــم به بمغادرتهـــم منازلهم 
خـــال المـــدة المحـــددة الحجـــر. وكذلك 
بقيـــام ثاثـــة متهميـــن بفتـــح محاتهـــم 
وممارسة نشـــاطها بالمخالفة لتدبير غلق 
المحات التجاريـــة والمقاهي، فضاً عن 
أربعـــة مســـئولين بمحـــال تجاريـــة لعـــدم 

توفير االشتراطات الصحية في محالهم 
والمقررة لحماية مرتاديها ولمنع انتشـــار 
الفيـــروس والتي تتمثل في قياس درجة 
حرارة العاملين والزبائن وتوجيههم لترك 
المســـافة المطلوبـــة فيمـــا بينهـــم وتعقيم 
عربات التســـوق قبـــل وبعد اســـتخدامها 

وتوفير القفازات لهم وللعاملين. 
وقد شمل االتهام أحد المقاهي لما يفرضه 

القانـــون علـــى األشـــخاص االعتبارية من 
عقوبـــة الغرامة، هذا وقد باشـــرت النيابة 
العامـــة تحقيقاتها فـــور تلقيهـــا الباغات 
وأمـــرت  المتهميـــن  اســـتجوبت  حيـــث 
بإخـــاء ســـبيلهم بكفاالت ماليـــة، وأمرت 
باحالتهـــم للمحكمـــة الصغـــرى الجنائيـــة، 
وقـــد تحـــدد يـــوم األربعـــاء الموافـــق 22 

أبريل 2020 لنظر القضية.
فيما ذكر رئيس النيابة بأن تلك القضايا 
المحالـــة متعلقة ببعض الباغات التي 
تلقتها النيابة العامة من ادارة الصحة 
العامـــة وال تزال التحقيقات مســـتمرة 
في الباغات األخرى المماثلة، مشيرًا 
إلـــى أن العقوبـــة المقررة عـــن جريمة 
مخالفة االجراءات الصحية والتدابير 
هـــي  الوبـــاء  لمكافحـــة  االحترازيـــة 
الحبـــس الذي تصـــل مدتـــه إلى ثاث 
ســـنوات والغرامـــة التـــي تصـــل إلـــى 

عشرة آالف دينار.

عدنان الوداعي

الشيخ عيسى بن راشد

عقوبات قد تصل إلى الســجن 3 سنوات والغرامة 10 آالف دينار
إحالة 19 متهًما للمحاكمة خرقوا إجراءات الغلق والحجر

المنامة - وزارة الداخلية

المحرق - مركز الشيخ إبراهيم للثقافة والبحوث

المنامة - النيابة العامة

صـــرح المدير العـــام لمديرية شـــرطة 
شـــرطة  بـــأن  المحـــرق  محافظـــة 
المديرية ألقت القبض على شخصين 
آســـيويين؛ لقيامهمـــا بممارســـة مهنـــة 

الحاقة، داخل مسكنهما الخاص.
وأوضـــح أن المديريـــة، وإثـــر تلقيهـــا 
باغـــا بهـــذا الشـــأن، قامـــت بمباشـــرة 
التـــي  والتحـــري،  البحـــث  عمليـــات 
أســـفرت عن القبض علـــى المذكورين 
الحاقـــة  مهنـــة  يمارســـان  وهمـــا 
األدوات  وضبـــط  بمســـكنهما، 

المستخدمة في ذلك.
وأكـــد المديـــر العـــام لمديرية شـــرطة 
اتخـــاذ  تـــم  أنـــه  المحـــرق،  محافظـــة 
الازمـــة  القانونيـــة  اإلجـــراءات 
بالتنســـيق مـــع إدارة الصحـــة العامـــة 
القضيـــة  وإحالـــة  الصحـــة،  بـــوزارة 

للنيابة العامة.

القبض على 
آسيويين يمارسان 
الحالقة بمسكنهما

عربي يسرق 500 دينار وينفقها خالل ساعة في ملهى
تنظــر يــوم غــد الثالثــاء المحكمــة الكبــرى الجنائيــة الرابعــة فــي قضيــة 
ثالثينــي عربــي اســتغل حصولــه علــى بطاقة االئتمــان الخاصــة بصديقه 
الخليجــي ورقمهــا الســري، وســرقها، وســحب مبلــغ 500 دينــار، وبددهــا 
علــى شــرب الكحوليــات وغيرها في أحــد المالهي الليليــة، حيث أرجأتها 
المحكمــة لالطــالع والــرد مــن قبل دفــاع المتهم مــع التصريح لــه بصورة 
مــن األوراق وباســتمرار حبــس المتهــم لحين الجلســة المقبلــة بتاريخ 21 

أبريل الجاري.

وتتمثـــل وقائـــع القضيـــة فيمـــا أبلغ 
بـــه المجنـــي عليـــه إدارة مكافحـــة 
الجرائـــم االقتصاديـــة، أنـــه بتاريـــخ 
22 نوفمبر 2019 وبحوالي الســـاعة 
عندمـــا  اكتشـــف  مســـاء،   10:00
شـــخصا  أن  النـــوم  مـــن  اســـتيقظ 
بطاقتـــه  باســـتعمال  قـــام  مجهـــوال 
البنكيـــة وقـــام بســـحب مبلـــغ 500 
دينـــار، علما أنـــه كان برفقـــة المتهم 

الـــذي كان نائما معه، ويعتقد أنه هو 
من ارتكـــب الواقعة، وبالفعل عندما 
تم عرض تصوير كاميرات المراقبة 
الخاصة بالصراف اآللي تعرف على 

المتهم أثناء سحبه للمبلغ.
وبالقبـــض علـــى المتهم اعتـــرف أنه 
فـــي يـــوم الواقعـــة وأثنـــاء مـــا كان 
جالسا برفقة المجني عليه في أحد 
المقاهي، قام األخير بحرق كرســـي 

بواســـطة فحم الشيشـــة عن طريق 
الخطـــأ، فأعطـــاه المذكـــور بطاقتـــه 
البنكيـــة والرقم الســـري الخاص بها 
مـــن أجـــل الدفـــع لموظـــف المقهـــى 
قيمـــة تصليحـــات تلفيات الكرســـي 

البالغة 30 دينارا.
وأشـــار المتهـــم إلـــى أنـــه دفـــع ذلـــك 
البطاقـــة  يرجـــع  لـــم  لكـــن  المبلـــغ، 
لصديقـــه، وفـــي حوالي الســـاعة 10 
مســـاء توجـــه إلـــى الصـــراف اآللـــي 
وســـحب مبلغ 500 دينـــار دون إذن 

ورضا المجني عليه.

وأضـــاف أن بعد ســـاعة تقريبا تلقى 
اتصـــاال هاتفيـــا مـــن قبـــل صاحـــب 
البطاقـــة، والـــذي طلـــب منـــه إعادة 
بطاقتـــه واألمـــوال إليـــه، لكـــن كان 
قد بدد جميع المبلغ المســـحوب في 
ملهى ليلي، مشـــيرا إلى أنه مســـتعد 
إلعـــادة كافة المبلغ الذي ســـحبه من 

حسابه البنكي.
فأحالتـــه النيابـــة العامـــة للمحاكمـــة 
علـــى اعتبار أنه بتاريـــخ 23 نوفمبر 

2019، ارتكب اآلتي:
إلكترونـــي  توقيـــع  اســـتعمل  أوال: 
خـــاص بالمجنـــي عليـــه وهـــو الرقم 
اآللـــي  الصـــراف  لبطاقـــة  الســـري 
بغـــرض  ذلـــك  وكان  بـــه  الخاصـــة 

احتيالي.
ثانيا: توصل دون مسوغ قانوني إلى 

االســـتياء على مال مملوك للمجني 
عليه وكان ذلك باالســـتعانة بطريقة 
احتياليـــة وذلـــك مـــن خـــال إدخال 
المعلومـــات  تقنيـــة  بيانـــات وســـيلة 
بالبطاقـــة  الخـــاص  الســـري  -الرقـــم 
البنكية موضوع التهمة أوال- وتمكن 

بتلـــك الوســـيلة من االســـتياء على 
المبلغ المبين القدر بالمحضر.

المبيـــن  المنقـــول  اختلـــس  ثالثـــا: 
الوصف والنوع بالمحضر والمملوك 
للمجنـــي عليـــه والمســـلم إليـــه على 

سبيل الوكالة.

مستغال بطاقة 
ائتمان صاحبه 

ورقمها السري
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“األعلى اإلسالمي” يحث على االلتزام باإلرشادات والتوجيهات الطبية والشرعية
رفع المجلس األعلى للشؤون اإلسامية 
أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة 
قـــرب حلول شـــهر رمضـــان المبـــارك إلى 
مقـــام عاهل الباد صاحب الجالة الملك 
حمد بن عيســـى آل خليفـــة، وإلى رئيس 
الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي األمير 
خليفة بن ســـلمان آل خليفـــة، وإلى ولي 
العهـــد نائـــب القائد األعلـــى النائب األول 
لرئيس مجلـــس الوزراء صاحب الســـمو 
الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة، 
وإلـــى  الكريمـــة،  المالكـــة  العائلـــة  وإلـــى 
حكومة وشعب مملكة البحرين، وعموم 
األمتين العربية واإلســـامية، ســـائاً هللا 
العلي القدير أن ُيهلَّه على الجميع بالخير 

واليمن والبركات.
وأشـــاد المجلس في جلســـته االعتيادية 
التـــي انعقـــدت صبـــاح أمـــس األحـــد عن 
ُبعـــد عبر االتصال المرئي برئاســـة رئيس 
اإلســـامية  للشـــؤون  األعلـــى  المجلـــس 

الشـــيخ عبدالرحمن بن محمد بن راشـــد 
آل خليفـــة، بالمضامين األبوية الســـامية 
بتوجيههـــا  تفضـــل  التـــي  الكلمـــة  فـــي 
صاحب الجالـــة الملك إلى أبنائه وبناته 
الطلبـــة والطالبـــات، والتـــي تعكـــس مـــا 
يوليـــه جالته من حرص على اســـتمرار 

المسيرة التعليمية والتحصيل العلمي.
كما أعـــرب المجلس عـــن تقديره العميق 
للتوجيهـــات الملكيـــة الســـامية لمواجهة 
مقـــدًرا   ،)19 )كوفيـــد  كورونـــا  جائحـــة 
فـــي الوقـــت نفســـه الـــدور الـــذي تقـــوم 
بـــه الحكومـــة الموقـــرة برئاســـة صاحب 
الســـمو الملكـــي رئيـــس الـــوزراء في هذا 
الشأن، ومشـــيًدا بالجهود المخلصة التي 
يقودهـــا صاحـــب الســـمو الملكـــي ولـــي 
العهـــد نائـــب القائد األعلـــى النائب األول 
لرئيس مجلس الوزراء، وما يبذله فريق 
البحرين من جهود وطنية بإدارة ســـموه 
للتعامل المســـؤول مـــع متطلبات الظرف 
الراهن، واســـتباق العديد من اإلجراءات 

الكفـــاءة  ذات  واالحترازيـــة  العاجيـــة 
العالية، مشـــيدا بجهود وكفـــاءة الكوادر 
الطبيـــة والتمريضيـــة البحرينية، والدور 
الوطنـــي المخلـــص الذي تقـــوم به جميع 

فرق اإلسناد والدعم والمتابعة.
ونـــوه المجلـــس بما أبـــداه شـــعب مملكة 
التعـــاون  روح  مـــن  الوفـــي  البحريـــن 
والتكافـــل والمســـؤولية، التي تجســـدت 
فـــي اإلقبـــال الكبيـــر علـــى التطـــوع فـــي 
الحملة الوطنية لمكافحة هذا الفيروس، 
ومســـؤولية  بوعـــي  واالســـتجابة 
لإلرشـــادات والتعليمـــات التـــي تصدرها 
الجهـــات المختصة، إضافة إلى الحمات 
األهلية الخيرية والتطوعية في مختلف 
المحافظات والمناطق لتعزيز اإلجراءات 
االحترازية والوقائية الازمة، إلى جانب 
التكافـــل المجتمعي مـــع المتضررين من 

هذه الجائحة.
وأشـــار إلـــى أن األرقـــام والنتائـــج التـــي 
حققتها مملكة البحرين إضافة إلى نسب 

التشـــافي تبعث على الفخـــر واالطمئنان 
واالعتـــزاز بالخطـــة الوطنيـــة لمكافحـــة 
فيروس كورونـــا، وبالكفاءات البحرينية 

المخلصة التي نهضت بتلك الخطة.
 كمـــا دعا إلى األخذ باألســـباب، وااللتزام 
والتوجيهـــات  اإلرشـــادات  بجميـــع 
الطبيـــة والشـــرعية، والتـــوكل علـــى هللا 
األجـــواء  مـــن  واالســـتفادة  وجـــل،  عـــز 

الروحانيـــة لشـــهر رمضـــان المبـــارك فـــي 
الرجـــوع إليـــه ســـبحانه وتعالـــى، وطلب 
وإحيـــاء  ورضوانـــه،  ورحمتـــه  مغفرتـــه 
هذا الشـــهر الفضيل باإلكثـــار من الصاة 
وقراءة القـــرآن الكريم والذكـــر والدعاء 
والصدقـــات وإشـــاعة الخيـــر، وااللتـــزام 
بـــأداء العبادات في البيوت في ظل هذه 
الظروف االستثنائية التي يعيشها العالم 

كله، ضارًعا إلى هللا تعالى أن يزيح هذه 
الجائحة ويرفعها بفضله ورحمته، ويمن 
علـــى جميـــع الحـــاالت القائمـــة بالشـــفاء 
العاجل، ويحفظ البحرين وأهلها ويديم 
عليهـــا وعليهـــم وعلـــى جميع المســـلمين 
والعالميـــن العافيـــة واألمـــان، وأن يوفق 
الفضيـــل  الشـــهر  هـــذا  لصيـــام  الجميـــع 

وقيامه، ويجعلنا من عتقائه.
بعـــد ذلك، بحـــث المجلـــس الموضوعات 
المدرجة على جدول األعمال، واستهلها 
بالنظـــر فـــي موضـــوع فتح جامـــع مركز 
أحمـــد الفاتح اإلســـامي لصـــاة الجمعة 
بحضـــور الخطيـــب وعـــدد محـــدود مـــن 
المصليـــن لنقل خطبتْي وصـــاة الجمعة 
عبـــر أجهـــزة اإلعـــام الرســـمية المرئيـــة 
الجمعـــة  شـــعيرة  إلظهـــار  والمســـموعة 
وتحقيق النفـــع والفائدة للســـامعين عبر 
المجلـــس  رأى  وقـــد  اإلعـــام،  وســـائل 
الموافقـــة على ذلك ضمن إطار الضوابط 

واالحترازات الطبية الازمة.

المنامة - بنا

عباس إبراهيم

رئيس المجلس األعلى للشؤون اإلسالمية يترأس الجلسة االعتيادية “عن بعد”
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الصالح وكبير المستشارين لم يعلقا... الزايد: التحدث جلوسا صحيح

الرميحي: تحدث نائب الرئاسة جالسا بالقاعة مخالف لالئحة

ســّجل الشــوري خميــس الرميحــي مخالفــة لالئحــة الداخليــة لمجلس الشــورى بالســماح للنائب الثانــي للرئيس 
جميلــة ســلمان بالتحــدث جالســة مــن مقعدها بمنصة الرئاســة. وجرى تجليــس النائب األول جمــال فخرو على 

يمين الرئيس علي الصالح، والنائب الثاني جميلة سلمان على يساره.

نظـــام”  “نقطـــة  الرميحـــي  وطلـــب 
لتسجيل المخالفة لالئحة الداخلية.

وقـــال: طبقـــا للمادة 62 مـــن الالئحة 
الداخليـــة يتعين علـــى المتحدث أن 
ينزل من منصة الرئاســـة إلى مقعده 
أو المنبر )منبر المقرر وموقعه يســـار 
منصة الرئاســـة( إذا سمح له الرئيس 

بذلك.
ولم يعلق الرئيـــس الصالح أو رئيس 
هيئة المستشـــارين القانونيين نوفل 

غربال على مداخلة الرميحي.
وتنـــص المـــادة 62 علـــى أنـــه “يتكلم 
من يؤذن لهم وقوًفا من أماكنهم، أو 
مـــن على المنبر إذا ســـمح لهم رئيس 

المجلس بذلـــك. ويتكلم المقرر دائًما 
من على المنبر، وكذلك كل من يتكلم 

الســـامي،  الخطـــاب  مناقشـــة  أثنـــاء 
أو برنامـــج الحكومة وفـــي األحوال 

رئيـــس  التـــي يدعـــو فيهـــا  األخـــرى 
المجلـــس المتكلـــم للـــكالم مـــن على 
المنبـــر. وال يجوز للمتكلـــم أن يوجه 

كالمه لغير الرئيس أو المجلس”.
وفـــي وقت الحـــق، علقت الشـــورية 
الزايـــد علـــى مداخلـــة زميلهـــا  دالل 
الرميحـــي، وقالـــت إن عقد الجلســـة 
عـــن ُبعـــد ال يســـتقيم بتحـــدث عضو 
ذلـــك  ويشـــمل  وقوفـــا،  المجلـــس 

الرئيس ونائبيه.
وأضافـــت: األعضاء بالجلســـة الذين 
يحضرون الجلسة عن بعد يشاركون 
بمداخلتهـــم عن بعد وهم جالســـون، 
ممثلـــي  مـــن  المجلـــس  وضيـــوف 
الحكومـــة كذلـــك، وبالتالـــي فـــإن ما 
جرى بتحدث نائب الرئيس جلوســـا 
مـــن مكانـــه يعتبر صحيحـــا في هذه 

الظروف.

خميس الرميحي

جميلة متحدثة من مقعدها بمنصة الرئاسةكبير المستشارين قبيل الجلسة

مشاورات ودية بمنصة الرئاسة قبيل افتتاح جلسة مجلس الشورى

أشـــادت رئيســـة لجنة الخدمات جهاد الفاضل 
بتسجيل عدد كبير من المتطوعين خالل أيام 
قليلة للتطـــوع وتلبية النداء للحملة الوطنية، 
مشيرة إلى أن مملكة البحرين تعطي نموذجا 

مؤسسيا يقتدى به اآلخرون.
وبينت أنه بعد عقود من إقرار القانون ستأتي 
األجيال المقبلة وســـتتحدث عن ريادة مملكة 
البحريـــن فـــي إقـــرار قانـــون للتطـــوع لخدمة 
فيهـــا  الـــدول يقتصـــر  فبعـــض  العـــام،  األمـــن 

التطوع على األعمال االنسانية.
وأوضحـــت أنـــه بالمرحلـــة األولى مـــن تطبيق 
القانـــون ســـيفتح بـــاب التطـــوع لـــدى الدفاع 
الخبـــرة  المتطـــوع  سيكســـب  مـــا  المدنـــي، 
الالزمـــة بشـــأن الوقاية المدنية مـــن الحوادث 

واإلسعافات.
وبين الشـــوري محمد علي حسن أن المشروع 
فـــي حال صـــدروه ســـيكون ناجًحا لمـــا يمثله 
شـــعب البحرين وتمتعهـــم بالكفـــاءة والخبرة 
فـــي الكثيـــر من المجـــاالت، كما ســـيمثل دعًما 

ومساندة لقوات األمن ألداء عملهم بأتم وجه.
واستفســـر عـــن جـــواز صـــرف مكافـــأة ماليـــة 
للمتطـــوع وفق ما ينص عليـــه قانون التطوع 
لخـــدة األمـــن العـــام، ومشـــيرا الى أن فلســـفة 

التطوع قيام الشخص بعمل دون مقابل.

إن مشـــروع  العـــرادي  علـــي  الشـــوري  قـــال 
قانـــون التطوع لخدمـــة األمن العام متكامل 
وصياغتـــه محكمـــة، ويأتـــي بدافـــع الـــوالء 
هنـــاك  وبـــأن  واأليمـــان  للوطـــن  واالنتمـــاء 
شـــراكة مجتمعية بيـــن العاملين في القطاع 
العـــام والمواطنيـــن، فالدفـــاع عـــن المجتمع 

واجب مقدس. 
بـــدوره، أشـــاد الشـــوري يوســـف الغتـــم بمـــا 
يقـــوم به فريـــق البحريـــن والكـــوادر الطبية 
مـــن جهود جبـــارة واحترافية أبهـــرت العالم 
وشـــهدت عليهـــا كل الـــدول، مشـــيرا إلى أن 
التطـــوع لخدمـــة األمـــن العام شـــرف عظيم 

وعمل رفيع.

وبيـــن الشـــوري نـــوار المحمـــود أن األجيـــال 
التطوعـــي  العمـــل  توارثـــت  البحرينيـــة 
والمساعدة، إذ إن سر نجاح العمل التطوعي 

هو رغبة ذاتية دون انتظار عائد مالي.

إلـــى ذلـــك، أكـــدت الشـــورية ابتســـام الدالل 
أن التطـــوع يحمل أهدافا ســـامية وال يربط 
بالعائـــد المادي، قـــد يربط بالمكافـــأة وليس 

براتب بحسب مواد المشروع.

محمد علي حسنجهاد الفاضل

وكيل “الداخلية” والوكيل المساعد للشؤون القانونية

مداخلة الزايد تبث من شاشة بالقاعة

نوار المحمودعلي العرادي

مــقــابــل دون  ــل  ــم ع ــه  ــ أن ــوع  ــط ــت ال فــلــســفــة  عــلــي:  مــحــمــد 

ــت الـــتـــطـــوع ــ ــوارثـ ــ ــن تـ ــريـ ــحـ ــبـ الـــمـــحـــمـــود: أجــــيــــال الـ

الفاضل: المتطوعون سيكتسبون خبرة بمواجهة الحوادث

العــرادي: الدفــاع عن المجتمــع واجــب مقدس

وافق مجلس على مشـــروع قانون بشـــأن التطوع 
لخدمة األمن العام. ولفتت رئيســـة لجنة الشـــؤون 
الزايـــد أن مشـــروع  التشـــريعية والقانونيـــة دالل 
القانون جاء بتوصيـــف المتطوع بأنه موظف عام 
تابـــع لقـــوات األمـــن العـــام بطبيعـــة االختصاصات 
والمهـــام الموكلـــة إليـــه ووجـــود حقـــوق وواجبات 
والتزامـــات متبادلة بيـــن الطرفين في إطار تنظيم 
عمل التطوع. وقالت النائب الثاني للرئيس جميلة 

ســـلمان إن التطوع فـــي مملكة البحرين ليس وليد 
اليـــوم، بـــل موجـــود منذ ســـنوات ماضيـــة طويلة، 
وشـــعب  المدنـــي،  المجتمـــع  مؤسســـات  فيوجـــد 

البحرين لديه انتماء ورغبة حقيقية للتطوع.
وبينـــت أن هنـــاك الكثير مـــن الدول لديهـــا قوانين 
تنظيـــم التطوع، فلدى المملكة األردنية الهاشـــمية 
قانـــون قديم لتنظيـــم التطوع وحاليا يـــم تطبيقه 

على أرض الواقع، وكذلك دولة الكويت.

الزايـــد: المتطـــــوع موظـــف عــــام

بـــن  أشـــار وكيـــل وزارة الداخليـــة الشـــيخ ناصـــر 
عبدالرحمـــن آل خليفة، بشـــأن اشـــتراط المســـتوى 
التعليمـــي والجنســـية في تنظيم التطـــوع، إلى أن 
هناك لجنة ســـتقوم بفـــرز المتطوعين، فقـــد يأتينا 
متطـــوع طبيـــب أو عامل، وبعـــض األحيان نحتاج 
إلى سواق وال يحكمها مستوى تعليمي أو جنسية.
وبخصـــوص مكافـــآت وصرف الرواتـــب للمتطوع، 
بين أن لجنة الفرز ستســـتقبل عطاءات المقدمين، 
ففي حال يوجد متطوع يعمل لن يتحمل صاحب 
عملـــه أن يتغيب مدة طويلة عن عمله، ولذلك أتى 

مشـــروع هـــذا القانـــون بـــأن تقـــوم وزارة الداخلية 
بدفـــع 70 % مـــن راتبـــه و30 % يدفعهـــا صاحـــب 
العمل. وقال “نحن نعمل على مدار 24 ســـاعة دون 
توقف، عن طريـــق الفحص وعملية تعقيم المباني 

وتعقيم الشوارع )...(”.

فرز المتطوعين.. الطبيب والعامل والسّواق

ال معتذرين
ــورى  ــشــ ــ ــم تـــســـجـــل جـــلـــســـة ال ــ لـ
المنعقدة عن بعد أي اعتذار من 

األعضاء.
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“الداخلية” ستدفع 70 % من 
راتب المتطوع الموظف

تغطية: مروة خميس 

تصوير: رسول الحجيري
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في  الواردة  اآلراء 
تعبر  »منطلقات« 
وال  أصحابها  عن 
تلزم »             «

17111483 للتواصــل: 

المواطن البحريني.. الكبير البطل
لطالما تحدث ســـيدي صاحب الســـمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة 
رئيـــس الـــوزراء الوقر حفظه هللا ورعاه، وفي كل مناســـبة عـــن “وعي المواطن 
البحرينـــي” وإدراكـــه المســـؤولية، وقوته وثباتـــه في مختلـــف المواقف، وهاهو 
المواطـــن البحرينـــي يثبـــت اليـــوم قوته وهو يخـــوض غمار معركـــة كورونا في 
الوقت الذي وضعت فيه الكثير من الدول يدها على قلبها من الخوف ومازالت 
تتخبط من الجهل وعدم الثقة، لسبب بسيط وهو أن المواطن هناك غير مؤهل 
لالختبـــارات والصعـــاب وليس له أي دور تغييري، دول تعداد ســـكانها بالماليين 
وتتفاخر بالبناء االقتصادي لكن تنقصها تربية المواطن في فكره وسلوكه وبث 

روح المسؤولية ومحاربة التهاون والتواكل.
الكنز الحقيقي ليس الثروات الطبيعية التي تتباهى فيها بعض الدول، إنما الكنز 
الحقيقـــي هـــو المواطـــن الملهم الذي يقتحـــم العقبات ويقهـــر الصعاب ويتحدى 
المخاطـــر، فنـــرى دوال وقـــوى عظمى وعمالقة فـــي االقتصاد العالمـــي تنهار من 
قوة فيروس كورونا العاتية من الداخل والخارج، ووسائل إعالمها تحدثت عن 

تخاذل ونكوص المواطن هناك وغيابه كليا عن أعباء الرسالة وتكاليف األمانة، 
حيـــث ظل ســـاهرا في فراشـــه ليلة بعـــد ليلة يعيش االضطراب والقلق وينســـق 
فهارســـه تاركا كل شـــيء على الحكومة علها تخرجه من هذه التجربة الحرجة 
القاســـية، ألنـــه ال يعـــرف مكانـــا آخـــر يتحـــرك فيه، ليعطـــي ويؤثـــر ويكتب على 
صفحـــات التاريـــخ قدرته على المثابـــرة وعلى التأثير، مثـــل المواطن البحريني 
الذي تفوق عليهم في أزمة كورونا وغيرها من األزمات بوعيه وتفكيره المتزن، 
ونفســـه الخالقة، وشـــجاعته على مواجهة الصعاب، إنه بكلمة واحدة... مواطن 

كبير وبطل.
في عام 2016 قال لنا سيدي سمو رئيس الوزراء الموقر أيده الله في  «

مجلسه العامر “شعب البحرين من خيرة الشعوب”، وبالفعل يثبت 
المواطن البحريني في مختلف مواقعه قوته الهائلة وكفاءته وقدرته 

على حل المسائل المعقدة التي تفرضها الحياة، وبذلك يكون المواطن 
البحريني األطول باعا في الوعي.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد
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أشـــارت “لجنـــة التحقيـــق البرلمانيـــة” بشـــأن عـــدم قيام الجهـــات المختصـــة ببحرنة 
الوظائـــف في القطاعين العام والخاص فـــي تقريرها مؤخرا إلى رد جامعة البحرين 
على استفساراتها، ومنها نسبة األجانب التي تعّدت )22 %(! ما تضمّنه الرّد تفصيال 
بطبيعـــة الحـــال ُمغايـــر لما نّصت عليـــه الفقرة )أ( مـــن المادة )16( من الدســـتور التي 
تؤكد على أّن “الوظائف العامة خدمة وطنية ُتناط بالقائمين بها ويستهدف موظفو 
الدولـــة فـــي أداء وظائفهم المصلحة العامـــة، و)ال( ُيوّلى األجانب الوظائف العامة إال 
في األحوال التي ُيبينها القانون”. عالوة على نقضها لما أشار إليه مشروع “اإلحالل 
الوظيفـــي” لعـــام 2019م الـــذي يســـتهدف وضـــع خطـــة متكاملة لتأهيـــل “صف ثان” 
مـــن القيـــادات والموظفين فـــي كل الوظائف المفصلية، وعلى رأســـها الوظائف التي 

يشغلها األجانب والعمل لتحقيق ذلك.
“كلية البحرين للمعلمين” التي تأسست في سبتمبر 2008م لرفد المدارس االبتدائية 
بالمعلميـــن فـــي برنامـــج بكالوريوس التربيـــة لمدة )4( ســـنوات دراســـّية، إلى جانب 
)4( مســـارات تخّصصّية تـــزّود الطلبة فيها بالمعرفة والمهارات والقيم والســـلوكيات 
وفـــق رؤيتها لتحقيق التميز، ورســـالتها في تمكيـــن التربويين من خالل مجموعاتها 
األكاديمية في اللغة العربية واإلنجليزية والدراســـات اإلســـالمية والتربوية والعلوم 
والرياضيـــات، عالوة علـــى برامجها األكاديمية في الســـنة التمهيدّية والبكالوريوس 
والدبلـــوم العالي والّتطوير المهني والقيـــادة التربوّية. جاءت – هذه الكلية - واحدة 
مـــن المواقـــع الحكومية البـــارزة التي جانبهـــا التقرير المذكور بعد “انحســـار” العنصر 

البحريني فيها، والسيما في الوظائف األكاديمية التي تجاوزت )60( وظيفة!

نافلة:

بجولة يتيمة في موقع “كلية البحرين للمعلمين” الرسمي ستكتفي ببضِع  «
أمثلٍة الستحواذ األجانب، ابتداء من عميدها وصوال لمنسق القوى العاملة 
فيها، فيما تعّج من جانب بأدنى التخصّصات العلمية كالدبلوم وتناقضها 

من جانب آخر للشواغر العلمية واألكاديمية التي يمكن لكوادر بحرينية 
بخالص الكفاءات وتراكم الخبرات وفسيح العطاءات أن تتبوأها. فهذه 

سيدة أجنبية “ُتطّور المناهج” بتخصّص علوم المنزل! وتلك بتخّصص 
“أدب إنجليزي” تدرس مهارات اإلدارة والقيادة! فيما آخر “مهندس المناهج” 
بمؤهل دبلوم تعليم! وهناك َمْن ُتنفذ “طرائق التدريس” بتخصّص كيمياء! 

وهناك متخصّصة في “التخلف العقلي” وُتدرّب الموجهين! واألدهى 
َمْن كان تخصّصه “إدارة تربوية” ومجاله حّل صراعات! وأخيراً ال آخراً هل 

ستحظى الكفاءات الوطنية )المعطلة!( بفرصة تغذية هذا البرنامج بعدما 
فاتها قطار التعيين عوضًا عن األجانب والوافدين بعد خطة طرح “دبلوم 

الدراسات العليا في التعليم” للعام الجامعي 2020/ 2021م؟

هي “التفاتة”، تستدعي “وقفة” َمْن له قلب حاٍن على بحريننا الحبيبة، سواء 
من السادة النواب أو األكارم ديوان الخدمة المدنية أو الموقرين إدارة جامعة 
البحرين ووزارة التربية والتعليم من أجل رفد مسعى “البحرنة” الذي أجزلت 

فيه “اللجنة البرلمانية” المختصة بعطاء فاق التوقعات.

jasim.almahari
@hotmail.com

د. جاسم المحاري

“احتشاُد” األجانب في كلية المعلمين!

من جديد تثبت المملكة العربية الســـعودية، تحت قيادة الملك ســـلمان وولي العهد، 
أنها الدولة األهم في المنطقة والمنظومة الدولية، وقيادتها مجموعة العشـــرين في 
هـــذا الظرف الحســـاس، حيث أظهـــر خطاب خـــادم الحرمين الشـــريفين في افتتاح 
قمـــة العشـــرين االســـتثنائية دور المملكـــة المســـؤول والمهـــم تجاه جائحـــة كورونا، 
واستشعارها عمق األزمة وأثرها الكبير على الصحة واالقتصاد والمال، كما أن دعوة 
خـــادم الحرميـــن الشـــريفين لتكثيـــف الجهود إليجاد لقـــاح خاص بفايـــروس كورونا 
المســـتجد، تعكس عمق التزامه اإلنســـاني واألخالقي تجاه شعوب العالم المتضررة 

جراء هذه الجائحة الصحية. 
حقيقة فيروس كورونا أرعب العالم وأخضع ما يقرب من مليار شخص حول العالم 
لعزل تام عن العالم الخارجي، وال يزال فيروس كورونا يثير القلق، واألدهى من ذلك 
تفاقم األزمة حتى وصلت لألســـواق العالمية وانهيارها وانهيار أســـعار النفط، فكان 
الخوف الشـــديد من حكومات الدول واتخاذها جميع االحترازات الوقائية من أجل 
حمايـــة البشـــر، حيـــث أصبحت تصارع األلـــم وأعلنت حالة الطـــوارئ، وأصبح العالم 
فـــي حالـــة حرب حقيقيـــة، فرضت قوانيـــن الطـــوارئ، وأغلقت الحـــدود والمطارات 

وانشغلت الحكومات بمواجهة الوباء الذي يهدد البشرية جمعاء.
االقتصـــاد العالمي دخل مرحلة ركود تنبئ بكارثـــة اقتصادية ما لم تتضافر الجهود، 

لذا البد من التدخل وإيجاد خطة إنقاذ شاملة وفق استراتيجية محددة، تسهم في 
إنقـــاذ العالـــم من األزمة وإنقـــاذ االقتصاد، وهذا مـــا كان من حكومـــة المملكة، حيث 
قامـــت بـــدور فعال في بالدنا وحديث ملكنا عن أهمية العناية بصحة اإلنســـان وأنها 

في المقام األول وهذا ما يسجله التاريخ لحكومة عظيمة لملك عظيم.
وفـــي ظـــل التحديـــات دعـــت المملكـــة لعقـــد قمـــة افتراضية اســـتثنائية لقـــادة دول 
مجموعـــة العشـــرين برئاســـة خـــادم الحرمين الشـــريفين  لمعالجة تداعيـــات كورونا، 
والحـــد مـــن تأثيرها اإلنســـاني واالقتصـــادي، وحقيقة شـــكلت كلمة خـــادم الحرمين 
الشـــريفين، في افتتاح القمة، بارقة أمل لدول العالم، وعكست وجود التزام إنساني 
وأخالقي قوي من قبل رئاســـة G20 بمواجهة جائحة كورونا بكل تداعياتها، وتؤكد 
االســـتجابة السريعة للسعودية لألزمات التي تحيق بالعالم، ريادتها ودورها العالمي 

في تحقيق االستقرار. 
إن معالجة هذه التحديات التي وصل لها العالم وفق رؤية شمولية مبرمجة  «

مفهومة تخدم جميع الدول وتعالج الوضع وتقود إلى تعزيز التعاون المشترك 
بين دول المجموعة والعالم أجمع، من لها سوى السعودية بإذن الله وحق 

لكل سعودي بل عربي وخليجي الفخر واالعتزاز بهذا العمل، إنها مملكة 
اإلنسانية وما قمة العشرين إال ورقة من أوراق المجد العظيم لدولة عظيمة، 

ونكرر “دمت يا وطني شامخا”. 

غدير الطيار

قمة العشرين االستثنائية واآلمال المعقودة

كورونا والثقافة االستهالكية
هـــل أفقدنا “كوفيد 19” طعم االســـتهالك ومـــذاق الطعام؟ أم زاد 
من قابليتنا للشـــراء من المحالت والبرادات؟ فبالرغم من تفشـــي 
هـــذا الوبـــاء عالمًيـــا وااللتزام بالحجـــر المنزلي وفـــرض العقوبات 
والغرامـــات علـــى المخالفيـــن، إال أن هنـــاك َمـــن يخـــرج مـــن بيته، 
فاألطبـــاء والُعمـــال والفنيـــون والمســـؤولون َيعملـــون مـــن أجلنـــا 
ونحن جالســـون في بيوتنـــا، وبالرغم من أن العديـــد من المصانع 
والمـــزارع تباطـــأ أو توقـــف فيهـــا العمـــل إال أن هنـــاك العديـــد من 
المنتجات الغذائية من زراعية وصناعية تصل األســـواق ومن ثم 

يد المستهلك.
إذا، ليســـت هنـــاك قلة فـــي الغذاء، فالغـــذاء متوفر في األســـواق 
وبكثـــرة، لكـــن القلـــة فـــي ثقافـــة االســـتهالك، ولعل زمـــن الكوفيد 
ُيعلمنا ويرشـــدنا لنمط حياة اســـتهالك رشيد وُمفيد، خصوصا أن 
الكثيـــر من النـــاس بحاجة إلى إصـــالح في االســـتهالك، والثقافة 
االســـتهالكية ليســـت بدعة اجتماعيـــة وال قانونا قســـريا، بل هي 
حاجة للتوقف عن شراء ما ال أحتاجه اآلن، والتقليل منه، وعدم 
صرف النقود لشراء كل ما ُيعرض؛ خصوصا في أوقات العروض 
الترويجية التي تســـلب النـــاس مدخراتهم التـــي يحتاجون إليها 

الحًقا.
إن الثقافـــة االســـتهالكية ســـلوك حياتـــي وحضـــاري ُيعلمنـــا كيف 
نشـــتري ومتى، ويرشدنا إلى الطريقة الُمثلى القتناء هذه السلعة 
وترك تلك بناًء على حاجتنا إلى السلعة كًما وكيًفا، فالشراء بكثرة 

بدون تأني يعني مزيًدا من االستهالك وإنفاقا في غير محله.

ونحن في زمن الكورونا علينا أن نشتري ما نحتاج إليه، ونبتعد عن  «
ما ال نحتاج إليه حتى ولو كان سعره ُمتدنًيا حتى ال تنتقل أموال 

المستهلكين إلى جيوب المنتجين والتجار والشركات. إن األزمات 
ُتمثل فرصة استثنائية للتأمل والتدبر والتصويب، وهي امتحان 

لمراجعة النفس في الحياة واالستهالك، والتأمل يحتاج إليه جميع 
البشر، وكم هو جميل أن نقوم بالشراء بعد انتهاء استهالك ما لدينا، 

وأن ال تكون بيوتنا مخازن أخرى لتخزين بضائع التجار، فعلينا أن 
نشتري ما نحتاج إليه وترك ما ال نحتاجه، حماية لنا وألموالنا.

عبدعلي الغسرة

كورونا العمالة السائبة والمرنة
فـــي ظل األحداث المتســـارعة التي يشـــهدها العالـــم في مواجهة 
فيـــروس كورونا الذي صار العدو اللدود، وأصبح تدارك انتشـــاره 
والســـيطرة عليه أولوية عالمية وهدفًا وطنيًا يســـعى الجميع إلى 
تحقيقه، للحفاظ على األوطان والبشرية، بات من المهم جدًا، أن 
ننتقد ما آل إليه الوضع مع العمالة الســـائبة والمرنة في آن واحد، 
وأن نتســـاءل إن كانت هذه العمالة ســـبب زيادة أعداد المصابين 

بفيروس كورونا أو ال؟!
بـــات مـــن الضروري بمـــكان أن نعالج المشـــكلة مـــن جذورها، وأن 
نرتهـــن إلـــى حكم العقل والمنطق، في ســـبيل إنهائهـــا، في الوقت 
الـــذي أصبحـــت فيـــه ثقـــالً كبيـــرًا، ومهـــددًا للقـــدرة االســـتيعابية 
الصحيـــة، وفـــي ظـــل الظـــروف الصعبـــة التـــي نعيشـــها، فإنه من 
الواجـــب حفاظـــًا على الوطن، وأمنـــه، وســـالمته، أن يتم ترحيل 
العمالة الســـائبة )50 ألفًا عدد العمالـــة المخالفة وفق التصريحات 
الرســـمية في ديســـمبر الماضـــي(، التي ال طاقة لنا بهـــا، وال فائدة، 
غيـــر التكدس، ومزاحمة المواطنين في لقمة عيشـــهم، واقتســـام 
الخدمات، إلى جانب العمالة المرنة )تقدر بحوالي 29 ألف عامل( 
التـــي يصعـــب عليها التكفـــل بتكاليـــف الرعاية الصحيـــة الباهظة 

الخاصة بمرض كورونا.

الشك بأن أي عامل وافد، له حق الرعاية اإلنسانية، باستثناء العمالة  «
السائبة التي ليست لها صفة شرعية، أما العمالة المرنة فقد أرهقت 

السوق التجاري، وقد ترهق النظام الصحي، باإلضافة إلى العمالة 
التي تضر بصحة المواطنين والمقيمين بممارساتها الخاطئة أو 
التهاون في التعاون مع الجهات الرسمية، وبالتالي من الحق أن 

يرحلوا، أو أن تتخذ ضد دولهم التي ترفض استقبالهم إجراءات 
كفيلة مناسبة، فالمواطنون والمقيمون الشرعيون يستحقون 

أولوية الرعاية دون غيرهم.

Ali.alsayegh15@gmail.com

د. علي الصايغ
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