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 »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  ≈≤∏J  
 áØ«∏N  ∫BG  ¿Éª∏°S  ø`̀H  áØ«∏N  ô`̀«`̀eC’G
 øe ô`̀μ`̀°`̀T á`̀«`̀bô`̀H ,AGQRƒ`````̀ dG ¢`̀ù`̀«`̀FQ
 áaôZ  ¢`̀ù`̀«`̀FQ  ¢`̀SÉ`̀f  ¬`̀∏`̀dGó`̀Ñ`̀Y  ô«ª°S
 ≈∏Y ,ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀ dG  á`̀YÉ`̀æ`̀°`̀Uh IQÉ``̀é``̀J
 ∫hC’G  ¬ÑFÉf  ™`̀e  ¬`̀d  √ƒª°S  ∫ÉÑ≤à°SG
 óªëe  »fÉãdGh  »Ñ«éf  óªëe  ódÉN
 è¡æH  G kó«°ûe  ,»égƒμdG  QÉÑédGóÑY
 AÉæÑdG QhÉëàdGh π°UGƒàdG »a √ƒª°S
 OÉ`̀°`̀ü`̀à`̀b’Gh IQÉ`̀é`̀à`̀ dG äÉ`̀«`̀dÉ`̀©`̀a ™`̀e
 É ké¡f  πμ°ûj  …ò```̀dGh  ,QÉ`̀ª`̀ã`̀à`̀°`̀S’Gh
 øe √ƒª°S ¬H ™àªàj Ée ó°ùéj kÓ«°UCG
 Iô«°ùe  Ωóîj  Ée  πμd  IôÑNh  áªμM
 áμ∏ªe »a …OÉ°üàb’G Qƒ£àdGh ƒªædG

.øjôëÑdG
 ¿ƒμà°S  áaô¨dG  ¿CG  ¢SÉf  ó`̀cCGh  
 kIófÉ°ùe  ó«H  Gój  áeƒμëdG  ™e  É`̀ kehO

 ¢ù«FQ  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  äÉ¡Lƒàd  káªYGOh
 á©aQ ≈dEG á«eGôdG √ƒª°S èeGôHh §£Nh ,AGQRƒdG
 øjôëÑdG áμ∏ªe áë∏°üe áeóNh »æWƒdG OÉ°üàb’G
 √ƒª°S  äÉ¡«LƒJ  É kæªãe  ,É``̀gQÉ``̀gORGh  É¡eó≤Jh
 ™àªàj Ée ≥ªY ócDƒj ÉªH áaô¨dG ™e ¿hÉ©àdG õjõ©àH
 á«ªgC’  ≥«ªY  ∑GQOEGh  áÑbÉK  á`̀ jDhQ  øe  √ƒª°S  ¬H
 ¢UÉîdG  ´É£≤dGh  áaô¨dG  ™e  QGƒ`̀ë`̀dGh  π°UGƒàdG

.¬∏ãªJ …òdG
 ¬°ùØf  øY  ádÉ°UC’ÉH  ,áaô¨dG  ¢ù«FQ  Üô``YCGh  
 Iô`̀°`̀SC’Gh  IQGOE’G  ¢ù∏ée  AÉ°†YCG  ø`̀Y  áHÉ«ædÉHh
 ôμ°ûdG  äÉ``̀ jBG  ≈`̀ª`̀°`̀SCG  ø`̀Y  á«YÉæ°üdGh  á`̀jQÉ`̀é`̀à`̀dG
 »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  ≈`̀ dEG  ¿Éæàe’Gh  ôjó≤àdGh
 ¬°ù∏éªH √ƒª°S AÉ≤∏H º¡aô°ûJ ≈∏Y ,AGQRƒdG ¢ù«FQ

 RGõ``̀à``̀YG G kó````cDƒ````e ,ô``̀eÉ``̀©``̀ dG
 Gò¡H  á`̀aô`̀¨`̀dG  AÉ`̀ °`̀†`̀YCG  á`̀aÉ`̀c
 ájÉYQ  ¢ùμY  …òdG  ∞jô°ûàdG
 ™«ªédh áaô¨∏d √ƒª°S ºYOh
 ≈∏Y  ¬``̀°``̀Uô``̀Mh  É`̀¡`̀JÉ`̀«`̀dÉ`̀©`̀a
 ô°VÉM áYÉæ°U »a É¡àcQÉ°ûe

.áμ∏ªªdG πÑ≤à°ùeh
 ¿CG  ¢```̀SÉ```̀f  ±É`````°`````VCGh  
 º«¶Y  ¬``̀ d  √ƒ`̀ª`̀°`̀ù`̀H  AÉ``̀≤``̀∏``̀dG
 ,É©«ªL  Éæ°SƒØf  »`̀a  ô```̀KC’G
 ájÉYôdG  ¬``̀LhCG  ó``̀MCG  πãªjh
 √ƒ`̀ª`̀°`̀S ¿ó````̀d ø```̀e º```̀Yó```̀ dGh
 Iô°SC’G  ¿CÉ`̀H  É kgƒæe  ,áaô¨∏d
 Qó≤J  á«YÉæ°üdGh  ájQÉéàdG
 √ƒª°S  ¬MôW  Ée  ∫ÓLEG  πμH
 Iô«f  iDhQh  äÉ¡«LƒJ  ø`̀e
 πeÉ©àdG  á«Ø«c  √ÉéJ  áªq«bh
 ô«aƒJ IQhô°Vh ,ÉfhQƒc ¢Shô«a QÉ°ûàfG áeRCG ™e
 OGó©à°S’Gh  áμ∏ªªdG  »a  á«Ñ£dGh  á«FGò¨dG  ™∏°ùdG

.∑QÉÑªdG ¿É°†eQ ô¡°T Ωó≤ªd
 øjôëÑdG  áYÉæ°Uh IQÉéJ áaôZ ¢ù«FQ OóLh 
 »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°üd  ôjó≤àdGh  A’ƒ`̀ dGh  ó¡©dG
 ßØëj  ¿CG  π`̀Lh  õ`̀Y  ¬∏dG  É`̀ k«`̀YGO  ,AGQRƒ```̀ dG  ¢ù«FQ
 áë°üdÉH  ¬©àªj  ¿CGh  øjôëÑ∏d  Góæ°Sh GôNP √ƒª°S
 ≥«≤ëàd ¬≤aƒjh ¬æ«©j ¿CGh ,ôª©dG ∫ƒWh IOÉ©°ùdGh
 √ƒª°S ≈Yôj ¿CGh øWƒdG á©aQ »a ¬«dEG ƒÑ°üj Ée πc
 äGõéæªdGh  ôjƒ£àdGh  åjóëàdGh  ô«îdG  Iô«°ùe
 øjôëÑ∏d  √ƒª°S É¡≤≤M »àdG ájƒªæàdGh ájQÉ°†ëdG
 ôgGõdG  ó¡©dG  Gò`̀g  »a  ácQÉÑªdG  √Oƒ¡Lh  ¬FÉ£©H

.ióØªdG OÓÑdG πgÉY ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†ëd

 ≈ª°SCG  AGQRƒ````dG  ¢ù∏ée  ™``aQ
 äÉ«æªàdG  ¥ó`̀°`̀UCGh  »fÉ¡àdG  äÉ``̀jBG
 ádÓédG  ÖMÉ°U  Iô°†M  ΩÉ≤e  ≈`̀ dEG
 áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  ø`̀H  ó`̀ª`̀M  ∂`̀∏`̀ª`̀dG
 ÖMÉ°U  ≈`̀dEGh  ióØªdG  OÓÑdG  πgÉY
 øH  áØ«∏N  ô`̀«`̀eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG
 AGQRƒ``̀dG  ¢ù«FQ  áØ«∏N  ∫BG  ¿Éª∏°S
 ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ≈dEGh
 ó¡©dG »dh áØ«∏N ∫BG óªM øH ¿Éª∏°S
 ∫hC’G  ÖFÉædG  ≈`̀∏`̀YC’G  óFÉ≤dG  ÖFÉf
 áÑ°SÉæªH  AGQRƒ``̀dG  ¢ù∏ée  ¢ù«Fôd
 ≈dEGh  ∑QÉÑªdG  ¿É°†eQ  ô¡°T  ∫ƒ∏M
 ,õ`̀jõ`̀©`̀dG ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG á`̀μ`̀∏`̀ª`̀e Ö`̀©`̀°`̀T
 √ó«©j  ¿CG  π`̀Lh  õ`̀Y  ≈dƒªdG  É`̀ k«`̀YGO
 ƒª°Sh  ióØªdG  πgÉ©dG  ádÓL  ≈∏Y
 ó¡©dG  »dh  ƒª°Sh  AGQRƒ``dG  ¢ù«FQ
 ∫hC’G  ÖFÉædG  ≈`̀∏`̀YC’G  óFÉ≤dG  ÖFÉf
 QƒaƒªH  AGQRƒ```̀dG  ¢ù∏ée  ¢ù«Fôd
 ≈`̀∏`̀Yh  ≥`̀«`̀aƒ`̀à`̀dG  ΩGhOh  á`̀ë`̀°`̀ü`̀dG
 ºjôμdG  É¡Ñ©°Th  øjôëÑdG  áμ∏ªe
 ≈∏Yh QÉgOR’Gh Ωó≤àdG øe ójõªdÉH
 á«eÓ°SE’Gh  á«Hô©dG  á`̀eC’G  Üƒ©°T

.ΩÓ°ùdGh ô«îdGh øeC’ÉH
 ƒª°ùdG  Ö`̀MÉ`̀°`̀U  ∞`̀∏`̀c  É`̀gó`̀©`̀H
 áæé∏dG  AGQRƒ`````̀dG  ¢`̀ù`̀«`̀FQ  »`̀μ`̀∏`̀ª`̀dG
 á`̀ «`̀ dÉ`̀ ª`̀ dG ¿hDƒ``̀ °``̀û``̀∏``̀ d á`````̀jQGRƒ`````̀dG
 »dÉªdG  ¿RGƒ``̀à``̀ dGh  á`̀jOÉ`̀°`̀ü`̀à`̀b’Gh
 ¢†©H  π«°üëJ  π«LCÉJ  »a  ô¶ædÉH
 áÑJôàªdG  á«eƒμëdG  äÉ≤ëà°ùªdG
 ≈dEG  ôjô≤J  ™`̀aQh  ,ø«æWGƒªdG  ≈∏Y
 á«dÉªdG  äGô`̀«`̀KCÉ`̀à`̀dG  ¿CÉ`̀°`̀û`̀H  √ƒª°S
 áÑ°SÉæªdG á«dB’Gh ∂dP ≈∏Y áÑJôàªdG
 ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  ôeCG  Éª«a  ,≥«Ñ£à∏d
 êGQOEÉ```̀H AGQRƒ````̀ dG ¢`̀ù`̀«`̀FQ »`̀μ`̀∏`̀ª`̀dG
 øª°V  Iô`````̀LC’G  äGQÉ``̀«``̀°``̀S  ¥Gƒ``̀°``̀S
 áeõëdG  è`̀eGô`̀H  ø`̀e  øjó«Øà°ùªdG
 É kªYO  ∂``dPh  ájOÉ°üàb’Gh  á«dÉªdG
 πX  »`̀a  á«°û«©ªdG  º`̀¡`̀JÉ`̀LÉ`̀«`̀à`̀M’
 äÉjóëàdGh  á«FÉæãà°S’G  ±hô¶dG
 ÉfhQƒc ¢Shô«a QÉ°ûàfG øY áªLÉædG
 á«dÉªdG IQGRh √ƒª°S ∞∏ch ,É k«ªdÉY
 ™e  ≥«°ùæàdÉH  »æWƒdG  OÉ°üàb’Gh
 ä’É`̀°`̀ü`̀J’Gh  äÓ`̀°`̀UGƒ`̀ª`̀dG  IQGRh

.∂dòd Ωõ∏j Ée PÉîJ’
 »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  ócCGh 
 á`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀dG  ¿CG  AGQRƒ```````̀ dG  ¢``ù``«``FQ
 Ö`̀MÉ`̀°`̀U Iô`̀ °`̀†`̀M ø``̀e ¬`̀ «`̀Lƒ`̀à`̀ Hh

 á°üjôM  ióØªdG  πgÉ©dG  ádÓédG
 É¡Jõ¡LCGh É¡JGQGRh áaÉc ¬«LƒJ ≈∏Y
 ô°ù«J  »àdG  äGAGô```̀LE’G  »æÑJ  ≈`̀ dEG
 »Ñ∏Jh ø«æWGƒª∏d á«°û«©ªdG QƒeC’G
 áeƒμëdG ¿CGh á«eóîdG º¡JÉLÉ«àMG
 ∫GƒæªdG Gòg ≈∏Y πª©dG »a Iôªà°ùe

 .äÉjóëàdG áaÉc ºZQ
 »a ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀ª`̀dG ô`̀¶`̀f ∂```dP ó`̀©`̀H
 ∫hó`̀L ≈`̀∏`̀Y á`̀LQó`̀ª`̀dG äGô`̀cò`̀ª`̀ dG

 :»dÉàdG ƒëædG ≈∏Y ∂dPh ¬dÉªYCG
 AGQRƒ````dG  ¢ù∏ée  Qô``̀b  :k’hCG
 äÉ`̀ ahô`̀ °`̀ü`̀ª`̀ dG á``«``fGõ``«``e ¢`̀†`̀Ø`̀N
 äÉ`̀¡`̀é`̀dGh  äGQGRƒ``̀∏``̀ d  á«∏«¨°ûàdG
 ô``«``Zh á``̀©``̀°``̀VÉ``̀î``̀dG á``̀«``̀eƒ``̀μ``̀ë``̀dG
 áÑ°ùæH ájõcôªdG áª¶fCÓd á©°VÉîdG
 áeÉ©dG áë∏°üªdG ¢†à≤J ºd Ée %30
 ≈∏Y  ¢ù∏éªdG  ≥`̀aGh  Éªc  ,∂`̀dP  ô«Z
 ™jQÉ°ûªdG  ø`̀e  Oó`̀Y  á`̀dhó`̀L  IOÉ```YEG
 ∂`̀ dPh á`̀jQÉ`̀°`̀û`̀à`̀°`̀S’Gh á`̀«`̀FÉ`̀°`̀û`̀fE’G
 áFQÉ£dG  äÉahô°üªdG  ÜÉ©«à°S’
 QÉ°ûàfG  ™æªd  …ó°üà∏d  Ióéà°ùªdGh
 (19-ó``̀«``̀aƒ``̀c) É``̀ fhQƒ``̀c ¢`̀Shô`̀«`̀ a
 äÉahô°üªdG  á«fGõ«e  ∞≤°S  øª°V
 ,2020  á`̀«`̀ dÉ`̀ª`̀ dG  á`̀æ`̀°`̀ù`̀∏`̀d  á``eÉ``©``dG
 ¬H  â°UhCG  …ò`̀dG  ƒëædG  ≈∏Y  ∂`̀dPh
 á«dÉªdG  ¿hDƒ°û∏d  á`̀jQGRƒ`̀dG  áæé∏dG
 »a  »dÉªdG  ¿RGƒàdGh  ájOÉ°üàb’Gh
 ¢ù«FQ  ÖFÉf  É¡°VôY  »àdG  IôcòªdG
 áæé∏dG  ¢`̀ù`̀«`̀FQ  AGQRƒ`````̀dG  ¢ù∏ée

.IQƒcòªdG
 ™``∏`` qWG ó``≤``a ô````̀NBG Ö``̀fÉ``̀L ø```e
 Iôcòe  ∫Ó`̀N  ø`̀e  AGQRƒ```dG  ¢ù∏ée
 »æWƒdG  OÉ°üàb’Gh  á«dÉªdG  ô`̀jRh
 øe ¿B’G  ≈`̀à`̀M ¬`̀aô`̀°`̀U º`̀J  É`̀e  ≈`̀∏`̀Y
 É¡°ü°üN »àdG áFQÉ£dG äÉahô°üªdG
 á`̀«`̀fGõ`̀«`̀ª`̀dG ø``̀e AGQRƒ`````̀ dG ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀e
 äÉjóëàdG ™e πeÉ©à∏d ádhó∏d áeÉ©dG
 ÉfhQƒc AÉHh áëaÉμe É¡à°Vôa »àdG
 IOÉªdG  ºμëH  kÓªY  ∂dPh  ,óéà°ùªdG
 ¿CÉ°ûH  ¿ƒ`̀fÉ`̀≤`̀H  Ωƒ`̀°`̀Sô`̀ª`̀dG  ø`̀e  11
 ôjRƒdG  ≈∏Y  ÖLƒJ  »àdG  á«fGõ«ªdG
 AGQRƒdG ¢ù∏éªd πeÉ°T ôjô≤J ºjó≤J
 ∫ÓN áFQÉ£dG äÉahô°üªdG äÉfÉ«ÑH
 ÜÉ°ùëdG øe É¡aô°U ïjQÉJ øe ô¡°T

.»eƒª©dG
 AGQRƒ``dG  ¢ù∏ée  ≥`̀ aGh  :É k«fÉK
 á∏°U  …hP  øjQGôb  »Yhô°ûe  ≈∏Y

 ´hô°ûe  ∫hC’G  ,á«fóªdG  áeóîdÉH
 ájò«ØæàdG áëFÓdG ΩÉμMCG ∫ó©oj QGôb
 º«¶æJ ±ó¡H á«fóªdG áeóîdG ¿ƒfÉ≤d
 AGõL ¬«∏Y ™bh …òdG ∞XƒªdG á«bôJ
 íæe  º«¶æJh  ,Ö`̀JGô`̀dG  øe  º°üîdG
 ,ÖJGôdG  ¿hO  øe  á°UÉîdG  IRÉ`̀L’G
 ∞XƒªdG  áeóN  ó`̀e  º«¶æJ  ∂`̀dò`̀ch
 §HGƒ°Vh ôª©dG øe 60`dG ≠∏H …òdG
 ,É«∏©dG ∞FÉXƒdG »∏ZÉ°T ¿CÉ°ûH óªdG
 ∫hó`̀L  πjó©J  É`̀ k°`̀†`̀jCG  øª°†àj  Éªc
 ´hô°ûe ÉeCG .äGAGõédGh äÉØdÉîªdG
 ¬«∏Y ≥```aGh …ò```dG  »`̀fÉ`̀ã`̀dG  QGô``̀≤``̀dG
 áëF’  ∫ó©oj  ƒ¡a  AGQRƒ``̀ dG  ¢ù∏ée
 á«Ø«XƒdG ÉjGõªdGh ÖJGhôdG ójóëJ
 º¶æj  å«M  ,É¡bÉ≤ëà°SG  §HGƒ°Vh
 ájQhódG  IhÓ©dG  ±ô°üH  ≥∏©àj  Ée
 …òdG  ∞Xƒª∏d  á≤ëà°ùªdG  ájƒæ°ùdG
 »¡àæJ  ≈àM  ≥«≤ëàdG  ≈``̀dEG  ∫É`̀ë`̀j
 Aƒ°V  »a  ∂dPh  ¬àdAÉ°ùe  äGAGô`̀LEG
 øe ¢Vô¨dG Gò¡d áYƒaôªdG á«°UƒàdG
 á«fƒfÉ≤dG ¿hDƒ°û∏d ájQGRƒdG áæé∏dG
 ÖFÉf  É¡°VôY  »àdGh  á«©jô°ûàdGh
 ¢ù«FQ  AGQRƒ`````̀ dG  ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀e  ¢`̀ù`̀«`̀FQ

.IQƒcòªdG áæé∏dG
 AGQRƒ`̀ dG  ¢ù∏ée  åëH  :É kãdÉK
 á«°VÉjQ  ájófCG  ¢ù«°SCÉàH  ìÉª°ùdG
 ΩÉ`̀μ`̀MC’  É`̀ k≤`̀ ah  äÉ`̀cô`̀°`̀T  áÄ«g  »`̀a

 Qôbh  ,ájQÉéàdG  äÉcô°ûdG  ¿ƒfÉb
 ¿ƒfÉb  ´hô`̀°`̀û`̀e  á`̀ dÉ`̀MEG  ¢ù∏éªdG
 ájófC’Gh äÉ«©ªédG ¿ƒfÉb πjó©àH
 äÉÄ«¡dGh  á«aÉ≤ãdGh  á«YÉªàL’G
 ÜÉÑ°ûdG ¿Gó«e »a á∏eÉ©dG á°UÉîdG
 á°UÉîdG  äÉ°ù°SDƒªdGh  á°VÉjôdGh
 ¿hDƒ°û∏d  á``̀jQGRƒ``̀dG  áæé∏dG  ≈``̀ dEG
 Aƒ°V  »a  á«©jô°ûàdGh  á«fƒfÉ≤dG
 øe ¢Vô¨dG Gò¡d áYƒaôªdG IôcòªdG

 .á°VÉjôdGh ÜÉÑ°ûdG ¿hDƒ°T ôjRh
 AGQRƒdG  ¢ù∏ée  óªàYG  :É k©HGQ
 ¿CÉ`̀°`̀û`̀H á`̀«`̀æ`̀Wƒ`̀dG á`̀æ`̀é`̀∏`̀dG ô`̀jô`̀≤`̀J

 øjõîJh  êÉàfEGh  çGóëà°SG  ô¶M
 á«FÉ«ª«μdG  áë∏°SC’G  ∫Éª©à°SGh
 áYƒaôªdG á«°UƒàdG Aƒ°V »a ∂dPh
 ¿hDƒ`̀°`̀û`̀∏`̀d á``̀ jQGRƒ``̀ dG á`̀æ`̀é`̀∏`̀dG ø``e
 »`̀à`̀dGh  ,á«©jô°ûàdGh  á`̀«`̀fƒ`̀fÉ`̀≤`̀dG
 ¢ù∏ée  ¢`̀ù`̀ «`̀ FQ  Ö``̀FÉ``̀f  É`̀¡`̀ °`̀Vô`̀Y
 á`̀jQGRƒ`̀dG  áæé∏dG  ¢ù«FQ  AGQRƒ``̀dG

.á«©jô°ûàdGh á«fƒfÉ≤dG ¿hDƒ°û∏d
 AGQRƒdG ¢ù∏ée ≥aGh :É k°ùeÉN
 á°SGQO  ¿CÉ°ûH  áÑZôH  ìGô`̀à`̀bG  ≈∏Y
 ø«dƒª°ûªdG  ô°SC’Gh  OGô``aC’G  ádÉM
 ºd ø`̀jò`̀ dG »`̀YÉ`̀ª`̀à`̀L’G ¿É`̀ª`̀°`̀†`̀dÉ`̀H
 ΩÉ«≤dG πÑb AÉHô¡μdG QƒLCG GhOó°ùj
 ¿Éª°Vh  ,º`̀¡`̀æ`̀Y  AÉ`̀Hô`̀¡`̀μ`̀dG  ™£≤H
 QÉ`̀«`̀à`̀dG ∫É``̀°``̀ü``̀jEG »``̀a QGô``ª``à``°``S’G
 âÑãj »`̀à`̀dG  ä’É`̀ë`̀∏`̀d  »`̀FÉ`̀Hô`̀¡`̀μ`̀dG
 ¿Éª°†dG øe øjó«Øà°ùªdG IQób ΩóY
 Qƒ``̀LCG ó`̀jó`̀°`̀ù`̀J ≈`̀∏`̀Y »`̀YÉ`̀ª`̀à`̀L’G

.»FÉHô¡μdG QÉ«àdG
 AGQRƒdG ¢ù∏ée ≥aGh :É k°SOÉ°S
 ¢ü«°üîàd  á`̀Ñ`̀Zô`̀H  ìGô``̀à``̀bG  ≈`̀∏`̀Y
 ¿ƒμàd á«dÉª°ûdG á≤£æªdG »a ¢VQCG

.»°TGƒªdG »Hôªd G kOGõeh É kbƒ°S
 OQ ≈∏Y ¢ù∏éªdG ≥aGh :É k©HÉ°S
 ¿CÉ°ûH áÑZôH ìGôàbG ≈∏Y áeƒμëdG
 »a  ≥HGƒ£dG  IOó©àe  ∞bGƒe  AÉæH

.á«eóîdG äGQGRƒdG

 AGQRƒ`̀dG  ¢ù∏ée  ≥`̀aGh  :É kæeÉK
 ìGô`̀à`̀ bG  ≈`̀∏`̀Y  á`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀dG  OQ ≈`̀∏`̀Y
 »a  »∏ª©dG  ÖjQóàdG  π©éH  áÑZôH
 øe  Aõéc  ±É```̀bhC’G  hCG  óLÉ°ùªdG
 ógÉ©ªdG  ø``e  êô`̀î`̀à`̀dG  äÉ`̀Ñ`̀∏`̀£`̀à`̀e

.á«æjódG
 ,á`̀jQGRƒ`̀dG  ôjQÉ≤àdG  óæH  »`̀ah
 Iôcòe ∫ÓN øe É kª∏Y ¢ù∏éªdG òNCG

 §ØædG  ô`̀ jRh  ø`̀e  áYƒaôe  ôjô≤àH
 ø`̀«`̀jQGRƒ`̀dG  ø`̀«`̀YÉ`̀ª`̀à`̀L’G  èFÉàæH
 ô°TÉ©dGh  ™°SÉàdG  ø««FÉæãà°S’G
 +∂`̀HhCG  áYƒªéªd  (ø««°VGôàa’G)
 É¡©e  ácQÉ°ûªdG  iô``̀NC’G  ∫hó``̀dGh
 π`̀jô`̀HCG  12h 9 »`̀a  Gó`̀≤`̀Y  ø`̀jò`̀∏`̀dGh
 É kª∏Y  ¢ù∏éªdG  ò``̀NCG  Éªc  ,2020
 ∫hC’G »FÉæãà°S’G ´ÉªàL’G èFÉàæH

 »fÉãdG  »`̀FÉ`̀æ`̀ã`̀à`̀°`̀S’G  ´É`̀ª`̀à`̀L’Gh
 »FôªdG  ∫É`̀°`̀ü`̀J’G  ôÑY  »∏«ªμàdG
 ¢ù∏ée  ∫hó```̀H  IQÉ`̀é`̀à`̀ dG  AGQRƒ````̀d
 á«Hô©dG  è«∏îdG  ∫hó``̀ d  ¿hÉ`̀©`̀à`̀dG
 π`̀jô`̀HCG  16h 2 »`̀a  Gó`̀≤`̀Y  ø`̀jò`̀∏`̀dGh
 ôjô≤àdG  ∫Ó``̀N  ø``e  ∂```̀dPh  2020
 á`̀YÉ`̀æ`̀°`̀ü`̀dG ô````̀jRh ø``̀e ´ƒ``̀aô``̀ª``̀dG

.¿CÉ°ûdG Gò¡H áMÉ«°ùdGh IQÉéàdGh
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.¢SÉf ô«ª°S |

.ô°UÉædG ô°SÉj .O |

ó¡©dG »dh Qƒ°†ëH AGQRƒdG ¢ù∏éªd á«YƒÑ°SC’G á°ù∏édG ó©H øY ¢SCGôàj AGQRƒdG ¢ù«FQ

 π«°üëJ  π``̀«``̀LCÉ``̀J  »```a  ô`̀ ¶`̀ æ`̀ dÉ`̀ H  á````̀jQGRƒ````̀ dG  á`̀ æ`̀ é`̀ ∏`̀ dG  ∞`̀ «`̀ ∏`̀μ`̀ J
ø`̀«`̀æ`̀WGƒ`̀ª`̀dG ≈`̀ ∏`̀ Y á`̀ Ñ`̀ Jô`̀ à`̀ ª`̀ dG á`̀ «`̀ eƒ`̀μ`̀ ë`̀ dG äÉ`̀≤`̀ë`̀à`̀°`̀ù`̀ª`̀dG ¢`̀†`̀©`̀H
∑QÉÑªdG ¿É``°†eQ ô¡``°T ∫ƒ∏ëH øjôëÑdG Ö©``°Th ó¡©dG »dhh AGQRƒdG ¢ù«FQh ∂∏ªdG Åæ¡j ¢``ù∏éªdG

 áØ«∏N  ∫BG  ¿Éª∏°S  øH  áØ«∏N  ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  ¢SCGôJ
 Qƒ°†ëH AGQRƒdG ¢ù∏éªd á«YƒÑ°SC’G ájOÉ«àY’G á°ù∏édG AGQRƒdG ¢ù«FQ
 ÖFÉf ó¡©dG »dh áØ«∏N ∫BG óªM øH ¿Éª∏°S ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U
 ó©H øY äó≤Y »àdG AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«Fôd ∫hC’G ÖFÉædG ≈∏YC’G óFÉ≤dG
 ô°UÉædG ≈°ù«Y øH ô°SÉj QƒàcódG ≈dOCG óbh ,»FôªdG ∫É°üJ’G á«æ≤J ôÑY

:»dÉàdG íjô°üàdÉH á°ù∏édG Ö≤Y AGQRƒdG ¢ù∏éªd ΩÉ©dG ø«eC’G

ájQÉéàdG äÉcô°ûdG ¿ƒfÉb ΩÉμMC’ É≤ah äÉcô°T áÄ«g »a á«°VÉjQ ájófCG ¢ù«°SCÉàH ìÉª°ùdG åëH

AÉHô¡μdG QƒLCG GhOó°ùj ºd øjòdG »YÉªàL’G ¿Éª°†dÉH ø«dƒª°ûªdG ô°SC’Gh OGôaC’G ádÉM á°SGQO ≈∏Y á≤aGƒªdG

 ájDhôdG  áÄ«g  ¿CG  á«eÓ°SE’G  ¿hDƒ°û∏d  ≈∏YC’G  ¢ù∏éªdG  ø∏YCG
 ¢ù∏éªdG  ≈æÑªH  äÉYÉªàL’G  áYÉ≤H  É¡à°ù∏L  ó≤©à°S  á«Yô°ûdG
 1441 ¿ÉÑ©°T 29 AÉ©HQC’G Ωƒj AÉ°ùe á«eÓ°SE’G ¿hDƒ°û∏d ≈∏YC’G
 ájDhôH  äGOÉ¡°ûdGh  AÉÑfC’G  »≤∏àd  ,Ω2020  πjôHCG  22  ≥aGƒªdG  `g
 ºdÉ©dG øe QÉÑNC’G hCG ,OÓÑdG πNGO øe ∑QÉÑªdG ¿É°†eQ ô¡°T ∫Óg

.π«°†ØdG ô¡°ûdG ∫ƒNO äƒÑãH »eÓ°SE’G
 ájDhôH  ≥∏©àJ  IOÉ¡°T  ¬jód  øªe  ,¿É«H  »a  ¢ù∏éªdG  É`̀YOh
 ∂dP  øY  ÆÓ`̀HEÓ`̀d  á«Yô°ûdG  á`̀jDhô`̀dG  áÄ«¡H  ∫É°üJ’G  ≈`̀ dEG  ,∫Ó`̀¡`̀dG

.GQƒLCÉeh GQƒμ°ûe
:¿É«ÑdG ¢üf »∏j Éª«ah

 ¬dƒ°SQ  ≈∏Y  ΩÓ°ùdGh  IÓ°üdGh  ,ø«ªdÉ©dG  ÜQ  ¬∏d  óªëdG
ó©H ÉeCG ..ø«©ªLCG ¬Ñë°Uh ¬dBG ≈∏Yh ,ø«eC’G

 ,º«¶©dG ÉææjO ¿ÉcQCG øe ÉæcQ ¬∏©Lh ΩÉ«°üdG ¬∏dG ¢Vôa ó≤a
 …ó¡j ÜÉàc ºjôμdG  ¿BGô≤dG  ∫hõæH ¬°üàNÉa Qƒ¡°ûdG  ≈∏Y ¬∏ q°†ah

 ∫Éb  .º«≤à°ùªdG  •Gô°üdG  ≈dEG  Oƒ≤jh  ,ô«îdG  ≥jôW  ô«æjh  ,≥ë∏d
 äÉæ«Hh ¢SÉæ∏d ióg ¿BGô≤dG ¬«a ∫õfCG …òdG ¿É°†eQ ô¡°T{ :≈dÉ©J
 ¬∏dG  ¥ó°U  z¬ª°ü«∏a  ô¡°ûdG  ºμæe  ó¡°T  øªa  ¿ÉbôØdGh  ió¡dG  øe

.º«¶©dG
:¿ƒª∏°ùªdG IƒNE’G É¡jCG

 ádÓWEG  ™e  ø∏©«d  á«eÓ°SE’G  ¿hDƒ°û∏d  ≈∏YC’G  ¢ù∏éªdG  ¿EÉa
 É¡à°ù∏L ó≤©à°S á«Yô°ûdG ájDhôdG áÄ«g ¿CG ,∑QÉÑªdG ¿É°†eQ ô¡°T
 á«eÓ°SE’G  ¿hDƒ°û∏d  ≈∏YC’G  ¢ù∏éªdG  ≈æÑªH  äÉYÉªàL’G  áYÉ≤H
 ≥aGƒªdG  `g1441  ¿ÉÑ©°T  29  ¢ù«ªîdG  á∏«d  AÉ©HQC’G  Ωƒj  AÉ°ùe
 πNGO ∫Ó¡dG  ájDhôH äGOÉ¡°ûdGh AÉÑfC’G  »≤∏àd  Ω2020 πjôHCG  22
 ô¡°ûdG  ∫ƒ`̀NO  äƒÑãH  »`̀eÓ`̀°`̀SE’G  ºdÉ©dG  ø`̀e  QÉ`̀Ñ`̀NC’G  hCG  OÓ`̀Ñ`̀dG
 ¿CG ∫Ó¡dG ájDhQ øY CÉÑf hCG IOÉ¡°T ¬jód ¿ƒμJ øªe ƒLôæa ,π«°†ØdG
 GQƒμ°ûe ∂dP øY ÆÓHEÓd á«Yô°ûdG ájDhôdG áÄ«¡H ∫É°üJ’ÉH ´QÉ°ùj

.GQƒLCÉeh

 øe  π©éf  ¿CG  ≈∏Y  Éææ«©j  ¿CG  ôjó≤dG  »∏©dG  ¬∏dG  ø«∏FÉ°S
 ,ô«≤ØdG  áLÉëH  »æ¨dG  ¬«a  ô©°ûj  ,¬∏d  Gô¡°T  ºjôμdG  ô¡°ûdG  Gòg
 Ihó≤dGh ,á≤ëdG IOÉÑ©dÉH ¬JôØ¨eh ¬∏dG ÜGƒK º∏°ùªdG ¬«a ¢ùªà∏jh
 º©j  ≈àM  ô«N  øe  ¬«∏Y  ¬H  ¬∏dG  º©fCG  Éªe  á°VÉaE’Gh  ,ábOÉ°üdG
 ¬∏¡fCGh  ,¬`̀dò`̀Hh  ¬FÉ£Y  ≈`̀ dEG  áLÉM  »a  ºg  øªe  ¬dƒM  ø`̀jô`̀NB’G
 ,äÉcôÑdGh  áªMôdGh  ô«îdÉH  ø«ª∏°ùªdG  OÓH  ™«ªLh  ÉfOÓH  ≈∏Y
 AÉNôdG »aƒdG É¡Ñ©°T ≈∏Yh É¡«∏Y ºjójh øjôëÑdG áμ∏ªe ßØëjh
 óªM  ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U  Iô°†M πX  »a  QGô≤à°S’Gh  AÉªædGh
 ,√É`̀YQh  ¬∏dG  ¬¶ØM  ióØªdG  OÓÑdG  πgÉY  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  øH
 »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  IOÉ«≤H  Ió«°TôdG  ¬àeƒμM  ≈£N  Oó°ùjh
 ¬¶ØM ôbƒªdG  AGQRƒdG  ¢ù«FQ áØ«∏N ∫BG  ¿Éª∏°S øH áØ«∏N ô«eC’G
 øH  ¿Éª∏°S  ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  IófÉ°ùeh  ,√ÉYQh  ¬∏dG
 ¢ù«Fôd ∫hC’G ÖFÉædG ≈∏YC’G óFÉ≤dG ÖFÉf ó¡©dG »dh áØ«∏N ∫BG óªM

.AÉYódG ™«ª°S ¬fEG ..√ÉYQh ¬∏dG ¬¶ØM AGQRƒdG ¢ù∏ée

 Iô°†M  øe  á«eÉ°ùdG  ácQÉÑªdG  ó©H   
 ≈°ù«Y  ø`̀H  óªM  ∂∏ªdG  á`̀dÓ`̀é`̀dG  ÖMÉ°U
 GOÉæà°SGh  ,ióØªdG  OÓÑdG  ∂∏e  áØ«∏N  ∫BG
 ¿hDƒ`̀°`̀û`̀∏`̀d  ≈``̀∏``̀YC’G  ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀ª`̀dG  …CGQ  ≈```̀ dEG
 á©HGôdG  ájOÉ«àY’G  ¬à°ù∏L  »a  á«eÓ°SE’G
 ```̀g1441  ¿ÉÑ©°T  26  ï`̀jQÉ`̀à`̀H  Ió≤©æªdG
 á≤aGƒªdÉH  Ω2020  π`̀jô`̀HCG  19  ≥`̀aGƒ`̀ª`̀dG

 øjôëÑdG  áμ∏ªªH  íJÉØdG  ™eÉL  íàa  ≈∏Y
 OóYh  Ö«£îdG  Qƒ°†ëH  á©ªédG  IÓ°üd
 á`̀Ñ`̀£`̀î`̀dG π`̀≤`̀æ`̀d ø`̀«`̀∏`̀°`̀ü`̀ª`̀dG ø``̀e Ohó``̀ë``̀e
 á«ª°SôdG  ΩÓ``̀YE’G  Iõ`̀¡`̀LCG  ôÑY  IÓ`̀°`̀ü`̀dGh
 Iô«©°T  QÉ``̀¡``̀XE’  á`̀Yƒ`̀ª`̀°`̀ù`̀ª`̀dGh  á`̀«`̀Fô`̀ª`̀dG
 Iõ¡LCG  øe  ø«©eÉ°ùdG  IOÉØà°SGh  á©ªédG
 »a AÉ``̀L É`̀e  ≥«Ñ£J Üƒ``̀Lh ™`̀e  ΩÓ```̀YE’G

 øe IQOÉ``̀°``̀ü``̀dG äÉ`̀ª`̀«`̀∏`̀©`̀à`̀dGh äGQGô```̀≤```̀dG
 á«°VÉ≤dG  áμ∏ªªdG  »a  á°üàîªdG  äÉ¡édG
 ¢UÉî°TCG  á°ùªN  øe  ôãcC’  ™ªéàdG  ô¶ëH
 ø`̀cÉ`̀eC’G  »`̀a  äÉeÉªμdG  ¢ùÑ∏H  º`̀¡`̀eGõ`̀dEGh
 äÉ©ªéàdGh  ájQÉéàdG  äÉ©ªéªdGh  áeÉ©dG
 ≈∏Y  ,øjôàe  øe  ôãcC’  …ó°ùédG  óYÉÑàdGh
 äÉ¡édG áHÉbQ âëJ ™eÉédG íàa ¿ƒμj ¿CG

 ∫ó©dG IQGRh äCGQ ó≤a ,á°üàîªdG á«ë°üdG
 ≥«Ñ£J  ±É``̀bhC’Gh  á«eÓ°SE’G  ¿hDƒ°ûdGh
 íàØd  IQƒ`̀cò`̀ª`̀dG  ¬£HGƒ°†H  …CGô```̀ dG  Gò``̀g
 ΩÉ«≤dGh íjhGôàdGh AÉ°û©dG IÓ°üd ™eÉédG
 √ò¡d  GQÉ`̀¡`̀XEG  ∑QÉ`̀Ñ`̀ª`̀dG  ¿É°†eQ  ô¡°T  »`̀a
 ø«ª∏°ùªdG  ´ƒªL  É¡ÑbôàJ  »àdG  Iô«©°ûdG

.É¡HQÉ¨eh ¢VQC’G ¥QÉ°ûe »a

:∫ó©dG IQGRh ..á«eÉ°S á«μ∏e ácQÉÑªH

¿É``°†eQ  ô``¡°T  »``a  ΩÉ``«≤dGh  í``jhGôàdGh  AÉ``°û©dG  IÓ``°U  á``eÉbEG
á``©ªédG IÓ``°U »``a á``©ÑàªdG §``HGƒ°†∏d É``≤ah í``JÉØdG ™``eÉL »``a

 …ôëJ  ≈``̀ dEG  ƒ`̀Yó`̀j  á`̀«`̀eÓ`̀°`̀SE’G  ¿hDƒ`̀°`̀û`̀∏`̀d  ≈`̀ ∏`̀ YC’G  ¢ù∏éªdG
AÉ``©``HQC’G  ó`̀ Z  AÉ`̀°`̀ù`̀e  ∑QÉ`̀ Ñ`̀ ª`̀ dG  ¿É`̀ °`̀†`̀eQ  ô¡°T  ∫Ó``̀g  á```̀jDhQ

 áaô¨dG ¢ù«FQ øe ôμ°T á«bôH ≈≤∏àj AGQRƒdG ¢ù«FQ

 áeƒμëdG ™e ÉªFGO ¿ƒμà``°S áaô¨dG :¢SÉf
√ƒª°S äÉ¡Lƒàd áªYGOh IófÉ°ùe ó«H Gój
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العدد
الرابط اإللكتروني

 »μ∏ªdG  ƒ`̀ª`̀°`̀ù`̀dG  Ö`̀MÉ`̀°`̀U  ó```̀cCG
 »dh áØ«∏N ∫BG óªM øH ¿Éª∏°S ô«eC’G
 ÖFÉædG  ≈`̀∏`̀YC’G  óFÉ≤dG  ÖFÉf  ó¡©dG
 ≈∏Y  AGQRƒ`̀dG  ¢ù∏ée  ¢ù«Fôd  ∫hC’G
 ¬H Ωƒ≤j ÉªH ôîØJ øjôëÑdG áμ∏ªe ¿CG
 á∏°UGƒàe  mOƒ¡L øe øjôëÑdG  ≥jôa
 ≈∏Y  ø`̀Wƒ`̀dG  áë∏°üe  É``̀ kehO  É¡àjÉZ
 ø`̀jó`̀°`̀ù`̀é`̀e ,Ió```̀©```̀°```̀UC’G ∞`̀∏`̀ à`̀î`̀e
 »a  á«fÉ°ùfE’G  º«≤dG  »fÉ©e  ´hQCG
 É`̀fhQƒ`̀c ¢`̀Shô`̀«`̀a á`̀¡`̀LGƒ`̀e á`̀MÉ`̀°`̀S
 º¡ØJÉμJ  ô`̀Ñ`̀Y  (19-COVID)
 º¡FÉ£©H  √ƒ`̀ª`̀°`̀SQ  É``eh  º`̀¡`̀fhÉ`̀©`̀Jh
 lπc  »©ªàéªdG  ºMÓàdG  Qƒ`̀°`̀U  ø`̀e
 øe  äÉjóëàdG  RhÉéàd  ¬©bƒe  ø`̀e
 øe áaÉch øWƒdG  áeÓ°S ßØM πLCG
 ,ø«ª«≤eh  ø«æWGƒe  øe  º¡æ°†àëj
 äÉ`̀MÉ`̀é`̀f π`̀ c ¿CÉ```̀H √ƒ`̀ª`̀°`̀S É`̀ kgƒ`̀æ`̀e
 äÉ©∏£àdGh  iDhô`̀dG  É¡°SÉ°SCG  øWƒdG
 ÖMÉ°U  Iô°†ëd  á«eÉ°ùdG  á«μ∏ªdG
 ∫BG  ≈°ù«Y  ø`̀H  óªM  ∂∏ªdG  ádÓédG

.ióØªdG OÓÑdG πgÉY áØ«∏N
 ó¡°ûJ øjôëÑdG ¿EG √ƒª°S ∫Ébh 

 øWƒdG  ÖM  øe  á∏«Ñf  G kQƒ°U  Ωƒ«dG
 ¿ƒ∏eÉ©dG  ÉgDhÉæHCG  ¬H  Ωƒ≤j  Ée  ôÑY
 Iô«Ñc mOƒ¡L øe »ë°üdG ´É£≤dG »a
 Oƒ¡L »``̀gh ,á`̀YÉ`̀°`̀ù`̀dG  QGó```̀e  ≈`̀∏`̀Y
 º¡ªYój  ,™«ªédG  πÑb  ø`̀e  IQó`̀≤`̀e
 øe  øjôëÑdG  AÉæHCG  áªjõY  πμH  É¡«a
 ìhôH ä’ÉéªdGh äÉYÉ£≤dG ∞∏àîe

 ºgÉfó¡Y Éªc óMGƒdG øjôëÑdG ≥jôa
.É kehO

 ¢ùeCG √ƒª°S IQÉjR iód ∂dP AÉL 
 ø«dhDƒ°ùªdG  QÉÑc  ø`̀e  Oó`̀Y  ¬≤aGôj
 á«fGó«ªdG  IõcôªdG  ájÉæ©dG  IóMƒd
 ,…ôμ°ù©dG  ≈Ø°ûà°ùªdG  »a  áæFÉμdGh
 »ë°üdG ƒfÉc π«∏N º«gGôHEG õcôeh

 õcGôe  óMCG  ƒgh  á«fÉª∏°ùdG  á≤£æªH
 ,ÉfhQƒc  ¢Shô«Ød  êÓ`̀©`̀dGh  ∫õ©dG
 IQGRƒ``̀H  á`̀eÉ`̀©`̀dG  áë°üdG  ôÑàîeh
 ≈∏Y  √ƒª°S  ¿CÉ`̀ª`̀WG  å«M  ,áë°üdG
 óë∏d ÉgPÉîJG ºJ »àdG äÉ«∏ª©dG ô«°S
 G kó«°ûe ,ÉfhQƒc ¢Shô«a QÉ°ûàfG øe
 á«Ñ£dG  QOGƒ```μ```dG  Oƒ`̀¡`̀é`̀H  √ƒ`̀ª`̀°`̀S

 º¡∏ªYh  …óëàdG  Gò`̀g  á¡LGƒe  »`̀a
 øe GƒægôH …òdG ÜhDhódG ¢ü∏îªdG
 º¡FÉ£Yh  º¡«fÉØJ  ióe  ≈∏Y  ¬dÓN

.øWƒdG Gòg πLCG øe ôªà°ùªdG
 áμ∏ªe  ¿CG  ≈``̀dEG  √ƒª°S  QÉ`̀ °`̀TCGh
 ábÉÑ°S  ∫Gõ```J  ’h  â`̀fÉ`̀c  ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG
 ,äGQOÉ`̀ Ñ`̀ª`̀ dGh è`̀eGô`̀Ñ`̀dG ™`̀°`̀Vh »`̀a

 á`̀eRÓ`̀dG  É¡JÉfÉμeEG  á`̀aÉ`̀c  ô«î°ùJh
 ,äÉjóëàdG  ∞∏àîe ™e »WÉ©àdG  »a
 Oƒ©j ¿CG  ¬`̀fCÉ`̀°`̀T  ø`̀e É`̀e  π`̀c  PÉ`̀î`̀JÉ`̀H
 ,øWGƒªdG  ídÉ°üd  ô«îdGh  ™ØædÉH
 Ée  ≈`̀dEG  Oó°üdG  Gòg  »a  √ƒª°S  Éàa’
 äGOGó©à°SG  ø`̀e  áμ∏ªªdG  ¬`̀H  âeÉb
 ,á«HÉ©«à°S’G É¡àbÉW áØYÉ°†ªd Iô«Ñc

 á«Ñ£dG  äÉeõ∏à°ùªdG  áaÉc  ô«aƒJh
 ,á«dÉY IAÉØμHh ô«jÉ©ªdG  ≈∏YCG  ≥ah
 á«ë°üdG  É¡JÉeóN  IOƒL  ÖfÉL  ≈dEG
 Ée  ,ø«ª«≤ªdGh  ø«æWGƒª∏d  áeó≤ªdG
 ÉLPƒªfCG  áμ∏ªªdG  π©L  »`̀a  º¡°SCG
 áë°U õjõ©J  »a  ¬H  iòàëj  G kõ«ªàe
 √ƒª°S  Gó``cDƒ``e  ,™`̀«`̀ª`̀é`̀dG  á`̀eÓ`̀°`̀Sh

 ºjó≤J  ø`̀Y  ≈fGƒàJ  ø`̀d  áμ∏ªªdG  ¿CG
 áaÉμd  á«ë°U  á`̀jÉ`̀YQ  ø`̀e  Ωõ`̀∏`̀j  É`̀e
 π«Ñ°S  »`̀a  ø«ª«≤ªdGh  ø«æWGƒªdG
 ,º¡àeÓ°Sh  º¡àë°U  ≈∏Y  ®ÉØëdG
 π«Ñ°S »`̀a G kó`̀¡`̀L ô`̀Nó`̀J ø`̀ d  É``¡``fCGh
 ájÉªMh  áëFÉédG  √ò`̀¡`̀d  …ó°üàdG

.™«ªédG áeÓ°Sh áë°U
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»ë°üdG ƒfÉc π«∏N º«gGôHEG õcôeh á«fGó«ªdG IõcôªdG ájÉæ©dG IóMh √ƒª°S IQÉjR ∫ÓN

á«eÉ``°ùdG á«μ∏ªdG iDhô``dG É¡``°SÉ°SCG øWƒdG äÉ``MÉéf :ó``¡©dG »``dh
ø```̀ Wƒ```̀ dG Ö`````̀M ø`````̀e á``̀ ∏``̀ «``̀ Ñ``̀ f GQƒ`````̀ °`````̀U Ωƒ`````̀«`````̀dG ó``̀ ¡``̀ °``̀ û``̀ J ø```̀ jô```̀ ë```̀ Ñ```̀ dG

 øH ≈`̀°`̀ù`̀«`̀Y ø``̀H í`̀dÉ`̀°`̀U OÉ``̀°``̀TCG
 ádÓL  QÉ°ûà°ùe  »`̀YÉ`̀æ`̀ª`̀dG  …ó`̀æ`̀g
 ÜÉÑ°ûdG  ¿hDƒ`̀ °`̀û`̀ d  ió`̀Ø`̀ª`̀dG  ∂`̀∏`̀ª`̀dG
 á`̀∏`̀ª`̀ë`̀dG ø`̀«`̀eÉ`̀°`̀†`̀ª`̀H á``̀°``̀VÉ``̀jô``̀dGh
 ï«°ûdG  ƒª°S  É¡≤∏WCG  »àdG  á«æWƒdG
 ádÓL πãªe áØ«∏N ∫BG óªM øH ô°UÉf
 ¿hDƒ°Th  á«fÉ°ùfE’G  ∫ÉªYCÓd  ∂∏ªdG
 »æWƒdG  ø``̀eC’G  QÉ°ûà°ùe  ÜÉÑ°ûdG
 á°ù°SDƒªdG  AÉ``æ``eCG  ¢ù∏ée  ¢`̀ù`̀«`̀FQ
 Éæ«a{  á«fÉ°ùfE’G  ∫É`̀ª`̀YCÓ`̀d  á«μ∏ªdG
 á«ªgCG ócDƒàd äAÉL É¡fEG ∫Ébh ,zô«N
 ∞°üdG  IóMhh  ó°VÉ©àdGh  ∞JÉμàdG
 ÉfhQƒc  áëFÉéd  …ó°üàdG  π`̀LCG  øe
 ≈dEG  á«eGôdG  á«æWƒdG  Oƒ¡édG  ºYOh
 á`̀jÉ`̀ª`̀Mh ¢`̀Shô`̀«`̀Ø`̀dG QÉ`̀°`̀û`̀à`̀fG ™`̀æ`̀e

.ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒªdG
 ≈`̀dEG  …ó`̀æ`̀g  ø`̀H  ídÉ°U QÉ`̀ °`̀TCGh
 ï«°ûdG ƒª°S É¡≤∏WCG »àdG á∏ªëdG ¿CG
 ≥aGƒàJ  áØ«∏N  ∫BG  óªM  ø`̀H  ô°UÉf
 á«eÉ°ùdG  á«μ∏ªdG  äÉ¡«LƒàdG  ™`̀e
 ∂∏ªdG  á`̀dÓ`̀é`̀dG  Ö`̀MÉ`̀°`̀U  Iô`̀°`̀†`̀ë`̀d
 πgÉY  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  ø`̀H  ó`̀ª`̀M
 ácGô°ûdG  ≥«≤ëJ  »a  ióØªdG  OÓÑdG
 áaÉ°VE’ÉH  ÉfhQƒc  áëFÉéd  …ó°üà∏d
 áeƒμëdG  ¬H  Ωƒ≤J  …ò`̀dG  ºYódG  ≈dG
 »μ∏ªdG  ƒ`̀ª`̀°`̀ù`̀dG  Ö`̀MÉ`̀°`̀U  á`̀°`̀SÉ`̀Fô`̀H
 áØ«∏N  ∫BG  ¿Éª∏°S  øH  áØ«∏N  ô«eC’G
 á«æWƒdG  Oƒ¡édGh  ,AGQRƒ`̀dG  ¢ù«FQ
 »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ÉgOƒ≤j »àdG
 »dh áØ«∏N ∫BG óªM øH ¿Éª∏°S ô«eC’G
 ÖFÉædG  ≈`̀∏`̀YC’G  óFÉ≤dG  ÖFÉf  ó¡©dG
 øe  AGQRƒ``̀dG  ¢ù∏ée  ¢ù«Fôd  ∫hC’G

 Gòg QÉ°ûàfG øe áμ∏ªªdG ájÉªM πLCG
 ∞∏àîe  ºYO  ≈dG  áaÉ°VEG  ¢Shô«ØdG

.áμ∏ªªdG »a äÉYÉ£≤dG
 á«≤H  …óæg  øH  ídÉ°U  ÖdÉWh
 »a äÉcô°ûdGh äÉ°ù°SDƒªdGh OGôa’G
 á«≤ÑH  AGóàb’Gh  IQOÉÑªdÉH  áμ∏ªªdG
 á∏ªëdG  √ò`̀¡`̀d  ´ô`̀Ñ`̀à`̀dGh  äÉ`̀cô`̀°`̀û`̀dG
 äÉcô°ûdG ™«ªL ¿CG á°UÉNh á«æWƒdG
 øe á°SÉ°ùëdG IôàØdG √òg »a áÑdÉ£e
 ±ƒbƒdÉH  ºdÉ©dGh  øjôëÑdG  ïjQÉJ
 §«°ùH AõL OQh øjôëÑdG ÖfÉL ≈dG

.É¡d π«ªédG øe
 …ó`̀æ`̀g ø``̀H í`̀dÉ`̀°`̀U Ö`̀dÉ`̀W É`̀ª`̀c
 QÉéàdGh  á«æjôëÑdG  äÉ«°üî°ûdG
 áª¡ªdG  á∏ªëdG  √ò`̀g  »a  IQOÉÑªdÉH
 πX »```a â`̀ª`̀ °`̀ü`̀ dG ΩGõ```̀à```̀dG Ωó````̀Yh
 É¡H  ô`̀ª`̀J  »`̀à`̀dG  áÑ©°üdG  ±hô``̀¶``̀dG

.áμ∏ªªdG
 ƒª°S  ¿CG  …ó`̀æ`̀g  ø`̀H  ±É``̀°``̀VCGh
 áØ«∏N  ∫BG  óªM  ø`̀H  ô°UÉf  ï«°ûdG
 ócCG  á«æWƒdG  á∏ªëdG  √ò`̀g  ¬bÓWEÉH
 ø«H  á«©ªàéªdG  á`̀cGô`̀°`̀û`̀dG  á`̀«`̀ª`̀gCG
 øe äÉcô°ûdGh äÉ°ù°SDƒªdGh OGôa’G
 ájÉªM  »a  á∏eÉμdG  ácQÉ°ûªdG  π`̀LCG
 ºYOh  ÉfhQƒc  áëFÉL  øe  øjôëÑdG
 ∞∏àîe  á«ªæàd  á«æWƒdG  Oƒ`̀¡`̀é`̀dG
 QGôªà°SGh  áμ∏ªªdG  »`̀a  äÉYÉ£≤dG
 ¿É``̀cQG  ∞∏àîªH  AÉ``̀≤``̀ JQ’G  á«∏ªY

.áØ∏àîªdG É¡JÉYÉ£bh øjôëÑdG
 √ò`̀g á`̀«`̀ª`̀gCG …ó`̀æ`̀g ø``H ó```̀ cCGh
 »a  πªëJ  »àdG  á«æWƒdG  IQOÉÑªdG
 á∏«ÑædG  ±Gó`̀gC’G  øe  ójó©dG  É¡JÉ«W

 CGóÑªd  É≤«KƒJ  ÉgQÉÑàYÉH  Iô«îdGh
 OGô```̀aCG  ø`̀«`̀H  á«©ªàéªdG  á`̀cGô`̀°`̀û`̀dG
 ±hô`̀©`̀ª`̀dG ,»`̀æ`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG ™`̀ª`̀à`̀é`̀ª`̀dG
 º`̀jó`̀≤`̀Jh ô`̀«`̀î`̀ dG π`̀ª`̀©`̀d ¬`̀≤`̀HÉ`̀°`̀ù`̀à`̀H
 áaÉ°VE’ÉH  ¬àμ∏ªe  ídÉ°üd  AÉ£©dG
 ≥jôØdG  ìhôH  πª©dGh  ∞JÉμàdG  ≈dG
 ™«ªL  øe  øjôëÑdG  ájÉªëd  óMGƒdG

.ÉfhQƒc ¢Shô«a á°UÉNh QÉ£N’G
 ≥HÉ°ùàH  …ó``æ``g  ø``̀H  OÉ```̀°```̀TCGh
 äÉcô°ûdGh  äÉ°ù°SDƒªdGh  OGô``̀ a’G
 ô«N  Éæ«a  á∏ªëd  ´ô`̀Ñ`̀à`̀dG  π``̀LCG  ø`̀e
 OGô``̀ a’G  ™«ªL  ¿CG  ≈`̀∏`̀Y  ∫ó``̀J  »`̀à`̀dG
 ¿ƒ∏ªëj  äÉcô°ûdGh  äÉ°ù°SDƒªdGh
 π`̀LCG  ø`̀e  AÉ`̀£`̀©`̀dGh  ô«îdG  ôYÉ°ûe
 π«μ°ûJ  ≈``̀ dG  ¿ƒ`̀©`̀°`̀ù`̀jh  ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG
 QÉ``£``N’G ™`̀«`̀ª`̀L ΩÉ````̀eCG ™`̀«`̀æ`̀e ó`̀°`̀S
 »dÉ¨dG  ∫ò`̀Hh  áμ∏ªªdÉH  ¥óëJ  »àdG

.øjôëÑdG á©aQ π«Ñ°S »a ¢ù«ØædGh

 Éæ«a{ IQOÉÑªH ó«°ûj ÜÉÑ°ûdG ¿hDƒ°ûd ∂∏ªdG QÉ°ûà°ùe
IQOÉÑªdÉH äÉ``°ù°SDƒªdGh OGôaC’G ÖdÉ£jh zô``«N

.…óæg øH ídÉ°U |

 ºYóH áë°üdG IôjRh ídÉ°üdG ó«©°S âæH á≤FÉa äOÉ°TCG
 óªM  øH  ¿Éª∏°S  ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  ™«é°ûJh
 ∫hC’G  ÖFÉædG  ≈`̀∏`̀YC’G  óFÉ≤dG  ÖFÉf  ó¡©dG  »`̀dh  áØ«∏N  ∫BG
 ºgOƒ¡Lh á«Ñ£dG QOGƒμdG ºbÉ£d ,AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«Fôd
 áàØ∏dG  áæªãe  ,É`̀fhQƒ`̀c  ¢Shô«Ød  …ó°üàdG  »a  á°ü∏îªdG
 á«Ñ£dG  QOGƒμdG  IQÉjõH  ¢ùeCG  √ƒª°S É¡H  ΩÉb  »àdG  áªjôμdG
 π«∏N  º«gGôHEG  õcôe  øe  πμd  πª©dG  ™bGƒe  »a  á«ë°üdGh
 ∫õ©dG  õcGôe  óMCG  ƒgh  á«fÉª∏°ùdG  á≤£æªH  »ë°üdG  ƒfÉc
 IQGRƒH áeÉ©dG áë°üdG ôÑàîeh ,ÉfhQƒc ¢Shô«Ød êÓ©dGh
 áæFÉμdGh  á«fGó«ªdG  IõcôªdG  ájÉæ©dG  Ió``̀Mhh  ,áë°üdG
 â°ù«d  IQOÉÑªdG  √òg  ¿CG  IócDƒe  ,…ôμ°ù©dG  ≈Ø°ûà°ùªdÉH
 ≈∏Y »ë°üdG ´É£≤dG OƒY Ée ÉªFGO …òdG √ƒª°S ≈∏Y áÑjôZ

.ôjƒ£àdGh ºYódG ä’Éée »a IóFGôdG ¬JGQOÉÑe
 É¡°ùØf  øY  ádÉ°UC’ÉH  zídÉ°üdG{  IôjRƒdG  âHôYCG  Éªc
 á«ë°üdGh á«Ñ£dG ÉgQOGƒch áë°üdG IQGRh »Ñ°ùàæe øYh

 ó¡©dG »dh »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°üd ôjó≤àdGh ôμ°ûdG ≠dÉH øY
 AGQRƒdG  ¢ù∏ée  ¢ù«Fôd  ∫hC’G  ÖFÉædG  ≈∏YC’G  óFÉ≤dG  ÖFÉf
 √ƒª°S  ™«é°ûJ  ≈∏Y  ∫ó`̀J  »`̀à`̀dGh  áÑ«£dG  ¬`̀JGQOÉ`̀Ñ`̀e  ≈∏Y
 âfÉc ó≤∏a ,≈dhC’G ±ƒØ°üdG »a á∏eÉ©dG QOGƒμ∏d π°UGƒàªdG
 QOGƒμ∏d  áªYGódGh á«©«é°ûàdGh á«¡«LƒàdG  √ƒª°S äÉª∏μd
 ióe ¢ùμ©Jh ,º¡°SƒØf  »a ôKC’G  º«¶Y á«ë°üdGh á«Ñ£dG
 ¢Shô«Ød  …ó°üà∏d  ádhòÑªdG  Oƒ¡é∏d  ¬JÉYGôeh  √ôjó≤J
 äGƒ£îdG  √ò`̀g  πãe  ¿CG  ≈`̀dEG  áàa’  ,z19  ó«aƒc{  ÉfhQƒc
 πYÉah ô«Ñc mπμ°ûHh »HÉéjEG  ôKCG  ∂°T  ÓH É¡d  ¿ƒμj  ±ƒ°S
 ≥∏£ªdG ºYódG º¡d âàÑKCG  PEG  ,AÉ£©dG á∏°UGƒeh QGôªà°SÓd
 QOGƒμdG ¬eó≤J Ée ¿CGh ,±hô¶dG ™«ªL »a º¡H ΩÉªàg’Gh
 á¡LGƒe  »a  áægGôdG  ±hô¶dG  πX  »a  á«ë°üdGh  á«Ñ£dG
 ™«ªédG  ≈∏Y  ºàëàj  »æWh  Ö`̀LGh  ƒ¡d  ÉfhQƒc  ¢Shô«a
 áeÓ°Sh áë°U ≈∏Y á¶aÉëª∏d ¢UÓNEGh áfÉeCG πμH ¬ªjó≤J

.ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒªdG

 »`̀ dh IQÉ`````jR É`̀ «`̀ dÉ`̀ Y ø`̀ª`̀ã`̀ f :á`̀ ë`̀ °`̀ ü`̀ dG Iô`````jRh
≈``̀ dhC’G ±ƒ`̀Ø`̀°`̀ü`̀dG »`̀ a á`̀∏`̀eÉ`̀©`̀dG QOGƒ`̀μ`̀ ∏`̀ d ó`̀¡`̀©`̀dG

 øH »∏Y ΩÓ``̀YE’G ¿hDƒ`̀°`̀T ô`̀jRh OÉ`̀°`̀TCG
 »àdG  Iô«ÑμdG  Oƒ¡édÉH  »ë«eôdG  óªëe
 ∞∏àîe  »`̀a  á`̀«`̀eÓ`̀YE’G  QOGƒ``̀μ``̀dG  É¡dòÑJ
 øe ¬`̀eó`̀≤`̀J É``̀eh ,á`̀«`̀æ`̀Wƒ`̀dG äÉ`̀°`̀ù`̀°`̀SDƒ`̀ª`̀dG
 π«Ñ°S »a á«æWƒdG ÉjÉ°†≤∏d π«∏ëJh á©HÉàe
 äÉÑ°ùàμªdG  RGô``̀HEGh  ™ªàéªdG  »`̀Yh  ™`̀aQ
 ÉjÉ°†b  ø`̀Y  ´É`̀aó`̀dGh  ,áaô°ûªdG  á«æWƒdG

.πaÉëªdG ∞∏àîe »a áeC’G
 ô`̀jó`̀≤`̀Jh ô`̀μ`̀°`̀T á`̀dÉ`̀°`̀SQ »``a ∂``̀ dP AÉ``̀L
 ,øjôëÑdG  áμ∏ªe  »`̀a  á`̀«`̀eÓ`̀YE’G  QOGƒμ∏d
 ,»Hô©dG  ΩÓ`̀YE’G  Ωƒ«H  ∫ÉØàM’G  áÑ°SÉæªH
 øe ø`̀jô`̀°`̀û`̀©`̀dGh …OÉ`̀ë`̀ dG ±OÉ`̀°`̀ü`̀j …ò``̀dG
 ¢ù∏ée  √ÉæÑJ  …ò`̀dGh  ,ΩÉ`̀Y  πc  øe  πjôHCG
 ájOÉ©dG  IQhó`̀dG  »a  Üô©dG  ΩÓ`̀YE’G  AGQRh

.2015 ΩÉY ø«©HQC’Gh á°SOÉ°ùdG
 áÑ°SÉæªdG  √ò`̀g  »`̀a  »ë«eôdG  √ƒ``̀fh
 áμ∏ªe  »`̀a  á`̀«`̀eÓ`̀YE’G  QOGƒ`̀μ`̀ dG  ¬dòÑJ  ÉªH
 »°ûØJ  π``X  »``a  kÉ`̀°`̀Uƒ`̀°`̀ü`̀Nh ,ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG
 ó«aƒc) óéà°ùªdG  ÉfhQƒc ¢Shô«a áëFÉL
 IófÉ°ùeh  º`̀YO  øe  ¬eó≤J  É`̀eh  ,(19  –
 ÖfÉL ≈dEG  ,≈dhC’G  ±ƒØ°üdG  »a ø«∏eÉ©∏d
 ≈dEG  á«YÉ°ùdG  á«æWƒdG  á«eÓYE’G  É¡àdÉ°SQ

.á«ë°üdG ¬àaÉ≤K ™aQh ™ªàéªdG á«YƒJ

 øY ΩÓ````̀YE’G ¿hDƒ``̀°``̀T ô```̀jRh Üô````̀YCGh
 Iô``°``SC’G ¬``H ≈`̀¶`̀ë`̀J É`̀ª`̀d ≠`̀ dÉ`̀Ñ`̀dG √ô`̀jó`̀≤`̀J
 øjôëÑdG  áμ∏ªe  »a  á«eÓYE’Gh  á«Øë°üdG
 Iô°†M ¿ó``̀d ø`̀e Ohó`̀ë`̀e Ó``̀dG º`̀Yó`̀dG ø`̀e
 ∫BG  ≈°ù«Y  øH  óªM  ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U
 ó°ùéj …òdGh ,ióØªdG OÓÑdG πgÉY áØ«∏N

 πª©dG  á«ªgCG  ≈∏Y  ¬àdÓL  ó«cCÉàH  kÉ`̀ª`̀FGO
 äÉÑ≤©dG πc π«dòJ ≈∏Y ¢UôëdGh »eÓYE’G
 »æWƒdG  º¡ÑLGƒH  ΩÉ«≤∏d  ø««eÓYE’G  ΩÉeCG

.¬Lh ô«N ≈∏Y
 QÉ«àNG  ¿CG  »ë«eôdG  ôjRƒdG  ó`̀cCG  Éªc
 IQhó∏d  ÉYƒ°Vƒe  á«Hô©dG  AÉÑfC’G  ä’Éch

 ÉaGôàYG  »JCÉj  ,á«dÉØàM’G  √ò¡d  á°ùeÉîdG
 äÉ°ù°SDƒªdG  √ò`̀g  ¬`̀H  Ωƒ`̀≤`̀J  Éªd  Gô`̀jó`̀≤`̀Jh
 ábódG  …ôëJh  QÉ`̀Ñ`̀NC’G  ô°ûf  »a  Ió`̀FGô`̀dG
 ø«H  »```Yƒ```dG  ô``°``û``fh  ,á``̀«``̀Yƒ``̀°``̀Vƒ``̀ª``̀dGh
 áMÉJEG  »`̀a  º¡°ùj  É`̀e  ,Üô`̀©`̀dG  ø«æWGƒªdG
 áØ∏àîªdG  äGQƒ£àdG  áÑcGƒªd  ¬d  á°UôØdG

.ºdÉ©dGh »Hô©dG øWƒdG »a
 ΩÓ``````YE’G ¿hDƒ````̀°````̀T ô``````jRh OÉ````̀ °````̀ TCGh
 ¬`̀«`̀dEG π`̀ °`̀Uh …ò```̀ dG ™`̀«`̀aô`̀ dG iƒ`̀à`̀°`̀ù`̀ª`̀dÉ`̀H
 á«aGôàMGh  á«æ¡e  øe  »æjôëÑdG  ΩÓ`̀YE’G
 …QÉ°†ëdG ¬LƒdG RGôHEG »a âª¡°SCG ,á«dÉY
 á«Hô©dG  π`̀aÉ`̀ë`̀ª`̀dG  ∞∏àîe  »`̀a  áμ∏ªª∏d
 ,áaôàëe  QOGƒc  øe  ¬μ∏àªj  ÉªH  ,á«dhódGh
 áãjóM  ø«fGƒbh  äÉ©jô°ûJ  øe  ôaGƒJ  Éeh
 ájôM  ¢ùjôμJ  »`̀a  ∫É`̀©`̀a  πμ°ûH  âª¡°SCG
 ∂∏ªdG  ádÓL IOÉ«b πX »a ,áª∏μdGh …CGôdG
 ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  IófÉ°ùeh  º`̀YOh  ióØªdG
 áØ«∏N ∫BG  ¿Éª∏°S  øH  áØ«∏N ô«eC’G  »μ∏ªdG
 »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°Uh  ,AGQRƒ`̀dG  ¢ù«FQ
 ó¡©dG »dh áØ«∏N ∫BG óªM øH ¿Éª∏°S ô«eC’G
 ¢ù«Fôd  ∫hC’G  ÖFÉædG  ≈∏YC’G  óFÉ≤dG  ÖFÉf

.AGQRƒdG ¢ù∏ée

 ô`̀î`̀Ø`̀fh õ`̀ à`̀ ©`̀ f :»``̀ë``̀«``̀eô``̀dG ..»``̀ Hô``̀ ©``̀ dG ΩÓ``````̀ YE’G Ωƒ```̀ j á`̀ Ñ`̀ °`̀ SÉ`̀ æ`̀ª`̀ H
»`̀ æ`̀ jô`̀ ë`̀ Ñ`̀ dG ΩÓ``````````̀ YE’Gh á``aÉ``ë``°``ü``∏``d á``̀ «``̀ æ``̀ Wƒ``̀ dG ∞```bGƒ```ª```dÉ```H

.ΩÓYE’G ôjRh |

 ICGô`̀ª`̀∏`̀d  ≈``̀∏``̀YC’G  ¢ù∏éªdG  CGó```̀H
 øY  z»ª«∏©àdG  ºYódG{  äÉeóN  ºjó≤J
 á«ë°üdG  QOGƒ`̀μ`̀ dG  ô`̀°`̀SCG  AÉ`̀æ`̀HC’  ó©H
 ±ƒ`̀Ø`̀°`̀ü`̀dG »``̀a á`̀∏`̀ eÉ`̀©`̀ dG á`̀«`̀ Ñ`̀£`̀ dGh
 ÉfhQƒc ¢Shô«a á¡LGƒe »a á«eÉeC’G
 »a ∂```̀dPh ,ó`̀é`̀à`̀°`̀ù`̀ª`̀dG z19ó``̀«``̀aƒ``̀c{
 áeÓ°S πLC’ ..ø«ØJÉμàe{ á∏ªM QÉWEG
 ¢ù∏éªdG  É`̀¡`̀≤`̀∏`̀WCG  »`̀à`̀dG  zø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG
 ƒª°ùdG  áÑMÉ°U  äÉ¡«Lƒàd  Gò«ØæJ
 º«gGôHEG  âæH  áμ«Ñ°S  Iô«eC’G  »μ∏ªdG
 ,ióØªdG OÓÑdG πgÉY áæjôb ,áØ«∏N ∫BG
 ºYód ,ICGôª∏d ≈∏YC’G ¢ù∏éªdG á°ù«FQ
 ó°UQh  á«æjôëÑdG  Iô`̀°`̀SC’Gh  ICGô`̀ª`̀dG
 É¡Jô°SCGh ICGôª∏d áFQÉ£dG äÉLÉ«àM’G
 ¿hÉ`̀©`̀à`̀dÉ`̀H É`̀gô`̀«`̀aƒ`̀J ≈`̀∏`̀Y π`̀ª`̀©`̀dGh
 ≥«≤ëJ ≈``̀dEG  k’ƒ`̀°`̀Uh ,AÉ`̀cô`̀°`̀û`̀dG  ™`̀e
 »`̀YÉ`̀ª`̀à`̀L’Gh  »°ùØædG  QGô`̀≤`̀à`̀°`̀S’G
 áaÉ≤ãdG  ≥∏Nh  Iô°SC’G  OGô`̀aCG  ™«ªéd
 π°†aCG  RGô``̀HEGh  á«YGƒdG  á«©ªàéªdG

.ÖfÉédG Gòg »a äÉ°SQÉªªdG

 ICGôª∏d ≈∏YC’G ¢ù∏éªdG πªY óbh
 ø«jƒHôàdG  áHÉ≤f  ™e  ≥«°ùæàdG  ≈∏Y
 IòJÉ°SC’G  øe  OóY  ô«aƒàd  á«æjôëÑdG
 ≈dEG  áaÉ°VEG  äÉª∏©ªdGh  ø«ª∏©ªdGh
 á«æWƒdG  á°üæªdG  »Yƒ£àe  øe  OóY
 Gò`̀g º`̀jó`̀≤`̀J ±ó`̀¡`̀H ∂```̀dPh ,´ƒ`̀£`̀à`̀∏`̀d
 ≈°übCÉH  ó`̀©`̀H  ø`̀Y  »ª«∏©àdG  º`̀Yó`̀ dG
 ≥«°ùæàdG  iôL  Éªc  .ΩGõàdGh  á«∏YÉa
 äGAGô`̀LEG  π«©Øàd  Qƒ`̀eC’G  AÉ«dhCG  ™e
 ó`̀jó`̀ë`̀J ∫Ó````N ø```e ΩRÓ``````dG º```Yó```dG
 áÑ∏£∏d  á`̀«`̀ª`̀«`̀∏`̀©`̀à`̀dG  äÉ``̀LÉ``̀«``̀à``̀M’G
 áHÉ≤f  ™`̀e  QhÉ°ûàdGh ,äÉÑdÉ£dGh
 ò«ØæàdG  π«°UÉØJ  ∫ƒ`̀M  ø«jƒHôàdG
 áLÉM  Ö°ùëH  ø«ª∏©ªdG  ™`̀ jRƒ`̀ Jh
 øY ´ÉªàLG  ó≤Y ≈dEG  áaÉ°VEG  ,ÖdÉ£dG
 ø«Yƒ£àªdG øe áYƒªée ∞jô©àd ó©H

.º¡H •ƒæªdG QhódG ¿CÉ°ûH
 ∫ÓN  ø`̀e  ¢ù∏éªdG  ±ó¡à°ùjh
 »a  äÉ`̀Ñ`̀dÉ`̀£`̀dGh  áÑ∏£dG  º`̀Yó`̀dG  Gò``̀g
 πª©jh  ,á«°SGQódG  πMGôªdG  ∞∏àîe

 á`̀∏`̀Mô`̀ª`̀dG √ò```̀g »``̀a º`̀¡`̀Ø`̀jô`̀©`̀J ≈`̀∏`̀Y
 á°üæªdG  ΩGóîà°SG  á«Ø«μH  IôμÑªdG
 AÉ«dhCG  á©HÉàe  á«Ø«ch  ,á«fhôàμdE’G
 ΩÉ¶f  ≈∏Y  ºgAÉæHCG  ¢ùjQóàd  Qƒ`̀eC’G
 á`̀£`̀°`̀û`̀fC’G π```̀Mh ó`̀©`̀H ø``̀Y º`̀«`̀∏`̀©`̀à`̀dG
 ≈dEG  ’ƒ°Uh  ,á«°SQóªdG  äÉ≤«Ñ£àdGh

.á«eƒ«dG ¢ShQódG á©HÉàe á∏Môe
 »ª«∏©àdG  º``̀Yó``̀dG  Gò``̀g  π`̀ã`̀ª`̀jh
 É¡æª°†àJ  ä’É`̀é`̀e  ™``̀HQCG  ø`̀e  Gó``̀MGh
 áeÓ°S  π```̀LC’  ..ø`̀«`̀Ø`̀JÉ`̀μ`̀à`̀e{  á`̀∏`̀ª`̀M
 ä’ÉéªdG  πª°ûJ  å«M  ,zø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG
 z…ô`̀ °`̀ SC’G º`̀Yó`̀ dG{ iô```̀NC’G á`̀KÓ`̀ã`̀dG
 äGó`̀YÉ`̀°`̀ù`̀ª`̀dG º`̀jó`̀≤`̀ J »``̀a π`̀ã`̀ª`̀à`̀ª`̀dG
 OÉ```°```TQE’G{h ,á``FQÉ``£``dG äÉ``eó``î``dGh
 á`̀jô`̀°`̀SC’G äGQÉ`̀°`̀û`̀à`̀°`̀S’Gh »`̀eó`̀î`̀dG
 º``̀Yó``̀dG{h ,zá``̀jQƒ``̀Ø``̀dG á`̀«`̀fƒ`̀fÉ`̀≤`̀ dGh
 øe  IOÉØà°S’G  ¿Éª°†d  z…OÉ°üàb’G
 áMhô£ªdG IOó©àªdG á«dÉªdG ô«HGóàdG
 •É°ûf  QGô`̀ª`̀à`̀°`̀S’ á``̀dhó``̀dG  π`̀Ñ`̀b  ø`̀e

.πª©dG ¥ƒ°S »a …QÉéàdG ICGôªdG

á«Ñ£dGh á«ë°üdG QOGƒμdG ô°SC’ z»ª«∏©àdG ºYódG{ ºjó≤J CGóÑj zICGôª∏d ≈∏YC’G{
z øjôëÑdG áeÓ°S πLC’ ..ø«ØJÉμàe{ á∏ªM QÉWEG »a
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 ..¥ôëªdG á¶aÉëe
Iõ«ªàe ™jQÉ°ûeh äGQOÉÑe

ó«ªëŸG ó«ª malmahmeed7@gmail.com

:ô£°ùdG ∫hCG
 ∫AÉ°ùàJ ¢SÉædGh ,äÓëªdG íàa Iôàa »¡àæJ ΩOÉ≤dG ¢ù«ªîdG AÉ°ùe
 áLÉëdG  ÖfÉéH  ,É¡©e  ¿É°†eQ  ô¡°T  øeGõJh  á∏Ñ≤ªdG  IôàØdG  øY  Ωƒ«dG
 áÄ«¡Jh  á«YƒJ  •ô°ûH  ,ábÓëdG  äÓëeh  äÉfƒdÉ°üdG  íàa  ≈dEG  á°SÉªdG
 äGOÉ`̀°`̀TQE’Gh  äGAGô`̀LE’É`̀H  ΩGõàd’Gh  (ábÓëdG  äÓëeh  äÉfƒdÉ°üdG)

 .á«ë°üdG

:§≤a º∏©∏d
 πª©dG RÉéfEGh AGOCG »æ©j ..ó©H øY πª©dGh ∫õæªdG øe πª©dG ΩÉ¶f
 á°ù°SDƒªdG ≈æÑe ô«Z ôNBG ¿Éμe »a äÉÑLGƒdGh äÉ«dhDƒ°ùªdGh ΩÉ¡ªdGh
 ∫õæªdG  øe  πª©dG  ¿CG  Qƒ°üàj  ¢†©ÑdG  ¿C’  ..áÄ«¡dG  hCG  IQGRƒ``̀ dG  hCG
 ¥Gƒ°SC’Gh  äÉ©ªéªdG  ≈`̀dEG  êhôîdG  ¿ÉμeE’ÉHh  ,zIó«©°S  IRÉ`̀LEG{  ƒg
 äÉ£≤dh Qƒ°üdG òNCGh ,á«ª°SôdG πª©dG äÉYÉ°S ∫ÓN (á∏LÉªdG) AGô°Th

 !!..(äÉ°T ÜÉæ°ùdGh ΩGô¨à°ùf’G) ÜÉ°ùM ≈∏Y Égô°ûfh (»Ø∏«°ùdG)

:Iõ«ªàe ™jQÉ°ûeh äGQOÉÑe ..¥ôëªdG á¶aÉëe
 ∫òÑJ (á«HƒæédG ,á«dÉª°ûdG ,¥ôëªdG ,áª°UÉ©dG) ™HQC’G äÉ¶aÉëªdG
 ôjƒ£Jh ™jƒæJ »a ó¡àéJh ,IójóY äGAGôLEÉH Ωƒ≤Jh ,ádhDƒ°ùe GOƒ¡L
 ±Gó`̀gCGh  äÉMƒªW  É¡jódh  ,á«©ªàéªdG  äÉeóîdGh  π°UGƒàdG  πFÉ°Sh
 πLDƒe  É¡°†©Hh  ,≥«≤ëàdG  QƒW  »a  É¡°†©Hh  ,≥≤ëJ  É¡°†©H  ,Iô«ãc

.ÜÉÑ°SC’
 ƒg  äÉ¶aÉëªdG  π`̀c  ió`̀d  á«ªgCG  ô`̀ã`̀cC’Gh  ô`̀Ñ`̀cC’G  …óëàdG  É`̀ª`̀HQ
 ÉgQhOh ,á¶aÉëªdG  áfÉμeh IQƒ°Uh ,¢SÉædG  óæY »©ªàéªdG  Qƒ°†ëdG
 ihÉμ°ûdG ™e ÜhÉéàdGh ,äÉ¶MÓªdGh äÓμ°ûªdG áédÉ©e »a É¡à«∏YÉah
 âæμªJ  ôeC’G  Gògh  ,á¶aÉëe  πc  »a  É¡JGQGôb  Iƒb  ÖfÉéH  ,äÉÑ∏£dGh

.RQÉH πμ°ûH ¬≤«≤ëJ øe äÉ¶aÉëªdG
 ≈°ù«Y  øH  ¿Éª∏°S  π°VÉØdG  ßaÉëªdG  á°SÉFôH  ¥ôëªdG  á¶aÉëe
 èeGôHh  §£Nh  ,Iõ«ªàe  á«©ªàée  áHôéJ  É¡jód  ,»YÉæªdG  …óæg  øH
 ø«H êõªJ É¡fC’ ,IOÉ°TE’Gh ºYódG ≥ëà°ùJ äGQOÉÑeh ™jQÉ°ûeh ,á∏°UGƒàe
 ,á¶aÉëªdG »a áMÉàªdG OQGƒª∏d π°†aC’G QÉªãà°S’G ™e øjôëÑdG ábGôY
 ≈∏Y á¶aÉëªdGh ,á«æWƒdG áMÉ«°ùdGh ,»æWƒdG OÉ°üàb’G ºYO πLCG  øe
 á«æeC’Gh  á«©ªàéªdG  äGQOÉÑªdG  øe  ójó©dG  ÖfÉéH  ,AÉæHC’Gh  ÜÉÑ°ûdG

.áYƒæàªdG á«YÉªàL’G äÉeóîdG øY Ó°†a ,Égô«Zh
 ,πMGƒ°ùdG QÉªãà°SG »a õ«ªàe ´hô°ûe ∑Éæg ¥ôëªdG á¶aÉëe »a
 Qƒ°üJ ∑Éægh ,øjô°ùédG ø«H á©bGƒdG á≤£æªdGh ájÉ°ùdG πMÉ°S á°UÉNh
 ¿hóLGƒàj  øjòdG  §≤a  ø««∏ëª∏d  ¢ù«d  ,ìÉ«°ù∏d  ÜòL  ≥WÉæe  É¡∏©éd
 πª©J  á«MÉ«°S  äÉ©éàæe  É¡∏©éd  øμdh  ,äGRÉ`̀LE’Gh  π£©dG  ΩÉjCG  ∫ÓN
 áμ∏ªe  ≈`̀ dEG  ΩOÉ`̀≤`̀dG  íFÉ°ùdG  ø«Y  É¡«∏Y  ™≤J  »àdG  »`̀gh  ,ΩÉ`̀©`̀dG  ∫Gƒ`̀W
 âæμªJ  óbh  ,»dhódG  øjôëÑdG  QÉ£e  Üôb  IôFÉ£dG  »a  ƒgh  øjôëÑdG
 ™jQÉ°ûªdG øe ójó©dG AÉ°ûfEG øe IôbƒªdG áeƒμëdG øe ºYóHh á¶aÉëªdG

.óªM ï«°ûdG ô°ùL óæY …ôëÑdG πMÉ°ùdG ≈∏Y
 ó©H QƒædG iôj ¿CG πeCÉfh ,¥ôëªdG á¶aÉëe ¬d ó©à°ùJ ôNBG ´hô°ûe
 á«Ø«°üdG á∏£©dG QÉªãà°SG ƒgh ,ÉfhQƒc áëFÉL π«MQh áª¨dG ±É°ûμfG
 π≤°üJh ,ÖgGƒªdG ≈YôJ ,ájó«∏≤J ô«Z á£°ûfCGh èeGôÑH äÉæÑdGh AÉæHCÓd
 ¢Sô¨Jh  ,πª©dG  ¥ƒ°ùd  ÜÉÑ°ûdG  πgDƒJh  ,äÉ«fÉμeE’G  »ªæJh  ,äGQó≤dG
 ø∏©à°S  …òdG  ´hô°ûªdG  ƒgh  ,øWƒdG  ≈dEG  AÉªàf’Gh  A’ƒdG  ìhQ  º¡«a

.ºFÓªdGh Ö°SÉæªdG ¬àbh »a ¬∏«°UÉØJ øY á¶aÉëªdG
 π°VÉØdG É¡¶aÉëeh ¥ôëªdG á¶aÉëªd ôjó≤àdGh ôμ°ûdGh á«ëàdG πc
 áaÉμd  ∫ƒ°Uƒeh ÖLGh ôμ°ûdGh ,»YÉæªdG  …óæg øH ≈°ù«Y øH ¿Éª∏°S

.¥ôëªdG á¶aÉëe ≥jôa AÉ°†YCG

 :áÑLGh á¶MÓe 
 äÉ£∏°ù∏d  º¡FÉYóà°SG  ºK  ,»dõæªdG  ôéë∏d  ø«ØdÉîªdG  OGóYEG  π«∏≤àd
 º¡d ájô°SC’G äGQÉjõdG ™æe ÖfÉéH ,º¡«∏Y äÉHƒ≤©dGh ¿ƒfÉ≤dG ≥«Ñ£Jh
 ,øjôFGõdGh ø«£dÉîªdG ≈dEG ¢VôªdG π≤àæj ’ »c ∫õæªdG »a º¡FÉ≤H AÉæKCG
 ¢üî°ûdG ™bƒeh ¿Éμe Oóëj …òdG (»fhôàμdE’G QGƒ°ùdG) Iôμa ÖfÉéHh
 äÉ≤°ü∏e ™°VƒH á≤£æªdG ∫hO ¢†©H âeÉb ,∫õæªdG »a √DhÉ≤H ¢VôàØªdG
 ∫ƒNO  ™æªd  ,»dõæªdG  ôéë∏d  É¡«a  Oôa  ™°†îj  á≤°T  hCG  ∫õæe  …CG  ≈∏Y

.∞dÉîª∏d »fƒfÉ≤dG AGôLE’G ¿É«H ™e ,¬«æWÉb ô«¨d ∫õæªdG

:ô£°ùdG ôNBG
 ìÉJCG  ¬fCG  ,ÉfhQƒc  áeRCG  ∫ÓN  ∫õæªdG  »a  AÉ≤ÑdG  ø°SÉëe  øe  ÉªHQ
 π«ªédG øeõdG èeGôH IógÉ°ûeh ,(∫ƒd øjôëÑdG) IÉæb á©HÉàe øjô«ãμ∏d
 ô¡°T  ™e  ÉæeGõJh  IÉæ≤dG  ≈∏Y  ø«ªFÉ≤dG  øe  ≈æªàfh  ,zø«Ñ«£dG  ø`̀eR{
 äGƒæ°ùdG  ¿É°†eQ  »a  ¢Vô©J  âfÉc  »àdG  èeGôÑdG  ¢VôY  ,¿É°†eQ

.Üô¨ªdG ¿GPCG ó©H QÉ£aE’G Iôàa ∫ÓN É°Uƒ°üNh ,á∏«ªédG á«°VÉªdG

 ô¡°T  ∫ƒ∏M  Üôb  áÑ°SÉæªH   
 Iôjóe  â`̀YO  ,π«°†ØdG  ¿É`̀°`̀†`̀eQ
 á`̀«`̀∏`̀gC’G  äÉª¶æªdG  º``̀YO  IQGOEG
 ∞`̀«`̀£`̀∏`̀dGó`̀Ñ`̀Y iƒ``̀é``̀f Ió`̀ «`̀ °`̀ù`̀ dG
 ™`̀ª`̀à`̀é`̀ª`̀dG äÉ`̀ª`̀¶`̀æ`̀e ,»``MÉ``æ``L
 ≈dEG IQGRƒdG »a á∏é°ùªdG »fóªdG
 ¢ü«NôJ  ≈∏Y  ∫ƒ°üë∏d  Ωó≤àdG
 IQÉjR  ∫ÓN  øe  ,∫Gƒ``̀eC’G  ™ªéd
 IQGRƒ``∏``d »`̀ fhô`̀ à`̀μ`̀ dE’G ™`̀bƒ`̀ª`̀dG
 www .mlsd .gov .bh
 á°ü°üîªdG  IQÉ`̀ª`̀à`̀°`̀S’G  Aπ``̀eh
 ≈dEG É¡dÉ°SQEG IOÉYEGh ,¢Vô¨dG Gò¡d
 çóëà°ùªdG  »fhôàμdE’G  ójôÑdG

 áeó≤ªdG äÉÑ∏£dG »a âÑdG IQGOEÓd ≈æ°ùà«d ,»ª°SôdG IQGRƒdG ™bƒe »a
 á«∏gC’G äÉª¶æªdG ΩGõàdG IQhô°V ™e ,áeRÓdG áYô°ùdÉH ∫GƒeC’G ™ªéd
 É k≤ah ∂dPh ,∫GƒeC’G ™ªL ¢ü«NôJ ≈∏Y ∫ƒ°üë∏d IQô≤ªdG äGAGôLE’ÉH
 ™ªL  º«¶æJ  ¿CÉ°ûH  2013  áæ°ùd  (21)  ºbQ  ¿ƒfÉ≤H  Ωƒ°SôªdG  ΩÉμMC’

 .áeÉ©dG ¢VGôZCÓd ∫ÉªdG
 äòîJG  á«YÉªàL’G  á«ªæàdGh  πª©dG  IQGRh  ¿CG  »MÉæL  äó``̀cCGh
 ¢ü«NôJ ≈∏Y á«∏gC’G äÉª¶æªdG ∫ƒ°üM ¿Éª°†d äGAGôLE’G øe ójó©dG
 á∏°UGƒàªdGh  Iôªà°ùªdG  Oƒ¡édG  ≈dEG  Iô«°ûe  ,É k«fhôàμdEG  ∫ÉªdG  ™ªéd
 äÉYôÑàdGh  ∫Gƒ`̀eC’G  ™ªL  º«¶æJh  ¢ü«NGôàdG  íæe  äGAGô`̀LEG  ô«°ù«àd
 äÉHÉ°ùëdG  íàa  äGAGôLEG  π«¡°ùJ  É¡æeh  ,»fóªdG  ™ªàéªdG  äÉ°ù°SDƒªd
 á«©ªL  πc  πªY  ±hô``Xh  Ö°SÉæàj  ÉªH  ájô«îdG  äÉ«©ªé∏d  á«μæÑdG
 ™ªéH  ¢ü«NôàdG  çGóëà°SG  ∂dòc  ºJ  ¬fCÉH  É kª∏Y  ,É¡à£°ûfCGh  É¡éeGôHh

.»fhôàμdE’G ™aódG ≥jôW øY ájô«îdG äÉ«©ªédG øe Oó©d ∫ÉªdG
 á«∏gC’G  äÉª¶æªdG  º`̀YO  IQGOEG  Iô`̀jó`̀e  äó``̀cCG  ,Oó`̀°`̀ü`̀dG  Gò`̀g  »`̀ah
 áª¶fC’Gh  ø«fGƒ≤dÉH  »fóªdG  ™ªàéªdG  äÉª¶æe  ó«≤Jh  ΩGõàdG  IQhô°V
 ,ÜÉgQE’Gh ∫GƒeC’G π«°ùZ áëaÉμe ∫Éée »a É¡H ∫ƒª©ªdG äGAGôLE’Gh
 ,ájô«îdGh á«fÉ°ùfE’G É¡JÉeóN ºjó≤J øe á«∏gC’G äÉª¶æªdG √òg øμªààd
 IQGRh QhóH ∫ÓNE’G ¿hO øe ∂dPh ,ºjôμdG ¿É°†eQ ô¡°T »a ¢üNC’ÉHh
 ∂∏J ∫GƒeCG  ácôM ≈∏Y »HÉbôdGh »aGô°TE’G á«YÉªàL’G á«ªæàdGh πª©dG

 .ø«fGƒ≤dGh áª¶fC’G QÉWEG »a á«∏gC’G äÉ°ù°SDƒªdG

 ≈dEG á«∏gC’G äÉ``ª¶æªdG ƒ``YóJ zπª©dG{
∫GƒeC’G ™ªéd ¢ü«Nôà∏d É«fhôàμdEG Ωó≤àdG

.»MÉæL iƒéf |

 ∫hCG  ≥jôØdG  äÉ¡«Lƒàd  G kò«ØæJ
 áØ«∏N  ∫BG  ¬∏dGóÑY  øH  ó°TGQ  ï«°ûdG
 áaÉãc  ∞«Øîàd ,á«∏NGódG  ô```̀jRh
 ,º¡æμ°S ≥WÉæe »a IóaGƒdG  ádÉª©dG
 Oƒ¡édG  øª°V  …RGô`̀à`̀MG  AGô`̀LEÉ`̀c
 ¢Shô«a  QÉ°ûàfG  øe  óë∏d  á«æWƒdG
 áª°UÉ©dG  á¶aÉëe  äCGó`̀H  ,É`̀fhQƒ`̀c
 ,áWô°ûdG  ájôjóe  ™`̀e  ¿hÉ`̀©`̀à`̀dÉ`̀Hh
 ádÉª©dG AGƒjEGh AÓLEG äÉ«∏ªY ≈dhCG
 ,áeÉæªdG  §°Sh  IõcôªàªdG  IóaGƒdG
 AGƒ```̀ jE’G  ô`̀≤`̀e  ≈```̀dEG  É¡∏≤f  º``K  ø``̀eh
.…QGòY ø«Y √õàæªH ΩÉ≤ªdG âbDƒªdG

 ø°ùM PÉ`̀à`̀ °`̀SC’G ø`̀e π`̀ c  ΩÉ``̀ bh
 áª°UÉ©dG  ß`̀aÉ`̀ë`̀e  Ö`̀FÉ`̀f  »`̀fó`̀ª`̀dG
 ¿Gô«édG  áØ«∏N  ¬∏dGóÑY  ó«ª©dGh
 á¶aÉëe  áWô°T  ájôjóe  ΩÉ`̀Y  ôjóe
 AGƒ````̀ jE’G  ô`̀≤`̀e  IQÉjõH áª°UÉ©dG
 øY π`̀ ª`̀©`̀ dG ô`̀«`̀°`̀S ≈`̀ ∏`̀ Y ±ƒ``̀bƒ``̀∏``̀d
 áaÉc  ≈∏Y  ´Ó``̀W’G  º`̀J  å«M  ,Öãc
 ô«HGóàdGh äÉLÉ«àM’Gh äGõ«¡éàdG
 IòîàªdG á«æeC’Gh á«FÉbƒdG á«ë°üdG
 ádÉª©dG áeÓ°S øª°†j ÉªH ô≤ªdG »a

.áªμëe ájRGôàMG äGAGôLEG ≥ah

 ø`̀H ΩÉ``̀ °``̀û``̀g ï``̀«``̀°``̀û``̀dG ó```````̀ cCGh
 ß`̀aÉ`̀ë`̀e  á`̀Ø`̀«`̀∏`̀N  ∫BG  ø`̀ª`̀Mô`̀dGó`̀Ñ`̀Y
 ºàJ  AÓ```̀LE’G  á«∏ªY  ¿CG  áª°UÉ©dG
 äGƒ`̀£`̀N ô`̀ Ñ`̀Yh »`̀é`̀jQó`̀J π`̀μ`̀°`̀û`̀H
 áaÉãμdG  ∞«ØîJ  ±ó¡H  ,á`̀°`̀ShQó`̀e
 á«æμ°ùdG  »`̀fÉ`̀Ñ`̀ª`̀dG  »``̀a  á``̀jOó``̀©``̀dG
 áªgÉ°ùª∏d ,áeÉæªdG §°SƒH á¶àμªdG
 ¿hÉ©àH Gó«°ûe ,ÉfhQƒc áëaÉμe »a
 áª°UÉ©dG  á¶aÉëe  áWô°T  ájôjóe
 ≥«≤ëJ  ¿Éª°†d  á«æ©ªdG  äÉ¡édGh
 á£îdG ≥ah ádÉª©dG ∂∏J AGƒjEG á«∏ªY
 ≈∏Y Égò«ØæJ ¿Éjô°Sh É¡«∏Y ≥ØàªdG

.∫ƒeCÉªdG ƒëædG
 âeÉb  ,á¶aÉëªdG  ¿CG  í°VhCGh
 ™°VƒH  á`̀jô`̀jó`̀ª`̀dG  ™``̀e  ¿hÉ`̀©`̀à`̀dÉ`̀H
 ™e  É¡à°ûbÉæe  âªJ  á≤Ñ°ùe  á£N
 AÓNEG  ô«°S  §N  âæª°†J  ø««æ©ªdG
 º¡FGƒjEG  ô≤e  ≈`̀ dEG  k’ƒ`̀°`̀Uh  ádÉª©dG
 ≥jôa  á`̀£`̀°`̀SGƒ`̀H  á°ù∏°S  IQƒ`̀°`̀ü`̀H
 á°ü°üîe  äÓ°UGƒeh  ø≤àe  πªY
 ΩÉ¡ªdG  ™jRƒJ  ≈dEG  áaÉ°VE’ÉH  ,∂dòd
 øe  ∞∏μªdG  ≥`̀jô`̀Ø`̀dG  ≈``̀dEG  á∏cƒªdG
 áWô°T  ájôjóeh  áª°UÉ©dG  á¶aÉëe
 äÉ``̀¡``̀é``̀dGh á`̀ ª`̀ °`̀UÉ`̀ ©`̀ dG á`̀¶`̀ aÉ`̀ë`̀e
 á£îdG  Ö°ùëH  ¢UÉ°üàN’G  äGP

.áYƒ°VƒªdG
 IQGOEG IQOÉÑªH ßaÉëªdG OÉ°TCGh
 É¡°ü«°üîàH  …QGò``̀Y  ø«Y  √õàæe
 ,Ió`̀aGƒ`̀dG  ádÉª©dG  AGƒ```̀jE’  ≈æÑªdG
 ìhô```̀ dG  º`̀Lô`̀ à`̀ j  ∂```̀ dP  ¿CG  Gó```̀cDƒ```̀e
 ∞`̀JÉ`̀μ`̀ à`̀ dGh º``̀MÓ``̀à``̀dGh á`̀ «`̀ æ`̀Wƒ`̀ dG
 Iô«ÑμdG  Oƒ¡édG  É kæªãe  ,»©ªàéªdG
 øe ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG ≥`̀jô`̀a É`̀¡`̀dò`̀Ñ`̀j »`̀à`̀dG
 ø«Yƒ£àeh  ø«ØXƒeh  ø«dhDƒ°ùe

.á∏MôªdG √òg RhÉéJ ±ó¡H

äÉ«∏ªY  ≈````̀ dhCG  ò`̀Ø`̀æ`̀J  á`̀ª`̀ °`̀UÉ`̀©`̀ dG  á`̀¶`̀aÉ`̀ë`̀e
Ió```̀ aGƒ```̀ dG á``̀ dÉ``̀ª``̀©``̀ dG AGƒ`````````̀ jEGh AÓ```````̀LEG

.¬∏dGóÑY øH ó°TGQ |

 øH  óLÉe  QƒàcódG  óªàYG
 á«HôàdG  ô`̀ jRh  »ª«©ædG  »∏Y
 á°VhQ AÉ°ûfEÉH G kQGôb º«∏©àdGh
 ≈ª°ùe  âëJ  á«ÑæLCG  ∫É`̀Ø`̀WCG
 Pink and Blue)
 (K i n d e r g a r t e n
 ≈dEG  áãdÉãdG  ø°S  øe  ∫ÉØWCÓd

.á°ùeÉîdG
 ΩGõàdG  ≈∏Y  QGô≤dG  ¢üfh
 Ωƒ°SôªdG  ΩÉ`̀μ`̀MCÉ`̀H  á`̀°`̀Vhô`̀dG
 áæ°ùd  (25)  º```̀ bQ  ¿ƒ``̀fÉ``̀≤``̀H
 äÉ`̀°`̀ù`̀°`̀SDƒ`̀ª`̀dG  ¿CÉ`̀°`̀û`̀H  1998
 á``̀«``̀Ñ``̀jQó``̀à``̀dGh á``«``ª``«``∏``©``à``dG
 IQOÉ°üdG  äGQGô≤dGh  á°UÉîdG
 ájQÉ°ùdG ø«fGƒ≤dGh ,¬d G kò«ØæJ
 áaÉch  ,ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  áμ∏ªe  »`̀a

 ,É¡d G kò«ØæJ IQOÉ°üdG äGQGô≤dG
 IQô≤ªdG  áª¶fC’Gh  óYGƒ≤dGh
 ΩGõàd’G  ∂`̀dP  »a  ÉªH  ,É kfƒfÉb
 ¬H  ¢üNôªdG  ∫É`̀ Ø`̀WC’G  Oó`̀©`̀H
 ≈æÑªdG  »`̀a  IQGRƒ``̀ dG  πÑb  ø`̀e
 AÉØ«à°SGh  ,á°Vhô∏d  »dÉëdG
 Ióªà©ªdG  á«°SGQódG  Ωƒ°SôdG
 hCG  É¡©aQ  Ωó`̀Yh  IQGRƒ``̀dG  øe
 ’EG  iô`̀NCG  Ωƒ°SQ  …CG  áaÉ°VEG
 á≤aGƒe  ≈∏Y  ∫ƒ°üëdG  ó©H
 §«£îJh ,IQGRƒdG øe á«HÉàc
 ≥Øàj  …ƒHôJ  èeÉfôH  ò«ØæJh
 ,á°VhôdG  ∫ÉØWCG  ¢üFÉ°üNh
 G kõ`̀«`̀¡`̀é`̀J ≈`̀ æ`̀Ñ`̀ª`̀dG õ`̀«`̀¡`̀é`̀Jh
 äÉÑ∏£àªdGh  ≥Øàj  ÉªH  kÓeÉc
 PÉ`̀î`̀JGh  ,áãjóëdG  ájƒHôàdG

 »``à``dG äÉ```̀WÉ```̀«```̀à```̀M’G á```̀aÉ```̀c
 ∫ÉØWC’G  áeÓ°Sh  øeCG  øª°†J
 ºgóLGƒJ  AÉæKCG  ø«ØXƒªdGh

 .á°VhôdG »a

∫ÉØWCG á``°VhQ AÉ``°ûfEÉH G kQGôb óªà©j á``«HôàdG ô``jRh

.ìÉÑ°üdG óªMCG .O | .¿ÉMôa øH π°ü«a |
.á«LQÉîdG ôjRh |

.»dôØ«∏c ¢ùª«L | .óªëe øH RGƒa ï«°ûdG |

 ∫BG óªëe øH RGƒa ï«°ûdG ≈≤∏J
 iód  øjôëÑdG  áμ∏ªe  ô«Ø°S  áØ«∏N
 É k«ØJÉg  k’É°üJG  IóëàªdG  áμ∏ªªdG
 ôjRh  »dôØ«∏c  ¢ùª«L  ôjRƒdG  øe
 §`̀°`̀ShC’G  ¥ô°ûdG  ¿hDƒ`̀°`̀û`̀d  á`̀dhó`̀dG
 á«LQÉN  IQGRƒ``̀H  É«≤jôaEG  ∫Éª°Th
 Ωó≤J å«M ,¢ùeCG IóëàªdG áμ∏ªªdG
 IOÉ«≤d  äÉ«ëàdG  ¢üdÉîH  ô`̀jRƒ`̀dG

.øjôëÑdG áμ∏ªe áeƒμMh
 øY  »dôØ«∏c  ô`̀jRƒ`̀dG  Üô``̀YCGh
 áμ∏ªe  á`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀d  π`̀jõ`̀é`̀dG  ô`̀μ`̀°`̀û`̀dG
 »`̀a ó```̀FGô```̀ dG É```̀gQhó```̀ d ø``̀jô``̀ë``̀Ñ``̀dG
 á«fÉ£jôÑdG  á`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀dG  Ió`̀YÉ`̀°`̀ù`̀e
 ÉgÉjÉYQ  AÓ``̀LEG  äGAGô```̀LEG  ΩÉ`̀ª`̀JE’
 á°UÉîHh  É«°SBG  §°Sh  ≥WÉæe  øe
 áμ∏ªªdG  ≈``dEG  óæ¡dG  ájQƒ¡ªL  ø`̀e
 …ƒédG  ∫ÉéªdG  íàa  ôÑY  IóëàªdG
 äGôFÉ£d  »dhódG  øjôëÑdG  QÉ£eh
 á`̀«`̀fÉ`̀£`̀jô`̀Ñ`̀dG á`̀ jƒ`̀é`̀ dG •ƒ`̀£`̀î`̀ dG

 ô`̀eC’G  ƒ`̀gh  ,âjõfGôàc  º¡ªbÉWh
 Ée  IOÉ````̀YEG  á«∏ªY  ø`̀e  π¡°S  …ò```dG
 ø`̀«`̀æ`̀WGƒ`̀ª`̀dG ø``̀e ∞`````̀dC’G ÜQÉ``̀≤``̀ j
 êQÉîdÉH  ø«≤dÉ©dG  ø««fÉ£jôÑdG
 »`̀a{ ¬```̀ fCG ô``̀ jRƒ``̀ dG ±É``̀ °``̀VCG å`̀«`̀M
 ô¡¶J  áÑ©°üdG  ±hô¶dG  √òg  πãe
 á«îjQÉàdG  ábGó°üdG  äÉbÓY  É k«∏L
 ø«≤jó°üdG  øjó∏ÑdG  ø«H  á≤«ª©dGh

.zÉ¡H õà©f »àdGh
 ¬fÉæàeG  ø`̀Y  ô`̀jRƒ`̀dG  ô qÑY  Éªc
 AÉ``̀Ñ``̀WC’G ¬``̀H Ωƒ``≤``j …ò````dG π`̀ª`̀©`̀∏`̀d
 ´É£≤dG  »a  ¿ƒ∏eÉ©dG  ¿ƒ«æjôëÑdG
 »a  Ió`̀ë`̀à`̀ª`̀dG  áμ∏ªªdÉH  »ë°üdG
 ¥Éa  øjòdGh  äÉ«Ø°ûà°ùªdG  ∞∏àîe
 ,É°ü°üîàe ÉÑ«ÑW øjô°û©dG ºgOóY
 áëaÉμe  »a  Iô«ÑμdG  º¡àªgÉ°ùeh
 ÉfhQƒμdG  ¢Shô«a  áëFÉL  QÉ°ûàfG
 »a ÜhDhó```````̀dG º`̀¡`̀∏`̀ª`̀Y ∫Ó```̀N ø``̀e
 QGó``e ≈`̀∏`̀Yh á``«``eÉ``eC’G •ƒ`̀£`̀î`̀dG

 ºjó≤Jh  ≈°VôªdG  á©HÉàªd  áYÉ°ùdG

.º¡d áeRÓdG á«Ñ£dG ájÉYôdG

 äÉ«æªJ  ô«Ø°ùdG  π≤f  √Qhó`̀Hh

 QƒàcódGh  øjôëÑdG  áμ∏ªe  áeƒμM

 »`̀fÉ`̀jõ`̀dG ó``°``TGQ ø``H ∞`̀«`̀£`̀∏`̀dGó`̀Ñ`̀Y

 ádhO  ≈dEG  ,á°UÉN  á«LQÉîdG  ôjRh

 AGQRh  ¢ù«FQ  ¿ƒ°ùfƒL  ¢ùjQƒH

 πLÉ©dG  AÉØ°ûdÉH  IóëàªdG  áμ∏ªªdG

 ¢Shô«a  ¢VQGƒY  øe  ¬«aÉ©J  ó©H

 áë°üdG  ΩGhO  ¬`̀d  É«æªàe  É`̀fhQƒ`̀c

 .á«aÉ©dGh

 áμ∏ªe  OGó©à°SG  ô«Ø°ùdG  ó`̀cCGh

 ΩRÓdG ºYódG ºjó≤àd ºFGódG øjôëÑdG

 áμ∏ªªdG  á°UÉîHh  á≤jó°üdG  ∫hó∏d

 IOÉ```̀jR ¢``̀Vô``̀Y å`̀«`̀M ,Ió``ë``à``ª``dG
 AÓ`̀LEG  á«∏ªY  »`̀a  ºFÉ≤dG  ¿hÉ`̀©`̀à`̀dG
 QÉ£e  ôÑY  ø««fÉ£jôÑdG  É`̀jÉ`̀Yô`̀dG

.»dhódG øjôëÑdG
 áHôéJ  ô«Ø°ùdG  ¢Vô©à°SGh
 á≤£æªdG  »``̀a  Ió``̀ FGô``̀ dG  ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG
 QÉ`̀°`̀û`̀à`̀fG á`̀ë`̀aÉ`̀μ`̀ e »``̀ a º``̀dÉ``̀©``̀ dGh
 É¡H äOÉ°TCG »àdGh ,ÉfhQƒc ¢Shô«a
 ójó©dGh  á«ªdÉ©dG  áë°üdG  áª¶æe
 ä’ó©e ∫ÓN øe ∂dPh ,∫hódG øe
 »àdG  ¢VôªdG  øe  á«dÉ©dG  AÉØ°ûdG
 á«Ñ£dG  á`̀jÉ`̀æ`̀©`̀dG  π°†ØH  É¡à≤≤M
 áμ∏ªe  É`̀¡`̀eó`̀≤`̀J  »``̀à``̀dG  á`̀bƒ`̀Ø`̀à`̀ª`̀dG
 ø«ª«≤ªdGh  ø«æWGƒª∏d  øjôëÑdG
 øjôëÑdG OGó©à°SGh ,AGƒ°S óM ≈∏Y
 ,áeó≤àªdG É¡àHôéJ ∫hódG ácQÉ°ûªd
 »a  ∫hódG  ∞JÉμJ  á«ªgCG  øY É kHô©e
 É¡JÉ«YGóJh  á«dhódG  áëFÉédG  πX

.ºdÉ©dG Üƒ©°T áaÉc ≈∏Y

 åëH ∫É``̀°``̀ü``̀J’G  ∫Ó```̀N º```̀Jh
 ΩÉªàg’G  äGP  ™«°VGƒªdG  øe  OóY
 ø«≤jó°üdG  øjó∏ÑdG  ø«H  ∑ôà°ûªdG
 ™aódG  πÑ°ùH  á≤∏©àªdG  á°UÉîHh
 ä’Éée »a ºFÉ≤dG  ¿hÉ©àdG  õjõ©àd
 ±Gó````̀gC’G Ωó``î``j É`̀ª`̀H OÉ`̀ °`̀ü`̀ à`̀ b’G
 º¡JÉ©∏£J  ≥`̀≤`̀ë`̀jh  á`̀Yƒ`̀°`̀Vƒ`̀ª`̀dG
 …QÉéàdG  ∫OÉÑàdG  ºéM  áØYÉ°†ªH
 ™«é°ûJ  ƒ`̀ë`̀f  »`̀©`̀°`̀ù`̀dGh  º`̀ FÉ`̀≤`̀ dG
 ,∑ôà°ûªdG  QÉªãà°S’Gh  áMÉ«°ùdG
 áYƒªée  ´ÉªàLG  ó≤©d  QhÉ°ûàdGh
 ø`̀jó`̀∏`̀Ñ`̀dG ø`̀«`̀H á`̀cô`̀à`̀°`̀û`̀ª`̀dG π`̀ª`̀©`̀dG
 ∫ÓN  øjôëÑdG  áμ∏ªe  »a  πÑ≤ªdG
 Qô≤ªdG  ø`̀e  …ò``̀dG  ,»`̀dÉ`̀ë`̀dG  ΩÉ`̀©`̀dG
 πμ°ûH  ™«°VGƒªdG  ∂∏J  ∫hÉæàj  ¿CG
 º¡J É`̀jÉ`̀°`̀†`̀b ≈```̀dEG á`̀aÉ`̀ °`̀VEG ™`̀°`̀Sƒ`̀e
 Oó`̀Y  ∫Ó``̀N  ø`̀e  ø`̀jó`̀∏`̀Ñ`̀dG  áë∏°üe
 á°ü°üîàªdG  á«YôØdG  ¿Éé∏dG  øe

.áYƒªéª∏d á©HÉàdG

 ó`̀°`̀TGQ  ø`̀ H  ∞«£∏dGóÑY  Qƒ`̀à`̀có`̀dG  iô```̀LCG
 É«ØJÉg  ’É°üJG  ¢ùeCG  á«LQÉîdG  ôjRh  »fÉjõdG
 øH ¿ÉMôa øH π°ü«a ô«eC’G ƒª°ùdG ÖMÉ°U ™e
 áμ∏ªªdG  »a á«LQÉîdG  ôjRh Oƒ©°S  ∫BG  ¬∏dGóÑY
 ∫Ó`̀N  iô``̀L  .á≤«≤°ûdG  á`̀jOƒ`̀©`̀°`̀ù`̀dG  á`̀«`̀Hô`̀©`̀dG
 á¡LGƒªd  ∑ôà°ûªdG  ¿hÉ©àdG  åëH  ∫É°üJ’G
 ∫hO  »`̀a  É`̀fhQƒ`̀c  ¢Shô«a  QÉ°ûàfG  äÉ`̀«`̀YGó`̀J
 πª©dG  Iô«°ùªH  á≤∏©àªdG  πFÉ°ùªdGh  ,á≤£æªdG

.∑ôà°ûªdG »é«∏îdG

 ’É°üJG  ¢ùeCG  á«LQÉîdG  ô`̀jRh  iô`̀LCG  Éªc

 óªëªdG ô°UÉf óªMCG QƒàcódG ï«°ûdG ™e É«ØJÉg

 âjƒμdG  á``̀dhO  »`̀a  á«LQÉîdG  ô``̀jRh  ìÉÑ°üdG

 ¿hÉ©àdG  åëH  ∫É°üJ’G  ∫ÓN  iôL  .á≤«≤°ûdG

 á¡LGƒªd  øjó∏ÑdG  ø«H  ∑ôà°ûªdG  ≥«°ùæàdGh

 ∫hO  »`̀a  É`̀fhQƒ`̀c  ¢Shô«a  QÉ°ûàfG  äÉ`̀«`̀YGó`̀J

 »é«∏îdG πª©dÉH á≤∏©àªdG ¿hDƒ°ûdGh ,á≤£æªdG

.∑ôà°ûªdG

¬``̀jô``̀«``̀¶``̀f ™`````̀ e å```̀ë```̀Ñ```̀j á````̀«````̀LQÉ````̀î````̀dG ô`````````̀jRh
É``̀fhQƒ``̀c á`̀ ¡`̀ LGƒ`̀ ª`̀ d ¿hÉ``̀©``̀à``̀dG »``à``jƒ``μ``dGh …Oƒ``©``°``ù``dG

á`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀dG Ió`̀ YÉ`̀ °`̀ ù`̀ e »``̀a ø`̀ jô`̀ ë`̀ Ñ`̀ dG Qhó````H ó`̀«`̀°`̀û`̀J Ió`̀ ë`̀ à`̀ ª`̀ dG á`̀μ`̀∏`̀ª`̀ª`̀dG
É«°SBG  §`̀ °`̀ Sh  ≥`̀WÉ`̀æ`̀e  ø`̀ e  É`̀ gÉ`̀ jÉ`̀ YQ  AÓ```̀LEG  äGAGô`````LEG  ΩÉ``ª``JE’  á`̀«`̀fÉ`̀£`̀jô`̀Ñ`̀dG

 IQGRƒdG ™e É¡fhÉ©J äóHCG »àdG á°UÉîdG á«ª«∏©àdG äÉ°ù°SDƒªdG ™«ªéd ôμ°ûdÉH º«∏©àdGh á«HôàdG IQGRh âeó≤J
 iôNCG äÓ«¡°ùJ ºjó≤J hCG  (Ω2020 ƒ«fƒj ,ƒjÉe ,πjôHCG) á°SGQódG ≥«∏©J Iôàa »a á«°SGQódG É¡eƒ°SQ ¢†«ØîàH
 ∂dPh ,º¡æe øjô°ù©àª∏d ™aódG ádhóL IOÉYEG hCG §°ù≤dG AÉLQEG hCG π«LCÉàH AGƒ°S ,áÑ∏£dG QƒeCG AÉ«dhCG øe ø«ÑZGô∏d
 É¡eƒ°SQ ¢†«ØîàH É¡eGõàdG  øY äôqÑY »àdG  äÉ°ù°SDƒªdG  OóY ™ØJQG  å«M ,á«dÉëdG  á«FÉæãà°S’G ±hô¶∏d  kIÉYGôe

.á°SQóe 35 ≠∏Ñ«d á«°SGQódG

É¡eƒ°SQ â°†ØN »àdG á°UÉîdG ¢SQGóªdG ôμ°ûJ zá«HôàdG{

.á«HôàdG ôjRh |

 ábÓîdG äÉbÉ£dGh äGQó≤dGh äÉYGóHE’G øe ójõªdG á°SGQódG ≥«∏©J Iôàa äô¡XCG
 äGQOÉÑªdG  ¥Ó`̀WEG  ≈∏Y  â°ùaÉæJ  »àdGh  ,É¡∏MGôe  ™«ªéH  á«eƒμëdG  ¢SQGóªdG  »a
 ,ó©H  øY  »ªbôdG  ºq∏©àdG  π«©ØJ  »a  º«∏©àdGh  á«HôàdG  IQGRh  Oƒ¡éd  IRõ©ªdG  á«JGòdG
 zè«∏îdG  QÉÑNCG{  äó°UQ  »àdGh  ,á«FGóàH’G  á∏MôªdG  ¢SQGóe  ¬JòØf  Ée  É¡æª°V  øeh

 .∫ÉéªdG Gòg »a É¡MÉéf ¢ü°üb øe G kOóY
 »a  Iôªãe  Oƒ¡L  ò«ØæJ  ºàj  ,äÉæÑ∏d  á«FGóàH’G  Ögh  âæH  áæeBG  á°SQóe  »Øa
 ø«H  »cQÉ°ûJ  πμ°ûH  äÉ≤«Ñ£àdGh  ¢ShQódG  ìô°ûd  ,zôàjôL  ∑ƒH{  èeÉfôH  ΩGóîà°SG
 èeÉfôH  π«©ØJ  ºàj  Égó©Hh  ,Üƒ«Jƒj  IÉæb  ≈∏Y  É¡©aQ  ºK  øeh  ,äÉÑdÉ£dGh  áª∏©ªdG
 áYƒæàe  èeGôH  ΩGóîà°SÉH  á«ªbôdG  äÉ≤«Ñ£àdG  πªY  ™e  ,¢ShQódG  á©LGôªd  zΩhhR{
 øe ójó©dG äRÉàLG PEG  ,á«æ¡ªdG á«ªæàdÉH ΩÉªàg’G ≈dEG  áaÉ°VEG  ,zΩQƒa πLƒédG{ πãe
 º∏©àdG á«∏ªY »a ø¡JAÉØc ™aQ »a âª¡°SCG »àdG äGQô≤ªdG øe G kOóY á°SQóªdG äÉª∏©e
 ¿GóªM á©eÉLh ,âaƒ°ShôμjÉe ácô°T ÉgRôHCG ,äÉ¡édG ¢†©H É¡àMôW »àdGh ,ó©H øY

.á«còdG óªëe øH
 ±ƒØ°üdG AÉ°ûfE’ á«ªbQ äGhOCÉH âfÉ©à°SÉa äÉæÑ∏d á«FGóàH’G øªjCG ΩCG á°SQóe ÉeCG
 ™e ∑ôà°ûªdG ΩÉªàg’G äGP äÉYƒ°VƒªdG á°ûbÉæe ÖfÉL ≈dEG ,zâdOÉH{ πãe á«°VGôàa’G
 ,á«ªbôdG »à°SQóe ´hô°ûe øª°V á«ªbôdG äGQÉªà°S’G π«©ØJ ∫ÓN øe QƒeC’G AÉ«dhCG
 Iõ«ªàªdG  ¢ShQódG  ¢VGô©à°SGh  ,¢ShQódG  êÉàfEG  ≈∏Y  ó©H  øY  äÉª∏©ªdG  ÖjQóJh

.äGôÑîdG ∫OÉÑàd
 OGƒªdG  ≥`̀ah  á©HÉàªdG  á«dBG  º«¶æàH  äÉæÑ∏d  á«FGóàH’G  …Qƒ`̀H  á°SQóe  âeÉbh
 ≈∏Y á¶aÉëªdG ¿Éª°†d ,øgQƒeCG AÉ«dhCGh äÉÑdÉ£dG ≈∏Y kÓ«¡°ùJ ,á«°SGQódG ±ƒØ°üdGh
 á«ª«∏©àdG äÉjÉØμdG Ö°ùëH ,∂dòd IOóëªdG IôàØdG ∫ÓN è¡æªdG AÉ¡fEGh ,¿É≤JE’G Ö°ùf
 k’hCG  áÑdÉ£∏d  »ªjOÉcC’G  iƒà°ùªdÉH  áeÉJ  ájGQO  ≈∏Y  ôeC’G  »dh  ¿ƒμ«dh  ,áHƒ∏£ªdG
 äÉÑdÉ£d  »FôªdG  ó°UôdG  π«©ØJ  ºàj  å«M ,»ªbôdG  ø«μªàdG  äGhOCG  ΩGóîà°SÉH  ,∫hCÉH

.áYƒæàe á«ª«∏©J äÓ°Uhh ƒjó«ØdÉH á©HÉàªdG êPÉªf ΩGóîà°SÉH ≈dhC’G á≤∏ëdG
 êÉàfE’ á∏eÉμàe áæéd π«μ°ûàH âeÉb ó≤a ,ø«æÑ∏d  á«FGóàH’G ¿ÉcRôc á°SQóe ÉeCG
 ≈∏Y  É¡©aQh  ,IOƒédG  ô«jÉ©e  ≥ah  äÉMhô°ûdGh  ¢ShQódG  øe  áYƒªée  ôjƒ°üJh
 á©HÉàe  ºàj  ºK  øeh  ,áHƒ∏£ªdG  äÉjÉØμdG  ™«ªL  É¡FÉØ«à°SG  øe  ócCÉàdG  ó©H  Üƒ«Jƒ«dG
 º¡©e  π°UGƒàdGh  ,áMÉàªdG  πFÉ°SƒdG  áaÉμH  áÑ∏£dG  ™«ªL  πÑb  øe  äÉ≤«Ñ£àdG  ò«ØæJ

.ô°TÉÑe πμ°ûH

:zá«HôàdG{ ≈∏Y GOQ ÜGƒædG äÉeóN ¢ù«FQ

πNóàdG ºμ«∏Yh ..QƒeC’G AÉ«dhCG ™e ájóbÉ©àdG ábÓ©dÉH â∏NCG á°UÉîdG ¢SQGóªdG
á``̀«``̀eƒ``̀μ``̀ë``̀dG  ¢````̀SQGó````̀ª````̀dG  ≈```````̀dEG  ±’B’G  Iô```é```¡```d  Ghó```̀©```̀à```̀°```̀SG

ÜÉjO ó«dh :Öàc
 ídÉ°üdG  ìhóªe  ÖFÉædG  ÖdÉW
 ¢ù∏éªH  äÉ`̀eó`̀î`̀dG  áæéd  ¢`̀ù`̀«`̀FQ
 QGôb  Qó°üj  ¿G  IQhô°†H  ÜGƒædG
 OÉªàYÉH º«∏©àdGh á«HôàdG ôjRh øe
 á°UÉîdG  ¢SQGóª∏d  IójóL  Ωƒ°SQ
 á`̀∏`̀Mô`̀e π`̀μ`̀ d É`̀°`̀†`̀«`̀Ø`̀î`̀J ø`̀ª`̀°`̀†`̀à`̀J
 ôªf  »àdG  ±hô¶∏d  Gô¶f  ,á«ª«∏©J
 OÉªàYGh ÉfhQƒc áeRG øe É«dÉM É¡H
 ,¢`̀SQGó`̀ª`̀dG  »`̀a  ó`̀©`̀H  ø`̀Y  º«∏©àdG
 IQGRh  øe  É«dÉM  çóëj  Ée  ÉØ°UGh
 ,á«dhDƒ°ùªdG øe π°üæJ ¬fCÉH á«HôàdG
 »a ºμëàJ á°UÉîdG ¢SQGóªdG ∑ôJh
 ±ô£dG  ºgQÉÑàYÉH  Qƒ`̀eC’G  AÉ«dhCG

.∞©°VC’G
 `d  íjô°üJ  »`̀a  ídÉ°üdG  ∫É`̀ bh
 IQGRh  åjóM  ¿G  zè«∏îdG  QÉÑNCG{
 á«fƒfÉb IGOCG É¡jód ¢ù«d É¡fG á«HôàdG
 ¢SQGóªdG  ΩGõ`̀ dEG  á«MÓ°U  É¡ëæªJ
 ô«Z  ,Ωƒ°SôdG  ¢†«ØîàH  á°UÉîdG
 IQGRƒdG  »£©j  ¿ƒfÉ≤dG  ¿Gh  ≥«bO
 çóëàf  ÉæfG  Éæ«Ñe  ,∂`̀dP  »a  ≥ëdG
 ø«H  º`̀ J  ó`̀bÉ`̀©`̀Jh  ¥É`̀ Ø`̀ JG  ø`̀Y  ¿B’G
 á°UÉîdG  ¢SQGóªdGh  QƒeC’G  AÉ«dhCG
 º¡FÉæHCG  º«∏©Jh  ¢ùjQóJ  π`̀LG  øe
 ¬«∏Y  ±QÉ©àªdG  »©«Ñ£dG  πμ°ûdÉH
 øμdh  ,ájó«∏≤àdG  º«∏©àdG  ¥ô£Hh

 ≈ØàfG á«FÉæãà°SG ±hôX ≈dEG  Gô¶f
 ºdh  º«∏©à∏d  »©«Ñ£dG  πμ°ûdG  Gò`̀g
 ≈dEG ¿ƒÑgòj äÉÑdÉ£dGh áÑ∏£dG ó©j
.ó©H øY º«∏©àdG íÑ°UCGh ¢SQGóªdG

 AGôLE’G ∂dòH ¬fG :¬dƒb ™HÉJh 
 ó≤a  ó``b  º`̀«`̀∏`̀©`̀à`̀dG  íÑ°üj  »`̀dÉ`̀ë`̀dG
 ø«H  ¬«∏Y  ≥ØàªdG  »©«Ñ£dG  πμ°ûdG
 ¿G  Ö`̀é`̀j  ¬«∏Y  AÉ`̀æ`̀Hh  ,ø`̀«`̀aô`̀£`̀dG
 OÉªàYG  ¿’  ;Ωƒ°SôdG  ¢†«ØîJ  ºàj
 ΩÉ¶f ¢SÉ°SCG ≈∏Y ºJ »dÉëdG º°SôdG
 ,á`̀°`̀SQó`̀ª`̀dG ≈``̀dG Ö`̀dÉ`̀£`̀dG Qƒ`̀°`̀†`̀M
 øY º«∏©àdG  ΩÉ¶f  ≥«Ñ£J ó©H  ¬fGh
 »àdG  OGƒ`̀ª`̀dG  Oó`̀Y  ¢ü«∏≤J  ºJ  ó©H
 OóY  ¢ü«∏≤J  ºJ  Éªc  ,É¡°ùjQóJ  ºàj
 ∞«c{  ÓFÉ°ùàe  ,¢ùjQóàdG  äÉYÉ°S
 πeÉc »``°``SGQO Ωƒ``̀j ø`̀«`̀H …hÉ`̀°`̀ù`̀f
 á«Yôah  á«°SÉ°SCG  OGƒe  ¬«a  ¢SQóJ
 ,äÉ`̀YÉ`̀ °`̀S 7 »``̀dGƒ``̀M QGó````̀e ≈`̀∏`̀Y
 áYÉ°ùdG  ió©àj  ’  ó©H  øY  º«∏©àH
 »a IQô≤ªdG OGƒªdG ∞°üædh É«eƒj

.zè¡æªdG
 ¬æY çóëàJ Ée ¿G ≈dG QÉ°TCGh 
 ájóbÉ©J  ábÓY  øY  á«HôàdG  IQGRh
 AÉ`̀«`̀dhGh  á°UÉîdG  ¢`̀SQGó`̀ª`̀dG  ø«H
 áé«àf ≥≤ëàe ô«Z ôeG ƒg ,QƒeC’G
 â∏NG  ó`̀b  á°UÉîdG  ¢`̀SQGó`̀ª`̀dG  ¿’
 â`̀∏`̀NGh  á`̀jó`̀bÉ`̀©`̀à`̀dG  á`̀bÓ`̀©`̀dG  ∂∏àH
 ≈∏Yh ,É`̀¡`̀«`̀∏`̀Y  ≥`̀Ø`̀à`̀ª`̀dG  á`̀eó`̀î`̀dÉ`̀H

 ÉgQÉÑàYÉH πNóàJ ¿G á«HôàdG IQGRh
 Éæ«Ñe  ,óbÉ©àdG  »aôW  ø«H  ºμëdG
 ∑Éæg ¿ƒμj ¿G Öéj ∂dP πHÉ≤e ¬fG
 ¿G  á`̀°`̀UÉ`̀Nh  ,Ωƒ`̀°`̀Sô`̀∏`̀d  ¢†«ØîJ
 á«∏«¨°ûàdG  äÉahô°üªdG  ∞«dÉμJ
 ó©H  â°†ØîfG  á°UÉîdG  ¢SQGóª∏d
 á«dÉe  á`̀eõ`̀ë`̀d  á`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀dG  ô`̀«`̀aƒ`̀J
 ºYO  øe  º¡JOÉØà°SGh  ,ájOÉ°üàbGh
 ô«JGƒa  ºYOh  ø««æjôëÑdG  Ö`̀JGhQ
 ,πª©dG  Ωƒ°SQh  ,AÉªdGh  AÉHô¡μdG
 π¡a ,¢``Vhô``≤``dG  ó``FGƒ``a π`̀ «`̀LCÉ`̀ Jh
 ºd  ¢`̀SQGó`̀ª`̀dG  ∂∏J  ¿G  ≥£æªdG  ø`̀e
 á`̀eRG  AGô`̀L  ôFÉ°ùN  …C’  ¢Vô©àJ
 »aÉ°VEG ºYO ≈∏Y π°üëJh ÉfhQƒc

 ÖZôJ  ’  πHÉ≤ªdG  »`̀ah  ádhódG  øe
 øjô¡°T  Ωƒ``̀°``̀Sô``̀dG  ¢`̀†`̀«`̀Ø`̀î`̀J  »``̀a

!?§≤a
 ∞«dÉμàdG  äOGR  πHÉ≤ªdG  »`̀a
 ô«aƒJ  ø``e  Qƒ````̀eC’G  AÉ``̀ «``̀ dhCG  ≈`̀∏`̀Y
 âfôàfGh  º¡FÉæHC’  ôJƒ«Ñªc  Iõ¡LCG
 ójó©dGh áYÉÑ£∏d ¥GQhCGh äÉ©HÉWh
 áÑ∏£dG  óYÉ°ùJ  »àdG  äGhOC’G  ø`̀e
 ™e ¬fG GócDƒe ,ó©H øY º«∏©àdG  »a
 ΩóYh  á«ª«∏©àdG  á«∏ª©dG  QGôªà°SG
 âbƒdG  ¢ùØf  »`̀a  ø`̀μ`̀dh  ,É¡∏«LCÉJ
 øjòdG ,QƒeC’G AÉ«dhCG IÉYGôe Öéj
 πLG  øe  ºgó¡L  iQÉ°üb  ¿ƒdòÑj
 ó¡édG ∂dòHh áÑ∏£dG º¡FÉæHG á©HÉàe
 áÄ«ÑdG  ô`̀«`̀aƒ`̀à`̀d  ∫É``̀ª``̀dGh  â``̀bƒ``̀dGh

.º¡FÉæHC’ áÑ°SÉæªdG á«ª«∏©àdG
 ≈`̀dG á`̀dÉ`̀°`̀SQ í`̀dÉ`̀°`̀ü`̀dG ¬```̀Lhh
 ¿G  ºμ«∏Y{  Ó`̀FÉ`̀b  á«HôàdG  IQGRh
 »`̀à`̀dG Iô`̀é`̀¡`̀∏`̀d Gó``̀«``̀L Ghó`̀©`̀à`̀°`̀ù`̀J
 AÉ`̀æ`̀HCG  ø`̀e  ±’B’G  π`̀Ñ`̀b  ø`̀e  ºàà°S
 á°UÉîdG  ¢SQGóªdG  øe  ø«æWGƒªdG
 á°UÉNh  ,á«eƒμëdG  ¢SQGóªdG  ≈dG
 IOƒL ¿G  ¿hô`̀j  Qƒ`̀eC’G  AÉ«dhCG  ¿G
 ’  ,ó©H  øY  É«dÉM  áeó≤ªdG  º«∏©àdG
 á«eƒμëdG  ¢SQGóªdG  ø«H  É¡«a  ¥ôa
 Ghóéj ø`̀d  »`̀dÉ`̀à`̀dÉ`̀Hh  ,á`̀°`̀UÉ`̀î`̀dGh
 πHÉ≤e Ωƒ°SôdG  √òg πc ™aód  »YGO

.zÉfÉée º¡d Ωó≤J ¿G øμªj áeóN

..ìÉéædG ¢ü°üb ó°UôJ zè«∏îdG QÉÑNCG{

 äGQOÉ``Ñe ò``ØæJ á``«FGóàH’G ¢``SQGóªdG
ó©oH øY »ªbôdG º``q∏©àdG õjõ©àd áYƒæàe

.ídÉ°üdG ìhóªe |
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á«eƒμëdG äÉ°übÉæªdG
!äÉeRC’G »a ¿ƒLôØàj øjòdGh

ÊÉjõdG ΩÉ°ûg

 â°†e  äGƒæ°S  ô°ûY  ≈∏Y  ójõj  Ée  πÑb  âÑàc
 â©æ°Uh  äó`̀LhCG  »àdG  á«eƒμëdG  äÉ°übÉæªdG  ¿G
 »a ô¶ædG OÉ©j ¿CG »¨Ñæj ∫ÉªYC’G ∫ÉLQ øe IôWÉHCG
 äGAGôLE’G ≈dEG áaÉ°VE’ÉH ,É¡ëæe äGAGôLEGh á≤jôW

.á©ÑàªdG á«fƒfÉ≤dGh á«æØdG
 ¿CG  äÉcô°ûdG  ÜÉë°UCGh ∫ÉªYC’G  ∫ÉLQ ≥M øe
 ™ªàéªdG ≥M øe ,¬«a ±ÓN ’ Gòg ,ÉMÉHQCG Gƒ≤≤ëj
 ø«jÓªdÉH  äÉ«fGõ«e  º¡d  âëæe  øe  ∞≤j  ¿CG  É°†jCG
 çóëJ áFQÉW ±hôX …CG »a Gƒª¡°ùj ¿CG ó©J ’ »àdG

.¬∏gCGh øWƒ∏d
 Éªc  Qƒ```eC’G  ≈≤ÑJ  ¿CG  Gó``̀HCG  ∫ƒÑ≤ªdG  ô«Z  ø`̀e
 ∫ÉLQh äÉcô°û∏d  á«©ªàéªdG áªgÉ°ùªdG  ,Ωƒ«dG »g
 πÑb  ¿ƒμJ  äÉ°übÉæªdG  º¡d  íæªJ  ø`̀jò`̀dG  ∫É`̀ª`̀YC’G

.á«fƒfÉ≤dGh á«æØdG äÉWGôà°T’G
 êôØàj  ≈≤Ñjh  øWƒdG  äÉ`̀eRCG  »a  º¡°ùj  ’  øe
 ¬∏©éJ  ¿CGh  ,á`̀dhó`̀dG  äÉ°übÉæe  íæªj  ’CG  »¨Ñæj
 øªd  íæªJ  »àdG  äÉ°übÉæªdG  ≈∏Y  êôØàj  á`̀dhó`̀dG

.AÉî°ùH á«©ªàée äÉªgÉ°ùe ¿ƒª¡°ùj

 º¡jód øμj ºd ø«jÓªdG ÜÉë°UCG øe ∫ÉªYCG ∫ÉLQ
.º¡d â«£YCG »àdG ádhódG äÉ°übÉæe ’ƒd ô«°ù«dG ’EG

 π`̀ch äGQGRƒ`````̀ dG »``a á`̀«`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀dG äGó`̀bÉ`̀©`̀à`̀dG
 ±É°†J  ¿CG  »¨Ñæj  äÉ`̀Ä`̀«`̀¡`̀dGh  á`̀dhó`̀dG  äÉ°ù°SDƒe
 Gò¡d  íæªJ  ≈àM  á«æWƒdG  äÉªgÉ°ùªdG  •hô°T  É¡«dEG
 ¿CG  ô«Z  øe  ô«°ùf  ¿CG  »¨Ñæj  ’  ,∑GP  øY  ÖéëJh

.AÉ£NC’G íë°üJ
 ±’BG  Iô°ûY  øe  ôãcCG  á«eƒμëdG  äGóbÉ©àdG  πc
 áªgÉ°ùªdG »a Ö«W ïjQÉJ ¬d øªd ’EG íæªJ ’ πbCG hCG

.á«©ªàéªdG
 ºgóæY  øe  òN{  :¿ƒdƒ≤j  º¡©ª°ùf  ôãc  ¢SÉfCG
 A’Dƒ`̀gh ,á`̀dhó`̀dG  ø`̀e  ò`̀N Éæg ó°ü≤dGh .zò`̀î`̀JG  É`̀e
 á«æWh  äÉªgÉ°ùe  …CG  »a  ¿ƒª¡°ùj  ’h  ¿ƒ£©j  ’

.á«fÉ°ùfEG á«©ªàée
 É¡JÉ°übÉæe  A’Dƒ```g  íæªJ  á`̀ dhó`̀ dG  ≈≤ÑJ  π¡a
 »æWƒdG  ïjQÉàdG  ≈`̀dEG  ô¶ædG  ¿hO  øe  É¡JGóbÉ©Jh
 áeóN  »a  ¿ƒª¡°ùj  π`̀gh  ,á°ù°SDƒªdG  hG  ácô°û∏d

??’ ΩCG øjôëÑdG πgCGh ¢SÉædG

 ihÉ`̀μ`̀°`̀û`̀dG »`̀dÉ`̀ª`̀LEÉ`̀H á`̀°`̀UÉ`̀N á`̀«`̀FÉ`̀°`̀ü`̀MEG äô``̀¡``̀XCG
 ∫hC’G ™HôdG »a áª°UÉ©dG á¶aÉëe ≈dG IOQGƒdG äÉÑ∏£dGh
 ,kÉÑ∏Wh  iƒμ°T  572  á¶aÉëªdG  »≤∏àH  Ω2020  ΩÉY  øe
 ∫ó©e ≠∏H »°VÉªdG ΩÉ©dG øe É¡JGP IôàØdG ™e áfQÉ≤ªdÉHh

.344 äÉÑ∏£dGh ihÉμ°ûdG
 iƒμ°T  79  ø«H  äÉÑ∏£dGh  ihÉμ°ûdG  √òg  âYRƒJh
 ihÉμ°T 9h ,ihÉμ°ûdGh äÉeÓ©à°S’G Öàμe ôÑY ÉÑ∏Wh

.»YƒÑ°SC’G á¶aÉëªdG ¢ù∏ée ôÑY
 240  ô`̀FGhó`̀dG  ÜGƒ`̀f  øe  á¶aÉëªdG  â≤∏J  ø«M  »a
 ,π°UGƒJ èeÉfôH ôÑY ÉÑ∏Wh iƒμ°T 121h ,ÉÑ∏Wh iƒμ°T
 iƒμ°T  113  √ôÑY  OQh  Ée  ≠∏Ña  »àª°UÉY  èeÉfôH  É`̀eCG
.øjôëH Éj ô«îdG ìÉÑ°U èeÉfôH ôÑY ihÉμ°T 10h ,ÉÑ∏Wh

 äGƒæ≤dG ôãcCGh ºgCG øe ,ΩÉbQC’G √òg á∏«°üM »JCÉJh
 IÉæb 20 äGƒæ≤dG √òg ´ƒªée ≠∏Ñj PEG ,Gô«KCÉJ á«∏°UGƒàdG
 »Ø°†j  ¿CG  ¬fCÉ°T  øe  Ée  ,ô°TÉÑªdG  ô«Zh  ô°TÉÑªdG  É¡«≤°ûH
 ø«H  π°UGƒàdG  äÉ«dBG  ≈∏Y  áYô°ùdGh  áfhôªdG  øe  Gójõe
 ∂dP  ≥≤ëj »dÉàdÉHh ,ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒªdGh á¶aÉëªdG
 å«M ,™ªàéªdG äÉÄa ∞∏àîe äÉÑZQ ø«H É«≤«≤M ÉYƒæJ
 ∫É°üJ’G  äGƒæb  ™jƒæJ  øe  áª°UÉ©dG  á¶aÉëe  ≈©°ùJ
 ø«æWGƒªdG  øe  áæμªe  áëjô°T  ôÑcCG  ≈`̀dEG  ∫ƒ°UƒdG  ≈`̀dEG
 º¡ÑdÉ£eh  º¡JÉLÉ«àMG  ¢ùª∏J  ¢`̀Vô`̀¨`̀H  ,ø«ª«≤ªdGh
 ∫ƒ∏ëdG  OÉ`̀é`̀jEG  ≈∏Y  πª©dGh  ,º¡bQDƒJ  »àdG  πcÉ°ûªdGh
 ≥≤ëj  ÉªH  ,á°üàîªdG  äÉ¡édG  ™e  ¿hÉ©àdÉH  É¡d  á©LÉædG

.áeGóà°ùªdG á«ªæàdG ±GógCG

ô¡°TCG 3 ∫ÓN iƒμ°T 572 ≈≤∏àJ áª°UÉ©dG á¶aÉëe

 ≥jôa  Oƒ¡éd  É¡ªYO  QÉ`̀WEG  »a
 ¢Shô«a áëaÉμªd »æWƒdG øjôëÑdG
 záª°ùH{  á°üæe  â`̀æ`̀∏`̀YCG  ,É``fhQƒ``c
 ÜÉÑ°ûdG  øe  áYƒªée  Égôjój  »àdG
 áeóîd  É¡à°üæe  ¥Ó`̀WEG  »æjôëÑdG
 ƒ`̀jó`̀«`̀Ø`̀dG ô`̀Ñ`̀Y ó`̀©`̀H ø``̀Y AÓ``ª``©``dG
 äÉ°ù°SDƒªdGh  äÉ¡é∏d  Égô«aƒJh
 É kfÉée  á«eƒμëdG  äÉ«Ø°ûà°ùªdGh
 ±hô``̀¶``̀dG ∫Ó```̀N ø`̀jô`̀¡`̀ °`̀T Ió``̀ª``̀d
 áμ∏ªe  É¡H  ôªJ  »àdG  á«FÉæãà°S’G

.ºdÉ©dGh øjôëÑdG
 É¡bÓWEG  º`̀J  záª°ùH{  á°üæeh
 πª©dG á°SÉ«°S π«©ØJ »a áªgÉ°ùª∏d
 ≥jôa  äÉ«°UƒJ  ≥«Ñ£Jh  ó©H  øY
 ,»`̀YÉ`̀ª`̀à`̀L’G ó`̀YÉ`̀Ñ`̀à`̀∏`̀d ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG
 ø«μªJh  IóYÉ°ùe  ¬fCÉ°T  øe  …òdGh
 á∏°UGƒe øe äÉcô°ûdGh äÉ°ù°SDƒªdG
 øe  ø`̀«`̀©`̀LGô`̀ª`̀dGh  É¡æFÉHR  á`̀eó`̀N
 hCG  ´hôØdG  IQÉjR ≈dEG  áLÉëdG ¿hO
 ø«aô£dG  ø«H  ô°TÉÑªdG  π°UGƒàdG
 ∫ƒ°UƒdG  øμªj  Ö`̀jh  á¡LGh  ôÑY
 RÉ¡L  …CG  øe  íØ°üàªdG  ôÑY  É¡«dEG
 …CG  πjõæJ  ≈``̀dEG  á`̀LÉ`̀ë`̀dG  ¿hO  ø`̀e
 ∫ƒ°UƒdG  á∏¡°S  É¡∏©éj Ée  ,≥«Ñ£J

.ΩGóîà°S’Gh
 øe á`̀ª`̀°`̀ù`̀H á`̀ q°`̀ü`̀æ`̀e ¿ƒ``μ``à``J

 áeóN  õ`̀cô`̀e  Éªg  ,ø`̀«`̀æ`̀KG  ø`̀jAõ`̀L
 óYÉ°ùªdGh  ,ƒjó«ØdG  ôÑY  AÓª©dG
 ,Chatbot  »`̀cò`̀dG  »°VGôàa’G
 äÉeóîdG  …Ohõ``̀e  ¿Éæμªoj  ¿Gò`̀∏`̀dG
 ô«Zh  ™jô°ùdG  »ªbôdG  ∫ƒëàdG  øe
 äÉ«æ≤J  çó`̀MCG  ΩGóîà°SÉH  ∞ p∏μ oªdG
 øμªJ  Éªc  ,á«HÉë°ùdG  áÑ°SƒëdG
 øe  º¡JÓeÉ©e  AGô`̀LEG  øe  AÓª©dG

.´hôØdG IQÉjR ≈dEG áLÉëdG ¿hO
 ¬JOÉ©°S øY áª°ùH ≥jôa ÜôYCGh
 »a áë°üdG IQGRƒd áeóîdG ô«aƒàH

 É¡æe  IOÉØà°SÓd  øjôëÑdG  áμ∏ªe
 ó©H  øY  Ö«Ñ£àdG  áeóN  ºjó≤J  »a
 áaÉc  É`̀YOh  ,á«ë°üdG  õcGôªdG  »a
 áeóîdG øe IOÉØà°S’G »a ø«ÑZGôdG
 ≥`̀jô`̀W ø``̀Y º`̀¡`̀à`̀Ñ`̀ZQ º`̀jó`̀≤`̀ J ≈````dEG
 basma.ai  »fhôàμdE’G  ™bƒªdG
 ≥jôW  ø`̀Y  Iô°TÉÑe  π°UGƒàdG  hCG
hello@  »`̀ fhô`̀ à`̀μ`̀ dE’G  ó`̀jô`̀Ñ`̀dG
 º¡Yôa  ¥ÓWE’  ∂dPh  basma.a
 5 ∫ÓN AÓª©dG  ∫ÉÑ≤à°SGh »ªbôdG

.≥FÉbO

AÓª©dG á``eóîd á``°üæe ôjój »æjôëH ÜÉÑ``°T
á«eƒμëdG äÉ``¡édG ™``«ªéd É``fÉée ó``©H ø``Y

 ´É£≤dG  »a  ¿ƒ∏eÉ©dG  ¬LGƒj
 á`̀≤`̀fÉ`̀N á``̀«``̀dÉ``̀e á``````̀eRCG »``̀bó``̀æ``̀Ø``̀dG
 »àdG  IóaGƒdG  ádÉª©dG  É°Uƒ°üNh
 øe  á`̀eOÉ`̀≤`̀dGh  ´É£≤dG  Gò`̀¡`̀H  πª©J
 AGƒ`̀LCG  »a  Égô«Zh  ájƒ«°SBG  ∫hO
 ø`̀FÉ`̀Hõ`̀dG OGó````̀YCG »``a OÉ``̀M ™``LGô``J
 á©HGôdG áLQódG ¥OÉæa »a äGòdÉHh

.ÉfhQƒc áëFÉL ÖÑ°ùH
 OÉ©°S  á«HÉ≤ædG  ∂dòH  âMô°U
 »a  ø«∏eÉ©dG  áHÉ≤f  á°ù«FQ  óªëe
 ¿CG  âë°VhCG  å«M  ,ábóæØdG  áHÉ≤f
 øe  ¿hôFÉM  ø«ØXƒªdGh  ø«∏eÉ©dG
 ∂dP  ¢SÉμ©fGh  πª©dG  ô`̀aGƒ`̀J  Ωó`̀Y
 Ö`̀JGhô`̀dG  ™`̀ aO  ∞`̀bƒ`̀J  ≈∏Y  É«Ñ∏°S
 πÑb  øe  º¡d  á≤ëà°ùªdG  Qƒ``̀LC’Gh

 â©HÉJh .º¡æμ°ùd ¿Éμe ô«aƒJ AÉæãà°SÉH ¥OÉæØdG ÜÉë°UCG
 º¡ÑJGhQ Gƒª∏°ùàj ºd á«ÑæLC’G ádÉª©dG øe GOóY ∑Éæg ¿CG
 ¿CG  âØ°ûch  ,ÉfhQƒc  á`̀eRCG  πÑb  …CG  »°VÉªdG  ôjÉæj  òæe
 ’  å«M  ÖfÉLC’G  øe  ºg  ´É£≤dG  Gòg  »a  ø«∏eÉ©dG  Ö∏ZCG

.ø«∏eÉ©dG »dÉªLEG øe %10 ø««æjôëÑdG áÑ°ùf RhÉéàJ
 ∞∏e  ΩÉªàgÉH  â©HÉJ  ábóæØdG  áHÉ≤f  ¿CG  â`̀aÉ`̀°`̀VCGh
 áLQódG  ¥OÉ`̀æ`̀a  ø`̀e  Oó`̀Y  äGQGOEG  ™`̀e  á«ÑæLC’G  ádÉª©dG

 É¡HÉë°UCG  ¿CG  ø`̀«`̀Ñ`̀Jh  ,á`̀©`̀ HGô`̀ dG
 êQÉ``N ¿hOƒ``̀Lƒ``̀e ¿hô`̀ª`̀ã`̀à`̀°`̀ù`̀e
 √ò`̀g  IQGOEG  ¿ƒ`̀∏`̀cƒ`̀jh  ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG
 ¿ƒeƒ≤j  øjôjóe  ≈dEG  äÉ°ù°SDƒªdG
 ájQÉªãà°S’Gh  á`̀jQGOE’G  º¡JÉª¡ªH
 ’ »``̀dÉ``̀à``̀dÉ``̀Hh ,Ohó```̀ë```̀e π`̀μ`̀ °`̀û`̀H
 Üƒ`̀∏`̀£`̀ª`̀dG ΩÉ``̀ª``̀à``̀g’G ¿hô``̀«``̀©``̀j
 ±hô¶dG  √òg  »a  º¡jód  ø«∏eÉ©∏d

 .á«FÉæãà°S’G
 IQGRh  Ωƒ`̀≤`̀J  ¿CG  â`̀Mô`̀à`̀bGh
 á`̀«`̀YÉ`̀ª`̀à`̀L’G á`̀«`̀ª`̀æ`̀à`̀dGh π`̀ ª`̀©`̀ dG
 ¥OÉæØdG  ÜÉë°UCG  ™e  π°UGƒàdÉH
 ∞°üf IQGRƒ````dG  ™`̀aó`̀H  ¥É``Ø``J’Gh
 ô``̀NB’G ∞`̀°`̀ü`̀æ`̀dGh π`̀eÉ`̀©`̀dG Ö``̀ JGQ
 áeRC’G RhÉéàJ ≈àM ¥óæØdG ¬©aój
 äÉ°ù°SDƒªdGh áHÉ≤ædG ™e ≥«°ùæàdGh IQGRƒdG ™HÉàJ ¿CG ≈∏Y
 º«¶æJ áÄ«g Ωƒ≤J ¿CG  âMôàbG Éªc ,¿CÉ°ûdG  Gò¡H á«bóæØdG
 äÉcô°ûdGh  äÉ°ù°SDƒªdG  ™`̀e  π°UGƒàdÉH  πª©dG  ¥ƒ`̀°`̀S
 ô¡°T  πc  ÉjOÉe  ∫Éª©dG  IóYÉ°ùe  »a  áªgÉ°ùªdÉH  á«æ©ªdG
 ≥jOÉæ°üdGh  äÉ°ù°SDƒªdG  QhO  ∫ÉªgEG  ΩóY  ≈dEG  áaÉ°VE’ÉH
 √òg  øe  OóY  IóYÉ°ùªH  ô«îdG  ∫ÉªYCG  »a  á∏eÉ©dG  á«∏gC’G

.»fÉ°ùfEG πªY ƒ¡a ,ádÉª©dG

º¡ÑJGhQ ∞bƒJ ¿ƒfÉ©j ÖfÉLC’G ¥OÉæØdG ∫ÉªY

.óªëe OÉ©°S |

 ¢`̀Vhô`̀≤`̀ dG •É`̀ °`̀ ù`̀ bCG π`̀ «`̀ LCÉ`̀ J
»`̀ °`̀ TGƒ`̀ ª`̀ dG ¥ƒ``̀ °``̀ S ¢``̀û``̀©``̀fCG

:¢UÉ q°ü≤dG óª Öàc
 ¿É°†eQ ô¡°T ∫ƒ∏M πÑb »°TGƒªdG ¥ƒ°S »a ™«ÑdG ácôM â°û©àfG

.áàFÉØdG äGƒæ°ùdG »a GOƒcQ äó¡°T ¿CG ó©H
 ádƒ«°ùdG ôaGƒJ ≈dEG ¢TÉ©àf’G ÜÉÑ°SCG »°TGƒªdG ™«H ÜÉë°UCG ™LQCGh
 ™e  á≤aGƒàªdG  º¡°Vhôb  •É°ùbCG  π«LCÉJ  AGôL  ø«æWGƒªdG  iód  á«dÉªdG
 ÉfhQƒc ¢Shô«Ød  »ªdÉ©dG  QÉ°ûàf’G äÉ°SÉμ©fG á¡LGƒªd ádhódG  èeGôH

.»∏ëªdG iƒà°ùªdG ≈∏Y
 QÉÑNCG{`d  ¿ÉMô°S  ºjôμdGóÑY  á«°TÉªdG  »©FÉHh  »Hôe  ó`̀MCG  ∫É`̀bh
 á«°TÉªdG  øe  IójóL  äÉ©aO  º∏°ùJ  Oó°üH  á«∏ëªdG  ´QGõªdG  ¿EG  zè«∏îdG
 äÉ©aódG ¿CG ÉØ«°†e ,Ωƒë∏dG øe ¥ƒ°ùdG á«£¨àd ¿É°†eQ ô¡°T πÑb ÉÑjôb

.¬«∏J »àdG Qƒ¡°ûdGh ¿É°†eQ ô¡°ûd »ØμJ áeOÉ≤dG
 •É°ùbCG  π«LCÉJ  òæe  ¢TÉ©àf’G  äó¡°T  á«°TÉªdG  ¥ƒ°S  ¿CG  í°VhCGh
 ¿hôà°ûj  ø«æWGƒªdG  øe  ô«ãμdG  ógƒ°Th  ø«æWGƒªdG  ≈∏Y  ¢Vhô≤dG
 ,≥HÉ°ùdG »a GƒfÉc Éªc ΩGôL ƒ∏«μdÉH É¡àFõéJ øe ’óH á∏eÉμdG íFÉHòdG

.ø«æWGƒªdGh ¥ƒ°ùdG ≈∏Y ø°ùëàdG Gòg Ωhój ¿CG ÓeBG
 »a íHòdG ¿Éc Éª«a »eƒj πμ°ûH ¿B’G ºàj »°TGƒªdG íHP ¿CG øq«Hh
 ≈∏Y Ö∏£dG äGRƒéM ¿CG ≈dEG  Éàa’ ,Ö∏£dG Ö°ùëH á«°VÉªdG äGƒæ°ùdG

.¿É°†eQ ô¡°ûd GOGó©à°SG ÉÑjô≤J ô¡°T òæe âfÉc ∫ƒé©dGh ΩÉæZC’G
 ø«H ìhGôàJ »dÉëdG âbƒdG »a íFÉHò∏d »°TGƒªdG QÉ©°SCG ¿CG ôcPh
 á«Hô©dG  ±GôîdG  Éª«a  á«dÉeƒ°üdG  ΩÉæZCÓd  áÑ°ùædÉH  GQÉæjO  60h  45

.GQÉæjO 140`dG Égô©°S ¥ƒØj ’ á«ª«©ædGh
 GQÉæjO 380h 350 ø«H ÉgQÉ©°SCG ìhGôààa á«dÉeƒ°üdG ∫ƒé©dG ÉeCG

.QÉæjO 700 ≈dEG π°üJ á«Hô©dG ∫ƒé©dGh

ójGR øH áØ«∏N á°ù°SDƒe øe ºYóH

ò``ØæJ zá``jô«î`dG ¿É``°ù`ME’G{
º`̀FÉ`̀°`̀U QÉ```̀£```̀aEG ´hô``̀°``̀û``̀e
 á«fÉ°†eôdG É¡JóYÉ°ùe ™jRƒJ ájô«îdG ¿É°ùME’G á«©ªL â¡fCG
 á«fÉ°ùfE’G  ∫ÉªYCÓd  ójGR  øH  áØ«∏N á°ù°SDƒe  øe  á«î°S  áªgÉ°ùªH
 áμ∏ªªH  IóëàªdG  á«Hô©dG  äGQÉ````̀eE’G  á``̀dhO  IQÉ`̀Ø`̀°`̀S  ≥`̀jô`̀W  ø`̀Y
 ≈∏Y á«FGòZ OGƒe äÉbÉ£H ™jRƒJ äGóYÉ°ùªdG  â∏ª°Th ,øjôëÑdG

.OhóëªdG πNódG …hP øe ô°SC’G øe OóY
 ∫ÉªYC’G  áæéd  ¢ù«FQ  ôeÉ©dG  ¬∏dGóÑY  ódÉN  ó«°ùdG  OÉ`̀°`̀TCGh
 É¡H  Ωƒ≤J  »àdG  áªFGódG  ájô«îdG  Oƒ¡édÉH  á«©ªédÉH  ájô«îdG
 IQÉØ°S  ™e  ¿hÉ©àdÉH  á«fÉ°ùfE’G  ∫ÉªYCÓd  ójGR  øH  áØ«∏N  á°ù°SDƒe
 .áØØ©àªdG  ô°SC’G IófÉ°ùeh ºYód IóëàªdG  á«Hô©dG  äGQÉeE’G ádhO
 øH  ¿GóªM øH  ¿É£∏°S  ï«°ûdG  πjõédG  ôμ°ûdÉH  ôeÉ©dG  ¢üN óbh
 ôμ°ûdGh  IóëàªdG  á«Hô©dG  äGQÉ``eE’G  á`̀dhO  ô«Ø°S  ¿É«¡f  ∫BG  ó`̀jGR
 ™jQÉ°ûªd  ºFGódG  º¡ªYO  ≈∏Yh  IQÉØ°ùdÉH  ø«∏eÉ©dG  πμd  ∫ƒ°Uƒe

.ìÉéædGh Ωó≤àdG ΩGhO ™«ªé∏d É«æªàe ,ájô«îdG á«©ªédG

 ´ô`̀Ñ`̀à`̀j ø`̀ «`̀ é`̀ jô`̀ î`̀ dG …OÉ````̀f
äÉjó∏Ñ∏d  á`̀eÉ`̀ª`̀c  2000`````̀ H

 ø`̀«`̀é`̀jô`̀î`̀dG …OÉ````̀f ΩÉ```̀ b
 øe  áeÉªc  2000````̀H  ´ôÑàdÉH
 »a  ø«∏eÉ©∏d  Égô«aƒJ  π``̀LCG
 ó«°ùdG  ìô°U  ó`̀bh  .äÉjó∏ÑdG
 ,»fÉjõdG  ó`̀ª`̀MCG  ∞«£∏dGóÑY
 …OÉ`̀f  IQGOEG  ¢ù∏ée  ¢`̀ù`̀«`̀FQ
 …OÉf  IQOÉÑe  ¿CÉH  ,ø«éjôîdG
 øe á`̀©`̀HÉ`̀f √ò``̀g ø`̀«`̀é`̀jô`̀î`̀dG
 Oƒ¡édG  ºYóH  …OÉ`̀æ`̀dG  ¿É`̀ª`̀jEG
 Ωƒ≤J »àdG á°ü∏îªdG á«æWƒdG
 áëaÉμªd á«≤«°ùæàdG áæé∏dG É¡H
 á`̀°`̀SÉ`̀Fô`̀H É```̀fhQƒ```̀c á``̀ë``̀FÉ``̀L

 ô`̀«`̀eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  Ö`̀MÉ`̀°`̀U
 »dh  ,áØ«∏N  ∫BG  óªM  ø`̀H  ¿Éª∏°S

.AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«Fôd ∫hC’G ÖFÉædG ≈∏YC’G óFÉ≤dG ÖFÉf ó¡©dG
 ΩÉ«≤dG Éæ«∏Y ºàëJ á«©ªàéªdGh á«æWƒdG Éæà«dhDƒ°ùe ¿CG  ±É°VCGh
 ,ájó∏ÑdG  ≥aGôªdÉH  ø«∏eÉ©dG  áaÉc  áeÓ°S  ≈∏Y  É k°UôM  IQOÉÑªdG  √ò¡H
 ™ªàéªdG áeÓ°S øe ≥aGôªdG √òg πãe »a ø«∏eÉ©dG πc áeÓ°S ¿EG å«M
 Iô«îdG  äGAGô`̀LE’G  ºYO  »a  G kó¡L  ƒdCÉj  ød  ø«éjôîdG  …OÉf  ¿EG  .πμc

 .ÉfhQƒc áëFÉL áëaÉμe »a ÉæàeƒμM ÉgòîàJ »àdG

.»fÉjõdG ∞«£∏dGóÑY |

:π«YÉª°SEG ÖæjR âÑàc
 áÑ°ùf  ≈∏Y  Qƒ`̀eCG  AÉ«dhCG  èàMG
 π°üØ∏d  á«°SGQódG  Ωƒ°SôdG  º°üN
 ó©H ø`̀e ∂``̀ dPh ,»`̀fÉ`̀ã`̀dG »`̀°`̀SGQó`̀dG
 ¢Shô«a áeRCG ÖÑ°ùH á°SGQódG ∞bƒJ
 ¢`̀SQGó`̀e  É¡àæ∏YCG  »`̀à`̀ dGh  É``fhQƒ``c
 ø«H Ée âMhGôJh á°UÉN äÉ°VhQh
 IQGOE’G  √Oó`̀ë`̀J  É`̀e  ≥`̀ ah  ,%33-5

.É¡°ùØf
 ≈∏Y ∫OÉY ô«Z QGô≤dG GhôÑàYGh
 ,zájõeQ ¢†«ØîàdG áÑ°ùf ¿CG{ QÉÑàYG
 ÖJGhQ  â©aO  áeƒμëdG  ¿CG  ø«æ«Ñe
 ø««æjôëÑdG  øe  ¢SQGóªdG  »ØXƒe
 º`̀YO Ö``̀fÉ``̀L ≈````̀dEG  ,ô``̀¡``̀°``̀TCG 3 Ió```̀e
 Ée  ƒ`̀gh  ,AÉ`̀ª`̀dGh  AÉHô¡μdG  ô«JGƒa
 á«∏«¨°ûàdG  áØ∏μdG  ¢†ØN  »a  º¡°SCG
 ,á°UÉîdG  ¢`̀SQGó`̀ª`̀dG  ≈`̀ dEG  áÑ°ùædÉH
 á«°SGQódG  Ωƒ°SôdG  É¡ª∏°ùJ  πX  »a
 Qƒ``̀eC’G  AÉ`̀ «`̀ dhCG  ΩGõ`̀à`̀ dGh  ,πeÉμdÉH
 ÖÑ°ùH  á`̀«`̀aÉ`̀°`̀VEG  ∞`̀jQÉ`̀°`̀ü`̀e  ™`̀aó`̀H
 …òdG  ó©H  øY  º«∏©àdG  ΩÉ¶f  ≥«Ñ£J
 äÉYÉ°ùd âfôàfE’G ΩGóîà°SG Ωõ∏à°ùj
 áª«≤d  ∞YÉ°†e  ô©°ùHh  ,á∏°UGƒàe

.É¡æY âæ∏YCG »àdG ¢†«ØîàdG
 ¢†«ØîàdG áª«b{ »dÉgC’G âØdh
 ÜÉàc  áª«b  ∫OÉ©J  ¢SQGóªdG  ¢†©Ñd
 AÉ«dhCG  É`̀YOh  ,z§≤a  ó`̀MGh  »°SGQO
 ≈dEG  º«∏©àdGh á«HôàdG IQGRh QƒeC’G

 Ée  ìhGôàJ  áÑ°ùæH  Ωƒ°SôdG  ¢†ØN
.%50-40 ø«H

 Öë°ùH  »`̀dÉ`̀gC’G  ¢†©H  Oó`̀gh
 Éª«a ,á°UÉîdG ¢SQGóªdG øe º¡dÉØWCG
 »a  ô¶ædG  ≈`̀dEG  ÜGƒædG  ¿hô`̀NBG  ÉYO
 .É¡©aQ ¿CÉ°ûH ™aódGh GOóée áÑ°ùædG
 ¢`̀†`̀FGô`̀Y Qƒ````̀eCG AÉ``̀ «``̀ dhCG ™``̀ aQ É`̀ª`̀c
 äGQGOEG ≈dEG ¢Uƒ°üîdG Gò¡H áHƒàμe

.¢SQGóªdG
 Gòg  áÑ°ùf{  :»`̀dÉ`̀gC’G  ±É°VCGh
 »a  Qô≤J  áªFÓªdG  ô«Z  ¢†«ØîàdG
 ÖÑ°ùH  -  ô```eC’G  »``dh  πØμàj  â``bh
 -ó©H  ø``Y  º`̀«`̀∏`̀©`̀à`̀dG  ΩÉ`̀¶`̀f  ≥«Ñ£J
 äGQô``̀≤``̀ª``̀dG π```c ¬`̀∏`̀ Ø`̀W ¢``ù``jQó``à``H
 áHƒ©°U  ÖÑ°ùH  ∂``̀dPh  ,á`̀«`̀°`̀SGQó`̀dG
 º∏©ªdG  πÑb  ø`̀e  áeƒ∏©ªdG  ∫É°üjEG
 áHôéJ  É`̀¡`̀fCG  QÉÑàYG  ≈∏Y  ,ÖdÉ£∏d
 åëÑdG  ø`̀e  Gó`̀jõ`̀e  êÉàëJ  Ió`̀jó`̀L
 øμªJ äÉ«dBG ≈dEG ∫ƒ°Uƒ∏d »°ü≤àdGh
 πμ°ûH  áeƒ∏©ªdG  ∫É°üjEG  øe  º∏©ªdG

.zπ°†aCG
 »°†≤f  É`̀æ`̀à`̀H{  »``̀dÉ``̀gC’G  ô```cPh
 ï«°SôJ  π```̀LCG  ø`̀e  ∫Gƒ```̀W  äÉ`̀YÉ`̀°`̀S
 ÖÑ°ùH  ∂dPh  ,πØ£dG  iód  áeƒ∏©ªdG
 ó©H ø``̀Y º`̀«`̀∏`̀©`̀à`̀dG §`̀ª`̀f QÉ`̀°`̀ü`̀à`̀bG
 »àdG  zÜƒ«Jƒ«dG{  äÉgƒjó«a  ≈∏Y
 É°Uƒ°üN  –  ∫ÉØWC’G  ≈∏Y  Ö©°üj
 á∏MôªdG  ø`̀e  ≈``̀ dhC’G  á≤∏ëdG  áÑ∏W
 .zÉ¡fƒª°†e  ÜÉ©«à°SG  -á«FGóàH’G

 É¡«a  ÉªH–  ¢`̀SQGó`̀ª`̀dG  ∂∏J  â≤ÑWh
 ¢`̀SQÉ`̀e á``̀jGó``̀H ò`̀æ`̀e -äÉ``̀ °``̀Vhô``̀ dG
 ,»°VGôàa’G  º«∏©àdG  ΩÉ¶f  »°VÉªdG
 π«£©J  Iôàa  ójóªJ  ó©H  ø`̀e  ∂`̀ dPh

.áeƒ∏©e ô«Z Iôàa ≈àM ¢SQGóªdG
 á`̀°`̀UÉ`̀î`̀dG ¢``̀SQGó``̀ª``̀dG â``̀fÉ``̀ch
 »°VÉªdG  ´ƒ`̀Ñ`̀ °`̀SC’G  ∫Ó``̀N  â`̀æ`̀∏`̀YCG
 º°üN  ºà«°S  PEG  ,Ωƒ`̀°`̀Sô`̀dG  ¢†ØN
 á«°SGQódG  Ωƒ°SôdG  øe  ≠∏ÑªdG  áÑ°ùf
 »`̀°`̀SGQó`̀dG  π°üØdG  »`̀a  á≤ëà°ùªdG
 øªd  πÑ≤ªdG  »°SGQódG  ΩÉ©∏d  ∫hC’G
 ºà«°S  Éª«a  ,Ωƒ°SôdG  áØ∏c  GhOó`̀°`̀S
 ºd  øªd  ô°TÉÑe  πμ°ûH  ≠∏ÑªdG  º°üN
 GAóH  áKÓãdG  ô¡°TC’G  øY  ÉghOó°ùj
 ∞°üdG áÑ∏W ÉeCG ,…QÉédG πjôHCG øe
 Ωƒ°SQ OGOôà°SG ºà«°ùa ô°ûY »fÉãdG

.»°SGQódG π°üØdG
 á«HôàdG  IQGRh  äó`̀cCG  ,ÉgQhóH
 á°UÉN á°SQóe 20 á≤aGƒe º«∏©àdGh
 ,á«°SGQódG  É¡eƒ°SQ  ¢†«ØîJ  ≈∏Y
 ,IOÉ`̀jõ`̀∏`̀d  í°Tôe  Oó`̀©`̀dG  ¿CG  áæ«Ñe
 ™«ªL  AÉª°SCG  IQGRƒ``̀dG  ô°ûæà°S  PEG
 É`̀¡`̀fhÉ`̀©`̀J äó````̀HCG »``à``dG ¢``̀SQGó``̀ª``̀dG

.Ωƒ°SôdG â°†ØNh
 ¢†aQ  QƒeC’G  AÉ«dhCG  ôμæà°SGh
 ,É¡eƒ°SQ ¢†«ØîàH ¢SQGóªdG ¢†©H
 º`̀YO ∞``̀ bh ≈```̀ dEG IQGRƒ`````̀ dG Gƒ````̀YOh
 IQƒJÉa  ÜÉ°ùàMGh  É¡«ØXƒe  Qƒ`̀LCG

.AÉªdGh AÉHô¡μdG

:ø°ùM »μe Öàc
 á∏ªM »a ¿ƒcQÉ°ûªdG  ¿ƒ°üàîªdGh AÉÑWC’G  ∞°ûc  

 øY »æjôëÑdG »FÉ°ùædG OÉëJ’G É¡ª¶f »àdG z∂©e øëf{

 äGQÉ°ûà°SG  ºjó≤J  ∫ƒM  á«fÉ°ùfE’Gh  á«æWƒdG  ±Gó`̀gC’G

 πX  »`̀a  ÜÉ`̀°`̀ù`̀JGƒ`̀dGh  ø``j’  ¿hC’G  ôÑY  á«fÉée  á«ÑW

 á«∏gC’Gh  á«ª°SôdG  äÉ°ù°SDƒªdG  É¡eó≤J  »àdG  Oƒ¡édG

.øjôëÑdG áμ∏ªe »a ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒªdG áeóîd

 ø«Yƒ£àªdG ™e äGAÉ≤d zè«∏îdG QÉÑNCG{ äôLCG óbh 

 á∏ªëdG  √òg »a ø«°üàîªdGh AÉÑWC’G  øe äÉYƒ£àªdGh

 øëf{ QÉ©°T âëJ √QÉ°ûàfG øe óëdGh zÉfhQƒc{ áëaÉμªd

 IôéæMh ∞fCG …QÉ°ûà°SG ΩÉªJ π«Ñf QƒàcódG ∫Ébh ,z∂©e

 ø«H  Ée  ≠∏H  »eƒ«dG  π°UGƒàdGh  ä’É°üJ’G  ∫ó©e  ¿CG
 π°UGƒàdG Qƒëe ¿CG ≈dEG G kô«°ûe ,Ωƒ«dG »a ’É°üJG 15-10
 ∫ÉØWCÓd IôéæëdGh ¿PC’Gh ∞fC’G ¢VGôeCG ∫ƒM Ö°üæe
 ä’ÉëdG √òg ¢ü«î°ûJ øe ∂dP »°†à≤j Éeh ø«¨dÉÑdGh
 »æ©ªdG  ¢üî°ûdG  ≈dEG  É¡dÉ°SQEGh  á©°TC’G  ≈dEG  áaÉ°VE’ÉH
 áHÉàch  á«°VôªdG  ádÉëdG  ´ƒf  ∫ƒM  ôjô≤J  IQƒ°U  »a
 ∫ƒM  äÉ«dó«°üdG  ™e  ¿hÉ©àdÉH  ∂dPh  Üƒ∏£ªdG  êÓ©dG
 Gó«L ÉHhÉéJ IQOÉÑªdG √òg â«≤d óbh á«Ñ£dG äÉØ°UƒdG
 Éª«a  .º¡dRÉæe øe ¢SÉædG  êhôN ΩóY AGƒLCG  ™e á°UÉN
 É¡fCG  z∫ÉØWCG  ¢ùØf  ÖW{ ¿ƒgôªdG  ióg IQƒàcódG  äôcP
 ´ƒÑ°SC’G »a ∂dPh IQOÉÑªdG ¥Ó£fG πÑb π°UGƒàdG äCGóH
 É¡©e  ä’É°üJ’G  äõcôJ  ,»°VÉªdG  ¢SQÉe  øe  ådÉãdG

 ¢ü∏îàdGh ∫ÉØWCÓd »HÉéjE’G õ«ØëàdG äGQÉ°ûà°SG ∫ƒM
 â«ÑdG  »a  ¿ƒ©HÉb  º¡fCG  Éª«°S  ’h  á«Ñ∏°ùdG  QÉμaC’G  øe
 ájƒHôàdG íFÉ°üædG á«gÉe øY äGQÉ°ùØà°SG ≈dEG áaÉ°VE’ÉH
 Gòg  »a  Éfó«cCÉJ  ™e  ¬ª«¶æJh  âbƒdG  ∫Ó¨à°SG  »a  º¡d
 ∫É`̀Ø`̀WC’G  Ö©∏d  ø«©e  ¿É`̀μ`̀e  ¢ü«°üîJ  á«ªgCG  ¿CÉ`̀°`̀û`̀dG
 ∂dP øe ±ó¡dG ¿CG âØ°ûch  .â«ÑdG πNGO ¬«a âbh AÉ°†bh
 »a ™ªàéªdG OGôaCG »bÉHh Iô°SC’G ≈∏Y AÖ©dG ∞«ØîJ ƒg
 √òg äRõY PEG ÉfhQƒc AÉHh áëaÉμªd ádhódG äÉcôëJ πX
 »æjôëÑdG ™ªàéªdG OGôaCG ø«H »æWƒdG ºMÓàdG IQOÉÑªdG
 áeRC’G √òg »£îJ ≈∏Y ¿hQOÉb ÉæfCÉH É©«ªL Éæd ócDƒe Ée

 .á«YÉªédGh ájOôØdG á«dhDƒ°ùªdG πªëJh »YƒdG ìhôH
 ô«μØàdG  á«FÉ°üNCG  áØ«∏N  êÉ¡àHG  IPÉà°SC’G  âdÉbh

 ø«JQÉ°ûà°SG  ó©àJ  ºd  äGQÉ°ûà°S’G  ∫ó©e  ¿EG  »HÉéjE’G
 ,ÉfhQƒc áeRCÉH ábÓY É¡d äGQÉ°ûà°S’G ¢†©H ,Ωƒ«dG »a
 ≈Ø°ûà°ùªdG ≈dEG ÜÉgòdG øe º¡«∏Y ÉjOÉH ±ƒîàdG ¿Éc PEG
 iód  ≥∏≤dG  áÑ°ùf  ø`̀e  ™`̀aQ  É`̀e  Ö«Ñ£∏d  πØ£dG  ò`̀NCG  hCG
 á«°ùØædG  äGQÉ°ûà°S’G  Ö∏ZCG  ¿CG  âë°VhCGh  ,∫É`̀Ø`̀WC’G
 ±ô¶dG Gòg »a ¢†jôªdG ™e Ö«Ñ£dG »bÓàd á°Uôa âfÉc
 iódh ¬jód ≥∏≤dG ¢†ØN á«ªgCGh ¬JÉLÉM ¿É«ÑJh ÇQÉ£dG
.OÓÑdG ≈∏Y ÇQÉ£dG »FÉæãà°S’G ±ô¶dG Gòg »a πFGƒ©dG
 »FÉ°üNCG{  óLÉªdG  ø«°ùM  á∏«ªc  IQƒàcó∏d  ¿É`̀ch
 á«Yƒ£àdG  É¡àªgÉ°ùe  ∫ƒM  ≥«∏©J  záeÉY  áMGôLh  ÖW
 »æjôëÑdG  OÉëJ’G  øe  º¶æªdG  z∂©e  øëf{  èeÉfôH  »a
 ,ø«°üàîªdGh  AÉÑWC’G  øe  OóY  ™e  ¿hÉ©àdÉHh  »FÉ°ùædG

 ôNB’Gh ø«ëdG ø«H äGQÉ°ùØà°SG º∏°ùàJ É¡fCG ¬«a âë°VhCG
 »a äCGóH  É¡fCG  ágƒæe ΩGô¨à°ùf’Gh è°ùe âcôjódG  ≈∏Y
 âdGRÉeh  »°VÉªdG  ¢SQÉe  23  òæe  IQOÉÑªdG  ™e  πYÉØàdG
 π°UGƒàdG  ôÑN  QÉ°ûàfG  ¿EG  â©HÉJh  `  á¶ë∏dG  √òg  ≈àM
 OGó`̀©`̀à`̀°`̀S’Gh  áaÉë°üdGh  á`̀«`̀fhô`̀à`̀μ`̀dE’G  ™`̀bGƒ`̀ª`̀dG  ôÑY
 áÑ°ùf  øe  ™aQ  19  ó«aƒc  ÉfhQƒc  áëFÉL  øY  áHÉLEÓd
 ¢ü«î°ûàdG  ≈`̀ dEG  áLÉëdGh  äGQÉ°ùØà°S’Gh  π°UGƒàdG
 á«Ø«ch áFQÉ£dG  ä’ÉëdG  »a  ±ô°üàdG  á«Ø«ch êÓ©dGh
 »g IQOÉÑªdG ¿CÉH âªààNGh ,ø««FÉ°üNC’G ™e π°UGƒàdG
 ™e  ºMÓàdG  áÑ«Ñ£c  »æª¡jh  »©ªàéeh  »fÉ°ùfEG  ¬LƒJ
 ìÉàéj …òdG AÉHƒdG Gòg øe ™ªàéªdG PÉ≤fEG  πLC’ …ô«Z

.ºdÉ©dG

É```̀ fhQƒ```̀ c á``̀ë``̀aÉ``̀μ``̀ª``̀d z∂```̀ ©```̀ e ø```̀ ë```̀ f{ »``̀ FÉ``̀ °``̀ ù``̀ æ``̀ dG OÉ`````ë`````J’G á``̀ ∏``̀ª``̀M ≈``̀ ∏``̀ Y ∫É`````Ñ`````bEG

º°üN  á`̀ Ñ`̀ °`̀ ù`̀ f  ¿ƒ``°``†``aô``j  Qƒ`````̀ eCG  AÉ```̀ «```̀ dhCG
á`̀°`̀UÉ`̀î`̀dG ¢`̀ SQGó`̀ ª`̀ ∏`̀ d á`̀ «`̀ °`̀ SGQó`̀ dG Ωƒ``°``Sô``dG

 áaÉ°VE’ÉH ¬fCG äÉæÑ∏d á«μ∏ªdG á©eÉédG âæ∏YCG
 IóYÉ°ùªd  É¡JòîJG  »àdG  äGAGô`̀LE’G  áeõM  ≈dEG
 ¿EÉ`̀a ¢`̀Shô`̀«`̀a á`̀ë`̀FÉ`̀L á```̀eRCG ∫Ó``̀N äÉ`̀Ñ`̀dÉ`̀£`̀dG
 ∞«Øîà∏d  ΩRÓ`̀dG  É¡ªYO  É°†jCG  Ωó≤à°S  á©eÉédG
.™ªàéªdÉH AÉHƒdG ¬≤ëdCG …òdG »dÉªdG AÖ©dG øe

 øe  AÉ`̀Ø`̀YE’G  kGô`̀NDƒ`̀e  á©eÉédG  âæ∏YCG  ó≤a
 π«é°ùàdG  Ωƒ``̀°``̀SQh  ¥É`̀ë`̀à`̀ d’G  Ö`̀∏`̀W  Ωƒ``°``SQ
 øe  ø∏≤àæj  »JÓdG  äÉÑdÉ£dG  ™«ªéd  »©eÉédG
 ∫Éªμà°S’  ø¡Lƒàjh  ,êQÉ`̀î`̀dG  »a  äÉ©eÉédG
 áaÉ°VE’ÉH ,äÉæÑ∏d á«μ∏ªdG á©eÉédG »a ø¡à°SGQO
 Ωƒ°SôdG  ≈∏Y  %30  áÑ°ùæH  Éª°üN  ø¡ëæe  ≈dEG
 Gòg  á©eÉédÉH  ¥É`̀ë`̀à`̀d’G  ∫É`̀M  »`̀a  á`̀«`̀°`̀SGQó`̀dG
 »a  äÉæÑ∏d  á«μ∏ªdG  á©eÉédG  Ωó≤Jh  .∞«°üdG
 Ωƒ°SQ ≈∏Y %10 áÑ°ùæH  Éª°üN øgGôdG  âbƒdG
 äÉ«dÉëdG  äÉÑdÉ£∏d  »dÉëdG  »°SGQódG  π°üØdG
 øY  kÓ°†a  ,º°üîdG  øe  IOÉØà°SÓd  äÓgDƒªdG

.íjôªdG §«°ù≤àdG á£N

 á«μ∏ªdG á©eÉédG ¢ù«FQ ∫ÉªYCÉH ºFÉ≤dG ∫Ébh
 Éææμªj Ée πbCG Gòg{ :äQGƒ«à°S ó«ØjO .O äÉæÑ∏d
 .áægGôdG  ±hô`̀¶`̀dG  πX  »a  Éæ©ªàéªd  ¬ªjó≤J
 ¢Shô«a  AÉ`̀Hh  ¬ÑÑ°ùj  …ò`̀dG  »dÉªdG  AÖ©dG  ¿EG
 ô«Ñc AÖY ƒg øjôëÑdG »æWGƒªd (19-ó«aƒc)
 äÓFÉ©dG øe ójó©dG ¿CG º¡Øàf øëf ∂dòd ,ájÉ¨∏d
 Ωƒ°SôdG OGó°S »a áHƒ©°U óéJ ób øjôëÑdG »a

.zá«°SGQódG
 ô`̀«`̀HGó`̀à`̀dGh äGAGô`````̀LE’G ≈``̀ dEG á`̀aÉ`̀°`̀VE’É`̀Hh
 ¢SQÉe  9  ïjQÉàH  á©eÉédG  äCÉ°ûfCG  ó≤a  ;á«dÉªdG
 øgGôdG  ™°VƒdG  áÑbGôªd  É°üàîe  πªY  ≥jôa
 á¡LGƒªd  á∏eÉ°T  á£N  ò«ØæJ  iôLh  ,¬ª««≤Jh
 ≈`̀dEG  ±ó¡J  19-ó`̀«`̀aƒ`̀c  ¢Shô«a  áëFÉL  á``̀eRCG
 AÉ°†YCGh  É¡JÉÑdÉW  áeÓ°Sh  áë°U  ≈∏Y  ®ÉØëdG
 âÑXGhh  ,¬∏ªcCÉH  ™ªàéªdGh  á«°ùjQóàdG  áÄ«¡dG
 øgOƒ¡L  ≈`̀∏`̀Y  äÉÑdÉ£∏d  º`̀Yó`̀dG  º`̀jó`̀≤`̀J  ≈`̀∏`̀Y
.»°SGQódG ΩÉ©dG ∫Éªμà°SGh ø¡à°SGQO á∏°UGƒªd

¢`̀†`̀Ø`̀î`̀J äÉ``̀æ``̀Ñ``̀∏``̀d á``«``μ``∏``ª``dG á``̀©``̀ eÉ``̀é``̀ dG
äÉ`̀ Ñ`̀ dÉ`̀ £`̀ dG º``̀Yó``̀d á``̀«``̀ °``̀SGQó``̀dG Ωƒ``̀ °``̀ Sô``̀ dG
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 Gô°ùL zè«∏îdG ¿Gô«W{ á«æWƒdG á∏bÉædG â∏μ°T É¡ÑfÉL øe
 ´É`̀LQE’  êQÉîdÉH  ø«≤dÉ©dG  øWƒdG  AÉæHCG  IOƒ`̀Y  ™jô°ùàd  ÉjƒL
 óæ¡dGh  É«côJh  ¿Gô``̀jEGh  Éjõ«dÉeh  ófÓjÉJh  ô°üe  øe  äÉÄªdG

.iôNCG ∫hO IóYh ófÓjÉJh
 áØ¡dh  º¡àMôa  ø`̀Y  ø`̀Wƒ`̀dG  ¿É`̀°`̀†`̀MCG  ≈``dEG  ¿hó`̀FÉ`̀©`̀dG  ôÑY
 Ió«°TôdG ÉæJOÉ«≤d Gôμ°T ,¢VQC’G ≈dEG Éæ≤à°TG :∫ƒ≤dÉH ºgQÉ¶àfG
 êQÉîdÉH  øjôëÑdG  äGQÉØ°S  ¿CG  øjócDƒe  ,ÉgAÉæHCG  ¢ùæJ  ºd  »àdG
 ΩÉ©£dGh  AGò`̀¨`̀dG  äô``̀ahh  É«eƒj  ™«ªédG  ™`̀e  π°UGƒàJ  âfÉc
 øY  Gô«Ñ©J  ¢†©ÑdG  ´ƒeO  äôª¡fG  Éª«a  ,ø«≤dÉ©dG  πμd  AGhódGh

.øjóFÉ©dG ÜÉÑMC’G AÉ≤∏d áØ¡∏dGh ¥ƒ°ûdG
 πÑb  øe  á«eÉ°ùdG  ájÉYôdGh  ô«ÑμdG  ΩÉªàg’G  ™«ªédG  øªKh 
 AGQRƒ`̀dG  ¢ù«FQ  ƒª°Sh  ióØªdG  ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U  Iô°†M
 Éæ«∏Yh ô«ãμdG  Éæà£YCG  øjôëÑdG  ¿CG  øjócDƒe ,ó¡©dG  »dh ƒª°Sh

.É¡d AÉaƒdGh É¡∏«ªL OQ
 óªMCGh  …QÉ`̀aó`̀dG  º°SÉLh  ó«°ùdG  ájRƒa  øe  πc  çóëJh
 zè«∏îdG QÉÑNCG{ ≈dEG ¿OQC’Gh óæ¡dGh ¿GôjG øe øjóFÉ©dG ô°UÉædG
 É¡dòÑJ  »àdG  Iô«ÑμdG  Oƒ¡édGh  äGAGô```L’G  øe  ºgQÉ¡ÑfG  øY
 áªî°†dG  º«¶æàdG  äÉ«∏ªYh  ,ÉfhQƒc  áëaÉμe  QÉ`̀WEG  »a  OÓÑdG
 »a  âãH  á«Ñ£dG  QOGƒμdGh  á«∏NGódG  ä’É`̀LQ  Oƒ¡éH  á©FGôdGh
 ,øWƒdG ¢VQCG ÉæeGóbCG äCÉWh ¿CG òæe ¿ÉeC’Gh ¿ÉæÄªW’G Éæ°SƒØf
 IOÉ«≤dG  øe  ôªà°ùªdG  ΩÉªàg’Gh  á«eÉ°ùdG  ájÉYôdG  ¿CG  øjócDƒe
 ød  ÉfQhó°U  ≈∏Y  ±ô°Th  ΩÉ°Sh  êQÉîdÉH  áμ∏ªªdG  äGQÉØ°Sh

 AGò¨dG  ∫É°üjG  »a  á«LQÉîdG  IQGRh  QhO  ø«æªãe  ,Gó`̀HCG  √É°ùæf
 ,êQÉîdG »a ø«≤dÉ©dG äƒ«H ≈dG á«Ñ£dG äÉeõ∏à°ùªdGh AGhódGh

.¬àeƒμMh øWƒdÉH ÉfRGõàYGh Éfôîa øe OGR Ée ƒgh
 ájQƒ¡ªL  »a  »æjôëÑdG  π°üæ≤dG  ócCG  ,¬JGP  ¥É«°ùdG  »ah 
 ÉæWGƒe  167  IOƒ``Y  zè«∏îdG  QÉ`̀Ñ`̀NCG{``̀d  »°Tƒ∏ÑdG  »∏Y  óæ¡dG
 ,è«∏îdG  ¿Gô«W  ≥jôW  øY  ¢ùeCG  Ωƒj  óæ¡dG  »a  É≤dÉY  É«æjôëH
 á«≤H  ¿hDƒ°T  QGôªà°SÉH  ™HÉàJ  áμ∏ªªdG  á«∏°üæb  ¿CG  ≈`̀ dEG  Éàa’
 QÉL πª©dG ¿CG  GócDƒe ,áÑ∏£dG øe º¡ÑdÉZh óæ¡dG »a ø«æWGƒªdG
 á∏MQ  õ«¡éJ  ºàj  ≈àM  ø«æWGƒªdG  á«≤H  äÉeƒ∏©e  ô°üM  ≈∏Y

.á∏Ñ≤ªdG IôàØdG ∫ÓN iôNCG AÓLEG
 πc  áμ∏ªªdG  »æWGƒe  ™«ªéd  äô`̀ah  á«∏°üæ≤dG  ¿CG  ó``̀cCGh
 »a  ô¶ëdG  ádÉM  ™e  É°Uƒ°üNh  ,AGòZh  AGhO  øe  äÉLÉ«àM’G
 äÉ¡«LƒàH  ø«æWGƒªdG  ™«ªL  ΩGõàdÉH  Gó«°ûe  ,óæ¡dG  ájQƒ¡ªL

.º¡àeÓ°S ≈∏Y ®ÉØëdG »a á«∏°üæ≤dG
 ®ÉØë∏d  áμ∏ªªdG  ÉgòîàJ  »àdG  äGAGôLE’G  »°Tƒ∏ÑdG  øªKh
 »àdGh  ,óéà°ùªdG  ÉfhQƒc  ¢Shô«a  áëFÉL  ÖÑ°ùH  É¡FÉæHCG  ≈∏Y
 óªM  ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U  Iô°†M  äÉ¡«Lƒàd  áHÉéà°SG  »JCÉJ
 ƒª°ùdG ÖMÉ°U ¢UôM ,ióØªdG OÓÑdG πgÉY áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y øH
 ,AGQRƒ``̀dG  ¢ù«FQ  áØ«∏N  ∫BG  ¿Éª∏°S  øH  áØ«∏N  ô`̀«`̀eC’G  »μ∏ªdG
 ∫BG  óªM  ø`̀H  ¿Éª∏°S  ô`̀«`̀eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  á©HÉàeh
 ¢ù«Fôd  ∫hC’G  ÖFÉædG  ≈`̀∏`̀YC’G  óFÉ≤dG  ÖFÉf  ó¡©dG  »`̀dh  áØ«∏N
 É¡«æWGƒe πLCG øe äôî°S áeƒμëdG ¿CG GócDƒe ,AGQRƒdG ¢ù∏ée

 ø«≤dÉ©dG  ™«ªéd  IóYÉ°ùªdGh  ¿ƒ©dG  ºjó≤àd  ,áaÉc  äÉ«fÉμeE’G
.êQÉîdÉH

 øjôëÑdG  áμ∏ªe  ô«Ø°S  QOƒédG  óªëe  ΩÉ°ûg  ∫Éb  √QhóH 
 á©eÉL  ió`̀d  ºFGódG  ÜhóæªdGh  á«Hô©dG  ô°üe  ájQƒ¡ªL  ió`̀d
 âeÉb IôgÉ≤dÉH áμ∏ªªdG IQÉØ°S :zè«∏îdG QÉÑNCG{`d á«Hô©dG ∫hódG
 165  â∏bCG  »°VÉªdG  πjôHCG  11  Ωƒj  á«FÉæãà°SG  á∏MQ  ô««°ùàH
 øjòdG  ø«æWGƒªdG  øe  ≈``dhCG  á©aóc  É«æjôëH  ÉÑdÉWh  ÉæWGƒe
 äÉ£∏°ùdG ≥«∏©J QGôb ó©H ,OÓÑdG ≈dEG IOƒ©dG »a º¡àÑZQ Gƒ∏é°S
 øª°V  »`̀°`̀VÉ`̀ª`̀dG  ¢`̀SQÉ`̀e  19  ò`̀æ`̀e  ¿Gô`̀«`̀£`̀dG  á`̀cô`̀M  ájô°üªdG
 á≤«≤°ûdG  ô°üe  ájQƒ¡ªL  É¡JòîJG  »àdG  ájRGôàM’G  äGAGôLE’G

.óéà°ùªdG ÉfhQƒc ¢Shô«a QÉ°ûàfG á¡LGƒªd
 IQGRh  ™e  Ö«JôàdG  É«dÉM  …ôéj  ¬fCG  ≈dEG  QOƒédG  QÉ°TCGh
 IOÉYE’ á∏Ñ≤ªdG  ΩÉjC’G  ∫ÓN iôNCG  á∏MQ ô««°ùJ ≈∏Y á«LQÉîdG
 ¢`̀VQCG  ≈`̀ dEG  IOƒ`̀©`̀dG  »a  º¡àÑZQ  Gƒ∏é°S  ÉÑdÉWh  ÉæWGƒe  175
 QGóe  ≈∏Y  πª©J  IôgÉ≤dÉH  áμ∏ªªdG  IQÉØ°S  ¿CG  GócDƒe  ,øWƒdG
 øjOƒLƒªdG  áμ∏ªªdG  AÉæHCG  πc  ´É°VhCG  á©HÉàe  πLCG  øe áYÉ°ùdG

.ájô°üªdG äÉ¶aÉëªdG ∞∏àîe »a
 ®ÉØë∏d  áμ∏ªªdG  ÉgòîàJ  »àdG  äGAGô``LE’G  QOƒédG  øªKh
 »àdGh  ,óéà°ùªdG  ÉfhQƒc  ¢Shô«a  áëFÉL  ÖÑ°ùH  É¡FÉæHCG  ≈∏Y
 øH óªM ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†M äÉ¡«Lƒàd áHÉéà°SG »JCÉJ
 »àdGh ,√ÉYQh ¬∏dG ¬¶ØM ióØªdG OÓÑdG πgÉY áØ«∏N ∫BG  ≈°ù«Y
 áμ∏ªªdG  ÉjÉYQ  øe  ÖZôj  øªd  ¿ƒ©dG  πÑ o°S  πc  ºjó≤J  ≈∏Y Ωƒ≤J

 ô°SC’G  IóYÉ°ùªH  ¬àdÓL  ¢UôM  Éæªãe  ,ø`̀Wƒ`̀dG  ≈`̀ dEG  IOƒ©dÉH
 áàØd  øe  ¬∏ãªJ  Éªd  ÉfhQƒc  ¢Shô«a  äÉ«YGóJ  øe  IQô°†àªdG
 á«dÉªdG  AÉÑYC’G  øe  ∞«Øîà∏d  ∂∏ªdG  øe  ájÉYQh  á∏«Ñf  á«fÉ°ùfEG
 ¬¡«LƒJh ,»FÉæãà°S’G ™°VƒdG Gòg »a ô°SC’G √òg É¡¡LGƒJ »àdG
 ø«æWGƒªdG  øe  óéà°ùªdG  ÉfhQƒc  ¢Shô«ØH  ø«HÉ°üªdG  êÓ©H

.ÉfÉée øjóaGƒdGh
 øH  áØ«∏N  ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  ¢UôM  øªK  Éªc
 ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  á©HÉàeh  ,AGQRƒ```dG  ¢ù«FQ  áØ«∏N  ∫BG  ¿Éª∏°S
 óFÉ≤dG ÖFÉf ó¡©dG »dh áØ«∏N ∫BG óªM øH ¿Éª∏°S ô«eC’G »μ∏ªdG
 áeÓ°Sh  áë°U  ,AGQRƒ`̀dG  ¢ù∏ée  ¢ù«Fôd  ∫hC’G  ÖFÉædG  ≈∏YC’G
 iƒ°üb  ájƒdhCÉc  êQÉ`̀î`̀dG  hCG  πNGódÉH  AGƒ°S  ø«æWGƒªdG  πc
 IOƒY ≈∏Y ¢UôëdGh ,äÉ«fÉμeE’G πc É¡∏LCG øe áeƒμëdG äôî°S
 ≈dEGh  øWƒdG  ¢`̀VQCG  ≈dEG  êQÉîdÉH  øjOƒLƒªdG  ø«æWGƒªdG  πc
 ≥ah øμªe âbh ´ô°SCG »a ∂dPh á«aÉYh áë°U »a ºgh º¡«dÉgCG
 ΩÉ`̀jC’G  òæe  Égò«ØæàH  áeƒμëdG  äQOÉ`̀H  áYƒ°Vƒe  AÓ`̀LEG  §£N
 º¡àÑZQ É¡«a ¿ƒæWGƒªdG ióHCG »àdGh ¢Shô«ØdG QÉ°ûàf’ ≈dhC’G
 »àdG  ∫hó`̀dG  π`̀FGhCG  øe  øjôëÑdG  íÑ°üàd  ,øWƒdG  ≈dEG  IOƒ©dÉH
 äGAGôLEG ≥ah É¡«æWGƒe AÓLE’ á£N ò«ØæJh ™°Vh ≈∏Y â∏ªY
 ∂dòch êQÉîdÉH ø«æWGƒªdG áeÓ°Sh áë°U É¡aóg áªμëe á«ÑW

.áμ∏ªªdG πNGO øjOƒLƒªdG ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒªdGh º¡∏FGƒY
 »`̀©`̀jhô`̀dG  ó`̀ª`̀MCG  ¿OQC’G  »`̀a  »æjôëÑdG  ô«Ø°ùdG  ∫É``̀ bh 
 AÓLE’ áª«μëdG  IOÉ«≤dG  äÉ¡«LƒJ ≈∏Y AÉæH  :zè«∏îdG QÉÑNCG{`d

 á`̀eRÓ`̀dG  äÉÑ«JôàdÉH  Éæªb  ,êQÉ`̀î`̀dÉ`̀H  ø«≤dÉ©dG  ø`̀«`̀æ`̀WGƒ`̀ª`̀dG
 IQƒμ°ûe  âeÉb  »àdG  á«fOQ’G  á«LQÉîdG  IQGRh  ™e  ≥«°ùæàdGh
 AÓ`̀L’G  äÉ«∏ªY  äÉÑ∏£àe  ™e  ¿hÉ©àdGh  äÓ«¡°ùàdG  ºjó≤àH
 QGó`̀°`̀UEGh  ¿ÉªY  QÉ£e  »a  ∫hõædÉH  è«∏îdG  ¿Gô«£d  ìÉª°ùdÉH
 »àdG äÉ°UÉÑdG Qhôe π«¡°ùJh IQÉØ°ùdG »ØXƒe π≤æd ¢ü«NGôJ

.ô¶ëdG âbh »a áÑ∏£dG π≤J
 øe ºgDhÓLEG  ºJ øjòdG ø«≤dÉ©dG ø«æWGƒªdG OóY ¿CG  GócDƒe
 É≤dÉY  ÉæWGƒe  280 Ωƒ«dG  AÉ°ùe  Oƒ©«°S  Éª«a  ,109 ≠∏H  ¿OQC’G
 iôNCG  á∏Môd  Ö«JôàdG  ºà«°Sh  ,è«∏îdG  ¿Gô«W  ≈∏Y  ¿OQC’G  »a
 ¢VQCG  ≈dEG  ø«ªdÉ°S  ø«≤dÉ©dG  ™«ªL  IOƒ©d  á∏Ñ≤ªdG  IôàØdG  ∫ÓN

.øWƒdG
 √ôμ°T  ≠dÉHh  √RGõàYGh  √ôîa  º«¶Y  øY  »©jhôdG  ÜôYCGh
 ºJ  »àdG  áeó≤àªdG  ájRGôàM’G  äGAGôLE’Gh  äGƒ£î∏d  √ôjó≤Jh
 óªM  ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U  Iô°†M  äÉ¡«Lƒàd  G kò«ØæJ  ÉgPÉîJG
 ÖMÉ°U  ¢UôMh  ,ióØªdG  OÓÑdG  πgÉY  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  øH
 ,AGQRƒdG ¢ù«FQ áØ«∏N ∫BG ¿Éª∏°S øH áØ«∏N ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG
 áØ«∏N ∫BG óªM øH ¿Éª∏°S ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U á©HÉàeh
 ¢ù∏ée  ¢ù«Fôd  ∫hC’G  ÖFÉædG  ≈∏YC’G  óFÉ≤dG  ÖFÉf  ó¡©dG  »dh
 ÉæFÉæHCG πc IOƒ©d äÉÑ∏£àªdG ™«ªL π«¡°ùJh ô«î°ùJ »a AGQRƒdG
 ∞«£∏dGóÑY .O á«LQÉîdG ôjRh á©HÉàe Éæªãe ,êQÉîdÉH ø«≤dÉ©dG
.ø«≤dÉ©dG ÉæFÉæHCG áeÓ°Sh áë°üH ¬eÉªàgGh ¬à©HÉàe »a »fÉjõdG

.QOƒédG ΩÉ°ûg |.»©jhôdG óªMCG |.»°Tƒ∏ÑdG »∏Y |
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 Ö`̀MÉ`̀°`̀U ô`````̀ eC’ ká``̀HÉ``̀é``̀à``̀°``̀SG
 øH  ¿Éª∏°S  ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG
 ÖFÉf  ó¡©dG  »`̀dh  áØ«∏N  ∫BG  óªM
 ¢ù«Fôd ∫hC’G ÖFÉædG ≈∏YC’G óFÉ≤dG
 RÉ¡L  º«ª°üàd  ,AGQRƒ```̀dG  ¢ù∏ée
 ƒ°Sóæ¡e ΩÉb ,™æ°üdG »∏ëe ¢ùØæJ
 ¿hÉ©àdÉH  á«dhódG  øjôëÑdG  áÑ∏M
 º°ùbh  »°ùØæàdG  êÓ©dG  º°ùb  ™e
 ájÉæ©dG  AÉ`̀Ñ`̀WCGh  á«Ñ£dG  Iõ`̀¡`̀LC’G
 »Ñ£dG  á«fÉª∏°ùdG  ™ªéªH  IõcôªdG
 »YÉæ°U ¢ùØæJ RÉ¡L ∫hCG º«ª°üàH
 áªFÉ≤dG  ä’É`̀ë`̀dG  ´É`̀Ø`̀JQG  π`̀X  »`̀a
 .z19-ó«aƒc{ ÉfhQƒc  ¢Shô«ØH
 IóYÉ°ùªd  RÉ`̀¡`̀é`̀dG  º«ª°üJ  º``̀Jh
 ÉfhQƒc  ¢Shô«ØH  áªFÉ≤dG  ä’ÉëdG
 ≈°VôªdG  ¢ù«d  øμdh  ,19  ó«aƒc
 √òg âªJh ,áLôëdG ä’ÉëdG …hP
 IójóY á«fGó«e äGQÉjR ó©H áª¡ªdG
 πÑb  ø``e  á«fÉª∏°ùdG  ≈Ø°ûà°ùªd
 πª©dÉH AóÑdG  ºJh ,áÑ∏ëdG »ØXƒe
 ,RÉ`̀¡`̀é`̀dG á`̀≤`̀jô`̀W π`̀ª`̀Y á``°``SGQó``H
 º«ª°üJ ºàj ¿CG ≈dEG Oƒ¡édG ∞«ãμJh
 áÑ∏ëdG  »°Sóæ¡e  äGôÑîH  RÉ¡édG
 ≈Ø°ûà°ùªd  Ió`̀jó`̀Y  äGQÉ``̀jR  ó©Hh
 øe ø«Yƒf º«ª°üJ ºJh ,á«fÉª∏°ùdG
 ¢Sóæ¡ªdG º«ª°üJ øe ∫hC’G RÉ¡édG
 RÉ¡édGh ,¿É©£dG πeÉc »μ«fÉμ«ªdG
 .ô`̀LÉ`̀ à`̀ dG ¥QÉ````̀W ¬`̀ª`̀ª`̀°`̀U ô`````̀NB’G
 »a  ¢ùØæàdG  Iõ`̀¡`̀LCG  QÉÑàNG  º`̀Jh
 âëJ  ∂dPh  ,á«fÉª∏°ùdG  ≈Ø°ûà°ùe
 õjÉa …õeQ õjÉa øe ô°TÉÑe ±Gô°TEG
 áÑ∏ëH äÉ«∏ª©∏d …ò«ØæàdG ¢ù«FôdG
 øe  ºYóH  ∂dPh  ,á«dhódG  øjôëÑdG
 áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y øH ¿Éª∏°S ï«°ûdG
 øjôëÑdG  áÑ∏ëd  …ò«ØæàdG  ¢ù«FôdG
 ºJ áØãμe äGQÉÑàNG ó©Hh ,á«dhódG

 »YÉæ°üdG  ¢ùØæàdG  Iõ¡LCG  OÉªàYG
.áë°üdG IQGRh πÑb øe

 Iõ¡LC’G  º«eÉ°üJ  õ«¡éJ  ºJh
 πª©dG  øe  ø«YƒÑ°SCG  øe  π`̀bCG  »a
 »fÉØJ  π°†ØH  ∂``̀dPh  π°UGƒàªdG
 ¬FÉ¡fE’ ºgOƒ¡Lh áÑ∏ëdG »°Sóæ¡e
 Iô«°ü≤dG  á«æeõdG  IôàØdG  √òg  »a
 »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ôeC’ Gò«ØæJ
 ≈`̀∏`̀YC’G  ó`̀FÉ`̀≤`̀dG  Ö`̀FÉ`̀f  ó¡©dG  »``dh
 ¢ù∏ée  ¢`̀ù`̀«`̀Fô`̀d  ∫hC’G  Ö`̀FÉ`̀æ`̀ dG
 õ«¡éàd QÉL ¿B’G πª©dGh ,AGQRƒdG

.»YÉæ°U ¢ùØæJ RÉ¡L 100
 π©éà°S  É¡fCG  áÑ∏ëdG  âæ∏YCGh

 ™«ªéd á«fÉéeh áMÉàe º«eÉ°üàdG
 ºdÉ©dG AÉëfCG ∞∏àîe »a äÉcô°ûdG
 ,á∏KÉªe ∫ƒ∏M OÉéjE’ ≈©°ùJ »àdG
 IOÉjõd  »ªdÉ©dG  ºYódG  øe  Aõéch

.¢ùØæàdG Iõ¡LCG IQób
 …õ`̀eQ õ`̀jÉ`̀a ó``̀ cCG ¬`̀Ñ`̀fÉ`̀L ø`̀e
 äÉ«∏ª©∏d  …ò«ØæàdG  ¢ù«FôdG  õjÉa
 :ÓFÉb  á«dhódG  øjôëÑdG  áÑ∏M  »a
 ôªj º``̀dÉ``̀©``̀dGh â``̀bƒ``̀dG Gò```̀g »```̀a{
 åëÑf  Éæc  ,á«ªdÉ©dG  á`̀eRC’G  √ò¡H
 áÑ∏ëd  É¡dÓN  øe  øμªj  ¥ôW  øY
 º`̀Yó`̀dG º`̀jó`̀≤`̀J á`̀«`̀dhó`̀dG ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG
-ó«aƒc{ ÉfhQƒc ¢Shô«a áëaÉμªd

 ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  ô`̀eCG  AÉ`̀Lh  ,z19
 óFÉ≤dG  Ö`̀FÉ`̀f  ó¡©dG  »`̀ dh  »μ∏ªdG
 ¢ù«Fôd  ∫hC’G  Ö`̀FÉ`̀æ`̀ dG  ≈``̀∏``̀YC’G
 RÉ¡L  º«ª°üàd  AGQRƒ```̀dG  ¢ù∏ée
 ΩÉb  å«M  ,™æ°üdG  »∏ëe  ¢ùØæJ
 º«ª°üJ  ≈∏Y  πª©dÉH  Éfƒ°Sóæ¡e
 º`̀Yó`̀d kÉ`̀°`̀ü`̀«`̀°`̀ü`̀N ¢`̀ù`̀Ø`̀æ`̀J RÉ``̀¡``̀L
 ¢Shô«a  øe  ¿ƒfÉ©j  øjòdG  ∂ÄdhCG
 √òg áMÉJEÉH AGó©°S ÉæfGh ,ÉfhQƒc
 iôNC’G  äÉ°ù°SDƒª∏d  äÉª«ª°üàdG
 OÉéjE’  ≈©°ùJ  »àdG  ºdÉ©dG  ∫ƒ`̀M
 ÉªYO  ∂`̀dP  ó©j  Éªe  á∏KÉªe  ∫ƒ∏M

.zkÉ«ªdÉY

≥dÉÿGóÑY »∏Y :Öàc
 øY …ôØ©L ôÑcCG .O …OÉ°üàb’G ô«ÑîdG ∞°ûc

 ôKDƒ«°S §ØædG π«eôH ô©°ùd »îjQÉàdG QÉ«¡f’G ¿CG

 Iƒ≤dG ≈∏Y kÉ°†jCGh ,ô«Ñc πμ°ûH Q’hódG á∏ªY ≈∏Y

 á∏ª©H É¡aô°U ∫ÉM »a »æjôëÑdG QÉæjó∏d á«FGô°ûdG

.Q’hódÉH á£ÑJôe ô«Z iôNCG

 ™°VƒdG  ,zè«∏îdG  QÉÑNCG{`d  íjô°üJ  »a  ∫Ébh

 DƒÑæàdG ™«£à°ùf ’h ,í°VGh ô«Zh »HÉÑ°V øgGôdG

 ¿CG  ócDƒªdG øμdh ,á∏Ñ≤ªdG ΩÉjC’G »a çóëj ób ÉªH

 ∫ÉM  »a  ô«Ñc  πμ°ûH  ôKCÉàj  ød  »æjôëÑdG  QÉæjódG

 ¬fC’  ,Q’hó`̀dÉ`̀H  á£ÑJôªdG  äÓª©dG  πHÉ≤e  ¬aô°U

 Iƒ≤dG ôKÉàà°S øμd ,Q’hódÉH É£ÑJôe ÉàHÉK ≈≤Ñ«°S

 Óãe »fÉHÉ«dG ø«dG πHÉ≤e É¡aô°U ∫ÉM »a á«FGô°ûdG

.∞«ØW πμ°ûH »àjƒμdG QÉæjódG hCG

 »μjôeC’G  §Øæ∏d  á∏LB’G  Oƒ≤©dG  âdƒëJ  óbh

 ¢ùeCG  Ωƒj  äÓeÉ©àdG  AÉæKCG  ¥É≤ëà°SG  Üô`̀bCG  ≈dEG

 ™e  ïjQÉàdG  »a  ≈`̀dhC’G  Iôª∏d  á«Ñ∏°S  ≈dEG  ø«æKE’G

 §Ñãj  Ée  ƒgh  ΩÉîdG  øjõîJ  äÉYOƒà°ùe  AÓàeG

 »μjôeC’G  ¢SÉ«≤dG  ΩÉN Oƒ≤Y â£Ñgh ,øjôà°ûªdG

 55^90 ƒjÉe »a º«∏°ùà∏d  §«°SƒdG ¢SÉ°ùμJ ÜôZ

 GQ’hO  37^63  ¢übÉf  ≈``dEG  ,%306  hCG  ,GQ’hO

 â«bƒàdÉH  18:34  á`̀YÉ`̀°`̀ù`̀dG  ∫ƒ`̀∏`̀ë`̀H  π`̀«`̀eô`̀Ñ`̀∏`̀d

.»ªdÉ©dG

 »ªdÉ©dG  ¢SÉ«≤dG  ΩÉ`̀N  Oƒ`̀≤`̀Y  â`̀©`̀LGô`̀J  Éªc

.π«eôÑ∏d GQ’hO 25^43 ≈dEG %9^2 âfôH èjõe

 »YÉæ°U ¢ùØæJ RÉ¡L ∫hCG º«ª°üJ ..ó¡©dG »dh ôeC’ áHÉéà°SG
á«dhódG  øjôëÑdG  á`Ñ`∏`M  »°Sóæ¡e  äGôÑîH  ™æ°üdG  »∏ëe

:…ôØ©L .O ..§Øæ∏d »îjQÉàdG QÉ«¡f’G ó©H

É«Ñ°ùf ô≤à°ùe QÉæjódGh ..Q’hódG ¥ƒa ΩƒëJ AGOƒ°S áª«Z

ø`Wƒ`dG ¿É`°†`MCG ≈`dEG ¿hOƒ`©`j ¿ƒ`≤`dÉ`©`dG
ºdÉ©dG AÉëfCG ™``«ªL øe ø««æjôëÑdG ´É``LQE’ ôØæà°ùj è«∏îdG ¿Gô``«W ∫ƒ``£°SCG

á`̀μ`̀∏`̀ª`̀ª`̀dG ¬``̀ Jô``̀ ah É``̀ e :¿hó```̀ FÉ```̀ Y ¿ƒ``̀ æ``̀WGƒ``̀e
ø``WƒdG  Gò``g  ≈``dEG  É``æFÉªàfÉH  ô``îØfh  ..≈``°ùæj  ’

»°ùæe π°VÉa :Öàc
 OÓÑdG  πgÉY  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  øH  óªM  ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U  Iô°†M  äÉ¡«Lƒàd  kGò«ØæJ

 ÉªæjCG  áμ∏ªªdG  »æWGƒe  AÓ`̀LE’  Oƒ¡édG  ∞«ãμJh  äGAGô`̀LE’G  ™«ªL  PÉîJG  IQhô°†H  ióØªdG

 ò«Øæàd  á«eƒμëdG  Oƒ¡édG  á«LQÉîdG  IQGRh äOÉb  ,øWƒdG  ¢VQCG  ≈dEG  º¡JOƒY π«¡°ùJh  ,GƒfÉc

 ≈dEG  ø«æWGƒªdG  IOƒ`̀Y  π`̀LCG  øe  πª©dG  Oƒ¡L  ∞«ãμJ  ∫ÓN  øe  á«eÉ°ùdG  á«μ∏ªdG  äÉ¡«LƒàdG

 .»dÉ¨dG øWƒdG ¿É°†MCG

 ¬°Vôa …òdG ÜÉ«¨dG ó©H É¡FÉæHCG øe ±’BG IOƒY äó¡°T á«°VÉªdG áYÉ°S 48`dG ∫ÓN øjôëÑdG

 ¬Ñ°ûj  Ée  ≈dEG  »dhódG  øjôëÑdG  QÉ£e ∫ƒëJh ,ºdÉ©dG  AÉëfCG  ™«ªL »a ÉfhQƒc ¢Shô«a  »°ûØJ

.êQÉîdG øe ø«æWGƒªdG AÓLEG äÓMQ øe ójóY ∫ƒ°Uh ™e πëædG á«∏N

.…ôØ©L ôÑcCG .O |

OÓÑdG ≈dEG GhOÉY ¿GôjEG øe 300 øe ôãcCGh óæ¡dG øe 167 h Ωƒ«dG AÉ``°ùe ¿OQC’G øe É«æjôëH 280 IOƒY
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 á£≤f  1^19 √Qób ¢VÉØîfÉH 1318^96 iƒà°ùe óæY ø«æK’G
 øjôëÑdG  ô°TDƒe{  πØbCG  ø«M  »a  ,ó`̀MC’G  Ωƒj  ¬dÉØbEÉH  áfQÉ≤e
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.≥HÉ°ùdG ¬dÉØbEÉH áfQÉ≤e

economic@aakgroup.net

ΩÉ¡J’G ¢üØb »a äÉ«dó«°üdG
 ôeòàdGh ihÉμ°ûdG  øe ô«ãμdG  øe Gòg äÉ«dó«°üdG ó É£b rº∏°ùj ºd ..øμdh
 ≈∏Y  ¬«dEG  â¡L oh  »àdG  pΩÉ¡J’G  ™HÉ°UCG  øeh  ..ø«ª«≤ªdGh  ø«æWGƒªdG  πÑb  øe
 πHÉ≤e  ¢Vhô©ªdG  n¢ü≤fh  OGô`̀ aC’G  náLÉM  Gƒ∏¨à°SG  äÉ«dó«°üdG  nÜÉë°UCG  ¿CG
 päÉeÉªμdG ≈dEG  áÑ°ùædÉH á°UÉN ≠dÉÑe mπμ°ûH nQÉ©°SC’G Gƒ©aô«d ,Ö∏£dG ∞YÉ°†J

.á«Ñ£dG Iõ¡LC’Gh äÉª≤©ªdGh
 ôjRh äGQGôb nπ°ù∏°ùJ ¿EÉa ,äÉ«dó«°ü∏d º¡àªdG hCG ™aGóªdG p∞bƒe øY Gó«©H
 100 øe äÉeÉªμdG QÉ©°SCG ójóëJ »a §≤a ø«YƒÑ°SCG ∫ÓNh IQÉéàdGh áYÉæ°üdG
 ¿CG ≈dEG IQƒ°U ¬JGP óëH ¢ùμ©j ób ,ójóëàdG QGôb AÉ¨dEG ºK É k°ù∏a 140 ≈dEG ¢ù∏a
 ,É¡H òNC’G Öéj iôNCG oπeGƒY ∑Éæg πH Ö°ùëa äÉ«dó«°üdÉH §ÑJôj ’ ń ÉØJQ’G

.§≤a óMGh m±ôW ≈dEG oäÉeÉ¡J’G ∫Éμ oJ ¿CG p±É°üfE’G øe ¢ù«dh
 ÉªfEGh  ,±ô`̀W  …C’  QôÑªdG  hCG  ™aGóªdG  ΩÉ≤ªH  Éæg  Éæ°ùd  ÉæfCÉH  √ƒæf  Éªc
 øe  ™«ªédG  p±É°üfEG  ≈∏Y  ¢UôëdGh  ô¶ædG  äÉ¡Lh  ∞∏àîe  π≤f  ÖLGƒdG  øe
 ,¢†jô©dG  π°VÉa  QƒàcódG  øe  πc  ™e  láØbh  Éæd  âfÉc  Ωƒ«dG  .AÉæãà°SG  ¿hO
 ,ô°UÉf  äÉ«dó«°U  IQGOEG  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  ,äÉ«dó«°üdG  ÜÉë°UCG  á«©ªL  ¢ù«FQ
 ô°UÉf äÉ«dó«°U ôjóe ,∞∏N ∫OÉY QƒàcódGh .áë°ü∏d ≈∏YC’G ¢ù∏éªdG ƒ°†Y

.ô°UÉf äÉ«dó«°üH á«Ñ£dG Iõ¡LC’G ôjóe ,π«Ñf »eÉ°S ¢Sóæ¡ªdGh
 ṕ ÉØJQG »a G kQhO äÉ«dó«°üdG oπªëàJ ióe …CG ≈dEG  :º¡d ô°TÉÑªdG ÉædGDƒ°Sh

 ?äÉeÉªμdG É¡àeó≤e »ah áeRC’G √òg »a áHƒ∏£ªdG á«°SÉ°SC’G ™∏°ùdG QÉ©°SCG
 øjôëÑdG »a äÉ«dó«°üdG ń É£b ¿CG  nócDƒf ¿CG  Oƒf , kájGóH{ :Éæaƒ«°V Ö«éj
 Gòg  πªëàj  PEG  .ÉfhQƒc  áëFÉL  áëaÉμªd  »æWƒdG  p≥jôØdG  øe  »°SÉ°SCG  lAõL
 á∏ªëdG  É¡dòÑJ  »àdG  IQÉÑédG  Oƒ¡édG  ∂∏àd  OÉæ°SE’Gh  ºYódG  ná«dhDƒ°ùe  ó É£≤dG
 π©éj Ée Gògh .á«FÉªëdG äÉéàæªdG πc ô«aƒJ É°†jCG øª°†àj Ée Gògh ,á«æWƒdG
 á∏¡°ùdÉH â°ù«d áª¡e »gh .áëFÉédG á¡LGƒe »a É«°ù«FQ GQhO äÉ«dó«°üdG QhO
 GóL Ö©°U ôeCG ±hô¶dG √òg »a áeRÓdG OGƒªdG ô«aƒJ ¿CG É¡æe ,ÜÉÑ°SCG Ió©d
 É vª¡e  GQhO  äÉ«dó«°üdG  âÑ©d  ∂dP  ºZQh .áëFÉédG  øe  Qô°†àe  ¬∏c  ºdÉ©dG  ¿C’
 äÉ«Ø°ûà°ùªdÉa .áeRC’G √òg »a áªL äÉHƒ©°U â¡LGhh Iô«Ñc GOƒ¡L âdòHh
 .¬LÉàëJ ÉªH  ÉgójhõJ »a äÉ«dó«°üdG  ≈∏Y É«∏c GOÉªàYG  óªà©J Óãe á°UÉîdG
 äÉ«dó«°üdG  √ôaƒJ  Ée  ≈∏Y  ô«Ñc  óM  ≈dEG  á«eƒμëdG  äÉ«Ø°ûà°ùªdG  óªà©J  Éªc

 .OGôaC’G äÉÑ∏£àe ô«aƒJ øY Ó°†a .ø««∏ëªdG øjOhõªdGh
 πMGôªdG  hCG  äÉjƒà°ùªdG  ≈`̀dEG  Oƒ©f  ¿CG  Éæ«∏Y  ,™°VƒdG  á©«ÑW  ±ô©ædh
 ,¢Shô«ØdG ÖÑ°ùHh .ø«°üdG »a ájGóÑdG âfÉc ±ô©f Éªμa .ÉfhQƒc áeRC’ ≈dhC’G
 »g  ôÑà©J  …òdG  âbƒdG  »a  ÉeÉªJ  á≤∏¨e  ø«°üdG  øe  ôjó°üàdG  äÉ«∏ªY  âfÉc
 ∂∏J Qó°üe ∞bƒJ »æ©j Ée .áeRC’G á¡LGƒªd á«FÉªëdG OGƒª∏d  ôÑcC’G Qó°üªdG

 .∞YÉ°†àj »ªdÉ©dG Ö∏£dG ¿Éc …òdG âbƒdG »a ºdÉ©dG QhO Ö∏ZC’ OGƒªdG
 .É`̀HhQhCGh  IóëàªdG  äÉj’ƒdG  »a  AÉHƒdG  ô°ûàfG  ,»fÉãdG  iƒà°ùªdG  »ah
 ∫hO óªà©J »àdG iôNC’G á«ªdÉ©dG QOÉ°üªdG øe ôjó°üàdG ∞bƒJ »æ©j Ée Gògh
.á«HhQhC’G ∫hódGh ÉμjôeCG πãe É¡æe ájhOC’G OGô«à°SG ≈∏Y ô«Ñc πμ°ûH è«∏îdG

 ¿ÉμeE’G Qób Éæ«©°S ,OGƒªdG ∂∏J ô«aƒJ á«dhDƒ°ùe πªëàJ äÉ«dó«°üdG ¿C’h
 ™«ªéd ÉªfEGh ,§≤a OGôaCÓd ¢ù«d áMÉàªdG ¥ô£dGh πÑ°ùdG πμH Égôaƒf ¿CG ≈dEG
 äÉ«Ø°ûà°ùª∏d  OÉæ°SE’Gh  ºYódG  á«dhDƒ°ùe  äÉ«dó«°üdÉH  •ÉæJ  å«M  ,±Gô`̀WC’G
 äÉæ«eÉà«ØdG ∂dP »a ÉªH äÉeõ∏à°ùªdG πc ô«aƒJh á°UÉîdG hCG á«eƒμëdG AGƒ°S
 á«FÉªëdG  ä’óÑdGh  á«°üî°ûdG  äGó©ªdGh  äÉª≤©ªdGh  äÉeÉªμdGh  á`̀jhOC’Gh
 ≈àM OQƒjh ≥jôY øjôëÑdG »a äÉ«dó«°üdG ´É£b ¿CÉH Éª∏Y .Égô«Zh ´hQódGh

 .Ó©a ¬H ôîØf Ée Gògh .IQhÉée ∫hO ≈dEG

»ªdÉY ´ÉØJQG
 OQƒà°ùf »àdG QOÉ°üªdG í°T ΩÉeCGh – Éæ«Kóëªd åjóëdG π°UGƒàj - ∂dòd
 ≈dEG  Éæ¡éJÉa  ,á≤∏¨e  ∫GõJ  ’  ø«°üdG  âfÉch  ,πFGóH  OÉéjEG  ≈dEG  Éæ«©°S  ,É¡æe
 ø«°üdG  øY º¡©°Vh ∞∏àîj  ºd  ∞°SCÓdh  ,.....»ah ,Égô«Zh ¿GƒjÉJh ÉjQƒc

 .™°VƒdG ≈∏Y É«éjQóJ Iô£«°ùdG øe âæμªJ ¿CG ó©H ’EG ôjó°üàdG ó©J ºd »àdG
 á«æ«°üdG  äÉéàæªdG  ≈∏Y  »ªdÉ©dG  Ö∏£dG  ∞YÉ°†J  ,IOƒ©dG  √òg  ΩÉ`̀eCGh
 »a ÉªH  ø«°üdG  øe OGô«à°S’G  ≈dEG  ¬éJG  ¬∏c ºdÉ©dG  ¿EG  PEG  ,ô«Ñc  πμ°ûH  á«Ñ£dG
 πFÉ¡dG Ö∏£dG Gòg çóMCGh .á«HƒæédG ÉμjôeCGh IóëàªdG äÉj’ƒdGh ÉHhQhCG ∂dP
 ≈àM .É¡aÉ©°VCG  ≈dEG  QÉ©°SC’G  ´ÉØJQGh á«æ«°üdG  äÉéàæªdG  ≈∏Y IOÉM á°ùaÉæe
 á«fÉμeEG  ¢ûbÉæf Éæc ÉeóæYh .äÉeÉªμdG  ÜôëH É k«ªdÉY ≈ª°ùJ ádÉM ≈dEG  Éæ∏°Uh
 GƒfÉc ,ÉμjôeCGh ÉHhQhCG »a ø«jó«∏≤àdG øjOhõªdG øe äGó©ªdG ¢†©H OGô«à°SG

 !ô¡°TCG áà°S øY π≤j ’Ée QÉ¶àf’G Éæ«∏Y ¿CG ÉæfhôÑîj
 áeRC’G √òg ÖÑ°ùH Gô«Ñc ÉYÉØJQG á«æ«°üdG äÉéàæªdG QÉ©°SCG äó¡°T ,Éægh
 Égóªà©J  »àdG  QÉ©°SC’G  ≈∏Y  ¢ùμ©fG  Ée  Gògh  .É¡«∏Y  »ªdÉ©dG  Ö∏£dG  IOÉ`̀jRh

 •Gôà°TG  ø`̀Y  ∂«gÉf  Gò``g  .äÉ«dó«°üdG
 Éeó≤e  Gó≤f  ™aódG  ø««æ«°üdG  ø«©æ°üªdG
 º∏μàf ÉæfCG  ≈dEG  G kô¶f á«dÉe IôWÉîe »gh

 .äGQ’hódG ø«jÓe πjƒëJ øY
 øë°ûdG áØ∏c â©ØJQG ,âbƒdG ¢ùØæHh
 ¿CG  Éææμªj  ’  ¬``fCGh  á°UÉN  ≠dÉÑe  πμ°ûH
 §≤a ƒédG ≥jôW øY ÉªfEGh ôëÑdÉH øë°ûf
 ¢†©H  »ah  .á«ªdÉY  äÉcô°T  ∫ÓN  øeh
 ô©°S RhÉéàJ øë°ûdG áØ∏c âfÉc ¿É«MC’G

.É¡°ùØf äÉéàæªdGh OGƒªdG
 ≈`̀∏`̀Y ô`̀ °`̀ü`̀à`̀≤`̀ J º```̀ d äÓ``̀μ``̀ °``̀û``̀ª``̀dGh
 Oƒ≤©dG  ≈∏Y  ≈àM  É`̀ª`̀fEGh  ,§≤a  QÉ©°SC’G
 ≈∏Y  Éæ≤ØJG  ób  Éæc  ,Óãªa  .äÓeÉ©ªdGh
 %50  Éæ©aOh  á«Ñ£dG  OGƒ`̀ª`̀dG  øe  áæë°T
 Ohõ`̀ª`̀dG  ¿CÉ``̀H  ÉæÄLƒa  º`̀K  .áØ∏μdG  Ωó`̀≤`̀e
 ºZQ  áaÉ°VE’ÉH  ÉæÑdÉWh  ô©°ùdG  ∞YÉ°V

 âeÉb »àdG á«æ«°üdG IQÉØ°ùdG ≈dEG  Aƒé∏dG ≈dEG  ÉfQô£°VGh .¬©e Gó≤Y Éæ©«bƒJ
 ≥ah  á≤Ø°üdG  ΩÉªJEG  πLCG  øe  OhõªdG  ≈∏Y  §¨°†dGh  ô`̀eC’G  á©HÉàªH  IQƒμ°ûe
 áæë°T  ≈∏Y  ≥Øàf  ÉfÉ«MCGh  ,øjôNBG  AÉ£°Sh  ™e  QôμJ  ô`̀eC’G  ¢ùØfh  .¥ÉØJ’G
 ô«Ñc  ô«NCÉJ  ∑Éæg  ¿ƒμ«°Sh  π£©J  ób  ™æ°üªdG  ¿CÉ`̀H  ÉæZÓHEG  ºàj  ºK  áæ«©e
 .äÉæë°ûdG  π≤æd  á°UÉN  äGôFÉW  ô«LCÉJ  ≈dEG  óª©f  Éæc  ÉfÉ«MCGh  .øë°ûdG  »a
 ™«ªL  ¢üëa  ºJ  á«æ«°üdG  äÉ£∏°ùdG  QGôb  ÖÑ°ùHh  ¬fEÉa  ,≥Ñ°S  Ée  ≈dEG  ∞°VCG
 π£©àJ äÉæë°ûdG âJÉHh ,É¡JOƒL øe ócCÉà∏d IQó°üªdG äÉéàæªdGh äÉæë°ûdG
 ÖfÉL  ≈∏Y  ô°üà≤J  ’  äÓμ°ûªdG  ¿EÉa  »dÉàdÉHh  .á«aÉ°VEG  ÉeÉjCG  ∑QÉªédG  »a

 .êÉàfE’G »ah QÉ©°SC’G »ah øë°ûdG »a É¡¡LGƒf πH ,óMGh

?ΩÓof GPÉªd
 »dhDƒ°ùe  ô¶æj  ∞«c  ,á«ªdÉ©dG  ´É`̀°`̀VhCÓ`̀d  õLƒªdG  ìô°ûdG  Gò`̀g  ó©H

?äÉeÉ¡JG øe º¡«dEG π«cCG Ée ≈dEG äÉ«dó«°üdG
 øe  ÉfóLh  ÉæfEÉa  ,á«ªdÉY  á∏μ°ûªdG  ¿CG  º`̀ZQh  ,∞°SCÓd  :ÉfƒKóëe  Ö«éj
 ø«M »a ,É«©bGh ¬fƒc øe ôãcCG »ØWÉY πμ°ûH äÉ«dó«°üdG ≈dEG äÉeÉ¡J’G ¬Lƒj
 Ωƒ∏dG  ¬«LƒJ  øμªj  ’h .äÉ«dó«°üdG  ó«H  ôeC’G  øμj  ºd  ä’ÉëdG  Ö∏ZCG  »a  ¬fCG

 .QÉ©°SC’G ´ÉØJQG ÖÑ°ùH É¡«dEG
 áYÉæ°üdG  IQGRh  QhOh  Oƒ¡éH  Éæg  ó«°ûf  ¿CG  Oƒ`̀f  ™`̀bGƒ`̀dG  »`̀a  Éææμdh
 Ö«éà°ùJ âfÉch ,´É°VhC’G º¡ØàJh ™HÉàJ ájGóÑdG òæeh âfÉc »àdG IQÉéàdGh
 º«¶æàd á«æWƒdG áÄ«¡dG QhóH É k°†jCG ó«°ûf Éªc .±hô¶dG ∞∏àîªd É¡JGQGôb »a
 …OQƒà°ùe  ™e  ΩÉJ  ΩÉé°ùfGh  ¿hÉ©Jh  π°UGƒJ  »a  »g  »àdG  á«ë°üdG  ø¡ªdG
 ájÉªMh  ´É£≤dG  º`̀YO  »a  G kô«Ñc  G kó¡L  ∫òÑJh  á«Ñ£dG  äÉéàæªdGh  á``̀jhOC’G
 äGQGôb  »a  √ÉfóLh  Ée  Gògh  .∂∏¡à°ùªdG
 º∏©J πg ,Óãªa .äÉeÉªμdG  QÉ©°SCG  ójóëJ
 áeÉªμdG  ô©°S  Oó`̀M  …ò`̀dG  âbƒdG  »a  ¬`̀fCG
 áØ∏c  âfÉc  ,É°ù∏a  140  º`̀K  ¢ù∏a  100```̀H
 øjôëÑdG ≈dEG π°üJ »àdG IóMGƒdG áeÉªμdG
 á«ªμ∏d É≤ah É°ù∏a 150-120 ø«H ìhGôàJ
 OGô«à°S’G  ºàj  …òdG  ™æ°üªdGh  áHƒ∏£ªdG
 ∂`̀dP ≈`̀∏`̀Y AÉ``æ``Hh .ø`̀ë`̀°`̀û`̀dG á`̀Ø`̀∏`̀ch ¬`̀æ`̀e
 ójóëJ  QGô`̀b  â¨dCGh  IQGRƒ``̀dG  âHÉéà°SG

.äÉeÉªμdG ô©°S
 ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  »```a  OÉ``̀°``̀ü``̀à``̀b’G  ¿EG  º```K
 OGô«à°S’G  íàa  ≈∏Y  Ωƒ≤j  ô`̀M  OÉ°üàbG
 á°ùaÉæe  ≥∏îj  Ée  Gògh  .QÉμàM’G  ™æeh
 ócDƒf ∂dòd  .QÉ©°SC’G  ¢VÉØîfG ≈dEG  …ODƒJ
 ô©°S  ójóëJ  ΩóY  ≈dEG  IQGRƒ`̀dG  ¬LƒJ  ¿CG
 πμ°T  ≈∏Y  ÉHÉéjEG  ¢ùμ©æ«°S  äÉeÉªμdG

 É¡JOóM  »àdG  QÉ©°SC’G  øe  π`̀bCG  QÉ©°SCÉHh  äÉeÉªμdG  øe  á∏FÉg  äÉ«ªc  ô«aƒJ
 øY øjOQƒªdG ±hõY ≈dEG  …ODƒj ¿Éc ≥HÉ°ùdG ójóëàdG ¿C’ .á≤HÉ°ùdG äGQGô≤dG
 .IOóëªdG  QÉ©°SC’G  ô«ãμH  ¥ƒØJ  âfÉc  áØ∏μdG  QÉ©°SCG  ¿C’  äÉeÉªμdG  OGô«à°SG
 ájOÉ©dG  äÉeÉªμdÉa  .ÉÑjôb  äÉeÉªμdG  QÉ©°SCG  ¢VÉØîfG  ™«ªédG  ßMÓ«°Sh
 QÉæjO »dGƒëH (FFP2) äÉeÉªch .É°ù∏a 180 ô©°ùH É«dÉM ´ÉÑJ zá«MGôédG{
 øμdh ≥HÉ°ùdG ´ƒæ∏d ¬HÉ°ûe (KN95) ´ƒf ∑Éægh .QÉæjódG ∞°üfh QÉæjO ≈dEG
 πc π≤à°S OGô«à°S’Gh ¢ùaÉæàdG ™eh .ÉÑjô≤J ø«àFÉeh QÉæjóH ´ÉÑj ,áfhôe ôãcCG

.ÉÑjôb QÉ©°SC’G √òg

äÉª≤©ªdG
 iôNC’G »g äó¡°T »àdG äÉª≤©ªdG øY GPÉe .äÉeÉªμdG ≈dEG áÑ°ùædÉH Gòg *

?ÉgQÉ©°SCG ´ÉØJQG ÖÑ°ùH ø«μ∏¡à°ùªdG øe ihÉμ°T
 ºd á∏jƒW äGôàØ∏a .äÉª≤©ªdG ™e OGô«à°S’G »a πcÉ°ûªdG ¢ùØf Éæ¡LGh **
 .ôjó°üàdG ±É≤jEG ºJ É«côJ ≈àM .É«ªdÉY ádhO …CG »a Qó°üe …CG OÉéjEG ™£à°ùf
 ôjó°üJ ™æªj å«M ,è«∏îdG »a øëf É¡«a ÉªH ∫hódG Ö∏ZCG ¬àé¡àfG ôeCG Gògh

.äÉª≤©ªdG
 äôaGƒJ  ¿CG  OôéªH  É`̀jQƒ`̀ch  ø«°üdG  ø`̀e  OGô«à°S’G  ≈`̀ dEG  Éæ¡éJG  ∂dòd
 OGƒe É¡fC’ øë°ûdG áØ∏c øe ∞YÉ°†j GƒL äÉª≤©ªdG øë°T ¿CÉH Éª∏Y ,¢UôØdG
 ≈dEG  øë°ûdG  áØ∏c  π°üJ  ÉfÉ«MCGh  .ôÑcCG  Éeƒ°SQ  Ö∏£àj  Ée  ,∫É©à°TÓd  á∏HÉb
 äÉª≤©ªdG  ´GƒfCG  πc  ¢ù«d  âbƒdG  ¢ùØæHh  .É¡°ùØf  äÉª≤©ªdG  áª«b  øe  %120
 GôNDƒe â©aQ »àdG á«ªdÉ©dG áë°üdG áª¶æe äÉØ°UGƒeh ô«jÉ©ªd á≤HÉ£e ¿ƒμJ
 ’ Gògh .%70 ¿Éc ¿CG ó©H %80 ¿ƒμ«d »∏«KC’G ∫ƒëμdG áÑ°ùf QÉ«©e øe ≈àM
 Öéj  ∂dòdh  .ô«¨àJ  äCGóH  ô«jÉ©ªdG  øμdh  ,ó«Øe  ô«Z  »fÉãdG  ´ƒædG  ¿CG  »æ©j
 øe %70 øY π≤J ’CG  ≈∏Y º≤©ªdG »a ∫ƒëμdG  áÑ°ùf øe ócCÉàdG  ∂∏¡à°ùªdG ≈∏Y

.∫ƒëμdG

á«dÉ≤àfG á∏Môe
?QÉ©°SC’Gh äÉeÉªμdG á∏μ°ûe øe Ωƒ«dG ≈àM »fÉ©f ÉædRÉe πg }

 hCG  ΩÉ`̀jCG  Iô°ûY  ∫Ó`̀Nh  .á«dÉ≤àfG  á∏Môe  »a  ¿B’G  øëf  ™bGƒdG  »a  ||
 .ô«Ñc πμ°ûH ´É°VhC’G ô«¨àJh äÉeÉªμdG øe Iô«Ñc äÉ«ªc ôaGƒàà°S ø«YƒÑ°SCG
 á∏FÉg äÉ«ªc ÉÑjôb π°üà°S øμdh .äÉeÉªμdG í°T á∏μ°ûe »fÉ©f ∫Gõf ’ É«dÉëa
 Iô°TÉÑe ¢ùμ©æj …òdG  ôeC’G ,¥ƒ°ùdG  áLÉM á«£¨àd OGô«à°S’G »a ôªà°ùæ°Sh

.ô«ãμH πbCG QÉ©°SCÉH ´ÉÑà°S å«M QÉ©°SC’G ≈∏Y
?¢ùØæàdG Iõ¡LCG á°UÉN á«Ñ£dG Iõ¡LC’G øY GPÉe }

 áHƒ∏£ªdG  äÉ«ªμdÉH  IôaGƒàe  ô«Z  É°†jCG  ¢ùØæàdG  Iõ¡LCG  ,É«ªdÉY  ||
 øjó«MƒdG øjOhõªdG ¿C’ √ÉfôcP Éªd á¡HÉ°ûe ÜÉÑ°SC’ É°†jCG âØYÉ°†J ÉgQÉ©°SCGh
 »a  Iô«Ñc  á∏μ°ûe  ¬LGƒf  ºd  óªëdG  ¬∏dh  øμdh  .ø«°üdG  øe  É°†jCG  ºg  É«dÉM

 .IOhóëe áeó≤àªdG ä’ÉëdG ¿C’ øjôëÑdG

 :zäÉ````«dó````«°üdG ÜÉ``````ë°UCG{

 äÉéàæeh äÉeÉªμdG ÜôM ´’ófG
É«ªdÉY á«°üî°ûdG ájÉªëdG

ΩÉjCG ∫ÓN äÉ``eÉªμdG QÉ©``°SCG »a ô«Ñc ¢VÉØîfGh ..É``ª«μM ¿Éc IQÉ``éàdG IQGRh QGô``bΩÉjCG ∫ÓN äÉ``eÉªμdG QÉ©``°SCG »a ô«Ñc ¢VÉØîfGh ..É``ª«μM ¿Éc IQÉ``éàdG IQGRh QGô``b

 ¢†©H øë°T á`Ø∏c
 á«Ñ£dG OGƒªdG

 ≈dEG π°üJ ób ƒédÉH
É¡àª«b øe ٪120

áæWÓ°ùdG ÒeC’GóÑY -ôjƒ°üJ  /»YÉ°ùdG óª :Öàc
 øe  nôÑcC’G  nπ≤ãdG  ºdÉ©dG  p∫hO  »a  »ë°üdG  ó É£≤dG  nπ sªëJ  ,á«ªdÉY  á«YÉªàLG  ájOÉ°üàbG  má«ë°U  máeRCG  ≈dEG  ¬dƒëJh  zÉfhQƒc{  AÉHh  p∫ÉëØà°SG  ™e

 .áeRC’G ™e oπeÉ©àdG ¬Ñ∏£àj Ée ô«aƒJ »a »°ù«FQ mÖY’h mOhõªc äÉ«dó«°üdG ṕ É£b oQhO nRôH Éª«a .áeRC’G √òg ™e pπeÉ©àdG »a ¬∏gÉc ≈∏Y pá«dhDƒ°ùªdG
 òæe ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒª∏d ≈dhC’G oá¡LƒdGh oá∏Ñ≤dG »g oäÉ«dó«°üdG âfÉc PEG .ájƒ«ëdG pQGhOC’G ∂∏J øY m∫õ©ªH ó É£≤dG Gòg røμj ºd ,øjôëÑdG »a
 ¢SÉ«b Iõ¡LCÉc ôμÑªdG QGòfE’G pIõ¡LCÉH ¬à«ª°ùJ øμªj Éªe √DhÉæàbG øμªj Ée AÉæàbG hCG ,ÖfÉL øe ájRGôàM’G oäGAGôLE’G ¬Ñ∏£àJ Ée AGô°ûd ,≈dhC’G pΩÉjC’G

.ôNBG ÖfÉL øe IQGôëdG

 º``¡``°ùJ zá```«ªæà∏d ø``jôëÑdG ∂````æH á```Yƒ`ªée{
zô«N É``æ«a{ á``∏ªM »``a QÉ``æjO ∞``dCG 100 ≠``∏ÑªH

 zô«N Éæ«a{ á∏ªM ºYód Q’hO ¿ƒ«∏e 2 ºjó≤J

zÉfhQƒc{ áëaÉμªd Q’hO ø«jÓe 10`H ¥hóæ°U AÉ°ûfEG ø∏©j zABC{
 á«ªæà∏d  øjôëÑdG  ∂æH  áYƒªée  âæ∏YCG
 Éæ«a{ á∏ªëd IófÉ°ùªdGh ºYódG πeÉc É¡ªjó≤J
 ƒª°S πÑb øe kGôNDƒe É¡bÓWEG ºJ »àdG zô«N
 ádÓL πãªe áØ«∏N ∫BG óªM øH ô°UÉf ï«°ûdG
 ÜÉÑ°ûdG  ¿hDƒ°Th  á«fÉ°ùfE’G  ∫ÉªYCÓd  ∂∏ªdG
 ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  »`̀æ`̀Wƒ`̀dG  ø``̀eC’G  QÉ°ûà°ùe
.á«fÉ°ùfE’G ∫ÉªYCÓd á«μ∏ªdG á°ù°SDƒªdG AÉæeCG
 »ë«eôdG  ódÉN  ìô°U  áÑ°SÉæªdG  √ò¡Hh
 øjôëÑdG ∂æH áYƒªée IQGOEG ¢ù∏ée ¢ù«FQ
 äÉ¡«LƒàdG  QÉ```̀WEG  »``̀a{  :¬`̀dƒ`̀≤`̀H  á«ªæà∏d
 ádÓédG  ÖMÉ°U  Iô°†ëd  á«eÉ°ùdG  á«μ∏ªdG
 πgÉY  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  ø`̀H  ó`̀ª`̀M  ∂`̀∏`̀ª`̀dG
 πÑb  øe  π°UGƒàªdG  ºYódGh  ,ióØªdG  OÓÑdG
 ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  á°SÉFôH  IôbƒªdG  áeƒμëdG

 Éeh AGQRƒdG ¢ù«FQ áØ«∏N ∫BG ¿Éª∏°S øH áØ«∏N ô«eC’G »μ∏ªdG
 øWGƒe  πc  áeÓ°Sh  ø`̀eCG  ±ó¡à°ùJ  á∏YÉa  èeGôH  øe  ¬eó≤J
 mIAÉØc πμH øjôëÑdG ≥jôa √ÉæÑJ …òdG …ƒ«ëdG QhódGh ,º«≤eh
 ¿Éª∏°S ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U IOÉ«≤H á«bGó°üeh á≤Kh
 ∫hC’G ÖFÉædG ≈∏YC’G óFÉ≤dG ÖFÉf ó¡©dG »dh áØ«∏N ∫BG óªM øH
 ∂æH  áªgÉ°ùe  ø∏©f  ¿CG  Éfó©°ùj  ¬fEÉa  ,AGQRƒdG  ¢ù∏ée  ¢ù«Fôd
 ∞dCG  áFÉe  √Qób  ≠∏ÑªH  zô«N  Éæ«a{  á∏ªM  »a  á«ªæà∏d  øjôëÑdG

.z»æjôëH QÉæjO

 IQOÉÑªdG  √ò`̀g  ¿EG{  :»ë«eôdG  ±É`̀°`̀VCGh
 kGò«ØæJ  â`̀≤`̀∏`̀WCG  »`̀à`̀dG  á`̀ª`̀jô`̀μ`̀dG  á`̀«`̀fÉ`̀°`̀ù`̀fE’G
 ∫BG  óªM  øH  ô°UÉf  ï«°ûdG  ƒª°S  äÉ¡«Lƒàd
 á«fÉ°ùfE’G  ∫ÉªYCÓd  ∂∏ªdG  ádÓL πãªe  áØ«∏N
 »æWƒdG  ø`̀eC’G  QÉ°ûà°ùe  ÜÉÑ°ûdG  ¿hDƒ`̀°`̀Th
 á«μ∏ªdG  á°ù°SDƒªdG  AÉ`̀æ`̀eCG  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ
 Öjô¨dG  ôeC’ÉH  â°ù«d  ,á«fÉ°ùfE’G  ∫ÉªYCÓd
 äGQOÉÑªdG  ø`̀e  á∏°ù∏°ùd  lOGó`̀à`̀eG  »`̀g  É`̀ª`̀fEGh
 »àdGh √ qƒª°S øe Qó°üJ ÉªdÉ£d »àdG IôμàÑªdG
 á«fÉ°ùfE’G ä’ÉéªdG ≈à°T »a É¡à«dÉ©a âàÑKCG
 ¿EÉ`̀a  Éæg  ø`̀eh  ,á`̀«`̀°`̀VÉ`̀jô`̀dGh  á«YÉªàL’Gh
 ≈∏Y  Éæ°UôM  ≥∏£æe  ø`̀e  »`̀JCÉ`̀J  ÉæàªgÉ°ùe
 á¡LGƒe »a á«©ªàéªdG ácGô°ûdG CGóÑe õjõ©J
 ≈dEG  áaÉ°VEG  ,óéà°ùªdG  (19  ó«aƒc)  ¢Shô«a
 ™jQÉ°ûªdG  á«ªæJh  º`̀YO  »a  ¥ÉÑ°ùdG  …ƒªæàdG  É`̀fQhO  ≥«KƒJ

 .z∫ÉªYC’G IOÉjQ Ωƒ¡Øe º«ª©Jh á£°SƒàªdGh Iô«¨°üdG
 á∏ªM ìÉéf π«Ñ°S »a kÉ©«ªL ¬H Ωƒ≤f Ée ¿CG »ë«eôdG ócCGh
 ±Gô°TEÉH  á«dÉªdG  äÉY qôÑàdG  ∫ÉÑ≤à°SG  ájQGôªà°SGh  zô«N  Éæ«a{
 ôÑY  á«æ«©dG  äÉYôÑàdGh  ,»æWƒdG  OÉ°üàb’Gh  á«dÉªdG  IQGRh
 äÉ°ù°SDƒªdG áaÉc ΩÉeCG ∫ÉéªdG íàah ,á«μ∏ªdG á°ù°SDƒªdG ™bƒe
 ÖM  ¿CÉH  á∏ªëdG  ≈ qª°ùe  ó q°ùéj  ,´ôÑà∏d  OGô`̀aC’Gh  äÉcô°ûdGh

.kÉÑ©°Th áeƒμM øjôëÑdG áμ∏ªe »a π«°UCG l™ÑW ƒg ô«îdG

.»ë«eôdG ódÉN |

 »dhódG  ∂æÑdG  ,ABC  ∂æH   ø`̀∏`̀YCG
 ∫É`̀ª`̀°`̀Th §``̀ °``̀ShC’G ¥ô`̀°`̀û`̀dG »``a ó``̀FGô``̀dG
 Iô°û©H  ¥hóæ°U  AÉ°ûfEG  ,¢ùeCG  ,É«≤jôaEG
 Oƒ¡édG  º`̀Yó`̀d  »`̀μ`̀jô`̀eCG  Q’hO  ø`̀«`̀jÓ`̀e
 ó`̀é`̀à`̀°`̀ù`̀ª`̀dG É```̀fhQƒ```̀c AÉ````̀ Hh á`̀ë`̀aÉ`̀μ`̀ª`̀d
 É¡eGõàdG  ø`̀e  É`̀bÓ`̀£`̀fGh  .(19-ó``«``aƒ``c)
 áYƒªée äQôb  ,»∏ëªdG  ™ªàéªdG  √ÉéJ
 É`̀¡`̀JÉ`̀cô`̀°`̀T  ∂```̀dP  »``̀a  É`̀ª`̀H  ,  ABC∂æH
 äÉeóîdG  á`̀cô`̀°`̀Th  z≈```̀ dEG{  ∂æH  á©HÉàdG
 ABC  ∂æHh(AFS)   á«Hô©dG  á«dÉªdG
 IófÉ°ùªd ¥hóæ°üdG Gòg AÉ°ûfEG »eÓ°SE’G
 §°ûæj »àdG ∫hódG »a á«æWƒdG äGQOÉÑªdG
 §°ShC’G  ¥ô°ûdG  á≤£æe  »a  ∂æÑdG  É¡«a
 QÉKBG  π«∏≤J »a IóYÉ°ùª∏d É«≤jôaEG ∫Éª°Th
 ≠dÉÑe  ¢ü«°üîJ ∂dP  »a  ÉªH  ,19 ó«aƒc
 áμ∏ªe »a á«æWƒdG äGQOÉÑªdG ºYód Iô«Ñc
 òæe ∂æÑ∏d »°ù«FôdG ô≤ªdG »gh ,øjôëÑdG

.kÉeÉY 40
 ô«aƒàH  ¥hóæ°üdG  Gò`̀g  íª°ù«°Sh
 äGQOÉ`̀Ñ`̀ª`̀ dG Ió`̀fÉ`̀°`̀ù`̀ª`̀d Iô`̀«`̀Ñ`̀c äÉ`̀Yô`̀Ñ`̀J
 ≈∏Y π`̀ª`̀©`̀J »`̀à`̀dG á`̀jô`̀«`̀î`̀dGh á`̀«`̀æ`̀Wƒ`̀dG
 á«dÉªdG  AÉÑYC’G  ∞«ØîJh  AÉHƒdG  áëaÉμe
 ¥ôØdG ºYOh ¢VôªdG øe øjQô°†àªdG øY
 ±ƒ`̀Ø`̀°`̀ü`̀dG »``̀a ø`̀«`̀Yƒ`̀£`̀à`̀ª`̀dGh á`̀«`̀Ñ`̀£`̀dG
 ájÉªëd º¡JÉ«ëH ¿ƒaRÉéj øjòdG á«eÉeC’G

.º¡JÉ©ªàée
 Gò`̀g  AÉ`̀°`̀û`̀fEG  ∫ƒ``̀M  ¬`̀ d  ≥«∏©J  »``̀ah
 …ò`̀«`̀Ø`̀æ`̀à`̀dG ¢`̀ù`̀«`̀Fô`̀dG ∫É```b ,¥hó``æ``°``ü``dG
 ódÉN  QƒàcódG  ,ABC  ∂æH  áYƒªéªd
 √òg πãe »a kÉ©«ªL Éæ«∏Y Öéj{ ,¿Gƒ©c
 óMƒf  ¿CG  äÉjóëàdÉH  áÄ«∏ªdG  äÉ``̀ bhC’G
 á«ë°üdG  äÉ`̀°`̀ù`̀°`̀SDƒ`̀ª`̀dG  º`̀Yó`̀d  É`̀fOƒ`̀¡`̀L
 »àdG  ∫hó``̀dG  »`̀a  á«∏ëªdG  äÉ©ªàéªdGh
 á«ªdÉY  á°ù°SDƒªc  øëfh  .É¡«a  §°ûæf
 äÉ©ªàéªdG  √ÉéJ  É¡JÉ«dhDƒ°ùªH  áeõà∏e
 Éæaô°ûjh  É`̀æ`̀Ñ`̀LGh  ø`̀e  ¿EÉ```̀a  ,á`̀«`̀∏`̀ë`̀ª`̀dG
 äÉ`̀°`̀ù`̀°`̀SDƒ`̀ª`̀dGh É`̀æ`̀JÉ`̀©`̀ª`̀à`̀é`̀e Ió`̀fÉ`̀°`̀ù`̀e

 ø«Yƒ£àªdGh  á«Ñ£dG  º≤WC’Gh  á«eƒμëdG
 .zIQÉÑL kGOƒ¡L ¿ƒdòÑj øjòdG

 ¢`̀ù`̀«`̀Fô`̀dG Ö``̀FÉ``̀f ∫É```̀ b ¬``Ñ``fÉ``L ø```e
 πFÉ°U  ,ABC  ∂æH  áYƒªéªd  …ò«ØæàdG
 ≈∏Y  »æãofh  Qó≤f  PEG  ø`̀ë`̀fh{  ,…ô`̀Yƒ`̀dG
 äÉ£∏°ùdG  É¡dòÑJ  »àdG  áª«¶©dG  Oƒ¡édG
 ±ƒØ°üdG  »a  á`̀jQGOE’Gh  á«Ñ£dG  º≤WC’Gh
 ¬∏dG  ƒYófh  .AÉ`̀Hƒ`̀dG  á¡LGƒªd  á«eÉeC’G
 øjòdG  π`̀c  ≈∏Y  AÉØ°ûdÉH  øªj  ¿CG  ≈dÉ©J
 ABC  ∂æH ô°ùj ,¢VôªdG Gò¡H GƒÑ«°UCG
 Q’hO ¿ƒ«∏e 2 ≠∏ÑªH ¬àªgÉ°ùe ø∏©j ¿CG
 Éæ«a{  á∏ªëd  ¥hóæ°üdG  Gòg  øe  »μjôeCG

 ô°UÉf  ï«°ûdG  ƒª°S  É¡≤∏WCG  »àdG  zô«N
 ∂∏ªdG  ádÓL  πãªe  ,áØ«∏N  ∫BG  óªM  ø`̀H
 ÜÉÑ°ûdG  ¿hDƒ`̀ °`̀ Th  á`̀«`̀fÉ`̀°`̀ù`̀fE’G  ∫É`̀ª`̀YCÓ`̀d
 ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  »æWƒdG  ø`̀eC’G  QÉ°ûà°ùe
 ∫É`̀ª`̀YCÓ`̀d á`̀«`̀μ`̀∏`̀ª`̀dG á`̀°`̀ù`̀°`̀SDƒ`̀ª`̀dG AÉ``̀ æ``̀eCG
 »æWƒdG  ≥jôØdG  Oƒ¡L  ºYód  ,á«fÉ°ùfE’G
-ó`̀«`̀aƒ`̀c É``̀fhQƒ``̀c ¢`̀Shô`̀«`̀Ø`̀d …ó`̀°`̀ü`̀à`̀∏`̀d
 ¿ƒ`̀eõ`̀à`̀∏`̀e  ø``ë``fh .ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀ dG  »``̀a  19
 äÉ£∏°ùdG  ™e  ó«H  Gó`̀j  πª©dG  á∏°UGƒªH
 ÉæªYO õjõ©àd ájô«îdG äÉÄ«¡dGh á«æ©ªdG

.zøjôëÑdG áμ∏ªªH »∏ëªdG ™ªàéª∏d
 á«dhódG ∑ƒæÑdG øe ABC ∂æH ó©oj
 §`̀ °`̀ ShC’G  ¥ô`̀°`̀û`̀dG  á≤£æe  »`̀ a  Ió``̀FGô``̀dG
 áYƒªée ¬FÓª©d  Ωó≤jh  É«≤jôaEG  ∫Éª°Th
 á«dÉªdG äÉeóîdGh äÉéàæªdG øe IôμàÑe
 äÉcô°û∏d  á«aô°üªdG  äÉ`̀eó`̀î`̀dG  πª°ûJ
 π`̀jƒ`̀ª`̀Jh á``«``dhó``dG IQÉ``é``à``dG π`̀ jƒ`̀ª`̀Jh
 Ö«JôJh  πμ«¡ªdG  πjƒªàdGh  ™jQÉ°ûªdG
 áfGõîdG  äÉéàæeh  á©ªéªdG  ¢Vhô≤dG
 á«aô°üªdG  äÉéàæªdGh  ∫ÉªdG  ¥Gƒ`̀°`̀SCGh
 äÉeóîdG  ∂æÑdG  Ωó`̀≤`̀j  Éªc  .á`̀«`̀eÓ`̀°`̀SE’G
 áμÑ°T  ∫Ó`̀N  ø`̀e  áFõéàdÉH  á«aô°üªdG
 ô°üeh  ¿OQC’G  »`̀a  ¬`̀d  á©HÉàdG  ∑ƒ`̀æ`̀Ñ`̀dG
 ∂æH  ∫ÓN øjôëÑdGh ôFGõédGh ¢ùfƒJh

.»ªbôdG z≈dEG{

.¿Gƒ©c ódÉN .O |.…ôYƒdG πFÉ°U |
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≈àM IAÉ°SE’G äÓªM
!ÉfhQƒc áëaÉμe Oƒ¡éd

ó«°TQ ájRƒa

 º¡Ñé©j  ’  ºgó∏ÑH  ¿ƒ°üHôàj  øjòdG  |
 πc »a ,É¡JGRÉéfEGh ádhódG ìÉéf º¡MôØj ’h
 ,áëLÉf  á«FÉæãà°SG  äGAGô`̀LEG  øe  ¬JòîJG  Ée
 πëe  âfÉc  á«YƒJ  äÓªMh  äGQOÉ`̀Ñ`̀e  ø`̀eh
 É¡æe IóMGh zô«N Éæ«a{ á∏ªMh ,á«ªeCG IOÉ°TEG
 πc PÉîJG »a ájOÉjQ ádhO øjôëÑdG π©L Éªe
 âØbh  ,AÉ`̀Hh  áëaÉμªd  ájRGôàM’G  ô«HGóàdG
 !á∏°TÉah πH IõLÉY ¬eÉeCG iôÑμdG ºdÉ©dG ∫hO
 »a º`̀¡`̀JÓ`̀ª`̀M OGOõ````J ¿ƒ`̀°`̀ü`̀Hô`̀à`̀ª`̀dG A’Dƒ````g
 ìÉéf  …CÉH  Ghô©°T  Éª∏c  ¬jƒ°ûàdGh  IAÉ°SE’G
 ájÉ¡ædG  »`̀a  º`̀¡`̀fC’  ,QÉª°†e  …CG  »`̀a  ºgó∏Ñd
 äGhOCGh  ,á«LQÉN  IóæLC’  ¿ƒdGƒeh  ábõJôe
 ,ájQÉ°†ëdG áμ∏ªªdG √ò¡d ô°ûdG ójôJ ∫hO ó«H
 ’  º¡a  ºgó∏Ñd  ¢ù«d  º``̀gA’h  ¿C’  »dÉàdÉHh
 ’h  ,¬fõëd  ¿ƒfõëj  ’h  ,¬MôØd  ¿ƒMôØj
 º¡fEG  πH  ,¬JGõéæªd  ≈°VôdG  ø«©H  ¿hô¶æj
 ádhódG âdòH ,ô«£N ¢Shô«a QÉ°ûàfG ™e ≈àM
 ±hô¶dG  ¿ƒ∏¨à°ùj  ,¬Jô°UÉëªd  Oƒ¡édG  πc
 º¡°SƒØfh º¡gƒLh øY ∞°ûμ∏d »°ùμY πμ°ûH

!á°†jôªdG
 É¡æe »`̀fÉ`̀©`̀j  »`̀à`̀dG  á````̀eRC’G √ò``̀g »`̀a  |
 »fhôàμdE’G  AÉ°†ØdG  ¿ƒ∏¨à°ùj  ,¬∏c  ºdÉ©dG
 áëdÉμdG º¡gƒLh ∞∏N Iôà°ùàªdG äÉHÉ°ùëdGh
 »``fGô``jE’G ™`̀aó`̀ dG ø`̀e AÉ`̀£`̀¨`̀Hh ,IQhõ``̀ ª``̀ dGh
 ,ìƒ°†ØªdG  …ô`̀£`̀≤`̀dG  π`̀jƒ`̀ª`̀à`̀dGh  ,OÉ`̀à`̀©`̀ª`̀dG
 ó°V  IAÉ``̀°``̀SE’Gh  ¬jƒ°ûàdG  äÓ`̀ª`̀M  Gƒæ°û«d
 äõéYh ,ºdÉ©dG ¬H OÉ°TCG …òdG áμ∏ªªdG ìÉéf
 GƒÑμfÉa ,√GôJ ¿CG øY ó≤ëdÉH IÉ£¨ªdG º¡fƒ«Y
 ìÉéf  »`̀a  ∂«μ°ûàdG  »`̀a  á```̀eRC’G  á`̀jGó`̀H  òæe
 ∫Ó¨à°SGh  !¬fCÉ°T  øe  π«∏≤àdGh  ,AGô``̀LEG  πc
 ø`̀jô`̀FGõ`̀dG  IOÉ```̀YE’  á«©«ÑW  äGAGô````̀LEG  ≈àM
 »fGôjE’G  ∫ÉªgE’ÉH  ∑Éæg  ø«HÉ°üªdGh  ¿GôjE’
 º¡à∏ªM ¢ù°SCG ∂dP ≈∏Y GƒæÑj »μd ,±hô©ªdG
 π qé°ù«dh πH ,á∏©àØe áeRCG áYÉæ°Uh á°Vô¨ªdG
 »àdG  ,(ô£b)  ¬«a  ôμ°ûj  ôμ°T  ƒjó«a  ºgóMCG
 Oƒ°ü≤e  πμ°ûH  ø`̀jó`̀FÉ`̀©`̀dG  ±ô``̀X  â∏¨à°SG
 ƒjó«ØdG  ÖMÉ°U  ñC’G  AÉéa  ,kÉÄ«°S  k’Ó¨à°SG

 ,kÉÑéY kÉãjóM ¬æe ™ª°ùædh ,ádhóc É¡H kÉ«æ¨àe

 øY º«Ä∏dG ∂Kóëj ø«Mh ,»dÉ©dG íjóªdG ∂dP

 ó≤Mh  åÑN  …CG  kÉ©jô°S  ∑Qó`̀J  ∂fEÉa  ,Ωô`̀μ`̀dG

 IAÉ°SE’G ’EG É¡d π¨°T ’ ádhód ¬ëjóe øe ô£≤j

 øe √ô`̀«`̀Z ô`̀Ñ`̀Y hCG  √ô`̀Ñ`̀Y AGƒ`̀ °`̀S √ó`̀∏`̀H  ≈```dEG

 øjòdG  ,á°SÉ«°ùdG  QÉ qéJh  AÓª©dGh  ábõJôªdG

 º¡∏jƒªJ  »a  …ô£≤dG  ΩÉ¶ædG  ô q°ü≤j  ød  kÉªàM

 º¡dÉM  ºgó∏H  ≈`̀dEG  IAÉ°SEÓd  º¡«∏Y  ¥Gó``ZE’Gh

 IAÉ°SEÓd º¡æ°†àëJ øjòdG ø««HÉgQE’G πc ∫ÉM

 ,ájOƒ©°ùdGh øjôëÑdG »a ÜÉgQE’G á°SQÉªeh

 AÉYOG  πc ó qæØj  (»≤«KƒàdG  ¬eÉcQ) íÑ°UCG  Éªe

!AÓªY ô«Zh ábõJôe ô«Z º¡fCÉH º¡d

 ,á`̀dhó`̀dG  ™`̀e  »Ñ©°ûdG  ∞JÉμàdG  ≈àM  |

 á¡LGƒe á«Ø«c »a á«YƒàdGh »YƒdG á°SQÉªeh

 øjôëÑdG  ¿CG  º¡Ñé©j  ºd  !º¡Ñé©j  ºd  á`̀eRC’G

 ´ƒ£àjh á«©ªL ìhôH πª©j óMGh ≥jôa É¡∏c

 ,zÉfhQƒc{  á¡LGƒe  »a  á«HÉéjE’G  äGQOÉÑª∏d

 §ªf  ºgAÉ°Sh  ,ô«îdG  º¡«a  ¿CG  º¡Ñé©j  ºdh

 ,á`̀ dhó`̀ dG  ™`̀e  »Ñ©°ûdG  ¿hÉ`̀©`̀ à`̀ dGh  π`̀aÉ`̀μ`̀à`̀dG

 äQÉah  ,ó≤ëdG  øe  ójõªH  ºgDhÉeO  âbôàMÉa

 äÉHÉ°ùM GhCÉ°ûfCÉa  ,ºgOÉ°ùLCG  »a  ΩDƒ∏dG  √É«e

!øjôëÑdG ≈dEG IAÉ°SÓd ô£b øe Qó°üJ IQhõe

 PÉîJG  »a  π°ûØdG  Üô°†e  ¿Gô``̀jEG  Éª«ah

 ¢Shô«ØdG  QÉ°ûàfG  ™æªd  ,áeRÓdG  äGAGô`̀LE’G

 áª∏c ƒdh ¿hQó°üj ’ ,»fGôjE’G Ö©°ûdG §°Sh

 ≈dEG ¿GôjEG âd qƒëJ å«Mh ,Égó°V IóMGh ó≤f

 äÉHÉ°UE’G OóYh ,á≤£æªdG »a (á«FÉHh IQDƒH)

 ,±’B’É`̀H  ø«aƒàªdG  Oó`̀Yh  ,±’B’G  äGô°û©H

 ºdÉ©∏d âa’ ƒg Éª«a º¡d Éàa’ øμj ºd ∂dP πc

 É¡JGAGôLEG ìÉéfh øjôëÑdG äGRÉéfEG ÉeCG !¬∏c

 qπëe  º¡«dEG  áÑ°ùædÉH  »¡a  É¡Ñ©°T  ∞JÉμJh

!OÉ≤àf’Gh IAÉ°SE’Gh ¬jƒ°ûàdG

 åØæJ  »`̀à`̀dG  ,√ò``̀g  á°†jôe  ¢SƒØf  á``̀jCG

 ó©H ≈àMh !?áÄHhC’G  øeR »a ≈àM É¡eƒª°S

 øeR òæe º¡°Vôe ó°V ìÉ≤∏dG Ö©°ûdG òNCG ¿CG

!πjƒW

 äQÉ`̀KCG  áLôM  äÉjƒà°ùe  ≈`̀ dEG  É`̀fhQƒ`̀c  áëFÉL  ∫ƒ°Uh  ó©H
 ,ÇQGƒ£dG ádÉM ¿ÓYEG ≈dEG É¡°†©H CÉéd »àdG ∫hódG øe ójó©dG ≥∏b
 íÑ°UCG ;äÉYGô°üdG ±É≤jEGh πH ,äÉ©ªéàdG ™æeh ,OhóëdG ¥ÓZEGh
 ¢Shô«ØdG  Gò¡d  OÉ°†e ìÉ≤d  OÉéjE’  ÉjQhô°V GôeCG  »dhódG  ¿hÉ©àdG
 ≈∏Yh .∫É«LCG òæe çóëJ ºd á«fÉ°ùfEG áeRCG øe ºdÉ©dG PÉ≤fEG πLCG øe
 á«FÉbh  á`̀jhOCG  …CG  OÉªàYG  ºàj  ºd  ¬fEÉa  Oƒ¡édG  ™jô°ùJ  øe  ºZôdG
 á∏ªàëªdG  äÉLÓ©dG  ≈∏Y  ájQÉL  ÜQÉéàdG  âdGRÉeh  ,ΩGóîà°SÓd

.ôjƒ£àdG øe ≈dhC’G πMGôªdG »a ∫GõJ ’ É¡æμdh
 AGôL äÉ«aƒdGh äÉHÉ°UE’G Oó©d áæ∏©ªdG ΩÉbQC’G ¿CG ø«M »ah
 »≤«≤ëdG ºbôdG ¿EÉa ;áYhôe ÉÑjô≤J ºdÉ©dG ∫hO πc »a ¢Shô«ØdG Gòg
 ¿GôjEGh  ø«°üdG  πãe  ’hO  ¿CG  »a  ô¶ædG  óæY  ¬«a  ∂°T  ’  Éªe  ≈∏YCG
 ,ÉjÉë°†dG  ΩÉ``bQC’  »≤«≤ëdG  ióªdG  AÉØNEÉH  âª¡oJG  ób  Éªgô«Zh
 äÉLÓY  OÉéjEG  »a  äÉeƒμëdG  áÑZQ  π«©ØJ  ≈dEG  iOCG  …òdG  ô`̀eC’G
 äÉLÓ©dG  ø«H  õ««ªàdG  º¡ªdG  ø`̀e  ¬``fCG  ô«Z  ,≈°Vôª∏d  á```̀jhOCGh
 ôcòdÉH  ôjóédG  øeh ,á«∏Ñ≤à°ùªdG  äÉMÉ≤∏dGh 19-ó«aƒc ¢VGôYC’
 ìÉ≤d êÉàfE’ É¡aÓàNÉH ºdÉ©dG ∫hO É¡JôLCG »àdG äÉ°SGQódG OóY ¿CG
 äÉj’ƒdG  É¡JôLCG  (60)  É¡æe  ;á°SGQO  (440)  »dGƒM  ¢Shô«Ø∏d
 (10)h ,É«dÉ£jEG  (15)h ,É°ùfôa (28)h ,ø«°üdG  (51)h ,IóëàªdG
 »a ,É«fÉÑ°SEG (6)h ,Góæc (11)h ,É«fÉªdCG (10)h ,IóëàªdG áμ∏ªªdG

.IóMGh á°SGQO ¿ÉHÉ«dG äôLCG ø«M
 øe  ójó©dG  ¿CG  âæ∏YCG  ó`̀b  á«ªdÉ©dG  áë°üdG  áª¶æe  â`̀fÉ`̀ch
 ìô°Uh .¢Shô«Ø∏d äÉMÉ≤dh äÉLÓY ∫ƒM äGQÉÑàNÉH Ωƒ≤J ∫hódG
 ™°†îJ ádhO 47{ ¿CÉH  áª¶æª∏d  ΩÉ©dG  ôjóªdG  zΩƒfÉgOCG  ¢ShQó«J{
 »a  AÉª∏©dG  ™e  ºàj  πª©dG  ¿CGh  ,zá∏ªàëe  äÉLÓY  áHôéàd  ¿B’G
 ,É kØ∏àîe  É kMÉ≤d  20øY  π≤j  ’  Ée  ôjƒ£J  ≈∏Y  ºdÉ©dG  AÉëfCG  ™«ªL
 .»°SÉ«b âbh »a ájôjô°ùdG  ÜQÉéàdG  á∏Môe π©ØdÉH πNO É¡°†©H
 »a  ÇQGƒ`̀£`̀dG  èeÉfôÑd  á«æØdG  IôjóªdG  âdÉb  ,QÉ``̀WE’G  Gò`̀g  »`̀ah
 ,…Qhô°V á«∏ª©dG √òg ™jô°ùJ{ ¿EG z±ƒNô«c ¿Éa ÉjQÉe{ áª¶æªdG

 .z¢SQÉ°S ¢Shô«a ™e CGóH …òdG πª©dÉH áfÉ©à°S’ÉH
 ’  äÉMÉ≤∏dG  ¿CG  ø`̀e  GhQò``̀M  ø`̀jRQÉ`̀H  AÉª∏Y  ¿EÉ``a  ,∂``dP  ™`̀eh
 ÜQÉéàdG  ¿CG  á°UÉNh  ,ΩÉ©dG  ΩGóîà°SÓd  É¡àMÉJEG  øY  Ió«©H  ∫GõJ
 ¥ƒ°ùdG »a »∏ªY ìÉ≤d ≈∏Y ∫ƒ°üë∏d áeRÓdG áeÓ°ùdG äÉ≤aGƒeh
 …ò«ØæàdG  ôjóªdG  z¿ÉjGQ  ∂jÉe{  í°VhCGh  .ô¡°TCG  IóY  ¥ô¨à°ùJ  ób
 ÜQÉéàdG{  ¿CG  á«ªdÉ©dG  áë°üdG  áª¶æe  »`̀a  ÇQGƒ`̀£`̀dG  èeÉfôÑd
 èàæe  …CG  ôjƒ£J  »a  ájÉ¨∏d  øjQòM  ¿ƒμf  ¿CG  Öéjh  ,ájQhô°V
 §≤a GóMGh ÉÄ«°T ∑Éæg ¿CGh ,ºdÉ©dG ¿Éμ°S º¶©e »a ¬æ≤ëH Ωƒ≤æ°S

 .zÅ«°ùdG ìÉ≤∏dG{ ƒg Å«°ùdG ¢Shô«ØdG øe ô£NCG
 ¬«a ≥aGƒJ …òdG âbƒdG §°Sƒàe ¿Éc ,AÉHƒdG Gòg »°ûØJ πÑbh
 »dGƒM IójóédG ájhOC’G ∫hGóJ ≈∏Y á«æ©ªdGh á«ª«¶æàdG äÉÄ«¡dG
 639h ,ÉHhQhCG »a É keƒj 422h ,IóëàªdG äÉj’ƒdG »a É keƒj 333
 AGhO  …CG  ôjôªàd  É kÑjô≤J  ¬JGP  âbƒdG  Ö∏£à«°Sh .ø«°üdG  »a  É keƒj

.»LÉàdG ¢Shô«ØdG Gòg á¡LGƒªd ∫É©a
 äÉMÉ≤dh  ô«bÉ≤Y  ôjƒ£J  »a  »ªdÉ©dG  ¿hÉ©àdG  ¿CG  ø«M  »ah
 á∏ªàëªdG äÉLÓ©dG QÉÑàN’ ¢UôØdG π°†aCG Ωó≤jh ,™«ªédG ó«Ø«°S
 ,ìGhQC’G  øe  ô«ãμdG  PÉ≤fEG  ¬dÓN  øe  øμªj  π`̀bCG  »æeR  QÉ`̀WEG  »a
 ºdÉ©dG  äÉeƒμMh  äÉcô°T  øe  áeó≤ªdG  Oƒ¡édG  πc  øe  ºZôdÉHh
 á°UÉîdG É¡ëdÉ°üe ≥«≤ëàd äÉeƒμëdG ¢†©H â©°S ó≤a ;¿hÉ©à∏d

.¢Shô«ØdG áëaÉμe ≈∏Y QÉ°V ô«KCÉJ ≈dEG iOCG Éªe ;§≤a
 áYô°ùH äÉLÓY ôjƒ£àd ¥ÉÑ°ùdG …ôéj ,»dÉëdG âbƒdG »ah
 AÉëfCG  ™«ªL  »a  á«eƒμëdG  ä’ÉcƒdGh  äÉcô°ûdG  πÑb  øe  Iô«Ñc
 ájQÉL á∏ªàëªdG ájhOC’G ≈∏Y ájôjô°ùdG ÜQÉéàdG âdGRÉeh .ºdÉ©dG
 »ah .á«dÉª°ûdG ÉμjôeCGh á«Hô¨dG ÉHhQhCGh É«°SBG ¥ô°ûH ÖdÉ¨dG »a
 Ö∏£dG ™e πeÉ©à∏d á«ªdÉ©dG áë°üdG áª¶æe ¬«a íaÉμJ …òdG âbƒdG
 äÉcô°ûdG  ≈∏Y  ¿Gó∏ÑdG  øe  ô«ãc  óªà©J  ,á``̀jhOC’G  ≈∏Y  ójGõàªdG
 .IójóL ô«bÉ≤Y ôjƒ£àd ¢UÉîdG ´É£≤dG »a äGôÑàîªdGh á©æ°üªdG
 »gh  ,z¿hô«æ«éjQ{  ácô°T  øe  z¢Sƒ°ùJGô«c  ¢Sƒà°ùjôc{  RôHCGh

 ≈∏Y ∫ƒ°üëdG ≈dEG áLÉëdG ,ájƒ«ëdG É«Lƒdƒæμà∏d á«μjôeCG ácô°T
 ™°SGh  ¥É£f  ≈∏Y  É¡MôW  πÑb  á∏ªàëªdG  äÉLÓ©dG  ∫ƒM  äÉfÉ«H
 ¿EÉa  ,zõªjÉJ  ∫É°ûfÉæjÉa{  áØ«ë°U  Ö°ùëHh  .ΩÉ`̀©`̀dG  ΩGóîà°SÓd
 âfÉc GPEG Ée áaô©ªd á≤jôW ´ô°SCGh π°†aCG OÉéjEG ƒg ¿B’G …óëàdG{
 á«HÉéjEG  äÉfÉ«ÑdG  âfÉc  GPEG  ¬fC’  ,äGQÉÑàN’G  »a  ádÉ©a  äÉLÓ©dG
 Iò≤æe  ¿ƒμà°S  »àdGh  ,É¡«dEG  ∫ƒ°UƒdG  ¥É£f  ™«°SƒJ  Éææμªj  ¬fEÉa

.zIÉ«ë∏d
 »a á«Ñ£dG  äÉª¶æªdGh äÉcô°ûdG  ôÑcCG  ¢†©H äCGóH  ,π©ØdÉHh
 ƒ°ùcÓL{  ácô°T  â∏NOh  .äÉLÓ©dG  ôjƒ£àd  ¿hÉ©àdG  »a  ºdÉ©dG
 ájhOCÓd  zôaƒ∏c{  ácô°T  ™e  ácGô°T  »a  á«fÉ£jôÑdG  zøjÓμã«ª°S
 z¿ƒ°ùfƒL  ó`̀fBG  ¿ƒ°ùfƒL{  ácô°T  â≤aGhh  ,á«æ«°üdG  ájƒ«ëdG
 …ƒ«ëdG »Ñ£dG ôjƒ£àdGh åëÑdG áÄ«g ™e ¿hÉ©àdG ≈∏Y á«μjôeC’G

.á«μjôeC’G Ωó≤àªdG
 zô«Ø«°ùjóªjQ{  AGhO  ≈£YCG  ,∫É©a  êÓY  øY  åëÑdG  QÉWEG  »a
 z’ƒÑjE’G{ áëFÉL áëaÉμªd Iôe ∫hC’ √ôjƒ£J ºJ å«M ;GôμÑe GóYh
 áë°üdG  áª¶æe  âØæ°U  ,2020  ôjÉæj  »`̀ah  .É«≤jôaEG  Üô`̀Z  »`̀a
 øe á©ªéªdG äÉfÉ«ÑdG  ≈∏Y AÉæH óYGh êÓ©c AGhódG Gòg á«ªdÉ©dG
 ¬MÉéf AGhódG âÑKCG ,¿B’G ≈àMh .á«fGƒ«ëdGh ájô°ûÑdG äGQÉÑàN’G
 (¢SQÉ°S)  OÉëdG  »°ùØæàdG  ÜÉ¡àd’G  áeRÓàe  ó°V  ÜQÉéàdG  »a
 ,z19  ó«aƒc{  ¬Ñ°ûoJ  »àdGh  ,á«°ùØæàdG  §°ShC’G  ¥ô°ûdG  áeRÓàeh
 ,ójGõàªdG Ö∏£∏d áHÉéà°SGh .»°ùØæàdG RÉ¡édG AÉ°†YCG ≈∏Y ôKDƒJh
 QÉ≤©dG  á©æ°ü oe  É«fQƒØ«dÉc  »a  zõ°ùæjÉ°S  OÉ«∏«Z{  ácô°T  âYôÑJ
 ≈°VôªdG ≈∏Y ΩGóîà°SÓd »ÑjôéàdG AGhódG øe áYôL ¿ƒ«∏e 1^5`H
 ≈∏Y  QGô`̀≤`̀dG  Gò`̀g  ¢ùμ©fGh  .Iójó°T  ¢`̀VGô`̀YCG  øe  ¿ƒfÉ©j  øjòdG
 QÉ«∏e  17  áª«≤H  É kYÉØJQG  ácô°ûdG  äó¡°T  å«M  ,á«dÉªdG  ¥Gƒ°SC’G

 .á«bƒ°ùdG É¡àª«b »a Q’hO
 …ò«ØæàdG ¢ù«FôdG ,z…GOhCG π««fGO{ QòM ∂dP øe ºZôdG ≈∏Yh
 ºàj  º`̀dh  äGQÉ`̀Ñ`̀à`̀N’G  á∏Môe  »a  ∫Gõ`̀j  ’  QÉ≤©dG  ¿CG  øe  ácô°û∏d
 ¬àeÓ°S  ió`̀e  Ωƒ∏©e  ô`̀«`̀Zh  ,º`̀dÉ`̀©`̀dG  »`̀a  ¿É`̀μ`̀e  …CG  »`̀a  √OÉ`̀ª`̀à`̀YG
 Qób ôÑcCÉH ¬«a ô©°ûf …òdG âbƒdG »a{ :ÓFÉb ,z¿B’G ≈àM ¬à«dÉ©ah
 á«dhDƒ°ùªdÉH ≈∏ëàf ¿CG Öéj ,QÉ≤©dG Gòg ≈∏Y Éæ∏ªY »a ìÉëdE’G øe
 πãªjh  .z k’É©ah  É kæeBG  É kLÓY  π©ØdÉH  ¿Éc  GPEG  Ée  ójóëàd  á«bÓNC’G
 áYô°S  »a  πeCÉJ  »àdG  á«Ñ£dG  áYÉæ°üdG  äÉ©bƒJ  z…GOhCG{  ôjòëJ
 ôeCG  ƒ`̀gh  ,»LÉàdG  ¢Shô«ØdG  ≈°Vôªd  á«LÓ©dG  á``̀jhOC’G  ôaGƒJ
 á«ÑjôéàdG  äGQÉ`̀Ñ`̀à`̀N’G  πªàμJ  ¿CG  Qô≤ªdG  ø`̀eh  .¬``̀ fGhC’  ≥HÉ°S
 øμªà«°S ÉgóæYh ,πjôHCG ájÉ¡f ∫ƒ∏ëH ø«°üdG »a zô«Ø«°ùjóªjQ{`d
 øμªj  ¿Éc  GPEG  Ée  ≈∏Y  ºμëdG  øe  »Ñ£dG  π≤ëdG  »a  ¿ƒ°üàîªdG

 .’ ΩCG ™°SGh ¥É£f ≈∏Y AGhódG Gòg ΩGóîà°SG
 èFÉàf  ∑Éæg  âfÉc  ,zô«Ø«°ùjóªjQ{`d  ôμÑªdG  ìÉéædG  πX  »ah
 AGhó`̀dG  QÉÑàNG  ôØ°ùoj  º∏a  ,iô``̀NC’G  á∏ªàëªdG  á`̀jhOCÓ`̀d  áæjÉÑà oe
 á«HÉéjEG  èFÉàf  ø`̀Y  ø«°üdG  »`̀a  zô`̀«`̀aÉ`̀fƒ`̀à`̀jQ{  ™`̀e  zô«aÉæ«Hƒd{
 ™eh  .z19  ó«aƒc{`d  Iójó°T  ¢VGôYCG  øe  ¿ƒfÉ©j  øjòdG  ≈°Vôª∏d
 º°SÉH É k°†jCG ±hô©ªdG) zô«aGô«Ñ«aÉa{ ¿CG iôNCG á°SGQO äóLh ∂dP
 ≈∏Y óYÉ°S  ,á«fÉHÉ«dG  zº∏«a  »Lƒa{  ácô°T  ¬JQƒW …òdG  ,(¿Éé«aCG
 êÓY  É¡bô¨à°SG  »àdG  øe  π`̀ bCG  Ió`̀e  »a  ¢Shô«ØdG  øe  ¢ü∏îàdG
 ¢VGôYCG ø«°ùëJ ≈∏Y óYÉ°S Éªc ,zájô°ûÑdG áYÉæªdG ¢ü≤f ¢Shô«a{

.≈°Vôª∏d Qó°üdG
 äÉLÓY  ôjƒ£àd  á«ªdÉ©dG  Oƒ¡édG  ≈∏Y  õ«côàdG  øe  k’ó`̀ Hh
 zÖeGôJ  ó`̀dÉ`̀fhO{  »μjôeC’G  ¢ù«FôdG  õ`̀cQ  ,á«LÉàdG  äÉ°Shô«ØdG
 »°ùchQó«g{  ƒg  ,ÉjQÓª∏d  OÉ°† oe  QÉ≤©d  ≥aƒªdG  ô«Z  ºYódG  ≈∏Y
 á≤aGƒªdG  âªJ{  AGhó`̀dG  ¿CG  ≈YOG  ,¢SQÉe  19  »ah  .zøjƒchQƒ∏c
 AGò¨dG  IQGOEG  πÑb  øe  ájÉ¨∏d  á©é°ûªdG  IôμÑªdG  èFÉàædG  ó©H  ¬«∏Y
 IQGOEG  ¢VƒØe  z¿É`̀g  øØ«à°S{  í°VhCG  Éª«a  ,zá«μjôeC’G  AGhó``dGh
 §≤a  Éæ¡Lh  ÖeGôJ{  ¿CG  ó©H  Éª«a  á«μjôeC’G  ô«bÉ≤©dGh  ájòZC’G
 ≥M’  âbh  »ah  .zá°üMÉa  Iô¶f  AÉ≤dE’  -AGhó`̀dGh  AGò¨dG  IQGOEG-
 á°Uôa  πªëj  QÉ≤©dG  Gòg  ∫hÉæJ  ¿CG  zÖeGôJ{  OôZ  ,¢SQÉe  21  »a

 .zÖ£dG ïjQÉJ »a áÑ©∏dG óYGƒb …ô«¨e ôÑcCG óMCG ¿ƒμ«d á«≤«≤M
 »°ùchQó«g{ øe áYôL ¿ƒ«∏e 29 øjõîàH zÖeGôJ{  ΩõàdGh
 ájhOC’G  äÉ©«Ñe  â©ØJQG  ,2020¢SQÉe  ô¡°T  ∫ÓNh  ,zø«chQƒ∏c
 äÉ«Ø°ûà°ùªdG  äÉjôà°ûe  â©ØJQG  Éªc  .áFÉªdÉH  ±’BG  áKÓK  áÑ°ùæH

 ¿ƒc QÉμfEG øμªoj ’h ,áFÉªdÉH ø«à°Sh ø«àFÉe áÑ°ùæH QÉ≤©dG Gòg øe
 áHÉéà°SG ≈∏Y G kô«KCÉJ ôãcC’G á«°üî°ûdG ∫Gõj ’ »μjôeC’G ¢ù«FôdG
 π©éj  Ée  ƒgh  ,z19ó«aƒc{  ™e  πeÉ©àdG  ¿CÉ°ûH  á«ªdÉ©dG  ¥Gƒ°SC’G

.≥∏≤∏d IQÉKEG ôãcCG QÉ≤©dG Gòg ≈∏Y OÉªàY’G ô£N
 ºdÉ©dG ∫ƒM ∫hO IóY »a Ωóîà°SoG QÉ≤©dG{ ¿CG øe ºZôdG ≈∏Yh
 AGhO øY IQÉÑY π°UC’G »a ƒgh ,ÉfhQƒc ¢Shô«Ød »ÑjôéJ êÓ©c
 áLQódG ≈dEG ¬JQób ióe QÉÑàNG ºàj ºd ¬fEÉa ;ÉjQÓªdG ¢Vôªd OÉ°†e
 »a ¿ÉeCÉH ¬eGóîà°SG QGôªà°SG ≈∏Y á≤aGƒªdG É¡ÑLƒªH øμªj »àdG
 ≈∏Y ¬eGóîà°SG ºJ ¿CG ó©H ¬fCÉH á«°ùfôa á°SGQO äOÉaCGh .Oó°üdG Gòg
 øμdh  .z¢Shô«ØdG  øe  GƒaÉ©àj  ¿CG  º¡æe  26  ´É£à°SG  ,É k°†jôe  40
 á©eÉL  á∏ée  É¡Jô°ûf  iô`̀NCG  á°SGQO  äOÉ`̀aCG  ,ô`̀NB’G  ÖfÉédG  ≈∏Y
 øe  á«dÉ©a  ôãcCG  kAGhO  øμj  ºd{  QÉ≤©dG  ¿CÉ`̀H  á«æ«°üdG  z≠fÉ«é°ûJ{

.z19- ó«aƒc{ ¢Shô«Ød ájó«∏≤àdG á«Ñ£dG ájÉYôdG Ö«dÉ°SCG
 øe  ójó©dG  á¶«ØM  zÖeGôJ{  IQGOEG  äQÉ`̀KCG  ,ô`̀NBG  ÖfÉL  øeh
 √Qƒ£J  zÉ kjô°üM{  ìÉ≤d  ∑ÓàeG  É¡àdhÉëe  ∫Ó`̀N  øe  ºdÉ©dG  ∫hO
 á°üàîªdG  ,(ájhOCÓd á«fÉªdC’G  - Curevac  ∑ÉaQƒ«c(  ácô°T
 QÉªàjO{  ¿CG  ≈`̀ dEG  IQÉ`̀°`̀TE’G  QóéJh  .á«FÉbƒdG  äÉMÉ≤∏dG  ôjƒ£àH
 zÖeGôJ{  è¡f ó≤àfG  ób  ácô°ûdG  ∂∏J »a »°ù«FôdG ôªãà°ùªdG zÜƒg
 ôjƒ£J »a π©ØdÉH Éæëéf GPEG{ :¬dƒb ôÑY ìÉ≤∏dG Gò¡H QÉãÄà°S’G »a
 øe áeÉ©dG ≈dEG π°üj ¿CG »¨Ñæ«a ,Öjô≤dG πÑ≤à°ùªdG »a ∫É©a êÓY
 á«fÉ°ùfEG  áëª∏c ¢ûjÉ©àdGh AÉ≤ÑdG  ≈∏Y º¡JóYÉ°ùeh º¡àjÉªM πLCG
 π©dh .zá«dhódG ±GôWC’G ø«H ∑ôà°ûªdG ¿hÉ©àdGh øeÉ°†àdG QÉ¡XE’
 ,zá«ªdÉ©dG  áë°üdG  áª¶æe{  ƒdhDƒ°ùe  ¬æe  QòM  Ée  ƒg  è¡ædG  Gòg
 ≥FGƒY  ºdÉ©dG  IOÉ`̀b  ¬LGƒ«°S  ,ìÉ≤d  ≈`̀ dEG  π°UƒàdG  ∫É`̀M{  ¬`̀fCG  øe
 ìÉ≤∏dG  Gòg ¿ƒμj ¿CG  Öéj PEG  ,iôNCG  á«bÓNCGh á«dÉeh á«à°ùLƒd
 ºdÉ©dÉa ,¬d ∞°üæeh ∫OÉY ∫ƒ°Uh ∑Éæg ¿ƒμj ¿CGh ,™«ªé∏d ÉMÉàe

.z™«ªédG º«©£J ºàj ºd Ée ÉfhQƒc ¢Shô«a øe É«ªëe ¿ƒμj ød
 ìÉ≤d øY åëÑdG ¿EÉa ;äÉLÓY øY åëÑdG ™e ∫ÉëdG ƒg Éªch
 ájGóH »Øa .IôμÑªdG ¬∏MGôe »a ∫Gõj ’ ÉfhQƒc ¢Shô«Ød »∏Ñ≤à°ùe
 áÄHhCÓd  ÖgCÉàdG  äGQÉμàHG  ∞dÉëJ{  áª¶æe äCGóH  ,»°VÉªdG  ¢SQÉe
 äÉeƒμëdG  øe  ójó©dG  º°†j  ±ÓàFG  øY  IQÉÑY  »gh-  (CEPI)
 èeGôH  á©HQCG  ájÉYQ  »a  -áYÉæ°üdG  OGhQh  ájô«îdG  äÉ«©ªédGh
 ôjƒ£J  áØ∏μJ  ¿CG  ≈`̀dEG  áª¶æªdG  äGôjó≤J  ô«°ûJh  .zìÉ≤d  ôjƒ£àd
 Ée ¥ô¨à°ùà°Sh Q’hO QÉ«∏e 2 πbC’G ≈∏Y ≠∏Ñà°S á«dhC’G äÉMÉ≤∏dG

 .ÉgOGóYEG øe AÉ¡àfÓd G kô¡°T ô°ûY á«fÉªKh ô°ûY »æKG ø«H
 ¬fEÉa ;Oƒ¡édG √òg øe ºZôdG ≈∏Y ¬fCG ó«cCÉàdG º¡ªdG øe ¬fCG ô«Z
 ≈∏Y πdój Ée π©dh .±É£ªdG ájÉ¡f »a äÉMÉ≤d …CG ôjƒ£J ºàj ’ ób
 ¢Shô«Ød OÉ°†e óªà©e ìÉ≤d ∑Éæg øμj ºd ,2020 ΩÉY ≈àM ¬fCG ∂dP
 ¿ô≤dG  ájGóH  »a  ¢üî°T  800  øe  Üô≤j  Ée  πàb  …ò`̀dG  ,z¢SQÉ°S{
 ôjƒ£àH á«æ©ªdG äÉcô°ûdG øe ójó©dG ¿CG  Éªc .øjô°û©dGh …OÉëdG
 »a •Gô`̀aE’G  áÑ¨e øe ±ƒîàdGh QòëdG  øe ádÉM É¡HÉàæJ  á`̀jhOC’G
 ’ ób á«dÉe ÖbGƒY øe »fÉ©J ób É¡fƒμd  äÉMÉ≤∏dG  øe ô«ãc êÉàfEG
 äÉMÉ≤∏dG  ôjƒ£J  ºàj  ºd  ¬fCG  ôcòdÉH  ôjóédG  øeh  .ÉgÉÑ≤Y  óªëj
 ø«≤HÉ°ùdG zÉμjR{h ,z’ƒÑjEG{ »°Shô«a QÉ°ûàf’ …ó°üàdÉH á°UÉîdG
 OGhQ AÉ¨dEGh ø«HÉ°üªdG OGóYCG ∫DhÉ°†J AóH AGôL á«aÉμdG áYô°ùdÉH
 äGôÑàîªdG  øe  ô«ãμdG  ø«cQÉJ  ,áeôÑªdG  ºgOƒ≤©d  AGhódG  »©fÉ°U
 ádCÉ°ùe  ¿CG  Éªc  .iôÑc  á«dÉe  ôFÉ°ùN  øe  »fÉ©J  á`̀jhOC’G  äÉcô°Th
 áHôéàdG  äGôàa  ∫ƒ`̀W  ∫ƒ`̀M  ä’DhÉ°ùJ  ô«ãJ  IójóL  á``jhOCG  ìô`̀W

.É¡d QÉÑàN’Gh
 á«LÓY ô«bÉ≤Y ôjƒ£àd á«ªdÉ©dG ácô©ªdG Ö∏£àJ ,Ωƒª©dG ≈∏Y
 ,á«≤«≤M  á«dhO  G kOƒ¡L  z19-  ó«aƒc{  QÉ°ûàfG  áëaÉμªd  äÉMÉ≤dh
 á«eƒμëdG  ä’ÉcƒdG  áaÉc  ∞JÉμJh  ,IôHÉãªdÉH  äÉeƒμëdG  ΩÉ°ùJGh
 Oƒ¡édG  ¿CG  É kë°VGh  ≈≤Ñjh  .¢UÉîdG  ´É£≤dÉH  á`̀jhOC’G  äÉcô°Th
 á«dhódG  áHÉéà°S’G  iƒà°ùe  á`̀bÉ`̀YEG  ≈`̀ dEG  ’EG  …ODƒ`̀ J  ød  á`̀jOÉ`̀MC’G
 ó«©°üdG ≈∏Y ∫hódG ø«H äÉeÉ°ù≤f’G ¿CGh ,¢Shô«ØdG ≈∏Y AÉ°†≤∏d
 OÉéjEG  øY  á«æ©ªdG  äÉ°ù°SDƒªdG  √ÉÑàfG  â«à°ûàH  á∏«Øc  »°SÉ«°ùdG
 ,áeÉ©dG áë°üdG ≈∏Y É kbóëe G kô£N É k°†jCG πμ°ûJh ,Ö°SÉæªdG ìÉ≤∏dG
 ídÉ°üªdGh äÉaÓîdG á«ëæJh øeÉ°†àdG IQhô°V ≈dEG ô«°ûj Ée ƒgh
 ¿hÉ©àdÉa  ,áëFÉédG  √òg  á¡LGƒe  »a  ≥«°ùæàdG  IQhô°Vh  ,ÉÑfÉL

.É¡æe ôØe ’ á«ªàM πH ,QÉ«N Oôée ó©j ºd »dhódG

ÉjQÉ«àNG ¢ù«dh »ªàM zÉfhQƒc{ äÉLÓY ôjƒ£àd »dhódG ¿hÉ©àdG
á«é«JGÎ°SE’G äÉ°SGQó∏d è«∏ÿG õcôe

 ÉfOÓH íàa ó«©fh »ë°üdG ôéëdG ™aôf ÉeóæY{
 ,øμªe  âbh  Üô`̀bCG  »a  çóë«°S  Ée  ƒgh  ,áª«¶©dG
 ¿É«°ùædG  É¡jƒ£«°S  »ØîdG  qhó©dG  Gòg  ∫Gƒ`̀gCG  ¿EÉ`̀a
 OGô`̀aCG  ó`̀MCG  »a  Gƒ∏μK  øjòdG  ∂ÄdhCG  GóY  Ée  ,É©jô°S
 ó¡°û«°S  .º¡«∏Y  Gõ`̀jõ`̀Y  É≤jó°U  Ghó`̀≤`̀a  hCG  á∏FÉ©dG

.zπ«ãe É¡d ≥Ñ°ùj ºd Iô«Ñc IôØW ÉfOÉ°üàbG
 2020 πjôHCG 8 ïjQÉàH ÖeôJ ódÉfhO Iójô¨J

 ÖeGôJ ¢ù«FôdG É¡ãH »àdG Iójô¨àdG ∂∏J πîJ ºd
 ∂ÄdhCG  ôYÉ°ûªd  ΩôàMG  ΩóYh  º«î°†Jh  á¨dÉÑe  øe
 øY  ºæJ  √ójô¨J  É¡fCG  Éªc  ,ºgAÉÑMCG  Ghó≤a  øjòdG
 É¡fC’  IQƒ£îdG  øe  ô«Ñc  Qób  ≈∏Y  …ƒ£æJ  áLGò°S
 ≈dEG  πJÉ≤dG  ¢Shô«ØdG  Gòg ó©H Oƒ©æ°S ÉæfCG  ¢VôàØJ

.áWÉ°ùH πμH zájOÉ©dG ÉæJÉ«M{
 çGóMEG  ≈dEG  ÉfhQƒc  ¢Shô«a  áëFÉL  äOCG  ó≤d
 á«YÉªàL’G  ä’É`̀é`̀ª`̀dG  â`̀dÉ`̀W  á«∏μ«g  äGô`̀«`̀«`̀¨`̀J
 IóëàªdG  äÉ`̀j’ƒ`̀dG  »a  á«°SÉ«°ùdGh  ájOÉ°üàb’Gh
 »àdG  á«°ùØædG  äGô`̀«`̀KCÉ`̀à`̀dG  ø`̀Y  Ó°†a  ,á`̀«`̀μ`̀jô`̀eC’G
 IÉ«M  â`̀dÉ`̀W  »`̀à`̀dG  äGô`̀«`̀«`̀¨`̀à`̀dG  √ò``̀g  ø`̀Y  ºéæà°S
 »àdG »g áeó°üdG √òg ≈∏Y ÉfOQ á≤jôW ¿EG .™«ªédG
 á≤jô£dGh  ºdÉ©∏d  Éæª¡ah  ÉæJÉ«ëd  ÉæàjDhQ  πμ°ûà°S
 ¢Shô«a áëFÉL ó©H Ée äÉjóëàd É¡H ió°üàf »àdG

.ÉfhQƒc
 ióe ≈∏Y QôμàJ ∫ƒ°üØdG √òg πãe Éfó¡°T ó≤d
 »a  ,Éæg  ∂`̀dP  »a  ÉªH  ,πjƒ£dG  »fÉ°ùfE’G  ïjQÉàdG
 ,»°VÉªdG ¿ô≤dG ∫ÓN .á«μjôeC’G IóëàªdG äÉj’ƒdG
 á«fÉãdGh  ≈```̀ dhC’G  ¿Éà«ªdÉ©dG  ¿É`̀Hô`̀ë`̀dG  âÑÑ°ùJ
 ,1929 áæ°S  »a  ºdÉ©dG  äõg »àdG  á«dÉªdG  á`̀eRC’Gh
 ôeC’G ,…OÉ°üàb’Gh »YÉªàL’G ∂μØàdG øe ádÉM »a
 π°UGƒJ á≤«ªY ä’ƒëJ çhóM ≈dEG É≤M’ iOCG …òdG

.Oƒ≤©dG ôe ≈∏Y ÉgôKCG
 ¿Éà«ªdÉ©dG ¿ÉHôëdG âÑÑ°ùJ ,∫ÉãªdG π«Ñ°S ≈∏Y
 ó°V  á«gGôμdG  ôYÉ°ûe  è«LCÉJ  »a  á«fÉãdGh  ≈`̀dhC’G
 øY á©aGóªdG  á«fÓ°UC’G  äÉcôëdG  Qƒ¡Xh ÖfÉLC’G
 á«μjôeC’G IóëàªdG äÉj’ƒdG »a øjOƒdƒªdG ¿Éμ°ùdG
 Iô«Ñc  IÉ`̀fÉ`̀©`̀e  ÖÑ°S  É`̀e  ƒ``̀gh  ,ø`̀jô`̀LÉ`̀¡`̀ª`̀dG  ó`̀°`̀V

.ºgó©H øe ºgOÉØMCGh º¡FÉæHCGh ø«ÄLÓdG ø«jÓªd
 äÉ¡ÑéH  ÜÉÑ°ûdG  ø`̀e  ô«ãμdG  ≥ëàdG  ÉeóæY
 á«fÉãdGh  ≈dhC’G  ø«à«ªdÉ©dG  ø«HôëdG  ∫ÓN  ∫Éà≤dG
 â∏¨°Th  πª©dG  ™bGƒªH  É`̀gQhó`̀H  ICGô`̀ª`̀dG  â≤ëàdG
 GQhO  »dÉàdÉH  âÑ©dh  IôZÉ°T  â∏X  »àdG  ∞FÉXƒdG
 »a .¥É°Sh Ωób ≈∏Y êÉàfE’G á∏éY á∏°UGƒe »a ô«Ñc
 ÉãëH ’Éª°T  ¿ƒ«μjôeC’G  Oƒ°ùdG  ôLÉg âbƒdG  ¢ùØf
 äQƒ£Jh IójóL äÉYÉæ°U äCÉ°ûfh πª©dG ¢Uôa øY
 πLCG  øe  ∂`̀dPh  ÜôëdG  OÉ°üàbG  QÉ``gORG  ™e  ¿óªdG

.á«eÉæàªdG ájôμ°ù©dG á°ù°SDƒªdG äÉLÉ«àMG á«Ñ∏J
 ≈``̀ dhC’G  ¿Éà«ªdÉ©dG  ¿É`̀Hô`̀ë`̀dG  â`̀£`̀M  É`̀eó`̀æ`̀Y
 ¿Éc óbh QÉjódG ≈dEG OƒæédG OÉY ÉªgQGRhCG á«fÉãdGh
 ÜôëdG  ó©H  Ée  äÉeó°U  øe  ¿ƒfÉ©j  º¡æe  ô«ãμdG
 øjQOÉb  ô«Z  º¡∏©L  Ée  ƒgh  ´É«°†dÉH  ¢SÉ°ùME’Gh
 øjòdG  ∂ÄdhCG  É`̀eCG  .ájOÉ©dG  º¡JÉ«M  ±ÉæÄà°SG  ≈∏Y

 πª©dG  ≈``dEG  IOƒ`̀©`̀dG  ø`̀e  GƒæμªJ
 øe  ¢ü∏îàdG  »`̀a  GƒÑÑ°ùJ  ó≤a
 ø`̀«`̀«`̀μ`̀jô`̀eC’G Oƒ`̀°`̀ù`̀dGh AÉ`̀°`̀ù`̀æ`̀dG
 »a  ø`̀cÉ`̀eC’G  ∂∏J  Gƒ∏¨°T  ø`̀jò`̀dG
 ´QR »a ÖÑ°ùJ Ée ƒgh ,º¡HÉ«Z
 ácôëdGh ájƒ°ùædG ácôëdG QhòH
 »a  .á«fóªdG  ¥ƒ≤ëdÉH  áÑdÉ£ªdG
 ™°SƒàdG  ÖÑ°ùJ  â`̀bƒ`̀ dG  ¢ùØf
 á`̀dÉ`̀M ≥`̀«`̀ª`̀©`̀J »``̀ a »``̀fGô``̀ª``̀©``̀dG
 …OÉ°üàb’Gh  »YÉªàL’G  ∂μØàdG
 Ée ƒ`̀gh Üƒ`̀æ`̀é`̀dG »`̀a á`̀°`̀UÉ`̀Nh
 á«dƒ°UC’G  Qƒ¡X  ≈dEG  É°†jCG  iOCG
 »a  ó`̀jô`̀Ø`̀dG  É¡∏μ°T  »`̀a  á«æjódG

.á«μjôeC’G IóëàªdG äÉj’ƒdG
 Üô`̀ë`̀dG â`̀Ñ`̀Ñ`̀°`̀ù`̀J ∂```̀dP ó`̀©`̀H
 ¿Éc  Iô«Ñc  áeó°U  »a  á«eÉæà«ØdG
 ∫Gõ`̀ J  ’  .≥`̀«`̀ª`̀Y  »°ùØf  ô```KCG  É`̀¡`̀d
 âKóM  »`̀à`̀dG  ájô°ûÑdG  ôFÉ°ùîdG

 ∂ÄdhCG  ™é°†e q¢†≤j  É°SƒHÉc  πãªJ  ÜôëdG  ∂∏J  »a
 πª°ûàd  IÉfÉ©ªdG  äóàeGh  IÉéædG  º¡d  âÑàc  øjòdG
 ,ø«HQÉëªdG ≈eGób øe ô«ãμdG ∫ƒëJ .º¡©e º¡JÓFÉY
 øjOô°ûe  ≈dEG  ,á«°ùØf  äÉØYÉ°†e  øe  ¿ƒfÉ©j  øjòdG

.¿óªdG »a ø«æeóeh
 øμJ  º`̀ d  »`̀à`̀dG  ,á«eÉæà«ØdG  Üô`̀ë`̀ dG  âÑÑ°ùJ
 äÉeÉ°ù≤fG  ≥∏N  »a  ,á«Ñ©°T  IófÉ°ùe  …CÉ`̀H  ≈¶ëJ
 »a ∞≤j  ¿Éc  ó≤a  .»μjôeC’G  ™ªàéªdG  πNGO á≤«ªY
 ø««æWƒdG{  º¡°ùØfCG  ¿ƒª°ùj  øe  ∫hC’G  ôμ°ù©ªdG
 á«μjôeC’G  IóëàªdG  äÉ`̀j’ƒ`̀dG  øY  ¿hOhò``̀j  øjòdG
 ÖfÉédG øe äô¡X Éª«a ,zøWƒdG ájGQ øY ¿ƒ©aGójh
 »aÉ≤ãdG ™bGƒdG â°†gÉf ,IOÉ°†e á«aÉ≤K ácôM ôNB’G
 IOó©àe  Iô«ãc  äGô««¨J  ¬«a  â`̀Kó`̀MCGh  »`̀μ`̀jô`̀eC’G
 ÜôëdG π«L{ ¥QDƒJ äÉeÉ°ù≤f’G ∂∏J â∏X .∫Éμ°TC’G

.Gòg Éæeƒj ≈àM º¡©é°†e q¢†≤Jh zá«eÉæà«ØdG
 IOƒ©dG  ≈`̀ dEG  áLÉM  »`̀a  øμf  º`̀d  ,á≤«≤ëdG  »`̀a
 á«fÉãdGh  ≈dhC’G  ø«à«ªdÉ©dG  ø«HôëdG  ≈dEG  IôcGòdÉH
 hCG  IOÉëdG  ájOÉ°üàb’Gh  á«dÉªdG  1929  áeRCG  ≈dEGh
 äGô««¨àdG  ≈`̀dEG  hCG  á«eÉæà«ØdG  ÜôëdG  IÉ°SCÉe  ≈`̀dEG
 â≤ëd »àdG äÉeó°üdG{ ∂∏J øY âªéf »àdG á≤«ª©dG
 »àdG  QÉKB’G  ≈∏Y õcôf ¿CG  §≤a øμªj ¿Éc .zΩÉ¶ædÉH
 IóëàªdG äÉj’ƒdG äõg »àdG iôÑμdG áeRC’G É¡àØ∏N

.2009h 2008 ø«H Ée á«μjôeC’G
 »dÉe  QÉ`̀«`̀¡`̀fG  çó``̀M  2008  á`̀æ`̀°`̀S  á`̀jÉ`̀¡`̀f  »``a
 Iô«Ñc ájOÉ°üàbG QGô°VCG »a ÖÑ°ùJ Ée ƒgh ÅLÉØe
 ±QÉ°üªdGh ∑ƒæÑdG â∏ØbCG ó≤a .»μjôeC’G OÉ°üàbÓd
 IOó¡e á«YÉæ°üdG äÉcô°ûdG iôÑc âëÑ°UCGh É¡HGƒHCG
 ÖÑ°ùH  á«dÉªdG  ¥Gƒ°SC’G  ≈°VƒØdG  âªYh  QÉ«¡f’ÉH
 AÉæHCG ó≤a ô¡°TCG á©°†H ∫ÓN .á«bƒ°ùdG É¡ª«b QÉ«¡fG
 âØYÉ°†Jh  ájóYÉ≤àdG  º`̀¡`̀dGƒ`̀eCG  ≈£°SƒdG  á≤Ñ£dG
 á°ùªN  πc  ø«H  øe  ó`̀MGh  äÉ`̀Hh  ádÉ£ÑdG  ä’ó©e

.∑ƒæÑ∏d áfƒgôªdG º¡æcÉ°ùe ¿Gó≤ØH øjOó¡e ∑ qÓe

 ó`̀≤`̀a ∫É````̀ë````̀ dG á``̀©``̀«``̀Ñ``̀£``̀H
 ≈∏Y  ´É``°``VhC’G  ∂∏J  â°ùμ©fG
 …CGô````̀dG äÉ`̀YÓ`̀£`̀à`̀ °`̀SG è`̀FÉ`̀ à`̀ f
 ∂`̀∏`̀J »```̀ a É```̀gÉ```̀æ```̀jô```̀LCG »```̀à```̀dG
 IôàØdG  ∂∏J  ≈àM  Éæc  .Iô`̀à`̀Ø`̀dG
 ≈ª°ùj  ÉªY  ø««μjôeC’G  ∫CÉ°ùf
 É`̀ª`̀Yh z»```̀μ```̀ jô```̀eC’G º``̀∏``̀ë``̀ dG{
 º`̀¡`̀FÉ`̀æ`̀HCG  π`̀Ñ`̀≤`̀à`̀°`̀ù`̀e{  ¿É```c  GPEG
 zºgô°VÉM  øe  π°†aCG  ¿ƒμ«°S
 »a ¿ƒ`̀cQÉ`̀ °`̀û`̀j ø``̀jò``̀dG ¿É```̀ ch
 ¿ƒÑ«éj  …CGô```̀dG  äÉYÓ£à°SG
 ø«æKG  ¢ûeÉ¡Hh  zº©f{  :º¡dƒ≤H
 âÑ∏≤fG  ó≤a  Ωƒ«dG  É`̀eCG  .óMGƒd
 å«M ,Ö≤Y ≈∏Y É°SCGQ  ´É°VhC’G
 ¢ùØf øY ¿ƒÑ«éj GƒëÑ°UCG º¡fEG
 ¢ûeÉ¡Hh  z’{  º¡dƒ≤H  á∏Ä°SC’G

.óMGƒd ø«æKG
 ô``̀¶``̀æ``̀dG â``̀Ø``̀∏``̀ j É````̀ e π```̀©```̀d
 â`̀jô`̀LCG  »`̀à`̀dG  äÉ`̀HÉ`̀î`̀à`̀f’G  ∫Ó``̀N-  ø«ÑNÉædG  ¿CG
 »a  ø«bQÉZ  Gƒfƒμj  ºd  -2008  ôÑªaƒf  ô¡°T  »a
 ƒgh  Iô«Ñc  ’ÉeBG  ¿ƒ≤∏©j  GƒfÉc  º¡fEG  πH  ±hÉîªdG
 äÉj’ƒ∏d  É°ù«FQ  ÉeÉHhCG  ∑GQÉH  ¿ƒÑîàæj  º¡∏©L  Ée
 Ghô©°T  ó≤a  ¿ƒjQƒ¡ªédG  ÉeCG  .á«μjôeC’G  IóëàªdG
 É¡Ø≤∏Jh  É¡æ«ëJ  ≈Lôoj  á°Uôa  ∑Éæg  ¿CÉH  πHÉ≤ªdÉH
 øjòdG  ,≈£°SƒdG  á≤Ñ£dG  AÉæHCG  ¿ƒÑ£≤à°ùj  GƒMGQh
 …Oô`̀J  áé«àf  áÑ«°üYh  á°ûg  IôàØH  ¿hô`̀ª`̀j  ¿É`̀c

.º¡YÉ°VhCG
 º«¶æJh  πjƒªJ  »`̀a  ¿ƒjQƒ¡ªédG  ¿Gƒ`̀à`̀j  º`̀d
 øjOƒdƒªdG ¿Éμ°ùdG øY á©aGóªdG á«fÓ°UC’G ácôëdG
 ,øjôLÉ¡ªdG  ó°V  á«μjôeC’G  IóëàªdG  äÉj’ƒdG  »a
 è«LCÉJ  ≈`̀ dEG  ≈©°ùj  …ò`̀dG  z…É°ûdG  Üõ`̀M{  AÉ°ûfEGh
 Gƒª¡∏à°SG  ó`̀bh  ,ájô°üæ©dG  á«gGôμdGh  ôYÉ°ûªdG
 áKhQƒªdG  zá«HƒæédG  á«é«JGôà°S’G{  øe  º¡Ñ«dÉ°SCG
 ¿ƒjQƒ¡ªédG  ±õY  .z¿ƒ°ùμ«f  OQÉ°ûàjQ  áÑ≤M  øY
 ,äÉ«∏bC’Gh øjôLÉ¡ªdG øe ∞jƒîàdG ôJh ≈∏Y É°†jCG
 º°†N »``̀a ø`̀«`̀ª`̀∏`̀°`̀ù`̀ª`̀dGh Üô``̀©``̀dG  º`̀¡`̀æ`̀e á`̀°`̀UÉ`̀Nh
 2001 ôÑªàÑ°S 11 äÉªég øY áªLÉædG äÉ«YGóàdG
 ºbÉØJ  …ò`̀dGh  á«μjôeC’G  áeƒμëdÉH  á≤ãdG  ΩGó©fGh
 IQGOEG  É¡∏«àa  â∏©°TCG  »àdG  á∏°TÉØdG  ÜhôëdG  AGôL
 »a  É°†jCG  IQGOE’G  √òg  π°ûah  ø`̀H’G  ¢TƒH  êQƒ`̀L

 .ÉæjôJÉc QÉ°üYEG ™e »WÉ©àdG
 ∂∏J »a âYQR ób zá«ÑeGôàdG{ QhòH ¿EG ∫É≤j ób
 ¬fCG  ôcòàf  ¿CG  ƒg ∂dP  πc øe ºgC’G  ¿CG  ô«Z ,IôàØdG
 …Qƒ¡ªédG  ÜõëdG  ¬«a  ´QR  …òdG  âbƒdG  ¢ùØf  »a
 äÉªég  ø`̀Y  áªLÉædG  äÉeó°üdG  ¿EÉ`̀ a  Qhò`̀Ñ`̀dG  ∂∏J
 2009/2008  á«dÉªdG  áeRC’Gh  2001  ôÑªàÑ°S  11
 »a âªgÉ°S »àdG áÑ°üîdG áÄ«ÑdG äóLhCG »àdG »g
 ,äôªKCGh  â©æjCG  ≈àM  Égƒªfh  QhòÑdG  ∂∏J  ´ôYôJ

.π¶æëdG ¢SCÉc πãe »a âfÉc É¡JôªK ¿CG ô«Z
 »°ûØJ  øY  áªLÉædG  ,áægGôdG  áeRC’G  º°†N  »a

 ≥ë∏J Iôjôe iôNCG áeó°U ÉfógÉ°T ,ÉfhQƒc áëFÉL
 äÉ°UÉgQE’G  ¿Éμe πc  »a  ô¡¶J äCGóH  ó≤a  .ΩÉ¶ædÉH
 ¥ÓZEG ,ádÉ£ÑdG ä’ó©e ºbÉØJ - :∂μØàdG ≈∏Y ádGódG
 QÉ«¡fG  ,¢ùFÉæμdGh äÓëªdGh äÉcô°ûdGh ¢SQGóªdG
 GóHCG ó«©J ød »àdG Iô«¨°üdG äÉ°ù°SDƒªdG øe ójó©dG
 …òdG zÜôëdG OÉ°üàbG{ ¬Ñ°ûj Ée QÉgORG ,É¡HGƒHCG íàa

.OGôaC’G ¢†©H Égôaƒj »àdG äÉeóîdG ¬«a ôgOõJ
 ≈dEG äÉHÉîàfÓd ø«ë°TôªdG ¢†©H ô£°VG ∂dòc
 ,á«HõëdG äÉHÉîàf’G π«LCÉJ …ôéj Éªc ,ÜÉë°ùf’G
 ∫ƒëJh  ,á«°SÉ«°ùdG  äGôªJDƒªdG  AÉ¨dEG  ÖfÉL  ≈`̀dEG
 ô«ãμdG  ¿EG  å«M  ìÉ`̀Ñ`̀°`̀TC’G  ¿ó`̀e  ≈`̀ dEG  ¿ó`̀ª`̀dG  §°Sh
 »ë°üdG  ôéëdG  ¿ƒeõà∏j  ∫Éª©dGh  ø«ØXƒªdG  øe
 GƒëÑ°UCG  ó`̀bh  ájRGôàM’G  äGAGô`̀LEÓ`̀d  ∫Éãàe’Gh
 π«∏≤àdG  º`̀J  É`̀ª`̀c  ,º`̀¡`̀dRÉ`̀æ`̀e  ø`̀e  ó`̀©`̀H  ø`̀Y  ¿ƒ∏ª©j
 äóÑμJh  ,øμªªdG  ≈``̀fOC’G  óëdG  ≈`̀ dEG  äÉeóîdG  øe
 É¡«©°S  º°†N  »a  áªî°V  IójóL  ÉfƒjO  áeƒμëdG
 ¢SÉædG  ø«jÓe  íÑ°UCG  .…OÉ°üàb’G  QÉ«¡f’G  …OÉØàd
 á°VhôØªdG  ádõ©dG  »a  ¢û«©dG  ≈dEG  É°†jCG  øjô£°†e
 •ƒ¨°†dG §°Sh ¿ƒ°û«©j º¡∏©éj …òdG ôeC’G ,º¡«∏Y
 ¢`̀Vƒ`̀ª`̀¨`̀dGh  ¢`̀Vô`̀ª`̀dG  ø`̀e  ±hÉ`̀î`̀ª`̀ dGh  á«°ùØædG
 ¢SÉædG á«Lƒdƒμ«°S ≈∏Y ôKDƒj CGóH …òdG …OÉ°üàb’G

.ô«KCÉJ ÉªjCG
 Gòg áédÉ©ªd ádÉ©a á≤jôW Ωƒj äGP ∞°ûàμf ób
 .áëFÉédG √òg øe Éæ«ªëj ÉMÉ≤d hCG πJÉ≤dG ¢Shô«ØdG
 IOƒ©dG øe øμªàf ób »ë°üdG ôéëdG »¡àæj ÉeóæY
 ¢†©H ™bƒJ Éª∏ãe ,ÉgóæY øμªàf πg øμd πª©dG ≈dEG
 É¡°û«©f Éæc »àdG IÉ«ëdG §ªf ≈dEG IOƒ©dG øe ,êò°ùdG
 ä’ƒëàdG √òg …ODƒJ πg ?áëFÉédG √òg »°ûØJ πÑb

 ?É¡àeôH ÉæJÉ«M Üƒ∏°SCG ô««¨J ≈dEG Égó¡°ûf »àdG
 áæ«°UôdG  ä’É`̀≤`̀ª`̀dG  ø`̀e  ô«ãμdG  äô`̀°`̀û`̀f  ó`̀≤`̀d
 πÑ≤à°ùªdG Éæd ¬ÄÑîj ób ÉªY çóëàJ »àdG á≤«ª©dGh
 .á«°SÉ«°ùdGh  á«YÉªàL’G  ÉæJÉ°ù°SDƒeh  ÉfOÉ°üàb’
 áª¡e  äÉ°TÉ≤f  »còJ  É¡fCG  Éªc  á©FGQ  ä’É≤e  É¡fEG
 ±hÉîeh  ô°VÉëdG  ¢ùLGƒgh  Ωƒªg  ≈∏Y  õcôJ
 »àdG  á«∏μ«¡dG  äGô««¨àdG  ø`̀Y  Ó°†a  .πÑ≤à°ùªdG
 ƒg  ≈``dhC’G  áLQódÉH  »dÉH  π¨°ûj  Ée  ¿EÉ`̀a  CGô£J  ób

.á«YÉªédG Éæà«Lƒdƒμ«°ùH ≥ë∏J ób »àdG áeó°üdG
 »àdG á¡LƒdG ™bƒàf ¿CG ™«£à°ùf ’ ÉæfCG í«ë°U
 øe  øμd  ,´É`̀°`̀VhC’Gh  äGô««¨àdG  √ò`̀g  ¬«dEG  ÉfOƒ≤J
 √òg  øY  áéJÉædG  ±hÉîªdGh  áeó°üdG  ¿CG  ócDƒªdG
 áÑ°üîdG  á«°VQC’G  iô`̀NCG  Iôe  ≥∏îJ  ób  áëFÉédG
 ºc .á≤«ªY á«∏Ñ≤à°ùe á«YÉªàLGh á«°SÉ«°S ä’ƒëàd
 áÄ«ÑdG  √òg  õ¡éJ  ≈àM  âbƒdG  øe  ô`̀eC’G  Ö∏£à«°S
 ódƒà°S  »àdG  äÉcôëdG  OóY  ¿ƒμ«°S  ºch  ?áÑ°üîdG
 á©«ÑW ¿ƒμà°S ∞«ch ?áÑ°üîdG áÄ«ÑdG √òg ºMQ øe
 ¿ƒμ«°S  ió`̀e  …CG  ≈``dEGh  ?ÉgOƒ≤«°S  ø`̀eh  É¡HÉ£N
 .É¡©bƒàf  ¿CG  øμªj  ’  Qƒ`̀eCG  √òg  ?≥«ª©dG  Égô«KCÉJ
 Éæc Ée ≈dEG áWÉ°ùH πμH Oƒ©f ød ÉæfCG ∑Qóf ¿CG Öéj

.ÉfhQƒc ¢Shô«a áëFÉL »°ûØJ πÑb ¬«∏Y
»μjôeC’G »Hô©dG ó¡©ªdG ¢ù«FQ |

 É``æ∏Ñ≤à°ùe ≈``∏Y É``≤«`ª`Y Gô```KCG ∑ô``à`à`°S É``fhQƒ`c á```ë`FÉ`L

 Ö`̀MÉ`̀°`̀U QOÉ````̀Z É``eó``æ``Y

 áØ«∏N  ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG

 ¢ù«FQ  áØ«∏N  ∫BG  ¿Éª∏°S  øH

 ¬∏dG  ¬¶ØM-  ôbƒªdG  AGQRƒdG

 á`̀∏`̀MQ »``̀a OÓ``̀Ñ``̀dG -√É`````̀YQh

 ájOÉëJ’G É«fÉªdCG ≈dEG á«LÓY

 Éª¡e  Gô`̀eCG  ¿CÉ`̀H  ¢SÉædG  ô©°T

 ∂dPh ,º¡æY ÜÉZ ób Éjƒ«Mh

 Gò¡H  ¢SÉædG  •É`̀Ñ`̀JQG  Ió°ûd

 å«M ø``̀e  º`̀«`̀μ`̀ë`̀dG  π``̀Lô``̀dG

 √Qƒ°†Mh ¬J’ƒLh ¬J’ƒ°U

 ¢ù∏ée  ôÑY  AGƒ°S  ôªà°ùªdG

 hCG  ¬``̀°``̀SCGô``̀j  …ò````dG  AGQRƒ``````̀dG

 …ò`̀dG  ôeÉ©dG  √ƒª°S  ¢ù∏ée

 ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀ dG AÉ````̀æ````̀HCG √OÉ````̀Jô````̀j

 ¥GôYC’Gh ∞FGƒ£dGh ÖgGòªdG πc øe AÉ«ahC’G

 »a  ø«æWGƒªdG  ™e  ¬∏°UGƒJ  hCG  äÉgÉéJ’Gh

 ¬àªμëH  √ƒª°S  º¡©ªéj  ,º¡JÉÑ°SÉæe  ∞∏àîe

 »a  IójóªdG  ¬àHôéJh  ÖbÉãdG  ¬∏≤Yh  ¬«fÉØJh

.ádhódG áaO IQGOEG

 øjôëÑdG  ≈``̀dEG  √ƒª°S  OÉ`̀Y  ÉeóæY  ∂`̀dò`̀dh

 áMôØdG  âfÉc  -óªëdG  ¬`̀∏`̀dh-  ≈aÉ©e  Éª«∏°S

 IOƒ©dG  √òg  ¿C’  GQÉ¨°Uh  GQÉÑc  ™«ªédG  º©J

 »fÉ©e øe ¬∏ªëJ Éªd ìhôdG IOƒY áHÉãªH âfÉc

 …òdG ¿Éª∏°S øH áØ«∏N ïjQÉàd AÉaƒdGh áÑëªdG

 øjôëÑdG  ïjQÉJ  »a  äGRÉ`̀é`̀fE’G  ´hQCG  ô£°S

.ô°UÉ©ªdG

 ¢ù«FQ ƒ`̀ª`̀°`̀ù`̀dG  Ö`̀MÉ`̀°`̀U  ¬``̀Lh É`̀eó`̀æ`̀Yh

 AÉ`̀æ`̀HCG ≈``̀ dEG á`̀dÉ`̀°`̀Sô`̀dG √ò``̀g ô`̀bƒ`̀ª`̀dG AGQRƒ````̀dG

 â°üîd ób É¡fCG óéf AÉ«ahC’G øjôëÑdG Ö©°Th

 »àdG á«fÉ°ùfE’Gh á«bÓNC’Gh á«ª«≤dG »fÉ©ªdG

 øjôëÑdG Ö©°T ÖWÉîj ƒgh √ƒª°S É¡æY ôÑY

 á°üb  ≈∏Y  Ö©°ûdG  Gò¡d  QÉÑcEGh  áÑëe  ádÉ°SôH

 ¬îjQÉJ  »`̀a  É¡∏é°S  »àdG  Ió`̀jó`̀é`̀dG  ìÉéædG

 ¢Shô«a  áëFÉéd  ¬jó°üJ  ∫Ó`̀N  ø`̀e  »dÉëdG

 ≈∏Y ¬°Vôa  Éeh  19 ó«aƒc  óéà°ùªdG  ÉfhQƒc

 ∞bGƒeh  äÉaô°üJh  äGAGô```̀LEG  ø`̀e  ™«ªédG

 ºMÓJh  ¬JóMhh  Ö©°ûdG  Gòg  ô°†ëJ  âàÑKCG

.ÖFÉ°üªdG á¡LGƒe »a ¬Øbƒe

 íéf ób øjôëÑdG Ö©°T ¿CG √ƒª°S ócCG ó≤d

 √òg  áMÉ°S  »`̀a  Ió`̀jó`̀é`̀dG  áªë∏ªdG  √ò`̀g  »`̀a

 ájOÉ°üàb’Gh  á«YÉªàL’Gh  á«ë°üdG  ácô©ªdG

 IQƒ°U  Ö©°ûdG  Gò`̀g  Ωó≤«d  â`̀bƒ`̀dG  ¢ùØf  »`̀a

 áKÓK  ≈∏Y êQÉîdGh  πNGó∏d  ábô°ûeh áaô°ûe

 :äÉjƒà°ùe

 √Oƒ`̀≤`̀j  …ò```̀dG  ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  ≥`̀ jô`̀ a  :∫hC’G

 óªM øH ¿Éª∏°S ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U

 óFÉ≤dG  ÖFÉf  ó¡©dG  »dh  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  øH

 AGQRƒdG  ¢ù∏ée  ¢ù«Fôd  ∫hC’G  ÖFÉædG  ≈∏YC’G

 …hP  øe  AÉ«ahC’G  øjôëÑdG  AÉæHCG  øe  áÑîfh

 äGAGô``̀LEG  òîJG  …ò`̀ dG  ≥jôØdG  Gò`̀g  ,IAÉ`̀Ø`̀μ`̀dG

 â∏ª°T  óbh  ôμÑe  âbh  »a  á«bÉÑà°SGh  á∏LÉY

 á«YÉªàL’Gh  á«ë°üdG  á``eRC’G  ÖfGƒL  áaÉc

 ÉªH áfQÉ≤e ôFÉ°ùîdG øe π∏b ÉªH ájOÉ°üàb’Gh

 ≈æZCG  iôNCG  ∫hO  »a  çóëj

 Éë°VGh  ¿Éμa  ,øjôëÑdG  øe

 »àdG  á«ë°üdG  áeƒ¶æªdG  ¿CG

 øH  áØ«∏N  É`̀gó`̀YGƒ`̀b  ≈`̀ °`̀SQCG

 ∞°üf  øe  ôãcCG  òæe  ¿Éª∏°S

 IõgÉL âfÉc ¿ÉeõdG øe ¿ôb

 ÜÉ©«à°SG ≈∏Y IQOÉbh ájƒbh

 ,ô«£îdG AÉHƒdG Gòg äÉ«YGóJ

 ó©H  ø``jô``ë``Ñ``dG  π``©``L  É``ª``e

 √ò`̀g ø``̀e ø`̀jô`̀¡`̀°`̀T »``̀dGƒ``̀M

 áeó≤e  »`̀a  »`̀JCÉ`̀ J  á`̀ë`̀FÉ`̀é`̀dG

 ø«aÉ©àªdG  áÑ°ùf  »a  ∫hó``dG

 áªμM ø«H Ée ,¢VôªdG Gòg øe

 øμªJ  PEG  IòîàªdG  äGAGô``LE’G

 Iô£«°ùdG  øe  øjôëÑdG  ≥jôa

.ôFÉ°ùîdG πbCÉH AÉHƒdG ≈∏Y

 ÉgPÉîJG  º`̀J  »`̀à`̀dG  äGAGô`````LE’G  :»`̀fÉ`̀ã`̀dG

 Gòg  ø`̀Y  áªLÉædG  QÉ``̀ KB’G  πªëJ  »`̀a  âª¡°SCG

 ≈∏Y  äÉcô°ûdGh  OGô`̀aCÓ`̀d  áÑ°ùædÉH  ¢Shô«ØdG

 ájQÉéàdG  äÉ°ù°SDƒªdG  á°UÉNh  AGƒ`̀°`̀S  ó`̀M

 øe  »fÉ©J  â`̀dGRÉ`̀eh  âfÉY  »àdG  á«eóîdGh

 ºZôdÉH  øjôëÑdG  â°ü°üN  PEG  ,QÉ```̀KB’G  √ò`̀g

 √Qób  É¨∏Ñe  á«dÉªdG  É¡JÉ«fÉμeEG  ájOhóëe  øe

 á«Ñ∏°ùdG  QÉKBÓd  …ó°üà∏d  QÉæjO  äGQÉ«∏e  4^3

 ø«Ñj ∂°T ÓH Gògh ,OÉ°üàb’Gh ™ªàéªdG ≈∏Y

 ájÉªMh  OÉ°üàb’G  PÉ≤fEÉH  ΩGõàd’G  ájóL  ióe

.™ªàéªdG

 IQƒ£N  ºZQ  ádhódG  âYÉ£à°SG  :ådÉãdG

 IÉ`̀«`̀ë`̀ dG QGô``̀ª``̀à``̀°``̀SG ¿É``ª``°``V á```````eRC’G √ò````g

 á°SQÉªeh  OÓÑdG  »a  ájQÉéàdGh  ájOÉ°üàb’G

 Iô«JƒH  ¿É`̀c  ¿EGh  á«eƒ«dG  º¡JÉ«ëd  ¢SÉædG

 á«ª«∏©àdG  á«∏ª©dG  QGôªà°SG  øY  Ó°†a  ,π`̀ bCG

 á°UÉîdGh  á«eƒμëdG  ¢SQGóªdG  »a  ó©H  øY

.äÉ©eÉédGh

 AGQRƒdG  ¢ù«FQ ƒª°S â∏©L Oƒ¡édG √òg

 ÉªH ó«°ûj ¬Ñ©°T AÉæHCG  ≈dEG  ¬àdÉ°SQ »a ôbƒªdG

 »a  á«≤«≤M  ádƒ£H  øe  øjôëÑdG  AÉæHCG  √ô£°S

 ø«æWGƒª∏d  á«ë°üdG  áeÓ°ùdG  ≈∏Y  ®ÉØëdG

 á«ª°SôdG  Iõ¡LC’G  áaÉc  Oƒ¡éHh  ø«ª«≤ªdGh

 ¿ƒæWGƒªdG  É¡dÓN  øe  ó°ùL  »àdG  á«∏gC’Gh

 AÉ`̀Hƒ`̀dG  Gò`̀¡`̀d  …ó°üàdG  »`̀a  øjôëÑdG  Ió``̀Mh

 ™«ªédG ≥ëà°SG Éæg øeh √QÉ°ûàfG øe óëdGh

 ôÑY  …òdG  AGQRƒ`̀dG  ¢ù«FQ  ƒª°S  ôjó≤Jh ôμ°T

 áÑëªdG  πc  Éæe  A’Dƒ`̀g  πμd{  :¬dƒ≤H  ∂`̀dP  øY

 á«æWh  á«dhDƒ°ùe  ™«ªédG  ≈∏Yh  ,ôjó≤àdGh

 øe IQOÉ`̀°`̀ü`̀dG  äGAGô``̀LE’É``̀H  ΩGõ`̀à`̀d’É`̀H  Iô«Ñc

 ≈∏Y  AÖ`̀©`̀dG  ójõj  ’  ≈àM  á«æ©ªdG  äÉ¡édG

.zº¡∏ªY ™bGƒe »a A’Dƒg

 ¬¶ØM- √ƒª°S øe áªjôμdG áàØ∏dG √òg ¿EG

 IOÉà©e »g πH áÑjô¨H â°ù«d Ö©°ûdG ≈dEG -¬∏dG

 ¿Éª∏°S  øH  áØ«∏îd  á«fÉ°ùfE’G  ó«dÉ≤àdG  øª°V

 √òg  ó∏≤J  òæe  øjôëÑdG  AÉæHCG  ™e  ¬∏°UGƒJh

 GóFÉb  √ƒª°S  â∏©L  »àdG  Iô«ÑμdG  á«dhDƒ°ùªdG

.∫É«LCÓd Éª¡∏eh Gòa

É``fhQƒμd …ó``°üàdG »``a ø``jôëÑdG ìÉ``éf

:º∏≤H
»eƒ°ù©dG π«Ñf .O

:º∏≤H
| »ÑZR ¢ùª«L .O 
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:z»Ñ£dG è«∏îdG{`d ó©°ùdG ƒHCG ódÉN QƒàcO

 QÉÑc ΩÉ«°U øe ™fÉe óLƒj ’
 Ió«L áë°U »a GƒeGOÉe ø°ùdG

z»Ñ£dG è«∏îdG{ ≈dEG çóëàJ ó«°ùdG áfGRôa IQƒàcódG

¢Shô«a ô«KCÉJ øY
ÜÉ°üYC’G ≈∏Y ÉfhQƒc 

18

 ¬∏gCG º¡∏dG ,∑QÉÑªdG ¿É°†eQ ô¡°T Éæ«∏Y π¡jh á∏«∏b ΩÉjCG
 »a  É©«ªL  ÉæfCG  ºcôcPCGh  ,áeÓ°ùdGh  ¿ÉªjE’Gh  øeC’ÉH  Éæ«∏Y
 ,ºjôμdG ô¡°ûdG »a á«ÑgòdG ¢UôØdG ΩÉæàZG ≈dEG áLÉëdG ó°TCG
 øe √ô«¨d øμJ ºd IójóY ÉjGõeh áª«¶Y πFÉ°†a ¬d ¿É°†eôa
 PEG ¬∏d áYÉW º∏°ùªdG É¡H Ωƒ≤j »àdG äGOÉÑ©dÉH CGóÑæa .Qƒ¡°ûdG
 »àdG  äGOÉÑ©dG  øe  óFGƒa  ∑Éæg  ¿ƒμJ  ¿CG  ¬∏dG  áªμM  äAÉ°T
 á«ë°Uh á«YÉªàLGh á«°ùØf óFGƒa É¡æe ô°ûÑdG ƒæH É¡H Ωƒ≤j

.ÜÉéjE’ÉH ¿É°ùfE’G áë°U ≈∏Y Gòg πc ¢ùμ©æjh
 ,ôÑ°üdG ≈∏Y Oƒ©j ƒ¡a Ωƒ°ü∏d á«MhôdG óFGƒØdÉH CGóÑæ∏a
 iƒ≤àdG  Éæ∏NGóH  »Hôj  Éªc  É¡Ñjò¡Jh  ¢ùØædG  §Ñ°V  º∏©jh
 øjòdG  É¡jCÉj)  :≈dÉ©J  ¬∏dG  ∫Éb  Ωƒ°üdG  øe  ájÉ¨dG  »g  »àdG
 ºμ∏©d ºμ∏Ñb øe øjòdG ≈∏Y Öàc Éªc ΩÉ«°üdG ºμ«∏Y Öàc GƒæeCG
 ,áæ«fCÉª£dGh áMGôdÉH  óÑ©dG  ¢ùØf  CÓªj ΩÉ«°üdG  ¿EG  .(¿ƒ≤àJ
 áàÑãªdG á«ë°üdG óFGƒØdG øe ójó©dG ¬©e ΩÉ«°üdG πªëj Éªc
 ∞FÉXh ø«°ùëJ ≈àMh ¿RƒdG ¿Gó≤a øe óàªJ »àdGh É k«ª∏Y
 áë°U ≈∏Y ®ÉØëdGh  ΩódG  »a  ôμ°ùdG  ∫ó©e  §Ñ°Vh ÆÉeódG
 ,»ë°U  IÉ«M  Üƒ∏°SCGh  »FGòZ  ΩÉ¶æH  ÖMƒ°U  GPEG  Ö∏≤dG
 IAÉØc  ™aQ  ƒg  áægGôdG  ±hô¶dG  πX  »a  ¬LÉàëf  Ée  ºgCGh
 Ö°ùëH  IQGóéH  Ωƒ°üdG  ¬H  Ωƒ≤j  Ée  ƒgh  »YÉæªdG  RÉ¡édG
 ºjôμdG  ô¡°û∏d  OGó`̀©`̀à`̀°`̀S’É`̀H  Gƒª∏¡a  .á«Ñ£dG  äÉ`̀°`̀SGQó`̀dG
 á°SQÉªe  ≈∏Y  áÑXGƒªdG  ™e  §«°ùH  »ë°U  ΩÉ¶æH  ΩGõàd’ÉH
 πFGƒ°ùdG øe ÉæàjÉØc Üô°T ™e ,»eƒj πμ°ûH áØ«ØN á°VÉjQ

.Qƒë°ùdGh QÉ£aE’G ø«H IôàØdG »a
 øμdh »à∏FÉY ™e ΩÉ©dG Gòg ¿É°†eQ »°†bCG ¿CG â«æªJ ºc
 »∏gCG  ójÉYCG  ,»à«æeCG  ≥«≤ëJ  øe  á«dÉëdG  ±hô¶dG  »æà©æe

.π«°†ØdG ô¡°ûdG ºμ«∏Y ∑QÉÑe É k©«ªL ºcójÉYCGh

Gƒë°üJ Gƒeƒ°U
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óªMCG ó«°S º«gGôHEG AÉ«Ÿ :º∏≤H

كالم 
في الصحة

 ºJ ó`̀ jGõ`̀ à`̀eh ™`̀jô`̀°`̀S Qƒ`̀£`̀J »``a
 áHÉ°UEG  ¿ƒ«∏e  2  øe  ôãcCG  ¢ü«î°ûJ
 »dGƒM  ™°†îjh  ,É`̀fhQƒ`̀c  ¢Shô«ØH
 »dõæªdG ôéë∏d ºdÉ©dG ¿Éμ°S øe %60
 »a  AÉ≤ÑdÉH  áª°ùf  äGQÉ«∏e  4  ΩGõ`̀dEÉ`̀H
 QÉ`̀°`̀û`̀à`̀fG AGƒ```à```M’ É`̀ k«`̀©`̀°`̀S º`̀¡`̀ dRÉ`̀æ`̀e
 ±hÉîªdG  OGOõ`̀J  âbƒdG  ™eh  ,AÉHƒdG
 IójóL ¢VGôYCG Qƒ¡X ó©H É k°Uƒ°üNh
 Éægh  πÑb  ø`̀e  É¡«∏Y  ±QÉ©àªdG  ô«Z
 ô«KCÉJ  ió``̀e  ø`̀Y  ∫GDƒ``̀°``̀S  ìô``̀W  Éæ«∏Y
 ÆÉeódG ≈∏Y óéà°ùªdG ÉfhQƒc ¢Shô«a

.»Ñ°ü©dG RÉ¡édGh
 ™e  z»Ñ£dG  è«∏îdG{  â∏°UGƒJh
 ájQÉ°ûà°SG  ó«°ùdG  á`̀fGRô`̀a  IQƒ`̀à`̀có`̀dG
 õcôªH  ÜÉ``̀°``̀ü``̀Y’Gh  ï`̀ª`̀ dG  ¢```VGô```eCG
 á`̀aô`̀©`̀ª`̀d ô`̀μ`̀ °`̀ ù`̀ dGh »`̀Ñ`̀£`̀ dG è`̀«`̀∏`̀î`̀dG
 AÉª∏Y ¬«dEG π°Uh Ée ôNBGh äGóéà°ùªdG

.ºdÉ©dG ∫ƒM ÜÉ°üYC’G
 ≈∏Y ÉfhQƒc ¢Shô«a ôKDƒj ∞«c* 
 §HôJ ábÓY …CG ∑Éæg πgh ?ÜÉ°üYC’G
 RÉ¡édG  ÜGô`̀£`̀°`̀VGh  ¢`̀Shô`̀«`̀Ø`̀dG  ø`̀«`̀H

?»Ñ°ü©dG
 É`̀fhQƒ`̀c  ¢`̀Shô`̀«`̀a  ¢``̀VGô``̀YCG  ¿EG
 ≥«°Vh  ∫É©°ùdGh  ≈ªëdG  »g  á©FÉ°ûdG
 á«ª∏Y  ôjQÉ≤J  äô¡X  øμdh  ,¢ùØædG
 ÖÑ°ùàj  ¢Shô«ØdG  ¿G  í°VƒJ  IójóL
 »Ñ°ü©dG  RÉ¡édG  »`̀a  ∞∏Jh  π∏N  »`̀a
 ≈dEG  âØ«°VCG  ó≤a  ,»aô£dGh  …õcôªdG
 ¢VGôYCG  áahô©ªdG  á≤HÉ°ùdG  ¢VGôYC’G
 »Ñ°ü©dG  RÉ¡édÉH  á`̀bÓ`̀Y  É¡d  iô``̀NCG
 ,¥hò`̀à`̀dGh  º°ûdG  »à°SÉM  ¿Gó≤a  πãe

.´Gó°üdGh
 ¿B’G  ≈àM  ¬``fCG  ôcòdÉH  ô`̀jó`̀é`̀dGh
 ó©J  ’  »Ñ°ü©dG  RÉ¡édG  äÉHGô£°VG
 Gò¡H  áHÉ°UEÓd  á©FÉ°ûdG  ¢VGôYC’G  øe

 ä’É`̀ë`̀c äó`̀ °`̀UQ É``ª``fEGh ,¢`̀Shô`̀«`̀Ø`̀dG
 kÓ`̀ã`̀e Gƒ``̀Ñ``̀«``̀°``̀UCG ¢``̀UÉ``̀î``̀°``̀TC’ á``̀ jOô``̀ a
 ,IOÉ`̀M  á«FÉë°Sh  á«ZÉeO  äÉHÉ¡àdÉH
 ∞`̀jõ`̀æ`̀H á`̀Ñ`̀MÉ`̀°`̀ü`̀e â``̀fÉ``̀c É``̀fÉ``̀«``̀MCGh
 √òg »a ≈°VôªdG »μà°ûj å«M ,»ZÉeO
 Üƒë°üe …ƒ`̀b  ´Gó`̀°`̀U ø`̀e  ä’É`̀ë`̀dG

.áHÉéà°S’G hCG »YƒdG á∏≤H
 øe  äÉHƒæH  ¿hô``̀NBG  Ö«°UCG  Éªc
 (á«Yô°U äÉHƒf) á«ZÉeódG  äÉéæ°ûàdG
 ôcP  OQh  iô``̀NCG  á«ª∏Y  ¥GQhCG  »`̀ah
 ¬Ñ°ûJ ¢VGôYCG øe ÉgOGôaCG ≈fÉY ä’ÉM
 ≈∏Y  IQó≤dG  Ωó©c  á«ZÉeódG  äÉ£∏édG

.ácôëdG hCG ,π°UGƒàdG hCG ,ΩÓμdG
 á«ª∏©dG  ôjQÉ≤àdG  âë°VhCG  Éªc
 øe  á`̀£`̀«`̀°`̀ù`̀H  á`̀ Ä`̀ a  ∑É``̀æ``̀g  ¿G  É``̀ k°``̀†``̀jG
 »a ∫Ó`̀à`̀YÉ`̀H Gƒ`̀Ñ`̀«`̀°`̀UCG ó`̀ b ≈`̀°`̀Vô`̀ª`̀dG
 »fÉ©j  å«M  »aô£dG  »Ñ°ü©dG  RÉ¡édG
 ∞©°V  ø`̀e  ádÉëdG  √ò`̀g  »`̀a  ¢†jôªdG
 øe á«∏Ø°ùdG ±GôWC’G »a ójó°T QóNh
 OGóàe’ÉH É k«éjQóJ CGóÑJ »àdGh ,º°ùédG
 ó≤dh ,º°ùédG øe ájƒ∏©dG ±GôWC’G ≈dEG
 Qƒ¡X  πÑb  ¢`̀VGô`̀YC’G  ∂∏J  AóH  ßMƒd
 ±ô©J  19  ó«aƒμd  á©FÉ°ûdG  ¢VGôYC’G
 ºàjh  (¬`̀jQÉ`̀H  ¿Ó«Z  á`̀eRÓ`̀à`̀e)  º°SÉH
 ¢üëØH  ¢UÉî°TC’G  A’Dƒ`̀g  ¢ü«î°ûJ
 (á«æ£≤dG áYõîdG) ô¡¶dG AÉe øe áæ«Y
 ä’ÉëdG √òg »ah ÜÉ°üYCÓd §«£îJh
 ™e  á«aô£dG  ÜÉ°üYC’G  êÓY  Ωõ∏à°ùj

.âbƒdG ¢ùØf »a ÉfhQƒc êÓY
 ô`̀ã`̀cCG ÜÉ`̀ °`̀ü`̀YC’G ≈`̀°`̀Vô`̀e π`̀ g *

?ÉfhQƒc ¢Shô«ØH áHÉ°UEÓd á°VôY
 ôãcCG  Gƒ°ù«d  ÜÉ`̀°`̀ü`̀YC’G  ≈°Vôe
 í«°VƒJ  Öéj  øμdh  áHÉ°UEÓd  á°VôY
 RÉ¡édG ¢VGôeCG  øe áYƒªée ∑Éæg ¿CG
 Ó∏N  É¡JÉÑÑ°ùe  ¿ƒμJ  »àdGh  »Ñ°ü©dG

 Ö∏°üàdG  ¢Vôªc  »YÉæªdG  RÉ¡édG  »a
 ¢Vôeh  ,(MS)  Oó©àªdG  »ëjƒ∏dG
 √òg  »`̀ah  (MG)  »∏°†©dG  ø`̀gƒ`̀dG
 äÉLÓY  Ωóîà°ùJ  á«°VôªdG  ä’ÉëdG
 ºK  ø`̀eh ,»`̀YÉ`̀æ`̀ª`̀dG  RÉ`̀¡`̀é`̀dG  §ÑãJ ó`̀b
 áHÉ°UEÓd  á°VôY  ôãcCG  ≈°VôªdG  π©éJ
 ôcòf  ¿CG  Öéj  ∂dòd  ,¢Shô«ØdG  Gò¡H
 ™e á`̀©`̀HÉ`̀à`̀ª`̀dG IQhô``̀°``̀†``̀H ≈`̀ °`̀Vô`̀ª`̀dG
 øe  ócCÉà∏d  ÜÉ`̀ °`̀ü`̀YC’Gh  ï`̀ª`̀dG  Ö«ÑW
 »a  º¡°ùJ  ’  IPƒNCÉªdG  äÉLÓ©dG  ¿CG
 Öéj  å«M  ,»YÉæªdG  RÉ¡édG  §«ÑãJ
 Iô`̀à`̀Ø`̀dG »``̀a É`̀¡`̀æ`̀e á`̀Yƒ`̀ª`̀é`̀e ∞`̀«`̀bƒ`̀J

.É¡©«ªL ¢ù«dh á«dÉëdG

 ÖÑ°ùj ÉfhQƒc ¢Shô«a ¿Éc GPEG }
 äÉéæ°ûàdG  √ò`̀g  ô«KCÉJ  Éªa  äÉéæ°ûJ

?´ô°üdG ≈°Vôe ≈∏Y
 ôãcCG É°Vô©e ¢ù«d ´ô°üdG ¢†jôe
 øμdh  ¢Shô«ØdÉH  áHÉ°UEÓd  √ô«Z  øe
 IQGô`̀ë`̀dG  äÉ``̀LQO  ¿G  í«°VƒJ  Öéj
 »a Ö`̀Ñ`̀°`̀ù`̀à`̀J ó``̀b (≈``̀ª``̀ë``̀dG) á`̀«`̀ dÉ`̀©`̀dG
 ,¢†jôªdG  iód  èæ°ûàdG  äÉHƒf  õ«ØëJ
 ΩGõàd’ÉH  ´ô°üdG  ≈°Vôe  í°üæf  Gò`̀d
 ≈∏Y  πª©dG  ™e  »FGhódG  º¡LÓY  òNCÉH
 »a  áYô°ùH  IQGô`̀ë`̀ dG  á``̀LQO  ∞«ØîJ
 äÉHƒf  çhó`̀M  Öæéàd  É¡YÉØJQG  ádÉM

.á«éæ°ûJ
 ÜÉ°üYC’G  ¢†jôe  »≤j  ∞«c  }

?ÉfhQƒc ¢Shô«a øe ¬°ùØf
 …CG  πãe  ¬∏ãe  ÜÉ°üYC’G  ¢†jôe
 ¬°ùØf  »ªëj  ¿CG  ¬fÉμeEÉH  ôNBG  ¢üî°T
 ¢Shô«ØdG  Gòg  øe  áHÉ°UE’G  ô£N  øe
 áeÉ©dG  äGOÉ°TQEÓd  ¬YÉÑJG  ≥jôW  øY
 øjó«dG  π°ùZ πãe ihó©dG  øe ájÉbƒ∏d
 ≈∏Y á¶aÉëªdGh Éª¡ª«≤©Jh QGôªà°SÉH

 äÉeÉªμdG  ¢ùÑdh  ,»YÉªàL’G  óYÉÑàdG
 í°üæf Éªc ,áeÉ©dG øcÉeC’G »a á«bGƒdG
 RÉ¡édG ájƒ≤àH »Ñ°ü©dG RÉ¡édG ≈°Vôe
 ø«eÉà«a  ∫hÉ`̀æ`̀J  ≥`̀jô`̀W  ø`̀Y  »YÉæªdG
 ™e  »`̀FGò`̀Z  πªμe  hCG  É k«©«ÑW  (»`̀°`̀S)
 ø«eÉà«a ¢ü≤f áédÉ©e ≈∏Y á¶aÉëªdG
 ,πFGƒ°ùdG  Üô`̀°`̀T  ø`̀e  QÉ``̀ã``̀cE’Gh  ,(O)
 ΩÉ¶àfÉH á«°VÉjôdG øjQÉªàdG á°SQÉªeh
 .ΩƒædG øe ±Éc §°ùb ≈∏Y ∫ƒ°üëdGh
 ≈∏Y  ócDƒf  ¿G  …Qhô°†dG  øe  ¬`̀fCG  Éªc
 ™«ªL ò`̀NCÉ`̀H  á`̀jQGô`̀ª`̀à`̀°`̀S’G IQhô`̀ °`̀V
 »a  ’EG  ¬°VôªH  á°UÉîdG  äÉ`̀LÓ`̀©`̀dG
 ∞bƒf  å«M  áæ«©e  á«FÉæãà°SG  ä’ÉM
 É¡£«Ñãàd  äÉLÓ©dG  øe  áæ«©e  ÉYGƒfCG

.IôàØdG √òg »a »YÉæªdG RÉ¡é∏d
 ¿É`̀°`̀†`̀eQ ô`̀¡`̀°`̀T ÜGô``̀ à``̀ bG ™``̀e }
 ´ô°üdG  ¢†jôe  ™«£à°ùj  πg  ∑QÉÑªdG

?ΩÉ«°üdG
 Iô≤à°ùªdG  ä’ÉëdG  Ö∏ZCG  »a  º©f
 äÉéæ°ûàdG  ¢†jôªd  øμªj  ´ô°ü∏d
 ΩÉ¶àf’G  •ô°ûH  Ωƒ°üj  ¿G  á«ZÉeódG
 èæ°ûà∏d  IOÉ`̀°`̀†`̀ª`̀dG  á```̀ jhOC’G  ò``̀NCG  »`̀a
 §°ùb  ≈∏Y  ¬dƒ°üM  ≈∏Y  á¶aÉëªdGh
 ô¡°ùdG  ô`̀ã`̀μ`̀j  å`̀«`̀M  Ωƒ``æ``dG  ø``e  ±É``̀c
 äÉHƒædG  OGOõ`̀ J  ÉfÉ«MCGh  ¿É°†eQ  »a
 íª°ùj  ’  øμdh  ,π«°†ØdG  ô¡°ûdG  »`̀a
 øe  »fÉ©j  …ò`̀dG  äÉéæ°ûàdG  ¢†jôªd

.ΩÉ«°üdÉH IQôμàeh Iôªà°ùe äÉHƒf
 ÜÉ°üYC’G ≈°Vôe äÉÄa øe …CG }

?¿É°†eQ ô¡°T ΩÉ«°U É¡æμªj ’
 »Ñ°ü©dG  RÉ¡édG  ≈°Vôe  á«ÑdÉZ
 ¿É°†eQ ô¡°T »a ΩÉ«°üdG ≈∏Y ¿hQOÉb
 ´Gó°üdG  ≈°Vôe øe áÑ°ùf  ∑Éæg øμdh
 øe  ¿ƒfÉ©j  ø`̀jò`̀dG  øeõªdG  »Ø°üædG
 »àdGh  á«eƒj  ¬Ñ°T  hCG  á«eƒj  äÉHƒf

 ΩÉ«°üdG  ™e  ´Gó°üdG  äÉHƒf  OGOõ`̀J  ób
 º¡HÉgP  áLQód  ΩƒædG  ΩÉ¶f  ô«¨J  ™eh
 äGôe 5 ≈dEG  4 øe ÇQGƒ£dG º°ùb ≈dEG
 ,ájƒb ájójQh äÉæμ°ùe òNC’ É«YƒÑ°SCG
 ¢†jôe  iƒ`̀≤`̀j  ’  á`̀dÉ`̀ë`̀dG  √ò``̀g  »`̀Ø`̀a
 øμdh  ,ΩÉ«°üdG  ≈∏Y  »Ø°üædG  ´Gó°üdG
 á«Ñ£dG äGQƒ£àdG π°†ØHh ¬∏d óªëdGh
 áÄØdG  √òg ¿EÉa  ´Gó°üdG  êÓ©d á«dÉëdG
 ÖÑ°ùH  á∏«∏b  âëÑ°UCG  ≈°VôªdG  ø`̀e
 ájÉbƒ∏d  IôaGƒàªdG  á«LÓ©dG  á`̀jhOC’G
 ôcP  Öéj  ºK  .»Ø°üædG  ´Gó°üdG  øe
 π∏°ûdG)  ¿ƒ°ùæcQÉÑdG  ≈°Vôe  ä’É`̀M
 ÖÑ°ùàj  …òdG  ¢VôªdG  Gòg  (»°TÉYôdG
 ácôM  »a  A§`̀Hh  ∞©°Vh  Ö∏°üJ  »a
 ájhOC’G ¢†jôªdG òNCÉj ºd GPEG ±GôWC’G
 ,Ωƒ«dG øe IOóëe äÉbhCG »a á«LÓ©dG
 ¢†jôªdG ™«£à°ùj ’ ádÉëdG √òg »ah
 ò`̀NC’ ¬`̀LÉ`̀«`̀à`̀MG ≈```dEG G kô`̀¶`̀f ΩÉ`̀«`̀°`̀ü`̀dG

.Ωƒ«dG »a äÉYÉ°S 6 ≈dEG 4 πc AGhódG
 ≈°Vôe  ≈∏Y  É k°†jG  ∂dP  ≥Ñ£æjh
 ¿G  å`̀«`̀M  (MG)  »∏°†©dG  ø`̀gƒ`̀dG
 6  πc  ¬àjhOCG  òNCÉj  ¿G  ¢†jôªdG  ≈∏Y

.äÉYÉ°S
 ïªdG  ≈`̀°`̀Vô`̀e  á«ÑdÉZ  É`̀ keƒ`̀ª`̀Yh
 øe ΩÉ«°üdG  º¡æμªj »Ñ°ü©dG  RÉ¡édGh

.ôcòJ πcÉ°ûe …CG ¿hO

 ≈°Vôªd  ∂`̀ë`̀FÉ`̀°`̀ü`̀f  »``̀g  É``̀e  }
?º¡àë°U ≈∏Y øeBG ΩÉ«°üd ÜÉ°üYC’G
 :ÜÉ°üYC’G ≈°Vôªd »ëFÉ°üf

 á`̀ jhOC’G  ò`̀NCG  ≈∏Y  áÑXGƒªdG  -1
.IOóëªdG É¡JÉbhCG »a áeRÓdG á«LÓ©dG
 §°ùb  ò```̀NCG  ≈`̀∏`̀Y  ¢`̀Uô`̀ë`̀ dG  -2
 ô¡°ûdG  ∫ÓN  ΩƒædGh  áMGôdG  øe  ±Éc

.π«°†ØdG
 á«ªc  Üô`̀°`̀T  ≈∏Y  á¶aÉëªdG  -3

.É«eƒj πFGƒ°ùdG øe á«aÉc
.ΩÉ¶àfÉH á°VÉjôdG á°SQÉªe -4

 ádÉM  »`̀a  Ö«Ñ£dG  á`̀©`̀LGô`̀e  -5
 Qƒ£J …CG hCG IójóL ¢VGôYCG …CG Qƒ¡X

 .á«°VôªdG ádÉëdG »a
 ∫ƒ`̀Ñ`̀≤`̀e Ωƒ``°``ü``H »`̀JÉ`̀«`̀æ`̀ª`̀J ™```e

.ºjôc ¿É°†eQh ,™«ªé∏d

 QÉÑμd á«ë°üdG ájÉYôdG ≈∏Y õcôj »ÑW ¢ü°üîJ ƒg ø«æ°ùªdG ÖW
 á¶aÉëªdG  πLCG  øe  º¡jhPh  ºg  »Ñ£dG  ∞«≤ãàdG  º¡Ø«≤ãàH  ºà¡jh  ø°ùdG
 ó©°ùdG ƒHCG ódÉN QƒàcódG ™e z»Ñ£dG è«∏îdG{ π°UGƒJ óbh ,º¡àeÓ°S ≈∏Y
 ∫ÉjhQ ≈Ø°ûà°ùªH áeÉ©dG á«æWÉÑdG ¢VGôeC’Gh ø«æ°ùªdG ÖW …QÉ°ûà°SG
 áNƒî«°ûdG  ¢VGôeCG  ∫ƒM  ä’DhÉ°ùàdG  øe  ô«ãc  øY  áHÉLEÓd  øjôëÑdG

.∑QÉÑªdG ¿É°†eQ ô¡°T ΩÉ«°U GhOGQCG GPEG É¡YÉÑJG º¡«∏Y »àdG íFÉ°üædGh
?ø°ùdG QÉÑμd É≤∏≤e ¿É«°ùædG ¿ƒμj ≈àe*

 ïªdG  áØ«Xh  »a  CÉ£N  ¢ù«dh  ¿É°ùfÓd  ájƒ«M  á«∏ªY  ƒg  ¿É«°ùædG
 áª¡ªdG  äÉjôcòdÉH  ®ÉØàM’G  ≈∏Y  èeôÑe  ïªdÉa  ,¢†©ÑdG  ó≤à©j  Éªc
 ójóëJ »a ïªdG óªà©jh ,É¡fÉ«°ùf ºàj áª¡ªdG ô«Z AÉ«°T’G ÉeCG ájƒ«ëdGh
 hCG  ¬∏ªY  AÉæKCG  A»°ûdG  »a  õ«côàdG  áLQO  ≈∏Y  ¬eóY  øe  A»°ûdG  á«ªgCG
 ≈°ùæJ  ¿CG  »©«Ñ£dG  øe  Óãªa  ,¬KhóM AÉæKCG  ∞bƒªdG  »a  õ«côàdG  áLQO
 »a õcôJ ’ âæch OÉà©e ô«Z ¿Éμe »a É¡à©°Vh GPEG IQÉ«°ùdG ìÉàØe ¿Éμe

.ºgCG ƒg ÉªH ∂dÉ¨°ûf’ ôeC’G Gòg
 ¬æY  èàæj  …ò``dG  QôμàªdG  ¿É«°ùædG  ƒ¡a  »°VôªdG  ¿É«°ùædG  É``eCG
 ¬ØFÉXƒH ΩÉ«≤dG øY ¬ÑMÉ°U ¥ƒ©jh á«eƒ«dG IÉ«ëdG »a á«≤«≤M äÓμ°ûe
 ≈ª°ùj Ée ƒgh ¬dƒM øªdh ¬d  πcÉ°ûe »a ÖÑ°ùàjh ájOÉ«àY’G á«eƒ«dG
 IOÉ`̀Yh  .ôªjÉgõdG  ¢Vôe  ≈`̀ dEG  …ODƒ``̀j  ó`̀b  Iô`̀cGò`̀dG  áØ«Xh  »`̀a  GQƒ°üb
 Ée  Gò`̀gh  iô`̀NCG  ∞FÉXh  »a  ¢VQGƒY  »°VôªdG  ¿É«°ùædG  ÖMÉ°üj  Ée
 »fÉ©j  Ée  Éμ«æ«∏cG  Oóëf  ≈àM  IôcGòdG  äÉHGô£°VG  ¿ƒfÉ©j  øªd  ¬°ù«≤f
 ¥ô£H  º««≤àdG  ºàjh  ,ø°ùdG  QÉÑc  hCG  ø°ùdG  QÉ¨°U  AGƒ°S  ,¢†jôªdG  ¬æe
 ¢†©H  »a  ïªdG  ≈∏Y  äÉYÉ°T’Gh  π«dÉëàdG  ¢†©Hh  áØ∏àîe  á«μ«æ«∏cCG

.¬àdÉM Ö°ùM πc ,¿É«MC’G
?»KGQh ¢Vôe ôªjÉgõdG πg }

 ¬à©H  ≈ª°ùj  Ée  hCG  Iô`̀cGò`̀dG  ¢`̀VGô`̀eCG  ÜÉÑ°SCG  ó`̀MCG  ƒg  ôªjÉgõdG
 á«KGQhh  á«æ«L  ÜÉÑ°SCG  ¬d  ¬°ùØf  ôªjÉgõdG  ¢Vôe  ≈àMh  ,áNƒî«°ûdG
 ºàj ’ ø°ùdG QÉÑc Ö«°üj …òdG É°Uƒ°üNh ¬°ùØf ¢VôªdG øμdh ,IOó©àe
 ôªjÉgõdG  ¢VôªH  áHÉ°UE’G  ä’ÉªàMG  ¿CG  …CG  ,»`̀KGQh  ¢Vôªc  ¬Ø«æ°üJ
 ¢Vôª∏d  »∏FÉY ïjQÉJ ∑Éæg ¿Éc GPEG  A»°ûdG ¢†©H ôÑcCG  ¿ƒμJ ób QÉÑμ∏d
 …CG  Oóëj  ’  IQƒ£N  πeÉY  ¬æμdh  ø«©e  ø«éd  á`̀KGQh  ∂`̀dP  ó©j  ’  øμd
 ø°ùdG QÉ¨°U Ö«°üJ »àdG ôªjÉgõdG ´GƒfCG ¢†©H ¢ùμ©H áHÉ°UÓd áÑ°ùf
 øe  ´ƒædG  Gò¡a  ôª©dG  øe  äÉæ«°ùªîdG  π`̀FGhCGh  äÉæ«©HQC’G  ô`̀NGhCG  »a
 ¬KhóM ∫ÉªàMG øe IOóëe Ö°ùf ójóëJ ™«£à°ùfh »KGQh ƒg ¢VôªdG
 Gò¡d ¢ü°üîªdG ø«édG π°üa ºJ óbh ¬H ÉHÉ°üe AÉHB’G óMCG ¿Éc GPEG AÉæHCÓd
 ƒgh GóL á∏«∏b ´ƒædG Gò¡H ø«HÉ°üªdG áÑ°ùf øμd ±hô©e ƒgh ¢VôªdG

.ºdÉ©dG »a ÉeƒªY QOÉf
?¬LÓY øμªj ’ ôªjÉgõdG ¿G í«ë°U πg }

 ôªjÉgõdG  ¢Vôe  êÓ©d  »`̀FGhO  êÓY  óLƒj  ’  »dÉëdG  âbƒdG  »a

 ¢†jôª∏d á«∏≤©dG äGQó≤dG øe ø°ùëJ ájhOC’G ¢†©H øμdh
 ∑Éæg  ¿G  Éªc  ,á«FÉ¡ædG  ¬∏MGôe  πLDƒJ  hCG  ÉàbDƒe  Éæ°ùëJ
 ádÉëdG  øe  ø°ùëJ  »àdG  IóYÉ°ùªdG  á``̀jhOC’G  øe  ô«ãμdG
 áÑMÉ°üªdG  ¢`̀VGô`̀YC’G  ¢†©H  èdÉ©Jh  ¢†jôª∏d  áeÉ©dG
 ΩƒædG  äÉHGô£°VGh  á«LGõªdG  äGô«¨àdG  πãe  ¢Vôª∏d
 ≈dEG  ¢†jôªdG  êÉàëj  Éªc  ,á«Ñ°ü©dGh  êÉ«¡dG  ä’É`̀Mh
 ≈∏Y  ®ÉØë∏d  á∏eÉ°ûdG  á°ü°üîàªdG  á«Ñ£dG  á`̀jÉ`̀Yô`̀dG
 ≈Yôj øe êÉàëj Éªc ácôëdG ≈∏Y ¬JQóbh áeÉ©dG ¬àë°U
 É°Uƒ°üNh  ¬©e  πeÉ©àdG  á«Ø«c  »a  äÉ¡«Lƒà∏d  ¢†jôªdG
 øe  ô«ãμdG  ∑Éægh  ,¢VôªdG  øe  áeó≤àªdG  πMGôªdG  »a

 êÓY  Oƒ`̀Lh  ≈`̀ dEG  πÑ≤à°ùªdG  »a  …ODƒ`̀ J  ób  »àdG  çÉ`̀ë`̀HC’G
.¢Vôª∏d

 πeGƒY Ió©H ôKCÉàJ ¬ª°ùL ¿RGƒJ ≈∏Y ®ÉØëdG ≈∏Y ø°ùªdG IQób }
?»g Ée

 ÜÉÑ°SC’G  øe  ô«ãch  IOó©àe  πeGƒY  ¬d  QÉÑμ∏d  QôμàªdG  •ƒ≤°ùdG
 Óãe  É¡æe  äÓ`̀°`̀†`̀©`̀dGh  π°UÉØªdG  »`̀a  ÜÉ`̀Ñ`̀°`̀SCGh  á«æWÉÑdG  á«Ñ°ü©dG
 ïªdG  äÉ£∏Lh  π°UÉØªdG  äÉHÉ¡àdGh  …ôμ°ùdGh  Ö∏≤dG  ¿É≤ØNh  É«ª«fC’G
 ¢Vôeh  ô°üÑdG  ∞©°Vh  §¨°†dG  •ƒÑgh  ¿PC’G  ¢`̀VGô`̀eCGh  á£«°ùÑdG
 ¿GõJ’G  ¿Gó≤a  ≈dEG  …ODƒJ  ób  »àdG  á`̀jhOC’G  ¢†©H  øY  Ó°†a  ,ôªjÉgõdG
 ¢†©Ñc  Ö«Ñ£dG  IQÉ°ûà°SG  ¿hO  øe  hCG  á«dÉY  äÉYôéH  É¡eGóîà°SG  óæY

.§¨°†dG äÉLÓY ¢†©Hh ,áëμdGh OôÑdG ájhOCGh äÉFó¡ªdG
 óM ≈dEG Ió≤©e á«∏ªY QôμàªdG •ƒ≤°ùdG πeGƒY ójóëJ ¿CG á≤«≤ëdGh
 á©LGôeh  á«∏ª©ªdGh  á«μ«æ«∏c’G  äGQÉÑàN’G  øe  ô«ãμdG  Ωõ∏à°ùJ  ób  Ée
 ø°ùªdG ¢Vô©J »a äÉ£≤°ùdG √òg IQƒ£N øªμJh ,¢†jôªdG ádÉëd á∏eÉ°T
 øY Ó°†a ,…ô≤ØdG Oƒª©dG Qƒ°ùch òîØdG áª¶Y ô°ùc É°Uƒ°üNh Qƒ°ùμd
 óbh IÉ«ëdG »a ¬àcQÉ°ûe øe π∏≤j •ƒ≤°ùdG øe ¬aƒNh ø°ùªdG ∫Gõ©fG ¿CG
 ÉaƒN  »LQÉîdG  ™ªàéªdG  ™e  π°UGƒàdG  ¿Gó≤ah  ,ÜÉÄàc’G  ≈dEG  …ODƒ`̀j
 º¡ÑæéJ »àdG ¢VGôeC’G ¢†©H ≈dEG …ODƒj ¿G øμªªdG øeh ,•ƒ≤°ùdG øe
 IQhó`̀dG  º«¶æJ  ≈∏Y  óYÉ°ùj  ∂°T  ÓH  …ò`̀dG  º¶àæªdG  »°ûªdG  á°SQÉªe

.ΩódG »a ôμ°ùdG iƒà°ùe ≈∏Y ®ÉØëdGh º°ùé∏d ájƒeódG
?IQôμàªdG äÉ£≤°ùdG ∂∏J øe ájÉbƒdG ¥ôW »g Ée }

 øμd  ¬LÓYh  ¬ÑÑ°S  áaô©e  Ωõ∏à°ùj  QôμàªdG  •ƒ≤°ùdG  øe  ájÉbƒdG
 ø°ùªdG á°û«©e ¿Éμe »a Ió«L IAÉ°VE’G ¿ƒμJ ¿CG  Öéj áeÉY íFÉ°üæc
 IQó≤dÉH ΩÉªàg’Gh ,Öà©dGh OÉé°ùdÉc ≥jô£dG »a ≥FGƒY …CG óLƒj ’h
 ,á«Ñ£dG  äGQÉ¶ædG  ΩGóîà°SGh  áªà©ªdG  ø«©dG  á°SóY  êÓYh  ájô°üÑdG
 øcÉeG  »`̀a  ºFÉYóH  É`̀gó`̀jhõ`̀Jh  ¥’õ``̀f’G  ™fGƒªH  äÉeÉªëdG  ó`̀jhõ`̀Jh
 ôμÑªdG  êÓ©dGh  ,É¡H  ∑É°ùeÓd  ¢†HÉ≤eh  áLÉëdG  AÉ°†bh  ΩÉªëà°S’G
 Égô«Zh  äGRÉμ©dÉc  ácôëdG  äGóYÉ°ùe  ΩGóîà°SGh  •ƒ≤°ùdG  ÜÉÑ°SC’

.äÓ°†©dG ájƒ≤àd á°VÉjôdG á°SQÉªeh áª«∏°S á≤jô£H
?º¡d ∂ëFÉ°üf »g Éeh ?ΩÉ«°üdG ø°ùdG QÉÑc ™«£à°ùj πg }

 hCG  Ió«L  áë°U  »a  GƒeGOÉe  ø°ùdG  QÉÑc  ΩÉ«°U  øe  ™fÉe  óLƒj  ’
 ¢VGôeCÉH  ø«HÉ°üe  ô«Zh  Iô£«°ùdG  âëJ  á«ë°üdG  º¡àdÉM  π`̀bC’G  ≈∏Y
 »àdGh ,Ö∏≤dGh ≈∏μdG ¢VGôeCÉc ø°ùdG QÉ¨°üd ≈àM ΩÉ«°üdG øe º¡©æªJ
 óM »a ø°ùdG  øμd  .IOóëe ó«YGƒe »a Iô«ãc ájhOCG  ΩGóîà°SG  Ωõ∏à°ùJ
 ÉXÉØM  Ö«Ñ£dG  ÉgOóëj  ä’ÉM  »a  ’G  ΩÉ«°üdG  øe  É©fÉe  â°ù«d  É¡JGP
 Öéj ΩÉY πμ°ûH QÉÑμ∏d áª¡e íFÉ°üf ∑Éæg øμdh ,ø°ùªdG ¢†jôªdG ≈∏Y

:É¡æe ΩÉ«°üdG ∫ÓN É¡YÉÑJG
 ¬eóY  øe  ΩÉ«°üdG  ≈∏Y  IQó≤dG  »a  èdÉ©ªdG  Ö«Ñ£dG  IQÉ°ûà°SG  -1
 IQÉ°ûà°SGh IOóëe ájhOCG òNCG ÖLƒà°ùJ áæeõe ¢VGôeCG OƒLh ádÉM »a
 ¬d íª°S GPEG ¿É°†eQ ô¡°T ∫ÓN ájhOCÓd IójóédG ó«YGƒªdG »a Ö«Ñ£dG

.ΩÉ«°üdÉH
 .ΩÉ«°üdG AÉæKCG á«aÉc áMGQ òNCGh ¥É°ûdG Oƒ¡éªdG ÖæéJ -2

 AÉæKCG  êhôîdG  ΩóYh  Iô°TÉÑªdG  ¢ùª°ûdGh  ôëdG  øY  OÉ©àH’G  -3
.∞«°üdG »a ß«≤dG äGôàa

 QÉ£aE’G  Iôàa  AÉæKCG  πFGƒ°ùdGh  AÉªdG  øe  á«aÉc  äÉ«ªc  Üô°T  -4
.±ÉØédG ¢†jƒ©Jh ≈∏μdG §«°ûæàd IôàØdG QGóe ≈∏Y É¡©jRƒJh

 ≈∏Y  áYRƒe  IQôμàeh  Iô«¨°U  äÉÑLh  ¢ùªN  πcCÉH  í°üæj  -5
 ∫hÉæJ ó©H ¥ÉgQ’ÉH ¢SÉ°ùM’Gh Ió©ªdG ÜÉ©JG Ωó©d QÉ£a’G Iôàa QGóe
 øY Ó°†a •ƒÑg ¬Ñ≤©j ôμ°ùdG »a ÅLÉØe ´ÉØJQG ≈dEG …ODƒj Éªe QÉ£a’G

.Ió©ªdG ≈dEG ΩódG ≥aóàd áé«àf §¨°†dG •ƒÑg
 ºFÉ°üdG ø°ùªdG ™Øæj Ée ôãcCG  ¬cGƒØdGh áLRÉ£dG äGhGô°†îdG -6

 .Ö©àdÉH ¢SÉ°ùM’G π«∏≤Jh ÉeƒªY ¿OÉ©ªdGh Ωƒ«°SÉJƒÑdG ¢†jƒ©àd
 ï«£ÑdGh  QÉ«îdG  πãe  πFGƒ°S  ≈∏Y  …ƒàëJ  »àdG  áª©WC’G  -7
 ó©H  πFGƒ°ùdG  ¢†©ÑH  º°ùédG  óªJh  ¢û£©dÉH  Qƒ©°ûdG  π∏≤J  Égô«Zh

 .Qƒë°ùdG
.¥ÉgQEG ¿hO øe QÉ£aE’G ó©H á°VÉjôdG á°SQÉªe -8

 π∏ªdG ≈∏Y AÉ°†≤∏d ìÓ°S ô«N á°VÉjôdG
»ë°üdG ôéëdG »a áYÉæªdG ™aQh

 ¢ü«î°ûàdG »a íéæj »°ü°üîàdG ΩÓ°ùdG »Ø°ûà°ùªH »Ñ£dG QOÉμdG
¥É°ùdG ΩÉ¶Y »a ÜÉ¡àdG øe »fÉ©j πØW ádÉM êÓYh ôμÑªdG

 »°ü°üîàdG  ΩÓ°ùdG  ≈Ø°ûà°ùªH  »Ñ£dG  ≥jôØdG  íéf
 ÖW  …QÉ°ûà°SG  ¬ª©f  áªWÉa  IQƒ`̀à`̀có`̀dG  ±Gô`̀°`̀TEG  â`̀ë`̀Jh
 ô°†M  äGƒæ°S  4  √ôªY  πØW  ádÉM  ¢ü«î°ûJ  »a  ∫ÉØWC’G
 iô°ù«dG  ¥É°ùdG  »`̀a  ójó°T  º`̀ dCG  ø`̀e  »fÉ©j  ÇQGƒ`̀£`̀dG  ≈`̀dG
 áLQO  »a  ójó°T  ´ÉØJQÉH  kÉÑMÉ°üe  ó∏édÉH  §«°ùH  ÜÉ¡àdGh
 ´ÉØJQG äô¡XCG »àdG áeRÓdG äÉ°UƒëØdG πªY ºJh,IQGôëdG
 πªY ó©Hh ΩÉ¶©dG ≥jôa πNóJ ≈Yóà°SG Éªe ÜÉ¡àd’G ä’’O
 øe …ƒ∏©dG  AõédG  »a  ójó°T  ÜÉ¡àdG  OƒLh ø«ÑJ  äÉ©°TC’G
 ≈dG  iOG  Éªe  kÉ«MGôL  πNóàdG  ºJh  iô°ù«dG  ¥É°ùdG  áª¶Y

.®ƒë∏eh ™jô°S ø°ùëJ
 ΩÉ¶©dG »FÉ°üNCG »æ«°ùëdG óªMCG QƒàcódG ∫Ébh

 »Ñ£dG  è«∏î∏d  »°ü°üîàdG  ΩÓ°ùdG  »Ø°ûà°ùªH
 πμ°ûH ô¡¶J ∫ÉØWC’G óæY ΩÉ¶©dG äÉHÉ¡àdG ¿CG

 òîØdGh  ¥É°ùdÉc  á∏jƒ£dG  ΩÉ¶©dG  »a  ΩÉ`̀Y
 äÉHÉ¡àdG  ô°ûàæàa  ø«¨dÉÑdG  »a  É`̀eCG  ´GQò``dGh

 ÜÉ¡àdG …ODƒjh,…ô≤ØdG Oƒª©dG äGô≤a »a º¶©dG
 ºdCGh  IQGôëdG  á`̀LQO  ´ÉØJQG  ≈dG  OÉëdG  ΩÉ¶©dG

.ÉgQGôªMG ™e áHÉ°üªdG á≤£æªdG ΩQƒJh,ójó°T

 ¢`̀Shô`̀«`̀a QÉ`̀°`̀û`̀à`̀fG á`̀ë`̀aÉ`̀μ`̀e Oƒ`̀¡`̀L π``X »``a
 ôéë∏d  ¿ƒ©°†îj  øªe  ¿hô«ãμdG  CGó`̀ H  É`̀fhQƒ`̀c
 π∏ªdGh ø«JhôdG øe ¿ƒμ°ûj ºdÉ©dG ∫ƒM »dõæªdG
 ¢VÉØîfG  ÖÑ°ùH  ¿Rƒ``̀ dG  IOÉ`̀jõ`̀d  ∂`̀ dP  É kÑMÉ°üe
 ,∫ƒªîdGh  ,á«°VÉjôdG  …OGƒædG  ¥Ó`̀ZEGh  ácôëdG
 πFÉ°Shh ¿ƒjõØ«∏àdG äGƒæb ΩÉeCG ¢Sƒ∏édG Iôãch
 ¢Shô«a äGóéà°ùe á©HÉàªd »YÉªàL’G π°UGƒàdG
 á«FÉ°üNCG  ™e  »Ñ£dG  è«∏îdG  â∏°UGƒJh .ÉfhQƒc
 É¡ëFÉ°üf  áaô©ªd  Gó¡°T  IQÉ°S  á«LÓ©dG  ájò¨àdG
 √òg »a{ :âdÉ≤a »ë°üdG ôéëdG »a øjOƒLƒª∏d
 ¢û«©j  ºdÉ©dG  É¡°û«©j  »àdG  á«FÉæãà°S’G  IôàØdG
 øeh á«YÉªàLG ádõYh ôJƒJh ≥∏b ádÉM »a ÉæÑ∏ZCG
 RÉ¡édG  ∞©°†j  »°ùØædG  OÉ`̀¡`̀LE’G  ¿CG  ±hô©ªdG
 º°ùé∏d  ∫hC’G  ´ÉaódG  §N  áHÉãªH  ƒgh  »YÉæªdG
 ºLÉ¡J  ób  »àdG  ihó©dGh  äÉHÉ¡àd’G  ΩhÉ≤j  …òdG
 ±ƒîdGh  ≥∏≤dÉH  ¢üî°ûdG  Qƒ©°T  óæ©a  ,¿É°ùfE’G
 RGô`̀aEG  IOÉ`̀jR  ≈∏Y  πª©jh  »YÉæªdG  √RÉ¡L  ôKCÉàj
 RÉ¡édG  πªY  ∞©°†j  …ò`̀dG  ∫hõ«JQƒμdG  ¿ƒeôg
 á°SQÉªe ôéëdG Iôàa ∫ÓN Éææμªj ∂dòd .»YÉæªdG
 øe  π«∏≤à∏d  ∫õ`̀æ`̀ª`̀dG  ø`̀e  á`̀«`̀°`̀VÉ`̀jô`̀dG  ø`̀jQÉ`̀ª`̀à`̀dG
 OÉ¡LE’G áehÉ≤ªd ìÓ°S ô«N »¡a »°ùØædG §¨°†dG
 ÆGôØdG  âbh  Aπ`̀eh  π∏ªdGh  ≥∏≤dG  ≈∏Y  AÉ°†≤dGh
 πX  »a  É°Uƒ°üN  ¿RƒdG  §Ñ°V  ≈∏Y  á¶aÉëªdGh
 Gòg »°ûØJ ÖÑ°ùH ¿óªdG á«ÑdÉZ »a ΩÉ©dG ¥ÓZE’G
 á©àªdG íÑ°UCG ΩÉ©£dG ∫hÉæJ ¿CG âaÉ°VCGh .zAÉHƒdG
 Qƒ©°ûdG ¿hO ¬dhÉæJ ≈dEG á«ÑdÉ¨dG ™aO Ée Ió«MƒdG
 ¿ƒgódÉH á«æ¨dG áª©WC’G ∑Ó¡à°SG ™ØJQÉa ,´ƒédÉH
 äGô©°ùdÉH  áÄ«∏ªdG  äÉ`̀jô`̀μ`̀°`̀ù`̀dGh  äÉ`̀jƒ`̀°`̀û`̀æ`̀dGh
 ôYÉ°ûeh  á«Ñ∏°ùdG  á`̀bÉ`̀£`̀dG  ≠`̀jô`̀Ø`̀à`̀d  á`̀ jQGô`̀ë`̀ dG

 ádÉëdG  ô«¨Jh  ≥∏≤dGh  ±ƒîdG
 πcC’ÉH  Gòg  ≈ª°ùjh  á«°ùØædG
 ΩÉ©£dG  ∫hÉæJ  ƒgh  »ØWÉ©dG
 ´ƒ``é``dÉ``H  Qƒ``̀©``̀°``̀û``̀dG  ¿hO
 ≠jôØàd  á«YGh  ô«Z  á≤jô£H
 Éæ«∏©a  á`̀«`̀°`̀ù`̀Ø`̀æ`̀dG  á`̀dÉ`̀ë`̀dG
 É`̀e º```````gCGh ,á``̀¶``̀aÉ``̀ë``̀ª``̀dG
 »a ¢`̀UÉ`̀î`̀°`̀TC’G ó`̀YÉ`̀°`̀ù`̀j
 á°SQÉªe  »ë°üdG  ôéëdG
 »eƒj  πμ°ûH  á°VÉjôdG
 áYÉ°S ∞°üf øY π≤j ’
 áYRƒe  á≤«bO  150  hCG
 …CG ´ƒÑ°SC’G ΩÉjCG ≈∏Y
 áYÉ°S ∞°üf ∫OÉ©j Ée
 ´ƒÑ°SC’G »a äGôe 5
 ´Gƒ`````̀fCG ∞`̀∏`̀ à`̀î`̀ª`̀H
 »`̀ à`̀ dG á``̀ °``̀VÉ``̀ jô``̀ dG
 É¡à°SQÉªe  Éææμªj

 á°VÉjôc  Üƒ«Jƒ«dG  äGƒæb  ∫ÓN  øe  ∫õæªdG  øe
 á°VÉjQh êQó``̀ dG  Oƒ`̀©`̀°`̀Uh É`̀Ñ`̀ehõ`̀dGh  ∂`̀ Hhô`̀j’G
 áë°üdG  ≈∏Y  »HÉéjEG  ô`̀KCG  øe  É¡d  Éªd  áehÉ≤ªdG

.É°†jCG á«∏≤©dGh ájó°ùédGh á«°ùØædG
 á°VÉjôdG  á°SQÉªe »°ùØædG  ó«©°üdG  ≈∏©a -1
 øe  ¢ü∏îàdGh  á«Ñ∏°ùdG  ábÉ£dG  ≠jôØJ  ≈∏Y  πª©J
 ÜÉ`̀Ä`̀à`̀c’Gh  ≥∏≤dG  á`̀HQÉ`̀ë`̀eh  ,»°ùØædG  OÉ`̀ ¡`̀LE’G
 …òdG  ø«ahQóf’G  ¿ƒeôg  ™aôJh  êGõªdG  ∫ó©Jh
 .IOÉ©°ùdÉH ¢SÉ°ùME’G øY ∫hDƒ°ùªdG º°ùédÉH RôØj
 ¥ôM ≈∏Y óYÉ°ùJ »fóÑdG ó«©°üdG øY ÉeCG -2
 á«fóÑdG ábÉ«∏dG IOÉjRh IóFGõdG ájQGôëdG äGô©°ùdG

.áæeõªdG ¢VGôeC’ÉH áHÉ°UE’G ôWÉîe øe π∏≤Jh
 á°VÉjôdÉa »ægòdG ó«©°üdG ≈dEG áÑ°ùædÉHh -3
 á¶MÓªdG Iƒb øe ø°ùëJh IôcGòdGh π≤©dG §°ûæJ
 ≈∏Y  IQó≤dG  øe  ójõJ  É¡fCG  Éªc  ,á¡jóÑdG  áYô°Sh

.õ«côàdG

.Gó¡°T IQÉ°S |
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Ω2020 πjôHCG 21 - `g1441 ¿ÉÑ©°T 28 AÉKÓãdG - ¿ƒ©HQC’Gh á°ùeÉîdG áæ°ùdG - (15369) Oó©dG 20

 ø«dôH ´QGƒ°T »a ádƒéH AôªdG ΩÉb Ée GPEG
 ÉªHôa ΩÉjC’G √òg »FÉæãà°SG ƒëf ≈∏Y ájhÉîdG
 .OÉà©ªdG øe ôãcCG áeÉ©dG ¿ƒæØdG øe ô«ãμdG iôj
 ÉgOGó©àH  -π©ØdÉH-  áahô©ªdG  áæjóªdG  qó©Jh
 ≈∏Y  ´QÉ°ûdG  øah  äÉYGóHE’ÉH  »æ¨dG  »fÉμ°ùdG
 ∫ƒ`̀M ¿ó`̀ª`̀dG  ø`̀e  ô«ãμdG  ø`̀«`̀H  ø`̀e  ,¿GQó``̀é``̀dG
 AÉ£HE’ ádhÉëe »a É¡ØMÉàe â≤∏ZCG »àdG ºdÉ©dG
 óéà°ùªdG  É`̀fhQƒ`̀c  ¢Shô«ØH  á`̀HÉ`̀°`̀UE’G  OGó``̀YCG
 ø«dôH  »a  ¿ƒeÉ°SôdG  CÉé∏j  ¿B’Gh  .(19ó«aƒc)
 ’óH  ,º¡dÉªYCG  ¢VôY  πFÉ°Sh  øe  ¿ƒehôëªdG

.äÉaô°ûdG øe º¡dÉªYCG ≥«∏©J ≈dEG ,∂dP øe
 »ah äÉaô°ûdG »a º¡dÉªYCG ÉeÉ°SQ 50 ≥∏©j
 âdGRÉe  Éª«a  í°üØdG  ó«Y  á∏£Y  ∫ÓN  òaGƒædG

.¥ÓZEG ádÉM »a É«fÉªdCG AÉLQCG ™«ªL
 QhÓ°ùàfôH »M »a ,´hô°ûªdG øe ±ó¡dGh
 ÉÄ«∏e  ¿ƒμj  É`̀e  IOÉ``Y  …ò``dG  ,ø«dôH  »`̀a  êô«H
 ΩÉ«≤dG  ≈``dEG  ¢UÉî°TC’G  Iƒ``YO  ƒ`̀g  ,ìÉ«°ùdÉH
 ƒédG  º¡jô¨j  ¿CG  øe  ’ó`̀H  º¡«M  »a  á«°ûªàH
 øY Gó«©H ∫ƒéàdÉH πª©dG øe IRÉLE’Gh ÅaGódG

.º¡dRÉæe
 ≈∏Y  äÉaô°ûdG  »a  øØdG  ¿ƒª¶æªdG  iôjh

 ¢Shô«a  ó°Vh  ádõ©dG  ó°V  øeÉ°†J  ádÉ°SQ  ¬fCG
 .¬H §ÑJôªdG ±ƒîdGh ÉfhQƒc

º«gGôHEG º©æŸGóÑY

ºdÉ©dG ≈∏Y Üòμj »fGôjE’G ΩÉ¶ædG ∫Gõj ’ ..ÉfhQƒc ºZQ
 ¥ƒKƒdG  øμªj  ’  »fGôjE’G  ΩÉ¶ædG  πãe  (øjódG  ∫ÉLQ  ºμM)  »WGôbƒ«K  ΩÉ¶f
 »a  ’h  ..á«°SÉeƒ∏HódG  äÉ°VhÉØªdG  »a  ’h  ..ÜôëdG  »a  ’h  ..º∏°ùdG  »a  ’  ..¬H
 Ωƒ≤j  QÉ°üàNÉH  ¬fC’  ..á«©«Ñ£dG  çQGƒμdGh  ¢VGôeC’Gh  áÄHhC’G  QÉ°ûàfG  äÉ¶ëd
 á«¡dE’G IGOC’G »dÓªdG øjódG ∫ÉLQ ¿Gh ,CÉ£îdG øe Ωƒ°ü©ªdG (äƒgÓdG) Iôμa ≈∏Y
 áYhô°ûe á«∏ªY º¡«∏Y ôeBÉàdGh øjôNB’G ≈∏Y (ÜòμdG) ¿EÉa ,»dÉàdÉHh !¢VQC’G »a

!(ÉjhÉª°S)
 RÉ¡L ´GôàNG (»eÓ°S ø«°ùM) »fGôjE’G …QƒãdG ¢SôëdG óFÉb ø∏YCG ΩÉjCG òæe
 ¢SôëdG AÉÑWCG øe áÑîf ™æ°U øe ¬fEG ∫Ébh ,ÉfhQƒc ¢Shô«ØH áHÉ°UE’G ¢ü«î°ûàd
 ¢Shô«ØdÉH áHÉ°UE’G ∞°ûc ¬æμªj GRÉ¡L âYôàNG zè«°SÉÑdG{ äGƒb ¿EGh ..…QƒãdG
 IQGRh  äôî°S  óbh  !§≤a  ¿GƒK  ¢ùªN  ¿ƒ°†Z  »ah  ôàe  áFÉe  ó©oH  øY  óéà°ùªdG
!?zøédG ¢ü«î°ûàd RÉ¡L ´GôàNG ºμæμªj πg{ :∫ƒ≤dÉH ∂dP øe á«μjôeC’G á«LQÉîdG

 êÓY  ¬æμªj  ¬fCÉH  (»°ShOôa  êÉM)  ≈Yój  »fGôjEG  ºª©e  ø∏YCG  ôNBG  Oó°U  »ah
 (AÉYO) á£°SGƒH áHÉ°UE’G øe ájÉbƒdG É°†jCGh ÉfhQƒc ¢Shô«ØH ¢†jôe …CG AÉØ°Th

!≈fOCG óëc »fGôjEG ¿ÉeƒJ ∞dCG 66 πHÉ≤e ÉfhQƒc ó°V ¢UÉN
 GóL  ÉjOÉY  Gô`̀eCG  (ÜòμdG)  ôÑà©j  »fGôjE’G  ΩÉ¶ædÉc  ∞∏îàe  »WGôbƒ«K  ΩÉ¶f
 á«fGôchC’G  á«fóªdG  IôFÉ£dG  •É≤°SEG  ¿CÉ°ûH  Üò`̀c  Éª∏ãe  kÉeÉªJ  ,ΩÉ¶ædG  áeóîd

 AÓ°TCG  ≈dEG  ÜÉcôdG  ∫ƒMh  ø««fGôjEG  ø«NhQÉ°üH

 ¢Shô«a »°ûØJ ¿CÉ°ûH Üòc Éª∏ãeh ,¿GôjEG »a ábõªe

 ,á«fGôjE’G  ¿óªdG  á«≤Hh  º`̀bh  ó¡°ûe  »a  É`̀fhQƒ`̀c

 ø««æjôëÑdGh  ø`̀«`̀«`̀fGô`̀jE’G  ø«æWGƒª∏d  í`̀ª`̀°`̀Sh

 ÜÉ°üjh á«æjódG øcÉeC’G »a Gƒ£dÉîàj ¿CÉH ø««bGô©dGh ø«jOƒ©°ùdGh ø««àjƒμdGh

.πJÉ≤dG ÉfhQƒc ¢Shô«ØH º¡æe ±’B’G

 áëFÉL »°ûØJ ºZQ á«fGôjE’G äÉ£∏°ùdG ¿CÉH º∏©f ø«M Üô¨à°ùf ’CG Öéj ∂dòd

 »eÓYE’G  π«∏°†àdG  äÉ°ù°SDƒe  ≈∏Y  äGQ’hó``̀dG  äGQÉ«∏e  ≥ØæJ  ∫Gõ`̀J  ’  ÉfhQƒc

 ájÉYó∏d  IOƒ°UôªdG  äÉ«fGõ«ªdG  ¿CGh  ,áØ∏àîe  äÉ¨∏H  á«fƒjõØ∏àdG  äÉ£ëªdGh

 Ö∏£J »àdG »gh !ÉfhQƒc AÉHh »°ûØJ πX »a ójGõàdG »a äCGóH É«LQÉN á«fGôjE’G

!AÉHƒdG á¡LGƒªd äGQ’hódG äGQÉ«∏e É¡ëæªj ¿CG (»dhódG ∂æÑdG) øe

 É¡≤Øæj ,¿GôjEG É¡«∏Y π°üëJ ø«M á«μjôeC’G äGQ’hódG äGQÉ«∏e hCG ..Q’hO πc

 ¥Gô©dG  »a  áë∏°ùªdG  º¡JÉ«°û«∏e  ≈∏Y  »fGôjE’G  …QƒãdG  ¢SôëdGh  »dÓªdG  ºμM

 áKQÉc  »a  äƒªdG  ´QÉ°üj  »fGôjE’G  øWGƒªdG  ¿ƒcôàjh  ,øª«dGh  ¿ÉæÑdh  ÉjQƒ°Sh

.á∏JÉ≤dG ÉfhQƒc

 ¬fÉ°ùd  óæ¡dG  »a  πLQ  ™£b  áeOÉ°U  áKOÉM  »a
 πLCG  øe  É¡©aOh  á¡dB’G  AÉ`̀°`̀VQE’  ;¿ÉHô≤c  ¬eóbh

.óéà°ùªdG ÉfhQƒc ¢Shô«a AÉHh ∞bh
 π≤f  ºJ  á«fÉ£jôÑdG  hôàe  áØ«ë°U  Ö°ùëHh
 ≈Ø°ûà°ùe ≈dEG ,óMC’G Ωƒj ,(ÉeÉY 24) ÉeQÉ°T ∂«Ø«a
 Éeó©H  ,ájóæ¡dG  äGQÉ`̀Lƒ`̀L  áj’ƒH  OGô`̀K  Ió∏H  »a
 ¬fÉ°ùdh »Yƒ∏d óbÉah ≥∏à°ùe ƒgh øgÉc ¬«∏Y ôãY
 ÆÓHEG  »a ´QÉ°S å«M ,»°Shóæg óÑ©e ΩÉeCG  ,√ó«H

.á«æeC’G iƒ≤dG
 øμdh  ,¬fÉ°ùd  π«°UƒJ  IOÉ`̀YEG  AÉÑWC’G  ∫hÉ`̀Mh
 Gƒëéf  GƒfÉc  GPEG  Ée  ±hô©ªdG  ô«Z  øe  ∫Gõ`̀j  ’
 ,ájóæg  á«∏ëe  á«eÓYEG  πFÉ°Sh  äô`̀cPh  .∂`̀dP  »a
 øe  AÉ`̀L  å«M  ,É`̀jô`̀é`̀M  ÉJÉëf  πª©j  É`̀eQÉ`̀°`̀T  ¿CG
 ÉjOÉe  á`̀j’h  »a  ÉæjQƒe  á≤£æe  »a  ¬°SCGQ  §≤°ùe
 ;øjô¡°T πÑb ,ΩÉéjƒ°S ájôb ≈dEG ,ájóæ¡dG ¢ûjOGôH
 ,ájô≤dG  »a äÉe ÉfÉaÉgÉH óÑ©e ™«°SƒJ ≈∏Y πª©∏d
 ÖÑ°ùH ¢VhôØªdG ô¶ëdG ôKEG ≈∏Y É¡∏NGO õéàMGh

.ÉfhQƒc
 ¿Éc  ÜÉ°ûdG  ¿CG  áWô°ûdG  äÉ≤«≤ëJ  äô`̀¡`̀XCGh
 ô¶ëdG  ÖÑ°ùH  Ö°†¨dGh  •É`̀Ñ`̀ME’G  ø`̀e  ádÉM  »`̀a

 ,ÉfhQƒc ¢Shô«a »°ûØJ ™æªd ,OÓÑdG »a ¢VhôØªdG
 ≈`̀dEG  IOƒ`̀©`̀dG  ø`̀e  ¬©æe  »`̀a  ¥Ó``̀ZE’G  ÖÑ°ùJ  å«M

 .»∏°UC’G ¬æWƒe
 Gòg  √PÉîJG  πÑb  ÉeQÉ°T{  ¿EG,áWô°ûdG  âdÉbh

 ,¥ƒ°ùà∏d ÖgGP ¬fCG  √AÓeR ôÑNCG ΩQÉ°üdG ∑ƒ∏°ùdG
 ¢üî°T ¬Ñ«é«d ,¬ØJÉ¡H √ƒNCG π°üJG ó©j ºd ÉeóæYh
 óÑ©e  »`̀a  ¬fÉ°ùd  ™£b  ¬≤«≤°T  ¿CG  √ôÑîjh  ,ô``̀NBG

.zájô≤dÉH iQGƒ°TOÉf

zÉfhQƒc{ ∞bƒd zá¡dB’G{ AÉ°VQE’ ÉfÉHôb ¬fÉ°ùd Ωó≤j …óæg
 Ió`̀ dGƒ`̀ d QOÉ``̀ f Qƒ`̀ ¡`̀X
»``̀ Ñ``̀ gh AÉ```̀ Ø```̀ «```̀ g

 ,ΩÉ`̀à`̀dG ¥Ó```̀ZE’G ô`̀«`̀HGó`̀à`̀H É`̀¡`̀eGõ`̀à`̀dG º``̀ZQ
 áªéædG ¿CG ’EG ,ÉfhQƒc ¢Shô«a »°ûØJ ÖÑ°ùH
 á°SQÉªe ≈∏Y ¢UôëJ ,»Ñgh AÉØ«g á«fÉæÑ∏dG
 É¡©e  É¡JódGh  Öë£°üJ  ¿CG  äQôbh  ,á°VÉjôdG
 ƒjó«a  ,»`̀Ñ`̀gh  AÉØ«g  äô`̀°`̀û`̀fh  .Iô`̀ª`̀dG  √ò`̀g
 á°VÉjôdG  á°SQÉªe  ≈∏Y  É¡«©HÉàe  ¬`̀H  õØëJ
 ≥«∏©àH  ¬à≤aQCG  PEG  ,ÜQÉ`̀bC’Gh  øjódGƒdG  á≤aôH
 É kÄ«∏e  »`̀Jó`̀dGh  ™e  ÖjQóàdG  ¿É`̀c{  :¬«a  âÑàc
 ¢†¡fG{  :áØ«°†e  ,z∂ë°†dGh  ÖëdGh  ábÉ£dÉH
 ∫õæªdG »a ∂HQÉbCGh ∂jódGh ™e ¿ôªJh ∑ôëJh
 AÉ≤ÑdG  ≈∏Y º¡JóYÉ°ùªd  »ë°üdG  ôéëdG ∫ÓN

 .zº¡àYÉæe õjõ©àdh ø«£°ûf
 …ó`̀ë`̀à`̀dG â`̀∏`̀Ñ`̀b ó`̀≤`̀ d{ :»``̀Ñ``̀gh â`̀©`̀HÉ`̀Jh
 »æ«©HÉàeh »æ«Ñëe ..ø°ùdG QÉÑc ™e ÖjQóàdÉH
 π©a  É°†jCG  ºμ«∏Y  Öéjh  »eCG  ™e  âHQóJ  ó≤d
 ºμjódGh  ™e  ÖjQóà∏d  É©«ªL  ºμë°TQCG  !∂`̀dP

.z∫õæªdG »a

 äÉaô°ûdG øe º¡dÉªYCG ≥«∏©J ≈dEG ¿hCÉé∏j ¿hQƒéëªdG ø«dôH ƒeÉ°SQ

 ádÉÑb  Üô°†j  …ƒ`̀b  ∫Gõ`̀ dR
 ’h ..¿É`̀ HÉ`̀ «`̀ dG  π`̀MGƒ`̀°`̀S
»`̀eÉ`̀fƒ`̀°`̀ù`̀J ø``̀e ô`̀ jò`̀ ë`̀ J
 »bô°ûdG  πMÉ°ùdG  ádÉÑb  äÉLQO  6^4  I qƒ≤H  ∫GõdR  Üô°V
 ó°UôªdG  ≥``̀ ah ,ø`̀ «`̀ æ`̀ K’G  ¢``ù``eCG  ô`̀μ`̀Ñ`̀e  â``̀bh »``a  ¿É`̀HÉ`̀«`̀∏`̀d
 ∫ƒ°üM  øe  ôjòëJ  Qó°üj  ºd  øμd  ,»μjôeC’G  »Lƒdƒ«édG

.»eÉfƒ°ùJ
 41^7 ≥ªY ≈∏Y ∫GõdõdG õcôe »μjôeC’G ó°UôªdG OóMh
 50  ø`̀e  π``bCG  ó©H  ≈∏Yh  ,…OÉ`̀¡`̀dG  §«ëªdG  âëJ  Gôàeƒ∏«c
 ¬©bƒe ≈∏Y ôcP Ée ≥ah ,»ZÉ«e º«∏bEG πMGƒ°S øe Gôàeƒ∏«c
 ¬fCÉH  ÉjÉë°V  hCG  ôFÉ°ùN  ´ƒ`̀bh  ô£N  ÉØæ°üe  ,»fhôàμdE’G

 .¢†Øîæe
 ∫GõdõdG Iƒb äQ qó≤a á«fÉHÉ«dG ájƒédG OÉ°UQC’G ádÉch ÉeCG
 ,Gôàeƒ∏«c 50 ≥ªY ≈∏Y Üô°V ¬fCG ≈dEG Iô«°ûe ,äÉLQO 6^1Ü
 Qhó°U ΩóY ≈dEG É°†jCG á«fÉHÉ«dG hOƒ«c AÉÑfCG ádÉch âàØd Éª«a
 …òdG  ∫GõdõdG  ôKG  »eÉfƒ°ùJ  äÉLƒe  πμ°ûJ  øe  äGôjòëJ

 .ÉMÉÑ°U 5:30 áYÉ°ùdG ó«©H Üô°V
 ÇOÉ¡dG  §«ëªdG  »a  zQÉ`̀æ`̀dG  ΩGõ``M{  ≈∏Y  ¿ÉHÉ«dG  ™≤Jh
 á«fÉcôÑdG  äÉWÉ°ûædGh  ∫R’õdG  øe  ójó©dG  π«é°ùJ  ºJ  å«M

 .ºdÉ©dG »a

.øjôëÑdG áWô°T ïjQÉJ øe äÉ«°üî°T |

 z»`̀Ñ`̀ª`̀∏`̀dG{ ΩÓ````̀aCG á`̀ª`̀Lô`̀J
 ô`̀«`̀ã`̀J ≈``ë``°``ü``Ø``dG ≈``````dEG
á`̀ jô`̀ î`̀ °`̀ ù`̀ dG ø```̀ e á```̀Lƒ```̀e
 É¡«©HÉàe  ø«H  ájôî°ùdG  øe  áLƒe  »a  ,z¢ùμ«∏Øàf{  á°üæe  âÑÑ°ùJ

 ΩÓaC’G  øe  OóY  áªLôàH  É¡eÉ«b  ó©H  ,»YÉªàL’G  π°UGƒàdG  ™bGƒe  ≈∏Y

 z»Ñª∏dG{  á«°üî°T  ΩÓaCG  ÉgRôHCG  ,≈ë°üØdG  á«Hô©dG  á¨∏dG  ≈dG  ájô°üªdG

 áÑjôZ  áæμ∏H  z»Ñª∏dG{  á«°üî°T  çóëàJh  .ó©°S  óªëe  …ô°üªdG  ¿ÉæØ∏d

 ,ájôî°ù∏d GQÉãe ≈ë°üØdG ≈dG É¡àªLôJ π©L Ée º∏«ØdG »a áë°VGh ô«Zh

 íÑ°üj  ≈ë°üØdG  á¨∏dÉH  É¡àªLôJ  óæY  ájQGƒëdG  πªédG  ¢†©H  ¿CG  Éªc

 ógÉ°ûªdG  ø«H  øe  ó©jh  .»Hô©dG  ógÉ°ûª∏d  É keÉªJ  í°VGh  ô«Z  ≈æ©ªdG

 ócCÉààd  ∂d  πÑWCG  ΩCG  ∂d  Oô`̀ZRCG  πg{  :»g  ájôî°S  äQÉ`̀KCG  »àdG  áªLôàªdG

 πg{  ,z∂ØfCG  »a  äÉëàa  3  ∂d  ™æ°UCG  ¿CG  º°ùbCG{h  ,zºàgC’G  º«gGôHEG  »æfCG

 ºàîdG{h ,zIôéæ£dGh AÉ£¨dG ø«H ™ªédG ójôf{h zΩƒMôªdG É¡jCG »æª¡ØJ

.z!É≤M êQódG »a

 á`eÉ`ª`≤`dG á`é`dÉ`©`ª`d á`æ`«`cÉ`e
É°ùªædG »a Éæ`°ùe GOô`°û`e Ωô`Ø`J

 ¥hóæ°U ≠jôØJ AÉæKCG  »a ø«æK’G ¢ùeCG  É°ùªædG »a ¬ØàM Oô°ûe »≤d
 .á≤HÉ°ùdG á∏«∏dG ¬«a ΩÉf ¬fCG hóÑj …òdG áeÉª≤dG

 (ÉeÉY 71) Oô°ûªdG ßë∏j ºd áeÉª≤dG ≠jôØJ πeÉY ¿EG áWô°ûdG âdÉbh
 ™bƒe »a §¨°†dG áHôY »a ¥hóæ°üdG ≠jôØJ óæY á«bQƒdG äÉØ∏îªdG ø«H
 áeÉª≤dG §¨°†j CGóH ÉeóæY áNô°U πeÉ©dG ™ª°Sh .êQƒHõdÉ°S øe Üô≤dÉH

 .πLôdG PÉ≤fEG ø°ùàj ºd øμdh áWô°ûdG ≈Yóà°SG ºK

 ≥`̀ Kƒ`̀ j ƒ``̀jó``̀«``̀a ..∫ƒ```̀é```̀à```̀dG ô``̀¶``̀M ™```̀e
 É`̀«`̀≤`̀jô`̀aEG Üƒ`̀ æ`̀é`̀ H z≥`̀ jQÉ`̀ £`̀ Ñ`̀ dG Iô``eÉ``¨``e{

 ™£≤e  Gô«eÉμdG  á°SóY  â£≤àdG
 ≥jô£ÑdG  Qƒ«W  ô¡¶j  ,ÉØjôW  ƒjó«a
 ¢VhôØªdG ∫ƒéàdG ô¶M π¨à°ùJ »gh
 ,óéà°ùªdG  É`̀fhQƒ`̀c  ¢Shô«a  ÖÑ°ùH
 ió`̀MEG  ´QGƒ`̀°`̀T  »`̀a  ájôëH  ∫ƒéààd

 .É«≤jôaEG ÜƒæéH ¿óªdG
 …òdG  ,ƒjó«ØdG  ™£≤e  »a  ô¡¶jh
 ,ô«∏°S  ÓjÉμ«e  ≈YóJ  Ió«°S  ¬à£≤àdG

 ÖfÉL ≈`̀∏`̀Y ¿É`̀Ø`̀≤`̀j  É`̀ª`̀gh ¿É`̀≤`̀jô`̀£`̀H
 QÉ¶àfG »a ,¿hÉJ Ö«c áæjóªH ≥jô£dG
 ´QÉ°T øe ÉeOÉb ,∫ƒ°Uƒ∏d zÉª¡≤jó°U{
 ≈àM  ≥jô£ÑdG  π°Uh  ¿CG  Éeh  .»Ø∏N
 ,É©e  ´QÉ°ûdG  GhôÑYh  º¡àKÓK  ≥∏£fG
 øjô«ãμdG  ÜÉ``̀é``̀YEG  QÉ```̀ KCG  ó¡°ûe  »``a
 .»YÉªàL’G  π°UGƒàdG  πFÉ°Sh  ≈∏Y
 …Qƒà°S{  á`̀dÉ`̀cƒ`̀d  ô«∏°S  â`̀ë`̀°`̀VhCGh

 á£«ëªdG  á≤£æªdG  ¿É`̀μ`̀°`̀S  ¿CG  ,zπ``̀ a
 ¢û«©J å«M ,RQódƒH ÅWÉ°T á«ªëª`H
 É¡àjDhQ  ≈∏Y  GhOÉàYG  ,≥jô£ÑdG  Qƒ«W
 IOÉY âfÉc É¡æμd ,´QGƒ°ûdG »a ∑ôëàJ
 ’EG  ,QhôªdG  ácôM  á∏bô©H  ÖÑ°ùàJ  Ée
 ô¶M  πX  »a  ∞∏àNG  ¿B’G  ™°VƒdG  ¿CG
 »°ûØJ  á¡LGƒªd  ¢VhôØªdG  ∫ƒéàdG

.ÉfhQƒc

 OƒLh ≈dEG IóëàªdG äÉj’ƒdGh Éμ«é∏H øe AÉª∏Y π°UƒJ
 ™°VƒH  óYÉ°ùJ  ó`̀b  ,É`̀eÓ`̀dG  ¿Gƒ`̀«`̀M  ΩO  »`̀a  IOÉ°†e  ΩÉ°ùLCG
 ¬fCG  AÉª∏©dG  í°VhCGh .óéà°ùªdG  ÉfhQƒc ¢Shô«a »°ûØàd  óM
 ΩO  ≈∏Y  ÉfhQƒc  ¢Shô«a  ìÉ≤d  »a  ∫É`̀eB’G  ∞bƒàJ  ¿CG  øμªj
 ¬∏NGO  IOƒLƒªdG  IOÉ°†ªdG  ΩÉ°ùLC’G  ¿CG  ±É°ûàcG  ó©H  ÉeÓdG
 ΩÉ°ùLC’G  âàÑKCGh  .¢Shô«ØdG  ó««ëJ  »a  óYÉ°ùJ  ¿CG  øμªj

 ¢Shô«a äÉ°SGQO »a ≈dhC’G Iôª∏d âeóîà°SG »àdG ,IOÉ°†ªdG
 øe  á©°SGh  áYƒªée  ΩhÉ≤J  É¡fCG  ,ájô°ûÑdG  áYÉæªdG  ¢ü≤f
 á«°ùØæàdG  §°ShC’G ¥ô°ûdG áeRÓàe ∂dP »a ÉªH ,äÉ°Shô«ØdG
 Öàch ,(¢SQÉ°S) IOÉëdG »°ùØæàdG RÉ¡édG áeRÓàeh (¢Sô«e)
 í«àj  Éªe  ,ô«¨°üdG  É¡ªéëH  á£ÑJôe  É¡à«dÉ©a  ¿CG  ¿ƒãMÉÑdG

.á«dÉ©a ôãcCG πμ°ûH ájô¡éªdG äÉ°Shô«ØdG ±Gó¡à°SG É¡d

áØ«∏ÿG á∏ØW tea.kh@aakgroup.net

§£N

 iƒà°ùªdG  ≈∏Y  É`̀fhQƒ`̀c  á¡LGƒe  §£N  ¿EG
 »bÉÑà°SG  πμ°ûH  -¬`̀∏`̀ dG  ó`̀ª`̀ë`̀H-  â`̀ª`̀J  »ë°üdG
 äòîJG  »àdG  ∫hó``̀dG  áeó≤e  »`̀a  øjôëÑdG  π©L
 ¢VôªdG  Gò``̀g  á`̀¡`̀LGƒ`̀ª`̀d  áÑ°SÉæªdG  äGAGô`````̀LE’G
 á«bÉÑà°S’G  äÉ°UƒëØdG  AGô```̀LEGh  ¬Jô°UÉëeh
 ≈∏Y  ®ÉØë∏d  á`̀jRGô`̀à`̀M’G  äGAGô````̀LE’G  PÉ`̀î`̀JGh
 kGQÉ`̀Ñ`̀ch  kGQÉ`̀¨`̀°`̀U  ø«ª«≤ªdGh  ø«æWGƒªdG  áë°U

.¢VôªdG Gòg »°ûØJ ¿hO ádƒ∏«ëdGh
 ºà«°S  »àdG  øcÉeCÓd  §£îdG  ™°Vh  ºJ  ó`̀bh
 ∑Éæg ¿ƒμJ ób »àdG øcÉeC’Gh É¡«a ≈°VôªdG ∫õY
 ¿hÉ©J  º`̀J  ó`̀bh  ,OGó```̀YC’G  äOGR  ƒ`̀d  É¡«dEG  á`̀LÉ`̀M
 ,´ƒ°VƒªdG  Gò`̀g  »`̀a  áeƒμëdG  ™`̀e  ø«æWGƒªdG

.¬ªjó≤J ¿ƒ©«£à°ùj Ée πμH ™«ªédG ºgÉ°Sh
 áeó≤e »``̀a  ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  π`̀©`̀L ™`̀ °`̀Vƒ`̀ dG  Gò```g
 πμH  É¡JòØfh  §£îdG  â©°Vh  »`̀à`̀dG  ±ƒØ°üdG
 Ωƒ≤Jh  á«ë°üdG  É¡££N  ™LGôJ  â`̀dGRÉ`̀eh  ,á`̀bO
 ≈∏Y QÉ°üàf’G ™«£à°ùJ ≈àM É¡∏jó©Jh É¡ªjƒ≤àH

.¬∏dG ¿PEÉH ¢VôªdG Gòg
 ≈∏Y  √QÉ```̀KBG  ∑ô`̀à`̀j  º`̀d  É`̀fhQƒ`̀c  ¿CG  á∏μ°ûªdG
 ÖfÉédG ≈∏Y √QÉKBG  ∑ôJ πH §≤a »ë°üdG ∫ÉéªdG
 ≈∏Y  Iô«ãc  Qƒ`̀eCG  âØbƒJ  PEG  ,É°†jCG  …OÉ°üàb’G
 øë°ûdG  ∞bƒJh  ¿Gô«£dG  ∞bƒJ  ,ºdÉ©dG  iƒà°ùe
 ÖÑ°ùH  πª©dG  øY  äÉcô°ûdG  iôÑc  ≈àM  âØbƒJh
 §£N OƒLh øe óH ’ ¿Éc ∂dòd ,ójóédG ™°VƒdG
 ßØëJh  ójóédG  ™°VƒdG  Gò`̀g  ¬LGƒJ  ájOÉ°üàbG
 ∂dòd ..™«ªédG ¿hÉ©àH ¬fRGƒJ øjôëÑdG OÉ°üàb’
 øH  áØ«∏N  ô`̀«`̀eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  ¬`̀Lh
 ™°Vhh OGóYEG ≈dEG AGQRƒdG ¢ù«FQ áØ«∏N ∫BG ¿Éª∏°S
 äÉ«YGóà∏d  …ó°üàdG  »a  º¡°ùJ  á«∏Ñ≤à°ùe  §£N
 πeCÉf  Ée  ƒ`̀gh  ,ÇQÉ`̀W  …CGh  ájOÉ°üàb’G  QÉ``̀KB’Gh

.¬∏dG ¿PEÉH ÉÑjôb ¬≤≤ëJ

 ¿Gƒ`̀ «`̀ M  ΩO  »``̀a  ¢`̀ü`̀FÉ`̀°`̀ü`̀N  ±É`̀ °`̀ û`̀ à`̀ cG
π`̀JÉ`̀≤`̀dG ¢`̀ Shô`̀ «`̀ Ø`̀ dG í`̀aÉ`̀μ`̀ J zÉ``̀ eÓ``̀ dG{



بيانات الخبر
اليوم

التاريخ
الخبر

جهة النشر
الصفحة

العدد
الرابط اإللكتروني

03حمليات www.alayam.com

الثالثاء 28 �شعبان  1441ـ العدد 11336 

Tuesday 21st April 2020 - No. 11336

موؤكًدا اأن روؤى امللك وتطلعاته اأ�سا�ُس كل النجاحات الوطنية.. ويل العهد: 

لن ندخر جهًدا يف �سبيل الت�سدي للجائحة وحماية �سحة اجلميع

اآل  الأمري �شلمان بن حمد  امللكي  ال�شمو  اأكد �شاحب 

خليفة ويل العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئي�س 

به  يقوم  مبا  تفخر  البحرين  مملكة  اأن  الوزراء  جمل�س 

فريق البحرين من جهوٍد متوا�شلة غايتها دوًما م�شلحة 

معاين  اأروع  جم�شدين  الأ�شعدة،  خمتلف  على  الوطن 

كورونا  فريو�س  مواجهة  �شاحة  يف  الإن�شانية  القيم 

ر�شموه  وما  وتعاونهم  تكاتفهم  عرب   )19-COVID(

بعطائهم من �شور التالحم املجتمعي -كٌل من موقعه- 

وكل  الوطن  �شالمة  حفظ  اأجل  من  التحديات  لتجاوز 

من يحت�شنهم من مواطنني ومقيمني، منوًها �شموه باأن 

امللكية  والتطلعات  الروؤى  اأ�شا�شها  الوطن  كل جناحات 

ال�شامية حل�شرة �شاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�شى اآل 

خليفة عاهل البالد املفدى.

وقال �شموه اإن البحرين ت�شهد اليوم �شوًرا نبيلة من 

حب الوطن عرب ما يقوم به اأبناوؤها العاملون يف القطاع 

ال�شحي من جهوٍد كبرية على مدار ال�شاعة، وهي جهود 

اأبناء  عزمية  بكل  فيها  يدعمهم  اجلميع،  قبل  من  مقدرة 

فريق  بروح  واملجالت  القطاعات  خمتلف  من  البحرين 

البحرين الواحد كما عهدناهم دوًما.

من  عدد  يرافقه  اأم�س  �شموه  زيارة  لدى  ذلك  جاء 

امليدانية  املركزة  العناية  وحدة  اإىل  امل�شوؤولني  كبار 

والكائنة يف امل�شت�شفى الع�شكري، ومركز اإبراهيم خليل 

كانو ال�شحي مبنطقة ال�شلمانية وهو اأحد مراكز العزل 

العامة  ال�شحة  وخمترب  كورونا،  لفريو�س  والعالج 

بوزارة ال�شحة، حيث اطماأن �شموه على �شري العمليات 

التي مت اتخاذها للحد من انت�شار فريو�س كورونا، م�شيًدا 

التحدي  هذا  مواجهة  الطبية يف  الكوادر  بجهود  �شموه 

على  من خالله  برهنوا  الذي  الدوؤوب  املخل�س  وعملهم 

مدى تفانيهم وعطائهم امل�شتمر من اأجل هذا الوطن.

واأ�شار �شموه اإىل اأن مملكة البحرين كانت ول تزال 

كل  وت�شخري  واملبادرات،  الربامج  و�شع  يف  �شباقة 

التحديات،  خمتلف  مع  التعاطي  يف  الالزمة  اإمكاناتها 

باتخاذ كل ما من �شاأنه اأن يعود بالنفع واخلري ل�شالح 

املواطن، لفًتا �شموه يف هذا ال�شدد اإىل ما قامت به اململكة 

ال�شتيعابية،  طاقتها  مل�شاعفة  كبرية  ا�شتعدادات  من 

املعايري  اأعلى  وفق  الطبية  امل�شتلزمات  كل  وتوفري 

ال�شحية  خدماتها  جودة  جانب  اإىل  عالية،  وبكفاءة 

اململكة  جعل  يف  اأ�شهم  ما  واملقيمني،  للمواطنني  املقدمة 

و�شالمة  �شحة  تعزيز  يف  به  يحتذى  متميًزا  اأمنوذجا 

تقدمي  عن  تتوانى  لن  اململكة  اأن  �شموه  موؤكًدا  اجلميع، 

ما يلزم من رعاية �شحية للمواطنني واملقيمني كافة يف 

�شبيل احلفاظ على �شحتهم و�شالمتهم، واأنها لن تدخر 

اجلائحة وحماية �شحة  لهذه  الت�شدي  �شبيل  جهًدا يف 

و�شالمة اجلميع.

البلديات  و�شوؤون  الأ�شغال  وزير  اأكد 

بن  ع�شام  املهند�س  العمراين  والتخطيط 

م�شروع  من   %70 اإجناز  خلف  عبداهلل 

وذلك  الكربى؛  املحرق  حديقة  تطوير 

من  الثاين  الن�شف  يف  لفتتاحها  متهيدا 

العام اجلاري.

احلديقة  اأن  خلف  الوزير  وبني 

�شت�شيف معلما جديدا ملحافظة املحرق من 

بالقرب  لوقوعها  احليوي  موقعها  خالل 

م�شاحة  على  الدويل  البحرين  مطار  من 

مرًتا   90،692 حوايل  بلغت  اإجمالية 

مربًعا، بكلفة اإن�شائية بلغت 2،64 مليون 

دينار.  واأ�شار الوزير خلف اإىل اأن م�شروع 

تطوير حديقة املحرق الكربى، والتي تعد 

اأحد امل�شروعات الرئي�شية بالن�شبة لوزارة 

�شوؤون البلديات، يتم تنفيذها بتوجيه من 

ال�شمو  �شاحب  برئا�شة  املوقرة  احلكومة 

خليفة  اآل  �شلمان  بن  خليفة  المري  امللكي 

رئي�س الوزراء، ومتابعة واهتمام �شاحب 

اآل  حمد  بن  �شلمان  الأمري  امللكي  ال�شمو 

خليفة ويل العهد نائب القائد الأعلى النائب 

الأول لرئي�س جمل�س الوزراء، وبالتن�شيق 

مع جمل�س بلدي املحرق.

واأو�شح الوزير اأنه مت ت�شميم احلديقة 

الفئات  خمتلف  احتياجات  مع  لتتنا�شب 

العمرية، فامل�شروع يت�شمن منطقة األعاب 

مظللة لفئة الطفال حتوي انواًعا خمتلفة 

من اللعاب التي مت توزيعها وفقا ل�شروط 

خا�شة  األعاب  توفري  �شيتم  كما  ال�شالمة، 

وتبلغ  اخلا�شة،  الحتياجات  ذوي  بفئة 

مربًعا،  مرًتا   1،987 حوايل  م�شاحتها 

على  على مم�شى ميتد  احلديقة  وحتتوي 

طول احلديقة، يف منوذج فريد يربط بني 

خمتلف مكونات احلديقة.

خلف: افتتاح حديقة املحرق

 الكربى خالل الن�سف الثاين من 2020

الزياين يبحث التعاون

 مع وزير اخلارجية ال�سعودي

اأم�س  الزياين  را�شد  بن  عبداللطيف  اخلارجية  وزير  اأجرى 

بن  فرحان  بن  في�شل  الأمري  ال�شمو  �شاحب  مع  هاتفًيا  ات�شالً 

عبداهلل اآل �شعود وزير اخلارجية يف اململكة العربية ال�شعودية 

ال�شقيقة. 

ملواجهة  امل�شرتك  التعاون  بحث  الت�شال  خالل  وجرى 

وامل�شائل  املنطقة،  دول  يف  كورونا  فريو�س  انت�شار  تداعيات 

املتعلقة مب�شرية العمل اخلليجي امل�شرتك.

وزير اخلارجية يبحث التن�سيق 

امل�سرتك مع نظريه الكويتي

اأجرى وزير اخلارجية عبداللطيف بن را�شد 

الدكتور  ال�شيخ  مع  هاتفيا  ات�شال  اأم�س  الزياين 

ال�شباح وزير اخلارجية يف  اأحمد نا�شر املحمد 

دولة الكويت ال�شقيقة. جرى خالل الت�شال بحث 

التعاون والتن�شيق امل�شرتك بني البلدين ملواجهة 

تداعيات انت�شار فريو�س كورونا يف دول املنطقة، 

وال�شوؤون املتعلقة بالعمل اخلليجي امل�شرتك.

يف ات�سال هاتفي مع وزير �سوؤون ال�سرق الأو�سط يف اململكة املتحدة.. فواز بن حممد: 

زيادة التعاون لإجالء الرعايا الربيطانيني عرب مطار البحرين
تلقى �شفري مملكة البحرين لدى 

اململكة املتحدة ال�شيخ فواز بن حممد 

الوزير  من  هاتفياً  ات�شالً  اآل خليفة 

الدولة  وزير   James Cleverly
و�شمال  الأو�شط  ال�شرق  ل�شوؤون 

اململكة  خارجية  بوزارة  اأفريقيا 

 20 املوافق  الثنني  اأم�س  املتحدة 

الوزير  تقدم  حيث   ،2020 اأبريل 

وحكومة  لقيادة  التحيات  بخال�س 

مملكة البحرين.

 Cleverly الوزير  واأعرب 

مملكة  حلكومة  اجلزيل  ال�شكر  عن 

البحرين لدورها الرائد يف م�شاعدة 

لإمتام  الربيطانية  احلكومة 

مناطق  اإجالء رعاياها من  اإجراءات 

اآ�شيا وبخا�شة من جمهورية  و�شط 

فتح  عرب  املتحدة  اململكة  اإىل  الهند 

البحرين  ومطار  اجلوي  املجال 

اجلوية  اخلطوط  لطائرات  الدويل 

كرتانزيت،  وطاقمهم  الربيطانية 

عملية  من  �شهل  الذي  الأمر  وهو 

اإعادة ما يقارب الألف من املواطنني 

باخلارج،  العالقني  الربيطانيني 

»يف  باأنه  الوزير  اأ�شاف  حيث 

تظهر  ال�شعبة  الظروف  هذه  مثل 

التاريخية  ال�شداقة  عالقات  جلًيّا 

ال�شديقني  البلدين  بني  والعميقة 

والتي نعتز بها«.

امتنانه  عن  الوزير  عرّب  كما 

الأطباء  به  يقوم  الذي  للعمل 

القطاع  يف  العاملون  البحرينيون 

يف  املتحدة  باململكة  ال�شحي 

فاق  والذين  امل�شت�شفيات  خمتلف 

عددهم الع�شرين طبيب متخ�ش�س، 

مكافحة  يف  الكبرية  وم�شاهمتهم 

انت�شار جائحة فريو�س الكورونا من 

اخلطوط  يف  الدوؤوب  عملهم  خالل 

الأمامية وعلى مدار ال�شاعة ملتابعة 

الطبية  الرعاية  وتقدمي  املر�شى 

الالزمة لهم. 

متنيات  ال�شفري  نقل  وبدوره 

و�شعادة  البحرين  مملكة  حكومة 

را�شد  بن  عبداللطيف  الدكتور 

خا�شة،  اخلارجية  وزير  الزياين 

اإىل دولة بوري�س جون�شون رئي�س 

بال�شفاء  املتحدة  اململكة  وزراء 

عوار�س  من  تعافيه  بعد  العاجل 

دوام  له  متمنًيا  كورونا،  فريو�س 

ال�شفري  واأكد  والعافية.   ال�شحة 

على ا�شتعداد مملكة البحرين الدائم 

لتقدمي الدعم الالزم للدول ال�شديقة 

حيث  املتحدة،  اململكة  وبخا�شة 

يف  القائم  التعاون  زيادة  عر�س 

الربيطانيني  الرعايا  اإجالء  عملية 

الدويل.  البحرين  مطار  عرب 

وا�شتعر�س ال�شفري جتربة البحرين 

يف  والعامل  املنطقة  يف  الرائدة 

كورونا،  فريو�س  انت�شار  مكافحة 

ال�شحة  منظمة  بها  اأ�شادت  والتي 

وذلك  الدول،  من  والعديد  العاملية 

العالية  ال�شفاء  معدلت  خالل  من 

بف�شل  حققتها  التي  املر�س  من 

العناية الطبية املتفوقة التي تقدمها 

مملكة البحرين للمواطنني واملقيمني 

البحرين  على حد �شواء، وا�شتعداد 

املتقدمة،  جتربتها  الدول  مل�شاركة 

يف  الدول  تكاتف  اأهمية  عن  معرًبا 

وتداعياتها  الدولية  اجلائحة  ظل 

على كافة �شعوب العامل.

عدد  بحَث  الت�شال  خالل  ومت 

من املوا�شيع ذات الهتمام امل�شرتك 

الدفع  ب�شبل  واملتعلقة  البلدين  بني 

جمالت  يف  القائم  التعاون  لتعزيز 

الأهداف  يخدم  مبا  القت�شاد 

تطلعاتهم  ويحقق  املو�شوعة 

التجاري  التبادل  حجم  مب�شاعفة 

ت�شجيع  نحو  وال�شعي  القائم 

امل�شرتك،  وال�شتثمار  ال�شياحة 

جمموعة  اجتماع  لعقد  والت�شاور 

املقبل  البلدين  بني  امل�شرتكة  العمل 

العام  خالل  البحرين  مملكة  يف 

احلايل.

وزير اخلارجية الكويتي

وزير اخلارجية ال�سعوديوزير اخلارجية 

وزير �سوؤون ال�سرق الأو�سط الربيطاين  ال�سيخ فواز بن حممد اآل خليفة



بيانات الخبر
اليوم

التاريخ
الخبر

جهة النشر
الصفحة

العدد
الرابط اإللكتروني

حمليات 06www.alayam.com

الثالثاء 28 �شعبان  1441ـ العدد 11336 

Tuesday 21st April 2020 - No. 11336

خالل لقاٍء افرتا�سٍي ا�ستذكر تراثه يف ذاكرة الوطن

مركز ال�سيخ اإبراهيم ي�ستعر�ض منجزات عي�سى بن را�سد

خليفة  اآل  حممد  بن  اإبراهيم  ال�شيخ  مركز  قال 

القامات  ا�شتذكار  يف  كعادته  اإنه  والبحوث  للثقافة 

اأمناء  جمل�س  التقى  والعربية،  البحرينّية  الثقافية 

املركز اأم�س يف ذكرى الأربعني لرحيل املغفور له باإذن 

اهلل ال�شيخ عي�شى بن را�شد اآل خليفة، ومّت بّث اللقاء يف 

متام ال�شابعة م�شاًء على خمتلف املن�شات الإلكرتونية 

املركز.

ال�شيخة  قالت  احلدث،  لهذا  النقل  م�شتهّل  ويف 

مركز  اأمناء  جمل�س  رئي�شة  خليفة  اآل  حممد  بنت  مي 

رحيل  ذكرى  »يف  خليفة  اآل  بن حممد  اإبراهيم  ال�شيخ 

ال�شيخ عي�شى بن را�شد اآل خليفة رحمه اهلل، ومن مركز 

ا�شت�شافة  بذكريات  نحتفظ  حيث  اإبراهيم،  ال�شيخ 

بكم  جنتمع  الأول،  ال�شعر  مو�شم  يف  الراحل  �شاعرنا 

الوطن،  ذاكرة  يف  الثابت  من  ا  بع�شً لن�شتذكر  ومعكم 

ذاكرة  حفظ  من  ذكرى  املحرق  مدينة  مع  ولن�شتعيد 

الرتاث ال�شعبي يف بالدنا و�شاهم يف الرتقاء بالقطاع 

واأ�شافت  البحرين«،  مملكة  يف  وال�شبابي  الريا�شي 

�شخ�شية  يف  والجتماعية  الإن�شانية  اجلوانب  »تبقى 

منه  �شنع  ما  هي  خليفة  اآل  را�شد  بن  عي�شى  ال�شيخ 

اأيقونة وطنية يف وجدان ال�شعب البحريني«.

و�شلّط اللقاء ال�شوء على حياة املغفور له ال�شيخ 

وثمانني  اثنتني  يخت�شر  فيلم  عرب  را�شد  بن  عي�شى 

الأدبي  والثقايف  الإعالمي  املجال  يف  العطاء  من  �شنًة 

والريا�شي، هو الذي للعدل واحلق مال قلُبه، فكان اأميًنا 

لهذه املبادئ طيلة حياته، والذي �شهد الإعالم ملنجزاته 

وفكره، كما اهتم بالأغنية و�شاغ لها الكلمات العاطفية 

اأعطاها قلبه  التي  الريا�شة  اأن نن�شى  والوطنية، دون 

املحلية،  الغنائية  الق�شيدة  مبدًعا يف  كان  كما  وفكره، 

اإذ  اأيامه،  اآخر  اإىل  البحرينية  التي كانت رافًدا لالأغنية 

يف الثانية والثمانني انطفاأت �شمعة ال�شيخ عي�شى، يوم 

ي�شتمّر مع حمّبيه  ولكّن �شووؤها  مار�س 2020،   12

القدم  كرة  يف  ومنجزاته،  اأغنياته  يف  حا�شًرا  ليبقى 

والريا�شة، يف كل املجال�س وحكايا البحرين اجلميلة، 

ويف مركز ال�شيخ اإبراهيم حيث لذكراه اأقيم هذا اللقاء.

واألقى ح�شن كمال ع�شو جمل�س اأمناء املركز ق�شيدة 

رثاء يف املغفور له ال�شيخ عي�شى بن را�شد. 

ا �شارك  كما اأ�شدر املركز لهذه املنا�شبة كتاًبا خا�شً

ال�شيخ  من  واملقّربني  الأ�شدقاء  من  عدٌد  �شفحاته  يف 

عي�شى، فاحتوى، بالإ�شافة للغالف الذي احتوى ر�شًما 

للفنان اإبراهيم خليفة، مقالً لل�شيخة هيا بنت را�شد اآل 

خليفة، والكاتب قا�شم حداد، وح�شن كمال، وتقي حممد 

املدين،  عبداهلل  والدكتور  ال�شهابي،  وغ�شان  البحارنة، 

وخليل اإبراهيم الذوادي، واإبراهيم بوهندي، والدكتور 

ال�شور  من  عدًدا  الكتاب  �شّم  كما  اخلزاعي.  حممد 

ا مما كتبت ال�شحف بعد رحيل ال�شيخ عي�شى. وبع�شً

خليفة  اآل  حممد  بن  اإبراهيم  ال�شيخ  مركز  وي�شكر 

ذكرى  باإحياء  �شاهم  من  جميع  والبحوث  للثقافة 

املغفور له ال�شيخ عي�شى بن را�شد بن عبداهلل اآل خليفة، 

ي�شدر  قلمه وبحثه كي  �شارك عرب  وبالأخ�س كل من 

فبالإ�شافة  الأربعني،  الكتاب والفيلم يوم ذكرى مرور 

للم�شاركني، اأ�شدقاء املركز، يف م�شمون الكتاب، يخ�س 

الإعالمي نا�شر حممد والإعالمي  املركز بالذكر كل من 

الدكتور يو�شف حممد وتلفزيون البحرين ووكالة اأنباء 

البحرين؛ مل�شاهمتهم الفّعالة يف اإجناح اللقاء.

طالب وزير الأ�سغال بتو�سيح قرار الإعفاء.. بلدي املحرق:

اإعادة النظر يف ر�سوم البنية التحتية على امل�ساجد واملاآمت

خديجة العرادي:

البلدي  املحرق  جمل�س  طالب 

الأ�شغال  لوزير  رفعها  ر�شالة  يف 

والتخطيط  البلديات  و�شوؤون 

ب�شرورة  خلف،  ع�شام  العمراين 

اإعفاء  قرار  تطبيق  اآلية  تو�شيح 

العبادة  ودور  واملاآمت  امل�شاجد 

و�شالت املنا�شبات العامة من ر�شوم 

البنية التحتية.

جل�شته  يف  املجل�س  واأو�شى 

اأم�س  يوم  ُبعد«  »عن  عقدها  التي 

اإجراءات  يف  النظر  باإعادة  الوزارة، 

التحتية  البنية  ر�شوم  احت�شاب 

للم�شاجد ملزيد من الت�شهيل . 

واملاآمت  امل�شاجد  اإعفاء  وحول 

املنا�شبات  و�شالت  العبادة  ودور 

التحتية  البنية  ر�شوم  من  العامة 

الع�شو  اأو�شح  �شنتني،  منذ  واملقر 

لإعفاء  طلًبا  »قدمت  بوهزاع  �شالح 

م�شجد حديقة قاليل من ر�شوم البنية 

ثالث  تتقاذفه  واملو�شوع  التحتية 

واملاء  الكهرباء  هيئة  هي  جهات 

البلديات  و�شوؤون  الأ�شغال  ووزارة 

ووزارة  العمراين  والتخطيط 

نريد  الآن  »نحن  م�شيًفا  املالية«، 

معرفة املعنيني بالأمر حتى ل يتكرر 

ال�شاية  م�شجد  يف  نف�شه  املو�شوع 

واأي حالت جديدة، ل يوجد و�شوح، 

والعملية معقدة ومت�شابكة«.

بلدية  عام  مدير  اأكد  من جانبه، 

يو�شف  اإبراهيم  املهند�س  املحرق 

ر�شمي  رد  اأي  ياأتنا  »اإنه مل  اجلودر 

بعد بهذا ال�شاأن«.

يف �شياق مت�شل، اأو�شى املجل�س 

تو�شية  على  باملوافقة  اأع�شاءه 

لدار  مقر  بخ�شو�س  الفنية  اللجنة 

جلمعية  ومقر  الوالدين  رعاية 

اخلالدية ال�شبابية يف قاليل . 

اللجنة  تو�شية  على  وافق  كما 

اإن�شاء  يف  النظر  باإعادة  الفنية 

حمالت جتارية يف عراد . 

طلب  بخ�شو�س  يتعلق  وفيما 

بتحويل  الدوي  ح�شن  الع�شو 

الكازينو  �شيارات  مواقف  نظام 

هناك  اإن  الدوي  قال  مدفوعة،  اإىل 

املواقف  هذه  ا�شتخدام  ي�شيء  من 

ويرتكها بال�شهور، وعلق املدير العام 

يطبق  كيف  ولكن  جيد  املقرتح  اأن 

حيث  احلالية،  الإمكانات  ظل  يف 

اإلكرتونية.  بوابة  اإىل  الأمر  يحتاج 

اأن  ممكن  بالقول:  الدوي  رّد  فيما 

املدير  علق  وهنا  لال�شتثمار،  ُيطرح 

جدوى  هناك  اأعتقد  ل  قائالً:  العام 

ا اأن اأول �شاعتني جماًنا .  خ�شو�شً

رئي�س  اأو�شى  ال�شاأن،  هذا  ويف 

بتحويل  املرباطي  غازي  املجل�س 

املو�شوع اإىل الوزارة للدرا�شة.

مقرتح  على  املجل�س  ووافق 

للع�شو  والقانونية  املالية  اللجنة 

الأر�س  بفتح حمل يف  العود  فا�شل 

تخدم  �شيارات  ملواقف  املخ�ش�شة 

م�شجد اخليف يف الدير، وهي اأر�س 

تقابل �شريًطا جتارًيا، ويكون ريعها 

للم�شجد . 

بالعمال  يتعلق  وفيما 

�شالح  الع�شو  طالب  امل�شتجدة، 

يف  لالأهايل  جمل�س  باإن�شاء  بوهزاع 

حديقة قاليل اأ�شوة بحديقة الكازينو.

فا�شل    الع�شو  رفع  بدوره، 

ل�شرعة  حل  باإيجاد  تو�شية  العود 

املوؤدي   65 �شارع  على  املركبات 

حوادث  ح�شلت  وقال:  اأمواج،  اإىل 

اأدت اإىل وفيات واإ�شابات، والإزعاج 

والدير  قاليل  لأهايل  حمتمل  غري 

و�شماهيج.

وحيد  الع�شو  اقرتح  فيما 

املناعي و�شع دورية ثابتة خ�شو�شاً 

يف  حتدث  امل�شكلة  هذه  اأوقات  اأن 

طلبه  على  وبناًء  ليالً.  معينة  فرتة 

الإدارة  مبخاطبة  املجل�س  او�شى 

كفيلة  �شبل  لإجاد  للمرور  العامة 

للحد من �شلوكيات بع�س ال�شواق . 

رف�شت حمكمة التمييز طعن موظف اختل�س 

حوايل 500 األف دينار من �شركة تابعة للهيئة 

احلكم  واأقرت  الجتماعية،  للتاأمينات  العامة 

ال�شادر بحقه واأيدت �شجنه 3 �شنوات واإعادة 

املبلغ وبغرامة م�شاوية له. 

العليا  ال�شتئناف  حمكمة  اأن  اإىل  ي�شار 

 2019  /1  /28 يف  اأ�شدرت  الوىل  اجلنائية 

حكًما يف الطعن املقدم يف اإحدى ق�شايا الف�شاد، 

التابعة  ال�شركات  باإحدى  مدير  فيها  املتهم 

لهيئة حكومية، لإ�شراره عمًدا باأموال وم�شالح 

ال�شركة، بتدخله يف مناق�شات وعمليات توريد 

ت�شاميم  واإعداد  وتعاقد  وا�شتئجار  وتركيب 

وذلك  وظيفته،  وباأعمال  عمله  بجهة  متعلقة 

اأ�شرار  اإف�شائه  عن  ف�شالً  لغريه،  ربح  لتحقيق 

عمله،  جهة  اذن  دون  من  الغري  ملنفعة  العمل 

حيث ق�شت املحكمة ح�شورًيا بقبول ال�شتئناف 

احلكم  وتاأييد  برف�شه  املو�شوع  ويف  �شكالً 

املتهم  مبعاقبة  درجة  اأول  حمكمة  عن  ال�شادر 

واإلزامه  �شنوات،  ثالث  ملدة  بال�شجن  الطاعن 

األًفا ومائتني  برّد مبلغ خم�شمائة و�شتة و�شتني 

وخم�شة و�شتني ديناًرا بحرينًيا، وبتغرميه مبلغ 

وخم�شة  ومائتني  األًفا  و�شتني  و�شتة  خم�شمائة 

و�شتني ديناًرا بحرينًيا، واإلزامه باأن يدفع جلهة 

اآلف  خم�شة  مبلغ  املدين  باحلق  املدعية  عمله 

املدين  التعوي�س  �شبيل  على  دنانري  وع�شرة 

املدنية،  الدعوى  مب�شاريف  واإلزامه  املوؤقت، 

ومبلغ ع�شرة دنانري مقابل اأتعاب املحاماة.

»التمييز« ترف�ض طعن مدير �سركة اختل�ض اأكثـر من 500 األف دينار

رئي�س  البوعينني  فهد  �شرح 

حمكمة  باأن  الكلية  بالنيابة  النيابة 

اأم�س املوافق 20  اأ�شدرت  التمييز قد 

حكم  باإقرار  حكمني   2020 اأبريل 

اثنني  متهمني  �شد  ال�شادر  الإعدام 

وذلك ملا اأ�شند اإىل اأحدهما من ارتكاب 

جرمية القتل العمد مع �شبق ال�شرار 

وملا  اآ�شيويون،  �شحيتها  راح  والتي 

كبرية  كميات  جلب  من  لالآخر  اأ�شند 

والجتار  البالد  اإىل  املواد خمدرة  من 

فيها بال�شرتاك مع اآخرين. 

باأن  النيابة  رئي�س  واأو�شح 

كان  القتل  ق�شية  يف  عليه  املحكوم 

م�شروع  اإطار  يف  جرميته  ارتكب  قد 

بالب�شاعة  ات�شف  متكامل  اإجرامي 

لرتكابه  واأعد  له  خطط  والوح�شية، 

على مدى زمني لي�س بالق�شري، حيث 

الآ�شيويني  قتل  فكرة  لديه  اختمرت 

اأموال،  من  معهم  ما  على  وال�شتيالء 

ارتكاب  يف  اأداته  الغر�س  لهذا  واأعد 

امل�شروع  لذلك  وتتفيذاً  اجلرائم،  تلك 

العام  بالطريق  تر�شد  الإجرامي 

وقبل  الليل  من  متاأخرة  �شاعات  يف 

امل�شتهدفني  من  ي�شادفه  ملن  ال�شروق 

مبخططه، وقد متكن بالفعل من تنفيذه 

املجني عليه  ثالث مرات بعدما ر�شد 

�شالة  اأدائه  بعد  بالطريق  ماًرا  الأول 

الفجر يف امل�شجد، ففاجاأه وانهال على 

راأ�شه مبطرقة حديدية عدة مرات اإىل 

اأن لفظ اأنفا�شه، ثم عاد وكرر جرميته 

بقتل املجني عليه الثاين بذات الطريقة 

والأداة.

 كما ك�شفت التحريات وحتقيقات 

املتهم  ارتكاب  عن  العامة  النيابة 

ر�شد  حينما  بالإكراه  �شرقة  جرمية 

بالطريق يف  ثالث  عليه  مرور جمني 

الليل واندفع جتاهه  وقت متاأخر من 

على  ا�شتوىل  ثم  و�شدمه  ب�شيارته 

رئي�س  واأ�شار  اأموال،  من  معه  ما 

�شد  قامت  التي  الأدلة  اأن  النيابة 

يف  متثلت  اعرتافه  بخالف  املتهم 

ارتكاب  يف  امل�شتخدمة  الأداة  �شبط 

ت�شجيل  ووجود  مب�شكنه،  جرائمه 

اأمنية  كامريا  عن  ماأخوذ  م�شور 

اأحد  املتهم  تتبع  ر�شدت  بالطريق 

ومالحقته  القتيلني  عليهما  املجني 

اإياه، وكذا العثور على خاليا ب�شرية 

املجني  اأحد  بنطال  بجيب  للمتهم 

عليهم الدالة على تفتي�شه عقب قتله، 

وتقرير  ال�شهود  �شهادة  عن  ف�شالً 

اأكد حدوث وفاة  الطب ال�شرعي الذي 

املجني عليهما القتيلني نتيجة ال�شرب 

املتكرر واملتتابع على الراأ�س والوجه 

باملطرقة امل�شبوطة مب�شكن املتهم وما 

جنم عن ذلك من اإحداث ك�شور مفتتة 

بعظام اجلمجمة. 

القتل العمد مع �سبق الإ�سرار والتي راح �سحيتها اآ�سيويون

التمييز ت�سدر حكم الإعدام �سد متهمني اثنني

اأ�شاد وزير �شوؤون الإعالم علي الرميحي، 

باجلهود الكبرية التي تبذلها الكوادر الإعالمية 

يف خمتلف املوؤ�ش�شات الوطنية، وما تقدمه من 

�شبيل  يف  الوطنية،  للق�شايا  وحتليل  متابعة 

رفع وعي املجتمع، واإبراز املكت�شبات الوطنية 

الأمة يف خمتلف  امل�شرفة، والدفاع عن ق�شايا 

املحافل.

للكوادر  جاء ذلك يف ر�شالة �شكٍر وتقديٍر 

مبنا�شبة  البحرين،  مملكة  يف  الإعالمية 

الحتفال بيوم الإعالم العربي، والذي ي�شادف 

عام،  كل  من  اأبريل  من  والع�شرين  احلادي 

العرب  الإعالم  وزراء  جمل�س  تبناه  والذي 

عام  والأربعني  ال�شاد�شة  العادية  الدورة  يف 

.2015

مبا  املنا�شبة  هذه  يف  الرميحي  ونوه 

البحرين،  مملكة  يف  الإعالمية  الكوادر  تبذله 

فريو�س  جائحة  تف�شي  ظل  يف  خ�شو�شاً 

كورونا امل�شتجد )كوفيد – 19(، وما تقدمه من 

الأوىل،  ال�شفوف  يف  للعاملني  وم�شاندة  دعم 

اإىل جانب ر�شالتها الإعالمية الوطنية ال�شاعية 

اإىل توعية املجتمع ورفع ثقافته ال�شحية.

تقديره  عن  الإعالم  �شوؤون  وزير  واأعرب 

ال�شحفية  الأ�شرة  به  حتظى  ملا  البالغ 

والإعالمية يف مملكة البحرين للدعم الالحمدود 

من لدن ح�شرة �شاحب اجلاللة امللك حمد بن 

عي�شى اآل خليفة، عاهل البالد املفدى، حفظه اهلل 

ورعاه، والذي يج�شد دائماً بتاأكيد جاللته على 

تذليل  على  واحلر�س  الإعالمي  العمل  اأهمية 

بواجبهم  للقيام  الإعالميني  اأمام  العقبات  كافة 

الوطني على خري وجه.

كما اأكد الوزير الرميحي اأن اختيار وكالت 

اخلام�شة  للدورة  مو�شوًعا  العربية  الأنباء 

لهذه الحتفالية، ياأتي اعرتاًفا وتقديًرا ملا تقوم 

الأخبار  ن�شر  يف  الرائدة  املوؤ�ش�شات  هذه  به 

وحتري الدقة واملو�شوعية، ون�شر الوعي بني 

املواطنني العرب، ما ي�شاهم يف اإتاحة الفر�شة 

الوطن  يف  املختلفة  التطورات  ملواكبة  له 

العربي والعامل.

بامل�شتوى  الإعالم  �شوؤون  وزير  واأ�شاد 

البحريني من  الإعالم  اإليه  الذي و�شل  الرفيع 

اإبراز  يف  �شاهمت  عالية،  واحرتافية  مهنية 

املحافل  للمملكة يف خمتلف  الوجه احل�شاري 

كوادر  من  ميتلكه  مبا  والدولية،  العربية 

وقوانني  ت�شريعات  من  توفر  وما  حمرتفة، 

حرية  تكري�س  ال  فعَّ وب�شكل  �شاهمت  حديثة 

الراأي والكلمة.

 الرميحي: نعتز ونفخر باملواقف

 الوطنية لل�سحافة والإعالم البحريني

وزير الإعالم
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كورونا والعمالة الأجنبية

نتيجة النت�شار فايرو�س كورونا بني العمال االأجانب 

يف م�شاكنهم الرديئة وازدحامهم فيها ميكننا اأن نالحظ اأن 

هناك ت�شخم يف اإعداد العمالة االأجنبية يف البالد يقت�شي 

مراجعة قوانني التاأ�شريات املمنوحة لهم وقوانني اإقامتهم، 

العمالة  �شنوية حلجم  درا�شات  هناك  تكون  اأن  يجب  كما 

التي يتطلبها ال�شوق ووقفها اأو احلد من زيادتها يف حال 

الت�شخم، اإىل جانب جراء تفتي�س دوري ملقار �شكنهم للتاأكد 

اأ�شف  من اال�شرتاطات ال�شحية، ولي�س فقط ملقار عملهم، 

بقدر  العمالة  ل�شكن  م�شددة  �شروط  و�شع  يجب  ذلك  اإىل 

م�شاحته، فال ميكن �شحًيا اأن يكون هناك 4 عمال يف غرفة 

واحدة مثالً، اأو دورة مياه واحدة لع�شرين عامالً!!

وهذا ي�شتوجب على هيئة �شوق العمل اأن تعيد النظر 

الذاتية  والكفالة  املرنة  بالتاأ�شرية  اخلا�شة  القوانني  يف 

وغريها، والتي �شببت ت�شخًما غري مربر للعمالة ولتعلم 

اأن ت�شريعات مل الفلو�س ال تخدم امل�شلحة العامة اأحياًنا، 

جديدة  ت�شريعات  ي�شن  اأن  النواب  جمل�س  على  اأن  كما 

اال�شرتاطات  وفر�س  واأعدادهم،  العمال  مب�شاكن  تتعلق 

ال�شحية الالزمة، دون اأن ينتظر ال�شلطة التنفيذية اأن تفعل 

ذلك الأنه يحق للمجل�س د�شتورًيا تقدمي التعديالت الالزمة 

�شدرت  التي  االأجنبية  العمالة  ب�شاأن  القائمة  للقوانني 

قبل بدء دور االنعقاد احلايل، مبا يتنا�شب مع م�شتجدات 

الظروف احلالية، ودون اأن ينتظر ال�شلطة التنفيذية.

امل�شت�شار القانوين 

 اإبراهيم مبارك الدو�شري

3 �شنوات اأنتظر م�شاعدة املوؤ�ش�شة امللكية للأعمال الإن�شانية
يف بداية ر�شالتي هذه اأتوجه بال�شكر والعرفان اإىل �شمو ال�شيخ نا�شر بن حمد 

اآل خليفة �شيخ ال�شباب وممثل جاللة امللك لالأعمال اخلريية و�شوؤون ال�شباب على 

جميع جهوده املبذولة خلدمة ال�شباب يف البحرين وتقدمي االأعمال اخلريية املختلفة.

اأعمال ومبادرات خدمة  من  �شموه  يبذله  ما  اأعي متاًما  الر�شالة  اأكتب هذه  واأنا 

التي  االإن�شانية  لالأعمال  امللكية  املوؤ�ش�شة  على  اليوم  عتبي  ولكن  الوطن  هذا  الأبناء 

اإال اأن طول فرتة انتظار امل�شاعدة ُتوقعنا يف  ورغم جهودها يف م�شاعدة املحتاجني 

�شيق اأكرب، فمنذ زواج ولدي العام 2017 وتقّدمه ملوؤ�ش�شتكم بطلب م�شاعدة زواج 

اأي م�شاعدة ُتعيننا  اأو  اأي رد  ا مب�شاعدة معي�شية مل نتلَق  اأي�شً اأنا  اإىل جانب طلبي 

على تقلبات الدهر.

واالآن وعلى الرغم من مرور ما يزيد عن ثالث �شنوات من االنتظار واملراجعات ال 

نح�شل �شوى على عبارة واحدة وهي: »اإجراءاتكم �شحيحة وطلبكم مت املوافقة عليه 

ولكن انتظروا.. فدوركم مل يحن«.

�شوؤايل اليوم اإىل متى االنتظار؟؟ وملاذا هذا التاأخري الذي ي�شل اإىل �شنوات؟ اأهكذا 

تكون م�شاعدة املحتاج الذي تقدم بطلب امل�شاعدة حلاجة ملحة ال تقبل االنتظار كل 

تلك املدة التي تزيد من احتياجه.

اأنا وولدي باأم�س احلاجة اليوم اإىل هذه امل�شاعدة التي �شتفرج عنا الكثري، واأعتقد 

اأن �شموكم ال يقبل ملواطن حمتاج اأن ينتظر كل هذه ال�شنوات.

البيانات لدى املحررة.

�شركات الت�شالت وا�شتغلل احلجر املنزيل
على  للح�شول   02-03-2019 تاريخ  يف  تقدمت 

اإحدى  من  �شهًرا   18 ملدة  بعقد  املنزيل  االإنرتنت  خدمة 

خدماتها  بجودة  معروفة  كانت  التي  االت�شاالت  �شركات 

�شركة  عليها  ت�شتحوذ  اأن  قبل  التناف�شية  واأ�شعارها 

ات�شاالت ثانية.. وامل�شيبة اأننا ال زلنا عالقني حتت رحمة 

العقد املوقع قبل اال�شتحواذ.

كمية  يف  ما  �شيًئا  اكت�شفت  اأنني  باخت�شار  م�شكلتي 

البيانات بعد اأن اأغلقت املدار�س واملحالت وتغري اأ�شلوب 

حياة، واأ�شبح اجلميع يتجه لل�شبكة االإلكرتونية للتعليم 

املتطلبات  باأغلب  القيام  ويف  ُبعد  عن  العمل  وموا�شلة 

االإنرتنت،  عرب  اإال  متاحة  غري  اأ�شبحت  التي  اليومية 

وحينها بداأت بتوفري بيانات باقتي عرب ا�شتغالل الفرتة 

املجانية املمتدة من ال�شاعة 12 ليالً اإىل 12 ظهًرا يف تنزيل 

وعمل اأغلب االأمور التي حتتاج لكميات بيانات كثرية اإال 

غري  ق�شرية  زمنية  فرتة  يف  الباقة  بانتهاء  تفاجاأُت  اأين 

معقولة مقارنة با�شتخدامي يف الفرتة املح�شوبة من 12 

ظهًرا اإىل 12 ليالً وحني راجعت خدمات الزبائن مرفًقا لهم 

عدد البيانات وتواريخ اال�شتخدام اعتذرت ال�شركة بحدوث 

خطاأ يف النظام، بحيث ان ا�شتخدامي لكمية البيانات يف 

الفرتة املجانية كانت حم�شوبة مع الباقة طوال االأ�شهر 13 

ال�شابقة، ولهذا ال�شبب كانت البيانات الباقة تنتهي ب�شرعة 

ومل اأالحظ ذلك طوال الفرتة ال�شابقة الأننا منلك هواتفنا 

اخلا�شة وا�شتخدام ال�شبكة املنزلية مقت�شرة على ت�شلية 

االأطفال عرب التابلت واألعاب الفيديو، وقد قررت ال�شركة 

تعوي�شي مببلغ 30 ديناًرا عن الفرتة ال�شابقة اأي مبعدل 

2 دينارين تقريًبا عن 13 االأ�شهر ال�شابقة التي حدث فيها 

 )100GB( اخللل! وقد طالبت بتعوي�شي باإ�شافة بيانات

والتي تعادل 20% من البيانات لباقتي ال�شهرية املعتادة 

احت�شاب  عن  وذلك  القادمة،  �شهًرا   13 ملدة   )665GB(

بياناتي من ال�شاعة 12 اإىل 12 طوال الفرتة ال�شابقة اإال 

اأنهم رف�شوا تعوي�شي واكتفوا باإغالق الق�شية.

من  �شهر  لكل  دينارين  مببلغ  تعوي�شي  يعقل  هل   

 23 املقدرة  ال�شهرية  الفاتورة  اأ�شل  من  ال�شابقة  الفرتة 

ديناًرا !!! مع العلم باأن خدمتي لالإنرتنت املنزيل م�شرتكة 

ي�شتفيد  �شرائح خمتلفة  وت�شمل 3  واأخواتي  اأخواين  مع 

منها 4 عوائل يف اأم�س احلاجة اليوم ملوا�شلة تعليمهم بعد 

توقف املدار�س وموا�شلة اأعمالهم واملتطلبات ال�شرورية 

التي اقت�شرت على االإنرتنت.

البيانات لدى املحررة

مري�ض واأطلب ثمن الدواء

اأكتب ر�شالتي هذه اأنا�شدكم م�شاعدتي يف حمنتي. فاأنا اأعاين 

الال�شق(،  الفقاري  )االلتهاب  مر�س  ُيدعى  مناعي  مر�س  من 

من  ولدي  اليومية،  باأن�شطتي  قيامي  على  يوؤثر  املر�س  وهذا 

التقارير الطبية ما ُيثبت كالمي، االأمر الذي جعلني اأتردد ب�شكل 

كبري على العيادات مب�شت�شفى ال�شلمانية الطبي للعالج.

�شهري، وهو عبارة عن  اإىل عالج  اأنني بحاجة  تبنّي  حيث 

اأدوية تخّف�س من املناعة، وهذا العالج ُمكلف ت�شل تكاليفه اإىل 

600 دينار �شهرًيا، وهو عالج بيولوجي مناعي حتى ال اأ�شاب 

بالعجز.

امل�شكلة باأنني ال اأملك ثمن هذا العالج وراتبي متوا�شع يف 

حال عدم تلقي العالج �شاأ�شاب بالعجز ال حمالة لذلك نا�شدكم 

لكم  �شاكًرا  و�شاأكون  هذه،  م�شاعدتي يف حمنتي  اخلري  اأهل  يا 

طيلة حياتي، وجزاكم اهلل خري اجلزاء.

البيانات لدى املحررة

»اإدارة املرور«.. 

ل ترهقي جيب املواطن!

ومن  اأ�شناف،  القيادة  رخ�شة  اأن  جميًعا  نعلم  كما 

تتم عرب  اأنها  الرخ�س  لهذه  التجديد  انه يف حني  اجلميل 

ال  انه  واالأجمل  وجيد،  �شيء ح�شاري  وهذا  »االونالين«، 

حتت�شب اأي ر�شوم على االأ�شناف االأخرى بالرخ�شة، وما 

هو مطلوب فقط جتديد الرخ�شة، واإىل هنا االأمور جميلة 

جًدا.

ي�شل  اأن  بعد  اأي  العمر  ال�شخ�س يف  تقدم  عند  ولكن 

نظر،  فح�س  اإىل  يخ�شع  اأن  عليه  يتوجب  عاًما،   60 اإىل 

ا وال اعرتا�س عليه للم�شلحة العامه  وهذا �شيء جيد اأي�شً

اأخرى،  �شنوات   5 رخ�شته  وجتدد  اجلميع  و�شالمة 

وحُتت�شب ر�شوٌم اإ�شافية مببلغ 5 دنانري لفح�س النظر.

التي موا�شفاتها  الثقيلة  الرخ�شة  اأن  ت�شاوؤيل  ما يثري 

التجديد،  ناحية  من  اخلا�شة  الرخ�شة  موا�شفات  بنف�س 

املوجودة  االأ�شناف  بعدد  ال�شيء  بع�س  تختلف  ولكن 

اأ�شناف؛  عدة  ولها  واحدة  رخ�شة  تكون  بالرخ�شة حيث 

وما  جرافة  خالطة..  ماء..  تنكر  مقطورة..  »لوري..  منها 

�شابه ذلك«؛ اأي ا�شتعمال خا�س، وكلها يف رخ�شة واحدة.

الرخ�شة  �شاحب  يخ�شع  الرخ�شة  هذه  انتهاء  وعند 

لالطمئنان  جيد  وهذا  اأي�شا  نظر  فح�س  اإىل  التجديد  عند 

على نظره ولكن االختالف هنا هي اأنها حتت�شب فيها ر�شوم 

لكل �شنف على حدة، رغم اأنها رخ�شة واحدة، ويحت�شب 

ر�شوم فح�س نظر لكل �شنف على حدة، على �شبيل املثال 

لثالثة  الرخ�شة  لتجديد  ر�شوم  ندفع  اأ�شناف   3 هناك 

اأ�شناف، 36 ديناًرا بواقع 12 ديناًرا لكل �شنف، وندفع 

اأي�شا 15 ديناًرا لفح�س النظر بواقع 5 دنانري لكل �شنف، 

االأ�شناف،  جلميع  واحدة  مرة  يفح�س  ال�شخ�س  اأن  علًما 

بينما يدفع على كل االأ�شناف املوجودة يف رخ�شته!

اأال وهو  هل هذا معقول؟! وما هو الهدف من الفح�س 

التاأكد من �شحة النظر واإمكانية ال�شياقة لالأ�شناف الثالثة، 

اأم اأن الهدف هنا هو الك�شب وجمع االأموال من املواطنني، 

راحة  اإىل  ال�شعي  اإىل  احلكومة  قبل  من  الدعوات  ظل  يف 

الظروف  االأعباء عليه، وخا�شة يف هذه  املواطن وت�شهيل 

ال�شعبة التي متر بها البلد والعامل؟!

الرخ�س  بباقي  املبلغ  ي�شاوي  ال  املرور  اإدارة  يا  ملاذا 

تخفيًفا على املواطن، بدالً من اإجهاده واإرهاق جيبه؟!

وكلي اأمل ورجاء اأن تاأخذوا االأمر بعني االعتبار، ولكم 

منا جزيل ال�شكر واالمتنان.

البيانات لدى املحررة

»�شتيني« يطلب كمامات وقفازات

واأرجو منكم م�شاعدتي وعدم  لكم ر�شالتي هذه  اأكتب 

م�شاعدتكم  اإىل  احلاجة  باأم�ّس  فاأنا  هذا؛  طلبي  ا�شت�شغار 

بها  اأمر  التي  القا�شية  والظروف  احلال  ل�شيق  الكرمية 

و�شعف حايل.

منكم  اطلب  ال  عاًما،   64 العمر  بي  و�شل  رجل  فاأنا 

�شوى م�شاعدتي يف توفري كمامات طبية وقفازات، وبع�س 

االأدوات ال�شحية؛ وذلك ل�شيق احلال وعجزي عن توفريها 

لتف�شي  ونظًرا  بها؛  اأمر  التي  املعي�شية  الظروف  ب�شبب 

الكورونا، وما قد ي�شببه من تبعات �شحية لرجل  مر�س 

يف مثل عمري ال �شمح اهلل.

ولكم مني جزيل ال�شكر والعرفان.

البيانات لدى املحررة

اأب يعت�شره احلزن ين�شد الإفراج عن ابنه ال�شجني

فيها  األتم�س  ر�شالة  قلمي..  يخطها  اأن  قبل  قلبي  خطها  قد  لكم  اكتبها  التي  هذه  ر�شالتي 

م�شاعدتكم واطمع يف كرمكم بعد اأن اعت�شرين االأمل واحلزن على فقدان ابني وابتعاده عني خا�شة 

وانه يف ريعان �شبابه.

كم يحزنني كثرًيا واأنا اأرى قلبي يتقّطع على فلذة كبدي وهو وراء الق�شبان وحمكوم بـ10 

�شنوات ب�شبب ق�شية جنائية، واأنا اأقف مكتوف االأيدي ال حول يل وال قوة على م�شاعدته.

ابني ال�شجني بعيد عني وعن زوجته وقد خ�شر عمله كموظف يف القطاع اخلا�س وهو ال يزال 

يف مقتبل العمر مما جعلني اأنا�شدكم النظر يف حال ابني واألتم�س منكم م�شاعدتي يف االإفراج عنه 

وا�شتبدال عقوبته؛ نظًرا حلداثة عمره وحال زوجته وحايل معه.

اأرجو من قلوبكم الرحيمة اأن تنظروا اإىل طلبي هذا بعني الراأفة فال تر�شون بالهوان واالأمل 

واحلزن اإىل اأبناء بلدكم وخا�شة ال�شباب منهم، امنحوه فر�شة اأخرى للّم �شمل العائلة والبدء من 

جديد قبل اأن ت�شيع �شنوات عمره خلف الق�شبان.

البيانات لدى املحررة

رّداً على ر�شالة »وزارة الأ�شغال.. وامللعب العامة يف الأحياء ال�شكنية« 

بلدية »اجلنوبية«: �شّكلنا فرق عمل لإدارة امللعب بالتن�شيق مع املجل�ض البلدي

ن�شيد  واأن  التحية،  خال�س  نهديكم  اأن  لنا  يطيب 

واإي�شال  العام،  الراأي  تنوير  يف  االإعالمي  بدوركم 

يف  وامل�شوؤولني  للمعنيني  املواطنني  وهموم  مالحظات 

مملكتنا الغالية.

وتعقيًبا على ال�شكوى الواردة يف �شحيفتكم املوقرة 

االأحياء  العامة يف  واملالعب  االأ�شغال..  )وزارة  بعنوان: 

اأبريل   9 املوافق  اخلمي�س  يوم  واملن�شورة  ال�شكنية( 

2020 يف �شفحة امللتقى رقم )11( العدد )11324(.

العام  بال�شاأن  اهتمامه  على  املقال  كاتب  ن�شكر   

االخت�شا�س،  اأ�شحاب  من  احللول  اإيجاد  على  وحر�شه 

فريق عمل  �شكلت  املنطقة اجلنوبية  بلدية  باأن  ونفيدكم 

الإدارة  ال�شكنية  االأحياء  البلدي واالأهايل يف  املجل�س  مع 

اأوقاًتا خم�ش�شة لفتح  اإن هناك  اإذ  املالعب وا�شتثمارها، 

الظروف  ب�شبب  واأنه  لالإزعاج،  تالفيا  املالعب  واإغالق 

احلدائق  جميع  فاإن  كرونا  فريو�س  النت�شار  الراهنة 

واملالعب مغلقة حالًيا.

واملقيمني  باملواطنني  البلدية  تهيب  اخلتام،  ويف   

لنقل  واالإعالم  العامة  العالقات  مكتب  مراجعة  الكرام، 

ال�شكاوى واملالحظات ليتم التعامل معها على الفور من 

قبل املخت�شني، على بدالة البلدية رقم 17986000، كما 

ميكن االت�شال على اخلط ال�شاخن رقم 80070000.

�شاكرين ومقدرين لكم تعاونكم..

العلقات العامة والإعلم

بلدية املنطقة اجلنوبية

املحكمة طّلقت زوجتي دون ح�شوري وموافقتي

التي  املعاناة  ومدى  م�شكلتي  لكم  اأ�شرد  بدايًة 

وذلك جراء خالفات  �شنوات  ثالث  مدى  على  حلقت 

حدثت بيني وبني زوجتي والتي على اثرها خرجت 

يف  حماوالتي  ورغم  الزوجية،  بيت  من  زوجتي 

ال�شلح واحلوار معها واإزالة اخلالف وطلب عودتها 

والعودة  ال�شلح  رف�شت  اأنها  اإال  الزوجية  بيت  اإىل 

معي.

بيت  من  من خروجها  �شهر  بعد  اأن و�شلني  اإىل 

االأطفال تكون  باأن ح�شانة  الزوجية حكم ل�شاحلها 

لديها وفعالً اأ�شبح اأطفايل يف ح�شانتها ورف�شت اأن 

اأزورهم حلني �شدور حكم حقي بزيارتهم وعلى اثره 

اإىل حني �شدور احلكم  �شهور  اأرهم على مدى 7  مل 

�شاعات   3 ولفرتة  االأ�شبوع  يف  واحد  يوم  بروؤيتهم 

فقط وعرب املركز االجتماعي.

من  احلد  هذا  عند  زوجتي  تقف  مل  بعدها  ومن 

احلرمان فقط بل ادعت باأنها مت�شررة مني دون تقدمي 

ل�شاحلي  احلكم  اأن  وجدت  التي  للمحكمة  دليل  اأي 

لكن االأخرية قامت با�شتئناف احلكم ومت تاأييد احلكم 

احلكم  على  �شهر  م�شي  بعد  لكنها  ل�شاحلي  االأول 

طلقة  تطليقها  ومت  الق�شية  وك�شب  بالتمييز  قامت 

واحدة من دون علمي ورغم اأنها نا�شز.

�شدي  حكم  باإ�شدار  التمييز  حمكمة  قامت  كما 

يق�شي باإلغاء احلكم االأويل وتاأييد التمييز ومت طلقها 

مني من دون علمي من اأول جل�شة ومل اأكن اأعلم اأ�شالً 

باأن لدي جل�شة يف هذا اليوم.

علمي  دون  زوجتي  تطلق  اأن  يجوز  هل 

امل�شوؤولني  من  اأرجو  وموافقتي؟  ح�شوري  ودون 

واملتخ�ش�شني اأن يو�شحوا يل ما حدث، واأن يعيدوا 

واعرتا�شي  مني،  دراية  دون  اأخذ  الذي  حقي  يل 

اليوم لي�س على االأحكام ال�شادرة لكن اعرتا�شي هو 

كيف يكون احلكم ل�شاحلي وفجاأة ينقلب �شدي يف 

حمكمة التمييز بدون اأي اأدلة اأو اأ�شباب تذكر وفوقها 

اأن اأدفع لهم 120 ديناًرا اأتعاب املحاماة.

اأرجو اإن�شايف واإعطائي حقي امل�شلوب دون وجه 

حق ودمتم �شاملني..

 البيانات لدى املحررة
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املاجد ي�ضيد مببادرة �ضمو ال�ضيخ نا�ضر بن حمد »فينا خري«

الباراملبية  للجنة  العام  االمني  اأ�شاد 

»فينا  مبادرة  باأهمية  املاجد،  علي  البحرينية 

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

امللك لالأعمال اخلريية  اآل خليفة ممثل جاللة 

الوطني  االأمن  م�شت�شار  ال�شباب  و�شئون 

والريا�شة،  لل�شباب  االأعلى  املجل�س  رئي�س 

والوطنية  االإن�شانية  اجلهود  دعم  يف 

 .)19- )كوفيد  كورونا  لفريو�س  للت�شدي 

واأ�شار املاجد اإىل مبادرات �شمو ال�شيخ نا�شر 

مبادرة  تعد  اإذ  اال�شعدة،  كافة  على  حمد  بن 

املبادرات  �شمن  من  واحدة  خري«  »فينا 

مع  الوقوف  على  �شموه  حر�س  تعك�س  التي 

للت�شدي  الوطني  للفريق  الكبرية  اجلهود 

لفريو�س كورونا )كوفيد-19(، موؤكدا الدور 

البارز الذي تقوم به املوؤ�ش�شة امللكية لالأعمال 

لتوجيهات  تنفيذا  �شموه؛  بقيادة  االإن�شانية 

عاهل  خليفة  اآل  عي�شى  بن  حمد  امللك  جاللة 

البالد املفدى حفظه اهلل ورعاه.

بن  ال�شيخ حممد  بتوجيهات  املاجد  ونوه 

الباراملبية  اللجنة  رئي�س  خليفة  اآل  دعيج 

البحرينية التي تواكب الظروف الراهنة التي 

متر بها البالد، حيث قامت اللجنة بتنفيذ عدد 

للريا�شيني  اخلا�شة  االر�شادية  الر�شائل  من 

ر�شائل  اإعداد  جانب  اإىل  العزمية،  ذوي  من 

الكبرية  الوطنية  للجهود  حتفيزية  اإعالميه 

عن  امل�شوؤول  الوطني  الفريق  يبذلها  التي 

مكافحة املر�س، ولدعم ال�شفوف االأمامية من 

الر�شائل عن  طاقم طبي، حيث يتم ن�شر هذه 

بالتعاون  التوا�شل االجتماعي  طريق و�شائل 

الن�شطة. احل�شابات  مع 

الباراملبية  للجنة  العام  االمني  واأكد 

اأثبتت  العظيمة  املبادرة  هذه  ان  البحرينية 

ومدى  البحريني  ال�شعب  واأ�شالة  معدن 

االأزمات  خمتلف  يف  التام  ووعيه  تالحمه 

�شبيل  يف  الر�شيدة  قيادته  حول  والتفافه 

جتاوز كافة الظروف.

علي املاجد

القعود ي�ضهد التح�ضريات ويقف على اآخر الرتتيبات

ال����ق����ري����ة ال����رتاث����ي����ة حت���ت�������ض���ن »ب�������روف�������ات« ب����رن����ام����ج ال�������ض���اري���ة

�شهد خليفة بن عبداهلل القعود رئي�س ريا�شات املوروث ال�شعبي جزًءا من التح�شريات االأخرية؛ 

ا�شتعداًدا النطالقة برنامج امل�شابقات ال�شارية، وذلك يف القرية الرتاثية مبنطقة ع�شكر.

ويبث برنامج ال�شارية عرب تلفزيون البحرين من القرية الرتاثية يومًيا خالل �شهر رم�شان 

بال�شراكة  يقام  الذي  الربنامج  ويعد  ال�شعيد،  الفطر  عيد  اأيام  ثالث  حتى  وي�شتمر  املبارك 

بني ريا�شات املوروث ال�شعبي ووزارة �شوؤون االإعالم، بديالً عن مهرجان نا�شر بن حمد 

الرم�شاين ال�شعبي الذي تعذر اإقامته ب�شبب حظر التجمعات العامة؛ نظًرا للظروف ال�شحية 

الراهنة املتعلقة بفريو�س كورونا. 

ال�شارية،  العام على برنامج  القعود الربوفات بح�شور عي�شى املطوع امل�شرف  وتابع 

باملوروث  املخت�س  للربنامج  االأوىل  احللقة  انطالق  قبل  الرتتيبات  اآخر  على  وقف  حيث 

ال�شعبي البحريني.

واأقيمت الربوفات النهائية لربنامج امل�شابقات ال�شارية بح�شور طاقم الربنامج داخل القرية 

الرتاثية اجلديدة التي ت�شم اأ�شهر معامل مملكة البحرين االأثرية والتاريخية.

وياأتي اإقامة برنامج ال�شارية �شمن مبادرات �شمو ال�شيخ نا�شر بن حمد اآل خليفة ممثل جاللة 

لل�شباب  االأعلى  املجل�س  رئي�س  الوطني  االأمن  م�شت�شار  ال�شباب  و�شوؤون  االإن�شانية  لالأعمال  امللك 

البحرين لدى اجليل اجلديد؛  الغني ململكة  االإرث  الوطني ون�شر  الرتاث  الرامية الإحياء  والريا�شة، 

بهدف احلفاظ على العادات والتقاليد االأ�شيلة املعروفة عن املجتمع البحريني.

ويحظى برنامج امل�شابقات ال�شارية برعاية من �شركة البحرين لالت�شاالت ال�شلكية والال�شلكية 

»بتلكو«، حيث قدمت االأخرية دعًما �شخًيا الإقامة هذا الربنامج الهادف.

ويعد برنامج ال�شارية الباحث البحريني حممد جمال، بينما �شيكون الربنامج من تقدمي ح�شن 

التلفزيوين  االإخراج  اأن  كما  هالل«،  »اأم  بـ  ال�شهرية  بخيت  �شلوى  والفنانة  جناحي  ونيلة  حممد 

للمخرجني عبدالعزيز ال�شوملي وعبدالرحمن املناعي، فيما �شيكون عي�شى املطوع م�شرًفا عاًما على 

الربنامج.

تت�ضمن ور�ش عمل تدريبية وبطولة تناف�ضية

»ال�ضباب والريا�ضة« تطلق بطولة »ال�ضطرجن« عن ُبعد

ال�شباب  �شوؤون  وزارة  اأعلنت 

عن  ال�شطرجن  بطولة  اإطالق  والريا�شة 

ُبعد، والتي تاأتي �شمن مبادرات »ال�شباب 

الفعاليات  زيادة  اإىل  الرامية  والريا�شة« 

وحر�شها  ُبعد،  عن  والريا�شية  ال�شبابية 

هذه  حمبي  مبهارات  االرتقاء  على 

التعليمية  البطولة  طرح  عرب  الريا�شية 

والتناف�شية.

ال�شباب  �شوؤون  وزارة  وفتحت 

الراغبني  اأمام  الت�شجيل  باب  والريا�شة 

عن  �شتقام  التي  البطولة  يف  امل�شاركة  يف 

ُبعد، وذلك عرب الت�شجيل من خالل تطبيق 

اخلا�شة  البيانات  وملء   )eShabab(

الزمنية  الفرتة  تنتهي  اأن  على  بامل�شاركة، 

للت�شجيل يف 25 من �شهر اأبريل اجلاري.

لها  ر�شدت  التي  البطولة  وتت�شمن 

جوائز  والريا�شة  ال�شباب  �شوؤون  وزارة 

ور�شة  اإقامة  االأول،  باملركز  للفائز  قيمة 

اآل  اإبراهيم  للمدرب  االأوىل  تدريبية؛ 

من  التا�شعة  ال�شاعة  عند  وذلك  بور�شيد، 

م�شاء يوم االحد املوافق 26 اأبريل اجلاري، 

)االن�شتغرام(،  على  املبا�شر  البث  عرب 

تدريبية  ور�شة  الربنامج  يت�شمن  كما 

عند  وذلك  ال�شليطي،  على  للمدرب  ثانية 

الثالثاء  يوم  م�شاء  من  التا�شعة  ال�شاعة 

املوافق 28 اأبريل اجلاري، عرب بث مبا�شر 

باالإ�شافة   ،)Chess.com( موقع  على 

للمدرب  ثالثة  تدريبية  ور�شة  اإقامة  اىل 

ال�شاعة  عند  وذلك  بور�شيد،  اآل  اإبراهيم 

املوافق  اخلمي�س  يوم  م�شاء  من  التا�شعة 

املبا�شر على  البث  اأبريل اجلاري عرب   30

الور�س  تختتم  اأن  على  )االن�شتغرام(، 

على  للمدرب  الرابعة  بالور�شة  التدريبية 

التا�شعة  ال�شاعة  عند  وذلك  ال�شليطي، 

مايو   3 املوافق  االأحد  يوم  م�شاء  من 

موقع  على  مبا�شر  بث  عرب  اجلاري  املقبل 

البطولة  و�شتنطلق   .)Chess.com(

من  التا�شعة  ال�شاعة  عند  ر�شمية  ب�شورة 

م�شاء يوم اجلمعة املوافق 8 مايو املقبل عرب 

بالتعاون  وذلك   ،)Chess.com( موقع 

والريا�شة  ال�شباب  �شوؤون  وزارة  بني 

قامت  حيث  لل�شطرجن،  البحرين  ونادي 

باتخاذ  والريا�شة  ال�شباب  �شوؤون  وزارة 

جميع الرتتيبات االإدارية والفنية النطالقة 

البطولة واحلر�س على توفري م�شتلزمات 

النجاح لها من كل النواحي.

من  ا  حر�شً ال�شطرجن؛  بطولة  وتاأتي 

على  والريا�شة  ال�شباب  �شوؤون  وزارة 

كبري  قدر  لتحقيق  جديدة  من�شات  توفري 

الريا�شي عرب طرح املزيد من  التفاعل  من 

املبادرات والبطوالت الريا�شية التناف�شية 

فئات  ت�شجيع  على  والعمل  بعد،  عن 

املجتمع كافة؛ من اأجل ممار�شة الريا�شية 

م�شتوياتهم  على  واحلفاظ  لهم،  املف�شلة 

الفنية عرب اال�شتمرار يف الن�شاط الريا�شي 

والتعلمي.  التناف�شي 

االحتاد الدويل للتن�ش يوؤجل بطولة كاأ�ش 

ديفيز الدولية مبطالب من االحتادات االآ�ضيوية

االأيام الريا�شي:

مناف�شات  للتن�س  الدويل  االحتاد  اأجل 

املقرر  من  كان  التي  ديفيز  كاأ�س  بطولة 

اقامتها يف �شهر يونيو برتكمن�شتان، وذلك 

من  جمموعة  بها  تقدمت  التي  املطالب  بعد 

االحتادات اال�شيوية امل�شاركة يف مناف�شات 

البطولة، �شمن املجموعة الرابعة ملناف�شات 

بطولة )ديفيز كب(.

وامل�شرفون،  الدويل  االحتاد  وكان 

البطولة، بعد ان  تاأجيل هذه  اعلن  اخر من 

بطولة  منها  الدولية،  البطوالت  تاأجيل  مت 

الكربى،  االربع  البطوالت  احدى  وميبلدون 

وظل و�شع م�شابقة كاأ�س ديفيز معلقا حتى 

قبل  من  البطولة  لهذه  التاأجيل  اعالن  مت 

االحتاد الدويل للعبة؛ ب�شبب تف�شي فريو�س 

كورونا يف اغلب دول العامل.

وتقام مناف�شات »ديفيز كب« يف ال�شكل 

اجلديد عرب املجموعة الرابعة، والتي يتواجد 

بها منتخبنا البحريني، بعد التعديالت التي 

طراأت على امل�شابقة، حيث مت دمج املجموعة 

منتخبات  وهي  املنتخبات،  من  عدد  و�شمِّ 

واليمن  وعمان  وال�شعودية  واالمارات 

والعراق وايران وتركمن�شتان وبنجالدي�س 

وماينمار  وكازخ�شتان  وجوام  وكمبوديا 

و�شنغافورة ومنغوليا وطاجك�شتان.

احللبة �ضت�ضع ت�ضاميمها جماًنا جلميع املوؤ�ض�ضات يف جميع اأنحاء العامل

ت�ضميم اأول جهاز تنف�ش �ضناعي حملي ال�ضنع بخربات مهند�ضي حلبة البحرين

�شاحب  بقيادة  الوطنية  للجهود  دعًما 

ال�شمو امللكي االأمري �شلمان بن حمد اآل خليفة 

االأول  النائب  االأعلى  القائد  نائب  العهد  ويل 

ملكافحة  الداعمة  الوزراء  جمل�س  لرئي�س 

قام   ،)19-COVID( كورونا  فريو�س 

الدولية، وبالتعاون  البحرين  مهند�شو حلبة 

االجهزة  وق�شم  التنف�شي  العالج  ق�شم  مع 

مبجمع  املركزة  العناية  واأطباء  الطبية 

تنف�س  اأول جهاز  بت�شميم  الطبي،  ال�شلمانية 

امل�شابني  املر�شى  ارتفاع  ظل  يف  �شناعي، 

 .)19-COVID( بفريو�س كورونا

املر�شى  مل�شاعدة  اجلهاز  ت�شميم  ومت 

 ،)19 )كوفيد  كورونا  بفريو�س  امل�شابني 

احلرجة،  احلاالت  ذوي  املر�شى  لي�س  ولكن 

ميدانية  زيارات  بعد  املهمة  هذه  ومتت 

موظفي  قبل  من  ال�شلمانية  مل�شت�شفى  عديدة 

عمل  بدرا�شة  بالعمل  البدء  ومت  احللبة، 

مت  ان  اإىل  اجلهود  وتكثيف  اجلهاز،  طريقة 

احللبة  مهند�شي  بخربات  اجلهاز  ت�شميم 

ال�شلمانية،  مل�شت�شفى  عديدة  زيارات  وبعد 

من  االأول  اجلهاز  من  نوعني  ت�شميم  ومت 

الطعان،  كامل  امليكانيكي  املهند�س  ت�شميم 

التاجر.  االآخر �شممه طارق  واجلهاز 

التنف�س يف م�شت�شفى  ومت اختبار اجهزة 

من  مبا�شر  اإ�شراف  حتت  وذلك  ال�شلمانية، 

فايز رمزي فايز الرئي�س التنفيذي للعمليات 

من  بدعم  وذلك  الدولية،  البحرين  بحلبة 

الرئي�س  خليفة  اآل  عي�شى  بن  �شلمان  ال�شيخ 

وبعد  الدولية،  البحرين  حللبة  التنفيذي 

التنف�س  اأجهزة  اعتماد  مت  مكثفة  اختبارات 

ال�شحة.  وزارة  قبل  من  ال�شناعي 

من  اأقل  يف  االأجهزة  ت�شاميم  جتهيز  مت 

بف�شل  وذلك  املتوا�شل،  العمل  من  اأ�شبوعني 

لالنتهاء  وجهودهم  احللبة  مهند�شي  تفاين 

الق�شرية،  الزمنية  الفرتة  هذه  يف  منه 

تنف�س  جهاز   100 الإنهاء  جاٍر  االآن  والعمل 

�شناعي. 

الت�شاميم  �شتجعل  انها  احللبة  واأعلنت 

يف  ال�شركات  جلميع  وجمانية  متاحة 

الإيجاد  ت�شعى  التي  العامل  انحاء  خمتلف 

العاملي  الدعم  من  وكجزء  مماثلة،  حلول 

التنف�س.  اأجهزة  قدرة  لزيادة 

ومن جانبه، اأكد فايز رمزي فايز الرئي�س 

البحرين  حلبة  يف  للعمليات  التنفيذي 

مير  والعامل  الوقت  هذا  »يف  قائال:  الدولية 

طرق  عن  نبحث  كنا  العاملية،  االأزمة  بهذه 

الدولية  البحرين  حللبة  خاللها  من  ميكن 

تقدمي الدعم ملكافحة فريو�س كورونا )كوفيد 

من  التحدي  هذا  مهند�شونا  واجه  لقد   ،)19

لدعم  خ�شي�شا  تنف�س  جهاز  ت�شميم  خالل 

كورونا،  فريو�س  من  يعانون  الذين  اأولئك 

ومبا اأن هذا دعم عاملي، فاإننا �شعداء باإتاحة 

حول  االأخرى  للموؤ�ش�شات  الت�شميمات  هذه 

الإيجاد حلول مماثلة«.  ت�شعى  التي  العامل 

التطوع  املهمة �شمن جماالت  ومتت هذه 

كورونا  فريو�س  ملكافحة  الوطنية  للحملة 

مبداأ  من  انطالقا  وذلك   ،19-COVID
للتكافل  وتعزيًزا  املجتمعية  امل�شوؤولية 

عدد  وي�شارك  املجتمع،  اأفراد  بني  والتعاون 

احلملة  هذه  �شمن  احللبة  موظفي  من  كبري 

وذلك  العاملي،  الوباء  هذا  ملكافحة  الوطنية 

مملكة  يف  املجتمعية  ال�شراكة  اإطار  يف 

البحرين. 

جهاز التنف�سمن اليمني طارق التاجر وفايز رمزي وكامل الطعان 
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 مجلس الوزراء: خفض مصروفات 
الحكومة 30% وضم »سواق األجرة« لـ»الحزمة المالية«

    دراسة تأجيل تحصيل المستحقات الحكومية المترتبة على المواطنين
ق��رر مجلس الوزراء أم��س، خفض ميزانية 
والجهات  للوزارات  التشغيلية  المصروفات 
الخاضع��ة  وغي��ر  الخاضع��ة  الحكومي��ة 
لألنظم��ة المركزي��ة بنس��بة 30% م��ا لم 
تقت��ض المصلحة العامة غي��ر ذلك. فيما 
أمر صاحب الس��مو الملك��ي األمير خليفة 
بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، بإدراج 
سواق س��يارات األجرة ضمن المستفيدين 
من برام��ج الحزمة المالي��ة واالقتصادية 
دعم��ًا الحتياجاته��م المعيش��ية في ظل 
الظروف االس��تثنائية والتحديات  الناجمة 
عن انتش��ار فايروس كورونا عالميًا. وكلف 
س��موه وزارة المالي��ة واالقتص��اد الوطني 
بالتنسيق مع وزارة المواصالت واالتصاالت 
التخاذ ما يلزم لذلك. جاء ذلك، لدى ترؤس 
صاح��ب الس��مو الملك��ي رئي��س ال��وزراء 
الجلس��ة االعتيادي��ة األس��بوعية لمجلس 
ال��وزراء أم��س، بحض��ور صاح��ب الس��مو 
الملكي األمير س��لمان ب��ن حمد آل خليفة 
ول��ي العهد نائ��ب القائد األعل��ى النائب 
األول لرئي��س مجلس ال��وزراء التي عقدت 
عن بع��د عب��ر تقني��ة االتص��ال المرئي. 
وأدلى األمين العام لمجلس الوزراء د. ياسر 

الناصر عقب الجلسة بالتصريح التالي:
رف��ع مجلس الوزراء أس��مى آي��ات التهاني 
وأصدق التمنيات إلى مقام حضرة صاحب 
الجالل��ة الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة 
عاهل البالد المفدى، وإلى صاحب الس��مو 
الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة 
رئيس الوزراء، وإلى صاحب السمو الملكي 
األمي��ر س��لمان بن حم��د آل خليف��ة ولي 
العهد نائ��ب القائد األعل��ى النائب األول 
لرئي��س مجل��س ال��وزراء بمناس��بة حلول 
ش��هر رمضان المبارك وإلى شعب مملكة 
البحري��ن العزي��ز، داعيًا المول��ى عز وجل 
أن يعي��ده عل��ى جالل��ة العاه��ل المفدى 
وس��مو رئيس الوزراء، وس��مو ولي العهد 
نائب القائد األعل��ى النائب األول لرئيس 
مجل��س ال��وزراء بموف��ور الصح��ة ودوام 
التوفي��ق وعلى مملكة البحرين وش��عبها 
الكريم بالمزيد من التقدم واالزدهار وعلى 
ش��عوب األمة العربية واإلسالمية باألمن 

والخير والسالم.
وكل��ف صاح��ب الس��مو الملك��ي رئي��س 
ال��وزراء، اللجنة الوزارية للش��ؤون المالية 
واالقتصادي��ة والت��وازن المال��ي بالنظ��ر 
ف��ي تأجيل تحصي��ل بعض المس��تحقات 
الحكومية المترتبة على المواطنين، ورفع 
تقرير إلى س��موه بشأن التأثيرات المالية 
المترتب��ة عل��ى ذل��ك واآللية المناس��بة 

للتطبيق.
وأكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، 
أن الحكوم��ة وبتوجيه م��ن حضرة صاحب 
الجالل��ة العاه��ل المف��دى حريص��ة على 
توجيه كاف��ة وزاراتها وأجهزتها إلى تبني 
اإلج��راءات التي تيس��ر األمور المعيش��ية 
للمواطني��ن وتلبي احتياجاته��م الخدمية 
وأن الحكومة مستمرة في العمل على هذا 

المنوال رغم كافة التحديات. 
بع��د ذل��ك نظ��ر المجلس ف��ي المذكرات 
المدرج��ة على ج��دول أعمال��ه وذلك على 

النحو التالي: 
أواًل: ق��رر مجلس ال��وزراء خف��ض ميزانية 
والجهات  للوزارات  التشغيلية  المصروفات 
الخاضع��ة  وغي��ر  الخاضع��ة  الحكومي��ة 
لألنظم��ة المركزي��ة بنس��بة 30% م��ا لم 
تقت��ض المصلحة العامة غي��ر ذلك، كما 
وافق على إعادة جدولة عدد من المشاريع 
الس��تيعاب  واالستش��ارية  اإلنش��ائية 
المصروفات الطارئة والمستجدة للتصدي 
لمنع انتش��ار فيروس كورون��ا )كوفيد19( 
ضمن س��قف ميزانية المصروفات العامة 
للس��نة المالي��ة 2020، على النح��و الذي 
أوصت به اللجنة الوزارية للشؤون المالية 

واالقتصادية والتوازن المالي في المذكرة 
الت��ي عرضها نائب رئي��س مجلس الوزراء 

رئيس اللجنة المذكورة.
م��ن جانب آخ��ر، اّطلع مجلس ال��وزراء من 
خ��الل مذك��رة وزي��ر المالي��ة واالقتصاد 
الوطن��ي على ما تم صرف��ه حتى اآلن من 
خصصه��ا  الت��ي  الطارئ��ة  المصروف��ات 
مجل��س ال��وزراء م��ن الميزاني��ة العام��ة 
للدولة للتعامل مع التحديات التي فرضها 
مكافح��ة وب��اء الكورونا المس��تجد، عماًل 
بحك��م الم��ادة 11 من المرس��وم بقانون 
بش��أن الميزانية التي توج��ب على الوزير 
تقدي��م تقري��رًا ش��اماًل لمجل��س ال��وزراء 
ببيان��ات المصروفات الطارئة خالل ش��هر 

من تاريخ صرفها من الحساب العمومي.
ثانيًا: وافق مجلس الوزراء على مش��روعي 
قراري��ن ذوي صل��ة بالخدم��ة المدني��ة، 
األول مش��روع ق��رار ُيعدل أح��كام الالئحة 
التنفيذي��ة لقانون الخدمة المدنية بهدف 
تنظيم ترقية الموظف الذي وقع عليه جزاء 
الخص��م من الراتب، وتنظي��م منح اإلجازة 
الخاصة بدون الرات��ب، وكذلك تنظيم مد 
خدمة الموظف الذي بل��غ ال�60 من العمر 
وضواب��ط المد بش��أن ش��اغلي الوظائف 
العلي��ا، كما يتضمن أيض��ًا تعديل جدول 

المخالفات والجزاءات. 
أما مش��روع القرار الثان��ي الذي وافق عليه 
مجلس ال��وزراء، فهو ُيع��دل الئحة تحديد 
الروات��ب والمزاي��ا الوظيفي��ة وضواب��ط 
اس��تحقاقها ، حيث ينظم ما يتعلق بصرف 
المس��تحقة  الس��نوية  الدوري��ة  الع��الوة 
للموظ��ف الذي يح��ال إل��ى التحقيق حتى 
تنتهي إجراءات مساءلته في ضوء التوصية 
المرفوعة لهذا الغرض من اللجنة الوزارية 
والتي  والتش��ريعية  القانوني��ة  للش��ئون 
عرضها معالي نائب رئيس مجلس الوزراء 

رئيس اللجنة المذكورة.
ثالثًا: بحث مجلس الوزراء السماح بتأسيس 
أندي��ة رياضي��ة في هيئ��ة ش��ركات وفقًا 
ألح��كام قانون الش��ركات التجاري��ة، وقرر 
المجل��س إحالة مش��روع قان��ون بتعديل 
قان��ون الجمعي��ات واألندي��ة االجتماعية 
والثقافي��ة والهيئات الخاص��ة العاملة في 
مي��دان الش��باب والرياضة والمؤسس��ات 
الخاص��ة إل��ى اللجن��ة الوزاري��ة للش��ؤون 
القانونية والتش��ريعية في ضوء المذكرة 
المرفوع��ة لهذا الغرض من وزير ش��ؤون 

الشباب والرياضة. 
رابعًا: اعتمد مجلس ال��وزراء تقرير اللجنة 
الوطني��ة بش��أن حظ��ر اس��تحداث وإنتاج 
وتخزين واس��تعمال األس��لحة الكيميائية 
في ض��وء التوصية المرفوعة م��ن اللجنة 

الوزارية للش��ؤون القانونية والتشريعية، 
والتي عرضه��ا نائب رئيس مجلس الوزراء 
رئيس اللجنة الوزارية للش��ئون القانونية 

والتشريعية.
خامس��ًا: وافق مجلس ال��وزراء على اقتراح 
برغبة بش��أن دراس��ة حالة األفراد واألسر 
المش��مولين بالضم��ان االجتماعي الذين 
لم يس��ددوا أج��ور الكهرب��اء قب��ل القيام 
بقطع الكهرباء عنهم، وضمان االس��تمرار 
في إيصال التي��ار الكهربائي للحاالت التي 
يثبت عدم قدرة المستفيدين من الضمان 
التي��ار  أج��ور  تس��ديد  عل��ى  االجتماع��ي 

الكهربائي.
سادس��ًا: وافق مجلس ال��وزراء على اقتراح 
برغب��ة لتخصي��ص أرض ف��ي المنطق��ة 
الش��مالية لتك��ون س��وقًا وم��زادًا لمربي 

المواشي.
س��ابعًا: وافق المجلس عل��ى رد الحكومة 
عل��ى اقت��راح برغب��ة بش��أن بن��اء مواقف 

متعددة الطوابق في الوزارات الخدمية.
ثامنًا: وافق مجلس الوزراء على رد الحكومة 
على اقت��راح برغبة بجعل التدريب العملي 
في المساجد أو األوقاف كجزء من متطلبات 

التخرج من المعاهد الدينية.
وفي بن��د التقارير الوزاري��ة، أخذ المجلس 
علم��ًا من خالل مذك��رة بتقري��ر مرفوعة 
م��ن وزي��ر النف��ط بنتائ��ج االجتماعي��ن 
الوزاريين االس��تثنائيين التاس��ع والعاشر 
»االفتراضيين« لمجموعة أوبك + والدول 
األخرى المش��اركة معها واللذين عقدا في 

9 و 12 أبريل.
 كم��ا أخذ المجلس علم��ًا بنتائج االجتماع 
االس��تثنائي األول واالجتماع االس��تثنائي 
الثان��ي التكميل��ي عب��ر االتص��ال المرئي 
لوزراء التجارة بدول مجلس التعاون لدول 
الخلي��ج العربية واللذي��ن عقدا في 2 و 16 
أبريل، من خالل التقرير المرفوع من وزير 

الصناعة والتجارة والسياحة بهذا الشأن.

د. ياسر الناصر 

أبرز ما جاء في الجلسة

 توجيه كافة الوزارات 
إلى تبني إجراءات تيسر األمور 

المعيشية للمواطنين 

 جدولة المشاريع 
الستيعاب مصروفات »كورونا«

 تعديل الئحة 
 الخدمة المدنية لتنظيم 

 ترقية أي موظف وقع 
عليه جزاء الخصم 

 تحديد الرواتب والمزايا 
الوظيفية وضوابط استحقاقها

 دراسة حالة أي 
 فرد وأسرة مشمولين 

 بالضمان لم يسددوا 
»الكهرباء« قبل قطعها 

تخصيص أرض في »الشمالية« 
كسوق ومزاد لمربي المواشي

 بحث تأسيس أندية 
رياضية في هيئة شركات 

 تنظيم مد خدمة 
الموظف المتجاوز 60 عامًا

 رئيس الوزراء يتلقى برقية
 شكر من رئيس غرفة التجارة

تلقى صاحب الس��مو الملكي األمير خليفة بن سلمان 
آل خليف��ة رئيس الوزراء، برقية ش��كر من رئيس غرفة 
تج��ارة وصناع��ة البحرين  س��مير عبداهلل ن��اس، على 
استقبال س��موه له مع نائبه األول خالد محمد نجيبي 
والثان��ي محم��د عبدالجب��ار الكوهجي، مش��يدًا بنهج 
سموه في التواصل والتحاور البناء مع فعاليات التجارة 
واالقتصاد واالستثمار، والذي يشكل نهجًا أصياًل يجسد 
م��ا يتمتع به س��موه من حكمة وخبرة ل��كل ما يخدم 

مسيرة النمو والتطور االقتصادي في المملكة. 
وأكد ناس أن الغرفة س��تكون دومًا م��ع الحكومة يدا 
بيد مس��اندًة وداعمًة لتوجهات صاحب السمو الملكي 
رئيس الوزراء، وخطط وبرامج سموه الرامية إلى رفعة 
االقتصاد الوطني وخدمة مصلح��ة المملكة وتقدمها 
وازدهاره��ا، مثمن��ًا توجيهات س��موه بتعزيز التعاون 

م��ع الغرفة بما يؤك��د عمق ما يتمتع به س��موه من 
رؤي��ة ثاقبة وإدراك عميق ألهمية التواصل والحوار مع 

الغرفة والقطاع الخاص الذي تمثله.
 وأعرب رئيس الغرفة، باألصالة عن نفس��ه وبالنيابة 
عن أعضاء مجلس اإلدارة واألسرة التجارية والصناعية 
عن أس��مى آيات الشكر والتقدير واالمتنان إلى صاحب 
الس��مو الملك��ي رئيس ال��وزراء، على تش��رفهم بلقاء 
سموه بمجلسه العامر، مؤكدًا على اعتزاز كافة أعضاء 
الغرفة بهذا التش��ريف الذي عكس رعاية ودعم سموه 
للغرفة ولجميع فعالياتها وحرصه على مشاركتها في 

صناعة حاضر ومستقبل المملكة.
 وأضاف ناس أن اللقاء بسموه له عظيم األثر في نفوسنا 
جميع��ا، ويمث��ل أحد أوج��ه الرعاية والدع��م من لدن 
س��موه للغرفة، منوهًا أن األس��رة التجارية والصناعية 

تقدر بكل إجالل ما طرحه س��موه من توجيهات ورؤى 
ني��رة وقّيمة تج��اه كيفي��ة التعامل مع أزمة انتش��ار 
في��روس كورون��ا )كوفي��د 19(، وضرورة توفير الس��لع 
الغذائي��ة والطيبة ف��ي المملكة واالس��تعداد لمقدم 

شهر رمضان المبارك.
 وج��دد رئيس غرفة تج��ارة وصناع��ة البحرين العهد 
والوالء والتقدير لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، 
داعيًا اهلل عز وجل أن يحفظ سموه ذخرا وسندا للبحرين 
وأن يمتعه بالصحة والسعادة وطول العمر، وأن يعينه 
ويوفق��ه لتحقي��ق كل ما يصبو إليه ف��ي رفعة الوطن 
وأن يرعى س��موه مس��يرة الخير والتحدي��ث والتطوير 
والمنج��زات الحضارية والتنموية التي حققها س��موه 
للبحري��ن بعطائ��ه وجهوده المباركة ف��ي هذا العهد 

الزاهر لحضرة صاحب الجاللة عاهل البالد المفدى.
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 ولي العهد: استعدادات كبيرة لمضاعفة
الطاقة االستيعابية وتوفير المستلزمات الطبية

أكد صاحب السمو الملكي األمير سلمان 
ب��ن حم��د آل خليف��ة ولي العه��د نائب 
النائ��ب األول لرئي��س  القائ��د األعل��ى 
مجلس الوزراء، على ما قامت به البحرين 
من استعدادات كبيرة لمضاعفة طاقتها 
االس��تيعابية، وتوفير كافة المستلزمات 
الطبي��ة وف��ق أعل��ى المعايي��ر وبكفاءة 
عالية إلى جانب جودة خدماتها الصحية 
المقدم��ة للمواطني��ن والمقيمي��ن، ما 
أسهم في جعل المملكة أنموذجًا متميزًا 
يحت��ذى ب��ه في تعزي��ز صحة وس��امة 

الجميع.
وأكد س��موه أن المملكة تفخر بما يقوم 
به فري��ق البحرين من جه��وٍد متواصلة 
غايتها دومًا مصلحة الوطن على مختلف 
األصع��دة، مجس��دين أروع معاني القيم 
اإلنس��انية في س��احة مواجه��ة فيروس 
تكاتفه��م  عب��ر   )19 )كوفي��د  كورون��ا 
بعطائه��م  رس��موه  وم��ا  وتعاونه��م 
من ص��ور التاح��م المجتمع��ي كٌل من 

موقعه لتج��اوز التحديات من أجل حفظ 
سامة الوطن وكافة من يحتضنهم من 

مواطنين ومقيمين.
ون��وه س��موه ب��أن كل نجاح��ات الوطن 
أساس��ها ال��رؤى والتطلع��ات الملكي��ة 
الس��امية لحضرة صاح��ب الجالة الملك 
حمد بن عيس��ى آل خليف��ة عاهل الباد 

المفدى.

 جاء ذلك لدى زيارة س��موه أمس يرافقه 
ع��دد م��ن م��ن كب��ار المس��ؤولين إلى 
وح��دة العناي��ة المرك��زة الميدانية في 
المستش��فى العس��كري، ومركز إبراهيم 
خلي��ل كانو الصحي بمنطقة الس��لمانية 
وهو أحد مراكز الع��زل والعاج لفيروس 
كورون��ا )كوفي��د19(، ومختب��ر الصح��ة 
العام��ة ب��وزارة الصح��ة، حي��ث اطمأن 

س��موه عل��ى س��ير العملي��ات الت��ي تم 
اتخاذها للحد من انتشار فيروس كورونا 

)كوفيد19(.
وأشاد س��موه بجهود الكوادر الطبية في 
مواجهة ه��ذا التحدي وعملهم المخلص 
ال��دؤوب الذي��ن برهنوا م��ن خاله على 
مدى تفانيهم وعطائهم المس��تمر من 

أجل هذا الوطن.

وق��ال س��موه إن البحرين تش��هد اليوم 
ص��ورًا نبيلة من حب الوطن عبر ما يقوم 
به أبناؤها العاملون في القطاع الصحي 
من جهوٍد كبيرة على مدار الساعة، وهي 
جهود مق��درة من قبل الجميع، يدعمهم 
فيه��ا ب��كل عزيم��ة أبن��اء البحرين من 
مختلف القطاعات والمجاالت بروح فريق 

البحرين الواحد كما عهدناهم دومًا.
وأش��ار س��موه إلى أن المملكة كانت وال 
تزال سباقة في وضع البرامج والمبادرات، 
وتس��خير كاف��ة إمكاناته��ا الازمة في 
التعاط��ي مع مختل��ف التحديات، باتخاذ 
كل ما من ش��أنه أن يعود بالنفع والخير 

لصالح المواطن.
وأكد سموه، أن المملكة لن تتوانى عن 
تقدي��م ما يلزم من رعاي��ة صحية لكافة 
المواطنين والمقيمين في سبيل الحفاظ 
على صحتهم وسامتهم، وأنها لن تدخر 
جهدًا في س��بيل التصدي لهذه الجائحة 

وحماية صحة الجميع وسامتهم.

كل نجاحات الوطن أساسها الرؤى والتطلعات الملكية السامية

البحرين أنموذج يحتذى في تعزيز صحة الجميع وسالمتهم

 جهود فريق البحرين جسدت أروع معاني
القيم اإلنسانية في مواجهة »كورونا«

تسخير كافة اإلمكانات الالزمة للتعاطي مع مختلف التحديات

وزير الخارجية يبحث في اتصال 
هاتفي ونظيره السعودي 

مسيرة العمل الخليجي
أجرى وزير الخارجية د.عبداللطيف الزياني، أمس 
اتصااًل هاتفي��ًا مع وزير الخارجي��ة في المملكة 
العربية الس��عودية الش��قيقة  صاحب الس��مو 
األمي��ر فيصل بن فرحان بن عبداهلل آل س��عود، 
جرى خال��ه بحث التعاون المش��ترك لمواجهة 
تداعيات انتش��ار فيروس كورونا )كوفيد19( في 
دول المنطق��ة، والمس��ائل المتعلقة بمس��يرة 

العمل الخليجي المشترك.

وزير الخارجية يبحث في اتصال 
 هاتفي ونظيره الكويتي 

مواجهة تداعيات »كورونا«
أج���رى وزي��ر الخارجي��ة د.عبداللطي��ف الزياني 
أمس، اتصااًل هاتفيًا مع وزير الخارجية في دولة 
الكويت الش��قيقة الش��يخ د.أحمد ناصر المحمد 
الصباح، حي��ث جرى خال االتصال بحث التعاون 
والتنس��يق المش��ترك بي��ن البلدي��ن لمواجهة 
تداعي��ات انتش��ار في��روس كورون��ا )كوفيد19( 
في دول المنطقة، والش��ؤون المتعلقة بالعمل 

الخليجي المشترك.

 وزير الدولة البريطاني: البحرين سهلت 
عودة 1000 مواطن بفتح المجال الجوي

أكد وزير الدولة لش��ؤون الش��رق األوسط وش��مال أفريقيا بوزارة 
خارجية المملكة المتحدة James Cleverly، التسهيات الكبيرة 
التي قدمته��ا البحرين، لمس��اعدة الحكوم��ة البريطانية إلتمام 
إج��راءات إج��اء رعاياه��ا م��ن مناطق وس��ط آس��يا وبخاصة من 
جمهوري��ة الهند إلى المملك��ة المتحدة عبر فت��ح المجال الجوي 
ومط��ار البحري��ن الدولي لطائ��رات الخطوط الجوي��ة البريطانية 
وطاقمهم كترانزيت. وأضاف، أن هذا األمر سهل من عملية إعادة 
م��ا يقارب 1000 مواطن بريطاني عالقين بالخارج، مبينًا أنه »في 
مثل هذه الظروف الصعبة تظهر جليًا عاقات الصداقة التاريخية 
والعميق��ة بين البلدي��ن الصديقين والتي نعتز به��ا«. جاء ذلك، 
خال تلقى س��فير مملكة البحرين لدى المملكة المتحدة الش��يخ 
 James Cleverlyف��واز بن محمد آل خليف��ة، اتصااًل هاتفيًا م��ن
أمس، حيث ق��دم الوزير خالص التحيات لقي��ادة وحكومة مملكة 

البحرين.
وعب��ر Cleverly، ع��ن امتنان��ه للعم��ل ال��ذي يقوم ب��ه األطباء 
البحرينيون العاملون في القط��اع الصحي بالمملكة المتحدة في 
مختل��ف المستش��فيات والذين ف��اق عددهم 20 طبيب��ًا مختصًا، 
ومس��اهمتهم الكبيرة في مكافحة انتشار جائحة فيروس كورونا 
)كوفي��د19( من خال عملهم الدؤوب في الخطوط األمامية وعلى 
مدار الس��اعة لمتابعة المرضى وتقديم الرعاي��ة الطبية الازمة 

لهم. 
بدوره، نقل السفير تمنيات حكومة البحرين، ووزير الخارجية د.عبد 
اللطيف بن راشد الزياني خاصة، إلى رئيس وزراء المملكة المتحدة 
دولة بوريس جونس��ون بالشفاء العاجل بعد تعافيه من عوارض 

فيروس كورونا )كوفيد19(، متمنيًا له دوام الصحة والعافية. 
وأكد الش��يخ فواز ب��ن محمد آل خليفة، اس��تعداد البحرين الدائم 
لتقديم الدعم ال��ازم للدول الصديقة وبخاصة المملكة المتحدة 

حي��ث ع��رض زي��ادة التع��اون القائ��م في عملي��ة إج��اء الرعايا 
البريطانيين عبر مطار البحرين الدولي.

واستعرض الس��فير تجربة البحرين الرائدة في المنطقة والعالم 
في مكافحة انتش��ار فيروس كورونا )كوفيد19(، والتي أشادت بها 
منظم��ة الصحة العالمية والعديد من ال��دول، من خال معدالت 
الش��فاء العالية من المرض الت��ي حققتها بفضل العناية الطبية 
المتفوقة التي تقدمه��ا البحرين للمواطنين والمقيمين على حد 
س��واء، واس��تعداد البحرين لمش��اركة الدول تجربتها المتقدمة، 
معربًا عن أهمية تكاتف الدول في ظل الجائحة الدولية وتداعياتها 

على كافة شعوب العالم.
 وت��م خ��ال االتص��ال بحث ع��دد م��ن المواضي��ع ذات االهتمام 
المشترك بين البلدين الصديقين وبخاصة المتعلقة بسبل الدفع 
لتعزي��ز التعاون القائم في مج��االت االقتصاد بما يخدم األهداف 
الموضوع��ة ويحقق تطلعاتهم بمضاعفة حج��م التبادل التجاري 
القائم والس��عي نحو تش��جيع الس��ياحة واالس��تثمار المش��ترك، 
والتش��اور لعقد اجتماع مجموعة العمل المش��تركة بين البلدين 
المقبل في البحرين خال العام الحالي، الذي من المقرر أن يتناول 
تلك المواضيع بش��كل موس��ع إضاف��ة إلى قضايا ته��م مصلحة 
البلدي��ن من خال عدد من اللجان الفرعي��ة المتخصصة التابعة 

للمجموعة.

20 طبيبًا بحرينيًا ساهموا في 
مكافحة »كورونا« بالمملكة المتحدة

فواز بن محمد: زيادة التعاون إلجالء 
الرعايا البريطانيين عبر مطار البحرين 
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بمناسبة يوم اإلعالم العربي ... الرميحي: نعتز ونفخر 
بالمواقف الوطنية للصحافة واإلعالم البحريني

أش��اد وزير ش��ؤون اإلعالم، عل��ي بن محم��د الرميحي، 
بالمس��توى الرفيع الذي وصل إليه اإلعالم البحريني من 
مهنية واحترافية عالية، وبالجهود الكبيرة التي تبذلها 
الكوادر اإلعالمية في مختلف المؤسس��ات الوطنية، وما 
تقدمه من متابعة وتحليل للقضايا الوطنية، لرفع وعي 
المجتمع، وإبراز المكتسبات الوطنية المشرفة، والدفاع 

عن قضايا األمة في مختلف المحافل.
جاء ذلك في رس��الة ش��كر وتقدي��ر للك��وادر اإلعالمية 
ف��ي مملكة البحرين، بمناس��بة االحتف��ال بيوم اإلعالم 
العرب��ي، والذي يص��ادف الحادي والعش��رين من أبريل 
م��ن كل عام، وال��ذي تبناه مجل��س وزراء اإلعالم العرب 
في ال��دورة العادية السادس��ة واألربعي��ن عام ٢٠١٥، 
حيث أك��د الرميحي أن اختي��ار »وكاالت األنباء العربية« 
موضوعًا للدورة الخامسة لهذه االحتفالية، يأتي اعترافًا 

وتقديرًا لما تقوم به هذه المؤسس��ات الرائدة في نشر 
األخب��ار وتحري الدق��ة والموضوعية، ونش��ر الوعي بين 
المواطني��ن الع��رب، ما يس��اهم في إتاح��ة الفرصة له 
لمواكبة التطورات المختلفة في الوطن العربي والعالم.

ون��وه الرميح��ي في هذه المناس��بة بما تبذل��ه الكوادر 
اإلعالمية في مملكة البحرين، خصوصًا في ظل تفش��ي 
جائحة فيروس كورونا المستجد )كوفيد 19(، وما تقدمه 
من دعم ومس��اندة للعاملين في الصف��وف األولى، إلى 
جانب رس��التها اإلعالمية الوطنية الس��اعية إلى توعية 

المجتمع ورفع ثقافته الصحية.
وأعرب وزير شؤون اإلعالم عن تقديره البالغ لما تحظى 
به األس��رة الصحفية واإلعالمية في مملكة البحرين من 
دع��م المحدود من ل��دن حضرة صاح��ب الجاللة الملك 
حمد بن عيس��ى آل خليفة، عاهل البالد المفدى، حفظه 

اهلل ورعاه، والذي يجسد دائمًا بتأكيد جاللته على أهمية 
العمل اإلعالمي والحرص على تذليل كافة العقبات أمام 

اإلعالميين للقيام بواجبهم الوطني على خير وجه.
وأش��اد وزير ش��ؤون اإلع��الم بالمس��توى الرفي��ع الذي 
وص��ل إلي��ه اإلع��الم البحريني م��ن مهني��ة واحترافية 
عالية، س��اهمت في إبراز الوج��ه الحضاري للمملكة في 
مختل��ف المحافل العربي��ة والدولية، بم��ا يمتلكه من 
كوادر محترفة، وما توفر من تشريعات وقوانين حديثة 
ساهمت وبشكل فعال تكريس حرية الرأي والكلمة، في 
ظل قيادة جاللة الملك المفدى ودعم ومس��اندة صاحب 
السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس 
الوزراء، وصاحب الس��مو الملكي األمير سلمان بن حمد 
آل خليف��ة ولي العهد نائب القائ��د األعلى النائب األول 

لرئيس مجلس الوزراء. وزير شؤون اإلعالم

وزيرة الصحة تثمن زيارة 
سمو ولي العهد للكوادر 

العاملة في الصفوف األولى
أشادت  وزيرة الصحة  فائقة بنت سعيد الصالح بدعم 
وتش��جيع صاحب الس��مو الملك��ي األمير س��لمان بن 
حم��د آل خليفة ولي العهد نائب القائد األعلى النائب 
األول لرئيس مجل��س الوزراء، لطاقم الك��وادر الطبية 
وجهوده��م المخلصة ف��ي التصدي لفي��روس كورونا 
)كوفي��د19(، مثمن��ة اللفت��ة الكريمة الت��ي قام بها 
س��موه حفظه اهلل صباح أمس بزي��ارة الكوادر الطبية 
والصحية ف��ي مواقع العم��ل لكل من مرك��ز إبراهيم 
خليل كانو الصحي بمنطقة الس��لمانية هو أحد مراكز 
العزل والع��الج لفيروس كورونا )كوفي��د19(، ومختبر 
الصحة العامة بوزارة الصحة، ووحدة العناية المركزة 
الميدانية والكائنة بالمستش��فى  العسكري، مؤكدة 
بأن هذه المبادرة ليست غريبة على سموه الذي دائمًا 
ما ع��ود القط��اع الصحي عل��ى مبادرات��ه الرائدة في 

مجاالت الدعم والتطوير.
 كما أعرب��ت الوزيرة »الصالح« باألصالة عن نفس��ها 
وعن منتسبي وزارة الصحة وكوادرها الطبية والصحية 
عن بالغ الش��كر والتقدير لصاحب السمو الملكي ولي 
العهد نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس 
ال��وزراء على مبادراته الطيبة والتي تدل على تش��جيع 
سموه المتواصل للكوادر العاملة في الصفوف األولى، 
وقال��ت إن كلم��ات س��موه التوجيهية والتش��جيعية 
والداعمة للكوارد الطبية والصحية كان لها عظيم األثر 
في نفوسهم، وتعكس مدى تقديره ومراعاته للجهود 
المبذولة للتصدي لفيروس كورونا )كوفيد 19(، الفتة 
إل��ى أن مثل هذه الخطوات س��وف يكون لها بال ش��ك 
أثر ايجابي  وبش��كٍل كبير وفاعل لالس��تمرار ومواصلة 
العط��اء، حيث أكد لهم الدعم المطلق واالهتمام بهم 
ف��ي جميع الظ��روف، وأن م��ا تقدمه الك��وادر الطبية 
والصحية في ظل الظروف الراهنة في مواجهة فيروس 
كورونا )كوفيد19( هو واجب وطني يتحتم على الجميع 
تقديم��ه بكل أمان��ة وإخالص للمحافظ��ة على صحة 

وسالمة  المواطنين والمقيمين.

حفل تخريج دورة لألفراد 
المستجدين بمركز تدريب 

قوة الدفاع الملكي
أقي��م بقوة دف��اع البحرين، حفل تخري��ج دورة لألفراد 
المس��تجدين في مرك��ز تدريب قوة الدف��اع الملكي، 
بحضور مس��اعد رئيس هيئة األركان للقوى البش��رية 

اللواء الركن الشيخ علي بن راشد آل خليفة.
وُأس��تهَل الحفُل بتالوة آياٍت عطرة من الذكر الحكيم 
بعدها ألقي��ت كلمة بهذه المناس��بة، بعد ذلك ُقدم 
إيجاز عن الدورة ومراحل التدريب التي اشتملت عليها 
من م��واد نظرية وتطبيقات عملي��ة، وقدم الخريجون 
بعده��ا عرضًا عس��كريًا ميدانيًا للمش��اة وع��ددًا من 
القس��م  الخريج��ون  أدى  ث��م  العملي��ة،  التطبيق��ات 

القانوني.
وفي خت��ام الحفل قام مس��اعد رئيس هيئ��ة األركان 
للقوى البش��رية بتوزيع الجوائز والشهادات التقديرية 
على المتفوقين بالدورة، مثمنًا دور الضباط والمدربين 

وجهود الخريجين في تحقيق متطلبات الدورة بنجاح.

 »النيابة«: اإلعدام لمتهَمين 
قتال آسيويين بـ»مطرقة« وتاجرا بالمخدرات

ق��ال رئي��س النياب��ة بالنياب��ة الكلية فهد 
البوعيني��ن إن محكمة التميي��ز قد أصدرت 
االثنين، حكمين بإقرار حكم اإلعدام الصادر 
ض��د متهمين اثني��ن وذلك لما أس��ند إلى 
أحدهما من ارتكاب جريمة القتل العمد مع 
س��بق اإلصرار والتي راح ضحيتها آسيويون، 
ولما أس��ند لآلخ��ر من جلب كمي��ات كبيرة 
من المواد مخدرة إل��ى البالد واالتجار فيها 

باالشتراك مع آخرين.
وأوض��ح رئي��س النيابة أن المحك��وم عليه 
في قضي��ة القتل كان ق��د ارتكب جريمته 
ف��ي إطار مش��روع إجرام��ي متكامل اتصف 
بالبش��اعة والوحش��ية، خط��ط ل��ه وأع��د 
الرتكاب��ه على م��دى زمني لي��س بالقصير 
حي��ث اختمرت لديه فكرة قتل اآلس��يويين 
واالس��تيالء عل��ى م��ا معه��م من أم��وال، 
وأع��د لهذا الغرض أداته ف��ي ارتكاب تلك 
الجرائم، وتنفيذًا لذلك المش��روع اإلجرامي 
ترصد بالطريق العام في س��اعات متأخرة 
م��ن الليل وقب��ل الش��روق لم��ن يصادفه 
من المس��تهدفين بمخطط��ه، وقد تمكن 

بالفعل من تنفيذه ثالث مرات بعدما رصد 
المجني عليه األول مارًا بالطريق بعد أدائه 
صالة الفج��ر في المس��جد، ففاجأه وانهال 
على رأس��ه بمطرق��ة حديدية ع��دة مرات 
إلى أن لفظ أنفاس��ه، ثم عاد وكرر جريمته 
بقت��ل المجني عليه الثاني ب��ذات الطريقة 

واألداة. 
وأضاف: »كما كشفت التحريات وتحقيقات 
النيابة العام��ة عن ارتكاب المتهم جريمة 
سرقة باإلكراه حينما رصد مرور مجني عليه 
ثال��ث بالطريق في وقت متأخ��ر من الليل 
واندفع تجاهه بسيارته وصدمه ثم استولى 
على ما معه من أموال«، مشيرًا إلى أن األدلة 
الت��ي قامت ض��د المتهم بخ��الف اعترافه 
تمثلت ف��ي ضبط األداة المس��تخدمة في 
ارتكاب جرائمه بمس��كنه، ووجود تس��جيل 
مصور مأخوذ ع��ن كاميرا أمني��ة بالطريق 
رص��دت تتبع المتهم أح��د المجني عليهما 
القتيلين ومالحقته إي��اه، وكذا العثور على 
خاليا بش��رية للمته��م بجيب بنط��ال أحد 
المجن��ي عليهما دالة على تفتيش��ه عقب 

قتله، فضاًل عن ش��هادة الش��هود وتقرير 
الطب الشرعي الذي أكد حدوث وفاة المجني 
عليهم��ا القتيلين نتيجة الض��رب المتكرر 
والمتتاب��ع على الرأس والوج��ه بالمطرقة 
المضبوط��ة بمس��كن المته��م وم��ا نجم 
ع��ن ذلك من إحداث كس��ور مفتتة بعظام 
الجمجم��ة. فيما أضاف ب��أن الحكم الصادر 
بإعدام ذل��ك المتهم جاء لتواف��ر الظروف 
الداعية إلى تشديد العقوبة والمتمثلة في 
بشاعة ووحش��ية جرائمه وارتكابها لباعث 
دنيء وفي ظروف تعجز المجني عليهم عن 
المقاومة وال تمكن الغير من الدفاع عنهم. 
فضاًل عن تخطيطه المس��بق وإصراره على 

ارتكابها بتلك البشاعة والوحشية.
م��ن ناحية أخرى ف��إن المحك��وم عليه في 
القضية األخرى قد ثبت تزعمه شبكة لجلب 
واالتجار ف��ي المواد المخ��درة، وقد تمكن 
من جلب كميات كبيرة من مخدر الحشيش 
إل��ى البالد داخ��ل إط��ارات س��يارات، وقام 
والمتهم��ون اآلخ��رون بترويجه��ا واالتجار 

فيها وفي أنواع أخرى من المواد المخدرة.

فعاليات قانونية واقتصادية: التحول 
اإللكتروني القضائي يطور العمل العدلي

أجم��ع محام��ون ورج��ال أعم��ال ومصرفيون 
عل��ى أن الخدم��ات اإللكتروني��ة القضائي��ة 
والعدلي��ة لها مزايا عدي��دة في توفير الوقت 
والجهد وتقليل التكاليف، إلى جانب النهوض 
والقانون��ي،  والعدل��ي  القضائ��ي  بالعم��ل 
إضافة إلى تعزيز البيئة االستثمارية الجاذبة 
المتطلب��ات العصرية  لالس��تثمارات وتلبية 
للقط��اع التجاري ومجتم��ع األعمال على وجه 

العموم.
وأك��دت الفعالي��ات االقتصادي��ة والقانونية 
في تصريحات خاصة لوكالة »بنا«، أن أتمتة 
الخدمات العدلية تأتي في وقت بالغ األهمية 
مع األخذ في الحس��بان أزمة في��روس كورونا 
)كوفيد 19( وما رافقه��ا من تباعد اجتماعي 
والحاجة الماس��ة إلى تحويل جميع الخدمات 

بمختلف القطاعات إلى إلكترونية.
وق��ال الرئي��س التنفيذي لمجموع��ة البركة 
المصرفية ورئيس جمعي��ة مصارف البحرين 
عدن��ان يوس��ف: »لق��د فطن��ت البحرين إلى 
أهمية تعزي��ز العمل القضائ��ي اإللكتروني 
من خالل اس��تحداث الدع��اوى القضائية عبر 
النظ��ام اإللكتروني، وإعالن أط��راف الدعوى 
عبر الرسائل اإللكترونية، وهذا اإلجراء ساهم 
في تقلي��ل زمن التقاضي إضاف��ة إلى تقليل 

تكلفة العنصر البشري لهذه الدعاوى«.
وأض��اف: »إن البحري��ن تس��عى ألن تك��ون 
مركزًا ماليًا عالمي��ًا، ويعتبر تقديم الخدمات 
القضائي��ة عب��ر القن��وات اإللكتروني��ة أهم 
عام��ل لج��ذب المس��تثمرين وتوفي��ر البيئة 
االستثمارية وفقًا لمتطلبات العصر الحديث. 
كما يجب أال ننس��ى أنه وعلى ض��وء الكوارث 
الصحية الت��ي تجتاح العالم م��ن وقت آلخر، 
يك��ون خي��ار إقام��ة الدع��اوى القضائية عبر 
النظام اإللكتروني هو البديل األمثل للحفاظ 

على حقوق األطراف«.
واستطرد يوس��ف بالقول: »إننا في مجموعة 
البرك��ة المصرفي��ة نثمن كل الجه��ود التي 
بيئ��ة  لتوفي��ر  الرس��مية  الجه��ات  تبذله��ا 

استثمارية تلبي المتطلبات المعاصرة«.
م��ن جهته، ق��ال المحامي د. فري��د غازي إن 
التط��ور اإللكترون��ي ف��ي العم��ل اإلجرائ��ي 

والقضائي في المملكة أمر مطلوب ويتوافق 
مع رؤية البحرين لعام 2030 ويواكب التطور 
الحديث للنظام القانوني على مستوى العالم، 
مؤكدًا أن مملكة البحرين س��باقة في تمهيد 
الطري��ق لمواكب��ة الركب العدل��ي المتطور 
إلكتروني��ًا، خاص��ة وأن لديه��ا اإلمكاني��ات 
الكبيرة بش��أن التح��ول الرقمي ف��ي القطاع 
العدلي، دون التفريط بما للقضاء من مبادئ 

وموروثات متراكمة عبر السنوات.
وعّب��ر غ��ازي عن دعم��ه الكامل لالس��تخدام 
القضائي��ة  للخدم��ات  الحدي��ث  التقن��ي 
اإللكتروني��ة بغي��ة تس��ريع خط��ى العم��ل 
واإلنجاز لدى المحاكم وس��رعة حصول الناس 
عل��ى حقوقه��م وتعزي��ز كف��اءة الخدم��ات 
العدلي��ة المقدمة، مؤكدًا في الوقت نفس��ه 
على ضرورة عدم التخلي عن عنصر المواجهة 
بين الخصوم والقضاة والمحامين وحضورهم 
الش��خصي للقاع��ات والمنص��ات القضائي��ة 
التقليدية الش��امخة حتى لو كان هناك توجه 
أكبر للتح��ول الرقمي في العم��ل القضائي.
وبين غ��ازي أن التحول اإللكتروني يجب أن ال 
يفق��د النظام العدلي االتصال المباش��ر بين 
القاض��ي والمحامي من جهة، وبين المحامي 
وموكل��ه في القضاء الجنائي من جهة ثانية، 
أما المحاكم المدنية فتقبل التطبيق الكامل 

للتحول الرقمي وإدخال األساليب الحديثة.
بدوره، ق��ال المحامي محمد الذوادي إن طرح 
الخدم��ات اإللكتروني��ة من خ��الل المنصات 
اإللكترونية سيساهم في تطوير عمل مكاتب 
المحاماة، حتى المتأخرة منها، كونه سيوجه 
جميع المكات��ب نحو تحدي��ث وتطوير نظام 
العم��ل المتب��ع لديها واس��تخدام الوس��ائل 
الحديث��ة. وأض��اف ال��ذوادي أن ه��ذا التطور 
يأت��ي منس��جمًا م��ع رؤي��ة المملك��ة 2030 
لتطوير جميع الخدمات التي تقدمها األجهزة 
الحكومي��ة في الدولة، والتي س��تفرض على 
القطاع الخاص أيضًا مواكبة هذا التطور لكي 
يقوم بإنجاز األعمال المطلوبة منه إلكترونيًا.
وبين الذوادي أن أعمال المحاماة تنقسم إلى 
قسمين رئيسين: األول قسم األعمال اإلدارية 
للقضاي��ا واإلجراءات، والتي يمكن القيام بها 

من خالل الخدمات اإللكترونية بكل س��هولة 
ويسر دون أي مشاكل، أما القسم الثاني فهو 
خ��اص  بالتقاضي أو الترافع، وهذا القس��م ال 
يمكن االعتماد عليه بش��كل رئيس من خالل 
الخدم��ات اإللكترونية، نظرًا لض��رورة توفير 
عدد م��ن الضمانات القانونية والدس��تورية 
الت��ي ال يمكن أن تتحقق إال من خالل تحقيق 
مبدأ المواجهة بين الخص��وم والحضور أمام 
القضاء، لما لذلك من أثر مباش��ر على حسن 
سير التقاضي، وسهولة تكوين قناعة القاضي 
في كاف��ة مجاالت وف��روع القان��ون والتي ال 

يمكن استبدالها بالخدمات اإللكترونية.
وذكر الذوادي أن العم��ل القانوني والقطاع 
العدل��ي على األخص م��ن أه��م القطاعات 
ف��ي الدولة، كونه يهدف إلى إرس��اء الحقوق 
والمحافظ��ة عليه��ا والحف��اظ عل��ى األمن 
واالس��تقرار ف��ي المجتم��ع، ول��ذا يج��ب أن 
يش��مل التطور اإللكتروني هذا القطاع قبل 
كافة القطاع��ات األخرى، لما من ش��أنه أن 
يساهم في الس��رعة واإلنجاز في أداء العمل 

المطلوب.
من جانبه، قال المحامي سند بوجيري إن وزارة 
العدل نجحت م��ن خالل خططها التطويرية 
ف��ي ظ��ل جائح��ة في��روس كورون��ا بتعزيز 
وتطوير جودة الخدمات اإللكترونية لضمان 
التس��هيل على المحامي��ن والمتقاضين في 
إنجاز كافة معامالتهم بأسرع وأيسر الطرق.
وذك��ر بوجي��ري أن من أه��م مزاي��ا التحول 
اإللكترون��ي توفي��ر الوق��ت والجه��د عل��ى 
الجميع، حيث عملت الوزارة على توفير جميع 
الخدم��ات إلكترونيًا ابتداء م��ن رفع الدعوى 
وتقديم المذكرات واستالم األحكام وانتهاًء 
بتنفيذه��ا، كم��ا مكن��ت أيض��ًا المحامي��ن 
وعمالءه��م م��ن متابع��ة كاف��ة مجري��ات 
القضايا وتقديم الطلب��ات القضائية، وكان 
له��ذه الخدم��ات اإللكتروني��ة األث��ر الكبير 
ف��ي اختصار أوق��ات المحامين ف��ي العمل. 
كما تم تدش��ين قنوات التواصل للمحامين 
والمتقاضين لجميع المحاكم والنيابة العامة 
لتس��هيل التواصل والرد على االستفسارات 

دون الحاجة للذهاب إلى الوزارة.
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 تدشين خدمة التبرع لحملة 
»فينا خير« عبر أجهزة »سداد«

أعلنت شركة »س��داد« للدفع اإللكتروني عن تدشين خدمة التبرع 
لحمل��ة »فينا خير« على جميع أجهزتها البالغة 850 جهازًا بمختلف 
مناطق البحرين، وعلى تطبيق »س��داد« للهواتف الذكية، بموافقة 
ودعم المؤسس��ة الملكية لألعمال اإلنس��انية برئاسة سمو الشيخ 
ناصر ب��ن حمد آل خليفة ممث��ل جاللة الملك لألعمال اإلنس��انية 
وش��ؤون الش��باب مستش��ار األم��ن الوطن��ي رئيس مجل��س أمناء 

المؤسسة الملكية لألعمال اإلنسانية.
وأكد مدير العالقات العامة والحكومية في ش��ركة »س��داد« للدفع 
اإللكتروني أحمد خليفة أن تدش��ين خدمة التبرع عن طريق قنوات 
»س��داد« للدفع تعتبر خطوة إيجابية تن��م عن روح التعاون والوالء 
لحضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البالد 
المفدى، وتوجيهات الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي األمير 
خليفة بن س��لمان آل خليف��ة رئيس الوزراء، ودعم صاحب الس��مو 
الملكي األمير س��لمان بن حمد آل خليفة ول��ي العهد نائب القائد 
األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء، ومتابعة س��مو الش��يخ 

ناصر بن حمد آل خليفة.

وقال رئيس شركة س��داد »هذا أقل ما يمكن تقديمه لهذا الوطن 
المعطاء«، معربًا عن ش��كر أعض��اء مجلس إدارة الش��ركة وجميع 
موظفيها ومنتس��بيها لقيادة جاللة الملك المفدى والحكومة على 
ما يتم بذله من جهد للحد من انتش��ار فيروس كورونا )كوفيد19(، 
كما وجه الش��كر إلى الكادر الطبي وإلى جميع شعب البحرين الوفي 

على ما أبدوه من وعي وثقافة وحرص وتكاتف وتعاون.

 »األعلى للمرأة« يبدأ تقديم »الدعم 
التعليمي« ألسر الكوادر الصحية والطبية

ب��دأ المجل��س األعلى للم��رأة تقدي��م خدمات 
»الدع��م التعليم��ي« ع��ن بع��د ألبن��اء أس��ر 
الكوادر الصحي��ة والطبية العاملة في الصفوف 
األمامي��ة في مواجهة في��روس كورونا )كوفيد 
19(، وذل��ك ف��ي إط��ار حمل��ة »متكاتفي��ن.. 
ألجل س��المة البحرين« الت��ي أطلقها المجلس 
تنفي��ذًا لتوجيه��ات صاحب��ة الس��مو الملك��ي 
األميرة س��بيكة بنت إبراهي��م آل خليفة، قرينة 
عاه��ل البالد المفدى، رئيس��ة المجلس األعلى 
للمرأة، لدعم المرأة واألس��رة البحرينية ورصد 
االحتياج��ات الطارئة للمرأة وأس��رتها والعمل 
على توفيرها بالتعاون مع الشركاء، وصواًل إلى 
تحقيق االس��تقرار النفس��ي واالجتماعي لجميع 
أفراد األسرة وخلق الثقافة المجتمعية الواعية 

وإبراز أفضل الممارسات في هذا الجانب.
وقد عمل المجلس األعلى للمرأة على التنسيق 
م��ع نقابة التربويين البحرينية لتوفير عدد من 
األس��اتذة والمعلمين والمعلم��ات إضافة إلى 
عدد م��ن متطوعي المنص��ة الوطنية للتطوع، 
وذلك بهدف تقديم ه��ذا الدعم التعليمي عن 

بعد بأقص��ى فاعلية والتزام. وجرى التنس��يق 
مع أولياء األمور لتفعيل إج��راءات الدعم الالزم 
من خالل تحديد االحتياجات التعليمية للطلبة 
والطالبات، والتش��اور مع نقابة التربويين حول 
تفاصي��ل التنفي��ذ وتوزيع المعلمين بحس��ب 
حاجة الطالب، إضافة إلى عقد اجتماع عن بعد 

لتعريف مجموعة من المتطوعين بش��أن الدور 
المنوط بهم.

ويس��تهدف المجل��س م��ن خ��الل ه��ذا الدعم 
المراح��ل  مختل��ف  ف��ي  والطالب��ات  الطلب��ة 
الدراس��ية، ويعم��ل عل��ى تعريفه��م في هذه 
المرحل��ة المبك��رة بكيفية اس��تخدام المنصة 
اإللكتروني��ة، وكيفي��ة متابع��ة أولي��اء األمور 
لتدريس أبنائهم على نظ��ام التعليم عن بعد 
وحل األنش��طة والتطبيقات المدرسية، وصواًل 

إلى مرحلة متابعة الدروس اليومية.
ويمثل ه��ذا الدع��م التعليمي واح��دًا من أربع 
مجاالت تتضمنه��ا حمل��ة »متكاتفين.. ألجل 
سالمة البحرين«، حيث تشمل المجاالت الثالثة 
األخرى »الدعم األس��ري« المتمث��ل في تقديم 
و»اإلرش��اد  الطارئة،  والخدم��ات  المس��اعدات 
الخدم��ي واالستش��ارات األس��رية والقانوني��ة 
لضم��ان  االقتص��ادي«  و»الدع��م  الفوري��ة، 
االس��تفادة م��ن التدابي��ر المالي��ة المتعددة 
المطروح��ة من قبل الدولة الس��تمرار نش��اط 

المرأة التجاري في سوق العمل.

 استجابًة ألمر ولي العهد.. »الحلبة«: 
تصميم أول جهاز تنفس صناعي في البحرين

اس��تجابًة ألمر صاحب الس��مو الملكي 
األمير س��لمان بن حم��د آل خليفة ولي 
العه��د نائ��ب القائ��د األعل��ى النائب 
األول لرئي��س مجلس ال��وزراء الداعمة 
)كوفيد19(،  كورون��ا  فيروس  لمكافحة 
قام مهندس��و حلب��ة البحري��ن الدولية 
بالتع��اون مع قس��م العالج التنفس��ي 
وقس��م األجهزة الطبية وأطباء العناية 
المرك��زة بمجم��ع الس��لمانية الطب��ي 
بتصمي��م أول جه��از تنف��س صناع��ي 
في ظ��ل ارتف��اع المرض��ى المصابين 

بفيروس كورونا )كوفيد19(.
وتم تصميم الجهاز لمساعدة المرضى 
المصابين بفيروس »كورونا«، من غير 
المرض��ى ذوي الح��االت الحرجة، وتمت 
هذه المهمة بعد زيارات ميدانية عديدة 
لمستشفى السلمانية من قبل موظفي 
الحلبة، وتم البدء بالعمل بدراسة عمل 
طريق��ة الجهاز، وتكثيف الجهود إلى أن 
يتم تصميم الجهاز بخبرات مهندس��ي 
الحلبة وبعد زيارات عديدة لمستش��فى 

الس��لمانية، وت��م تصمي��م نوعين من 
الجه��از األول م��ن تصمي��م المهندس 
الميكانيك��ي كام��ل الطع��ان، والجهاز 

اآلخر صممه طارق التاجر.
وتم اختبار أجهزة التنفس في مستشفى 
الس��لمانية بإش��راف الرئيس التنفيذي 

للعمليات بحلب��ة البحرين الدولية فايز 
رمزي فايز وبدعم من الرئيس التنفيذي 
لحلبة البحرين الدولية الش��يخ س��لمان 
بن عيس��ى آل خليفة، وبع��د اختبارات 
مكثف��ة ت��م اعتم��اد أجه��زة التنفس 

الصناعي من قبل وزارة الصحة.

وق��د تم تجهيز تصامي��م األجهزة في 
أقل من أسبوعين من العمل المتواصل 
وذلك بفضل تفاني مهندس��ي الحلبة 
وجهوده��م إلنهائه في ه��ذه الفترة 
الزمنية القصي��رة، والعمل اآلن جاري 

لتجهيز 100 جهاز تنفس صناعي.

وأعلنت الحلبة أنها ستجعل التصاميم 
متاحة ومجانية لجميع الش��ركات في 
مختل��ف أنح��اء العال��م التي تس��عى 
إليج��اد حل��ول مماثل��ة، وكج��زء من 
الدع��م العالمي لزيادة ق��درة أجهزة 

التنفس.

القبض على 4 بحارة يصيدون 
الروبيان خالل فترة الحظر

قال قائد خفر الس��واحل بأن الدوريات البحرية تمكنت 
من ضب��ط قارب وعلى متنه 4 بح��ارة بحرينيين، كانوا 
يقوم��ون بصي��د الروبي��ان المحظ��ور صي��ده في هذه 
الفت��رة من الع��ام ، بموجب القرار ال��وزاري الصادر في 
هذا الش��أن، باإلضافة إل��ى إبحارهم دون الحصول على 
التصاري��ح الالزمة، مؤكدًا ضب��ط أدوات صيد ممنوعة 
على متن القارب وهي ش��باك الجر القاعية )الكراف( بما 

يخالف القانون.
وأك��د قائ��د خفر الس��واحل بأنه ت��م اتخ��اذ اإلجراءات 

القانونية الالزمة، وإحالة القضية إلى النيابة العامة.

سفير الكويت مغردًا: 
االنتهاء من عودة جميع 

الكويتيين من البحرين
أكد س��فير دولة الكويت في البحرين ثامر جابر األحمد 
الصب��اح بأنه »بن��اًء على توجيهات س��مو أمي��ر البالد 
المفدى بع��ودة كافة المواطنين الكويتيين من الخارج 
فقد تم صباح اليوم »االثنين« االنتهاء من مراحل عودة 
المواطني��ن الكويتيين المتواجدي��ن بمملكة البحرين 

الشقيقة«.
وقال في تغريدة على حس��اب سفارة دولة الكويت في 
تويت��ر: »أتقدم بالش��كر والعرفان لكافة المس��ؤولين 
والجهات المعنية بمملكة البحرين الشقيقة على حسن 
التعاون والدعم والس��هولة واليسر في كافة اإلجراءات 
وتأت��ي بتوجهي��ات من عاه��ل البالد.. التي س��اهمت 
بنج��اح عملية ع��ودة المواطنين الكويتيي��ن إلى بلدنا 
الغالية الكويت.. ونسأل اهلل الصحة والسالمة للجميع«.

 26 إصابة جديدة 
بـ»كورونا« و11 حالة تعافي

أعلن��ت وزارة الصح��ة ع��ن تس��جيل 12 حال��ة إضافية 
بفيروس كورونا )كوفيد 19( أمس، ليصل إجمالي عدد 
الحاالت القائمة إلى 1127 حالة. كما أعلنت الوزارة عن 
تس��جيل 4 حاالت تعافي، ليبلغ إجمالي عدد المتعافين 
773 حال��ة. وأظهرت إحصائي��ات الصحة وجود حالتين 
بالعناي��ة المرك��زة، لتصب��ح إجمال��ي ع��دد الح��االت 
المستقرة 1125 حالة. وأجرت الوزارة حتى اآلن 90307 
فحصًا طبيًا. وبهذا، يصبح مجموع ما تم تسجيله أمس 
م��ن إصابات جديدة بفي��روس كورونا »كوفيد 19« 26 
حالة، بعد تس��جيل 14 إصابة س��ابقًا، في حين تعافى 
من الفي��روس 11 اليوم، بعد تس��جيل 7حاالت تعافي 

سابقًا.

البحرين تستورد »كمامات طبية« بـ193 ألف دينار
     111 ألف دينار ألجهزة التنفس و92 لـ »مقاييس الحرارة«

مريم بوجيري

كش��فت إحصائية رسمية أن البحرين اس��توردت كمامات طبية بنحو 139 ألف 
دين��ار م��ن 8 دول حول العالم بينها الصين بقيم��ة 81 ألف دينار والهند ب� 50 

ألف دينار.
كم��ا اس��توردت المملكة أجه��زه عالج باألوزون »األوكس��جين، االيروس��ول أو 
غيرها( للتنفس، إلى جانب أجهزة تنفس أخرى وأقنعة غاز من 10 دول بقيمة 
قدره��ا 111 ألف دينار منها من ألمانيا بقيمة 55 ألف دينار و أس��تراليا بقيمة 

20 ألف دينار.
فيما تم اس��تيراد كمية م��ن مقاييس الحرارة »ثيرموس��تات« بقيمة إجمالية 
قدره��ا 92 ألف دينار، وذلك من 16 دول��ة أعالها من كندا بقيمة 73 ألف دينار 
وذل��ك خالل م��ارس الماضي، إل��ى جانب اس��تيراد نح��و  124 كيلوجراما من 

الصابون المطهر من 8 دول بقيمة تقدر بنحو 79 ألف دينار.
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»أرباح المالية«: نمو أرباح الشركة 114٪ في 2019
أعلنت ش��ركة ارباح المالية، عن 
النتائج المالية للسنة المنتهية 
ف��ي 31 ديس��مبر 2019، حي��ث 
س��جلت إجمالي إي��رادات بقيمة 
22 ملي��ون ريال س��عودي لعام 
2019 مقارنة ب�3.4 مليون ريال 
عام 2018، بمعدل نمو س��نوي 
يصل الى 555%، مدفوًعا بشكل 
رئيس��ي بالتوس��ع ف��ي مجاالت 
الفترة  بالش��ركة خ��ال  العمل 

.2019-2018
ونجحت الش��ركة ف��ي تخفيض 
هي��كل التكاليف بص��ورة فعالة 
خ��ال الع��ام، حي��ث انخفض��ت 
 20.5 إلى  المصروف��ات  اجمالي 
 33.0 مقارن��ة   ري��ال  ملي��ون 
ملي��ون ريال عام 2018، بمعدل 

انخفاض سنوي بلغ %38.
كما بلغ إجمالي الدخل الش��امل 
4.9 ملي��ون ريال لنف��س العام، 
 .%114 س��نوي  نم��و  بمع��دل 
ويع��زى ذلك بش��كل رئيس إلى 
النتائ��ج الواع��دة م��ن نش��اط 
ونشاط  االستثمارية  المصرفية 

إدارة األصول. 
وبلغت ربحية السهم 0.22 ريال 
لع��ام 2019، مقارن��ة باألرب��اح 
الس��لبية في 2018. وبلغ العائد 
على متوسط حقوق المساهمين 

بينم��ا كان   2019 لع��ام   %3.4
سلبيًا العام الماضي.

وكان��ت هذه  النتائ��ج االيجابية 
الشركة  الس��تراتيجية  انعكاسا 
المتمثل��ة في تدعي��م العامة 
التجاري��ة، وبن��اء عاق��ات قوية 
والتركي��ز  المس��تثمرين  م��ع 
عل��ى التنويع والربحي��ة في بناء 

محافظ ذات جودة عالية.
ونجح��ت الش��ركة خ��ال العام 
بعملي��ة  االرتق��اء  ف��ي   ،2019
إل��ى  التجاري��ة  عامته��ا  بن��اء 
وتعامل��ت  التال��ي،  المس��توى 
الش��ركة مع رغبة المستثمرين 
مناس��ب  بش��كل  االس��تثمارية 
من خال االس��تثمار في الفرص 
االستثمارية الواعدة ، إلى جانب 
التوسع والتركيز على االستثمار 
في رأس المال البشري من خال 

برامج التطوير للعاملين.
وفي الع��ام 2019، تركت أرباح 
المالية بصمتها في العديد من 
المنتدي��ات والمؤتمرات وورش 
عمل المس��تثمرين، بفضل أداء 
شركة أرباح المالية لعام 2019، 
حيث تم تكريمها كأفضل مدير 
صن��دوق متوافق مع الش��ريعة 
اإلس��امية في المملكة العربية 
ش��ركة  قب��ل  م��ن  الس��عودية 

إنترناشيونال  فاينانس  كابيتال 
.)CFI(

وقال رئيس مجلس إدارة الشركة 
س��عود األنص��اري: »ف��ي اآلونة 
األخي��رة، نجح��ت ش��ركة أرب��اح 
المالي��ة من حيث نم��و األعمال 
وتحوله��ا في الوقت نفس��ه إلى 

شركة استثمارية متطورة«.
إس��تراتيجية  »ترك��ز  وأض��اف 
تقدي��م  عل��ى  الحالي��ة  النم��و 
جدي��دة  اس��تثمارية  حل��ول 
عالي��ة الج��ودة، وخل��ق القيمة 
المضاف��ة على الم��دى الطويل 
ألصح��اب المصلحة بما في ذلك 
والمس��اهمين  المس��تثمرين 

والمجتمع بشكل عام. 
وأع��رب األنصاري عن س��عادته 

ب��أداء الش��ركة مؤخ��رًا، والذي 
مس��تقبل  نح��و  الش��ركة  ق��اد 
مش��رق. وقال »نعتقد أن حلولنا 
االس��تثمارية التي تعالج بشكل 
المس��تثمرين  ش��هية  مائ��م 
ومجموعة قوي��ة من التحالفات 
م��ع ش��ركائنا التجاريي��ن لعبت 

دوًرا حيوًيا في نجاحنا«.
وأش��ار إل��ى أن��ه حتى ل��و ظلت 
ظروف االقتصاد الكلي العالمية 
غي��ر مواتي��ة، فس��وف نس��تمر 
في قيادة وتوجيه الش��ركة عبر 
الري��اح المعاكس��ة الناتجة عن 

التباطؤ االقتصادي. 
وواصل »لتحقيق ذلك، سنستمر 
في إطاق منتجاتنا االستثمارية 
الجذاب��ة، واالس��تفادة من أكبر 

نق��اط القوة لدينا: األش��خاص، 
وقاع��دة المس��تثمرين القوية، 
والوج��ود  المرك��زي،  والنه��ج 

العالمي«.
الرئي��س  ق��ال  جهت��ه   م��ن 
محم��ود  للش��ركة  التنفي��ذي 
بع��د  الش��ركة  إن  الكوهج��ي، 
أن نجح��ت ف��ي إع��ادة الهيكلة 
ومراح��ل التحول قد اس��تعادت 

الربحية. 
وأض��اف »نتائج عام 2019 حجر 
الزاوية في التزامنا بتقديم أداء 
متسق ومستمر، حيث إن العام 
2019 عام��ًا تاريخي��ًا بالنس��بة 
لن��ا فق��د س��جلنا عام��ة فارقة 
أخ��رى من خال تجاوز مس��توى 
قياس��ي بلغ مليار ريال سعودي 
في األصول تح��ت اإلدارة، حيث 
توجهن��ا الى تعززنا عاقاتنا مع 
البن��وك ذات الس��معة الطيب��ة 
والمش��غلين  والمطوري��ن 

المتطورين«.
وتاب��ع »وس��عنا رقع��ة أعمالنا 
من خال دخول أس��واق جديدة 
في المملكة المتحدة والواليات 

المتحدة«.
وأردف الكوهج��ي »إل��ى جان��ب 
االس��تثمارات المدرة للدخل في 
المملكة المتحدة، دخلنا قطاًعا 

واعًدا – قطاع رعاية كبار السن- 
في الواليات المتحدة«. 

وق��ال »خال العام، اس��تحوذت 
الش��ركة أرباح المالية على عقار 
Sauchiehall- غاسكو- بقيمة 
إس��ترليني،  جني��ه  ملي��ون   60
تماش��يًا مع اس��تراتيجية تنويع 
الصعي��د  عل��ى  االس��تثمارات 
الدول��ي، كم��ا قام��ت الش��ركة 
كب��ار  لرعاي��ة  دار  بتطوي��ر 
الش��ريعة  المتوافق مع  الس��ن 
35.8 مليون  اإلس��امية بقيمة 
دوالر أمريكي، مع مطور ومشغل 

رائد في الواليات المتحدة«.
الش��ركة  أن  الكوهج��ي،  وأك��د 
برؤيته��ا  ملتزم��ة  س��تظل 
لمس��تثمريها  القيم��ة  لخل��ق 
ومس��اهميها من خال توس��يع 
والس��عي  منتجاته��ا  قاع��دة 
ف��رص  لتقدي��م  المس��تمر 
متمي��ز.  أداء  ذات  اس��تثمارية 
وتعتم��د أرب��اح المالي��ة عل��ى 
إدارتها المتمرسة والمساهمين 
أهدافه��ا  لتحقي��ق  الداعمي��ن 
االس��تراتيجية. عاوة على ذلك، 
االس��تثمارية  المحاف��ظ  ف��إن 
للش��ركة، محلًي��ا ودولًيا، تحقق 
النتائ��ج المتوقعة منها بصورة 

جيدة«.

محمود الكوهجي سعود األنصاري

 وكيل المالية يبحث مع نظرائه 
الخليجيين التدابير االحترازية لمنع انتشار »كورونا«

بحث وكيل الوزارة لش��ؤون المالية يوسف حمود، 
خال مش��اركته في اجتم��اع لجن��ة وكاء وزارات 
المالي��ة ب��دول مجل��س التع��اون ل��دول الخليج 
العربية ال�57 التحضي��ري الجتماع لجنة التعاون 
المال��ي واالقتص��ادي ال�111، اإلثني��ن عبر تقنية 

االتص��ال المرئي، الخط��وات والتدابي��ر الوقائية 
التي قامت بها دول مجلس التعاون الحتواء ومنع 
انتش��ار فيروس كورونا )كوفيد 19( وتعزيز الثقة 
في اقتصاديات دول المجلس وتحقيق االستدامة 
المالية مع تنس��يق التدابي��ر االحترازية في كافة 

القطاع��ات، كما تم خال االجتماع متابعة تنفيذ 
ق��رارات المجلس األعلى الواردة ف��ي دورته ال�40 
والمتعلقة بلجن��ة التعاون المال��ي واالقتصادي 
ومس��تجدات برنامج تحقيق الوح��دة االقتصادية 

بين دول المجلس. 

كما تم اس��تعراض محاضر اللج��ان ذات العاقة 
والت��ي أهمها: لجن��ة محافظي مؤسس��ات النقد 
والبنوك المركزية بدول المجلس، وهيئة االتح اد 
الجمرك��ي، اللجنة الدائمة لقواعد المنش��أ ولجنة 

السوق الخليجية المشتركة.

تحقيق االستدامة المالية 
مع تنسيق التدابير االحترازية 

في كافة القطاعات

متابعة تنفيذ قرارات 
 المجلس األعلى الواردة 

في دورته الـ40

تعزيز الثقة في اقتصاديات 
دول »التعاون«

أعل��ن بنك ABC، البن��ك الدولي 
األوس��ط  الش��رق  ف��ي  الرائ��د 
وش��مال أفريقي��ا االثني��ن، ع��ن 
إنش��اء صندوق بعش��رة مايين 
دوالر لدع��م الجه��ود لمكافح��ة 
وباء فيروس كورونا )كوفيد 19(، 
 ،ABC حيث ق��ررت مجموعة بنك
بما ف��ي ذلك ش��ركاتها التابعة 
بن��ك »إل��ى« وش��ركة الخدمات 
المالي��ة العربي��ة )AFS( وبن��ك 
ABC اإلسامي إنشاؤه لمساندة 
المب��ادرات الوطني��ة ف��ي الدول 
الت��ي ينش��ط فيه��ا البن��ك في 
منطقة الش��رق األوسط وشمال 
أفريقي��ا للمس��اعدة ف��ي تقليل 
آث��اره، بم��ا في ذل��ك تخصيص 
مبال��غ كبي��رة لدعم المب��ادرات 
الوطنية في البحرين، وهي المقر 

الرئيس للبنك منذ 40 عامًا. 
بتوفي��ر  الصن��دوق  وسيس��مح 
لمس��اندة  كبي��رة  تبرع��ات 
والخيري��ة  الوطني��ة  المب��ادرات 
التي تعمل عل��ى مكافحة الوباء 

وتخفي��ف األعب��اء المالي��ة ع��ن 
ودعم  المرض  م��ن  المتضررين 
الفرق الطبي��ة والمتطوعين في 
الصفوف األمامية الذين يجازفون 

بحياتهم لحماية مجتمعاتهم.
وف��ي تعلي��ق ل��ه ح��ول إنش��اء 
ه��ذا الصن��دوق، ق��ال الرئي��س 
 ،ABC التنفي��ذي لمجموعة بنك
د.خال��د كعوان، »يتوج��ب علينا 
جميع��ًا في مث��ل ه��ذه األوقات 
أن نوح��د  بالتحدي��ات  المليئ��ة 
المؤسس��ات  لدع��م  جهودن��ا 
الصحي��ة والمجتمع��ات المحلية 
في ال��دول الت��ي ننش��ط فيها. 
ونحن كمؤسسة عالمية ملتزمة 
المجتمعات  تجاه  بمسؤولياتها 
واجبن��ا  م��ن  ف��إن  المحلي��ة، 
ويش��رفنا مس��اندة مجتمعاتن��ا 
واألطقم  الحكومية  والمؤسسات 
الذي��ن  والمتطوعي��ن  الطبي��ة 

يبذلون جهودًا جبارة«. 
من جانب��ه، قال نائ��ب الرئيس 
 ،ABC التنفي��ذي لمجموعة بنك

صائ��ل الوعري: »ونح��ن إذ نقدر 
وُنثن��ي عل��ى الجه��ود العظيمة 
التي تبذلها الس��لطات واألطقم 
الطبي��ة واإلدارية ف��ي الصفوف 
األمامية لمواجهة الوباء. وندعو 
اهلل تعالى أن يمن بالشفاء على 
كل الذي��ن أصيبوا بهذا المرض، 
يس��ر بن��ك ABC أن يعل��ن عن 
مس��اهمته بمبلغ 2 مليون دوالر 
م��ن هذا الصن��دوق لحملة »فينا 
خير« التي أطلقها س��مو الش��يخ 

ناصر بن حم��د آل خليفة، ممثل 
جالة الملك لألعمال اإلنس��انية 
وشؤون الش��باب مستشار األمن 
الوطن��ي رئي��س مجل��س أمن��اء 
لألعم��ال  الملكي��ة  المؤسس��ة 
الفريق  لدعم جهود  اإلنس��انية، 
لفي��روس  للتص��دي  الوطن��ي 
كورونا )كوفيد 19( في البحرين. 
ونحن ملتزمون بمواصلة العمل 
ي��دًا بيد م��ع الس��لطات المعنية 
والهيئ��ات الخيرية لتعزيز دعمنا 

للمجتمع المحلي بالمملكة«.
وُيع��د بن��ك ABC م��ن البن��وك 
الدولي��ة الرائ��دة ف��ي منطق��ة 
أفريقيا  الشرق األوسط وش��مال 
ويقدم لعمائه مجموعة مبتكرة 
من المنتجات والخدمات المالية 
المصرفي��ة  الخدم��ات  تش��مل 
التج��ارة  وتموي��ل  للش��ركات 
المش��اريع  وتموي��ل  الدولي��ة 

وترتي��ب  المهي��كل  والتموي��ل 
الق��روض المجمع��ة ومنتج��ات 
الخزانة وأسواق المال والمنتجات 
كم��ا  اإلس��امية.  المصرفي��ة 
يق��دم البنك الخدمات المصرفية 
بالتجزئة من خال شبكة البنوك 
التابع��ة ل��ه ف��ي األردن ومصر 
وتونس والجزائر والبحرين خال 

بنك »إلى« الرقمي.

صائل الوعري د.خالد كعوان

 دعم المبادرات الوطنية
 والخدمات الطبية

والمتضررين من المرض

 مبالغ كبيرة لدعم
 الدول التي ينشط فيها 

البنك لمكافحة »كورونا«

 االلتزام بمواصلة العمل 
 مع السلطات المعنية والهيئات

الخيرية في البحرين
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من أجل محاصرة »كورونا« ووأده

ف��ي عصرن��ا الحدي��ث واتصال ش��عوب العال��م بعضها 
ببعض، وتقارب المس��افات بين الدول، كما أشار الصادق 
المصدوق س��يدنا محمد صل��ى اهلل عليه وآله وصحبه، إن 
في آخر الزمان – بما يعني قبل قيام الساعة –، من إشارات 
ذلك، تقارب الممال��ك بعضها ببعض، وبما يعني أيضًا، 
أن كلما زادت سرعة وسائل السفر، قل الوقت المستقطع، 
إذ إن سرعة س��ير الجمل أقل من سرعة الحصان، وسرعة 
الطائرة أكثر من س��رعة السيارة، وهكذا حتى نصل قوله 
تعالى: »يدبر األمر من الس��ماء إلى األرض ثم يعرج إليه 
في يوٍم كان مقداره ألف س��نة مما تع��دون«، ما أعظمه 
م��ن تقري��ب لعقول البش��ر ليعلموا أن أج��ل اهلل آٍت، وما 
نعده بعيدًا، عنده تعالى قريبًا كلمح البصر، وإذا أراد أمرًا 
إنم��ا يقول له كن فيكون، وهذا جزء من نظرية النس��بية 

المكتشفة حديثًا.
هذا التقارب بين الدول والشعوب، له جانب إيجابي، وآخر 
س��لبي، واركز هنا على جان��ب من جوانبه الس��لبية، فإذا 
أصاب وباء أو مرض معٍد قومًا، فإنه ينتش��ر وبسرعة في 
البلدان المجاورة لذل��ك البلد والبلدان البعيدة، وقد يغزو 
العالم بأكمله. وتجربتنا جميعًا نحن الشعوب مع فيروس 
كورونا، الذي منشأه الصين، وبالتحديد في مدينة ووهان، 
كيف س��رى وعم الكرة األرضية في وقت قياس��ي، وتداعت 
الحكومات واتحدت وأخذت موقفًا صارمًا ضده، ونش��طت 
مراك��ز األبحاث الطبية ف��ي كل زاوية م��ن الزوايا، إليجاد 
دواء فعال للقضاء عليه وإال، فقد تفنى البشرية، مصداقًا 
لقوله تعالى: »ظهر الفس��اد في البر والبحر بما كس��بت 
أيدي الناس ليذوقوا بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون«.

المفاس��د كثيرة، وزادت على المناف��ع، والناس في غمرة 
س��اهون، ومن المفاس��د تكالب أم��م األرض على حطام 
الدني��ا، والصناع��ات الحربي��ة عل��ى تنوعه��ا وتأثيره��ا 
التدمي��ري، ومناص��رة الق��وي على الضعي��ف وغيرها من 
المفاسد التي يدمي لها الجبين، وغفلنا عن قوله تعالى: 
»ي��ا أيه��ا الناس إنا خلقناك��م من ذكر وأنث��ى وجعلناكم 

شعوبًا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند اهلل أتقاكم«.
فيما يتعلق بط��رق الوقاية من فيروس كورونا، لم تترك 
الجه��ات الحكومية عندن��ا ش��اردة وال واردة إال وذكرتها، 
وجن��دت كل إمكانياته��ا لمحاربته، والحم��ات التوعوية 
مكثفة بكل وس��ائل اإلعام الحديث��ة، إضافة إلى الكوادر 
البشرية المؤهلة، وما يحتاجونه للقيام بواجبهم الوطني، 
واإلنس��اني، إال أنني أريد أن ُأشير إلى ما يلي، قد يكون له 

تأثير إيجابي للوقاية:-
1- المعت��اد علي��ه، أن إذا قض��ى اهلل أم��ره بانتقال فرد 
إلى جواره تعالى المعروف أن هناك في كل مقبرة أناس��ًا 
مهمته��م القي��ام بواجب الغس��ل والتطيي��ب والتكفين 
والصاة على المتوفى والدعاء له وتش��ييعه بحزن ووقار 

إل��ى مثواه األخي��ر في هذه الدنيا، وكثي��ر من الحاضرين، 
يشاركون في تلك األعمال مع أنها من غير اختصاصاتهم، 
وم��ن المتوفين رحمهم اهلل تعالى ق��د يكون من بينهم 
مصاب بمرض معٍد ش��ديد العدوى وس��ريعها، وفيروس 
كورون��ا إحداه��ا! لم��اذا ال نت��رك ه��ذه المهم��ة لفريق 
متخص��ص ومدرب عل��ى تلك األعمال اإلنس��انية النبيلة، 

وليس في حالة فيروس كورونا فقط، بل بصفة دائمة؟
2- ب��دل م��ن حمل نع��ش الفقيد عل��ى األكت��اف توفير 
عربة ذات عجات ووض��ع النعش عليها، ودفعها من قبل 
األشخاص الموكلين لهذا الغرض، أو توفير سيارة إسعاف 
صغيرة للقيام بهذه المهمة في كل مقبرة، واألجر حاصل 
لكل من شارك، سواء بالحضور أو المشي في الجنازة أو من 
صل��ى صاة الجنازة والدعاء له بالجن��ة ونعيمها، لنجرب، 

فقد تفيد التجربة.
3- كت��ب اهلل علين��ا نحن المس��لمين خم��س صلوات في 
الي��وم والليلة، وهي الفرائ��ض، وفي كل صاة يجب علينا 
الوضوء، إال من وثق من نفس��ه أنه على طهر منذ الصاة 
السابقة، وإذا لم يكن كذلك وجب عليه الوضوء من جديد، 
ومن أج��ل ذلك يخلع نعلي��ه أو حذاءه وجورابه، ويمش��ي 
حاف��ي القدمين على أرض مبتلة، ويعلق بها ما يعلق من 
أوس��اخ وجراثيم، ويدخل المس��جد وجزء من تلك األوساخ 
والجراثي��م ق��د تك��ون عالقة ف��ي قدميه، وي��دوس على 
البس��ط أو »الزل« تتلوث، وأغلبن��ا يفعل ذلك دون قصد، 
فيصلي المصلون على تلك البس��ط، ويضعون جباههم، 
وبطون أيديه��م عليها، فتنتقل تلك األوس��اخ والجراثيم 
إليهم دون معرفة، وم��ن الواجب تثقيف المصلين بعدم 
مس��ح الوجوه ببطون أيديهم من بعد انقضاء الصاة، إال 
من بعد غسلها غسًا جيدًا، وبعض البسط رائحتها عفنة 

لقدمها.
4- تعمي��م اس��تعمال »الفناجي��ل« الورقي��ة ب��داًل م��ن 

الزجاجية في كل المناسبات وفي كل األحوال.
5- الذي��ن يعمل��ون ف��ي المكات��ب والذي��ن يتصفحون 
الجرائ��د والكتب في المكتب��ات وفي البيوت، ع��ادًة، غذا 
أرادوا قلب صفحة منها، بلوا السبابة من ريقهم لتسهيل 
التصفح، وهذه عادًة أيضًا فيها ما فيها من نقل الجراثيم 
والفيروس��ات إلى اآلخرين، أو نقل الجراثيم والفيروس��ات 
إلى أنفسهم، والبديل بلل محارم ورقية بالماء واستعملها 
لترطيب إصبعك، أنا أعلم علم اليقين أننا شعب مثقف، إال 
أنن��ا نحتاج إلى النصيحة، والحكمة ضالة المؤمن، وهناك 
الكثير م��ن النصائ��ح التي يج��ب التنبيه إليها ونش��رها 

للمحافظة على صحتنا.
6- قبل نومك اغس��ل قدمي��ك جيدًا خاص��ًة بين األصابع 
بالم��اء والصاب��ون، ومن ثم نش��فهما، وه��ذه النصيحة 

خاصًة للذين ينتعلون النعل.

»المعرفة« تأذن بانطالقة 
التعليم االفتراضي في البحرين

قيم��ة الف��رد والجماعة فيم��ا يقدمانه من منجز وما يتركانه من أثر، وقد لمس��ت ذل��ك فعليًا في خبر 
فريد من نوعه جاء فيه »أطلقت مدرس��ة المعرفة الثانوية للبنات مبادرة إنش��اء مدرسة افتراضية عبر 
تطبيق »ميكروس��وفت تيمز«، تحتوي على هيكلة إدارية، وصفوف تعليمية، وأقس��ام أكاديمية، وفرق 
دعم ومس��اندة، مما س��اعد عل��ى تنفيذ جمي��ع األدوار في عال��م افتراضي... بما في ذل��ك فتح فصول 
افتراضية للمقررات...، وتم تفعيل الجلس��ات النقاشية كبديل عن الحصص الدراسية، وتفعيل الزيارات 
الصفي��ة من قبل القيادات المدرس��ية الوس��طى والعليا، وتقديم الدعم لجمي��ع الطالبات، ومن بينهم 
الفئ��ات الخاصة م��ن ذوي الهمم وصعوبات التعلم، كما عمل قس��م اإلرش��اد األكاديمي على متابعة 
تس��ليم الطالبات للتطبيقات في مواعيدها المحددة«. قفزة نوعية وانطاقة واعدة لمس��تقبل التعليم 
اإللكترون��ي بالبحرين، بس��واعد بحريني��ة وطنية مخلصة، ل��م يعقها محدودية المعرف��ة اإللكترونية 
واإلمكاني��ات، وال الضغوطات الكبرى التي أحدثتها األزمة الكورونية على المس��توى النفس��ي واألمني 
الصح��ي، وال حال��ة االرتباك واإلرباك غي��ر المنتهية في العم��ل وتخبط القرارات اإلداري��ة.  بمبادرتها 
المتميزة تلك، أذنت مدرس��ة المعرفة االفتراضية النطاقة التعلي��م االفتراضي في البحرين، ولتكون 
نموذجًا جديرًا بالتعميم واالس��تفادة من��ه، مع عمل وزارة التربية والتعليم بع��د أزمة فيروس كورونا 
على تهيئة األجواء للتحول الشامل إلى التعليم اإللكتروني بمنح كل المعلمين واإلدارات التعليمية في 
المملكة ما يغطي احتياجاتهم التدريبية في المجاالت التقنية، وال شك أن ذلك سيسهم في توفير مزيد 
م��ن الوقت للطالب في حياته اليومية وكذلك بالنس��بة للكوادر التعليمي��ة واإلدارية. يدعم هذا الجهد 
كل األف��كار المنادية بتحويل نظ��ام العمل إلى العمل من المنزل، وإعادة إدارة أوجه اإلنفاق الرس��مي 
لتنخفض بشكل ملحوظ، ويمكن إدارة اإلنفاق في التعليم إلى وجهات مختلفة، كصرف جهاز ذكي لكل 
طالب في بداية مراحل تعليمه ليكون بديًا عن كافة الكتب في كل مراحله الدراسية وبما يوازن أوجه 
اإلنفاق لبناء المدارس واإلدارات وتوفير المرافق والخدمات. وأن تزود تلك األجهزة بالبرامج الازمة لها 
على الدوام بما يجعل من مس��ؤولية ولي األمر توفير خط إنترنت منزلي ألبنائه الطلبة بديًا أيضًا عن 

كافة مصروفات القرطاسية والمصروفات الشخصية اليومية التي قد ينفقها طيلة فترة الدراسة.

* اختالج النبض:
تحية إجال وإكبار لكل الكوادر والسواعد الخفية التي كانت خلف نجاح تجربة مدرسة المعرفة الثانوية 
للبن��ات في إطاق مدرس��تها اإللكترونية/االفتراضي��ة األولى محليًا. وبعدما كان مش��روعًا كهذا بعيد 
المنال، ُأنجز في أشد الظروف ضراوة بسواعد بحرينية وطنية تستحق التكريم ليس على مستوى الوزارة 

وحسب، بل هي جديرة حقًا بالتكريم من قبل القيادات العليا في الدولة.

البحرين.. ليست فاقدة للمناعة 
ولن تدخل الحجر عن العمل

أيقظنا تواص��ل ارتفاع أعداد اإلصابات والوفيات 
بسبب فيروس كورونا، والتي زادت عن 2 مليون 
إصابة وأكثر من 120 ألف وفاة حول العالم حتى 
كتابة هذا المق��ال، أيقظنا على حقائق لم تكن 
لتخطر ف��ي بالنا، أو نتجرأ على نتخيلها حتى في 

أسوأ أحامنا.
أيقظن��ا الفي��روس عل��ى حقيق��ة هشاش��ة دول 
»عظم��ى« كن��ا نعتقد أننا لن نبل��غ »عظمتها« 
وتقدمه��ا ولو بش��ق األنفس، ف��إذا بأنظمتها 
الصحي��ة واالجتماعية وحت��ى االقتصادية تنهار 
خال أس��ابيع، وتتحول إلى بؤر للمرض والموت 

دون أدنى قدرة على المقاومة. 
جائحة فيروس كورونا العالمية أظهرت هشاشة 
النظ��ام الصح��ي األمريك��ي، أق��وى اقتصاد في 
العالم، والذي اس��تنجد حتى بدول العالم الثالث 
لتزويده بأجهزة التنفس والكمامات واالحتياجات 
الطبية األخرى. ولم نكن نتصور أن دول الشمال 
األوروبي، مهد الرف��اه والديمقراطية، تعجز عن 
تأمين مواطنيها بأبسط احتياجاتهم األساسية 

عدا عن الطبية والصحية.
 أحامن��ا كان��ت عاجزة حتى عن تخي��ل مواطني 
ال��دول األوروبي��ة القوي��ة، يتعارك��ون من أجل 
الحصول عل��ى احتياجاتهم الغذائية األساس��ية 
بع��د أن نفدت م��ن أرف��ف مراكز التس��وق، بل 
وصل األم��ر بينهم إلى صراع عل��ى ورق الحمام، 
أجلكم اهلل. دول أبهرتنا لعقود طويلة بصورتها 
الحضاري��ة وفلس��فاتها اإلنس��انية والحقوقي��ة 
وبنجومها ورياضييه��ا وأفامها وثقافتها، تقف 
اليوم عاجزة ع��ن تأمين المتطلبات األساس��ية 
لمواطنيه��ا، وحمايته��م م��ن في��روس ال ي��رى 
بالعين المجردة، بل إن بعض ساس��تها اختصر 
الطري��ق وطالب مواطنيه باالس��تعداد لألس��وأ 
وتوديع األهل واألحبة، ورفعت راية االستس��ام 

مبكرًا بعد أن فشلت في إدارة األزمة.
بالمقاب��ل، ومع كل التحديات المازمة النتش��ار 
في��روس كورونا حول العالم وم��ا خلفه من آثار، 
اتخذت البحرين مبكرًا وبصرامة إجراءات حاسمة 
هدفه��ا األول الحف��اظ عل��ى صح��ة المواط��ن 
والمقيم، فوضعت خطة عمل استباقية وسخرت 
كل اإلمكاني��ات والجهود ف��ي فريق وطني واحد، 
من جمي��ع االختصاصات الصحي��ة واالقتصادية 
والتعليمي��ة والتش��ريعية، وال��ذي أدار األزم��ة 
بمس��توى حرفي حتى أصبح��ت البحرين نموذجًا 
عالميًا في ُحسن اإلدارة، وحازت إشادات متعددة 

من جميع دول العالم ومنظماته األممية.
خي��ار البحري��ن كان من��ذ البداية، اإلنس��ان أواًل 
وأخيرًا، وهي الرس��الة الس��امية التي أكد عليها 

جال��ة الملك في حديثه األب��وي ألبنائه الطلبة 
وجميع أه��ل البحري��ن، منوهًا جالت��ه بضرورة 
»االلت��زام بالنه��ج الوطن��ي القويم ف��ي حماية 
وتقدي��م المصلح��ة العلي��ا للوط��ن، وه��و أمر 
ظاه��ر للعيان في س��لوك أهل البحري��ن الكرام، 
ببذلهم المخل��ص، وانضباطهم الذاتي ووعيهم 
المس��ؤول، وصواًل إلى بر األمان والش��فاء التام 

وبعودة الحياة لسابق عهدها«. 
ورغم األزمة وتداعياتها على جميع القطاعات وما 
فرضته من إجراءات اس��تثنائية، نجحت البحرين 
ف��ي مواصل��ة العم��ل بتكاتف الجمي��ع، حكومة 
ومواطني��ن ومقيمي��ن، وواصلت مس��يرة البناء 
الت��ي أرادها جال��ة الملك، من خال اس��تغال 
كل اإلمكاني��ات التكنولوجية المتاحة ووس��ائل 
االتص��ال الحديث��ة، خصوص��ًا ف��ي إدارة الملف 
التعليم��ي وإدارة االجتماع��ات الهامة عن ُبعد، 
وهو ما نجحت في تحقيقه الس��لطة التشريعية 
ممثلة في مجلس��ي النواب والش��ورى، إذ س��جل 
له��ا قدرته��ا على مواصل��ة عمله��ا، وألول مرة 
ف��ي تاريخ البحرين، من خ��ال االتصال المرئي، 
ما يؤش��ر إلى ق��درة البحرين عل��ى تكريس كل 
اإلمكانيات والظروف لتبق��ى صامدة قادرة على 

إدارة شؤونها.
وهن��ا البد من كلمة تحي��ة تقدير لكافة الكوادر 
الوطني��ة التي عملت على تفعي��ل هذه األدوات 
وتطويعه��ا خدمة للوطن ليواص��ل عملية البناء 
والتنمي��ة، وليذك��ر الجميع أن مملك��ة البحرين 
ل��م تكن في يوم من األيام فاق��دة للمناعة ولم 
تدخل مؤسس��اتها العزل عن العم��ل، وأن أبناء 
هذا الوط��ن، كانوا وال زالوا وس��يبقون، جنودها 
األوفياء وبناة نهضتها وعنوان كرامتها وعزتها.

* إضاءة..
 مثل��ت مب��ادرة س��مو الش��يخ ناص��ر ب��ن حمد

آل خليف��ة بالتب��رع بمبلغ مليون دين��ار بحريني 
لصال��ح حملة »فين��ا خير«، نموذج��ًا وقدوة لكل 
أبناء البحرين، كيف ال، وقد كان سموه دائمًا في 
طليعة الصف��وف دفاعًا عن البحرين ورفع رايتها 
ف��ي كافة المحاف��ل، ومحركًا أساس��يًا لمبادرات 
وطنية شكلت نقطة تحول حقيقية في مسيرتها 

المظفرة..
وم��ا األرقام التي تتوالى دعم��ًا للمبادرة، والتي 
وصلت خال 24 س��اعة لما يزي��د عن 31 مليون 
دينار، إال دليل آخر على أن الخير واإلنس��انية هي 

السمة األصيلة في هذا الشعب المعطاء..
فتحية ل��كل الجهود.. وتحية لم��ن وقف بجانب 

الوطن واألهل تلبية لنداء اإلنسانية..

موتوا بغيظكم

دأب��ت مملكتن��ا الحبيبة على اتخ��اذ خط��وات وإجراءات 
احترازي��ة للتعامل مع جائحة في��روس »كورونا«، فنالت 
إعج��اب القاص��ي والدان��ي من تل��ك العزيم��ة الكبيرة، 
والهم��ة العالي��ة التي ال تلي��ن لقيادتن��ا الحكيمة التي 
أظهرت بالق��ول وبالفعل، أن الهدف األس��مى هو حفظ 
الباد والعباد على أرض مملكتنا الغالية، فسعت وبذلت 
لذلك أقصى الجه��ود وأكبرها لمكافحة ه��ذا الفيروس، 
وحظيت بإش��ادات واس��عة م��ن دول ش��قيقة وصديقة، 
ومنظمات إقليمية ودولية، في التعامل باحترافية عالية 

لمكافحة هذه الجائحة التي هزت العالم كله.
وبالرغم من مراحل النجاح الهائلة والقفزات الكبيرة التي 
حققتها بادنا ف��ي إجراءاتها المتخذة لمكافحة فيروس 
»كورون��ا«، والتي تؤكد اإلحصائي��ات أن البحرين األولى 
عربي��ًا والثاني��ة عالميًا في الش��فاء من ه��ذا الفيروس، 
وبالرغم م��ن العديد من اإلجراءات الت��ي اتخذت لحفظ 
المواطني��ن والمقيمين، والتجهيزات الكبيرة من معدات 
وأجه��زة حديثة وطواقم طبية وطني��ة مؤهلة ومحترفة، 
ال تزال بعض ال��دول تنقم على البحري��ن وتحقد عليها، 
وتح��اول أن تس��يء لتل��ك الجهود وتقلل م��ن أهميتها، 
وه��ذا لي��س بمس��تغرب، خاصة إذا م��ا علمن��ا أن تلك 
الدول واألنظم��ة التي تمثلها لها تاريخ حافل من الحقد 
والكراهي��ة ليس على مملك��ة البحرين وإنم��ا على دول 

عربية وبعض دول الخليج العربي.
ولس��ت هنا بصدد اس��تعراض جهود مملك��ة البحرين، 
فالش��مس ال تغط��ى بغرب��ال كم��ا يقول��ون، وإنجازات 
بادنا في التعامل م��ع جائحة فيروس »كورونا« واضحة 
للجميع، للبعيد قبل القري��ب، فليس لدينا ما نخفيه، بل 
العك��س، فالبحرين تعامل��ت بكل ش��فافية ومصداقية 
مع ه��ذه الجائحة، وليس كالبعض م��ن الذين قللوا من 
أهمي��ة ه��ذا الفيروس ف��ي بدايته، ول��م يتعاملوا معه 
باحترافية، وتجاهلوا الدع��وات التحذيرية التي أطلقتها 
منظمة الصحة العالمية، وآثروا أن يهتموا بشؤون أخرى 
غير صحة مواطن��ي بادهم ومقيميه��ا المؤتمنين على 
أرواحهم، فكانت النتائج بعد ذلك مأساوية، حيث سجلت 
أرقام المصابين بفي��روس »كورونا« في دولهم من بين 

األعلى في المنطقة في وقت قصير جدًا.
 والغريب هنا، أن تلك الدول لم تتعامل بش��كل إنساني 
مع المصابين خاصة األجان��ب، حيث أقدمت إحداها على 
تكبي��ل المصابين باألصف��اد كأنهم مجرمون، وليس��وا 
مرضى لهم حق��وق، وعملت على ترحيله��م إلى بادهم 
رغم مرضهم، وهذا تجرد واضح من اإلنس��انية، ومعاني 
اإلسام السامية، ولم تفلح األعذار الواهية التي ساقتها 
دول��ة »قريب��ة« ف��ي إقناع إح��دى المنظم��ات الحقوقية 
الت��ي انتقدت كثيرًا إجراءات تل��ك الدولة المعدومة من 
اإلنس��انية والتحض��ر، فالواج��ب أن تعم��ل الدولة على 
استش��فاء هؤالء العمالة الوافدة وتس��عى في عاجهم، 
فإن نجحت اتخذت بعدها إجراءات ترحيلهم إلى بادهم، 
ولي��س ترحيله��م وهم مصاب��ون بالم��رض، وكأن هذه 
الدولة تعمد إلى نقل المرض إلى دول العمالة الوافدة، 
أو تزيد من مع��دالت اإلصابات فيها، وهذا فعل فيه من 
النذالة والخسة الش��يء الكبير، مع العلم أن لهذه الدولة 

سوابق في مثل هذه التصرفات الغبية.
صحي��ح أن ل��كل دول��ة إجراءاته��ا في تعامله��ا مع هذه 
الجائح��ة، ولك��ن عندما تق��وم دولة ما بانتق��اد دول ما 
ومنها بادنا البحرين ف��ي إجراءتها للتعامل مع فيروس 
»كورونا«،  فابد هنا أن تكون إجراءات تلك الدولة أفضل 
من بادنا، وهذا ما لم يكن، لذلك ال يحق لها وال لغيرها 
اإلساءة لبادنا، ألن ردة فعل هذا الشعب الكريم ستكون 
كبيرة، خاصة وأن مثل تلك األنظمة لديها من المساؤى 
والس��لبيات الش��يء الكثير والكبي��ر. إن مملكتنا الحبيبة 
ماضية بتوفيق من اهلل ثم بحكمة قيادتها ووفاء شعبها 
في مكافحة فيروس »كورونا«، متس��لحين بالتوكل على 
اهلل، ثم بالعزيمة والعمل الجاد الدؤوب حتى نصل بإذن 
اهلل إلى تحقيق المزيد من النجاحات التي تتوالى في كل 
يوم، فمن لديه حكمة قيادتنا، وهمة شعبنا فسوف يكون 
حليفه النجاح المستمر إن شاء اهلل، وإن كنا أبهرنا الجميع 
فإن هذه الباد ال ت��زال في جعبتها الكثير من اإلنجازات 
التي ستأتي تواليًا وقريبًا في مكافحة هذه الجائحة التي 
نس��أل اهلل السامة لبادنا ولبقية الدول، أما من يعادينا 

ويقلل من جهود بادنا فنقول لهم: موتوا بغيظكم.

يوسف محمد أحمد بوزيد
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رغم األزمة وتداعياتها على 
جميع القطاعات وما فرضته 

من إجراءات استثنائية 
نجحت البحرين في مواصلة 

العمل بتكاتف الجميع 
حكومة ومواطنين ومقيمين 

وواصلت مسيرة البناء التي 
أرادها جاللة الملك

زرع الثقة في المجتمع خاصة 
في ظل هذه األزمة الصحية 
أمر ال بد منه والسبب ترقب 

الناس لكل جديد من إجراءات 
وقرارات هدفها حمايتهم 

ورسالتها أن الوضع تحت 
السيطرة وأن بالدنا بخير

أمام من يحاول تمرير أجندة 
سياسية مبطنة نقول له 
إن فيروس اإلرهاب أخطر 

عشرات المرات من فيروس 
كورونا ومن يمثل الشارع 

البحريني عليه أن يكون 
حريصًا على أمنهم

إن مملكتنا الحبيبة ماضية 
بتوفيق من اهلل ثم بحكمة 
قيادتها ووفاء شعبها في 

مكافحة فيروس »كورونا« 
متسلحين بالتوكل على اهلل 

ثم بالعزيمة والعمل الجاد 
الدؤوب

فيما يتعلق بطرق الوقاية 
من فيروس »كورونا«.. لم 
تترك الجهات الحكومية 

عندنا شاردة وال واردة 
إال وذكرتها وجندت كل 

إمكانياتها لمحاربته 
والحمالت التوعوية مكثفة 
بكل وسائل اإلعالم الحديثة

قفزة نوعية وانطالقة 
واعدة لمستقبل التعليم 

اإللكتروني بالبحرين بسواعد 
بحرينية وطنية مخلصة لم 
يعقها محدودية المعرفة 

اإللكترونية واإلمكانيات وال 
الضغوطات الكبرى التي 
أحدثتها األزمة الكورونية

كل القرارات التي اتخذتها مملكة البحرين في حربها ضد 
فيروس »كورونا« مثال يستحق الدرس والبحث وكذلك 

يستحق الدرس والبحث إعالن المملكة عن قريب تمكنها 
من إنزال الهزيمة بالفيروس

اآلراء واألفكار الواردة في هذه المقاالت تعكس آراء أصحابها 
وحدهم.. وال تمثل بالضرورة رأيًا أو موقفًا رسميًا لجريدة »الوطن« 

أو سياستها التحريرية 

فريد أحمد حسن
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ال نعلم بص��دق هل هم قلوبهم على أبناء 
الوط��ن حقًا أم على األجندة التي ضد أبناء 
الوط��ن؟ خالل هذه الفت��رة خرجت أصوات 
نشاز مستغلة ظرف جائحة فيروس كورونا 
ألجل المناداة بعفو عام عن الس��جناء في 
مملك��ة البحرين دون االكت��راث ولو قلياًل 
بمش��اعر المواطنين والمقيمين على هذه 
األرض باألخ��ص عوائ��ل ش��هداء الواجب 
والناس التي تضررت وكانوا ضحايا بعض 
ه��ؤالء المجرمي��ن الخارجين ع��ن النظام 
الع��ام في مملكة البحري��ن ودون الفطنة 
أن التعميم أمر خاطىء جدًا وهم »خالطين 
الحابل بالنابل«. والمصيبة أنهم زعموا أن 
ذلك يأتي بمناس��بة اقتراب شهر رمضان 
وأيضًا بس��بب ظرف في��روس كورونا، من 
يطال��ب بإطالق المس��اجين ويق��رن هذا 
اإلج��راء بمناس��بة ق��دوم ش��هر رمض��ان 

وهو الش��هر الذي أنزل فيه القرآن الكريم 
بالمناس��بة عليه أن يع��ود للقرآن ليتفكر 
ويتأمل في أحكامه قب��ل أن يطلق أحكامًا 
خاصة من عنده ال تمت للدين بصلة تضر 
المسلمين وال تنفعهم فاإلنسان المسلم 
المؤمن يدرك أنه من المظلم واإلجحاف أن 
أسقط حق إنس��ان مقابل مصالح سياسية 
غير إنسانية وأن أضيع حقوق الناس فحتى 
اهلل س��بحانه جعل هناك محاكم س��ماوية 
لم��ن يضيع حقه��م في الدني��ا ألجل أن ال 
تهضم حقوق عباده وأن االقتصاص وأخذ 
الحق واجب واالعتداء عليه وعدم األخذ به 
من أكبر الكبائ��ر وأعظم الجرائم ألن ذلك 
يسمح بتفشي الجرائم وانتشار الظلم بين 
الناس لعدم وجود رادع فمن أمن العقوبة 

أساء األدب.
أم��ام م��ن يحاول تمري��ر أجندة سياس��ية 

مبطن��ة نقول له إن فيروس اإلرهاب أخطر 
عش��رات المرات من في��روس كورونا ومن 
يمث��ل الش��ارع البحرين��ي علي��ه أن يكون 
حريص��ًا على أمنه��م وس��المتهم فاألمن 
ركيزة االس��تقرار والتنمية بالبلد والصحة 
النفس��ية كما الصحة الجسدية مهمة جدًا 
لش��عب عانى م��ن ويالت اإلرهاب بس��بب 
الخالي��ا اإلرهابية الذين تن��ادون بإطالق 
س��راحهم الي��وم ففي��روس كورون��ا كداء 
خطير م��ن الممك��ن أن يتس��بب بفقدك 
لكب��ار الس��ن وأصحاب األم��راض المزمنة 
م��ن أهلك لكن إط��الق س��راح اإلرهابيين 
بس��بب فيروس كورون��ا داء أخطر وأعظم 
وم��ن الممكن أن يفق��دك أهلك وأطفالك 
وأصدق��اءك ووطن��ك بأكمله بعيد الش��ر 
وحتى عروبة وتاريخ المنطقة ويهدد أمن 
واس��تقرار الدول المجاورة فخسائر إطالق 

سراح اإلرهابيين ال تحصى.
وال يوج��د في تاري��خ أي دولة ف��ي العالم 
ما ذكر أنه تم إطالق س��راح خاليا إرهابية 
متطرفة ألن هذا من ش��أنه تهديد األمن 
والس��لم الدول��ي وض��د سياس��ة مكافحة 
ال��دول  ع��رف  وف��ي  العالم��ي  اإلره��اب 
الديمقراطي��ة الكبرى من ين��ادي بإطالق 
س��راح اإلرهاب��ي إرهابي هو اآلخ��ر ولكن 
بدون تنفيذ عم��ل إرهابي فتبرير اإلرهاب 
إره��اب والمطالبة بإطالق س��راح من هم 
محكوم��ون بقضايا إرهابي��ة وجرائم قتل 

وتعٍد جريمة بحق اإلنسانية.
في��روس كورون��ا كفيروس م��ن الممكن 
عندم��ا تصاب ب��ه أن يتس��بب بقتلك مع 
وج��ود فرص للنج��اة والتش��افي منه لكن 
اإلرهابي أخط��ر من في��روس كورونا ألنه 
عندم��ا يصيبك عم��ل إرهابي م��ن تفجير 
م��ن الممك��ن أن يتس��بب بقتل��ك ف��ورًا 
وقت��ل كل من معك بنف��س اللحظة دون 
أي ف��رص للنج��اة وإن كان هن��اك نقط��ة 
تالق��ي بي��ن اإلرهابيين وفي��روس كورونا 
فه��م يتالقون ف��ي أنهم يتش��ابهون في 
مفه��وم الوب��اء والجائح��ة فعند انتش��ار 
األعمال اإلرهابية وتفش��يها في المجتمع 
يك��ون من الصع��ب جدًا الس��يطرة عليها 
باألخص عندما تنتش��ر األفكار المتطرفة 
والعدائية فمعالجة القناعات المترس��خة 
و»العق��ول المغس��ولة« أصع��ب ألف مرة 
والدليل دول العالم من حولنا التي تعاني 
من وي��الت اإلره��اب والتي تفش��ت فيها 
الخالي��ا اإلرهابية المتطرف��ة التي أخذت 
تجند األطفال والنس��اء والش��باب »داعش 
والنصرة والحرس الثوري اإليراني والحشد 
الش��عبي على س��بيل المثال مع التشديد 
على مس��ألة ما الفرق بين »داعش« التي 
كان��ت تقت��ل الن��اس بالحرق وه��م أحياء 
وبين خاليا إرهابي��ة متطرفة في البحرين 
أحرقت رجال األمن واألبرياء وقتلتهم وهم 
أحياء؟ م��ا الفرق بين تفجي��رات »داعش« 

وتفجيرات الخاليا اإلرهابي��ة بالقنابل في 
البحرين التي أودت بحياة أبرياء ليس لهم 
ذنب س��وى الدفاع ع��ن البحرين؟ لماذا لم 
تفكروا بش��عور ش��عب البحري��ن بعد كل 
ما مروا به من معان��اة وآالم ال تغتفر وال 
تنسى وحتى اهلل سبحانه وتعالى بعظمته 
وجبروته لم يس��قط تلك الحقوق فالقاتل 

يقتل.
ما ه��ي القص��ة؟ ألم يق��رؤوا عل��ى األقل 
الصح��ف ويطالعوا أخب��ار العف��و الملكي 
عن الن��زالء وتوجيه جاللة الملك الحكومة 

بتطبيق أحكام قانون العقوبات البديلة؟ 
م��ن يطال��ب بإط��الق س��راح المحكومين 
ف��ي قضاي��ا إرهابي��ة وإجرامي��ة خطي��رة 
كأن��ه يقول للدول��ة أرجوك��م إذا لم يكن 
لفيروس كورونا أي فرصة بقتل الناس في 
مملك��ة البحرين امنح��وا الخاليا اإلرهابية 
فرصة ثانية للعودة إلى الس��احة واغتيال 
الن��اس وتحريض البع��ض والتغرير بهم 
الرت��كاب األعمال اإلجرامي��ة بحق األبرياء 
وتفجيره��م وحرقهم، فهو يق��ول اطلقوا 
س��راح اإلرهابيين لنشر اإلرهاب والفوضى 
مع في��روس كورون��ا فإن أحكم��ت الدولة 
الس��يطرة عل��ى انتش��ار في��روس كورونا 
وحافظت على الناس منه فالخاليا اإلرهابية 
م��ن الممك��ن أن تك��ون عاماًل مس��اعدًا 
في اختالل االس��تقرار الداخل��ي بالمجتمع 

البحريني وأيضًا المجتمع الخارجي.

التوجيهات الملكية 
التي هزمت »كورونا«

مثال التكافل االجتماعي الذي وفره حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى 
آل خليف��ة عاهل البالد المفدى، حفظه اهلل ورعاه، في التعامل مع الظرف الطارئ 
الذي تس��بب فيه انتش��ار فيروس كورونا المستجد )كوفيد 19( في العالم ينبغي 

أن تتعلم منه دول كثيرة وتستفيد.
 توجيهات حضرة صاحب الجاللة الملك المفدى بدأت بعدم التفريق بين المواطن 
البحريني والمقيم في الحصول على حق التأكد من اإلصابة بالفيروس بواس��طة 
إجراء الفحوصات بطرق مختلفة وبحق الجميع في الحصول على العالج المناس��ب 
من دون مقابل، وتوجيهات جاللته بدأت بتطمين الجميع بأن المعيشة ومصادر 
الرزق لن تتأثر بسبب هذا الظرف الطارئ، وتوجيهاته بدأت بتسخير كل إمكانات 

الدولة لتحقيق النصر على هذا الفيروس وإنقاذ البشر. 
 التوجيه��ات الملكية كانت بعدم اس��تثناء أحد من الفحص والعالج ألي س��بب، 
فاألولوية في هكذا ظرف هي لحفظ حياة اإلنسان، مواطنًا كان أم مقيمًا، وحفظ 
حي��اة المواطن مم��ن حكمت الظروف أن يك��ون في هذا الوقت ألي س��بب خارج 
وطنه بإعادته بأي وسيلة وتوفير العالج له لو تبين أنه بحاجة له، وكذلك توفير 
الظروف المناس��بة والحافظ��ة للنفس لمن ينفذون األح��كام القضائية الصادرة 
في حقهم ألي س��بب حيث التوجيهات بمنع تمك��ن الفيروس من مراكز اإلصالح 

والتأهيل واضحة وحازمة.   
ل��م يكتِف حضرة صاح��ب الجاللة الملك المفدى بذلك وإنما أمر بتش��كيل فريق 
عمل برئاس��ة صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد 
نائ��ب القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء بغية التأكيد على أهمية 
األمر، فكان أن قاد سموه هذا الفريق بكفاءة وتمكن سريعًا من تحقيق ما ينبغي 
تحقيقه في الجولة األولى من حرب المواجهة مع الفيروس المس��تبد، فانتشرت 
حال��ة االطمئنان التي أكد صاح��ب الجاللة على أهمية توفيره��ا باعتبارها خط 

الدفاع األول إلنزال الهزيمة بالفيروس. 
حضرة صاحب الجاللة الملك المفدى أعطى فريق البحرين الوطني كل الصالحيات 
واإلمكانات التي تعينه على تحمل المسؤولية وتحقيق ما ينبغي تحقيقه، فجاءت 
القرارات التي وفرت حالة االطمئنان على النفس ومصدر الدخل وحدت من انتشار 
الفي��روس. وهو أمر لو تحقق ف��ي دول أخرى، قريبة وبعيدة، ألمكن من محاصرة 

الفيروس سريعًا ولما تمكن مما تمكن منه.
لهذا أش��اد العالم كله بإج��راءات البحرين في مواجهة في��روس »كورونا«، ولهذا 
أيضًا بدأت بعض الدول في دراسة الكيفية التي تمكنت بها البحرين من التعامل 
مع الفيروس، واألكيد هو أن المنظمات الدولية المعنية بمثل هذه األمور ستدون 

ما حصل في البحرين في سجالتها وتتخذه نموذجًا، فهو مثال يحتذى. 
األساس الذي جعل مملكة البحرين تسيطر على الوضع وتمنع انتشار الوباء فيها 
ق��درة رأس الدول��ة على تقدير األمور س��ريعًا واتخاذ القرار المناس��ب في الوقت 
المناس��ب وكذل��ك الجرأة في اتخاذ الق��رار، ذلك أن قرارًا مثل ع��دم التفريق في 
الع��الج بي��ن المواطن والمقيم وأن يكون كله بالمجان ق��رار يصعب على الكثير 
م��ن رؤوس الدول اتخ��اذه لما يترتب على ذلك من تكلف��ة ومصروفات لم تكن 

في الحسبان. 
م��ا قام به حض��رة صاحب الجاللة الملك المفدى في مثل ه��ذا الظرف وفر مثااًل 
على إنس��انيته وحرصه على حياة اإلنسان ومستقبله، وهو أمر ليس بغريب على 
جاللت��ه بل متوق��ع، وكذلك ما قام به صاحب الس��مو الملك��ي األمير خليفة بن 
س��لمان آل خليف��ة رئيس الوزراء الموقر الذي حرص عل��ى العودة إلى الوطن في 
مثل هذا الظرف كي يش��ارك بخبراته وبقدراته في اتخ��اذ القرار  صاحب الجاللة 

الملك المفدى. 
كل القرارات التي اتخذتها مملكة البحرين في حربها ضد فيروس »كورونا« مثال 
يستحق الدرس والبحث، وكذلك يستحق الدرس والبحث إعالن المملكة عن قريب 

تمكنها من إنزال الهزيمة بالفيروس.
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فاطمة عبداهلل خليل

 بين »التفاؤل«.. 
وبين االنتشار 

»المتسارع« للفيروس!

أع��داد المصابي��ن بفيروس »كورون��ا« تتزايد ح��ول العالم، وحت��ى لحظة كتابة 
هذه الس��طور تشير اإلحصائيات المباش��رة إلصابة مليونين ونصف إصابة، وعدد 
الوفي��ات يق��ارب ال�170 ألف ش��خص.  الوضع بالتأكيد مختلف تمام��ًا عن بدايات 
ظهور ه��ذا الفيروس، وكيف ظن كثيرون أنه لن يتع��دى الصين كبؤرة احتضان، 
إال أن عملي��ة التفش��ي تمت بطريقة متس��ارعة ج��دًا، وكأنها أحج��ار »دومينوز« 
يس��قط بعضها بعضًا، واليوم نجد أن ترتيب الصين تراجع كثيرًا، وباتت الواليات 
المتح��دة األمريكية الت��ي تبعد آالف األميال هي المتص��درة لعدد حاالت اإلصابة 
والوفاة، وبعدها تأتي في عداد اإلصابات كل من إسبانيا، إيطاليا، فرنسا، ألمانيا، 

بريطانيا، تركيا وإيران، ومن بعدها تأتي الصين في المرتبة التاسعة. 
حاالت االنتش��ار تكش��ف مدى خطورة هذا الفي��روس، فالبلدان األكث��ر تأثرًا، هي 
البلدان المفترض أنها أقوى عالميًا وأكثر تطورًا بالنسبة إلى أول ستِّ دول، بلدان 
كن��ا نراها أمثلًة ونماذَج في كثير من األمور، وباألخص في مجاالت البحث العلمي، 
والطب، والصناعات والتقدم التكنولوجي، وكذلك الذكاء االصطناعي، لكنها اليوم 
تعاني من وضع مقلق، وكش��فت الممارس��ات عن أن ضبط المجتمعات فيها أمر 

صعب، والتحكم في تصرفات البشر أمر يكاد يكون شبه مستحيل. 
ح��كام الواليات المختلفة ف��ي الواليات المتحدة خرجوا بخطاب »يتوس��لون« فيه 
إل��ى الناس للبقاء ف��ي بيوتهم، وكذلك فع��ل كثير من صناع الق��رار وذوي مواقع 
المس��ؤولية في الدول األوروبية، وكانت الخطابات في فترة ما تش��عرنا بأنه من 
الصعوب��ة بم��كان ضبط المجتمع، وإقن��اع الناس بالجلوس ف��ي بيوتهم وتجنب 
التجمع��ات، إذ ف��ي مناطق عدي��دة في تلكم ال��دول، وتحديدًا المواقع الس��ياحية 
انتش��رت مقاطع فيدي��و تبين كيف يمض��ي الناس هناك حياتهم بش��كل طبيعي 
ج��دًا، دون أي��ة احترازات أو إج��راءات وقائية ضد الفيروس، ب��ل دون أدنى اكتراث 
بما تنصحهم به األجهزة الرس��مية المعنية في تلك ال��دول، وبالتالي كانت هذه 

النتيجة المخيفة.
بعض الحاالت المصابة في الواليات المتحدة، كانت لها فيديوهات ومقاطع سابقة 
وهي في منتجعات س��ياحية، وعلى الش��واطئ، وفي حفالت صاخبة، مع تصريحات 
مسجلة بأنهم سيحتفلون ولن يكترثوا بالفيروس، مقللين من حجم تأثيره ومدى 

انتشاره، وبعدها تبين أن كثيرًا من هؤالء المستهترين أصيبوا بالمرض. 
دائم��ًا نراق��ب الوضع الع��ام، واليوم في ظ��ل العزلة والبقاء في المن��زل، كثيرون 
يراقب��ون أخب��ار العالم على مدار الس��اعة، وباتت لديهم ص��ورة واضحة عن حجم 
المعان��اة التي أصابت دواًل عديدة، وكيف أن هذا الفيروس تفش��ى بش��كل رهيب 
وكأن��ه طوفان ال يمكن وقف��ه، وبديهيًا تكون المقارنة حاضرة بالنس��بة لواقعنا 
المعيش في البحرين، وهي مقارنة تخلق لديك انطباعًا مباشرًا بأن وضعنا أفضل 
م��ن الكثيرين، وأن الفيروس لم يتمكن من مجتمعنا مثلما تمكن من مجتمعات 
متقدم��ة، وهنا يأت��ي البحث عن اإلجابة، والتي تتمثل ف��ي إطار معادلة مكتملة 
األطراف، طرفها األول اإلجراءات االحترازية والوقائية وإجراءات التعامل مع الحاالت 
التي قامت بها البحرين، والطرف اآلخر هو الش��عب الذي أثبت وعيه، وحرص على 
االلتزام بالتوجيهات واإلرش��ادات، وهو أمر حاصل ألن إثباته هو أعداد المصابين 
وأعداد المتش��افين بالنس��بة إلى حج��م البحرين وتعدادها الس��كاني، في مقابل 
تفش��ي الفي��روس بين أع��داد العمالة الوافدة نظ��رًا لعدة عوام��ل أبرزها الوعي 
والس��كن، وهي أيضًا مس��ألة بذلت البحرين جهودًا للس��يطرة عليها ومعالجتها، 

وبإذن اهلل كلنا تفاؤل بأنها ستثمر عن نجاح تحقق »االنحسار« لهذا الفيروس. 
طالما التزمنا، وساعدنا الدولة والحكومة في ما تقوم به من إجراءات، تتعزز الثقة 

بأننا قادرون بإذن اهلل على تخطي هذا الخطر والسيطرة عليه. 

* اتجاه معاكس:
زرع الثقة في المجتمع خاصة في ظل هذه األزمة الصحية، أمر ال بد منه، والس��بب 
ترقب الناس لكل جديد من إجراءات وقرارات هدفها حمايتهم، ورسالتها أن الوضع 
تح��ت الس��يطرة، وأن بالدنا بخير. ومن اللقطات الجميلة التي تعزز لدى الش��عب 
البحريني الثقة ما شهدناه باألمس من نزول ميداني لصاحب السمو الملكي األمير 
س��لمان بن حمد ولي العه��د حفظه اهلل، وزيارته لعدة أماك��ن معنية باإلجراءات 
الصحي��ة من حجر وع��زل ومعالجة، ووحدات التعامل الصح��ي، والملفت أن األمير 
س��لمان ذهب لتفقد األمور، ولتقديم الش��كر والتقدير للكوادر الطبية، وهو مرتٍد 
»للكمام الطبي«، في رس��الة توعوية بح��د ذاتها، معنية بضرورة أخذ االحتياطات 
الالزمة، لكن س��بقتها رسالة أكثر أهمية، تتمثل بنزوله الشخصي وتجوله بشكل 
ميداني، هي رس��الة تقول إننا ب��إذن اهلل »بخير«، كونوا على ثقة واجعلوا التفاؤل 

أمام أعينكم.
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عاش عقودًا بالسجن.. 
وقتله »كورونا« قبل 

الخروج بأيام
توفى س��جين أمريك��ي في والية 
ميشيغن بسبب إصابته بفيروس 
كورون��ا، وذلك قبل أس��ابيع من 
إطالق سراحه المشروط، بعد أن 
قضى في المعتقل 44 عامًا، وفق 
ما ذكرت وس��ائل إعالم أمريكية 

محلية، االثنين.
إن«  إن  »س��ي  ش��بكة  ونقل��ت 
األمريكية عن إدارة الس��جون في 
والية ميشيغن قولها، إن ويليام 
غاريس��ون، ال��ذي توف��ي عن 60 
س��نة، كان يقضي عقوبة بسبب 
القت��ل م��ن الدرجة األول��ى بعد 
إط��الق ن��ار خ��الل عملية س��طو 

مسلح عام 1976.
وأوضحت ماري��ا ميللر، المتحدثة 
باس��م مكت��ب المدع��ي الع��ام 
بمقاطع��ة واين ف��ي الوالية، أن 
السادس��ة  ف��ي  كان  غاريس��ون 
عشرة من عمره وقت إطالق النار، 

وقد توفي في 23 أبريل الجاري.
م��ن جانبه، ق��ال كري��س غوتز، 
المتحدث باسم مصلحة السجون 
إدارة  إن  ف��ي والي��ة ميش��يغن، 
الس��جون »حاول��ت اإلف��راج عنه 
في وقت س��ابق من ه��ذا العام، 

ورفض مغادرة السجن«.
وأضاف غوتز أن »غاريسون فضل 
البقاء في السجن حتى يتم تنفيذ 
العقوبة كامل��ة، بحيث ال يخضع 
للمراقب��ة بعد إطالق س��راحه«، 
مش��يرًا إلى أنه رف��ض أن يكون 

اإلفراج عنه مشروطًا.

 وفاة مخرج »توم آند جيري«
عن عمر 95 عامًا

توف��ي مخرج أفالم الرس��وم المتحركة ت��وم وجيري األمريكي 
جين ديتش في العاصمة التش��يكية ب��راج عن عمر يناهز 95 

عامًا، وفقًا لوسائل اإلعالم التشيكية.
وكان فيلمه مونرو، الذي يدور عن فتى صغير اختير عن طريق 
الخط��أ لالنضم��ام للجيش، قد فاز بجائزة أوس��كار عن أفضل 
فيلم رس��وم متحركة قصير عام 1961. وكان ديتش مسؤواًل 

عن أكثر من 12 حلقة من حلقات توم وجيري.

 بسبب »الكذبة«..
هاري وميغان يقطعان 

عالقاتهما بـ4 صحف
قالت وس��ائل اإلعالم البريطانية االثني��ن، إن األمير هاري 
وزوجت��ه ميغان قطع��ا العالقات مع بع��ض أكبر الصحف 
الشعبية البريطانية وقاال إنهما سينتهجان سياسة »عدم 

االرتباط« مع تلك الصحف.

2.2 مليون دوالر ثمنًا ألغنية على ورقة
تقترب كلمات إحدى أش��هر أغاني الس��تينات، التي كتبها بوب ديالن 
بخط ي��ده، من تحقيق رقم قياس��ي بمج��ال المقتنيات الموس��يقية 

الخاصة، عند طرحها للبيع مقابل 2.2 مليون دوالر.
وقال جاري زيمت صاحب مؤسس��ة )مومنت��س إن تايم( المتخصصة 
به��ذا الن��وع من المقتنيات في ل��وس أنجلوس إن كلم��ات أغنية  )ذا 
تايم��ز ذاي آر إيه-تش��نجين( »األوق��ات تتغي��ر« مدون��ة في صفحة 
واحدة داخل مفكرة، وبها تعديالت ومالحظات، مشيرا إلى أنها كانت 
مملوك��ة في األصل لجيف روزن مدير أعمال ديالن الحالي، بينما يقوم 

ببيعها اآلن أحد هواة جمع المقتنيات الخاصة الذي لم يذكر اسمه.
 وقال زيمت لرويترز: »هذا ليس مزادًا. إنها عملية بيع خاصة. أول من 
يتقدم س��يفوز به��ا«، وحققت كلمات أغنية )اليك إيه رولينغ س��تون( 
المدونة بخط يد ديالن رقمًا قياس��يًا بلغ مليوني دوالر عند بيعها في 

مزاد لدار سوذبي في نيويورك عام 2014.
وتع��د أغني��ة )ذا تايمز ذاي آر إيه-تش��نجين( الت��ي كتبها ديالن في 
1963 وطرحت في 1964 ضمن األلبوم الذي حمل االس��م ذاته إحدى 
أبرز أغاني االحتجاج في حقبة الستينيات، وأصبح ديالن )78 عامًا( أول 

مغنٍّ ومؤلف أغنيات يفوز بجائزة نوبل في األدب عام 2016.

البحر والسوق 
يتنفسان

يقال إن فيروس كورونا جعل األرض تتنفس والبيئة تنظف والمياه 
تنقى والسماء تصفى ويقول لي أحد النواخذة البحرينيين المعتقين 
في مهنة الصيد، إن الحجر الصحي على العمالة األجنبية اآلن خدمنا 
كثيرًا في تعافي البحر، حيث إن جهل تلك العمالة بس��مكنا وبحرنا 
ومواس��مه وطرق صي��ده أتلفها بش��دة، ونحن الي��وم أمام فرصة 
ثمين��ة نتيجة ظروف الحج��ر والعزل، إلعادة توطي��ن مهنة الصيد 
وبحرنتها وإعادة تنظيم قوانينها بس��بب تلك القرارات التي قيدت 

تحركات العمالة، فتنفس البحر من جديد.
ليس البحر وحده ما س��يتعافى ويتنفس إن نحن استفدنا من هذه 
الظ��روف إلعادة تقييم وضع العمالة األجنبية، بل هناك العديد من 
القطاعات االقتصادية س��تتعافى إن نحن استفدنا من هذا الظرف 
وخففنا عبء أعداد هذه العمالة الفائضة عن كاهلنا وأعدنا تنظيم 

السوق.
س��وق الخضار والفواكه مثال آخر، س��يتعافى أيض��ًا فتلك العمالة 
)مافيا( احتكرت السوق وتعمل متضافرة مبعدة البحرينيين الذين 

يحاربون ويكافحون من أجل لقمة عيشهم.
م��ن النادر أن تج��د بحرينيًا ف��ي )الفرجان( يبيع الخض��ار، الغالبية 
العظمى لجنس��ية معينة وتعمل بشكل مركزي ممنهج مع بعضها 
البع��ض وال تت��رك مجااًل للبحرينيين أن يوس��عوا م��ن مراكز البيع 

خاصة للمنتج البحريني.
آالف مؤلف��ة منهم تكتس��ح األس��واق الش��عبية والفرعي��ة وأزقة 
الفرجان تحتكر العديد من األنش��طة التجارية كغس��ل الس��يارات 
والمالب��س والمطاع��م الرخيصة والبضائع المقل��دة والتي تفتقد 
إلى أبس��ط ش��روطها الصحي��ة المطلوبة  وتلك المه��ن تدر ربحًا 
لو نظم��ت بمعدات وتمويل صغير للبحرينيين، ولكنها أنش��طة ال 
يمكن للبحريني أن يدخلها ناهيك عن التنافس بها بس��بب )مافيا( 

العمالة األجنبية المتعاضدة والمتعاونة.
أحد النواب ذكر أن عدد األصوات االنتخابية في دائرته يبلغ س��بعة 
آالف في حين أن عدد األجانب 23 ألفًا بمعنى أن لكل بحريني ثالثة 

أجانب .. !!
وزي��ر الداخلية في اجتماع��ه أمس األول م��ع المحافظين أكد على 
ضرورة وجود قاعدة بيانات عن تلك العمالة كس��كن ومناطق ألننا 
اكتش��فنا أنها غير موجودة، ونحن نؤكد على تلك المراجعات بعد 

أن اكتشفنا الحالة المأساوية التي كانوا عليها هؤالء البشر.
نح��ن اآلن أم��ام فرصة ثمينة لم ول��ن تتكرر أب��دًا وال خير فينا إن 
خرجنا منها دون أن نس��تفيد أبس��ط الدروس وأولها إعادة تقييم 
وضع العمالة األجنبية على ضوء تكلفتها العالية جدًا جدًا، التكلفة 
المالي��ة والصحي��ة واالجتماعية على الدولة، مقابل مكاس��ب عدة 
أف��راد، وهو أول اإلجراءات التي يج��ب أن نخرج بها من تلك األزمة، 
والحزم الذي أظهرته الدولة في حصرهم وعزلهم ننتظره منها في 
إعادته��م معززين مكرمين لبلدانه��م، لنبدأ بعدها صفحة جديدة 

وسياسة جديدة لمعنى ومفهوم السوق المفتوحة.
معنى غي��ر الذي نعمل به حت��ى اللحظة، وهو ال��ذي أوصلنا لهذه 
الحال��ة، وال��ذي لم يضع غير س��يناريو واحد لمعنى انفتاح الس��وق 
وه��و ترتيبنا في التقارير األجنبية، أما قياس خس��ائرنا وش��مولية 
التقييم فلم تكن في حس��باننا وها هي النتيجة ساطعة اآلن، نحن 
مس��ؤولون عن )ش��عب( آخر يفوقنا عددًا ونحمل عبأه ونعيله أكثر 
مما يضيف لنا قيمة، باإلضافة إلى ما يفس��ده من بيئتنا وأسواقنا 

وتأثيره على صحتنا وصحة أبنائنا.
للتأكيد فقط، نحن ال نتحدث عنهم كبش��ر وإنسان، فهذا موضوع 
آخ��ر نحن نتكلم ع��ن تأثيرهم كعمالة كمهارات كس��لوكيات على 
الس��وق أما الجانب اإلنس��اني، فال جرم عليهم وليسوا مالمين أبدًا 

ونتعاطف معهم.
إع��ادة التقييم ال يجب أن تقف عن��د مراجعة األعداد المطلوبة، بل 
يجب أن يتس��ع ليش��مل المنظومة التش��ريعية المنظمة لعملهم 
وشروط س��كنهم والتزامات أصحاب األعمال والعقوبات التي يجب 

أن تطال من يتاجر بهم بسبب ضعف االلتزامات والشروط.
من جديد نقول ... رب ضارة نافعة.

نجل ولي العهد 
ُيرزق بمولوده 
الثاني »بسمة«

ُرزق سمو الش��يخ محمد بن سلمان بن حمد 
آل خليفة، نجل صاحب الس��مو الملكي األمير 
س��لمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب 
القائ��د األعلى النائ��ب األول لرئيس مجلس 
الوزراء، اإلثني��ن، بمولوده الثاني وأس��ماها 

الشيخة »بسمة«.
تجدر اإلشارة إلى أن االبن البكر لسمو الشيخ 
محمد بن س��لمان بن حمد آل خليفه اس��مه 

سمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد آل خليفةأحمد.
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العدد
الرابط اإللكتروني

 أكـــد ولي العهـــد نائب القائـــد األعلى النائب 
األول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو 
الملكي األمير ســـلمان بن حمد آل خليفة أن 
مملكـــة البحريـــن تفخـــر بمـــا يقوم بـــه فريق 
البحريـــن من جهـــوٍد متواصلـــة غايتها دوًما 
مصلحـــة الوطـــن علـــى مختلـــف األصعـــدة، 
اإلنســـانية  القيـــم  معانـــي  أروع  مجســـدين 
CO� (في ســـاحة مواجهة فيـــروس كورونا 

VID�19( عبر تكاتفهم وتعاونهم وما رسموه 
بعطائهـــم من صـــور التالحـــم المجتمعي كٌل 
من موقعه لتجاوز التحديات من أجل حفظ 
ســـالمة الوطـــن وكافـــة مـــن يحتضنهـــم من 
مواطنيـــن ومقيميـــن، منوًها ســـموه بأن كل 
نجاحات الوطن أساســـها الرؤى والتطلعات 
صاحـــب  البـــالد  لعاهـــل  الســـامية  الملكيـــة 

الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة،.
اليـــوم  تشـــهد  البحريـــن  إن  ســـموه  وقـــال   
صـــوًرا نبيلـــة من حـــب الوطن عبـــر ما يقوم 
به أبناؤها العاملون في القطاع الصحي من 
جهوٍد كبيرة على مدار الســـاعة، وهي جهود 
مقـــدرة من قبل الجميـــع، يدعمهم فيها بكل 
عزيمة أبناء البحرين من مختلف القطاعات 
والمجاالت بروح فريق البحرين الواحد كما 

عهدناهم دوًما.
 جـــاء ذلـــك لدى زيارة ســـموه أمـــس يرافقه 
عدد من كبار المســـؤولين إلى وحدة العناية 
المركـــزة الميدانية والكائنة في المستشـــفى 
كانـــو  خليـــل  إبراهيـــم  ومركـــز  العســـكري، 
الصحي بمنطقة الســـلمانية وهو أحد مراكز 
العـــزل والعـــالج لفيـــروس كورونـــا، ومختبر 
الصحة العامة بوزارة الصحة، حيث اطمأن 
سموه على ســـير العمليات التي تم اتخاذها 
للحـــد من انتشـــار فيـــروس كورونا، مشـــيًدا 
ســـموه بجهود الكوادر الطبيـــة في مواجهة 
هـــذا التحـــدي وعملهـــم المخلـــص الـــدؤوب 
الـــذي برهنوا مـــن خالله على مـــدى تفانيهم 

وعطائهم المستمر من أجل هذا الوطن.

البحريـــن  مملكـــة  أن  إلـــى  ســـموه  وأشـــار   
كانـــت وال تزال ســـباقة فـــي وضـــع البرامج 
إمكاناتهـــا  كافـــة  وتســـخير  والمبـــادرات، 
الالزمة في التعاطي مع مختلف التحديات، 
باتخـــاذ كل مـــا مـــن شـــأنه أن يعـــود بالنفـــع 
ســـموه  الفتـــا  المواطـــن،  لصالـــح  والخيـــر 
فـــي هـــذا الصـــدد إلى مـــا قامت بـــه المملكة 
مـــن اســـتعدادات كبيـــرة لمضاعفـــة طاقتها 
المســـتلزمات  كافـــة  وتوفيـــر  االســـتيعابية، 
الطبية وفق أعلـــى المعايير وبكفاءة عالية، 

إلى جانب جودة خدماتها الصحية المقدمة 
للمواطنيـــن والمقيميـــن، ما أســـهم في جعل 
المملكـــة نموذًجـــا متميـــًزا يحتـــذى بـــه فـــي 
تعزيز صحة وســـالمة الجميع، مؤكدا سموه 
أن المملكة لن تتوانى عن تقديم ما يلزم من 
رعايـــة صحية لكافـــة المواطنين والمقيمين 
في سبيل الحفاظ على صحتهم وسالمتهم، 
وأنهـــا لـــن تدخـــر جهًدا فـــي ســـبيل التصدي 
وســـالمة  صحـــة  وحمايـــة  الجائحـــة  لهـــذه 

الجميع.

المنامة - بنا

فريق البحرين يجسد أروع معاني القيم اإلنسانية في مواجهة “كورونا”
الملكية والــتــطــلــعــات  ــرؤى  ــ ال أســاســهــا  ــن  ــوط ال نــجــاحــات  ــل  الــعــهــد: ك ولـــي  ســمــو 

جهود مقدرة لكوادرنا الطبية والعاملين 
بالقطاع الصحي على مدار الساعة

استعدادات بحرينية لمضاعفة الطاقة 
االستيعابية وتوفير المستلزمات الطبية 

local@albiladpress.com03

تصميم أول جهاز تنفس لمرضى “كورونا” محليا
اســـتجابة ألمـــر ســـمو ولـــي العهـــد

دعما للجهـــود الوطنية بقيـــادة ولي العهد 
نائـــب القائـــد األعلى النائـــب األول لرئيس 
مجلـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكي 
األمير ســـلمان بن حمـــد آل خليفة الداعمة 
 ،)COVID�19( لمكافحـــة فيروس كورونـــا
الدوليـــة  البحريـــن  حلبـــة  مهندســـو  قـــام 
التنفســـي  العـــالج  قســـم  مـــع  وبالتعـــاون 
وقســـم األجهـــزة الطبيـــة وأطبـــاء العناية 
المركزة بمجمع الســـلمانية الطبي بتصميم 
أول جهـــاز تنفـــس اصطناعـــي فـــي ظـــل 
ارتفـــاع المرضـــى المصابيـــن بالفيـــروس. 
وُصمـــم الجهاز لمســـاعدة المرضـــى، ولكن 
ليـــس المرضـــى ذوي الحـــاالت الحرجـــة، 
وتمـــت هذه المهمـــة بعد زيـــارات ميدانية 
عديـــدة لمستشـــفى الســـلمانية مـــن قبـــل 
موظفي الحلبة، وتم البدء بالعمل بدراسة 
عمـــل طريقة الجهاز، وتكثيف الجهود إلى 

أن يتم تصميم الجهاز بخبرات مهندســـي 
الحلبـــة وبعـــد زيـــارات عديدة لمستشـــفى 
الســـلمانية، وتم تصميم نوعين من الجهاز 
األول مـــن تصميـــم المهنـــدس الميكانيكي 
كامل الطعان، والجهاز اآلخر صممه طارق 

التاجر.
وتم اختبار أجهزة التنفس في مستشـــفى 
الســـلمانية وذلك تحت إشراف مباشر من 
فايـــز رمـــزي فايز وهـــو الرئيـــس التنفيذي 
للعمليـــات بحلبـــة البحريـــن الدولية وذلك 
لحلبـــة  التنفيـــذي  الرئيـــس  مـــن  بدعـــم 
البحرين الدولية الشيخ سلمان بن عيسى 
آل خليفـــة وبعـــد اختبـــارات مكثفـــة تـــم 
اعتمـــاد أجهـــزة التنفـــس االصطناعـــي من 

جانب وزارة الصحة.
وقـــد تـــم تجهيـــز تصاميـــم األجهـــزة فـــي 
أقـــل من أســـبوعين من العمـــل المتواصل، 

والعمـــل جـــاٍر لتجهيـــز  100 جهـــاز تنفس 
اصطناعي.

وأعلنـــت الحلبـــة أنهـــا ســـتجعل التصاميم 
متاحـــة ومجانيـــة لجميـــع الشـــركات فـــي 
مختلـــف أنحاء العالم التي تســـعى إليجاد 

حلول مماثلة.
من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي للعمليات 
في حلبة البحرين الدولية قائال: “في هذا 
الوقـــت والعالم يمر بهـــذه األزمة العالمية، 

كنـــا نبحـــث عـــن طـــرق يمكـــن مـــن خاللها 
لحلبـــة البحريـــن الدوليـــة تقديـــم الدعـــم 
واجـــه  لقـــد  كورونـــا،  فيـــروس  لمكافحـــة 
مهندســـونا هذا التحدي من خالل تصميم 
جهـــاز تنفس خصيًصا لدعـــم أولئك الذين 
يعانون من فيروس كورونا، وأننا ســـعداء 
للمؤسســـات  التصميمـــات  هـــذه  بإتاحـــة 
األخـــرى حـــول العالم التي تســـعى إليجاد 

حلول مماثلة مما يعد ذلك دعما عالميا”.

المنامة - بنا

المنامة - بنا

بعـــد المباركـــة الســـامية مـــن ملـــك 
البالد صاحـــب الجاللة الملك حمد 
بـــن عيســـى آل خليفـــة واســـتنادا 
إلـــى رأي المجلس األعلى للشـــئون 
اإلســـالمية في جلسته االعتيادية 
 26 بتاريـــخ  المنعقـــدة  الرابعـــة 
بالموافقـــة  2020م  أبريـــل   19
علـــى فتـــح جامـــع الفاتـــح بمملكة 
البحريـــن لصـــالة الجمعـــة بحضور 
مـــن  محـــدود  وعـــدد  الخطيـــب 
المصليـــن لنقـــل الخطبـــة والصالة 
الرســـمية  اإلعـــالم  أجهـــزة  عبـــر 
المرئية والمسموعة إلظهار شعيرة 
الجمعة واســـتفادة الســـامعين من 
أجهزة اإلعالم مـــع وجوب تطبيق 
مـــا جاء في القـــرارات والتعليمات 
الصـــادرة مـــن الجهـــات المختصـــة 
بحظـــر  القاضيـــة  المملكـــة  فـــي 
التجمع ألكثر من خمســـة أشخاص 

فـــي  الكمامـــات  بلبـــس  وإلزامهـــم 
والمجمعـــات  العامـــة  األماكـــن 
والتباعـــد  والتجمعـــات  التجاريـــة 
الجســـدي ألكثـــر من متريـــن، على 
تحـــت  الجامـــع  فتـــح  يكـــون  أن 
رقابة الجهات الصحية المختصة، 
فقـــد رأت وزارة العـــدل والشـــئون 
اإلســـالمية واألوقـــاف تطبيق هذا 
الـــرأي بضوابطـــه المذكـــورة لفتح 
الجامـــع لصالة العشـــاء والتراويح 
والقيام في شـــهر رمضـــان المبارك 
إظهارا لهذه الشعيرة التي تترقبها 
مشـــارق  فـــي  المســـلمين  جمـــوع 

األرض ومغاربها.

فتح جامع الفاتح لصالة العشاء والتراويح

الثالثاء 21 أبريل 2020 - 28 شعبان 1441 - العدد 4207

الرفاع - قوة الدفاع

أقيـــم بقوة دفـــاع البحرين أمس حفـــل تخريج دورة لألفراد المســـتجدين في مركز 
تدريـــب قـــوة الدفاع الملكي، بحضور مســـاعد رئيـــس هيئة األركان للقوى البشـــرية 
اللـــواء الركن الشـــيخ علي بن راشـــد آل خليفة. واســـتهل الحفل بتـــالوة آيات عطرة 
من الذكر الحكيم بعدها ألقيت كلمة بهذه المناسبة، بعد ذلك قدم إيجاًزا عن الدورة 
ومراحـــل التدريـــب التي اشـــتملت عليها من مـــواد نظرية وتطبيقـــات عملية، وقدم 
الخريجون بعدها عرًضا عســـكرًيا ميدانًيا للمشـــاة وعدًدا من التطبيقات العملية، ثم 
أدى الخريجون القسم القانوني. وفي ختام الحفل، قام مساعد رئيس هيئة األركان 

للقوى البشرية بتوزيع الجوائز والشهادات التقديرية على المتفوقين بالدورة.

تخريج دورة للمستجدين في قوة الدفاع

إنجاز 70 % من تطوير حديقة المحرق الكبرى
ـــار ـــون دين بكلفـــة بلغـــت 2.6 ملي

أكـــد وزيـــر األشـــغال وشـــؤون البلديات 
خلـــف  عصـــام  العمرانـــي  والتخطيـــط 
إنجاز 70 % من مشروع تطوير حديقة 
المحـــرق الكبرى؛ تمهيـــدا الفتتاحها في 

النصف الثاني من العام الجاري.
وبين الوزير خلف أن الحديقة ستضيف 
معلمـــا جديـــدا لمحافظـــة المحـــرق مـــن 
مطـــار  قـــرب  الحيـــوي  موقعهـــا  خـــالل 
البحريـــن الدولي على مســـاحة إجمالية 
بلغـــت نحـــو 90,692 مترا مربعـــا، بكلفة 

إنشائية بلغت 2.64 مليون دينار.
وأشـــار الوزيـــر خلـــف إلـــى أن مشـــروع 
تطوير حديقـــة المحرق الكبـــرى، والتي 
تعد أحد المشـــروعات الرئيســـة بالنسبة 
لـــوزارة شـــؤون البلديات، يتـــم تنفيذها 

بتوجيـــه مـــن الحكومـــة برئاســـة رئيس 
الـــوزراء صاحب الســـمو الملكـــي األمير 
خليفـــة بـــن ســـلمان آل خليفـــة ومتابعة 
واهتمـــام ولي العهـــد نائب القائد األعلى 
النائـــب األول لرئيـــس مجلـــس الـــوزراء 
صاحب الســـمو الملكي األمير سلمان بن 
حمـــد آل خليفة وبالتنســـيق مع مجلس 

بلدي المحرق.
وأوضـــح الوزير أنه تم تصميم الحديقة 
لتتناسب مع احتياجات مختلف الفئات 
منطقـــة  يتضمـــن  فالمشـــروع  العمريـــة، 
ألعاب مظللة لفئة األطفال تحوي أنواعا 
مختلفـــة من األلعـــاب التي تـــم توزيعها 
وفقا لشروط السالمة، كما سيتم توفير 
ألعـــاب خاصـــة بفئـــة ذوي االحتياجـــات 

الخاصـــة، وتبلـــغ مســـاحتها نحـــو 1987 
متـــرا مربعـــا، وتحتـــوي الحديقـــة علـــى 
ممشـــى يمتـــد علـــى طـــول الحديقة في 
نموذج فريد يربط بين مختلف مكونات 

الحديقة.
وأشـــار إلى وجود االســـتراحات العائلية 

المظللـــة الموزعـــة فـــي مختلـــف أنحـــاء 
الحديقـــة، كما تم إنشـــاء بعـــض المباني 
إلـــى  االســـتثمارية والخدميـــة، إضافـــة 
مواقف السيارات التي يبلغ عددها 525 
موقف حيث وبلغت نسبة إنجازها نحو 
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المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات

وفًقا للضوابط 
المتبعة في 

الجمعة
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جهة النشر
الصفحة

العدد
الرابط اإللكتروني

الداخليـــة  وزيـــر  لتوجيهـــات  تنفيـــذا 
الفريق أول الشـــيخ راشـــد بـــن عبدهللا آل 
خليفـــة لتخفيـــف كثافـــة العمالـــة الوافدة 
فـــي مناطـــق ســـكنهم كإجـــراء احتـــرازي 
ضمن الجهـــود الوطنية؛ للحد من انتشـــار 
فيـــروس كورونا، بدأت محافظة العاصمة 
وبالتعـــاون مـــع مديريـــة الشـــرطة، أولـــى 
عمليـــات إجـــاء وإيـــواء العمالـــة الوافدة 
المتمركـــزة وســـط المنامة، ومن ثـــم نقلها 
لمقر اإليـــواء المؤقت المقـــام بمتنزه عين 

عذاري.
وزار نائب محافظ العاصمة حسن المدني 
ومديـــر عـــام مديريـــة شـــرطة محافظـــة 
العاصمـــة العميـــد عبـــدهللا الجيـــران مقـــر 
اإليـــواء؛ للوقـــوف علـــى ســـير العمـــل عن 
كافـــة  علـــى  االطـــاع  تـــم  حيـــث  كثـــب، 
والتدابيـــر  واالحتياجـــات  التجهيـــزات 
الصحيـــة الوقائية واألمنيـــة المتخذة في 
المقـــر بمـــا يضمـــن ســـامة العمالـــة وفـــق 

إجراءات احترازية محكمة.

من جهته، أكد المحافظ الشـــيخ هشام بن 
عبدالرحمـــن آل خليفـــة أن عملية اإلجاء 
تتـــم تدريجيـــا وعبـــر خطوات مدروســـة؛ 
فـــي  العدديـــة  الكثافـــة  تخفيـــف  بهـــدف 
المباني الســـكنية المكتظة بوسط المنامة، 
والمســـاهمة في مكافحة كورونا، مشـــيدا 
بتعاون مديرية شرطة محافظة العاصمة 
والجهـــات المعنية؛ لضمـــان تحقيق عملية 
إيـــواء العمالـــة وفق الخطـــة المتفق عليها 

وسريان تنفيذها على النحو المأمول.
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تجربة البحرين رائدة بالمنطقة والعالم في مكافحة “كورونا”
كلفيرلي: نشكر المملكة لدورها في مساعدة بريطانيا إلتمام إجراءات إجالء رعاياها

تلقـــى ســـفير مملكـــة البحرين لـــدى المملكة 
المتحدة الشـــيخ فواز بـــن محمد آل خليفة 
اتصـــاالً هاتفيـــًا مـــن وزيـــر الدولـــة لشـــؤون 
الشـــرق األوســـط وشـــمال أفريقيـــا بـــوزارة 
خارجيـــة المملكة المتحدة جيمس كلفيرلي 
أمس، حيـــث تقدم الوزير بخالص التحيات 

لقيادة وحكومة البحرين.
وأعـــرب الوزير كلفيرلي عن الشـــكر الجزيل 
فـــي  الرائـــد  لدورهـــا  البحريـــن  لحكومـــة 
إلتمـــام  البريطانيـــة  الحكومـــة  مســـاعدة 
إجراءات إجاء رعاياها من مناطق وســـط 
آســـيا خصوصـــا مـــن جمهوريـــة الهنـــد إلـــى 
المملكـــة المتحدة عبر فتـــح المجال الجوي 
ومطار البحريـــن الدولي لطائرات الخطوط 
الجويـــة البريطانيـــة وطاقمهـــم كترانزيت، 
األمر الذي ســـهل من عملية إعادة ما يقارب 
األلف من المواطنيـــن البريطانيين العالقين 
بالخـــارج حيث أضاف الوزير بأنه “في مثل 

هذه الظـــروف الصعبة تظهـــر جليًا عاقات 
الصداقـــة التاريخية والعميقـــة بين البلدين 

الصديقين والتي نعتز بها”.
كمـــا عبـــر الوزيـــر عـــن امتنانـــه للعمـــل الذي 
يقـــوم بـــه األطبـــاء البحرينيـــون العاملـــون 
في القطاع الصحـــي بالمملكة المتحدة في 
مختلف المستشـــفيات والذين فاق عددهم 

العشـــرين طبيـــب متخصص، ومســـاهمتهم 
جائحـــة  انتشـــار  مكافحـــة  فـــي  الكبيـــرة 
فيروس الكورونا من خال عملهم الدؤوب 
فـــي الخطوط األمامية وعلى مدار الســـاعة 
لمتابعـــة المرضـــى وتقديم الرعايـــة الطبية 

الازمة لهم.
حكومـــة  تمنيـــات  الســـفير  نقـــل  وبـــدوره 

الزيانـــي  اللطيـــف  البحريـــن وعبـــد  مملكـــة 
وزيـــر الخارجية خاصة، إلـــى  رئيس وزراء 
المملكة المتحدة بوريس جونسون بالشفاء 
العاجـــل بعـــد تعافيه من عـــوارض فيروس 
كورونـــا متمنيا لـــه دوام الصحـــة والعافية. 
البحريـــن  الســـفير اســـتعداد مملكـــة  وأكـــد 
الدائم لتقديم الدعم الازم للدول الصديقة 
وبخاصـــة المملكـــة المتحـــدة حيـــث عرض 
زيـــادة التعـــاون القائـــم فـــي عمليـــة إجـــاء 
الرعايـــا البريطانييـــن عبـــر مطـــار البحريـــن 

الدولي.
واستعرض الســـفير تجربة البحرين الرائدة 
فـــي المنطقة والعالـــم في مكافحة انتشـــار 
فيـــروس كورونا، والتي أشـــادت بها منظمة 
الصحـــة العالميـــة والعديـــد من الـــدول، من 
خـــال معدالت الشـــفاء العاليـــة من المرض 
الطبيـــة  العنايـــة  بفضـــل  حققتهـــا  التـــي 
المتفوقة التـــي تقدمها البحرين للمواطنين 
والمقيميـــن علـــى حد ســـواء، واســـتعدادها 

لمشاركة الدول تجربتها المتقدمة.

جيمس كلفيرلي الشيخ فواز بن محمد

األمير فيصل بن فرحانعبداللطيف الزياني

المنامة - وزارة الخارجية

المنامة - وزارة الداخلية

“العاصمة”: إيواء العمالة الوافدة بـ “عين عذاري”

المنامة - وزارة الخارجية

أجرى وزيـــر الخارجية عبداللطيف الزياني 
أمـــس اتصـــاال هاتفيا مـــع وزيـــر الخارجية 
فـــي المملكـــة العربية الســـعودية الشـــقيقة 
صاحب السمو األمير فيصل بن فرحان بن 
عبـــدهللا آل ســـعود، وجرى خـــال االتصال 
بحث التعاون المشـــترك لمواجهة تداعيات 
انتشـــار فيروس كورونا في دول المنطقة، 
والمسائل المتعلقة بمسيرة العمل الخليجي 

المشـــترك. كما أجرى وزير الخارجية أمس 
اتصـــاال هاتفيـــا مـــع وزيـــر الخارجيـــة فـــي 
دولة الكويت الشـــقيقة  الشيخ أحمد ناصر 
المحمـــد الصبـــاح، وجـــرى خـــال االتصـــال 
بحـــث التعـــاون والتنســـيق المشـــترك بيـــن 
البلدين لمواجهة تداعيات انتشار فيروس 
والشـــؤون  المنطقـــة،  دول  فـــي  كورونـــا 

المتعلقة بالعمل الخليجي المشترك.

وزير الخارجية يجري اتصالين مع نظيريه السعودي والكويتي

تقديم “الدعم التعليمي” ألسر الكوادر الصحية
ــا ــه ــت ــل ــائ ــة لـــلـــمـــرأة وع ــ ــارئ ــ ــط ــ ــات ال ــ ــاج ــ ــي ــ ــت ــ ــد االح ــ ــ رص

تقديـــم  للمـــرأة  األعلـــى  المجلـــس  بـــدأ 
خدمـــات “الدعم التعليمي” عن بعد ألبناء 
أســـر الكـــوادر الصحيـــة والطبيـــة العاملة 
مواجهـــة  فـــي  األماميـــة  الصفـــوف  فـــي 
فيـــروس كورونـــا “كوفيد19” المســـتجد، 
وذلك في إطار حملـــة “متكاتفين.. ألجل 
ســـامة البحريـــن” التي أطلقهـــا المجلس 
تنفيـــًذا لتوجيهـــات قرينـــة عاهـــل البـــاد 
رئيســـة المجلـــس األعلى للمـــرأة صاحبة 
بنـــت  ســـبيكة  األميـــرة  الملكـــي  الســـمو 
إبراهيـــم آل خليفة لدعم المرأة واألســـرة 
البحرينيـــة ورصـــد االحتياجـــات الطارئة 
للمـــرأة وأســـرتها والعمـــل علـــى توفيرها 
بالتعاون مع الشركاء، وصوالً إلى تحقيق 
االســـتقرار النفســـي واالجتماعـــي لجميع 

أفراد األســـرة وخلق الثقافـــة المجتمعية 
الواعيـــة وإبـــراز أفضـــل الممارســـات في 

هذا الجانب.
وقـــد عمـــل المجلـــس األعلى للمـــرأة على 
التنســـيق مع نقابة التربوييـــن البحرينية 
لتوفيـــر عـــدد مـــن األســـاتذة والمعلميـــن 
والمعلمات إضافة إلى عدد من متطوعي 
المنصـــة الوطنيـــة للتطـــوع، وذلك بهدف 
تقديـــم هـــذا الدعـــم التعليمـــي عـــن بعـــد 
جـــرى  كمـــا  والتـــزام.  فاعليـــة  بأقصـــى 
لتفعيـــل  األمـــور  أوليـــاء  مـــع  التنســـيق 
خـــال  مـــن  الـــازم  الدعـــم  إجـــراءات 
تحديـــد االحتياجـــات التعليميـــة للطلبـــة 
والطالبات، والتشاور مع نقابة التربويين 
حول تفاصيل التنفيـــذ وتوزيع المعلمين 
بحســـب حاجة الطالـــب، إضافة إلى عقد 

اجتمـــاع عن بعـــد لتعريـــف مجموعة من 
المتطوعين بشأن الدور المنوط بهم.

ويستهدف المجلس من خال هذا الدعم 
الطلبـــة والطالبات في مختلـــف المراحل 
الدراســـية، ويعمـــل علـــى تعريفهـــم فـــي 
هـــذه المرحلة المبكرة بكيفية اســـتخدام 

متابعـــة  وكيفيـــة  اإللكترونيـــة،  المنصـــة 
أوليـــاء األمـــور لتدريـــس أبناءهـــم علـــى 
نظـــام التعليـــم عـــن بعـــد وحل األنشـــطة 
إلـــى  وصـــوال  المدرســـية،  والتطبيقـــات 

مرحلة متابعة الدروس اليومية.
ويمثـــل هذا الدعـــم التعليمـــي واحًدا من 
أربـــع مجاالت تتضمنهـــا حملة “متكاتفين 
.. ألجـــل ســـامة البحرين”، حيث تشـــمل 
“الدعـــم  األخـــرى  الثـــاث  المجـــاالت 
األســـري” المتمثل في تقديم المساعدات 
والخدمـــات الطارئة، و”اإلرشـــاد الخدمي 
والقانونيـــة  األســـرية  واالستشـــارات 
الفوريـــة، و”الدعـــم االقتصـــادي” لضمـــان 
االســـتفادة من التدابيـــر المالية المتعددة 
المطروحـــة مـــن قبـــل الدولـــة الســـتمرار 

نشاط المرأة التجاري في سوق العمل.

الرفاع - المجلس األعلى للمرأة

فعاليـــات: أتمتـــة الخدمـــات العدليـــة تعـــزز منـــاخ االســـتثمار

أجمـــع محامون ورجال أعمال ومصرفيون 
علـــى أن الخدمـــات اإللكترونيـــة القضائية 
والعدليـــة لهـــا مزايـــا عديـــدة فـــي توفيـــر 
الوقـــت والجهـــد وتقليـــل التكاليـــف، إلـــى 
جانب النهـــوض بالعمل القضائـــي والعدلي 
البيئـــة  تعزيـــز  إلـــى  إضافـــة  والقانونـــي، 
االســـتثمارية الجاذبة لاستثمارات وتلبية 
التجـــاري  للقطـــاع  العصريـــة  المتطلبـــات 

ومجتمع األعمال عموما.
وأكـــدت الفعاليات االقتصاديـــة والقانونية 
أنبـــاء  لوكالـــة  خاصـــة  تصريحـــات  فـــي 
البحريـــن )بنا(، أن أتمتـــة الخدمات العدلية 
تأتـــي في وقت بالـــغ األهمية مع األخذ في 
الحسبان أزمة فيروس كورونا )كوفيد 19( 
وما رافقهـــا من تباعـــد اجتماعي والحاجة 
الخدمـــات  جميـــع  تحويـــل  إلـــى  الماســـة 

بمختلف القطاعات إلى إلكترونية.

البحرين مركز مالي عالمي

لمجموعـــة  التنفيـــذي  الرئيـــس  وقـــال 
البركـــة المصرفية رئيـــس جمعية مصارف 
البحرين عدنان يوســـف “لقد فطنت مملكة 
البحرين إلى أهميـــة تعزيز العمل القضائي 
اإللكتروني من خال اســـتحداث الدعاوى 
القضائيـــة عبر النظـــام اإللكتروني، وإعان 
أطراف الدعوى عبر الرســـائل اإللكترونية، 
فـــي تقليـــل زمـــن  وهـــذا اإلجـــراء ســـاهم 
التقاضـــي إضافـــة إلى تقليل كلفـــة العنصر 

البشري لهذه الدعاوى”.
تســـعى  البحريـــن  “مملكـــة  أن  وأضـــاف 
عالمًيـــا، ويعتبـــر  مالًيـــا  تكـــون مركـــًزا  ألن 
تقديـــم الخدمـــات القضائيـــة عبـــر القنوات 
اإللكترونية أهم عامل لجذب المستثمرين 
وتوفير البيئة االستثمارية وفًقا لمتطلبات 
العصـــر الحديـــث. كمـــا يجب أال ننســـى أنه 
وعلى ضوء الكوارث الصحية التي تجتاح 
العالـــم من وقـــت آلخر، يكون خيـــار إقامة 
الدعاوى القضائية عبـــر النظام اإللكتروني 
هـــو البديـــل األمثـــل للحفـــاظ علـــى حقوق 
األطراف”. واســـتطرد يوســـف بالقول “إننا 
فـــي مجموعة البركـــة المصرفيـــة نقدر كل 
الرســـمية  الجهـــات  تبذلهـــا  التـــي  الجهـــود 

لتوفيـــر بيئة اســـتثمارية تلبـــي المتطلبات 
المعاصرة”.

التطور اإللكتروني أمر مطلوب 

مـــن جهتـــه، قـــال المحامي فريد غـــازي إن 
التطـــور اإللكترونـــي فـــي العمـــل اإلجرائي 
مطلـــوب  أمـــر  المملكـــة  فـــي  والقضائـــي 
ويتوافـــق مـــع رؤيـــة البحرين للعـــام 2030 
ويواكب التطـــور الحديث للنظام القانوني 
علـــى مســـتوى العالـــم، مؤكـــًدا أن مملكـــة 
البحرين سباقة في تمهيد الطريق لمواكبة 
الركب العدلي المتطور إلكترونيا، خصوصا 
أن لديهـــا اإلمكانات الكبيرة بشـــأن التحول 
الرقمـــي في القطـــاع العدلي، دون التفريط 
بما للقضاء من مبادئ وموروثات متراكمة 
عبر السنوات. وعّبر غازي عن دعمه الكامل 
للخدمـــات  الحديـــث  التقنـــي  لاســـتخدام 
القضائيـــة اإللكترونية بغية تســـريع خطى 
المحاكـــم وســـرعة  لـــدى  العمـــل واإلنجـــاز 
وتعزيـــز  علـــى حقوقهـــم  النـــاس  حصـــول 
كفاءة الخدمـــات العدليـــة المقدمة، مؤكدا 
في الوقت نفســـه ضرورة عدم التخلي عن 
عنصـــر المواجهـــة بيـــن الخصـــوم والقضاة 
والمحامين وحضورهم الشخصي للقاعات 
والمنصـــات القضائيـــة التقليدية الشـــامخة 
حتـــى لـــو كان هنـــاك توجـــه أكبـــر للتحـــول 

الرقمي في العمل القضائي.
وبين غـــازي أن التحـــول اإللكتروني يجب 
أال يفقـــد النظـــام العدلي االتصال المباشـــر 
بيـــن القاضـــي والمحامـــي من جهـــة، وبين 
المحامـــي وموكله في القضاء الجنائي من 
جهـــة ثانية، أمـــا المحاكـــم المدنيـــة فتقبل 
التطبيـــق الكامل للتحـــول الرقمي وإدخال 

األساليب الحديثة.

تطوير عمل مكاتب المحاماة

بـــدوره، قـــال المحامي محمد الـــذوادي إن 
طـــرح الخدمـــات اإللكترونيـــة مـــن خـــال 
المنصات اإللكترونية سيساهم في تطوير 
عمـــل مكاتـــب المحامـــاة، حتـــى المتأخـــرة 
منهـــا؛ كونـــه ســـيوجه جميـــع المكاتب نحو 
تحديـــث وتطوير نظـــام العمل المتبع لديها 
واســـتخدام الوســـائل الحديثـــة. وأضـــاف 
أن هـــذا التطـــور يأتـــي منســـجما مـــع رؤية 
المملكـــة 2030 لتطويـــر جميـــع الخدمـــات 
التي تقدمها األجهزة الحكومية في الدولة، 
والتي ســـتفرض على القطاع الخاص أيضا 
مواكبـــة هـــذا التطـــور؛ لكـــي يقـــوم بإنجـــاز 

األعمال المطلوبة منه إلكترونيا.
وبيـــن الذوادي أن أعمال المحاماة تنقســـم 
إلى قســـمين رئيســـين: األول قسم األعمال 
اإلدارية للقضايا واإلجراءات، والتي يمكن 
القيام بها مـــن خال الخدمات اإللكترونية 
بـــكل ســـهولة ويســـر دون أي مشـــاكل، أمـــا 
القســـم الثانـــي فهـــو خـــاص بالتقاضـــي أو 
الترافـــع، وهـــذا القســـم ال يمكـــن االعتمـــاد 
عليـــه بشـــكل رئيس مـــن خـــال الخدمات 
اإللكترونية؛ نظـــًرا لضرورة توفير عدد من 
الضمانـــات القانونيـــة والدســـتورية التي ال 
يمكن أن تتحقق إال من خال تحقيق مبدأ 
المواجهـــة بيـــن الخصـــوم والحضـــور أمام 
القضاء، لما لذلك من أثر مباشر على حسن 
ســـير التقاضـــي، وســـهولة تكويـــن قناعـــة 
القاضي في جميع مجاالت وفروع القانون 
بالخدمـــات  اســـتبدالها  يمكـــن  ال  والتـــي 

اإللكترونية.
وذكـــر الذوادي أن العمل القانوني والقطاع 
العدلـــي خصوصا مـــن أهـــم القطاعات في 
الدولـــة؛ كونـــه يهـــدف إلى إرســـاء الحقوق 

والمحافظـــة عليهـــا والحفـــاظ علـــى األمن 
واالســـتقرار فـــي المجتمـــع، ولـــذا يجب أن 
يشـــمل التطـــور اإللكترونـــي هـــذا القطـــاع 
قبل جميع القطاعات األخرى؛ لما من شأنه 
أن يســـاهم في الســـرعة واإلنجاز في أداء 

العمل المطلوب.
وزاد الـــذوادي “الماحـــظ أن وزارة العـــدل 
والمجلـــس األعلى للقضـــاء والنيابة العامة 
فـــي الفتـــرة األخيـــرة كانـــوا في ســـباق مع 
الزمـــن؛ مـــن أجل تطويـــر نظـــام العمل في 
إلكترونًيـــا،  وتحويلـــه  العدالـــة  منظومـــة 
خصوًصـــا في ظل أزمة كورونا، وهذا جهد 

كبير يشكرون عليه”.
وأكـــد أن التقنيـــات الحديثة ستســـاهم با 
شـــك فـــي رفـــع كفـــاءة الخدمـــات المقّدمة 
وســـرعة إنجاز األعمال المطلوبة وســـهولة 
الوصـــول إليهـــا وتحقيـــق نتائجهـــا في أي 
وقـــت وأي مـــكان، ولـــذا يجب علـــى جميع 
هـــذه  مـــن  االســـتفادة  المحامـــاة  مكاتـــب 
المميزات وتطوير نظام العمل في مكاتبهم 
من خـــال تفعيـــل دور التقنيـــات الحديثة 
لديهم حتى يواكبوا هذا التطور، كما يجب 
علـــى الجهات المعنية فـــي الدولة االهتمام 
بتطويـــر هـــذه األنظمـــة بين فتـــرة وأخرى 
ورصد جميع المشـــاكل والمعوقات وسرعة 

إيجاد الحلول المناسبة لها.

اختصار أوقات العمل

من جانبه، قال المحامي ســـند بوجيري إن 
وزارة العـــدل نجحـــت مـــن خـــال خططها 
التطويرية في ظـــل جائحة كورونا بتعزيز 
اإللكترونيـــة  الخدمـــات  جـــودة  وتطويـــر 
المحاميـــن  علـــى  التســـهيل  لضمـــان 
والمتقاضيـــن فـــي إنجاز جميـــع معاماتهم 

بأسرع وأيسر الطرق.
وذكـــر بوجيـــري أن من أهم مزايـــا التحول 
اإللكترونـــي توفيـــر الوقـــت والجهـــد علـــى 
الـــوزارة علـــى توفيـــر  الجميـــع، إذ عملـــت 
مـــن  ابتـــداًء  إلكترونيـــا  الخدمـــات  جميـــع 
رفـــع الدعـــوى وتقديم المذكرات واســـتام 
األحكام وانتهاًء بتنفيذها، كما مكنت أيضا 
المحاميـــن وعماءهم من متابعة مجريات 
القضايـــا وتقديم الطلبـــات القضائية، وكان 
لهذه الخدمات اإللكترونية األثر الكبير في 

اختصار أوقات المحامين في العمل. 
كما تم تدشـــين قنوات التواصل للمحامين 
والنيابـــة  المحاكـــم  لجميـــع  والمتقاضيـــن 
علـــى  والـــرد  التواصـــل  لتســـهيل  العامـــة 
االستفســـارات دون الحاجـــة للذهـــاب إلى 

الوزارة.
ولفت إلى قيام وزارة العدل بشكل مستمر 
ســـواء  المحاميـــن،  مـــن  االســـتعام  فـــي 
باالتصـــال بهـــم أو حتـــى االجتمـــاع معهم؛ 
لمعرفـــة ماهيـــة النواقـــص والعيـــوب فـــي 
الخدمـــات اإللكترونية حتـــى يتم إضافتها 

أو تعديلها.

تطوير اإلجراءات الحكومية

علـــى صعيـــد متصـــل، قـــال رجـــل األعمال 
عبدالحكيـــم الشـــمري إن الخطـــوات التـــي 
تقـــوم بهـــا وزارة العـــدل ألتمتـــة الخدمات 
القضائيـــة  الدعـــاوى  وتحويـــل  العدليـــة 
التجاريـــة إلـــى إلكترونيـــة تتماشـــى تماًما 
مـــع سياســـة المملكـــة لتطوير اإلجـــراءات 
الحكومية بما يتســـق مـــع توجيهات قيادة 

جالة الملك ورؤية البحرين للعام 2030.
عمليـــة  تســـهيل  أن  الشـــمري  وأوضـــح 
التقاضـــي إلكترونيـــا بمـــا ال يمـــس بنزاهـــة 

القضـــاء البحريني ســـيضمن حقوق جميع 
أطراف المنازعات أو الخصوم، إضافة إلى 
ســـرعة إنهاء المعامـــات القضائية، مضيفا 
“نطمـــح إلـــى اتخـــاذ المزيد مـــن الخطوات 
التـــي تضمـــن االنتقـــال بشـــكل كامـــل إلـــى 
النظـــام اإللكترونـــي فيمـــا يتعلـــق بجميـــع 
األمـــن  مـــع وجـــود  المعامـــات، خصوصـــا 
المتمكـــن  المعلومـــات  وجهـــاز  الســـيبراني 
فـــي عملـــه الذي حقـــق جوائز متعـــددة في 
مختلـــف القطاعات وبشـــتى الميادين على 

مستوى البحرين والعالم.

زيادة سرعة الفصل في الدعاوى

بـــدوره، قـــال رجـــل األعمـــال خلـــف حجير 
إن الدعـــاوى التجاريـــة اإللكترونية تســـهم 
فـــي زيـــادة ســـرعة الفصـــل فـــي الدعـــاوى 
أمـــام المحاكـــم بوتيـــرة أكبـــر مـــع الحفـــاظ 
علـــى حقـــوق المتقاضين. وبيـــن حجير أن 
التحـــول اإللكترونـــي للدعـــاوى التجاريـــة 
سيحل مشاكل كثيرة في القطاع التجاري، 
ما سيســـهم كمحصلـــة طبيعية إلـــى تعزيز 
المملكـــة  فـــي  االســـتثمار  بمنـــاخ  الثقـــة 
وبالتالي استقطاب مزيد من االستثمارات 
األجنبية التي ترى في المملكة بيئة خصبة 
لاســـتثمار وتحمي حقوق الجميع وتضمن 
لهـــم حقوقهم في أســـرع وقـــت ممكن في 

حال نشوب أي منازعات تجارية.
من جهته، قال مستشـــار االســـتثمار أسامة 
معيـــن إن أتمتـــة الدعـــاوى التجاريـــة فـــي 
المحاكـــم هـــي الحـــل األمثل لدعم تســـريع 
التجاريـــة، ورأى معيـــن  المنازعـــات  فـــض 
أن 60 إلـــى 70 % مـــن المحاكـــم التجاريـــة 
يمكـــن تحويلها إلى الفضـــاء اإللكتروني أو 
الرقمي؛ لتشـــمل عمليات تســـجيل القضايا 
ودفـــع المبالغ المســـتحقة علـــى المتقاضين 
أو أصحـــاب الحقـــوق، عـــدا ذلـــك يجب أن 
يبقى تقليديـــا كلقـــاء المتنازعين وأطراف 

الخصومة.
ولفـــت معين إلـــى أن البت فـــي المنازعات 
التجارية بسرعة إلكترونية سيعزز با شك 
الثقة ببيئة االستثمار ويجعلها محط أنظار 
كبار الشـــركات ورؤوس األمـــوال األجنبية 

من مختلف الجنسيات حول العالم. 

المنامة - بنا
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بحرينيتان تتطوعان لمرافقة 3 أطفال عائدين بطائرة إجالء
معاملــة انســانية راقيــة مــن مديريــة أمن شــرطة مطار البحرين قــادت بحرينيا للحرص على تســجيل قصته وشــكره 
ألبطــال البحريــن. وقــال المواطــن أحمــد إبراهيــم الجودر لـــ “البالد” إنــه كان ينتظر وصــول أبنائه الصغــار )12 و6 و4 
أعــوام( للبحريــن فــي طائــرة اإلجالء القادمة من دولة الكويت، وصعدوا لوحدهــم على متن الطائرة دون أي مرافق، 

ولم أكن معهم بسبب ظروف تعليق الطيران؛ ألنهم كانوا في زيارة عائلية لدولة الكويت.

وأضـــاف: تبدد خوف األبنـــاء من المعاملة 
عنهـــم  أزاح  الـــذي  والتواصـــل  االنســـانية 

القلق والتوتر.
وواصـــل: “تطوعـــت آنســـتان بحرينيتـــان 
ضمـــن المجموعـــة التـــي تـــم إجالؤها من 
الكويت بتحمل مســـؤولية مرافقة األبناء 

خالل الرحلة”.
وتابـــع: مـــن بعـــد وصـــول طائـــرة اإلجالء 
يخضـــع الجميع إلجراءات الفحص الطبي 
عبـــر الذهـــاب لخيمـــة مخصصة للكشـــف، 
ولكـــن عندما علمـــت مديرية أمن شـــرطة 
المطار بقصة وجود 3 من أبنائي لوحدهم 

علـــى الطائـــرة، وانتظـــاري لهم بكل شـــوق 
لمعاملـــة  بحاجـــة  صغـــاري  وأن  وحنيـــن، 
خاصـــة، فلم يتردد أبطال البحرين باتخاذ 
قـــرار انســـاني بـــاإلذن لي بدخـــول منطقة 
حـــرم طائرة اإلجالء والمكـــوث مع األبناء 

إلجراء الفحوصات الالزمة.
أبلغونـــي  الطائـــرة  “عنـــد وصـــول  وقـــال: 
النتظارهم بالمســـار الخاص.. أبنائي كانوا 
أول مـــن هبط مـــن الطائرة.. وتم فحصهم 
بســـرعة للتأكـــد مـــن خلوهم مـــن فيروس 

كورونا”.
وقال: أريد أن أســـجل رسالة شكر وتقدير 

عبـــر صحيفة البـــالد ألبطـــال البحرين من 
مختلف القطاعات على جهودهم الجبارة 

والمخلصة والمتفانية.
وبين أنه بعد احتضانه األبناء الثالثة بكل 
حب، فقـــد عاد للبيت وتقـــرر خضوعه مع 
األطفـــال للعـــزل المنزلـــي لمـــدة 14 يومـــا، 

وأنه ملتزم بذلك.
علـــى  الجزيـــل  بالشـــكر  الجـــودر  وتقـــدم 
الموقـــف النبيـــل واإلنســـاني مـــن الفريـــق 
الوطني للتصدي لفيروس كورونا برئاسة 
ولـــي العهـــد النائـــب األول لرئيس مجلس 
الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر 

سلمان بن حمد آل خليفة، ووزير الداخلية 
الفريق أول الشـــيخ راشـــد بـــن عبدهللا آل 
خليفة، ومدير أمـــن مطار البحرين العقيد 
عبدالعزيـــز الدوســـري، والعقيـــد إبراهيـــم 
راشـــد  أول  والمـــالزم  الـــذوادي،  خليفـــة 
الماجـــد؛ لما أبدوه من ســـعة صدر ورحابة 
وتعامل إنساني راٍق مما يعكس توصيات 
المواطنيـــن،  الحتـــرام  الرشـــيدة  القيـــادة 

أبناء أحمد إبراهيم الجودر بالمطاروالوقوف على تلبية احتياجاتهم.

الجودر لـ “البالد”: 
شكرا لسفارتنا 

بالكويت وضباط 
المطار وأبطال 

البحرين

local@albiladpress.com05
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الموسوي ردا على اتحاد العمال: عالوة الخطر تصل إلى 100 دينار
البـــالد  جريـــدة  طالعتنـــا   ^
“عـــالوة  عنـــوان  تحـــت  بموضـــوع 
الخطـــر جريمـــة ومخالفـــة للقرارات 
لالتحـــاد  العـــام  لألميـــن  العماليـــة” 
لنقابـــات عمـــال البحريـــن عبدالقادر 
الشـــهابي، ونعتقـــد بـــأن الموضـــوع 
اللبـــس  بعـــض  لتوضيـــح  يحتـــاج 
بســـبب وجـــود “عالوة بـــدل طبيعة 
العمل”، وهي نفسها عالوة التعرض 
للخطـــر بمســـمى آخـــر، وأعتقـــد أن 
ليســـت  للخطـــر  التعـــرض  عـــالوة 

جريمة وتنص عليها اللوائح.
ولتوضيـــح الفـــرق بين توفيـــر بيئة 
خاليـــة مـــن المخاطـــر علـــى صحـــة 
وســـالمة العامـــل بمـــا فيهـــا الزامية 
الصحـــة  كافـــة مســـتلزمات  توفيـــر 
والســـالمة للعامل وبين اســـتحقاق 
العامل لتعويض عن أداء العمل في 
ظـــروف غير عاديـــة تحت ضغط أو 
صعوبـــة معينـــة، كالتعـــرض ألخطار 
شـــديدة كالضوضـــاء واالشـــعاعات 
والكهربـــاء  الكيميائيـــة  والمخاطـــر 
والحـــرارة  العالـــي  الجهـــد  ذات 

الشديدة نبّين هذا التفصيل:

أوال: بالنسبة لتوفير البيئة المالئمة 
للعمـــل، فـــإن ذلك يمثـــل واجبا على 
صاحب العمل نصت عليه االتفاقات 
الدوليـــة، والتـــي يأتـــي مـــن ضمنها 
اتفاقيـــة رقـــم 155 بشـــأن الســـالمة 
والصحـــة المهنية، كمـــا نصت عليها 
ضمنهـــا  ومـــن  المحليـــة،  القوانيـــن 
قانـــون العمـــل فـــي القطـــاع األهلي 
رقـــم 36 لســـنة 2012، حيـــث تنص 
المادة )166( على أن يلتزم صاحب 
الســـالمة  وســـائل  بتوفيـــر  العمـــل 
والصحـــة المهنية فـــي أماكن العمل 
على نحو يكفل الوقاية من مخاطر 
العمـــل منهـــا المخاطـــر الميكانيكية، 
والمخاطـــر الناتجة عـــن التعامل مع 
المواد الكيميائية، صلبة أو سائلة أو 
غازيـــة، أو الناتجة عن تســـرب هذه 
المـــواد إلى بيئـــة العمـــل والمخاطر 
الطبيعيـــة التـــي تؤثـــر على ســـالمة 

العامـــل وصحتـــه نتيجـــة خطـــر أو 
أو  الحـــرارة  مثـــل  طبيعـــي  ضـــرر 
الرطوبـــة أو البـــرودة أو الضوضـــاء 
أو اإلشعاعات الضارة أو الخطرة أو 
االهتزازات أو زيادة الضغط الجوي 
نقصـــه  أو  العمـــل  فيـــه  يتـــم  الـــذي 
وكذلك مخاطر الحريق أو الناشـــئة 
عن الكهرباء، وغيرها من المخاطر.

ثانيـــا: مســـألة بـــدل طبيعـــة العمـــل 
التـــي يتعـــرض فيها العمـــال بصورة 
منتظمـــة ومتكـــررة لظـــروف عمـــل 
مهـــام  أداء  أثنـــاء  محببـــة  غيـــر 
وظائفهـــم األساســـية وتؤثـــر عليهم 
مـــن الناحيـــة النفســـية والجســـدية، 
فإنهـــا نظمت بقـــرار مجلس الوزراء 
رقم )77( لسنة 2013 بإصدار الئحة 
تحديـــد الرواتب والمزايا الوظيفية 
للموظفيـــن  اســـتحقاقها  وضوابـــط 
الخاضعين لقانـــون الخدمة المدنية 

بصـــورة  التعـــرض  شـــروط  ضمـــن 
منتظمة ومتكررة لظروف عمل غير 
محببة وأال تكون ظروف العمل غير 
المحببة قد أخذت في االعتبار عند 
تصنيف الوظيفة، وأن يتعذر تجنب 
ظـــروف العمـــل غيـــر المحببـــة التي 
يتعـــرض لهـــا الموظفـــون، وتوفيـــر 
بيئة العمل المناســـبة والصحية لهم 
من خالل تدابير الســـالمة والصحة 

المهنية.
لقـــد حـــددت الالئحة حســـب المادة 
للموظفيـــن  بـــدل  عـــالوة   )42(

بالدرجـــات مـــن األولى إلـــى الرابعة 
العموميـــة: )30( دينارا للفئة األولى، 
والتي تشمل الوظائف التي يتعرض 
شـــاغلوها لظروف عمل غير محببة 
المئـــة مـــن وقـــت  فـــي   50 بمعـــدل 
بصـــورة  أكثـــر  أو  الرســـمي  الـــدوام 
دينـــارا  و)20(  ومتكـــررة،  منتظمـــة 
للفئة الثانية وتشمل الوظائف التي 
يتعرض شاغلوها لظروف عمل غير 
محببة بمعدل يقل عن 50 في المئة 
مـــن وقت الـــدوام الرســـمي بصورة 

منتظمة ومتكررة.

وللموظفين بالدرجات من الخامسة 
إلى الثامنـــة العموميـــة: )40( دينارا 
للفئة األولى المشار إليها في الفقرة 
الســـابقة و)30( دينارا للفئـــة الثانية 

المشار إليها في الفقرة السابقة.
 )43( المـــادة  حســـب  حـــددت  كمـــا 
صـــرف بـــدل تمريـــض بمعـــدل )50( 
أو )100( دينـــار شـــهرّيًا للموظفيـــن 
البحرينييـــن الذيـــن يشـــغلون بعض 
بعـــض  فـــي  التمريـــض  وظائـــف 
تشـــهد  التـــي  الصحيـــة  الوحـــدات 
عزوفًا عن العمل بها بســـبب ظروف 
التـــي  النفســـية  والضغـــوط  العمـــل 

يتعرضون لها.
للعـــالوات  األمثلـــة  بعـــض  هـــذه 
الـــوزراء  مجلـــس  بقـــرار  المحـــددة 
تكـــون  أن  المفتـــرض  مـــن  والتـــي 
قاعـــدة تقاس عليهـــا المخاطر التي 
يســـتحق من خاللهـــا الموظف على 

عالوة بدل.

بقلم: السيد هاشم سلمان الموسوي

عضو إداري سابق باألمانة
 العامة لالتحاد العام للنقابات

اختلف مع الشهابي.. واستعرض أمثلة 
تقاس عليها المخاطر الستحقاق العالوة
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مسار يتيم أمام طلبة التمريض بجامعة البحرين
ــة ــي ــل ــك ــر بــــقــــرار ال ــظـ ــنـ ــزة إعــــــــادة الـ ــ ــم ــ ــة ريـــــــاض ح ــعـ ــامـ ــجـ ــس الـ ــ ــي ــ نـــــاشـــــدوا رئ

انتقد طلبة التمريض بكلية العلوم والرياضية بجامعة البحرين تمييزهم عن أقرانهم طلبة الجامعة، وإجبارهم على االلتزام 
بمسار واحد الحتساب النتيجة النهائية للمقرر، وذلك في ضوء قرارات الجامعة األخيرة للتعامل مع تعليق الدراسة. وقال 

الطلبة: أصدرت إدارة الكلية قرارا غريبا يهضم حق الطلبة في حرية االختيار الذي كفله قرار مجلس الجامعة.

وأضافـــوا: قـــرار الكلية جعل أمـــام الطلبة 
االلتزام بمسار واحد.

وتابعـــوا: اذا كانت غاية هذا القرار التأكيد 
على أهمية تغطية الجانب العملي للمادة، 
وهـــو ما ال خـــالف عليـــه من قبـــل الطلبة، 
فلـــَم يتـــم محاســـبة الطالب علـــى الجانب 
النظري بخالف رغبته، خصوًصا وفي ظل 
الظـــروف القاهرة والدراســـة عن ُبعد التي 

يخضع لها الطالب ألول مرة. 
وبينوا أنه توجد حلول بديلة متوفرة من 

الممكـــن اللجوء لها، تتناســـب مع مصلحة 
الطلبة فـــي هذا الوقت العصيب وتتضمن 
إتمـــام الكفايـــات العملية فـــي وقت الحق، 
فال بد أن يؤخذ بأحدها عوًضا عن اختيار 

المسار الثاني جبرًيا. 
وناشـــد الطلبـــة رئيـــس الجامعـــة ريـــاض 
حمزة إصدار توجيهاتـــه إلعادة النظر في 

القرار الذي أصدرته الكلية.
يشـــار إلـــى أن الجامعة أعلنـــت عن تخيير 
الطلبة بين مسارين. المسار األول يتضمن 

أو  )ناجـــح(  النهائيـــة  النتيجـــة  احتســـاب 
)راســـب(، وفي هـــذه الحالة، فـــإن المعدل 
التراكمـــي للطالب لن يتأثـــر عما كان عليه 
في الفصل الســـابق، وستحســـب ســـاعات 
مجمـــوع  ضمـــن  اجتـــازه  الـــذي  المقـــرر 
الســـاعات المعتمـــدة التـــي تـــم اجتيازهـــا 
تراكمًيـــا، ويعتبـــر الحد األدنـــى لمتطلبات 
هـــي  )ناجـــح(  نتيجـــة  علـــى  الحصـــول 
 D المتطلبـــات ذاتها للحصـــول على درجة
لباقـــي الفصـــول أي الحصـــول على 60 % 

كنسبة من مجموع درجات أعمال الفصل.
وفيمـــا يتعلـــق بالمســـار الثانـــي، أوضحت 
الجامعـــة أنـــه ســـيتم من خالله احتســـاب 

النتيجـــة النهائيـــة للمقـــرر بدرجـــة عاديـــة 
كباقـــي الفصول، وفي هـــذه الحالة ترصد 
بنتيجـــة  الفصـــل  نهايـــة  الطالـــب  نتيجـــة 

)غيـــر مكتمـــل(، ويتقـــدم المتحـــان نهائي 
فـــي المقرر يتم عقـــده خالل جدول زمني 
تعلنه الجامعة ليكون في األســـبوع األول 

من الفصل األول بالعام الدراسي المقبل.
وبحســـب الجامعة، فإن النتيجـــة النهائية 
للمقرر ستحتســـب ضمن المعدل التراكمي 
فـــي حـــال اختيـــار المســـار الثانـــي كما هو 
متبـــع فـــي الفصـــول األخـــرى، ويخصـــص 
ألعمـــال الفصل 60 % من الدرجة النهائية 
لمـــن يختار هذا المســـار، وتخصص نســـبة 
وتحتســـب  النهائـــي،  لالمتحـــان   %  40
الدرجـــة أو التقدير النهائـــي من المجموع 

الكلي كما هو متبع في باقي الفصول.

10 آالف والدة بمجمع السلمانية ومستشفى جدحفص
والــــــــــــــوالدة الــــــنــــــســــــاء  بــــقــــســــم  طــــبــــيــــا  كــــــــــــــادرا   75 مـــــــن  أكــــــثــــــر 

كشـــفت رئيسة قســـم أمراض النساء 
والـــوالدة بمجمـــع الســـلمانية الطبـــي 
سعيدة البلوشي عن أن القسم أجرى 
7 آالف والدة ســـنويا للعـــام الماضـــي 
الطبيـــة  كـــوادره  خـــالل  مـــن   2019
فـــي  العاملـــة  والفنيـــة  والتمريضيـــة 
القسم، والتي لديها الخبرة والكفاءة 
والتميز في هذا التخصص، موضحة 
أن مستشـــفى جد حفص للوالدة كان 

يجـــري 3 آالف حالـــة والدة ســـنويا، 
مبينـــة أن االجمالـــي للمواليـــد الجدد 
الذيـــن اســـتقبلهم مجمـــع الســـلمانية 
وجدحفـــص كان أكثـــر مـــن 10 آالف 
هـــذه  كل  أن  مؤكـــدة  ســـنويا،  والدة 
الـــوالدات تتـــم بنجـــاح كامـــل ســـواء 
كانـــت والدات طبيعيـــة أو جراحيـــة 
تـــوأم،  أو  فرديـــة  والدات  كانـــت  أو 
منوهـــة أن القســـم يضـــم حاليـــا أكثر 
من 75 كادرا طبيا من االستشـــاريين 
واالختصاصيين واألطباء المقيمين.

جـــاء ذلـــك فـــي ورقـــة عمـــل علميـــة 
االستشـــارية  قدمتهـــا  متخصصـــة 
البلوشـــي في أحد المؤتمرات الطبية 
المتخصصـــة بطب النســـاء والوالدة، 
والتـــي حصلـــت “البالد” على نســـخة 

منها.
البلوشـــي  االستشـــارية  وأوضحـــت 
فـــي ورقتهـــا العلمية أن القســـم يضم 
العيـــادات التخصصيـــة  العديـــد مـــن 
منهـــا  المريضـــات،  تســـتقبل  التـــي 
النســـاء  ألمـــراض  العامـــة  العيـــادة 

والـــوالدة، وعيـــادة األجنـــة، وعيـــادة 
المســـالك  وعيـــادة  العقـــم،  عـــالج 
البوليـــة للنســـاء، وعيـــادة المناظيـــر، 
وعيادة األورام، إضافة إلى أحد أهم 
العيادات التخصصية الحديثة، وهي 
عيـــادة الســـكر والتغذيـــة، والتي يتم 
تحويل الســـيدات الحوامـــل اللواتي 
يعانيـــن الســـكر إليها، ويتـــم عالجهن 
ومتابعتهـــن مـــن خـــالل فريـــق طبي 
متخصـــص يضـــم اختصاصي ســـكر، 
واختصاصية تغذية، مشـــيرة إلى أن 

العـــالج والمتابعـــة تســـتمر للحوامـــل 
حتى بعد الوالدة واستقرار الحالة.

عيـــادات  كل  أن  البلوشـــي  وبينـــت 
مجهـــزة  والتوليـــد  النســـاء  أمـــراض 
بأحـــدث األجهـــزة والمرافـــق، مؤكدة 
أن كل األطبـــاء العامليـــن في القســـم 
هم من ذوي الخبرة والمهارة العالية.

وقالت رئيســـة قســـم أمراض النساء 
والـــوالدة بمجمـــع الســـلمانية الطبـــي 
البلوشـــي أن الـــوزارة كانـــت وضمـــن 
خطتها في الفترة السابقة تعمل على 

اســـتقطاب الخبـــراء والمتخصصيـــن 
في مختلف األمراض، وقد استقطبت 
العديـــد من األطبـــاء والخبراء لزيارة 
القســـم، مشيرة إلى أن هذه الزيارات 
التـــي نفذتهـــا وزارة الصحة تأتي في 
ظـــل التوجيهـــات الســـديدة لصاحب 
الســـمو الملكي رئيس الوزراء ودعمه 
المســـتمر لتعزيز استقطاب الكفاءات 
والخبـــرات العالميـــة لعـــالج الحاالت 
مملكـــة  داخـــل  الدقيقـــة  المرضيـــة 

البحرين.
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مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

اعتمد وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي قراًرا 
مسمى  تحت  أجنبية  أطــفــال  روضـــة  بــإنــشــاء 
)Pink and Blue Kindergarten( لألطفال من 

سن الثالثة إلى الخامسة.
ونص القرار على التزام الروضة بأحكام المرسوم 

المؤسسات  بــشــأن   1998 لسنة   )25( رقــم  بقانون 
التعليمية والتدريبية الخاصة والقرارات الصادرة تنفيًذا 

الصادرة  القرارات  و  البحرين،  السارية في مملكة  له، والقوانين 
االلتزام  بما في ذلك  قانوًنا،  المقررة  لها، والقواعد واألنظمة  تنفيًذا  كافة 
للروضة،  الحالي  المبنى  الــوزارة في  قبل  به من  المرخص  األطفال  بعدد 
واستيفاء الرسوم الدراسية المعتمدة من الوزارة وعدم رفعها أو إضافة 
أي رسوم أخرى إال بعد الحصول على موافقة كتابية من الوزارة، وتخطيط 
المبنى  وتجهيز  الروضة،  أطفال  يتفق وخصائص  تربوي  برنامج  وتنفيذ 
تجهيًزا كامًل بما يتفق والمتطلبات التربوية الحديثة، واتخاذ االحتياطات 
أثناء وجودهم في  التي تضمن أمن وسلمة األطفال والموظفين  كافة، 

الروضة.

النعيمي يعتمد قراًرا بإنشاء روضة أطفال

موهوبون يستعدون لمسابقة الشطرنج ومقاالت عن األوبئة
ـــارات ـــاروس باإلم ـــفارة بي ـــم س ـــال بتنظي ـــم لألطف ـــابقة الرس ـــاركوا بمس ش

 أكــدت رئيــس مركــز رعايــة الطلبــة الموهوبيــن بــوزارة التربيــة والتعليم بــدور بوحجي 
أنــه فــي إطار جهود الوزارة لالســتمرار فــي توفير خدماتها خالل فترة تعليق الدراســة، 
يواصــل المركــز توفيــر برامجــه اإلثرائيــة للطلبة عن بعد، عبــر التقنيات الرقمية، وســط 

تفاعل كبير من قبلهم. 

أن  لـ”البلد”  خــاص  تصريح  في  وأضافت 
هذه الخدمات اإلثرائية التي ُتـقدم عن بعد 
للطلبة الموهوبين خلل الفترة االحترازية، 
أدائي،  أوال  االكاديمي  المجال  في  سواء 
الطلبة  قــدرات  صقل  مواصلة  إلــى  تهدف 
بعد  عن  وتدريبهم  المجاالت  مختلف  في 
االستراتيجيات  من  مجموعة  إتقان  على 

المرتبطة بمجال الموهبة لديهم. 
شـــارك مجموعة من  بــوحــجــي:  وأضــافــت 
في  الرسم  مجال  في  الموهوبين  الطلبة 
)عن  الجميلة  والــفــنــون  الــرســم  مسابقات 
الجهات  من  عدد  قبل  من  بالتنظيم  بعد(، 
حث  بهدف  والدولية،  واإلقليمية  المحلية 
ــهــم اإلبــداعــيــة  الــطــلــبــة عــلــى صــقــل قــدرات
ــازة  فـــي مــجــال الـــرســـم خـــلل فــتــرة االجــ
االحترازية، كالمشاركة في مسابقة الرسم 
جمهورية  ســفــارة  تنظمها  الــتــي  لــألطــفــال 
العربية  ــارات  ــ ــ االم ــة  ــ دول ــدى  لـ بـــيـــلروس 
وحماية  المناخي  )التغير  بعنوان  المتحدة 
البيئة(، وتهدف هذه المسابقة الدولية إلى 
بين أطفال  الدولية  المشاركة  تعميق روح 
المرتبطة  بالقضايا  وعيهم  لــزيــادة  العالم 

بالبيئة.
الموهوبين  الطلبة  رعاية  مركز  ينظم  كما 
“كيف  بعنوان  الــرســم  مجال  فــي  مسابقة 
للطلبة  أنفسنا من فيروس كورونا”  نحمي 
تستهدف  الــرســم  مــجــال  فــي  الموهوبين 
إلى  وتــهــدف  التعليمية  المراحل  مختلف 
نــشــر الــوعــي بــأهــمــيــة اتــخــاذ اإلجـــــراءات 
الوقائية االزمة لحماية أنفسنا من اإلصابة 

بفايروس كورونا.
تكنولوجيا  في  الموهوبون  الطلبة  شــارك 
التعليم والبرمجة )الحاسوب( في المسابقة 
بعنوان  القصيرة  األفـــلم  إلنــتــاج  الــدولــيــة 
“we art water 2020” – )عن بعد(- والتي 
الــمــتــحــدة،  األمـــم  منظمة  قــبــل  مــن  تنظم 

الــوعــي  نــشــر  إلـــى  المسابقة  تــهــدف  حــيــث 
بأهمية حماية مصادر المياه والتعرف على 
العالم  تواجه  التي  والمشاكل  التحديات 
للشرب  الصالحة  المياه  توفير  يخص  بما 
ومشاكل  التحديات  لتلك  الحلول  وطــرح 

المناخ الجوي.
ــه يــتــم حــالــيــا  ــ ــى أن ــ وأشــــــارت بــوحــجــي إل
سيتم  وطنية  مسابقة  النطلق  االستعداد 
لعبة  بــمــجــال  تــخــتــص  بــعــد  عـــن  تطبيقها 
واعــي  مجتمع  “بطولة  بعنوان  الشطرنج 
أكاديمية  مــع  بالتعاون  وذلــك  للشطرنج” 
الــبــحــريــن لــلــشــطــرنــج، وســتــســتــهــدف هــذه 
الــبــطــولــة الــطــلــبــة الــمــوهــوبــيــن فــي مجال 
بصقل  المهتمين  والطلبة  الشطرنج  لعبة 
قدراتهم في هذه اللعبة بمختلف المراحل 
والخاصة،  الحكومية  بالمدارس  الدراسية 
وسيتمكن الطلبة من المشاركة في البطولة 
من خلل دخول موقع تم انشائه خصيصا 
لــلــمــســابــقــة بـــإشـــراف أكــاديــمــيــة الــبــحــريــن 
شهر  خلل  البطولة  وستنطلق  للشطرنج، 
لمدة  وستستمر  2020م(  ابريل   17( ابريل 
استكمال  البطولة  هذه  وتعتبر  أسبوعين، 
لمساعي وزارة التربية والتعليم لنشر ثقافة 
األلعاب الذهنية المحفزة للتفكير اإلبداعي، 
عدد  البطولة  هذه  في  يشارك  أن  ويتوقع 
حققوا  الذين  الموهوبين  الطلبة  من  كبير 
نتائج متميزة في المسابقة الوطنية للعبة 
الشطرنج والتي أقيمت خلل شهر فبراير 

200 طالب وطالبة  من  اكثر  فيها  وشــارك 
بــالــمــدارس  الــدراســيــة  الــمــراحــل  بمختلف 

الحكومية والخاصة.
إلـــى جــانــب تــنــظــيــم مــســابــقــة فـــي مــجــال 
الــكــتــابــة اإلبـــداعـــيـــة تــحــت شــعــار “بــوعــي 
وتعاون نحمي انفسنا من األمراض المعدية 
واألوبئة” التي تستهدف الطلبة الموهوبين 

بالمرحلة  العربية  باللغة  الكتابة  في مجال 
الحكومية  بالمدارس  والثانوية  اإلعدادية 
والــخــاصــة، حــيــث تــهــدف الــمــســابــقــة إلــى 
الموهوبين في مجال  الطلبة  إبراز قدرات 
بأهمية  الوعي  نشر  مع  اإلبداعية  الكتابة 
الطلبة ألنفسهم وأفراد أسرهم من  حماية 

انتشار األمراض والتصدي لألوبئة.

محمد عباس

عبدالعزيز فقيهي

آمنة البوسميط

محمد زكريا الكوهجي

شيخة الخالدي

فريق تطوعي شبابي ُيعقم جنوب النعيم

ــريـــق تــطــوعــي شــبــابــي من  نــفــذ فـ
ــتــه الــســابــعــة  ــنــعــيــم جــول مــنــطــقــة ال
لتعقيم المنطقة بتعاون مع محافظة 

للدفاع  الــعــامــة  واإلدارة  الــعــاصــمــة 
علء  الفريق  منسق  وقــال  المدني. 
بوعلي لـ “البلد” إن الجولة األخيرة 
شملت منطقة جنوب منطقة النعيم 

وجوارها.

ــة مــســتــمــرة فــي  ــحــمــل ال ــن أن  ــيـ وبـ
ــا مـــن خــــلل الــتــنــســيــق مع  ــه جــوالت

األهالي والجهات المعنية.
ــى عـــلـــى تــشــجــيــع واهـــتـــمـــام  ــ ــن ــ وأث

ومبادرة مجلس أمانة العاصمة.

بتعاون مع 
محافظة العاصمة 

والدفاع المدني

الثالثاء 21 أبريل 2020 - 28 شعبان 1441 - العدد 4207

أكدت مدير عام معهد البحرين للتدريب سماح العجاوي أن األقسام التدريبية 
واإلداريــة المختلفــة بالمعهد تتعاون جميعها مــن أجل تقديم أفضل خدمات 
للتعلم عن ُبعد لمتدربي المعهد في مختلف البرامج التدريبية والتخصصات، 
في ظل الظروف الصحية الراهنة التي تمر بها مملكة البحرين والعالم أجمع، 
 )Moodle( وذلــك باســتخدام األدوات الرقميــة المختلفــة مثــل منصة مــودل
إلدارة بيئــات التعلــم والتدريــب عــن ُبعد، إضافــة إلى تطبيق مايكروســوفت 

365 “تيمز” الذي يتيح فرصة تقديم الدروس التفاعلية.

لـ  العجاوي في تصريح خــاص   دعــت 
دخــول  إلــى  المتدربين  جميع  “الــبــلد” 
يتيحها  التي  ُبعد  عن  التعلم  منصات 
العلمية  المادة  من  للستفادة  المعهد؛ 
مع  والتواصل  خللها،  من  المطروحة 
قنوات  بــأن جميع  مــؤكــدة  الــمــدربــيــن، 
واإلداري  األكاديمي  بجانبيها  المعهد 

وذلك  المتدربين؛  لمساعدة  مفتوحة 
القصوى  استفادتهم  ضمان  أجــل  مــن 

أثناء عملية التعلم عن ُبعد.
اللجنة  ــيــس  رئ أشـــــارت  جــانــبــهــا،  مـــن 
إلى  زيــنــب طــوق  بالمعهد  األكــاديــمــيــة 
أن “أعضاء اللجنة األكاديمية يقومون 
بمتابعة عملية رفع المادة العلمية على 

ومنصة  تــيــمــز  مــايــكــرســوفــت  تطبيق 
للمتدربين  إيصالها  والتأكد من  مودل، 
بطرق تدريس فاعلة ومتنوعة؛ لضمان 
العلمية  المواد  من  القصوى  االستفادة 

المرفعة”. 
وفي هذا الشأن أشارت رئيس أكاديمية 
أن  إلــى  أحمد  ســارة  المعلومات  تقنية 
بتشغيل  المعنية  وهـــي  األكــاديــمــيــة، 
مــنــصــة الــتــعــلــيــم اإللـــكـــتـــرونـــي مـــودل 
وتحديثها  وتشغيلها  بإدارتها  ومعنية 
األقسام  كافة  متطلبات  مع  لتتماشى 
أكاديمية  وتعمل  المعهد،  في  التدربية 
تقنية المعلومات على توظيف وتفعيل 
التعلم  من  الكلي  للتحول  آليات  عــدة 

المدمج إلى التعلم عن ُبعد”.
أيضا  “األكاديمية مسؤولة  قالت سارة 

مايكروسوفت  بــرنــامــج  توظيف  عــن 
بشكل  الــــــدروس  لــبــث  “تـــيـــمـــز”؛   365
بتوظيف  ونــقــوم  للمتدربين،  مــبــاشــر 
هــــذا الـــبـــرنـــامـــج بــشــكــل جــيــد وذلـــك 
من  عليه  نحصل  الـــذي  الــدعــم  بفضل 
التعاون  بفضل  وكــذلــك  المعهد  إدارة 
ــى رأســهــا  ــرى، وعــل ــ ــام األخــ ــسـ مـــع األقـ
اللجنة  إلى  إضافة  الفني،  الدعم  قسم 
األكاديمية  بــأن  مضيفة  األكــاديــمــيــة”، 
لمدربي  تدريبية  ورش  بتقديم  قامت 
المعهد؛ لضمان تمكنهم من العمل على 
مايكروسوفت  وبرنامج  مودل  منصة 
تيمز، وللتأكد من قدرتهم على التعاطي 
مع خصائص المنصة والبرنامج بشكل 

فاعل وجيد”.
وعن أهم المميزات التي توفرها منصة 

مودل لتجربة التعلم عن ُبعد في معهد 
البحرين للتدريب، قال بهروز مشرقي، 
المعلومات  تقنية  بأكاديمية  الــمــدرب 
نموذج  عمل  أو   SCORM ميزة  “هناك 
قابل  محتوى  تقديم  لكيفية  مرجعي 
المدربون  منها  استفاد  وقد  للمشاركة، 
بدمجها في خطط الدروس األسبوعية؛ 

من أجل إنتاج محتوى تفاعلي”.
التطبيق  “يتضمن  مشروقي  وأضــاف 

والتكليفات”  “الــواجــبــات  مــيــزة  أيــضــا 
المتدربين  ُتمِكن  التي   Assignments
ــم وجــمــيــع  ــهــ ــ ــات ــ ــب ــن تـــحـــمـــيـــل واجــ ــ مـ
إضــافــة  مــنــهــم،  الــمــطــلــوبــة  التكليفات 
إلـــى مــيــزة إجـــــراء ومــراجــعــة وجــمــع 
الــتــقــيــيــمــات واالخـــتـــبـــارات، عـــدا عن 
والمنتديات  المدونات  استخدام  ميزة 
على  للرد  المباشرة  الــدردشــة  وإجــراء 

استفسارات المتدربين”.

)teams( وتطبيـــق   )Moodle( منصـــة  يعتمـــد   )BTI(

ا لون واجباتهم والـ “أسايمنت” إلكترونيًّ متدربو معهد البحرين ُيحمِّ

محرر الشؤون المحلية

محرر الشؤون المحلية

محرر الشؤون المحلية

تقدم النائب السابق محمد المعرفي إلى ممثل جللة الملك لألعمال الخيرية سمو 
باألعمال  سموه  اهتمام  على  واالمتنان  بالشكر  خليفة  آل  حمد  بن  ناصر  الشيخ 
لهم وممثل خير تمثيل  العون  المحتاجين ومد يد  الخيرية واإلنسانية وقربه من 
القيادة  توجيهات  تنفيذ  في  ومخلصا  عيسى،  بن  حمد  الملك  جللة  البلد  لعاهل 
الرشيدة. وقال: هذه مبادرة فينا خير الفاضلة فتحت المجال لجميع فئات مملكة 
مظلة  تحت  تبرعاتها  لتنضوي  وشركات  وهيئات  ومؤسسات  أفــراد  من  البحرين 
هذه المبادرة الجليلة، فكانت غمامة خير جمعت غيث الخير من كل حدب وصوب 
لتسقي المحتاج وكل ذي عازة ومن المتعففين الشرفاء. وطالب المعرفي أن يتم 
التوجيه لوزارة التربية إلضافة مادة في المناهج تدرس عن هذه المرحلة سواء في 
البحرين كعاصفة  التي تعيشها  المواطنة، لتكون تجربة الجائحة  التاريخ أو  كتب 
قيادته،  لــواء  تحت  متكاتف  وشعب  رشــيــدة،  حكيمة  قيادة  وبفضل  بسلم  تمر 

ومجتمع واٍع ومدرك ألهمية أفعاله وإيجابية إسهاماته.
أشاد المعرفي بدور السلطة التشريعية الصادق،  «

والذي يقف صفا واحدا، جنبا الى جنب مع الشعب 
والمجتمع، يحس بنبض الشارع البحريني ويعيش 

معه بكل مؤثراته وتفاعالته، ويتجسد الصدق 
والتالحم، بقرارات مجلس النواب باألسهام في 

مبادرة )فينا خير(، ونقدر هذا الموقف النبيل  
لرئيسة مجلس النواب فوزية زينل،  ورئيس مجلس 

الشورى علي الصالح على الخطوة المماثلة.

المعرفي: تدريس التعامل البحريني مع “كورونا”

محرر الشؤون المحلية

طلبة البحرين 
شاركوا بمسابقة 

دولية إلنتاج األفالم 
القصيرة عن المياه



بيانات الخبر
اليوم

التاريخ
الخبر

جهة النشر
الصفحة

العدد
الرابط اإللكتروني
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تفتخر األمم والشـــعوب بمواردها البشـــرية، حيث يعتبر هذا المورد من أهم عناصر 
اإلنتـــاج فـــي أيـــة عمليـــة اقتصاديـــة، إلى جانـــب أربعة مـــوارد أخرى ال تقـــل أهمية، 
فهناك الموارد الطبيعية، والتنظيمية والرأســـمالية أو المالية، وأخيرًا، وهو األحدث، 

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت.
وفـــي مملكة البحريـــن، وقبل أكثر من مئة عام، وبينما كانـــت الكثير من المجتمعات 
تفتقـــر إلى نظـــام تعليمي منهجي، انطلقت كوكبة من المؤسســـين من أهل المحرق، 
من رجال األعمال والوجهاء يتقدمهم المغفور له بإذن هللا الشيخ عبدهللا بن عيسى 
بن علي آل خليفة، رئيس اللجنة األهلية لتأســـيس مدرســـة الهداية الخليفية للبنين، 
حيث رصدت الحكومة آنذاك الجزء األكبر من رأسمال المدرسة، وعاضدها الوجهاء 
واألهالي بباقي المبالغ إلنشائها، والتي رأت النور، بعد عام من انتهاء الحرب العالمية 
األولـــى، وذلـــك في عـــام 1919م، كأول كيـــان تعليمي نظامي فـــي البحرين ومنطقة 
الخليـــج العربـــي، على خلفية مجموعة من المحاوالت األهلية التي ســـبقت ذلك في 
بعض مناطق البحرين. بعدها بقرابة سبعة أعوام تم افتتاح المدرسة الثانية للبنين 
فـــي المنامـــة. وفـــي عام 1937، كان هنـــاك نحو ألف طالب في ثمانـــي مدارس بنين، 

ثالث مدارس في المنامة والمحرق وخمس في مختلف قرى البحرين.
ثم بعد عشـــرة أعوام من تأســـيس أول مدرســـة للبنين، تم افتتاح مدرســـة خديجة 

الكبـــرى للبنـــات بالمحرق فـــي العام 1928م، وبعـــد أعوام من العمل الجـــاد والمنظم، 
قاربت أكثر من ثالثين عامًا، بلغ عدد مدارس البنات في عموم البحرين 13 مدرسة، 
وذلـــك في بداية النصف الثاني من خمســـينيات القـــرن الماضي 1956، وكانت تضم 

نحو أربعة آالف تلميذة و135 معلمة، منهن 94 خريجة من مدارس البحرين.
في عام 1960، ارتفع إجمالي المدارس إلى خمســـين مدرســـة، منها 34 للبنين، و16 
للبنات، ثم ازداد بأكثر من مئة مدرســـة بعد ثالثين عامًا، إلى 155 مدرســـة، منها 81 
مدرســـة للذكور، و74 مدرســـة لإلناث، ووصل مجموع الطالب إلى 96 ألفًا في العام 
1990م، تســـاوى فيها نصيب الطلبة والطالبات، وخالل هذه المئة عام، بلغ مجموع 
الطالب 234 ألفًا، شكل الملتحقون منهم بالمدارس الحكومية 145 ألفًا، و89 ألفًا في 

المدارس الخاصة، في 265 مدرسة.

وبما أن البحرين، كانت رائدة في التعليم النظامي، نتج عن ذلك ريادتها في  «
تخريج الكفاءات والكوادر المتخصصة والمميزة في جميع المجاالت العلمية، 

والصناعية والتجارية والطبية واإلدارية والمصرفية وغيرها من القطاعات ذات 
العالقة، هذه الريادة أنتجت حماسًا مستمرا ووعيًا راسخًا باألهمية الماسة 

لمواكبة تطورات مسيرة التعلم، وال يزال شباب البحرين يلفت النظر ويستحوذ 
على إعجاب الجميع بوهج طموحه وشدة تمسكه بفرص التعلم المتاحة.

كورونا إعالمية
منذ أن ضربت جائحة كورونا العالم أجمع، والكل تفاعل معها كل حسب 
مجالـــه وتخصصـــه، فمنظمة الصحة العالمية بـــدأت، وإن كانت متأخرة 
بعـــض الشـــيء، بالتحذير من هذا المـــرض الخطير وســـبل الوقاية منه، 
وأصبحـــت تعقد المؤتمرات اليوميـــة للتعليق وإصدار البيانات المحدثة 
بخصـــوص هـــذا الشـــأن، كذلك الســـلطات الصحيـــة بكل البلـــدان، قامت 
بتشـــكيل خاليـــا أزمـــة لمحاصرة هـــذا المـــرض والتعامل مـــع المصابين 
ومعالجتهـــم، ووزارات الخارجيـــة خصوصـــا بالـــدول الخليجية وبعض 
الدول العربية، بدأت بإجالء مواطنيها من الخارج، حرصا منها على أن 
تبعدهـــم عن بؤر المرض، وحتى تضمن ســـالمتهم داخل بلدانهم، كذلك 
قامت السلطات األمنية بتطبيق الحظر وإغالق أماكن التجمعات حرصا 

منها على عدم تفشي المرض.
وكان لإلعالم بكل دول العالم دور كبير في متابعة كل تطورات المرض، 
بمـــا فيهـــا التقاريـــر اإلخباريـــة الخاصـــة بالحـــاالت المصابـــة والمتوفاة، 
واللقاءات مع المسؤولين الصحيين واألطباء، لتقديم صور واضحة عن 
المرض للمشـــاهدين والمتابعين، وكان جل اهتمام وســـائل اإلعالم هذه 
وتركيزها، منصبا على المسؤولية األخالقية واإلنسانية لوسائل اإلعالم 
فـــي المســـاهمة في القضـــاء على هذا المـــرض، بعيدا عن أيـــة اعتبارات 
سياســـية أو آيديولوجية، فالمرض حصـــد أرواح الناس من دون تفريق 

بين دولة ودين وجنس ومعتنقي آيديولوجيات.
لكن إعالم التحالف الشعوبي )الصفوي- العثماني المدعوم من سياسة  «

96 القطرية(، الحظ عزيزي القارئ استخدامنا مصطلح سياسة 96 
القطرية وليس شعب قطر، حيث نؤكد رفضنا السياسة القطرية وليس 
ألهلنا “شعب قطر”، فهذا اإلعالم الشعوبي وخصوصا قنوات “الجزيرة” 

و”العالم” و”ترك تي في”، باإلضافة إلى الوكالة الرسمية، هذا اإلعالم مازال 
يشعر بأن معركته إلسقاط البالد العربية بأيدي الصفويين والعثمانيين 

وسياسة 96 القطرية مستمرة، وال يريد أن يتخلى عن هذه المعركة 
إال بتحقيق حلمه الشعوبي. فاألخبار التي تركز على الحاالت المصابة 
والمتوفاة بدول التحالف العربي الرباعي، والتقارير المليئة بالعبارات 

الكاذبة والمشككة بجودة التطبيقات الصحية في محاصرة كورونا بهذه 
الدول تكاد تكون يومية، بينما يتم تجاهل األعداد المخيفة التي تصاب بها 

دول هذا اإلعالم الشعوبي الثالثي، وهنا الفرق بين عالم متحضر إنساني 
يتوحد ضد كورونا، وبين شرذمة هي نفسها كورونا ضد العروبة واإلسالم 

واإلنسانية.

tariq@cogir.org 

د. طارق آل شيخان

hmaalmahdi 
@gmail.com

حسين المهدي

أرقام تصنع البحرين: التعليم في البحرين.. مئة عام وعام

اآلراء الواردة في 
»منطلقات« تعبر 
عن أصحابها وال 
تلزم »             «

للتواصل: 17111483

األصم واألعمى واألخرس... والجمعيات الغائبة
خـــالل األيام الماضية والبحرين تعيش أزمة كورونا العالمية، ظهرت 
وجـــوه أشـــبه باللؤلـــؤ، بـــل أكثـــر صفـــاء وأكثـــر عمقـــا وأكثـــر حقيقة، 
والبطولـــة والتضحيـــة تلمعان مـــن أعينهم، حيث خدمـــوا الوطن بال 
حـــدود متحديـــن متضامنيـــن إلزالـــة أيـــة عوائـــق تحـــول دون نجاح 
البحريـــن فـــي التصدي لكورونا. وجوه وطنية اشـــتغلت في مجاالت 
أوســـع وأرحب من مجاالتهم من أجل الوطن وحتى نســـتوفي جميع 
الشروط الضرورية التي تكفل لنا االنتصار على هذا الوباء، اشتغل من 
اشتغل من رجال العلم والفكر واألدب والفن وأسهموا بشكل إيجابي 
في الجهود الوطنية الحتواء ومنع انتشـــار فيروس كورونا، بثمرات 
عبقرياتهـــم ونتاج نبوغهـــم وإبداع تصوراتهم، وشـــاركوا الفريق في 
كل خطوة ولم يبخلوا من العطاء. لم يفكروا في استراتيجية تعاون 
أو تنســـيق أو تخطيط لكنهم قالوا بصـــوت واحد “لبيك يا وطن” في 

أي موقع تحتاجه.
فـــي مقابل ذلك اختفت وجوه وأصوات وما لديها من ذخيرة عقلية، 
وكأنهـــا غير موجودة من األســـاس، ومعها بعض مؤسســـات المجتمع 

المدنـــي والجمعيات، خصوصا تلـــك الجمعيات التي تعطي امتيازات 
ســـريعة للخطابـــات وتحتـــرف التنظير فـــي كل مناســـبة، وتثرثر عن 
أهدافهـــا المرتبطـــة بالقضايا الجماهيرية، فيحق لنا أن نتســـاءل، أين 
أنتـــم ولمـــاذا أصبحتـــم في هذا الوقـــت بالذات مثـــل األصم واألعمى 
واألخرس، لماذا تحولتم إلى مجرد فرشـــاة ترســـم لوحة سريالية، ما 
قيمـــة جمعياتكـــم إذا لـــم تقف مع الوطـــن حتى لو بالقليـــل على أقل 
تقديـــر، مثـــل التطـــوع بتعقيـــم بعض الطرقـــات والشـــوارع واألحياء 
أو إنتـــاج األفـــالم التوعوية القصيرة وكثيرة هـــي األفكار التي تعمق 
الشـــعور بالمسؤولية الوطنية تجاه المجتمع، المهم أن أكون موجودا 
وتلحظني العين العادية “اســـم ومســـمى” بشـــجاعتي وحبي للوطن، 

بدل الجلوس في الطوابق العليا والتفرج بصمت. 
ما يحيرني بالفعل هو اختفاء البعض ممن كان مسكونا بالثرثرة عن  «

الوطن والمسؤولية “أفرادا وجمعيات”. يقول بيت الشعر “ما لي أرى 
الصمت قد غامت سحابته... على النفوس، وهذا الصوت لم يجب، 

حقيقة، أنا من دنيا متاهتها...  مشرد اللب بين الشك والعجب”.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

كورونا المستجد... أزمة وفرص )2(
تالزمت أزمة مكافحة فيروس كورونا في البحرين مع حالة من التذمر 
الشـــعبي والنيابي إزاء الدور المأمول من التجار البحرينيين والشركات 
الوطنيـــة واألجنبيـــة التـــي اســـتفادت مـــن هـــذه األرض الطيبـــة ونمـــت 

أرباحها وأصولها وسمعتها.
شـــخصيا، أجـــد في حالة الســـخط على الشـــارع التجاري وســـط األزمة 
الحاليـــة فرصة إلعادة تقييم العالقـــة التي تربط هذا القطاع بالحكومة 
والنـــاس لمرحلـــة ما بعد األزمة، ويبرز هنا ســـؤال يفرض نفســـه بقوة... 
لماذا لم يشـــعر مســـتثمرونا وتجارنـــا بضرورة التحرك الســـريع وإطالق 

مبادرات على غرار ما شهدته دول كثيرة؟
يأخذنا التفكير بالســـؤال لمجموعة من الحقائق: - لدى جميع مؤسسات 
القطـــاع الخاص الفرصة لالســـتفادة مـــن برامج دعم األجـــور لموظفيها 
البحرينيين، وهذا يشـــمل الشـــركات الكبيرة مهما بلغـــت أرباحها. - أمام 
جميع مؤسســـات القطاع الخاص الفرصة لالستفادة من برامج صندوق 
العمل “تمكين” لشـــراء معـــدات وآالت وأصول وبرامج إلكترونية بهدف 
تطوير عملها، وذلك بغض النظر عن حجم المؤسسة وضخامة مواردها 
الماليـــة. - ال تدفـــع جميـــع هـــذه المؤسســـات أي نوع مـــن الضرائب على 
أرباحهـــا، فتـــوزع بعضهـــا األربـــاح المليونيـــة علـــى المســـتثمرين وحملة 

األسهم دون أن يصل دينار واحد منها لخزينة الدولة.
جميـــع هـــذه الحقائـــق تقودنـــا إلـــى خالصة مفادهـــا أن القطـــاع الخاص 
فـــي البحرين اعتاد فكرة اســـتحقاقه الدعم الحكومـــي وإن كان وضعه 
مرتاحـــا وبحالـــة وفـــرة، فكيـــف لنـــا أن نطالب هـــؤالء اليوم بـــأن يتغير 
منهجهـــم ويبادروا للعطاء في وقـــت تتقلص فيه أرباحهم، بل وتتحول 

لخسائر في بعض القطاعات.
الحكومة اليوم مطالبة بإعادة رسم عالقة التجار والمستثمرين مع الدولة  «

والمجتمع بما يتناسب مع التطلعات الشعبية والتحديات االقتصادية 
والمالية، ونعول الكثير على وزير المالية واالقتصاد الوطني الشيخ سلمان 

بن خليفة آل خليفة في تغيير يحقق الخير للجميع.

Raja.marhoon@gmail.com

رجاء مرهون

بعيـــًدا عـــن جائحة كورونا، وفي خضم الوضع الذي يعيشـــه الجميـــع هذه الفترة 
بســـبب هذا الوباء، راودتني فكرة الكتابة عن الخبرات اإلدارية والفنية والمالية 
وغيرهـــا مـــن التخصصـــات المتراكمـــة المتوفـــرة لـــدى اآلالف مـــن البحرينييـــن 
المتقاعديـــن الذيـــن يملكـــون كنوزا مـــن العلم والمعرفـــة والخبرات التـــي ال تقدر 

بثمن، والنظر في آلية لالستفادة منها ونقلها إلى األجيال القادمة.
أعتقد أن الجيل الجديد من الشـــباب يمتلك العلـــم والفطنة والذكاء الالمحدود، 
وهـــذا شـــيء مطلوب ومهم جًدا فـــي عالمنا اليوم، لكن مـــا يفتقدونه هو الخبرة 
العمليـــة، وهـــي مهمة جـــدا مثل العلم والمعرفـــة، لذا أرى من الضـــروري أن تقوم 
الجمعيـــات المهنيـــة المتخصصـــة بتنظيـــم دورات ومحاضـــرات مكثفـــة مجانية 
لهـــم ودعـــوة الطلبة الجامعيين، وذلك من خالل التنســـيق مع مختلف الجامعات 
المحليـــة. ال أنكر أن بعـــض الجمعيات تقوم بذلك ولكنها في إطار ضيق وتحتاج 
إلـــى بذل مزيد مـــن الجهد لضمان حضور أفضل، وفـــي المقابل نصيحتي للجيل 
الجديد ضرورة كسب الخبرة العملية بأسرع وقت، والحرص على االستفادة من 

أصحاب الخبرة، وقد يكون المتقاعدون مثاال.
توصلت إلى قناعة تامة بأن القائد الملهم ألية مؤسســـة يختلف من شـــخص إلى 

آخر، كل حســـب ثقافته وتربيته ودراســـته وبيئته وشـــخصيته ومؤهالته، ولكل 
هؤالء أسلوبه وطريقته الخاصة في العمل، حيث إنهم يتبعون مدارس مختلفة.

أعجبني األسلوب المتبع من قبل شركة “جيبك” في هذا الخصوص، حيث يقوم 
قســـم التدريـــب بمخاطبـــة جامعة البحريـــن والجامعات الخاصـــة األخرى بهدف 
ترشيح عدد من طلبتها لحضور ورش العمل والمؤتمرات والدورات التي تنظمها 
الشـــركة فـــي البحرين، كما أنها تحرص على مشـــاركة عدد منهـــم في المؤتمرات 

الخارجية وتتكفل بتحمل جميع التكاليف.
بصراحة هذه المبادرة تستحق كل الثناء والتقدير، حيث إن هذه الفكرة بدأتها  «

منذ فترة طويلة واستفاد الكثير من الطلبة البحرينيين، وتعتبر فريدة من نوعها، 
فهؤالء الطلبة كما ذكرت آنًفا ينقصهم االطالع على ما هو جديد في عالم اإلدارة 

والمالية والتقنية وغيرها من التخصصات التي يدرسونها في جامعاتهم. إذا نحن 
أمام تجربة متميزة وناجحة بكل المقاييس، وأود أن أشيد برئيس الشركة الدكتور 

عبدالرحمن جواهري، حيث إنه صاحب هذه الفكرة الخالقة وهذه حقيقة يجب أن ال 
نغفلها ولنكون منصفين في ذلك، راجًيا أن تعمم الفكرة من قبل جميع الشركات 

والمؤسسات الكبيرة انطالًقا من مسؤوليتها المجتمعية ولنسهم جميًعا في 
تهيئة الطلبة ودعمهم قبيل التحاقهم بمواقع العمل المختلفة.

ztawfeeqi
@gmail.com

زهير توفيقي
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