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 »fGôjE’G  ¿ÉªdôÑdG  »a  á«LQÉîdG  á°SÉ«°ùdGh  øeC’G  áæéd  ƒ°†Y  á°û«H  âMÓa  ¬∏dG  âª°ûM  ÖdÉW
 .äGƒæ°S  πÑb  ¿Gô¡W  »a  Éª¡«JQÉØ°S  ≈∏Y  Ωƒé¡dG  øY  É«fÉ£jôHh  ájOƒ©°ù∏d  äÉ°†jƒ©J  ™aóH  √OÓH
 ≈∏Y Ωƒé¡dG  »a ¢üî°T …CG  áªcÉëe ΩóY á°û«H  âMÓa ó≤àfG  zÉfQEG{  á«fGôjE’G  AÉÑfC’G  ádÉch Ö°ùëHh
 IQÉØ°ùdG ΩÉëàbG ≈∏Y äGƒæ°S 9 ƒëf Qhôeh á«°†≤dG »a ΩÉ©dG »YóªdG πNóJ øe ºZôdG ≈∏Y ,ø«JQÉØ°ùdG
 äô°VCG  ,¿Gô`̀jEG  πNGO  Iô«Ñc  Iƒ≤H  ™àªàJ  áYÉªL  ºg  IQÉØ°ùdG  ºLÉg  øe{  ¿CG  ≈dEG  Gô«°ûe  ,á«fÉ£jôÑdG
 ¿CG  º¡«∏Yh  ,Iô«Ñc  á«dÉe  OQGƒ`̀e  ∂∏àªJh  ,É¡°ùØf  AÉ≤∏J  øe  ±ô°üàJ  É¡fC’  ,»fGôjE’G  Ö©°ûdG  ídÉ°üªH
 ∫Ébh .Q’hO ∞dCG áFÉªà°Sh QÉ«∏e ƒëf ∫OÉ©j Ée ƒgh ,zÉ«fÉ£jôÑd äÉ°†jƒ©àc ¿ÉeƒJ QÉ«∏e 27 Gƒ©aój

 GócDƒe ,z»fGôjE’G Ö©°ûdG Ö«L øe hCG ∫ÉªdG â«H øe ≠∏ÑªdG Gòg ™aóJ ¿CG áeƒμëdG ≈∏Y »¨Ñæj ’{ ¬fEG
 øeC’G áæéd ƒ°†Y QÉ°TCGh .z∫hódG ø«H äÉbÓ©dÉH á≤∏©àªdG Éæ««ah ∞«æL äÉ«bÉØJÉH ±ôà©J ¿Gô¡W{ ¿CG
 ,GOóée ájOƒ©°ùdG ™e äÉbÓ©dG ájÉ¡ædG »a Oƒ©à°S{ ¬fCG ≈dEG »fGôjE’G ¿ÉªdôÑdG »a á«LQÉîdG á°SÉ«°ùdGh

 .zÉ¡fGQóL Ghó©°Uh É¡JQÉØ°S ¢†©ÑdG ºëàbG ¿CG ó©H É«fÉ£jôH ™e á«°SÉeƒ∏HódG ÉæJÉbÓY äOÉY Éª∏ãe
 äÉHƒ≤Y  ≈∏Y  ÉLÉéàMG  2011  ΩÉY  ôÑªaƒf  »a  á«fÉ£jôÑdG  IQÉØ°ùdG  GƒªëàbG  ób  ¿ƒÑ°VÉZ  ¿Éch
 ájOƒ©°ùdG IQÉØ°ùdG ¿hôgÉ¶àe ºëàbG Éªc ,…hƒædG É¡éeÉfôH á«Ø∏N ≈∏Y ¿Gô¡W ≈∏Y É«fÉ£jôH É¡à°Vôa

.2016 ΩÉY ™∏£e É¡æe AGõLCG »a QÉædG Gƒeô°VCGh
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 Iƒ``°ùc  ±ô``°üH  ô``eCÉj  ∂``∏ªdG
 ΩÉàjC’Gh π``eGQCÓd ô£ØdG ó``«Y
 ∫BG  ≈°ù«Y  ø`̀H  óªM  ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U  Iô°†M  Qó`̀°`̀UCG
 ó«Y Iƒ°ùc ±ô°üH »eÉ°ùdG ¬àdÓL ôeCG ióØªdG OÓÑdG πgÉY áØ«∏N
 á°ù°SDƒªdG iód ø«∏é°ùªdG ΩÉàjC’Gh πeGQC’G ™«ªéd ∑QÉÑªdG ô£ØdG
 á«μ∏ªdG  á°ù°SDƒªdG  ¬àdÓL  ∞∏ch  ,á«fÉ°ùfE’G  ∫ÉªYCÓd  á«μ∏ªdG
 áØ«∏N ∫BG  óªM øH ô°UÉf ï«°ûdG  ƒª°S á°SÉFôH á«fÉ°ùfE’G  ∫ÉªYCÓd
 QÉ°ûà°ùe  ÜÉÑ°ûdG  ¿hDƒ°Th  á«fÉ°ùfE’G  ∫ÉªYCÓd  ∂∏ªdG  ádÓL  πãªe
 ∫ÉªYCÓd  á«μ∏ªdG  á°ù°SDƒªdG  AÉæeCG  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  »æWƒdG  ø`̀eC’G
 √òg  á©HÉàeh  ±ô°U  ≈∏Y  ±Gô°TE’G  áª¡e  ≈dƒàJ  ¿CÉH  á«fÉ°ùfE’G

.øjó«Øà°ùªdG ™«ªéd áeôμªdG
 áØ«∏N  ∫BG  óªM  øH  ô°UÉf  ï«°ûdG  ƒª°S  ™aQ  áÑ°SÉæªdG  √ò¡Hh
 áÑ°SÉæªH ióØªdG ∂∏ªdG ádÓL ΩÉ≤e ≈dEG äÉμjôÑàdGh »fÉ¡àdG ¢üdÉN
 º©æjh ¬àdÓL ßØëj ¿CG πLh õY ≈dƒªdG É«YGO ,∑QÉÑªdG ô£ØdG ó«Y

.Aƒ°S πc øe É¡∏gCGh øjôëÑdG ßØëj ¿CGh á«aÉ©dGh áë°üdÉH ¬«∏Y
 ô°SC’ ¬àdÓL ¬«dƒj …òdG ô«ÑμdG …ƒHC’G ΩÉªàg’G √ƒª°S ø qªKh
 ,ΩÉY  πc  áÑ°SÉæªdG  √òg  º¡àcQÉ°ûe  ≈∏Y  ¬àdÓL  ¢UôMh  ,á«μ∏ªdG
 äÉjÉYôdGh  äÉeóîdG  πc  ô«aƒJ  ≈∏Y  πª©dÉH  ¬àdÓL  äÉ¡«LƒJh

.Iô≤à°ùeh áªjôc IÉ«M ™«ªé∏d øª°†j ÉªH ô°SCÓd
(2¢U π«°UÉØàdG)

.∂∏ªdG ádÓL |

6:19ا�فطار:
3:24 ا�مساك:

 á«HhQhC’G ∫hódG øe ójó©dG ™aQ ó©H ,ΩOÉ°U ójóL ôjòëJ »a :âf.á«Hô©dG
 ¢Shô«ØdG á¡LGƒe πLCG øe É≤HÉ°S â°Vôa »àdG ô¶ëdG äGAGôLEG ∞«ØîJh Oƒ«≤dG
 ó©à°ùJ ¿CG á«HhQhC’G ∫hódG ≈∏Y Öéj{ :á«ªdÉ©dG áë°üdG áª¶æe âdÉb ,óéà°ùªdG

.zó©H ¬àæj ºd AÉHƒdG ¿C’ ,ÉfhQƒc ¢Shô«ØH äÉHÉ°UE’G øe á∏JÉb á«fÉK áLƒªd
 ™e  á∏HÉ≤e  »a  êƒ∏c  õfÉg  É``̀HhQhCG  »a  áª¶æª∏d  »ª«∏bE’G  ôjóªdG  ¬`̀Lhh
 »àdG  ¿Gó∏ÑdG  ≈dEG  ÉNQÉ°U GôjòëJ âÑ°ùdG  ¢ùeCG  á«fÉ£jôÑdG  z±Gôé«∏J{  áØ«ë°U
 ¢ù«dh ô«°†ëàdG âbh{ ƒg ¿B’G âbƒdG ¿EG ÓFÉb ,¥ÓZE’G Oƒ«b ∞«ØîJ »a äCGóH

.z∫ÉØàM’G
 ∫hO »a z19-ó«aƒc{`H áHÉ°UE’G ä’ÉM OóY ¢VÉØîfG AóH ¿CG ≈dEG QÉ°TCG Éªc
 .¬àjÉ¡f  øe  Üôà≤j  AÉHƒdG  ¿CG  »æ©j  ’  É«dÉ£jEGh  É°ùfôah  IóëàªdG  áμ∏ªªdG  πãe
 OóY  ´ÉØJQG  ™e  ,¥ô°ûdG  »a  ¿B’G  ™≤J  »``̀HhQhC’G  »°ûØàdG  IQDƒ`̀H  ¿CG  øe  Qò`̀Mh

.¿Éà°ùNGRÉch É«°ShQÓ«Hh É«fGôchCGh É«°ShQ »a ä’ÉëdG
 áë°üdG  áª¶fCG  õjõ©J  »a ∫hódG  CGóÑJ  ¿CG  IQhô°V ≈∏Y Oó°T  ∂dP  ÖfÉL ≈dEG
 ájÉæ©dG äGóMhh á«dhC’G ájÉYôdGh äÉ«Ø°ûà°ùªdG »a äGQó≤dG AÉæH ∂dòch ,áeÉ©dG

.IõcôªdG
 ¢ù«d Gòg ¿CG ôμÑe âbh »a âª¡a ¿ÉHÉ«dGh IQƒaÉ¨æ°S πãe ’hO{ ¿CG ±É°VCGh

.zá«aÉfóæμ°SE’G ∫hódG ¬∏©ØJ Ée Gògh ,ô«°†ëàdG âbh ¬fEG ,∫ÉØàMÓd Éàbh
 ™e  øeGõàJ  ¿CG  øμªjh  áLhOõe  ¿ƒμJ  ób  á«fÉãdG  áLƒªdG  ¿CG  øe  QòM  Éªc

.áÑ°üëdG hCG á«ª°SƒªdG Gõfƒ∏ØfE’Éc ,iôNCG ájó©e ¢VGôeCG »°ûØJ
 áLƒªdG ¿CG  øe ¿hQòëj AGôÑîdG øe ójó©dG ¿CG  ≈dEG  áØ«ë°üdG äQÉ°TCG  Éª«a
 ™e  π°üM Éªc  ,≈dhC’G  áLƒªdG  øe  Éμàa  ôãcCG  ¿ƒμJ  ¿CG  øμªj  AÉHƒdG  øe  á«fÉãdG

.1920h 1918 »eÉY ø«H á«fÉÑ°SE’G Gõfƒ∏ØfE’G AÉHh
 äGô°TDƒe ∑Éæg âfÉc ,1918 ¢SQÉe »a á«fÉÑ°SE’G Gõfƒ∏ØfE’G Qƒ¡¶H äô qcPh
 »a Éμàah IhGô°V ôãcCG πμ°ûH ∂dP ó©H äOÉY É¡æμdh ,…OÉ«àYG »ª°Sƒe ¢Vôe É¡fCG

.¢üî°T ¿ƒ«∏e 50 ƒëæH Qó≤j Ée IÉah ≈dEG ájÉ¡ædG »a iOCG Ée ,∞jôîdG
 É©LGôJ  É`̀ HhQhCG  »a  ¿Gó∏ÑdG  øe  ójó©dG  π«é°ùJ  øe  ºZôdG  ≈∏Y  Gòg  »JCÉj

.É°ùfôah É«fÉÑ°SEGh É«dÉ£jEG »a Éª«°S ’h ,äÉHÉ°UE’Gh äÉ«aƒdG OóY »a É«Ñ°ùf
 ¿CG  ¢ù«ªîdG  Ωƒj  á≤HÉ°S  äÉëjô°üJ  »a  äócCG ób  á«ªdÉ©dG  áª¶æªdG âfÉch
 ÇQGƒ£dG èeÉfôÑd …ò«ØæàdG ôjóªdG ¿ÉjQ ∂jÉe ∫Ébh .GóHCG »Øàîj ’ ób ¢Shô«ØdG
 Gòg :ΩÓμdG Gòg ìô£f ¿CG º¡ªdG øe{ :âfôàfE’G ôÑY á«Øë°U IOÉaEG »a áª¶æªdÉH
 Gòg »Øàîj ’ ób ,ÉæJÉ©ªàée »a øWƒàe ôNBG ¢Shô«a Oôée íÑ°üj ób ¢Shô«ØdG

.zGóHCG ¢Shô«ØdG

ÉfhQƒc øe á∏JÉb á«fÉK áLƒe øe ôjòëJ
Oƒ`̀«`̀≤`̀dG ™```̀aQh ∫É`̀ Ø`̀ à`̀ M’G â``̀ bh Gò``̀ g ¢`̀ù`̀«`̀d :á`̀«`̀ª`̀dÉ`̀©`̀dG á`̀ë`̀°`̀ü`̀dG

.êƒ∏c õfÉg  |

!á``jOƒ©°ù∏d äÉ``°†jƒ©J ™``aóH √OÓ``H Ö``dÉ£j »``fGôjEG Ö``FÉf

(4¢U π«°UÉØàdG)

  ó```©H ø```Y á````«FÉæédG á``ªcÉëª∏d …ô````«KC’G π``≤ædG ΩÉ``¶f ≥``«Ñ£J Aó``H  ó```©H ø```Y á````«FÉæédG á``ªcÉëª∏d …ô````«KC’G π``≤ædG ΩÉ``¶f ≥``«Ñ£J Aó``H
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 ¬∏dGóÑY  â`̀æ`̀H  á``jRƒ``a  â`̀©`̀aQ
 ÜGƒ``̀æ``̀dG ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀e á`̀°`̀ù`̀«`̀FQ π``̀æ``̀jR
 ≈dEG  ¿Éaô©dGh  ôμ°ûdG  äÉ`̀jBG  ≈ª°SCG
 ∂∏ªdG  á`̀dÓ`̀é`̀dG  Ö`̀MÉ`̀°`̀U  Iô`̀°`̀†`̀M
 πgÉY  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  ø`̀H  óªM
 ¢†a á`̀Ñ`̀°`̀SÉ`̀æ`̀ª`̀H  ,ió`̀ Ø`̀ª`̀ dG  OÓ``̀Ñ``̀dG
 π°üØdG  ø`̀e  »fÉãdG  OÉ`̀≤`̀©`̀f’G  QhO
 ó¡°T  …ò`̀dGh  ,¢ùeÉîdG  »©jô°ûàdG
 ídÉ°üd  äGRÉ```̀é```̀fE’G  ø``̀e  ó`̀jó`̀©`̀dG
 ≈∏Y GRÉ`̀μ`̀JQG ,ø`̀WGƒ`̀ª`̀dGh ø`̀Wƒ`̀dG

.áª«μëdG ¬àdÓL ájDhQ
 øjôëÑdG  áμ∏ªe  ¿CG  äó```̀ cCGh
 ádÓéd á«eÉ°ùdG äÉ¡«LƒàdG π°†ØH
 Iô`̀«`̀°`̀ù`̀ª`̀dG ó``̀FÉ``̀b ió``Ø``ª``dG ∂`̀∏`̀ ª`̀ dG
 ádhódG  »fÉHh  ,á∏eÉ°ûdG  ájƒªæàdG
 á°†¡f  ¢û«©J  ,áãjóëdG  á«fóªdG
 â≤≤Mh ,äÉYÉ£≤dG ≈à°T »a Iô«Ñc
 ,ájQÉ°†ëdG  äGRÉéfE’G  øe  ójó©dG
 á`̀fÉ`̀μ`̀ª`̀dG á`̀μ`̀∏`̀ª`̀ª`̀dG äCGƒ`````̀H »``̀à``̀dG
 É¡≤ª©H  ≥`̀«`̀∏`̀J  »`̀ à`̀ dG  ,á`̀ bƒ`̀eô`̀ª`̀ dG

.»îjQÉàdGh …QÉ°†ëdG
 OÉ≤©f’G  QhO  ¿CG  ≈dEG  äQÉ°TCGh
 ∫ƒ`̀°`̀ü`̀a ø``̀e Ó`̀°`̀ü`̀a π`` qã``e »`̀ fÉ`̀ ã`̀ dG
 øe  áª¡e  á∏Môeh  ,»æWƒdG  πª©dG
 äÉÑ°ùàμe øe ≥≤ëJ Ée ≈∏Y AÉæÑdG
 »a  AGô`̀ã`̀dÉ`̀H  âª°ùJG  ,á«WGô≤ªjO
 ô«Ñc  Ωó≤Jh  ,á«©jô°ûàdG  äÉLÉàædG
 ,∑ô`̀à`̀°`̀û`̀ª`̀dG π`̀ª`̀©`̀dG iƒ`̀à`̀°`̀ù`̀e »``̀a
 âaÓdG  Ωó≤àdGh  ,ôªãªdG  ¿hÉ©àdGh
 ø`̀«`̀H äÉ``̀≤``̀aGƒ``̀à``̀ dG iƒ`̀à`̀ °`̀ ù`̀e »```̀a
 ,ájò«ØæàdGh  á«©jô°ûàdG  ø«à£∏°ùdG
 áë∏°üªdG  ≥«≤ëJ  »`̀a  º`̀¡`̀°`̀SCG  ÉªH
 äÉ©∏£J  »Ñ∏j  ÉªHh  ,øWƒ∏d  É«∏©dG

.ø«æWGƒªdG äÉMƒªWh
 ¢Uôë∏d Égôjó≤J øY ,âHôYCGh
 øe  ¿hÉ©àdG  iƒà°ùe  õjõ©J  ≈∏Y

 ÖMÉ°U  á`̀°`̀SÉ`̀Fô`̀H  á`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀dG  π`̀Ñ`̀b

 øH  áØ«∏N  ô`̀«`̀eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG

 ,AGQRƒ`̀dG  ¢ù«FQ  áØ«∏N  ∫BG  ¿Éª∏°S

 ƒª°ùdG  Ö`̀MÉ`̀°`̀U  á`̀©`̀HÉ`̀à`̀eh  º```YOh

 óªM ø`̀H ¿É`̀ª`̀∏`̀°`̀S ô``̀«``̀eC’G »`̀μ`̀∏`̀ª`̀dG

 óFÉ≤dG  ÖFÉf  ó¡©dG  »`̀dh  áØ«∏N  ∫BG

 ¢ù∏ée ¢ù«Fôd ∫hC’G ÖFÉædG ≈∏YC’G

 ≠dÉH ôKCG øe ∂dP ¬côJ Éeh ,AGQRƒdG

 õjõ©Jh ,∑ôà°ûªdG πª©dG AGôKEG »a

 ójõªdG  ≥«≤ëJh  ,»æWƒdG  õéæªdG

 ±hô`̀¶`̀dG  º``̀ZQ  ,äÉÑ°ùàμªdG  ø`̀e

 áÑ©°üdG  äÉjóëàdGh  á«FÉæãà°S’G

 πch  øjôëÑdG  áμ∏ªe  É¡H  ôªJ  »àdG

 áëFÉL  »°ûØJ  ÖÑ°ùH  ºdÉ©dG  ∫hO

.z19 ó«aƒc{ ÉfhQƒc ¢Shô«a

 RQÉ`̀Ñ`̀dG  Ωó≤àdG  ≈``̀dEG  äQÉ``°``TCGh

 ¢ù∏ée  ™e  ≥«°ùæàdG  iƒà°ùe  »a

 ídÉ°U  øH  »∏Y  á°SÉFôH  iQƒ°ûdG

 π°UGƒàdG  äÉ«dBG  ôjƒ£Jh  ,ídÉ°üdG

 ∫ƒ`̀M á`̀«`̀fÉ`̀ª`̀dô`̀Ñ`̀dG ¿É``é``∏``dG ø`̀«`̀H

 …ò`̀dG  ô``̀ eC’G  ,ácôà°ûªdG  äÉØ∏ªdG

 á«HÉ«°ùfGh ÜQÉ≤J ≥«≤ëJ »a º¡°SCG

 äÉ`̀Yƒ`̀°`̀Vƒ`̀ª`̀dG QGô`````̀ bEG »``̀a ô``̀Ñ``̀cCG

 ÖfÉL  ≈`̀dEG  ,áØ∏àîªdG  á«©jô°ûàdG
 ø`̀ «`̀ à`̀ fÉ`̀eC’G ø`̀ «`̀ H π`̀ ª`̀©`̀ dG á```̀eCGƒ```̀J
 IócDƒe  ,ø«°ù∏éªdG  »a  ø«àeÉ©dG
 ø«H  ¿hÉ``©``à``dG  π`̀Ñ`̀°`̀S  ô`̀jƒ`̀£`̀J  ¿CG
 πãªj  á«©jô°ûàdG  á£∏°ùdG  »àaôZ
 Iô«°ùªdG  º`̀Yó`̀d  á`̀«`̀°`̀SÉ`̀°`̀SCG  Iõ`̀«`̀cQ
 äÉ©∏£àdG  ≥«≤ëJh  á«WGô≤ªjódG
 ó¡©dG  πX  »a  á∏eÉ°ûdG  á«MÓ°UE’G

.ióØªdG ∂∏ªdG ádÓéd ôgGõdG
 √’hCG  É``̀e  ¿CG  ≈````̀dEG  â``̀gƒ``̀fh
 »©°Sh  ,ÜhDhO  πªY  ø`̀e  ÜGƒ`̀æ`̀dG

 âJCG  ób  ,áã«ãM  Oƒ¡Lh  ,¢ü∏îe
 äÉ`̀Yƒ`̀°`̀Vƒ`̀e RÉ``̀é``̀fEG »``a É`̀gQÉ`̀ª`̀K
 É`̀gô`̀KCG  ∑ôàà°S  ,á`̀ª`̀¡`̀e  á«©jô°ûJ
 π`̀ª`̀©`̀dG ™`````̀ bGh ≈``̀∏``̀Y »```̀HÉ```̀é```̀jE’G
 áμ∏ªe  »a  á«fƒfÉ≤dG  äGAGô``̀LE’Gh
 QhódÉH ΩÉ«≤dG ÖfÉL ≈dEG  ,øjôëÑdG
 á«dhDƒ°ùªdG  ø`̀e  ÉbÓ£fG  »HÉbôdG
 ≈∏Y  ô«ÑμdG  ¢UôëdGh  ,á«æWƒdG
 øWƒdG øY ´ÉaódG »a áfÉeC’G πªëJ
 ájÉªMh  ,ø«æWGƒªdG  äÉÑ°ùàμeh
 QGô°UE’Gh  ,äGõéæªdGh  äGQó≤ªdG

 ≥jôØdG  ìhôH  πª©dG  á∏°UGƒe  ≈∏Y
.óMGƒdG

 ôμ°ûdG  ¢üdÉîH  ,âeó≤J  Éªc
 »°ù∏ée  ¿hDƒ`̀°`̀T  ôjRƒd  ôjó≤àdGh
 π°†a  øH  ºfÉZ  ,ÜGƒædGh  iQƒ°ûdG
 √Qƒ°†Mh  ¬fhÉ©J  ≈∏Y  ø«æ«YƒÑdG
 Óãªe  äÉ°ù∏édG  »`̀a  ¬`̀à`̀cQÉ`̀°`̀û`̀eh
 ºFGódG  ≥«°ùæàdGh  ,áeƒμëdG  ø`̀Y
 º¡°SCG  …ò``̀dG  ∑ôà°ûªdG  º`̀gÉ`̀Ø`̀à`̀dGh
 äGRÉéfE’G  øe  ójó©dG  ≥«≤ëJ  »a
 ø``̀Wƒ``̀ dG í``̀dÉ``̀°``̀ü``̀d á``̀cô``̀à``̀°``̀û``̀ª``̀dG

.ø«æWGƒªdGh
 ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀e á`̀ °`̀ ù`̀ «`̀ FQ â````̀Hô````̀YCGh
 Qhó``̀∏``̀d É``̀gô``̀jó``̀≤``̀J ø```̀Y ÜGƒ````æ````dG
 áaÉë°üdG ¬H âeÉb …òdG ∫hDƒ°ùªdG
 øe  ,á«eÓYE’G  πFÉ°SƒdGh  á«æWƒdG
 ,¢ù∏éªdG  ∫É`̀ª`̀YC’  ô°ûfh  á«£¨J
 AÉ°†YC’Gh ¢ù∏éªdG Oƒ¡L ∫É°üjEGh
 ,ΩÉ```©```dG …CGô`````````̀dGh ø``«``æ``WGƒ``ª``∏``d
 äÉ©∏£J ≥«≤ëàd πYÉØdG π°UGƒàdGh
 πãªe ∫ÓN øe ø«æWGƒªdG äÉÑZQh

 .Ö©°ûdG

RÉéfE’Gh πª©∏d ºYGO ôÑcCG ∂∏ªdG ádÓL äÉ¡«LƒJ :ÜGƒædG ¢ù∏ée á``°ù«FQ
ó``©H ø``Y äÉ``°ù∏L 5h ..’GDƒ``°S162h ..É``Yƒ°Vƒe 320 ô``jôªàH OÉ``≤©f’G QhO ΩÉ``ààNG

.ÜGƒædG ¢ù∏ée á°ù«FQ |

 »a zóMC’G{  Ωƒ«dG  iQƒ°ûdG  ¢ù∏ée ¢ûbÉæj
 »FôªdG ∫É°üJ’G áª¶fCG ôÑY ó©oH øY ó≤©æJ á°ù∏L
 ,ájOÉ°üàb’Gh  á«dÉªdG  ¿hDƒ`̀°`̀û`̀dG  áæéd  ôjô≤J
 ìGô`̀à`̀b’G  ô¶f  RGƒ`̀é`̀H  á«°UƒàdG  øª°†àªdGh
 (35) ºbQ ¿ƒfÉ≤dG ΩÉμMCG ¢†©H πjó©àH ¿ƒfÉ≤H
 …ò`̀dGh  ,∂∏¡à°ùªdG  ájÉªM  ¿CÉ°ûH  2012  áæ°ùd
 AGƒ°S  ™∏°ùdG  ¢ùÑM  ä’É`̀M  ºjôéJ  ≈`̀ dEG  ±ó¡j
 øY  ´Éæàe’G  hCG  ™«Ñ∏d  É¡MôW  ΩóY  hCG  É¡FÉØNEÉH
 ,á«©«ÑW  ô«Z  IQƒ°üH  ÉgQÉ©°SCG  ™aQ  hCG  ,É¡©«H
 ∂`̀ dPh  ,É¡«∏Y  ¢Uƒ°üæªdG  áHƒ≤©dG  ójó°ûJh

.¬àë°Uh ∂∏¡à°ùªdG ¥ƒ≤M ≈∏Y É kXÉØM

 øe Ωó`̀≤`̀ª`̀dG ¿ƒ`̀fÉ`̀≤`̀H ìGô``̀ à``̀ b’G »`̀°`̀†`̀≤`̀jh
 óªëe  ∫ÉªL  ,»£≤°ùªdG  ø«°ùM  ódÉN  :AÉ°†YC’G
 õjõ©dGóÑY  QƒàcódG  ,êôa  ¬∏dGóÑY  É°VQ  ,hôîa
 áaÉ°VEÉH  ,óªëªæÑdG  π«YÉª°SEG  ΩÉ°ùH  ,πHCG  ø°ùM
 Éªc  ,(18)  IOÉªdG  ¢üf  ≈dEG  (5)  ºbôH  ójóL óæH
 É¡«∏Y ¢Uƒ°üæªdG áeGô¨dG áHƒ≤Y ìGôàb’G O qó°T
 ,∂∏¡à°ùªdG  ájÉªM  ¿ƒfÉb  øe  (20)  IOÉªdG  »a
 äGòH  ÖbÉ©j  ¿CG  √OÉØe  G kó`̀jó`̀L  É kªμM  ±É`̀°`̀VCGh
 ø«ØXƒªdG  á`̀ jOCÉ`̀ J  ¿hO  ∫É``̀M  ø`̀e  π`̀c  á`̀Hƒ`̀≤`̀©`̀dG
 º¡«dEG  QÉ°ûªdG  »FÉ°†≤dG  §Ñ°†dG  …Qƒ`̀eCÉ`̀e  hCG
 ∂∏¡à°ùªdG  ájÉªM  ¿ƒ`̀fÉ`̀b  ø`̀e  (17)  IOÉ`̀ª`̀dG  »`̀a

.¿ƒfÉ≤dG »a É¡«∏Y ¢Uƒ°üæªdG º¡ØFÉXƒd
 (22) IOÉªdG »a ¿ƒfÉ≤H ìGôàb’G ±É°VCG Éªc
 »°†≤J  ¿CG  áªμëª∏d  ¬ÑLƒªH  RÉLCG  G kójóL  É kªμM
 óæY ô¡°TCG áKÓK ≈∏Y ójõJ ’ Ióe •É°ûædG ∞bƒH
 ádÉM »a ÉgOó°T Éªc ,Iôe ∫hC’ áªjôédG ÜÉμJQG
 »°†≤j  ¿CG  »°VÉ≤dG  ≈∏Y  Ö``LhCG  å«ëH  Oƒ©dG

.ô¡°TCG áà°S øY π≤J ’ Ióe •É°ûædG ∞bƒH
 á°ù∏édG  »a  iQƒ°ûdG  ¢ù∏ée  ¢ûbÉæj  Éªc
 ájOÉ°üàb’Gh á«dÉªdG ¿hDƒ°ûdG áæéd ôjô≤J É¡JGP
 ¢†©H π`̀jó`̀©`̀à`̀H  ¿ƒ``̀fÉ``̀b  ´hô`̀°`̀û`̀e  ¢`̀Uƒ`̀°`̀ü`̀î`̀H
 2012 áæ°ùd (48) ºbQ ¿ƒfÉ≤H Ωƒ°SôªdG ΩÉμMCG
 ≥aGôªdG  øjôëÑdG  áYÉæ°Uh  IQÉéJ  áaôZ  ¿CÉ°ûH
 øª°†àªdGh  .2019  áæ°ùd  (99)  ºbQ  Ωƒ°Sôª∏d
 ,¿ƒfÉ≤dG ´hô°ûe ≈∏Y á≤aGƒªdÉH áæé∏dG á«°UƒJ
 …QGOE’Gh  »dÉªdG  ∫Ó≤à°S’G  ≈`̀ dEG  ±ó¡j  …ò`̀ dG
 ™e ≈°TÉªàj ÉªH øjôëÑdG áYÉæ°Uh IQÉéJ áaô¨d
 á«°üî°ûdÉH ™àªàJ ΩÉY ™Øf äGP á°ù°SDƒe É¡fƒc
 ,É¡aGógCG  ≥«≤ëJ  øe  É¡æ qμªj  ÉªHh  ,ájQÉÑàY’G
 øe ÉgQÉÑàYÉH »îjQÉàdG ÉgQhO ≈dEG π q°UDƒj ÉªHh
.á«Hô©dG á≤£æªdG »a ájQÉéàdG ±ô¨dG ΩóbCG ø«H

 ¢üæj  ¿ƒfÉ≤dG  ´hô°ûe  ¿CG  áæé∏dG  äCGQh
 ™°Vh  »`̀a  º¡°ùJ  »àdG  áªcÉëdG  ó`̀YGƒ`̀≤`̀dG  ≈∏Y
 áaô¨dG  äÉ°SÉ«°S  ¥É°ùJG  ¿Éª°†d  ájƒb  ¢ù°SCG
 áfÉμe  R qõ©j  ÉªHh  ,ádhó∏d  áeÉ©dG  á°SÉ«°ùdG  ™e
 ¬à£°ûfCG ºYójh áaô¨dG IQGOEG »a ¢UÉîdG ´É£≤dG
 ≈dEG  áæé∏dG  äQÉ°TCG  Éªc  ,»æWƒdG  OÉ°üàb’G  »a
 É¡∏ãªj  »`̀à`̀dG  äGƒ``°``UC’G  Oó`̀Y  ÜÉ°ùàMG  á`̀«`̀ª`̀gCG
 Öéj  ô«jÉ©e  Ió©d  É k≤ah  áaô¨dG  »a  ƒ°†Y  πc
 ¬àªgÉ°ùeh ∫ÉªdG  ¢SCGQ  ºéM ∂dP  øe ,É¡JÉYGôe
 ¢Uôa  ô«aƒJh  »`̀dÉ`̀ª`̀LE’G  »∏ëªdG  èJÉædG  »`̀a
 ádGó©dG  CGóÑe  ≈dEG  áaÉ°VE’ÉH  ,ø«æWGƒª∏d  πª©dG

 á«ªgCGh  ,äGƒ`̀°`̀UC’G  OóY  ™jRƒJ  »a  Ö°SÉæàdGh
 á£°SƒàªdGh  Iô«¨°üdG  äÉ`̀°`̀ù`̀°`̀SDƒ`̀ª`̀dG  π«ãªJ

.áaô¨dG ∫ÉªYCG IQGOEG »a áªgÉ°ùª∏d
 »a  ¢ù∏éªdG  ¢ûbÉæj  ,¬``̀JGP  ¥É«°ùdG  »`̀ah
 áeÉ©dG  ≥aGôªdG  áæéd  ôjô≤J  ø«KÓãdG  ¬à°ù∏L
 πjó©àH  ¿ƒ`̀fÉ`̀b  ´hô`̀°`̀û`̀e  ¢Uƒ°üîH  áÄ«ÑdGh
 (40)  ºbQ  ¿ƒfÉ≤H  Ωƒ°SôªdG  øe  ≈`̀dhC’G  IOÉªdG
 ¢ù∏ée  ∫hO  »æWGƒe  ∂∏ªJ  ¿CÉ°ûH  1999  áæ°ùd
 á«æÑªdG äGQÉ≤©∏d á«Hô©dG è«∏îdG ∫hód ¿hÉ©àdG
 øª°†àªdGh  ,øjôëÑdG  áμ∏ªe  »`̀a  »``°``VGQC’Gh
.¿ƒfÉ≤dG ´hô°ûe ≈∏Y á≤aGƒªdÉH áæé∏dG á«°UƒJ

 ≈dEG  ¢Vhô©ªdG  ¿ƒfÉ≤dG  ´hô°ûe  ±ó¡jh
 ∫hO  »æWGƒe  ∂∏ªàd  ó`̀YGƒ`̀bh  §HGƒ°V  ™°Vh
 äGQÉ≤©∏d á«Hô©dG è«∏îdG ∫hód ¿hÉ©àdG ¢ù∏ée
 å«ëH  øjôëÑdG  áμ∏ªe  »a  »`̀°`̀VGQC’Gh  á«æÑªdG
 ∫ó©dG  ô``̀jRh  á≤aGƒªH  É`̀ kfƒ`̀gô`̀e  ∂∏ªàdG  ¿ƒ`̀μ`̀j
 ≈∏Y ô°üà≤j ¿CGh ,±ÉbhC’Gh á«eÓ°SE’G ¿hDƒ°ûdGh
 …CÉH  »fGôª©dG  §«£îàdG  ÉgOóëj »àdG  ≥WÉæªdG
 á«°UƒdÉH  hCG  ÉfƒfÉb  IQô≤ªdG  ±ô°üàdG  ¥ôW øe
 »àdG  äGAGôLE’Gh  óYGƒ≤∏d  É≤ÑWh ,çGô«ªdÉH  hCG
 ,»fGôª©dG  §«£îà∏d  É«∏©dG  áæé∏dG  ÉgOóëJ
 ¿hDƒ°ûdGh  ∫ó©dG  ôjRh  øe  äGQGôb  É¡H  Qó°üjh

.±ÉbhC’Gh á«eÓ°SE’G
 ¢Vhô©ªdG ¿ƒfÉ≤dG ´hô°ûe ¿CG áæé∏dG äCGQh
 ∂t∏ªJ º«¶æJ »a ôÑcCG  áfhôe áμ∏ªª∏d  í«à«d AÉL
 á«æÑªdG äGQÉ≤©∏d ¿hÉ©àdG ¢ù∏ée ∫hO »æWGƒe
 ¢VQÉ©àj ’ ÉªHh øjôëÑdG áμ∏ªe »a »°VGQC’Gh
 ,¿CÉ°ûdG Gòg »a á©qbƒªdG á«é«∏îdG äÉ«bÉØJ’G ™e
 OÉ°üàb’G  õ«ØëJh  QÉªãà°S’G  ™«é°ûàd  ∂`̀ dPh
 ø«H  ó°VÉ©àdGh  ¿hÉ©àdÉH  πîj  ’  ÉªH  ,»æWƒdG

.á«Hô©dG è«∏îdG ∫hód ¿hÉ©àdG ¢ù∏ée ∫hO

.»£≤°ùªdG ódÉN |.êôa É°VQ | .hôîa ∫ÉªL |.πHCG õjõ©dGóÑY |.óªëªæÑdG ΩÉ°ùH |

..zøjôëÑdG áaôZ{ á«dÓ≤à°SGh ..äGQÉ≤©∏d ø««é«∏îdG ∂∏ªJ §HGƒ°V ¢ûbÉæj

ÉgQÉ©°SCG ™aQ hCG ™∏°ùdG AÉØNEG ºjôéàd ¿ƒfÉ≤H ÉMGôàbG åëÑj ziQƒ°ûdG ¢ù∏ée{

 áØ«∏N  ìƒf  .O  åMÉÑdG  ∞°ûc
 äÉÄa ™jóÑdG  AÉ°ùf øe %22^4 ¿CG
 á«HÉ«ædG  äÉHÉîàf’G  »a  áàeÉ°U
 π«ãªJ  ≈```dEG  á`̀LÉ`̀ë`̀Hh  á`̀jó`̀∏`̀Ñ`̀dGh
 %10  ¿CG  Éæ«Ñe  øgÉjÉ°†≤d  …ƒ°ùf
 »a  ∑QÉ`̀°`̀û`̀J  ’  ™`̀jó`̀Ñ`̀dG  AÉ°ùf  ø`̀e
 ájó∏ÑdGh  á«HÉ«ædG  äÉ`̀HÉ`̀î`̀à`̀f’G
 Éª«a  É`̀fÉ`̀«`̀MCG  ∑QÉ`̀°`̀û`̀J  %12^4h
.ºFGO πμ°ûH ø¡æe %66^6 ∑QÉ°ûJ

 áàeÉ°üdG  äÉ`̀Ä`̀Ø`̀dG  ¿EG  ∫É```bh
 ºd  äÉ`̀LÉ`̀«`̀à`̀MGh  É`̀jÉ`̀°`̀†`̀b  É¡∏ãªJ
 ø«ë°TôªdG  è`̀eGô`̀ H  É¡Ñ£≤à°ùJ
 á«°Uƒ°üN ¢ùeÓJ ºdh ø«≤HÉ°ùdG
 äÉÄØdG  ¿CG  ≈``̀dEG  É`̀à`̀a’  øgÉjÉ°†b
 ácQÉ°ûªdG  øY  áªéëªdG  á«FÉ°ùædG
 ≈`̀dEG  êÉàëJ  äÉ`̀Ä`̀a  ôÑà©Jh  áª¡e
 Ió`̀YÉ`̀b  πμ°ûJh  »°SÉ«°S  π«ãªJ
 ájô«gÉªL IóYÉb øjƒμàd á«°SÉ°SCG

.äÓÑ≤ªdG äÉë°Tôª∏d
 äGôjó≤dG  AÉ°ùædG  ¿CG  ±É°VCG
 ™ªàée »a »°SÉ«°ùdG π«ãªàdG ≈∏Y
 OƒLh Ωó©d äÉahô©e ô«Z ™jóÑdG
 ICGôªdG  π«ãªJ  ºYóJ  á«àëJ  á«æH
 äÉ«©ªédG :πãe ™ªàéªdGh ICGôª∏d
 á«HÉÑ°ûdGh  á«FÉ°ùædG  õ`̀cGô`̀ª`̀dGh
 ∫Ééªc  ™jóÑdG  á«ªgCG  ≈``dEG  Éàa’
 á«ªæàdG  äÉgÉéJG  AGôKEG  ≈∏Y  QOÉb

 …hô`̀≤`̀ dG  É¡£«ëªH  á`̀«`̀°`̀SÉ`̀«`̀°`̀ù`̀dG
 .á¶aÉëªdÉH

 äÉ¡L √ÉéJG á«ªgCG ≈∏Y Oó°Th
 á«YÉªàL’G  á«ªæàdÉH  ¢UÉ°üàN’G
 ™bGh  ¢ü«î°ûJ  ≈`̀dEG  á«°SÉ«°ùdGh
 ≈∏Y  É`̀gô`̀KCGh  á«∏gC’G  äÉª¶æªdG
 ájOÉ°üàb’Gh  á«YÉªàL’G  á«ªæàdG
 É¡JQóbh  á«aÉ≤ãdGh  á«°SÉ«°ùdGh
 á`̀cQÉ`̀°`̀û`̀ª`̀dG äÉ``̀bÉ``̀W ó`̀°`̀û`̀M ≈`̀∏`̀Y

 Éªc .É¡∏≤°Uh ájƒ°ùædGh á«HÉÑ°ûdG
 IQOÉÑªdG  ≈dEG  ™jóÑdG  äÉ£°TÉf ÉYO

.á«©ªL ¢ù«°SCÉàH

:áØ«∏N ìƒf åMÉÑdG

äÉHÉîàf’G »``a øcQÉ``°ûj ’ ™jóÑdG AÉ``°ùf ¢``ùª oN ø``e ô``ãcCG

áØ«∏N ìƒf .O |

 ¢SÉÑY ∫BG QÉªY ÖFÉædG ìô°U
 ΩÉbQC’G ¬JòîJG …òdG ≈æëæªdG ¿CG
 QÉ°ûàf’  Iô`̀«`̀NC’G  äGô`̀°`̀TDƒ`̀ª`̀dGh
 äÉH  z19  ó«aƒc{  ÉfhQƒc  ¢Vôe
 ≈dEG ,»æjôëÑdG ´QÉ°ûdG πμd É≤∏≤e
 ¢VôªdG øe ±ƒîdG äÉH ¿CG áLQO
 ™e ,ø``̀jó``̀jó``̀©``̀dG ió```̀ d É`̀ k°`̀ ù`̀LÉ`̀g
 »∏μdG  ô¶ëdG  ≥«Ñ£àH  äÉÑdÉ£e

.OÓÑdG »a
 Ée  ¿CG  ≈``dEG  ¢SÉÑY  ∫BG  âØdh
 OGó`````̀YC’G »``̀a OÉ``````jORG ø``̀e √Gô````̀f
 QÉ`̀à`̀¡`̀ à`̀ °`̀S’G ¬`̀Ñ`̀Ñ`̀ °`̀S á``HÉ``°``ü``ª``dG
 á`̀«`̀Ñ`̀æ`̀LC’G á`̀dÉ`̀ª`̀©`̀dG ø``̀e ô`̀«`̀Ñ`̀μ`̀dG
 ,ø«æWGƒªdG  ¢`̀†`̀©`̀Hh  áØdÉîªdG
 âdGRÉe  á«ÑæLC’G  ádÉª©dG  óéf  PEG
 ó``YÉ``Ñ``à``dG  •hô````°````T  »````YGô````J  ’
 äGAGôLE’ÉH ΩGõàd’Gh »YÉªàL’G

.ájRGôàM’G
 ¢†©H  ó`̀é`̀f  É``æ``fCG  ±É``̀ °``̀VCGh
 º`̀dÉ`̀Y »```a ∫GRÉ``````e ø``«``æ``WGƒ``ª``dG
 äÉ°ù∏L ø«H Ée ¬à«fÉfCGh ¬J’ÉÑe’
 øcÉeC’G  øe  â∏≤àfG  äÉYÉªàLGh
 ,á≤∏¨ªdG  ø`̀cÉ`̀eC’G  ≈`̀dEG  áMƒàØªdG

 ,ø``̀ «``̀ YC’Gh á``̀HÉ``̀bô``̀dG ø``̀Y Gó`̀«`̀©`̀H
 ô£î∏d ¬∏gCG IÉ«Mh ¬JÉ«M É°Vô©e

.çGôàcG ¿hO
 √ÉfóLh Ée ¿CG ¢SÉÑY ∫BG ócCGh
 á«°VÉªdG  IôàØdG  »a  äGAGôLEG  øe
 ÖMÉ°U IOÉ«≤H øjôëÑdG ≥jôa øe
 øH  ¿Éª∏°S  ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG
 ÖFÉf  ó¡©dG  »`̀dh  áØ«∏N  ∫BG  óªM
 ∫hC’G  Ö``FÉ``æ``dG  ≈``̀ ∏``̀ YC’G  ó``FÉ``≤``dG
 áμ∏ªe »a AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«Fôd
 GQÉÑL  ÓªYh  Éàa’  ¿Éc  øjôëÑdG
 áØ°ûàμªdG  ΩÉ```̀bQC’G  ø`̀μ`̀dh  ,≥`̀ë`̀H

 ¿EGh  Ωƒ`̀j  ó©H  Éeƒj  IójGõàªdGh
 OGó©àdÉH  á`̀fQÉ`̀≤`̀e  á£«°ùH  â`̀fÉ`̀c
 Iô«Ñc  ΩÉ```̀ bQCG  É`̀¡`̀fCG  ’EG  ,»``̀dhó``̀dG
 »fÉμ°ùdG  OGó`̀©`̀à`̀dG  ≈``̀dEG  áÑ°ùædÉH

.»æjôëÑdG
 ¬à≤K  ≈∏Y  ¢SÉÑY  ∫BG  Oó`̀°`̀Th
 ΩGôμdG  øjôëÑdG  IOÉ`̀b  áªμM  øe
 ≈∏Y Ohó```ë```e  Ó````dG  º``¡``°``Uô``Mh
 ≥jôa  ¿CGh  ,ø`̀«`̀æ`̀WGƒ`̀ª`̀dG  áë°U
 »dh  ƒª°S  ¬°SCGQ  ≈∏Yh  øjôëÑdG
 ÉHhDhO  ÓªY QÉ¡f  π«d  πª©j  ó¡©dG
 ≈dEG  ø«æWGƒªdG  áeÓ°ùd  Ó°UGƒàe
 ¬`̀fC’h  ,áª¨dG  √ò`̀g  ´É°û≤fG  ø«M
 ø°ùëHh º¡àªμëHh º¡H  á≤K  ≈∏Y
 ≈∏Y  ´QÉ`̀°`̀û`̀dG  ¢†Ñæd  º¡YÉªà°SG
 ô¶ëdG  ≥«Ñ£J  πeCÉj  ¬fEÉa  ,ΩGhódG
 Üô`̀bCÉ`̀H  øjôëÑdG  áμ∏ªªH  »∏μdG
 AÉHƒ∏d  ôÑcCG  »°ûØàd  ÉjOÉØJ  â`̀bh
 ,ø`̀«`̀ª`̀«`̀≤`̀ª`̀dGh ø`̀«`̀æ`̀WGƒ`̀ª`̀dG ø`̀«`̀H
 ∫hódG  øe  ójó©dG  ¿CGh  É°Uƒ°üN
 ≥«Ñ£J ø``Y  n¿CÉ```̀ J  º``d  IQhÉ``é``ª``dG
 Iô£«°S ≈dEG ’ƒ°Uh »∏μdG ô¶ëdG

.¢VôªdG »°ûØJ ≈∏Y ôÑcCG

:¢SÉÑY QÉªY ÖFÉædG ..»∏c ô¶M ¢VôØH ÖdÉW

 ¢†©Hh áØdÉîªdG á``«ÑæLC’G á``dÉª©dG QÉà¡à``°SG
äÉHÉ``°UE’G  IOÉ``jR  »``a  ÖÑ``°ùJ  ø``«æWGƒªdG

.¢SÉÑY QÉªY |

º``YóH  ó«``°ûj  zø``YÉ¶dG  …ó``∏ÑdG{
ájó∏ÑdG  ¢``ùdÉéª∏d  AGQRƒ``dG  ¢``ù«FQ

 áæéd  ¢`̀ù`̀«`̀FQ  OÉ``̀ °``̀TCG
 áeÉ©dG ≥aGôªdGh äÉeóîdG
 ∞`̀°`̀Sƒ`̀j ó`̀ª`̀ë`̀e ó`̀ «`̀ °`̀ ù`̀ dG
 ¢ù∏éªdG  ƒ°†Y  ø`̀YÉ`̀¶`̀dG
 Iô`̀FGó`̀ dG π`̀ã`̀ª`̀eh …ó`̀∏`̀Ñ`̀dG
 äÉ`̀¡`̀«`̀Lƒ`̀à`̀H á``̀©``̀°``̀SÉ``̀à``̀dG
 »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  Ö`̀MÉ`̀°`̀U
 ¿Éª∏°S  øH  áØ«∏N  ô`̀«`̀eC’G
 ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  áØ«∏N  ∫BG
 »a  äOQh  »àdGh  AGQRƒdG
 AGQRƒ```̀dG  ¢ù∏ée  á°ù∏L
 »`̀°`̀VÉ`̀ª`̀dG ø``̀«``̀æ``̀KE’G Ωƒ```̀j
 Ö∏W  ≈∏Y  ¬à≤aGƒe  ¿CÉ°ûH

 ø«æWGƒªdG Ωóîj äÉ¶aÉëªdG »a á«eƒμëdG äÉeóî∏d ™ªée AÉ°ûfEG
 ±ó¡j  …òdGh  á«eƒμëdG  äÓeÉ©ªdÉH  ≥∏©àj  Ée  πc  »a  ø«ª«≤ªdGh
 »a  áeóîdG  ô«aƒJ  ôÑY  ΩÉ`̀MOR’G  ÖæéJh äGAGô`̀LE’G  ô«°ù«J  ≈dEG
 ºjó≤àd  IAÉØμdG  ™aôd  ∂dPh  óMGh  ô≤ªH  ó«≤àdG  ¿hOh  áÑjôb  øcÉeCG
 áªμëe  §HGƒ°Vh  äGAGô```̀LEG  ≥`̀ah  á«eƒμëdG  äÉeóîdG  π°†aCG

.áμ∏ªªdÉH ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒª∏d
 ¢ù«FQ ƒª°ùdG ÖMÉ°üd áªjôμdG äÉ¡«LƒàdG ¿EG ,øYÉ¶dG ∫Ébh
 äGQGôbh äÉÑ∏Wh äÉ«°UƒàH √ƒª°S ºYOh ΩÉªàgG ócDƒJ ,AGQRƒdG
 ô«aƒJ ≈dEG É kªFGO ≈©°ùJ »àdG iôNC’G ¢ùdÉéªdGh ájó∏ÑdG ¢ùdÉéªdG

.ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒª∏d äÉeóîdG π°†aCG

.øYÉ¶dG óªëe |

 è``jhôædG ∂``∏e Å``æ¡j π``gÉ©dG
√OÓÑd »æWƒdG Ωƒ``«dG áÑ``°SÉæªH

 πgÉY áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y øH óªM ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†M å©H
 ¢ù`eÉîdG ó`dQÉg ∂`∏ªdG á`dÓédG ÖMÉ°U ≈dEG áÄæ¡J á«bôH ióØªdG OÓÑdG

.√OÓÑd »æWƒdG Ωƒ«dG áÑ°SÉæªH ∂dPh ,è```jhôædG á`μ∏ªe ∂`∏e

 iQƒ°ûdG ¢ù∏éªH áeÉ©dG áfÉeC’G âª¶f
 ∫É°üJ’G  áª¶fCG  ôÑY  á«fhôàμdEG  Iô°VÉëe
 ÇOÉ`̀Ñ`̀e{  ¿Gƒ`̀æ`̀Y  âëJ  É¡«Ñ°ùàæªd  »FôªdG
 ..¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤Mh  ájôμØdG  á«μ∏ªdG  ¥ƒ≤M
 QÉ°ûà°ùªdG  É``gÉ``≤``dCG  ,zπ``eÉ``μ``J  ΩCG  ´Gô``̀°``̀U
 Qƒª°S  ≥aƒe  QƒàcódG  ¢ù∏éªdÉH  »fƒfÉ≤dG

.ó«eÉëªdG »∏Y
 É¡àeÉbCG  »àdG  Iô°VÉëªdG  √ò`̀g  »`̀JCÉ`̀Jh
 ™e  ¿hÉ©àdÉH  ¢ù∏éªdÉH  á«fÉªdôÑdG  áÑàμªdG
 õjõ©J  øe  Aõéc  ôjƒ£àdGh  ÖjQóàdG  º°ùb
 É keÉé°ùfG  ,∞`̀Xƒ`̀ª`̀dG  ió``d  á`̀eÉ`̀©`̀dG  áaÉ≤ãdG
 ô`̀jƒ`̀£`̀à`̀dGh Ö``̀jQó``̀à``̀dG á`̀«`̀é`̀«`̀JGô`̀à`̀°`̀SG ™``̀e

 ,¢ù∏éªdÉH  áeÉ©dG  á`̀fÉ`̀eC’G  É¡é¡àæJ  »àdG
 »àdG  ,ó©oH  øY  ÖjQóàdG  á£îd  G kQGôªà°SGh
 á«FÉæãà°S’G  ±hô¶dG  πX  »a  ÉgOÉªàYG  ºJ
 õjõ©J  á`̀∏`̀°`̀UGƒ`̀e  ≈`̀∏`̀Y  É`̀ k°`̀Uô`̀M  ;á«dÉëdG
 á`̀fÉ`̀eC’G  »Ñ°ùàæe  ió`̀d  äGQÉ`̀¡`̀ª`̀dG  ôjƒ£Jh
 ∫ÓN ó«eÉëªdG ∫hÉæJ óbh .¢ù∏éª∏d áeÉ©dG
 ∞jô©àdG É¡ªgCG øe ,QhÉëe IóY Iô°VÉëªdG
 ,á∏°üdG äGP ¿É°ùfE’G ¥ƒ≤Mh á«μ∏ªdG ¥ƒ≤ëH
 á«μ∏ªdGh ,∫Éª©dG  ¥ƒ≤Mh ájôμØdG  á«μ∏ªdGh
 âªààNGh  ,»ë°üdG  ∫É`̀é`̀ª`̀dG  »`̀a  ájôμØdG
 á«μ∏ªdG  ´ƒ°Vƒe  ∫hÉæJ  QƒëªH  Iô°VÉëªdG

.»YÉæ£°U’G AÉcòdGh ájôμØdG

á«fhôàμdEG Iô``°VÉëe º``¶æJ ziQƒ``°ûdG á``fÉeCG{
z¿É``°ùfE’G ¥ƒ``≤Mh á``jôμØdG á``«μ∏ªdG{ ∫ƒ``M

 ó`̀YÉ`̀°`̀ù`̀ª`̀dG π``̀«``̀cƒ``̀dG ø``̀∏``̀YCG
 á«LQÉîdGh  á«∏ëªdG  IQÉéà∏d
 IQÉ`̀é`̀à`̀dGh á`̀YÉ`̀æ`̀°`̀ü`̀dG IQGRƒ````̀H
 øH ó`̀ª`̀M ï`̀«`̀°`̀û`̀dG á`̀MÉ`̀«`̀°`̀ù`̀dGh
 áeõM  ¥Ó`̀WEG  áØ«∏N  ∫BG  ¿Éª∏°S
 äÓ`̀«`̀¡`̀°`̀ù`̀à`̀dGh äGQOÉ``̀Ñ``̀ª``̀dG ø``̀e
 ø«YÉ£≤dG  ø«H  ácGô°û∏d  G kõjõ©J
 ∫ÉªYC’G ºYO »a ¢UÉîdGh ΩÉ©dG
 á«HÉ«°ùfG  ¿Éª°†d  á«à°ùLƒ∏dG
 äÉ`̀é`̀à`̀æ`̀ª`̀dG OGô``̀«``̀à``̀°``̀SG á``̀cô``̀M
 πX  »a  á«°SÉ°SC’Gh  ájQhô°†dG
 »`̀à`̀dG á`̀«`̀FÉ`̀æ`̀ã`̀à`̀°`̀S’G ±hô``̀¶``̀ dG
 ¢Shô«a  AGô``̀L  ºdÉ©dG  É¡H  ôªj

.ÉfhQƒc
 äGQOÉÑªdG  ¿CG  ≈`̀ dEG  QÉ`̀°`̀TCGh
 É``̀¡``̀à``̀≤``̀∏``̀WCG »```̀ à```̀ dG Ió````jó````é````dG
 ¢üëØdG  IQGOEÉ`̀ H  á∏ãªe  IQGRƒ`̀dG
 ó`̀jó`̀ª`̀J â`̀∏`̀ª`̀°`̀T ¢`̀ù`̀ «`̀ jÉ`̀≤`̀ ª`̀ dGh
 á≤HÉ£ªdG  äGOÉ`̀ ¡`̀ °`̀ T  á`̀«`̀MÓ`̀°`̀U
 á«YÉæ°üdG  äÉéàæªdG  ™«ªéd
 ∂dòch  ,ô¡°TCG  3  Ióe  á«°SÉ°SC’G
 äGQGô```̀ bEG ΩÉ`̀¶`̀æ`̀H π`̀ª`̀©`̀dG AÉ``¨``dEG
 äÉéàæªd  á≤HÉ£ªdÉH  OQƒà°ùªdG
 Iõ¡LC’G äÉéàæeh ∫ÉØWC’G Ö©d
 ,ô¡°TCG  3  Iôàa  ∫ÓN  á«FÉHô¡μdG

 QGô``̀bEG  á«MÓ°U  Iô`̀à`̀a  ó`̀jó`̀ª`̀Jh
 äÉéàæª∏d  á≤HÉ£ªdÉH  ™æ°üªdG
 É¡©«ªLh  ô¡°TCG  3  Iô`̀à`̀a  ∫Ó`̀N

.áLÉëdG Ö°ùëH ójóªà∏d á∏HÉb
 π«©ØJ  º``̀J  ¬````̀fCG  í```̀°```̀VhCGh
 »a á``̀«``̀dhC’G äGQOÉ`̀Ñ`̀ª`̀ dG á`̀eõ`̀M
 ôÑY …QÉ```̀é```̀dG  ô`̀¡`̀ °`̀û`̀ dG  á``̀ jGó``̀ H
 øY ìÉ```°```ù```aE’G á``̀eó``̀N ô``«``aƒ``J
 á«côªédG  äÓ`̀eÉ`̀©`̀ª`̀dG  ™`̀«`̀ª`̀L
 QGó`̀e  ≈`̀∏`̀Yh  »`̀fhô`̀à`̀μ`̀dEG  πμ°ûH
 ´ƒÑ°SC’G ΩÉjCG  ∫GƒWh áYÉ°S 24
 á`̀HÉ`̀bô`̀d á`̀©`̀°`̀VÉ`̀î`̀dG äÉ`̀æ`̀ë`̀°`̀û`̀∏`̀d
 ≈dEG  ,¢ù«jÉ≤ªdGh  ¢üëØdG  IQGOEG
 ºYó∏d  øNÉ°S  §N  ¥ÓWEG  ÖfÉL
 QÉéàdG  ™«ªéd  »æØdGh  …QGOE’G
 øjôªãà°ùªdGh  øjOQƒà°ùªdGh
 Qƒ`̀eC’G  »`̀a  º¡æY  Üƒæj  ø`̀e  hCG
 ™FÉ°†ÑdGh  äÉæë°ûdÉH  á≤∏©àªdG

.á«côªédG äÓeÉ©ªdGh
 óYÉ°ùªdG  π«cƒdG  ±É`̀°`̀VCGh
 ¿CG á«LQÉîdGh á«∏ëªdG IQÉéà∏d
 ™°SƒàJ  √ò`̀g  äGQOÉ`̀Ñ`̀ª`̀dG  áeõM
 ¢ü«NGôàdG  º¶f  π«©ØJ  πª°ûàd
 ôWÉîªdG  IQGOEG  º¶fh  á≤Ñ°ùªdG
 äÉ`̀jhÉ`̀ë`̀dG  íàa  ä’É``̀M  π«∏≤àd

 ≈∏Y  á≤aGƒªdGh  äÉæ«©dG  Ö∏Wh

 á≤HÉ£ªdG äÉæë°ûdG øY ìÉ°ùaE’G

 áμ∏ªe »°VGQCG ≈dEG É¡dƒ°Uh πÑb

 ,á«côªédG òaÉæªdG ôÑY øjôëÑdG

 í°ùØdG âbh π«∏≤J »a º¡°ùj Éªe

 áHÉbôH  ádƒª°ûªdG  äÉæë°ûdG  øY

 ¢`̀ù`̀«`̀jÉ`̀≤`̀ª`̀dGh  ¢`̀ü`̀ë`̀Ø`̀dG  IQGOEG

 ∫ƒ`̀NO  ¿Éª°†d  ,É¡dƒ°Uh  Qƒ`̀a

 ≈```dEG á``̀«``̀°``̀SÉ``̀°``̀SC’G äÉ`̀é`̀à`̀ æ`̀ª`̀ dG

 π`̀μ`̀°`̀û`̀H á`̀ «`̀ ∏`̀ë`̀ª`̀ dG ¥Gƒ`````°`````SC’G

 òaÉæªdÉH  É¡°SóμJ  Ωó`̀Yh  …Qƒ`̀a

.áμ∏ªª∏d á«côªédG

 äÓ«¡``°ùàdG  ø``e  á``eõM  ≥``∏£J  zIQÉ``éàdG{
 òaÉæªdÉH äÉ``éàæªdG ácôM á«HÉ«``°ùfG ¿Éª``°†d

.¿Éª∏°S øH óªM ï«°ûdG |
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 øH »`̀∏`̀Y Qƒ``̀à``̀có``̀dG ø``̀∏``̀YCG
 ΩÉ©dG  ÖFÉædG  ø«æ«YƒÑdG  π°†a
 π≤ædG  ΩÉ`̀¶`̀f  ≥«Ñ£J  »`̀a  Aó`̀Ñ`̀dG
 áªcÉëªdGh  ≥«≤ëà∏d  …ô`̀«`̀KC’G
 Aƒ°V  »`̀a  ,ó`̀©`̀H  ø`̀Y  á«FÉæédG
 2020  áæ°ùd  (7)  ºbQ  ¿ƒfÉ≤dG
 ¿ƒfÉb  ΩÉ`̀μ`̀MCG  ¢†©H  πjó©àH
 ∂`̀ dPh ,á`̀«`̀FÉ`̀æ`̀é`̀dG äGAGô`````̀LE’G
 ,áeÉ©dG  áHÉ«ædG  ø«H  ≥«°ùæàdÉH
 ,AÉ°†≤∏d  ≈``̀∏``̀YC’G  ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀ª`̀dGh
 IQGRhh  ,á`̀«`̀∏`̀NGó`̀dG  IQGRhh
 á«eÓ°SE’G  ¿hDƒ`̀ °`̀û`̀ dGh  ∫ó`̀©`̀dG
 QÉWEG »a »JCÉj ∂dPh ,±ÉbhC’Gh
 √ó¡°ûj  …òdG  ôªà°ùªdG  Qƒ£àdG

.ádGó©dG ´É£b
 á«ªgCÉH  ΩÉ©dG  ÖFÉædG  √ƒfh
 ¿ƒfÉb ≈∏Y IójóédG äÓjó©àdG
 »`̀à`̀dG á`̀«`̀FÉ`̀æ`̀é`̀dG äGAGô```````̀LE’G
 äÉ`̀gÉ`̀é`̀JÓ`̀d á``Ñ``cGƒ``e äAÉ````̀L
 á`̀dGó`̀©`̀dG ∫É`̀é`̀e »``̀a á`̀ã`̀jó`̀ë`̀dG
 ™°Vh  ≈dEG  áaOÉ¡dGh  ,á«FÉæédG
 äGAGô```̀LE’ G kô`̀°`̀ù`̀j ô`̀ã`̀cCG ∫ƒ`̀∏`̀M
 ™«ªéd  áªcÉëªdGh  ≥«≤ëàdG
 ,á`̀«`̀FÉ`̀æ`̀é`̀dG iƒ``̀Yó``̀dG ±Gô````̀WCG
 πFÉ°SƒdG  ø`̀e  IOÉ`̀Ø`̀à`̀°`̀S’G  ôÑY
 Ωó`̀Y ™``̀e ,á`̀eó`̀≤`̀à`̀ª`̀dG á`̀«`̀æ`̀≤`̀à`̀dG
 áªcÉëªdG  äÉ«°†à≤ªH  ∫Ó`̀NE’G
 ¥ƒ≤ëH  m¢SÉ°ùe  ¿hOh  ádOÉ©dG
 IQô≤ªdG  äÉfÉª°†dÉH  hCG  ´ÉaódG
 äÉÑ∏£àe  ≥≤ëj  ÉªHh  ,kÉfƒfÉb
 á«FÉæédG  äGAGô`````̀LE’G  ¿ƒ`̀fÉ`̀b
 QÉ«N áeÉ©dG áHÉ«æ∏d  RÉLCG  …òdG
 …ô«KC’G π≤ædG äÉ«æ≤J ΩGóîà°SG
 áHÉ«ædG  äCÉ`̀JQG  Ée  ≈àe  ó©H  øY
 É¡à°SQÉªe  ó`̀æ`̀Y  ∂```dP  á`̀eÉ`̀©`̀ dG
 AÉæKCG áªμëª∏dh ,É¡JÉ°UÉ°üàNG

 áfÉ©à°S’G  É¡JGAGôLEG  Iô°TÉÑe
 øY …ô``̀«``̀KC’G π`̀≤`̀æ`̀dG π`̀FÉ`̀°`̀Sƒ`̀H
 á£∏°ùd ™°†îj …òdG ôeC’G ,ó©H
 É`̀¡`̀aGô`̀°`̀TEGh  áªμëªdG  ô`̀jó`̀≤`̀Jh

.πeÉμdG
 ¿ƒ```̀fÉ```̀b  ¿CG  ±É``````̀°``````̀VCGh
 CGôW  Éeh  á«FÉæédG  äGAGô``̀LE’G
 äÓ`̀jó`̀©`̀J ø``̀e ¬``̀eÉ``̀μ``̀MCG ≈`̀ ∏`̀ Y
 πFÉ°Sh ΩGóîà°SG º¶f ób kGôNDƒe
 äÉªcÉë oªdG »a áãjóëdG á«æ≤àdG
 áªμëª∏d  RÉLCG  å«M  ,á«FÉæédG
 øY áªcÉëªdG äGAGôLEG Iô°TÉÑ oe
 äÉfÉª°V  ≥`̀ah  º¡àªdG  ™e  ó©H
 øe  á∏eÉc  á`̀«`̀FGô`̀LEGh  á«fƒfÉb
 ´ÉaódG  ¥ƒ≤ëd  ¢Vô©àdG  ¿hO
 äÉfÉª°†dG øe …CÉH ¢SÉ°ùªdG hCG
 ¬∏c ∂```̀ dPh ,kÉ``̀fƒ``̀fÉ``̀b  IQô``≤``ª``dG
 á`̀ª`̀μ`̀ë`̀ª`̀dG á`̀£`̀∏`̀ °`̀ù`̀H ¿ƒ```̀gô```̀e
 AGô```LEG ô`̀jó`̀≤`̀J »`̀a á`̀jô`̀jó`̀≤`̀à`̀dG
 Éªd kÉ`̀≤`̀ ah ó`̀©`̀ oH ø`̀Y á`̀ª`̀cÉ`̀ë`̀ª`̀dG
 äGQô`̀Ñ`̀eh  ÜÉ`̀Ñ`̀°`̀SCG  ø`̀e  ¬«ÄJôJ
 iƒ```̀Yó```̀dG á``©``«``Ñ``£``d kÉ```̀©```̀Ñ```̀Jh
 ájOÉªdGh  á«©bGƒdG  ±hô`̀¶`̀dGh
 á`̀£`̀«`̀ë`̀ª`̀dG kAGƒ````̀°````̀S ,ò``̀Ä``̀æ``̀«``̀M
 ±hô¶dG hCG º¡àªdG hCG ógÉ°ûdÉH
 ¿CG ≈dEG kÉàa’ ,iôNC’G á«LQÉîdG
 Ωõ∏e ô«Z º¡àªdG ¿CG »æ©j ’ ∂dP
 áªμëªdG ΩÉeCG kÉ«°üî°T ∫ƒãªdÉH
 áªμëª∏d  ∑hôàe  ô``eC’G  ¿EG  πH
 AGôLEG ≈dEG Aƒé∏dG Qó≤àd ÉgóMh
 ∫GƒMC’G  »a  ó©H  øY  áªcÉëªdG
 íæe  É`̀ª`̀c  ,∂``̀ dP  »°†à≤J  »`̀à`̀dG
 »a  á`̀jRGƒ`̀L  á£∏°S  áªμëªdG
 …ô«KC’G  π≤ædG  á«æ≤J  ΩGóîà°SG
 óæY Oƒ¡°ûdG  ´Éª°S  »a ó©oH  øY
 ¢üf IOó``̀ë``̀e ÜÉ`̀ Ñ`̀ °`̀ SCG  ô``̀aGƒ``̀J

.kGô°üM ¿ƒfÉ≤dG É¡«∏Y
 ¿CG  ΩÉ``̀©``̀dG  Ö``FÉ``æ``dG  ó`````̀cCGh
 ájô°üÑdGh  á«©ª°ùdG  äÉ«æ≤àdG
 Ió`̀ª`̀à`̀©`̀ª`̀dG …ô````̀«````̀KC’G π`̀≤`̀ æ`̀∏`̀ d
 äÉ`̀fÉ`̀ª`̀°`̀†`̀dG ™`̀«`̀ª`̀L ø`̀ª`̀°`̀†`̀à`̀J
 øe ∂````dPh ,º`̀¡`̀à`̀ª`̀∏`̀d IQô``̀≤``̀ª``̀dG
 π`̀ FÉ`̀ °`̀Sƒ`̀ dG ΩGó``̀î``̀à``̀°``̀SG ∫Ó```̀N
 ø`̀μ`̀ª`̀ oJ »``̀à``̀dG á`̀«`̀Lƒ`̀dƒ`̀æ`̀μ`̀ à`̀ dG
 äƒ`̀°`̀ü`̀dGh IQƒ`̀°`̀ü`̀ dG π`̀≤`̀f ø``e
 ,áªμëªdG  á`̀YÉ`̀b  ≈```̀dEG  kÉ`̀ jô``«``KCG
 äÉjôée  π≤f  âbƒdG  äGP  »ah
 áYÉ≤H  …ô`̀é`̀j  É``̀eh  áªcÉëªdG
 ≈dEG  kÉ«Fôeh  kÉ«Jƒ°U  áªμëªdG
 º¡àªdG  ¬«a  Oƒ`̀Lƒ`̀ª`̀dG  ¿É`̀μ`̀ª`̀dG
 π©éJ  »``̀à``̀ dGh  ,ó``gÉ``°``û``dG  hCG
 ógÉ°ûdGh  º`̀¡`̀à`̀ª`̀dGh  áªμëªdG
 Qƒ`̀°`̀†`̀ë`̀dG ∂``̀ dò``̀ ch ´É```̀ aó```̀ dGh
 kÉeÉªJ  ø«£«ëe áªμëªdG  áYÉ≤H
 áeó≤ªdG  á```dOC’Gh  äGAGô``̀LE’É``̀H
 ∫Gƒ`````̀ bCG ø```̀e ió``̀ Ñ``̀ j É```̀e π````̀ch
 øe áªμëªdG  √Qô≤J  Éeh ´ÉaOh
 äGQGôb øe √Qó°üJh äGAGôLEG
 CGóÑe øe É kbÓ£fG ∂dPh ,ΩÉμMCGh
 âÑãJ  ≈àM  A…ô``̀H  º¡àªdG  ¿CG
 É¡«a ¬d øeDƒJ áªcÉëe »a ¬àfGOEG
 á°SQÉªªd ájQhô°†dG äÉfÉª°†dG

.¿ƒfÉ≤∏d kÉ≤ah ´ÉaódG ≥M
 äÉ`̀«`̀æ`̀≤`̀J  ¿CG  ≈````̀dEG  â``̀Ø``̀dh  
 »©ª°ùdGh  …ô°üÑdG  π°UGƒàdG
 äÉfÉª°†dGh  §HGƒ°†dG  ôaƒJ
 ÖLGƒdG  á«FGôLE’Gh  á«fƒfÉ≤dG
 äGAGô```````````̀LE’G »````̀a É``̀¡``̀≤``̀≤``̀ë``̀J
 ,áªcÉëªdG  á«æ∏Y  »`̀a  πãªàJh
 ≥ëdGh  ,øjhóàdGh  ,ájƒØ°ûdGh
 »`̀ah ,ΩÉ`̀ë`̀ª`̀H á`̀fÉ`̀©`̀à`̀°`̀S’G »`̀a
 øY  kÓ°†a  ,Ωƒ°üîdG  á¡LGƒe

 ó«æØJ  »`̀a  ¬`̀YÉ`̀aOh  º¡àªdG  ≥`̀M
 ,Oƒ¡°ûdG  á°ûbÉæeh  ΩÉ¡J’G  ádOCG
 øe  ¬«eÉëeh  º¡àªdG  ø«μªJh
 áeó≤ªdG  á```̀ dOC’G  ≈`̀∏`̀Y  ´Ó```̀W’G
 Oƒ`̀¡`̀°`̀û`̀dG ´É`̀ª`̀°`̀S ø``̀eh ,√ó``̀°``̀V
 ¬JÉÑ∏W  AGó``````̀HEGh  ,º``̀¡``̀dGDƒ``̀°``̀Sh
 óæY ô````̀eC’G ∂``̀dò``̀ch ,¬``̀Yƒ``̀ aOh
 ¿ƒμ«°ùa ó©oH øY ógÉ°ûdG ´Éª°S
 ¬«LƒJh  ¬JOÉ¡°T  ´Éª°S  º¡àª∏d
 ¬©«ªL  ∂``̀ dPh  ,¬``«``dEG  á`̀∏`̀Ä`̀°`̀SC’G
 ,áªμëªdG  á`̀HÉ`̀bQh  ô°üH  âëJ
 øjô°VÉëdG  Qƒ¡ªé∏d  ìÉàj  Éªc
 ´Ó`````̀W’G á``̀ª``̀μ``̀ë``̀ª``̀dG á``̀YÉ``̀≤``̀H
 áªcÉëªdG  äÉ`̀jô`̀é`̀e  á©HÉàeh
 º¡àªdG á¡LGƒe »a …ôéJ »àdG
 á«æ≤àdG  πFÉ°Sh ôÑYh ∫ÓN øe
 IOhõªdG  á«©ª°ùdGh  ájô°üÑdG

.áªμëªdG áYÉb É¡H
 á≤∏©àªdG äÉfÉª°†dG ∫ƒMh 
 π≤æ∏d  ¢`̀ü`̀°`̀ü`̀î`̀ª`̀dG  ¿É`̀μ`̀ª`̀ dÉ`̀H
 ÖFÉædG  ∫É`̀b  ,ó©H  ø`̀Y  …ô`̀«`̀KC’G
 óLƒj  …ò``̀dG  ¿ÉμªdG  ¿EG  ΩÉ`̀©`̀dG
 áYÉ≤d  OGó``̀à``̀eG  ƒ`̀g  º`̀¡`̀à`̀ª`̀dG  ¬`̀ H
 CGõ`̀é`̀à`̀j  ’  lAõ`````̀Lh á`̀ª`̀μ`̀ë`̀ª`̀dG
 ,¿ƒfÉ≤dG  ÖLƒªH  ∂`̀dPh  ,É¡æe
 Iô£«°S  â`̀ë`̀J  ™`̀≤`̀j  »`̀dÉ`̀à`̀dÉ`̀Hh
 ¿ƒμà°Sh  ,É¡à£∏°Sh  áªμëªdG
 äGAGô`````````̀LEG π````MGô````e ™``̀«``̀ª``̀L

 ô°üH  âëJ  ó©oH  øY  áªcÉëªdG
 áaÉc  ¬©e  ≥≤ëàj  ÉªH  áªμëªdG
 º¡àª∏d  íª°ùJ  »àdG  äÉfÉª°†dG
 Éª¡dGƒbCÉH  É«dój  ¿CÉH  ógÉ°ûdG  hCG
 ∂`̀dP »`̀a É`̀ª`̀H ,á`̀eÉ`̀J á`̀jô`̀M »`̀a
 AGƒ`̀°`̀S  º¡àªdG  ΩÉ`̀ë`̀e  Qƒ`̀°`̀†`̀M
 hCG ¿É`̀μ`̀ª`̀dG ∂`̀ dP »`̀a ¬`̀d kÉ`̀≤`̀aGô`̀e
 ¿ƒμ«°S Éªc ,áªμëªdG áYÉb »a
 ó`̀MCG  ¿ÉμªdG  ∂`̀dP  »`̀a  kGOƒ`̀Lƒ`̀e
 áfÉª°†c  áeÉ©dG  áHÉ«ædG  AÉ°†YCG
 ó©oH  ø`̀Y  áªcÉëª∏d  á`̀«`̀°`̀SÉ`̀°`̀SCG
 PEG  ,¿ƒ`̀fÉ`̀≤`̀ dG  Ö```̀LhCG  ÉªÑ°ùM
 äGAGôLE’G áaÉc §Ñ°V ≈dƒà«°S
 ô«°S  ø`̀°`̀ù`̀ oM  á`̀dÉ`̀Ø`̀μ`̀d  á``̀eRÓ``̀dG
 ∂dP  »`̀a  É¡eÉ¶àfGh  áªcÉëªdG
 »æ≤àdG ΩÉ¶ædG ¿CG ôcPh .¿ÉμªdG
 á«©ª°ùdGh  ájô°üÑdG  ¬∏FÉ°Shh
 áªμëªdG  áYÉb  »a  IOƒLƒªdG
 º¡àªdG  ¬`̀«`̀a  …ò``̀ dG  É`̀gOGó`̀ à`̀eGh
 IógÉ°ûe  ø`̀e  »`̀°`̀VÉ`̀≤`̀dG  ø`̀μ`̀ª`̀ oJ
 ,ìƒ°Vh  πμH  ¬YÉª°Sh  º¡àªdG
 ,ádOC’G  ´GƒfCG  áaÉμH  ¬à¡LGƒeh
 Ée  πμH  áWÉME’G  øe  ¬æμªJ  Éªc
 ¬«a óLƒj …òdG ¿ÉμªdG »a øeh
 øμªàj  πHÉ≤ªdG  »`̀ah  ,º¡àªdG
 äÉ«æ≤àdG  ∂∏J  ∫ÓN  øe  º¡àªdG
 »°VÉ≤dG IógÉ°ûe øe Iõ¡LC’Gh
 ´Éª°Sh  Ió`̀gÉ`̀°`̀û`̀eh  ¬`̀YÉ`̀ª`̀°`̀Sh
 ,áªμëªdG  áYÉ≤H  øjOƒLƒªdG
 kÉ©∏£oe  √ò¡H  º¡àªdG  ¿ƒμ«°Sh
 kGQOÉbh áªcÉëªdG äÉjôée ≈∏Y
.¬YÉaO AGóHEGh ¬JÉÑ∏W ìôW ≈∏Y

 á°SGQO  AGô`̀LEG  ≈dEG  QÉ°TCGh  
 øe IOÉ`̀ Ø`̀ à`̀ °`̀ SÓ`̀ d  á`̀°`̀†`̀«`̀Ø`̀à`̀°`̀ù`̀e
 êPÉªædGh  áªcGôàªdG  äGôÑîdG
 á`̀°`̀SQÉ`̀ª`̀ª`̀dG √ò``̀g â`̀≤`̀Ñ`̀W »`̀à`̀ dG
 á`̀μ`̀∏`̀ª`̀ª`̀dG π``̀ ã``̀e IQƒ```£```à```ª```dG
 á``̀dhOh ,Gó``̀æ``̀dô``̀jEGh ,Ió`̀ë`̀à`̀ª`̀dG
 ,IóëàªdG  á`̀«`̀Hô`̀©`̀dG  äGQÉ````̀eE’G

.á«ª°TÉ¡dG á«fOQC’G áμ∏ªªdGh

..ó©H øY á«FÉæédG áªcÉëª∏d …ô«KC’G π≤ædG ΩÉ¶f ≥«Ñ£J »a AóÑdG

º¡àª∏d IQô≤ªdG äÉfÉª°†dG ™«ªL øª°†àj óªà©ªdG …ô«KC’G π≤ædG :ΩÉ©dG ÖFÉædG
 äGôÑîdG  ø`̀e  IOÉØà°SÓd  á°†«Øà°ùe  á`̀°`̀SGQO  AGô``̀ LEG
 IQƒ`̀ £`̀ à`̀ ª`̀ dG á``̀ «``̀ dhó``̀ dG êPÉ```̀ª```̀æ```̀dGh á``̀ª``̀cGô``̀à``̀ª``̀dG

.ø«æ«YƒÑdG »∏Y .O |

 äGQó≤dG  º`̀gCG  øe  zCoding{  õ«eôàdG  ôÑà©j
 PEG  ,øjô°û©dGh  …OÉëdG  ¿ô≤dG  »ª∏©àªd  á«°SÉ°SC’G
 ,á«°SGQódG  ègÉæªdG  øe ójó©∏d  É v«°ù«FQ É kfƒμe íÑ°UCG
 »a  ihÉ°ùàj  å«M  á«FGóàH’G  πMGôªdG  »a  á°UÉN
 ,IAGô≤dG  :áKÓãdG  á«°SÉ°SC’G  äGQÉ¡ªdG  ™e  á«ªgC’G
 ∫É≤ªdG  Gòg  »a  ∫hÉæàf  ,∂dòd  .ÜÉ°ùëdGh  ,áHÉàμdGh

.ÉæFÉæHCG º«∏©J »a ¬à«ªgCGh õ«eôàdG ∞jô©J
 áHÉàμd  á≤jôW  ¬`̀fCG  ≈∏Y  õ«eôàdG  ∞jô©J  øμªj
 ,Égò«ØæàH  Üƒ°SÉëdG  Ωƒ≤«d  ô```̀eGhC’Gh  äÉª«∏©àdG
 ,zWebsites{ Öjh äÉëØ°U πμ°T ≈∏Y ∂dP ¿ƒμjh
 ∞JGƒ¡∏d  zApps{  äÉ≤«Ñ£J  hCG  ,ƒjó«a  ÜÉ©dCG  hCG
 ,zäƒHhôdG{ »dB’G ¿É°ùfE’ÉH ºμëà∏d èeGôH hCG ,á«còdG
 äÉ°ù°SDƒªdGh  ™fÉ°üªdG  IQGOE’  á«Hƒ°SÉM  áª¶fCG  hCG
 Éfô°üY  »a  ,á≤«≤ëdG  »ah  .∂`̀dP  ô«Z  hCG  ,áØ∏àîªdG
 »àdG Iõ¡LC’G ™«ªL ¿CG Ée óM ≈dEG ∫ƒ≤dG øμªj »dÉëdG
 hCG πμ°ûH õ«eôàdG Ωóîà°ùJ á«FÉHô¡μdG ábÉ£dÉH πª©J
 áãjóëdG äÉ«FÉ°üME’G øe ójó©dG â©°Vh ,∂dòd .ôNBÉH
 ≈∏Y  záéeôÑdG{  õ«eôàdG  á«∏Ñ≤à°ùªdG  äGAGô≤à°S’Gh

. kÓNO ÉgôãcCGh πÑ≤à°ùªdG ∞FÉXh ºgCG áªFÉb
 ¿CG  IQhô°†dÉH  ¢ù«d  ,≥Ñ°S  Éªe  ºZôdG  ≈∏Y  øμd
 º¡∏c  Gƒfƒμ«d  º¡LôîJ  ó©H  ÉæFÉæHCÉH  ±É£ªdG  »¡àæj
 É¡«æéj  Iô«ãc  iôNCG  óFGƒa  ∑Éæg  ¿CG  πH  ,ø«éeôÑe

 .»JB’ÉH ÉgõLƒf õ«eôàdG º¡ª∏©J øe ÉfDhÉæHCG
 á≤jô£H  ô«μØàdG  ≈∏Y  AÉ`̀æ`̀HC’G  õ«eôàdG  óYÉ°ùj
 Ö°SƒëªdG ô«μØàdG ≈ª°ùj Ée ƒgh ,á«fÓ≤Yh á«≤£æe
 å«M  ,(Computational Thinking)
 ’ πeÉ©àdGh QÉμaC’G  ø«H »≤£æªdG  §HôdG  øe º¡æμªj
 IÉ«ëdG »a º¡¡LGƒJ »àdG πcÉ°ûªdGh ΩÉ¡ªdG ™e É vjOGQEG
 …òdG Üƒ°SÉëdÉH Iƒ°SCG ,¬d §£îeh ¢ShQóe πμ°ûH
 ≈dEG  π°üj  ≈àM  Iƒ£îH  Iƒ£N  õ«eôàdG  ô`̀eGhCG  òØæj

.á«FÉ¡ædG áé«àædG
 »a  º¡°ùj  õ«eôàdG  ¿CG  ¿ƒãMÉÑdG  ó`̀Lh  ,∂`̀dò`̀c
 ¢ùØædÉH  á≤ãdGh  QÉμàH’Gh  ´Gó``̀HE’G  äGQÉ¡e  ôjƒ£J
 ≈dEG äÉ«éeôÑdG ∑Ó¡à°SG øe º¡dƒëjh ,ÜÓ£dG iód
 ™«£à°ùj  ,∫ÉãªdG  π«Ñ°S  ≈∏©a  .Égôjƒ£Jh  É¡LÉàfEG
 õ«eôà∏d  Ió©ªdG  äÉ«éeôÑdG  ¢†©H  ∫ÓN  øe  AÉæHC’G
 ROô«H  …ô`̀≤`̀fCGh  zMinecraft{  âaGôμæjÉe  πãe
 AÉæH  zScratch m{  ¢ûJGôμ°Sh  zAngry Birds{
 á≤ãdGh  É°VôdÉH  ºgô©°ûj  Ée  ,º¡H  ¢UÉîdG  º¡ªdÉY

.á«YGóHE’G º¡JGQób á«ªæJ ≈∏Y º¡©é°ûjh ¢ùØædÉH
 É¡dÓN øe ™«£à°ùj ádÉ©a á∏«°Sh õ«eôàdG  ó©jh
 »a  ´ƒæàdG  ≥jôW  øY  º¡°ùØfCG  øY  ô«Ñ©àdG  AÉ`̀æ`̀HC’G
 ¢`̀SÉ`̀°`̀SC’G  πμ°ûJ  »`̀à`̀dGh  á«éeôÑdG  ô```̀eGhC’G  áHÉàc
 ™bGƒeh á«còdG  ∞JGƒ¡dG  äÉ≤«Ñ£Jh ÜÉ©dC’G ôjƒ£àd

.Égô«Zh »dB’G ¿É°ùfE’ÉH ºμëàdG èeGôHh ÖjƒdG
 ¿EÉ`̀a  ,RÉØ∏àdG  IógÉ°ûeh  ÜÉ`̀©`̀dC’G  ¢ùμY  ≈∏Yh
 ¿É```̀eOE’Gh á`̀«`̀FGƒ`̀£`̀f’G ø`̀Y AÉ``̀æ``̀HC’G  ó©Ñj õ`̀«`̀eô`̀à`̀dG
 º¡éeO  ≥jôW  øY  »YÉªédG  πª©dG  ≈∏Y  º¡©é°ûjh
 ájQÉμàHG ™jQÉ°ûe ≈∏Y πª©∏d á«ª«∏©J äÉYƒªée »a
 á«°VGôàaG  äÉ©ªàée  ™`̀e  π`̀°`̀UGƒ`̀à`̀dGh  ,á«°ùaÉæJh
 õ«eôàdG  äÉjÉ¨d  á°ü°üîe  â`̀fô`̀à`̀fE’G  ≈∏Y  á«ªdÉY

.ôjƒ£àdGh áéeôÑdGh
 ójõj  õ`̀«`̀eô`̀à`̀dG  ¿CG  ≈```̀dEG  ¿ƒ`̀jƒ`̀Hô`̀à`̀ dG  ô`̀«`̀°`̀û`̀jh
 º¡©é°ûjh  ,ΩÉ`̀Y  πμ°ûH  º∏©àdG  ≈∏Y  ÜÓ£dG  á«©aGO
 ,äÉ«°VÉjôdG  »a  áØ∏àîªdG  äGQÉ¡ªdG  ÜÉ°ùàcG  ≈∏Y
 Problem{  äÓμ°ûªdG  πM  »a  º¡JGQób  »ªæjh
 Critical{  ó``bÉ``æ``dG  ô`̀«`̀μ`̀Ø`̀à`̀dGh  zSolving
 äGQô≤ªdG  ø«H  §HôdG  øe  º¡æμªjh  ,zThinking

 .áØ∏àîªdG

abuloum@gmail.com

?záéeôÑdG{ õ«eôàdG ÉfAÉæHCG º∏©f ¿CG Öéj GPÉªd

 äGóYÉ°ùªdG IQGOEG  Iôjóe äócCG
 π`̀ ª`̀ ©`̀ dG IQGRƒ`````````̀ H á``̀ «``̀YÉ``̀ ª``̀ à``̀L’G
 ôë°S  Ió«°ùdG  á«YÉªàL’G  á«ªæàdGh
 äÉeóîdG  Oó`̀Y  ¿CG  »YÉæªdG  ó`̀°`̀TGQ
 IQGRƒdG  É¡JõéfCG  »àdG  á«fhôàμdE’G
 äGó`̀YÉ`̀ °`̀ ù`̀ ª`̀ dG º``̀jó``̀≤``̀J ∫É``̀é``̀e »```̀a
 »`̀à`̀dGh ,ø`̀«`̀æ`̀WGƒ`̀ª`̀∏`̀d á`̀«`̀YÉ`̀ª`̀à`̀L’G
 »`̀YÉ`̀ª`̀ à`̀L’G ¿É``̀ª``̀°``̀†``̀dG ø`̀ª`̀°`̀†`̀à`̀J
 ábÉYE’G  ¢ü°üîeh  »dÉªdG  ºYódGh
 ,øcÉ°ùªdG  ≥jôM  ø`̀Y  ¢†jƒ©àdGh
 ∂dPh  ,á∏eÉ©e  529h  É kØdCG  15  â¨∏H
 ≈àMh  ¢SQÉe  18  øe  IôàØdG  ∫ÓN
 »JCÉj  PEG  .2020  πjôHCG  ô¡°T  ájÉ¡f
 øY  äÓeÉ©ªdG  ΩÉªJEG  ≈∏Y  ¢UôëdG
 áeÓ°S  ≈∏Y  ®ÉØëdG  QÉ``WEG  »a  ó©H
 ,áaó¡à°ùªdG äÉÄØdG º¡«a ÉªH ™«ªédG
 ±ô``°``U á``̀ jQGô``̀ ª``̀ à``̀ °``̀ SG ¿É```ª```°```Vh
 ÉgóYƒe  »`̀a  á«dÉªdG  äÉ≤ëà°ùªdG

.OóëªdG
 IQGOEG  ¿CG  »YÉæªdG  âë°VhCGh
 ≈∏Y â°UôM á«YÉªàL’G äGóYÉ°ùªdG
 äGAGôLE’Gh §£îdG  øe OóY ™°Vh
 ò«Øæàd  ô«HGóàdG  óMCÉc  ,ájRGôàM’G
 QÉ°ûàfG øe óë∏d »YÉªàL’G óYÉÑàdG
 PEG  ,z19-ó`̀«`̀aƒ`̀c{  É`̀fhQƒ`̀c  ¢Shô«a
 …ODƒ`̀j  ¿CG  øWGƒªdG  ¿ÉμeEÉH  íÑ°UCG
 ∫Gƒ``̀W á``̀æ``̀eBG IQƒ``°``ü``H á`̀∏`̀eÉ`̀©`̀ª`̀dG
 ≈`̀ dEG  á`̀à`̀a’ ,É`̀ v«`̀fhô`̀à`̀μ`̀dEG  á`̀YÉ`̀°`̀S 24
 »àdG  äÉeóîdG  ΩGóîà°SG  á«fÉμeEG
 äÉ°üæªdG  πc  ≈∏Y  IQGOE’G  É¡eó≤J
 AGƒ°S  IQGRƒ∏d  á©HÉàdG  á«fhôàμdE’G
 á`̀jó`̀jô`̀Ñ`̀ dG ø``̀jhÉ``̀æ``̀©``̀dG ∫Ó````N ø```e
 πμd É¡KGóëà°SG ºJ »àdG á«fhôàμdE’G
 ™bƒe  ≈∏Y  á«YÉªàL’G  äÉ`̀eó`̀î`̀dG

 É¡ª«°ù≤Jh  ,»`̀fhô`̀à`̀μ`̀dE’G  IQGRƒ```̀dG
 »a ø`̀«`̀«`̀æ`̀©`̀ª`̀dG ø`̀«`̀ Ø`̀Xƒ`̀ª`̀ dG ≈``∏``Y
 á©HÉàdG  á«YÉªàL’G  õcGôªdG  ™«ªL
 äÉ`̀¶`̀aÉ`̀ë`̀e ™`̀«`̀ª`̀L »```a IQGRƒ````∏````d
 ∫Ó`̀N  ø``̀e  hCG  ,ø``jô``ë``Ñ``dG  á`̀μ`̀∏`̀ª`̀e
 π«é°ùàdG  »ØXƒªH  É v«ØJÉg  ∫É°üJ’G
 áªFÉb  ôÑY  á«YÉªàL’G  äÉeóîdGh
 õcGôªdG  »a  áKóëà°ùªdG  π°UGƒàdG
 áë°VƒªdGh  á«æ©ªdG  á«YÉªàL’G
 »ª°SôdG  »`̀fhô`̀à`̀μ`̀dE’G  ™`̀bƒ`̀ª`̀dG  »`̀a
 øe ø``̀WGƒ``̀ª``̀dG ø`̀μ`̀ª`̀à`̀«`̀d IQGRƒ```̀∏```̀d
 ø««æ©ªdG ™e ô°TÉÑe πμ°ûH π°UGƒàdG

 .áHƒ∏£ªdG áeóîdG øY QÉ°ùØà°SÓd
 â`̀dÉ`̀b ,¥É``̀«``̀°``̀ù``̀dG Gò````̀g »````̀ah
 ºJ  »`̀à`̀dG  äÓ`̀eÉ`̀©`̀ª`̀dG  ¿EG  »`̀YÉ`̀æ`̀ª`̀dG
 ø«H  É`̀e  âYƒæJ  ó©H  ø`̀Y  É`̀gRÉ`̀é`̀fEG
 402  Oó`̀©`̀d  »°üî°ûdG  Qƒ`̀°`̀†`̀ë`̀dG
 ,á«ØJÉg äÉªdÉμe 10^209h ,™LGôe
 ôÑY  äÓeÉ©e  4807  RÉéfEG  ∂dòch

 á∏eÉ©e  111h  ,»fhôàμdE’G  ójôÑdG
 áaÉ°VEG  ,π`̀°`̀UGƒ`̀J  á°üæe  ∫Ó`̀N  ø`̀e
 á«aÉ°VEG  áªdÉμe  2339  Oó``̀Y  ≈``̀ dEG
 Iô«°ûe  ,øNÉ°ùdG  §îdG  ∫Ó`̀N  ø`̀e
 òæeh  ,äÉÑ∏£dG  ∂∏J  RÉéfEG  ¿CG  ≈`̀dEG
 äÉeóîdG  ºjó≤J  ≈∏Y  OÉªàY’G  Aó`̀H
 á«ë°üdG  ±hô¶dG  πX  »a  ó©H  øY
 ¢``SQÉ``e ∞`̀°`̀ü`̀à`̀æ`̀e ó``©``H á``̀æ``̀gGô``̀ dG
 .2020 πjôHCG ájÉ¡f ≈àMh »°VÉªdG
 á©ÑàªdG  á«dB’G  ìÉéf  ióe  øY  ôÑ©J
 ,É v«fhôàμdEG  äÉeóîdG  √òg ºjó≤J  »a
 »æjôëÑdG øWGƒªdG »Yh ÖfÉL ≈dEG
 »`̀fhô`̀à`̀μ`̀ dE’G π`̀ °`̀UGƒ`̀à`̀ dG á`̀«`̀ª`̀gCÉ`̀H

 .¿ÉeCGh ô°ùj πμH ¬à∏eÉ©e RÉéfE’
 á«ªæàdGh  πª©dG  IQGRh  âfÉch
 É¡JÉeóN  â`̀≤`̀∏`̀WCG  ó`̀ b  á`̀«`̀YÉ`̀ª`̀à`̀L’G
 »dÉª©dG  ø«dÉéªdG  »a  á«fhôàμdE’G
 øe  ójó©dG  å`̀H  º`̀Jh  ,»YÉªàL’Gh
 äÉÑ∏£d  á«fhôàμdE’G  äGQÉ`̀ª`̀à`̀°`̀S’G
 ìô`̀°`̀Th äÉ`̀eó`̀î`̀dG ≈`̀∏`̀Y ∫ƒ`̀°`̀ü`̀ë`̀dG
 É¡©bƒe  ≈∏Y  É¡æe  IOÉØà°S’G  á`̀«`̀dBG
 ƒg É`̀e  Ö°ùëH ∂`̀ dPh  ,»`̀fhô`̀à`̀μ`̀dE’G
 IQGRƒdG äÉHÉ°ùM ™«ªL »a í°Vƒe
 »YÉªàL’G  π°UGƒàdG  ™`̀bGƒ`̀e  ≈∏Y
 Éªc  ,mlsdbahrain  »ª°SôdG
 »ØXƒe  ™``e  π`̀ °`̀UGƒ`̀à`̀dG  ¿É``μ``eE’É``H
 á«YÉªàL’G  äÉ`̀eó`̀î`̀dGh  π«é°ùàdG
 á«fhôàμdE’G  ájójôÑdG  øjhÉæ©dG  ôÑY
 πª©dG  IQGRh  ™bƒe  »a  áKóëà°ùªdG
www.  á`̀«`̀YÉ`̀ª`̀à`̀L’G  á`̀«`̀ª`̀æ`̀à`̀dGh
 øe  ójõª∏dh  mlsd.gov.bh
 ∫É°üJ’G  ¿É`̀μ`̀eE’É`̀H  äGQÉ°ùØà°S’G
 ø`̀NÉ`̀°`̀ù`̀dG »`̀ fÉ`̀é`̀ª`̀ dG §``̀î``̀dG ≈`̀ ∏`̀ Y

.80008001

 á∏eÉ©e  ∞``̀dCG  15  ø`̀e  ô`̀ã`̀cCG  õéæJ  zπ`̀ª`̀©`̀dG{
á`̀«`̀YÉ`̀ª`̀à`̀L’G äGó`̀YÉ`̀ °`̀ù`̀ª`̀∏`̀ d á`̀ «`̀ fhô`̀ à`̀μ`̀ dEG

.»YÉæªdG ó°TGQ ôë°S |

 ¢ù«Fôd  »fÉãdG  ÖFÉædG  É`̀YO
 ≈`̀dEG  ó``̀jGR  »∏Y  ÜGƒ`̀æ`̀dG  ¢ù∏ée
 á«æeC’Gh á«ë°üdG á°†Ñ≤dG  IOÉjR
 ÖYÓàj  øe  πc  ≈∏Y  á«FÉ°†≤dGh
 á«FGò¨dG äÉéàæªdG äÉ«MÓ°U »a
 É¡©«H IOÉYEGh á«MÓ°üdG á«¡àæªdG
 á«MÓ°üH ÖYÓàdG hCG iôNCG Iôe
 äÉ«∏ªY  áÑ°ùf  IOÉ`̀ jRh  ,á``̀jhOC’G
 ¿hÉ`̀©`̀à`̀dÉ`̀H  á«ë°üdG  ¢û«àØàdG
 IQÉéàdGh  áYÉæ°üdG  IQGRh  ™`̀e
 ∂∏¡à°ùªdG  ájÉªMh  áMÉ«°ùdGh
 áæéd ∫ÓN øe á«∏NGódG IQGRhh
 §≤a  É```̀gQhO  ô°üà≤j  ácôà°ûe
 ¿RÉîªdG  ™bGƒe  ±É°ûμà°SG  ≈∏Y
 »`̀à`̀dGh  áæ∏©ªdG  ô`̀«`̀Zh  áæ∏©ªdG
 AGò¨H  ÖYÓàdG  É¡dÓN  ø`̀e  ºàj
 ™«Hh  ø«ª«≤ªdGh  ø`̀«`̀æ`̀WGƒ`̀ª`̀dG
 hCG  Ió`̀jó`̀L  äÉ«MÓ°üH  ó°SÉØdG

 ¬HÉ°T  É`̀eh  øjõîJ  Aƒ°S  Oƒ`̀Lh

 QÉéàdG  ø`̀e  ∫É`̀ª`̀gEGh  ÖYÓJ  ø`̀e

 ¿ƒ`̀ dhÉ`̀ë`̀ j ø``̀ jò``̀ dG ø`̀«`̀©`̀°`̀û`̀é`̀dG

 áë°üdG  ÜÉ°ùM  ≈∏Y  ∫ÉªdG  ™ªL

 §FÉëdG  ¢Vô©H  ø«HQÉ°V  áeÉ©dG

 »àdG  äÉ`̀WGô`̀à`̀°`̀T’Gh  ø`̀«`̀fGƒ`̀≤`̀dG
 ™jô°ùdG íHôdG ±ó¡H º¡∏ªY º¶æJ

.»Yô°ûdG ô«Zh
 ó``jGR »`̀∏`̀Y Ö`̀FÉ`̀æ`̀dG QÉ``̀°``̀TCGh
 áªμëªdG ºμM QGó°UEG  á«Ø∏N ≈dEG
 ≈∏Y  á«fÉãdG  iô¨°üdG  á«FÉæédG
 á«MÓ°U  »a  ÖYÓàdÉH  ø«ª¡àe
 ¿õîe  »`̀a  á«FGò¨dG  äÉéàæªdG
 Gò`̀g  ¿CG  ≈```̀dEG  ,á`̀∏`̀ª`̀¡`̀dG  á≤£æªH
 äOQh  äÉeƒ∏©ªH  AÉ`̀L  RÉ`̀é`̀fE’G
 á«dÉªàMG  »æ©j  É`̀e  ™bƒªdG  ø`̀Y
 É¡æY óLƒj ’ á«fÉK ™bGƒe OƒLh
 ÉcôëJ Ö∏£àJh IOQGh äÉeƒ∏©e
 á°üàîªdG  äÉ`̀¡`̀é`̀dG  ™«ªL  ø`̀e
 ºdÉ©dGh  OÓÑdG  ¬H  ôªj  Ée  »Øμ«a
 QÉ°ûàfÉH  ÇQÉW »ë°U ™°Vh øe
 z19 ó`̀«`̀aƒ`̀c{ É``fhQƒ``c ¢`̀Shô`̀«`̀a
 äÉ«Ø°ûà°ùªdG  ∫É`̀≤`̀KEG  øμªj  ’h

 äÉWƒ¨°†dG  øe  ójõªH  õcGôªdGh
.Ió°SÉØdG ájòZC’G ÖÑ°ùH

 ∑Éæg ¿ƒμj ¿CG IQhô°V ócCGh
 ÖbÉ©J »àdG  äÉ©jô°ûà∏d  á©LGôe
 øe  Ió°SÉØdG  á`̀ jò`̀ZC’G  ™«H  ≈∏Y
 äÉ¡édGh  ÜGƒædG  ¢ù∏ée  ∫ÓN
 ≈dEG  ∫ƒ°UƒdG  π`̀LCG  øe  á«æ©ªdG
 »c á`̀«`̀dÉ`̀ë`̀dG ø`̀e ó`̀°`̀TCG äÉ`̀Hƒ`̀≤`̀Y
 øe π`̀μ`̀d É`̀ k«`̀aÉ`̀°`̀VEG É```` kYOGQ ¿ƒ`̀μ`̀J
 áë°üH ÖYÓàdÉH ¬°ùØf ¬d ∫ qƒ°ùJ
 Ió«gR ∫GƒeCÉH É¡à°†jÉ≤eh ¢SÉædG
 ÖfÉLC’G  øe ø«ØdÉîªdG  π«MôJh
 ™æeh  áHƒ≤©dG  Ióe  AÉ°†≤fG  ó©H
 G kó«°ûe ,G kOóée OÓÑdG ≈dEG º¡JOƒY
 Ωób  øe  πμH  ¬ëjô°üJ  ájÉ¡f  »a
 á∏ª¡dG  ¿õ`̀î`̀e  á«°†b  »`̀a  G kó`̀¡`̀L
 ≈∏Y  óYÉ°S  Qƒμ°ûe  ó¡L  ƒ``gh

.º¡FGòZ »a ¢SÉædG ájÉªM

¿RÉîª∏d ≥«bO ¢û«àØJh áHƒ≤©dG ójó°ûJ ≈dEG êÉàëJ áªjôL ÉgôÑàYG

 ájòZC’G äÉ«MÓ°U »a ÖYÓàj øe πc ≈∏Y á°†Ñ≤dG IOÉjõH ÖdÉ£j ójGR »∏Y ÖFÉædG

.ójGR »∏Y |

 øªMôdGóÑY  ø`̀H  ΩÉ`̀°`̀û`̀g  ï«°ûdG  ó``̀cCG

 ¿CG  áª°UÉ©dG  á¶aÉëe  ßaÉëe  áØ«∏N  ∫BG

 ádÉª©dG  OGôaCG  ≈∏Y  á«FGòZ  äÉÑLh  ™jRƒJ

 ¢Shô«a  äÉ`̀«`̀YGó`̀à`̀H  Iô`̀KCÉ`̀à`̀ª`̀dG  Ió``̀aGƒ``̀dG

 πX  »a  Éª¡e  É k«fÉ°ùfEG  G kó©H  πãªj  ÉfhQƒc

 QÉ°ûàfG øe óë∏d ádhòÑªdG á«æWƒdG Oƒ¡édG

 ™jRƒàdG  á«∏ªY ¿CG  ≈∏Y GOó°ûe  ,¢Shô«ØdG

 äGAGôLE’G  ≥«Ñ£J äÉLQO ≈∏YCG  ≥ah ºàJ

 »`̀ah á`̀«`̀FÉ`̀bƒ`̀dG ô`̀«`̀HGó`̀à`̀dGh á``jRGô``à``M’G

 ¬LƒdG  äÉeÉªc  AGóJQÉH  ΩGõàd’G  É¡àeó≤e

 ÉªH  OGô```̀ aC’G  ø«H  á«aÉc  áaÉ°ùe  Oƒ``̀Lhh

 ∫ƒª©ªdG »YÉªàL’G óYÉÑàdG ô«jÉ©e ≥≤ëj

.É¡H

 OƒLh  Ió°ûH  áª°UÉ©dG  ßaÉëe  ≈Øfh

 äÉÑLƒdG  ™`̀jRƒ`̀J  á«∏ªY  ø«H  á`̀bÓ`̀Y  …CG

 á∏≤æàe äGóMh ΩGóîà°SG É¡dÓN ºàj »àdG

 ™bGƒe »`̀a ™`̀jRƒ`̀à`̀dG •É`̀≤`̀f  ø`̀e ó`̀jó`̀©`̀dGh

 ä’É`̀ë`̀dG  áÑ°ùf  ´É`̀ Ø`̀ JQG  ø`̀«`̀Hh  ,áØ∏àîe

.øjóaGƒdG øe áªFÉ≤dG

 äÉ©ªéJ …CG ∑Éæg â°ù«d ¬fCG í°VhCGh

 áaÉãμdG  ¿EG  PEG  ,äÉÑLƒdG  ™jRƒJ  á«∏ªY »a

 øμ°S  ≥WÉæe  »`̀a  π©ØdÉH  áªFÉb  ájOó©dG

 IQGRh π`̀ª`̀©`̀J  »``à``dGh  Ió``̀aGƒ``̀ dG  á`̀dÉ`̀ª`̀©`̀dG

 ™e  ¿hÉ`̀©`̀à`̀dÉ`̀H  É¡Ø«ØîJ  ≈`̀∏`̀Y  á`̀«`̀∏`̀NGó`̀dG

.á°üàîªdG äÉ¡édG

 á`̀«`̀ dBG  ¿EG  á`̀ª`̀°`̀UÉ`̀©`̀dG  ß`̀aÉ`̀ë`̀e  ∫É````bh

 É¡à©LGôeh  É¡à°SGQO  ºàj  »àdGh  ™jRƒàdG

 øe  ó``ë``dG  »``̀a  â`̀ª`̀gÉ`̀°`̀S  ,…QhO  π`̀μ`̀°`̀û`̀H

 »a  ºàJ  »`̀à`̀dGh  á«FGƒ°û©dG  äÉ``eÉ``MOR’G

 ádÉª©dG  øμ°S  ≥WÉæªH  äGôªªdGh  ¥ô£dG

.ájRGôàMG äGAGôLEG …CG ¿hóHh IóaGƒdG

 IQÉ`̀°`̀TE’É`̀H  áª°UÉ©dG  ßaÉëe  º`̀à`̀Nh

 äGAGô```̀LE’É```̀H  ΩGõ``̀ à``̀ d’G  õ`̀jõ`̀©`̀J  ¿CG  ≈```̀ dEG

 âHÉK  è¡æe  ÉfhQƒc  áëaÉμªd  ájRGôàM’G

 QÉ°ûàfG øe óë∏d ádhòÑªdG Oƒ¡édG áaÉc »a

.¢Shô«ØdG

Ió``̀ aGƒ``̀ dG á`̀ dÉ`̀ ª`̀ ©`̀ dG äÉ``̀ Ñ``̀ Lh ™``̀ jRƒ``̀ J á`̀«`̀∏`̀ª`̀Y :á`̀ ª`̀ °`̀ UÉ`̀ ©`̀ dG ß`̀ aÉ`̀ ë`̀ e
á``̀ jRGô``̀ à``̀ M’G äGAGô``````````LE’G ≥`̀ «`̀ Ñ`̀ £`̀ J äÉ``````LQO ≈```∏```YCG ≥````ah º``à``J

óYÉ≤àdGh ∫GóÑà°S’G ¢Vhôb •É``°ùbCG π«LCÉàH ÖdÉ£j »°ù«°ùdG Ö``FÉædG

.»°ù«°ùdG óªëe |

 ¢ù«FQ  ø«æ«YƒÑdG  »°ù«°ùdG  óªëe  ¢Sóæ¡ªdG  Oó`̀L
 »æWƒdG  ø```̀eC’Gh  ´É``aó``dGh  á`̀«`̀LQÉ`̀î`̀dG  ¿hDƒ`̀°`̀û`̀dG  áæéd
 •É°ùbCG  π«LCÉàH  áeƒμë∏d  ¬àÑdÉ£e  ÜGƒ`̀æ`̀ dG  ¢ù∏éªH
 iô`̀NC’G  ¢Vhô≤dÉH  Iƒ°SCG  óYÉ≤àdGh  ∫GóÑà°S’G  ¢Vhôb
 ,∑QÉÑªdG  ô¡°ûdG  Gòg  »a  ø«æWGƒªdG  πgÉc  øY  ∞«Øîà∏d
 ø«æWGƒªdG  ºYO  Ö∏£àJ  »àdG  áægGôdG  ±hô¶dG  πX  »ah

.á«°û«©ªdG º¡JÉ«M ô«°ù«àd
 »àdGh  á«eƒμëdG  ¢Vhô≤dG  √ò`̀g  π«LCÉJ  ¿CG  ó``̀cCGh
 ød óYÉ≤àdG áÄ«g »a ¬«∏Y øeDƒªdG äÉ≤ëà°ùe øe ±ô°üJ
 É°SÉ°SCG »g ¢Vhô≤dG √òg ¿ƒμd ,ÉJÉàH OÉ°üàb’G ≈∏Y ôKDƒJ
 øe  ∞Xƒª∏d  óYÉ≤àdG  äÉ≤ëà°ùeh  ¢TÉ©e  øe  ∫GóÑà°SG
 á«fGõ«ªdG »a äÉahô°üªdG ÜÉH ≈∏Y ôKDƒJ ød É¡fƒch ,á¡L

.iôNCG á¡L øe áeÉ©dG
 •É°ùbCG  π«LCÉàH  Iƒ°SCG  ¿ƒμ«°S  π«LCÉàdG  ¿CG  í°VhCGh

 ,¿Éμ°SE’Éc É¡∏«LCÉJ ºJ »àdG iôNC’G á«eƒμëdG ¢Vhô≤dG
 äÉ°ù°SDƒªdG  ¢†©H  »a  á«∏NGódGh  áæ°ùëdG  ¢Vhô≤dGh

.á«eƒμëdG äGQGRƒdGh
 AGQRƒ`̀ dG  ¢ù∏ée  äGQGô``b  »°ù«°ùdG  ÖFÉædG  øªKh
 »a  É¡©«ªL  âÑ°U  »àdG  AGQRƒ`̀ dG  ¢ù«FQ  ƒª°S  á°SÉFôH
 øjôëÑdG ≥jôa Oƒ¡Lh ,º¡JÉ«M ô«°ù«Jh ø«æWGƒªdG ºYO
 π«∏≤àdGh  á`̀eRC’G  √òg  AGƒàM’  ó¡©dG  »dh  ƒª°S  IOÉ«≤H
 øjôëÑdG  ßØëj  ¿CG  πLh  õY  ≈dƒªdG  É«YGO  ,ÉgQÉKBG  øe

.ióØªdG ∂∏ªdG ádÓéd ôgGõdG ó¡©dG πX »a É¡Ñ©°Th
 Ωó≤J  ¿CG  ¬d  ≥Ñ°S  »°ù«°ùdG  óªëe  ÖFÉædG  ¿CG  ôcòj
 ™«ªL  •É°ùbCG  π«LCÉàd  á∏é©à°ùe  áØ°üH  áÑZôH  ìGôàbÉH
 ¿Éμ°SE’Gh  óYÉ≤àdGh  ∫GóÑà°S’Éc  á«eƒμëdG  ¢Vhô≤dG
 AGQRƒdG ¢ù∏ée ≥aGhh ,ΩÉY πμ°ûH á«eƒμëdG ¢Vhô≤dGh

.á«fÉμ°SE’G ¢Vhô≤dGh ¿Éμ°SE’G •É°ùbCG π«LCÉJ ≈∏Y
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 ,ÉfhQƒc  ó©H  Ée  ºdÉ©d  ÉÑgCÉJ  á©LGôªd  áLÉëH  á«æWƒdG  ÉæJÉjƒdhCG{  
 »FGò¨dGh »Ñ£dG ÉææeCG ,¬«LƒJ IOÉYE’ áLÉëH ájô°ûÑdGh á«dÉªdG ÉfOQGƒe
 ,™jQÉ°ûeh  IójóL  èeGôH  ∫ÓN  øe  ôÑcCG  ï«°Sôàd  áLÉëH  …OÉ°üàb’Gh
 ¬©bƒàj  ºd  ójóL  πÑ≤à°ùªd  OGó©à°SG  ƒg  ..19  ó«aƒc  ó©H  Éªd  OGó©à°S’G

.z§≤a ô¡°TCG IóY πÑb óMCG
 záàjƒàdG{  √òg ¬∏ªëJ Ée  ΩÉeCG  ÉjóLh Gó«L ∞bƒàf  ¿CG  Öéj π©ØdÉH
 ô«ãμdG  á∏«∏b  Qƒ£°S »a  â°üîd »àdGh ,ΩƒàμªdG  ó°TGQ  øH  óªëe ï«°û∏d
 ¥QÉØdG πμ°ûj ±ƒ°S Ée Gògh ,ÉfhQƒc ó©H Ée á∏Môe ¬Ñ∏£àJ Éªe ô«ãμdGh

 .ôFÉ°ùNh Gô°†ëJh Éeó≤J iôNCGh ∫hO ø«H
 É¡àÑdÉ£eh IóaGƒdG ádÉª©dG √ÉéJ ó¡ØdG IÉ«M á«àjƒμdG á∏ãªªdG ¬JôcP Ée
 É¡fCÉch ,¿GóHC’G ¬d ô©°û≤J ,á«fÉ°ùfE’G ó°V A»°T ƒg AGôë°üdG »a º¡FÉ≤dEÉH
 ºg Gƒ°ù«d A’Dƒ¡a ..zº¶Y ºgƒeôJh ºëd ºghóNÉJ{ ô«¡°ûdG πãªdG ≥Ñ£J
 ÉæÑgP ô°ûH ºg ,ø«∏∏°ùàe ’h ø«dƒ°ùàe ’h IGõZ ºg ’h ,¢Shô«ØdÉH ÖÑ°S
 Ée  Éæg  ôcòàf  ¿CG  Éæ«∏Yh  ,ÉfOÓH  »a  πª©∏d  GƒJCÉj  ¿CG  º¡æe  ÉæÑ∏Wh  ,º¡«dEG
 Ö∏£f §ØædG πÑb Ée á∏Môe »a Éæc ÉæfCÉH -¬∏dG ¬ªMQ- »Ñ«°ü≤dG …RÉZ ¬dÉb
 ÖdÉ£J ¿CG áfÉæØdG √ò¡H QóLC’G ¿Éch ,»Hô©dG ºdÉ©dG AÉëfCG ≈à°T »a ÉæbRQ
 QÉéJ’G á«∏ª©d …ó°üàdGh ,º¡ë°üfh ,º¡à«YƒJh ,ºFÓªdG øμ°ùdG ô«aƒàH

.¿ƒfÉ≤dG QÉWEG »a º¡FÉ≤HEG ¿Éª°†d ∑ôëàdGh ,º¡H
 ød  ÉfhQƒc  ¿CG  á«μjôeC’G  ÉJƒ°ù«æ«e  á©eÉéH  AÉª∏©dG  øe  ≥jôa  ócCG  
 »dGƒM »dEG  ¬H  áHÉ°UE’G  π°üà°Sh ,ø«eÉY »dGƒM ≈≤Ñ«°Sh ,ÉÑjôb »¡àæj
 Gô£N  Oƒ«≤dG  ™`̀aQ  »a  ™jô°ùàdG  ≈≤Ñj  ºK  ø`̀eh  ,ºdÉ©dG  ¿Éμ°S  øe  %60

.ìGhQC’G øe ÉjÉë°V ¬Ø∏î«°S
 »àdG  á«ª∏©dG  äGOÉ¡àL’G  √òg  ábOh  áë°U  ióe  øY  ô¶ædG  ±ô°üH
 ΩóY  IQhô`̀°`̀V  ƒg  ócDƒªdG  A»°ûdG  ¿EÉ`̀a  ,»eƒj  ¬Ñ°T  πμ°ûH  É¡æY  ™ª°ùf
 ¿CÉH  ±GôàY’Gh  ,É¡H  ΩGõàd’Gh  ádhódG  É¡©°†J  »àdG  Oƒ«≤dÉH  áfÉ¡à°S’G

 .ô«°ü≤dG ióªdG ≈∏Y ájÉ¨∏d Ö©°U ôeCG ƒg É¡à©«ÑW ≈dEG IÉ«ëdG IOƒY
 ¿CGh  ,êÓ`̀Y  ¬d  ¢ù«d  É`̀fhQƒ`̀c  ¿CÉ`̀H  »fGOƒ°ùdG  áë°üdG  ô`̀jRh  ìô°U
 ∫hOÉæÑdG  AGhO  ƒg  ¢ùØæJ  ≥«°†H  ô©°T  GPEG  øWGƒª∏d  ¬ªjó≤J  øμªj  Ée  πc
 ¿ƒμ«°ùa  ¬àdÉM  äQƒ`̀gó`̀J  GPEG  É`̀eCG  ,ø«é°ùcC’G  äÉî°†eh  π«dÉëªdGh

.äƒªdG √ô«°üe
 ,ø«Ñé©eh  ø«gQÉc  ø«H  Ée  Éjó«e  π«°Tƒ°ùdG  π©°TCG  íjô°üàdG  Gòg
 ¿CG  É`̀ehO  ø«ª£∏ëàªdG  A’Dƒ¡d  IÉYóe  ∫Gƒ`̀MC’G  øe  ∫ÉM  …CG  âëJ  ¬æμdh
 ,áeRC’G  √òg  á¡LGƒe  »a  IQÉÑédG  Éæàμ∏ªe  Oƒ¡éd  IAÉ°SE’G  øY  GƒØbƒàj

.É¡«∏Y ≥dÉîdG óªMh º©f øe ¬H ¿ƒ©àªàj Ée ∑GQOEGh
 øjôëÑdG »a »¡àæà°S ÉfhQƒc áeRCG ¿EG ∫ƒ≤J ájQƒaÉ¨æ°S á°SGQO ∑Éæg

.ΩOÉ≤dG ƒ«fƒj 3
 äÉ°SGQódG  ó©Jh  øjôëÑdÉH  IQƒaÉØæ°S  π¨°ûæJ  GPÉªd  :ƒg  ∫GDƒ°ùdGh
 á°ü°üîàe á«æWh äÉ°SGQO øY ¬«a ™ª°ùf ºd …òdG âbƒdG »a ,É¡H á°UÉîdG
 É¡H  ≥∏©àj  Ée  πμd  »ª∏Y  π«∏ëàH  Ωƒ≤Jh  ,á`̀eRC’G  √òg  ≈∏Y  Aƒ°†dG  »≤∏J
 ÉªfEGh  ,§≤a  Ö©°ûdG  áfCÉªW  ±ó¡H  ¢ù«d  ,á«aÉØ°ûdGh  á«bGó°üªdG  ≈¡àæªH
 ¬∏gDƒJ  »àdGh  É¡H  º∏Y  ≈∏Y  ¿ƒμj  ¿CG  Öéj  »àdG  ≥FÉ≤ëdG  ≈∏Y  ±ƒbƒ∏d
 á∏MôªdG  √òg  »a  ¬bƒ≤M  πÑb  ¬JÉÑLGh  ¬d  OóëJh  äÉÑK  πμH  á¡LGƒª∏d

 ?áLôëdG

halakamal99@hotmail.comøjódG ∫Éªc ádÉg

äÉ«fhQƒc ..áªgÓédG
…õcôªdG ≈dEG áHÉbôdG øe

ó«ªëŸG ó«ª malmahmeed7@gmail.com

:ô£°ùdG ∫hCG 
 á∏ªY ïjQÉJ ¬«a ¢Vô©j ,Oƒ≤ædG ∞ëàe óLƒj …õcôªdG øjôëÑdG ±ô°üe »a
 ’ƒ°Uhh  ,ΩÓ`̀°`̀SE’G  á∏MôªH  GQhô`̀e  ,OÓ«ªdG  πÑb  Ée  á∏Môe  øe  øjôëÑdG  áμ∏ªe
 ,á«fó©ªdG  äÓª©dGh  ,±ô°üªdG  øY  IQOÉ°üdG  äÓª©dGh  ,ô°UÉ©ªdG  âbƒdG  ≈`̀dEG
 ,¢ù«ªîdG ≈dEG óMC’G øe ,™«ªé∏d áMƒàØeh á«fÉée IQÉjõdGh ..á«ª°SôdG ≥FÉKƒdGh
 Gò¡H  º∏©j  ÉëFÉ°S  hCG  ÉæWGƒe  ºc  iôJ  ..Gô¡X  á«fÉãdG  ≈àM  ÉMÉÑ°U  áæeÉãdG  øe

 ?..√ó«YGƒeh ¬JÉ«æà≤eh ∞ëàªdG

:…õcôªdG ≈dEG áHÉbôdG øe ..áªgÓédG 
 äÉ°ù°SDƒe á°SÉFQ ΩÉ¡e ≈dƒàj ¿CG ÉªFGO áªgÓédG ø°ùM PÉà°SC’G Qób ¿Éc ÉªHQ
 øe  ø«àeh  ≥jôY  ïjQÉJ  ≈`̀ dEG  óæà°ùJh  ,áKóëà°ùe  ø«fGƒ≤H  πª©J  ,á`̀dhó`̀dG  »a
 »a  ¿ƒμJh  ,áª«μëdG  IOÉ«≤dG  øe  ºYódÉH  ≈¶ëJ  Éªc  ,á≤ãdGh  äÉbÓ©dGh  πª©dG
 äÉ«£©ªdÉH  ôNõj  πÑ≤à°ùªd  áeOÉb  äÉjóëJ  É¡eÉeCGh  ,á«dÉ≤àfG  hCG  IójóL  á∏Môe

.ä’ƒëàdGh
 ∫hCG  ¿Éc  á`̀jQGOE’Gh  á«dÉªdG  áHÉbôdG  ¿GƒjO  ≈dEG  áªgÓédG  ø°ùM  AÉL  Éªæ«M
 ,áª«μëdG IOÉ«≤dG á≤Kh ºYO ∫Éfh ,áHÉbô∏d ójóL ¿ƒfÉb ≥ah πªYh ,¿Gƒjó∏d ¢ù«FQ
 zÜÉàYh πYR{ ≈àMh äÉjóëJ ¢VÉNh ,á«dÉeh ájQGOEG á«HÉbQ πªY áeƒ¶æe ¢ù°SCGh
 É¡fƒ°SCGôàj »àdG äÉ°ù°SDƒªdG »a áHÉbôdG ∫ÉªYCG ô°ûf »a ¿hôj GƒfÉc ,ø«dhDƒ°ùe ™e
 ¿Éc Éªæ«M ,ádÉëdG ∂∏J âØYÉ°†Jh äOGORGh ,záeƒ°üîdGh IGOÉ©ªdG{ ádÉM øe ÉYƒf
 ≈∏Y áªgÓédG QGô°UEG øμdh ,áªgÓédG ø°ùM ôjQÉ≤J ™e πYÉØàj »HÉ«ædG ¢ù∏éªdG
 OÉcCGh ,¬JÉÑLGhh ¬eÉ¡e π°UGƒj ¬∏©L ,¬d áª«μëdG IOÉ«≤dG ºYOh ,¬ÑLGh …ODƒj ¬fCG
 ¬°SDhôJ ó©H áØYÉ°†e ÉaÉ©°VCG ¢übÉæJ ób áªgÓédG óæY äÉbGó°üdG ºéM ¿CG ΩõLCG

.¬æe ¬LhôN ó©H ,äÉbÓ©dG ¢†©H äOÉY ÉªHôdh ,áHÉbôdG ¿GƒjO
 ±ô°üe IQGOEG  ¢ù∏ée π«μ°ûJ  IOÉYEÉH  »μ∏ªdG  Ωƒ°SôªdG  Qhó°U ™eh Ωƒ«dGh
 ≈∏Y  ±ô°üªdG  ¿ƒμj  ,áªgÓédG  áØ«∏N  ø°ùM  ó«°ùdG  á°SÉFôH  …õcôªdG  øjôëÑdG
 ±ô°üª∏d ójóL ¿ƒfÉbh ™jô°ûJ πX »a á°UÉN ,πª©dG øe IójóL á∏Môe øe óYƒe
 á«dÉe  äÉjóëJ  π`̀X  »`̀a  ,¬JÉ«dhDƒ°ùeh  ¬eÉ¡eh  ¬JÉ«MÓ°U  ™«°SƒJ  ø`̀e  √Éæμe
 áëFÉL  ∫hõf  É¡àÑMÉ°U  ,ÉjOÉ°üàbG  Iô≤à°ùe  ô«Z  ´É°VhC’  ,á«FÉæãà°SG  äÉÑ∏≤Jh

.äÉjóëàdG øe Égô«Zh ,§ØædG π«eôH QÉ©°SCG ™LGôJh ,ÉfhQƒc
 ,á≤jôYh  áæ«àe  ,áî°SGQ  IóYÉb  OƒLh  πX  »a  ,ô«îdÉH  ô°ûÑªdG  ôeC’G  ¿CG  ’EG
 ájDhQh áªμM πμH É¡°ù°SCG  »àdGh ,øjôëÑdG  áμ∏ªe »a »aô°üªdG  πª©dG  áeƒ¶æªd
 AGQRƒdG  ¢ù«FQ  áØ«∏N  ∫BG  ¿Éª∏°S  øH  áØ«∏N  ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  áÑbÉK
 ¿EÉa  ,É`̀«`̀dhOh  É«ª«∏bEG  ájOÉ°üàb’Gh  á«dÉªdG  áfÉμªdG  øjôëÑ∏d  â∏©Lh  ,ôbƒªdG
 »a  ºFGódG  ¬MƒªWh  Iôªà°ùªdG  ¬àÑZQh  ,áªgÓédG  ø°ùM  ó«°ùdG  IôÑNh  IAÉØc
 ¬«LƒJh  ,ádhó∏d  ΩÉ©dG  ∫ÉªdG  QÉªãà°SG  ø°ùMh  áHÉbôdG  ™e  ,´Gó``̀HE’Gh  ôjƒ£àdG
 ó«cCÉàdÉH  º¡°ù«°S  ,øWGƒªdGh  øWƒdG  áë∏°üe  ¬«a  Éªd  ±QÉ°üªdGh  äÉ°ù°SDƒªdG
 ô«ÑN  ßaÉëe  OƒLh  ÖfÉéH  ,…õcôªdG  ±ô°üª∏d  IójóL  πªY  á«é¡æe  ≥∏N  »a
 ô««¨àdGh  ôjƒ£à∏d  ºYGOh  ø«©e  ô«N  ¿ƒμ«°S  ,êGô©ªdG  óªëe  ó«°TQ  ó«°ùdG  πãe

.á∏Ñ≤ªdG á«dÉªdG äÉjóëàdGh äGóéà°ùª∏d πãeC’G OGó©à°S’Gh ,»HÉéjE’G
 ,IójóY  äÉ°ù°SDƒe  »a  É¡∏Ñbh  ,…õcôªdG  ≈`̀dEG  áHÉbôdG  øe  áªgÓédG  á∏MQ
 IójóL áÑ≤M Ωƒ«dG …õcôªdG øjôëÑdG ±ô°üªd πμ°ûà°S ,ìÉéædGh õ«ªàdG É¡ÑMÉ°U

 .á«FÉæãà°SG áeOÉb äÉjóëàd

:ô£°ùdG ôNBG 
 á«JGòdG  Iô«°ùdG  øe  ƒ∏îj  …õcôªdG  øjôëÑdG  ±ô°üªd  »fhôàμdE’G  ™bƒªdG
 ¢ù«FQ  º¡«a  øªH  ,±ô°üªdG  IQGOEG  ¢ù∏ée  AÉ°†YCG  º¶©ªd  á«°üî°ûdG  Qƒ°üdGh
 äÉfÉ«ÑdGh äÉeƒ∏©ªdG øe ójó©dG åjóëJ ≈dEG ∂dòc áLÉëHh ,ójóédG IQGOE’G ¢ù∏ée
 É«eÓYEG É«LƒdƒæμJ GôeCG Gòg ¿Éc ÉªHQ ..ôªãà°ùªdGh øWGƒªdG πYÉØàH §ÑJôJ »àdG

.¬«a ô¶ædG ±ô°üªdÉH IójóédG IQGOEÓd »¨Ñæj ,É vª¡e

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

 ,É`̀fhQƒ`̀c ¢`̀Shô`̀«`̀a Oó`̀ª`̀J ™`̀e
 äGAGô````̀LEG ø``e ¬`̀«`̀∏`̀Y Ö`̀Jô`̀J É``̀eh
 äGƒ```̀YOh ,á``«``FÉ``bhh á``jRGô``à``MG
 â¡éJG  ,»YÉªàL’G  óYÉÑàdG  ≈`̀dEG
 ≈dEG  äÓëªdGh  äÉYÉ£≤dG  Ö∏ZCG
 äÉ≤«Ñ£àdG  ôÑY  É k«fhôàμdEG  ™«ÑdG
 ôaƒJ  øe  ºZôdG  ≈∏Yh  ,áØ∏àîªdG
 ºd  É`̀¡`̀fCG  ’EG  ,É k≤HÉ°S  áeóîdG  √ò`̀g
 ™«ªL óæY É k©FÉ°T É¡eGóîà°SG øμj
 ,äÉYÉ£≤dGh  ájQÉéàdG  äÓëªdG
 π«©ØJ  ≈`̀ dEG  Ωƒ«dG  äô£°VG  »àdG
 ô««¨J ≈dEG iOCG Ée É v«fhôàμdEG ™«ÑdG

.OôØ∏d »cÓ¡à°S’G §ªædG
 ø«°üàîªdG  ø`̀e  Oó``̀Y  ó```̀cCGh
 ¢Shô«a  ¿CG  zÉæH{`d  ø«jOÉ°üàb’Gh
 G kô«KCÉJ  çóMCG  z19ó«aƒc{  ÉfhQƒc
 »a »æjôëÑdG ™ªàéªdG ≈∏Y G kô«Ñc
 ƒëf ¬LƒàdÉH ¥ƒ°ùàdG §ªfh πμ°T
 á«fhôàμdE’G ™«ÑdG òaGƒfh äÉ°üæe
 IQGRh  ¬`̀«`̀∏`̀Y  â`̀©`̀é`̀°`̀T  É``̀e  ƒ```̀gh
 ,áMÉ«°ùdGh  IQÉéàdGh  áYÉæ°üdG
 ájQÉéàdG ácôëdG §«°ûæJ πLCG øe
 âëÑ°UCGh  äÉjƒà°ùªdG  π`̀c  ≈∏Y
 øe  Ió`̀MGh  á«fhôàμdE’G  IQÉéàdG
.ÉfhQƒc øeR »a ájóéªdG ∫ƒ∏ëdG

 ∫É``̀b ,¥É``̀«``̀ °``̀ù``̀ dG Gò````̀g »````̀ah
 ô«ÑîdG  »`̀LÉ`̀M  º`̀°`̀SÉ`̀L  Qƒ`̀à`̀có`̀dG
 á«©ªL  ¢`̀ù`̀«`̀FQh  »`̀Lƒ`̀dƒ`̀æ`̀μ`̀à`̀dG
 áμ∏ªe  tó©J{  :»YÉæ£°U’G  AÉcòdG
 »a  áªà¡ªdG  ∫hó``dG  øe  øjôëÑdG
 ïjQÉJ äGP »¡a É«LƒdƒæμàdG ∫Éée
 áÑ°SƒëdGh  á«àëàdG  á«æÑdG  »`̀a
 á«dÉªdG  É«LƒdƒæμàdGh  á«HÉë°ùdG
 ájó≤ædG ô«Z äÓjƒëàdGh ∂àæØdGh
 .á«còdG  äÉYGóHE’G  ≈dEG  áaÉ°VE’ÉH
 äÉ«æ≤àdG  çóMCÉH  IOhõe  É¡fCG  Éªc
 Gò`̀g »``̀a π`̀ª`̀©`̀∏`̀d É`̀¡`̀dƒ`̀î`̀J »``̀à``̀dG
 á«æ≤àdG  á∏≤ædG  √òg  ∂dòd  .∫ÉéªdG
 áμ∏ªe  ≈`̀∏`̀Y  á`̀Hƒ`̀©`̀°`̀U  π`̀μ`̀°`̀û`̀J  ’
 á«MÉf  ø``e  ¢`̀ü`̀NC’É`̀H  ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG

.zá«fhôàμdE’G IQÉéàdG
 ≈`̀ dEG »`̀LÉ`̀M Qƒ`̀à`̀có`̀dG â`̀Ø`̀dh
 É¡°û«©f »àdG ±hô¶dG πX »a ¬fCG
 ,ºdÉ©dGh øjôëÑdG áμ∏ªe »a É k«dÉM

 OGô``aC’G  ≈∏Y  Ö©°üdG  øe  íÑ°UCG
 á≤jô£H  á«eƒ«dG  º¡JÉ«M  á°SQÉªe
 ,≥HÉ°ùdG  »`̀a  â`̀fÉ`̀c  Éªc  á«©«ÑW
 »æ≤àdG  »YƒdG  Oƒ`̀Lh  π©d  øμdh
 á«∏ª©dG √òg π s¡°S äÉ©ªàéªdG iód
 ∫ÉÑbE’G  iô`̀f  øëæa  ,ô«Ñc  πμ°ûH
 ájQÉéàdG  ™`̀bGƒ`̀ª`̀dG  ≈∏Y  ô«ÑμdG
 ájQÉéàdG  äÓëªdGh  á«fhôàμdE’G
 äÉ`̀eó`̀N ô``̀aƒ``̀J â`̀ë`̀Ñ`̀ °`̀UCG »``̀à``̀dG
 OGô```̀aC’G  ≈`̀∏`̀Y  π¡°ùJ  á`̀«`̀fhô`̀à`̀μ`̀dEG
 ™`̀bGƒ`̀ª`̀dG ô`̀Ñ`̀Y ¥ƒ`̀°`̀ù`̀à`̀dG á`̀dƒ`̀¡`̀°`̀S
 áeóN  ≈dEG  áaÉ°VE’ÉH  á«fhôàμdE’G
 √ò`̀g º``̀gCG ø`̀e π`̀©`̀dh ,π`̀«`̀°`̀Uƒ`̀à`̀dG
 zÜô«g  …BG{h  z¿hRÉ``̀eCG{  ™bGƒªdG

.iôNC’G ™bGƒªdG øe Égô«Zh
 äÉ``̀eó``̀î``̀ dG  ¿CG  í`````̀°`````̀VhCGh
 ≈∏Y  ô`̀°`̀ü`̀à`̀≤`̀j  ’  á``̀«``̀fhô``̀à``̀μ``̀dE’G
 É`̀ª`̀fEGh  §≤a  á`̀jQÉ`̀é`̀à`̀dG  äÓ`̀ë`̀ª`̀dG
 á``«``eƒ``μ``ë``dG äÉ```̀ eó```̀î```̀ dG ≈``̀ ∏``̀ Y
 øe É``̀gô``̀«``̀Zh äÉ`̀«`̀Ø`̀°`̀û`̀à`̀°`̀ù`̀ª`̀dGh
 äÓ«¡°ùJ  Ωó`̀≤`̀J  »`̀à`̀dG  äÉ`̀eó`̀î`̀dG
 ≈`̀∏`̀Y ®É```̀Ø```̀ë```̀dG ™````̀e OGô``````aCÓ``````d
 âàÑKCG  ó`̀bh  ,á«FÉbƒdG  äÉª«∏©àdG
 á«ªdÉ©dG  äÉ`̀«`̀FÉ`̀ °`̀ü`̀ME’G  ¢`̀†`̀©`̀H
 â©ØJQG  ∫É`̀Ø`̀WC’G  äÉeõ∏à°ùe  ¿CG
 ä’ƒ```̀cCÉ```̀ª```̀dGh  %273  ∫ó``̀©``̀ª``̀H
 ÜÉ`̀©`̀dC’Gh ∫É`̀Ø`̀WC’G ÜÉ`̀©`̀dCGh %26

.%93 á«fhôàμdE’G
 ô`̀«`̀Ñ`̀î`̀ dG ó``````̀cCG ¬``̀à``̀¡``̀L ø````e
 ô``̀Ñ``̀cCG Qƒ```à```có```dG …OÉ``̀ °``̀ü``̀ à``̀ b’G
 á«fhôàμdE’G IQÉéàdG ¿CG ,…ôØ©L

 É`̀ fhQƒ`̀c ¢`̀Shô`̀«`̀a QÉ`̀°`̀û`̀à`̀fG ™``̀e
 πÑ≤à°ùªdG á∏éY ´ sô°S z19 ó«aƒc{
 ó©H  ø`̀Y  πeÉ©àdG  ƒëf  ¬LƒàdÉH
 »¡a  ,á«fhôàμdE’G  äGhOC’G  ôÑY
 Ió`̀«`̀ª`̀Mh G kó````̀L Ió``̀«``̀L Iô``̀gÉ``̀X
 å«M  OÉ`̀°`̀ü`̀à`̀b’G  ≈```̀dEG  áÑ°ùædÉH
 ,ôãcCG  êÉàfEGh  ,ôãcCG  AGô°T  óLƒj

.ôãcCG ∑Ó¡à°SGh
 πÑ≤à°ùe{  ¿EG  :…ôØ©L  ∫Ébh
 í`̀°`̀VGh á`̀«`̀fhô`̀à`̀μ`̀ dE’G IQÉ`̀é`̀à`̀ dG
 »a  øëfh  ,äÉ``̀eRC’G  »a  ÉgGôfh
 äÉμÑ°T  Éæjód  øjôëÑdG  áμ∏ªe
 òæe  ádÉ©ah  IQƒ£àe  á«fhôàμdEG
 »æjôëÑdG  Ö©°ûdG  ¿CG  Éªc  ,ø`̀eR
 ∫É`̀é`̀ª`̀ dG »```̀a Qƒ``̀£``̀à``̀dG π`̀ Ñ`̀≤`̀ à`̀j

.z¬©e ¢ûjÉ©àjh »LƒdƒæμàdG
 IôàØdG  ∫Ó`̀N  ÉæfCG{  ±É`̀°`̀VCGh
 ∫Éée  »a  IójóL  ÉKGóMCG  Öbôàf
 IOÉ`̀jR  …CG  ,»°VGôàa’G  Qƒ£àdG
 ÜQÉ≤j  Ée  äÉcô°ûdG  ≈∏Y  Ö∏£dG
 âëéf  É`̀ª`̀c  ,%85  ≈````̀dEG  %35
 äÉLÉ«àM’G á«Ñ∏J ≈∏Y äÉcô°ûdG
 Ö∏£dG  ™`̀Ø`̀JQG  å`̀«`̀M  á«ª«∏©àdG
 ºYÉ£ªdG  É`̀eCG  ,%85  »dGƒM  ≈`̀ dEG
 â©ØJQG  ó≤a  π«°UƒàdG  äÉcô°Th

.z%35
 ¢`̀ù`̀«`̀Fô`̀dG ó````̀ cCG ¬``Ñ``fÉ``L ø``̀ e
 Ωƒ`̀μ`̀dÉ`̀°`̀ü`̀JG á`̀cô`̀°`̀û`̀d …ò`̀«`̀Ø`̀æ`̀à`̀dG
 ¿É`̀ æ`̀ °`̀ S  ∫BG  ¬``̀ ∏``̀ dGó``̀ Ñ``̀Y  ó````̀°````̀TGQ
 ø«μ∏¡à°ùªdG  ø``̀e  ô`̀«`̀ã`̀μ`̀dG  ¿CG{
 äÉ°üæªdG  ¿ƒeóîà°ùj  GƒëÑ°UCG

 πãeC’G  QÉ«îdG  É¡fC’  á«fhôàμdE’G
 CGóÑªH  ÉeGõàdG  ±hô¶dG  √òg  »a
 ¬H Ωƒ`̀≤`̀J É`̀ e π`̀X »`̀ a ,á`̀eÓ`̀°`̀ù`̀dG
 øe óë∏d IQÉÑL Oƒ¡L øe ádhódG
 ∫É`̀bh  ,záëFÉédG  √ò`̀g  äÉ«YGóJ
 πãªàj  á«æ≤àdG  äÉcô°ûdG  QhO  ¿EG
 ΩGóîà°SÓd  äÉ«æ≤àdG  ô«î°ùJ  »a
 ,∂`̀∏`̀¡`̀à`̀°`̀ù`̀ª`̀dG π``Ñ``b ø``̀ e π```̀ã```̀eC’G
 á«fhôàμdE’G  IQÉéàdG  ¿CG  ±É°VCGh
 ôªà°ùj  ±ƒ`̀°`̀S  É`̀©`̀bGh  âëÑ°UCG
 áëFÉédG  √ò`̀g  AÉ¡àfG  ó©H  ≈àM
.∂∏¡à°ùªdGh ôLÉà∏d ájóée É¡fƒc

 ô`̀°`̀û`̀f ,iô`````````̀NCG á``̀ ¡``̀L ø````̀e
 äÉ``̀°``̀SGQó``̀∏``̀d ø``̀jô``̀ë``̀Ñ``̀dG õ``̀ cô``̀e
 ábÉ£dGh  á«dhódGh  á«é«JGôà°S’G
 ΩGóîà°SG ∫ƒM Gôjô≤J ,zäÉ°SGQO{
 ¢Shô«a ±hôX »a É«LƒdƒæμàdG
 ¿CG  ø`̀«`̀H  ,z19  ó`̀«`̀aƒ`̀c{  É``fhQƒ``c
 á`̀«`̀fhô`̀à`̀μ`̀ dE’G IQÉ``̀é``̀à``̀dG ¥ƒ``̀°``̀S
 å«M  ,É°TÉ©àfG  äó¡°T  á«ªdÉ©dG
 á«ë°üdG  äGAGô```````̀LE’G  â`̀ °`̀†`̀aCG
 ∫hó`̀dG  øe  ójó©dG  É¡JòîJG  »àdG
 ≈``dEG  É``̀fhQƒ``̀c  »°ûØJ  á`̀¡`̀LGƒ`̀ª`̀d
 AGô°ûdG  ≈`̀dEG  ø«μ∏¡à°ùªdG  ∫ƒëJ
 IOÉ`̀jR  »dÉàdÉHh  ,â`̀fô`̀à`̀fE’G  ôÑY
 ájQÉéàdG äÉ°üæªdG »a äÉ©«ÑªdG
 ≈∏Y Ö`̀∏`̀£`̀dG IOÉ```̀jRh ,á`̀«`̀ª`̀dÉ`̀©`̀dG
 âfôàfE’Éc ,á«fhôàμdE’G äÉeóîdG
 ΩÓaCÓd  »¡«aôàdG  åÑdGh  »dõæªdG
 iƒ`̀à`̀°`̀ù`̀e ≈`̀∏`̀Y äÓ`̀°`̀ù`̀∏`̀°`̀ù`̀ª`̀dGh

.ºdÉ©dG

á«fhôàμdE’G IQÉéàdG ≈∏Y ∫ÉÑbE’G ™aôj zÉfhQƒc{

 á``̀«``̀fhô``̀à``̀μ``̀dEG äÉ``̀μ``̀Ñ``̀°``̀T ∂`̀ ∏`̀ à`̀ ª`̀ J ø``̀jô``̀ë``̀ Ñ``̀ dG
äÉ``«``æ``≤``à``dG çó`````MCÉ`````H IOhõ````````̀ e IQƒ```̀£```̀à```̀e

.¿Éæ°S ∫BG ó°TGQ |.…ôØ©L ôÑcCG  | .»LÉM º°SÉL .O |

zájQÉéàdG{ õ««ªàdG áªμëªd º¡e ºμM »a

iƒYódG IQGOEG Öàμe ΩÉeCG ÉgGƒYO π«dO Ωó≤J ºd ø«eCÉJ ácô°T ±ÉæÄà°SG ¢†aQ
iƒYódG IQGOEG AÉ``¡àfG ó``©H IójóL ádOCG º``jó≤J Rƒ``éj ’ :ó``cDƒJ á``ªμëªdG

 õ`̀«`̀«`̀ª`̀à`̀dG á``ª``μ``ë``e â``̀°``̀†``̀aQ
 ø«eCÉJ  ácô°T  ±ÉæÄà°SG  ájQÉéàdG
 ™aO  º©£e  ΩGõdEÉH  ºμM  ¢†aQ  ≈∏Y
 áª«b  QÉ`̀æ`̀jO  ±’BG  9  ø`̀e  Üô`̀≤`̀j  É`̀e
 ≈æÑeh  IQÉ`̀«`̀°`̀ù`̀H  É`̀¡`̀≤`̀ë`̀dCG  QGô``̀°``̀VCG
 ø«eCÉàdG  ácô°T  ió`̀d  Éª¡«∏Y  øeDƒe
 Ö`̀MÉ`̀°`̀ü`̀d ≠`̀∏`̀Ñ`̀ª`̀dG ™```̀aO â`̀∏`̀ª`̀ë`̀Jh
 âÑdÉW  PEG  ,≈æÑªdG  ∂dÉeh  IQÉ«°ùdG
 ¬fƒc  ≠∏ÑªdG  OGó°S  º©£ªdG  πªëàH
 ºd  É¡fCG  ’EG  çOÉ`̀ë`̀dG  øY  ∫hDƒ°ùªdG
 ≠∏ÑªdG  ∂`̀dP  É¡∏ªëJ  âÑãj  Ée  Ωó≤J
 IQGOEG Öàμe ΩÉeCG iƒYódG ô¶f ∫ÓN
 ΩÉeCG  äÉÑKE’G  ∂dP  âeóbh  iƒYódG

.±ÉæÄà°S’G áªμëe
 ¬``fEG  õ`̀«`̀«`̀ª`̀à`̀dG  áªμëe  â``dÉ``bh
 iƒYódG  »`̀a  º°üN  π`̀c  ≈∏Y  Öéj
 á≤∏©àªdG  Qƒ`````̀eC’G  ™`̀«`̀ª`̀L  º`̀jó`̀≤`̀ J
 äGô`̀cò`̀e ø`̀e É`̀¡`̀JÉ`̀Ñ`̀KEGh iƒ`̀Yó`̀dÉ`̀H
 ∫É`̀LB’G  ∫ÓN  äÉÑ∏Wh  äGóæà°ùeh
 ’ ¬`̀fCGh ,iƒ`̀Yó`̀dG  IQGOEÉ``̀H  IOóëªdG
 Ωó≤àj  ¿CG  Ωƒ°üîdG  øe  …C’  Rƒéj
 ó©H á`̀°`̀ü`̀à`̀î`̀ª`̀dG  á`̀ª`̀μ`̀ë`̀ª`̀dG  ΩÉ`````eCG
 ºjó≤J  iƒ`̀Yó`̀dG  IQGOEG  øe  AÉ¡àf’G
 áæ«©e ±hôX »a ’EG IójóL ádOCG …CG

.¿ƒfÉ≤dG ÉgOóM
 â©aQ  ø«eCÉàdG  ácô°T  â`̀fÉ`̀ch
 iƒY qódG  pIQGOEG  pÖàμe  ≈`̀dEG  ÉgGƒYO
 nºμëdG  oÖ∏£J  á qjQÉéàdGh  áq«fóªdG
 ≠∏Ñe  É¡d  ™aój  ¿CG  º©£ªdG  ΩGõ`̀dEÉ`̀H
 ,%9  ™bGƒH  ¬JóFÉah  G kQÉæjO  8430
 á q°UÉîdG  ná`̀æ`̀Nó`̀ª`̀dG  ¿CG  óæ°S  ≈`̀∏`̀Y
 ∫É©à°TG  áé«àf  âbôàMG  pº©£ªdÉH
 ó`̀à`̀eGh É`̀¡`̀«`̀a pá`̀ª`̀cGô`̀à`̀ª`̀dG p¿ƒ``̀gó``̀dG

 â`̀ pbô`̀à`̀MG pIQÉ``̀«``̀°``̀S ≈````dEG o≥``̀jô``̀ë``̀dG
 ≈æÑªdG  ≈```̀dEG  qó``à``eG  É`̀ª`̀c  ,π`̀eÉ`̀μ`̀dÉ`̀H
 Éª¡«∏Y  øeDƒªdG  oº©£ªdG  ¬H  pøFÉμdG
 » nμdÉe â°V qƒYh p≥jôëdG ó°V É¡jód
 8430  ≠∏ÑªH  ≈`̀æ`̀Ñ`̀ª`̀dGh  IQÉ`̀«`̀°`̀ù`̀dG
 ≠∏ÑªdÉH  º©£ªdG  âÑdÉ£a  GQÉ``æ``jO

.≥jôëdG »a pÖÑ°ùàªdG ¬fƒc
 iƒ`̀Yó`̀dG  pIQGOEG  AÉ¡àfG  ó`̀©`̀Hh
 ≈dEG  oÖàμªdG  É¡dÉMCG  ¿ƒfÉ≤∏d  É k≤ah
 âªμMh  áq«fóªdG  iôÑμdG  áªμëªdG
 ¿CG  ó©H  i nƒYódG  p¢†aôH  oáªμëªdG
 ºjó≤J  øY  ø«eCÉàdG  ácô°T  äõéY
 IQÉ`̀«`̀°`̀ù`̀dG ≈`̀∏`̀Y ø`̀ «`̀eCÉ`̀ à`̀ dG … nó``̀≤``̀Y
 ,≥jôëdG  øe pøj nQô°†àªdG  ≈æÑªdGh
 ΩÉ``̀eCG  ø`̀«`̀eCÉ`̀à`̀dG  á`̀cô`̀°`̀T  âØfCÉà°SÉa
 G kóæà°ùe âeóbh ±ÉæÄà°S’G áªμëe
 ÖdÉ£ªdG  n≠∏ÑªdG  É`̀g pOGó`̀°`̀S  äÉ`̀Ñ`̀KE’
 pIQÉ«°ùdG  ≈∏Y  ø«eCÉàdG  …nó≤Yh  ¬H
 ¿CG  ’EG  ,ø`̀j nQô`̀°`̀†`̀à`̀ª`̀dG  ≈`̀æ`̀Ñ`̀ª`̀dGh
 á«fóªdG  É«∏©dG  ±ÉæÄà°S’G  áªμëe
 äó```̀jCGh É`̀°`̀†`̀jCG iƒ``̀Yó``̀dG â`̀°`̀†`̀aQ
 ΩÉ```̀eCG á`̀cô`̀°`̀û`̀dG â`̀æ`̀©`̀£`̀a ,º`̀μ`̀ë`̀ dG
 áØdÉîe  óæ°S  ≈∏Y  õ««ªàdG  áªμëe
 ¬≤«Ñ£J  »``̀a  CÉ``̀£``̀î``̀dGh  ¿ƒ``̀fÉ``̀≤``̀dG

 .´ÉaódG ≈a É¡≤ëH ∫ÓNE’Gh
 ájQÉéàdG õ««ªàdG áªμëe ¿CG ’EG
 iƒ`̀Yó`̀dG  IQGOEG  Öàμe  ¿CG  äó```̀cCG
 É¡àÄ«¡Jh  ihÉYódG  nô«°†ëJ  ≈dƒàj
 πÑb Oó``̀ë``̀e mπ````̀LCG  »``̀a á`̀©`̀aGô`̀ª`̀∏`̀ d
 á°üàîªdG  áªμëªdG  ≈`̀ dEG  É¡àdÉMEG
 mäGAGôLEG  páëFÓd  É k≤ah É¡«a  π°üØ∏d
 ∫ó©dG  ôjRh  oQGôb  É¡H  Qó°U  á°UÉN
 ¬fCÉH  mìƒ°Vhh  máMGô°U  »a  â°üf

 iƒYódG  Ωƒ°üN  øe  x…C’  Rƒéj  ’
 É¡eÉμMC’  É≤ÑW  pIQGOEÓ``̀d  á©°VÉîdG
 Ö∏W  hCG  Ió`̀jó`̀L  má```̀ dOCG  …CG  º`̀jó`̀≤`̀J
 ΩÉeCG  päÉÑKE’G  äGAGô`̀LEG  øe  AGô`̀LEG
 AÉ¡àfG  ó`̀©`̀H  á°üàîªdG  áªμëªdG
 nº°üîdG ¿CG  É¡d  ø«ÑJ GPEG  ’EG  É¡ pJQGOEG
 »a AGôLE’G Ö∏W hCG nπ«dódG Ωó≤j ºd
 πLC’G  ∫ÓN  iƒYódG  IQGOEG  á∏Môe
 ó«YGƒªdG  ∫hó`̀é`̀H  ∂`̀dò`̀d  O só`̀ë`̀ª`̀dG
 ¿Éc hCG ,¬JOGQEG øY áLQÉN mÜÉÑ°SC’
 AGôLE’G  Ö∏W hCG  π«dódG  ∂dP  oºjó≤J
 âæ«ÑJ  hCG  äCGôW  m±hôX  á¡LGƒªd
 ∫hóéH  ∂dòd  IOóëªdG  ∫É`̀LB’G  ó©H
 m¿ƒfÉb  t…CG  ¢üf  GPEG  hCG  ,ó«YGƒªdG

 Ö∏£dG  ∂dP  ºjó≤J  RGƒ`̀L  ≈∏Y  ô`̀NBG
 É¡«∏Y âfÉc ádÉM …CG  »a π«dódG  hCG

.iƒYódG
 áªμëª∏d ø«ÑJ GPEG hCG âaÉ°VCGh
 É`̀fÓ`̀YEG  ø`̀ n∏`̀©`̀j  º``d  ¬```̀fCG  á°üàîªdG
 IQGOEG  á`̀ ∏`̀Mô`̀e  ∫Ó```̀N  É`̀ kë`̀«`̀ë`̀°`̀U
 ≈∏Y äô`̀c oP  mä’É`̀M o™`̀HQCG  .iƒYódG
 ,ÉgRhÉéJ  í°üj  ’  ô°üëdG  π«Ñ°S
 nΩÉeCG â∏ãe náæYÉ£dG ¿CG ¿CG äQÉ°TCGh
 ºjó≤àH  √ oQÉ£NEG  ºJ  mπ«cƒH  ÖàμªdG
 n≠∏Ñe ÉgóÑμJ ≈∏Y ádGódG äGóæà°ùªdG
 ,√ó°V  ¿ƒ©£ªdG  ÖÑ°ùH  páÑdÉ£ªdG
 »a  ¬«∏Y  ¬«ÑæàdG  º`̀ZQ  É¡eó≤j  º`̀dh
 iƒY qódG  â∏«MCG  ≈àM äÉ°ù∏L IóY

 rQòà©j ºdh á°üàîªdG áªμëªdG ≈dEG
 »a  É¡ªjó≤J  ø`̀Y  áªμëªdG  ΩÉ```̀eCG
 mÖÑ°S  u…CÉ`̀ H  iƒ`̀Yó`̀dG  IQGOEG  á∏Môe
 ≈∏Y Óa ,ôcòdG áØdÉ°S ÜÉÑ°SC’G øe
 øY  âØàdG  ¿EG  ¬«a  ¿ƒ©£ªdG  ºμëdG
 áªμëe ≈dEG É¡àeób »àdG äGóæà°ùªdG
 kIõLÉY ºμëdG ÉgôÑàYGh ±ÉæÄà°S’G
 ¿ƒμj  ºK  øeh  ,ÉgGƒYO  äÉÑKEG  øY
 ô«Z  ≈∏Y  É kªFÉb  ºμëdG  ≈∏Y  o»©ædG
 √ò¡∏a  ™bGƒdG  pí«ë°U  øe  m¢SÉ°SCG
 p∫ƒÑn≤H  oáªμëªdG  âªμM  pÜÉÑ°SC’G
 ,É kYƒ°Vƒe  ¬ p°†aQh  , kÓμ°T  pø© q£dG
 , pø©£dG  n∞jQÉ°üe  páæYÉ£dG  pΩGõ`̀dEGh

. pádÉØμdG IQOÉ°üeh

 OGƒªdG  ¬éjhôJ  øªK  ÜÉ°T  ™aO
 3  ¬æé°ùH  ºμM  Qhó°üH  IQó`̀î`̀ª`̀dG
 ,QÉ`̀æ`̀jO  ±’BG  3  ¬ªjô¨Jh  äGƒ`̀æ`̀°`̀S
 áHƒ≤Y øe ôNBG  áªμëªdG âØYCG  Éª«a
 ¢û«°ûëdG  IOÉ````̀e  π`̀HÉ`̀≤`̀ª`̀H  º`̀jó`̀≤`̀ J
 áæ°S  Ió`̀e  ¬°ùÑëH  âØàcGh  QóîªdG
 ∞dCG  áªμëªdG  ¬àeôZh  »WÉ©àdG  øY

 .QÉæjO
 ≈`̀dEG  á©bGƒdG  π«°UÉØJ  Oƒ`̀©`̀Jh
 äGQó`̀î`̀ª`̀dG  á`̀ë`̀aÉ`̀μ`̀e  IQGOEG  »`̀≤`̀∏`̀J
 ∫hC’G  º¡àªdG  IRÉ«M  ó«ØJ  äÉeƒ∏©e
 ,èjhôàdG  ó°ü≤H  IQóîªdG  OGƒ`̀ª`̀dG
 ájô°ùdG  QOÉ°üªdG  ó`̀MCG  ∞«∏μJ  º`̀Jh
 ¢û«°ûëdG  IOÉ``̀e  ø`̀e  ¢†©H  AGô°ûd
 º¡àªdÉH π°üJG ¿CG åÑd Éeh IQóîªdG
 »Wô°ûdG  ™ª°ùe  âëJ  É v«ØJÉg  ∫hC’G
 ¬àª«b É`̀e AGô`̀°`̀T ≈`̀∏`̀Y ¬`̀©`̀e ≥`̀ Ø`̀JGh

 π≤àfG  ∂``dP  ô``̀KCG  ≈`̀∏`̀Yh  QÉ`̀æ`̀jO  100
 å«M ≈``̀ dEG »`̀Wô`̀°`̀T á`̀≤`̀aQ Qó`̀°`̀ü`̀ª`̀dG
 ΩÉbh  É«≤àdGh  ,¬«∏Y  ≥ØàªdG  ¿ÉμªdG
 IOÉªd  á©£b Qó°üªdG  º«∏°ùàH º¡àªdG
 IOÉªd  É¡fCG  É«∏ª©e  âÑK  ¿ƒ∏dG  áæcGO
 á«∏ªY  â`̀ª`̀Jh  IQó`̀î`̀ª`̀dG  ¢û«°ûëdG
 Üô¡dG  ∫hÉ`̀M  …ò`̀dG  º¡àªdG  áªgGóe
 ¢†Ñ≤dG  ø`̀e  §Ñ°†dG  Iƒ`̀b  âæμªàa

.¬«∏Y
 »a  ∫hC’G  º`̀¡`̀à`̀ª`̀dG  ±ô``̀ à``̀YGh
 ¬JRÉ«ëH  áeÉ©dG  áHÉ«ædG  äÉ≤«≤ëJ
 IOÉ``̀YEG  ó°ü≤H  áWƒÑ°†ªdG  IOÉ``ª``dG
 ôNBGh  »fÉãdG  º¡àªdG  á£°SGƒH  É¡©«H
 ’  ∞«©°V  ¬ÑJGQ  ¿EG  PEG  ¬∏NO  IOÉjõd
 á©bGƒdG  Ωƒ`̀j  ¬`̀fCGh  ¬JÉÑ∏£àe  »Øμj
 IOÉe ¬©«Ñj ¿CG ≈∏Y Qó°üªdG ™e ≥ØJG
 áFÉe  ¬àª«b  ÉªH  IQóîªdG  ¢û«°ûëdG

 ¬ª∏°S  OóëªdG  óYƒªdG  »`̀ah  QÉ`̀æ`̀jO
 É¡«∏Y  π°üëJ  »àdG  IQóîªdG  IOÉªdG
 ¬≤aGôj  ¿Éc  …òdG  »fÉãdG  º¡àªdG  øe
 ôa  ¬«∏Y  ¢†Ñ≤dG  ∫É`̀Mh  ¬JQÉ«°S  »a
 IOÉe  ≈WÉ©àj  ¬fCGh  IQÉ«°ùdÉH  ÉHQÉg
 ¬£Ñ°V  º``̀Jh  IQó`̀î`̀ª`̀dG  ¢û«°ûëdG

.É≤M’
 äÉ≤«≤ëàH  »`̀fÉ`̀ã`̀dG  ±ô``̀à``̀YGh
 º¡àªdG á≤aôH ¿Éc ¬fCÉH áeÉ©dG áHÉ«ædG
 á`̀©`̀bGƒ`̀dG  â``̀bh  ¬`̀JQÉ`̀«`̀°`̀S  »`̀a  ∫hC’G
 ∞∏N  ¢üî°T  ™e  É¡«a  πHÉ≤J  …ò`̀dG
 ¢üî°ûdG ∂dP ógÉ°T ICÉéah IQÉ«°ùdG
 É«≤àdG  ºK  º¡àªdG  ¬Ø∏N  øeh  ¢†côj
 ó©≤e  ≈`̀∏`̀Y  õØ≤a  Gô`̀LÉ`̀°`̀û`̀Jh  á`̀«`̀fÉ`̀K
 º¡àªdG  IQÉ`̀«`̀°`̀ù`̀H  Üô```̀gh  ≥`̀FÉ`̀°`̀ù`̀dG
 OGƒªdG  ≈WÉ©àj  ¬fCG  ±É°VCGh  ∫hC’G

.IQóîªdG

»WÉ©à∏d ¬≤jó°üd á``æ°Sh ¢û«°ûëdG êhQ ÜÉ``°ûd äGƒæ°S 3 ø``é°ùdG

 AÉYOG  ádÉMEG  á«aÉæÄà°S’G  É«∏©dG  á`̀jQGOE’G  áªμëªdG  äôeCG
 ¬æe  áÑZQ  ¿hO  …QÉ«àN’G  óYÉ≤àdG  èeÉfôH  ≈dEG  π«MoCG  ∞Xƒe
 »a ôjhõJ OƒLh á«fƒfÉ≤dG  äÉÑKE’G  ¥ôW πμH  âÑã«d  ≥«≤ëà∏d
 Ωó≤J  ¬fCGh  ,…QÉ«àN’G  ôμÑªdG  óYÉ≤àdG  èeÉfôÑH  ¬JÉfÉ«H  ∫ÉNOEG
 ¿CGh ,Qô≤ªdG OÉ©«ªdG ∫ÓN èeÉfôÑdG ∂dP øe ÜÉë°ùfÓd Ö∏£H
 Ö∏W ºjó≤J »a äôNCÉJ øe »g ¬JQGRƒH ø«ØXƒªdG ¿hDƒ°T IQGOEG
 É°†jCG áªμëªdG âMô°U Éªc ,á«fóªdG áeóîdG ¿Gƒjód ÜÉë°ùf’G

.∞XƒªdG ¬«Yój Ée »ØæH IQGRƒ∏d
 QGôb  ≈∏Y  á`̀LQO  ∫hCG  áªμëe  ΩÉ`̀eCG  ø©W  ∞XƒªdG  ¿É`̀ch
 »a ÅLƒa ¬fCG  É«Yóe …QÉ«àN’G óYÉ≤àdG èeÉfôH ≈dEG  ¬eÉª°†fG
 …QÉ«àN’G  óYÉ≤àdG  èeÉfôH  øª°V  πé°ùe  ¬fCÉH  2018  ôÑª°ùjO
 Ωó©H ¬JOÉaEGh É¡H πª©j »àdG IQGRƒdG á©LGôªH QOÉÑa ,¬ª∏Y ¿hO
 ô£NCG  áeóîdG  ¿Gƒ`̀jO  ¿CG  ’EG  ,èeÉfôÑdG  Gò¡d  Ωó≤àdG  »a  ¬àÑZQ
 ,óYÉ≤àdG  ≈`̀dEG  ¬àdÉMEGh  èeÉfôÑ∏d  ¬Yƒ°†N  IQhô°†H  IQGRƒ`̀ dG
 ºdh  ¬ÑJGQ  ¬d  ±ô°üj  ºd  2019  ôjGôÑa  ô¡°T  òæe  ¬fCG  ±É°VCGh
 √Éæ©e ÉªH ,…óYÉ≤J ÖJGQ ¬d ±ô°üoj ’ å«M óYÉ≤àdG ≈dEG ∫Éëj
 ÖdÉ£a  ,É kØXƒe  ¢ù«dh  G kóYÉ≤àe  ¢ù«d  ;  É k≤∏©e  QÉ°U  ¬©°Vh  ¿CG
 »a ôjhõàdÉH ø©Wh ,óYÉ≤àdG ≈dEG ¬àdÉMEÉH …QGOE’G QGô≤dG AÉ¨dEÉH
.z…QÉ«àN’G ôμÑªdG óYÉ≤àdG{ èeÉfôÑd Ωó≤à∏d á∏NóªdG äÉfÉ«ÑdG

 ¬fCG  É¡ªμM  äÉ«ã«M  »a  äQÉ°TCG  áLQO  ∫hCG  áªμëe  ¿CG  ’EG

 óYÉ≤àdG  èeÉfôH  ≈`̀ dEG  ¬eó≤àH  »YóªdG  ΩÉ«b  Ωó`̀Y  ¢Vôa  ≈∏Yh
 ∫É°SQEÉH  IQGOE’G  á¡L ΩÉ«b  ¥GQhC’G  øe âHÉãdG  ¿EÉa  ,…QÉ«àN’G
 èeÉfôH ≈dEG ¬eÉª°†fG ≈dEG ô«°ûJ »YóªdG ∞JÉg ≈dEG á«°üf ádÉ°SQ
 ƒgh ,äGAGôLE’G ∫Éªμà°S’ OÉ©«e ójóëJh ,…QÉ«àN’G óYÉ≤àdG
 ∂dP  ø`̀e  ÜÉë°ùf’G  ≈``̀dEG  QOÉ`̀Ñ`̀j  º`̀ dh  ,»`̀Yó`̀ª`̀dG  √óëéj  º`̀d  É`̀e
 πH  ,¿CÉ°ûdG  Gò`̀g  »a  É¡H  ∫ƒª©ªdG  äGAGô`̀LEÓ`̀d  É k≤ah  èeÉfôÑdG
 ¬HÉ°ùM  ≈dEG  ádƒëªdG  ≠dÉÑªdG  ±ô°U  ∂dP  øe  ¢ùμ©dG  ≈∏Y  ¬fEG
 ôjGôÑa  ô¡°T  Ö`̀JGQ  »a  …QÉ«àN’G  óYÉ≤àdG  ô«¶f  äÉ≤ëà°ùªc
 ≠∏Ñeh  ájƒæ°ùdG  äGRÉ``̀LE’G  ó«°UQ  ∫ó`̀H  »a  á∏ãªàªdGh  2019

.á«bôàdG ¥ôa
 ájóYÉ≤àdG ¬JÉ≤ëà°ùe »bÉH ±ô°U ∞bh ÖÑ°S ¿CG âaÉ°VCGh
 AÉ¡fEG QÉ£NEG êPƒªf ≈∏Y ™«bƒàdG øY ™æàeG PEG ;¬«dEG É k©LGQ ¿Éc
 á«fóªdG  áeóîdG ¿GƒjO ÜÉàμH âHÉK ƒg ÉªÑ°ùM ∂dPh ,áeóîdG
 ≈∏Y  ±ƒbƒdGh  »YóªdG  ™e  π°UGƒà∏d  IQGRƒ`̀dG  ≈`̀dEG  π°SôªdGh

.iƒYódG ¢†aôH â°†bh ™«bƒàdG øY ¬YÉæàeG ÜÉÑ°SCG
 ±ÉæÄà°S’G áªμëe ΩÉeCG ºμëdG ≈∏Y ∞fCÉà°SG »YóªdG ¿CG ’EG
 …QGOE’G  QGô`̀≤`̀dG  AÉ¨dEÉH  GOóée  AÉ°†≤dGh  ºμëdG  AÉ`̀¨`̀dEG  ÉÑdÉW
 óYÉ≤àdG  ≈`̀ dEG  ¬àdÉMEGh  …QÉ«àN’G  óYÉ≤àdG  èeÉfôÑH  ¢UÉîdG
 äÉfÉ«ÑdG »a ôjhõàdÉH ø©Wh äÉ°†jƒ©àdG πc »a ¬≤M â«ÑãJh

.z…QÉ«àN’G ôμÑªdG óYÉ≤àdG{ èeÉfôÑd Ωó≤à∏d á∏NóªdG

 º``̀Yõ``̀j ∞```̀ Xƒ```̀ e iƒ```````YO »````̀a ≥``̀«``̀≤``̀ë``̀J í``̀ à``̀ a
¬àÑZQ  ¿hO  ø`̀ e  …QÉ`̀ «`̀ à`̀ N’G  óYÉ≤àdG  ≈``̀ dEG  ¬`̀à`̀dÉ`̀MEG

 º`̀Yõ`̀à`̀H º`̀¡`̀ à`̀e Ö`̀«`̀ Ñ`̀W ≈`̀ ∏`̀ Y º`̀ μ`̀ ë`̀ dG ..Ωƒ```̀«```̀ dG
IQó``̀î``̀ª``̀ dG Üƒ``̀ Ñ``̀ ë``̀ dG »```̀ a QÉ``̀ é``̀ JÓ``̀ d á``«``∏``N

 áªμëªdG  Qó°üJ  ¿CG  Qô≤ªdG  ø`̀e
 É¡ªμM Ωƒ«dG ≈dhC’G iôÑμdG á«FÉæédG
 ºYõàH º¡àe ô«¡°T »æjôëH Ö«ÑW ≈∏Y
 IQóîªdG  OGƒ`̀ª`̀dG  »`̀a  QÉéJÓd  áμÑ°T
 ¬JóYÉ°ùªH  ø«ª¡àe øjôNBG  6  ¬à≤aôHh

.èjhôàdG á«∏ªY ≈∏Y
 äõ`̀é`̀fCG  áeÉ©dG  áHÉ«ædG  â`̀fÉ`̀ch
 áμÑ°T  ΩÉ«b  á`̀©`̀bGh  ¿CÉ°ûH  É¡JÉ≤«≤ëJ
 AÉ``̀Ñ``̀WC’G ó````̀MCG É`̀¡`̀ª`̀Yõ`̀à`̀j á``̀«``̀eGô``̀LEG
 øe  OóY  ôjhõàH  ΩÉ«≤dG  »a  â°ü°üîJ
 É¡dÉª©à°SG  ¢Vô¨H  á«Ñ£dG  äÉØ°UƒdG
 OGƒªdG  ø`̀e  Iô«Ñc  äÉ«ªc  ±ô°U  »`̀a
 IOÉYEG  ºK  ,á«Ñ£dG  ô«bÉ≤©dGh  IQóîªdG
 ø«WÉ©àª∏d  É¡«a  ≈dÉ¨e  QÉ©°SCÉH  É¡©«H

.OGƒªdG ∂∏J
 Ée  ≈`̀dEG  á©bGƒdG  π«°UÉØJ  Oƒ©Jh
 äGQóîªdG  áëaÉμe  IQGOEG  ¬`̀H  â¨∏HCG
 áWô°ûdG  ™`̀e  ≥«°ùæàdÉH  º¡eÉ«b  ø`̀Y

 ø«jôμ°ù©dG  ó`̀MCG  §Ñ°†H  ájôμ°ù©dG
 ™«ÑH  ø«°ùÑ∏àe  ø`̀«`̀«`̀fó`̀e  ø``̀ jô``̀NBGh
 äÉ«ªc  §Ñ°V  ºJ  PEG  á«∏≤©dG  äGôKDƒªdG
 º¡jód  á«∏≤©dG  äGô`̀KDƒ`̀ª`̀dG  ø`̀e  Iô«Ñc
 º`̀gQÉ`̀é`̀JG á`̀∏`̀«`̀°`̀ü`̀M Iô`̀«`̀Ñ`̀c ≠`̀ dÉ`̀ Ñ`̀eh
 äô`̀Ø`̀ °`̀SCG ó```̀bh ,IQó``̀î``̀ª``̀dG OGƒ``̀ª``̀dÉ``̀H
 AÉ``̀Ñ``̀WC’G ó```̀MCG ΩÉ`̀ «`̀ b ø``̀Y äÉ`̀jô`̀ë`̀à`̀dG
 äÉØ°Uh  ô`̀jhõ`̀à`̀H  ø`̀jô`̀NBG  IóYÉ°ùªH
 á«ÑW  ô«bÉ≤Yh  IQó`̀î`̀e  OGƒ`̀ª`̀d  á«ÑW
 IQóîªdG OGƒªdG º∏°ùJ ºàj PEG ,É¡aô°Uh
 äÉØ°UƒdG ∂∏J πëe á«Ñ£dG ô«bÉ≤©dGh

.É¡H QÉéJ’Gh
 É¡fCG  ≈dEG  áeÉ©dG  áHÉ«ædG  äQÉ°TCGh
 á©bGƒdÉH É¡ZÓHEG Qƒa ≥«≤ëàdG äô°TÉH
 ø«ª¡àªdG  ÜGƒ`̀é`̀à`̀ °`̀SG  ø``̀e  â`̀Ñ`̀K  PEG
 AÉ`̀°`̀†`̀YCGh á`̀©`̀bGƒ`̀ dG Oƒ`̀¡`̀°`̀T ∫GDƒ``̀°``̀Sh
 ¢üëØ∏d  â`̀Hó`̀f  »`̀à`̀dG  á«æØdG  áæé∏dG
 øe Oó©d »dB’G Ö°SÉëdG Iõ¡LCG ≠jôØJh

 »a  ºJ  ób  ôjhõàdG  ¿CG  ,äÉ«Ø°ûà°ùªdG
 äÉ«Ø°ûà°ùe øY IQOÉ°U á«ÑW äÉØ°Uh
 Ö«Ñ£dG  ΩÉ``̀b  PEG  á`̀°`̀UÉ`̀Nh  á`̀«`̀eƒ`̀μ`̀M
 ¢UÉî°TC’G  Qƒ°†M  äÉ`̀Ñ`̀KEÉ`̀H  º¡àªdG
 ≈`̀dEG  äÉØ°UƒdÉH  º`̀gDhÉ`̀ª`̀°`̀SCG  áæ«ÑªdG
 ∂∏J  É`̀¡`̀«`̀dEG  áHƒ°ùæªdG  äÉ«Ø°ûà°ùªdG
 »Ñ£dG  ∞°ûμ∏d  º¡Yƒ°†Nh  äÉØ°UƒdG
 ∂∏àH  áæ«ÑªdG  á```jhOC’G  º¡bÉ≤ëà°SGh
 IQóîe  OGƒ``̀e  ø`̀e  á«Ñ£dG  äÉØ°UƒdG
 á≤«≤ë∏d  É kaÓN  ∂`̀ dPh  á«ÑW  ô«bÉ≤Yh
 AÉª°SC’G  ∂∏J  ≈∏Y  π°üëà°SG  ¿CG  ó©Hh
 √OGó`̀eEÉ`̀H  Gƒ`̀eÉ`̀b  ø`̀jô`̀NBG  ø«ª¡àe  ø`̀e
 ΩGóîà°S’ º¡d á«°üî°T äÉbÉ£H Qƒ°üH
 á«Ñ£dG  äÉØ°UƒdG  ôjôëJ  »a  É¡JÉfÉ«H
 äÉØ°UƒdG ∂∏J ôjhõJ Ö≤Yh ,IQhõªdG
 É¡«a  QÉéJ’ÉH  ¿hôNB’G  ¿ƒª¡àªdG  ΩÉb
 ø««dó«°U  áaô©ªH  É¡aô°U  ó©H  ∂`̀dPh

 .º¡àªdG Ö«Ñ£dG ™e ÉªgDƒWGƒJ âÑK

 ¢``̀†``̀Ñ``̀≤``̀dG :zá```̀ ª```̀ °```̀ UÉ```̀ ©```̀ dG á````Wô````°````T{
Iô`̀μ`̀ °`̀ ù`̀ e OGƒ``````̀e ™``̀«``̀Ñ``̀j …ƒ```̀«```̀ °```̀SBG ≈``̀ ∏``̀ Y

 »a ¬Ñà°ûe …ƒ«°SBG  ≈∏Y ¢†Ñ≤dG  â≤dCG  ájôjóªdG áWô°T ¿CÉH áª°UÉ©dG á¶aÉëe áWô°T ájôjóe ΩÉY ôjóe ìô°U
.ájódG á≤£æªH É¡H πª©j »àdG á°ù°SDƒª∏d É©HÉJ Éfõîe ¬dÓ¨à°SGh ,Iôμ°ùªdG OGƒªdG ™«ÑH ¬eÉ«b

 ¢†Ñ≤dGh  QƒcòªdG  ájƒg  ójóëJ  øY  äôØ°SCG  ,ájôjóªdG  É¡Jô°TÉH  »àdG  …ôëàdGh  åëÑdG  äÉ«∏ªY ¿CG  í°VhCGh
 äGAGô`̀LE’G  PÉîJG  QÉL  ¬fCG  ≈dEG  áª°UÉ©dG  á¶aÉëe  áWô°T  ájôjóe  ΩÉY  ôjóe  QÉ°TCGh.äÉWƒÑ°†ªdG  õjôëJh  ,¬«∏Y

 .áeÉ©dG áHÉ«ædG ≈dEG ¬«∏Y ¢VƒÑ≤ªdG ádÉMEGh ,áeRÓdG á«fƒfÉ≤dG



 âfôàfE’G ôÑY ôãμj :(Ü ± CG) - ¢ùjQÉH
 äGô`̀ª`̀dG ø`̀«`̀jÓ`̀e ¬`̀cQÉ`̀°`̀û`̀J º`̀à`̀j ÜPÉ```c ΩÓ``̀c
 á`̀Yƒ`̀ª`̀é`̀e ¢``̀ù``̀°``̀SDƒ``̀e ¢`̀ù`̀à`̀«`̀L π``̀«``̀H ∫ƒ````̀M
-ó«aƒc ´ôàNG{ ¬fCG π«Ñb øe zâaƒ°ShôμjÉe{
 zÉ¡fÉμ°S  ø`̀e  ¢```̀VQC’G  ÆGô```̀aEG  ó`̀ jô`̀j{h  z19
 .zô`̀°`̀û`̀Ñ`̀dG  »`̀ a  á`̀«`̀fhô`̀à`̀μ`̀dEG  í`̀FGô`̀°`̀T  ´QR{h
 ±ó¡dG  ô«¡°ûdG  »μjôeC’G  ôjOQÉ«∏ªdG  íÑ°UCG
 øjòdG  IôeGDƒªdG  äÉjô¶f  ÜÉë°UC’  π°†ØªdG
 IOÉjR  »a  º¡JGQƒ°ûæe  ∫ÓN  øe  ¿hó«Øà°ùj

.AÉHƒdG »°ûØJ ™e äGógÉ°ûªdG OóY
 çƒëÑdG ôjóe ƒgh å«ª°S …QhQ ìô°Th
 πFÉ°Sh øe áμÑ°T »gh zâaGQO â°Sô«a{  »a
 ôÑY π«∏°†àdG áëaÉμªd ™jQÉ°ûªH Ωƒ≤J ΩÓYEG
 ô«N  πYÉa  íÑ°UCG  …òdG  ¢ùà«L  ¿CG  âfôàfE’G
 ¿hôeBÉàªdG  É¡«a  ´Qõj  hOƒa  á«eO{  ∫Éëà°SG
 º¡JÉjô¶f{  ,ôHE’G  πãe  ,zÜQÉ°ûªdG  ™«ªL  øe
 øe  ¢ùÑ«∏«a  »æàjh  âØ°Uhh  .záØ∏àîªdG
 ôjOQÉ«∏ªdG Rƒ«cGô«°S »a á«μjôeC’G á©eÉédG
 ôÑY  ÉeÉY  20  òæe  •ô`̀î`̀fG  …ò`̀ dG  »`̀μ`̀jô`̀eC’G
 áëaÉμeh í«≤∏àdG äÓªM »a ¢ùà«L á°ù°SDƒe

 .záYGõØc{ Ωóîà°ùj ¬fCÉH ,áÄHhC’G

 ájõ«∏éfE’ÉH  ƒjó«a  ™£≤e  ó°üM  ó≤a
 »a  áÑZôdÉH  ,iô``̀NCG  Qƒ``̀eCG  ø«H  ø`̀e  ,¬ª¡àj
 øY  zº`̀dÉ`̀©`̀dG  ¿Éμ°S  ø`̀e  %15  ≈∏Y  AÉ°†≤dG{
 »a  á«fhôàμdEG  ≥FÉbQ  ´QRh  äÉMÉ≤∏dG  ≥jôW
 IógÉ°ûe »fƒ«∏e øe Üô≤j Ée ,ô°ûÑdG OÉ°ùLCG
 √ògh  .øjô¡°T  øe  π`̀bCG  »a  zÜƒ«Jƒj{  ≈∏Y
 ø«H  z»`̀NhQÉ`̀°`̀U  πμ°ûH  äOGR{  äGAÉ````YO’G
 ≈`̀dEG  å«ª°S  …QhQ  Ö°ùëH  π`̀ jô`̀HCGh  ôjÉæj
 á¨∏dÉH  »∏«∏°†àdG  ƒjó«ØdG  É¡«a  äÉ`̀H  á`̀LQO
 ¿B’G  ¢ùà«L  π«H  ó°V  ¬LƒªdG  ájõ«∏éfE’G
 …òdG 19-ó«aƒμH á£ÑJôªdG äGQƒ°ûæªdG ôãcCG
 ∫ƒM ¢üî°T ∞dCG 300 øe ôãcCG IÉ«ëH …OhCG
 ∑Qƒjƒ«f{  áØ«ë°üd  É≤ah  ,ÉYƒ«°T  ,ºdÉ©dG

 .,zõªjÉJ
 á∏∏°†ªdG  äGAÉYO’G  ≈∏Y  Qƒã©dG  øμªjh
 z∑ƒÑ°ù«a{ ≈∏Y äÉ¨∏dG πμHh ºdÉ©dG AÉLQCG »a
 zÜÉ``̀°``̀ù``̀JGh{h zô``̀à``̀jƒ``̀J{h zΩGô``̀¨``̀à``̀°``̀ù``̀fEG{h
 ádÉch  â≤≤ëJ  óbh  ...zâjójQ{h  z¿É°ûJ4{h
 ≥≤M GQƒ°ûæe 12 øe ôãcCG øe ¢SôH ¢ùfGôa
 á«°ùfôØdGh ájõ«∏éfE’ÉH á«dÉY IógÉ°ûe Ö°ùf
 .á`̀«`̀μ`̀«`̀°`̀û`̀à`̀dGh á`̀ jó`̀ æ`̀ dƒ`̀ Ñ`̀ dGh á``«``fÉ``Ñ``°``SE’Gh

 Ö«côJh  áa qôëªdG  äÉ°SÉÑàb’G  ∫Ó`̀N  ø`̀eh
 ¬ª¡àJ  ,á∏∏°†ªdG  äGQÉ`̀°`̀ü`̀à`̀N’Gh  Qƒ`̀°`̀ü`̀dG
 ìÉ≤d  AÉ`̀£`̀YEG  »`̀a  ¬àÑZôH  äGQƒ°ûæªdG  √ò`̀g
 ±’B’G  äÉÄe π°T ∫ÓN øe ábQÉaCÓd  Ωƒª°ùe

 áë°üdG  áª¶æe  ≈∏Y  Iô£«°ùdGh  ∫ÉØWC’G  øe
 äÓªY  AÉ°ûfE’  Éæà¨eOCG  ΩGóîà°SGh  á«ªdÉ©dG

 .á«°VGôàaG
 ’hGó``à``e  É`̀¡`̀æ`̀e  ô`̀«`̀Ñ`̀c  Aõ```̀L  ¿É```̀c  GPEGh
 ,óéà°ùªdG  É``̀fhQƒ``̀c  ¢`̀Shô`̀«`̀a  »°ûØJ  π`̀Ñ`̀b
 ¢ùà«L  π«H  ±ó¡à°ùJ  »àdG  äGAÉ``̀YO’G  ¿EÉ`̀a
 áÑZôdÉH  ¬eÉ¡JG  :Ió``̀MGh  á£≤f  »`̀a  ∑ôà°ûJ
 á«°üî°T  π`̀ã`̀e  AÉ``Hƒ``dG  ø`̀e  IOÉ`̀Ø`̀à`̀°`̀S’G  »`̀a
 ºdÉ©dG ≈∏Y Iô£«°ùdG :zÜôëdG øe ó«Øà°ùªdG{
 ∫Éb .äÉMÉ≤∏dG ™«H ∫ÓN øe ¬JhôK IOÉjR hCG
 øe  π∏≤J  ¿CG  øμªj  äÉjô¶ædG  √ò`̀g{  å«ª°S
 ¢†ØîJh á«ë°üdG äÉª¶æªdG  »a ¢SÉædG  á≤K

 .z≥∏≤∏d ô«ãe ôeCG ƒgh ,í«≤∏àdG ä’ó©e
 ∑ƒ°ûàæ«dƒH  É¨æ«c  áãMÉÑdG  âë°VhCGh
 »μæ°ù∏g  á©eÉéd  á`̀fhó`̀e  ≈`̀∏`̀Y  ¢`̀Sƒ`̀«`̀æ`̀«`̀dCG
 ∞°ûμJ  ¿CG  Iô`̀eGDƒ`̀e  ájô¶f  …CG  ≈∏Y  Öéj{
 ÖeGôJ  IQGOEG  ó≤àfG  ¬fC’{  :áØ«°†e  ,zÉ¡≤∏£e
 ô«N πYÉa ≈dEG ∫ƒëJ É«LƒdƒæμJ Ö£b ¬fC’h
 í«≤∏àdG  äÓªëd  ∫ƒªeh  ô«Ñc  êhô`̀e  ƒ`̀gh
 ,âaƒ°ShôμjÉe  ácô°ûd  ∑QÉ°ûªdG  ¢ù°SDƒªdGh

 .záeRCÓd »dÉãe AGóa ¢ûÑc ƒ¡a

 áª¶æe »a AÉ°†YC’G 194`dG ∫hódG ó≤©J :ä’ÉcƒdG - ∞«æL

 Oƒ¡L ≥«°ùæàd É«©°S ƒjó«ØdG ôÑY ÉYÉªàLG GóZ á«ªdÉ©dG áë°üdG

 á¡LGƒe πX »a ºà«°S AÉ≤∏dG ¿CG ô«Z .19-ó«aƒc AÉHƒd …ó°üàdG

 .äÉKOÉëªdG ¢†jƒ≤àH Oó¡J ø«μHh ø£æ°TGh ø«H Iô°TÉÑe

 áë°üdG  áª¶æe  ∫hO  øe  QÉÑc  ¿ƒØXƒeh  AGQRh  ô°†ëjh

 á«©ªL »a ácQÉ°ûª∏d  ´ƒÑ°SCG  Ióe ∞«æL ≈dEG  áæ°S πc á«ªdÉ©dG

 ºeCÓd  á©HÉàdG  á`̀dÉ`̀cƒ`̀dG  »`̀a  QGô`̀≤`̀ dG  áÄ«g  ,á«ªdÉ©dG  áë°üdG

 .IóëàªdG

 ó≤Y  ΩÉ©dG  Gòg  óéà°ùªdG  ÉfhQƒc  ¢Shô«a  QÉ°ûàfG  ºàëjh

 ¿CG ≈∏Y ,ƒjÉe 19h 18 »a §≤a ø«eƒ«dh ƒjó«ØdG ôÑY á«©ªédG

 ´ÉªàLG º«¶æJ πeCG ≈∏Y »ªdÉ©dG AÉHƒdG ≈∏Y äÉKOÉëªdG ô°üà≤J

 .∞«æL »a áæ°ùdG ∫ÓN ≥M’

 πeCÉJ  ,ø«μHh  ø£æ°TGh  ø«H  ôJƒàdG  óYÉ°üJ  øe  ºZôdÉHh

 QGô`̀b  IOƒ°ùe ∫ƒ`̀M ´ƒ`̀Ñ`̀°`̀SC’G  Gò`̀g ´É`̀ª`̀LEG  ≥«≤ëJ »`̀a  ∫hó``̀dG

 .»HhQhC’G OÉëJ’G É¡MôW

 º°ùb  Iôjóe  ≠«fhôc  GQƒ`̀f  ájô°ùjƒ°ùdG  Iô«Ø°ùdG  âdÉbh

 ¿EG  áeÉ©dG  áë°ü∏d  »dGQó«ØdG  ÖàμªdG  »a  á«dhódG  ¿hDƒ°ûdG

 âë°VhCGh .zájÉ¨∏d É«aÓNh ,ÉbÉ°T ¿Éc QGô≤dG ∫ƒM ¢VhÉØàdG{

 ¬Ñ°T  ø`̀e  ¬``̀fCG  ƒ`̀g  äÉjóëàdG  ó``̀MCG{  ¿CG  ¢`̀Sô`̀H  ¢ùfGôa  ádÉcƒd

 øª°V ´ÉªLE’G AÉæH ó≤©j Gòg ,É«°VGôàaG ¢VhÉØàdG π«ëà°ùªdG

 .zIô«¨°U äÉYƒªée

 ¿ƒ«°SÉeƒ∏HódG ≥ØJG ,ΩÉjCG IóY äôªà°SG äGQhÉ°ûe ó©H øμd

 ≈∏Y  ∫ƒ°üëdG  áMÉJEÉH{  ÖdÉ£j  ¢üf  ≈∏Y  ±É£ªdG  ájÉ¡f  »a

 á©jô°S IQƒ°üH áëFÉé∏d …ó°üà∏d ájQhô°†dG äÉéàæªdG ™«ªL

.zºdÉ©dG AÉëfCG ∞∏àîe »a áØ°üæeh

 ¥ÉØJG  ™°Vh  º`̀J{  ¬`̀fEG  »``̀HhQhCG  »°SÉeƒ∏HO  Qó°üe  ∫É`̀bh

 áª¡e  áé«àf  √òg  ¿ƒμà°S  .´ÉªLE’ÉH  QGô≤dG  »æÑàd  »ª°SQ  ô«Z

 »≤à∏j »ªdÉY ióàæe ∫hCG  ¿ƒμà°S á«ªdÉ©dG  áë°üdG áª¶æe ¿C’

 ≈`̀dEG  ≈àM ¥ô£àj  QGô`̀≤`̀dG  ¿CG  Gó`̀cDƒ`̀e  ,z¢`̀ü`̀f  ∫ƒ`̀M ´É`̀ª`̀LE’É`̀H

 ìÓ°UEGh  ¢Shô«ØdG  CÉ°ûæe  ∂`̀dP  »a  ÉªH  záÑ©°üdG{  ™«°VGƒªdG

 IóëàªdG  äÉ`̀j’ƒ`̀dG  ¬H  ÖdÉ£J  …ò`̀dG  á«ªdÉ©dG  áë°üdG  áª¶æe

 .Ió°ûH

 ∞«æL  »a  IóëàªdG  º`̀eC’G  ió`̀d  »μjôeC’G  ô«Ø°ùdG  ∫É`̀bh

 ≈dEG  ΩÉª°†f’G  øe  øμªàf  ¿CG  π`̀eBG{  :á©ªédG  ÆôÑªjôH  hQó`̀ fCG

.z´ÉªLE’G

 áª¶æªd ΩÉ©dG ôjóªdG øe É°Uƒ°üN QGô≤dG IOƒ°ùe Ö∏£Jh

 Iô°TÉÑªdG  ¢Sƒ°ù«jôÑ«Z  ΩƒfÉgOCG  ¢ShQó«J  á«ªdÉ©dG  áë°üdG

 áHÉéà°S’G  á©LGôªd{  º««≤J  á«∏ª©H  øμªe  â`̀bh  ´ô`̀°`̀SCG  »`̀a{

 É¡∏°ù∏°ùJh záª¶æªdG É¡JòîJG »àdG ô«HGóàdGh á«dhódG á«ë°üdG

 .z»æeõdG

 CÉ°ûæªdG  ≈`̀∏`̀Y  ±ô`̀©`̀à`̀dG{  »`̀a  Ió`̀YÉ`̀°`̀ù`̀ª`̀dG  ≈``̀ dEG  ƒ`̀Yó`̀j  É`̀ª`̀c

 .zô°ûÑdG ≈dEG ¬dÉ≤àfG á≤jôW ójóëJh ¢Shô«Ø∏d »fGƒ«ëdG

 AÉHƒdG  ºéM  AÉØNEÉH  ø«μH  º¡àJ  »àdG  ø£æ°TGh  ¢VƒîJh

 áë°üdG  áª¶æe  ™e  Iƒb  QÉÑàNG  ,√QÉ°ûàfG  AóH  óæY  ¬JQƒ£Nh

 zAÉ£NCG{ ÜÉμJQÉH ÖeGôJ ódÉfhO ¢ù«FôdG É¡ª¡àj »àdG á«ªdÉ©dG

 áªgÉ°ùªdG  ≥∏Yh  .»æ«°üdG  ∞bƒªdG  É¡«æÑàH  á`̀eRC’G  IQGOEG  »a

.É¡d á«μjôeC’G á«dÉªdG

 πLCG  øe  OhóM  ÓH  AÉÑWCG  áª¶æe  á∏ªM  ádhDƒ°ùe  âÑMQh

 ¬àdòH …òdG zOƒ¡éªdG{`H ¿ÉjQƒμjôc π«jÉZ ájhOC’G ≈dEG ∫ƒ°UƒdG

 ƒYój{ QGô≤dG ¿CG ≈∏Y IOó°ûe ,á«YÉªL áHÉéà°SG º«¶æàd ∫hódG

 øμªj  Ée  ´ô°SCÉHh  »ªdÉY  iƒà°ùe  ≈∏Y  ∫ƒ°üëdG  áMÉJEG  ≈`̀dEG

 áëaÉμªH  íª°ùJ  »àdG  á«ë°üdG  OGƒªdG  ≈∏Y  áØ°üæe  á≤jô£Hh

 ÉMhô£e  ∫Gõ`̀j  ’  …ò`̀dG  …ôgƒédG  ∫GDƒ°ùdG  øμd{.z¢Shô«ØdG

 ¢ùfGôa  ádÉcƒd  âdÉb  Ée  Ö°ùëH  ,z∂dòH  ΩÉ«≤dG  øμªj  ∞«c  ƒg

 Gô°ùjƒ°Sh  IóëàªdG  äÉj’ƒdG  πãe  ∫hO  »©°S{  Ió≤àæe  ,¢SôH

 á©Øæªc í«≤∏àdÉH ±GôàY’G ≈∏Y ¢üæJ »àdG IQÉ°TE’G Ö£°T ≈dEG

.z¢üædG øe á«ªdÉY áeÉY

 áª¶æe  ìÓ`̀°`̀UEG  ø`̀e  ,á«aÓîdG  πFÉ°ùªdG  ø`̀e  ô«ãc  áªKh

 ≈∏Y  ∫ƒ°üëdG  áMÉJEÉH  GQhô`̀e  ¿GƒjÉJ  ´ƒ°Vƒe  ≈`̀dEG  áë°üdG

 CÉ°ûæe  ádCÉ°ùe  øμd  ,ø«°üdG  ≈``̀dEG  AGô`̀Ñ`̀N  ∫É``°``SQEGh  äÉMÉ≤∏dG

 äÉj’ƒdGh ø«°üdG ø«H á«eÓμdG ÜôëdG Qƒëe ≈≤ÑJ ¢Shô«ØdG

.IóëàªdG

 »a  ≥«≤ëJ  AGô``̀LEÉ``̀ H  É`̀«`̀ dGô`̀à`̀ °`̀SCGh  ø`̀£`̀æ`̀°`̀TGh  Ö`̀dÉ`̀£`̀Jh

 »a  ™bh  çOÉM  ≈∏Y  äôà°ùJ  ø«μH  ¿CG  »a  √ÉÑà°TÓd  ´ƒ°VƒªdG

 äÉj’ƒdG âª¡JGh .¢Shô«Ø∏d GQó°üe ¿Éch ,¿Éghh »a ôÑàîe

 á«μjôeC’G  çÉëHC’G  ¥GôàN’  »©°ùdÉH  ø«°üdG  GôNDƒe  IóëàªdG

 π°Uƒà∏d  áeóàëe á«HhQhCG  á«μjôeCG  á°ùaÉæe §°Sh ,ìÉ≤d  ∫ƒM

 .ø«μH ™e zäÉbÓ©dG πc ™£b{`H ¢ù«ªîdG ÖeGôJ Oógh .ìÉ≤d ≈dEG

 áë°üdG áª¶æe ¿CG á«μjôeC’G IQGOE’G iôJ ,iôNCG á¡L øe

 ¢Shô«a  IQƒ£N  ∫ƒM  ¿GƒjÉJ  øY  Qó°U  GôμÑe  GQGò`̀fEG  â∏ªgCG

 âÑ∏Wh  .á«ªeC’G  ádÉcƒdG  ¬«ØæJ  Ée  ƒ`̀gh  ,óéà°ùªdG  É`̀fhQƒ`̀c

 áª¶æe  ø`̀e  ,∫hó``̀dG  ø`̀e  Oó`̀Y  ø`̀e  áeƒYóe  IóëàªdG  äÉ`̀j’ƒ`̀dG

 øe ºZôdÉH á«ªdÉ©dG áë°üdG á«©ªL ≈dEG z¿GƒjÉJ IƒYO{ áë°üdG

.ø«°üdG á°VQÉ©e

 ∑QÉ°ûJ  âfÉc  å«M  áë°üdG  áª¶æe  øe  ¿GƒjÉJ  AÉ°übEG  ºJ

 ∫ƒ°Uh  äó¡°T  »àdG  áæ°ùdG  .2016  ΩÉ`̀Y  ≈àM  ÖbGôe  áØ°üH

 ¿GƒjÉàH  ±GôàY’G  ¢†aôJ  »gh  ,á£∏°ùdG  ≈dEG  ¿h  ≠fEG  …É°ùJ

 .zIóMGƒdG ø«°üdG{ øe Aõéc

 AÉ°†YC’G  ∫hó``̀dG  ≈`̀ dEG  Oƒ©j  ¬`̀ fEG  áë°üdG  áª¶æe  ∫ƒ`̀≤`̀Jh

 hCG  ¿Gƒ`̀jÉ`̀J  ájƒ°†©H  ∫ƒÑ≤dG  ¿CÉ°ûH  GQGô``̀b  òîàJ  ¿CG  É`̀gó`̀Mh

 âjƒ°üà∏d ø«æKE’G ƒYóà°S ∫hódG âfÉc GPEG Ée ±ô©j ºdh .É¡°†aQ

 .ádCÉ°ùªdG ≈∏Y

 z¢Vƒ≤«°S{  Gò¡c  Éàjƒ°üJ  ¿CÉH  »°SÉeƒ∏HO  Qó°üe  QòMh

.É¡Mô£j »àdG á«à°ùLƒ∏dG äÓμ°ûªdG ÖÑ°ùH á«©ªédG πªY

 ¿CÉ°ûH äÉMôà≤ªdG øe GOóY åëÑJ ¬JQGOG ¿G âÑ°ùdG ¢ùeCG ÖeGôJ ódÉfhO »μjôeC’G ¢ù«FôdG ∫Éb :(RôàjhQ) – ø£æ°TGh
 ≈∏Y Iójô¨J »a ÖeGôJ Oó°Th .á≤HÉ°ùdG πjƒªàdG ≠dÉÑe øe áFÉªdÉH 10 ƒëf ø£æ°TGh ™aO É¡æ«H øe ,á«ªdÉ©dG áë°üdG áª¶æe

 .Góªée ∫Gõj ’ áª¶æª∏d »μjôeC’G πjƒªàdG ¿CGh ó©H É«FÉ¡f GQGôb òîàj ºd ¬fCG ≈∏Y ôàjƒJ
 zπ«∏°†J{  ºYóH  É¡ª¡JGh  πjôHCG  14  »a  á«ªdÉ©dG  áë°üdG  áª¶æe  πjƒªJ  »a  IóëàªdG  äÉj’ƒdG  äÉªgÉ°ùe  ÖeGôJ  ≥∏Yh
 ∂∏J áª¶æªdG »a ¿ƒdhDƒ°ùe ≈Øfh .É¡∏ª©d á©LGôe …ôéà°S ¬JQGOG ¿G ∫Ébh óéà°ùªdG ÉfhQƒc ¢Shô«a »°ûØJ ¿CÉ°ûH ø«°üdG

 .¢VôªdG QÉ°ûàfG ¿CÉ°ûH áMGô°üdGh á«aÉØ°ûdÉH â∏ëJ É¡fCG ≈∏Y ø«°üdG ô°üJh ºYGõªdG

 á«ªdÉ©dG áë°üdG áª¶æe ≈dEG πjƒªàdG ¢†©H IOÉYEG åëÑj ÖeGôJ
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 ∂HhCG »``a ¿GôjEG Ühó``æe IÉah
 ÆÉ``eódG  »``a  ∞``jõf  Ö``Ñ°ùH
 áª¶æe  ió`̀d  É¡Hhóæe  IÉ`̀ah  ¿Gô`̀jEG  âæ∏YCG  :(Ü  ±  CG)  -  ¿Gô¡W
 68  øY  »∏«HOQG  QƒH  ºXÉc  ø«°ùM  (∂`̀HhG)  §Øæ∏d  IQó°üªdG  ∫hódG
 ≈∏Y ø«YƒÑ°SCG πÑb áHƒÑ«Z »a ¬dƒNO ó©H âÑ°ùdG ¢ùeCG ôéa ,ÉeÉY
 ô°ûf  ¿É«H  »a  á«fGôjE’G  §ØædG  IQGRh âdÉbh .ÆÉeódG  »a  ∞jõf  ôKCG
 πÑb  áHƒÑ«Z  »a  πNO  ób  ¿Éc  »∏«HOQG  QƒH  ºXÉc{  ¿EG  É¡©bƒe  ≈∏Y
 »a  âÑ°ùdG  Ωƒ«dG  ôéa  »aƒJ  ¿G  ≈dEG  ÆÉeódG  »a  ∞jõf  ÖÑ°ùH  Iôàa
 Ö°ùëH ,ÉeÉY 68 øY »∏«HOQCG QƒH »aƒJh .z¿Gô¡W äÉ«Ø°ûà°ùe óMCG

 .á«ª°SôdG á«fGôjE’G AÉÑfC’G ádÉch
 ºXÉc  ∞jôX  OGƒ`̀L  óªëe  »`̀fGô`̀jE’G  á«LQÉîdG  ô`̀jRh  ∞°Uhh
 OÓÑdG  ídÉ°üe øY Éjƒbh É«cP  É©aGóe  ÉªFGO  ¿Éc{  ¬fCÉH  »∏«HOQCG  QƒH
 ¬fCÉHh ,zá«eÓ°SE’G ájQƒ¡ªédG »dhDƒ°ùªd Éëjô°Uh Éæ«eCG GQÉ°ûà°ùeh
 RÉ¡é∏d Iô«Ñc IQÉ°ùN ¬∏«MQ ..OÓÑdG »a √ô«¶f πb ô«Ñc »°SÉeƒ∏HO{
 øe  ™HGôdG  »a  äôcP  á«fGôjEG  ΩÓ`̀YEG  πFÉ°Sh  âfÉch  .z»°SÉeƒ∏HódG
 QƒH  ºXÉc  ¿É`̀ch  .¿Gô`̀¡`̀W  »a  ¬`̀d’  ≈Ø°ûà°ùe  ≈`̀ dEG  π``NOCG  ¬`̀fCG  ƒjÉe
 ∫ÓN  »°VÉªdG  ¿ô≤dG  äÉ«æ«fÉªK  ™∏£e  Éª¡e  GQhO  Ö©d  »∏«HOQCG
 ¿Éc ÉeóæY §ØædG äÉ©«Ñe á∏°UGƒe ¿Éª°†d á«fGôjE’G á«bGô©dG ÜôëdG

 .á«dhódG ¿hDƒ°ûdG ÉØ∏μe ∫hôàÑdG ôjRƒd ÉÑFÉf

 á«fÉªdC’G áª°UÉ©dG »a äGôgÉ¶J
ÉfhQƒc •hô``°T ≈``∏Y É``LÉéàMG

 ó©H  ¢UÉî°TC’G  øe ±’B’G  äGô°ûY êôN :(CG  Ü O)  -  ø«dôH
 ácQÉ°ûª∏d ø«dôH á«fÉªdC’G áª°UÉ©dG §°Sh »a âÑ°ùdG ¢ùeCG ô¡X
 áWô°ûdG â°ü°üNh ,ÉfhQƒc •hô°T ≈∏Y ÉLÉéàMG äGôgÉ¶e »a
 äó¡°Th  .äGôgÉ¶ªdG  √òg  ø«eCÉàd  ÉgOGôaCG  øe  Oôa  1000  ƒëf
 É¡àbƒW óMGh âbh »a äGôgÉ¶e ™HQCG  ÉgóMh Qóæ°ùμdG  áMÉ°S
 »a ø«cQÉ°ûªdG OóY ójõj ’CG áWô°ûdG âYGQ óbh .áWô°ûdG äGƒb
 óYÉÑJ áaÉ°ùe ≈∏Y ®ÉØëdG ™e É°üî°T 50 øY IóMGƒdG Iô«°ùªdG

 .ôàe 1Q5 øY π≤J ’
 äÉàa’ ø«©aGQ áMÉ°ùdG §°Sh »a É°üî°T 40 øe ôãcCG ôgÉ¶Jh
 ¥ƒ≤Mh  IôeGDƒªdG  äGô«¶æH  √ƒØ°Uh  Ée  ó°V  äƒ°U  äGôÑμeh
 ¢UÉî°TC’G äGô°ûY ôgÉ¶J QÉàeCG á©°†H áaÉ°ùe ≈∏Yh ,ø«ÄLÓdG
 Éªc .…QÉÑLE’G º«©£àdGh ÉfhQƒc óYGƒb ó°V áÑNÉ°U ≈≤«°SƒªH
 ÉLÉéàMG êQƒÑª°ùcƒd GRhQ áMÉ°S »a ¢UÉî°TC’G äGô°ûY ™ªéJ
 âªJ ób âfÉch .áeÉ©dG áë°üdG óYGƒ≤H á°UÉîdG äÉª«∏©àdG ≈∏Y
 äÉLÉéàMG  º«¶æJ  ≈dEG  áØ∏àîe  á«°SÉ«°S  äGôμ°ù©e  øe  IƒYódG
 øμd ,¿ÉªdôÑdG ≈æÑeh »Ñ©°ûdG ìô°ùªdG ΩÉeCGh Qóæ°ùμdG áMÉ°S »a

 .äÉLÉéàM’G √òg πμd íjô°üàdG ºàj ºd

 »ªëJ í£``°SC’G ≈∏Y ¢TôJ IOÉ``e
 Éeƒj 90 Ióe ÉfhQƒc ¢``Shô«a øe
 ¢TôJ  º«KGôé∏d  OÉ°†e  øe  á≤ÑW  »ªëJ  :(Ü  ±  CG)  -  ø£æ°TGh
 ≈dEG  π°üJ ób  Ióªd  óéà°ùªdG  ÉfhQƒc ¢Shô«a øe ,í£°SC’G  πc ≈∏Y
 »a GójóL ÉMÓ°S πμ°ûj ób Ée ájó«¡ªJ á°SGQO äô¡XCG Éªc Éeƒj 90
 »a  ¿ƒãMÉH  ÉgóYCG  »àdG  á°SGQódG  äCGQh  .19-ó«aƒc  AÉHh  áëaÉμe
 á«ªc ¿CG ,ó©H ¿hôNBG AÉª∏Y É¡©LGôj ºdh á«μjôeC’G ÉfhõjQCG á©eÉL
 Gòg º«KGôédG OÉ°†ªH â°TQ »àdG í£°SC’G ≈∏Y IOƒLƒªdG ¢Shô«ØdG
 ó©H  %99^9 áÑ°ùæHh ≥FÉbO  ô°ûY ¿ƒ°†Z »a %90 áÑ°ùæH  â©LGôJ

 .ø«àYÉ°S
 á©eÉédG »a ájô¡éªdG É«Lƒdƒ«ÑdG ºdÉY ÉHô«L õdQÉ°ûJ í°VhCGh
 É«LƒdƒæμàdG √òg ¿CG ¢SôH ¢ùfGôa ádÉcƒd á°SGQó∏d »°ù«FôdG ó©ªdGh
 É¡fCG iQCG{ :±É°VCGh .zAÉHƒdG AGƒàMG »a πÑ≤ªdG ô«ÑμdG Qƒ£àdG »g{
 ¥ÉØfC’G  äGQÉ£b  πãe  áaÉãμH  áeóîà°ùªdG  í£°SCÓd  É°Uƒ°üN  áª¡e
 ¿ƒÑbÉ©àj  øjòdG  ¢UÉî°TC’G  øμd  ΩÉ¶àfÉH  º≤©J  »àdG  äÓaÉëdGh
 ¿Éμe πëJ ’ É«LƒdƒæμàdG  √òg{ ¿CG  ™HÉJh .zÉ¡ãjƒ∏J  ¿hó«©j É¡«∏Y
 ø«H  á∏°UÉØdG  πMGôªdG  »a  »ªëJ  πH  ø«jOÉ©dG  º«≤©àdGh  ∞«¶æàdG
 á©eÉédG  ≥jôa  ôÑàNG  óbh  .záª¶àæªdG  º«≤©àdGh  ∞«¶æàdG  äÉ«∏ªY
 ácô°T  πÑb  øe  äÉ°Shô«ØdG  áHQÉëªd  É°ü«°üN  âªª°U  »àdG  IOÉªdG

 .É°†jCG á°SGQódG ádƒªe z¢ùæjÉ°S ƒjÉH ój’G{

 á`̀°`̀ü`̀æ`̀e ≥`̀ ∏`̀£`̀ à`̀ °`̀ S á`̀ «`̀ ª`̀ dÉ`̀ ©`̀ dG á`̀ ë`̀ °`̀ ü`̀ dG á`̀ ª`̀ ¶`̀ æ`̀ e
ó`̀é`̀à`̀°`̀ù`̀ª`̀dG É```̀fhQƒ```̀c ∫ƒ```̀ M »`̀ ª`̀ ∏`̀ ©`̀ dG ∑QÉ`̀ °`̀ û`̀ à`̀ ∏`̀ d

 áª¶æe  ≥∏£à°S  :ä’É`̀cƒ`̀dG  –  ∞«æL
 äÉfÉ«ÑdG  ∑QÉ°ûàd  á°üæe  á«ªdÉ©dG  áë°üdG
 ¿Éª°†d  ájôμØdG  á«μ∏ªdG  ¥ƒ≤M  äGRÉ``LEGh
 äÉaÉ°ûàc’G  øe  ôÑcC’G  Oó©dG  ≈dEG  ∫ƒ°UƒdG
 QÉWEG  »a  IõéæªdG  á«LƒdƒæμàdGh  á«Ñ£dG

 .óéà°ùªdG ÉfhQƒc ¢Shô«a áëaÉμe
 ¢ShQó«J  áª¶æª∏d  ΩÉ©dG  ôjóªdG  ÉYOh
 ÉμjQÉà°Sƒc ¢ù«FQ ™e ¢Sƒ°ù«jôÑZ ΩƒfÉgOG
 ¿É«à°ùÑ«°S  »∏«°ûJh  hOGQÉ`̀ Ø`̀ dG  ¢`̀Sƒ`̀dQÉ`̀c
 ±Gô```̀WC’Gh  ∫hó```̀dG  ø`̀e  Oó``̀Y  ô`̀Ñ`̀cCG  Gô««æH
 áªgÉ°ùªdG ≈dEG ,çÉëHC’G ∫Éée »a á£°TÉædG
 á°üæªdG  √ò`̀g  AÉ°ûfEG  »`̀a  z»`̀Yƒ`̀W{  πμ°ûH

 .á«cQÉ°ûàdG
 áeÉbEG ƒg ∂dP øe ±ó¡dG ¿EG A’Dƒg ∫Ébh
 ≈∏Y  á«Ñ£dG  É«Lƒdƒæμà∏d  äÉfÉ«H  IóYÉb{
 äÉ°ü«î°ûàdGh  á`̀jhOC’Gh  äÉMÉ≤∏dG  ó«©°U
-ó«aƒc  ¢Vôe  áëaÉμªd  ziô`̀NCG  IGOG  …CGh
 ∞dCG 300 øe ôãcCG IÉah øY ôØ°SCG …òdG 19
 ΩÉY  ájÉ¡f  ø«°üdG  »a  √Qƒ¡X  òæe  ¢üî°T

 .2019
 ∑QÉ°ûàdG  á°üæªdG  ∫Ó`̀N  ø`̀e  øμªjh
 ¥ƒ≤Mh  äÉ`̀fÉ`̀«`̀Hh  äÉ`̀eƒ`̀∏`̀©`̀e{  »`̀a  ÉfÉée
 hCG ¢SÉ°SC’ÉH IOƒLƒe äGhOC’ ájôμa á«μ∏e

 .zIójóL
 ¢Sƒ°ù«jôÑZ  ΩƒfÉgOG  ¢ShQó«J  ∫Ébh
 :â``fô``à``fE’G ô`̀Ñ`̀Y »`̀Ø`̀ë`̀°`̀U ô`̀ª`̀JDƒ`̀e ∫Ó``̀N
 ¿CG  Éæ«∏Y  á«FÉæãà°S’G  ±hô`̀¶`̀dG  √ò`̀g  »`̀a{
 ô«aƒàd  á≤∏£ªdG  Ωƒ∏©dG  Iƒ≤d  ¿Éæ©dG  ≥∏£f
 ™«ªédG  ó«ØJh  ΩGóîà°SÓd  á∏HÉb  äGQÉμàHG

 .zøeGõàdÉHh ¿Éc ÉªæjCG
 á«ªdÉ©dG  á`̀ë`̀°`̀ü`̀dG  áª¶æe  â``̀Hô``̀YCGh
 á«eƒμëdG ô«Z äÉª¶æªdGh IóëàªdG ºeC’Gh
 É¡≤∏b øY ,á«eÉædG hCG Iô«≤ØdG ∫hódG ¢†©Hh
 IGhÉ°ùªdG ΩGó©fG øe AÉHƒdG QÉ°ûàfG AóH òæe

 äÉ`̀MÉ`̀≤`̀∏`̀dG  ≈`̀∏`̀Y  ∫ƒ`̀°`̀ü`̀ë`̀dG  »`̀a  πªàëªdG
 ∫hódG  ≈©°ùJ  ø«M  »a  á∏Ñ≤ªdG  äÉLÓ©dGh
 .Égô«Z πÑb É¡H OhõàdG ≈dEG ¿B’G øe á«æ¨dG

 Gòg IGhÉ°ùªdG ΩGó©fG πé°S ¿CG ≥Ñ°Sh
 RójE’G ¢Vôe äÉjGóH πãe iôNCG  áÄHhCG  ™e

 .2009 »a z1¿CG 1¢ûJEG{h
 »dGƒMh ´hô°ûe áFÉe øe ôãcCG ô°TƒHh
 OÉéjE’  ádhÉëe  »a  ájôjô°S  ÜQÉéJ  ô°ûY

 .19-ó«aƒe ¢Vôªd êÓY
 ô`̀ã`̀cCG IÉ```̀ah »``a ¢`̀Shô`̀«`̀Ø`̀dG Ö`̀Ñ`̀°`̀ù`̀Jh
 4^5  ƒëf  ÜÉ`̀°`̀UCGh  ¢üî°T  ∞`̀dCG  305  øe
 øY  π≤j  ’  Ée  ÜÉ`̀°`̀UCGh  ,ºdÉ©dG  »a  ø«jÓe

.É°üî°T 811h ±’BG 503h ø«jÓe á©HQCG
 IÉah ádÉM 96 π«é°ùJ É°ùfôa âæ∏YCGh
 »dÉªLG  π°ü«d  ¢ùeG  ¢Shô«ØdÉH  Ió`̀jó`̀L
 »a ádÉM 27625 ≈`̀ dEG  IÉ`̀aƒ`̀dG  ä’É`̀M Oó`̀Y
 âdÉbh  .ºdÉ©dG  »a  äÉ«ah  OóY  ™`̀HGQ  ≈∏YCG
 êÓ©∏d  ø«©°VÉîdG  ¢`̀UÉ`̀î`̀°`̀T’G  Oó``̀Y  ¿G
 ≈dEG  19861  øe  ™LGôJ  äÉ«Ø°ûà°ùªdG  »a

 .á©ªédG Ωƒj É°üî°T 19432
 äÉ`̀«`̀aƒ`̀dG Oó``̀Y ™`̀LGô`̀J É`̀«`̀dÉ`̀£`̀jEG »``̀ah
 242 πHÉ≤e ¢ùeG ádÉM 153 ≈dEG ¢Shô«ØdÉH
 ™°SÉàdG òæe á∏«°üM ≈fOCG  »a á©ªédG IÉah
 875 IójóédG äÉHÉ°U’G äOGRh .¢SQÉe øe

.á©ªédG 789 πHÉ≤e ¢ùeG ádÉM
 áHÉ°UEG  1757  π«é°ùJ  ¿GôjEG  âæ∏YCGh
 Oó`̀©`̀dG  ™ØJô«d  ,á`̀YÉ`̀°`̀S  24  ∫Ó``̀N  Ió`̀jó`̀L
 .É°üî°T 118392 ≈dEG ø«HÉ°üª∏d »dÉªL’G
 35  áYÉ°S  24  ∫Ó`̀N  ø«aƒàªdG  Oó`̀Y  ≠∏Hh
 40  øe  π`̀bCG  ≈`̀dEG  ¢†ØîfG  ¬`̀fCG  …CG  É°üî°T
 OóY  »dÉªLEG  ¿CG  ≈`̀ dEG  Éàa’  ,Éeƒj  70  ó©H
 ,¿’G  ≈àM  É°üî°T  6937  ≠∏H  ø«aƒàªdG

 .»ª°SQ Qó°üe Ö°ùëH
 ádÉM 349 π«é°ùJ ¿Éà°ùfÉ¨aCG âæ∏YCGh

 ™aôj  Éªe  ,áYÉ°S  24  »`̀a  Ió`̀jó`̀L  á`̀HÉ`̀°`̀UEG
 .6402 ≈dEG á«HÉéjE’G ä’ÉëdG OóY »dÉªLEG
 24  ∫ÓN  GƒaƒJ  É°üî°T  15  ¿CG  âaÉ°VCGh
 ÖÑ°ùH  äÉ`̀«`̀aƒ`̀dG  á∏«°üM  â¨∏Hh  .áYÉ°S

 .ádÉM 168 ¿B’G ¢Shô«ØdG
 ádÉM 491 π«é°ùJ ¢ùeG ô°üe âæ∏YCGh
 ∂dòH  ™ØJôjh  .IÉ``ah  20h  IójóL  áHÉ°UEG
 11719  ≈dEG  OÓÑdG  »a  äÉHÉ°UE’G  »dÉªLEG

 .612 ≈dEG äÉ«aƒdG »dÉªLEGh áHÉ°UEG
 67  π«é°ùJ  ¢`̀ù`̀eG  ø`̀∏`̀YCG  ¥Gô`̀©`̀dG  »`̀a
 »dÉªLE’G Oó©dG ∂dòH ™ØJô«d ,IójóL áHÉ°UEG
 ô«°TG  Éªc  .á`̀dÉ`̀M  3260  ≈``̀dEG  ø«HÉ°üª∏d

 ¢Shô«ØH  IÉ`̀ah  ä’É`̀M  ™`̀ HQCG  π«é°ùJ  ≈`̀ dEG
 äÉ«aƒ∏d  »dÉªLE’G  Oó©dG  π°ü«d  ,É`̀fhQƒ`̀c

 .ádÉM 121 ≈dEG
 10  π«é°ùJ  ¢ùeG  ájOƒ©°ùdG  âæ∏YCG
 IÉaƒdG ä’ÉM »dÉªLEG ™ØJô«d IójóL äÉ«ah
 .ádÉM  302  ≈dEG  ¢Shô«ØdÉH  áHÉ°UE’G  AGôL
 IójóL áHÉ°UEG 2840 π«é°ùJ ≈dEG äQÉ°TCGh
 ≈dEG  äÉHÉ°UE’G  »dÉªLEG  ™ØJô«d  ,¢Shô«ØdÉH

 .ádÉM 51980
 11  π«é°ùJ  ¢`̀ù`̀eG  â`̀jƒ`̀μ`̀dG  â`̀æ`̀∏`̀YCGh
 ™ØJô«d  ,¢`̀Shô`̀«`̀Ø`̀dÉ`̀H  Ió`̀jó`̀L  IÉ``̀ ah  á`̀dÉ`̀M
 ≈dEG  OÓÑdG  »a  ¢Shô«ØdÉH  äÉ«aƒdG  »dÉªLEG

 942  π«é°ùJ  ºJ  ¬fG  âdÉbh  .ä’É`̀M  107
 ∂dòH  ™ØJô«d  ,¢Shô«ØdÉH  Ió`̀jó`̀L  áHÉ°UEG

 .ádÉM 13802 ≈dEG äÉHÉ°UE’G »dÉªLEG
 IÉah ádÉM π«é°ùJ ¢ùeG ô£b âæ∏YCGh
 »dÉªLEG ™ØJô«d óéà°ùªdG ÉfhQƒc ¢Shô«ØH
 äQÉ°TCGh  .ádÉM 15 ≈dEG  OÓÑdG  »a äÉ«aƒdG
 äÉYÉ°ùdG  ∫ÓN  áHÉ°UEG  1547  π«é°ùJ  ≈dEG
 ≈dEG  äÉHÉ°U’G  »dÉªLEG  ™ØJô«d  áYÉ°S  24

.30972
 áHÉ°UEG  11 π«é°ùJ ¢ùeG ¿ÉæÑd ø∏YCGh
 äÉ`̀HÉ`̀°`̀UE’G  Oó`̀Y  »`̀dÉ`̀ª`̀LEG  ™ØJô«d  ,Ió`̀jó`̀L
 ∫Ébh .ádÉM 902 ≈dEG  OÓÑdG »a ¢Shô«ØdÉH
 IójóL  IÉ`̀ah  ádÉM  …CG  π«é°ùJ  ºàj  ºd  ¬`̀fEG
 ≈àM  äÉ`̀«`̀aƒ`̀dG  Oó`̀Y  ô≤à°ù«d{  ¢Shô«ØdÉH

 .IÉah ádÉM 26 óæY ¬îjQÉJ
 áHÉ°UEG q…CG π qé°ùoJ ºd ¬fCG ¿OQC’G ø∏YCGh
 ø«M  »a  ,¢ùeG  áμ∏ªªdG  π`̀NGO  ¢Shô«ØdÉH
 ,êQÉ`̀î`̀dG  ø`̀e  á`̀eOÉ`̀b  á`̀HÉ`̀°`̀UEG  11  â∏é o°S
 .607 ≈dEG äÉHÉ°UEÓd »dÉªLE’G Oó©dG ™ØJô«d
 ¢ùeG  á«æ«£°ù∏ØdG áeƒμëdG  äQô``̀bh
 áØ°†dG  iô`̀bh  äÉ¶aÉëe  »a  ácôëdG  ™æe
 á¡LGƒªd  ô£ØdG  ó«Y  Iôàa  ∫Ó`̀N  á«Hô¨dG

 .ÉfhQƒc AÉHh
 Ió`̀jó`̀L  äÉ``HÉ``°``UEG  π«é°ùJ  º`̀à`̀j  º``̀dh
 ô≤à°ùj  ∂dòHh  ,áYÉ°S  24  ∫ÓN  ¢Shô«ØdÉH
.áHÉ°UEG 554 óæY ¢Shô«ØdÉH äÉHÉ°UE’G OóY
 áHÉ°UEG  192  ¢ùeG  ôFGõédG  â∏é°Sh
 π°ü«d  ,áYÉ°S  24  ∫ÓN  äÉ«ah  6h IójóL
 ,ádÉM  6821  ≈dEG  äÉHÉ°UE’G  ´ƒªée  ∂dòH

 .ádÉM 542 ≈dEG äÉ«aƒdG »dÉªLEGh
 Qƒ¡X ≈∏Y ô¡°TCG á°ùªN øe ôãcCG ó©Hh
 Iôμa ™e ºdÉ©dG º∏bCÉJ ,ø«°üdG »a ¢Shô«ØdG
 áª¶æe  Ö°ùëH  …ò`̀dG  AÉHƒdG  ™e  ¢ûjÉ©àdG

 .zGóHCG »Øàîj ’ ób{ á«ªdÉ©dG áë°üdG

.¢Sƒ°ù«jôÑZ ΩƒfÉgOG ¢ShQó«J á«ªdÉ©dG áë°üdG áª¶æªd ΩÉ©dG ôjóªdG |

ÉfhQƒc ∫ƒM á«ªdÉ©dG áë°üdG áª¶æe ´ÉªàLG Oó¡j »μjôeC’G »æ«°üdG ±ÓîdG

:¬∏dGóÑY ó«ªM .O – OGó¨H
 ≥jôØdG  ø««©J  øe  É¡ahÉîe  á«©«°ûdG  iƒ≤dG  äó`̀HCG
 áëaÉμe  RÉ¡éd  É°ù«FQ  …ó`̀YÉ`̀°`̀ù`̀dG  ÜÉ`̀gƒ`̀dGó`̀Ñ`̀Y  ø`̀cô`̀dG

.ÜÉgQE’G
 ≈≤∏J »ªXÉμdG ¿EG »Ñ©°ûdG ó°ûëdG »a QOÉ°üe âdÉbh
 ø««©J øe É≤∏b øª°†àJ á«©«°ûdG πFÉ°üØdG IOÉb øe πFÉ°SQ
 ¬fCÉH  √ÉjEG  áØ°UGh  …ó¡ªdGóÑY  ∫OÉY  ¬dÉbCG  …òdG  …óYÉ°ùdG

.á«μjôeCG IOGQEG πãªj
 áfCÉª£dh  ,…óYÉ°ùdG  Ö«°üæJ  äÉ«YGóJ  ™e  ÉbÉ°ùJGh
 ≈Ø£°üe  AGQRƒ`````̀ dG  ¢`̀ù`̀«`̀FQ  QGR  »```̀fGô```̀jE’G  ô`̀μ`̀°`̀ù`̀©`̀ª`̀dG
 ¬JOÉb ™e åjóëdG iôLh »Ñ©°ûdG ó°ûëdG IOÉ«b »ªXÉμdG
 ¢†©H  »a  ¢ûYGO  º«¶æJ  á¡LGƒªd  äGOGó©à°S’G  ∫ƒ`̀M
 ó°V  Iô«£N  äÉcÉ¡àfG  â∏é°S  »àdG  á«æ°ùdG  äÉ¶aÉëªdG

.∑Éæg »æeC’G QGóédG
 »dƒJ øe ∞éædG á«©Lôe ¢†Ñf ¢ùéd ádhÉëe »ah
 ídÉa  øe  ’ó`̀H  ó°ûëdG  á°SÉFQ  ¿Gô``̀jEG  øe  Üô≤e  ¢üî°T
 QóH  áª¶æe  ¢ù«FQ  …ôeÉ©dG  …OÉg  Öàμe  Üô°S  ¢VÉ«ØdG
 …ôeÉ©dG  ø`̀e  Ö∏W  »fÉà°ù«°ùdG  πãªe  ¿CG  √OÉ`̀Ø`̀e  GôÑN

.Ö∏£dG øY QòàYG ô«NC’G ¿CG ’EG ó°ûëdG ¢SDhôJ

 …ôeÉ©dG  ¿EG  »fÉà°ù«°ùdG  Öàμe  øe  Qó°U  ¿É«H  ∫Ébh

 G kô«°ûe  ,¢ùμ©dG  ¢ù«dh  ,™LôªdG  πãªe  AÉ≤d  Ö∏W  øe  ƒg

 á°SÉFQ »dƒJ …ôeÉ©dG øe Ö∏£J ºd ∞éædG á«©Lôe ¿CG ≈dEG

.√ÉéJ’G Gò¡H QGO ób åjóM ¿ƒμj ¿CG á«aÉf ,ó°ûëdG

 ∞«XƒJ ä’ÉªàMG øe á«©«°ûdG iƒ≤dG ±ƒîJ »JCÉjh

 »ªXÉμdG ô£°†j ób äÉ¡LGƒe »a ÜÉgQE’G áëaÉμe RÉ¡L

 øY  ∞°ûμdG  ºJ  GPEG  áë∏°ùªdG  πFÉ°üØdG  ó°V  É¡°VƒN  ≈dEG

 ¿ƒªàæj º¡fCG á«æeCG •É°ShCG íLôJ øjòdG øjôgÉ¶àªdG á∏àb

 ¿CGh  áeƒμëdG  Iô£«°S  êQÉ`̀N  πª©J  áæ«©e  πFÉ°üa  ≈`̀dEG

.äÉ«∏ª©dG ∂∏àH º∏©j ¿Éc …ó¡ªdGóÑY ∫OÉY

 Ö°üæe  ¬ª∏°ùàd  ∫hC’G  Ωƒ«dG  »a  »ªXÉμdG  ∫É``̀MCGh

 ¬Ø°üJ …òdG »JÉ¨°T ÖdÉW øcôdG ≥jôØdG áeƒμëdG á°SÉFQ

 »μdÉªdG …Qƒf ≥jôa øe ¬fCÉH á«°SÉ«°ùdGh á«æeC’G •É°ShC’G

.¬æe ’óH …óYÉ°ùdG ÜÉgƒdGóÑY ≥jôØdG ø«Yh óYÉ≤àdG ≈dEG

 ø`̀jò`̀dG  ø«∏≤à°ùªdG  •É`̀Ñ`̀°`̀†`̀dG  ø`̀e  …ó`̀YÉ`̀°`̀ù`̀dG  ó`̀©`̀jh

 á«æeCG  õ`̀cGô`̀e  º¡FƒÑJ  ø`̀e  á`̀«`̀ fGô`̀jE’G  iƒ`̀≤`̀ dG  ¢ùLƒàJ

.á°SÉ°ùM

 ø``e á«©«``°ûdG iƒ``≤dG ió``d ±hÉ``îe :¥Gô``©dG
äÉ«°û«∏ªdG ó°V ÜÉgQE’G áëaÉμe RÉ¡L ΩGóîà``°SG

 Iô``eGDƒªdG äÉ``jô¶f ÜÉ``ë°UC’ π``°†ØªdG ±ó``¡dG ..¢``ùà«L π``«H

.¢ùà«L π«H |
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 ≈`̀∏`̀Y äGƒ``̀ æ``̀ °``̀ S ¢``ù``ª``N Ió````̀ e ø`̀ é`̀ °`̀ ù`̀ dÉ`̀ H º``̀μ``̀M
√É``̀î``̀dOÉ``̀Y É``̀ Ñ``̀ jQÉ``̀ a á```̀ «```̀ fGô```̀ jE’G á`̀ «`̀ °`̀ ù`̀ fô`̀ Ø`̀ dG

 â``Ø``bhCG  :(Ü  ±  CG)  -  ¢`̀ù`̀ jQÉ`̀ H
 âÑ°ùdG  ¢``̀ù``̀eCG  á`̀«`̀°`̀ù`̀fô`̀Ø`̀dG  á`̀Wô`̀°`̀û`̀dG
 ø««°ù«FôdG  º¡«a  ¬Ñà°ûªdG  ô``NBG  ó``MCG
 »àdG  IOÉ``̀ HE’G  á«Ø∏N  ≈∏Y  ø«Hƒ∏£ªdG
 »æ©j  Ée  .1994  ΩÉ`̀Y  Gó`̀ fGhQ  É¡Jó¡°T
 ≈∏Y  á`̀«`̀dhO  áªμëe  ΩÉ``̀eCG  πãª«°S  ¬`̀ fCG
 ™HQ ióe ≈∏Y GQÉa »≤H Éeó©H íLQC’G
 ¿Éc …òdG ,ÉZƒHÉc ø«°ù«∏«a ¿Éch .¿ôb
 ,Gó``̀fGhQ  »`̀a  äÉ«°üî°ûdG  iô``̀KCG  ø«H
 »`̀MGƒ`̀°`̀V  »`̀ a  á`̀Ø`̀ qjõ`̀e  á`̀jƒ`̀¡`̀H  ¢û«©j
 »Yóªd  ∑ôà°ûe  ¿É`̀«`̀H  ≥``ah  ,¢`̀ù`̀jQÉ`̀H
 ¿CG ¿É`̀«`̀Ñ`̀dG OÉ````̀aCGh .á`̀Wô`̀°`̀û`̀dGh ΩÉ`̀©`̀ dG
 ∞«bƒJ äôªKCG Gôéa â qªJ »àdG á«∏ª©dG
 äÉ£∏°ùdG  ¬æY  åëÑJ  …ò``̀dG{  ÜQÉ`̀¡`̀dG
 π`̀à`̀bh  .zÉ```̀eÉ```̀Y  25 ò`̀ æ`̀e  á`̀«`̀FÉ`̀°`̀†`̀≤`̀ dG
 ƒëf zƒ``Jƒ``g{ á`̀«`̀bô`̀Y ø`̀e ¿ƒ`̀aô`̀£`̀à`̀e
 z»°ùJƒJ{ á«bôY øe ¢üî°T ∞dCG 800
 ≈∏Y zƒJƒg{ øe ø«dóà©ªdG ≈dEG áaÉ°VEG
 .1994 ΩÉ`̀Y IOÉ`̀ HEG  »a Ωƒ`̀j áFÉe ió`̀e
 zÉeÉY 84{ ÉZƒHÉc ¿CG  ¿É«ÑdG  »a AÉLh
 Qƒ°S  QÉ`̀«`̀fCG  á«MÉ°V  »`̀a  ¢û«©j  ¿É`̀ c
 ÉÄÑàîe  ¿Éc  å«M  ¢ùjQÉH  ∫Éª°T  ø«°S

 ¬fCÉH  ¿É«ÑdG  ¬Ø°Uhh  .¬FÉæHCG  IóYÉ°ùªH
 Üƒ∏£ªdG  ø«HQÉ¡dG  Rô``̀HCG  ø`̀e  ó``̀MGh{
 ÉZƒHÉch  .zº`̀dÉ`̀©`̀dG  »`̀a  º¡«∏Y  ¢†Ñ≤dG
 z…ƒeÉgôàfEG{  É«°û«∏e  ¢ù«°SCÉàH  º¡àe
 IOÉ```̀HE’G ∫Ó``̀N QRÉ`̀é`̀e â`̀Ñ`̀μ`̀JQG »`̀à`̀dG
 ¢ù«°SCÉJ  »a  ∂dòc  ºgÉ°Sh  .1994  »a
 …O ô`̀Ñ`̀«`̀d ¿ƒ``̀jõ``̀Ø``̀∏``̀J-ƒ``̀jOGQ{ á`̀£`̀ë`̀e
 ¢`̀SÉ`̀æ`̀dG â`̀°`̀V qô`̀M »`̀à`̀dG zø`̀«`̀dƒ`̀c π`̀«`̀e
 »a  Éàbh  ÉZƒHÉc  ≈°†bh  .πà≤dG  ≈∏Y
 ƒ¨fƒμdG  ájQƒ¡ªLh  Éμ«é∏Hh  É«fÉªdCG
 ∫Ébh  .Gô°ùjƒ°Sh  É«æ«ch  á«WGô≤ªjódG
 á«æ©ªdG  á«°ùfôØdG  á`̀dÉ`̀cƒ`̀dG  ¢`̀ù`̀«`̀FQ
 ∂jQEG  á«fÉ°ùfE’G  ó°V ºFGôédG  áëaÉμªH
 AÉÑfCG  OhQh  ¿EG  ¢SôH  ¢ùfGôØd  hô«ªZ
 äÉ£∏°ùdG  ™`̀aO  Ió`̀jó`̀L  á«JGQÉÑîà°SG
 ÉZƒHÉc  Öq≤©àd  ÉgOƒ¡L  ±ÉæÄà°SG  ≈dEG
 ΩGóîà°SÉH º¡qàe ÉZƒHÉch .øjô¡°T πÑb
 πjƒªàd  IOÉ`̀ HE’G  ∫ÓN  √PƒØfh  ¬dGƒeCG
 ¥hóæ°U{ ¢ù«FQ πãe áë∏°ùe äÉ«°û«∏e
 IQGRƒ````d É``̀≤``̀ahh .z»``̀æ``̀Wƒ``̀dG ´É``̀ aó``̀ dG
 äOó``̀M »`̀à`̀ dG á`̀«`̀μ`̀ jô`̀eC’G á`̀«`̀LQÉ`̀î`̀dG
 Q’hO  ø«jÓe  á°ùªN  áª«≤H  ICÉ`̀aÉ`̀μ`̀e

 »a  ¬Ñà°ûj  ,¬æY  äÉeƒ∏©e  …CG  πHÉ≤e
 ´ÉaódG  ¥hóæ°U{  ôÑY  Ω qó`̀b  ÉZƒHÉc  ¿CG
 áàbDƒªdG  áeƒμë∏d  ’Gƒ```eCG{  z»æWƒdG
 ΩÉ`̀Y  IOÉ````̀HEG  ò«ØæJ  ±ó`̀¡`̀H  á``jó``fGhô``dG
 á«FÉæédG  áªμëªdG  â¡ qLhh  .z1994
 IóëàªdG ºeCÓd á©HÉàdG GófGhôd á«dhódG
 É¡æ«H  1997  áæ°S  ÉZƒHÉμd  º¡J  ™Ñ°S
 âdƒJ  »àdG  áªμëªdG  â≤∏ZCGh  .IOÉ`̀HE’G
 Éªæ«H  .2015  ΩÉY  É«ª°SQ  GófGhQ  ∞∏e
 ºcÉëªdG  á``«``dBG{  ≈``̀ dEG  É¡eÉ¡e  â∏≤àfG
 ≈∏Y  π©a  OQ  »ah  .zá«dhódG  á«FÉæédG
 ΩÉ©dG  »`̀Yó`̀ª`̀dG  ∫É`̀ b  ,∞«bƒàdG  á«∏ªY
 zá«dhódG  á«FÉæédG  ºcÉëªdG  á«dBG{  »a
 ∞«bƒJ{ ¿EG …Ég’ øe õJô«eGôH êô«°S
 ô«còJ  ƒ`̀g  Ωƒ`̀«`̀ dG  É`̀Zƒ`̀HÉ`̀c  ø«°ù«∏«a
 øY  ø«dhDƒ°ùªdG  áÑ°SÉëe  øμªj  ¬fCÉH
 ≈∏Y ÉeÉY  26 ó©H  ≈àM IOÉ`̀HE’G  ∫ÉªYCG
 ó`̀cDƒ`̀J{ ±É`̀ °`̀VCGh .zº`̀¡`̀ª`̀FGô`̀L ÜÉ`̀μ`̀JQG
 .zÉæàªjõY  I qƒb  Ωƒ«dG  ∞«bƒàdG  á«∏ªY
 øe ø`̀«`̀Hô`̀≤`̀ª`̀ dG ø`̀«`̀ H É``̀Zƒ``̀HÉ``̀c ¿É````̀ch
 …òdG  ÉfÉªjQÉ«HÉg  ∫Éæ«aƒL  ¢ù«FôdG
 ΩÉY  π`̀jô`̀HCG  6  ïjQÉàH  ¬dÉ«àZG  ÖÑ°ùJ
 ôcòjh  .IOÉ`̀HE’G  çGóMCG  ´’ófÉH  1994
 AÉæHCG  óMCG  øe  áLhõàe  âfÉc  ¬àæHG  ¿CG
 ø«H É`̀Zƒ`̀HÉ`̀c ¿É``̀c É`̀ª`̀c .É`̀fÉ`̀ª`̀jQÉ`̀«`̀HÉ`̀g
 ≈∏Y ø«Hƒ∏£e º¡«a  ¬Ñà°ûe  áKÓK RôHCG
 áWô°ûdG  ¿É«H  Ö°ùëH  ,IOÉ``̀HE’G  á«Ø∏N
 ø«nHƒ∏£ªdG  ¿EG  âdÉb  »àdG  á«°ùfôØdG
 ≥Ñ°SC’G  ´É`̀aó`̀ dG  ô``̀jRh  Éªg  ø`̀ jô`̀NB’G
 …ôμ°ù©dG  óFÉ≤dGh  ÉfÉªjõ«H  ø«à°ùZhCG
 ÉªdÉ£dh  .É«fGô«Ñe  ¢ùjÉJhôH  RQÉ`̀Ñ`̀dG
 º¡WQƒJ »a  ¬Ñà°ûªdG  øe ô«ãμdG  CÉÑàNG
 âªq«Nh .É`̀°`̀ù`̀fô`̀a  »`̀a  IOÉ```̀HEG  º`̀FGô`̀é`̀H
 ø«H äÉ`̀ bÓ`̀©`̀ dG ≈`̀∏`̀Y Ó`̀jƒ`̀W IOÉ`````̀HE’G
 ¢ù«FôdG  º`̀¡`̀ qà`̀jh  .»`̀dÉ`̀¨`̀«`̀ch  ¢`̀ù`̀jQÉ`̀H
 øe ƒ``̀gh ,»`̀eÉ`̀ZÉ`̀ c ∫ƒ``̀H …ó```fGhô```dG
 zƒJƒg{  äGƒb  ºYóH  É°ùfôa  z»°ùJƒJ{
 πà≤dG  ∫É`̀ª`̀YCG  º¶©e  ∞∏N  ∞≤J  »`̀à`̀dG
 ≈∏Y ºFGôédG »ÑμJôe ¢†©H IóYÉ°ùeh

 .QGôØdG

 áªμëe  äQó``̀°``̀UCG  :ä’É``̀ cƒ``̀ dG –  ¿Gô`̀ ¡`̀W
 ≈∏Y äGƒæ°S ¢ùªN Ióe øé°ùdÉH ÉªμM á«fGôjEG
 ÖgòªdG »a á°ü°üîàªdG É«LƒdƒHhôàfC’G áªdÉY
 Dƒ`̀WGƒ`̀à`̀dG{  áª¡àH  √É`̀î`̀dOÉ`̀Y  É`̀Ñ`̀jQÉ`̀a  »©«°ûdG
 ìô°U  ÉªÑ°ùM  ,z»`̀eƒ`̀≤`̀ dG  ø``̀eC’É``̀H  ¢SÉ°ùª∏d

 .¢ùeCG ¿É≤gO ó«©°S É¡«eÉëe
 É¡JAGôÑH  É«LƒdƒHhôàf’G  áªdÉY  ™`̀aó`̀Jh
 »a  á«°SÉ«°ùdG  Ωƒ∏©dG  ó¡©e  »`̀a  áãMÉH  »`̀gh
 »gh  .ÉeÉY  61  Ωƒ«dG  ôª©dG  øe  ≠∏ÑJh  ¢ùjQÉH
 øμd  á«°ùfôØdGh  á«fGôjE’G  ø«à«°ùæédG  πªëJ

 .á«°ùæédG êGhORÉH ±ôà©J ’ ¿Gô¡W
 É¡à«LQÉN ôjRh ¿É°ù∏H ¢ùeCG É°ùfôa äOófh
 É¡fCG IócDƒe z»°SÉ«°S{ ¬fCÉH ¬àØ°Uh …òdG ºμëdÉH
 ∫Ébh .áãMÉÑdG  ìGô°S ¥ÓWE’ É¡«YÉ°ùe π°UGƒJ
 Gòg  ¿EG{  :»Øë°U  ¿É«H  »a  ¿ÉjQOƒd  ∞jEG  ¿ÉL
 á≤«≤M hCG …óL ô°üæY …CG ≈dEG  óæà°ùj ’ ºμëdG
 .zá«°SÉ«°S  á©«ÑW  hP  ƒ¡a  »dÉàdÉHh  ,áàÑãe
 ,ºμëdG Gò¡H zIó°ûdG øe Qób ôÑcCÉH OófCG{ ±É°VCGh
 øY  GQƒa  êGôaE’ÉH  á«fGôjE’G  äÉ£∏°ùdG{  ÉÑdÉ£e
 ™e  π°UGƒàdG  ≥M  É¡d  øª°†J  ¿CÉ`̀ Hh  z√ÉîdOÉY

 .á«°ùfôØdG á«°SÉeƒ∏Hó∏d πãªe
 ÖdÉ£Jh .2019 ƒ«fƒj »a √ÉîdOÉY âØbhCG
 ¥ÓWEÉH  ¢ùjQÉH  »a  É¡ªYód  áæéd  ∂dòch  É°ùfôa
 á«FÉ°†≤dG  äGAGôLE’ÉH  áæé∏dG  äOófh .É¡MGô°S
 Ée  â¡Ñ°Th  zá°†eÉZ  á«∏ªY{  É¡fCÉH  É¡àØ°Uhh

 .zÉμaÉc áªcÉëe{`H iôL
 ƒg  ô`̀NBG  »°ùfôa  åMÉH  ∞«bƒJ  º`̀J  ∂dòc

 .GôNDƒe ¬æY êôaCG …òdG ∫É°TQÉe ¿’hQ
 ¢ùªN  øé°ùdÉH  ÉªμM  ¿EG  ¿É`̀≤`̀gO  ∫É``̀bh
 DƒWGƒàdG{  áª¡àH  áãMÉÑdG  ≈∏Y  Qó°U  äGƒæ°S

 É¡«∏Y  Qó`̀°`̀U  Éªc  ,z»`̀eƒ`̀≤`̀dG  ø`̀eC’É`̀H  ¢SÉ°ùª∏d
 ó°V ájÉYódG{ áª¡àH ΩÉY Ióe øé°ùdÉH ôNBG ºμM
 É¡æμd ,á«eÓ°SE’G ájQƒ¡ªé∏d »°SÉ«°ùdG zΩÉ¶ædG

 .§≤a Ióe ∫ƒWC’G ºμëdG òØæà°S
 ¿ÓHÉb  ø«ªμëdG  ¿CG  ≈dEG  »eÉëªdG  QÉ°TCGh

 .±ÉæÄà°SÓd
 øe  å`̀dÉ`̀ã`̀dG  »`̀a  √É`̀î`̀dOÉ`̀Y  áªcÉëe  äCGó```̀H
 »a  ájQƒãdG  áªμëª∏d  15  áaô¨dG  ΩÉ`̀eCG  ¢SQÉe
 »a  äó≤Y  »àdG  Iô«NC’G  á°ù∏édG  ó©Hh  .¿Gô¡W
 ºàj  ¿CG  »a  πeCÉj  ¬`̀fEG  »eÉëªdG  ∫Éb  ,πjôHCG  19

 .É¡æY êGôaE’G
 ¿Gô¡W  »a  É¡d  IQÉjõH  ΩÉb  Éeó©H  í°VhCGh
 É`̀HGô`̀°`̀VEG  Égò«ØæJ  ó©H  ø`̀gƒ`̀dÉ`̀H  âÑ«°UCG  É`̀¡`̀fCG
 ôÑª°ùjO  ájÉ¡f  ø«H  Éeƒj  49  Ió`̀e  ΩÉ©£dG  øY

 .ôjGôÑah
 øY ¢`̀SQÉ`̀e ô```̀NGhCG »`̀a ¿Gô```̀ jEG â``̀Lô``̀aCGh
 ¿’hQ  »°ùfôØdG  å`̀MÉ`̀Ñ`̀dG  É¡μjô°Th  É¡≤«aQ
 º°†fG  ¿CG  ó©H  É¡©e  Éaƒbƒe  ¿Éc  …òdG  ∫É°TQÉe
 Éª¡àe  ¿Éch  .á°UÉN  IQÉ`̀jR  »a  ¿Gô`̀jEG  »a  É¡«dEG
 ¿Gô¡W  âKóëJh  .z»eƒ≤dG  øeC’ÉH  ¢SÉ°ùªdG{`H
 »`̀fGô`̀jEG  ¢Sóæ¡e  ™`̀e  ∫OÉ`̀Ñ`̀J  á«∏ªY  ø`̀Y  É¡æ«M
 IóëàªdG  äÉ`̀j’ƒ`̀dG  ÖdÉ£J  É°ùfôa  »`̀a  π≤à©e

 .¿GôjEG ≈dEG OÉYh ¢ùjQÉH ¬æY âLôaCG ¬ª«∏°ùàH
 ÜƒæL  É«≤jôaEÉH  ¢ü°üîàªdG  ∫É`̀°`̀TQÉ`̀eh
 õcôe »``a √É`̀î`̀ dOÉ`̀Y π`̀ã`̀e å`̀MÉ`̀H ,AGô`̀ë`̀°`̀ü`̀dG
 .¢ùjQÉH »a á«°SÉ«°ùdG áªdƒ©∏d á«dhódG çÉëHC’G
 ¿CG  ¢VôàØj  ø«°üî°T  ¿C’{  ¿É`̀≤`̀gO  ∫É`̀ bh
 ¢SÉ°ùª∏d  DƒWGƒàdG{  áª¡J  »a  zø«WQƒàe  Éfƒμj
 …òdG ∫É°TQÉe »fÉãdG ¿ƒμj ó≤a ,z»eƒ≤dG øeC’ÉH

 .¬æY êGôaE’G ºZQ ¬à«°†b §≤°ùJ ºd

 ΩÉ¶ædG  ó°V  á`̀jÉ`̀Yó`̀dG{  áª¡J  ¿CG  í`̀°`̀VhCGh

 ∫ƒM  áãMÉÑ∏d  äÉëjô°üàH  á≤∏©àe  z»°SÉ«°ùdG

 Oôée É¡fCG ≈dEG G kô«°ûe ,¿GôjEG »a ÜÉéëdG ™°Vh

 .á«©eÉédG IPÉà°SC’G É¡H âdOCG äÉ¶MÓe

 ºYO áæéd äôÑY ,ΩÉ©£dG øY É¡HGô°VEG ó©Hh

 ¢Shô«ØH  É¡àHÉ°UEG  ô£N  øe  É¡≤∏b  øY  √ÉîdOÉY

 ióMEG ¿GôjEG ¿ƒé°S óMCG »a óéà°ùªdG ÉfhQƒc

 äÉ«aƒdG OóY ≠∏Hh AÉHƒdÉH GQô°†J ôãcC’G ∫hódG

 .±’BG á©Ñ°S ƒëf É¡«a

 »fÉ©J  √ÉîdOÉY  ¿EG  Gô`̀NDƒ`̀e  ¿É`̀≤`̀gO  ∫É`̀ bh

 øY  É¡HGô°VEG  áé«àf  ø«à«∏μdG  »a  ¢Vôe{  øe

 .zΩÉ©£dG

 ¿GôjEG  »a  ø«∏≤à©ªdG  ÖfÉLC’G  OóY  OGORGh

 ¿ƒª¡àj  ø`̀jò`̀dG  á«°ùæédG  ƒ`̀LhOõ`̀e  º¡«a  øªH

 ÜÉë°ùfG  òæe  ¢ù°ùéàdÉH  ¿É`̀«`̀MC’G  Ö`̀∏`̀ZCG  »`̀a

 ΩôÑªdG  …hƒædG  ¥ÉØJ’G  øe  IóëàªdG  äÉj’ƒdG

 IOÉYEGh ø«àæ°S πÑb  óMGh ÖfÉL øe 2015 »a

 .¿Gô¡W ó°V á«°SÉ≤dG á«μjôeC’G äÉHƒ≤©dG

.√ÉîdOÉY ÉÑjQÉa |

 ƒ«ÑeƒH ¿CÉ``°ûH ≥``«≤ëJ ÖÑ``°ùH á``«LQÉîdG IQGRƒ``d ΩÉ``©dG ¢``ûàØªdG π``«≤j Ö``eGôJ
 ì qô°U  :(Ü  ±  CG)  -  ø£æ°TGh
 ÖeGôJ  ódÉfhO  ¿CG  »WGô≤ªjO  ÖFÉf
 »a É°ûàØe âÑ°ùdG  á©ªédG  π«d  ∫ÉbCG
 ∫ƒM É≤«≤ëJ íàa á«LQÉîdG  IQGRh
 ,ƒ«ÑeƒH  ∂`̀jÉ`̀e  á`̀«`̀LQÉ`̀î`̀dG  ô```jRh
 »μjôeC’G  ¢ù«FôdG  QGôb  ¿CG  GôÑà©e
 ô«Z É`̀«`̀eÉ`̀≤`̀ à`̀ fG  Ó``̀ª``̀Y{ ¿ƒ``̀μ``̀j  ó``̀ b
 á«LQÉîdG  IQGRh  äócCGh  .z»fƒfÉb
 ∞«à°S  ΩÉ©dG  ¢ûàØªdG  ¿CG  á«μjôeC’G
 øe ,âÑ°ùdG á©ªédG π«d π«bCG ∂«æ«d

 .ÖÑ°S …CG ôcòJ ¿CG ¿hO
 ¬fCG  π«éfEG  äƒ«dEG  ÖFÉædG  ∫Ébh
 ∫ƒM  É≤«≤ëJ  ≥∏WCG  ∂«æ«d  ¿CG  º∏Y
 ∂«æ«d  ádÉbEG{  ¿CG  ±É°VCGh  .ƒ«ÑeƒH
 ´ƒ`̀æ`̀dG  Gò``̀g  ø``e  ≥«≤ëJ  êhCG  »``a
 πª©H ≥∏©àj ôeC’G ¿CÉH Ió°ûH »Mƒj
 í`̀°`̀VhCGh  .z»`̀fƒ`̀fÉ`̀b  ô«Z  »eÉ≤àfG
 ø««WGô≤ªjódG  ÜGƒædG  óMCG  óYÉ°ùe
 ∞°ûc  Ωó`̀Y  ÉÑdÉW  ¢SôéfƒμdG  »`̀a
 »a  ≥≤ëj  ¿É`̀c  ∂«æ«d  ¿CG  ,¬`̀à`̀jƒ`̀g
 π¨à°SG  ƒ«ÑeƒH  ¿CG  ó«ØJ  ihÉμ°T
 ,á«°SÉ«°ùdG  á£∏°ùdG  ¬àæ«Y  É°üî°T
 .¬àLhõdh ¬d á«°üî°T ΩÉ¡ªH Ωƒ≤«d
 øe  ó`̀jó`̀©`̀dÉ`̀H  ƒ«ÑeƒH  Ωƒ`̀≤`̀ jh
 Iô`̀FÉ`̀W »``̀a º`̀ dÉ`̀©`̀ dG »``̀a äÓ``̀Mô``̀ dG
 ¿GRƒ°S  ¬`̀à`̀LhR  á≤aôH  ,áeƒμëdG
 ’  É`̀¡`̀fC’  AÉ«à°SG  ô«ãj  É`̀e  ,ƒ«ÑeƒH
 äô`̀cPh  .»°SÉ«°S  QhO  …CÉ`̀H  ™àªàJ

 »°VÉªdG  ΩÉ©dG  z¿EG  ¿EG  »°S{  áμÑ°T

 øeC’G RÉ¡L ¿CG øe ≈μà°TG É¨∏Ñe ¿CG

 ∫ÓN ájÉªëdG ∞∏μªdG »°SÉeƒ∏HódG

 Ö∏μH  ΩÉ``̀ª``̀à``̀g’G  ¬`̀«`̀∏`̀Y  äÓ``̀Mô``̀ dG

 .á«FGò¨dG äÉÑLƒdG hCG Óãe á∏FÉ©dG

 ÜGƒædG  ¢ù∏ée  á°ù«FQ  âdÉbh

 ÖbƒY{  ∂«æ«d  ¿EG  »°Sƒ∏«H  »°ùfÉf

 ájÉªM »a  ágGõæH  ¬ÑLGƒH  ΩÉb  ¬fC’

 âaÉ°VCGh .z»eƒ≤dG ÉææeCGh Qƒà°SódG

 ΩÉ≤àf’G  IOÉ`̀Y  ™£b  ¢ù«FôdG  ≈∏Y{

 øjòdG  ø««eƒμëdG  ø«ØXƒªdG  ø`̀e

 ≈∏Y ®É`̀Ø`̀ë`̀ dG π```̀LCG ø``̀e ¿ƒ`̀∏`̀ª`̀©`̀j

 ∫ÓN  Éª«°S  ’  ,ø««μjôeC’G  áeÓ°S

 ÇQGƒ``£``dG á`̀ dÉ`̀M ø``e Iô`̀à`̀Ø`̀dG √ò``̀g

 .zá«ªdÉ©dG

 ∑GQÉ``H  ≥HÉ°ùdG  ¢ù«FôdG  ¿É``c

 ∂«æ«d  2013  »``̀a  ø`̀ «`̀Y  É```̀eÉ```̀HhCG

 ,á∏jƒW Iô`̀à`̀a  ò`̀æ`̀e  ΩÉ`̀©`̀dG  »`̀Yó`̀ª`̀dG

 á«°SÉeƒ∏HódG á«fGõ«e ≈∏Y ±Gô°TEÓd

 QÉ«∏e  ø«©Ñ°S  á¨dÉÑdG  á`̀«`̀μ`̀jô`̀eC’G

 IQGRh  º°SÉH  ≥`̀WÉ`̀f  ∫É``̀bh  .Q’hO

 øq«Y  OQÉ``̀ cCG  øØ«à°S  ¿EG  á«LQÉîdG

 .IQGRƒ```̀∏```̀d Gó``̀ jó``̀L É``̀eÉ``̀Y É`̀°`̀û`̀à`̀Ø`̀e

 ÖFÉæd  É≤HÉ°S  GóYÉ°ùe  OQÉ``cCG  ¿É`̀ch

 OQÉcCG  ≈dƒàjh .¢ùæH ∂jÉe ¢ù«FôdG

 äÉã©ÑdG  IQGOEG  »°VÉªdG  ΩÉ©dG  òæe

 »àdG ,á«LQÉîdG IQGRh »a á«ÑæLC’G

 ø««°SÉeƒ∏HódG  ™e  äÉbÓ©dÉH  ºà¡J
.IóëàªdG äÉj’ƒdG »a øjOƒLƒªdG

 Üô≤e  zÉ`̀ eÉ`̀Y  56{  ƒ`̀«`̀Ñ`̀eƒ`̀Hh
 äÉ«°üî°ûdG  óMCGh  ÖeGôJ  øe  GóL
 …CG  ÖæéJ  øe  âæμªJ  »àdG  IQOÉædG
 ’  …ò`̀ dG  ¢ù«FôdG  ™`̀e  ôgÉX  ±Ó`̀N
 ≈dƒJh  .¬JÉaô°üàH  ø¡μàdG  øμªj
 »a  á«°SÉeƒ∏HódG  áÑ«≤M  ƒ«ÑeƒH
 ¢ùμjôd  É`̀Ø`̀∏`̀N  2018  π``̀jô``̀HCG  26
 ™e  ¬JÉbÓY  âfÉc  …ò`̀dG  ¿ƒ°Sô∏«J
 √ÉéJÉH  ™`̀aO  ó`̀bh  .IôJƒàe  ÖeGôJ
 á«μjôeC’G  á«°SÉeƒ∏HódG  »a  ∫ƒëJ
 øe  ójó©dG  AGQB’  É`̀aÓ`̀N  ,√ó`̀«`̀cCÉ`̀à`̀H
 AÉ``̀Hh  ¿CG  ó`̀«`̀Ø`̀J  á`̀jô`̀¶`̀f  ,AÉ`̀ª`̀∏`̀©`̀ dG
 .»æ«°U ôÑàîe √Qó°üe 19-ó«aƒc

 GOhóëe GQhO Ö©d ∂«æ«d ¿Éch
 äGAGôLEG π°ù∏°ùe »a »°VÉªdG ΩÉ©dG
 ¢SôéfƒμdG  ¬ª«∏°ùàH  ÖeGôJ  ∫õY
 …OhQ ¢`̀ù`̀«`̀Fô`̀dG  »`̀eÉ`̀ë`̀ª`̀d  ≥`̀ FÉ`̀ Kh
 √CGôH  …òdG  ÖeGôJ  ¿Éch  .»fÉ«dƒL
 ,±É£ªdG ájÉ¡f »a ñƒ«°ûdG ¢ù∏ée
 ø`̀«`̀«`̀WGô`̀≤`̀ª`̀jó`̀dG π`̀ Ñ`̀ b ø``̀e É`̀ª`̀¡`̀à`̀e
 á°ü°üîe ájôμ°ùY IóYÉ°ùe ≥«∏©àH
 ≈∏Y ∞`̀«`̀«`̀c  QÉ```̀Ñ```̀LE’  É```̀«```̀fGô```̀chC’
 ¿ójÉH ƒéd áμHôe äÉeƒ∏©e ¬ª«∏°ùJ
 äÉHÉîàfÓd  »WGô≤ªjódG  í°TôªdG
 ≥HÉ°ùdG  ¢ù«FôdG  ÖFÉfh  á«°SÉFôdG

 .ÉeÉHhCG

(RôàjhQ)                  .∫É≤ªdG »μjôeC’G ∫hDƒ°ùªdG |

 øe  31  ¿CG  áë°üdG  IQGRh  âæ∏YCG  ,ΩÉ``̀jCG  πÑb
 ΩóY  ÖÑ°ùH  ÉfhQƒμH  GƒÑ«°UCG  IóMGh  á∏FÉY  OGôaCG
 á`̀jRGô`̀à`̀M’G  äÉª«∏©àdGh  äGAGô``̀LE’É``̀H  ΩGõ`̀ à`̀ d’G
 øe  16  ¿CG  IQGRƒ``̀ dG  âæ∏YCG  Gò`̀g  πÑbh  .áÑLGƒdG

.ÖÑ°ùdG ¢ùØæd GƒÑ«°UCG IóMGh Iô°SCG
 ≥jôØ∏d  ô``̀«``̀NC’G  »`̀Ø`̀ë`̀°`̀ü`̀dG  ô`̀ª`̀JDƒ`̀ª`̀dG  »``̀ah
 ¢ù«FôdG ´ƒ°VƒªdG ¿Éc ,ÉfhQƒc áëaÉμªd »æWƒdG
 øe ô`̀jò`̀ë`̀à`̀dG  ƒ`̀g ¿ƒ`̀Kó`̀ë`̀à`̀ª`̀dG  ¬«∏Y õ``̀cQ  …ò``̀ dG
 ø«ª«≤ªdGh  ø«æWGƒªdG  ΩGõàdG  Ωó©d  ≠dÉÑdG  ô£îdG
 ójGõJ  ¿CG  øe  Éë°VGh  º¡ãjóM  ¿É`̀c  .äÉª«∏©àdÉH
 Gò¡d  ¿É`̀c  á«°VÉªdG  IôàØdG  »`̀a  äÉ`̀HÉ`̀°`̀UE’G  OGó``̀YCG
 ìÉéædG  øμªj  ’  ¬fCG  øe  GhQò`̀Mh  ,äGòdÉH  ÖÑ°ùdG
 πX  »`̀a  ¬`̀FGƒ`̀à`̀MGh  ¢Shô«ØdG  ™`̀e  Éæà¡LGƒe  »`̀a
 äGAGôLE’Gh äÉª«∏©àdÉH  ΩGõàd’G ΩóYh QÉà¡à°S’G

.ájRGôàM’G
 .áæ«g â°ù«d á∏μ°ûe AGREG ÉæfCG ¿PEG í°VGƒdG øe
 É¡¡LGƒf »àdG áeRC’G ™e πeÉ©àj ¢†©ÑdG ∑Éæg ¿EG
 ΩGõ`̀à`̀d’É`̀H  çGô`̀ à`̀ c’G  Ωó``̀Yh  QÉà¡à°S’G  ø`̀e  Qó`̀≤`̀H

.ájRGôàM’G äGAGôLE’Gh äÉª«∏©àdÉH
 Éª«a ¬`̀H ¢`̀SCÉ`̀H ’ Qó`̀b ∑É`̀æ`̀g ,iô```̀NCG IQÉ`̀Ñ`̀©`̀H
 ,™°VƒdG IQƒ`̀£`̀î`̀H »`̀Yƒ`̀dG Ωó`̀Y ø`̀e í`̀°`̀VGh ƒ`̀g
 ,ÖÑ°ùdG  Gò`̀¡`̀dh  .ΩGõ`̀à`̀dÓ`̀d  áª°SÉëdG  á`̀«`̀ª`̀gC’É`̀Hh
 ô£îH  QÉ`̀à`̀¡`̀à`̀°`̀S’G  ø``e  á`̀ë`̀°`̀ü`̀dG  IQGRh  äQò```̀M

.¢Shô«ØdG
 ≥Ñ£æj øjòdG ¿EG ¢†©ÑdG ∫ƒ≤j ób .áKQÉc √òg
 QÉà¡à°SÉH  ¿ƒ∏eÉ©àj  øjòdG  …CG  ,ΩÓμdG  Gòg  º¡«∏Y
 ’  ΩÓ`̀c  Gò`̀g  øμd  ,øjô«ãc  Gƒ°ù«d  ¿ƒeõà∏j  ’h
 É¡°VƒîJ  »àdG  á¡LGƒªdG  √òg  »a  .Gó`̀HCG  ¬d  ≈æ©e
 ¿ƒeõà∏j ’ øjòdG ¿hôà¡à°ùªdG ,ÉfhQƒc ™e OÓÑdG
 º¡°ùØfCG  ¿hPDƒj  ’  ,É¡H  ¿ƒØîà°ùj  hCG  äÉª«∏©àdÉH
 ¿CG øμªªdG øeh ,¬∏c ™ªàéªdG ¿hPDƒj πH ,Ö°ùëa

.ádhódG Oƒ¡L πc Gƒ°Vƒ≤j
 áØbh  ≈```dEG  á`̀LÉ`̀ë`̀H  Iô`̀«`̀Ñ`̀μ`̀dG  á∏μ°ûªdG  √ò``̀g

.áª°SÉM
 ádhódG  .á`̀eRC’G  √òg »a GóHCG  ô°ü≤J  ºd  ádhódG
 ≥jôØdG .ÉfhQƒc á¡LGƒe »a É¡JÉ«fÉμeEG πc äóæL
 ,ájGóÑdG  òæeh  ó¡©dG  »`̀dh  ƒª°S  IOÉ«≤H  »æWƒdG
 ¢ù°SCG  ≈∏Y  ádÉ©ØdG  á¡LGƒª∏d  Gó`̀FGQ  ÉLPƒªf  Ωób
 äGRÉ`̀é`̀fEG  ≥≤Mh  ,á≤«bOh  á£Ñ°†æeh  á°ShQóe

.∂∏ªdG ádÓL ∫Éb Éªc Ó©a Iô¡Ñe
 ¢VôØJ  ¿CG  ™«£à°ùJ  ádhódG  ¿CG  Éæg  á∏μ°ûªdG
 äÉª«∏©àdGh äGAGôLE’ÉH ΩGõàd’Gh ΩÉ©dG •ÉÑ°†f’G

 øcÉeC’Gh  äÉ©ªéªdGh  ´QGƒ°ûdG  »a  ájRGôàM’G
 πNGO Gòg ¢VôØJ ¿CG ™«£à°ùJ ’ ádhódG øμd .áeÉ©dG
 ’ ádhódG Óãe ∫Éª©dG øcÉ°ùe πNGO »ah ,äƒ«ÑdG
 º«≤e  πch  øWGƒe  πc  ôÑéJ  hCG  Ωõ∏J  ¿CG  ™«£à°ùJ
 ¿ƒμj ’CGh ,ô£îdGh á«dhDƒ°ùªdG ô©°ûà°ùj ¿CG ≈∏Y

.¢SÉ°SC’G Gòg ≈∏Y ±ô°üàj ¿CGh ,Gôà¡à°ùe
 ΩÉ©dG  »YƒdÉH  ≥∏©àJ  ÉgôgƒL  »`̀a  á«°†≤dG

 .ô£îdÉH ΩÉ©dG ∑GQOE’Gh
.ÉgóMh ádhódG á«dhDƒ°ùe â°ù«d √ògh

 á«°VÉªdG  IôàØdG  äGQƒ`̀£`̀J  Aƒ°V  ≈∏Y  ,º©f
 ,»æWƒdG  ≥`̀jô`̀Ø`̀dGh  áë°üdG  IQGRh  äGô`̀jò`̀ë`̀Jh
 á`̀«`̀ª`̀°`̀Sô`̀dG á`̀«`̀Yƒ`̀à`̀ dG äÓ``̀ª``̀M ∞`̀«`̀ã`̀μ`̀J Üƒ`̀∏`̀£`̀e

.πμdG ≈dEG π°üJ å«ëH Égôjƒ£Jh
 »a πμdG É¡∏ªëàj ¿CG Öéj á«dhDƒ°ùe √òg øμd
 ’h ÉgóMh ádhódG ’ ,Ωƒ«dG AÉæãà°SG ÓH ™ªàéªdG

.√óMh ΩÓYE’G
 πc ..á``«``∏``gC’G äÉ`̀«`̀©`̀ª`̀é`̀dGh äÉ`̀ª`̀¶`̀æ`̀ª`̀dG π`̀ c
 πc  ..É¡«∏Y  ø«ªFÉ≤dGh  äÉcô°ûdGh  äÉ°ù°SDƒªdG
 AÉ«dhCG  πc  ..áeÉ©dG  äÉ«°üî°ûdGh  øjódG  ∫É`̀LQ
 πμdG  ..AÉæãà°SG  …CG  ÓH  º«≤eh  Oô`̀a  πc  ..Qƒ``̀eC’G
 »a  º¡°ùj  ¿CGh  Ωƒ«dG  ¬à«dhDƒ°ùe  πªëàj  ¿CG  Öéj

.áeÉ©dG á«YƒàdG äÓªM
 »a  áØ∏àîªdG  iƒ≤dGh  äÉª¶æªdG  ¿CG  ßMÓf
 QGó°UEÉH  »ØàμJ  áeÉ©dG  äÉ«°üî°ûdGh  ™ªàéªdG
 ™Ñ£dÉHh  .É¡JGAGôLEÉHh  ádhódÉH  IOÉ°TE’G  äÉfÉ«H
 πc  ≥ëà°ùj  ó¡L  øe  ¬dòÑJ  É`̀eh  ádhódG  ¬∏©ØJ  Ée
 Ωƒ«dG áLÉëH â°ù«d ádhódG øμd .IOÉ°TE’Gh ôjó≤àdG
 ácQÉ°ûe ≈dEG É¡àLÉM Qób IOÉ°TE’Gh íjóªdG Gòg ≈dEG
 ôÑcCGh  .á¡LGƒªdG  Oƒ¡L  »a  á«∏©a  ácQÉ°ûe  πμdG
 »a  á«dÉ©ØH  ΩÉ¡°SE’G  »g  Ωƒ«dG  áHƒ∏£e  ácQÉ°ûe

.áeÉ©dG á«YƒàdG á∏ªM
 áë°üdG  IQGRh  äó°TÉf  Éªc  ,Ωƒ«dG  Üƒ∏£ªdG
 ™«ªédG  ô©°ûà°ùj  ¿CG  ƒ`̀g  ,á`̀«`̀æ`̀Wƒ`̀dG  á`̀æ`̀é`̀∏`̀dGh
 Rƒéj ’ ºgGO ô£îdG ¿CG πμdG ∑Qój ¿CG ƒg ..ô£îdG

.¬H QÉà¡à°S’G GóHCG
 øWGƒe  π`̀c  ≈∏ëàj  ¿CG  ƒ`̀g  Ωƒ`̀«`̀dG  Üƒ∏£ªdG
 ∑Qó`̀j  ¿CGh  »`̀Yƒ`̀dG  äÉ```LQO  ≈°übCÉH  º«≤e  π``ch
 ádhódG  øY  ∫hC’G  ´ÉaódG  §N  πãªj  É«°üî°T  ¬`̀fCG
 ¿hO  ø`̀e  ¬```fCGh  ,á`̀¡`̀LGƒ`̀ª`̀dG  √ò``g  »`̀a  ™ªàéªdGh
 äÉª«∏©àdÉH  ΩGõ`̀à`̀d’Gh  •ÉÑ°†f’G  äÉ`̀LQO  ≈°übCG
 »a  ô°üàæf  ¿CG  øμªj  ’  ,ájRGôàM’G  äGAGô`̀LE’Gh

.øªãdG ¬∏c ™ªàéªdG ™aó«°Sh á¡LGƒªdG √òg

ΩÉ©dG »YƒdG
ô£îdG QÉ©°ûà°SGh

√ôgR ó«°ùdG

ÓjhõæØd Oƒbh áæë°T AGREG ∑ôëJ …CG øe ÉμjôeCG QòëJ á«fGôjEG AÉÑfCG ádÉch

 É``¡JGƒb Öë``°S ≈``∏Y áªª``°üe É``¡æμd ¿Éà``°ùfÉ¨aCG »``a ΩÓ``°ùdG PÉ``≤fEG ó``jôJ ø£æ``°TGh

 É`̀¡`̀Ñ`̀à`̀°`̀û`̀e π`̀ ≤`̀ à`̀ ©`̀ J á`̀ «`̀ °`̀ ù`̀ fô`̀ Ø`̀ dG á``̀Wô``̀°``̀û``̀dG
 á``̀ jó``̀ fGhô``̀ dG IOÉ````````̀HE’G »```̀a É`̀ «`̀ °`̀ ù`̀ «`̀ FQ ¬``̀«``̀a

 øe áHô≤e á«fGôjEG  AÉÑfCG  ádÉch âdÉb  :(RôàjhQ) –  »HO
 πãe{  IóëàªdG  äÉj’ƒdG  øe  ∑ôëJ  …CG  ¿EG  …QƒãdG  ¢SôëdG
 Ójhõæa  ≈`̀dEG  á¡éàe  á«fGôjEG  Oƒ`̀bh  áæë°T  ó°V  záæ°Uô≤dG

.äÉ«YGóJ ¬d ¿ƒμ«°S
 Rôàjhôd  ∫Éb  á«μjôeC’G  IQGOE’G  »a  ô«Ñc  ∫hDƒ°ùe  ¿Éc
 »àdG äGAGôLE’G ¢SQóJ IóëàªdG äÉj’ƒdG ¿EG ¢ù«ªîdG Ωƒj
 ≈dEG  Oƒ`̀bh  áæë°T  ∫É°SQEÉH  ¿Gô`̀ jEG  ΩÉ«b  ó°V  ÉgPÉîJG  øμªj

.áeRCG øe »fÉ©J »àdG Ójhõæa
 »YÉ£b ≈`̀∏`̀Y äÉ`̀Hƒ`̀≤`̀Y Ió`̀ë`̀à`̀ª`̀dG  äÉ``̀j’ƒ``̀dG  ¢`̀Vô`̀Ø`̀Jh
 .∂`̀ HhCG  áª¶æe  »`̀a  øjƒ°†©dG  Ójhõæah  ¿Gô``̀jEG  »`̀a  §ØædG
 äGAGô`̀LE’G  ójóëJ  øY  á«μjôeC’G  IQGOE’G  ƒdhDƒ°ùe  ™æàeGh
 äGQÉ«îdG  ºjó≤J  ºà«°S  ¬fEG  GƒdÉb  º¡æμdh É¡ãëH …ôéj »àdG

.ÖeGôJ ódÉfhO ¢ù«Fô∏d
 øe ≈``̀ dhC’G  äÉYÉ°ùdG  »`̀a  AÉ`̀Ñ`̀fCÓ`̀d  Qƒ`̀f  á`̀dÉ`̀ch äô``̀cPh
 á«μjôeCG á«HôM øØ°S QÉëHEG øY ôjQÉ≤J ≈∏Y GOQ ¢ùeCG ìÉÑ°U
 IóëàªdG äÉj’ƒdG …ƒæJ âfÉc GPEG{ »ÑjQÉμdG á≤£æe √ÉéJÉH
 äGôªªdG  »a  ø`̀eC’G  ΩGó`̀©`̀fG  øe  ádÉM  ≥∏N  áæ°UGô≤dG  πãe
 ó«cCÉàdÉH ôªJ ødh Iô«£N áaRÉéªH Ωƒ≤à°ùa á«dhódG á«FÉªdG

.zäÉ«YGóJ ¿hO
 Ωƒj  ¿ƒμjCG  ∞«àæ«ØjQ  øe  øØ°ùdG  ™ÑàJ  äÉfÉ«H  ô«°ûJh
 É¡∏«ªëJ  iô`̀L  π``̀bC’G  ≈∏Y  Ió``̀MGh  á∏bÉf  ¿CG  ≈`̀ dEG  AÉ`̀©`̀HQC’G
 …òdG ôeC’G Ójhõæa Üƒ°U äôëHCG »fGôjEG AÉæ«e øe OƒbƒdÉH

.OƒbƒdG ¢ü≤f ∞«ØîJ ≈∏Y ó∏ÑdG óYÉ°ùj ób
 ø«∏°SGôªdG  …OÉf{  »fhôàμdE’G  …QÉÑNE’G  ™bƒªdG  π≤fh
 »©«HQ »∏Y øY á«fGôjE’G á«ª°SôdG áYGPE’ÉH §ÑJôªdG z¿ÉÑ°ûdG
 ¿GôjEGh Ójhõæa{ ¿EG ¬dƒb á«fGôjE’G áeƒμëdG º°SÉH çóëàªdG
 ±É°VCGh .ájQÉéJ äÉbÓY Éª¡æ«H Éª«a π¶à°Sh Éª¡æ«H ¿ÉàdhO
 ¢ù«d  IQÉéàdG  √òg .πHÉ≤ªdG  »a É©∏°S  …ôà°ûfh É©∏°S  ™«Ñf{
 øY äÉeƒ∏©e ¬jód óLƒJ ’ ¬fCG ±É°VCGh .zôNBG óMCÉH á∏°U É¡d

.Ójhõæa ≈dEG á¡éàªdG áæ«Ø°ùdG
 ¿CG  ≈`̀dEG  Oó°ûàe  »`̀fGô`̀jEG  π∏ëe  QÉ°TCG  iô`̀NCG  á«MÉf  øe
 äòîJG GPEG  è«∏îdG »a á«μjôeC’G øØ°ùdG øe º≤àæJ ób ¿GôjEG

.á«fGôjE’G á∏bÉædG ó°V AGôLEG IóëàªdG äÉj’ƒdG
 á«μjôeC’G ájôëÑdG{ ¿EG ôàjƒJ ≈∏Y …óªëe …ó¡e ∫Ébh
 ácôM ó°V ∑É¡àf’G øe ´ƒf …C’ øFÉgQ è«∏îdG »a ÉgAÉØ∏Mh
 PÉîJG πÑb{ ±É°VCGh .záYhô°ûªdG  á«fGôjE’G  á«dhódG  øë°ûdG

 øY ¿ƒ°ùfƒL ¢ùjQƒH ¬≤jó°U ∫CÉ°ùj ¿CG ÖeGôJ ≈∏Y QGôb …CG
.zá«fÉ£jôÑdG á∏bÉædG áHôéJ π«°UÉØJ

 º∏©dG ™`̀aô`̀J §`̀Ø`̀f á`̀∏`̀bÉ`̀f äõ`̀é`̀à`̀MG ó`̀b ¿Gô```̀ jEG â`̀fÉ`̀ch
 äõéàMG  ¿CG  ó©H  »°VÉªdG  ΩÉ`̀©`̀dG  è«∏îdG  »`̀a  »fÉ£jôÑdG
 πÑL  á≤£æe  ádÉÑb  á«fGôjEG  §Øf  á∏bÉf  á«fÉ£jôÑdG  äGƒ≤dG
 äôªà°SG  á¡LGƒe  ó©H  ø«àæ«Ø°ùdG  øY  êGô`̀aE’G  ºJh  .¥QÉ`̀W

.GQƒ¡°T
 AÉ©HQC’G Ωƒj ¿GôjEG º∏Y ™aôJ »àdG π«aÓc á∏bÉædG äôÑYh
 AÉæ«e »a ¢SQÉe ájÉ¡f »a OƒbƒdG π«ªëJ ó©H ¢ùjƒ°ùdG IÉæb

.äÉfÉ«Ñ∏d É≤ah »fGôjE’G ¢SÉÑY QóæH
 QOÉ°üe  øe  IOQGƒ`̀dG  AÉÑfC’G  ô«°ûJ{  :Qƒf  ádÉch  âdÉbh
 á«HôM øØ°S ™HQCG â∏°SQCG á«μjôeC’G ájôëÑdG ¿CG ≈dEG  á©∏£e

.z»ÑjQÉμdG á≤£æe ≈dEG ¿hó«°SƒH 8-»H èæjƒH IôFÉWh
 OƒbƒdG  äÉéàæeh  øjõæÑ∏d  á°SÉe  áLÉM  »a  Ójhõæah
 πX  »`̀a  OÓ`̀Ñ`̀dG  »`̀a  IÉ`̀«`̀ë`̀dG  ôgÉ¶e  ≈∏Y  ®ÉØë∏d  iô```̀NC’G
 ¢S’ƒμ«f  ¢ù«FôdG  ó¡Y  »a  çóM  …òdG  …OÉ°üàb’G  QÉ«¡f’G
 á«àëàdG  É¡à«æH  øμd  ΩÉîdG  §ØædG  OÓÑdG  èàæJh  .hQhOÉ``̀e

.ájOÉ°üàb’G áeRC’G ∫ÓN π∏°ûdÉH âÑ«°UCG

(Ü ± G)            .IQhõe ájƒ¡H ¢ùjQÉH êQÉN ¢û«©j ¿Éc ¬«∏Y ¢VƒÑ≤ªdG |

 á«∏ªY  PÉ≤fE’  IóëàªdG  äÉj’ƒdG  ≈©°ùJ  :(Ü  ±  CG)  -  ø£æ°TGh
 É¡æμd  ,∞æ©dG  ∫ÉªYCG  øe  IójóL  áLƒe  ó©H  ¿Éà°ùfÉ¨aCG  »a  ΩÓ°ùdG
 òæe  Iôªà°ùe  ÜôM  ó©H  É¡JGƒb  Öë°S  á∏°UGƒe  ≈∏Y  áªª°üe  hóÑJ
 ¬fCG á©ªédG OGR π«∏N …ÉªdR »μjôeC’G óaƒªdG ócCGh .ÉeÉY 19 ƒëf

 .zπjóH ∑Éæg ¢ù«d{
 áMhódGh  ∫ƒHÉc  ø«H  á«cƒμªdG  ¬JÓMQ  »°SÉeƒ∏HódG  OhÉ`̀Yh
 ≈°†b Éeó©H ,¿ÉÑdÉW ácôMh á«fÉ¨aC’G áeƒμëdG ≈∏Y §¨°†∏d É«©°S
 »a ¬©«bƒJ ºJ …òdG »îjQÉàdG  ¥ÉØJ’G ¿CÉ°ûH ¢VhÉØj ΩÉY øe ôãcCG
 IOÉYEG ƒg Oƒ¡édG √òg ±ógh .øjOôªàªdGh ø£æ°TGh ø«H ôjGôÑa 29
 .QÉ«¡f’ÉH ôãcCG Ωƒj πc IOó¡e âJÉH âbh »a É¡àμ°S ≈dEG ΩÓ°ùdG á«dBG
 πeÉμdÉH á«μjôeC’G äGƒ≤dG Öë°S ΩÉeCG ∫ÉéªdG ¥ÉØJ’G í°ùØjh

 øe  ÉeÉY  øjô°ûY  ó©H  ,2021  ∞°üàæe  ∫ƒ∏ëH  ¿Éà°ùfÉ¨aCG  ø`̀e
 ÜÉ≤YCG  »a  á£∏°ùdG  øe  ¿ÉÑdÉW  ácôM  Oô£d  ó∏ÑdG  Gò`̀g  É¡MÉ«àLG
 ô«Z  Iô°TÉÑªdG  ΩÓ°ùdG  äÉ°VhÉØe  øμd  .ôÑªàÑ°S  11  äGAGó`̀à`̀YG
 ø«H  øjô¡°T  øe  ôãcCG  πÑb  CGóÑJ  ¿CG  Qô≤ªdG  øe  ¿Éc  »àdG  ábƒÑ°ùªdG
 »æZ  ±ô°TCG  ¢ù«FôdG  ø∏YCGh  ,ó≤©J  ºd  ∫ƒHÉc  áeƒμMh  øjOôªàªdG

 .¿ÉÑdÉW ó°V ájôμ°ù©dG äÉ«∏ª©dG ±ÉæÄà°SG GôNDƒe
 ≈Ø°ûà°ùe  AÉKÓãdG  ±ó¡à°SG  Ωƒég  ≈∏Y  GOQ  »æZ  QGôb  AÉLh
 .™°VQ ∫ÉØWCG  º¡æ«H  É°üî°T  24 πà≤e øY ôØ°SCGh  ∫ƒHÉc  »a  ó«dƒJ
 Ωƒé¡dG  øe  ¿ÉÑdÉW  ácôM  áFôÑJ  ≈`̀dEG  IóëàªdG  äÉ`̀j’ƒ`̀dG  âYQÉ°S
 .z´hôªdG{ πª©dG Gòg ∞∏N ±ƒbƒdÉH á«eÓ°SE’G ádhódG º«¶æJ áª¡àe
 ádhódG  º«¶æàd  …ó°üàdG  »a  ¿hÉ©àdG  ≈∏Y  ¿ÉÑdÉWh  ∫ƒHÉc  â°†Mh

 .ΩÓ°ùdG á«∏ªY ∂jôëJh á«eÓ°SE’G
 »dhódG  ¿ƒ°ù∏jh  hQOhh  õcôe  øe  ¿Éª∏Zƒc  πμjÉe  í°VhCGh
 ’  á«μjôeC’G  á«é«JGôà°S’G{  ¿CG  ¢SôH  ¢ùfGôa  ádÉcƒd  äÉ°SGQó∏d
 áeƒμëdG  Ö°†Z  ’h  ,»fÉ¨aC’G  ΩÉ©dG  …CGôdG  Ö°†Z  QÉÑàY’ÉH  òNCÉJ
 ájÉZ »a ôÑà©J »àdG ∞æ©dG ∫ÉªYCG øe áLƒªdG √òg ∫É«M ,á«fÉ¨aC’G

 .zäÉYÉ¶ØdG ≈∏Y IOÉà©ªdG ¿Éà°ùfÉ¨aC’ áÑ°ùædÉH ≈àM áYÉ¶ØdG
 Oƒ¡L  π°ûØH  QGô`̀bE’G  ΩóY  ≈∏Y  ¿ƒeRÉY  ø««μjôeC’G  ¿CG  hóÑjh
 á©ªédG  OGR  π«∏N  ócCG  å«M  ,ÉgƒdòH  »àdG  ábƒÑ°ùªdG  ô«Z  ΩÓ°ùdG
 ÉWô°T  ôÑà©J  »àdG  É¡JÉeGõàdG  ΩôàëJ  ¿ÉÑdÉW  ácôM  ¿CG  ø««Øë°ü∏d
 øjOôªàªdG  ¿CG  ≈dEG  G kô«°ûe  ,OÓÑdG  øe  á«μjôeC’G  äGƒ≤dG  ÜÉë°ùf’
 ¿ƒªLÉ¡j ’ º¡fCG  ≈dEG  Oó°üdG Gò¡H âØdh .¥ÉØJ’G z¢üf{ ¿ƒeôàëj

 ,iôÑμdG  ¿óªdG  »a äÉ«∏ªY ò«ØæJ øY ¿ƒ©æàªjh á«μjôeC’G äGƒ≤dG
 äGƒ≤dG ≈∏Y º¡JÉªég πc ∞bƒH ó©H É«ª°SQ Ghó¡©àj ºd º¡fCÉH Gôcòe

 .á«fÉ¨aC’G
 zìhQ{  ∞dÉîj  ™ØJôªdG  ∞æ©dG  iƒà°ùe  ¿CÉH  ôbCG  ,πHÉ≤ªdG  »a
 ≈∏Y  ¢ù«ªîdG  Ωƒ`̀j  zGó`̀L  »Ñ∏°S{  Ωƒég  √ô¡XCG  Ée  ƒ`̀gh  ,¥É`̀Ø`̀J’G
 ºZôdÉHh  .OÓÑdG  ¥ô°T  »a  ¿ÉÑdÉW  ácôM  ¬àæÑJ  á«fÉ¨aC’G  äGƒ≤dG
 IóëàªdG  äÉj’ƒdG  ¿CG  óaƒªdG  ócCG  áMhódG  ¥ÉØJG  zìhQ  ∑É¡àfG{  øe
 áÑ°ùædÉH  »°SÉ°SC’G  •ô°ûdG{  ¿EG  ∫É`̀bh  .É¡JGƒb  Öë°S  π°UGƒà°S
 áëaÉμe  ¿CÉ°ûH  É¡eGõàdG  ¿ÉÑdÉW  ΩGô`̀à`̀MG  ƒ`̀g  IóëàªdG  äÉj’ƒ∏d
 á`̀dhó`̀dG  º«¶æJh  Ió`̀YÉ`̀≤`̀dG  πãe  äÉ`̀YÉ`̀ª`̀L  á`̀HQÉ`̀ë`̀e  ôÑY  zÜÉ````̀gQE’G

.z∫hC’G{ •ô°ûdG ∂dP ¿CG GócDƒe ,É¡«°VGQCG ≈∏Y á«eÓ°SE’G
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 ∫É≤ªdG  Gò``̀g á`̀HÉ`̀à`̀c  »`̀a  â`̀Yô`̀°`̀T  É`̀eó`̀æ`̀Y

 ∫ƒ≤j  »àdG  »ÑæàªdG  ôYÉ°ûdG  Ió«°üb  äôcòJ

:É¡©∏£e »a

ó«Y Éj näó oY m∫ÉM pá sjnCÉ pH ló«Y

oójóénJ n∂«a môenCÉ pH ΩCG ≈°† ne Éª pH

oº o¡ nfhO oAGó«nÑdÉ na oá sÑ pMnC’G É qenCG

oó«H É¡nfhO G kó«H n∂ nfhO nâ«n∏ na

 …ò``dG ó`̀«`̀©`̀dG Gò``̀g ø``Y çó`̀ë`̀à`̀j ¬``̀fCÉ``̀ch

.áeOÉ≤dG ÉæeÉjCG ¬«a ¢û«©æ°S

 øY  ∞∏àîj  ¬`̀fCG  º∏©j  Éæ∏ch  ó«©dG  Gò`̀g

 »a  Üƒ∏£ªdÉa  ,ÉgÉæ°ûY  »àdG  OÉ«YC’G  ™«ªL

 Qƒ¡àf  ’CGh  ,ÉæJƒ«H  øe êôîf ’CG  ó«©dG  Gòg

 ≈àMh  É`̀æ`̀∏`̀gCGh  ÉæàÑMCG  äƒ`̀«`̀H  ≈``̀dEG  Ögòæd

 ∫hÉæàf ’h ¬«a ™ªàéf ’ ó«©dG Gòg ,ÉæjódGh

 ≈dEG  â«H  øe  π≤àæf  ’h  ,É k©e  AGó¨dG  áÑLh

 øëæa  ,π`̀°`̀UGƒ`̀à`̀dGh  á«ëàdG  π``̀LCG  ø`̀e  ô``̀NBG

 øeR  ¢û«©f  ¿CG  ¢VhôØªdG  ø`̀e  hCG  ¢û«©f

 ¢†©H É¡Ñ°ùMCGh- ¿CG ’EG ,»YÉªàL’G óYÉÑàdG

 ¿CG  ∫hÉë«°S  ¢†©ÑdG  -á«FÉæãà°S’G  ä’ÉëdG

 ¢Sƒ∏é∏d ƒYóJ »àdG äGAGóædG ∂∏J ≈∏Y Oôªàj

.∑QÉÑªdG ô£ØdG ó«Y »a ≈àM äƒ«ÑdG »a

 òæe  ,Ó`̀jƒ`̀W  É`̀eƒ`̀j  ó«©dG  Gò`̀g  ¿ƒμ«°S

 ,âbƒdG  πc  ,Ühô¨dG  ≈àM  ¢ùª°ûdG  ¥hô°T

 â«ÑdG  »a  ¿ƒμJ  ¿CG  Öéj  Ωƒ«dG  ∫Gƒ`̀W  …CG

 πjƒW Ωƒj ,§≤a Iô«¨°üdG ∂Jô°SCGh ∑óMƒd

 §≤a øjQÉ«N ΩÉeCG  øëf Ωƒ«dG øμdh ,¥É°Th

 øe  ó«©dG  Ωƒj  »°†ªj  ¿CG  É`̀eEG  ,Éª¡d  ådÉK  ’

 ¿CG  hCG  ,π`̀≤`̀æ`̀à`̀dGh  â«ÑdG  ø`̀e  êhô`̀î`̀dG  ô«Z

 êôîfh  »ë°üdG  ôéëdGh  ô¶ëdG  ióëàf

 ó©Hh  Ωƒ«dG  øe  äÉ©jƒ°S  ¢†©ÑH  ™àªà°ùfh

 πNó«a ,AÉHƒdÉH Éæe …CG ÜÉ°üj ¿CG øμªj ∂dP

 èdÉ©àj  ≈àM  GQƒ¡°Th  É`̀ keÉ`̀jCG  ΩÉàdG  ôéëdG

 ÉªHQ hCG ΩhÉ≤j ¿CG ¬ª°ùL ™«£à°ùj …òdG Gògh

.¬∏dG π«Ñ°S »a Ögò«a ΩhÉ≤j ¿CG ™«£à°ùj ’

 ó«©dG  ¢û«©fh  ¢ù∏éf  ¿CG  ;π°†aCG  Éª¡jCG

 á«≤H  ¢û«©f  ΩCG  âbƒdG  ∫ÉW  Éª¡e  ÉæJƒ«H  »a

 »àdG ôHE’Gh ø«é°ùcC’G äÉî°†e âëJ ÉæeÉjCG

 ájDhQ øe Ωôëfh ,ÉæeÉ°ùLCGh ÉfOƒ∏L ¥ôàîJ

 ¢û«©fh  ,êÓ©dG  Iôàa  ∫GƒW  Éæ∏gCGh  ÉædÉØWCG

 Óa ?»≤«≤ëdG ôYòdGh ™∏¡dGh ±ƒîdG äGôàa

 ¿ƒμà°S GPÉe ¿ƒª∏©j AÉÑWC’G ≈àM ’h øëf

 Ögòà°S  ΩCG  â«ÑdG  ≈dEG  Oƒ©à°S  πg  ,áé«àædG

 IôÑ≤ªdG  ≈dEG  ∑ô«°üe ¿Éc  ¿EGh  ?IôÑ≤ªdG  ≈dEG

 Oôée ∑AGQh ô«°ù«°S øªa ,óMCG ∂©«°ûj ø∏a

 Ωƒ≤«°Sh  ,∂`̀d  ¢SÉædG  Üô`̀bCG  º`̀gh  ôØf  ™°†H

 ∂∏gCG  πÑ≤à«°Sh  ,∂`̀æ`̀aó`̀H  ¿ƒ«°UÉ°üàN’G

 ∂«∏Y  !§≤a  ÜÉ°ùJGƒdG  ≥jôW  øY  …RÉ©àdG

.QÉ«àN’G

 ºà¡j ’h G kóL OÉL ¢Shô«ØdGh ,óL ôeC’G

 ,…ôãdG hCG ô«≤ØdG ±ô©j ’ ƒ¡a ,∑ô«¨H hCG ∂H

 ,πgÉédG  hCG  ºdÉ©dG  ø«H  ¥ôØj  ¿CG  ¬æμªj  ’h

 ÉæeÉeCGh  ,¬≤jôW  »`̀a  ∞≤j  ø`̀e  Ö«°üj  ƒ¡a

 ójó©dG  øY  Éæ©ª°S  ó≤a  ,á∏ãeC’G  øe  ô«ãμdG

 É`̀gOGô`̀aCG  ™«ªL Ö`̀«`̀°`̀UCG  »`̀à`̀dG  π`̀FGƒ`̀©`̀dG  ø`̀e

 ájôb  hCG  ,Qƒ¡àe  ÜÉ°üe  ó`̀MGh  Oô`̀a  ÖÑ°ùH

 ∫ÉªgEG  ÖÑ°ùH  É`̀gOGô`̀aCG  ™«ªL  Ö«°UCG  á∏eÉc

 ∫hó`̀dG  ¢†©H  ¿CG  Éæ©ª°Sh  ,ó``̀MGh  ¢üî°T

 ¢Shô«ØdG  QÉ°ûàfG  ≈∏Y  Iô£«°ùdG  »a  âæμªJ

 ôéëdG  â`̀dGRCG  ÉeóæYh  -äó≤àYG  Gòμg  hCG-

 øe ádÉM âKóM ¥Gƒ°SC’G ≈dEG ¢SÉædG ≥aóJh

 ,ójGõàJ  ø«HÉ°üªdG  OGóYCG  äCGóHh  á°SÉμàf’G

 iôNCG  Iôe ôéëdG  IOÉYEG  ≈dEG  äô£°VG ∂dòd

 IQƒ°üH IôªdG √òg ÉªHQh

.IhÉ°ùb ó°TCG

 Éæ©ÑàJ  ∫Ó```̀N  ø```̀eh

 ¿CG  ô©°ûf  ,áëFÉédG  √ò¡d

 º¡«∏Y  ô¡¶j  CGó``̀H  ¢SÉædG

 »`̀a ¿hÉ```̀¡```̀ à```̀ dGh π``̀∏``̀ª``̀dG

 ÉªHQh  ,áª¶fC’ÉH  ΩGõàd’G

 ¬«∏Y  ≥∏£oj  ¿CG  øμªj  Gòg

 »°ùØædG πgôàdG) í∏£°üe

 ,(»`̀°`̀ù`̀Ø`̀æ`̀dG  Oƒ``©``à``dG  hCG

 IóY  ó©H  IOÉY  èàæj  …òdG

 »a  É¡∏c  ô«°ùJ  äÉ`̀eó`̀°`̀U

.óMGh √ÉéJG

 øe á`̀ dÉ`̀M ƒ``g Oƒ`̀©`̀à`̀dG

 …ò``dG »`̀é`̀jQó`̀à`̀dG º`̀∏`̀bCÉ`̀à`̀dG

 ™e  π≤©dGh  º°ùédG  ¬°û«©j

 ¢ûjÉ©àdG  øe ádÉM hCG  ,IójóL á«Ä«H ±hôX

 á≤HÉ°ùdG äGô«ãªdGh äÉé«¡ªdG ¬ÑÑ°ùJ Ée ™e

 ≈`̀dEG  Oƒ©àdG  Gò`̀g  π°üj  ≈àM  ,â`̀fÉ`̀c  É`̀e  É``̀ kjCG

 øe ´ƒ`̀f  ƒg ¿É``̀eOE’G  Gò`̀g .¿É```eOE’G  á∏Môe

 äÉ¡ÑæªdG øe ø«©e ´ƒæd äÉHÉéà°S’G ´GƒfCG

 ¢Vô©àdG  ó©H  äÉé«¡ªdG  hCG  äGô«ãªdG  hCG

 .É¡d QôμàªdG hCG ∫ƒ£ªdG

 AÉª∏Y  ¢†©H  ∫ƒ`̀≤`̀j  ,´Gƒ```̀fCG  ¿É```̀ eOE’Gh

 IÉfÉ©e  »fÉ©J  äÉ«°üî°T  ∑Éæg  ¿EG  ¢ùØædG

 Oƒ©àdGh  ¬æ«©H  ¢üî°T  ¿É``̀eOEG  øe  Iójó°T

 Gògh ,¿ÉeOE’G áLQód ¬JÉ«M »a √OƒLh ≈∏Y

 ,¬ÑMÉ°üd  G kójó°T  É k«°ùØf  É kªdCG  ÖÑ°ùj  ´ƒædG

 ÉæJÉ«M  »a  ÉgGôfh  IOƒLƒe  á∏μ°ûe  √ò`̀gh

.á«eƒ«dG

 ,¿ÉeOE’G Gò¡d Iô«ãc iôNCG Qƒ°U ∑Éægh

 ø«H  á`̀bÓ`̀©`̀dG  »`̀a  É¡à¶MÓe  øμªj  É`̀e  πãe

 ≈∏Y  ICGôªdG  óªà©J  Éeóæ©a  ,ICGôªdGh  πLôdG

 Ωó≤j  …ò`̀dG  ƒg  ¬``fCGh  ,É«∏c  G kOÉªàYG  πLôdG

 É¡fCGh  ,É¡ÑdÉ£e πc  É¡d  ≥≤ëjh äÉeóîdG  É¡d

 ¿EÉa  ∂dòd  ,É¡°ùØf  ≈∏Y  OÉªàY’G  ™«£à°ùJ  ’

 ’h  ¿É``eOE’G  áLQód  ∂dP  ≈∏Y  Oƒ©àJ  ICGôªdG

 óæY  øμdh  ,¬fhóH  É kÄ«°T  π©ØJ  ¿CG  ™«£à°ùJ

 , kÓãe IÉaƒdG áé«àf É¡JÉ«M øe πLôdG êhôN

 ô©°ûJ  ÖÑ°S  …C’  Éª¡æ«H  ábÓ©dG  AÉ¡àfG  hCG

 ,´É«°†dÉH  ô©°ûJh  ±ƒ`̀î`̀H  òÄæ«M  ICGô`̀ª`̀ dG

 ’ »¡a ,A»°T …CG π©a øY IõLÉY É¡fCÉH ô©°ûJ

 ,äƒªJ  ¿CG  ™«£à°ùJ  ’h  ¢û«©J  ¿CG  ™«£à°ùJ

.á≤∏©e ¢û«©àa

 Éæd ±hô©ªdG ¿ÉeOE’G ≈dEG áaÉ°VE’ÉH Gòg

.äGQóîªdG hCG ô«bÉ≤©dG ∫hÉæJ ¿ÉeOEÉH

 ÉeóæY  π`̀≤`̀ ©`̀ dGh  º`̀°`̀ù`̀é`̀dG  ¿CG  ó`̀≤`̀à`̀©`̀fh

 ¿ÉëÑ°üj  π`̀eÉ`̀μ`̀dG  ¿É```̀eOE’G  á∏Môe  ¿É¨∏Ñj

 …C’  É¡«a  ¿ÉÑ«éà°ùj  ’  »àdG  á∏MôªdG  »`̀a

 äÓ`̀bÉ`̀æ`̀dG  OÉ`̀à`̀©`̀à`̀a  ,äGõ`̀Ø`̀ë`̀e  hCG  äGô`̀«`̀ã`̀e

 äGô«ãªdG  πc  ≈∏Y  º°ùédG  π`̀NGO  á«Ñ°ü©dG

 äGõØëªdG  ∂`̀∏`̀Jh  äGô`̀«`̀ã`̀ª`̀dG  ∂`̀∏`̀J  íÑ°üàd

 ≠∏Ñf  òFóæY  ,º°ùédG  Gò`̀g  Ö«côJ  øe  GAõ`̀L

 á¨∏dG  »a  πgôàdGh  ,(ΩÉàdG  πgôàdG)  á∏Môe

 äÓ°†©dG  AÉîJQGh  AÉNôà°SG  »æ©j  á«Hô©dG

 ,¢`̀ù`̀«`̀ °`̀SÉ`̀MC’Gh ô`̀YÉ`̀°`̀û`̀ª`̀dGh ÜÉ``̀°``̀ü``̀YC’Gh

 …CÉH  ¿É°ùfE’G  ô©°ûj  ’  á∏MôªdG  √ò`̀g  »`̀ah

 ¿CG  ó≤à©f  ∂dòd  ,ôWÉîªdGh  äGõØëªdG  øe

 áëFÉL  ádÉM  »a-  ¿B’G  Gƒ¨∏H  ºdÉ©dG  Üƒ©°T

 ÖÑ°Sh  ,(»°ùØædG  πgôàdG)  á∏Môe  -ÉfhQƒc

 »àdG ≈dhC’G äÉeó°üdG ó©H ¬fCG  ∂dP ÉfOÉ≤àYG

 ∑Éægh  Éæg  øe  QÉÑNCG  QÉ°ûàfG  ÜÉ≤YCG  äAÉL

 CGó``̀ H ó``̀jó``̀L AÉ````̀Hh ∫ƒ```̀M

 øμªjh  ∫hó`̀dG  »a  ô°ûàæj

 ¢ùª∏dG  á≤jô£H  π≤àæj  ¿CG

 ó©H  á°UÉNh  ,AGƒ`̀¡`̀dG  hCG

 π°UGƒàdG  πFÉ°Sh  ∫ƒ`̀NO

 äQÉ````̀KCG »``̀à``̀dG á`̀ ã`̀ jó`̀ë`̀ dG

 ,ºdÉ©dG  ∫hO  »`̀a  Ö`̀Yô`̀dG

 ∫hó```dG  äCGó````̀H  ¿CG  ó`̀©`̀ Hh

 ájóéH  ió°üàJ  π©ØdÉH

 âæμªJ ¿CG ó©Hh ,áëFÉé∏d

 øe ∫hó`````̀dG ø``̀e ó``̀jó``̀©``̀dG

 ºμëàJ  äCGó`̀ H  É¡fCG  ¿Ó`̀YEG

 QÉ`̀ °`̀û`̀à`̀fG »```̀a É```̀e É```̀ kYƒ```̀f

 √ò`̀g π``̀c ó`̀©`̀H ,¢``Shô``«``Ø``dG

 Üƒ©°ûdG  äô©°T  πMGôªdG

 ºμëàdGh Iô£«°ùdG øμªj ¬fCG

 :∫GDƒ`̀°`̀ù`̀dG  ô°ûàfÉa  ,¢Shô«ØdG  QÉ°ûàfG  »`̀a

 Iô£«°ùdG  ¿ÉμeE’ÉH  ¿Éc  ¿EG  ¿PEG  ±Éîf  GPÉªd

?AÉHƒdG »a ºμëàdGh

 ÖYôdG  ô°ûàfG  áëFÉédG  äCGó``̀H  ÉeóæY

 ∫ƒ¡éªdG  ∂`̀dP  ÖÑ°ùH  ,∫ƒ`̀gò`̀dGh  ±ƒ`̀î`̀dGh

 Oƒ`̀¡`̀L  ó``©``Hh  ¿B’Gh  ,¬`̀ fƒ`̀ aô`̀©`̀ j  ’  …ò````dG

 ô°ûfh ¢Shô«ØdG ≈∏Y ±ô©àdG »a ø«°üàîªdG

 øe  ¿É`̀c  ¬`̀ fCG  Ghô©°T  Üƒ©°ûdG  ø«H  »`̀Yƒ`̀dG

.ôYòdGh ±ƒîdG CÉ£îdG

 QÉ`̀Ñ`̀NC’G  á`̀jGó`̀H  òæªa  ô``NBG  ÖfÉL  ø`̀eh

 ô``̀NGhCG  »`̀a  …CG  AÉ`̀Hƒ`̀dG  ø`̀Y  äô°ûàfG  »`̀à`̀dG

 ƒjÉe  ∞°üàæe  Ωƒ«dG  ≈àM  2019  ôÑª°ùjO

 ¿É°ùfE’G  ¿EÉ`̀ a  ,ô¡°TCG  6  »`̀dGƒ`̀M  …CG  2020

 á≤aGôªdG çGóMC’G ´Éª°S ≈∏Y OÉàYG ób ¿ƒμj

 OGó`̀YC’G  øY  ™ª°ùj  ƒ¡a  ,áëFÉédGh  AÉHƒ∏d

 ¬Ñà°ûªdG  hCG  ø«HÉ°üª∏d  AGƒ°S  ójGõàJ  »àdG

 íÑ°UCÉa  ,º¡àédÉ©e  âªJ  øjòdG  ≈àM  hCG  º¡H

 Ö°ùëa  ∂`̀dP  ¢ù«d  ,OÉ«àY’G  øe  ´ƒ`̀f  ∑Éæg

 ∫hÉëJh ÖgòJ âfÉc Üƒ©°ûdG  ¢†©H ÉªfEGh

 õcGôe  ≈∏Y  ±ô©àJh  ø«HÉ°üªdG  ógÉ°ûJ  ¿CG

 ób  º`̀¡`̀fEG  ¢SÉædG  á«≤Ñd  ∫ƒ≤J  ≈àM  AGƒ```jE’G

.∂dP ≈dEG Éeh ,GhógÉ°T ób º¡fEGh GƒÑgP

 ,É¡©ª°ùf  IOÉY  »àdG  ∞FGô£dG  ∂∏J  øeh

 ∫Ébh á≤«≤°T ádhO øe IƒNE’G óMCG »H π°üJG

 ¬«a ºàJ …òdG ôéëªdG πNój ¿CG ∫hÉë«°S ¬fEG

 Gòg ó°ü≤j »©e õcQ ,≈°VôªdG êÓY äÉ«∏ªY

 ¢ù«dh  (≈°VôªdG  êÓY  äÉ«∏ªY)  ¢üî°ûdG

 ¬àdCÉ°S ÉeóæYh ,º¡«a ¬Ñà°ûªdG RÉéàMG øcÉeCG

 ¿CG  ójQCG{  :áWÉ°ùH  πμH  ∫Éb  ,∂dP  ÜÉÑ°SCG  øY

.záHôéàdG ¢û«YCG

 â°ù«d √òg ,πLQ Éj áHôéJ …CG :¬d â∏b

 øe  ¿B’G  ≈àM  ±ô©oj  ’h  ,AÉ`̀Hh  ¬`̀fEG  áHôéJ

.øμªàj ød øeh ¬æe ƒéæ«°S

 ,á∏MôªdG √òg »a øëf ¬fCG Ö°ùMCG ∂dòd

 áëFÉL  √É`̀é`̀J  (»°ùØædG  π`̀gô`̀à`̀dG)  á`̀∏`̀Mô`̀e

 á°UÉNh  ,π©Øf  ¿CG  øμªj  …òdG  Éªa  ,ÉfhQƒc

 ?ÜGƒ`````HC’G  ≈`̀∏`̀Y  ∑QÉ``Ñ``ª``dG  ô`̀£`̀Ø`̀dG  ó`̀«`̀Y  ¿CG

 ó«©dG  »``̀a  QhGõ``̀à``̀J  ¿CG  äOÉ``̀à``̀YG  ¢`̀SÉ`̀ æ`̀ dGh

 GƒëàØj  ¿CGh  ,É`̀ k©`̀e  AGó`̀¨`̀dG  áÑLh  ∫hÉæàJh

 ø`̀jò`̀dG  ±ƒ`̀«`̀°`̀†`̀dG  ¿ƒ∏Ñ≤à°ùjh  ¢ùdÉéªdG

 ¿ƒ°ù∏éj  ,Oó`̀Y  ô«Z  ø`̀e  ¿ƒÑgòjh  ¿ƒ`̀JCÉ`̀j

 ¿ƒμë°†jh ¿ƒKóëàjh ¿hQOÉ¨j ºK äÉ¶ëd

 ÉjGó¡dGh …OÉ«©dG  GƒdOÉÑàj ¿CGh ,¿hôî°ùjh

 Éªc  .¿É°†eQ  ô¡°T  ó©H  á°UÉNh  ÉjÉ£©dGh

 ó«Y IÓ°U Óa ,ó«©dG IÓ°U ≈∏Y GhOÉàYG º¡fCG

?∞«c ,ΩÉ©dG Gòg

 ¬`̀fCG  á`̀eÉ`̀J  áYÉæb  ≈``̀dEG  π°üf  ≈àM  ¿PEG

 »àdG  äGRGôàM’ÉH  ó«≤àf  ¿CG  …Qhô°†dG  øe

 ÉfƒYO  ,™ªàéªdG  áeÓ°S  π`̀LCG  øe  â©°Vh

 »àdGh  ,ÉæeÉeCG  »àdG  ≥FÉ≤ëdG  ≈∏Y  ±ô©àf

:»g

 øe  »¡àæj  ød  É`̀fhQƒ`̀c  ¢Shô«a  ¿CG  -1

 äGôàØd ôªà°ùj óbh OƒLƒe ƒ¡a ,¬JGP AÉ≤∏J

 øe  ô«ãμdÉa  ó`̀jó`̀L  ƒ`̀gh  ,É`̀ e  É`̀ kYƒ`̀f  á∏jƒW

 ô«Zh á°†eÉZ âdGRÉe ¬H á≤∏©àªdG äÉeƒ∏©ªdG

 ∞«ch  ,ô°ûàæj  ∞«μa  ,¿B’G  ≈àM  áahô©e

 QƒeC’G øe ô«ãμdGh ..∞«ch ..∞«ch ,Ö«°üj

 ¢†©H ¿CG  ÉfóLh ∞°SCÓdh ,ádƒ¡ée âdGRÉe

 á«ª°SƒªdG Gõfƒ∏ØfE’ÉH ÉfhQƒc ¬Ñ°ûj AÉÑWC’G

 πÑb ¬fCG Éªc ,É kÑjôb »¡àæà°S É¡fCG QÉÑàYG ≈∏Y

 ød ¢Shô«ØdG Gòg ¿CG  áYÉ°TEG  QÉ°ûàfG ºJ Iôàa

 á«dÉ©dG  IQGôëdG  äÉLQO  ΩhÉ≤j  ¿CG  ™«£à°ùj

 º¡°†©Hh  ,ƒjÉe  äÉjGóH  ™e  »¡àæ«°S  ¬`̀fCGh

 §¨∏dG  øe  ô«ãμdGh  ,ƒ«fƒj  ∞°üàæe  »a  ∫Éb

 ΩÓμdG  Gòg  πc  ,¬d  ≈æ©e  ’  …ò`̀dG  åjóëdGh

 ™e  πeÉ©àf  ÉæfCG  º∏©f  ¿CG  Öéj  ÉªfEGh  ,AGôg

.∫ƒ¡éeh ¢†eÉZ ¥ƒ∏îe

 ô«Z  â``̀ dGRÉ``̀e  äÉ``̀HÉ``̀ °``̀UE’G  OGó`````̀YCG  -2

 Oƒ©°üdG  ø`̀«`̀H  É`̀e  ìhGô`̀ à`̀ J  »`̀¡`̀a  ,Iô≤à°ùe

 á∏MôªdG √òg »a ∫ƒ≤dG  øμªj Óa ,•ƒÑ¡dGh

 ºdh ,áëFÉédG ≈∏Y Iô£«°ùdGh ºμëàdG ºJ ¬fEG

 âæ∏YCG  ¿EGh  ,∂dP  ø∏©J  ¿CG  ádhO  …CG  ™£à°ùJ

 ,GôØ°U áHÉ°UE’G π©L øe âæμªJ É¡fCG ádhódG

 äGRGôàM’G πc πjõJ ¿CG  ™«£à°ùJ ’ É¡fCG  ’EG

 êÉàëj ∂dP ÉªfEGh ,Iô°TÉÑe IQƒ°üH á«FÉbƒdG

.∫ƒWCG âbh ≈dEG

 Öéj  ,∑QÉÑªdG  ô£ØdG  ó«©d  áÑ°ùædÉH  -3

 ∞∏àîj ó«©dG Gòg ¿CG É«fód É keƒ∏©e ¿ƒμj ¿CG

 ,É k≤HÉ°S  ÉgÉæ°ûY »àdG  OÉ«YC’G  á«≤H  øY É k°†jCG

 ’h äGQÉjR ’h ,™eGƒédG »a ó«Y IÓ°U Óa

 ó«©dG ôgÉ¶e …CG ’h ó«©dG AGóZ ’h ,¢ùdÉée

 ¢ù∏éj ¿CG Öéj ™«ªédÉa ,≥FGóëdG äGQÉjRh

.â«ÑdG »a

 ÓjƒW  Éæ«∏Y  ôª«°S  ∑QÉÑªdG  ó«©dG  -4

 ΩÉ`̀jCG  4  É¡∏c  É¡æμdh  ,á≤«≤M  √ò`̀gh  ,Óªeh

 πÑb Ée ≈dEG Oƒ©æ°Sh ΩÉjCG É¡∏ch ,»°†≤æà°Sh

 ,iôNCÉH hCG  á≤jô£H ÉæJÉ«M OhÉ©æd ,¿É°†eQ

 ¬∏dG  AÉ°T  ¿EGh  ,§≤a  ó`̀MGh  ó«Y  Oôée  ƒ¡a

 Qƒ¡°ûdG  ∫Ó``̀N  ≈`̀ë`̀°`̀VC’G  ó«©H  πØàëæ°S

 øe ÉfO’hCGh Éæ°ùØfCG ≈∏Y Éæ¶aÉM ¿EG ,áeOÉ≤dG

 .á«FÉbƒdG äGRGôàM’ÉH ΩGõàd’G ∫ÓN

 á°UÉîdG  ¿Éé∏dGh  á«æWƒdG  á∏ªëdG  ¿EG

 ≈©°ùJh  ∫hÉëJ  çQGƒμdGh  äÉ`̀eRC’G  IQGOEÉ`̀H

 ádƒØμe »g »àdG  á¡édG  øe É¡∏ªY ¿É≤JG  »a

 ¬fEÉa  ≥ëH  É«YGh  É©ªàée  kÓ©a  Éæc  ¿EÉ`̀a  ,¬H

 á©bGƒdG  äÉ«dhDƒ°ùªdG  É`̀e  ∑Qó``̀f  ¿CG  Öéj

 øμdh .º`̀«`̀≤`̀ª`̀dGh ø`̀WGƒ`̀ª`̀dG ¿É`̀ °`̀ù`̀fE’G ≈`̀∏`̀Y

 ´õj  ¬∏dG  ¿EG{  IôJGƒàªdG  áªμëdG  ∫ƒ≤J  Éªch

 ¿CG  ≈æ©ªH  ,z¿BGô`̀≤`̀dÉ`̀H  ´õ`̀j  ’  Ée  ¿É£∏°ùdÉH

 »YƒdG  ô``̀LGhR  ¬«a  ô`̀KDƒ`̀J  ’  ¢SÉædG  ¢†©H

 ¿CG  Öéj  ÉªfEGh  ,π«ªédG  ΩÓμdGh  á«YƒàdGh

 áHƒ≤©dG  ±Éîj  ƒ¡a  ,ΩõëdGh  Iƒ≤dÉH  ´Oô`̀j

.QƒeCÓd á«JGòdG äÉYÉæ≤dG øe ôãcCG

 ÉæJÉYÉæb  ÉæYOôJ  ø`̀jò`̀dG  ø`̀e  øëf  π¡a

 ÉæYOôJ  Iƒ`̀b  ≈``̀dEG  êÉàëf  É`̀æ`̀fCG  ΩCG  ,á`̀«`̀JGò`̀dG

 ?ÉæaƒîJ á£∏°Sh

Zkhunji@hotmail.com

 ƒgh ¥OÉ°üdG  ΩÓ°SE’G  ôéa ÆõH ¿CG  òæe
 »àdG  äÉbƒ©ªdG  øe  ô«ãμ∏d  Ωƒj  πc  ¢Vô©àj
 ,¬Jô«°ùe  π«£©J  πLCG  øe  ¬≤jôW  »a  ™°VƒJ
 ΩÓ°SE’G AÉL øjòdG ¢SÉædG øY √Qƒf ÖéMh
 ≈dEG  ¿É°ùfE’ÉH  IOƒ©dGh  ,ºgôjôëJ  πLCG  øe
 øeh ≥M øe ΩÓ°SE’G »a Ée Qó≤Hh ¬à«fÉ°ùfEG
 ,¬«∏Y  ∫hÉ£àj  ¿CG  πWÉÑdG  ∫hÉ`̀M  É«∏Y  πãe
 ÖjPÉcCG  øe ¬dƒM √ô«ãj  ÉªH  √AÉØ°U √ƒ°ûjh

.¿É£∏°S øe É¡H ≈dÉ©J ¬∏dG ∫õfCG Ée
 ≈∏Y  √ƒÄfÉ°Th  ,ΩÓ`̀°`̀SE’G  AGó``YCG  ¢UôM
 Gƒàbƒj  ¿CGh  ,¬≤jôW  »a  ΩÉ¨dC’G  GƒYQõj  ¿CG
 º¡ëdÉ°üe Ö°SÉæJ »àdG äÉbhC’G »a Égô«éØJ
 ¢VQCG  »a  ΩÓ°SE’G  ôéa  ÆõH  GPEÉ`̀a  ,º¡∏WÉHh
 »àdG  ΩÉ`̀¨`̀dC’G  ø`̀e  º¨d  ô«éØJ  ≈``dEG  Gƒ`̀YQÉ`̀°`̀S
 ΩÉ`̀¨`̀dCG  »``̀gh ,¢`̀Vô`̀¨`̀dG  Gò``̀g  πãªd  É``̀ghó``̀YCG
 º`̀gh ,É`̀¡`̀°`̀Vô`̀Yh OÓ`̀Ñ`̀dG ∫ƒ``̀W »`̀a á`̀YhQõ`̀e
 ¿ƒdóà°ùjh ,É¡£FGôN ¿ƒμ∏ªj øjòdG ºgóMh
 ,á«eƒ≤dG  :ΩÉ`̀¨`̀dC’G  √òg  øeh  ,É¡©bGƒe  ≈∏Y
 πc  ÜÉéYEG  ≈àMh  ,á«ÑgòªdGh  ,á«ØFÉ£dGh

.¬jCGôH …CGQ ÖMÉ°U
 ¿CG  »`̀a  É k°SCÉH  iô`̀j  ’  kAGó`̀à`̀HG  ΩÓ`̀°`̀SE’Gh
 ,É kª∏°ùe ¬fƒc ™e ¬à«eƒ≤H ¿É°ùfEG  πc ∂°ùªàj
 ΩÓ`̀°`̀SE’G  ¿C’  ,ô``̀NBG  A»°T  ∑GPh  A»°T  Gò¡a
 øWh  ≈``̀ dEG  AÉªàfÉa  á«eƒ≤dG  É```eCGh  ,Ió`̀«`̀≤`̀Y
 º∏°ùªdG  ®É`̀Ø`̀à`̀MG  ¿EÉ``̀a  ¢ùμ©dÉHh  ,¢```̀VQCGh
 ¢SÉædG ø«H ô¡à°ûjh É¡H ±ô©j ¿CGh ,¬à«eƒ≤H
 ΩÓ°SE’G ≈dEG ¬FÉªàfG ¿CÉ°T øe π∏≤j ’ Gò¡a ,É¡H
 ¬F’h ¥ƒa ¬à«eƒ≤d  √Dh’h ¿ƒμj  ’CG  á£jô°T
 á«ªdÉY ≈``̀dEG  IQÉ`̀ °`̀TEG ∂`̀ dP »`̀a ¿EÉ``̀a ,ΩÓ`̀°`̀SEÓ`̀d
 ™«ªL  øe  ¬«dEG  GhDhÉ`̀L  ¬YÉÑJCG  ¿CGh  ,ΩÓ°SE’G
 Üô©dG ≈∏Y IQƒ°ü≤e â°ù«d ¬JƒYO ¿CGh ,ºeC’G
 ô¡oà°ToG  Gò¡dh ,É¡∏c ájô°ûÑ∏d  »g πH ,ºgóMh
 »ªàæj …òdG  »°SQÉØdG  ¿Éª∏°S ø«ª∏°ùªdG  ø«H

 Ö«¡°Uh  ,¢SQÉa  OÓH  ≈`̀dEG
 Ö°ùàæj  …ò````̀ dG  »```̀ehô```̀dG
 ∫Ó``̀Hh ,Ωhô`````dG OÓ``̀ H ≈```̀ dEG
 ≈dEG  »ªàæj  …òdG  »°ûÑëdG
 ¿Éª∏°S  óéj  º`̀dh  á°ûÑëdG
 ¢SCÉH  …CG  ∫Ó`̀Hh  Ö«¡°Uh
 Ghô¡à r°ûojh  Gƒaô©j  ¿CG  »a
 ôj  ºd  Éªc  ,ºgOÓH  AÉª°SCÉH
 »a É k°SCÉH Üô©dG ¿ƒª∏°ùªdG
 áHÉë°üdG A’Dƒg ßØàëj ¿CG
 á∏°U É¡d »àdG ÜÉ≤dC’G √ò¡H

.É¡æe GhDhÉL »àdG OÓÑdÉH
 á``̀«``̀eƒ``̀≤``̀ dÉ``̀a  ,¿PEG

 A’ƒ`̀dGh  ,É¡«dEG  ÜÉ°ùàf’Gh
 É kghôμe ’h É keôëe ¢ù«d É¡d
 ∫ƒëàj º`̀d  É`̀e ΩÓ``°``SE’G »`̀a
 á«Ñ°üY  ≈``̀ dEG  É`̀¡`̀H  OGó``̀à``̀Y’G

 ,ΩÓ°SEÓd A’ƒdG ≈∏Y ¬d A’ƒdGh øWƒdG Ωó≤J
 ºgÉfôcP  øjòdG  áKÓãdG  áHÉë°üdG  ∫Gƒ``̀MCGh
 ócDƒj  -¢ùμ©dÉH-  Gò``̀gh  ,∂``̀dP  ≈∏Y  Éæ∏«dO
 ø«H ¥ôØj ’ ¬fCGh ,¬ëeÉ°ùJh ΩÓ°SE’G á«ªdÉY
 ≈àMh  ,º¡fÉWhCG  ±ÓàNG  ÖÑ°ùH  ø«ª∏°ùªdG

.º¡àæ°ùdCG Oó©J
 OQh  Éªc  »gh  ,á«ØFÉ£dG  ≈dEG  ¿B’G  »JCÉf
 AÉ`̀ª`̀à`̀f’G »``̀g{ :É`̀jó`̀«`̀Ñ`̀«`̀μ`̀jh á`̀Yƒ`̀°`̀Sƒ`̀e »`̀a
 øμdh  á«YÉªàLG  hCG  á«æjO  áæ«©e  áØFÉW  ≈dEG
 OóY  ™ªàéj  ¿CG  øμªªdG  øªa  ,á«bôY  â°ù«d
 ±ÓîH Ió```̀MGh á`̀Ø`̀FÉ`̀W »`̀a äÉ`̀«`̀eƒ`̀≤`̀dG ø`̀e
 …ôéj  √òg  á«ØFÉ£dGh  ,zº¡JÉ¨dh  º¡fÉWhCG
 ≈∏Y  √ÉæjôLCG  …òdG  ºμëdG  ¢ùØf  É k°†jCG  É¡«∏Y
 É¡aô£J  »`̀a  ≠∏ÑJ  º`̀d  É`̀e  áØFÉ£dÉa  ,á«eƒ≤dG
 ¢SCÉH  ’  »¡a  áYÉªL hCG  áØFÉ£d  á«Ñ°ü©dG  óM
 á«gGôμdG  hCG  áeôëdÉH  É¡«∏Y  ºμëf  Óa  ,É¡H

 áØFÉ£∏d  É``gDh’h  ΩGO  Ée
 ,ΩÓ`̀°`̀SEÓ`̀d  É`̀¡`̀ F’h  ¿hO
 ¬`̀«`̀ dEG  äQÉ```̀°```̀TCG  É``̀e  GPh
 Éjó«Ñ«μjh  á`̀Yƒ`̀°`̀Sƒ`̀e
 OóY ™ªàéJ{ :âdÉb ø«M
 áØFÉW »a äÉ«eƒ≤dG  øe
 ±Ó``̀à``̀NG ™```̀e Ió``````̀MGh

.zº¡JÉ¨dh º¡fÉWhCG
 »àdG  ΩÉ`̀¨`̀ dC’G  ø`̀eh
 ,É¡æe  ΩÓ`̀°`̀SE’G  ÉfQòëj
 ΩóYh ,É¡ÑæéàH ÉfôeCÉjh
 :É`̀gô`̀£`̀î`̀d ¢``̀Vô``̀©``̀à``̀dG
 Ö`̀gGò`̀ª`̀dGh ,á`̀«`̀Ñ`̀gò`̀ª`̀dG
 ¢`̀SQGó`̀e »`̀g á`̀«`̀eÓ`̀°`̀SE’G
 ∫ƒ°UC’G  »a  ≥ØàJ  á«¡≤a
 ,´hô``̀Ø``̀dG »``̀a ∞`̀∏`̀à`̀î`̀Jh
 º¡ØdG Gòg OhóM »a »gh
 AÉªàf’G ∫ƒëàj ’CG ≈∏Y É¡H ¢SCÉH ’h ádƒÑ≤e
 πc  ´ÉÑJCG  πc  ºYõj  á«Ñ°üY  ≈`̀dEG  É¡d  A’ƒ`̀dGh
 πWÉÑdG  ≈∏Y ºgô«Zh ≥ëdG  ≈∏Y º¡fCG  Ögòe
 ÖgòªdG Gòg ≈dEG »ªàæªdG Ωôëj ¿CG áLQO ≈dEG

!!ôNB’G ÖgòªdG ≈dEG ø«ªàæªdG øe êGhõdG
 ≈dEG  Qƒ``eC’G  ó«©«d  πNóàj  Éæg  ΩÓ`̀°`̀SE’G
 ∫ó©dG  ¿Gõ`̀«`̀e  πàîj  ø«M  ∂``̀ dPh  ,É¡HÉ°üf
 Ió«≤©∏d  A’ƒ`̀ dG  ≈≤Ñjh  ,ÖgGòªdG  √ò`̀g  ø«H
 ™ªàéJh  ,äGA’ƒ``̀ dG  ™«ªL  ¥ƒ`̀a  á«eÓ°SE’G
 :≈dÉ©J  ¬dƒ≤d  É k≤«≤ëJ  óMGh  π°UCG  ≈∏Y  áeC’G
 ºμHQ  É````fCGh  Ió````MGh  á```̀eCG  º`̀μ`̀ à`̀eCG  √ò``̀g  ¿EG{

.92 /AÉ«ÑfC’G z¿hóÑYÉa
 É¡∏©L  ¿G  ÖgGòª∏d  á«Ñ°ü©dG  â¨∏H  ó≤d
 ÖgòªdG ¿ƒμj ¿CG  ∫óHh ,øjódG ¥ƒa ¢†©ÑdG
 áYhô°ûe πFGóH ø«ª∏°ùª∏d Ωó≤J á«¡≤a á°SQóe
 ábôa  »`̀a  É kÑÑ°S  äQÉ`̀ °`̀U  á«¡≤ØdG  ΩÉ`̀μ`̀MCÓ`̀d

 ∫Éb  ,º¡ëjQ  ÜÉ`̀gPh  ,º¡YRÉæJh  ø«ª∏°ùªdG
 GƒYRÉæJ  ’h ¬dƒ°SQh ¬∏dG  Gƒ©«WCGh{  :≈dÉ©J
 ™e ¬∏dG ¿EG GhôÑ°UGh ºμëjQ ÖgòJh Gƒ∏°ûØàa

.46 /∫ÉØfC’G zøjôHÉ°üdG
 QÉ°U  G kó`̀M  Ögòª∏d  á«Ñ°ü©dG  â¨∏H  ó≤d
 ,á«LÉædG ábôØdG øe ¬fCG ºYõj Ögòe πc ´ÉÑJCG
 ºgh  ,√ô¡X  AGQh  iô`̀NC’G  äÉYÉªédG  òÑfh
 ∂dP  øY  ¬∏dG  ≈dÉ©J-  ¬∏dG  ≈∏Y  ¿ƒdCÉàj  Gò¡H
 ∫ƒ°SQ ¬H ºgôeCÉj ºd Ée ¿ƒYójh -Gô«Ñc G kƒ∏Y
 øY πÄ°S ø«ëa ,(º∏°Sh ¬«∏Y ¬∏dG ≈∏°U) ¬∏dG
 º«ª©J  Gò`̀gh  ,(áYÉªédG)  :∫É`̀b  ,ábôØdG  √òg

.áæ°ùdGh ÜÉàμdG â©ÑJG »àdG áeC’G πNój
 ÉgÉæYQR ÉæjójCG  ™æ°U øe äÉ«Ñ°üY √òg
 âØà∏f  ¿CG  ¿hO  øe  ΩÓ`̀°`̀SE’G  ¢`̀VQCG  »a  øëf
 Éªa  ,º«°ùédG  ÉgQô°Vh  ,ô«ÑμdG  Égô£N  ≈dEG
 ôª©à°ùªdG É¡YQR É keÉ¨dCG É¡«dEG Éæªª°V GPEG ÉædÉH
 π¶f  ≈àM  QOÉ¨j  ¿CG  πÑb  Éæ°VQCG  »a  ÉfOÓÑd
 ™£àbG ø«M ∂dPh ?Éææ«H Éª«a ºFGO ±ÓN ≈∏Y
 ,É¡JQÉL ÉgÉ£YCGh ádhódG √òg øe ¢VQCG á©£b
 AÉ°T  ≈àe  √ôéØj  É`̀ kYhQõ`̀e  É kª¨d  ∂`̀dP  π©Lh
 ¬LhôîH  ¬àæJ  º`̀d  »`̀à`̀dG  ¬ëdÉ°üªd  É k≤«≤ëJ
 ƒYóJ  ø«M  É¡o∏ q© nØ oj  á≤dÉY  π¶J  πH  Éæ°VQCG  øe
 ø«H á`̀bô`̀Ø`̀dG ´Qõ``«``a ,∂```̀dP ≈```̀dEG IQhô``°``†``dG
 á«ªæàdG  á∏éY ∞bh »a ÖÑ°ùàjh ,ø«ª∏°ùªdG
 »a  IOÉjR  πc  ∫ƒëjh  ,øjQÉédG  øjó∏ÑdG  »a
 É¡¡«LƒJh  áë∏°SC’G  AGô°T  ≈dEG  ΩÉ©dG  πNódG
 qí p∏ oªdG  ∫GDƒ°ùdGh  ,á«ªæàdGh  º∏°ù∏d  ’  Üôë∏d
 ≈≤∏àf Iƒb ’h Éæd ∫ƒM ’ ≈≤Ñf ≈àe ≈dEG :ƒg
 ¿CG Éæd ¿BG ÉeCG !?∫Éª°ûdGh ø«ª«dG øe äÉª£∏dG
 ,Éæ°ùØfCÉH  á≤dÉ©dG  Éæ∏cÉ°ûe  πëf  ¿CGh  ƒë°üf
 øe  ¿ƒ££îj  Ée  á`̀eC’G  AGó``̀YCG  ≈∏Y  äƒØfh
 Éæ«°VGQCG  ô«¡£J ≈dEG  øjógÉL ≈©°ùfh ,¬∏LCG

!?É¡«a áYhQõªdG ΩÉ¨dC’G øe

!ΩÓ```̀ °```̀ SE’G ≥``̀ jô``̀ W »```̀a ΩÉ```̀ ¨```̀ dCG

 :º∏≤H
ìÓØæÑdG »∏Y øªMôdGóÑY

É``̀fhQƒ``̀μ``̀dG ø```̀ eR »``̀ a »`̀ °`̀ ù`̀ Ø`̀ æ`̀ dG π``̀gô``̀ à``̀ dGh ó`̀ «`̀ ©`̀ dG

:º∏≤H
»éæN ÉjôcR .O 

 o¢Vô©àj  øe  nø«H  l¥ô`̀a  n∑Éæg
 âëéf  .¬«a  oôμØj  ø`̀ neh  pÜÉ`̀gQEÓ`̀d
 pÜÉ`̀gQE’G  pá∏μ°ûªd  oá«æeC’G  o∫ƒ∏ëdG
 .iô``̀NCG  »`̀a  â∏°ûah  ø``cÉ``eCG  »`̀a
 ∂∏J  π°ûa  ≈∏Y  ´ÉªLEG  ∑Éæg  øμdh
 .IôgÉ¶∏d G vóM ™°†J ¿CG »a ∫ƒ∏ëdG
 oºàμàdG  tºàj  Iô«ãc  m¿É«MCG  »a
 »a ¢üNC’ÉHh p∞£îdG pä’ÉM ≈∏Y
 QÉÑNC’G  øμdh  .AÉ°ùædÉH  ≥∏©àj  Ée
 Üò`̀c ó``̀cDƒ``̀à``̀d â`̀ª`̀°`̀ü`̀dG o¥ô``̀à``̀î``̀J

.á«eƒμëdG äÉfÉ«ÑdG
 n∞æ©dG  ¿CG  √QÉμfEG  øμªj  ’  Ée
 âfÉc  mäÉ©ªàée  »`̀a  káaÉ≤K  nQÉ`̀°`̀U
 mäGô`̀Ñ`̀à`̀î`̀e ø`̀Y IQÉ`̀ Ñ`̀Y ∫Gõ```J  ’h

 ™LGôàdG  ´Gƒ`̀fCG  ∞∏àîªd  á«ÑjôéJ
.åjóëdG ô°ü©dG äÉÑ°ùàμe øY

 hCG  lIGƒ```̀g  ¿ƒ«°SÉ«°S  ó≤à©j
 ób  ÜÉ```̀gQE’G  zIô`̀Ø`̀°`̀T{  ¿CG  ¿ƒjô£a

 p∑ƒ∏°S  ≈∏Y  ±ô©àdG  ¿ÉμeE’G  »a  QÉ°Uh  ÉgRÉ¨dCG  â∏M
 ó°V  ∞æ©dG  pá°SQÉªe  ≈∏Y  Gƒeó≤j  ¿CG  πÑb  ø««HÉgQE’G
 ÉÑdÉZ ,á«bÉÑà°SG äÉHô°†H ΩÉ«≤dG ìÉJCG Ée ∂dP .øjôNB’G
 Gƒfƒμ«d  AÉjôHCG  §≤°ù«a  CÉ£îdG  ¿ÉμªdG  ≈dEG  ÖgòJ  Ée

.ádhódG ÜÉgQE’ á«ë°V
 .áHòc  ¿ƒμJ  ób  ∂∏J  záªFÉf  ÜÉ`̀gQEG  ÉjÓN  ∑Éæg{
 ºgQÉÑàYÉH  º¡d  ≥jƒ°ùàdG  …ôéj  …òdG  ¿ƒjQÉëàf’Éa
 ’  ób  ¢ûYGOh  IóYÉ≤dG  πãe  IOó°ûàe  äÉª«¶æJ  ´ÉÑJCG
 ó©H  º¡JÉ«∏ªY  ≈æÑàJ  »àdG  äÉfÉ«ÑdG  .∂dòc  ¿ƒfƒμj
 iƒà°ùe  ≈∏Y  ÉÄ«°T  »æ©J  ’  É¡jòØæe  πà≤eh  É¡Yƒbh

.á«bGó°üªdG
 ∂dP  .z¢ûYGód  läÉª°üH  ∑Éæg{  :QÉÑNC’G  »a  ∫É≤ oj
 ¿É«Ñd ¢ù«dh .á≤K n™bƒe n¿ƒμj ¿CG øμªj ’ πFÉ°S lô«Ñ©J
 ¥ôØJ  äÉª°üH  ’  .ôcòoJ  máª«b  …CG  âfôàfE’G  ≈∏Y ô°ûæoj

.ôNBGh ÜÉgQEG ø«H
 øe  Égô°UÉæY  ∂«μØJ  øμªj  ’  áÑcôe  lIô«M  ∑Éæg
 á«bóæH ágƒa Ghôj ºd øjòdG øjójÉëªdG ø«∏∏ëªdG πÑb
 ºd  ádõY  »a  IóMGh  á¶ëd  »a  º¡©°†Jh  º¡«dEG  ¬LƒàJ

.É¡«dEG ¿ƒ∏°ü«°S º¡fCG Gƒ∏«îàj
 ìóc  ƒëªj  ∂dP  ¿EÉ`̀a  áæeBG  ¢`̀VQC’G  ¿ƒμJ  ’  ø«M
 ihóL  øY  ¥ÓîdG  åëÑdG  øe  ¿hô`̀b  ôÑY  ájô°ûÑdG

.É¡àª¶Y ÜÉÑ°SCGh IÉ«ëdG
 ájô°ûÑdG ΩÉeCG ¢ù«d áμÑJôªdG ä’OÉ©ªdG ∂∏J πX »a
 ¬ª°SG  hó`̀Y  á¡LGƒe  ø`̀Y  Égõé©H  ±ôà©J  ¿CG  iƒ°S
 øe nô«ãμdG ní°†Øj ¿CG ¬fCÉ°T øe ±GôàYG ƒgh .ÜÉgQE’G

.áahô©e ô«Z mÜÉÑ°SC’ É¡«∏Y ºàμàdG ºJ »àdG ≥FÉ≤ëdG
 ≈≤ÑJ  ¿CG  π``LCG  ø`̀e  É kHƒ∏£e  oÜÉ```̀gQE’G  QÉ°U  π¡a
 ¬d  ¢Vô©àj  ø`̀ neh  ¬«a  ôμØj  ø`̀ ne  ø«H  áªFÉb  oáaÉ°ùªdG

?ô°TÉÑe πμ°ûH
 G kRÉμY ÉgQÉÑàYÉH É¡«dEG OÉæà°S’G »¨Ñæj ájô¶f ∂∏J

.G kQƒ°ùμe
 A»°T ∑Éæg ∫ÉãªdG π«Ñ°S ≈∏Y á«Hô©dG ádÉëdG »a
 ∞æ©dG  á∏μ°ûe ¢SÉ°SCG  ƒg ∂dP  .ÖFÉ°ùdG  ìÓ°ùdG  ¬ª°SG
 √QÉÑàYÉH ÜÉgQE’G ≈dEG Oƒ≤j Ée ƒgh √Qƒ°U ∞∏àîe »a

 ºàj  »àdG  áæμªªdG  Ió«MƒdG  á¨∏dG
.É¡dhGóJ

 ∫hÉ`̀æ`̀à`̀e »``a oìÓ`̀ °`̀ù`̀ dG QÉ`̀ °`̀U
 .IójóY  á«HôY  ∫hO  »`̀a  ™«ªédG
 ’  ô°ù«H  ìÓ`̀°`̀ù`̀dG  ≈`̀∏`̀Y  π°üëJ

.õÑîdG ≈∏Y ∫ƒ°üëdG ∂d øª°†j
 Ée  ∂``̀dP  ¿CG  â`̀HÉ`̀ã`̀dG  ¿CG  ô`̀«`̀Z
 .á`̀dhó`̀dG  QÉ`̀«`̀¡`̀fG  ’ƒ`̀ d  É kæμªe  ¿É`̀c
 ¿É``̀c á```̀ dhó```̀ dG Oƒ`````̀Lh π```̀X »``̀Ø``̀a
 á`̀jÉ`̀Z ô```̀eCG ƒ``̀g ìÓ`̀°`̀ù`̀ dG ∑Ó``̀à``̀eG
 ºd  .áHƒ©°üdGh  á«°SÉ°ùëdG  »`̀a
 ¢UÉî°TCÓd  íª°ùJ  á`̀ dhó`̀ dG  øμJ
 »a  ’EG  »°üî°T  ìÓ`̀°`̀S  ∑Ó`̀à`̀eÉ`̀H
 á¡édG  »g  ádhódG  .á≤«°V  ä’É`̀M
 ìÓ°ùdG  IRÉ«ëH  ádƒîªdG  Ió«MƒdG
 øe ß`̀Ø`̀ë`̀J á`̀≤`̀jô`̀£`̀H ¬`̀dÉ`̀ª`̀©`̀à`̀°`̀SGh
 ná`̀eÓ`̀°`̀Sh p™`̀ª`̀à`̀é`̀ª`̀dG nø````eCG É`̀¡`̀dÓ`̀N

.√OGôaCG
 πª©à°ùoJ ájôFÉ°ûY mÜhôM øY G kQÉÑNCG ™ª°ùf Ωƒ«dG
 Éeh .¥Gô©dG  »a …ôéj Ée ∂dP  .á∏«≤ãdG  áë∏°SC’G  É¡«a

.∂dP øY Gó«©H ¢ù«d É«Ñ«dh øª«dG √ó¡°ûJ
 ¬∏dG  oÜõ```M  ∂∏ªj  ¿CG  É`̀ k©`̀bƒ`̀à`̀e  QÉ`̀°`̀U  ¿É`̀æ`̀Ñ`̀d  »`̀ a
 RhÉéàj Ée ƒgh .¿GôjEG É¡H ¬JOhR ,á«à°ùdÉH ïjQGƒ°U
 √ó¡°T  Ée  ∂`̀dP  .¬∏ªëJ  ≈∏Y  »fÉæÑ∏dG  ™ªàéªdG  IQó`̀b
 á«KƒëdG  áHÉ°ü©dG  Ió«°üe  »a  Gƒ©bh  óbh  ¿ƒ«æª«dG
 ≈dEG »∏ëªdG õ«ëdG øe »HÉgQE’G É¡WÉ°ûæH â∏≤àfG »àdG

.»ª«∏bEG õ«M
 ¢Vô©àJ Ée ≈dEG ÜÉgQE’G »a ¿hôμØj ø ne ô¶æj π¡a
 √ôÑà©J  É¡fCG  ΩCG  É`̀ kHÉ`̀gQEG  √QÉÑàYÉH  á«Hô©dG  ∫hó`̀ dG  ¬d

?á«∏ëe iƒb ø«H É keGó°U
 ÜÉgQE’G »a pô«μØàdG ≈dEG áLÉM »a nÜô©dG ¿CG ó≤àYCG
 É v«∏ëe ¬ oLÓY sºàj ¿CG ø°ùëà°ùj É v«∏ëe É k°Vôe √QÉÑàYÉH
 ∂dP  .êQÉ`̀î`̀dG  ø`̀e  »`̀JCÉ`̀j  ’  ó`̀b  AGhO  QÉ¶àfG  ô«Z  ø`̀e

.√QhòL ≈∏Y Qƒã©dG ≈∏Y ºgóYÉ°ù«°S
 ¿ƒμj ¿CG øμªj ÉªH ÜÉgQE’G •ÉÑJQG ∂ØH CGóÑj ôeC’G
 ∞æ©dG  ™°†jh  ÜPÉμdG  AÉ£¨dG  íjõj  ∂dP  .¬d  É kZƒ°ùe

.»≤«≤ëdG ¬fÉμe »a á«éªg á°SQÉªe √QÉÑàYÉH
 »a ¢SQÉªoj ¬JÉ«∏éJ ºgCG øe IóMGh »a ÜÉgQE’Éa
 äÉª«¶æàdG ¬∏©ØJ Ée ∂dP .óFÉ≤©dG øY ÜPÉμdG ´ÉaódG πX
 QÉ©°T  ™aôj  ø ne  ∑Éæg  ¿CG  Éªc  É¡∏c  áë∏°ùªdG  á«æjódG
 ¢Vôah ìÓ°ùdG πªM »a √QGôªà°SG πLCG øe áehÉ≤ªdG
 oäÉ«°û«∏ªdG  ¬∏©ØJ  Ée  ∂dPh  ,äÉ©ªàéªdG  ≈∏Y  ¬JóæLCG

.¬∏dG oÜõM É¡àeó≤e »ah ¿GôjEÉH oá£ÑJôªdG
.øjôeC’G í°†ØH kÓ«Øc oøeõdG ¿Éc

 π«Ñ°S  ≈∏Y  ¢`̀û`̀YGO  oº«¶æJ  ¬°SQÉe  …ò`̀ dG  πà≤dÉa
 ¿CG  Éªc ø«ª∏°ùªdG  ¿ÉªjEG  páYõYR ≈dEG  ’EG  ODƒj ºd  ∫ÉãªdG
 ≈∏Y  áæª«¡dG  π`̀LCG  øe  pìÓ°ùdÉH  ¬∏dG  Üõ`̀M  AGƒ≤à°SG

.ΩhÉ≤ªdG QÉ«àdG ¥ó°üH á≤HÉ°S áYÉæb πc §≤°SCG ¿ÉæÑd
 ô«Z  ø`̀e  ÜÉ```gQE’G  »ª°ùJ  á«îjQÉJ  l¢``̀ShQO  ∂∏J
 ƒg  ø kªH  ≥∏©àj  Ée  »a  πjƒW  »ãÑY  ∫óL  ≈dEG  áLÉëdG
 ô«Z  ìÓ°ùdG  pá∏ nª nM  π`̀c  .∂`̀ dP  ô«Z  ƒ`̀g  ø`̀ neh  »`̀HÉ`̀gQEG

 .AÉæãà°SG ô«Z øe ¿ƒ«HÉgQEG ºg »fƒfÉ≤dG

 ÜÉ`````̀ gQE’G »``̀ a á``«``Hô``Y ¢`````̀ ShQO

:º∏≤H
∞°Sƒj ¥hQÉa 

 ∫ƒ`̀M  ∫Gó``̀é``̀ dG  Ωó``̀à``̀MG  ¿CG  ó`̀©`̀H
 ,ó`̀jó`̀é`̀dG É``̀ fhQƒ``̀ c ¢``Shô``«``a ¢``̀Vô``̀e
 Üô``̀ë``̀dGh º``¡`` oà``dG Iô``̀«``̀Jh â``̀©``̀Ø``̀JQGh
 IOÉ`̀°`̀†`̀ª`̀dG äÉ`̀ë`̀jô`̀°`̀ü`̀à`̀dGh á`̀«`̀eÓ`̀μ`̀dG
 ¬°ùØf  â``̀bƒ``̀dG  »``̀a  äOGRh  ,ø`̀«`̀°`̀ü`̀∏`̀d
 QhO  ∫ƒ````̀M  äGô```̀ eGDƒ```̀ ª```̀ dG  äÉ``̀jô``̀¶``̀f
 º«≤©dG  AÉ`̀Hƒ`̀dG  Gò`̀g  ´ƒ`̀bh  »a  ø«°üdG
 Gò`̀g Qó`̀°`̀ü`̀eh ø`̀«`̀©`̀ª`̀LCG º`̀dÉ`̀©`̀dG ≈`̀∏`̀Y
 äô£°VG  ,¬`̀°`̀SCGQ  §≤°ùeh  ¢Shô«ØdG
 á¡LGƒe  ≈dEG  á«ªdÉ©dG  áë°üdG  áª¶æe
 ≥FÉ≤ëdÉH  äGAÉ`̀YO’Gh  äÉjô¶ædG  √òg
 øe  á«fGó«ªdG  äÉaÉ°ûàc’Gh  á«ª∏©dG
 ’ ±ôàëe »ªjOÉcCG ≥jôa π«μ°ûJ ∫ÓN
 ,ádhód  õ«ëàdG  hCG  ,á°SÉ«°ùdÉH  ¬d  ábÓY

.≥jôa hCG ,Üõëd hCG
 »`̀à`̀dG Iô``̀eGDƒ``̀ª``̀ dG äÉ`̀ jô`̀¶`̀ f ø```̀eh
 »a  á«ªdÉ©dG  áë°üdG  áª¶æe  â©°Vh
 »g  øjô«Ñc  …ô«°üeh  »°SÉ«°S  mêô`̀M
 Éjƒb  ÉªNR  òNCÉJ  räCGó`̀H  »àdG  IôeGDƒªdG

 •É°ShC’G  ¢†©H  »a  ’ƒÑb  ≈≤∏Jh  ,ø∏©dG  ≈dEG  É¡LhôN  òæe
 »μjôeC’G ¢†«HC’G â«ÑdG É¡ªYõàj ájô¶ædG √ògh ,á«°SÉ«°ùdG
 ó≤a  .ƒ«ÑeƒH  á«LQÉîdG  ôjRhh  ÖeGôJ  ¢ù«FôdG  »a  kÓãªe
 ƒg  ÉfhQƒc  ¢Shô«a  Qó°üe  ¿EG  πjôHCG  30»`̀a  ÖeGôJ  ∫Éb
 Wuhan Institute)  äÉ°Shô«ØdG  º∏©d  ¿Éghh ó¡©e
 øe  …ƒ«ëdG  øeCÓd  ôÑàîe  ∫hCG  ƒgh  ,(of Virology
 áÄ«ÑdG  ≈dEG  Üô°ùJ  ¢Shô«ØdG  ¿CÉH  OÉ`̀aCGh  ,™HGôdG  iƒà°ùªdG
 ƒjÉe øe ådÉãdG »a ÖeGôJ º¡JG ºK ,CÉ£îdG ≥jôW øY ÉªHQ
 ø««æ«°üdG  ø«HÉ°üª∏d  âëª°S  GóªY  ¿ƒμJ  ób  É¡fCÉH  ø«°üdG
 AÉLh ,ihó©dG  π≤æd  ø«°üdG  øe  êhôîdÉH  AÉHƒdG  AóH  óæY
 ™e  á∏HÉ≤e  »a  ƒjÉe  øe  ådÉãdG  »a  á«LQÉîdG  ôjRh  Égó©H
 ¬jód{  ¿CG  ócDƒ«d  »°S »H …CG  ájQÉÑNE’G  á«fƒjõØ∏àdG  áμÑ°ûdG
 IhÓYh .zôÑàîªdG »a èàf ¢Shô«ØdG ¿CÉH âÑãoJ Iô«ãc ádOCG
 øe  ƒjÉe  øe  ∫hC’G  »a  Qƒ°ûæe  ôjô≤J  º¡JG  ó≤a  ,∂`̀dP  ≈∏Y
 US) »μjôeC’G »∏NGódG øeC’G IQGRh hCG  ,á«∏NGódG IQGRh
 (Department of Homeland Security
 á«dhC’G  ≥FÉ≤ë∏d  É¡FÉØNEGh  ¢Shô«ØdG  ô°ûf  »a  ø«°üdG  QhO
 ™ªàéªdG  ΩÉ`̀eCG  GóªY  É¡àª°Uh  ,¢VôªdG  »°ûØàH  á≤∏©àªdG
 ¿Éch .á≤«bódGh áë«ë°üdG äÉeƒ∏©ªdG ºjó≤J Ωó©H »dhódG
 Iõ¡LC’G  øe  øμªe  OóY  ôÑcCG  OGô«à°SG  ƒg  ∂dP  øe  ±ó¡dG
 ø«°üdG ™æe ≈dEG áaÉ°VEG ,¢VôªdG á¡LGƒªd á«Ñ£dG ΩRGƒ∏dGh
 ô¡°T  ™∏£e  òæe  á«Ñ£dG  Iõ`̀¡`̀LC’G  ôjó°üJ  ø`̀e  äÉcô°ûdG
 ø«°üdG  äGOGô«à°SG  äOGR  å«M  ,É¡æjõîàH  ΩÉ«≤dGh  ôjÉæj
 á«Ñ£dG  ¢ùHÓªdGh  ,%278  áÑ°ùæH  á«MGôédG  äÉeÉªμdG  øe
 áμÑ°ûdG  øe QOÉ°üdG ôjô≤àdG  Ö°ùëH %32 äGRÉØ≤dGh ,%72
 âbƒdG  »a  â°†ØN  Éªc  ,»°S  »H  …CG  á«μjôeC’G  ájQÉÑNE’G
 ¢ùØæàdG  Iõ`̀¡`̀LCG  ø`̀e  π`̀ bCG  %45  áÑ°ùæH  É¡JGôjó°üJ  ¬°ùØf
 %48h  ,IQGôëdG  ¢SÉ«b  Iõ¡LCG  øe  πbCG  %53h  ,á«YÉæ°üdG
 øe  π`̀ bCG  %48h  ,¢ùHÓªdG  π`̀ bCG  %71h  ,äGRÉ`̀Ø`̀≤`̀dG  øe  π`̀ bCG

 .á«Ñ£dG äÉeÉªμdG
 ≈dEG  á«ªdÉ©dG  áë°üdG  áª¶æe  äôÑLCG  º¡àdG  √òg  πãªa
 ∂dòdh ,É¡à«©bGhh É¡à«bGó°üe »a ≥«≤ëàdGh ,É¡d ´Éªà°S’G
 É¡fCÉH  ƒjÉe  øe  ô°TÉ©dG  »a  á«ªdÉ©dG  áë°üdG  áª¶æe  äó`̀cCG
 º∏Y  ∫Éée  »a  AGôÑîdGh  ø««æØdG  øe  ó`̀ah  ∫É`̀°`̀SQEG  Oó°üH
 ≥FÉ≤ëdG  »°ü≤àd  IójóL  áª¡e  »a  ø«°üdG  ≈dEG  äÉ°Shô«ØdG
 äÉjô¶ædGh  QÉãJ  »àdG  á∏Ä°SC’G  ∫ƒ`̀M  äÉeƒ∏©ªdG  ™ªLh
 ¥ôWh ¬JO’h ¿Éμeh ¢Shô«ØdG Qó°üe ô«°ùØàd ìô£J »àdG
 π°†aCG  ∞«∏μJ  Ωõà©J  áª¶æªdÉa  .ô°ûÑdG  »æH  ≈`̀ dEG  ¬dÉ≤àfG

 ºdÉ©d  º∏Yh  IôÑN  ºgôãcCGh  AÉª∏©dG
 ∂Ød  »ØîdGh  ∫ƒ¡éªdG  äÉ°Shô«ØdG
 QƒZ ôÑ°Sh ,ô«ëªdG õ¨∏dG Gòg •ƒ«N
 …òdG  ¢†eÉ¨dG  å«ÑîdG ¢Shô«ØdG  Gòg
 ô£b  πc  »a  ô°ûÑdG  »æH  »a  πcCÉj  CGó`̀H
 ä’ÉëdG OóY ¿CG ≈àM ,ºdÉ©dG QÉ£bCG øe
 ø«jÓe  á©HQCG  øe  ôãcCG  ≠∏H  á«°VôªdG
 »aƒJ  ,¿B’G  ≈àM  ¿ƒ«∏ªdG  ∞°üfh

.ÉØdCG 95 øe ôãcCG º¡æe
 AGôÑîdG  áã©H{  ¿CG  ôcòdÉH  ôjóL
 ø«°üdG  äQGR  »àdG  ≈``dhC’G  zá«dhódG
 ôjGôÑa  24  ≈``̀ dEG  16  ø`̀e  Iô`̀à`̀Ø`̀dG  »`̀a
 øe ø`̀μ`̀ª`̀à`̀J º``̀ d »``̀dÉ``̀ë``̀dG ΩÉ``̀©``̀ dG ø``̀e
 ™°VƒdG  ΩRCÉ`̀J  ÖÑ°ùH  É¡aGógCG  ≥«≤ëJ
 á«æ«°üdG ¿óªdG ¢†©H ¥ÓZEGh »ë°üdG
 äô°ûf  ó`̀bh  ,É¡«a  ∑ô`̀ë`̀à`̀dG  áHƒ©°Uh
 kÓ°üØe kGôjô≤J  á«ªdÉ©dG  áë°üdG  áª¶æe
 ∫ƒM  »dÉëdG  ΩÉ©dG  øe  ôjGôÑa  28  »a
 á«ªdÉ©dG  áë°üdG  áª¶æe  ø«H  ∑ôà°ûªdG  ≥jôØdG  Gòg  IQÉjR
 ƒëf ó©H …CG ,ÉfhQƒc ¢Vôe ∫ƒM ¿Éghh áæjóªd ø«°üdGh

.º«≤©dG ¢VôªdG Qƒ¡X Gòg øe ™«HÉ°SCG á©Ñ°S
 ºjó≤J  ≈dEG  É°SÉ°SCG  ø«°ü∏d  ≈`̀dhC’G  IQÉjõdG  âaóg  óbh
 ∫hOh  ø«°ü∏d  áYô°ùdG  ¬`̀Lh  ≈∏Y  á«fGó«ªdG  äÉeƒ∏©ªdG
 áeOÉ≤dG  äGƒ£î∏d  OGó```̀YE’Gh  §«£îàdG  π``̀LCG  ø`̀e  ºdÉ©dG
 Öãc  ø`̀Y  ±ô©àdG  ≈``dEG  á`̀aÉ`̀°`̀VEG  ,¢Shô«ØdG  Gò`̀g  á¡LGƒªd
 É¡JòîJG  »àdG  äGAGô`̀LE’G  ìÉéf ióeh ¢Shô«ØdG  Gòg ≈∏Y
 IOóëªdG äÉ«°UƒàdG ºjó≤Jh ,¢VôªdG Gòg áëaÉμªd ø«°üdG
 ¿CÉH  kÉª∏Y  .™ªLCG  ºdÉ©dGh  ø«°üdG  iƒà°ùe  ≈∏Y  ¬FGƒàM’
 øe AGôÑN ≈dEG áaÉ°VEG ø«°üdG øe kÉªdÉY 25 øe ¿ƒμJ ≥jôØdG
 IQƒaÉ¨æ°Sh  É«°ShQh  Éjô«é«fh  ÉjQƒch  ¿ÉHÉ«dGh  É«fÉªdCG

 .á«μjôeC’G IóëàªdG äÉj’ƒdGh
:»∏j Ée ≥jôØdG äÉLÉàæà°SG ºgCG øeh

 Wuhan)  ≈Ø°ûà°ùe »a ¢VôªdG  ±É°ûàcG  ºJ  :k’hCG
 ôÑª°ùjO  øe  ø«KÓãdG  »a  (Jinyintan Hospital
 ¢Shô«a ´GƒfCG øe ∫ƒ¡éeh ójóL ´ƒf ƒg ¬ÑÑ°Sh ,2019
 ≈dEG  ¬Ñ°ûj  ¢Shô«ØdG  Gògh  ,¢TÉØîdG  »a  OƒLƒªdG  ÉfhQƒc
 ¿É°ùfE’G ≈dEG  π≤àfG ¬fEG  å«M ,¢SQÉ°S ¢Shô«a Iô«Ñc áLQO
 ¢SQÉ°S ¢Vôe ádÉM »Øa .±hô©e ô«Z §«°Sh ¿Gƒ«M ôÑY
 øY ¿É°ùfE’G ≈dEG ¢Shô«ØdG π≤àfG ø«°üdG »a 2002 ΩÉY »a
 ƒgh ,(civet cats) OÉHõdG §b ƒg §«°Sh ¿Gƒ«M ≥jôW
 ≈dEG  »ªàæjh  ¿ƒ«æ«°üdG  ¬∏cCÉj  ºéëdG  ô«¨°U  »∏«d  ¿Gƒ«M
 √QhóHh ¢TÉØîdG øe ¢Shô«ØdG ¬«dEG  π≤àfG å«M ,äÉ«jóãdG
 π°Uh  …òdG  ¢Sô«e  AÉHh  ádÉM  »a  ÉeCGh  .¿É°ùfE’G  ≈dEG  ¬∏≤f
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امللك ياأمر ب�سرف ك�سوة عيد الفطر للأرامل والأيتام
بن  حمد  امللك  اجلاللة  �صاحب  ح�صرة  اأ�صدر 

اهلل  حفظه  املفدى  البالد  عاهل  خليفة  اآل  عي�صى 

عيد  ك�صوة  ب�صرف  ال�صامي  جاللته  اأمر  ورعاه 

امل�صجلني  والأيتام  الأرامل  جلميع  املبارك،  الفطر 

وكلف  الإن�صانية،  لالأعمال  امللكية  املوؤ�ص�صة  لدى 

امللكية لالأعمال الإن�صانية برئا�صة  املوؤ�ص�صة  جاللته 

�صمو ال�صيخ نا�صر بن حمد اآل خليفة ممثل جاللة 

ال�صباب م�صت�صار  امللك لالأعمال الإن�صانية و�صوؤون 

امللكية  املوؤ�ص�صة  اأمناء  الوطني رئي�س جمل�س  الأمن 

لالأعمال الإن�صانية، باأن تتوىل مهمة الإ�صراف على 

�صرف ومتابعة هذه املكرمة جلميع امل�صتفيدين.

وبهذه املنا�صبة، رفع �صمو ال�صيخ نا�صر بن حمد 

اآل خليفة خال�س التهاين والتربيكات اإىل مقام جاللة 

امللك املفدى مبنا�صبة عيد الفطر املبارك، داعيًا املوىل 

بال�صحة  عليه  وينعم  جاللته  يحفظ  اأن  وجل  عز 

والعافية واأن يحفظ البحرين واأهلها من كل �صوء.

الذي  الكبري  الأبوي  الهتمام  �صموه  وثمَّن 

على  جاللته  وحر�س  امللكية  لأ�صر  جاللته  يوليه 

م�صاركتهم هذه املنا�صبة كل عام، وتوجيهات جاللته 

لالأ�صر  والرعايات  توفري كل اخلدمات  بالعمل على 

مبا ي�صمن للجميع حياة كرمية وم�صتقرة.

ال�صيد،  م�صطفى  الدكتور  تقدم  جانبه،  ومن 

الإن�صانية  لالأعمال  امللكية  للموؤ�ص�صة  العام  الأمني 

املفدى  امللك  اإىل جاللة  التهاين والتربيكات  بخال�س 

واإىل �صمو ال�صيخ نا�صر بن حمد اآل خليفة مبنا�صبة 

عيد الفطر املبارك، وبنيَّ ال�صيد اأن جاللة امللك املفدى 

اإىل الهتمام باملواطنني وب�صكل خا�س  يوجه دائًما 

الرعاية  اأ�صكال  كل  وتوفري  والأرامل  الأيتام  باأ�صر 

ال�صنوية  املكرمة  هذه  اأن  موؤكًدا  والأيتام،  لالأرامل 

تاأتي من قلب اأبوي يحر�س على م�صاركتهم فرحة 

الطيب،  الأثر  نفو�صهم  يف  ي�صيف  مما  الأعياد، 

الرعاية  اأ�صكال  كل  بتقدمي  دائًما  يهتم  جاللته  واأن 

للمواطنني يف خمتلف الظروف. جاللة امللك

من خلل خا�سية »ترّبع للخري« التي اأطلقها البنك عرب تطبيقه حديًثا 

»اإىل« يتيح للعملء التربع لـ»امللكية للأعمال الإن�سانية« اإلكرتونًيا

التفاق على عقد منتدى عن التعليم الإلكرتوين يف الإمارات اأكتوبر املقبل

»اجلودة« ت�سارك يف اجتماع ال�سبكة العربية ل�سمان جودة التعليم العايل

املناعي: اإجناز 15 األف معاملة اإلكرتونية خلدمات امل�ساعدات الجتماعية

النمو  �ضريع  البحريني  الرقمي  البنك  »اإىل«،  بنك  وّقع 

 ،ABC لبنك  التابع  فقط  املحمولة  الهواتف  عرب  واملتاح 

الإن�ضانية؛  للأعمال  امللكية  املوؤ�ض�ضة  مع  تفاهم  مذكرة 

للمبادرات  مبا�ضرة  بالأموال  الترّبع  من  العملء  ليمّكن 

اأطلقها  التي  اخلا�ضية  خلل  من  للموؤ�ض�ضة  املتعددة 

والتي  للخري«،  »ترّبع  حديًثا  تطبيقه  عرب 

»اإىل«  م�ضرف  عملء  خللها  من  ي�ضتطيع 

املبادرات  تلك  يف  مبا�ضرة  امل�ضاهمة  الآن 

فيها  مبا  املوؤ�ض�ضة،  تدعمها  التي  اخلريية 

رعاية الأيتام، والرعاية التعليمية، و�ضراء 

ال�ضرطان،  مر�ضى  الطبية، وعلج  املعدات 

والعديد من احلالت الإن�ضانية الأخرى.

للموؤ�ض�ضة  وامل�ضتقبلية  احلالية  املبادرات  جميع  التفاقية  وتغّطي 

بنك  لدى  احل�ضابات  لأ�ضحاب  ميكن  حيث  الإن�ضانية،  للأعمال  امللكية 

امل�ضاهمة يف  املوؤ�ض�ضة،  مبادرات  لأي من  بالتربع  »اإىل«، ممن يرغبون 

التطبيق اخلا�ص بالبنك مبجّرد ال�ضغط على  املبادرات من خلل  هذه 

تدعمها  التي  املبادرات  اإحدى  القائمة  من  والختيار  للخري«،  »ترّبع 

املوؤ�ض�ضة.

ولطاملا اأظهرت املوؤ�ض�ضة امللكية للأعمال الإن�ضانية التزامها الرا�ضخ 

البحرين.  اأنحاء  جميع  املحتاجة يف  املجتمعات  من  العديد  دعم  جتاه 

و�ضتثمر علقتها هذه ببنك »اإىل« الكثري يف ت�ضهيل امل�ضاهمات الفردية 

مببادرات املوؤ�ض�ضة، وت�ضريع اإغاثة املحتاجني. كما اأّنها ت�ضمن 

امل�ضتقبلية  الطموحات  لدعم  امل�ضتخدمني  و�ضول  اإمكانية 

للموؤ�ض�ضة.

يعك�ص  الجتماعية،  بامل�ضوؤولية  البنك  للتزام  وتعزيًزا 

يف  وابتكاراته  تقنياته  بتوظيف  »اإىل«  التزام  التعاون  هذا 

للتغيري  حافًزا  ي�ضّكل  واأن  املجتمعات،  متكني 

النتماء  ح�ص  من  ذلك  وينبع  الإيجابي. 

العديد من  ال�ضائد يف  للمجتمع وال�ضراكة 

الأفراد  من  الكثري  لدى  والرا�ضخ  الهيئات 

يف مملكة البحرين.

قال  التفاهم،  مذكرة  على  وتعليًقا 

هذا  »يج�ّضد  املعراج:  حممد  البحرين  »اإىل«  لبنك  التنفيذي  الرئي�ص 

التعاون جوهر هويتنا يف )اإىل(، والذي يتمحور حول التحّول الإيجابي 

وحتقيق  حياتهم  تغيري  عتبة  اإىل  الأفراد  وجذب  املجتمع،  نطاق  على 

تطلعاتهم. ومن خلل متكني جمتمعنا من امل�ضاهمة يف املبادرات احلالية 

نوجد  اأن  ناأمل  الإن�ضانية،  للأعمال  امللكية  للموؤ�ض�ضة  وامل�ضتقبلية 

م�ضتقبًل واعًدا للأ�ضخا�ص املحتاجني، واأن نتوىّل قيادة التغرّي الإيجابي 

طويل الأمد يف مملكة البحرين«.

وقد ا�ضُتحِدَثت خا�ضية »ترّبع للخري«، يف تطبيق »اإىل« كجزء من 

�ضعي امل�ضرف امل�ضتمر لن�ضر حلول م�ضرفية �ضل�ضلة، ت�ضّهل التعاملت 

املالية، وتلّبي احتياجات العملء.

التنفيذي  الرئي�ص  �ضاركت 

والتدريب  التعليم  جودة  لهيئة 

العربية  ال�ضبكة  رئي�ص  نائب 

التعليم  يف  اجلودة  ل�ضمان 

الدكتورة   )ANQAHE( العايل 

واملدير  امل�ضحكي،  �ضاهني  جواهر 

للموؤهلت  الوطني  للإطار  العام 

العام  الأمني  الوطنية  والمتحانات 

ال�ضندي،  طارق  الدكتور  لل�ضبكة 

لعام  الأول  الدوري  الجتماع  يف 

2020 ملجل�ص اإدارة ال�ضبكة، وذلك 

مايو   13 املوافق  الأربعاء  يوم 

.2020

ُعقد  الذي  الجتماع  وناق�ص 

البدراوي  نادية  الدكتورة  برئا�ضة 

ل�ضمان  العربية  ال�ضبكة  رئي�ص 

العايل  التعليم  يف  اجلودة 

عن  عقده  ومّت   ،)ANQAHE(

 Zoom( برنامج  با�ضتخدام  ُبعد 

الو�ضع  مع  متا�ضًيا   )Meeting
الراهن يف ظل اأزمة كورونا )كوفيد 

اأبرزها  كان  موا�ضيع  عدة   ،)19

العربية  اململكة  ا�ضت�ضافة  مناق�ضة 

تقومي  بهيئة  متمثلة  ال�ضعودية 

التعليم والتدريب للموؤمتر اخلام�ص 

لل�ضبكة العربية ل�ضمان اجلودة يف 

التعليم العايل يف العام 2021. 

ا  اأي�ضً الجتماع  خلل  مت  كما 

ُبعد  عن  منتدى  بعقد  التفاق 

التعليم  حول   )Webinar(

كورونا  اأزمة  ظل  يف  الإلكرتوين 

القادم  ال�ضهر   )19 )كوفيد 

نف�ضه،  الربنامج  با�ضتخدام 

حول  منتدى  اإقامة  ومناق�ضة 

يف  الإلكرتوين  التعليم  معايري 

املتحدة  العربية  الإمارات  دولة 

بن  حمدان  جامعة  مع  بالتعاون 

حممد الذكية، واملقرتح انعقاده يف 

اأكتوبر 2020.

ال�ضبكة  اأن  بالذكر  اجلدير 

العربية ل�ضمان اجلودة يف التعليم 

تاأ�ض�ضت يف يونيو 2007،  العايل 

هيئة   13 ع�ضويتها  يف  وت�ضم 

الدول  من  عدد  يف  جودة  �ضمان 

العربية، وتهدف ال�ضبكة اإىل توفري 

اخلربات وال�ضت�ضارات الهادفة اإىل 

دعم املمار�ضات والتطبيقات اجليدة 

العايل،  التعليم  تطوير  جمال  يف 

ملوؤ�ض�ضات  البنيوية  القدرات  ودعم 

العايل  التعليم  جودة  �ضمان 

والتدريب والتطوير، وبناء القدرات 

يف املنطقة العربية.

الجتماعية  امل�ضاعدات  اإدارة  مديرة  اأكدت 

بوزارة العمل والتنمية الجتماعية، �ضحر را�ضد 

التي  الإلكرتونية  اخلدمات  عدد  اأن  املناعي، 

امل�ضاعدات  تقدمي  جمال  يف  الوزارة  اأجنزتها 

الجتماعية للمواطنني، والتي تت�ضمن ال�ضمان 

الإعاقة  وخم�ض�ص  املايل  والدعم  الجتماعي 

 15 بلغت  امل�ضاكن،  حريق  عن  والتعوي�ص 

من  الفرتة  خلل  وذلك  معاملة،  و529  األًفا 
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اإذ ياأتي احلر�ص على اإمتام املعاملت عن ُبعد 

يف اإطار احلر�ص على �ضلمة اجلميع مبا فيهم 

�ضرف  ا�ضتمرارية  و�ضمان  امل�ضتهدفة،  الفئات 

امل�ضتحقات املالية يف موعدها املحدد.

امل�ضاعدات  اإدارة  اأن  املناعي  واأو�ضحت 

الجتماعية حر�ضت على و�ضع عدد من اخلطط 

لتنفيذ  التدابري  كاأحد  الحرتازية،  والإجراءات 

فريو�ص  انت�ضار  من  للحد  الجتماعي  التباعد 

كورونا )كوفيد 19(، اإذ اأ�ضبح باإمكان املواطن 

اأن يوؤدي املعاملة ب�ضورة اآمنة طوال 24 �ضاعة 

اإلكرتونًيا، لفتة اإىل اإمكانية ا�ضتخدام اخلدمات 

الإلكرتونية  املن�ضات  الإدارة على  تقدمها  التي 

العناوين  خلل  من  �ضواء  للوزارة  التابعة 

ا�ضتحداثها  مت  التي  الإلكرتونية  الربيدية 

الوزارة  موقع  على  الجتماعية  اخلدمات  لكل 

املعنيني  املوظفني  على  وتق�ضيمها  الإلكرتوين، 

يف جميع املراكز الجتماعية التابعة للوزارة يف 

اأو من خلل  جميع حمافظات مملكة البحرين، 

واخلدمات  الت�ضجيل  مبوظفي  هاتفًيا  الت�ضال 

الجتماعية عرب قائمة التوا�ضل امل�ضتحدثة يف 

املراكز الجتماعية املعنية واملو�ضحة يف املوقع 

الإلكرتوين الر�ضمي للوزارة ليتمكن املواطن من 

التوا�ضل ب�ضكل مبا�ضر مع املعنيني لل�ضتف�ضار 

قالت  ال�ضياق،  هذا  ويف  املطلوبة.  اخلدمة  عن 

اإن املعاملت التي مت اإجنازها عن ُبعد  املناعي 

تنوعت ما بني احل�ضور ال�ضخ�ضي لعدد 402 

مراجعني.

بحث خ�سخ�سة بع�ض 

خدمات املركز الوطني للمختربات الزراعية

امللك يهنئ ملك الرنويج باليوم الوطني

بعث ح�ضرة �ضاحب اجلللة امللك حمد بن عي�ضى اآل خليفة عاهل البلد املفدى حفظه 

اهلل ورعاه برقية تهنئة اإىل �ضاحب اجلللة امللك هارلد اخلام�ص ملك مملكة الرنويج؛ وذلك 

مبنا�ضبة اليوم الوطني لبلده.

البحرية  والرثوة  الزراعة  وكيل  بحث 

وكيل  مع  اأبوالفتح  حممد  نبيل  الدكتور 

اأحمد  خالد  الدكتور  احليوانية  الرثوة 

ح�ضن، م�ضروع خ�ضخ�ضة بع�ص اخلدمات 

الوطني  املركز  ُيقدمها  اأن  املزمع  من  التي 

للمختربات الزراعية يف هورة عايل.

ُبعد،  عن  ُعقد  اجتماع  يف  ذلك  جاء 

الزراعة  ل�ضوؤون  امل�ضاعد  الوكيل  مب�ضاركة 

الدكتور عبدالعزيز حممد عبدالكرمي، وعدد 

احليوانية،  الرثوة  وكالة  م�ضوؤويل  من 

التنمية  جمل�ص  عن  ممثلني  جانب  اإىل 

طبيعة  الجتماع  وبحث  القت�ضادية. 

بالإ�ضافة  اخلا�ص،  القطاع  مع  ال�ضراكة 

اإىل عمل درا�ضة م�ضتقلة للتعرف على مدى 

خطوة اخل�ضخ�ضة.

والرثوة  الزراعة  وكيل  و�ضدد 

اأن  اإمكانية  بحث  �ضرورة  على  احليوانية 

يقدمها  التي  التخ�ض�ضات  بع�ص  تكون 

امل�ضتوى  على  مرجعية  كمختربات  املركز 

املحلي والإقليمي.

فريق  ت�ضكيل  عن  الجتماع  ومتخ�ص 

الزراعة  وكالة  عن  ممثلني  ي�ضم  عمل 

والرثوة البحرية ووكالة الرثوة احليوانية 

القت�ضادية  التنمية  جمل�ص  مع  للتن�ضيق 

ب�ضاأن م�ضروع اخل�ضخ�ضة.

وقد اتفقا كل من وكيل الزراعة والرثوة 

الفني  الأداء  م�ضتوى  رفع  على  احليوانية 

على  يعتزم  التي  للمختربات  والكفاءة 

يف  الرئي�ضي  املجمع  مبنى  اإىل  انتقالها 

منطقة هورة عايل مبا يخدم القطاع الزراعي 

وقطاع الرثوة احليوانية وفق جدول زمني 

مت التفاق عليه من قبل الفريق امل�ضرتك.

التربع بـ »البلزما« ل يقلل من املناعة ال�سخ�سية.. اخت�سا�سية بامل�ست�سفى الع�سكري: 

 اأكرث من 150 متربًعا بـ  »بلزما دم املتعافني« ملر�سى »كورونا«

الدم  اأمرا�ص  اخت�ضا�ضية   اأكدت 

والأمرا�ص الباطنية بامل�ضت�ضفى الع�ضكري 

الأهمية  على  اأحمد  ال�ضيد  منال  الدكتور 

التي ي�ضكلها الربوتوكول العلجي ببلزما 

وذلك  النقاهة،  ببلزما  يعرف  والذي  الدم 

من  الأوىل  تعد  �ضريرية  درا�ضة  اإطار  يف 

م�ضت�ضفى  بها  يقوم  اململكة  يف  نوعها 

اللواء  معايل  بقيادة  البحرين  دفاع  قوة 

بروفي�ضور ال�ضيخ خالد بن علي اآل خليفة 

بالتعاون  امللكية،  الطبية  اخلدمات  قائد 

القائمة  احلالت  علج  مراكز  جميع  مع 

اململكة، وحتت  )كوفيد 19( يف  بفريو�ص 

الوطنية  اللجنة  من  ودعم  مبا�ضر  اإ�ضراف 

اأثبتت  اأن  بعد  وذلك  الكورونا،  ملكافحة 

بع�ص الدرا�ضات موؤخًرا اأن ا�ضتخدام بلزما 

بحالت حرجة  امل�ضابني  للمر�ضى  النقاهة 

الأعرا�ص،  حدة  تخفيف  على  ي�ضاعد  قد 

وتقليل  الفريو�ص،  من  التعايف  و�ضرعة 

تبينت  النتائج  هذه  مثل  الوفاة.  ن�ضبة 

بلزما  ا�ضتخدام  عند  م�ضبقة  درا�ضات  يف 

اأخرى  اأمرا�ص فريو�ضية  النقاهة يف علج 

 .)H1N1(و )مثل فريو�ص )�ضار�ص

ت�ضريح  يف  منال  الدكتورة   واأ�ضارت 

خا�ص لوكالة اأنباء البحرين )بنا( اإىل اأنه 

النقاهة  ببلزما  التربعات  باب  فتح  منذ 

اأبريل املا�ضي كان هناك  يف منت�ضف �ضهر 

اإقبال كبري من قبل املواطنني واملقيمني يف 

 150 من  اأكرث  للتربع  تقدم  حيث  اململكة 

كورونا  فريو�ص  من  تعافوا  ممن  ا  �ضخ�ضً

احل�ضول  مت  اأنه  اإىل  لفتة   ،)19 )كوفيد 

�ضخ�ص   100 من  اأكرث  من  عينات  على 

منهم؛ وذلك ل�ضتيفائهم ال�ضروط املطلوبة.  

اأو  بالدم  التربع  اأن  اإىل   ونوهت 

ال�ضخ�ضية  املناعة  من  يقلل  ل  البلزما 

احتفاظ  ظل  يف  ل�ضيما  الفريو�ص،  �ضد 

اجل�ضم بن�ضبة جيدة من الأج�ضام امل�ضادة 

املتكونة.  

املتعافني  الدكتورة منال جميع   ودعت 

يرغب  ممن   )19 )كوفيد  فريو�ص  من 

اإىل  التوجه  اإىل  النقاهة  ببلزما  بالتربع 

وذلك  الع�ضكري،  امل�ضت�ضفى  يف  الدم  بنك 

رم�ضان  �ضهر  يف  امل�ضائية  الفرتة  خلل 

املبارك والفرتة ال�ضباحية من بعد انق�ضاء 

ال�ضهر الف�ضيل. 
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   د. عبداهلل يو�سف املطوع

ال�سيخ يو�سف ال�سديقي

بن  يو�ضف  ال�ضيخ  ف�ضيلة  عن  اأكتب  اأن  فكرُت  عندما 

اأنه عمل معلًما لفرتة ق�ضرية  اعتبار  ال�ضديقي على  اأحمد 

الذي  ال�ضديقي  ال�ضيخ عبدالنا�ضر  اإىل  يف املعارف، جلاأت 

قد اأرَّخ �ضرية جده بتو�ضع، الأمر الذي اأثرى مو�ضوعنا هذا 

جلهة املعلومات الدقيقة يف حياته.

عاملًا،  وجدناه  ال�ضخ�ضية  هذه  من  قربنا  وبح�ضب 

�ضوت  ذا  بليًغا،  الطباع،  هادئ  كرمًيا،  �ضخًيا،  متوا�ضًعا، 

�ضجي، متمكًنا من جميع العلوم الدينية والدنيوية، �ضاعًرا 

الع�ضر  من  ال�ضعراء  فحول  ق�ضائد  يحفظ  الأدب،  يع�ضق 

اجلاهلي حتى ع�ضرنا هذا، حافًظا للمتون مثل متون الزبد 

يف الفقه ال�ضافعي واألفية ابن مالك يف النحو والأجرومية 

احلديث  علم  يف  والنخبة  التوحيد  علم  يف  واجلوهرة 

والرحبية يف علم الفرائ�ض وغريها.

ال�ضجر  اأم  جزيرة  يف  ال�ضديقي  يو�ضف  ال�ضيخ  ولد 

جنوب احلد عام 1919م، توفت والدته وهو �ضغري فعا�ض 

يف كنف والده الذي يعمل اإماًما وخطيًبا مل�ضجد اأم ال�ضجر، 

فقد كفله جده لأمه بعد وفاة والده الذي جاء به اإىل الزلق، 

فكان حمًبا للعلم وطالًبا اإليه، الأمر الذي جعله اأن ي�ضافر 

اإىل الأح�ضاء وهو ل يتجاوز الثانية ع�ضرة من عمره )وثيقة 

اأبوبكر يو�ضيه  ال�ضيخ  اإىل  ال�ضيخ عبداهلل  اأر�ضلت من عمه 

بالهتمام به ل�ضغر �ضنه(، حيث تلقى العلوم على يد كبار 

امل�ضايخ يف الأح�ضاء التي مكث فيها مدة �ضت �ضنوات، وبعد 

وتدري�ض،  وخطابة  اإمامة  من  امل�ضجد  بوظيفة  قام  عودته 

بعد وفاة جده حممد �ضريف، كما  العقود  بتولية  قام  كما 

عمه  اأمثال  البحرين  يف  العلماء  من  عدد  يد  على  در�ض 

كما  ال�ضافعي،  الفقه  ال�ضديقي  حممد  بن  عبداهلل  ال�ضيخ 

در�ض على يد ال�ضيخ حممد بن عبداللطيف اآل حممود �ضرح 

الزبد يف الفقه ال�ضافعي.

ونظًرا ل�ضغف ال�ضيخ يو�ضف ال�ضديقي يف العلم بعد اأن 

هياأ اهلل له كل الظروف �ضافر اإىل م�ضر وحتديًدا اإىل جامع 

املا�ضي،  القرن  ال�ضريف يف بداية اخلم�ضينيات من  الأزهر 

الدرو�ض  ل�ضتكمال  �ضنني  �ضبع  مدة  م�ضر  يف  مكث  فقد 

م�ضر  علماء  اأكابر  يد  على  الأح�ضاء  يف  يدر�ضها  مل  التي 

و�ضيوخها، من هذه الدرو�ض علم التف�ضري والفقه واأ�ضوله 

العلوم،  والبالغة واملنطق والبحث واملناظرة وغريها من 

الورقات  نظم  منها  والأ�ضعار  املتون  من  الكثري  كما حفظ 

ومنت البي�ضاوي يف علم الأ�ضول واملعلقات ال�ضبع والكثري 

من الأ�ضعار والأراجيز، حيث ح�ضل على ال�ضهادة الثانوية 

العامة الأزهرية، ثم ال�ضهادة العالية من الأزهر ال�ضريف.

الدرا�ضة  هذه  يف  ال�ضديقي  يو�ضف  ال�ضيخ  رافق  وقد 

الف�ضالة  عبداهلل  وال�ضيخ  املطوع  اإبراهيم  بن  اأحمد  ال�ضيخ 

وال�ضيخ عبدالعزيز بن حممد املطوع رحمهم اهلل.

اأخذ  م�ضر  يف  ال�ضديقي  يو�ضف  ال�ضيخ  وجود  واأثناء 

والدين  الأدب  جمال  يف  مقالت  الأزهر  جملة  يف  يكتب 

وغريها.

يف عام 1958م بعد رجوع ال�ضيخ يو�ضف ال�ضديقي 

اأ�ضحابه اخلريجني يف املعارف  من م�ضر، ُعنينّ مع بع�ض 

اآنذاك ما عدا ال�ضيخ عبدالعزيز املطوع الذي قد ُعنينّ مر�ضًدا 

دينًيا يف احلر�ض الوطني )قوة دفاع البحرين حالًيا(، فكان 

ن�ضيب ال�ضيخ يو�ضف ال�ضديقي اأن ُعنينّ معلًما يف مدر�ضة 

املنامة الثانوية ملدة ق�ضرية بعدها ُنِقَل اإىل مدر�ضة الزلق 

البتدائية للبنني عندما كان مديرها الأ�ضتاذ �ضلمان عبداهلل 

حيث  زباري،  اإبراهيم  خليل  الأ�ضتاذ  تاله  الذي  اجلا�ضم 

وق�ض�ض  الإ�ضالمية  والرتبية  العربية  اللغة  بتدري�ض  قام 

الأنبياء جلميع طالب املدر�ضة التي ت�ضم طالًبا من القرى 

املجاورة بالإ�ضافة اإىل طالب الزلق، هوؤلء الطالب مازالوا 

واأخالقه،  توا�ضعه  جلهة  اهلل  رحمه  باخلري  يذكرونه 

املفت�ضني  حتى  الأحيان،  بع�ض  يف  �ضدته  اإىل  بالإ�ضافة 

له كل الحرتام من مثل  الذين يزورونه يكنون  امل�ضريني 

الأ�ضتاذ املرحوم اأمني حافظ مفت�ض اللغة الإجنليزية الذي 

اإبراهيم  املرحوم  والأ�ضتاذ  ال�ضائح،  رفيق  كتاب  اأهداه 

ا�ض الذي اأهداه كتاب عائ�ضة زوج النبي، وغريهم. النحنّ

وقد كان يل ال�ضرف اأن اأكون اأحد طالبه للثالث �ضنوات 

للدرو�ض  ح�ضوري  على  عطًفا  املدر�ضة،  يف  ق�ضاها  التي 

من مثل الإقناع لأبي �ضجاع يف الفقه ال�ضافعي وغريها يف 

جمل�ضه رحمه اهلل.

مل يدم ال�ضيخ يو�ضف ال�ضديقي يف التدري�ض اإل ثالث 

�ضنوات، اإذ يف العام الدرا�ضي 1960 /  1961م انتقل من 

جلامع  وخطيب  قا�ٍض  وظيفة  ليتوىل  العدل  اإىل  املعارف 

الق�ضيبية باأمر من �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ عي�ضى بن �ضلمان 

ال�ضيخ يو�ضف  العدل �ضغل  اآل خليفة طيب اهلل ثراه، ويف 

اأن يكون ع�ضًوا يف العديد  ال�ضديقي منا�ضب عدة جعلته 

الإ�ضالمي  العامل  رابطة  مثل  من  الإ�ضالمية  املوؤ�ض�ضات  من 

يف  الإ�ضالمية  لل�ضوؤون  الأعلى  واملجل�ض  الفقه  وجممع 

احلاكمة،  العائلة  جمل�ض  يف  قا�ضي  وم�ضت�ضار  البحرين 

اخلارجية  املوؤمترات  من  العديد  يف  البحرين  مثنّل  وقد 

ال�ضريف  القد�ض  اأنه زار  العربية والأوروبية، واأهم حدث 

قبل احتاللها عام 1967م واألقى خطبة يف امل�ضجد الأق�ضى 

وكانت خطبته حمل ا�ضتح�ضان وثناء العلماء احل�ضور.

الأن�ضطة  من  العديد  ال�ضديقي  يو�ضف  ولل�ضيخ 

والربامج  والبحوث  واملقالت  واملحا�ضرات  والندوات 

الإذاعية، كما قام بنظم اأرجوزة بعنوان الأرجوزة اللطيفة 

ل�ضرية ووقائع اآل خليفة.

الرثى  اجلليل  �ضيخنا  تو�ضد  العلمي  الزخم  هذا  واأمام 

يف اخلام�ض من �ضهر اأغ�ضط�ض يف العام العا�ضر بعد الألفني 

وُدِفَن يف مقربة الزلق، رحمه اهلل رحمة وا�ضعة.

ل عالقة بني عملية التوزيع وارتفاع ن�سبة الإ�سابات بـ »كورونا«.. حمافظ العا�سمة: 

توزيع وجبات العمالة الوافدة تتم وفق الإجراءات الحرتازية

موؤكًدا اأن بحث الأطروحات عن ُبعد يحفظ حقوق وم�سلحة الطالب 

»التعليم العايل« يتابع مناق�سات ر�سائل الدرا�سات العليا باجلامعات

اآل خليفة  عبدالرحمن  بن  ه�ضام  ال�ضيخ  اأكد 

وجبات  توزيع  اأن  العا�ضمة  حمافظة  حمافظ 

املتاأثرة  الوافدة  العمالة  اأفراد  على  غذائية 

اإن�ضانًيا  بعًدا  ميثل  كورونا،  فريو�ض  بتداعيات 

مهًما يف ظل اجلهود الوطنية املبذولة للحد من 

انت�ضار الفريو�ض، م�ضدًدا على اأن عملية التوزيع 

الإجراءات  تطبيق  درجات  اأعلى  وفق  تتم 

مقدمتها  ويف  الوقائية  والتدابري  الحرتازية 

م�ضافة  ووجود  الوجه  كمامات  بارتداء  اللتزام 

التباعد  معايري  يحقق  مبا  الأفراد  بني  كافية 

الجتماعي املعمول بها.

اأي  وجود  ب�ضدة  العا�ضمة  حمافظ  ونفى 

يتم  التي  الوجبات  توزيع  عملية  بني  عالقة 

من  والعديد  متنقلة  وحدات  ا�ضتخدام  خاللها 

ارتفاع  وبني  خمتلفة،  مواقع  يف  التوزيع  نقاط 

ن�ضبة احلالت القائمة من الوافدين. 

يف  جتمعات  اأية  هناك  لي�ضت  اأنه  واأو�ضح 

العددية  الكثافة  اإن  اإذ  الوجبات،  توزيع  عملية 

الوافدة  العمالة  �ضكن  مناطق  يف  بالفعل  قائمة 

تخفيفها  على  الداخلية  وزارة  تعمل  والتي 

بالتعاون مع اجلهات املخت�ضة.

التوزيع  اآلية  اإن  العا�ضمة  حمافظ  وقال 

دوري،  ب�ضكل  ومراجعتها  درا�ضتها  يتم  والتي 

الع�ضوائية  الزدحامات  من  احلد  يف  �ضاهمت 

�ضكن  مبناطق  واملمرات  الطرق  يف  تتم  والتي 

العمالة الوافدة وبدون اأي اإجراءات احرتازية. 

اأن  اإىل  بالإ�ضارة  العا�ضمة  حمافظ  وختم 

ملكافحة  الحرتازية  بالإجراءات  اللتزام  تعزيز 

كورونا منهج ثابت يف كل اجلهود املبذولة للحد 

من انت�ضار الفريو�ض.

الأمانة  تعليمات  يف  جاء  ملا  تنفيًذا 

ملوؤ�ض�ضات  العايل  التعليم  ملجل�ض  العامة 

عقد  اإمكانية  ب�ضاأن  العايل،  التعليم 

لطلبة  العلمية  الر�ضائل  مناق�ضات 

ُبعد(،  )عن  اإلكرتونًيا  العليا  الدرا�ضات 

الإجراءات  ا�ضتمرار  ظل  يف  وذلك 

للحد  الوقائية  والتدابري  الحرتازية 

)كوفيد  كورونا  فريو�ض  انت�ضار  من 

باملوؤ�ض�ضات  الدرا�ضة  وتعليق   ،)19

متابعة  جلنة  ا�ضتمرت  فقد  التعليمية، 

العلمية  الر�ضائل  مناق�ضة  اإجراءات 

رقم  الإداري  بالقرار  ت�ضكيلها  مت  والتي 

)2/ 2018( املوؤرخ يف 4 يناير 2018م، 

املراغي  عبداهلل  فرزانة  الدكتورة  برئا�ضة 

با�ضتئناف  العلمي،  البحث  اإدارة  مدير 

عملها يف متابعة جل�ضات املناق�ضات التي 

تتم اإلكرتونًيا وقت انعقادها، وذلك وفًقا 

لعدد من ال�ضوابط والآليات التي �ضدرت 

عن الأمانة العامة ملجل�ض التعليم العايل 

بهذا ال�ضاأن.

ويف هذا ال�ضدد، اأفادت رئي�ضة اللجنة 

ومنذ  اأنه  املراغي،  فرزانة  الدكتورة 

�ضدور التعميم ملوؤ�ض�ضات التعليم العايل 

عرب  املناق�ضة  جل�ضات  عقد  باإمكانية 

مع  التن�ضيق  مت  املرئي،  الت�ضال  و�ضائل 

ببيانات  جداول  لتوفري  املوؤ�ض�ضات  هذه 

جل�ضات املناق�ضة، مت�ضمنًة مواعيد عقدها 

واأع�ضاء جلنة املناق�ضة، مع توفري »ا�ضم 

م�ضتخدم« و»كلمة مرور« لأع�ضاء اللجنة 

العايل  التعليم  ملجل�ض  العامة  بالأمانة 

جمرياتها،  ومتابعة  اجلل�ضة  حل�ضور 

ملتابعة اللتزام بتنفيذ اللوائح والأعراف 

مناق�ضة  بجل�ضات  املتعلقة  الأكادميية 

ر�ضائل الدرا�ضات العليا.

واأ�ضارت ع�ضو اللجنة الدكتورة غادة 

الت�ضال  و�ضائل  تفعيل  اأن  اإىل  الرئي�ض 

املرئي يف عقد املناق�ضات كان له دور كبري 

يف احلفاظ على م�ضلحة الطلبة، وخا�ضة 

الوقت  ح�ضب  بتخرجهم  يتعلق  فيما 

الإجراءات  ظل  يف  وذلك  لهم،  املتوقع 

الحرتازية التي اتخذتها اململكة.

ع�ضو  اأو�ضح  اأخرى،  ناحية  من 

متابعة  اأن  نافع  زهري  الدكتور  اللجنة 

الدرا�ضات  لطلبة  املناق�ضة  جل�ضات 

عقد  �ضمان  يف  �ضاهمت  بعد  عن  العليا 

املناق�ضة رغم تعليق الدرا�ضة باملوؤ�ض�ضات 

الحرتازية  الإجراءات  �ضمن  التعليمية 

وجود  مع  ول�ضيما  الراهن،  الوقت  يف 

عدد من اأع�ضاء جلان املناق�ضة كاملمتحنني 

اخلارجيني خارج مملكة البحرين.

الدكتور  اللجنة  ع�ضو  وي�ضيف 

اللجنة  عمل  ا�ضتمرار  باأن  موفق  عمر 

لإر�ضادات  وفًقا  الراهن  الو�ضع  ظل  يف 

الأمانة العامة، وذلك بت�ضخري كل ال�ضبل 

املتاحة لتوظيف نظم التعليم الإلكرتوين 

التعليم  عملية  يف  ُبعد  عن  والتعليم 

على  دليل  اإل  هو  ما  والتقييم،  والتعلم 

للتعليم  الأكادميية  املعايري  ر�ضانة 

البحرين،  مملكة  يف  بها  املعمول  العايل 

على  املعايري  هذه  بقدرة  متثلت  والتي 

التعليمية خالل  العملية  ا�ضتمرار  �ضمان 

وقت الأزمات والكوارث بحجم ما ن�ضهده 

اليوم من اأزمة تف�ضي الوباء.

د. فرزانة املراغي

القبي�سي: اآلية خا�سة للتعامل 

مع حالت احلريق »الطارئة«

»اخلالدية ال�سبابية« تدعو اإىل 

مكافاأة الأطباء واملمر�سني املتطوعني

ممثل  القبي�ضي  عبداهلل  البلدي  الع�ضو  تقدم 

و�ضع  مبقرتح  حمد  مدينة   - التا�ضعة  الدائرة 

اآلية خا�ضة للتعامل مع حالت احلريق واحلالت 

البناء  تراخي�ض  اإ�ضدار  يف  »الطارئة«  احلرجة 

والرتميم.

ازدياد حالت احلريق،  اإنه مع  القبي�ضي  وقال 

ة  املا�ضنّ احلاجة  تتطلب  منها،  احلرجة  خا�ضة 

املخت�ضني  قبل  من  خا�ضة  اآلية  و�ضع  للم�ضاعدة 

بالوزارة، اإذ ل حتتمل التاأخري ملا يعانيه اأ�ضحاب 

هذه احلالت املت�ضرنّرة نف�ضًيا ومادًيا ومعنوًيا.

دون  عائًقا  املعايري  بع�ض  »تقف  وتابع: 

ا�ضتفادة هذه الفئات من امل�ضروع، منها عدم القدرة 

لوجود  البناء  تراخي�ض  اإجازة  ا�ضتخراج  على 

بع�ض الإ�ضكاليات ل الإرادية التي تكون عائًقا لها، 

اأو  يتامى(،  ورثة،  )اأرملة،  ملنزل  خمالفة  كوجود 

اأن يكون مالك  اأو  �ضراء منزل فيه خمالفة �ضابقة، 

اأن  اأو  معينّنة  لظروف  البالد  خارج  مقيًما  املنزل 

يكون م�ضجوًنا«. 

منها  تعانيها  التي  املعاناة  اإىل  تطرق  كما 

اإذا  خا�ضة  لها،  ماأوى  اإيجاد  يف  احلرجة  احلالت 

كان عدد اأفراد املنزل كبرًيا، كما يف احلالة الأخرية 

مبجمع 1205 يف مدينة حمد، اإذ بلغ عدد اأفرادها 

9 اأفراد ول يوجد ماأوى لهم يف ظل هذه الظروف 

ال�ضتثنائية. 

ب�ضرعة  ال�ضبابية  اخلالدية  جمعية  اأهابت 

املالية  املخ�ض�ضات  توجيه  عملية  يف  النظر  اإعادة 

واأفراد يعدون هم  لقطاعات  التعوي�ضية  واملكافاآت 

مملكة  بها  متر  التي  املرحلة  يف  ا�ضتحقاًقا  الأكرث 

البحرين حالًيا، اأ�ضوة مبا مير به العامل اأجمع بعد 

تف�ضي اأزمة فريو�ض كورونا »كوفيد 19«.

مالية  مكافاآت  بتخ�ضي�ض  اجلمعية  وطالبت 

الذين  التخرج  حديثي  واملمر�ضني  لالأطباء  عاجلة 

بالدهم  ن�ضرة  عن  واحدة  للحظة  ولو  توانوا  ما 

يف  والعمل  للتطوع  وبادروا  احلرجة،  اأزمتها  يف 

مقابل  اأي  يف  تفكري  اأدنى  دون  الأمامية  اجلبهات 

مادي اأو معنوي.

»هوؤلء  �ضحفي:  بيان  يف  اجلمعية  وقالت 

يومًيا  بيوتهم  من  يخرجون  املتطوعون  الأطباء 

اأكفهم، ويعي�ضون حمرومني  اأرواحهم على  حاملني 

واأهاليهم،  لأ�ضرهم  م�ضتاقني  لهم،  النا�ض  اأقرب  من 

مكافاآت عاجلة  لهم  ت�ضرف  اأن  للجميل  رد  واأب�ضط 

تعينهم على اأقل القليل وهم الذين يقدمون للبحرين 

و�ضعبها الكثري الكثري«.
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امل��و���ص��م ال���ث���اين م���ن ���ص��ل�����ص��ل��ة الأن�������ص���اري و»ق���دمي���ه امل��ت��ج��دد«

تبادر »دارة الأن�شاري للفكر والثقافة«*، بالتعاون مع جريدة »الأيام«، كنا�شر ح�شري، باإعادة ن�شر بع�ض 

مقالت اأ. د. حممد جابر الأن�شاري »بت�شرف«، وحتمل املقالت املختارة قراءة للحا�شر من ما�ٍض قريب.

 كيف ن�صتعيد الفرح الهارب؟

د. حممد جابر الأن�صاري

احلياة  زيف  اإىل  التنبه  يزداد  اأن  جميل 

الروتينية املادية التي يحياها جمتمعنا منذ اأن 

العقارات  وجتارة  والأ�ضهم  ال�ضم�ضرة  يف  غرق 

واملقاولت والعمولت.. 

املرح  وا�ضتعادة  والأ�ضالة  الب�ضاطة  حياة  اإىل  املرء  يدعو  اأن  وجميل 

الإن�ضانية  والعالقات  الت  ال�ضِّ عن  تخلّينا  اأن  منذ  افتقدناه  الذي  الهارب 

والوطنية التي كانت تعّمر ديارنا قبل اأن ن�ضبح �ضنغافورة اأو هونغ كونغ.. 

اأو ي�ضبح كل طموحنا اأن نكون كذلك.

ولكن كيف تكون العودة وكيف تكون ال�ضتعادة؟

را�ضد  بن  عي�ضى  العزيز  ال�ضديق  كتبه  ما  نف�ضي  يف  ال�ضوؤال  هذا  اأثار 

اخلليفة يف ال�ضفحة الأخرية من »�ضدى الأ�ضبوع«، حيث اأبدى اأمله ملا اأ�ضاب 

حياتنا من مادية كئيبة وعقم وفقدان حلرارة ال�ضداقة وال�ضالت الإن�ضانية.. 

بابت�ضامتهم  الحتفاظ  اإىل  العتيقة  و»الفرجان«  الأزّقة  الب�ضطاء يف  دعا  ثم 

وباأ�ضالتهم.. 

هل هذا ممكن؟

ل  منه. ونحن  مفّر  ل  اأمر  وعمرانًيا  وتعليمًيا  �ضناعًيا  احلياة  تقدم  اإن 

العالقات  من  القدمية  والأمناط  القدمية  ال�ضيغة  على  احلفاظ  ن�ضتطيع 

وال�ضداقات مهما كانت غالوتها عندنا..

ولكن ال�ضوؤال اجلوهري الذي يواجهنا؛ اأي نوع من التقدم تريد؟

الذي  واملظهري  ال�ضكلي  ال�ضطحي  املادي  الزائف  التقدم  من  نوع  هناك 

يدمر اأ�ضالة احلياة القدمية دون اأن يقدم لنا مكانها �ضيئاً جديداً اأ�ضيالً.. بل 

يرتكنا كما يقول ال�ضيخ عي�ضى بحق يف حالة من ال�ضياع والكتئاب والقلق.

وهناك نوع اآخر من التقدم.. �ضعب ولكنه حقيقي واأ�ضيل.. هذا النوع 

اإن حققناه وتوجهنا اإليه ا�ضتطاع اأن يعّو�ضنا عن اأ�ضالتنا القدمية باأ�ضالة 

جديدة، ولكن م�ضتمدة من �ضخ�ضيتنا واإرادتنا.

هذا  اإن  اأقول  ولكني  بالأ�ضالة..  التم�ضك  اإىل  الدعوة  يف  اأ�ضارك  واأنا 

التم�ضك لن يكون باحلنني الرومان�ضي العاطفي اإىل املا�ضي.. فاملا�ضي ذهب 

ولن يعود ول نريد اأن نكون �ضحايا التقوقع يف ذكرياته الغابرة.

على  التقدم..  على  وجوهرنا  و�ضدقنا  اأ�ضالتنا  نفر�ض  اأن  نريد  نحن 

عملية التقدم ذاتها.. 

وكمثل ب�ضيط فنحن خمرّيون بني اأن تقوم عالقاتنا على املعامالت املادية 

وحدها فال نتحدث اإل عن الأرباح واخل�ضائر، ول نتوا�ضل فيما بيننا اإل من 

اإن�ضان على نف�ضه �ضندوق جتارته فال  اأو عمولة، ويغلق كل  اأجل معاملة 

يتعاطى مع اأخيه اإل يف بيع اأو �ضراء.. اأو نفع اأو تنفيع.. ونعترب ذلك هو 

احلياة الإمنائية احلديثة.. 

احلوار  نوافذ   - واأفراد  وموؤ�ض�ضات  وجمتمع  كدولة   - نفتح  اأن  وبني 

فيما بيننا فناأخذ ونعطي بالكلمة احلّرة احلّية وال�ضريفة.. ونتوا�ضل فيما 

بيننا كب�ضر وكمواطنني يف الفكر والجتماع وال�ضيا�ضة والقت�ضاد واملحبة 

حياتنا  فيجدد  ذلك  كل  من  يخرج  اأ�ضيالً  جديًدا  �ضيًئا  لعّل  والإن�ضانية 

ويعطيها معناها.

ولن  ذهبت  »الفرجان«  و�ضاحات  البحر  اأ�ضياف  على  ال�ضمر  ليايل  اإن 

تعود.. مع ذهاب �ضفن الغو�ض اإىل غري عودة.

ولكن اأ�ضالتنا وان�ضانيتا و�ضداقاتنا ميكن اأن تفر�ض نف�ضها على احلياة 

احلديثة من خالل فتح منافذ احلوار احلر يف كل جمال، ويف كل منرب، ويف 

كل ناٍد.. وبلغة ع�ضرنا احلديث.

تقرر  التي  الف�ضل  كلمة  التقدم.. وذلك هو احلل.. ولكل ع�ضر  ذلك هو 

طابع حياته ولنكن م�ضتعدين لتمدننا الأ�ضيل.. دون اإ�ضراف اأو تقتري..

• املقال ُن�شر يف الثمانينات بجريدة اأخبار اخلليج.
• دارة »الأن�شاري« للفكر والثقافة هي م�ؤ�ش�شة ثقافية تهدف اإىل 
احلفاظ على اإنتاج الدكت�ر الأن�شاري واأعماله الفكرية والأدبية التي 

اهتم بها وركز عليها ط�ال م�شريته العلمية، ويف مقدمتها، التعريف 

ومطالبته  العربي  والرتاث  الإ�شالمية  للح�شارة  امل�شيئة  باجل�انب 

ب�شح�ة فكرية وثقافية لأمة العرب، واإتاحتها للمخت�شني واملهتمني 

للبناء عليها واإثرائها.

»احلراك الدويل« يثمن ثقة رئي�س 

الوزراء بتجديد الع�صوية يف جلنة »ذوي الإعاقة« بدء تطوير موقعني على م�صاحة 22 األف مرت مربع.. »�صوؤون البلديات«:

6 مواقع مل�صاريع الأمن الغذائي با�صتخدام الزراعة دون تربة وال�صتزراع ال�صمكي

موؤكًدا اأهميته يف تقوية املناعة.. طبيب اأطفال:

»D 90 % من اأطفال البحرين يعانون من نق�س »فيتامني

للحراك  البحريني  املركز  رئي�ض  قال 

قرار  اإن  املطوع،  �ضلطان  عادل  الدويل 

بن  خليفة  الأمري  امللكي  ال�ضمو  �ضاحب 

ب�ضاأن  الوزراء  رئي�ض  خليفة  اآل  �ضلمان 

اإعادة ت�ضكيل اللجنة العليا لرعاية �ضوؤون 

وزير  برئا�ضة  الإعاقة  ذوي  الأ�ضخا�ض 

وع�ضوية  الجتماعية  والتنمية  العمل 

والقطاع  احلكومي  القطاع  عن  ممثلني 

للحراك  البحريني  املركز  يت�ضمنهم  الأهلي 

ملنت�ضبيه  واعتزاز  فخر  م�ضدر  الدويل، 

ذوي  خلدمة  جهد  اأق�ضى  يبذلون  الذين 

الإعاقة واملجتمع برئا�ضة فخرية من �ضمو 

التي  خليفة  اآل  خالد  بنت  زين  ال�ضيخة 

توجه املركز اإىل اأن يكون له دور يف طرح 

ق�ضايا ذوي الإعاقة والو�ضول اإىل احللول 

احلكومية  اجلهات  مع  التعاون  خالل  من 

املدين  املجتمع  والقطاع اخلا�ض ومنظمات 

ل�ضرتاتيجية  وفًقا  الت�ضريعية  وال�ضلطة 

عمل وا�ضحة.

واأ�ضار املطوع اإىل اأن ا�ضتمرار ع�ضوية 

يف  الدويل  للحراك  البحريني  املركز 

الأ�ضخا�ض  �ضوؤون  لرعاية  العليا  اللجنا 

لطرح  اأكرب  جمالً  يعطيها  الإعاقة  ذوي 

ذوي  واإىل  من  كونه  الهامة  املو�ضوعات 

الإعاقة، وتتواجد يف اللجنة جميع اجلهات 

القطاع  وكذلك  العالقة  ذات  احلكومية 

تقدمي  على  املركز  يعمل  و�ضوف  الأهلي، 

الإدارة  جمل�ض  مع  الجتماع  بعد  روؤيته 

والأع�ضاء من خالل الت�ضال عن ُبعد متهيًدا 

لطرحها على خالل اجتماعات اللجنة.

�ضارة جنيب:

البلديات  و�ضوؤون  الأ�ضغال  وزارة  قالت 

املبادرة  اإطار  يف  اإنه  العمراين  والتخطيط 

حكومة  طرحتها  التي  الغذائي  بالأمن  املتعلقة 

ي�ضمل  برنامج  تنفيذ  الوزارة  تبا�ضر  البحرين، 

اإقامة �ضتة مواقع مل�ضاريع الأمن الغذائي بهدف 

تطوير املزارع، وذلك با�ضتخدام تقنيات الزراعة 

دون تربة وال�ضتزراع ال�ضمكي.

مكتب  عن  �ضادر  اإعالن  يف  واأو�ضحت 

وت�ضييد  ت�ضميم  �ضيتم  اأنه  اخلا�ضة،  امل�ضاريع 

متفّرقة  مواقع  الغذائي يف  الأمن  م�ضروع  مرافق  وت�ضليم  وت�ضغيل 

من مملكة البحرين.

وبّينت اأنه مت تكليف مكتب امل�ضاريع اخلا�ضة بوزارة الأ�ضغال 

و�ضوؤون البلديات والتخطيط العمراين بال�ضروع يف هذا الربنامج، 

والبدء يف تطوير موقعني من املواقع ال�ضتة لإقامة بيوت بال�ضتيكية 

لغر�ض الزراعة دون تربة، مع ما تتطلّبه من خدمات ومرافق لعملية 

ت�ضغيل كامل، وتبلغ م�ضاحة كل موقع نحو 11 األف مرت مربع.

واأ�ضارت اإىل اأنه �ضيتم تنفيذ املوقعني املقرتحني �ضمن عقد واحد 

ي�ضمل الت�ضميم والت�ضييد والت�ضغيل والت�ضليم، على اأن تكون فرتة 

الت�ضغيل لكل موقع �ضنة واحدة، مع خيار للتمديد ل�ضنة اأخرى.

الراغبة  الأطراف  على  اإن  الوزارة  وقالت 

بامل�ضاريع  قائمة  تقدمي  بامل�ضروع  ال�ضطالع  يف 

خالل  بنجاح  اأُجنزت  التي  املماثلة  ال�ضابقة 

ال�ضنوات الع�ضر ال�ضابقة، م�ضرية اإىل اأن املق�ضود 

وت�ضييد  ت�ضميم  هو  النطاق  هذا  يف  باملماثلة 

الأو�ضط  ال�ضرق  يف  تربة  دون  مزارع  وت�ضغيل 

واملرافق والتقنيات الالزمة لنجاح امل�ضروع.

الأطراف  لدى  يكون  اأن  يجب  اأنه  واأكدت 

الإنتاج،  املرحلة  لإجناح  عملية  املتقدمة خربة 

بالكفاءة  يتمتع  موؤهل  كادر  لديها  يكون  واأن 

يكون  اأن  على  والهند�ضية،  الفنية  واخلربة 

الكادر الرئي�ض متمتع بخربة يف م�ضاريع من هذا القبيل، واإظهار 

مالية  مقدرة  واملوارد  باملعدات  يتعلّق  فيما  التنظيمية  املقدرة 

جيدة.

رغبتها  عن  الإعراب  الراغبة  الأطراف  على  اأن  اإىل  ولفتت 

باإر�ضال البيانات الآتية بوا�ضطة الربيد الإلكرتوين: ا�ضم املوؤ�ض�ضة 

ل  ومعلومات  الإلكرتوين،  وعنوانها  هاتفها  ورقم  عنوانها  مع 

والت�ضييد  الت�ضميم  موؤهالت  تلّخ�ض  �ضفحات  ع�ضر  تتجاوز 

عمالء  اأ�ضماء  اإىل  بالإ�ضافة  مماثلة،  م�ضاريع  تنفيذ  يف  واخلربة 

ميكن ال�ضتف�ضار منهم عن خربات املتعهد، وحّددت الوزارة موعًدا 

ل يتجاوز 27 مايو اجلاري لتقدمي الطبات واإر�ضال البيانات.

خديجة العرادي:

ا�ضت�ضاري  مبارك  ا�ضحاق  الدكتور  قال 

الطبي  حيان  ابن  مركز  يف  الأطفال  اأمرا�ض 

كبري  ب�ضكل  منت�ضر   »Dفيتامني« نق�ض  اأن 

تظهره  ملا  وفقا  اخلليج،  البحرين ومنطقة  يف 

90%عند  لـ  ت�ضل  بن�ضبة  املختلفة  الدرا�ضات 

للفح�ض  يخ�ضعون  ممن  والبالغني  الأطفال 

الروتيني يف العيادات او امل�ضت�ضفيات.

الن�ضبة  هــذه  مبارك  الدكتور  واأرجـــع 

رغم  لل�ضم�ض  الكايف  التعر�ض  لعدم  املرتفعة 

العام،  طوال  م�ضم�ض  بطق�ض  تنعم  بلدان  اأننا 

بالإ�ضافة للعوامل الوراثية.

الرئي�ضي  امل�ضدر  متثل  ال�ضم�ض  ان  وذكر 

اأما امل�ضادر الغذائية الأخرى فال   ،D لفيتامني 

الذي يحتاجه  الفيتامني  تتعدى م�ضاهمتها يف 

اجل�ضم، %10.

اأن  لـ»الأيام«  ت�ضريح خا�ض  واأو�ضح يف 

اأعرا�ض وا�ضحة،  اأكرث املر�ضى ل يعانون من 

الأطفال  عند  ال�ضديد  النق�ض  ي�ضاحب  بينما 

مثل  العظام  على  الظاهرة  الأعرا�ض  بع�ض 

وبع�ض  متفاوتة،  بدرجات  ال�ضاقني  تقو�ض 

التغريات الأخرى يف العظام يف اأجزاء خمتلفة 

دوًرا   »D »فيتامني  يلعب  حيث  اجل�ضم،  من 

الكليتني  من  الكال�ضيوم  امت�ضا�ض  رئي�ضًيا يف 

والأمعاء.

ي�ضببها  التي  التاأثريات  اأن  »غري  وا�ضاف 

العظم لت�ضمل وظائف اخلاليا  النق�ض تتعدى 

ومناعتهم،  الأطــفــال  منو  على  ــريات  ــاأث وت

بـــالأورام  الإ�ضابة  ن�ضب  على  ــريات  ــاأث وت

والأمرا�ض النف�ضية واأمرا�ض القلب«.

هناك  اأن  مبارك  ا�ضحاق  الدكتور  وبني 

D؛  بفيتامني  الأغذية  بتدعيم  عديدة  تو�ضيات 

من اأجل التغلب على هذه امل�ضكلة وهو ال�ضيء 

الذي جلاأت له العديد من الدول غري امل�ضم�ضة 

نف�ض  وهي  وفنلندا،  وال�ضويد  الرنويج  مثل 

يف  ن�ضرت  حديثة  درا�ضة  وجدت  التي  الدول 

الأقل  اأنها  موؤخرا،  اليرلندية  الطبية  املجلة 

ناحية  من  امل�ضتجد  كورونا  وباء  من  ت�ضررا 

عدد الوفيات وامل�ضاعفات، مقارنة بدول اخرى 

مل تعتمد ا�ضرتاتيجية تدعيم الأغذية بـ»فيتامني 

D« مثل ايطاليا وا�ضبانيا، وخل�ضت الدرا�ضة
املواطنني جرعة  اإعطاء  تت�ضمن  لتو�ضية   

400 وحدة دولية يومية من فيتامني D ملناعة 

اكرب �ضد الفريو�ض.

واأ�ضاف اأن العديد من الدول اعتمدت اإعطاء 

املواليد اجلدد جرعة يومية من فيتامنيD تقدر 

الطفل  حاجة  وهي  دولية،  وحــدة   400 بـ 

اليومية من الفيتامني من اجل الوقاية وجتنب 

امل�ضاعفات الناجمة عن نق�ض الفيتامني.

املنا�ضبة  اليومية  الفرتة  اأن  مبارك  وبني 

يف  دقيقة   20 حوايل  هي  لل�ضم�ض  للتعر�ض 

لل�ضم�ض،  اجللد  من  باملئة   25 تعر�ض  حال 

وتتفاوت هذه الفرتة ح�ضب ف�ضول ال�ضنة.

هو  للتعر�ض  املنا�ضب  الوقت  ان  وبني 

عن  الوقت  قيا�ض  وميكن  ال�ضحى،  ــات  اأوق

اأق�ضر  يكون  حني  الن�ضان  لظل  النظر  طريق 

الأ�ضعة  اخرتاق  اأن  حيث  الن�ضان،  طول  من 

يكون  ما  اأف�ضل  هو   »Ultraviolet B rays«

يف هذا الوقت من اليوم، وهي الأ�ضعة الالزمة 

لتحويل الكول�ضرتول لفيتامني »د«.

د. ا�شحاق مبارك
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[ هناك �أكرث من مليون و�أربعمائة �ألف �أمريكي 

�ألًفا   86 من  �كرث  بينهم  من  بـ»كوفيد19«،  �أ�صيبو� 

�ال�صبوع  نهاية  -حتى  �ملاأ�صاة  بهذه  حياتهم  فقدو� 

نتقدم  »�اليام«  �صحيفة  كاأ�صرة  ونحن  �ملا�صي- 

�أ�صدقائنا  من  �أحباءهم  فقدو�  ملن  �لتعازي  بخال�ص 

�نت�صار  بد�ية  �ىل  �صاأعود  �المريكي،  �ل�صعب 

كوفيد19 يف �لواليات �ملتحدة، هل تاأخرت �ل�صلطات 

�ل�صحية يف �لواليات �ملتحدة بتقييم �لو�صع، و�إعطاء 

�أخذ  يتم  كي  �المريكية  للإد�رة  �للزمة  �لتو�صيات 

�الحتياطات �ال�صتباقية للتعامل مع وباء عاملي؟

اأن هذا التحدي غري م�ضبوق  - من الوا�ضح 

امتد  النت�ضار،  �ضريع  وباء  فهو  كله.  العامل  يف 

تواجه  العامل  دول  وجميع  كاملة،  الأر�ض  يف 

حتديات هائلة ب�ضبب التداعيات الكبرية لنت�ضار 

املاأ�ضاوية،  الوفيات  من  العديد  هناك  الفريو�ض. 

اأوقات  اإنها  العامل.  وحول  املتحدة  الوليات  يف 

كله  العامل  اأن  الوا�ضح  لنا جميًعا. ومن  �ضعبة 

و�ضرعة  الفريو�ض،  انت�ضار  �ضرعة  من  تفاجاأ 

انتقال العدوى. ومدى تاأثريه على حياة الب�ضر. 

واكت�ضاف  التعلم  يف  م�ضتمرون  جميًعا  ونحن 

مًعا.  الفريو�ض  هذا  مواجهة  يف  جديدة  و�ضائل 

لقد اتخذت الوليات املتحدة رد فعل، واإجراءات 

التي  ال�ضفر،  على  القيود  منها  م�ضبوقة،  غري 

العامل  لي�ضمل  احلظر  امتد  ثم  ال�ضني،  من  بداأت 

كله، كذلك متطلبات التباعد الجتماعي ال�ضارمة 

ورفعنا  المريكية،  والوليات  املدن  جميع  يف 

واحلماية،  الوقاية  معدات  انتاج  معدلت  ب�ضدة 

ان  اىل  امل�ضتخدمة،  والدوية  التنف�ض،  واأجهزة 

باجراء  م�ضبوق  غري  معدل  اىل  موؤخًرا  و�ضلنا 

جتاوزنا  حيث  ال�ضبوع  نهاية  مع  الفحو�ضات 

10 ماليني فح�ض يف كامل الوليات، نحن نعمل 

اإجراءات  مبعدل 300 الف فح�ض يومي، وهذه 

نرى  بداأنا  اننا  اعتقد  م�ضبوقة.  وغري  كبرية، 

منحنى  خف�ض  خالل  من  لذلك  اليجابي  الأثر 

املنحنى.  ت�ضطيح  نحو  والتوجه  ال�ضابات، 

بالطبع كان و�ضًعا �ضعًبا، وكان علينا جميعا ان 

فعلنا  وكذلك  البلدان،  ت�ضحيات يف جميع  نقدم 

يف الوليات املتحدة ملواجهة هذا التحدي«.

مع  بلدكم  يف  �ل�صحي  �لنظام  تعامل  [كيف 

مدينة  يف  ا  -خ�صو�صً �مل�صبوق  غري  �لتحدي  هذ� 

�ال�صتيعابية،  �لطاقة  رفع  حيث  من  نيويورك- 

�لوقت �ال�صتمر�ر  �أجهزة تنف�ص، ويف نف�ص  وتوفري 

با�صتقبال مر�صى م�صابني باأمر��ص �أخرى؟

- نعم يف بع�ض املناطق كان ال�ضغط على 

النظام ال�ضحي اأكرب من قدراته، ونيويورك مثالً، 

ق�ضرية  فرتة  يف  امل�ضابني  اأعداد  ارتفع  حيث 

على  امل�ضت�ضفيات  بع�ض  قدرة  من  اأكرب  لت�ضبح 

ال�ضتيعاب، بالطبع لي�ض يف كل مكان، ولكن يف 

بع�ض البوؤر التي كان فيها الفريو�ض اأكرث عنفا. 

يجب اأن نتذكر اأنه يف وقت معني يف نيويورك، 

وقت »ذروة« انت�ضار الفريو�ض يف اإبريل املا�ضي، 

الآن  يومًيا،  حالة  اإىل 6000  الإ�ضابات  و�ضلت 

وهلل احلمد، فاإن اأحدث الأرقام التي و�ضلتني من 

انخف�ضت  لقد  حالة.  هي 272  نيويورك  مدينة 

اأعداد ال�ضابات ب�ضكل كبري، لكن بالطبع يف وقت 

»الذروة« كان الو�ضع �ضعًبا جًدا، يف املقابل كانت 

ردة الفعل جيدة، �ضهدنا تطوع الطباء والطواقم 

الطبية من جميع انحاء الوليات املتحدة، ل�ضيما 

من نيويورك، كان عمالً بطولياً. اليوم الو�ضاع 

امل�ضار  على  الن  وهي  نيويورك،  يف  حت�ضنت 

ال�ضيطرة على  الفريو�ض حتت  لو�ضع  ال�ضحيح 

القل«.

�القت�صاد  على  �لو�صع  هذ�  تاأثري  عن  ماذ�   ]

�الأمريكي، �إذ� �أخذنا يف �العتبار �رتفاع ن�صبة �لبطالة 

باتو�  �أمريكي  مليون   26 نحو  ووجود   ،%16 �إىل 

يعتمدون على �مل�صاعد�ت بعد �أن ت�صررت وظائفهم؟

- �ضحيح، التاأثري كبري، ول اأعتقد اأن هناك 

القت�ضاد.  على  كوفيد19  تاأثري  من  اأفلتت  دولة 

ما فعلناه -حكومة الوليات املتحدة- هو توفري 

دعم غري م�ضبوق لل�ضركات و لالأفراد. 

املوافقة  مت  اأولية  حزمة  اعتماد  مت  وقد 

قبل  من  واعتمادها  الكوجنر�ض  قبل  من  عليها 

الرئي�ض دونالد ترامب بقيمة 2.2 تريليون دولر 

ل  اذ  الإطالق،  على  حزمة  اأكرب  وهي  امريكي. 

يوجد �ضيء قريب من هذه ال�ضتجابة التي قمنا 

هذه  للفريو�ض.  القت�ضادية  الآثار  ملواجهة  بها 

التجارية  الأعمال  مل�ضاعدة  خم�ض�ضة  احلزمة 

وال�ضغرية-  املتو�ضطة  -خا�ضة  املت�ضررة 

وكذلك  للم�ضاعدة،  الأمد  طويلة  برامج  وتوفري 

توجه لالأفراد بحيث ميكن دعم دخلهم اأثناء هذه 

هذه  من  جزًءا  هناك  اأن  كما  ال�ضعبة،  الأوقات 

الوليات  اأنظمة  مل�ضاعدة  موارد  لتوفري  احلزمة 

وامل�ضاعدة على مواجهة  الطبية  ال�ضتجابة  على 

غري  التحديات  بالطبع  الفريو�ض.  تاأثريات 

لالقت�ضاد،  الوقت  لبع�ض  �ضت�ضتمر  امل�ضبوقة، 

مثل  قوي،  فعل  ورد  بخطوات  ا�ضتجبنا  ولكننا 

الكثري من احلكومات متاًما كما اأعتقد اأن حكومة 

ملواجهة  مماثلة  بخطوات  قامت  قد  البحرين 

ال�ضعوبات القت�ضادية«.

دون  �حلو�ر،  من  �آخر  جانب  �إىل  �صاأنتقل   ]

�المريكية  �الإد�رة  قر�ر  كوفيد19.  عن  �البتعاد 

-و�لذي  �لعاملية  �ل�صحة  ملنظمة  �لدعم  باإيقاف 

قوبل  �أمريكي-  دوالر  مليون   400 يتجاوز 

�لواليات  تخلت  هل  ب�صر�حة،  خمتلفة.  بانتقاد�ت 

كوفيد19  ملكافحة  �لدولية  �جلهود  دعم  عن  �ملتحدة 

وغريه من �المر��ص �ملعدية، وف�صلتم �ن يوجه هذ� 

�لدعم جلهود �لواليات �ملتحدة من �أجل خدمة �الأمة 

�الأمريكية؟ �أم �أن �لواليات �ملتحدة مل تكن ر��صية عن 

�أد�ء �ملنظمة بالتعامل مع ملف كوفيد19؟

اأمًرا مهًما. ل يوجد دولة  اأوؤكد لك  - دعيني 

الدول الخرى  العامل كانت كرمية مب�ضاعدة  يف 

املتحدة،  الوليات  مثل  باأ�ضرة  العامل  حول 

�ضحية،  اأنظمة  بتوفري  يتعلق  فيما  ا  وخ�ضو�ضً

اأي يف  العام 2000 وحتى 2020 -  فقط منذ 

املتحدة  الوليات  �ضاهمت  فقط-  �ضنة   20 اآخر 

العامل يف جهود  مليار دولر حول  بقيمة 140 

�ضاعدنا  لقد  جًدا،  وا�ضحة  و�ضجالتنا  �ضحية. 

»اليبول«  ملواجهة  وكذلك  الإيدز،  ملواجهة  دولً 

ال�ضعوبات  مواجهة  يف  �ضاعدنا  اإفريقيا،  يف 

ال�ضحية يف جميع اأنحاء العامل. وهي متثل جزًءا 

العامة  املتحدة  الوليات  م�ضاعدات  من  كبرًيا 

ذلك،  يف  �ضك  يوجد  ل  التاريخ.  عرب  واخلا�ضة 

الوليات  �ضاهمت   ،19 كوفيد  مواجهة  حتى يف 

املتحدة بقيمة 900 مليون دولر ملنظمة ال�ضحة. 

من  اخلا�ضة  امل�ضاهمات  اأ�ضفنا  واإذا 

والتربعات  احلكومية،  غري  اخلا�ضة  املوؤ�ض�ضات 

املجموع  فاإن  الإن�ضانية واخلريية،  املنظمات  من 

ي�ضل اإىل 6.5 مليار دولر، وهو ما يقدر تقريًبا 

60% من جمموع امل�ضاعدات العاملية. وبالتايل ل 

اأحد ي�ضتطيع اأن يقول اإننا مل نكن كرماء، او مل 

العاملية  اجلهود  يف  فعال  ب�ضكل  م�ضاعدين  نكن 

يف مواجهة كوفيد 19. هذا وباء عاملي، ويتطلب 

املتحدة  والوليات  عاملًيا،  وتعاوًنا  م�ضاعدات 

ملتزمة بهذا النوع من ال�ضتجابة. 

العاملية،  ال�ضحة  مبنظمة  يتعلق  فيما  اأما 

ف�ضحيح اأن اخلارجية المريكية قد علقت وملدة 

60-90 يوًما امل�ضاعدة املبا�ضرة ملنظمة ال�ضحة 

العاملية - وذلك اأثناء مراجعتنا لبع�ض القرارات 

حمل  هي  والتي  املنظمة  اتخذتها  التي  املبكرة 

دعم  عن  توقفنا  اأننا  يعني  ل  هذا  لكن  ت�ضاوؤل- 

ال�ضحة  منظمة  مع  تعمل  التي  اجلهات  بع�ض 

لهذه  م�ضتمرة  وم�ضاعداتنا  فجهودنا  العاملية. 

والتي  الأر�ض،  على  العاملة  ال�ضحية  املنظمات 

تعمل حتت مظلة منظمة ال�ضحة العاملية، و�ضوف 

ت�ضتمر هذه املنظمات با�ضتالم م�ضاعدات الوليات 

املتحدة الأمريكية. نعم توقفنا عن متويل املنظمة 

م�ضاعداتنا  توقف  يعني  ل  هذا  لكن  حتديًدا، 

ودعمنا، فنحن كنا كرماء جدا بهذا الدعم.  

باإخفاء  �ل�صني  �الأمريكية  �الإد�رة  �تهمت   ]

معلومات حول م�صدر وبد�ية �لفريو�ص يف »وهان« 

�ل�صينية، هل هذه �تهامات يف �صياق فريو�ص �أوجع 

�لعامل �صحيًا، �م هي �صغوط �صيا�صية �أمريكية على 

�ل�صني- كما يقول �لبع�ص؟

- روؤيتنا هي اأن الو�ضع ي�ضتدعي ال�ضفافية 

اأن  احلكومات  جميع  على  ويجب  والتعاون، 

يعرفونه  ما  ي�ضاركوا  واأن  تت�ضرف مب�ضوؤولية، 

عن هذا الفريو�ض. والذي كان غري متوقع، البع�ض 

والطفرات.  ال�ضاللت  من  عدًدا  طور  اإنه  يقول 

ويجب اأن نت�ضارك جميًعا يف املعلومات املتاحة 

لنا، لكي ن�ضمن حتقيق ا�ضتجابة عاملية ملواجهة 

انت�ضار الفريو�ض، ون�ضمن اأن ن�ضتطيع -كجن�ض 

غري  احلقيقية  التحديات  نواجه  اأن  ب�ضري- 

اأعمارنا جميًعا. فما نركز عليه يف  امل�ضبوقة يف 

علينا  اأعتقد  بالفعل.  حدث  يكون  قد  ما،  �ضاأن 

الآن ويف  امل�ضتقبل، وكيف نتعاون  اإىل  اأن ننظر 

امل�ضتقبل. 

بعد،  فيما  البدايات  يف  حدث  ملا  ونعود 

خمتلف؟  �ضيء  فعل  ميكننا  كان  هل  ون�ضاأل 

ما  اأكرث؟  معلومات  نت�ضارك  اأن  ميكننا  كان  هل 

ينبغي علينا فعله الآن هو الرتكيز على التعاون 

وال�ضفافية. واأن نتعلم من بع�ضنا البع�ض. وهذا 

ما نتطلع اإليه، ونتوقع اأن تلعب احلكومات دوًرا 

ذلك  �ضنفعل  ونحن  العاملي.  النظام  يف  م�ضوؤولً 

لننا بالتاأكيد ملتزمون.

على  م�صادقتها  �الأمريكية  �الإد�رة  �أعطت    ]

�أثبت فعاليته بتقليل  �إنتاج دو�ء »رميدي�صفري« �لذي 

فرتة علج �مل�صابني بكوفيد19، متى نتوقع �أن يتم 

ت�صديره �إىل �خلارج؟

- هناك عملية تقوم بها اإدارة الغذاء والدواء 

FDA، وهي الإدارة امل�ضوؤولة عن فح�ض العقاقري 
والأدوية واعتمادها يف الوليات املتحدة. ولديهم 

اإنتاج دواء وتوزيعه. ل  اإجراءات خا�ضة لقبول 

ولكن  زمني،  اإطار  عن  احلديث  حقيقة  اأ�ضتطيع 

يف  ونافع  مفيد  اأنه  الدواء  اأثبت  لقد  بالتاأكيد، 

عالج احلالت. �ضوف نعمل على �ضمان اإمكانية 

اإنتاج الدواء وم�ضاركته، واأن يتم احل�ضول عليه 

حيث تكون احلاجة اإليه ملواجهة الفريو�ض.

يف  �ل�صحية  �خلدمات  �إىل  معك  �صاأنتقل   ]

�لبحرين، كيف ترون �أد�ء �لنظام �ل�صحي �لبحريني 

يف هذه �الأزمة غري �مل�صبوقة؟

- بالطبع يف الأو�ضاع العادية، فقد كان اأداء 

يف  لكن  رائًعا،  البحرين  يف  ال�ضحية  اخلدمات 

مواجهة وباء كوفيد19 -وفق تقييمنا- فقد كان 

اأداًء ا�ضتثنائًيا، اول من حيث التنظيم، واخلطط 

لكيفية مواجهة كوفيد 19، �ضواء  التي و�ضعت 

عزل  يف  امل�ضابني  لو�ضع  عزل  مراكز  اإعداد  من 

�ضحي. وكذلك ال�ضيا�ضة ال�ضارمة التي و�ضعتها 

وب�ضكل  امل�ضابني  كل  ولعالج  للعزل،  احلكومة 

جميع  يف  املتبعة  ال�ضيا�ضة  لي�ضت  وهي  فوري، 

الدول، فهناك دول تطلب من امل�ضابني واملخالطني 

يف  ال�ضحية  ال�ضيا�ضة  اما  املنزل.  البقاء يف  لهم 

البحرين فهي خمتلفة. حيث كل من يثبت اإ�ضابته 

بالفريو�ض، يتم اإدخاله فوًرا اىل املراكز ال�ضحية 

عليه  ظهرت  اإذا  العالج  على  ويح�ضل  للعالج، 

عام.  ب�ضكل  الطبية  الرعاية  وكذلك  الأعرا�ض، 

مع  بالتعامل  رائًعا  منوذًجا  اأراه  اإنني  ب�ضراحة 

النخفا�ض  بالطبع  يف�ضر  ما  هكذا جائحة، وهذا 

يف  الوفيات  او  احلرجة،  احلالت  لعدد  الن�ضبي 

مملكة البحرين.

لرعاياكم  �أ�صدرمتوها  تو�صيات  من  هل   ]

�ملقيمني هنا؟

لتوجهات  جداً  ممتنون  نحن  بالطبع   -

امللك  جاللة  قيادة  حتت  البحرينية،  احلكومة 

العهد  ويل  و�ضمو  خليفة،  اآل  عي�ضى  بن  حمد 

رئي�ض  و�ضمو  اآل خليفة،  بن حمد  �ضلمان  المري 

اآل  �ضلمان  بن  خليفة  الأمري  الوزراء  جمل�ض 

خليفة، ووزارة ال�ضحة، والفرق الطبية لتنظيم 

هذه ال�ضتجابة التي جاءت �ضاملة وفعالة، وقد 

اأو�ضينا الرعايا الأمريكيني يف البحرين باللتزام 

التباعد  ب�ضاأن  للحكومة  العامة  بالإر�ضادات 

الجتماعي، واإبالغ ال�ضلطات من خالل الرقم 444 

اإذا ظهرت عليهم ما يعتقدون اأنه اأعرا�ض املر�ض. 

بالإجراءات  يلتزموا  واأن  الفح�ض،  يجروا  واأن 

الأمريكيون  هنا.  ال�ضحي  النظام  يف  املطلوبة 

جداً  مرتاحون   – وخارجها  ال�ضفارة  يف   – هنا 

ممتازة  معاملة  على  ويح�ضلون  البحرين،  يف 

اأنا  الأمريكية،  ال�ضفارة  يف  ممتنون  ونحن  جداً. 

جداً  ممنت  املتحدة-  للوليات  –ك�ضفري  �ضخ�ضياً 

للمعاملة الكرمية، والطيبة التي يلقاها املواطنون 

الأمريكيون هنا يف البحرين.

[ ماذ� عن تبادل �خلرب�ت و�الآر�ء بني �لبلدين 

للت�صدي لهذ� �لفريو�ص؟

ولقد  جداً،  مهم  التعاون  ان  بال�ضك   -

المريكية  واملوؤ�ض�ضات  الباحثني  من  عدد  �ضارك 

ملكافحة  اللكرتوين  الدويل  الطبي  املنتدى  يف 

عنه  واأعلن  البحرين،  نظمته  الذي  كوفيد19 

دفاع  قوة  يف  املعدية  المرا�ض  ا�ضت�ضاري 

والذي  القحطاين  مناف  طبيب  مقدم  البحرين 

هناك  كان  لقد  البحرين،  جتربة  فيه  ا�ضتعر�ض 

الذين وجدوا  المريكيني  للباحثني  ح�ضور كبري 

هناك  بالطبع  جداً.  قيمة  البحرين  جتربة  ان 

الكثري من ال�ضالت بني املجتمع الطبي يف كل من 

البحرين والوليات املتحدة من خالل الكثري من 

اخلربات ال�ضخ�ضية، حيث اإن الكثري من الأطباء 

عملوا،  اأو  املتحدة  الوليات  يف  در�ضوا  قد  هنا 

الوليات  م�ضت�ضفيات  يف  خربات  على  وح�ضلوا 

مفيدة  كانت  العالقات  هذه  وبع�ض  املتحدة. 

جداً ل�ضيما يف تبادل املعلومات، وان نتعلم من 

بع�ضنا البع�ض. 

عاملية،  جائحة  هذه  اأن  الوا�ضح  من 

يكون  اأن  يجب   19 كوفيد  لوباء  وال�ضتجابة 

الدول  جميع  تعاون  يت�ضمن  اأن  لبد  عاملًيا. 

ال�ضفافية  كانت  لذلك  بينها،  اخلربات  وتبادل 

ا حمل تقديرنا،  مهمة جًدا يف هذا الأمر. وهذا اأي�ضً

لأن احلكومة البحرينية كانت ملتزمة بال�ضفافية 

الكاملة منذ البداية. 

وكانت  املواطنني،  مع  وا�ضحة  وكانت 

اأي  مع  لديها  التي  املعلومات  مل�ضاركة  م�ضتعدة 

الباحثني  فاإن  لذلك  منها.  ي�ضتفيد  اأن  ميكن  اأحد 

والدار�ضني من الوليات املتحدة، ومن جميع اأنحاء 

العامل قد ا�ضتفادوا من هذه املعلومات واخلربات 

البحرينية التي �ضاركتها احلكومة البحرينية مع 

لديه  البحريني  ال�ضحي  النظام  بالطبع  العامل، 

توجيهاته العامة للعالج، وقد تعلمنا الكثري من 

الفريو�ض،  تواجه  دولة  كل  فاإن  لذلك  خرباتهم، 

وتخرج ببع�ض العالجات اأحيانا تكون جتريبية 

اأماكن  من  قادمة  معلومات  ي�ضتخدمون  واأحيانا 

امل�ضادة  الأدوية  بني  املزج  فاإن  لذلك  اأخرى. 

تطبيقه  مت  قد  اأخرى  عالجات  مع  للفريو�ضات 

هنا يف البحرين. وقد كان فعالً جًدا بالن�ضبة لنا 

اإنها  هنا،  للحكومة  ممتنون  ونحن  منه.  لنتعلم 

الباحثني  مع  املعلومات  م�ضاركة  يف  جداً  كرمية 

يف الوليات املتحدة.

للبحرين  �ملتحدة  �لواليات  تزويد  عن  [ماذ� 

م�صتلزمات  �أو  طبية  معد�ت  �أو  فح�ص  مبعد�ت 

وقائية؟

املعدات  باإمدادات  النق�ض  تعلمني،  كما   -

م�ضاألة  هي  الفح�ض  واأجهزة  والدوية  الطبية 

عاملية، نحن نعلم اأن هناك �ضركات يف الوليات 

ومعدات  الطبية  واملعدات  الأدوية  تنتج  املتحدة 

الفح�ض واأجهزة مفيدة يف مواجهة كوفيد 19، 

الأجهزة  هذه  بع�ض  فاإن  معلوماتنا،  وح�ضب 

املتحدة  الوليات  املنتجة يف  والأدوية  واملعدات 

هي م�ضتخدمة يف البحرين. 

من  العديد  وهناك  بذلك،  نرحب  ونحن 

يف  اإنتاجها  يتم  فعاليتها  اأثبتت  التي  الأدوية 

وهو  بها،  البحرين  تزويد  يتم  املتحدة  الوليات 

اأمر اإيجابي ومهم يف امل�ضتقبل، لأن ما نفعله يف 

الوليات املتحدة هو العمل على التطوير ال�ضريع 

اأمل للو�ضول  لالأدوية والعالجات ب�ضرعة. على 

يف النهاية اإىل لقاح لكوفيد19، ويتم توريد هذه 

الدوية اىل العامل كله، هناك اي�ضاً مثال جيد على 

اأمريكية  �ضركة  خالل  من  البحرين  مع  التعاون 

تدعى »وي�ضت بوينت هوم« يف البحرين، وتعمل 

يف جمال الن�ضيج، وتنتج فر�ض ومالءات لالأ�ضرة 

لت�ضويقها يف الوليات املتحدة، وقد حولت جزءا 

من خطوط اإنتاجها حالياً. لإنتاج كمامات، وتقوم 

حالياً بتزويد وزارة ال�ضحة البحرينية بها، حيث 

يومياً،  كمامة  الف   55 نحو  ال�ضركة  هذه  تنتج 

وهذا مثال اي�ضا على تعاون �ضركة امريكية مع 

اجلانب البحريني للت�ضدي لكوفيد19.

[ دعني �نتقل �إىل �جلانب �ل�صيا�صي-�لع�صكري، 

�أمريكي حتدث عن خطط  �إخباري  كان هناك تقرير 

�أمريكية ل�صحب من�صات دفاعية »باتريوت« و�أعد�د 

�ملنطقة، ما �صحة ما ورد  �الأمريكية يف  �لقو�ت  من 

بهذ� �لتقرير؟

- لقد مت تناول هذا المر من قبل امل�ضوؤولني 

المريكيني، وم�ضت�ضار اخلارجية المريكية براين 

�ضراكاتنا  جتاه  وقوي  كبري  التزام  لدينا  هوك، 

الأعمال  مبواجهة  ملتزمون  نحن  املنطقة،  يف 

بالتاأكيد  راأينا  والتي   - ايران  قبل  من  العدائية 

تزايدها يف عام 2019 عرب هجماتها على ال�ضفن 

واملرا�ضي يف الفجرية وغريها يف منطقة اخلليج، 

لقد بذلت الوليات املتحدة جهوًدا كبرية ل�ضمان 

وجود ردع وتعاون مع �ضركائنا واأ�ضدقائنا يف 

املنطقة. وهذا اللتزام باٍق ولن يتغري، اأما التحرك 

لوزارة  اتركه  ف�ضوف  هناك،  او  هنا  الع�ضكري 

والتي  الثابتة  احلقيقة  لكن  المريكية،  الدفاع 

ب�ضراكاتنا  متاماً  ملتزمون  اننا  هي  تتغري  لن 

هذا  وا�ضتقرار  امن  على  واملحافظة  املنطقة،  يف 

املنطقة احليوية من العامل.

[هل ميكن �أن نتوقع �أن ت�صتغل �إير�ن �لو�صع 

�لذي مير به �لعامل، و�ملنطقة، وحتاول �صن هجمات 

�إرهابية ولو عرب مرتزقتها يف �ملنطقة؟

الإيراين. ما نفعله  ال�ضلوك  - ل ميكن توقع 

عدائية،  حتركات  لأي  الردع  وجود  �ضمان  هو 

املجموعات  دعم  يف  يفعلونه  ما  نراقب  نحن 

التي تهدد ال�ضتقرار يف املنطقة. وراأينا التطوير 

الذي قاموا به يف التكنولوجيا ال�ضاروخية. ويف 

وجود  على  نعمل  نحن  والتهديدات.  اخلروقات 

ردع منا�ضب وكاٍف مع �ضركائنا يف املنطقة. هذا 

هو التزامنا الثابت«.

وا�سنطن علقت فقط الدعم املبا�سر ملنظمة ال�سحة العاملية.. ال�سفري الأمريكي لـ»الأيام«:

البحرين قدمت منوذًجا رائًعا يف التعامل مع اجلائحة ونظامها ال�سحي كان ا�ستثنائًيا 

ت�ضوير – فا�ضل مدن  �ل�صفري �الأمريكي يتحدث لـ»�اليام« من خلل �لفيديو

ل دولــــة يف الـــعـــامل اأفــلــتــت مـــن تـــاأثـــري اجلــائــحــة عــلــى القــتــ�ــســاد ونــعــمــل عــلــى �ــســمــان اإمــكــانــيــة اإنـــتـــاج الــــدواء

حــوار – متام اأبو�ضايف:

�أكد �صفري �لواليات �ملتحدة �الأمريكية لدى �لبحرين جا�صنت �صيربيل على �لتعاون �لوثيق مع �لبحرين يف جهود مكافحة فريو�ص كورونا- كوفيد 19، م�صدًد� على �أن خرب�ء وموؤ�ص�صات �أمريكية قد 

��صتفادت من �لتجربة �لبحرينية و�ملعلومات �لتي وفرتها �ل�صلطات �ل�صحية �لبحرينية ال�صيما خلل �ملنتدى �لطبي �لدويل �الإلكرتوين ملكافحة »كوفيد19« �لذي نظمته �ململكة موؤخًر�.

وقال �ل�صفري �صيبرييل يف حــو�ر مطول لـ»�الأيام« عرب �لفيديو �إن حكومة �لبحرين كانت ملتزمة بال�صفافية �لكاملة منذ بد�ية �كت�صاف �جلائحة، وكانت و��صحة مع مو�طنيها، وم�صتعدة مل�صاركة 

جميع �لدول كافة �ملعلومات وخرب�تها بالتعامل مع جائحة غري م�صبوقة.

وو�صف �ل�صفري �المريكي ��صتجابة �لنظام �ل�صحي �لبحريني لـ»جائحة كوفيد19« باال�صتثنائية منذ �لبد�ية ال�صيما من خلل توفري وزيادة �لطاقة �ال�صتيعابية ملر�كز �لعزل، وم�صتوى �لرعاية 

�لطبية �لتي تقدمها �لبحرين ملو�طنيها و�ملقيمني على �أر�صها دون ��صتنثاء، الفتًا �إىل �أن �جلالية �المريكية وعلى ر�أ�صها هو �صخ�صيًا ي�صعرون باالمتنان جلللة �مللك و�حلكومة �لبحرينية لهذه �ال�صتجابة 

�لتي ت�صكل �ليوم منوذًجا ر�ئًعا بالتعامل مع وباء عاملي. 

من جانب �آخر، �أكد �ل�صفري �صيبريل على �أن بلده قد علقت فقط �لدعم �ملبا�صر ملنظمة �ل�صحة �لعاملية ب�صبب ما و�صفه ببع�ص �لقر�ر�ت �لتي �تخذتها �ملنظمة يف �لبد�ية وكانت مو�صع ت�صاوؤالت 

لدى �جلانب �المريكي، دون �أن يوؤثر هذ� �لقر�ر -وفق تاأكيد�ته- على �لتز�م �لواليات �ملتحدة بدعم كافة �ملنظمات �ل�صحية �لعاملة �لتي مظلة منظمة �ل�صحة �لعاملية، الفتًا �ىل �ن بلده قد قدمت خلل 

20 عاًما �ملا�صية نحو 140 مليار دوالر لدعم �جلهود �ل�صحية حول �لعامل. 
وعلى �صعيد �آخر، جدد �ل�صفري �صيبريل تاأكيد�ت بلده على �اللتز�م بالعمل مع �صركائها و�أ�صدقائها يف �ملنطقة من �أجل ردع كل ما مي�ص �أمن و��صتقر�ر �ملنطقة بالقول »�حلقيقة �لثابتة و�لتي لن 

تتغري هي �أننا ملتزمون متاًما ب�صر�كاتنا يف �ملنطقة، و�ملحافظة على �من و��صتقر�ر هذ� �ملنطقة �حليوية من �لعامل.

وفيما يلي ن�ص �ملقابلة: 



 متام �أبو�صايف:

ك�شف رئي�س جمل�س اإدارة »كالم تيليكوم« نزار حممد ال�شاعي لـ»الأيام« عن تفا�شيل م�شروع تو�شيع �شبكة »فايرب اوبتك« بال�شراكة مع هيئة الربط 

الكهربائي لدول جمل�س التعاون اخلليجي، والذي تقدر كلفته بنحو 7 ماليني دولر اأمريكي. 

وقال ال�شاعي -الذي يقود �شركة »كالم تيليكوم« املتخ�ش�شة يف توفري احللول املدارة لل�شركات يف منطقة اخلليج العربي والأ�شواق الدولية- 

»اإن امل�شروع يقوم على مد كابالت ت�شل مل�شافة 1400 كم لتوفري قدرة عالية، ووا�شعة النطاق الرتددي من البحرين اىل بقية دول اخلليج، مو�شحاً 

اإن امل�شروع �شيتم النتهاء منه مع نهاية هذا العام«.

واأ�شار ال�شاعي اىل اأن الهدف من امل�شروع -الذي يتم العمل عليه حاليًا- هو دعم مبادرة البحرين نحو تعزيز احلو�شبة، ودعم ال�شركات، 

واملوؤ�ش�شات الكربى يف البحرين من اأجل ت�شريع عجلة تطوير اأعمالها.

اأزمة كوفيد من  بداية هذا ل�شيما خالل  تيليكوم« منذ  الطلب على خدمات »كالم  ال�شاعي عن زيادة يف حجم  اآخر، ك�شف  على �شعيد 

قبل قطاعات عدة اأبرزها القطاع املايل، التعليم، القطاع ال�شحي، والذي قابله انخفا�س ملحوظ بحجم الطلب من قطاعات البيع بالتجزئة، 

واخلدمات واأبرزها قطاع الفندقة الذي تاأثر ب�شكل كبري بالأزمة احلالية.
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امل�سروع ميتد على م�سافة 1400 بقدرة وا�سعة للنطاق الرتددي جلميع دول اخلليج..ال�ساعي لـ»الأيام«: 

»كالم تيليكوم« تو�سع ا�ستثماراتها مب�سروع »فايرب اأوبتك« بقيمة 7 ماليني دولر

وحول بد�يات �أعمال كالم تيليكوم، قال �ل�صاعي »كما 

بعد  �أي   ،2005 �لعام  �ىل  تعود  �ل�صركة  بد�ية  تعلمون، 

�لبحرين،  يف  �لت�صالت  �أ�صو�ق  بتحرير  �لتدريجي  �لبدء 

�لقطاع،  هذ�  يف  �ل�صتثمار  جمال  يف  كبرية  فر�ص  فهناك 

�ململكة  من  )�ل�صعيبي(  جمموعة  مع  بالفعل  بد�أنا  وقد 

�لعربية �ل�صعودية �صمن خدمات حمدودة، �إذ كانت حينها 

ثم  �لأجر،  مدفوعة  �لبطاقات  جمال  على  ترتكز  خدماتنا 

بد�أنا بالتو�صع ب�صكل تدريجي، و�ليوم نحن متخ�ص�صون 

يف جمال توفري �حللول �ملد�رة لل�صركات ب�صكل متكامل«.

وتابع: »منذ �لبد�ية �تخذنا قر�ًر� باأن يكون تركيز خدماتنا 

حلول  تقدمي  عرب  �لفردي،  �لعميل  ولي�ص  �ل�صركات  على 

لدى  �لطلب  طبيعية  �ىل  يعود  وهذ�  متكاملة،  �ت�صالت 

�ل�صركات �لتي تختلف عن طبيعة �لطلب لدى �مل�صتهلك �و 

�لعميل �لفردي، فال�صركات تبحث عن مزود خدمات �ت�صال 

يقدم لها خدمات متكاملة، وبجودة عالية، و�صمن عالقات 

�لطلب  فطبيعة  �لفردي،  �لعميل  فيما  �لأمد،  طويلة  عمل 

لديه تختلف عن متطلبات �ل�صركات، وحتكمها ثقافة �صعر 

�ل�صلعة، و�إن كان �لفرق ب�صيط ً�بني مزود و�آخر، كذلك قيمة 

�لأعمال و�لعائد �ملايل عرب تقدمي حلول �لت�صالت لل�صركات 

و�ملجموعات �لتجارية �أكرب بكثري مما هو عليه عرب تزويد 

مزودي  بني  �لتناف�ص  معطيات  كذلك  �لفردي،  �لعميل 

خدمات وحلول �لت�صالت لل�صركات يف �صوق �لت�صالت، 

�أعمالها  �لتناف�ص بني �صركات ترتكز  تختلف عن معطيات 

على تقدمي خدمات �لهاتف �لنقال، بل ت�صكل خدمات �لهاتف 

ت�صتهدف  بالتايل  وهي  خدماتها.  من   %90 نحو  �لنقال 

�لعميل �لفردي ب�صكل �أ�صا�صي. وهذ� �لرتكيز يجعل حلول 

�لت�صالت لي�صت �لأولوية �لأوىل لديها مقارنة بال�صركات 

�لتي تتخ�ص�ص بتقدمي خدمات حلول �لت�صالت لل�صركات 

�أن هناك معطيات جديدة �نعك�صت على طبيعة  فقط، كما 

�ملناف�صة، عرب دخول �صركات كربى يف جمال تقدمي حلول 

خدمات  لها  بالن�صبة  يبقى  لكن  لل�صركات،  �لت�صالت 

�ملوبايل �ل�صوق �لأ�صا�صي �لذي تركز عليه«.

�ل�صوق  يف  تيليكوم«  »كالم  �أعمال  حجم  وحول 

�لبحريني، �أكد �ل�صاعي على �أن 60% من �أعمال �ل�صركة هي 

�أن ��صتحوذت »كالم  �أ�صو�ق دول خليجية ل�صيما بعد  يف 

تيليكوم« على �صركة »تو��صل« �لكويتية،، فيما 40% من 

�أعمال »كالم تيليكوم« هي يف �ل�صوق �لبحريني.

وقال �ل�صاعي »بالن�صبة ل�صوق تقدمي حلول �لت�صالت 

�ملتكاملة، تاأتي كالم تليكوم يف �ملرتبة �لثانية بعد )بتلكو( 

يف �ل�صوق �لبحريني �لتي ت�صتحوذ على ن�صبة �لأ�صد من 

حجم �صوق �لت�صالت«.

�أكد  تيليكوم«،  »كالم  لدى  �لوظيفية  �لكو�در  وحول 

 155 نحو  �ليوم  لديها  تيليكوم  كالم  �أن  على  �ل�صاعي 

موظًفا غالبتيهم يعملون يف مكاتب �ل�صركة يف �لبحرين. 

فيما يتوزع �لباقي ما بني مكاتب �ل�صركة يف دولة �لكويت، 

و�إمارة دبي، و�لريا�ص، و�صنغافورة، ولندن.

وحول �ملرحلة �حلالية يف ظل تف�صي فريو�ص كورونا- 

�لتي  �لت�صالت  خدمات  على  �لطلب  وزيادة  كوفيد19، 

باتت تدير �لأعمال ب�صكل �أ�صا�صي يف ظل �حرت�ز�ت �لتباعد 

حلول  على  �لطلب  زيادة  على  �ل�صاعي  �أكد  �لجتماعي، 

�ل�صوق  يف  �حلالية  �لأزمة  ظل  يف  �ملتكاملة  �لت�صالت 

تعتمد  باتت  �لتي  �ملوؤ�ص�صات  خالل  من  ل�صيما  �لبحريني 

ب�صكل �أ�صا�صي على �لتعامالت عن بعد.

�لطلب يف  زيادة يف حجم  �صهدنا  »لقد  �ل�صاعي  وقال 

�ل�صوق �لبحريني على خدماتنا منذ بد�ية هذ� �لعام بن�صبة 

�ملالية،  �ملوؤ�ص�صات  قبل  من  ل�صيما   %10 نحو  �ىل  ت�صل 

�ملقابل  يف  �جلامعات،  �ملعاهد،  �مل�صت�صفيات،  �ملد�ر�ص، 

قطاع  قبل  من  �لطلب  حجم  يف  و��صًحا  ا  �نخفا�صً �صهدنا 

�خلدمات و�لبيع بالتجزئة، وعلى ر�أ�صها قطاع �لفندقة«.

لكن  �لبحريني،  لل�صوق  بالن�صبة  بالطبع  »هذ�  وتابع: 

يف  �لطلب  مب�صتوى  كبرًي�  ا  �نخفا�صً �صهدنا  �ملقابل  يف 

�ل�صوق �لكويتي، وذلك يعود لتعطيل �ملوؤ�ص�صات �حلكومية 

و�خلا�صة ب�صكل كامل كاأحد �لإجر�ء�ت �لتي �تبعت من �أجل 

مكافحة كوفيد19«.

�أ�صو�ق جديدة  و�ل�صتثمار يف  �لتو�صع،  وحول خطط 

قال �ل�صاعي »تركيزنا بالدرجة �لأوىل على �أ�صو�ق �خلليج، 

حالًيا ل نتطلع لأي �أ�صو�ق خارج منطقة �خلليج �لعربي، 

نحن نعتقد �أن هناك �لكثري من �لفر�ص �لفريدة �ملوجودة 

يف  �أعمال  لديهم  عمالء  لدينا  نعم  �خلليج،  منطقة  يف 

بع�ص �لعو��صم مثل �لقاهرة ونيودلهي وغريها، وبالطبع 

يوجد  ل  لكن  �لعو��صم،  هذه  يف  �أعمالهم  تغطي  خدماتنا 

لدينا تطلع للتو�جد يف هذه �لأ�صو�ق، كذلك �لأمر بالن�صبة 

ملكاتبنا يف �صنغافورة ولندن، فهي تقدم خدمات لـ عمالءنا 

�لذي نرتبط معهم يف �ل�صا�ص يف منطقة �خلليج«.

وتابع: »منذ �أن بد�أنا يف �لعام 2005، متكنا من تنفيذ 

ثالث عمليات تو�صع يف �أعمالنا عرب �ل�صتحو�ذ على ثالث 

�صركات، وخالل �لعام �ملا�صي، كان هناك تطلع لال�صتحو�ذ 

هاتني  على  �ل�صتحو�ذ  تد�ر�ص جدوى  ومت  �صركتني،  على 

�ل�صركتني، و�لتي خل�صت �ىل عدم �جلدوى من هذه �خلطوة، 

�لفر�ص  نحو  بالتطلع  م�صتمرون  نحن  عام  ب�صكل  لكن 

�ملالئمة و�لتي حتقق جدوى منا�صبة لنا«. وحول �مل�صروع 

�لذي �أطلقته كالم تيليكوم، قال �ل�صاعي »لقد �أعلنا موؤخًر� 

ت�صل  و�لذي  تليكيوم  كالم  تاريخ  يف  م�صروع  �أكرب  عن 

قيمته �ىل �كرث من )7 ماليني دولر �أمريكي(، وهو م�صروع 

تو�صعة �ل�صبكة بال�صر�كة مع هيئة �لربط �لكهربائي لدول 

جمل�ص �لتعاون �خلليجي، عرب �إطالق نظام كابالت �أر�صية 

عن 1400  تزيد  مل�صافة  �صتمتد  و�لتي  �وبتك«  لـ»�لفايرب 

كم بهدف توفري قدرة عالية، وو��صعة �لنطاق �لرتددي من 

من  و�لذي  �لعربي،  �خلليج  دول  جميع  باجتاه  �لبحرين 

�ملوؤمل �لنتهاء من تنفيذه مع نهاية هذ� �لعام 2020«.

فمعظم  نوعه،  من  فريد  هو  �مل�صروع  »هذ�  و�أ�صاف: 

م�صاريع متديد كابالت �لت�صالت متتد حتت مياه �لبحر، 

لكن هذ� �مل�صروع �صوف يكون �متد�د �لكابالت على �لأر�ص، 

�لكهربائي �خلليجي، وهو  �لربط  ومو�ٍز خلطوط م�صروع 

تعر�ص  �و  �نقطاع  دون  مالئمة  حتتية  بنية  يوفر  ما 

حلو�دث كالتي تتعر�ص لها �لكابالت حتت �لبحر، وكذلك 

ما يطرحه �مل�صروع من قيمة م�صافة يف قطاع تكنولوجيا 

�لت�صالت«.

»بيتك - البحرين«: خدمات ح�سرية

 للعاملني يف ال�سفوف الأمامية ملكافحة »كورونا«

جمل�س اإدارة م�سرف البحرين

 املركزي اجلديد يعقد اجتماعه الأول
 - �لكويتي  �لتمويل  بيت  �أعلن 

�لعرو�ص  من  حزمة  �إطالق  �لبحرين 

و�خلدمات  �حل�صرية  و�خل�صومات 

�لأطباء  من  كافة  لزبائنه  �لرتويجية 

�ل�صحة،  وز�رة  يف  و�ملوظفني 

وم�صت�صفى  �لع�صكري،  و�مل�صت�صفى 

و�ملتطوعني  �جلامعي،  حمد  �مللك 

�لأمامية  �ل�صفوف  يف  يعملون  مّمن 

للحد من �نت�صار  بارز�ً  ويوؤدون دور�ً 

فريو�ص كورونا )كوفيد 19( �مل�صتجد 

من  �لزبائن  �صيتمكن  �إذ  �لبحرين.  يف 

من  �حل�صرية  �لعرو�ص  هذه  خالل 

�حل�صول على �لت�صهيالت و�مل�صاعد�ت 

خالل  من  �لعمالء  خدمة  ممثلي  عرب 

جميع  ومتويل  �لهاتفية،  �لت�صالت 

خمف�صة  ربح  مبعدلت  �حتياجاتهم 

و�لتمويل  �ل�صيار�ت  متويل  ت�صمل 

�صمن  �لعقاري  و�لتمويل  �ل�صخ�صي 

�لجتماعي،  لل�صكن  مز�يا  برنامج 

م�صرفية  تقدمي خدمات  �إىل  بالإ�صافة 

خا�صة جمانية.

يف  �لعميل  ت�صجيل  ومبجرد 

و�صائل  عرب  �لإلكرتونية  �ل�صتمارة 

لبيتك-�لبحرين  �لجتماعي  �لتو��صل 

�لبنك  �صيقوم   ،)kfh.Bahrain@(

�إىل قائمة  بالتحقق من بياناته ل�صمه 

�مل�صتفيدين من �لعرو�ص �حل�صرية.

�ملبادرة،  هذه  على  وتعليقاً 

تنفيذي  مدير  �ملعريف،  خالد  �أو�صح 

لالأفر�د  �مل�صرفية  �ملجموعة  ورئي�ص 

يف بيت �لتمويل �لكويتي - �لبحرين: 

�لتي  �ملبادرة  هذه  �إطالق  »ي�صرنا 

حتتفي بزبائننا �لعاملني يف �ل�صفوف 

�صنفتح  مبدئية،  كمرحلة  �لأمامية. 

�لطو�قم  �أفر�د  من  لكل  �لت�صجيل  باب 

�حلكومية،  �مل�صت�صفيات  يف  �لطبية 

�مللك  م�صت�صفى  �لع�صكري،  �مل�صت�صفى 

�ملتطوعني  وفريق  �جلامعي،  حمد 

يعملون خلدمة جميع  �لذين  �لوطني 

ندر�ص  �أننا  كما  و�ملقيمني.  �ملو�طنني 

�لعاملني  من  للمزيد  �لأبو�ب  فتح 

�لأوقات  هذه  مثل  ي�صّحون يف  �لذين 

�ل�صعبة �لتي منر بها، لال�صتفادة من 

�حلزمة �حل�صرية. �إن دعم �لبنك ملثل 

بل  وطنًيا،  و�جًبا  يعد  �ملبادر�ت  هذه 

وم�صوؤولية جمتمعية يلتزم بها �لبنك 

ب�صكل م�صتمر«.

�جلالهمة  خليفة  ح�صن  تر�أ�ص 

م�صرف  �إد�رة  جمل�ص  رئي�ص 

جمل�ص  �جتماع  �ملركزي  �لبحرين 

�لإد�رة، �صباح �خلمي�ص �ملو�فق 14 

مايو 2020. 

لعام  �لأول  �لجتماع  هذ�  وُيعد 

للم�صرف  �جلديد  للمجل�ص   2020

بعد �صدور �ملر�صوم رقم )21( ل�صنة 

�إد�رة  باإعادة ت�صكيل جمل�ص   2020

م�صرف �لبحرين �ملركزي يف 5 مايو 

.2020

�ملجل�ص  رئي�ص  ��صتهّل  وقد 

�ل�صكر  خال�ص  بتقدمي  �لجتماع 

�أع�صاء  عن  بالنيابة  و�لتقدير، 

جمل�ص �لإد�رة، �إىل مقام جاللة �مللك 

حمد بن عي�صى �آل خليفة؛ على �لثقة 

�أع�صاء  بتعيني  �أولها  �لتي  �لغالية 

�ل�صمو  �لإد�رة، و�ىل �صاحب  جمل�ص 

�آل  �صلمان  بن  خليفة  �لأمري  �مللكي 

خليفة رئي�ص �لوزر�ء، و�إىل �صاحب 

�صلمان بن حمد  �لأمري  �مللكي  �ل�صمو 

�لأول  �لنائب  �لعهد  ويل  خليفة  �آل 

�لثقة  على  �لوزر�ء،  جمل�ص  لرئي�ص 

جمل�ص  �أع�صاء  بتعيني  و�ملباركة 

�لإد�رة �جلديد، وعلى �لدعم �ملتو��صل 

للم�صرف و�لقطاع �ملايل.

با�صمه  �ملجل�ص،  رئي�ص  قدم  كما 

�ملجل�ص، خال�ص  �أع�صاء  ونيابة عن 

و�أع�صاء  لرئي�ص  و�لتقدير  �ل�صكر 

ما  على  �ل�صابق؛  �لإد�رة  جمل�ص 

فرتة  خالل  وعمل  جهد  من  قدموه 

وهناأ  �لإد�رة.  ع�صويتهم يف جمل�ص 

�لثقة  على  �ملحافظ  �ملجل�ص،  رئي�ص 

تعيينه،  بتجديد  �ل�صامية  �مللكية 

�لإد�رة  جمل�ص  باأع�صاء  رّحب  كما 

�جلديد، متمنًيا لهم �لنجاح و�لتوفيق 

و�ل�صد�د يف مهام عملهم.

�ملجل�ص  ��صتعر�ص  وقد 

جدول  على  �ملدرجة  �ملو�صوعات 

�لأد�ء  تقرير  على  �طلع  �إذ  �لأعمال، 

�لقطاع  يف  و�لتطور�ت  للم�صرف 

 ،2020 لعام  �لأول  للربع  �ملايل 

�مل�صرف  �تخذها  �لتي  و�لإجر�ء�ت 

يف �لفرتة �لأخرية ل�صالمة و��صتقر�ر 

وحتقيق  �مل�صرفية  �لعمليات 

�ملجل�ص  �أقّر  كما  �ملايل،  �ل�صتقر�ر 

�عتماد �مليز�نية �ملعدلة لعام 2020.

ح�شن اجلالهمةخالد معريف



لرئا�سة  مهًما  دوًرا  هناك  اأن  اإىل  واأ�سار 

مع  بالتن�سيق  يتعلق  فيما  العام  الأمن 

العمالة  كثافة  تخفيف  اأجل  من  املحافظات 

الوافدة يف مناطق �سكنها، ومن �سمن جهود 

وزارة الداخلية يف التعامل مع اأزمة كورونا 

الداخلية  وزير  اأ�سدر  اآثارها،  من  والتخفيف 

مع  والتعاون  التن�سيق  ب�سرورة  توجيهاته 

العامة  واملن�سقية  العمل  �سوق  تنظيم  هيئة 

ال�سرطة  ومديريات  واملحافظات  للمحافظات 

م�سكلة  مع  للتعامل  اآلية  و�سع  اأجل  من 

اتخاذ عدة  اإىل  الوافدة، لفًتا  العمالة  م�ساكن 

اإجراءات ت�سمنت القيام بحمالت تفتي�ش على 

مع  بالتعاون  الوافدة  العمالة  �سكن  مناطق 

وزارة ال�سغال و�سوؤون البلديات والتخطيط 

تنظيم  وهيئة  ال�سحة  ووزارة  العمراين 

�سوق العمل؛ بق�سد الطالع على واقع احلال 

وحتديد امل�ساكن التي فيها خمالفات ل�سروط 

ال�سالمة وال�سحة العامة. 

العام  الأمن  رئي�ش  م�ساعد  واأو�سح 

ح�سر  مت  اأنه  والتدريب  العمليات  ل�سوؤون 

كثافة  ت�سهد  التي  ال�سكنية  املباين  وحتديد 

اململكة،  حمافظات  جميع  يف  عالية  �سكانية 

لو�سع  املباين  هذه  اأ�سحاب  مع  والتوا�سل 

ال�سكن  ن�سبة  من  للتخفيف  املنا�سبة  احللول 

�سكن  مراكز  وجتهيز  توفري  يف  والبدء  فيها، 

م�سيًفا  اململكة،  مناطق  جميع  يف  موؤقتة 

العمالة  اأنواع  جميع  تخدم  املراكز  هذه  اأن 

الوافدة، �سواء التابعة للوزارات واملوؤ�س�سات 

احلكومية اأو ال�سركات وامل�سالح اخلا�سة، اإذ 

املتطلبات  بجميع  املوؤقتة  امل�ساكن  جتهيز  مت 

ال�سرورية وتقدم فيها جميع اخلدمات ب�سكل 

جماين.

موؤقتة  م�ساكن  توفري  اأن  اإىل  واأ�سار 

بالحتياجات  وتزويدها  الوافدة  للعمالة 

رفيًعا  تن�سيًقا  يحتاج  واملعي�سية  ال�سرورية 

فرق عمل  ت�سكيل  اإذ مت  املعنية،  الأجهزة  بني 

املحافظات  مع  والتعاون  بالتن�سيق  خمتلفة 

اختيار وجتهيز  اأجل  من  ال�سرطة  ومديريات 

هذه  تكون  واأن  املوؤقت،  ال�سكن  اأماكن 

املتطلبات  بجميع  وجمهزة  منا�سبة  الأماكن 

ال�سرورية.

قامت  الأزمة،  بداية  منذ  اأنه  واأو�سح 

املجتمع  خدمة  و�سرطة  ال�سرطة  مديريات 

وتوعية  لإر�ساد  واآلية  راجلة  بدوريات 

من  وذلك  خمتلفة،  وبلغات  الوافدة  العمالة 

خمتلفة  من�سورات  وتوزيع  اإ�سدار  خالل 

الطائرات  وا�ستخدام  لغة،  من  وباأكرث 

جتمع  اأماكن  ور�سد  مراقبة  يف  ة  امل�سريرّ

ب�سرورة  لهم  التعليمات  وتوجيه  العمالة 

برامج  بث  مت  كما  ال�سالمة،  تعليمات  اتباع 

توعوية من خالل مركز الإعالم الأمني التابع 

الأمنية  والثقافة  لالإعالم  العامة  لالإدارة 

الإعالم  و�سائل  مع  والتن�سيق  وبالتعاون 

ا�ستخدام  اإىل  بالإ�سافة  اململكة،  يف  املختلفة 

الن�سح  لتوجيه  الجتماعي  التوا�سل  و�سائل 

كيفية  حول  الوافدة  للعمالة  والتعليمات 

اأمله يف  عن  معرًبا  الأزمة،  اأثناء  يف  التعامل 

الوافدة مبختلف جن�سياتها  العمالة  اأن تدرك 

اللتزام  واأهمية  املر�ش  هذا  ولغاتها خطورة 

بالتعليمات التي ت�سدر من اجلهات املخت�سة، 

على  املحافظة  اإىل  الأول  املقام  يف  وتهدف 

�سحة و�سالمة اأفراد هذه العمالة.

 من جهة اأخرى، اأكد العميد الركن الدكتور 

ال�سيخ حمد بن حممد اآل خليفة م�ساعد رئي�ش 

اأنه  والتدريب  العمليات  ل�سوؤون  العام  الأمن 

ت�سكيل  مت  خري«،  »فينا  حملة  مع  بالتعاون 

املحافظات  مع  بالتن�سيق  خا�ش  عمل  فريق 

رئا�سة  من  وباإ�سراف  ال�سرطة،  ومديريات 

على  يزيد  ما  لتوزيع  وذلك  العام،  الأمن 

)70( األف وجبة يومًيا على العمال املتاأثرين 

باأزمة كورونا، لفًتا اإىل اختيار اأماكن توزيع 

منا�سبة يف كل حمافظة، وي�سرف رجال الأمن 

العام على عملية التنظيم والتوزيع.

اللتزام  الواجب  الإجراءات  اأبرز  وحول 

امل�سرتك،  اجلماعي  ال�سكن  �سالمة  ب�ساأن  بها 

ل�سوؤون  العام  الأمن  رئي�ش  م�ساعد  �سدرّد 

العمليات والتدريب على اأن املباين امل�ستخدمة 

ا�سرتاطات  بها  تتوافر  اأن  للعمال يجب  �سكًنا 

هذه  اأهم  ومن  العمالة،  هذه  �سالمة  ل�سمان 

عامل  لكل  املخ�س�سة  امل�ساحة  ال�سرتاطات 

اإىل  اإ�سافة  اأمتار مربعة،  باأن ل تقل عن )4( 

املبنى،  ل�ساكني  الكافية  املياه  دورات  توفري 

بها  اللتزام  الواجب  الإجراءات  اأبرز  ومن 

التباعد  على  املحافظة  امل�سرتك  ال�سكن  يف 

الجتماعي يف جميع الأوقات، اإجراء الفح�ش 

ال�سكن،  اإىل  النتقال  قبل  اخلا�ش  الطبي 

التنظيف  مواد  وا�ستخدام  الكمامات  ارتداء 

واملحافظة على النظافة ال�سخ�سية با�ستمرار، 

على  اجل�سم  حرارة  بفح�ش  القيام  واأخرًيا 

مدخل املبنى ال�سكني قبل الدخول يف كل مرة.

بالتعاون  الداخلية  وزارة  حر�ش  واأكد 

على  املعنية  اجلهات  خمتلف  مع  والتن�سيق 

مناطق  يف  الأجنبية  العمالة  كثافة  تخفيف 

مواقع،  عدة  على  توزيعها  خالل  من  �سكنها، 

املوؤقت  ال�سكن  ملواقع  نقلها  حتقيق  و�سمان 

وفق اإجراءات احرتازية حمكمة، مع التاأكد من 

توفري جميع �سبل الراحة خالل فرتة اإقامتها، 

الوقائية  ال�سحية  التدابري  جميع  واتخاذ 

اإيجاًبا  �سيعود  ما  وهو  �سالمتها،  ي�سمن  مبا 

اأنه  ال�سحي ب�سكل عام، خا�سة  الو�سع  على 

اجلهود  تعزيز  يف  ي�سهم  وقائًيا  اإجراًء  ُيعد 

كورونا،  فريو�ش  انت�سار  من  للحد  الوطنية 

والتكاتف  والتالحم  الوطنية  بالروح  م�سيًدا 

التحدي من  املجتمعي يف �سبيل مواجهة هذا 

الحرتازية  بالإجراءات  اجلميع  التزام  خالل 

اجلهات  من  ال�سادرة  الوقائية  والتدابري 

املجتمع وحتقيق  اإىل حماية  الهادفة  املعنية، 

التي  الكبرية  العامة، مثمًنا اجلهود  امل�سلحة 

يبذلها فريق البحرين من م�سوؤولني وموظفني 

ومتطوعني بهدف جتاوز هذه املرحلة.

منذ بدء اأزمة كورونا �صدرت التوجيهات باتخاذ الإجراءات املمكنة للمحافظة على �صحة و�صالمة العمالة الوافدة وتوفري الرعاية ال�صحية املجانية يف حال الإ�صابة

حمالت توعوية واإر�صادية بلغات خمتلفة وعدم اتخاذ اأي اإجراءات بحق من تنتهي تاأ�صريات عملهم اأو اإقاماتهم وجتديدها ب�صكل جماين وتلقائي

�صكنها مناطق  يف  ال��واف��دة  العمالة  كثافة  تخفيف  اأج���ل  م��ن  امل��ح��اف��ظ��ات  م��ع  بالتن�صيق  يتعلق  فيما  ال��ع��ام  الأم���ن  لرئا�صة  مهم  دور 

توزيع اأكرث من 70 األف وجبة يومًيا.. م�صاعد رئي�س الأمن العام للعمليات والتدريب:

فرق عمل لتجهيز »ال�صكن املوؤقت« للعمالة الوافدة ووجبات غذائية للتخفيف من »اأزمة كورونا«

عبدال�له نا�صر:

اأكد العميد الركن الدكت�ر ال�شيخ حمد بن حممد اآل خليفة م�شاعد رئي�س الأمن العام ل�ش�ؤون العمليات والتدريب اأن مملكة البحرين 

تتميز دائًما يف اجله�د التي تبذلها لتط�ير بيئة عمل مثالية للعمالة ال�افدة، وهناك �شمانات تقدمها الق�انني والأنظمة املتبعة يف حماية 

الإقليمي والعربي يف  امل�شت�ى  الرائدة على  الدول  اململكة من  اأن  الدولية، م�شيًفا  املعاهدات والتفاقيات  ال�افدة وتتطابق مع  العمالة 

�شمان وحماية حق�ق العمالة ال�افدة، ومنذ اأن بداأت اأزمة فريو�س ك�رونا �شدرت الت�جيهات ب�شرورة اتخاذ جميع الإجراءات املمكنة 

للمحافظة على �شحة و�شالمة العمالة ال�افدة، وت�فري الرعاية ال�شحية املجانية يف حال الإ�شابة، والتخفيف قدر الإمكان من اآثار هذه 

الأزمة عليهم.

واأو�شح اأن الأجهزة املخت�شة ب�زارة الداخلية قامت بت�شكيل فرق عمل خمت�شة لتجهيز اأماكن ال�شكن امل�ؤقت جلميع العمالة ال�افدة 

املحتاجة، بغ�ّس النظر عن مكان اأو طبيعة عملها، وت�فري وت�زيع وجبات غذائية جمانية للتخفيف من اآثار هذه الأزمة، والقيام بحمالت 

ت�ع�ية واإر�شادية بلغات خمتلفة، بالإ�شافة اإىل عدم اتخاذ اأي اإجراءات بحق من تنتهي تاأ�شريات عملهم اأو اإقاماتهم يف اململكة وجتديدها 

ب�شكل جماين وتلقائي، كما مت القيام بعمليات التطهري والتعقيم للكثري من م�اقع العمل وال�شكن التي يك�ن�ن بها.

م�شاعد رئي�س الأمن العام

امل��ح��اف��ظ��ات  يف  ع��ال��ي��ة  ���ص��ك��ان��ي��ة  ك��ث��اف��ة  ت�صهد  ال��ت��ي  ال�صكنية  امل��ب��اين  وحت��دي��د  ح�����ص��ر 

ال�صكن  ن�صبة  من  للتخفيف  املنا�صبة  احللول  لو�صع  املباين  هذه  اأ�صحاب  مع  والتوا�صل 

ال����ب����دء يف ت���وف���ري وجت���ه���ي���ز م����راك����ز ���ص��ك��ن م���وؤق���ت���ة ت���خ���دم ج��م��ي��ع اأن��������واع ال��ع��م��ال��ة

ال����واف����دة ����ص���واء ال��ت��اب��ع��ة ل����ل����وزارات وامل��وؤ���ص�����ص��ات احل��ك��وم��ي��ة اأو ال�����ص��رك��ات اخل��ا���ص��ة
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تر�مب يبحث �إعادة بع�ض �لتمويل ملنظمة �ل�صحة ومل يتخذ قر�ًر� بعد

»�ل�صحة �لعاملية« حتذر من موجة وباء ثانية تكون »�أكثـر فتًكا«

عوا�ضم- وكالت:

بحياة  امل�ضتجد  كورونا  فريو�س  اأودى 

العامل منذ  الأقل حول  ا على  310,271 �ضخ�ضً

ظهوره بال�ضني يف دي�ضمرب, وفق ح�ضيلة لوكالة 

»فران�س بر�س« ت�ضتند اإىل م�ضادر ر�ضمية ال�ضبت.

و�ضجلت ر�ضميا اأربعة ماليني ون�ضف مليون 

اإ�ضابة يف 196 بلدا ومنطقة. 

يف �ضياق مت�ضل, قالت وكالة احلماية املدنية 

الإيطالية اإن عدد وفيات فريو�س كورونا تراجع 

وفاة   242 مقابل  ال�ضبت  اأم�س  حالة   153 اإىل 

اجلمعة يف اأدنى ح�ضيلة منذ التا�ضع من مار�س.

اىل ذلك, قال الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب 

ال�ضبت اإن اإدارته تبحث عددا من املقرتحات ب�ضاأن 

منظمة ال�ضحة العاملية, من بينها دفع وا�ضنطن 

لنحو 10 باملئة من مبالغ التمويل ال�ضابقة.

و�ضدد ترامب يف تغريدة على »تويرت« على 

التمويل  واأن  بعد,  نهائيا  قــرارا  يتخذ  مل  اأنه 

الأمريكي للمنظمة ل يزال جممدا.

�ضادم  جديد  حتذير  يف  اخــر,  جانب  من 

القيود  الأوروبية  الدول  من  العديد  رفع  وبعد 

وتخفيف اجراءات احلظر التي فر�ضت �ضابقا من 

منظمة  قالت  امل�ضتجد,  الفريو�س  مواجهة  اأجل 

ال�ضحة العاملية »يجب على الدول الأوروبية اأن 

ت�ضتعد ملوجة ثانية قاتلة من الإ�ضابات بفريو�س 

كورونا, لأن الوباء مل ينته بعد«.

اأوروبا  يف  للمنظمة  الإقليمي  املدير  ووجه 

»تلغراف«  �ضحيفة  مع  مقابلة  يف  كلوغ  هانز 

البلدان  اإىل  �ضارخا  حتذيرا  ال�ضبت  الربيطانية 

التي بداأت يف تخفيف قيود الإغالق, قائال اإن الوقت 

الآن هو »وقت التح�ضري, ولي�س الحتفال«.

حالت  عدد  انخفا�س  بدء  اأن  اإىل  اأ�ضار  كما 

اململكة  مثل  دول  يف  بـ»كوفيد-19«  الإ�ضابة 

الوباء  اأن  يعني  ل  واإيطاليا,  وفرن�ضا  املتحدة 

يقرتب من نهايته.

وحذر من اأن بوؤرة التف�ضي الأوروبي تقع الآن 

رو�ضيا  يف  احلالت  عدد  ارتفاع  مع  ال�ضرق,  يف 

واأوكرانيا وبيالرو�ضيا وكازاخ�ضتان.

تكون  قد  الثانية  املوجة  اأن  من  حذر  كما 

اأمرا�س  تف�ضي  مع  تتزامن  اأن  وميكن  مزدوجة 

معدية اأخرى, كالإنفلونزا املو�ضمية اأو احل�ضبة.

من  العديد  اأن  اإىل  ال�ضحيفة  اأ�ضارت  فيما 

اخلرباء يحذرون من اأن املوجة الثانية من الوباء 

ميكن اأن تكون اأكرث فتكا من املوجة الأوىل, كما 

عامي  بني  الإ�ضبانية  الإنفلونزا  وباء  مع  ح�ضل 

.1920-1918

اإ�ضبانيا  وزراء  رئي�س  قال  اخر,  �ضياق  يف 

لتمديد  �ضت�ضعى  حكومته  اإن  �ضانت�ضيث  بيدرو 

كورونا  لفريو�س  امل�ضاحبة  الطوارئ  حالة 

للمرة الأخرية حتى اأواخر يونيو, فيما انخف�ضت 

ح�ضيلة الوفيات اليومية اإىل ما يقرب مما كانت 

عليه قبل ثمانية اأ�ضابيع.

وقال �ضانت�ضيث يف موؤمتر �ضحفي »الطريق 

اأنه  م�ضيفا  املمكن«,  الوحيد  هو  ن�ضلكه  الذي 

�ضيطلب من الربملان متديدا لنحو �ضهر حتى نهاية 

يونيو عندما ت�ضل الدولة التي ت�ضررت ب�ضدة من 

الوباء اإىل احلالة الطبيعية.

حالت �لإ�صابة بـ »كورونا« يف �ل�صعودية تتجاوز 50 �ألًفا

الريا�س- رويرتز:

ال�ضعودية  ال�ضحة  وزارة  قالت 

بفريو�س  الإ�ضابة  حالت  اإن  ال�ضبت 

كورونا امل�ضتجد باململكة جتاوزت 50 

األًفا.

واأعلن م�ضوؤول يف الوزارة ت�ضجيل 

يرفع  ما  جديدة,  اإ�ضابة  حالة   2840

متو�ضط  وكان   .51980 اإىل  الإجمايل 

عدد احلالت اجلديدة امل�ضجلة يوميا يف 

الأ�ضبوع املا�ضي 1500 حالة.

امل�ضوؤول يف ت�ضريحات بثها  وذكر 

الوفيات  عدد  اأن  الر�ضمي  التلفزيون 

ب�ضبب املر�س زاد بت�ضجيل ع�ضر وفيات 

اإ�ضافية لي�ضل اإىل 302.

بالوثائق.. قطر تت�صلل خفية للنظام �لتعليمي �لأمريكي

عوا�ضم - وكالت:

الـــدولرات  مليارات  قطر  تنفق 

التعليم  منظومة  اإىل  خفية  للت�ضلل 

الأمريكي كجزء من جهود تاأثري ودعاية 

حمامون  يقول  اإذ  الدوحة,  ل�ضالح 

انتهاًكا  اإنها متثل  قانونيون وحمققون 

اإجراء  وت�ضتدعي  الفيدرالية  للقوانني 

حتقيقات �ضاملة, وفًقا ملا جاء يف �ضياق 

مذكرة »خا�ضة«, مت اإر�ضالها من جانب 

اخلارجية  وزارة  اإىل  حتقيقات  فريق 

الأمريكية, والتي ح�ضلت عليها �ضحيفة 

.)Washington Free Beacon(

وبح�ضب ال�ضحيفة, اأنفقت موؤ�ض�ضة 

للحكومة  تابع  QF(, وهي كيان  )قطر 

دعم  على  بالعمل  ومكلف  القطرية 

مليار   1.5 الدوحة,  م�ضالح  وتعزيز 

دولر على الأقل منذ عام 2012 لتمويل 

جمموعة من املبادرات التعليمية يف 28 

واحدة  يجعلها  ما  اأمريكا,  عرب  جامعة 

يف  انت�ضاًرا  الأجانب  املمولني  اأكرث  من 

املنظومة التعليمية الأمريكية.
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 البحرين تحدد آخر موعد للتسجيل
برحالت اإلجالء من الكويت واإلمارات وعمان

أعلنت سفارة مملكة البحرين في دولة الكويت 
أن »آخ��ر موعد للتس��جيل ضمن رحل��ة اإلجالء 
األخيرة للمواطنين البحرينيين من دولة الكويت 
سيكون يوم 17 مايو 2020 الساعة 12 ظهرًا«. 
وقالت وزارة الخارجية البحرينية في حسابها على 
موق��ع التواصل »تويتر«، »تود س��فارة مملكة 
البحري��ن أن تلف��ت عناي��ة المواطني��ن الكرام 
بدولة الكويت الش��قيقة الراغبين بالعودة إلى 
مملكة البحرين »والذين لم يس��جلوا بياناتهم 
مس��بقًا« بأن آخر موعد للتس��جيل ضمن رحلة 
اإلجالء األخيرة للمواطنين البحرينيين من دولة 
الكويت سيكون يوم 17 مايو 2020 الساعة 12 

ظهرًا«. في ش��أن متصل، أعلنت سفارة مملكة 
البحرين في دولة اإلمارات العربية المتحدة أن 
»رحلة اإلج��الء األخيرة للمواطني��ن البحرينيين 
م��ن اإلمارات س��تكون ي��وم الثالث��اء 19 مايو 
من مطار دب��ي الدولي«. وقالت وزارة الخارجية 
البحريني��ة في حس��ابها على موق��ع »تويتر«، 
»تود س��فارة مملكة البحري��ن أن تلفت عناية 
المواطني��ن الك��رام بدول��ة اإلم��ارات العربية 
المتحدة الشقيقة الراغبين بالعودة إلى مملكة 
البحرين لضرورة التواصل مع السفارة لتنسيق 
عودتهم للمملكة ضمن رحل��ة اإلجالء األخيرة 
والتي ستكون يوم الثالثاء تاريخ 19 مايو 2020 

م��ن مطار دب��ي الدولي«. في س��ياق ذي صلة، 
أعلنت سفارة مملكة البحرين في سلطنة عمان 
أن »رحلة اإلجالء األخيرة للمواطنين البحرينيين 
م��ن س��لطنة عمان س��تكون ي��وم الثالثاء 19 
ماي��و«. وقال��ت وزارة الخارجي��ة البحرينية في 
حس��ابها على »تويت��ر«، »تود س��فارة مملكة 
البحري��ن أن تلف��ت عناي��ة المواطني��ن الكرام 
بس��لطنة عمان الراغبين بالع��ودة إلى مملكة 
البحرين »والذين لم يسجلوا بياناتهم مسبقًا« 
لضرورة التواصل مع السفارة لتنسيق عودتهم 
للمملك��ة ضم��ن رحل��ة اإلجالء األخي��رة والتي 

ستكون يوم الثالثاء تاريخ 19 مايو 2020«.

 الملك يأمر بصرف 
كسوة عيد الفطر لألرامل واأليتام

أص��در حض��رة صاح��ب الجالل��ة المل��ك 
حم��د بن عيس��ى آل خليف��ة عاهل البالد 
المف��دى أمرًا س��اميا بصرف كس��وة عيد 
الفط��ر المبارك، لجمي��ع األرامل واأليتام 
الملكي��ة  المؤسس��ة  ل��دى  المس��جلين 
جاللت��ه  وكل��ف  اإلنس��انية.  لألعم��ال 
المؤسس��ة الملكية لألعمال اإلنس��انية 
برئاس��ة س��مو الش��يخ ناص��ر ب��ن حمد 
آل خليف��ة ممث��ل جاللة المل��ك لألعمال 
اإلنسانية وشؤون الشباب مستشار األمن 
الوطن��ي رئيس مجلس أمناء المؤسس��ة 
الملكية لألعمال اإلنس��انية، بأن تتولى 
مهمة اإلشراف على صرف ومتابعة هذه 

المكرمة لجميع المستفيدين.
وبهذه المناس��بة رفع س��مو الشيخ ناصر 
ب��ن حم��د آل خليف��ة خال��ص التهان��ي 
والتبري��كات إل��ى مق��ام جالل��ة المل��ك 
المفدى بمناس��بة عيد الفط��ر المبارك، 
داعيًا المولى عز وج��ل أن يحفظ جاللته 

وينعم عليه بالصحة والعافية وأن يحفظ 
البحري��ن وأهله��ا م��ن كل س��وء. وثمن 
سموه االهتمام األبوي الكبير الذي يوليه 
جاللت��ه ألس��ر الملكية وح��رص جاللته 

على مش��اركتهم هذه المناسبة كل عام، 
وتوجيه��ات جاللته بالعم��ل على توفير 
كاف��ة الخدم��ات والرعاي��ات لألس��ر بما 

يضمن للجميع حياة كريمة ومستقرة.
الع��ام  األمي��ن  تق��دم  جانب��ه،  وم��ن 
الملكية لألعمال اإلنس��انية  للمؤسس��ة 
د. مصطف��ى الس��يد، بخال��ص التهاني 
والتبري��كات إل��ى جاللة المل��ك المفدى 
وإلى سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة 
بمناس��بة عيد الفطر المب��ارك، مبينًا أن 
جالل��ة الملك المف��دى يوج��ه دائمًا إلى 
االهتم��ام بالمواطني��ن وبش��كل خ��اص 
بأسر األيتام واألرامل وتوفير كافة أشكال 
الرعاية لألرامل واأليتام، ومؤكدًا أن هذه 
المكرم��ة الس��نوية تأتي م��ن قلب أبوي 
يحرص على مش��اركتهم فرح��ة األعياد، 
مما يضيف في نفوسهم األثر الطيب، وأن 
جاللته يهتم دائما بتقديم كافة أش��كال 

الرعاية للمواطنين في مختلف الظروف.

 العاهل يهنئ ملك
النرويج باليوم الوطني

 بع��ث حض��رة صاح��ب الجالل��ة الملك حمد بن عيس��ى
آل خليفة عاهل البالد المفدى، برقية تهنئة إلى صاحب 
الجالل���ة المل���ك هارلد الخامس مل��ك مملك�ة النرويج، 

وذلك بمناسبة اليوم الوطني لبالده.

»العسكري«: »البالزما« خففت أعراض »كورونا« للحاالت الحرجة
     100 متعافيًا من الفيروس تبرعوا بعد استيفاء الشروط 

ال��دم  أم��راض  أخصائي��ة  كش��فت 
بالمستش��فى  الباطني��ة  واألم��راض 
العسكري د.منال أحمد، أن البروتوكول 
العالجي ببالزما ال��دم والذي يعرف ب� 
»بالزما النقاه��ة« حقق نتائج إيجابية 
ف��ي المس��اعدة على تخفي��ف أعراض 
اإلصابة بفي��روس كورونا )كوفيد19( 

للحاالت الحرجة.
يش��كلها  الت��ي  األهمي��ة  وأك��دت 
البروتوك��ول العالج��ي ببالزم��ا الدم، 
في إطار دراس��ة س��ريرية تعد األولى 
م��ن نوعه��ا ف��ي المملكة يق��وم بها 
مستش��فى قوة دفاع البحرين بقيادة 
قائد الخدمات الطبي��ة الملكية اللواء 
عل��ي ب��ن  خال��د  الش��يخ   بروفيس��ور 

آل خليف��ة، بالتعاون م��ع جميع مراكز 
ع��الج الح��االت القائم��ة بالفي��روس 
وتحت إش��راف مباشر ودعم من اللجنة 
الوطنية لمكافحة فيروس كورونا بعد 

أن أثبتت دراس��ات مؤخرًا أن استخدام 
بالزم��ا النقاه��ة للمرض��ى المصابين 
بحاالت حرجة قد يس��اعد على تخفيف 
حدة األع��راض، وس��رعة التعافي من 

الفيروس وتقليل نسبة الوفاة.
وأشارت إلى أن مثل هذه النتائج تبينت 
في دراس��ات مس��بقة عند اس��تخدام 
بالزم��ا النقاه��ة ف��ي ع��الج أم��راض 
فيروس��ية أخرى مثل فيروس س��ارس 

. H1N1و
وع��ن مفه��وم بالزما النقاه��ة قالت: 
اإلنس��ان  جس��م  يص��اب  »عندم��ا 
ب��أي م��رض فيروس��ي وم��ن ضمنها  
المناع��ي  الجه��از  ف��إن  )كوفي��د19( 
في الجس��م يب��دأ بتكوين ما يس��مى 

باألجسام المضادة«.
وأك��دت أن ه��ذه األجس��ام المضادة 
تس��اهم ف��ي مس��اعدة الجس��م ف��ي 
الفي��روس والتعاف��ي  التغل��ب عل��ى 

من الم��رض، وتتواجد هذه األجس��ام 
المض��ادة ف��ي أح��د مكون��ات ال��دم 
األساسية ويس��مى البالزما خالل فترة 
التعافي م��ن الم��رض، ولذلك يطلق 

عليها بالزما النقاهة.
وع��ن كيفية اس��تخالص واس��تخدام 
بالزم��ا النقاه��ة، قالت أحم��د: »يقوم 
الشخص المتعافي من كورونا بالتبرع 
بكيس واحد من الدم أو ما يعادل 450 

مل«.
ال��دم  بن��ك  ف��ي  »نق��وم  وأردف��ت 
باس��تخالص البالزما التي تحتوي على 
األجس��ام المضادة ونقلها لألشخاص 
المصابي��ن بالفيروس مم��ن يعانون 
من أع��راض ش��ديدة مث��ل االلتهاب 
الرئوي الح��اد أو نقص األكس��جين أو 
المرض��ى ذوي الح��االت الحرج��ة ف��ي 
العناي��ة المركزة لتك��ون لهم بمثابة 
مناع��ة مكتس��بة أو س��لبية كم��ا هو 

متعارف عليه في الوسط الطبي«.
وأش��ارت ل�»بنا«، إلى أنه منذ فتح باب 
التبرع��ات ببالزما النقاهة في منتصف 
أبري��ل الماضي كان هن��اك إقبال كبير 
من قب��ل المواطني��ن والمقيمين في 
المملك��ة، حيث تقدم للتب��رع ما أكثر 
م��ن 150 ش��خص ممن تعاف��وا من 
في��روس كورون��ا، الفت��ة إل��ى أنه تم 
الحصول على عينات من أكثر من 100 
ش��خص منهم الس��تيفائهم الشروط 

المطلوبة.
ونوهت، بأن التبرع بال��دم أو البالزما 
ال يقل��ل م��ن المناعة الش��خصية ضد 
الفي��روس، الس��يما في ظ��ل احتفاظ 
الجس��م بنس��بة جي��دة من األجس��ام 

المضادة المتكونة.
وعن الش��روط المطلوبة في المتبرع، 
أوضحت بأنه البد أن تتوفر في المتبرع 

عدد من الشروط، وهي أن يكون

س��بق له اإلصاب��ة بفي��روس كورونا، 
والتمت��ع بصحة جيدة تؤه��ل للتبرع 
بالدم، واالنتهاء من الحجر الصحي من 

مدة ال تقل عن أسبوعين.
ومن بين الش��روط، أن تك��ون نتيجة 
آخر مس��حة أنفي��ة س��لبية للفيروس، 
وأال يعاني المتبرع من أي أعراض في 
الوقت الحالي، وأن يكون المتبرع رجل 
أو امرأة لم يس��بق لها الحمل من قبل، 
وأن يكون الوزن أكثر من 50 كلغ، وأن 
يت��راوح عم��ر المتبرع بي��ن 21 و 60 

عامًا.
ودع��ت أحم��د، جمي��ع المتعافين من 
الفيروس، ممن يرغب بالتبرع ببالزما 
النقاه��ة التوج��ه إل��ى بنك ال��دم في 
الفترة  العس��كري خالل  المستش��فى 
المس��ائية في ش��هر رمضان المبارك 
والفترة الصباحية بعد انقضاء الشهر 

الفضيل.

 تمديد صالحية 
شهادات مطابقة المنتجات 
الصناعية األساسية 3 أشهر

المساعد  الوكيل  أعلن 
للتج����ارة المحلي������ة 
والخارجي����ة ب�����وزارة 
والتج���ارة  الصناع����ة 
والس��ياحة الشيخ حمد 
بن س��لمان آل خليفة، 
ع��ن إط����الق حزم���ة 
مب�ادرات وتس���هيالت 
تعزي������زًا للش����راكة 
القطاعي����ن  بي�������ن 
الع��ام والخ��اص ف��ي 
األعم�������ال  دع�������م 

اللوجس������تية بينها، تمديد صالحية ش��هادات مطابقة 
لجميع المنتجات الصناعية األساسية  لمدة 3 أشهر.

وأضاف أن تلك المبادرات، تهدف إلى ضمان انسيابية 
حركة استيراد المنتجات الضرورية واألساسية في ظل 
الظروف االستثنائية التي يمر بها العالم جراء فيروس 

كورونا )كوفيد19(.
وأشار الوكيل المساعد للتجارة المحلية والخارجية، إلى 
المبادرات الجديدة التي أطلقتها الوزارة ممثلة بإدارة 
الفحص والمقاييس شملت كذلك، إلغاء العمل بنظام 
إقرارات المس��تورد بالمطابقة لمنتجات لعب األطفال 
ومنتجات األجهزة الكهربائية خالل 3 أش��هر، وتمديد 
فترة صالحية إقرار المصنع بالمطابقة للمنتجات خالل 
فترة 3 أشهر وجميعها قابلة للتمديد بحسب الحاجة.

وأوضح الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة، أنه تم تفعيل 
حزمة المبادرات األولية بداية الشهر الجاري عبر توفير 
خدمة اإلفس��اح عن جميع المعامالت الجمركية بشكل 
إلكتروني وعلى مدار 24 س��اعة وطوال أيام األس��بوع 

للشحنات الخاضعة لرقابة إدارة الفحص والمقاييس.
كما تم إطالق خط ساخن للدعم اإلداري والفني لجميع 
التجار والمستوردين والمستثمرين أو من ينوب عنهم 
في األمور المتعلقة بالش��حنات والبضائع والمعامالت 

الجمركية.
وأض��اف، أن حزم��ة المبادرات هذه تتوس��ع، لتش��مل 
تفعيل نظم التراخيص المسبقة ونظم إدارة المخاطر 
لتقليل حاالت فتح الحاويات وطلب العينات والموافقة 
على اإلفس��اح  عن الش��حنات المطابق��ة قبل وصولها 
البحري��ن عبر المنافذ الجمركية، ما يس��هم في تقليل 
وقت الفس��ح عن الش��حنات المش��مولة برقاب��ة إدارة 
الفح��ص والمقايي��س ف��ور وصولها، لضم��ان دخول 
المنتجات األساسية إلى األسواق المحلية بشكل فوري 

وعدم تكدسها بالمنافذ الجمركية للمملكة.
وأك��د الش��يخ حمد ب��ن س��لمان آل خليف��ة، أن حزمة 
التس��هيالت، تأتي في ظل الظ��روف الحالية التي تمر 
به��ا المنطق��ة والعال��م لتحقي��ق أعلى مس��توى من 
المرونة واالنس��يابية أثناء عملية اس��تيراد المنتجات 
األساس��ية والضروري��ة الت��ي تخض��ع لرقاب��ة اإلدارة 
الفحص والمقاييس مع المحافظة على معيار مطابقة 
المنتج��ات للجوان��ب الفني��ة واللوائ��ح اإللزامية ذات 

العالقة.

 الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة

 »العمل«: إنجاز 15 ألفًا و529 معاملة
»عن بعد« لخدمات المساعدات االجتماعية

أكدت مدي��رة إدارة المس��اعدات 
االجتماعية بوزارة العمل والتنمية 
المناع��ي،  س��حر  االجتماعي��ة، 
أن ع��دد الخدم��ات اإللكتروني��ة 
ف����ي  ال��وزارة  أنجزته��ا  الت��ي 
المس�����اعدات  تق����ديم  مج���ال 
والتي  للمواطنين،  االجتماعي����ة 
االجتماع��ي  الضم��ان  تتضم��ن 
والدعم المالي ومخصص اإلعاقة 
والتعويض عن حريق المس��اكن، 
بلغ��ت 15 ألف��ًا و529 معامل��ة، 
 18 م��ن  الفت��رة  خ��الل  وذل��ك 
م��ارس وحتى نهاية ش��هر أبريل 
2020، حي��ث يأت��ي الحرص على 
إتم��ام المعام��الت ع��ن بعد في 
إطار الحرص على س��المة الجميع 
بم��ا فيهم الفئات المس��تهدفة، 
ص��رف  اس��تمرارية  وضم��ان 
المس��تحقات المالية في موعدها 

المحدد.

إدارة  أن  المناع��ي  وأوضح��ت 
المس��اعدات االجتماعي��ة حرصت 
عل��ى وض��ع ع��دد م��ن الخط��ط 
كأح��د  االحترازي��ة،  واإلج��راءات 
التدابير لتنفيذ التباعد االجتماعي 
للحد من انتش��ار في��روس كورونا 
)كوفيد 19(، حي��ث أصبح بإمكان 
المعامل��ة  ي��ؤدي  أن  المواط��ن 
بص��ورة آمن��ة ط��وال 24 س��اعة 
إلكتروني��ًا، الفت��ة إل��ى إمكاني��ة 
اس��تخدام الخدمات التي تقدمها 
المنص��ات  كاف��ة  عل��ى  اإلدارة 
اإللكترونية التابعة للوزارة س��واء 
البريدي��ة  م��ن خ��الل العناوي��ن 
اإللكترونية التي تم اس��تحداثها 
االجتماعي��ة  الخدم��ات  ل��كل 
عل��ى موق��ع ال��وزارة اإللكتروني، 
الموظفي��ن  عل��ى  وتقس��يمها 
المراك��ز  جمي��ع  ف��ي  المعنيي��ن 
االجتماعي��ة التابعة لل��وزارة في 

جميع محافظ��ات المملكة، أو من 
خ��الل االتصال هاتفي��ًا بموظفي 
التس��جيل والخدم��ات االجتماعية 
عبر قائمة التواصل المس��تحدثة 
المعنية  المراك��ز االجتماعية  في 
والموضحة في الموقع اإللكتروني 
الرسمي للوزارة ليتمكن المواطن 
م��ن التواصل بش��كل مباش��ر مع 

المعنيين لالستفسار عن الخدمة 
المطلوبة. وفي هذا السياق، قالت 
المناع��ي إن المعام��الت التي تم 
إنجازه��ا عن بع��د تنوعت ما بين 
 402 لع��دد  الش��خصي  الحض��ور 
مكالم��ات  و10,209  مراجعي��ن، 
 4807 إنج��از  وكذل��ك  هاتفي��ة، 
معامالت عب��ر البريد اإللكتروني، 
و111 معامل��ة من خ��الل منصة 
تواص��ل، إضافة إلى ع��دد 2339 
مكالمة إضافية م��ن خالل الخط 
الس��اخن، مش��يرة إل��ى أن إنج��از 
تلك الطلب��ات، ومنذ بدء االعتماد 
عل��ى تقدي��م الخدمات ع��ن بعد 
في ظل الظ��روف الصحية الراهنة 
بع��د منتص��ف م��ارس الماض��ي 
ولغاي��ة نهاية أبريل 2020، تعبر 
عن مدى نجاح اآللية المتبعة في 
إلكترونيًا،  الخدم��ات  تقديم هذه 
إلى جانب وعي المواطن البحريني.

 سحر المناعي

جاللة الملك المفدى
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 النائب العام: البدء في تطبيق نظام 
النقل األثيري للمحاكمة الجنائية عن ُبعد

     ضمانات قانونية وإجرائية كاملة دون التعرض لحقوق الدفاع 
أعل��ن  النائ��ب الع��ام د.علي ب��ن فضل 
البوعينين، ع��ن البدء ف��ي تطبيق نظام 
والمحاكم��ة  للتحقي��ق  األثي��ري  النق��ل 
الجنائي��ة ع��ن بعد، ف��ي ض��وء القانون 
رق��م )7( لس��نة 2020 بتعدي��ل بع��ض 
أح��كام قانون اإلج��راءات الجنائية، وذلك 
بالتنسيق بين النيابة العامة، والمجلس 
األعل��ى للقض��اء، ووزارة الداخلية، ووزارة 
الع��دل والش��ؤون اإلس��امية واألوقاف، 
وذل��ك يأتي ف��ي إطار التطور المس��تمر 

الذي يشهده قطاع العدالة.
ونوه النائ��ب العام بأهمي��ة التعديات 
الجدي��دة على قانون اإلج��راءات الجنائية 
الت��ي جاءت مواكب��ة لاتجاهات الحديثة 
في مجال العدالة الجنائية، والهادفة إلى 
وضع حلول أكثر يس��ًرا إلجراءات التحقيق 
الدع��وى  أط��راف  لجمي��ع  والمحاكم��ة 
الجنائي��ة، عبر االس��تفادة من الوس��ائل 
التقني��ة المتقدم��ة، م��ع ع��دم اإلخال 
بمقتضي��ات المحاكم��ة العادل��ة ودون 
مس��اٍس بحق��وق الدف��اع أو بالضمانات 
المق��ررة قانون��ًا، وبما يحق��ق متطلبات 
قان��ون اإلج��راءات الجنائي��ة ال��ذي أجاز 
للنياب��ة العامة خي��ار اس��تخدام تقنيات 
النق��ل األثيري ع��ن بعد متى م��ا ارتأت 
النياب��ة العام��ة ذل��ك عن��د ممارس��تها 
الختصاصاتها، وللمحكمة أثناء مباش��رة 
إجراءاته��ا االس��تعانة بوس��ائل النق��ل 
األثي��ري ع��ن بع��د، األم��ر ال��ذي يخضع 
لس��لطة وتقدي��ر المحكم��ة وإش��رافها 

الكامل.
 وأردف ب��أن قان��ون اإلج��راءات الجنائية 
وما ط��رأت عل��ى أحكامه م��ن تعديات 
مؤخرًا قد نظم اس��تخدام وسائل التقنية 

الحديثة في الُمحاكم��ات الجنائية، حيث 
أجاز للمحكمة ُمباشرة إجراءات المحاكمة 
ع��ن بع��د م��ع المته��م وف��ق ضمانات 
قانوني��ة وإجرائية كامل��ة دون التعرض 
لحق��وق الدف��اع أو المس��اس ب��أي م��ن 
الضمان��ات المق��ررة قانون��ًا، وذلك كله 
مرهون بس��لطة المحكمة التقديرية في 
تقدي��ر إج��راء المحاكمة عن ُبع��د وفقًا 
لم��ا ترأتيه من أس��باب ومب��ررات وتبعًا 
لطبيع��ة الدع��وى والظ��روف الواقعي��ة 
والمادية حينئذ، سواًء المحيطة بالشاهد 
أو المته��م أو الظ��روف الخارجية األخرى، 
الفتًا الى أن ذلك ال يعني أن المتهم غير 
ملزم بالمثول شخصيًا أمام المحكمة بل 
إن األمر مت��روك للمحكمة وحدها لتقدر 
اللجوء الى إج��راء المحاكمة عن بعد في 
األح��وال الت��ي تقتض��ي ذلك، كم��ا منح 
المحكم��ة س��لطة جوازية في اس��تخدام 
تقني��ة النقل األثيري عن ُبعد في س��ماع 
الش��هود عند توافر أس��باب محددة نص 

عليها القانون حصرًا.

وأكد النائب العام أن التقنيات السمعية 
والبصري��ة للنق��ل األثي��ري المعتم��دة 
المق��ررة  الضمان��ات  جمي��ع  تتضم��ن 
للمته��م، وذل��ك م��ن خ��ال اس��تخدام 
الوس��ائل التكنولوجية الت��ي ُتمكن من 
نق��ل الص��ورة والصوت أثيري��ًا إلى قاعة 
المحكم��ة، وفي ذات الوقت نقل مجريات 
المحاكم��ة وم��ا يجري بقاع��ة المحكمة 
صوتيًا ومرئي��ًا إلى المكان الموجود فيه 
المتهم أو الشاهد، والتي تجعل المحكمة 
وكذل��ك  والدف��اع  والش��اهد  والمته��م 
الحضور بقاعة المحكمة محيطين تمامًا 
باإلجراءات واألدلة المقدمة وكل ما يبدى 
من أقوال ودفاع وما تقرره المحكمة من 
إجراءات وتص��دره من ق��رارات  وأحكام، 
وذلك انطاًقا من مب��دأ أن المتهم برئ 
حتى تثبت إدانته في محاكمة تؤمن له 
فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق 

الدفاع وفقًا للقانون.
 ولفت إلى أن تقني��ات التواصل البصري 
والس��معي توفر الضواب��ط والضمانات 
القانوني��ة واإلجرائي��ة الواج��ب تحققها 
علني��ة  ف��ي  وتتمث��ل  اإلج��راءات  ف��ي 
والحق  والتدوين،  والشفوية،  المحاكمة، 
في االس��تعانة بمح��ام، وف��ي مواجهة 
الخص��وم، فضًا عن حق المتهم ودفاعه 

ومناقش��ة  االته��ام  أدل��ة  تفني��د  ف��ي 
الش��هود، وتمكي��ن المته��م ومحامي��ه 
م��ن االطاع على األدل��ة المقدمة ضده، 
ومن س��ماع الشهود وس��ؤالهم، وإبداء 
طلباته ودفوعه، وكذلك األمر عند سماع 
الشاهد عن ُبعد فسيكون للمتهم سماع 
ش��هادته وتوجيه األس��ئلة إلي��ه، وذلك 
جميع��ه تحت بص��ر ورقاب��ة المحكمة، 
كما يت��اح للجمه��ور الحاضري��ن بقاعة 
المحكم��ة االط��اع ومتابع��ة مجري��ات 
المحاكم��ة الت��ي تج��ري ف��ي مواجه��ة 
المته��م من خال وعبر وس��ائل التقنية 
البصرية والس��معية الم��زودة بها قاعة 
المحكم��ة.  وحول الضمان��ات المتعلقة 
بالم��كان المخصص للنق��ل األثيري عن 
بعد، قال النائب الع��ام أن المكان الذي 
يوج��د ب��ه المته��م ه��و امت��داد لقاعة 
المحكم��ة وج��زٌء ال يتج��زأ منه��ا، وذلك 
بموج��ب القان��ون، وبالتال��ي يقع تحت 
س��يطرة المحكمة وس��لطتها، وستكون 
جميع مراحل إجراءات المحاكمة عن ُبعد 
تح��ت بص��ر المحكمة بم��ا يتحقق معه 
كافة الضمانات التي تس��مح للمتهم أو 
الش��اهد بأن يدلي��ا بأقوالهما في حرية 
تام��ة، بما في ذلك حضور محام المتهم 
س��واء مرافقًا له في ذل��ك المكان أو في 

قاعة المحكمة، كما سيكون موجودًا في 
ذل��ك المكان أحد أعض��اء النيابة العامة 
كضمان��ة أساس��ية للمحاكم��ة عن ُبعد 
حسبما أوجب القانون، إذ سيتولى ضبط 
كافة االجراءات الازمة لكفالة ُحسن سير 

المحاكمة وانتظامها في ذلك المكان.
ووس��ائله  التقن��ي  النظ��ام  أن  وذك��ر   
البصرية والس��معية الموجودة في قاعة 
المحكم��ة وامتدادها ال��ذي فيه المتهم 
ُتمك��ن القاضي م��ن مش��اهدة المتهم 
وس��ماعه بكل وضوح، ومواجهته بكافة 
أن��واع األدل��ة، كما تمكنه م��ن اإلحاطة 
بكل ما وم��ن في المكان الذي يوجد فيه 
المته��م، وفي المقاب��ل يتمكن المتهم 
م��ن خال تل��ك التقني��ات واألجهزة من 
ومشاهدة  وس��ماعه  القاضي  مش��اهدة 
وس��ماع الموجودي��ن بقاع��ة المحكمة، 
وس��يكون المته��م به��ذه ُمطلع��ًا على 
مجري��ات المحاكم��ة وق��ادرًا عل��ى طرح 

طلباته وإبداء دفاعه.
 وأش��ار إل��ى إج��راء دراس��ة مس��تفيضة 
المتراكم��ة  الخب��رات  م��ن  لاس��تفادة 
والنم��اذج الت��ي طبقت هذه الممارس��ة 
المتح��دة،  المملك��ة  مث��ل  المتط��ورة 
العربي��ة  اإلم��ارات  ودول��ة  وإيرلن��دا، 

المتحدة، والمملكة األردنية الهاشمية.

د. علي البوعينين

 محافظ العاصمة: توزيع وجبات العمالة
 وفق أعلى درجات اإلجراءات االحترازية

ش��دد محاف��ظ العاصم��ة، الش��يخ هش��ام 
ب��ن عبدالرحم��ن آل خليفة، عل��ى أن عملية 
توزيع الوجبات الغذائي��ة على أفراد العمالة 
الوافدة المتأثرة بتداعي��ات فيروس كورونا 
»كوفيد19«، تتم وف��ق أعلى درجات تطبيق 
اإلجراءات االحترازية والتدابير الوقائية وفي 
مقدمته��ا االلت��زام بارتداء كمام��ات الوجه 
ووجود مس��افة كافية بين األفراد بما يحقق 

معايير التباعد االجتماعي المعمول بها.
ولفت محافظ العاصم��ة، إلى أن توزيع تلك 
الوجب��ات، يمثل بعدًا إنس��انيًا مهمًا في ظل 
الجه��ود الوطنية المبذولة للحد من انتش��ار 

الفيروس. 
ونف��ى محاف��ظ العاصمة بش��دة وج��ود أي 
عاق��ة بين عملية توزي��ع الوجبات التي يتم 
خالها اس��تخدام وح��دات متنقل��ة والعديد 
من نقاط التوزيع ف��ي مواقع مختلفة، وبين 

ارتفاع نسبة الحاالت القائمة من الوافدين.
وأوض��ح أن��ه ليس��ت هن��اك أي تجمعات في 
عملية توزيع الوجبات، إذ إن الكثافة العددية 
قائم��ة بالفعل ف��ي مناطق س��كن العمالة 
الواف��دة والت��ي تعم��ل وزارة الداخلية على 

تخفيفها بالتعاون مع الجهات المختصة.
وق��ال إن آلي��ة التوزيع والتي يتم دراس��تها 
ومراجعتها بش��كل دوري، ساهمت في الحد 
من االزدحام��ات العش��وائية والتي تتم في 
الط��رق والمم��رات بمناطق س��كن العمالة 

الوافدة وبدون أي إجراءات احترازية، مش��يرًا 
إلى أن تعزيز االلت��زام باإلجراءات االحترازية 
لمكافح��ة في��روس كورونا منه��ج ثابت في 
كاف��ة الجه��ود المبذول��ة للحد من انتش��ار 

الفيروس.

 

»شرطة العاصمة«: القبض 
على آسيوي يبيع مواَد مسكرة

أكد مدير عام مديرية شرطة محافظة العاصمة أن شرطة 
المديري��ة، ألقت القبض على آس��يوي مش��تبه في قيامه 
ببيع المواد المس��كرة، واستغاله مخزنًا تابعًا للمؤسسة 
التي يعمل بها بمنطقة الديه. وأوضح، أن عمليات البحث 
والتح��ري الت��ي باش��رتها المديرية، أس��فرت عن تحديد 

هوية المذكور والقبض عليه، وتحريز المضبوطات.
وأشار مدير عام مديرية شرطة محافظة العاصمة، إلى أنه 
جاٍر اتخاذ اإلجراءات القانوني��ة الازمة، وإحالة المقبوض 

عليه إلى النيابة العامة.

 »التعليم العالي« يتابع مناقشات رسائل 
الدراسات العليا بالجامعات عبر التواصل المرئي

إجراءات  متابعة  لجنة  اس��تمرت 
العلمي��ة،  الرس��ائل  مناقش��ة 
البح��ث  إدارة  مدي��ر  برئاس��ة 
المراغ��ي،  فرزان��ة  د.  العلم��ي 
باس��تئناف عمله��ا ف��ي متابعة 
جلس��ات المناقش��ات الت��ي تتم 
انعقاده��ا،  وق��ت  إلكتروني��ًا 
وذلك وفقًا لع��دد من الضوابط 
واآلليات التي صدرت عن األمانة 
العامة لمجل��س التعليم العالي 
بهذا الش��أن، تنفيذًا لما جاء في 
تعليمات األمانة العامة لمجلس 
لمؤسس��ات  العال��ي  التعلي��م 
إمكانية  العالي، بش��أن  التعليم 
عقد مناقش��ات الرسائل العلمية 
لطلبة الدراسات العليا إلكترونيًا 

»عن بعد«، وذلك في ظل استمرار 
والتدابير  االحترازي��ة  اإلج��راءات 
الوقائية للحد من انتشار فيروس 
19(، وتعلي��ق  كورون��ا )كوفي��د 
الدراسة بالمؤسسات التعليمية.
وقالت المراغي: »إنه ومنذ صدور 
التعمي��م لمؤسس��ات التعلي��م 
العال��ي بإمكاني��ة عقد جلس��ات 
المناقش��ة عبر وس��ائل االتصال 
المرئ��ي، ت��م التنس��يق مع هذه 
ج��داول  لتوفي��ر  المؤسس��ات 
المناقش��ة،  جلس��ات  ببيان��ات 
متضمنًة مواعيد عقدها وأعضاء 
لجنة المناقش��ة، مع توفير »اسم 
مستخدم« و»كلمة مرور« ألعضاء 
اللجنة باألمان��ة العامة لمجلس 

التعليم العالي لحضور الجلس��ة 
لمتابعة  مجرياته��ا،  ومتابع��ة 
واألعراف  اللوائح  بتنفيذ  االلتزام 
األكاديمي��ة المتعلقة بجلس��ات 

مناقشة رسائل الدراسات العليا.
وأش��ارت عض��و اللجن��ة د. غادة 
الرئي��س إلى أن تفعيل وس��ائل 
عق��د  ف��ي  المرئ��ي  االتص��ال 
المناقش��ات كان له دور كبير في 
الحف��اظ عل��ى مصلح��ة الطلبة، 
وخاص��ة فيما يتعل��ق بتخرجهم 
حسب الوقت المتوقع لهم، وذلك 
في ظل اإلجراءات االحترازية التي 

اتخذتها المملكة«.
م��ن ناحية أخ��رى، أوض��ح عضو 
اللجن��ة د.زهير ناف��ع أن متابعة 
لطلب��ة  المناقش��ة  جلس��ات 
الدراسات العليا عن بعد ساهمت 
في ضم��ان عقد المناقش��ة رغم 
تعلي��ق الدراس��ة بالمؤسس��ات 

اإلج��راءات  ضم��ن  التعليمي��ة 
االحترازي��ة ف��ي الوق��ت الراهن، 
والسيما مع وجود عدد من أعضاء 
لج��ان المناقش��ة كالممتحني��ن 

الخارجيين خارج المملكة.
فيم��ا قال عض��و اللجن��ة د.عمر 
موفق إن اس��تمرار عم��ل اللجنة 
ف��ي ظ��ل الوض��ع الراه��ن وفقًا 
إلرش��ادات األمانة العامة، وذلك 
بتس��خير كاف��ة الس��بل المتاحة 
لتوظيف نظم التعليم اإللكتروني 
والتعلي��م ع��ن بعد ف��ي عملية 
والتقييم، ما  والتعل��م  التعلي��م 
هو إال دليل على رصانة المعايير 
العال��ي  للتعلي��م  األكاديمي��ة 
المعمول بها في البحرين، والتي 

تمثل��ت بق��درة ه��ذه المعايي��ر 
عل��ى ضم��ان اس��تمرار العملية 
التعليمي��ة خ��ال وق��ت األزمات 
والكوارث بحجم ما نشهده اليوم 

من أزمة تفشي الوباء.
م��ن جهت��ه، ق��ال عض��و ومقرر 
أن  الب��از،  د.أحم��د  اللجن��ة، 
المناقش��ة  جلس��ات  متابع��ة 
ع��ن بع��د س��اهمت ف��ي توفير 
الوق��ت والجه��د ف��ي االنتق��ال 
إلى مقار عقد الجلس��ات، مش��يرًا 
إل��ى أن الجامعات أب��دت تعاونًا 
واس��تعدادًا للتح��ول إل��ى عق��د 
المناقش��ات م��ن خال وس��ائل 
المرئ��ي، بم��ا يحفظ  االتص��ال 

حقوق الطلبة ومصالحهم.

د. فرزانة المراغي

 مثول المتهم والشهود إلكترونيًا 
متروك لتقدير المحكمة 

 التقنيات وفرت علنية المحاكمة والحق 
باالطالع على األدلة  وتفنيدها ومناقشة الشهود

الفاضل: مبادرة قرينة العاهل 
عكست المساعي الخّيرة

قالت رئيسة لجنة الخدمات بمجلس الشورى د. جهاد الفاضل، 
إن التوجيه��ات الكريمة من صاحبة الس��مو الملكي األميرة 
س��بيكة بنت إبراهي��م آل خليفة قرينة عاه��ل الباد المفدى 
رئيسة المجلس األعلى للمرأة لسداد الديون والمبالغ المالية 
المس��تحقة على النساء البحرينيات ممن صدر بحقهن أحكام 
قضائي��ة ضمن القوائم المنش��ورة من قب��ل وزارة الداخلية 
على تطبي��ق »فاعل خير«، تعكس نبل المقاصد الخيرة التي 

تتبناها سيدة البحرين األولى في شهر الخير.



 في آخر جلسة شورية بدور االنعقاد.. 
مناقشة قانون »الغرفة« وتملك الخليجيين للعقارات  

يناقش مجلس الشورى في جلسته الثالثين، اليوم  تقرير لجنة الشؤون 
المالية واالقتصادي��ة، والمتضمن التوصية بجواز نظر االقتراح بقانون 
بتعدي��ل بعض أح��كام القانون رقم )35( لس��نة 2012 بش��أن حماية 
المس��تهلك، والذي يهدف إلى تجريم حاالت حبس السلع سواء بإخفائها 
أو عدم طرحها للبيع أو االمتناع عن بيعها، أو رفع أس��عارها بصورة غير 
طبيعية، وتش��ديد العقوبة المنصوص عليها، وذلك حفاًظا على حقوق 

المستهلك وصحته.
كما يناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون المالية واالقتصادية بخصوص 
مش��روع قانون بتعديل بعض أحكام المرس��وم بقانون رقم )48( لسنة 
2012 بش��أن غرف��ة تج��ارة وصناعة البحري��ن المرافق للمرس��وم رقم 
)99( لس��نة 2019، والمتضمن توصية اللجنة بالموافقة على مش��روع 

القان��ون، والذي يهدف إل��ى االس��تقالل المال��ي واإلداري لغرفة تجارة 
وصناعة البحرين بما يتماش��ى مع كونها مؤسسة ذات نفع عام تتمتع 
بالش��خصية االعتبارية، وبما يمّكنها م��ن تحقيق أهدافها، وبما يؤّصل 
لدورها التاريخي باعتبارها من بي��ن أقدم الغرف التجارية في المنطقة 
العربية. وفي ذات السياق، يناقش المجلس تقرير لجنة المرافق العامة 
والبيئة بخصوص مش��روع قانون بتعديل المادة األولى من المرس��وم 
بقانون رقم )40( لسنة 1999 بشأن تملك مواطني دول مجلس التعاون 
لدول الخلي��ج العربية للعقارات المبنية واألراضي ف��ي مملكة البحرين، 

والمتضمن توصية اللجنة بالموافقة على مشروع القانون.
تحدده��ا اللجنة العليا للتخطيط العمراني، ويصدر بها قرارات من وزير 

العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف.

زينل: توجيهات الملك أكبر داعم للعمل واإلنجاز
      إحالة 28 مشروع قانون ومرسوم  و182 مقترحًا للحكومة

04
local@alwatannews.net

البـــرلمـــان
Sun 17 May 2020  |  الســنة 15  |  العــدد 5272   |  األحــد 24 رمضان 1441هـــ

آل عباس: ال بد من ترحيل 
العمالة األجنبية المخالفة 

من أجل البحرين
آل  عم��ار  النائ��ب  ق��ال 
خ��الل  وم��ن  إن��ه  عب��اس 
الق��راءات العام��ة للوض��ع 
أعداد  ازدي��اد  م��ن  الراهن 
بمرض  اإليجابية  الح��االت 
صف��وف  ضم��ن  كورون��ا 
العمال��ة األجنبية، بس��بب 
المس��تمرة  مخالفته��ا 
باإلجراءات  االلت��زام  بعدم 
ه��ذه  ض��د  االحترازي��ة 
الجائحة، ص��ار لزاما ترحيل 

منه��ا. المخالف��ة  خصوص��ًا  األجنبي��ة  العمال��ة   ه��ذه 
وأوضح: »إن اس��تمرار بقائه��م في البحرين، ف��ي الظروف 
الراهن��ة، بات عبئا اقتصاديا وصحي��ا كبيرا تتحمله الدولة، 
فمصاري��ف عالجه��م والعناي��ة بهم أول��ى به��ا أن تكون 
للمواطني��ن، خصوصا في ظل الرك��ود االقتصادي الحاصل 
ج��راء ه��ذه الجائح��ة، ناهي��ك ع��ن اس��تنزافهم للطاق��ة 
االس��تيعابية للحجر الصحي الحاصلة والت��ي من األولى أن 
تك��ون للرعاية الصحية للمواطنين ف��ي ظل ازدياد الحاالت 
المكتشفة«، الفتًا إلى أن النواب تقدموا بمقترح مستعجل 
للحكوم��ة لترحيل هذه العمالة بأقرب فرصة من خالل فتح 
الطي��ران المدني لترحيلها، خصوص��ًا أن العديد من التجار 
ي��ود ترحيل عمالت��ه التي بات��ت عبئًا كبي��رًا عليه في ظل 
الركود االقتصادي، إال أن إيقاف الطيران المدني يمنعهم. 

بل��غ عدد األس��ئلة التي تقدم بها الن��واب خالل دور 
االنعقاد الثاني 162 س��ؤااًل، عرض منها 74 س��ؤااًل 
على جلس��ات المجلس، فيما بلغ ع��دد الموضوعات 
التي واف��ق عليها المجلس بالمجال التش��ريعي 57 
موضوعًا و 256 موضوعًا ف��ي المجال الرقابي، فيما 
وافق المجلس على 320 موضوعًا. وبلغ عدد جلسات 
المجلس 31 جلس��ة، منها 5 جلس��ات تم عقدها عن 
ُبعد، فيما بلغ عدد اجتماعات هيئة مكتب المجلس 
21 اجتماع��ًا، وذلك بحس��ب بيان��ات األمانة العامة 

لمجلس النواب.
م��ن جان��ب آخ��ر، بلغ ع��دد البيان��ات الص��ادرة من 
المجل��س وهيئة المكتب 29 بيانًا، في حين بلغ عدد 

الموضوعات الواردة إلى المجلس 481 موضوعًا.
ووصل عدد المشاريع والمراس��يم واالتفاقيات التي 
توافق بش��أنها مجلسي النواب والشورى وأحيلت إلى 

الحكومة 28 مشروعًا ومرسومًا.
ف��ي المقابل، بلغ عدد االقتراح��ات برغبة التي وافق 
عليه��ا المجلس وأحالها إلى الحكوم��ة 182 اقتراحًا 
برغبة، فيما بلغ ع��دد االقتراحات بقانون التي وافق 
عليه��ا المجل��س وأحالها إلى الحكوم��ة 7 اقتراحات 

بقانون.
كما بلغ عدد طلبات المناقش��ة العامة حول سياسة 

الحكومة ف��ي بعض المجاالت: )طلبي��ن( وهما في: 
مجال التعليم ومجال الصيد البحري.

وبلغ ع��دد طلبات لجان التحقي��ق، طلبين وهما في: 
معايي��ر توزي��ع الطلب��ات اإلس��كانية، وف��ي الركود 
االقتص��ادي والعق��اري. وبل��غ ع��دد تقاري��ر لج��ان 
التحقي��ق التي تمت مناقش��تها »تقرير واحد« لجنة 
بحرن��ة الوظائف في القطاعين العام والخاص، فيما 
بل��غ عدد طلبات االس��تجواب »طلب واح��د« الموجه 

لوزير العمل والتنمية االجتماعية.
وبلغ عدد تقارير ديوان الرقابة المالية واإلدارية التي 
تمت مناقش��تها في جلس��ات المجلس »تقريرين«، 
فيم��ا بل��غ ع��دد تقاريرالحس��اب الختام��ي الموحد 
للدولة التي تمت مناقش��تها في جلس��ات المجلس 

»تقريرين«.
وبش��أن حس��اب االحتياط��ي لألجي��ال القادمة فقد 
ناقش المجلس تقريرًا واحدًا، فيما بلغ عدد التقارير 
السنوية والبيانات المالية المدققة لحساب احتياطي 

األجيال القادمة »تقرير واحد«.
من جه��ة أخرى، بل��غ ع��دد المش��اركات النيابية 7 
مش��اركات، وعدد المشاركات في الشعبة البرلمانية 

5 مش��اركات(، وذلك في االجتماع��ات والمؤتمرات 
البرلمانية الخليجية والعربية واآلسيوية واإلسالمية 

والدولية، تعزيزًا لدور الدبلوماسية البرلمانية.
ورفعت رئيس��ة مجلس الن��واب فوزية زينل الش��كر 
والعرف��ان إلى حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن 
عيسى آل خليفة عاهل البالد المفدى، بمناسبة فض 
دور االنعقاد الثاني من الفصل التشريعي الخامس، 
والذي ش��هد العديد م��ن اإلنجازات لصال��ح الوطن 

والمواطن، ارتكازًا على رؤية جاللته الحكيمة.
وأك��دت أن البحري��ن بفض��ل التوجيهات الس��امية 
لجالل��ة المل��ك المف��دى قائ��د المس��يرة التنموية 
الش��املة، وبان��ي الدولة المدني��ة الحديثة، تعيش 
نهضة كبيرة في ش��تى القطاع��ات، وحققت العديد 
من اإلنجازات الحضارية، التي بوأت المملكة المكانة 

المرموقة، التي تليق بعمقها الحضاري والتاريخي.
وأش��ارت زين��ل، إل��ى أن دور االنعق��اد الثان��ي مّثل 
فص��اًل من فص��ول العم��ل الوطني، ومرحل��ة هامة 
من البناء على ما تحقق من مكتس��بات ديمقراطية، 
اتس��مت بالثراء ف��ي النتاجات التش��ريعية، وتقدم 
كبي��ر ف��ي مس��توى العم��ل المش��ترك، والتع��اون 

المثمر، والتقدم الالفت في مس��توى التوافقات بين 
الس��لطتين التش��ريعية والتنفيذية، بما أسهم في 
تحقي��ق المصلحة العليا للوطن، وبما يلبي تطلعات 

وطموحات المواطنين.
وأعرب��ت، عن تقديرها للحرص على تعزيز مس��توى 
التعاون من قبل الحكومة برئاس��ة صاحب الس��مو 
الملك��ي األمي��ر خليفة بن س��لمان آل خليفة رئيس 
الوزراء، ودعم ومتابعة صاحب السمو الملكي األمير 
س��لمان بن حمد آل خليفة ول��ي العهد نائب القائد 
األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء، وما تركه 
ذلك من أثر بالغ في إثراء العمل المش��ترك، وتعزيز 
المنج��ز الوطن��ي، وتحقيق المزيد من المكتس��بات، 
رغ��م الظروف االس��تثنائية والتحديات الصعبة التي 
تم��ر بها مملك��ة البحرين وكل دول العالم بس��بب 

تفشي جائحة فيروس كورونا )كوفيد 19(.
وأشارت زينل، للتقدم البارز في مستوى التنسيق مع 
مجلس الشورى الموقر برئاسة علي الصالح، وتطوير 
آلي��ات التواصل بين اللجان البرلمانية حول الملفات 
المش��تركة، األم��ر الذي أس��هم في تحقي��ق تقارب 
وانس��يابية أكبر ف��ي إقرار الموضوعات التش��ريعية 
المختلف��ة، إلى جانب توأمة العم��ل بين األمانتين 

العامتين في المجلسين.

عمار آل  عباس

 الموافقة على 320 موضوعًا وتقديم 162 سؤااًل
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ارتفاع الطلب يصعد بالنفط 
ألعلى مستوى في شهر

قفزت أس��عار النف��ط أكثر من 3% الجمع��ة، لتالمس أعلى 
مس��توياتها في أكثر من شهر في ظل مؤشرات على ارتفاع 
الطل��ب عل��ى الخام م��ع إعالن الصي��ن عن زي��ادة معدالت 
اس��تهالك المصاف��ي، وم��ع نهاية أس��بوع اتس��م باألخبار 
اإليجابي��ة على صعي��د اإلمدادات. وصعد خ��ام برنت 1.21 
دوالر أو م��ا يع��ادل 3.9% إل��ى 32.34 دوالر للبرميل بحلول 
الس��اعة 07:07 بتوقي��ت غرينتش، بع��د أن المس 32.44 

دوالر وهو أعلى مستوى منذ 14 أبريل.
وزاد برنت نح��و 7% الخميس ويتجه صوب تحقيق مكس��ب 
بنس��بة 3% في األس��بوع بعد أن ارتفع على مدى األسبوعين 
الماضيين. وصعد خام غرب تكساس الوسيط األمريكي 92 
س��نتا أو 3.3% إلى 28.48 دوالر للبرميل بعد أن بلغ 28.54 

دوالر وهو أعلى مستوى منذ أوائل أبريل.
وقفز خام غرب تكس��اس 9% في الجلس��ة الس��ابقة ويتجه 

صوب ثالث ارتفاع أسبوعي، ليصعد بنحو %15.
وف��ي ظل تخفيض��ات اإلنتاج التي تنفذه��ا منظمة البلدان 
المصدرة للبترول »أوبك« ومنتجون كبار آخرون، تظهر أيضا 

نقاط متألقة على جانب الطلب.

»المركزي« في أول اجتماع 
بعد التشكيل الجديد: ضمان 
استمرار العمليات المصرفية 

إدارة  مجل��س  اس��تعرض 
المركزي  البحري��ن  مصرف 
على  المدرجة  الموضوعات 
ج��دول أعمال��ه، حيث اطلع 
على تقري��ر األداء للمصرف 
القط��اع  ف��ي  والتط��ورات 
المال��ي للرب��ع األول لع��ام 
الت��ي  واإلج��راءات   ،2020
اتخذها المصرف في الفترة 
واستقرار  لس��المة  األخيرة 
المصرفي��ة  العملي��ات 

وتحقيق االستقرار المالي كما أقر المجلس اعتماد الميزانية 
المعدلة لعام 2020.

ج��اء ذلك خالل ترؤس رئيس مجل��س إدارة مصرف البحرين 
المركزي حسن الجالهمة، اجتماع مجلس اإلدارة، الخميس، 
والذي يع��د األول لع��ام 2020 للمجلس الجدي��د للمصرف 
بعد صدور المرس��وم رقم )21( لسنة 2020 بإعادة تشكيل 

مجلس إدارة مصرف البحرين المركزي في 5 مايو 2020. 
وقد استهل رئيس المجلس االجتماع بتقديم خالص الشكر 
والتقدي��ر بالنيابة عن أعضاء مجل��س اإلدارة لحضرة جاللة 
المل��ك حمد بن عيس��ى آل خليفة على الثق��ة الغالية التي 
أوالها بتعيي��ن أعضاء مجلس اإلدارة، وإلى صاحب الس��مو 
الملك��ي األمير خليفة بن س��لمان آل خليف��ة رئيس الوزراء، 
وإلى صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة 
ول��ي العهد النائب األول لرئيس مجل��س الوزراء حفظه اهلل 
ورعاه عل��ى الثقة والمباركة بتعيين أعض��اء مجلس اإلدارة 

الجديد وعلى الدعم المتواصل للمصرف والقطاع المالي.
كم��ا ق��دم رئي��س المجل��س باس��مه ونياب��ة ع��ن أعضاء 
المجل��س خالص الش��كر والتقدير لرئي��س وأعضاء مجلس 
اإلدارة الس��ابق عل��ى ما قدموه من جه��د وعمل خالل فترة 
عضويته��م في مجلس اإلدارة، مهنئ��ًا المحافظ على الثقة 
الملكية الس��امية بتجديد تعيين��ه، ومرّحبًا بأعضاء مجلس 
اإلدارة الجدي��د، متمني��ًا لهم النجاح والتوفيق والس��داد في 

مهام عملهم.

 »كورونا« يرفع الطلب على احتياجات 
التعليم 85٪ وخدمات التوصيل ٪35 

أك��د عدد من المختصي��ن واالقتصاديين أن 
في��روس كورونا )كوفي��د 19( أح��دث تأثيرًا 
كبي��رًا عل��ى المجتم��ع البحرين��ي في ش��كل 
ونمط التسوق بالتوجه نحو منصات ونوافذ 
البيع اإللكترونية وهو ما ش��جعت عليه وزارة 
الصناعة والتجارة والسياحة، من أجل تنشيط 
الحرك��ة التجاري��ة عل��ى كافة المس��تويات 
وأصبح��ت التج��ارة اإللكتروني��ة واح��دة من 

الحلول المجدية في زمن  فيروس كورونا.
 وفي هذا الس��ياق، قال الخبي��ر التكنولوجي 
ورئيس جمعية الذكاء االصطناعي د.جاس��م 
حاج��ي: »تعتبر البحرين من الدول المهتمة 
ف��ي مج��ال التكنولوجي��ا فه��ي ذات تاري��خ 
ف��ي البني��ة التحتية والحوس��بة الس��حابية 
والتكنولوجي��ا المالية والفنت��ك والتحويالت 
غي��ر النقدي��ة باإلضافة لإلبداع��ات الذكية. 
كم��ا أنه��ا م��زودة بأح��دث التقني��ات التي 
تخوله��ا للعمل في هذا المج��ال. لذلك هذه 
النقلة التقنية ال تشكل صعوبة على البحرين 

باألخص من ناحية التجارة اإللكترونية«.
 ولف��ت حاجي إلى أنه في ظ��ل الظروف التي 
نعيش��ها حاليًا في المملك��ة والعالم، أصبح 
من الصعب عل��ى األفراد ممارس��ة حياتهم 
اليومي��ة بطريق��ة طبيعي��ة كم��ا كانت في 
الس��ابق، ولك��ن لعل وج��ود الوع��ي التقني 
لدى المجتمعات س��هل هذه العملية بشكل 
كبير، فنحن نرى اإلقب��ال الكبير على المواقع 
التجاري��ة اإللكتروني��ة والمح��الت التجارية 
التي أصبحت توفر خدمات إلكترونية تسهل 
على األفراد س��هولة التس��وق عب��ر المواقع 
اإللكترونية باإلضافة إل��ى خدمة التوصيل، 
ولعل من أهم ه��ذه المواقع »أمازون« و«آي 

هيرب«، وغيرها من المواقع األخرى.
 وأوض��ح أن الخدم��ات اإللكترونية ال يقتصر 
عل��ى المح��الت التجاري��ة فق��ط، وإنما على 
وغيرها  والمستش��فيات  الحكومية  الخدمات 
م��ن الخدمات التي تقدم تس��هيالت لألفراد 
مع الحفاظ عل��ى التعليم��ات الوقائية، وقد 
العالمي��ة أن  أثبت��ت بع��ض اإلحصائي��ات 
مس��تلزمات األطفال ارتفعت بمعدل %273 
والمأكوالت 26% وألع��اب األطفال واأللعاب 

اإللكترونية %93.
 م��ن جهته، ق��ال الخبير االقتص��ادي د.أكبر 
جعفري، إن انتش��ار في��روس كورونا )كوفيد 
19( س��رع عجل��ة المس��تقبل بالتوج��ه نحو 
التعام��ل عن بعد عب��ر األدوات اإللكترونية، 
فهي ظاه��رة جيدة ج��دًا وحميدة بالنس��بة 
لالقتصاد حيث يوجد شراء أكثر، وإنتاج أكثر، 
واستهالك أكثر، مؤكدًا أن »مستقبل التجارة 
اإللكترونية واضح ونراها في األزمات، ونحن 
في البحرين لدينا شبكات إلكترونية، متطورة 
وفعال��ة منذ زمن، كما أن الش��عب البحريني 
يتقب��ل التط��ور ف��ي المج��ال التكنولوج��ي 

ويتعايش معه«.
 وأض��اف: »أننا خ��الل الفترة نترق��ب أحداثا 
جدي��دة في مج��ال التط��ور االفتراض��ي، أي 
زيادة الطلب على الش��ركات م��ا يقارب %35 
إلى 85%، كم��ا نجحت الش��ركات على تلبية 
االحتياجات التعليمية حيث ارتفع الطلب إلى 

حوالي 85%، أما المطاعم وشركات التوصيل 
فقد ارتفعت %35«.

فيم��ا أكد الرئيس التنفيذي لش��ركة اتصال 
م��ن  الكثي��ر  »أن  س��نان:  آل  راش��د  ك��وم 
المس��تهلكين أصبحوا يستخدمون المنصات 
اإللكتروني��ة؛ ألنه��ا الخيار األمث��ل في هذه 
الظ��روف التزام��ا بمب��دأ الس��المة، في ظل 
م��ا تقوم ب��ه الدولة من جهود جب��ارة للحد 
م��ن تداعيات ه��ذه الجائحة«. وق��ال إن دور 
الش��ركات التقنية يتمثل بتس��خير التقنيات 
لالس��تخدام األمث��ل م��ن قبل المس��تهلك، 
وأضاف أن التجارة اإللكترونية أصبحت واقعا 
سوف يس��تمر حتى بعد انتهاء هذه الجائحة 

كونها مجدية للتاجر والمستهلك.
 من جهة أخرى، نشر مركز البحرين للدراسات 
االس��تراتيجية والدولية والطاقة »دراسات«، 
تقري��رًا ح��ول اس��تخدام التكنولوجي��ا ف��ي 
ظ��روف فيروس كورونا )كوفيد 19(، بين بأن 
س��وق التجارة اإللكترونية العالمية شهدت 
انتعاش��ًا، حيث أفض��ت اإلج��راءات الصحية 
الت��ي اتخذتها العديد من ال��دول لمواجهة 
تفش��ي كورون��ا إل��ى تح��ول المس��تهلكين 
زي��ادة  وبالتال��ي  اإلنترن��ت،  عب��ر  للش��راء 
المبيعات في المنص��ات التجارية العالمية، 
وزي��ادة الطلب عل��ى الخدم��ات اإللكترونية، 
كاإلنترنت المنزل��ي والبث الترفيهي لألفالم 

والمسلسالت على مستوى العالم.

حسن الجالهمة

 ارتفاع طلب مستلزمات 
األطفال بـ 273٪ والمأكوالت ٪26

 »سواق األجرة« تتهم »المواصالت«
و»تمكين« بالتعنت في دعم القطاع

اتهمت جمعية س��واق س��يارات النق��ل العام، كال 
م��ن وزارة المواصالت وتمكي��ن بالتعنت في دعم 
القطاع، وتفضيل ش��ركات أجنبية عليهم بمنحها 
تسهيالت رغم عدم وجود مكاتب لهم في البحرين 

ويوظفون األجانب فقط.
وقالت الجمعية في بيان »حاد«  إن وزارة المواصالت 
ليس لديه��ا آلية واضحة ومح��ددة لرصد مدخول 
سائقي األجرة، وقد ناشدت الجمعية الوزارة لعمل 
تطبيق خاص لس��واق األجرة باسم المملكة تحت 
إش��رافها وإدارتها لمعرفة طلب��ات الزبائن وحجم 
س��وق النقل وإدخال إي��رادات التطبيق في ميزانية 
الدول��ة، بدال م��ن إدخال ش��ركات أجنبية تتالعب 
باألس��عار وتهمش التس��عيرة الرس��مية للدولة 
وتخرج أرباح طائلة لصالح ش��ركات أجنبية ال يوجد 

لها حتى مكاتب في البحرين.
 وأك��دت الجمعي��ة أن أوب��ر وكريم لم يس��تطيعا 
تلبية زبائنه��م إال من خالل التعامل مع س��يارات 
األج��رة األهلية ألنهم الش��ريحة األكبر في س��وق 
النقل، بينما تسعى وزارة المواصالت لتحويله إلى 
الش��ركات إلدخال العامل األجنب��ي وطمس هوية 
القطاع الحر البحرين��ي، على الرغم من أن أول من 
اس��تخدم نظ��ام التطبيق��ات كانوا س��واق األجرة 

األهلية.
واعتب��رت الجمعي��ة رد »تمكي��ن« ب��أن س��كان 

البحرين والس��ياح يفضلون أوبر وكريم وليموزين 
عل��ى تكاس��ي األهالي، بأنه تنصل م��ن دعم أهم 
المس��تحقين من المواطني��ن العاملين في مجال 
النقل، وقالت إن ما نش��ر بتاري��خ 2020/5/9 من 
إدارة تمكين، حيث انتظر كثير من س��واق األجرة و 
باألخص إدارة الجمعية،  ردًا  لدعم سيارات األجرة 
األهلي��ة م��ن إدارة تمكين، لكن لألس��ف جاء الرد 
غير منطقي البتة وافت��راء على العامل  البحريني، 
وأك��دت الجمعية أن رد تمكي��ن يعتبر تنصال من 
دعم أهم المس��تحقين من المواطني��ن العاملين 

في مجال النقل.
وأش��ارت الجمعية إل��ى أن طلب الدع��م قد مضى 
عليه عقد من الزم��ن وتم طرحه على كل الجهات 
المسؤولة وتقديمه من ضمن المرئيات لمجلس 
النواب في عدة دورات، وتبنت رئيس��ة المجلس مع 
بع��ض النواب في ه��ذه ال��دورة، وطالبت تمكين 
بدعم سواق األجرة األهلية أسوة بباقي القطاعات 
المهنية والتجارية، لكنه لم يمرر دون دراس��ة من 

قبل المجلس.
وأوضح��ت الجمعي��ة أن س��يارات األج��رة األهلية 
وبقية س��يارات األجرة التابعة للش��ركات تمارس 
النش��اط نفس��ه وتعمل على نقل ال��ركاب، بينما 
ادعت إدارة تمكين أن س��يارات الشركات تستخدم 
التكنولوجيا المتقدمة وتعمل آليًا وعبر تطبيقات 

الهوات��ف المحمول��ة، علمًا بأن أول من اس��تخدم 
نظ��ام التطبيق��ات ه��م س��واق األج��رة األهلية، 
وتس��اءلت الجمعية قائل��ة: ه��ل إدارة تمكين أو 
وزارة المواص��الت لديه��م أس��طول نق��ل وإدارة 

مباشرة ليكونوا على علم بنوعية الزبائن؟
وح��ول ما ذكرت��ه »تمكي��ن« بأن جميع س��يارات 
األج��رة التابع��ة للش��ركات حديثة ومن ش��أنها 
توفير نوعي��ة من الراحة والرفاهية للعميل، قالت 
الجمعية إن تمكين ال تعلم أن الش��ركات تفرض 
حصيلة ش��هرية من الس��ائق األجنبي مما يجعله 
يعمل بالس��يارة لياًل ونهارًا ويس��تخدمها للسكن 
وتصب��ح غير صالحة لالس��تخدام التج��اري أو حتى 
اآلدم��ي، وكل هذا يدل على ع��دم معرفة الجهات 
المس��ؤولة عن تنظيم ورقي هذا القطاع، وأن هم 

الشركات االستثمارية الوحيد هو جني األرباح.
وأش��ار الجمعية إلى المعلومات التي تم تزويدها 
لصن��دوق العم��ل م��ن قب��ل وزارة  المواص��الت 
بصفته��ا جه��ة االختص��اص وقال��ت إن ال��وزارة 
تس��عى لخصخصة القطاع وتحويله إلى الشركات 
إلدخال العامل األجنبي وطمس هوية القطاع الحر 
البحرين��ي، رغم أن جمعية س��واق س��يارات النقل 
العام س��عت جاهدة في إيص��ال مطالب ومعاناة 
السواق عبر اجتماعات بسبب عدم رغبة األخيرة في 
ح��ل المطالب المقدمة، وكثي��را ما تلتزم الصمت 

في اإلجابة على كل ما يطرح في االجتماعات.
وأكدت الجمعي��ة أن وزارة المواصالت ليس لديها 
آلية واضحة ومحددة لرصد مدخول سائقي األجرة، 
مش��يرة إل��ى أن الحكومة وف��رت آلية الس��تخراج 
ش��هادة راتب لس��ائق األج��رة من خ��الل مكاتب 
التوثيق ف��ي المحكمة واعتمدته��ا وزارة العمل، 
كما أن كثير من البنوك وشركة تسهيالت البحرين 
تقدم القروض لسواق النقل وتساءلت: كيف يتعذر 
على وزارة المواصالت إيص��ال هذه المعلومة إلى 
إدارة تمكي��ن،  وكيف يتع��ذر على صندوق تمكين 
توفي��ر الدع��م والتموي��ل الالزم لش��راء س��يارات 

لسائقي األجرة األهلية.
الجه��ات  أن  الغراب��ة  الجمعي��ة: م��ن  وأضاف��ت 
المانحة للعمالة األجنبية توفير الفيزا المرنة وكل 
التس��هيالت والدعم المالي لهم، بينما توضع كل 
العراقي��ل والتهم والمبررات أم��ام المواطن إذا ما 
طل��ب الدعم، ويتم اإلش��ادة بتط��ور األعمال لدى 
األجانب وتفضيلهم على المواطن الفقير الكادح، 
حت��ى أنه ف��ي المواس��م الس��ياحية م��ن البواخر 
والمع��ارض التجاري��ة يت��م اإلقص��اء الجائر بحق 
س��واق األجرة األهلية وتعطى األولوية للش��ركات 
حتى لو كان النقل بسيارات خاصة وكل التجاوزات 
يت��م توثيقه��ا وتصويره��ا و وتوصيله��ا ل��وزارة 

المواصالت التي تلتزم الصمت.

 بحرينيون يعملون في الخليج لـ                  : 
نواجه مصيرًا مجهواًل.. ورواتبنا على المحك

حذيفة إبراهيم

قال مواطنون يعملون في عدد من دول مجلس التعاون ل�»الوطن«، 
إن الش��ركات والجه��ات التي يعمل��ون بها، فصل��ت البعض منهم، 
وأجب��رت آخرين على أخ��ذ إجازات طويل��ة بدون رات��ب، أو من رصيد 
إجازاتهم الس��نوية خالل أزمة كورون��ا، فيما يجلس العديد منهم في 

البحرين دون راتب أو عمل.
وأش��اروا إل��ى أن الوضع ال��ذي يمرون به حاليًا »س��يء« نظ��رًا لكون 
البع��ض منهم لديه عائل��ة، وآخرون لديهم التزام��ات مالية كبيرة، 
ومع عدم دفع الرواتب، أو تقليصها إلى النصف، ال يمكن الوفاء بتلك 

االلتزامات.
وقال يوس��ف محمد الذي يعم��ل في مجال الطيران ل��� »الوطن« إنه 
ومجموعة معه يعملون بعدة شركات في دول مجلس التعاون، ومع 
توقف حركة الطيران، أجبرت ش��ركاتهم البع��ض منهم بالخروج في 
إجازات سنوية دون »راتب«، وآخرون بإجازات مع تسلم نسب تراوحت 
بين 20% - 50% من الراتب األساس��ي، فيما اس��تغنت ش��ركات عن 

آخرين.
وبّين عدة أشخاص منهم، طلبوا عدم ذكر أسمائهم، أنهم وباعتبارهم 
خليجيين، لم تش��ملهم القرارات الداعمة للمواطنين في تلك الدول، 

والتي أبقت رواتبهم كما هي.
وأكدوا أنهم مش��تركون في نظام مد الحماية التأمينية لدول مجلس 

التعاون، إال أنهم ال يعرفون مصيرهم حتى اآلن.
فيما أك��د أحمد خالد وخال��د علي، الذين يعمالن في قطاع اإلنش��اء 
والمقاوالت، والش��ركات المالية في دول مجل��س التعاون، أن الضرر 
طاله��م بس��بب ما يواجه��ه االقتصاد م��ن تحديات نتيج��ة فيروس 

كورونا.
وأش��اروا إلى أن البعض منهم تمكن من الع��ودة إلى البحرين، فيما 
كان آخ��رون في إج��ازة الربيع بالمملك��ة، قبل أن تتفش��ى الجائحة 
ويصبح مصير ش��ركاتهم مهددًا بسبب األزمات المالية التي تمر بها 

تلك الشركات.
يذكر أنه وبحسب آخر إحصائيات رسمية من الهيئة العامة للتأمينات 
االجتماعية، فإن مجم��وع العاملين بدول مجلس التعاون حتى الربع 
األول م��ن ع��ام 2020، بلغ 3871 ش��خصًا، منه��م 2950 في القطاع 

الخاص، و921 في القطاعات الحكومية.
وأظهرت أن 1779 ش��خصًا يعملون في المملكة العربية السعودية 
بنس��بة 46%، في حي��ن يعمل في دول��ة اإلمارات العربي��ة المتحدة 
1132 ش��خصًا بنسبة 29%، وفي قطر 489 شخصًا، وفي الكويت 330 

شخصًا، في حين يعمل في سلطنة عمان 141 شخصًا.
وتبلغ ع��دد المواطنات العامالت في دول مجلس التعاون 1051، في 

حين عدد الذكور بلغ 2820 مواطنًا.
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الدعاء بأسماء اهلل الحسنى

بم��ا أن الدعاء هو العبادة، فكان من ب��اب أولى البحث في الدعاء 
وش��روطه وآداب��ه، ولكن هناك أيض��ًا الدعاء البس��يط النابع من 
القل��ب، بلغتنا/لهجتن��ا العامية، والتعبير عما في أنفس��نا. ومن 
أه��م األمور الت��ي وجدتها أح��رى الس��تجابة الدعاء، ه��و الدعاء 

بأسماء اهلل الحسنى.
لع��ل البعض اعتاد على اس��تخدام أس��ماء اهلل الحس��نى باختيار 
األسماء على نحو »اللهم إني أسألك باسمك الهادي البديع الرشيد 
الجامع أن تش��فيني«. المسألة فقط بحاجة للتفكر في أسماء اهلل 
الحسنى واستشعار معناها، والفائدة المتحققة من استخدام كل 
اسم. من جهة أخرى هناك من يدعو بأسماء اهلل الحسنى بطريقة 
صحيح��ة ولكن فيها كثي��ر من التضييق الذي ال يجاوز اس��تخدام 
اس��م أو اس��مين لمجمل الدعاء في موضوع معين، نحو االكتفاء 

بما ورد في المثال السابق »الخالق البارئ، الشافي، القادر«.
 من التجارب الجميلة التي وقفت عليها في رمضان بعدما حاولت 

تعلم الكثير مؤخرًا عن أس��ماء اهلل الحس��نى، كيف يمكننا توظيف 
كثي��ر من األس��ماء ف��ي الدعاء لموض��وع واحد بطريق��ة منظمة 
ومقصودة، وبطريقة تجمع استش��عار معاني أسماء اهلل الحسنى 
والتفك��ر في عظمته وقدرته، واالس��تخدام الصحيح لالس��م على 
نحو أدعى لإلجابة. ومن تلك الطرق الجميلة، أن تقف على قائمة 
أس��ماء اهلل الحس��نى، ثم تحدد طلبك أو موض��وع دعائك وليكن 
مثاًل طلب العلم، فأول ما تختار اسم اهلل »العليم« بال شك، ولكن 
يمكنك إرفاقه بكثير من األس��ماء في دعاء مستفيض تناجي فيه 
ربك، باس��م »الحفيظ« لحفظ العلم، و»الرزاق والوهاب« من باب 
أن العلم رزق وموهبة ربانية واس��م »الح��ق« ليريك اهلل الحق في 

كل باب علم تطرقه وهكذا.

* اختالج النبض:
أجاب اهلل كل دعواتكم وحقق مرادكم.

ظرف استثنائي

الظرف االستثنائي هو الظرف غير المعتاد، هو الظرف الشاذ، هو الظرف 
الطارئ حيث ال يصح اتخاذ الحاالت االس��تثنائّية مقياس��ًا للحكم العام. 
خالل ما يمر به العالم أجمع، ركز معي أيها القارئ »العالم أجمع«، من 
ظروف اس��تثنائية لمواجهة الوباء العالمي »جائحة كورونا«، وبش��كل 
خاص مملك��ة البحرين.. مازال هناك بعض األش��خاص ال يعون معنى 
كلمة »ظرف اس��تثنائي«، ويتعاملون مع الوضع الراهن بش��كل مقيت 
وغري��ب، هؤالء يضعون رجاًل فوق األخرى، وه��م متكئون، وال هّم لهم 
س��وى التنظير واالنتقاد والتحليل غير المنطقي وغير المبني على أسس 

وحقائق. 
ه��ؤالء يتحدث��ون في كل ش��يء وحول كل ش��يء، تارة يحلل��ون الوضع 
الطبي الراهن محليًا وعالميًا، وتارة أخرى يغوصون في أعماق االقتصاد 
ويتحدثون عن كل ما يخص هذا الظرف االستثنائي اقتصاديًا وتأثيراته 
وتداعيات��ه على الوطن والمواطن، وتارة أخ��رى يتحدثون في الملفات 
الحقوقي��ة س��لبًا أو إيجاب��ًا، وتارة أخ��رى يتحدثون في الوض��ع اإلداري 
ويحللون��ه تحلي��اًل مبنيًا عل��ى »توقعاته��م الش��خصية«، و »يزعلون« 
ويتضايق��ون إذا ما س��ألتهم عن مصادرهم التي اعتم��دوا عليها أثناء 
هذا التحليل، ويش��تاطون غضبًا قائلين عبارة مس��تهلكة ويرددها كل 
من هم على هذه الشاكلة، »انتي مو عايشة معانا«، »ما شفتي الصور 
على السوش��يال ميديا«، »ما قريتي الحس��اب الفالني شنو كاتب«، »ما 
ش��فتي تعليقات الناس على الموضوع«، »أن��ا أدري، قايلين لي..«، في 
كناية عن أن أحدًا ممن يملكون المعلومة أخبره بمعلومات حصرية، أو 
»أنتي من صجج للحين تصدقين إلي يقولونه المسؤولين الرسميين«.

عن نفس��ي نعم، أؤمن بما يقوله المسؤولون الرسميون، ولم ال..؟ وأنا 
أراه��م يعملون بكل جد من أجل احتواء هذا الظرف االس��تثنائي، لم ال، 
وأن��ا أراه��م يصلون الليل بالنه��ار من أجل التعامل مع ه��ذه الجائحة، 
ويبذلون الغالي والنفيس من أجل أن تس��ير الحياة في مملكتنا الغالية 

بشكل طبيعي رغم الظرف االستثنائي الذي نعيشه. 
أؤمن بأن كل ما أعيش��ه اليوم هو ظرف اس��تثنائي، جلوسي في المنزل 
ظرف استثنائي، التباعد االجتماعي وعدم زيارة األقارب واالختالط بهم 

ظرف استثنائي، خروجي للضرورة القصوى ظرف استثنائي. 
هو ظرف اس��تثنائي، علينا جميعًا التعامل معه بشكل استثنائي أيضًا. 
إن حض��رة صاح��ب الجاللة عاه��ل الب��الد المفدى، حفظ��ه اهلل ورعاه، 
والفريق الوطني للتصدي لفيروس كورونا)كوفيد 19( برئاس��ة صاحب 
الس��مو الملكي ولي العهد، عولوا حفظهم اهلل، على وعينا في التصدي 

لهذه الجائحة. فلنتحمل المسؤولية ولنكن على قدر هذه المسؤولية.

أم القلب الكبير

لي��س غريب��ًا أن تبادر صاحب��ة الس��مو الملكي األميرة س��بيكة بنت 
إبراهيم آل خليفة، قرينة عاهل البالد المفدى، رئيسة المجلس األعلى 
للمرأة، بإصدار األوامر لسداد الديون والمبالغ المالية المستحقة على 
النساء البحرينيات ممن صدر بحقهن أحكام قضائية ضمن القائمات 
المنشورة من قبل وزارة الداخلية على تطبيق »فاعل خير«، فمثل هذا 
األم��ر متوق��ع في كل حين م��ن أم القلب الكبير، حي��ث المعروف عن 
صاحبة الس��مو أنها صانعة فرح وتعمد دائمًا إلى اس��تغالل الفرص 
التي تس��هل لها القيام بهذا الفعل الجميل. بهذا تش��هد كل نس��اء 
البحرين ورجالها، ولهذا فإن مبادرة س��موها بس��داد ديون الغارمات 

ليست غريبة.
كل البحري��ن تتحدث الي��وم عن هذه المبادرة التي »تأتي انعكاس��ًا 
لل��دور اإلنس��اني النبي��ل لصاحب��ة الس��مو الملكي األميرة س��بيكة، 
وجهودها المتميزة في مس��اندة المرأة البحرينية وتقديم كل أشكال 
الدع��م الالزم لها في كافة الظروف والمواقع« كما جاء في بيان وزارة 
الداخلي��ة التي وفرت خدم��ة »فاعل خير« التي دش��نتها إدارة تنفيذ 
األح��كام وته��دف إلى تمكي��ن أصحاب األي��ادي البيضاء م��ن التبرع 
بمبال��غ مالية لصالح المعس��رين والمتعثري��ن ممن صدرت بحقهم 

أحكام قضائية. 
عطاء صاحبة الس��مو الملكي األميرة س��بيكة، للمرأة البحرينية، على 
وج��ه الخص��وص، ال حدود ل��ه، والواق��ع يؤكد أن كل نس��اء البحرين 
يش��هدن به��ذه الحقيقة ويق��درن ما تقوم ب��ه، والجمي��ع يدرك أن 
صاحبة الس��مو الملكي األميرة سبيكة تبذل كل الجهود بغية تحقيق 
االس��تقرار لألس��رة البحرينية، فهذا هو الهدف الذي تعمل من أجله، 
وهو الدور األس��اس للمجل��س األعلى للمرأة  ال��ذي »بتوجيهات من 
رئيس��ته صاحبة الس��مو الملكي قرينة عاهل البالد المفدى ال يدخر 
جهدًا في تقدي��م كل العون الالزم للمرأة البحرينية... وذلك في إطار 
اختصاص��ات عمله في حل المش��كالت التي تواجه الم��رأة البحرينية 
وحفظ استقرارها ودوام تقدمها في مسيرة البناء والتطوير الوطني« 
كم��ا جاء أخي��رًا في تصريح هال��ة األنصاري، األمين الع��ام للمجلس 

األعلى للمرأة.
كلمة شكرًا ال تكفي لتثمين مبادرة أم القلب الكبير.

14 مايو.. يوم للتاريخ في التآخي البشري

14 مايو 2020م، يوم لن ينس��اه تاريخ البشرية، حينما دعى وتضرع 
المسلم، المس��يحي، البوذي، اليهودي، الهندوس��ي، السيخ وغيرهم 
م��ن المؤمني��ن من كاف��ة الطوائ��ف الدينية في وق��ت واحد لغاية 
واحدة: أن يزيل خالق الكون عن بني البش��ر وباء كورونا المس��تجد، 

وأن تكون عاقبته خيرًا على اإلنسانية. 
كانوا متباعدين اجتماعيًا، حالهم كحال أكفهم التي رفعوها تضّرعًا 
إلى الب��اري ليعّجل بالرحمة وغيث العافي��ة، ولكنهم كانوا متحدين 
روحيًا بصالتهم العالمية ودعائهم المشترك لمن جّلت قدرته، بأن 
يكون العاضد لنا ومنقذنا األوحد من هذه النائبة التي ألّمت بجنس 

البشر وعاثت في األرض السقم والقلق.
مهما تعددت لغاتها وطقوسها ومعتقداتها، لطالما كانت الصالة 
وس��تبقى مدعاة خير ومحبة بين الشعوب، توحد األديان والمذاهب 
على طلب العفو والمغفرة مع انتشار الكروب والخطوب، مهيئة أنبل 
أرضية للتآخي والتالحم البش��ري في وجه أش��رس الويالت وأكثرها 

فتكًا كما هو حال عالمنا اليوم في مواجهته لجائحة )كوفيد 19(.
الصالة والدعاء العالمية تنبع من إيمان جميع أتباع األديان المختلفة 
ب��أن العناية اإللهية موجودة، وأن الخالص مما نمّر به من ش��دائد 
حتم��ي ولكن يحت��اج الى صبر وتوّحد وتكافل أكب��ر بين جميع أفراد 
هذه المعمورة، حتى يوصلوا لمن خلقهم من تراب ونفخ في روحهم 
الحياة رس��الة قدس��ية موّحدة مفادها انه ال ملجأ إال الى خالق هذه 

الكرة األرضية ومن عليها في إنقاذنا من ويالت الفيروس التاجي. 
مملك��ة البحرين بدورها كان��ت دولة فوق الع��ادة في حرص جميع 
قياداتها الدينية ومس��اجدها وكنائس��ها ومعابدها بالمشاركة في 

الصالة والدعاء وفعل الخيرات من أجل اإلنس��انية في 14 مايو، وهي 
عادة مقدسة حميدة اعتادت على ممارستها في األصل لعقود طويلة 
بتالح��م مختلف أنواع دور العبادة تحت س��ماء واحدة، يعود الفضل 
فيها أواًل وأخيرًا إلى النهج القويم لحضرة صاحب الجاللة الملك حمد 
بن عيس��ى آل خليفة عاهل البالد المفدى الذي أرس��ى عرى التسامح 

الديني والتالحم اإلنساني وصواًل إلى التعايش السلمي المنشود. 
الصالة العالمية من أجل اإلنس��انية دائمًا ما كانت في صلب رسالة 
المملكة ورسالتها السامية، في كونها موطن الحريات الدينية على 
مس��توى المنطقة ورس��ول التس��امح وتقّبل اآلخر المختلف عالميا، 
حتى يعم الس��الم والوئام كافة ش��عوب وأقاليم األرض بما حملته 
من عقول وأهواء متباينة. فالمنامة رس��مت لس��نوات طويلة لوحة 
جميل��ة بامتزاج المس��جد والكنيس��ة والمعبد ودعوته��م الموحدة 
ليحمي المؤمنين على اختالف مذاهبهم ويديم عليهم كافة أش��كال 

النعم. 
تفت��ح لن��ا صلواتنا العالمي��ة، بما تحمل��ه من دع��وات وابتهاالت 
صادق��ة، أبوابًا أكبر من األمل، وتجلب لنا آفاقا أرحب من الطمأنينة 
واليقي��ن بوجود مخرج م��ن أزمتنا الراهنة، وقدرتن��ا على عبور هذه 
المحن��ة في وقت قريب والخ��روج منها أقوى وأكثر تماس��كا من اي 
وق��ت مضى، داعي��ن العلي القدي��ر أن يكأل س��كان األرض بالصحة 

والعافية واألمان من كل شر.

 * األمين العام لمركز الملك حمد 
العالمي للتعايش السلمي

 زيادة األرقام.. 
وضع العمالة.. واحتمالية الحظر!

قبل يومين، سجلت البحرين أعلى معدل إصابة يومي بفيروس 
»كورونا«، رغم كل اإلجراءات االحترازية، ورغم كل الجهود التي 
تبذل للسيطرة على مدى انتشار الفيروس، ورغم كل الفحوص 
المس��بقة، وغيرها من جهوٍد ومس��اٍع كبي��رة، إال أن ما يحصل 
في ش��أن تزايد األرقام أمر ال يمك��ن للدولة وأجهزتها العاملة 
المعني��ة التحكم في��ه، بقدر ما هو مرهون بالناس أنفس��هم، 

ومدى التزامهم بالتباعد االجتماعي. 
إضافة إلى ذلك، فإن تحدي ضبط عملية منع تفش��ي الفيروس 
في صفوف العمالة الوافدة أمر مازال مس��تمرًا، وهو ما يحصد 
يوميًا، وهي مسألة مرتبطة بعوامل عديدة تطرقنا لها سابقًا، 

منها ظروف السكن ونمط المعيشة. 
ف��ي موضوع العمال��ة الوافدة وتزاي��د انتش��ار المصابين في 
صفوفه��م، وصلنا لمرحلة ال بد فيها م��ن التفكير جديًا بوضع 
حل��ول جذري��ة لتزايد عددهم بش��كل كبير ج��دًا، وم��ا إذا كنا 
بالفع��ل كبلد نحتاج لهذا العدد الكبير من الوافدين، باألخص 
مم��ن يصنفون ضمن العمالة الرخيص��ة بالنظر لألجر، خاصة 
م��ن يعجز كفالؤهم ع��ن توفير كافة ظروف الحياة المناس��بة 
لهم، من مأكل ومس��كن ورعاية صحية وغيرها، وبالتالي كأنه 

يتركهم في مسؤولية الدولة لو حصلت أية ظروف طارئة. 
أما بالنسبة إلى العمالة التي تسرح هكذا، فإن األوضاع الحالية 
أثبتت بأن سلبية وجودهم كبيرة جدًا، ولو كانت عملية ترحيلهم 

بس��بب مخالفة وجودهم أص��اًل قد تمت منذ زم��ن طويل، لما 
وجدن��ا أن أمامنا ملف��ًا كبيرًا للعمالة علين��ا التعامل معه، في 
الوقت الذي يفضل أن تركز جه��ود البلد على حماية مواطنيها 

وتركيز التوعية عليهم، وتأمين األوضاع الصحية لهم. 
بعد نهاية هذه األزمة بإذن اهلل، أمامنا ملفات عديدة يجب وضع 
حلول لها، أو تغيير مس��ارات التعامل بشأنها، حتى نتفادى أية 
ظروف وأوضاع صعبة مشابهة مستقباًل، لكن ما نواجهه اليوم 
يتمثل في عملية زيادة األعداد بشكل يومي، ما يعني أننا مازلنا 
نش��هد عدم التزام ألع��داد كبيرة بإجراءات الوقاي��ة واحترازات 
تجنب اإلصاب��ة مثل التجمعات والخروج بال أس��باب طارئة من 

المنزل، أو التساهل فيما نمر به من ظرف قاهر. 
ه��ذه األرق��ام المتزايدة بدأت تقل��ق كثيرًا م��ن الناس خاصة 
الملتزمي��ن باإلج��راءات والتعليم��ات، لدرج��ة وصلنا لس��ماع 
مطالب��ات عدي��دة بتطبيق إج��راء الحظ��ر الجزئي ع��ل الناس 
يلتزم��ون بالتباع��د، وتخل��و ش��وارعنا وأماكنن��ا العام��ة من 
االكتظ��اظ بدون ض��رورة. خاصة وأننا مقبل��ون على أيام عيد، 
وبعض الدول الش��قيقة أعلنت عن ف��رض حظر كلي في العيد 

بالذات!
الدولة تبذل جهودًا كبيرة الحتواء هذا الفيروس والتعامل معه 
ومعالج��ة المصابي��ن، ونكرر هنا أن الن��اس عليهم أن يدعموا 

هذه الجهود عبر االلتزام واتباع التعليمات.
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مجتمع األعمال

 »بيتك« يوفر حزمة حصرية للعاملين 
في الصفوف األمامية لمكافحة »كورونا«

أعلن بيت التموي��ل الكويتي – البحرين عن 
إط��اق حزم��ة م��ن الع��روض والخصومات 
الحصرية والخدمات الترويجية لكافة زبائنه 
من األطب��اء والموظفين ف��ي وزارة الصحة، 
والمستشفى العس��كري، ومستشفى الملك 
حم��د الجامعي، والمتطوعين ممن يعملون 
في الصف��وف األمامي��ة وي��ؤدون دورًا بارزًا 
للحد من انتش��ار فيروس كورونا )كوفيد19( 

المستجد في البحرين.
وس��يتمكن الزبائن من خال هذه العروض 
الحصري��ة م��ن الحص��ول على التس��هيات 
والمس��اعدات عب��ر ممثل��ي خدم��ة العماء 
م��ن خ��ال االتص��االت الهاتفي��ة، وتمويل 

جمي��ع احتياجاتهم بمع��دالت ربح مخفضة 
تشمل تمويل السيارات والتمويل الشخصي 
والتموي��ل العق��اري ضم��ن برنام��ج مزاي��ا 
للس��كن االجتماع��ي، باإلضاف��ة إلى تقديم 
خدم��ات مصرفي��ة خاص��ة مجاني��ة بمجرد 
تسجيل العميل في االس��تمارة اإللكترونية 
عب��ر وس��ائل التواصل االجتماع��ي لبيتك –

البحري��ن )@kfh.Bahrain(، حي��ث س��يقوم 
البن��ك بالتحق��ق م��ن بيانات��ه لضم��ه إلى 
قائمة المستفيدين من العروض الحصرية.

وتعليق��ًا عل��ى هذه المب��ادرة، ق��ال رئيس 
المجموعة المصرفية لألفراد خالد المعرفي: 
يس��رنا إطاق ه��ذه المبادرة الت��ي تحتفي 

بزبائننا العاملين في الصفوف األمامية، وفي 
مرحلة مبدئية، س��نفتح باب التس��جيل لكل 
من أفراد الطواقم الطبية في المستشفيات 
الحكومية، المستشفى العسكري، مستشفى 
الملك حم��د الجامعي، وفري��ق المتطوعين 
الذي��ن يعمل��ون لخدم��ة جمي��ع  الوطن��ي 
المواطني��ن والمقيمين، كما أننا ندرس فتح 
األبواب للمزيد من العاملين الذين يضحون 
ف��ي مثل ه��ذه األوق��ات الصعب��ة التي نمر 
بها لاس��تفادة من الحزمة الحصرية، وأكد 
المعرفي أن دعم البنك لمثل هذه المبادرات 
يعد واجبًا وطنيًا، بل ومس��ؤولية مجتمعية 

يلتزم بها البنك بشكل مستمر«.

وأض��اف قائ��ًا: أطلقن��ا هذه المب��ادرة  من 
منطل��ق ايماننا بمبدأ الش��راكة المجتمعية 
وتقدي��را للجه��ود الت��ي يبذله��ا العاملون 
ف��ي الصف��وف األمامية في المس��اعدة على 
التصدي لفيروس كورونا وندعو الجميع من 
العاملين في الصفوف األمامية إلى التسجيل 

لاستفادة من هذه الحزمة الحصرية«.
وأشار المعرفي إلى أن البنك يعمل باستمرار 
على تطوي��ر أعماله من خال إطاق حمات 
تلب��ي احتياجات كافة الزبائن، لتس��اعدهم 
عل��ى تعزي��ز أعمالهم الخاص��ة ودعم كافة 
احتياجاتهم، تماشيًا مع الهدف المتمثل في 

 خالد المعرفي»التركيز على خدمة وراحة جميع العماء«.

 »سوليدرتي« تطلق خدمة 
االستشارات الطبية »عن بعد«

أعلن��ت س��وليدرتي البحري��ن، إح��دى كبري��ات 
ش��ركات التأمين في البحرين والشركة التابعة 
لمجموع��ة س��وليدرتي القابض��ة، ع��ن إطاق 
خدم��ة االستش��ارات الطبية بالفيدي��و، »راجع 
الطبي��ب«، وذلك ضم��ن حرصها على س��امة 
عمائه��ا، وتماش��يًا م��ع التزامه��ا المس��تمر 
ومس��ؤوليتها تج��اه المجتم��ع ف��ي مكافح��ة 
انتش��ار في��روس كورونا )كوفي��د 19(. وتعتبر 
هذه االستشارة الطبية، خدمة جديدة مدعومة 
بالتكنولوجي��ا الحديث��ة، حي��ث توف��ر للعماء 
إمكانية التواصل عن ُبعد والتفاعل مع األطباء 
للحص��ول عل��ى استش��ارات طبي��ة مجانية من 
خ��ال مكالم��ة فيديو. يتم توفي��ر الخدمة من 
قب��ل ش��ركة Health at Hand - وه��ي م��زود 
خدم��ة الرعاي��ة الصحية ع��ن ُبع��د المرخصة 
من هيئة الصحة ف��ي دبي ومتعاقدة مع أطباء 
مؤهلين يتحدثون اللغات العربية واإلنجليزية 
والهندية. وقال رئيس قس��م الطب والحياة في 
س��وليدرتي البحرين، راش��د ت��رك: »كجزء من 
جهودن��ا المس��تمرة لضمان س��امة عمائنا 
وتعزي��ز التباعد االجتماعي ف��ي المملكة خال 
هذه الفترة، نفخر بتقديم خدمة االستش��ارات 
الطبي��ة ع��ن طري��ق الفيديو، وذل��ك من خال 

تقديم االستشارة عبر اإلنترنت من المنزل«. 

وأض��اف: »أصبح ه��ذا ممكنًا بفضل ش��راكتنا 
 ،)Nextcare(االستراتيجية مع شركة نكست كير
الش��ركة الرائدة ف��ي توفير خدم��ات التنظيم 
واإلدارة الكاملة للتأمين الصحي في دول مجلس 
التع��اون الخليجي ومنطقة الش��رق األوس��ط. 
حيث تم إطاق الخدمة مع الطلب المتزايد على 
المزي��د من الحلول التي تقوده��ا التكنولوجيا، 
للحف��اظ عل��ى صح��ة العميل وس��امته خال 
الوض��ع الحال��ي«. يمكن للعم��اء التواصل مع 
الطبيب، وذلك عبر تطبيق MyNEXtCARE أو 

من خال الموقع اإللكتروني الخاص به.

 راشد ترك

عروض »مونتريال« الرمضانية تحقق نجاحًا باهرًا
شهدت عروض ش��ركة مونتريال 
للس��يارات الرمضانية إقبااًل كبيرًا 
م��ن جمي��ع عم��اء الش��ركة في 
جميع معارض الش��ركة الخمس، 
األم��ر ال��ذي أثمر نج��اح كبير في 
عروض الشركة الرمضانية، حيث 
تمكن العماء من شراء سيارتهم 
الجدي��دة بأفض��ل األس��عار م��ع 
استامهم الى العديد من الهدايا 
م��ن كل س��يارة، الى جان��ب مبلغ 
نقدي يصل الى 2000 دينار نقدًا.

خيارات  ووفرت ش��ركة مونتريال 
متع��ددة ومرن��ة تائ��م جمي��ع 
اف��راد المجتم��ع وجمي��ع االعمار 
م��ن الحلول التمويلي��ة مع جميع 
شركات التمويل والبنوك بافضل 
نس��بة ارب��اح وأقلها، ال��ى جانب 
إعطاء العم��اء مميزات أخرى في 
شراء الس��يارات بدون دفعة اولى 
وبالطرق االس��امية الشرعية مع 

تاجيل س��داد القس��ط االول الى 
فترة تصل الى 6 اشهر من تاريخ 

استام السيارة.
إس��تبدال  للزبائ��ن  ويمك��ن 
بس��يارات  القديم��ة  س��ياراتهم 
جدي��دة كلي��ًا باعل��ى تثمين في 
س��وق البحري��ن مهم��ا كان نوع 
الس��يارة المس��تبدلة او طرازها، 
حي��ث س��تقوم الش��ركة بعميلة 
المبادل��ة والتثمين ف��وري، حيث 
تدعو إدارة الش��ركة الزبائن إلى 
زيارة فروعها قبل ش��راء اي سيارة 
لتك��ون عملي��ه الش��راء االفضل 

واالسهل واالكثر مرونة.
وق��ال الرئيس التنفيذي لش��ركة 
مونتريال للسيارات، فاضل عباس: 
»منذ اطاقنا لعروضنا الرمضانية 
ال��ى  ش��هدنا اقب��اال كبي��را ادت 
حدوث نمو ف��ي معدالت مبيعات 
الش��ركة خ��ال فت��ره العرض«، 

مؤك��دًا أن »إقب��ال العم��اء كان 
الفت��ًا خاصة ان االقب��ال اتى على 
جمي��ع الطرازات، ولك��ن النصيب 
االكبر كان للس��يارات االقتصادية 

و العائلية«.
وأضاف: »استطعنا في مونتريال 
توفي��ر كل م��ا يحتاج��ه العميل 

عند اتخاذ قرار ش��راء السيارة من 
موافقات فورية وباقل نسبة، إلى 
جانب األسعار التنافسية الجذابة 
والس��رعة  والمتجددة  الحصري��ة 
في إنهاء كافة اإلجراءات وتسليم 

السيارة في أسرع وقت ممكن«. 
مونتري��ال  ش��ركة  أن  يذك��ر 
للسيارات تعد من أكبر شركات بيع 
البحرين  الس��يارات في  وتقسيط 
ولديها خمس��ة أفرع منتشرة في 

جمي��ع مناط��ق المملك��ة وه��ي: 
الف��رع الرئيس بالهمل��ة، وفروع 
منطقة سترة، والرفاع، ومحافظة 
المح��رق، والس��يارات الفخمة في 

ضاحية السيف.

 فاضل عباس

 »البحرين اإلسالمي«: استخدموا 
المنصات  الرقمية حفاظًا على سالمتكم

دعا بنك البحرين اإلسامي )BisB( زبائنه من األفراد 
والش��ركات الس��تخدام مختلف المنصات المصرفية 
الرقمي��ة التابعة له، بغية تقليل التواصل المباش��ر 
وتجنب طوابير االنتظار، مما من ش��أنه أن ُيس��اهم 
في الحفاظ على س��امة الزبائ��ن والموظفين، حيث 
بإمكان الزبائن ف��ي الوقت الحالي إجراء معاماتهم 

اليومية إلكترونيًا من منازلهم.
ومن��ذ بداي��ة جائحة في��روس كورونا، س��ارع باتخاذ 
االحتياط��ات الازم��ة ف��ي جميع فروع��ه ومجمعاته 
المالي��ة للحفاظ عل��ى إجراءات التباع��د االجتماعي، 
وذل��ك تماش��ًيا م��ع توجيه��ات القي��ادة الرش��يدة، 

والجهات الرقابية بهذا الخصوص.
وقد ش��هد الربع األول من الع��ام 2020، إطاق بنك 
البحرين اإلس��امي لع��دد من المنتج��ات والخدمات 
الرقمي��ة وذلك تماش��ًيا مع اس��تراتيجية التبس��يط 
المتمحورة ح��ول تعزيز تجربة الزبائ��ن الحالية عبر 
تبس��يط المعامات المصرفي��ة، والتي مكنتهم من 
تخليص مجموعة واسعة من المعامات المصرفية، 
مث��ل: تمويل تج��وري الفوري، الذي يس��مح للزبائن 
بالحصول عل��ى تمويل فوري في أق��ل من 5 دقائق، 
مقابل تعهد من حس��اب تجوري الخاص بهم، وذلك 

عب��ر اس��تخدام »اإلس��امي الرقمي«، و»اإلس��امي 
الف��رع.  لزي��ارة  الحاج��ة  للش��ركات« دون  الرقم��ي 
باإلضافة إلى البطاقات الاتامسية التي ُتسهل على 
زبائ��ن البنك من قطاع األفراد إجراء عمليات الش��راء 
ف��ي أّي من أنظمة نق��اط بيع )POS( ببس��اطة عن 
طري��ق وضع البطاقة بالقرب من جهاز الدفع المزود، 
مما يس��اهم ف��ي تقليل مع��دل التواصل المباش��ر، 
والحماي��ة من خطر التعرض لإلصابة. باإلضافة إلى 
ذل��ك، طرح البن��ك مؤخًرا أحدث خدمات��ه المصرفية 
المفتوحة التي توفر للزبائن الش��فافية والراحة في 
ع��رض وإدارة العديد من الحس��ابات المصرفية، عن 

طريق تطبيق واحد ومبسط.

 »بنك إلى«: »تبرع للخير« يتيح المساهمة
في مبادرات »الملكية لألعمال اإلنسانية« 

وّق��ع بنك »إلى«، البنك الرقمي البحريني س��ريع النمو 
والمتاح عب��ر الهوات��ف المحمولة فق��ط التابع لبنك 
ABC، مذكرة تفاهم مع المؤسس��ة الملكية لألعمال 
اإلنسانية؛ ليمّكن عماءه من التبّرع باألموال مباشرة 
للمبادرات المتعددة للمؤسس��ة من خ��ال الخاصية 
الت��ي أطلقه��ا عب��ر تطبيق��ه حديث��ًا »تب��ّرع للخير«، 
والتي يس��تطيع من خالها عم��اء مصرف »إلى« اآلن 
المس��اهمة مباش��رة في تلك المبادرات الخيرية التي 
تدعمها المؤسس��ة، بما فيها رعاية األيتام، والرعاية 
التعليمية، وش��راء المع��دات الطبي��ة، وعاج مرضى 

السرطان، والعديد من الحاالت اإلنسانية األخرى.
الحالي��ة  المب��ادرات  جمي��ع  االتفاقي��ة  وتغّط��ي 
والمستقبلية للمؤسس��ة الملكية لألعمال اإلنسانية، 
حي��ث يمك��ن ألصح��اب الحس��ابات لدى بن��ك »إلى«، 
مم��ن يرغبون بالتب��رع ألي من مبادرات المؤسس��ة، 
المس��اهمة ف��ي هذه المب��ادرات من خ��ال التطبيق 

الخ��اص بالبنك بمج��ّرد الضغط على »تب��ّرع للخير«، 
واالختيار من القائمة إح��دى المبادرات التي تدعمها 

المؤسسة.
ولطالما أظهرت المؤسسة الملكية لألعمال اإلنسانية 
التزامها الراس��خ تجاه دعم العديد م��ن المجتمعات 
المحتاجة في جميع أنحاء البحرين. وس��تثمر عاقتها 
هذه ببنك »إلى« الكثير في تسهيل المساهمات الفردية 

بمب��ادرات المؤسس��ة، وتس��ريع إغاث��ة المحتاجين. 
كما أّنها تضمن إمكانية وصول المس��تخدمين لدعم 
الطموحات المس��تقبلية للمؤسس��ة. وتعزيزًا اللتزام 
البنك بالمس��ؤولية االجتماعية، يعكس هذا التعاون 
الت��زام »إلى« بتوظيف تقنياته وابتكاراته في تمكين 
المجتمعات، وأن يشّكل حافًزا للتغيير اإليجابي. وينبع 
ذلك من حس االنتماء للمجتمع والشراكة السائد في 

العديد من الهيئات والراس��خ ل��دى الكثير من األفراد 
في البحرين.

وتعليقًا على مذك��رة التفاهم، قال الرئيس التنفيذي 
لبن��ك »إل��ى« البحرين محم��د المعراج: »يجّس��د هذا 
التع��اون جوهر هويتنا في »إلى«، والذي يتمحور حول 
التح��ّول اإليجابي على نط��اق المجتمع، وجذب األفراد 
إلى عتبة تغيي��ر حياتهم وتحقي��ق تطلعاتهم. ومن 
خال تمكين مجتمعنا من المس��اهمة في المبادرات 
الحالية والمس��تقبلية للمؤسس��ة الملكي��ة لألعمال 
اإلنس��انية، نأمل أن نوجد مس��تقبًا واعًدا لألشخاص 
المحتاجين، وأن نتوّلى قي��ادة التغّير اإليجابي طويل 

األمد في مملكة البحرين«.
وق��د اس��ُتحِدَثت خاصية »تب��ّرع للخير«، ف��ي تطبيق 
»إلى« كجزء من س��عي المصرف المستمر لنشر حلول 
مصرفية سلس��لة، تس��ّهل التعامات المالية، وتلّبي 

احتياجات العماء.
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يكثر الحديث هذه األيام عن ترحيل العمالة الوافدة باألحمر
م��ع ارتفاع إصابته��م ب�»كورون��ا«، ينبغي أن نوحد 
الجهود في هذه المرحلة  لمكافحة الفيروس ووضع 
حلول موضوعية بداًل من جلد الذات واجترار األخطاء.
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 أسئلة عالقة 
 في كارثة 

العمالة الوافدة

أعداد اإلصابات في زيادة، وأغلبها عمالة وافدة. وهذه العمالة 
م��ن الصعب جدًا ج��دًا أن تطل��ب منها التباع��د االجتماعي، 
والسبب ال يعود لمس��توى الوعي إنما ألنه ليس لديك بدائل 
تجبرهم على التباع��د. 780 ألف أجنبي غالبيتهم من العمالة 
اآلسيوية الفقيرة، ال مساكنهم ستسمح بالتباعد االجتماعي، 
وال مراكز اإليواء ستسمح لهم بالتباعد االجتماعي، فكم مركز 
إيواء تحتاج لهذا الكم؟ وأين؟ ومن س��يتكفل بهم؟ التكديس 
من أمام��ك ومن خلفك وعلى جانبي��ك، وملزم أنت بفحصهم 
وعالجه��م وإطعامهم وتحمل فواتيره��م، وانتظار المصابين 

الجدد منهم آماًل أال تتجاوز طاقتك االستيعابية.
صحي��ح أن هذا جني وحصاد س��نوات من تجاهل متعمد لهذه 
المشكلة وإيجاد حلول ترقيعية وتعتيم وتغاٍض عمن تسبب 
بها، لكنن��ا ال نرى خبرًا أو قرارًا يدل على أن الدولة مقبلة على 
إج��راءات وقرارات جذري��ة لهذه الكارثة، ال نس��مع عن قرارات 
جدي��دة أو مخطط��ات جديدة أو تغيير في السياس��ة يبش��رنا 
بأننا تعلمنا واس��تفدنا من أخطائنا، بل بالعكس نرى قرارات 

تكرس الوضع وتفاقمه.
حتى يومن��ا هذا قاعدة البيانات كامل��ة موجودة لدى الدولة، 
وتس��تطيع أن تع��رف من خاللها كل أجنبي محس��وب على أي 
بحريني، سواء كان مؤسسة أو فردًا أيًا كان نشاطه االقتصادي، 
وبداًل من البدء بفتح هذا الملف واس��تدعاء المس��ؤولين عن 
هذه الكارثة وس��ؤالهم كيف وصل بنا الحال إلى هذه المرحلة 

مثلما فعلت عمان؟
وبداًل من التفكير بكيفية إلزام الكفالء بالمساهمة في تحمل 
كلفة إيوائهم وإطعامهم على األقل في مس��اكن أخرى إن كنا 
ال نس��تطيع إلزامه بالعالج نجد صمتًا حكومي��ًا مطبقًا، إذ إن 
القوانين الجديدة قيدت الحكومة بعد أن دفع الكفيل مبلغ 70 
دينارًا تأمينًا صحيًا وكان اهلل غفورًا رحيمًا وأخلى مس��ؤوليته، 
فتكفلت الحكومة بكافة مصاريف العالج إضافة إلى مصاريف 
م��ن تحول منهم إلى كفالتها بع��د حين دفع لها مبلغًا زهيدًا 
وتح��ول إلى فيزا مرن��ة، إذ إن الدولة اآلن مجب��رة على تحمل 

أعبائه ألنها أصبحت هي )أرباب(.
وأين تحركت الحكومة بعد كل هذه التبعات؟ نجدها مخاطبة 
ه��ذه العمال��ة وتدلن��ا صحيفة الجل��ف ديلي نيوز عل��ى أخبار 
التس��هيالت الجديدة التي تقدمها وزارة العمل وهيئة تنظيم 
سوق العمل الستمرار بقاء هذه العمالة الفائضة ومساعدتها 

على تصحيح أوضاعها بعروض مغرية وتخفيضات!!
بمعنى أنها تس��اهم في ذات الوقت عل��ى بقاء المجرم طليقًا 
مس��ترخيًا بل وتمنحه فرصة جديدة بجلب المزيد مس��تقباًل، 
ألنك حين تمنح العامل المخالف وضعًا قانونيًا يس��تغني فيه 
عن كفيله، فإنك منحت هذا الكفيل مكانًا ش��اغرًا بدل الفاقد 
يمكنه أن يحل محل القديم، أي إننا مقبلون على زيادة جديدة 

تعادل أعداد من صحح وضعه القانوني!
للعل��م، الزي��ادة المطردة خ��الل العقود الماضي��ة في أعداد 
العمال��ة األجنبية ال عالقة لها بزيادة األعمال نتيجة تحس��ن 
االقتصاد، فتضخم أعدادها غير طبيعي وال يتسق مع أي طفرة 
اقتصادي��ة ففي حين كانت األعداد تزداد بمقدار عش��رة آالف 

عامل كل عشر سنوات 
1980 إلى 1990 دخل البحرين 70 ألف عامل
1990 إلى 2000 دخل البحرين 60 ألف عامل

نج��د أنه من س��نة 2000 إلى 2010 دخ��ل البحرين 400 ألف 
عامل!!

الطفرة غير طبيعية أبدًا بل إنه في سنة واحدة من هذه العشر 
األخيرة وتحديدًا عام 2006 دخل البحرين 300 ألف عامل وهي 

سنة تأسيس تنظيم سوق العمل. 
م��ا يهمن��ا أننا الي��وم لدينا ما يق��ارب 800 ألف عامل نس��بة 
اإلصابات بينهم في زيادة تحطم األرقام الس��ابقة، وفي وقت 
نصارع فيه من أجل البقاء واحتساب كم عدد اإلصابات يوميًا؟ 
نتس��اءل كم يلزمني من أس��ّرة؟ ومن أجه��زة تنفس؟ واألهم 
هل ذلك ضمن طاقة الكادر الطبي أم ال؟ لذلك أمر س��مو ولي 

العهد بزيادة الطاقة االستيعابية.
هل يعق��ل أن أعالج كارثة بهذا الحج��م بتصحيح أوضاع هذه 
األعداد الفائضة قانونيًا وتقديم التسهيالت لهم في اإلجراءات 
الس��تمرار بقائهم؟ هل ه��ذا هو »التنظيم« م��ن مفهومكم 
ومنظوركم؟هل هذا هو التخطيط ومعالجة األخطاء والتقييم 
وإع��ادة النظ��ر الذي نتوقع��ه منكم؟ أم هو اس��تباق لما بعد 

»كورونا« حتى ال نجد من نحاسبه؟
أما الس��ؤال األهم، فم��اذا يفعل في هذه األثن��اء من جلبهم 
وتركهم لنا نتحمل مس��ؤوليتهم؟ كي��ف يقضي نهاره؟ وكيف 

يقضي صيامه وقيامه؟ طمنونا عنه إن شاء اهلل بخير؟!!

 هل ينتقل »كورونا« 
في البحر وأحواض السباحة؟

م��ع اقتراب الصي��ف وارتف��اع درجات 
الحرارة، تغري الش��واطئ والمس��ابح 
العديد من الناس حول العالم ال سيما 
في البلدان الت��ي بدأت بتخفيف قيود 

الحظر منعًا لتفشي فيروس كورونا.
إال أن الخوف يبقى حاجزا أمام اإلقدام 
عل��ى تلك الخطوة التي تطرح العديد 

من المخاطر.
ع��دة  تط��رح  الس��ياق،  ه��ذا  وف��ي 
تساؤالت: هل تنقل المسابح والمياه 
العدوى، وهل من اآلمن الس��باحة في 
حمامات الس��باحة أو البحي��رات؟ هل 

ينتشر الفيروس عبر الماء؟
لإلجاب��ة، يجم��ع العديد م��ن الخبراء 
على أن الماء لي��س بالضرورة مدعاة 
للقل��ق. فقد أوض��ح مركز الس��يطرة 
على األمراض ف��ي الواليات المتحدة 
)CDC( بحس��ب م��ا أف��ادت وس��ائل 
إعالم محلية أنه ال يوجد دليل على أن 
الفيروس يمكن أن ينتشر بين الناس 
م��ن خ��الل مي��اه حمامات الس��باحة 
أو أح��واض االس��تحمام الس��اخنة أو 
المنتجع��ات الصحية أو مناطق اللعب 

المائية.
إال أن الطبي��ب أمي��ش أدالجا، الباحث 
البارز في مرك��ز جامعة جونز هوبكنز 
لألم��ن الصح��ي، أوض��ح أن الخطر ال 

يكمن في الماء نفسه، بل في محيط 
أحواط السباحة.

وقال: »ال أعتقد أن حمامات السباحة 
أو البحي��رات أو البرك أو البحر تش��كل 
س��ببا لإلصاب��ة المباش��رة بالعدوى، 
لكنه أضاف منبها »تذكروا أنه فيروس 
تنفس��ي أي أن��ه ينتش��ر م��ن خ��الل 
السعال والعطس وأسطح اللمس؛ لذا 
فمن الواض��ح أنه إذا كنتم في حوض 
س��باحة يضم مرضى بال أعراض مثال 
ولمس��وا األس��طح في محيط المسبح 
كالكراسي أو الطاوالت، يمكن عندها 
انتقال الع��دوى لكن الماء نفس��ه ال 

يشكل خطرا«.
ولك��ن م��اذا ع��ن القط��رات، بما أن 
الفي��روس ينتش��ر عب��ر رذاذ اللعاب 
فهل علينا القلق بشأن تلك القطرات 

المتواجدة في الماء؟
لإلجاب��ة عل��ى ه��ذا الس��ؤال، أوضح 
الطبي��ب ف��ي كلي��ة الط��ب بجامعة 
هارفارد أبرار كاران أنه ال توجد بيانات 
أو معطيات تش��ير إل��ى أن الفيروس 
يمكن أن ينتقل من خالل الجس��يمات 
الفيروسية المنتشرة عبر جسم مائي.

كما نبه إل��ى أن القل��ق األكبر يكمن 
في االتصال باألشخاص اآلخرين أثناء 

السباحة.

»ناسا« تمّهد إلقامة 
وعمل اإلنسان على 

سطح القمر.. بـ»وثيقة«
مه��دت إدارة الطيران والفض��اء األمريكية 
»ناس��ا« المج��ال، الجمعة، لنق��اش عالمي 
بشأن المبادئ األساسية التي ستحكم سبل 
إقام��ة وعم��ل اإلنس��ان على س��طح القمر، 
وذل��ك بنش��ر القواعد األساس��ية لمعاهدة 
دولي��ة الستكش��اف الكوك��ب تح��ت اس��م 

اتفاقات أرتميس.
وتس��عى أرتميس إلى تأسيس مناطق أمان 
س��تحيط بالقواعد المس��تقبلية على سطح 
القم��ر لمنع م��ا تس��ميه ناس��ا »بالتدخل 
الض��ار« من الدول المنافس��ة أو الش��ركات 

التي تعمل في مناطق قريبة.
وتس��مح االتفاقية أيضًا للشركات بامتالك 
الموارد التي تقوم بالتنقيب عنها على القمر 
وهو عنصر أساسي يس��مح للمتعاقدين مع 
اإلدارة بتحوي��ل جليد الماء عل��ى القمر إلى 
وق��ود للصواريخ أو اس��تخراج المعادن لبناء 

المهابط.

 مادة مضادة 
 لـ»كورونا«.. تحمي 

األسطح 3 شهور
بينما يس��تمر البحث عن لقاح لفيروس كورونا 
ال��ذي أثر س��لبا عل��ى االقتص��ادات العالمية، 
تتواصل أبحاث أخرى بحثا عن وسيلة لتعطيله 
أو مكافحته، خارج جسم اإلنسان، بحيث تنضم 

إلى جهود وقف تفشي الوباء.
وتوصلت دراس��ة تمهيدية إل��ى مادة يمكنها 
حماية األسطح من كورونا والجراثيم، لمدة قد 
تصل إلى 90 يوما، وذلك عن طريق رشها على 
األس��طح، مثل القطارات والحافالت، وتشكيل 

طبقة مضادة للفيروس.
ووفقا للدراسة، التي أعدها باحثون في جامعة 
أريزون��ا األمريكي��ة، ف��إن كمية الفيروس��ات 
المتواجدة على األس��طح، التي رش��ت بمضاد 
الجراثيم هذا، تراجعت بنس��بة 90 % خالل 10 
دقائق وبنسبة تصل إلى 99.9% بعد ساعتين. 
وقال عالم البيولوجي��ا المجهرية في الجامعة 
والمع��د الرئيس��ي للدراس��ة، تش��ارلز جيربا، 
لوكالة فرانس برس إن هذه التكنولوجيا»هي 

التطور الكبير المقبل في احتواء الوباء«.

 طبيب فرنسي:
»كورونا« سينتهي وال موجة ثانية

فجر طبيب فرنس��ا المثي��ر للجدل ديديي��ه راوول، 
مفاج��أة جديدة بإعالنه أن فيروس كورونا )كوفيد 
19( على وش��ك االنتهاء، مس��تبعدًا ظهور موجات 
ثانية للوباء الذي أطاح بأكثر من 300 ألف إنس��ان 
ح��ول العالم، على الرغم من تأكيد منظمة الصحة 

العالمية األربعاء، أن الفيروس قد ال يختفي أبدًا.
وفي فيديو نش��ره قبل أيام على حس��ابه الرسمي 
عل��ى تويت��ر، أك��د الطبيب ال��ذي ي��رأس مصلحة 
األمراض المعدية في مستشفى مارسيليا بفرنسا، 
مجددًا أن الفيروس يتراجع بشكل ملحوظ عالميًا، 
متوقعًا أال تس��جل إصابات جديدة بش��كل كبير، ال 

بل انتهاء هذه األزمة التي خضت العالم برمته.
وش��دد على أن كاف��ة المعطي��ات العلمية تؤكد 
أن الفي��روس في طريقه إلى االنته��اء، مضيفًا أن 
بعض الحاالت ستظهر بطبيعة الحال هنا وهناك، 
لكننا لن نشهد بعد اليوم موجات تفش كالسابق، 
معتبرًا أن دينامية الجائحة تراجعت بش��كل كبير، 

في حين قد يس��تمر تسجيل عدد من الوفيات جراء 
فيروس كورون��ا )كوفيد 19( نتيجة بعض الحاالت 

المتأزمة.
أما بالنسبة لمدينة مرسيليا الفرنسية، فأكد أيضًا 
أن الفي��روس ب��دأ ينتهي فيها، مع تس��جيل حالة 
يتيم��ة يوم االثني��ن الماضي على س��بيل المثال، 
عل��ى الرغ��م من خض��وع أكثر من 1200 ش��خص 

لالختبار، بحسب قوله.

هطول أمطار غزيرة على منطقة عسير »واس«



إجــــراء دراســـة عـــن الرياضـــة فـــي زمــن “كورونـــا”
يقوم األستاذ بكلية العلوم الصحية والرياضية بجامعة البحرين فيصل المال بإجراء دراسة علمية؛ بهدف الكشف عن مستوى 
ممارسة أفراد المجتمع البحريني لألنشطة البدنية أثناء فترة البقاء في المنزل جراء جائحة كورونا )كوفيد19-(، والتعرف على 
أهمية ممارســة األنشــطة البدنية، وتبيان عالقتها بمتغيرات الدراســة، انطالقا من الدور المحوري الذي تلعبه األنشــطة البدنية 
في تحسين جودة الحياة والصحة العامة، وتأكيدا على أن ممارسة األنشطة البدنية بصورة منتظمة، وأهمها أنشطة التحمل 
الــدوري التنفســي، لهــا بالــغ األثــر في الوقاية مــن مضاعفات اإلصابــة بفيروس كورونا المســبب لمرض كوفيد19-، حيث تشــير 
أحدث الدراســات العلمية إلى أن الجســم ينتج أثناء ممارســة األنشــطة البدنية مجموعة من مضادات األكســدة “ديســميوتاز” 

)Dismutase(، والتي بإمكانها الحماية من اإلصابة بمرض موفيد19-، واألمراض التنفسية الحادة.

عـــن  لإلجابـــة  الدراســـة  وســـعت 
عـــدد مـــن التســـاؤالت مـــن بينها: 
ما األنشـــطة البدنيـــة التي تفضل 
ممارســـتها أثناء فتـــرة البقاء في 
المنـــزل جـــراء جائحـــة كورونـــا؟ 
كـــم عـــدد المـــرات التـــي تمـــارس 
فيهـــا األنشـــطة البدنيـــة بانتظام 
أســـبوعيا أثنـــاء بقائـــك بالمنـــزل 
في ظل جائحـــة كورونا؟ كم من 

الوقـــت الـــذي تقضيـــه يوميا في 
ممارســـة األنشـــطة البدنية أثناء 
بقائـــك بالمنـــزل في ظـــل جائحة 
كورونـــا؟ مـــا الفترة التـــي تفضل 
فيهـــا ممارســـة األنشـــطة البدنية 
أثنـــاء بقائـــك بالمنـــزل فـــي ظـــل 
جائحـــة كورونا؟ مـــع من تمارس 
فتـــرة  أثنـــاء  البدنيـــة  األنشـــطة 
البقـــاء في المنزل جـــراء جائحة 

كورونـــا؟ هل لديك جهاز رياضي 
منزلي لممارسة األنشطة البدنية 
أثنـــاء فتـــرة البقـــاء فـــي المنـــزل 
جراء جائحة كورونا؟ ما األعمال 
تؤديهـــا  التـــي  المنزليـــة  البدنيـــة 
فتـــرة  أثنـــاء  أســـبوعيا  بانتظـــام 
البقـــاء في المنزل جـــراء جائحة 
كورونـــا؟ مـــا أســـباب ممارســـتك 
فتـــرة  أثنـــاء  البدنيـــة  لألنشـــطة 

البقـــاء في المنزل جـــراء جائحة 
كورونا؟ وغيرها من التساؤالت.

الدراســـة  أهـــداف  ولتحقيـــق 
الوصفـــي  المنهـــج  اســـتخدم 
بأســـلوبه المســـحي كمنهج علمي 

واالســـتبانة  الدراســـة،  إلجـــراء 
اإللكترونية كأداة لجمع البيانات، 
حيـــث تضمنـــت ثالثـــة محـــاور: 
مســـتوى  العامـــة،  المعلومـــات 
وأهميـــة  البدنيـــة،  األنشـــطة 
البدنيـــة،  األنشـــطة  ممارســـة 
حيـــث تـــم توزيع االســـتبانة على 
عينـــة كبيرة مـــن أفـــراد المجتمع 

المواطنيـــن  مـــن  البحرينـــي 
بيانـــات  ولتحليـــل  والمقيميـــن. 
الدراســـة واإلجابة عن تساؤالتها 
المتوســـطات  اســـتخدام  تـــم 
واالنحرافـــات  الحســـابية، 
المعياريـــة، التوزيعات التكرارية، 
والنسب المئوية، واختبار التباين 

.)One Way ANOVA( األحادي
هـــذه  تخـــرج  أن  المتوقـــع  ومـــن 
الدراســـة بعـــدد مـــن التوصيـــات؛ 
ممارســـة  أهميـــة  علـــى  للتأكيـــد 
بانتظـــام،  البدنيـــة  األنشـــطة 
الصحـــة  بتحســـين  وعالقتهـــا 
العامـــة، والوقاية مـــن مضاعفات 
CO� (اإلصابـــة بفيـــروس كورونا 

.)VID�19

فيصل المال

مجموعة 
كبيرة تشارك 
باالستبانة... 

والتوصيات قريًبا
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ناصــر بن حمد أشــاد باالهتمــام األبوي الكبيــر لجاللة الملك

أمر ملكي لصرف كسوة العيد لألرامل واأليتام

أصدر عاهل البالد صاحب الجاللة 
الملـــك حمد بن عيســـى آل خليفة 
أمر جاللته السامي بصرف كسوة 
عيد الفطر المبارك لجميع األرامل 
واأليتام المسجلين لدى المؤسسة 
الملكية لألعمال اإلنسانية، وكلف 
جاللته المؤسسة الملكية لألعمال 
اإلنســـانية برئاســـة ممثـــل جاللـــة 
الملك لألعمال اإلنسانية وشؤون 
الشـــباب مستشـــار األمن الوطني 
رئيـــس مجلـــس أمناء المؤسســـة 
الملكية لألعمال اإلنســـانية ســـمو 
الشـــيخ ناصر بن حمـــد آل خليفة 
بـــأن تتولـــى مهمة اإلشـــراف على 
المكرمـــة  هـــذه  ومتابعـــة  صـــرف 

لجميع المستفيدين.
وبهذه المناسبة، رفع سمو الشيخ 
ناصر بـــن حمـــد آل خليفة خالص 
التهانـــي والتبريـــكات إلـــى مقـــام 
جاللـــة الملك بمناســـبة عيد الفطر 
المبـــارك، داعيـــا المولـــى عز وجل 

أن يحفـــظ جاللتـــه وينعـــم عليـــه 
يحفـــظ  وأن  والعافيـــة  بالصحـــة 

البحرين وأهلها من كل سوء.
األبـــوي  االهتمـــام  ســـموه  وثمـــن 

الكبيـــر الـــذي يوليه جاللته ألســـر 
علـــى  جاللتـــه  وحـــرص  الملكيـــة 
مشاركتهم هذه المناسبة كل عام، 
وتوجيهـــات جاللتـــه بالعمل على 

توفير كافـــة الخدمات والرعايات 
لألســـر بمـــا يضمـــن للجميـــع حياة 

كريمة ومستقرة.
ومـــن جانبه، تقـــدم األميـــن العام 
لألعمـــال  الملكيـــة  للمؤسســـة 
الســـيد  مصطفـــى  اإلنســـانية 
بخالص التهانـــي والتبريكات إلى 
جاللـــة الملك، وإلى ســـمو الشـــيخ 
ناصر بن حمد آل خليفة بمناســـبة 
عيد الفطـــر المبارك، وبين الســـيد 
أن جاللـــة الملك يوجـــه دائما إلى 
وبشـــكل  بالمواطنيـــن  االهتمـــام 
واألرامـــل  األيتـــام  بأســـر  خـــاص 
الرعايـــة  أشـــكال  كافـــة  وتوفيـــر 
لألرامـــل واأليتـــام، مؤكدا أن هذه 
المكرمة الســـنوية تأتـــي من قلب 
أبـــوي يحـــرص علـــى مشـــاركتهم 
فرحـــة األعيـــاد، ممـــا يضيـــف في 
نفوسهم األثر الطيب، وأن جاللته 
يهتم دائمـــا بتقديم كافة أشـــكال 
الرعايـــة للمواطنين فـــي مختلف 

الظروف.

المنامة - بنا

ديمومة النماء

اإلنســان هــو رمــز النمــاء، هــو نموذجــه الحي، ودليلــه المبنــي للمعلــوم، لذلك كان 
رئيس الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير خليفة بن ســلمان حفظه هللا ورعاه 
فــي جلســة مجلــس الــوزراء اإلثنيــن الماضــي فــي مقدمــة الموجهيــن بالتعاطــي 
األدق مــع مســتوى معيشــة المواطــن، مــع الســلع والمــواد الغذائيــة، والمنتجــات 
اإلستراتيجية واألجهزة الدقيقة، سموه لم يتأخر على المواطن بأن يكون داعًما 
لتطلعاتــه، ولــم يتردد لحظة في ســبيل أن يكون للنماء المســتدام تلك الديمومة 
التــي تحــرك الســاكن مــن ميــاه، والثابــت مــن قواعد، والناضــج من ثمــرات، وجه 
بإجاللــه المعهــود، وحرصه المشــهود مختلف الوزارات وأجهــزة الدولة بأن تكون 
خطــط التنميــة المســتقبلية متوافقــة مــع تداعيــات الجائحــة، وأن يكــون النمــاء 
المتألــق هــو الفصل بين من يعملــون ومن ال يعملون، من يعلمون ومن ال يعلمون، 
من يدركون بأن التاريخ ســوف يســطر أحرًفا من نور لكل من ُيعد نفســه للتعامل 
بإجــادة مــع عصــر كورونا، ومــن ال يدركون بــأن الخطر المحــدق ال يصيب موقًعا 

ويترك آخر، وال ُيلحق األذى بشخص من دون أن يتأثر شخص آخر.
كلنــا فــي ســفينة المرحلــة متشــبثون بالحيــاة، بالنماء، بالبــذل والعطــاء، وخليفة 
بــن ســلمان يصــل دائًمــا فــي بواكــر المواعيــد، يتقــدم الصفــوف، يذود عــن األهل 
واألصحــاب وكل مفــردات الوطــن، ويوجــه بالتــي هي أقــوم، ويتابــع التنفيذ من 
خالل أجهزة شــديدة اإلجادة عند حســن التصرف، ويشــدد أطال هللا عمره على 
أهميــة منــح المواطــن أولويــة قصــوى فــي معــاول التنميــة، دور طبيعــي طليعي 
يجسد الحقوق والواجبات، وأدوار أخرى مصيرية يتجلى بها من يستطيع القيام 

بمسئولياته على أكمل وجه وبأعماله، وهي كامل النضج واالحتساب.
ســمو رئيس الوزراء يتحدث دائًما عن التعليم، عن الجامعات؛ باعتبارها منارات 
إشــعاع، ومراكــز تنويــر، ونحــن كأســاتذة جامعات نقــف من ورائه نشــد من األزر، 
ونرتب مع سموه الصفوف، ونطلق مع أبجديات اللحظة، شعارات قابلة للتطبيق، 

ونظريات جاهزة للتحول بسرعة إلى قضايا ومشكالت اإلنسان المعاصر.
كورونــا لــم يتــرك شــيًئا لنــا كي نتقاعس مــن بعده أو نتكاســل ونحــن على مرمى 

الخطر، أو نتغافل وجميعنا في محيط القصف العنيف.
أرقامنــا من كورونا مازالت فــي المتناول، فحوصاتنا للمواطنين والمقيمين تأتي 
فــي طليعــة الــدول المتقدمة، إجــراءات االحتراز رغــم أنها مازالــت على المحك، 

فإنها تتقدم بخطى متسارعة نحو تباعد اجتماعي أكثر قوة وشراسة.
من هنا كان رئيس الوزراء ومازال ممسًكا بخيوط الملف االحترازي، محقًقا أبلغ 
درجــات التكاتــف والتعــاون مع اللجنة التنســيقية برئاســة ســمو ولــي العهد، ومع 
الحبــر الموجــه ألدبيــات التعاطي مع الوباء من خــالل عاهل البالد المفدى حفظه 
هللا ورعــاه، المنظومــة كلها على قلب رجل واحد، واألمل الكبير لم يعد محصوًرا 
فــي شــعار “كــن حــذًرا” أو “Be Aware” أو اجلــس فــي البيــت، لكنــه تخطــاه إلــى 
كيفية اإلنتاج عن ُبعد، التعليم والتعلم “أون الين” أو إلكترونًيا مع حفظ األلقاب، 
إلــى ضرورة التحرك األكاديمي الســريع؛ من أجــل أن يكون البحث العلمي مواكًبا 
لشجاعة الطواقم الطبية واألمنية التي تقدمت الصفوف، وأرست قواعد األمان 

واالطمئنان، وُتوجت بأعلى األوسمة اإلنسانية لقاء خدماتها اإلنسانية.

بقلم:  الدكتور عبداهلل الحواج

سمو الشيخ ناصر بن حمد جاللة الملك

مباحثات لخصخصة بعض خدمات “المختبرات الزراعية”
توفيـــر خدمـــات تخصصيـــة وفـــق المقاييـــس المحليـــة والعالميـــة

والثـــروة  الزراعـــة  وكيـــل  بحـــث 
مـــع  أبوالفتـــح  نبيـــل  البحريـــة 
وكيـــل الثـــروة الحيوانيـــة خالـــد 
أحمد حســـن، مشروع خصخصة 
بعض الخدمـــات التي من المزمع 
الوطنـــي  المركـــز  ُيقدمهـــا  أن 
للمختبرات الزراعية بهورة عالي.
جـــاء ذلك فـــي اجتمـــاع ُعقد عن 
ُبعـــد، بمشـــاركة الوكيل المســـاعد 
لشؤون الزراعة عبدالعزيز محمد 
عبدالكريـــم، وعدد من مســـؤولي 
إلـــى  الحيوانيـــة،  الثـــروة  وكالـــة 
مجلـــس  عـــن  ممثليـــن  جانـــب 

التنمية االقتصادية.
وبحث االجتماع طبيعة الشراكة 
مع القطـــاع الخـــاص، إضافة إلى 
عمـــل دراســـة مســـتقلة للتعـــرف 

على مدى خطوة الخصخصة.
وشـــدد وكيـــال الزراعـــة والثـــروة 
ضـــرورة  علـــى  الحيوانيـــة 
بعـــض  تكـــون  أن  إمـــكان  بحـــث 
يقدمهـــا  التـــي  التخصصـــات 
المركز كمختبـــرات مرجعية على 

المستوى المحلي واإلقليمي.
وتمخـــض االجتماع عن تشـــكيل 
فريـــق عمـــل يضـــم ممثليـــن عـــن 
وكالـــة الزراعة والثـــروة البحرية 
الحيوانيـــة  الثـــروة  ووكالـــة 
التنميـــة  مجلـــس  مـــع  للتنســـيق 
مشـــروع  بشـــأن  االقتصاديـــة 

الخصخصة.
وقـــد اتفقا كل مـــن وكيل الزراعة 
رفـــع  علـــى  الحيوانيـــة  والثـــروة 
مســـتوى اإلداء الفنـــي والكفـــاءة 
علـــى  يعتـــزم  التـــي  للمختبـــرات 
المجمـــع  مبنـــى  إلـــى  انتقالهـــا 

الرئيـــس بمنطقة هـــورة عالي بما 
يخـــدم القطـــاع الزراعـــي وقطاع 
الثـــروة الحيوانيـــة وفـــق جدول 
زمنـــي تـــم االتفاق عليـــه من قبل 

الفريق المشترك.
مختبـــرات  المشـــروع  ويتضمـــن 
تتمثـــل  نوعيـــة  تخصصيـــة 
النبـــات  وقايـــة  مختبـــرات  فـــي 
)الحشـــرات وأمـــراض النباتـــات(، 
والزراعـــة  التربـــة،  ومختبـــرات 
النســـيجية، والمبيـــدات، ومختبر 
ومختبـــرات  الغذائيـــة،  الســـالمة 

الجزيئيـــة،  والتقنيـــات  الميـــاه، 
والطفيليـــات، ومختبـــر األحيـــاء 

الدقيقة.
وتعنـــى المختبرات بتوفير جميع 
الفحوصـــات والتحاليـــل الالزمة؛ 
للتأكد من سالمة األغذية، وإكثار 
وتعريـــف  نســـيجيا،  النباتـــات 
والحيوانيـــة  النباتيـــة  اآلفـــات 
ورصدهـــا، إضافة إلـــى التأكد من 
والمبيـــدات  األمصـــال  مطابقـــة 
المنتجات  للمواصفات، وفحـــص 
الزراعيـــة واللحـــوم والتأكـــد من 

المقاييـــس  حســـب  ســـالمتها 
لصحـــة  والعالميـــة  المحليـــة 

المنتجات.
وقد اختتم االجتماع بعد الوصول 
إلى توافق بيـــن المجتمعين على 
العديـــد من النقـــاط ذات األهمية 
في الشأنين الزراعي والحيواني 
وفتح آفاق التعاون في استثمار 
المختبـــرات بشـــراكة مـــع القطاع 
الخـــاص المحلـــي والعالمي وفق 
إســـتراتيجية مســـتدامة تبحـــث 

في اجتماعات قادمة.

جانب من اجتماع الزراعة والثروة الحيوانية مع مجلس التنمية االقتصادية

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات

 بعث عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة  «
برقية تهنئة إلى ملـك مملكة النرويـــج  صاحب الجاللـة الملـك هارلـد 

الخامـس، وذلك بمناسبة اليوم الوطني لبالده.

جاللة العاهل يهنئ ملك النرويج

محرر الشؤون المحلية
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المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني

قـــال وزيـــر األشـــغال وشـــؤون البلديـــات 
والتخطيـــط العمرانـــي عصـــام خلـــف أن 
الوزارة أعدت منظومة متكاملة لالهتمام 
بالمسطحات الخضراء والمحافظة عليها 
من خالل اإلدارة العامة للخدمات البلدية 
المشتركة وكذلك من خالل عمل البلديات 
وأمانـــة العاصمة تمثلت في زيادة نســـبة 
التشـــجير والصيانة الدورية ألنظمة الري 
والعمـــل على المتابعة المســـتمرة للمواقع 
التـــي تشـــهد بين الحيـــن واآلخـــر جفاف 
المزروعات ومعالجتها على الفور، إضافة 
إلى تهذيب وتقليم األشجار والنخيل في 

الشوارع العامة بشكل دوري ومستمر.
وكشـــف الوزيـــر خلـــف أن الـــوزارة تقـــوم 
ســـنويا بصيانة 181 حديقـــة ومتنزه عام 
موزعـــة علـــى مختلف محافظـــات مملكة 
البحريـــن، بواقـــع 43 حديقـــة ومتنزه في 
العاصمـــة، و60 حديقـــة فـــي الجنوبيـــة، 

و40 حديقـــة في الشـــمالية، و38 حديقة 
ومتنزه في المحرق.

تعزيـــز  جهـــود  الـــوزارة  مواصلـــة  وأكـــد 
التنميـــة الحضريـــة المســـتدامة لالرتقـــاء 
بالبيئـــة وزيادة الرقعة الخضراء، مشـــيرا 
إلى اســـتمرار الوزارة فـــي تنفيذ برامجها 
الزراعـــة  بأعمـــال  المتعلقـــة  التطويريـــة 

تعزيـــز  إلـــى  تهـــدف  والتـــي  والتجميـــل، 
جودة وكفاءة مستوى خدماتها المقدمة 

للمواطنين والمقيمين.
وقـــال خلـــف فـــي تصريحـــه “إن الـــوزارة 
نســـبة  بزيـــادة  كبيـــرا  اهتمامـــا  تولـــي 
البحريـــن  مملكـــة  وتخضيـــر  التشـــجير 
وطـــرح عـــدد مـــن المشـــاريع الـــذي توفـــر 
بيئة خضراء والعناية بتشـــجير الشوارع 
العامـــة والداخليـــة؛ للحفاظ علـــى المنظر 
الجمالي والبيئي كجزء من أولوياتها في 

تحقيق التنمية المستدامة”.
وأكـــد خلـــف اســـتمرار جهود الـــوزارة في 
الحفاظ علـــى المزروعات والقيام بأعمال 
الصيانـــة وذلك وفق خطة ســـنوية تعني 
بمختلـــف المناطق، مؤكدا ســـعي الوزارة 
وزيـــادة  الخضـــراء  الرقعـــة  لتوســـيع 
المناظر الجمالية فـــي األحياء والمناطق 

والشوارع العامة.

إعداد منظومــة متكاملة لالهتمام بالمســطحات الخضراء
خلف: 181 متنزها وحديقة تخضع للصيانة سنويا

واصل فريـــق أبوصيبع التطوعي عمليات 
التعقيـــم لقرية أبوصيبـــع، وذلك في إطار 
الحملـــة األهليـــة التي أطلقتها مؤسســـات 

المنطقة.
وتشرف جمعية أبوصيبع الخيرية ومركز 
شـــباب أبوصيبـــع علـــى الفريـــق التطوعي 
الـــذي بدأ نشـــاطه خـــالل الشـــهر الماضي 
بحمالت التوعية واإلرشـــاد المتزامنة مع 
انتشـــار فيـــروس كورونا العالمـــي، عالوة 

على توزيع الكمامات، والتعقيم.
مـــدى  علـــى  التعقيـــم  واســـتمرت عمليـــة 
المبانـــي  جـــدران  شـــملت  إذ  يوميـــن، 
والبيوت والســـيارات، إضافة إلى المحال 
التجارية المختلفة، واألســـطح واألرصفة 
والشـــوارع وغيرها. وقـــال رئيس جمعية 
أبوصيبـــع الخيرية علي ميرزا إن أكثر من 
20 فـــرًدا ســـاهموا فـــي الفريـــق التطوعي 
بالحملة الصحية المختلفة، والتي شملت 
والتعقيـــم،  الكمامـــات  وتوزيـــع  التوعيـــة 

مبيًنـــا أن هـــذه الخطـــوات جـــاءت توافًقا 
ودعًمـــا لإلجـــراءات االحترازية والوقائية 
التـــي اتخذتهـــا مملكة البحريـــن للحد من 
ميـــرزا  وأشـــار  العالمـــي.  الوبـــاء  انتشـــار 
ألبوصيبـــع  التطوعـــي  الفريـــق  أن  إلـــى 
ســـاهم كثيـــًرا فـــي تعزيز دور المســـؤولية 
المجتمعية الذي تنتهجه الجمعية، مشيًدا 
أيًضا بالتعاون في الحملة مع مركز شباب 
أبوصيبـــع برئاســـة رئيـــس المركـــز صادق 
ســـلمان. ونوه إلى أن المشـــاركة الواســـعة 
التـــي وجدناهـــا مـــن شـــباب القريـــة فـــي 

الحملـــة تعكس الوعي الكبيـــر على تنفيذ 
األمـــور الوقائيـــة؛ حفاًظـــا علـــى الصحـــة 
العامة، والحس الوطني الرفيع في خدمة 
المجتمـــع، معرًبا عن شـــكره وتقديره لكل 

من ساهم في هذه الجهود.
أبوصيبـــع  إن فريـــق  ميـــرزا  علـــي  وقـــال 
التطوعي يضم كوادر كفوءة في مختلف 
المجـــاالت، إذ توزعت المهام بين األعمال 
اإلرشـــادية والتوعوية وتوزيع الكمامات، 
إضافـــة إلى عمليـــات التعقيـــم، والتغطية 

اإلعالمية.

“شباب أبوصيبع” يواصلون تعقيم قريتهم

ال تجمعات للعمالة في نقاط التوزيع
محافـــظ العاصمـــة: توزيـــع الوجبـــات يتـــم وفـــق أعلـــى درجـــات تطبيـــق االجـــراءات

العاصمـــة  أكـــد محافـــظ محافظـــة 
الشـــيخ هشـــام بـــن عبدالرحمـــن آل 
خليفـــة أن توزيـــع وجبـــات غذائية 
علـــى أفراد العمالة الوافدة المتأثرة 
بتداعيـــات فيـــروس كورونـــا، يمثل 
بعًدا إنســـانًيا مهمـــا في ظل الجهود 
الوطنية المبذولة للحد من انتشـــار 
الفيـــروس، مشـــددا علـــى أن عملية 
التوزيـــع تتـــم وفـــق أعلـــى درجات 
االحترازيـــة  االجـــراءات  تطبيـــق 
والتدابيـــر الوقائيـــة وفـــي مقدمتها 
االلتـــزام بارتـــداء كمامـــات الوجـــه 
بيـــن  كافيـــة  مســـافة  ووجـــود 
األفـــراد بمـــا يحقق معاييـــر التباعد 

االجتماعي المعمول بها.
بشـــدة  العاصمـــة  محافـــظ  ونفـــى 
وجود أي عالقة بيـــن عملية توزيع 
الوجبات التي يتم خاللها استخدام 
وحـــدات متنقلـــة والعديد من نقاط 
التوزيـــع في مواقـــع مختلفة، وبين 
ارتفـــاع نســـبة الحـــاالت القائمة من 

الوافدين.
أي  هنـــاك  ليســـت  أنـــه  وأوضـــح 
توزيـــع  عمليـــة  فـــي  تجمعـــات 

الوجبـــات، إذ إن الكثافـــة العدديـــة 
قائمـــة بالفعـــل فـــي مناطـــق ســـكن 
العمالة الوافـــدة والتي تعمل وزارة 
الداخليـــة علـــى تخفيفهـــا بالتعاون 

مع الجهات المختصة.
وقـــال محافـــظ العاصمـــة إن آليـــة 

دراســـتها  تتـــم  والتـــي  التوزيـــع 
ومراجعتها بشـــكل دوري، ســـاهمت 
االزدحامـــات  مـــن  الحـــد  فـــي 
العشـــوائية والتـــي تتم فـــي الطرق 
والممـــرات بمناطـــق ســـكن العمالـــة 
إجـــراءات  أي  وبـــدون  الوافـــدة، 

احترازية.
وختم محافـــظ العاصمة باإلشـــارة 
الـــى أن تعزيز االلتـــزام باالجراءات 
االحترازيـــة لمكافحة كورونا منهج 
ثابت في الجهود المبذولة للحد من 

انتشار الفيروس.

المنامة - وزارة الداخلية

الشرف: مرضى يعتمدون على “المراخ” ثم يأتون للعالج بعد أن تسوء حالتهم
يبلـــغ المواطن “عبـــدهللا” الخمســـين من 
العمـــر، وأدت إصابتـــه بمتالزمـــة العضلة 
الكمثرية أو ما يعرف بســـم “عرق النســـا 
الـــكاذب” إلـــى تغييـــر حياته كلًيـــا، حيث 
ال يتمكـــن مـــن التحـــرك بصـــورة طبيعية 
وكأنه مصاب بالشـــلل، وقد أدى ذلك إلى 
تقاعده مـــن العمل من ناحيـــة، ومعاناته 
الدائمة مع اآلالم، والســـبب في ذلك كما 
يقر “عبدهللا”، يعود إلى أنه أهمل العالج 

مبكًرا حتى ساءت حالته.

متالزمة العضلة الكمثرية

مـــن  غيـــره  “عبـــدهللا”  المواطـــن  ومثـــل 
المرضى الذين ســـاءت حالتهم الصحية 
أو  “الديســـك”  عـــالج  إهمـــال  بســـبب 
“متالزمـــة العضلـــة الكمثريـــة”، وتأثـــرت 

حياتهم الزوجية واالجتماعية والمهنية، 
وربما يعرف الكثيرون مشكلة “الديسك”.
وجراحـــة  أمـــراض  استشـــاري  يقـــول 
التخصصـــي  الشـــرف  بمركـــز  العظـــام 
للعظـــام والعمود الفقري يوســـف شـــرف 
الشـــرف إن متالزمـــة هي إصابـــة عضلة 
الكمثـــرى الموجـــودة فـــي عمـــق منطقـــة 
األرداف، وتتســـبب هـــذه اإلصابـــة فـــي 
تهيـــج وانضغـــاط العصب الوركـــي الذي 
يمر خلف العضلـــة الكمثرية، وفي بعض 

األحيان يمر من خاللها.

أكثر أسباب اإلصابة

وتتعـــدد أســـباب هـــذه اإلصابـــة، فمنهـــا 
التعرض لالصطدام المباشـــر في العضلة 
الكمثرية نتيجة حادث مروري أو سقوط 
مـــن ارتفـــاع أو إصابـــة أثنـــاء ممارســـة 

تمرينات رياضية، أو بســـبب رفع وحمل 
أوزان ثقيلـــة بطريقة خاطئة، أو بســـبب 
اختالف طول الساقين، والتفاف مفصل 
الجلـــوس  أو  مفاجئـــة،  بصـــورة  الفخـــذ 
لفترات طويلة بصـــورة عامه والجلوس 
على أســـطح غير مستوية مثل الجلوس 
أثنـــاء وجود محفظـــة النقود في الجيب 
الخلفـــي خصوصـــا، ومن األســـباب أيًضا 
وجود جراحة سابقة في الفخذ أو جرح 
غائـــر اخترق العضلـــة أو تشـــوه والتواء 

في العمـــود الفقـــري “الجنـــف” أو نتيجة 
غيـــر  لموقـــع  تطـــوري  أو  ســـبب خلقـــي 
طبيعـــي للعضلـــة الكمثريـــة أو العصـــب 
الوركـــي، ومنهـــا اإلفـــراط فـــي ممارســـة 
التمرينـــات الرياضية مثل تســـلق الدرج، 
وفـــي حـــاالت عديـــدة ال يمكـــن التوصل 

لسبب اإلصابة.

العالج الجراحي نادًرا

وبالنســـبة للعـــالج، يشـــير الشـــرف إلـــى 
أنـــه يشـــمل العـــالج التحفظـــي بالعـــالج 
الطبيعـــي والتماريـــن لتخفيـــف األلـــم أو 
شـــد العضلـــة، وهناك عـــالج باســـتخدام 
إبـــرة كورتيـــزون فـــي العضلـــة مباشـــرة، 
ويكـــون العالج الجراحي نـــادًرا في مثل 
هـــذه الحالـــة، ورًدا علـــى ســـؤال يتعلـــق 
بمـــدى إهمال الناس لهذه اإلصابة يقول: 
“المشـــكلة ليســـت فـــي التشـــخيص، لكن 
فـــي الكثير من األحيـــان ال يتقبل معظم 
المرضـــى العـــالج وبعضهـــم “يبغي عالج 

على كيفه ومن مخه”.
مراخون ومشعوذون والحالة تسوء!

ويشـــرح بالقول: “مثاًل.. تقـــول للمريض 

يضغـــك  الـــذي  بالديســـك  مصـــاب  إنـــك 
علـــى العصب فلماذا لـــم تتعالج؟ فيقول 
إنـــه ذهب إلـــى العديد مـــن األطباء وكل 
منهـــم نصحـــه بإجـــراء عمليـــة جراحية، 
لكنـــه رفـــض! وهنـــاك مـــن “يهـــرب” مـــن 
العـــالج الصحيح ويتجـــه إلى “المراخين 
فـــي  ليســـت  فالمشـــكلة  والمشـــعوذين”، 
العـــالج، فهو متوفر، ولكن المشـــكلة في 
أن هـــذه الشـــريحة مـــن المرضـــى ال تثق 
فـــي العـــالج وال فـــي األطبـــاء إلـــى حين 

تسوء حالتهم”.
وينصح الشـــرف المرضى الذين يعانون 
إصابات الديسك أو عرق النسا أو غيرها 
مـــن مشـــكالت الظهـــر والعمـــود الفقـــري 
أال يتأخـــروا فـــي العـــالج، فكلمـــا تأخـــر 
تشخيص وعالج الحالة تعرض المريض 

لمشكالت صحية أكبر.

يوسف الشرف

عصام خلف

استشاري جراحة 
العظام يحذر من 

إهمال عالج “الديسك” 
و”عرق النسا”

سعيد محمد

أحمد مهدي

يوم للتاريخ في التآخي البشري
Û  ،14 مايو 2020م.. يوم لن ينساه تاريخ البشرية، حينما دعا وتضرع المسلم

المســيحي، البوذي، اليهودي، الهندوســي، الســيخ وغيرهم مــن المؤمنين من 
كافــة الطوائــف الدينيــة في وقت واحــد لغاية واحدة: أن يزيــل خالق الكون 
عن بني البشر وباء كورونا المستجد، وأن تكون عاقبته خيرا على اإلنسانية.

Û  كانــوا متباعديــن اجتماعيــا، حالهــم كحــال أكفهــم التــي رفعوهــا تضّرعــًا إلى
كانــوا متحديــن روحيــا  العافيــة، ولكنهــم  بالرحمــة وغيــث  ليعّجــل  البــاري 
بصالتهــم العالمية ودعائهم المشــترك لمــن جّلت قدرته، بأن يكون العاضد لنا 
ومنقذنا األوحد من هذه النائبة التي ألّمت بجنس البشر، وعاثت في األرض 

السقم والقلق.
Û  مهمــا تعــددت لغاتهــا وطقوســها ومعتقداتهــا، لطالمــا كانت الصالة وســتبقى

مدعاة خير ومحبة بين الشــعوب، توحد األديان والمذاهب على طلب العفو 
والمغفرة مع انتشار الكروب والخطوب، مهيأة أنبل أرضية للتآخي والتالحم 
البشري في وجه أشرس الويالت وأكثرها فتكا كما هو حال عالمنا اليوم في 

مواجهته لجائحة )كوفيد 19(.
Û  الصــالة والدعــاء العالميــة تنبــع من إيمان جميــع أتباع األديــان المختلفة بأن

العنايــة اإللهيــة موجــودة، وأن الخــالص ممــا نمّر به من شــدائد حتمي، ولكن 
يحتــاج صبــرا وتوّحــدا وتكافــال أكبــر بيــن جميع أفــراد هذه المعمــورة؛ حتى 
يوصلــوا لمــن خلقهــم مــن تــراب ونفــخ فــي روحهــم الحيــاة رســالة قدســية 
موّحــدة مفادهــا أنــه ال ملجأ إال إلى خالق هــذه الكرة األرضية ومن عليها في 

إنقاذنا من ويالت الفيروس التاجي.
Û  مملكــة البحريــن بدورهــا كانــت دولــة فوق العــادة في حرص جميــع قياداتها

الدينيــة ومســاجدها وكنائســها ومعابدهــا بالمشــاركة فــي الصــالة والدعــاء 
وفعل الخيرات من أجل اإلنســانية في 14 مايو، وهي عادة مقدســة حميدة 
اعتادت على ممارســتها في األصل لعقود طويلة بتالحم مختلف أنواع دور 
العبادة تحت ســماء واحدة، يعود الفضل فيها أوال وأخيرا إلى النهج القويم 
لحضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البالد المفدى 
الذي أرســى عرى التســامح الديني والتالحم اإلنســاني وصوال إلى التعايش 

السلمي المنشود.
Û  الصــالة العالميــة مــن أجل اإلنســانية دائما ما كانت في صلب رســالة المملكة

ورســالتها الســامية، في كونها موطن الحريات الدينية على مستوى المنطقة 
ورســول التســامح وتقّبــل اآلخــر المختلــف عالميا، حتى يعم الســالم والوئام 
كافة شــعوب وأقاليم األرض بما حملته من عقول وأهواء متباينة. فالمنامة 
رســمت لســنوات طويلــة لوحــة جميلة بامتــزاج المســجد والكنيســة والمعبد 
ودعوتهــم الموحــدة ليحمــي المؤمنين على اختالف مذاهبهــم ويديم عليهم 

كافة أشكال النعم.
Û  تفتــح لنــا صلواتنــا العالمية، بما تحملــه من دعوات وابتهــاالت صادقة، أبوابا

أكبر من األمل، وتجلب لنا آفاقا أرحب من الطمأنينة واليقين بوجود مخرج 
من أزمتنا الراهنة، وقدرتنا على عبور هذه المحنة في وقت قريب والخروج 
منهــا أقــوى وأكثــر تماســكا مــن أي وقت مضى، داعيــن العلي القديــر أن يكأل 

سكان األرض بالصحة والعافية واألمان من كل شر.

بقلم: سمية المير



قــال مســؤول بجمعيــة “التكاســي” لـ “البــالد” إن المعنيين بــوزارة المواصالت 
واالتصــاالت أبلغــوا مزاولــي المهنــة بوقــف أّي معاملــة لبيع بطاقة التشــغيل 
)لوحة السيارة( حتى اشعار آخر، ومشيرا إلى أن سعر اللوحة بالسوق يصل 
الــى قرابــة 10 آالف دينــار، وهو مبلغ يعين من يرغب فــي مغادرة المهنة بعد 

سنوات من العمل الشاق بها.

العامـــة  العالقـــات  مديـــر  وأوضـــح 
بالجمعيـــة جابر أحمد أن قرار الوزارة 
غيـــر منصـــف، وجـــرى وقـــف العديـــد 
من معامالت ســـواق ســـيارات األجرة 

بالفترة األخيرة.
وأشـــار ألهميـــة قـــرار مجلـــس النواب 
قيـــام  بشـــأن  نيابيـــة  رغبـــة  بإقـــراره 
صنـــدوق العمـــل بدعم ســـواق األجرة 
الحـــرة  بالمهـــن  أســـوة  البحرينييـــن 
المزارعيـــن  مثـــل  أخـــرى  بقطاعـــات 

وسواق الباصات، وغيرهم.
وأشـــار للموقـــف الحكومـــي اإليجابي 
بشمول سواق األجرة بقانون الرواتب 

الثالثة )تكفل الحكومة بسداد رواتب 
البحرينييـــن بالقطاع الخـــاص لمدة 3 

أشهر(.
مـــن  انزعاجهـــا  الجمعيـــة  وســـجلت 
الموقـــف الرســـمي باعتبـــار 76 % من 
سيارات التاكســـي بالبحرين متخلفة، 
لســـيارات  يميـــل  الزبـــون  إن  وقولهـــا 
تســـتخدم تطبيقـــات “أوبـــر” و”كريـــم” 

و”الليموزين”.
ويوجـــد فـــي البحريـــن 1278 ســـيارة 
أجرة، منها 968 )76 %( سيارة يملكها 

أفراد.

التاكسي والتطبيقات

وبشـــأن الموقـــف الرســـمي مـــن ميـــل 
المستهلكين للسيارات التي تستخدم 
التطبيقـــات، رد جابـــر بـــأن قرابة 250 
 - الشـــركات  لشـــبكة  ســـيارة منضمـــة 
التـــي تســـتخدم تطبيقـــات التوصيـــل 
- مـــن أصل 968 ســـيارة، أّي أن قرابة 
718 ســـيارة خارج هذه الشبكة وذلك 
ألســـباب ومبـــررات منطقيـــة عرضتها 
الجمعيـــة ألكثر من مـــرة باجتماعاتها 

مـــع المســـؤولين بـــوزارة المواصـــالت 
واالتصـــاالت، ولكـــن لـــم تتلـــق منهـــم 
الجمعيـــة أي تعـــاون أو اســـتفادة عدا 
التشدد والوقوف بمواقف سلبية ضد 

الجمعية ومزوالي المهنة.
وأكـــد أن قطـــاع التاكســـي عندما كان 
خاضعـــا لمظلـــة اإلدارة العامـــة للمرور 
كان يشـــهد تعامـــال إيجابيـــا وتجاوبـــا 
ســـريعا مع مرئيات الجمعية ومزاولي 
المهنة، ولكن بعد انتقال القطاع تحت 
مظلـــة وزارة المواصـــالت، فـــإن أمورا 

كثيرة اختلفت والعالقة غير إيجابية.
المســـؤولين  إســـراف  جابـــر  وانتقـــد 
حقـــوق  عـــن  الدفـــاع  فـــي  بالـــوزارة 
الشـــركات العاملـــة بمجـــال التوصيـــل 
فـــي مقابـــل عـــدم تقديمهـــم اإلســـناد 
والدعـــم والتســـهيالت لمزاولي المهنة 

البحرينيين.

اقتراح التطبيق

اقتراحـــا  الجمعيـــة  لـــدى  أن  وذكـــر 
تطبيـــق  بإنشـــاء  للـــوزارة  تقدمـــه 

وطنـــي يشـــمل جميـــع ســـواق األجرة 
البحرينييـــن وبحيـــث يحقـــق أرباحـــا 
للـــوزارة والســـواق، وذلـــك مقارنة بما 
تســـتقطعه بعـــض شـــركات التوصيـــل 
التـــي تســـتخدم تطبيقـــات مـــن أجرة 

التوصيل.
ولفـــت إلى أن هذه ســـواق الســـيارات 
ملزومة بأجرة محددها صدرت بقرار 
مـــن وزارة الداخليـــة، وفـــي المقابـــل 
منخفضـــة،  أســـعار  تقـــدم  الشـــركات 
وبعـــد ذلـــك تخصـــم 29 % مـــن أجرة 

التوصيل.
وقـــال إن الجمعيـــة تتابـــع بـــأن وزارة 
المواصالت ومنذ استالمها مسؤولية 
تســـعى لخصخصتـــه  فإنهـــا  القطـــاع، 
وتحويله لشـــركات، وذلك يعني زيادة 
نســـبة العمـــال األجانـــب بالقطاع على 
التـــي  البحرينيـــة  العناصـــر  حســـاب 
امتهنـــت هـــذه الوظيفـــة منـــذ عقـــود 

طويلة.

“حمد الجامعي” يطلق خدمة االستشارة الطبية المجانية عبر “االنستغرام”
خدمة  أحــدث  رمضان  شهر  بداية  منذ  الجامعي  حمد  الملك  مستشفى  أطلق 
لــلــرعــايــة الــصــحــيــة الــتــفــاعــلــيــة، وهـــي خــدمــة “اســتــشــارة اليـــف” عــلــى حساب 
الطبيب  مع  التواصل  للمريض  الخدمة  هذه  تتيح  إذ  المستشفى،  “انستغرام” 

مباشرة والحصول على االستشارة الطبية الكاملة مجانا عن بعد.

مراحلها  أول  فــي  الــخــدمــة  ورصـــدت   
االستشاريين  مــن  أطــبــاء   10 مشاركة 
ــيــــن فــي  ــ ــل ــامــ ــعــ ــ واالخــــتــــصــــاصــــيــــن ال
عياداتهم  تحظى  الــذيــن  المستشفى، 
ويتواصل  الــمــرضــى،  مــن  كبير  بــتــردد 
“استشارة  خدمة  عبر  المرضى  معهم 
اليف”، لمدة ساعة وليومين باألسبوع.

ــيــــن  ــاريــ ــتــــشــ ــن االســ ــ  وأكـــــــــد عـــــــدد مــ
المشاركين في خدمة  واالختصاصيين 
ــي تــصــريــحــات  ــارة اليــــــف” فــ ــشــ ــتــ “اســ
ــالد”، مــنــهــم: اســتــشــاريــة الــغــدد  ــ ــب ــ لــــ “ال
الــرمــيــحــي،  دالل  والـــســـكـــري  ــصــمــاء  ال

الهضمي  الــجــهــاز  ــراض  ــ أمـ اســتــشــاري 
ــريـــف،  ــر شـ ــمـ ــر عـ ــيـ ــاظـ ــنـ ــمـ والـــكـــبـــد والـ
واستشاري جراحات السمنة عبدالمنعم 
ــاري الـــجـــراحـــات  ــشـ ــتـ ــل، واسـ ــسـ أبــــو الـ
ــعــامــة وجـــراحـــات الـــثـــدي والــتــرمــيــم  ال
نـــوف الــشــيــبــانــي، واســتــشــاري أمـــراض 
الروماتزم وهشاشة العظام سحر سعد، 
السعد،  أريـــج  الــتــغــذيــة  واخــتــصــاصــيــة 
النفسية حمدة  األمــراض  واختصاصية 
في  الخدمة  هــذه  إطــالق  أن  النشمي، 
ــاء بــدعــم وبــتــوجــيــه  شــهــر رمـــضـــان جــ
ومتابعة من قائد مستشفى الملك حمد 

سلمان  الشيخ  طبيب  اللواء  الجامعي 
إطــار  وفـــي  خليفة،  آل  هللا  عطية  بــن 
عمله وجهوده الحثيثة لتيسير وصول 
خـــدمـــات االســـتـــشـــارة الــصــحــيــة ألكــبــر 
شــريــحــة مــن مــحــتــاجــي هـــذه الــخــدمــة 
التي  الحديثة،  التقنية  الوسائل  وعبر 
أقسامه  كــل  فــي  المستشفى  يطبقها 
وتخصصاته؛ ألجل تقديم نموذج ريادي 
ولإلسهام  الصحية،  الرعاية  مجال  في 
الحد  إلى  الرامية  الوطنية  الجهود  في 
ــتــشــار فـــيـــروس كـــورنـــا “كــوفــيــد  مـــن ان
االجــراءات  الخدمة  هذه  تعزز  إذ   ،”19

المتخذة  كافة  والوقائية  االحــتــرازيــة 
األطباء  تأكيد  عبر  الوطني  الفريق  من 
اإلجـــراءات  على  بالخدمة  المشاركين 
الوقائية واالحترازية، والتوعية بأهمية 
هذه اإلجراءات وتقديم االستشارة عبر 
آليات التباعد االجتماعي وشعار “خلك 
بالبيت”، وشعار “كلنا ضد كورونا”، وكلنا 

“فريق البحرين”.
تــقــدم يومين  الــخــدمــة  أن  وأوضــحــوا 
بــاألســبــوع، هــمــا االثــنــيــن والــخــمــيــس، 
بداية  ومنذ  التاسعة  الساعة  تمام  في 
حلقة  كل  في  يقضي  إذ  رمضان،  شهر 
ســاعــة  ــتـــصـــاصـــي  اخـ أو  ــاري  ــشــ ــتــ اســ
كــامــلــة بـــالـــرد الــمــبــاشــر عــلــى االســئــلــة 
ــر حــســاب  ــارات كـــافـــة عــب ــسـ ــفـ ــتـ واالسـ
“انستغرام” المستشفى، التي تتجاوز الـ 
25 سؤاال في الحلقة الواحدة، مؤكدين 
المتزايد  واإلقــبــال  الــواســع  النجاح  أن 
من المواطنين والمقيمين جعل التفكير 
بتمديد هذه الخدمة إلى ما بعد رمضان، 
ــراءات  ــ ــ ــع اســـتـــمـــرار اإلجـ خــصــوصــا مـ
هذه  تعد  إذ  كورونا،  ألزمة  االحترازية 
بشكل  الوصول  قنوات  إحدى  الخدمة 

مباشر للخدمات الطبية.
وفي  جمد  الملك  مستشفى  أن  يذكر 
سياق مسؤوليته تجاه المجتمع شارك 

الرامية  الوطنية  الجهود  في  بفعالية 
ــفــيــروس “كــــورونــــا”، ونــفــذ  لــلــتــصــدي ل
ــق الــعــديــد  ــبــرامــج وأطــل الــعــديــد مــن ال
فيروس  حول  التوعوية  الحمالت  من 
كورنا “كوفيد 19” وأعراض اإلصابة به، 
وُسبل الوقاية منه، والتطبيق الصحيح 
الحمالت  الــمــنــزلــي، وســاهــمــت  لــلــعــزل 
التوعية في رفع الوعي المجتمعي عبر 
التوعية  الرسائل  من  كبيرة  مجموعة 
ــا الــمــســتــشــفــى، شــاركــت  الـــتـــي قــدمــه
من  والتمريضية  الطبية  الــكــوادر  فيها 
وسائل  عبر  نشرها  وتــم  المستشفى، 
التواصل  ووســائــل  التقليدية  اإلعـــالم 
ــن الــجــمــيــع إلـــى  ــيــ االجـــتـــمـــاعـــي، داعــ
على  والحصول  األطباء  مع  التواصل 
خدمة  عــبــر  واالســتــشــارة  التشخيص 
“اليـــف كــيــر”، الــمــتــوافــرة عــبــر حساب 
“انـــســـتـــغـــرام” مــســتــشــفــى الــمــلــك حمد 

الجامعي.

“المواصالت” تجّمد بيع لوحات “التاكسي”... وسعرها يصل إلى 10 آالف دينار
البحرينيين لــدعــم  إلــكــتــرونــي  تطبيق  بــإنــشــاء  لــلــوزارة  ــراح  ــت اق  :”^“ ـــ  ل ــواق  ــس ال جمعية 

سلمان بن عطية الله

10 استشاريين يردون 
على 200 استفسار 

في رمضان
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راشد الغائب

إبراهيم النهام

بدور المالكي

أطلق أخيًرا عدٌد من أصحاب األيادي 
البيضـــاء خدمة “مشـــاوير إنســـانية” 
والمخصصـــة  تعالـــى،  هللا  لوجـــه 
وذوي  الســـن،  كبـــار  لتوصيـــل 
واألمـــراض  الخاصـــة  االحتياجـــات 
اليوميـــة  إلـــى مواعيدهـــم  المزمنـــة 

الطبية والضرورية وبالمجان.
وتأتـــي هـــذه الخدمة كعـــون ونجدة 
صعوبـــة  يعانـــون  ممـــن  لكثيريـــن 
التنقـــل للمواعيـــد الطبيـــة، خصوصًا 
ومرضـــى  الكلـــى،  غســـيل  مرضـــى 

القلـــب، والســـكر، والســـكلر، والذيـــن 
يتعثر حضورهم للجلسات العالجية 
بسبب عدم توفر سيارة، أو ذوي لهم 

يساعدونهم على ذلك.
وتخصص خدمة “مشـــاوير إنسانية” 
والتي تحفظ القائمين عليها على ذكر 
أســـمائهم أو هوياتهم لـ)البالد( سيارة 
خاصة تـــم تصميمها وتجهيزها لنقل 

الركاب، مع وجود سائق أيضا.
وتطلـــب الخدمة مـــن الذين يريدون 
االنتفـــاع بهـــا، تزويدهـــم بتفاصيـــل 
المريـــض قبل 24 ســـاعة على األقل، 
خـــاص،  هاتفـــي  رقـــم  خـــالل  مـــن 

تطبيـــق  عبـــر  معـــه  التواصـــل  يتـــم 
اســـم  خاللـــه  يذكـــر  “الواتســـاب” 
وصلـــة  المرافـــق  واســـم  الراكـــب، 
والعنـــوان  الهاتـــف،  ورقـــم  قرابتـــه، 
كامـــالً، و)اللوكيشـــن(، وأخيًرا عنوان 

الجهة المقصودة.
وتقـــدم هـــذه الخدمـــة االســـتثنائية 
صـــورة حية ألخـــالق وقيم الشـــعب 
البحرينـــي الكريـــم، والـــذي كان -وال 
يزال- ســـباقًا في تعزيز قيم التكافل 
االجتماعـــي، واالهتمـــام باآلخريـــن، 
ومســـاعدتهم، والوقوف إلى جانبهم 

ا كانت. في المحن، أيًّ

جابر أحمدصورة أرشيفية للقاء مسؤولين بوزارة المواصالت مع جمعية التكاسي

ــاب األيــــــادي الــبــيــضــاء ــحـ ــن أصـ ــدد مـ ــ ــقــهــا ع أطــل
“مشاوير”... خدمة لتوصيل المسنين وذوي الهمم

للجمعيـــة  المالـــي  األميـــن  قـــال 
الناصـــر  فـــواز  للحجامـــة  البحرينيـــة 
بـــأن قطـــاع الحجامـــة فـــي البحريـــن 
يمر بمرحلة صعبة جدًا، بســـبب وقف 
العمـــل بتوجيهـــات مـــن قبـــل الهيئـــة 
الوطنيـــة لتنظيـــم المعـــدات والمهـــن 

الطبية )نهرا(.
تصريحـــه  فـــي  الناصـــر  وأضـــاف 
لـ)البالد( بأن عدد المســـجلين رســـميًا 
في الجمعيـــة )108( حجامين تقريبًا، 
منهـــم عاطلون عن العمل، ومطلقات، 

ومحتاجـــات، وممـــن يعولـــون األســـر 
بـــال أي مدخـــول إضافـــي، اســـتثناء 

لمدخول الحجامة نفسه.
هـــؤالء أصبحـــوا اآلن  أن كل  وبيـــن 
بـــال أي دخـــول مالي يذكـــر، مع وقف 
المهنة امتثاالً لإلجراءات االحترازية 
لمنـــع اإلصابـــة بفيـــروس  والوقائيـــة 
كورونـــا المســـتجد، كمـــا أن معظمهم 
بـــال أي تأميـــن يذكـــر، ال للتقاعـــد، أو 
للتأمينـــات، أو للرعايـــة الصحيـــة، أو 
غيـــره، مضيًفـــا “هـــذا الواقـــع أصـــاب 
المهنـــة ومدخـــول الحجاميـــن بمقتل 

حقيقي”.

الحجاميـــن  إلدراج  الدولـــة  ودعـــا 
فـــي )باكـــج( الحزمـــة الماليـــة للدعـــم 
الحكومـــي، أو تمكيـــن، أســـوة ببقيـــة 
القطاعـــات المهنية األخرى، خصوصًا 
لذوي الدخل المحـــدود منهم، أو لمن 

ال يمتلكون غطاء تأميني حكوميًا،.
وأنهى الناصر كالمـــه بالقول “تلقيت 
أخيًرا اتصاالت كثيرة من العديد من 
الحجامين الذين يعانون األمّرين من 
ظـــروف الحيـــاة والتزاماتهـــا الماليـــة 
فـــي ظـــل وقـــف ممارســـة  الكثيـــرة، 
المهنة، وفي ظل قلة الحيلة، لألنفاق 

على أسرهم”.

بمقتل مدخولنا  ــاب  أص ــا”  ــورون “ك الحجامة:  جمعية 
 100 حجام: اشملونا بـ “الرواتب الثالثة”

مزادات “األونالين” ارتفعت... والقوة الشرائية تراجعت برمضان
لفــت منظمــو عــدد من المــزادات التجارية التــي تعرض بضائعها علــى “األون الين” 
بأن عددها تخطى أخيرا السبعة وعشرين مزادا، قياسا بخمسة مزادات فقط قبل 
3 أشــهر. وأوضحــوا فــي حديثهــم لـــ “البالد” أن هنالــك إقباال كبيرا من المســتهلكين 
للشــراء والتبضع عبر “األون الين” خصوصا للســلع الكمالية والنفيســة، والتي منها 

الكهرم والساعات واألقالم.

 نمط التسوق

وقـــال صاحـــب مـــزاد “دار الكهـــرم” حمد 
الريـــس بأن تجـــاوب الناس مـــع مزادات 
بيع منتوجـــات الكهرم عبـــر )األون الين( 
قوي وفعال وسريع االنتشار، مبررا ذلك 
بتغير نمط التســـوق اليومي لهم بســـبب 
فيـــروس كورونـــا، مشـــيرا إلـــى أن هـــذه 
المزادات كانت موجودة بالسابق، ولكنها 

بتزايد كبير اآلن.
وأضاف الريس بتصريحـــه لـ )البالد( بأن 

أغلـــب هذه المـــزادات يتم التســـويق لها 
عبـــر وصلـــة )البث المباشـــر( فـــي تطبيق 
االنســـتجرام، ويســـتبق ذلك اإلعالن عن 
المزاد بفترة كافية، لتشجيع الزبائن على 

حضوره، والمشاركة فيه.
وبين بأن اغلب البضائع التي يتم تسويق 
لهـــا بالمزادات األون الين، هي الكماليات 
والنفائس، كمسابيح الكهرم، والساعات، 
والخواتم، واألقالم، والمحافظ الجلدية 

الثمينة واألنيقة.
وأشـــار إلى أن المتابعيـــن يهتمون بتتبع 

مزادات )األون الين( بشغف كبير لمعرفة 
ما ســـيعرض فيها، عن طريق الحسابات 
األصلية للمالك في االنســـتجرام، مؤكدا 
أن هنالـــك من يشـــارك للمتعـــة وللترفيه 
فقـــط، كداللـــة علـــى تغيـــر نمـــط الثقافة 
وتوجهاتهـــم  للجمهـــور،  االســـتهالكية 

الشرائية.

27 مزادا

مـــن جهتـــه، قـــال مجـــدي عبدالمحســـن، 
وهـــو صاحب أول مزاد مرخص حســـاب 
فـــي البحريـــن )مـــزاد مجـــدي( بـــأن عدد 

المـــزادات الموجـــودة فـــي )األون اليـــن( 
ارتفـــع خـــالل األشـــهر الثالثة إلى ســـبعة 
وعشـــرين مـــزاد، بعد أن كانـــت ال تتعدى 

أصابع اليد الواحدة.
ووصـــف مجـــدي زيـــادة عـــدد المـــزادات 
)األون اليـــن( بالظاهـــرة الصحيـــة؛ ألنهـــا 
ستساعد على تحريك السوق، وتنشيط 
بيـــع البضائـــع عن طريـــق البيـــت، أو عن 
ُبعـــد، مبينا بـــأن هنالك تنافســـا قويا في 
غالب األحيان بين الزبائن لشـــراء بضائع 

معينة.
فـــي المقابـــل، بين بـــأن دخـــول المزادات 
)األون اليـــن( وتنظيمها يتطلب أن يتأكد 
الزبـــون مـــن أن منظـــم المـــزاد شـــخص 
لضمـــان  حســـنة؛  ســـمعة  ولـــه  معـــروف 
أن  البضاعـــة، وضمـــان  علـــى  الحصـــول 
تكـــون بجودتهـــا الحقيقيـــة المعلن عنها، 
واألهـــم عدم ضياع األمـــوال، أو النصب 

على الزبون بها.
تقنيـــن  التجـــارة  وزارة  علـــى  أن  وذكـــر 
تنظيـــم مـــزادات )األون اليـــن(؛ لضمـــان 
الســـماح  ولعـــدم  المســـتهلك،  حقـــوق 
لصاحب مزاد أن يفســـد عمل منافســـيه، 
وايضـــا تقليـــل تضـــارب المـــزادات بذات 
اليـــوم، حيـــث لوحـــظ أخيرا بـــأن هنالك 
خمسة أو مزادات تنظم بذات اليوم معا.

زيادة العرض

 “amber973“ بدوره، قال صاحب مـــزاد
علـــي ناصـــر إن ســـوق المـــزادات )األون 
اليـــن( نشـــط حاليا، لكن مـــن المتوقع أنه 
ســـيتناقص تدريجيا بفعل زيادة العرض 
وقلة الطلب، موضحا بأن هنالك ازديادا 
مطـــردا بأعدادهـــا بســـرعة كبيـــرة جـــدا، 
بخالف دور الجوار كالكويت واإلمارات، 
الزيـــادات بشـــكل  هـــذه  والتـــي حققـــت 

تدرجي ومدروس.
وأشـــار ناصـــر إلـــى أن القـــوة الشـــرائية 
تراجعـــت بشـــهر رمضان علـــى الرغم من 
العروض الوافرة التـــي تقدمها المزادات 
اإللكترونيـــة هـــذه، بانتعـــاش متوقع بعد 

عيد الفطر مباشرة.
وقـــال “المســـتهلك يتجـــه نحـــو القيمـــة 
المتوســـطة في شراء الســـلع المعروضة، 
فهـــو ال يتجـــه للغالي جـــدا وال للرخيص 
جـــدا، ومـــن األمثلة علـــى ذلك مســـابيح 
الكهرمـــان والتـــي يرغـــب بهـــا كثيـــر من 

البحرينيين”.
وأنهـــى ناصـــر، قائال “مزادي على ســـبيل 
المثـــال يوفر كافة الســـلع التي يحتاجها 
المســـتهلك، وفـــق كافـــة األســـعار، وهـــي 
سياســـة أدعـــو إليهـــا اآلخريـــن؛ إلتاحـــة 
الفرصة للمســـتهلك ألن يقتنـــي ما يريد، 

وفق إمكاناته المالية المتاحة”.

الكماليات 
والنفائس تتصدران 
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مجمع “ 1016” يغرق بفوضى المخلفات ونقص الخدمات
بــدا مجمــع ) 1016 ( بمدينــة حمــد، بالــدوار الثانــي تحديدا، بحالة منفصلــة من الواقع 
المتحضــر والمتمــدن للبلد، وكأن له قوانينه وأجــواؤه الخاصة من الفوضى واإلهمال 

ونقص الخدمات.

علـــى  تغلـــب  والـــذي  المذكـــور،  فالمجمـــع 
مســـاحة واســـعة منه مشـــاريع بناء شـــقق 
االحجـــام  بمختلـــف  الخاصـــة،  التمليـــك 
والخدمـــات، يربـــض علـــى أرض قاحلـــة ال 

حول لها وال قوة، والصور بذلك تنطق.
فعالوة على غياب شـــبكة إنارة الشـــوارع، 
ليـــال  المنطقـــة  والتـــي تتســـبب بتحويـــل 

إلـــى بقعة مظلمة وموحشـــة، منفصلة عن 
العالم، يالحظ أيضا الغياب التام لشبكات 
الصرف الصحي، بالرغم من تنامي صعود 
المبانـــي الســـكنية والتجاريـــة فـــي أغلـــب 

اطرافه.
الـــى ذلـــك، رصدت عدســـة “البـــالد” وجود 
فـــي  البنـــاء  مـــواد  مـــن مخلفـــات  الكثيـــر 

مـــن  ومحاســـبة  تتبـــع  دون  المنطقـــة، 
الجهـــات البلديـــة المختصـــة ال للمقاولين، 
وال ألصحـــاب العقـــارات نفســـها، وهـــو مـــا 
ينبـــئ بتحول المـــكان تدريجيـــا إلى بؤرة 
الحتضان الفئران والقوارض والحشـــرات 

والكالب الضالة وغيرها.
الالفـــت أيضا، بـــأن اغلب شـــوارع المكان، 
مكتملـــة  وغيـــر  األرصفـــة،  مبلطـــة  غيـــر 
الرصف، كما أنها بال أي عالمات تحذيرية، 

وهو أمر خاطئ بالتأكيد.
هـــذه الشـــوارع بـــال “أرصفـــة” أو خدمـــات 
تكميلية، وانما تركت كالحبل على الغارب، 

مـــع مالحظة وجود الكثير مـــن الحفر بها، 
ألســـباب مجهولـــة، إضافـــة لوجـــود عـــدد 
من تســـريبات المياه بالشـــوارع، ما تسبب 
بمشـــكلة تجمعـــات مائية مزعجـــة، بعضها 
آسن وعفن، دون وجود متابعة إلصالحها، 

أو وقف الضرر الناتج عنها.
ومـــن الغريـــب حقـــا، أن تكـــون المناطـــق 
الحديثة بهذا الشـــكل الـــرث من الفوضى، 
الرئيســـة  الخدمـــات  ونقـــص  واإلهمـــال، 
التي تعـــزز من هوية وأمن المكان، وتقدم 
ســـيكونون  لمـــن  المســـتحقة  الخدمـــات 

قاطنين هنا.

قضـــت محكمة التمييـــز بعدم قبول 
بتغريمهـــا  محكـــوم  ســـيدة  طعـــن 
1000 دينار لممارســـتها مهنة الطب 
وإدارة  ترخيـــص  دون  البشـــري 
صالـــون تجميل نســـائي تحـــوز فيه 
أجهـــزة تنحيـــف وإزالـــة الشـــعر في 
غير الغـــرض المخصص لهـــا، ودون 

االســـتعانة بطبيب جلدية مختص، 
يكـــون  مـــا  مصـــادرة  أيـــدت  كمـــا 
مـــن مهمـــات وآالت  الصالـــون  فـــي 

والفتات.
وانتهت محكمـــة التمييز للقول بأن 
الحكم المطعـــون فيه طبق صحيح 
القانون، ويكون النص عليه بالخطأ 

في تطبيق القانون غير صحيح.

صاحبة صالون تمارس الطب دون ترخيص

local@albiladpress.com
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تأييد السجن 15 عاما لتاجر حشيش وتغريمه 5000 دينار
ــدرات ــ ــخ ــ ــم ــ ــدر ال ــ ــص ــ ــف عــــن م ــشـ ــكـ ــه الـ ــضـ ــرفـ ــا” لـ ــ ــه ــ ــل ــ “أك

شـــاب  طعـــن  التمييـــز  محكمـــة  رفضـــت 
محكوم بالســـجن 15 عاما والغرامة 5000 
بالمـــواد  إتجـــار  بقضيـــة  إلدانتـــه  دينـــار؛ 
المخـــدرة برفقـــة آخـــر يتعاطـــى “الالريكا” 
منذ كان في الـ 15 من عمره، إال أن األخير 
لم يطعن على حكم حبســـه سنة وتغريمه 

1000 دينار.
معلومـــات  أن  فـــي  التفاصيـــل  وتتمثـــل 
وردت بـــأن المتهم األول - الطاعن - يعمل 
على اســـتيراد كميات من مادة الحشـــيش 
المخدرة بقصد اإلتجـــار والتعاطي، وذلك 
عـــن طريـــق االتفـــاق مع شـــخص خليجي 
الجنســـية، إذ يقـــوم األخيـــر بتهريـــب تلك 

البحريـــن  مملكـــة  داخـــل  إلـــى  الكميـــات 
مســـتعينا بأشـــخاص مجهوليـــن يعملـــون 
علـــى تهريبهـــا عبر جســـر الملـــك فهد، وأن 
المتهـــم وبعـــد اســـتالمه تلـــك المخـــدرات 

يعمل على ترويجها بداخل المملكة.
وأضاف شاهد أنه وردت معلومة إضافية 
أكيـــدة تفيد قيام المدان بحيازة كمية من 
مادة الحشـــيش المخدرة، وتم اســـتصدار 
إذن قبض وتفتيـــش بحق الطاعن للقبض 
عليه وتفتيش شخصه ومسكنه ومن معه 
علـــى عنوانه؛ لضبط ما يحـــوز ويحرز من 

مواد مخدرة.
وبمراقبـــة مقـــر ســـكنه بعـــد رصـــده تمـــت 
المنـــزل  مـــن  تقتـــرب  ســـيارة  مشـــاهدة 
يقودهـــا  وكان  منـــه،  بالقـــرب  وتوقفـــت 

شـــخص غير معروف بذلـــك الحين، وبعد 
لحظة وجيزة شـــوهد الطاعن يركب بتلك 

السيارة.
وبمتابعة الســـيارة تم اســـتيقافها من قبل 
إحـــدى دوريـــات النجـــدة، وعنـــد وصـــول 
الشرطة تم إعالم المتهمين األول والثاني 
بهويـــة مأمـــوري الضبط القضائـــي، والتي 
اســـتجابا لها، ولوحظ أنهما كانا بحالة غير 
طبيعية، وعنـــد تفتيش المتهـــم الثاني لم 
تعثر الشـــرطة على أي شيء يذكر، إال أنه 

أقر واعترف بتعاطيه للمخدرات.
عثـــروا  األول  ســـكن  لمقـــر  وباالنتقـــال 
بسيارته على عدة قطع كبيرة الحجم من 
الحشـــيش مغلفـــة ومخبـــأة أســـفل المقعد 

األمامي الخاص بالسائق.

ورفض المتهم األول معاونة شرطة إدارة 
فـــي كشـــف هويـــة  المخـــدرات  مكافحـــة 
األشـــخاص الذيـــن يعملـــون برفقتـــه على 
تهريـــب تلـــك المـــواد المخدرة إلـــى داخل 

المملكة، والتي أنكرها أساسا.
فيمـــا اعترف المتهـــم الثاني أنـــه يتعاطى 
أقراص الالريكا منذ 4 ســـنوات تقريبا، أي 

منذ كان في الـ 15 من عمره.
وثبـــت للمحكمـــة أنهمـــا بتاريـــخ 8 ينايـــر 

2019، ارتكبا اآلتي:
أوال: المتهـــم األول: تســـلم بقصـــد اإلتجار 

مادة الحشيش المخدرة.
بقصـــد  وأحـــرزا  حـــازا  المتهمـــان:  ثانيـــا: 
التعاطي مادة الحشيش المخدرة والمؤثر 

العقلي الميتامفيتامين.

إدارة  مجلـــس  رئيســـة  أكـــدت 
جمعيـــة نهضة فتـــاة البحرين نادية 
أطلقـــت  الجمعيـــة  أن  المســـقطي 
حملـــة “تكاتـــف من أجـــل البحرين”، 
وذلـــك مـــن مســـؤوليتها المجتمعية 
تجـــاه المجتمـــع وتضامنـــا مـــع كافة 
الشـــرائح المجتمعية فـــي ظل أزمة 
وتفشـــي جائحـــة كورونـــا، مبينة أن 
الحملـــة جاءت ضمـــن أهداف حملة 
الفريـــق الوطني للتصـــدي لفيروس 
كورونـــا )كوفيـــد 19(، موضحـــة أن 
رســـالة الحملـــة تركز علـــى التكاتف 

من أجل البحرين.
وبينت المسقطي أن أهداف الحملة 
مرتبطـــة بأهداف الحملـــة الوطنية، 
وتعمل على مساندة الكوادر الطبية 
لفريـــق البحرين، بتنفيـــذ التعليمات 
يصدرهـــا  التـــي  واالشـــتراطات 
ومتابعـــة االلتـــزام وتقديـــم الدعـــم 
يتناســـب  وبمـــا  والمعنـــوي  المـــادي 
خـــالل  مـــن  الجمعيـــة  إمـــكان  مـــع 
التوعيـــة،  حمـــالت  فـــي  المشـــاركة 
وتطوير الرســـالة اإلعالمية في ظل 
التطورات المحلية للفيروس؛ للحد 
مـــن تأثيـــرات وتداعيـــات انتشـــاره 
المتوافـــرة  اإلمكانـــات  باســـتغالل 

للجمعية.
أعـــدت  الجمعيـــة  أن  وأوضحـــت 
حـــث  خـــالل  مـــن  للتوعيـــة  خطـــة 
أفـــراد المجتمـــع لتنفيـــذ اإلجراءات 
وبـــاء  مـــن  للوقايـــة  االحترازيـــة 
كورونـــا، وخطـــة مرافقـــة من خالل 

االجتماعـــي  التواصـــل  وســـائل 
النفســـية  بالجوانـــب  اهتمـــت 
والمعنويـــة والعمـــل علـــى التخفيف 
يعانـــون  لمـــن  خصوصـــا  منهـــا، 
الحجـــر”، كمـــا  أو  “العـــزل  تأثيـــرات 
تهـــدف لدعم كافـــة أفـــراد المجتمع 
واألسرة البحرينية خصوصا النساء 
والشـــباب واألطفال من خالل مركز 
عائشة يتيم التابع للجمعية، وتقديم 
واالقتصـــادي  االجتماعـــي  الدعـــم 
للنســـاء المعيالت مـــن خالل مكتب 
دعـــم المـــرأة المعيلة ومركز عائشـــة 
يتيـــم لإلرشـــاد األســـري ومشـــروع 

نسائج التابعين للجمعية. 
افتتـــاح  إلـــى  المســـقطي  أشـــارت   
“صندوق للتبرعات”، يساهم فيه كل 
من عضوات الجمعية والمؤسســـات 
التابعـــة لها والمتطوعيـــن من أفراد 
المجتمع ومؤسســـاته؛ بهدف تقديم 
للمـــرأة  والمعنـــوي  المـــادي  الدعـــم 
المعيلة ولألســـر المتضررة من وباء 
كورونـــا، وتـــم دعـــم 62 أســـرة فـــي 

المرحلة األولى.

“النهضة” تطلق “لنتكاتف من أجل البحرين” 

قضـــت المحكمة الكبـــرى الجنائية األولى في 
واقعة موقوف بمركز شرطة متهم باالعتداء 
على شرطي، بإيداعه في مأوى عالجي؛ ألن 
الطبيب النفســـي أثبت أنه يعاني من الفصام 
الذهاني التشـــككي، وقد أدخل للمستشفى 4 
مرات بسبب انتكاســـات ذلك المرض، مؤكدا 

على عدم مسؤوليته عن تصرفاته.
وكان أبلغ مركز شـــرطة مدينة حمد الشمالي 
النيابـــة العامـــة، أن أحـــد الموقوفيـــن لديهـــم 
كان  التحفـــظ،  غرفـــة  فـــي  وأثنـــاء وجـــوده 
يصـــدر أصواتا غريبة، تشـــبه أصوات الكالب 
والقطـــط والدجـــاج، كمـــا أنـــه كان يتحـــدث 

بكالم غير موزون أو مفهوم وبصوت عال.
وفي تلك األثناء، عمد المتهم إلى ضرب باب 
غرفة التحفظ بقوة، وقد حاول كسره ليهرب 
مـــن قبضتهـــم، فضـــال عـــن أنـــه خلع مالبســـه 

أثناء حجزه، فتوجه إليه أحد أفراد الشرطة 
ليطلـــب منه الهدوء وعدم افتعال المشـــاكل، 
لكنه ما إن فتح الباب حتى تفاجأ بالموقوف 
يحـــاول االعتـــداء عليه بالضـــرب ليهرب من 

المركز، فتسبب له بعدد من اإلصابات.
وبالتحقيق مع المتهم، قرر أنه وحال وجوده 
بتلـــك الغرفـــة لم يكن في كامـــل وعيه، مبينا 
أنه عندما أحدث كل تلك الفوضى كان يحس 
أنـــه يعاني من االختناق، وقـــدم اعتذاره عما 

تسبب به من أفعال غير مألوفة.
فأحالـــت النيابة العامة المتهم للمحاكمة على 
اعتبـــار أنـــه بتاريخ 26 يونيـــو 2019، اعتدى 
علـــى ســـالمة جســـم المجني عليه الشـــرطي 
فـــي قوات األمن العام التابع لوزارة الداخلية 
أثنـــاء تأديتـــه ألعمـــال وظيفتـــه، وأحدث به 
اإلصابـــات الموصوفة بتقريره الطبي المرفق 

باألوراق.

أصدر أصوات حيوانات وقرر أنه كان “مخنوقا”
اإليداع بمأوى عالجي عقوبة موقوف

نقضـــت محكمـــة التمييـــز حكمـــا يديـــن توأمين 
باإلتجار في المواد المخدرة ويعاقبهما بالســـجن 
لمـــدة 15 عاما، وبتغريم كل منهمـــا 5000 دينار؛ 
نظـــرا إلـــى بطـــالن عمليـــة القبـــض علـــى المتهم 
الثانـــي الـــذي لـــم يكـــن بحالـــة تلبـــس، وبالتالـــي 
بطـــالن التفتيـــش وعينـــة إدراره واعترافه بحق 
شـــقيقه، وأمـــرت بإحالـــة الحكم للمحكمـــة التي 

أصدرته لتحكم فيها من جديد.
وأوضحـــت أنـــه إجـــراءات القبـــض علـــى المتهم 
الثاني -الطاعن- وما أسفر عنه القبض والتفتيش 
باطلين، نظرا لعدم وجود إذن بالتفتيش، ودون 
قيام حالة من حاالت التلبس بالجريمة أو توافر 
حالـــة تجيـــز القبض عليـــه، وهو ما أدركـــه يقينا 
محـــرر المحضـــر، لـــذا فـــإن القبض علـــى الطاعن 
ومن ثم أخذ عينة إدراره وتفتيش سيارته ليس 

له ما يبرره وال ســـند له في القانون، وأن التبرير 
الـــوارد بالحكـــم المطعـــون عليه مخالـــف للواقع، 
وبذلـــك يكون قـــد أخطأ في تطبيـــق القانون، ما 
يعيبـــه ويســـتوجب نقضه واإلعـــادة دون حاجة 

لبحث أوجه الطعن األخرى.
وكان أفـــراد الشـــرطة قد قبضوا علـــى التوأمين 
على اعتبـــار ورود معلومات بـــأن أحدهما يروج 
المـــواد المخـــدرة بكميـــات كبيرة، لكـــن المصادر 
الســـرية لم يتمكن أيا منهم من توطيد عالقتهم 
بـــه إلعـــداد كمين بالقبـــض عليه، فتم اســـتصدار 
إذن للقبـــض على األول، وأثناء مداهمة مســـكنه 
طبيعيـــة  غيـــر  بحالـــة  الثانـــي  المتهـــم  شـــوهد 

ويحاول الهرب.
بقـــوة،  الشـــرطة  قـــاوم  عليـــه  القبـــض  وعنـــد 
وبتفتيشـــه عثر بحوزته قطعة حشيش صغيرة، 
وبسيارته 3 قطع كبيرة تزن قرابة 3 كيلو جرام، 
كمـــا عثروا بغرفة نومه علـــى مبلغ 14 ألفا و980 

دينارا.
وبســـؤاله اعتـــرف أن شـــقيقه هـــو مالـــك القطـــع 
المضبوطـــة بســـيارته وأن األخير هو من وضعها 

فيها، لكنه ال يعلم أي شيء بشأن األموال.
الثانـــي يســـاعد  المتهـــم  بالتحريـــات أن  وثبـــت 
المتهم األول في ترويج المخدرات، وأن األخير 
هـــو مـــن طلب منـــه بيـــع المـــواد المخـــدرة حتى 

يحصل على كمية يتعاطاها دون مقابل.
وبتكثيـــف التحري حـــول المســـتأنف األول علم 
أفراد الشـــرطة أنه يستأجر شقة لزوجته، وعلى 
الفـــور تـــم التوجـــه إليهـــا، والتـــي بتفتيشـــها تـــم 
العثور فيها على مبلغ 41 ألف دينار و816 دينارا 

وكذلك مبلغ 3500 ريال سعودي.
وعقب القبض على المســـتأنف األول والتحقيق 
معه حول الواقعة، أنكر أن يكون مصدر األموال 
المضبوطة بحوزته هو بيـــع المواد المخدرة، بل 
إنها حصيلة بيع الروبيان كونه يعمل في الصيد.

بتفتيشــه إذن  وجــود  لعــدم  باطلــة  أصبحــت  واالعترافــات  التحريــات 
بطالن إجراءات القبض تنقض سجن شقيقين 15 سنة

5 سنوات لنصاب زّور استمارة بيع سيارة وحولها باسمه
ــى عــلــى أمــوالــهــا ــولـ ــتـ ــدة بــالــحــب وضـــربـــهـــا واسـ ــيـ أوهـــــم سـ

رفضـــت محكمة التمييـــز طعن مدان 
بارتكاب وقائع تزوير وســـرقة سيارة 
“حبيبته”، التي ضحك عليها بالزواج 
عـــن طريـــق مـــأذون وهمـــي لـــم يكن 
سوى صديق له شاركه بتلك الخدعة 
للوصـــول ألموالها مســـتغلين طالقها 
حديثا، وثبتت بحقه عقوبة الســـجن 
لمدة 5 ســـنوات، وبمصادرة محررات 
 500 مبلـــغ  بدفـــع  وإلزامـــه  مـــزورة 
دينار على ســـبيل التعويـــض المدني 
المؤقت لصالح المجني عليها، بعدما 
نقل ملكية ســـيارتها باســـمه بواسطة 

المحررات المزورة.
وأبلغـــت المجنـــي عليها أنهـــا تعرفت 
علـــى المتهـــم بعـــد أشـــهر عـــدة مـــن 
طالقهـــا، وطلـــب الـــزواج منهـــا لكـــن 

عائلتهـــا رفضتـــه، لذا فقـــد أقنعها بأن 
يتزوجا ســـرا كحلٍّ مؤقت لمدة ســـنة 
واحـــدة، إلـــى أن يوفقـــا أوضاعهمـــا، 

فوافقت.
وقالـــت: إن المتهـــم أخذها لشـــخص 
ادعى لها أنه مأذون شرعي، وقد عقد 
قرآنهمـــا ليصبحـــا زوجين، كمـــا تعهد 
المتهم لهـــا وأمام المـــأذون المجهول 
أن زواجهما سيستمر بعد هذه المدة، 
لكنها لم تحصل على نســـخة من ذلك 

العقد.
المتهـــم  أن  الحظـــت  أنهـــا  وتابعـــت، 
وعقب مرور فترة من ذلك الزواج أنه 
يســـتنزفها ماليا، ودأب على التطاول 
عليهـــا وضربهـــا مقابـــل حصوله على 
راتبها الشهري كامال، ووصل به األمر 
إلى إجبارها على بيع سيارتها، وأخذ 

منها قيمتها البالغة 4000 دينار.

فاتخـــذت قـــرارا بأنـــه ال يســـتحق أن 
تعيـــش معه، فانقطعـــت عنه مدة من 
الزمن، لذا بدأ في تهديدها بالتشـــهير 
والفضيحـــة أمام عائلتهـــا وأصدقائها 
فتجاهلـــت تلـــك التهديـــدات بدايـــة، 
لكنـــه مـــا أســـرع أن حضر إلـــى منزل 
عائلتها وقرر لهم بما بينهما من زواج 

سري.
وعندمـــا بحثـــت عـــن ذلـــك المـــأذون 
المجهـــول لتحصـــل منه على نســـخة 
مـــن عقـــد الـــزواج لتقاضـــي المتهـــم، 
اتضـــح لها أنه صديقه وأنهما متفقان 
علـــى تلك العملية، وتبين أن المذكور 
لـــم يكن ســـوى ممثـــل لإليحـــاء إليها 

بشرعية تصرفهما.
لـــذا لـــم تتمكـــن المجنـــي عليهـــا مـــن 
االحتـــكام إلـــى القضـــاء ضـــد الـــزوج 
الوهمي، الذي ظل يهددها بالتشـــهير 

والفضيحـــة بشـــكل مســـتمر، كمـــا بدأ 
بالتســـبب لها بالمشاكل إلى أن علمت 
أخـــرى،  ســـيدة  مـــن  زواجـــه  بشـــأن 
فمـــا كان منهـــا إال أن توجهـــت إليهـــا 
وأعلمتهـــا بكامـــل التفاصيـــل، طالبـــة 
منهـــا التدخـــل باألمـــر وإبعـــاده عـــن 

حياتها.
وتابعـــت أن المتهـــم ابتعـــد فعـــال عن 
حياتهـــا لمدة من الزمن وظنت حينها 
كمـــا  ســـتعيش حيـــاة جديـــدة،  أنهـــا 
تحصلت من أحـــد البنوك على قرض 
لشـــراء سيارة أخرى غير التي باعتها 
واســـتولى منها علـــى قيمتها، وبدأت 
تعيـــش حياتها بشـــكل طبيعي، حتى 
تعطلـــت ســـيارتها ذات يـــوم، فأبلغت 
شـــركة التأمين بضرورة نقلها للوكالة 
لخيـــوط  قادتهـــا  وهنـــا  إلصالحهـــا 

الجريمة. 
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ال يمكنـــك أن ُتفكـــر بعقـــل الفردية الخطرة وتقـــول أنا حر، لن يقبـــل المجتمع منك 
أن تضعـــه علـــى خط النار وتهدد قواعده وتقول أنـــا حر، أتصرف بمفردي، ال يعقل 
أن ُتبحـــر مـــع بقيـــة الـــركاب ثم تقـــوم بمحاولة ثقب الســـفينة وإحـــداث ثغرة فيها 
وســـط البحـــر وتقول “كيفي”! هـــذا ما يقوم به البعض اليـــوم ونحن في زمن خطر 

واستثنائي وبحالة طوارئ غير معلنة يمر بها المجتمع العالمي برمته.
فحتى على مستوى المركب العالمي ال يمكن السماح لدولة بثقب السفينة الدولية، 
وتقـــول أنـــا دولة حرة مســـتقلة... وهذا ينطبـــق على الفرد في المجتمـــع، فإذا كان 
العالـــم يعاقـــب الصين بالتشـــكيك في ســـلوكها ويضغـــط عليها لالعتـــراف بدورها 
فـــي األزمـــة، وهذا ما نـــراه بموقف بعض الرؤســـاء، وهـــذا ينطبق علينـــا بالبحرين 
وبالتحديـــد مـــن أولئـــك الذيـــن يســـتهترون ويتهـــورون ويجازفـــون بوضـــع البلـــد 
والمجتمـــع البحرينـــي بالتقليل من خطـــورة الوضع وخرق القواعـــد وعدم االلتزام 
بالشروط، سواء بوعي أو بدونه، حجتهم أن الوضع لم يبلغ درجة الحظر الشامل، 
وأن السماح بالخروج واالختالط والتسوق دليل فتح األبواب على مصراعيها هو 
البركان... هؤالء الذين يريدون إحداث ثقب في السفينة التي تنقلهم، يتحججون 

بعدم وجود ما يلزمهم.
وهنا تأتي مســـؤولية الدولة التي يجب فرضها بقوة وحســـم حتى ال يتبادر لذهن 
أحد أنه حر ويمكنه الخروج والدخول كيفما شاء ومتى ما شاء ألن الخط األحمر 

بلغنـــاه، وال ننتظـــر حتـــى ينهـــار الجهاز الطبـــي ومعه الجهـــاز العـــام، وننتظر حتى 
تلـــك الســـاعة لنقـــول الوضع اآلن أصبح مهيئا للحظر الشـــامل، يفتـــرض أن يراعي 
المواطنـــون القيـــود والشـــروط، والمفتـــرض أن يكـــون هنـــاك وعـــي عـــام يتمتع به 
الجميع، وأن يدركوا على أساسه أن المجتمع وحدة متكاملة وليس مجرد وحدات 
منفصلـــة يحـــق لكل فـــرد أن يتصرف على هـــواه، هناك حق عـــام للمجتمع ال يمكن 
ال للفـــرد وال للدولـــة حتـــى خرقـــه، وبالتالي علينـــا جميًعا في هـــذا الوقت العصيب 
الـــذي تبدو فيه الســـفينة أنهـــا تواجه العاصفة المتمثلة فـــي تجاوزنا الخط األحمر 
وصعود األرقام إلى نقطة حرجة أن نتوقف ونسأل: ماذا ننتظر؟ الذين في الجبهة 
األماميـــة مـــن المعركة مع الوباء وفي مقدمتهم األطباء والممرضون والمســـعفون 
هـــم مـــن يدفع الثمن، بينما بعضنا ال يهمه ســـالمة هؤالء الذيـــن لهم عائالت وأبناء 
وأحبـــاء وأصدقـــاء، فلنتصـــور واحدا من أبنائنـــا يعمل بهذا المجال، ماذا ســـيكون 
شـــعورنا؟ مشكلة هؤالء الذين يريدون ثقب السفينة أنهم حتى اآلن غير مدركين 
أننـــا نخـــوض حرًبـــا مصيرية مع هـــذا الوباء كمـــا يخوضها العالم كلـــه، وهي حرب 
عالميـــة لكن لألســـف بعضنا فقد اإلحســـاس بهذا الوضع وصـــار يعتقد أنه حر فوق 

السفينة يستطيع أن يتصرف باستهتار دون اعتبار لبقية الركاب!

تنويرة: ذروة الجهل تصديقه. «

ahmedjuma44
@yahoo.com

أحمد جمعة

ال تثقب السفينة وتقول أنا حر!

اآلراء الواردة في 
»منطلقات« تعبر 
عن أصحابها وال 
تلزم »             «

للتواصل: 17111483

السباق على الشهرة “بدون أمانة”... في وسائل التواصل
اإلعـــالم أداة خطيـــرة جدا، وكل دولـــة من دول العالـــم تبذل جهودا 
جبارة لتقوية هذه الجبهة بالصورة والصوت والكلمة المقروءة، وبلغ 
التقـــدم والتطـــور المضطرد في وســـائل اإلعالم مســـتويات ال يمكن 
تخيلها، وال شـــك أن دخول وســـائل التواصل االجتماعي واقتحامها 
بهـــذه القوة غيـــر الكثير مـــن المفاهيم، حيث أصبح باإلمكان مســـخ 
الحقائق وتشـــويهها على يد أفراد عاديين وجدوا الســـاحة مفتوحة 
لهم لمخاطبة الرأي العام العالمي بمزاج شـــخصي، فالتهمة الحقيقية 
المستدامة لوســـائل التواصل االجتماعي هي “عدم المصداقية” ألن 
أبطالهـــا مـــن الناس العادييـــن الذين يقتصر دورهـــم على البحث عن 
األخبـــار وألـــوان من المقاالت المنشـــورة هنـــا وهناك ومن ثـــم إعادة 
نشـــرها بدون معرفة حقائـــق األمور وتقييمها بدقـــة، وبالتالي يزداد 

عمق المأساة إلى أقصى حد.
هناك فرق كبير بين اإلعالم المبني على الحقائق والمصادر الرسمية 
الموثوقة، وبين اإلعالم المخفي خلف الجدران الذي يقوده ويسيره 
أشـــخاص عاديـــون ليســـت لهم أية عالقـــة بقواعد مهنـــة اإلعالم وال 

يعرفون أصال مصطلحات مثل توخي الدقة واألمانة والموضوعية، 
ومع األسف مازال هؤالء يتابعون السير على الدرب ويعتقدون أنهم 
يقدمون خدمات كبيرة للمجتمع بنشر “أي كالم” على أنه سبق وخبر 
مهم، ويحسبون االرتجال وبهذه الحرية سيصلون إلى قمة الشهرة، 
وهذا ما نعيشـــه في واقع األمر، الســـباق على الشـــهرة بدون األمانة 
في األداء وكأني بهم يقولون لنا إنهم يستطيعون أن يروا ما ال نراه 
نحن وهم جديرون بنقل هذا اإلحســـاس وهذه الرؤية إلى اآلخرين 

ليتذوقوا ما فيها من صدق الحقيقة.

عندما نقرر ماذا نريد أن نقول، عندئذ نفتش عن الشكل الذي بواسطته  «
نريد أن نوصل ما نقول، ومع األسف هذه القاعدة يسير عليها أولئك 

األشخاص العاديون، متخذين وسائل التواصل االجتماعي قاعدة لكل 
ما يريدون قوله حتى لو كان غير صحيح ومن غير مصادر رسمية، 
المهم تحويل وسائل التواصل االجتماعي إلى جحيم مستعر من 

األكاذيب.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

“بينها وبينه”!
ثمـــة عالقـــة منهكـــة بيـــن قوة جـــذب وشـــد تروقنـــي كثيرا! فأنـــا ممن 
يعشـــقن كل غريـــب وجديـــد، وإن بدوت فـــي صورة امرأة كالســـيكية 
تعزف البيانو وتهوى ركوب الخيل، وال تبدأ يومها دون فنجان قهوتها 
المعتـــاد! إن صادفـــت مـــن تشـــبهني ال تعجـــل كثيـــرا في إصـــدار حكم 
مسبق عليها، فقد تكون كل الحكمة المصطنعة غالفا لجنون على غير 
هوادة، وإن صادفتها في جنونها، ال تظلمها، فقد تكون شاهدا على ما 
لـــن يصدقه غيرك عنها، هي وجهان لعملـــة واحدة، تتأرجح بين كفتي 

ميزانها الخاص، وفي كل األحوال أنت الرابح األكبر وال أحد سواك.
عزيـــزي الغائـــب الحاضـــر، لمـــاذا تفترض أن أمـــرا خارقـــا يجمعني بك، 
وتســـتغرب راحة نفســـك عند لقائي وتجمع وتطرح وتقسم، فتستنتج 

أنه أمر فوق العادة، ال يستقيم أبدا!
مـــن قـــال إن امـــرأة مثلـــي تود اســـتقامة ما ال تؤمـــن به! كـــن كما أنت، 
وســـأكون كمـــا أنـــا، ال الريح تجمعنـــا وال تفـــرق بيننا، وحينهـــا تذكرني 
جيـــدا عندما تمنيـــت منذ عقد مضى أن يغيب عقلـــك في ثنايا الوعي 
والالوعـــي، بين المنطق والالمنطق، مســـتميال للبحث بين خبايا ذاتك 
معلنـــا اســـتراحة المحارب... متســـائلة وكلي أمل أن تســـتفيق على ما 
تبغـــي دون عنـــاء الموازنة الفكريـــة الدقيقة، أن تكون حـــرا طليقا كما 

كنت وليدا.

وإن لم تكن تعلم فدعني أخبرك، ففي كل القراءات والبحوث ال حقيقة  «
للخوف سوى ما نصنعه نحن وحدنا، نعيشه ونرسمه ونسجن أنفسنا 

فيه، ثم نلوم اآلخرين على تقصيرهم في عدم استيعابهم ذاتنا، أو تقبلهم 
لنا، والواقع يقول إننا من نترجم أنفسنا بلغة خاطئة قد تكون سببا كفيال 

برسم جدران تحول بيننا وبين اآلخرين أو باألحرى بيني وبينك! تحياتي 
لك.

كالكيت المستشارين الوافدين
رغـــم أن نقـــل مثـــل هـــذه القصص مؤلـــم حقا، لكـــن ما العمـــل، إذ إن 
الحـــال يســـتوجب ذلـــك، فتزايد أعـــداد المستشـــارين الوافدين في 
القطاعين العام والخاص يتطلب وقفة تأملية طويلة لتفهم طبيعة 
هذا المشـــهد الدرامي، الذي ال يحتاج إلى إيقاع موســـيقي ُمصاحب 
لتعيـــش الحالـــة بتفاصيلها، كمـــا ُيراد لـــك ذلك، فالمشـــهد بحد ذاته 

ُيوصل لنا رسالة واقعية مؤلمة نعيُش تفاصيلها.
ليس المقصود أن نخلق للقصة سيقانا وأغصانا وأوراقا، بكل تجرد 
وواقعية نعتقد أن هذا هو الوقت المناســـب لبحث هذا الملف المهم 
وتوطيـــن الوظائـــف االستشـــارية فـــي القطاعيـــن العـــام والخـــاص، 
فالطاقـــات البحرينيـــة موجـــودة ويســـتطيع أي مســـؤول فـــي أيـــة 
مؤسســـة الوصول لها والتأكد من قدرتها على تولي هذه الوظائف. 
وفي حال وضع لنا البعض أعذارا وحججا إلبعاد المواطن وإقصائه 
علـــى ســـبيل أن المواطـــن ال يملـــك المؤهالت التـــي يملكهـــا الوافد، 
نقول.. لكم كامل الحق في تطبيق جميع أســـاليب التقييم الحديثة 
التـــي يعتمدهـــا العالم في مجال اختيار وترشـــيح الموظف الكفء، 
والتي أشك أنه تم تطبيقها على الكثير من الوافدين، لك أن تطبقها 
علـــى المواطنيـــن وأن تدقـــق في صحـــة مؤهالتهم بعـــد ذلك لتصل 
إلـــى مســـتوى االطمئنان الذي ُيرضـــي ضميرك وقلبـــك الحاني على 

المؤسسة أيها المسؤول.
ال ُنبيـــح ســـرا إن ُقلنـــا إن المستشـــارين الوافدين أصبحوا يشـــكلون 
لنـــا مشـــكلة حقيقيـــة فـــي مؤسســـاتنا، وبتنـــا متيقنيـــن أن المواطن 
أحـــق بهذه الوظيفة وأجـــدر، المواطن الذي انخرط بكل مســـؤولية 
وإخـــالص في “فريق البحرين” وفي الحمـــالت التطوعية المختلفة 
للـــذود عـــن تراب هـــذا الوطن فـــي كل األوقـــات والظـــروف الصعبة 
والذي أبهر العالم وأذهلُه بقدرته على تحمل المســـؤوليات العظيمة 
لهـــو قـــادر على تولـــي الوظائف االستشـــارية وغيرها مـــن الوظائف 
التـــي يحتلها الوافدون بامتيازات ال يتحصلـــون عليها في بلدانهم. 
نعـــم، لقد آن أوان إحالل الكفاءات الوطنية في جميع المواقع دون 

تردد أو تأجيل.

ختاما، هل من جواب على السؤال الذي طرحه النائب إبراهيم النفيعي  «
مؤخرا حيث تساءل “هل تنتظر الحكومة تقارير أكثر لتبدأ تغيير 

سياسات سوق العمل وتوطين الوظائف”؟.

عباس ناصر

تصاعدت أعداد المصابين بفيروس كورونا في مملكة البحرين بشـــكل كبير 
خـــالل الفتـــرة الماضية في مؤشـــر ال يمكن إال أن يدل على اســـتهتار وعدم 
التـــزام بالتعليمات واإلرشـــادات الصادرة من الجهات الرســـمية وأهمها عدم 
االلتـــزام بالجلـــوس في المنـــزل والتباعـــد االجتماعي، فالقفـــزات في أعداد 
المصابيـــن بالمرض فـــي الفترة األخيرة دليل واضح علـــى أن هناك فئة غير 

ملتزمة إطالقا بهذه التعليمات.
نعـــم نعلـــم أن العديد منا ملتزم بالتعليمات وال يغادر المنزل إال للضرورة، إال 
أننـــا ال نســـتطيع أن ننكـــر أن هناك فئة مـــن الناس لم تلتزم بهـــذه التعليمات 

ومازالت تستسهل المرض معرضة حياتها وحياة اآلخرين للخطر.
مـــا قامـــت بـــه حكومة مملكـــة البحريـــن لمكافحـــة الكورونا، خطوات يشـــار 
لهـــا بالبنـــان عالميا، لكـــن جميع تلك اإلجراءات ال يمكـــن أن تؤتي أكلها دون 
تعـــاون والتزام تام من جميـــع مواطني ومقيمي مملكة البحرين بالتعليمات 

واإلرشادات.

أعتقـــد بل أجزم بأننا بلغنا مرحلة مهمـــة ومفصلية في مواجهتنا الفيروس، 
حيث بات على الفرد منا أن يتحمل الجزء األكبر من جهود مقاومة المرض 
بالتعـــاون مـــع الدولة التي قامت بكل ما يمكنهـــا أن تقوم به، لذا فإن مكوثنا 
في المنزل أمر يجب أن نلتزم به إذا لم يكن طوعا فبقوة القانون، فمن غير 
المنطقي أن ينســـف اســـتهتار فئة من الناس جهود الدولـــة والتزام األغلبية 
الماكثة في منازلهم، لذلك أعتقد أننا بلغنا مرحلة االستعانة بالقانون وإجبار 
النـــاس علـــى اتبـــاع التعليمـــات، فأنا اليوم أضـــم صوتي لألصـــوات المنادية 
بضـــرورة فرض الحظـــر الكلي خصوصا أننا على مشـــارف العيد حيث يكثر 

التزاور بين الناس ما يرفع فرص انتشار المرض في هذه الفترة.
رسالة لكل من يستهتر ويتساهل باألمر، هناك من يبات خارج المنزل في  «

سبيل حمايتك، هناك من تترك أبناءها وال تجتمع معهم على سفرة اإلفطار 
لسالمتك، هناك من أصيب بالمرض وهو يحاول أن يحتوي المرض كي ال 

يصلك، فإن كانت حياتك ال تعنيك بالله عليك خاف الله فيهم وقر في منزلك.

بدور عدنان

أما حان الوقت للحظر الكلي؟

bedoor.articles
@gmail.com
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