
تقرير الرصد اليومي ألخبار القطاع الصحي في الصحافة المحلية
Daily Media Monitering Report for Helth Industry

التاريخ: 21 مايو 2020 

 اليوم :     الخميس



16| Ω2020 ƒjÉe 21 - `g1441 ¿É°†eQ 28 ¢ù«ªîdG - ¿ƒ©HQC’Gh á°ùeÉîdG áæ°ùdG - (15399) Oó©dGAkhbar Alkhaleej - Thu 21 May 2020 - No. (15399) (GAKH103)www.akhbar-alkhaleej.com

 zá``̀ «``̀ Yô``̀ °``̀ û``̀ dG á```````̀ jDhô```````̀ dG{
Gó``̀Z ó``̀«``̀©``̀dG ∫Ó````̀ g iô``̀ë``̀à``̀J
 AÉ`̀Ñ`̀fC’G  »≤∏àd  á©ªédG  ó`̀Z  AÉ°ùe  É¡à°ù∏L  á«Yô°ûdG  á`̀jDhô`̀dG  áÄ«g  ó≤©J
 ¿hDƒ°û∏d ≈∏YC’G ¢ù∏éªdG ÉYOh ,`g1441 ΩÉ©d ∫Gƒ°T ô¡°T ∫Óg ájDhôH äGOÉ¡°ûdGh
 áÄ«g  ≈dEG  GQƒμ°ûe  Ωó≤àj  ¿CG  ≈dEG  ájDhôdÉH  ≥∏©àJ  IOÉ¡°T  ¬jód  øe  πc  á«eÓ°SE’G
 ájDhôdG  áÄ«g  ¿EG  ¢ùeCG  √Qó°UCG  ¿É«H  »a  ¢ù∏éªdG  ∫Ébh  .¬JOÉ¡°ûH  »dó«d  ájDhôdG
 ¿hDƒ°û∏d  ≈∏YC’G  ¢ù∏éªdG  ≈æÑªH  äÉYÉªàL’G  áYÉ≤H  É¡à°ù∏L  ó≤©à°S  á«Yô°ûdG
 ƒjÉe  22  ≥aGƒªdG  ``̀g1441  ¿É°†eQ  29  âÑ°ùdG  á∏«d  á©ªédG  AÉ°ùe  á«eÓ°SE’G

.`g1441 ΩÉ©d ∫Gƒ°T ô¡°T ∫Óg ájDhôH äGOÉ¡°ûdGh AÉÑfC’G »≤∏àd ,Ω2020
 ô«îdG ó∏ÑdG Gòg ßØëj ¿CG πLh õY ¬∏dG ≈dEG AÉYódÉH ¬fÉ«H ¢ù∏éªdG ºààNGh
 AÉNôdG áª©æH ÉæÄª£e ÉæeBG Gó∏H ¬∏©éj ¿CGh ,øàØdG ô«°UÉYCGh Qhô°ûdG äGQÉ«J øe
 óªM ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†M ióØªdG Éæμ∏e πX âëJ QÉgOR’Gh á«gÉaôdGh
 ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U É¡°SCGQ ≈∏Y Ió«°TôdG ¬àeƒμMh ,áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y øH
 »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  IófÉ°ùeh  ,AGQRƒ`̀ dG  ¢ù«FQ  áØ«∏N  ∫BG  ¿Éª∏°S  øH  áØ«∏N
 ∫hC’G  ÖFÉædG  ≈∏YC’G  óFÉ≤dG  ÖFÉf  ó¡©dG  »dh  áØ«∏N  ∫BG  óªM  øH  ¿Éª∏°S  ô«eC’G

.AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«Fôd

(4¢U π«°UÉØàdG)

 ≈∏Y  äÉ`̀ Hƒ`̀≤`̀Y  ¢`̀Vô`̀Ø`̀J  É`̀μ`̀ jô`̀ eCG
»```̀fGô```̀jE’G á``«``∏``NGó``dG ô````̀jRh
 øe  ójõªdG  ¢Vôa  á«μjôeC’G  áfGõîdG  IQGRh  π°UGƒJ  :ä’É`̀ch –  ø£æ°TGh
 ôjRh ≥ëH äÉHƒ≤Y ¢ùeCG IóëàªdG äÉj’ƒdG â°Vôa å«M ,¿Gô¡W ≈∏Y äÉHƒ≤©dG
 º¡eÉ¡J’  ,áeÉY  ácô°T  øY  kÓ°†a  ,øjôNBG  ø«dhDƒ°ùe  á«fÉªKh  »fGôjE’G  á«∏NGódG
 ¿CG  IQGRƒ`̀dG  øe  IQOÉ°U  Iôcòe  âaÉ°VCGh  .z¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤ëd Iô«£N  äÉcÉ¡àfG{`H
 É°VôdGóÑY º¡æe OGôaCG  á©°ùJ âaó¡à°SG  á«μjôeC’G äÉHƒ≤©dG  øe IójóédG ádƒédG
 ¿Éæé°S É¡æe äÉfÉ«c áKÓK ∂dòc âaó¡à°SG äÉHƒ≤©dG ¿CÉH â©HÉJh .»∏°†a »fÉªMQ
 ø«°ûJƒæe øØ«à°S »μjôeC’G áfGõîdG ôjRh ø∏YCG ,¬ÑfÉL øe .¿ƒfÉ≤dG PÉØfE’ áÄ«gh
 ∂dP  »a  ÉªH  ,»fGôjE’G  Ö©°ûdG  á°VQÉ©e  ∞æ©H  ™ª≤j  »fGôjE’G  ΩÉ¶ædG{  ¿É«H  »a
 »∏°†a ¿CG áfGõîdG IQGRh äôÑàYGh .z»°ùØfh …ó°ùL ∞æ©H ,á«ª∏°ùdG äGôgÉ¶àdG
 ∫ÓN  á∏JÉ≤dG  Iƒ≤dG{  ≈`̀dEG  Aƒé∏dÉH  ¿ƒfÉ≤dG  PÉØfEG  äGƒ≤d  âëª°S  ô`̀eGhCG  Qó°UCG
 ø««ª∏°S øjôgÉ¶àe ≥M »a ∞æY ÜÉμJQG ≈dEG iOCG Ée ,2019 ôÑªaƒf äÉLÉéàMG
 .zπ`̀bC’G  ≈∏Y  Gô°UÉb  23  º¡æ«H  ,IóY  øjôgÉ¶àe  πàb  ≈dEG  √ô`̀eGhCG  äOCGh  ,IQÉ`̀eh
 iƒb  óFÉbh  …OÉHCG  ∞éf  QƒHQÉaÉ°T  ø°ùM  ó«ª©dG  É°†jCG  ø£æ°TGh  âaó¡à°SG  Éªc
 ≈°†à≤ªH äóªéJh .»fÉª«∏°S ÜƒjCG ¬ÑFÉfh …ôà°TCG ø«°ùM ó«ª©dG »∏NGódG øeC’G
 ™æªoJh ,IóëàªdG äÉj’ƒdG »a ø«dhDƒ°ùªdG A’Dƒg ∑ÓeCGh ∫ƒ°UCG ™«ªL äÉHƒ≤©dG

.º¡©e πeÉ©àdG øe á«cô«eC’G á«dÉªdG äÉ°ù°SDƒªdG

(8¢U π«°UÉØàdG)

 Qó`̀ °`̀ ü`̀ j AGQRƒ`````````̀ dG ¢``̀ù``̀ «``̀ FQ
ô`̀£`̀Ø`̀dG ó`̀ «`̀ Y á`̀ ∏`̀ £`̀ Y º`̀«`̀ª`̀©`̀J

 áØ«∏N  ∫BG  ¿Éª∏°S  øH  áØ«∏N  ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  øY  Qó°U
.`g1441 ΩÉ©d ∑QÉÑªdG ô£ØdG ó«Y á∏£Y ¿CÉ°ûH º«ª©J AGQRƒdG ¢ù«FQ

 ``̀g1441  ΩÉ©d  ∑QÉÑªdG  ô£ØdG  ó«Y  áÑ°SÉæªH  ¬`̀fCG  º«ª©àdG  »a  AÉ`̀Lh
 ø«eƒ«dGh ó«©dG Ωƒj áeÉ©dG É¡JÉ°ù°SDƒeh É¡JÉÄ«gh áμ∏ªªdG äGQGRh π£©oJ
 ¬æY  ¢Vƒ©«a  á«ª°SQ  á∏£Y  Ωƒj  ó«©dG  ΩÉjCG  óMCG  ±OÉ°U  GPEGh  ,¬d  ø««dÉàdG

.ôNBG Éeƒj á∏£©dG ójóªàH

zÉfhQƒc{ ø``e IQô°†àªdG ä’ÉëdG º``Yód QÉæjO ø«jÓe 5 ¢``ü«°üîàH ¬Lƒj ó``ªM øH ô``°UÉf

ó```«`©`dG »```a ô`¶``ë`∏`d ¢``Vô`a ’

 á«fÉ°ùfE’G ∫ÉªYCÓd ∂∏ªdG ádÓL πãªe áØ«∏N ∫BG óªM øH ô°UÉf ï«°ûdG ƒª°S ¬ qLh
 á«μ∏ªdG  á°ù°SDƒªdG  AÉæeCG  ¢ù∏ée ¢ù«FQ  »æWƒdG  øeC’G  QÉ°ûà°ùe  ÜÉÑ°ûdG  ¿hDƒ°Th
 ™jRƒàH  á«æ©ªdG  zô«N  Éæ«a{  á∏ªëd  á©HÉàªdGh  ≥«°ùæàdG  áæéd  á«fÉ°ùfE’G  ∫ÉªYCÓd
 ø««æjôëÑdG ø«æWGƒªdGh ô°SC’G ºYód QÉæjO ø«jÓe á°ùªN ¢ü«°üîàH äGóYÉ°ùªdG
 ô°SC’G  ºYód  äGóYÉ°ùªdG  ¢ü°üîJh  .ÉfhQƒc  AÉHh  øe  øjQô°†àªdGh  ø«LÉàëªdG
 áéàæªdG  ô°SC’Gh  ,á«fÉ°ùfE’G  ∫ÉªYCÓd  á«μ∏ªdG  á°ù°SDƒªdG  iód  á∏é°ùªdG  áLÉàëªdG
 ô«Z  ∫ÉªYC’G  ÜÉë°UCG  ≈`̀dEG  áaÉ°VE’ÉH  ,πª©dG  IQGRhh  á°ù°SDƒªdG  iód  á∏é°ùªdG
 äÓé°ùdG ≈∏Y ø«∏°UÉëdG IQÉéàdGh πª©dG »JQGRh iód ø«∏é°ùªdGh º¡«∏Y øeDƒªdG

.á«°VGôàa’G ájQÉéàdG
 áeÓ°Sh  áë°U  ßØëH  ∂∏ªdG  ádÓL  ¿ód  øe  ô«ÑμdG  ΩÉªàg’ÉH  √ƒª°S  OÉ°TCGh
 ¬àdÓL É¡≤∏WCG »àdG Iô«ÑμdG äGQOÉÑªdGh ,øjôëÑdG áμ∏ªe »a ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒªdG
 ºYOh ,ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒªdG øe É¡«∏Y øe ™«ªLh øjôëÑdG áμ∏ªe áeÓ°S á¶Øëd

 áë°U  ¬àdÓL  ™°Vh  PEG  ,zÉfhQƒc{  AÉHh  Qƒ¡X  ájGóH  òæe  ø«ª«≤ªdGh  ø«æWGƒªdG
.äÉjƒdhC’G ¢SCGQ ≈∏Y ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒªdG

 Ωƒ≤j Éeh AGQRƒdG ¢ù«FQ ƒª°S á°SÉFôH áeƒμë∏d áã«ãëdG Oƒ¡édG √ƒª°S ø qªKh
 ÖFÉf  ó¡©dG  »dh  ƒª°S  IOÉ«≤H  ÉfhQƒc  AÉHƒd  …ó°üà∏d  »æWƒdG  øjôëÑdG  ≥jôa  ¬H
 AGƒàM’  óL  πμH  πª©j  …òdG  AGQRƒdG  ¢ù∏ée  ¢ù«Fôd  ∫hC’G  ÖFÉædG  ≈∏YC’G  óFÉ≤dG
 ô«jÉ©ªdG  πc  ≥«Ñ£J  ôÑY  ,áμ∏ªªdG  »a  (19-ó«aƒc)  ÉfhQƒc  AÉHh  QÉ°ûàfG  ™æeh

.¢Shô«ØdG á¡LGƒªd ájRGôàM’G äGAGôLE’Gh á«dhódG
 äÉcô°ûdGh ¿ƒª«≤ªdGh ¿ƒæWGƒªdG √GóHCG …òdG ô«ÑμdG ÜhÉéàdÉH √ƒª°S OÉ°TCGh
 ºYód  Gõ«ªàe  ÉMÉéf  â≤≤M  »àdG  zô«N  Éæ«a{  á«æWƒdG  á∏ªëdG  ™e  äÉ°ù°SDƒªdGh

.ÉfhQƒc AÉHƒd …ó°üàdG »a á«æWƒdG Oƒ¡édG

(2¢U π«°UÉØàdG)

 »fÉjõdG  ójGR  áMÉ«°ùdGh  IQÉéàdGh  áYÉæ°üdG  ôjRh  ø∏YCG

 ∫ÉëªdG  ¿CGh  ,ó«©dG  á∏£Y  ∫ÓN  ô¶M  ¢Vôa  ºàj  ød  ¬fCG  ¢ùeCG

 ¿EG :ôjRƒdG ∫Ébh .πÑ≤ªdG ´ƒÑ°SC’G É¡dÉªYCG π°UGƒà°S ájQÉéàdG

 ô¡°ûdG  Gòg  ™∏£e  »a  É¡dÉªYCG  âØfCÉà°SG  »àdG  ájQÉéàdG  ∫ÉëªdG

 ∫ƒcƒJhôH  ≥ah  ô£ØdG  ó«Y  á∏£Y  ∫ÓN  πª©dG  »a  ôªà°ùà°S

.z19-ó«aƒc{ ¢Shô«a QÉ°ûàfG øe óë∏d ΩQÉ°U

 ÉgGóHCG  »àdG  »YƒdG  øe  á«dÉ©dG  áLQódG  ¿CG  ôjRƒdG  ó`̀cCGh

 OÓÑdG äóYÉ°S ób áëFÉédG á¡LGƒe »a ¬àHÉéà°SG »a ™ªàéªdG

 ¢†©H  â∏©a  Éª∏ãe  πeÉ°ûdG  ¥ÓZE’G  QÉ«N  ≈dEG  Aƒé∏dG  ΩóY  »a

 ôÑY  ôªJDƒe  »a  ¢ùeCG  çóëàj  ôjRƒdG  ¿É`̀ch  .iô``̀NC’G  ∫hó`̀dG

 311  øjôëÑdG  ¬«a  â∏é°S  âbh  »a  zQÉæÑjh{  âfôàfE’G  áμÑ°T

 .ÉfhQƒc ¢Shô«ØH IójóL áHÉ°UEG

 äQÉà°S{  IQOÉÑe  ¬àª¶f  …òdG  zQÉæÑjƒdG{  »a  ôjRƒdG  ∫Ébh

 ∫hÉæJh  ,zRƒ«f »∏jO ∞∏L{ á∏«eõdG Ö°ùëH ∂dPh zøjôëH ÜG

 PÉîJG  ≈`̀ dEG  CÉé∏f  º`̀d  É`̀æ`̀fEG{  :äÉYƒ°VƒªdG  ø`̀e  GOó`̀Y  ¢TÉ≤ædÉH

 Éææμdh  ,á«°VÉªdG  á∏«∏≤dG  ô¡°TC’G  ∫Ó`̀N  IOó°ûàe  äGAGô```̀LEG

 ød  »dÉàdÉHh  ,á«eƒ«dG  äGOÉ©dGh  äÉ°SQÉªªdG  ¢†©ÑH  Éæ«ë°V

.z¥ÓZE’G ™°Vh ¢VôØf ¿CG Éæ«∏Y ø«©àj

 √QÉ`̀KCG  ób  ó«©dG  ∫Ó`̀N  πªàëªdG  ¥Ó``̀ZE’G  ´ƒ°Vƒe  ¿É`̀ch

 √òg  ¿EG  :∫É`̀ b  …ò`̀ dG  ójDƒªdG  ¥hQÉ``̀a  ±hô©ªdG  ∫É`̀ª`̀YC’G  π`̀LQ

 ä’ÉM »a á∏é°ùªdG IOÉjõdG πX »a ájQhô°V ¿ƒμJ ób Iƒ£îdG

 QGô≤dG ¿EG :∫ƒ≤dÉH ∂dP ≈∏Y ôjRƒdG OQh .z19-ó«aƒc{`H áHÉ°UE’G

 äÉfÉ«ÑdG ≈∏Y AÉæH √PÉîJG ºàj »∏μdG hCG »FõédG ¥ÓZE’G ¿CÉ°ûH

 áægGôdG  á∏MôªdG  »a  á«Ñ£dG  ôjQÉ≤àdG  ¿EG  :í`̀°`̀VhCGh  .á«Ñ£dG

.¥ÓZE’G QGôb PÉîJG ΩóY øe Éææμªj ™°Vh »a ÉæfCG ≈dEG ô«°ûJ

 ™ªàéªdG  ¿CÉ`̀H  á≤K  ≈∏Y  øëf{  :ÓFÉb  ô`̀jRƒ`̀dG  Oô£à°SGh

 »g  ™ªàéªdG  áë°U  ¿C’  ;¥Ó`̀ZE’G  ΩóY  QGô`̀b  ò«ØæJ  A»°ùj  ød

 øe IRÉàªe áHÉéà°SG ≈°†e Éª«a Éfó¡°T óbh ,∂ëªdG ≈∏Y »àdG

 äÉ¡«LƒàdÉH  ΩGõàd’Gh  •ÉÑ°†f’ÉH  ≥∏©àj  Éª«a  ™ªàéªdG  OGôaCG

.zá«ë°üdG

6:21 QÉ£aE’G

3:21 ∑É°ùeE’G

 á``«HÉ«ædG  ¿É``é∏dG  AÉ``°SDhQ
 áeƒμëdG  º``¡ªYO  ¿hócDƒj
ÉfhQƒc äÉ``«YGóJ ∑QGóàd

 ¢ù«FQ  Ωƒ∏°ùdG  óªMCG  ÖFÉædG  ∞°ûc

 á`̀jOÉ`̀°`̀ü`̀à`̀b’Gh  á`̀«`̀dÉ`̀ª`̀dG  ¿hDƒ`̀°`̀û`̀ dG  áæéd

 øe  áæé∏dG  Üô``̀b  ø`̀Y  ÜGƒ``æ``dG  ¢ù∏éªH

 ≈dEG  Éàa’  ,QÉªãà°S’G  ¿ƒfÉb  øe  AÉ¡àf’G

 ≈©°ùJ »àdG äGQOÉÑªdG ióMEG ¿ƒμ«°S ¬fCG

 ,ÉfhQƒc  QÉ`̀KBG  ¢†«ØîJ  ≈`̀dEG  É¡«a  áæé∏dG

 á«ªæàc  áæ«©e  ä’Éée  »a  õ«côàdG  ôÑY

 ™fÉ°üe  AÉ°ûfEG  ∫ÓN  øe  »FGò¨dG  ´É£≤dG

 ´É£≤dGh  á«fGƒ«ëdG  Ihô`̀ã`̀ dGh  á`̀jò`̀ZCÓ`̀d

 .»YGQõdG

 ≈°ù«Y  óªëe  Ö`̀FÉ`̀æ`̀dG  ó``̀ cCG  √Qhó```̀H

 ¿hDƒ``̀ °``̀û``̀ dG á``æ``é``d ¢``̀ù``̀«``̀FQ »``̀°``̀SÉ``̀Ñ``̀©``̀dG

 ÜGƒædG  ¢ù∏éªH  á«fƒfÉ≤dGh  á«©jô°ûàdG

 ¢ùeCG  ó≤Y  …òdG  »Øë°üdG  ôªJDƒªdG  ∫ÓN

 áªFGódG  á«YƒædG  ¿Éé∏dG  AÉ°SDhôd  ó©H  øY

 ≈`̀dEG  ÜGƒ`̀æ`̀dG  ¢ù∏ée  π°üj  ¿CG  IQhô`̀°`̀V

 πX »`̀a á`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀dG ™`̀e Iô`̀«`̀Ñ`̀c äÉ`̀ª`̀gÉ`̀Ø`̀J

 ,OÉ°üàb’G ¢TÉªμfGh §ØædG QÉ©°SCG ™LGôJ

 ¢ù∏éªdG  Iô¶f  ¿ƒμJ  ¿CG  á«ªgCÉH  ÉÑdÉ£e

 …CG Ö«æéJh ,IóMƒeh á≤°ùàe áeƒμëdGh

 ≈dEG  π°üf ≈àM áeOÉ≤dG  IôàØdG  »a ±ÓN

.¿ÉeC’G ôH

(6¢U π«°UÉØàdG)

±É```æ`Ä`à`°S’G  á`ª`μ`ë`ª`d  zó`©`H  ø`Y{  á`ª`cÉ`ë`e  á`°ù`∏`L  ∫hCG  ó`≤`Y
(çOGƒMh ÉjÉ°†b áëØ°U ≈∏Y π«°UÉØàdG)

««

™ªàéªdG »``Yh ≈``∏Y ø``gGôfh á``MƒàØe ≈≤Ñà``°S ∫É``ëªdG :IQÉ``éàdG ô``jRh

 Open Government  á`̀Mƒ`̀à`̀Ø`̀ª`̀dG  á`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀ dG  á``̀cGô``̀°``̀T{  â``````̀LQOCG
 ,áª°UÉ©dG ø£æ°TGh Égô≤e ±GôWC’G IOó©àe á«dhO IQOÉÑe »gh ,zPartnership
 ∂dPh  ,(19ó«aƒc)  ÉfhQƒc  ¢Shô«a  áëFÉéd  …ó°üà∏d  á∏ãeCÉc  á«æjôëH  IQOÉÑe  13
 §«∏°ùJ  »a  á«μjôeC’G  IóëàªdG  äÉj’ƒdG  iód  øjôëÑdG  áμ∏ªe  IQÉØ°S  Oƒ¡L  øª°V
 …ó°üàdG  »a  á«dhódG  ô«jÉ©ªdG  πμH  íLÉædG  øjôëÑdG  áμ∏ªe  êPƒªf  ≈∏Y  Aƒ°†dG
 »àdG  äGAGô`̀LE’Gh  äÉ°SÉ«°ùdG  ÖÑ°ùH  ∂dPh  ,z19-ó«aƒc{  ÉfhQƒc  ¢Shô«a  áëFÉéd
 ΩGõàd’Gh  ¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤M  ΩGôàMG  QÉ`̀WEG  »`̀ah  ,ôμÑe  â`̀bh  òæe  áeƒμëdG  É¡JòîJG

.ìƒ°VƒdGh á«aÉØ°ûdÉH
 ≥jôØd  á°ü∏îªdG  á«æWƒdG  Oƒ¡édG  øª°V É¡LGQOEG  ºJ  »àdG  äGQOÉÑªdG  RôHCG  øeh
 ó¡©dG  »dh áØ«∏N ∫BG  óªM øH ¿Éª∏°S  ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U IOÉ«≤H øjôëÑdG
 ¢Shô«Ød  …ó°üàdG  »a  AGQRƒ``dG  ¢ù∏ée  ¢ù«Fôd  ∫hC’G  ÖFÉædG  ≈∏YC’G  óFÉ≤dG  ÖFÉf
 É«LƒdƒæμàdG ∞«XƒJ ≈∏Y Ωƒ≤j …òdG z»YGh ™ªàée{ ≥«Ñ£J ,z19-ó«aƒc{ ÉfhQƒc

 »dõæªdG  ôéëdG  ä’É`̀M  ≈∏Y  áHÉbôdGh  á©HÉàªdG  õjõ©àd  á«còdG  Iõ¡LC’G  äÉ«æ≤Jh
 ∫ÉM  »a  ø«ª«≤ªdGh  ø«æWGƒªdG  ájÉªMh  ¬«ÑæJh  á£dÉîªdG  ä’ÉëdG  ó°UQ  á«fÉμeEGh

.áªFÉ≤dG ä’Éë∏d º¡à£dÉîe hCG º¡HGôàbG
 G kò«ØæJ ICGôª∏d ≈∏YC’G ¢ù∏éª∏d ø«JQOÉÑe áMƒàØªdG áeƒμëdG ácGô°T âLQOCG Éªc
 πgÉY áæjôb áØ«∏N ∫BG º«gGôHEG âæH áμ«Ñ°S Iô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG áÑMÉ°U äÉ¡«Lƒàd
 πLC’ ø«ØJÉμàe{ á«æWƒdG á∏ªëdG Éªgh ,ICGôª∏d ≈∏YC’G ¢ù∏éªdG á°ù«FQ ,ióØªdG OÓÑdG
 á«æjôëÑdG ICGôªdGh Iô°SC’G äÉLÉ«àMG IófÉ°ùªd Ωõ∏j Ée πc ºjó≤àd ,zøjôëÑdG áeÓ°S
 ¢Shô«a  á¡LGƒe  »a  ´ƒ£à∏d  á«æWƒdG  á°üæªdG  ™e  ô°TÉÑªdG  ≥«°ùæàdGh  ¿hÉ©àdÉH
 ≈∏Y á≤ëà°ùªdG á«dÉªdG ≠dÉÑªdGh ¿ƒjódG OGó°ùH áªjôμdG Égƒª°S äÉ¡«LƒJh ,ÉfhQƒc
 øe IQƒ°ûæªdG ºFGƒ≤dG øª°V á«FÉ°†b ΩÉμMCG ø¡≤ëH äQó°U øªe äÉ«æjôëÑdG AÉ°ùædG

.zô«N πYÉa{ ≥«Ñ£J ≈∏Y á«∏NGódG IQGRh πÑb
 (2¢U π«°UÉØàdG) 

zÉfhQƒc{ áëFÉéd …ó°üàdG »a á«dhO á∏ãeCÉc á«æjôëH IQOÉÑe 13 êGQOEG

 4982  ƒëf  IOÉ`̀YEG  »a  á«LQÉîdG  IQGRh  âëéf
 ƒjÉe  10  á`̀jÉ`̀¨`̀d  º`̀dÉ`̀©`̀dG  ∫hO  ∞∏àîe  ø`̀e  É`̀æ`̀WGƒ`̀e
 IQGRƒ``dG  É¡JóYCG  »àdG  á£îdG  øª°V  ∂`̀ dPh  ,…QÉ`̀é`̀dG
 Ö«JôJ ∫ÓN øe êQÉîdG »a ø«≤dÉ©dG É¡«æWGƒe IOƒ©d
 ,ÉæWGƒe 6000 øe ôãcCG IOƒ©d Iô°TÉÑe á°UÉN äÓMQ
 ø«ÑZGôdG  ø««æjôëÑdG  πc  IOƒY  äÉ«∏ªY  ôªà°ùà°S  PEG
 ƒjÉe  27  ïjQÉJ  ≈àM  øWƒdG  ¢`̀VQCG  ≈`̀dEG  IOƒ©dG  »a

.…QÉédG
 á«LQÉîdG IQGRh ¬JóYCG …òdG ôjô≤àdG »a ∂dP AÉL
 Oƒ¡L ∫ƒM ¬æe áî°ùf ≈∏Y zè«∏îdG QÉÑNCG{ â∏°üMh
 »a ,¿É°ùfE’G ¥ƒ≤M ájÉªMh õjõ©J »a øjôëÑdG áμ∏ªe

.z19-ó«aƒc{ ÉfhQƒc ¢Shô«a QÉ°ûàfG áëaÉμe QÉWEG
 ¢Shô«a  QÉ°ûàfG  á`̀eRCG  AóH  òæe  ¬fCG  ôjô≤àdG  ó`̀cCGh
 áeƒμM  äò````NCG  (19-ó``̀«``̀aƒ``̀c)  óéà°ùªdG  É``̀fhQƒ``̀c
 ≈∏Y  ®ÉØëdG  á«dhDƒ°ùe  É¡≤JÉY  ≈∏Y  øjôëÑdG  áμ∏ªe
 ™aôH  áμ∏ªªdG  âeÉb  ó`̀bh  ,™ªàéªdG  áeÓ°Sh  áë°U

 √Qƒ¡X  òæe  ¢Shô«ØdG  Gò`̀g  á¡LGƒªd  ÖgCÉàdG  á`̀LQO
 ¥Ó``WEG  ∫Ó``N  ø`̀e  ∂``̀dPh  ,á«æ«°üdG  ájQƒ¡ªédG  »`̀a
 ,ájRGôàM’G  äGAGôLE’Gh  äGQGô≤dG  øe  á©°SGh  áeõM
 óM  ≈dEG  âª¡°SCG  »àdG  ,á°ShQóªdG  á«FÉbƒdG  ô«HGóàdGh
 øY áéJÉædG á«Ñ∏°ùdG QGô°VC’G π«∏≤Jh º«éëJ »a ô«Ñc

.áeRC’G √òg
 π°ü«a  øH  ¬∏dGóÑY  á«LQÉîdG  ôjRh  óYÉ°ùe  ∫Ébh
 π°†ØH  áμ∏ªªdG  âdÉf  áμ∏ªªdG  ¿EG  …ô°ShódG  ôÑL  øH
 ÖMÉ°U Iô°†ëd á«eÉ°ùdG äÉ¡«LƒàdG ºK øeh ¬∏dG øe
 OÓÑdG  πgÉY  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  øH  óªM  ∂∏ªdG  ádÓédG
 ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  á°SÉFôH  áeƒμëdG  QGô``̀bh  ,ió`̀Ø`̀ª`̀dG
 ¢ù«FQ  áØ«∏N  ∫BG  ¿Éª∏°S  ø`̀H  áØ«∏N  ô`̀«`̀eC’G  »μ∏ªdG
 á∏ªëdG  πÑb  øe  ádhòÑªdG  á«æWƒdG  Oƒ¡édGh  ,AGQRƒdG
 á©HÉàeh  IOÉ«≤H  ÉfhQƒc  ¢Shô«a  áëaÉμªd  á«æWƒdG
 áØ«∏N ∫BG óªM øH ¿Éª∏°S ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U
 ¢ù«Fôd  ∫hC’G  ÖFÉædG  ≈∏YC’G  óFÉ≤dG  ÖFÉf  ó¡©dG  »dh

 ,¥É£ædG á©°SGh á«ªeCGh á«dhO IOÉ°TEG AGQRƒdG ¢ù∏ée
 ó°ùéJh  øgôÑàd  äAÉ`̀L  IOÉ°TE’G  √òg  ¿CG  ≈`̀dEG  Gô«°ûe
 á¡LGƒe  »a  É¡JQóbh  ,IóFGôdG  øjôëÑdG  áμ∏ªe  áfÉμe
 á«ªgCÉH  ΩÉàdG  É¡fÉªjEG  øe  ÉbÓ£fG  äÉ`̀eRC’Gh  çQGƒμdG
 áë°Uh  áeÓ°S  ≈∏Y  á¶aÉëª∏d  É¡JÉeGõàdÉH  AÉ`̀aƒ`̀dG

.ø«ª«≤eh ø«æWGƒe øe ¬ëFGô°T πμH ™ªàéªdG
 äGQGô``≤``dGh  äGAGô`````LE’G  ™«ªL  ¿CG  ≈∏Y  Oó`̀°`̀Th
 áëaÉμe  QÉ`̀WEG  »a  OÓÑ∏d  É«∏©dG  IOÉ«≤dG  øe  IòîàªdG
 ô«jÉ©ªdG  ™`̀e  áÑcGƒàe  óéà°ùªdG  É`̀fhQƒ`̀c  ¢`̀Shô`̀«`̀a
 ºeC’G  á°VƒØe  ¬H  âYO  Éeh  ¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤ëd  á«dhódG
 áª¶æe äÉ«°UƒJh ,¿É°ùfE’G ¥ƒ≤ëd á«eÉ°ùdG IóëàªdG
 ™ªàéªdG øe É«HÉéjEG ÉHhÉéJ â«≤d PEG á«ªdÉ©dG áë°üdG
 ácGô°ûdG  ìÉéæd  É«°ù«FQ  ÉªYGO  ¿Éc  …ò`̀dG  »æjôëÑdG

.ÉfhQƒc AÉHh QÉ°ûàfG øe óë∏d á«©ªàéªdG
(3¢U π«°UÉØàdG)

…QÉédG 27 ≈``àM äÓMôdG QGôªà°SGh êQÉ``îdG øe ÉæWGƒe 4982 IOƒ``Y
äÉ``̀ eRC’Gh  çQGƒ`̀μ`̀ dG  á¡LGƒe  ≈∏Y  øjôëÑdG  IQó`̀≤`̀H  á©°SGh  á`̀«`̀dhO  IOÉ`̀ °`̀TEG

 ¢``SQGóªdG  ¬``Lƒj  AGQRƒ``dG  ¢``ù«FQ
 ¢SQGóªdG á``«dBG OÉªàYG ≈``dEG á°UÉîdG
º««≤àdG  Ö«dÉ°SCG  ¢``Uƒ°üîH  á«eƒμëdG

 ¢ù«FQ áØ«∏N ∫BG ¿Éª∏°S øH áØ«∏N ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ¬ qLh
 á°UÉîdG  ¢SQGóªdG  ™e  ≥«°ùæàdG  ≈`̀dEG  º«∏©àdGh  á«HôàdG  IQGRh  AGQRƒ``̀dG
 Ö«dÉ°SCG ¢Uƒ°üîH á«eƒμëdG ¢SQGóªdG »a É¡≤«Ñ£J ºJ »àdG á«dB’G OÉªàY’
.á«dhO á«ª«∏©J áª¶fCÉH á°UÉîdG ¢SQGóªdG ¢†©H •ÉÑJQG IÉYGôe ™e º««≤àdG
 äÉeƒ≤ªdG  ô«aƒJ  »a  IQGRƒ``̀dG  ¬à≤≤M  …ò`̀dG  ìÉéædÉH  √ƒª°S  OÉ`̀°`̀TCGh
 ,á«°SGQódG  πMGôªdG  ∞∏àîe  »a  á«ª«∏©àdG  á«∏ª©dG  ájQGôªà°S’  áeRÓdG
 ø«æWGƒªdG  äÉ©∏£J  á©HÉàe  ≈∏Y  ¢UôëdG  IQhô°V  ≈∏Y  √ƒª°S  GOó°ûe

.´É£à°ùªdG Qób É¡à«Ñ∏J ≈∏Y πª©dGh º¡JÉMôà≤e ≈dEG ´Éªà°S’Gh
 ¢ù«FQ  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  ¬«dƒj  Éªd  Gó«cCÉJ  ¬«LƒàdG  Gòg  »JCÉjh
 ±hô¶dG ¿Éª°V ≈∏Y É°UôMh ,ÜÓ£dG ¬FÉæHC’ ájÉYQh ΩÉªàgG øe AGQRƒdG
 º¡æWhh º¡°ùØfCG áeóîd º¡∏gDƒj ÉªH ¥ƒØàdGh ìÉéædG ≈∏Y ºgóYÉ°ùJ »àdG

 .πÑ≤à°ùªdG »a

.áYÉæ°üdGh IQÉéàdG ôjRh |

.AGQRƒdG ¢ù«FQ ƒª°S |

.óªM øH ô°UÉf ï«°ûdG ƒª°S |
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 ô°UÉf  ï«°ûdG  ƒª°S  øe ¬«LƒàH
 á`̀dÓ`̀L π`̀ã`̀ª`̀e  á`̀Ø`̀«`̀∏`̀N  ∫BG  ó`̀ª`̀M ø``̀H
 ¿hDƒ°Th  á«fÉ°ùfE’G  ∫ÉªYCÓd  ∂∏ªdG
 »æWƒdG  ø```̀eC’G  QÉ°ûà°ùe  ÜÉ`̀Ñ`̀°`̀û`̀dG
 á°ù°SDƒªdG  AÉ``̀æ``̀eCG  ¢ù∏ée  ¢`̀ù`̀«`̀FQ
 áæéd  ,á«fÉ°ùfE’G  ∫ÉªYCÓd  á«μ∏ªdG
 Éæ«a  á∏ªëd  á`̀©`̀HÉ`̀à`̀ª`̀dGh  ≥«°ùæàdG
 äGóYÉ°ùªdG  ™jRƒàH  á«æ©ªdG  ô«N
 QÉ`̀æ`̀jO  ø`̀«`̀jÓ`̀e  á°ùªN  ¢ü«°üîàH
 ø««æjôëÑdG ø«æWGƒªdGh ô°SC’G ºYód
 AÉHh  øe  øjQô°†àªdGh  ø«LÉàëªdG

.ÉfhQƒc
 ƒª°S  Ωó`̀≤`̀J  áÑ°SÉæªdG  √ò`̀¡`̀Hh
 áØ«∏N  ∫BG  ó`̀ª`̀M  ø`̀H  ô`̀°`̀UÉ`̀f  ï«°ûdG
 á«fÉ°ùfE’G ∫ÉªYCÓd ∂∏ªdG ádÓL πãªe
 ø`̀eC’G  QÉ°ûà°ùe  ÜÉÑ°ûdG  ¿hDƒ`̀ °`̀Th
 AÉ``̀æ``̀eCG ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀e ¢``ù``«``FQ »``̀æ``̀Wƒ``̀dG
 á«fÉ°ùfE’G ∫ÉªYCÓd á«μ∏ªdG á°ù°SDƒªdG
 ≈``̀ dEG ô``jó``≤``à``dGh ô`̀μ`̀ °`̀û`̀dG ¢`̀ü`̀dÉ`̀î`̀H
 óªM  ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U  Iô°†M
 OÓÑdG  π`̀gÉ`̀Y  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  ø`̀H
 á°ù°SDƒª∏d  …ôîØdG  ¢ù«FôdG  ióØªdG
 ¬«dƒj Éªd á«fÉ°ùfE’G ∫ÉªYCÓd á«μ∏ªdG
 áë°U ßØëd ô«Ñc ΩÉªàgG øe ¬àdÓL
 »a  ø«ª«≤ªdGh  ø«æWGƒªdG  áeÓ°Sh
 Iô«ÑμdG äGQOÉÑªdGh ,øjôëÑdG áμ∏ªe
  ,ióØªdG  ∂∏ªdG  ádÓL  É¡≤∏WCG  »àdG
 ™«ªLh øjôëÑdG áμ∏ªe áeÓ°S ßØëd
 ,ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒªdG øe É¡«∏Y øe
 òæe  ø«ª«≤ªdGh  ø«æWGƒªdG  º``̀YOh
 ™°Vh å«M ,AÉHƒdG Gòg Qƒ¡X ájGóH
 ≈∏Y  ø«ª«≤ªdGh  ø«æWGƒªdG  áë°U

 ¢ü«°üîàH ô`̀eCGh ,äÉ`̀jƒ`̀dhC’G ¢`̀SCGQ
 ¿É`̀°`̀ù`̀fE’G á`̀jÉ`̀ª`̀ë`̀d Iô`̀«`̀Ñ`̀c á`̀«`̀fGõ`̀«`̀e
 ,AÉHƒdG  Gòg  øe  »æWƒdG  OÉ°üàb’Gh
 …ó°üàdG  »a  Ió`̀FGQ  øjôëÑdG  ¿ƒμàd
 iƒ`̀à`̀°`̀ù`̀ª`̀dG ≈`̀ ∏`̀ Y É```̀fhQƒ```̀c AÉ``̀ Hƒ``̀ d
 á©ª°ùdG  É¡Ñ°ùcCG  É`̀e  ƒ`̀gh  ,»ªdÉ©dG
 áª¶æe øe á«dhódG  IOÉ°TE’Gh áÑ«£dG

.á«ªdÉ©dG áë°üdG
 áeƒμë∏d áã«ãëdG Oƒ¡édG kÉæªãe
 ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U á°SÉFôH
 ¢ù«FQ  áØ«∏N  ∫BG  ¿Éª∏°S  øH  áØ«∏N
 øjôëÑdG ≥jôa ¬H Ωƒ≤j Éeh AGQRƒdG
 É`̀fhQƒ`̀c  AÉ`̀Hƒ`̀ d  …ó°üà∏d  »`̀æ`̀Wƒ`̀dG
 ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U IOÉ«≤H
 ó¡©dG »dh áØ«∏N ∫BG  óªM øH ¿Éª∏°S
 ∫hC’G  ÖFÉædG  ≈`̀∏`̀YC’G  óFÉ≤dG  Ö`̀FÉ`̀f
 πª©j …òdGh ,AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«Fôd
 AÉHh QÉ°ûàfG ™æeh AGƒàM’ óL πμH
 ,áμ∏ªªdG  »`̀a  (19  ó«aƒc)  É`̀fhQƒ`̀c
 á«dhódG  ô«jÉ©ªdG  π`̀c  ≥«Ñ£J  ôÑY
 á¡LGƒªd  á`̀jRGô`̀à`̀M’G  äGAGô```̀LE’Gh
 ô«ÑμdG  ÜhÉéàdÉH  Gó«°ûe  ,¢Shô«ØdG
 ¿ƒª«≤ªdGh  ¿ƒæWGƒªdG  √Gó`̀HCG  …òdG
 á∏ªëdG  ™e  äÉ°ù°SDƒªdGh  äÉcô°ûdGh
 â≤≤M  »`̀à`̀dGh  zô«N  Éæ«a{  á«æWƒdG
 á«æWƒdG Oƒ¡édG ºYód Gõ«ªàe ÉMÉéf

.ÉfhQƒc AÉHƒd …ó°üàdG »a
 ≈Ø£°üe QƒàcódG ø«H ¬ÑfÉL øe
 á°ù°SDƒª∏d  ΩÉ``̀©``̀dG  ø``̀«``̀eC’G  ó`̀«`̀°`̀ù`̀dG
 ¢ù«FQ  á«fÉ°ùfE’G  ∫ÉªYCÓd  á«μ∏ªdG
 á©HÉàªdGh  Oƒ`̀¡`̀é`̀dG  ≥«°ùæJ  áæéd
 »a  äGó`̀YÉ`̀°`̀ù`̀ª`̀dG  º`̀jó`̀≤`̀à`̀H  á«æ©ªdG

 AÉæH  ¬`̀fCG  ô«N  Éæ«a  á«æWƒdG  á∏ªëdG
 øe  áªjôμdG  äÉ¡«LƒàdG  √ò`̀g  ≈∏Y
 óªM  ø`̀H  ô`̀°`̀UÉ`̀f  ï«°ûdG  ƒª°S  π`̀Ñ`̀b
 ≠∏ÑªdG  ¢ü«°üîJ  ºà«°S  ,áØ«∏N  ∫BG
 á«°SÉ°SCG äÉÄa çÓK ºYód ¢ü°üîªdG
 áLÉàëªdG  ô°SC’G  »gh  ™ªàéªdG  øe
 á«μ∏ªdG  á°ù°SDƒªdG  ió`̀d  á∏é°ùªdG
 Gƒeó≤J  øjòdGh  ,á«fÉ°ùfE’G  ∫ÉªYCÓd
 ø«aƒà°ùªdG  Ió`̀YÉ`̀°`̀ù`̀ª`̀dG  äÉ`̀Ñ`̀∏`̀£`̀H
 ô`̀°`̀SC’Gh  ,•hô`̀°`̀û`̀ dGh  ô«jÉ©ªdG  π`̀c
 á°ù°SDƒªdG  ió`̀d  á∏é°ùªdG  áéàæªdG
 IQGRhh  á«fÉ°ùfE’G  ∫ÉªYCÓd  á«μ∏ªdG
 øjòdGh  á«YÉªàL’G  á«ªæàdGh  πª©dG
 äGAGô``̀LE’G  ÖÑ°ùH  º¡dÉªYCG  äô`̀KCÉ`̀J
 É``̀gPÉ``̀î``̀JG º```̀J »``̀à``̀ dG á```̀jRGô```̀à```̀M’G
 áaÉ°VE’ÉH  ,É`̀fhQƒ`̀c  AÉHƒd  …ó°üà∏d
 øeDƒªdG  ô«Z  ∫É`̀ª`̀YC’G  ÜÉë°UCG  ≈`̀ dEG
 IQGRh  ió```d  ø`̀«`̀∏`̀é`̀°`̀ù`̀ª`̀dGh  º`̀¡`̀«`̀∏`̀Y
 IQGRhh  á«YÉªàL’G  á«ªæàdGh  πª©dG

 á`̀MÉ`̀«`̀°`̀ù`̀dGh á`̀YÉ`̀æ`̀°`̀ü`̀dGh IQÉ``é``à``dG
 ájQÉéàdG  äÓé°ùdG  ≈∏Y  ø«∏°UÉëdG
 º¡dÉªYCG  äôKCÉJ  øjòdGh  á«°VGôàa’G

.ÉfhQƒc AÉHh ÖÑ°ùH
 ≈Ø£°üe  Qƒ``̀à``̀có``̀dG  ±É```̀°```̀VCGh
 ¿hÉ©àdÉH kÉ«dÉM πª©dG ºàj ¬fCG ó«°ùdG
 á`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀dGh äÉ`̀eƒ`̀∏`̀©`̀ª`̀dG á`̀Ä`̀«`̀g ™``e
 á«fhôàμdEG áeóN ¥ÓWE’ á«fhôàμdE’G
 »a  IóYÉ°ùªdGh  ºYódG  äÉÑ∏W  »≤∏àd
Bahrain. áÄ«¡∏d »ª°SôdG ™bƒªdG

 áeóîdG  √ò`̀g  »a  í°Vƒ«°Sh   bh
 Ióªà©ªdG  ô«jÉ©ªdGh  •hô°ûdG  ™«ªL
 ºjó≤àd  á`̀Hƒ`̀∏`̀£`̀ª`̀dG  äGó`̀æ`̀à`̀°`̀ù`̀ª`̀dGh
 ø«°TóJ  ¿Ó``̀YEG  ºà«°Sh  ,IóYÉ°ùªdG
 É¡æe  AÉ`̀¡`̀à`̀f’G  ∫É``̀M  áëØ°üdG  √ò``̀g

.äÉÑ∏£dG »≤∏J »a AóÑdGh
 äÉÑ∏£dG  ™`̀«`̀ª`̀L  ¿CG  í``̀°``̀VhCGh
 á°ù°SDƒªdG  πÑb  øe  É¡à°SGQO  ºà«°S
 ¿hÉ©àdÉH  á«fÉ°ùfE’G  ∫ÉªYCÓd  á«μ∏ªdG
 ó`̀cCÉ`̀à`̀∏`̀ d á`̀°`̀ü`̀à`̀î`̀ª`̀dG äÉ``̀¡``̀é``̀dG ™```e
 á`̀eÓ`̀°`̀Sh äÉ`̀eƒ`̀ ∏`̀ ©`̀ª`̀ dG á`̀ë`̀°`̀U ø``̀e
 ºjó≤Jh  ÉgQGôbE’  Gó«¡ªJ  äGAGô`̀LE’G
 á≤ëà°ùªdG  ä’É`̀ë`̀∏`̀d  ΩRÓ```dG  º`̀Yó`̀dG
 ,Ióªà©ªdG  äGAGô`̀LE’Gh  ΩÉ¶æ∏d  kÉ≤ah
 äGAGô```̀LE’G  √ò`̀g  ™«ªL  ¿CG  kGó`̀ cDƒ`̀e
 áYô°ùdG  ¬Lh  ≈∏Y  É¡H  πª©dG  ºà«°S
 ô°UÉf ï«°ûdG ƒª°S äÉ¡«LƒJ Ö°ùëH
 IóYÉ°ùªdG  ºjó≤J  ¿Éª°†d  Iôªà°ùªdG
 ΩóYh  Ö°SÉæªdG  âbƒdG  »a  º`̀Yó`̀dGh
 ≈Ø£°üe QƒàcódG ∫Ébh .É¡«a ô«NCÉàdG
 øª°V  »`̀JCÉ`̀j  º`̀Yó`̀dG  Gò``g  ¿EG  ó«°ùdG
 äGQOÉÑªdG  ò«Øæàd  á«fÉãdG  á∏MôªdG

 âeÉb  ¿CG  ó`̀©`̀H  áæé∏dG  AÉ`̀°`̀†`̀YCG  ø`̀e
 á«fÉ°ùfE’G ∫ÉªYCÓd á«μ∏ªdG á°ù°SDƒªdG
 ióØªdG ∂∏ªdG ádÓL äÉ¡«LƒJ ò«ØæàH
 á∏é°ùªdG áLÉàëªdG ô°SC’G IóYÉ°ùªH
 ∫É`̀ª`̀YCÓ`̀d  á«μ∏ªdG  á`̀°`̀ù`̀°`̀SDƒ`̀ª`̀dG  ió``̀d
 á«ªæàdGh  πª©dG  IQGRhh  á«fÉ°ùfE’G
 ∞«Øîà∏d  IQô°†àªdG  á«YÉªàL’G
 É¡fƒ¡LGƒj  »àdG  ájOÉªdG  AÉÑYC’G  øe
 å«M  ,»FÉæãà°S’G  ™°VƒdG  Gò`̀g  »a
 ≈∏Y  ∂∏ªdG  ádÓL  áeôμe  ™jRƒJ  ºJ
 iód ádƒØμªdG ô°SC’G øe Iô°SCG 1000
 IQGRh  á∏é°ùªdG  ô°SC’Gh  á°ù°SDƒªdG
 Éªc  .á«YÉªàL’G  ¿hDƒ`̀°`̀û`̀dGh  πª©dG
 øe  500  øe  ôãcC’  äGóYÉ°ùe  âeób
 ô¨°üdG  á«gÉæàe  ™jQÉ°ûªdG  ÜÉë°UCG
 πª©dG  IQGRhh  Iô``̀ °``̀ SC’G  ∂`̀æ`̀H  ø``̀e
 á`̀aÉ`̀°`̀VEG ,á`̀«`̀YÉ`̀ª`̀à`̀L’G ¿hDƒ``̀°``̀û``̀dGh
 øe  ∞«Øc  100  ø`̀e  ô`̀ã`̀cCG  º`̀YO  ≈``̀dEG
 ,º¡ØFÉXh  Ghó≤a  øjòdG  ø«LÉàëªdG
 »a ∂``̀à``̀jhOCG) IQOÉ``Ñ``e ≈``̀ dEG á`̀aÉ`̀°`̀VEG
 ô°SCÓd  á«Ñ£dG  ájhOC’G  ô«aƒàd  (∂à«H
 Qò©J  øªe  á°ù°SDƒªdG  ≈dEG  áÑ°ùàæªdG

 ,±hô¶dG √òg πãe »a Égô«aƒJ º¡«∏Y
 »ë°üdG  º¡©°Vh  º¡æμªj  ’  øªeh
 º¡JÉLÉ«àMG  á«Ñ∏àd  êhô``̀î``̀dG  ø`̀e
 AGô°Th  ≈Ø°ûà°ùªdG  ≈`̀dEG  º¡à≤aGôeh
 ºJ  PEG  ,á``̀jQhô``̀°``̀†``̀dG  º`̀¡`̀JÉ`̀LÉ`̀«`̀à`̀MG
 Égô«aƒJh  äÉLÉ«àM’G  ™«ªL  ó°UQ
 ≈dEG  ,º¡dRÉæe  ≈`̀dEG  É¡dÉ°üjEGh  ô°SCÓd
 äÉeÉªμdG  áYÉæ°U  ´hô`̀°`̀û`̀e  Ö`̀fÉ`̀L
 IQGRhh  áë°üdG  IQGRƒ``̀d  É`̀¡`̀FGó`̀gEGh
 áYƒ£àe 13 ô«aƒJ ºJ Éªc,,á«∏NGódG
 ø¡ªdGh ¢†jôªàdG ≈∏Y ø«HQóàªdG øe
 áë°üdG  IQGRh  ™e  πª©∏d  á«ë°üdG
 ,á«FÉæãà°S’G  ±hô`̀¶`̀dG  √ò`̀g  ∫Ó`̀N
 è``̀eGô``̀Ñ``̀dG ø```̀e Oó````̀Y ≈`````̀dEG á``̀ aÉ``̀ °``̀VEG
 øe  á«°ùØædGh  á«ë°üdG  á`̀«`̀Yƒ`̀à`̀dG
 ¿ƒjõØ∏àdG  ôÑY  á«eÓYEG  á∏ªM  ∫ÓN
 »`̀YÉ`̀ª`̀à`̀L’G π`̀ °`̀UGƒ`̀à`̀ dG π``̀FÉ``̀°``̀Shh
 »àdG  ájRGôàM’G  äGAGô``̀LE’G  øª°V
 ÉfhQƒμdG  ¢Shô«a  ó°V  ÉgPÉîJG  ºJ
 ™ªàéªdG  á`̀«`̀Yƒ`̀à`̀dh  (19  ó`̀«`̀aƒ`̀c)

.¢Shô«ØdG Gòg QÉ°†ªH »æjôëÑdG

zÉfhQƒc{ øe IQô°†àªdG ä’ÉëdG ºYód QÉæjO ø«jÓe 5 ¢ü«°üîàH ¬Lƒj óªM øH ô°UÉf
 zá«fÉ°ùfE’G ∫ÉªYCÓd á«μ∏ªdG{ iód á∏é°ùªdG ô°SC’G πª°ûj ºYódG

º``¡«∏Y  ø``eDƒªdG  ô``«Z  ∫É``ªYC’G  ÜÉ``ë°UCGh  á``éàæªdG  ô``°SC’Gh

.ó«°ùdG ≈Ø£°üe .O |

.óªM øH ô°UÉf ï«°ûdG ƒª°S |

 á«ªæà∏d  øjôëÑdG  ó¡©e  ºààNG
 AGôØ°S{  èeÉfôH  äÉ«dÉ©a  á«°SÉ«°ùdG
 è``¡``æ``dG) :QÉ``̀ ©``̀ °``̀ T â``̀ë``̀J zø````̀Wƒ````̀dG
 QhOh  ∂`̀∏`̀ ª`̀ dG  á`̀ dÓ`̀é`̀ d  »``̀MÓ``̀°``̀UE’G
 ºJ  …ò```̀dGh  ,(êQÉ``̀î``̀dG  »`̀a  å©àÑªdG
 óªëe  á«ªjOÉcCG  ™e  ¿hÉ©àdÉH  √ò«ØæJ
 äÉ`̀°`̀SGQó`̀∏`̀ d  á`̀Ø`̀«`̀∏`̀N  ∫BG  ∑QÉ``̀Ñ``̀e  ø``̀H
 ácGô°ûdG  CGóÑªd  G kõjõ©J  ,á«°SÉeƒ∏HódG
 è`̀eGô`̀ Ñ`̀ dG ò`̀«`̀Ø`̀æ`̀J »``̀a á`̀«`̀°`̀ù`̀°`̀SDƒ`̀ª`̀dG
 øe Oó``̀Y á`̀cQÉ`̀°`̀û`̀ª`̀Hh ,äÉ`̀«`̀dÉ`̀©`̀Ø`̀dGh
 ∞∏àîe  »a  øjôëÑdG  áμ∏ªe  AGôØ°S

.ºdÉ©dG ∫hO
 É kcQÉ°ûe 548 èeÉfôÑdG øe OÉØà°SG
 äGô°VÉëe 6 ∫ÓN øe ø«°ùæédG øe
 29  ø`̀e  IôàØdG  »`̀a  âª«bCG  ,ájƒYƒJ
 ∂dPh ,Ω2020 ƒjÉe 17 ájÉ¨dh πjôHCG
 É k«°TÉªJ  ;»FôªdG  ∫É°üJ’G  á«æ≤J  ôÑY
 ô«HGóàdGh  ájRGôàM’G  äGAGôLE’G  ™e
 áeÓ°ùdGh áë°üdÉH á≤∏©àªdG á«FÉbƒdG
 ¢Shô«a QÉ°ûàfG  øe óë∏d  ±ó¡J »àdG
 É¡JòîJG  »àdG  (19  ó«aƒc)  É`̀fhQƒ`̀c

.øjôëÑdG áμ∏ªe
 ≈```̀dhC’G Iô`̀°`̀VÉ`̀ë`̀ª`̀dG Ωó``̀ b ó``̀ bh
 ô«Ø°S áØ«∏N ∫BG óªëe øH RGƒa ï«°ûdG
 ,Ió`̀ë`̀à`̀ª`̀dG  áμ∏ªªdG  ió``̀d  ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG
 Ió«WƒdG á«îjQÉàdG ábÓ©dG É k°Vô©à°ùe
 á`̀μ`̀∏`̀ª`̀ª`̀dGh ø`̀ jô`̀ë`̀ Ñ`̀ dG á`̀μ`̀∏`̀ª`̀e ø`̀ «`̀ H
 »àdG  ácôà°ûªdG  º°SGƒ≤dGh  IóëàªdG
 ¢Vô©à°SGh ,ø«≤jó°üdG øjó∏ÑdG §HôJ
 »a áª¡ªdG äÉ£ëªdG øe G kOóY ô«Ø°ùdG
 ÖMÉ°U  Iô°†ëd  »`̀MÓ`̀°`̀UE’G  è¡ædG
 ∫BG  ≈°ù«Y  ø`̀H  ó`̀ª`̀M  ∂`̀∏`̀ª`̀dG  á`̀dÓ`̀é`̀dG
 »àdGh  ,øjôëÑdG  áμ∏ªe  ∂∏e  ,áØ«∏N
 »°SÉeƒ∏HódG  πª©dG  á`̀WQÉ`̀N  âª°SQ

 ∫hÉ`̀æ`̀J  É`̀ª`̀c  ,áμ∏ªª∏d  »`̀°`̀SÉ`̀«`̀°`̀ù`̀dGh
 øWGƒªdÉH  ΩÉªàgÓd  IQÉØ°ùdG  Oƒ¡L

.¢UÉN πμ°ûH áÑ∏£dGh »æjôëÑdG
 ,á``«``fÉ``ã``dG Iô``̀°``̀VÉ``̀ë``̀ª``̀dG »````̀ah
 óªëe  øH  ΩÉ°ûg  ô«Ø°ùdG  ¢Vô©à°SG
 ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG á`̀μ`̀∏`̀ª`̀e ô`̀«`̀Ø`̀°`̀S ,QOƒ```̀é```̀dG
 »a  ,á`̀«`̀Hô`̀©`̀dG  ô°üe  ájQƒ¡ªL  ió`̀ d
 á`̀jƒ`̀NC’G  äÉbÓ©dG  ≥ªY  ¬Jô°VÉëe
 ø`̀jô`̀ë`̀ Ñ`̀ dG á`̀μ`̀ ∏`̀ ª`̀ e ø``̀«``̀H á``̀ª``̀FÉ``̀≤``̀dG
 É keó≤e  ,á`̀«`̀Hô`̀©`̀dG  ô°üe  á`̀jQƒ`̀¡`̀ª`̀Lh
 »àdG  á£°ûfC’Gh  èeGôÑdG  øY  É kMô°T
 á«aÉ≤ãdG  á«≤ë∏ªdGh  IQÉØ°ùdG  ÉgòØæJ
 »àdGh  ,ô°üe  »a  ø«°SQGódG  áÑ∏£∏d
 ∫ÓN  øe  øWƒdÉH  º¡£HQ  »a  º¡°ùJ
 äÉÑ°SÉæªdG  ™«ªL  »`̀a  º¡àcQÉ°ûe

.á«æWƒdG
 É¡«a ∫hÉæJ áãdÉãdG Iô°VÉëªdG ÉeCG
 áØ«∏N  ∫BG  ó°TGQ  øH  ¬∏dGóÑY  ï«°ûdG
 äÉj’ƒdG  iód  øjôëÑdG  áμ∏ªe  ô«Ø°S
 ábGó°üdG äÉbÓY ,á«μjôeC’G IóëàªdG
 ø«H  »é«JGôà°S’G  ∞dÉëàdGh  ájƒ≤dG
 IóëàªdG  äÉj’ƒdGh  øjôëÑdG  áμ∏ªe
 øeC’G  ≥«≤ëJ  »a  É`̀gQhOh  á«μjôeC’G
 ÖfÉL ≈``̀dEG  ,ø`̀«`̀«`̀dhó`̀dG  QGô`̀≤`̀à`̀°`̀S’Gh
 è¡ædG ¬H Ωƒ≤j …òdG QhódG ¢VGô©à°SG
 »a  ióØªdG  ∂∏ªdG  ádÓéd  »MÓ°UE’G
 ,á«æjôëÑdG á«LQÉîdG á«°SÉ«°ùdG º°SQ
 »`̀à`̀dG äÉ``̀ eó``̀î``̀ dG ø```̀Y çó``̀ë``̀J É``̀ª``̀c
 øYh  ø£æ°TGh  »a  IQÉØ°ùdG  É¡eó≤J
 á«æeC’Gh  ájôμ°ù©dG  äÉ«≤ë∏ªdG  QhO
 äÉbÓY ôjƒ£Jh õjõ©J »a á«aÉ≤ãdGh

.øjó∏ÑdG ø«H ábGó°üdG
 OGƒL á«¡H IQƒàcódG âbô£J Éªc
 iód øjôëÑdG  áμ∏ªe Iô«Ø°S ,»°ûédG

 OÉëJ’G  iód  É¡à∏ãªeh  Éμ«é∏H  áμ∏ªe
 ÆQƒ`̀Ñ`̀ª`̀°`̀ù`̀cƒ`̀d á``̀«``̀bhOh »``````̀HhQhC’G
 äÉbÓ©dG ≈dEG É¡Jô°VÉëe »a ,iôÑμdG
 ø«H  ádOÉÑàªdG  ábGó°üdGh  Ió`̀«`̀Wƒ`̀dG
 É¡Jô«°ùe  â`̀°`̀Vô`̀©`̀à`̀°`̀SGh  ,ø`̀jó`̀∏`̀Ñ`̀dG
 ,ICGô`̀eÉ`̀ c »`̀°`̀SÉ`̀eƒ`̀∏`̀Hó`̀dG ∫É`̀é`̀ª`̀dG »`̀a
 É¡«∏Y  âbƒØJ  »àdG  äÉjóëàdG  º`̀gCGh
 QhódGh ,É¡≤«≤ëJ ºJ »àdG äGRÉéfE’Gh
 º`̀jó`̀≤`̀Jh IQÉ`̀Ø`̀ °`̀ù`̀ dG ¬``̀H Ωƒ``≤``J …ò```̀ dG
 º¡¡«LƒJh  ø«ã©àÑª∏d  Ió`̀YÉ`̀°`̀ù`̀ª`̀dG

.π«ãªJ ô«N ºgOÓH Gƒ∏ãª«d
 ô«Ø°ùdG  ¢`̀Vô`̀©`̀à`̀°`̀SG  ,ø`̀«`̀M  »`̀a
 áμ∏ªe  ô«Ø°S  ,…ô°ShódG  óªëe  óªMCG
 ¬Jô°VÉëe  »a  ,¿ÉHÉ«dG  »a  øjôëÑdG
 ™ªéJ  »àdG  á«FÉæãdG  äÉbÓ©dG  QÉ°ùe
 ∞jô©àdGh  ,ƒ`̀«`̀cƒ`̀Wh  áeÉæªdG  ø«H
 Öéj »àdG äÉÑLGƒdGh ¥ƒ≤ëdG ºgCÉH
 Éªc  ,É`̀¡`̀H  ΩGõ`̀ à`̀ d’G  ø«cQÉ°ûªdG  ≈∏Y
 ∞jô©àdG  »a  ø«ã©àÑªdG  QhO  ∫hÉæJ
 »àdG ájƒªæàdGh á«æWƒdG äGRÉéfE’ÉH
 ó¡©dG  »`̀a  øjôëÑdG  áμ∏ªe  É¡à≤≤M
 á`̀dÓ`̀é`̀dG Ö`̀MÉ`̀°`̀U Iô`̀°`̀†`̀ë`̀d ô``̀gGõ``̀dG
 É k°VôY  ô«Ø°ùdG  Ωó`̀bh  ,ióØªdG  ∂∏ªdG
 »àdG  äÉeóîdGh  ΩÉ¡ªdG  º`̀gC’  kÓeÉ°T
 áÑ∏£dGh  ø«æWGƒª∏d  IQÉØ°ùdG  É¡eó≤J

.¿ÉHÉ«dG »a
 Iô°VÉëªH  è`̀eÉ`̀fô`̀Ñ`̀dG  º`̀à`̀à`̀NGh
 ºjôμdGóÑY  ∞°Sƒj  QƒàcódG  ô«Ø°ùdG
 áμ∏ªªd  º`̀FGó`̀dG  Ühó`̀æ`̀ª`̀dG  ,…ô`̀«`̀Lƒ`̀H
 »a Ió`̀ë`̀à`̀ª`̀dG º```̀eC’G ió``̀d ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG
 äGOó`̀ë`̀ª`̀dG ∫hÉ``æ``J …ò```̀ dGh ,∞`̀«`̀æ`̀L
 É`̀¡`̀«`̀∏`̀Y Ωƒ```̀≤```̀J »```̀à```̀dG á``«``°``SÉ``«``°``ù``dG
 G kô«°ûe  ,á«æjôëÑdG  á«°SÉeƒ∏HódG
 É¡H  ™àªàJ  »`̀à`̀dG  ábƒeôªdG  áfÉμª∏d

 Éªc  ,á«dhódG  äÉª¶æªdG  »a  áμ∏ªªdG
 Qhó`̀dG  …ô«LƒH  ô«Ø°ùdG  ¢Vô©à°SG
 Éeh  ,ióØªdG  ∂∏ªdG  ádÓéd  »fÉ°ùfE’G
 Ée π`̀μ`̀H ΩÉ`̀ª`̀à`̀gG ø`̀e ¬`̀à`̀dÓ`̀L ¬`̀«`̀dƒ`̀j
 ≈∏YC’  É k≤ah  ¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤ëH  ≥∏©àj
 ÜÉÑ°ûdG  É`̀ k«`̀ YGO  ,á`̀«`̀ dhó`̀dG  ô«jÉ©ªdG
 ¢`̀ù`̀«`̀°`̀SCÉ`̀à`̀d AÉ```̀≤```̀JQ’Gh º`̀∏`̀©`̀à`̀dG ≈```̀dG
 á«dÉY  IAÉØc  …P  º∏©àe  ´Gh  ™ªàée
 ¬æWh  √ÉéJ  »æWƒdG  áÑLGƒH  Ωƒ≤j
 ø«H  áμ∏ªªdG  äGRÉ`̀é`̀fEÉ`̀H  ∞jô©àdGh

.¿Gó∏ÑdG ∞∏àîe øe áÑ∏£dG
 á`̀Ñ`̀∏`̀£`̀dG OÉ```̀ °```̀TCG ,º``̀¡``̀Ñ``̀fÉ``̀L ø```̀e

 ≈``b’ …ò`````dG è``̀eÉ``̀fô``̀Ñ``̀dG iƒ`̀à`̀ë`̀ª`̀ H
 ≥«≤ëJ  »a  º¡°SCG  …òdG  G kô«Ñc  kÓYÉØJ
 äGô`̀Ñ`̀N π`̀≤`̀f ∫Ó``̀N ø``e IOÉ`̀Ø`̀à`̀ °`̀S’G
 ,êQÉîdG  »a  øjôëÑdG  áμ∏ªe  AGôØ°S
 ó¡©ªd ºgôjó≤Jh ºgôμ°T øY ø«Hô©e
 á«ªjOÉcCGh á«°SÉ«°ùdG á«ªæà∏d øjôëÑdG
 äÉ°SGQó∏d  áØ«∏N ∫BG  ∑QÉÑe øH óªëe
 á`̀°`̀Uô`̀Ø`̀dG º`̀¡`̀à`̀MÉ`̀JE’ á`̀«`̀°`̀SÉ`̀eƒ`̀∏`̀Hó`̀dG
 IOÉØà°S’Gh  AGôØ°ùdG  ™`̀e  π°UGƒà∏d
 áeRÓdG  äÉ¡«LƒàdGh  äÉeƒ∏©ªdG  øe
 IQƒ°üH øjôëÑdG áμ∏ªe RGôHEG á«Ø«ch

 .áaô°ûe

êQÉîdÉH ø«°SQGódG áÑ∏£dG øe 548 ácQÉ°ûªH

zø`̀ Wƒ`̀ dG AGô``Ø``°``S{ è`̀ eÉ`̀ fô`̀ H º`̀à`̀à`̀î`̀j zá`̀«`̀°`̀SÉ`̀«`̀°`̀ù`̀dG á`̀«`̀ª`̀æ`̀à`̀dG{

..ó¡©dG »dƒd QGôb ÖLƒªH

 á«ÑæLCG á``dhóc É«fÉÑ``°SEG ójóëJ
á«HÉë°ùdG áÑ°SƒëdG äÉeóN ¿CÉ°ûH
 ∫BG óªM øH ¿Éª∏°S ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U øY Qó°U
 QGôb  AGQRƒ`̀dG  ¢ù∏ée  ¢ù«Fôd  ∫hC’G  ÖFÉædG  ó¡©dG  »dh  áØ«∏N
 É≤ah á«ÑæLCG ádhóc É«fÉÑ°SEG áμ∏ªe ójóëàH 2020 áæ°ùd (6) ºbQ
 äÉeóN ójhõJ ¿CÉ°ûH 2018 áæ°ùd  (56) ºbQ ¿ƒfÉ≤H Ωƒ°Sôª∏d

:»∏j Ée ¬«a AÉLh á«ÑæLCG ±GôWC’ á«HÉë°ùdG áÑ°SƒëdG
:≈dhC’G IOÉªdG

 ΩÉμMCG  ≥«Ñ£J  »`̀a  á«ÑæLCG  á`̀dhó`̀c  É«fÉÑ°SEG  áμ∏ªe  Oó`̀ë`̀ oJ
 äÉeóN ójhõJ ¿CÉ°ûH 2018 áæ°ùd  (56) ºbQ ¿ƒfÉ≤H Ωƒ°SôªdG

.á«ÑæLCG ±GôWC’ á«HÉë°ùdG áÑ°SƒëdG
:á«fÉãdG IOÉªdG 

 Gòg ΩÉμMCG ò«ØæJ -¬°üîj Éª«a qlπc- ø««æ©ªdGh AGQRƒdG ≈∏Y
 IójôédG  »a  √ô°ûf  ïjQÉàd  »dÉàdG  Ωƒ«dG  øe  ¬H  πª©ojh  ,QGô≤dG

.á«ª°SôdG

 π≤æH GQGô``b Qó``°üj ó¡©dG »dh
ÜÉÑ°ûdG IQGRƒH øjôjóe ø««©Jh

 óªM øH ¿Éª∏°S ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U øY Qó°U
 AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«Fôd ∫hC’G ÖFÉædG ó¡©dG »dh áØ«∏N ∫BG
 IQGRh »a øjôjóe ø««©Jh π≤æH 2020 áæ°ùd (8) ºbQ QGôb

:»∏j Ée ¬«a AÉLh á°VÉjôdGh ÜÉÑ°ûdG ¿hDƒ°T
:≈dhC’G IOÉªdG

 IQGOEG  ôjóe  »fÉjõdG  ∞«£∏dGóÑY  ó°TGQ  ó«°ùdG  π≤æoj
 ¢ù∏éª∏d áeÉ©dG áfÉeC’ÉH á©HÉàªdGh äÉ°SÉ«°ùdGh §«£îàdG
 ¿hDƒ°ûdG  IQGOE’  kGôjóe  ¿ƒμ«d  á°VÉjôdGh  ÜÉÑ°û∏d  ≈∏YC’G
.á°VÉjôdGh ÜÉÑ°ûdG ¿hDƒ°T IQGRƒH ¢ü«NGôàdGh á«fƒfÉ≤dG

:á«fÉãdG IOÉªdG
:øe πc á°VÉjôdGh ÜÉÑ°ûdG ¿hDƒ°T IQGRh »a øq«©oj

 kGôjóe áØ«∏N ∫BG  ¬∏dGóÑY øH ≈°ù«Y âæH IQƒf áî«°ûdG
.™jQÉ°ûªdG IQGOE’

 äÉ«dÉ©ØdG  IQGOE’  kGôjóe  ô«ªdG  ó«ªëdGóÑY  ºjôμdGóÑY
.èeGôÑdGh

:áãdÉãdG IOÉªdG
 ,QGô≤dG Gòg ò«ØæJ á°VÉjôdGh ÜÉÑ°ûdG ¿hDƒ°T ôjRh ≈∏Y
 .á«ª°SôdG IójôédG »a ô°ûæojh ,√Qhó°U ïjQÉJ øe ¬H πª©ojh

 ¢``SQGóªdG ≈``∏Y º``ª©J zá``«HôàdG{
 á«dB’G øe IOÉØà°S’G IQhô°V á°UÉîdG
á«eƒμëdG ¢``SQGóªdG »``a á``©ÑàªdG

 áØ«∏N  ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  äÉ¡«Lƒàd  Gò«ØæJ
 á«dB’G  OÉªàYG  ¿CÉ°ûH  ,AGQRƒ``dG  ¢ù«FQ  áØ«∏N  ∫BG  ¿Éª∏°S  øH
 Éª«a  á«eƒμëdG  ¢`̀SQGó`̀ª`̀dG  πÑb  ø`̀e  É¡≤«Ñ£J  …ôéj  »àdG
 º«∏©àdGh  á«HôàdG  IQGRh  â¡ qLh  ,º««≤àdG  Ö«dÉ°SCÉH  ¢üàîj
 ºjƒ≤àdG  äGAGô`̀LEG  ó©H  πªμà°ùJ  ºd  »àdG  á°UÉîdG  ¢SQGóªdG
 ,á«eƒμëdG  ¢SQGóªdG  »a  á©ÑàªdG  á«dB’G  øe  IOÉØà°S’G  ≈dEG
 äGQÉÑàN’G  ø`̀Y  k’ó``H  ÖdÉ£dG  ∞∏eh  äÉ≤«Ñ£àdG  OÉªàYÉH
 √òg  πX  »a  áÑ∏£dG  ≈∏Y  kÓ«¡°ùJ  ∂`̀ dPh  ,ó©oH  øY  á«FÉ¡ædG
 ¢SQGóªdG  á«°Uƒ°üN  IÉ`̀YGô`̀e  ™e  ,á«FÉæãà°S’G  ±hô`̀¶`̀dG

.á«dhO á«ª«∏©J áª¶fCÉH á£ÑJôªdG á°UÉîdG

 π°ü«a  Qƒ`̀°`̀ù`̀«`̀ahô`̀Ñ`̀dG  Ωƒ`̀≤`̀j
 Ωƒ`̀∏`̀©`̀dG á`̀«`̀∏`̀μ`̀H PÉ``̀à``̀°``̀SC’G ,Ó``̀ª``̀dG
 á©eÉéH  á`̀«`̀°`̀VÉ`̀jô`̀dGh  á«ë°üdG
 á«ª∏Y  á°SGQO  AGô`̀LEÉ`̀H  ,øjôëÑdG
 iƒ`̀à`̀°`̀ù`̀e ø```̀Y ∞`̀ °`̀ û`̀μ`̀ dG ±ó``̀¡``̀H
 »æjôëÑdG ™ªàéªdG OGôaCG á°SQÉªe
 AÉ≤ÑdG Iôàa AÉæKCG á«fóÑdG á£°ûfCÓd
 ÉfhQƒc  áëFÉL  AGôL  ∫õæªdG  »a
 ≈∏Y  ±ô``©``à``dGh  ,(19-ó``̀ «``̀ aƒ``̀ c)
 ,á«fóÑdG  á£°ûfC’G  á°SQÉªe  á«ªgCG
 äGô`̀«`̀¨`̀à`̀ª`̀H É``¡``à``bÓ``Y ¿É``̀«``̀Ñ``̀Jh
 Qhó```̀dG ø``̀e É`̀ bÓ`̀£`̀ fG ,á``̀ °``̀SGQó``̀ dG
 á£°ûfC’G  ¬Ñ©∏J  …ò`̀ dG  …QƒëªdG
 IÉ«ëdG IOƒL ø«°ùëJ »a á«fóÑdG
 ¿CG ≈∏Y G kó«cCÉJh ,áeÉ©dG áë°üdGh
 IQƒ°üH á«fóÑdG á£°ûfC’G á°SQÉªe
 πªëàdG  á£°ûfCG  É¡ªgCGh  ,áª¶àæe
 ≠`̀dÉ`̀H É`̀ ¡`̀ d ,»`̀°`̀ù`̀Ø`̀æ`̀à`̀dG …Qhó``````̀dG
 äÉØYÉ°†e  øe  ájÉbƒdG  »a  ô`̀ KC’G
 É``̀fhQƒ``̀c ¢``̀Shô``̀«``̀Ø``̀H á```̀HÉ```̀°```̀UE’G
 PEG  ,19-ó`̀«`̀aƒ`̀c  ¢Vôªd  ÖÑ°ùªdG
 á«ª∏©dG  äÉ`̀°`̀SGQó`̀dG  çó`̀MCG  ô«°ûJ
 á°SQÉªe AÉæKCG èàæj º°ùédG ¿CG ≈dG
 øe  áYƒªée  á«fóÑdG  á`̀£`̀°`̀û`̀fC’G
 zRÉJƒ«ª°ùjO{  Ió°ùcC’G  äGOÉ°†e
 »```à```dGh  (Dismutase)
 á`̀HÉ`̀°`̀UE’G  ø`̀e  ájÉªëdG  É¡fÉμeEÉH
 ¢`̀VGô`̀eC’Gh  ,19-ó`̀«`̀aƒ`̀e  ¢VôªH

.IOÉëdG á«°ùØæàdG
 øY  áHÉLEÓd  á°SGQódG  â©°Sh
 Ée  :É¡æ«H  øe  ä’DhÉ°ùàdG  øe  OóY
 π°†ØJ  »àdG  á«fóÑdG  á£°ûfC’G  »g
 »a  AÉ≤ÑdG  Iôàa  AÉæKCG  É¡à°SQÉªe

 ?É`̀fhQƒ`̀c á`̀ë`̀FÉ`̀L AGô``̀L ∫õ`̀æ`̀ª`̀dG
 ¢`̀SQÉ`̀ª`̀J »`̀à`̀ dG äGô``̀ª``̀dG Oó``̀Y º``̀c
 ΩÉ¶àfÉH  á«fóÑdG  á£°ûfC’G  É¡«a
 »a ∫õæªdÉH  ∂FÉ≤H  AÉæKCG  É k«YƒÑ°SCG
 âbƒdG øe ºc ?ÉfhQƒc áëFÉL πX
 á°SQÉªe  »a  É k«eƒj  ¬«°†≤J  …ò`̀dG
 ∂FÉ≤H  AÉ``æ``KCG  á`̀«`̀fó`̀Ñ`̀dG  á`̀£`̀°`̀û`̀fC’G
 ?ÉfhQƒc  áëFÉL  πX  »a  ∫õæªdÉH
 á°SQÉªe É¡«a π°†ØJ »àdG IôàØdG Ée
 ∂FÉ≤H  AÉ``æ``KCG  á`̀«`̀fó`̀Ñ`̀dG  á`̀£`̀°`̀û`̀fC’G
 ?ÉfhQƒc  áëFÉL  πX  »a  ∫õæªdÉH
 á«fóÑdG  á£°ûfC’G  ¢SQÉªJ  øe  ™e
 AGôL ∫õæªdG »a AÉ≤ÑdG Iôàa AÉæKCG
 RÉ¡L  ∂jód  πg  ?É`̀fhQƒ`̀c  áëFÉL
 á£°ûfC’G á°SQÉªªd »dõæe »°VÉjQ
 »a AÉ`̀≤`̀Ñ`̀dG Iô`̀à`̀a AÉ``̀æ``̀KCG á`̀«`̀fó`̀Ñ`̀dG
 ?É`̀fhQƒ`̀c á`̀ë`̀FÉ`̀L AGô``̀L ∫õ`̀æ`̀ª`̀dG
 á`̀«`̀dõ`̀æ`̀ª`̀dG á`̀«`̀fó`̀Ñ`̀dG ∫É```ª```YC’G É``̀e
 É k«YƒÑ°SCG  ΩÉ¶àfÉH  É¡jODƒJ  »àdG

 ∫õ`̀æ`̀ª`̀dG »``a AÉ`̀≤`̀Ñ`̀dG Iô`̀à`̀a AÉ``̀æ``̀KCG
 ÜÉÑ°SCG  Ée  ?ÉfhQƒc  áëFÉL  AGôL
 AÉæKCG  á«fóÑdG  á£°ûfCÓd  ∂à°SQÉªe
 AGô``L ∫õ`̀æ`̀ª`̀dG »``a AÉ`̀≤`̀Ñ`̀dG Iô`̀à`̀a
 øe  É`̀gô`̀«`̀Zh  ..?É``̀fhQƒ``̀c  áëFÉL

.ä’DhÉ°ùàdG
 á`̀°`̀SGQó`̀dG  ±Gó```̀gCG  ≥«≤ëàdh
 ¬Hƒ∏°SCÉH »Ø°UƒdG è¡æªdG Ωóîà°SG
 AGô``̀LE’  »ª∏Y  è¡æªc  »ë°ùªdG
 á«fhôàμdE’G  áfÉÑà°S’Gh ,á°SGQódG
 å«M äÉ``̀fÉ``̀«``̀Ñ``̀dG  ™`̀ª`̀é`̀d  IGOCÉ``````̀c
 äÉeƒ∏©ªdG :QhÉëe áKÓK âæª°†J
 ,á«fóÑdG á£°ûfC’G iƒà°ùe ,áeÉ©dG
 ,á«fóÑdG á£°ûfC’G á°SQÉªe á«ªgCGh
 ≈∏Y  áfÉÑà°S’G  ™`̀jRƒ`̀J  º`̀J  å«M
 ™ªàéªdG  OGô``̀ aCG  ø`̀e  Iô«Ñc  áæ«Y
 ø``«``æ``WGƒ``ª``dG ø```̀e »``̀æ``̀jô``̀ë``̀Ñ``̀dG
 äÉ`̀fÉ`̀«`̀H  π«∏ëàdh  .ø`̀«`̀ª`̀«`̀≤`̀ª`̀dGh
 É¡J’DhÉ°ùJ  øY  áHÉLE’Gh  á°SGQódG
 äÉ`̀£`̀ °`̀Sƒ`̀à`̀ª`̀ dG ΩGó``̀î``̀à``̀ °``̀SG º```̀J
 äÉ````̀aGô````̀ë````̀f’Gh ,á``̀«``̀HÉ``̀°``̀ù``̀ë``̀dG
 ,ájQGôμàdG  äÉ©jRƒàdG  ,ájQÉ«©ªdG
 QÉ`̀Ñ`̀ à`̀NGh ,á``jƒ``Ä``ª``dG Ö`̀°`̀ù`̀æ`̀ dGh
 One Way)  …OÉ`̀MC’G  øjÉÑàdG

.(ANOVA
 √òg  êôîJ  ¿CG  ™bƒàªdG  øeh
 äÉ«°UƒàdG  ø`̀e  Oó`̀©`̀H  á`̀ °`̀SGQó`̀ dG
 á`̀°`̀SQÉ`̀ª`̀e á`̀ «`̀ª`̀gCG ≈`̀∏`̀Y ó`̀«`̀cCÉ`̀à`̀∏`̀d
 ,ΩÉ`̀¶`̀à`̀fÉ`̀H á``«``fó``Ñ``dG á``̀£``̀°``̀û``̀fC’G
 á`̀ë`̀°`̀ü`̀dG ø`̀«`̀°`̀ù`̀ë`̀à`̀H É``¡``à``bÓ``Yh
 äÉØYÉ°†e  øe  ájÉbƒdGh  ,áeÉ©dG
 É``̀fhQƒ``̀c ¢``̀Shô``̀«``̀Ø``̀H á```̀HÉ```̀°```̀UE’G

.(19-COVID)

ÓªdG π°ü«a Qƒ°ù«ahôÑdG É¡jôéj  

á£``°ûfC’G ™ªàéªdG OGô``aCG á``°SQÉªe ∫ƒM á``°SGQO
zÉ``̀ fhQƒ``̀c{ Ö`̀Ñ`̀°`̀ù`̀H ∫RÉ`̀ æ`̀ ª`̀ dG »``̀a á`̀«`̀ fó`̀Ñ`̀ dG

.ÓªdG π°ü«a Qƒ°ù«ahôÑdG |

 øH  óªM  ∂∏ªdG  á`̀dÓ`̀é`̀dG  ÖMÉ°U  Iô°†M  ≈≤∏J
 É«ØJÉg  ’É°üJG  ióØªdG  OÓÑdG  ∂∏e  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y
 ∫BG ¥QÉW øH ºã«g ¿É£∏°ùdG ádÓédG ÖMÉ°U ¬«NCG øe

.á≤«≤°ûdG ¿Éª oY ¿É£∏°S ó«©°S
 »`̀fÉ`̀¡`̀à`̀dG ∫OÉ``̀Ñ``̀J ∫É``̀°``̀ü``̀J’G ∫Ó```̀N iô```̀L ó```̀bh

 ¬∏dG  ø«YGO  ,∑QÉÑªdG  ô£ØdG  ó«Y  ∫ƒ∏ëH  äÉμjôÑàdGh
 Ió«©°ùdG  áÑ°SÉæªdG  √ò`̀g  ó«©oj  ¿CG  ≈dÉ©Jh  ¬fÉëÑ°S
 ô«îdGh  øª«dÉH  ø«≤«≤°ûdG  ø«Ñ©°ûdGh  øjó∏ÑdG  ≈∏Y
 ô«îdÉH á«eÓ°SE’Gh á«Hô©dG ø«àeC’G ≈∏Yh ,äÉcôÑdGh

.OODƒ°ùdGh

 É«ØJÉ`g ’É``°ü`JG ≈```≤`∏`àj ∂``∏ªdG
¿É````ª```` oY ¿É```̀ £```̀ ∏```̀ °```̀ S ø``````e

.¿ÉªY ¿É£∏°S | .∂∏ªdG ádÓL |

 Open Government  á`̀Mƒ`̀à`̀Ø`̀ª`̀ dG  á``eƒ``μ``ë``dG  á``̀cGô``̀°``̀T  â``̀eÉ``̀b
 ø£æ°TGh  Égô≤e  ±Gô``̀WC’G  IOó©àe  á«dhO  IQOÉ`̀Ñ`̀e  »`̀gh  ,((Partnership
 ÉfhQƒc ¢Shô«a  áëFÉéd …ó°üà∏d  á∏ãeCÉc  á«æjôëH IQOÉÑe 13 êGQOEÉH  ,áª°UÉ©dG
 IóëàªdG  äÉj’ƒdG  iód  øjôëÑdG  áμ∏ªe  IQÉØ°S  Oƒ¡L  øª°V  ∂dPh  ,(19ó«aƒc)
 ô«jÉ©ªdG  πμH  íLÉædG  øjôëÑdG  áμ∏ªe  êPƒªf  ≈∏Y  Aƒ°†dG  §«∏°ùJ  »a  á«μjôeC’G
 äÉ°SÉ«°ùdG ÖÑ°ùH ∂dPh ,(19 ó«aƒc) ÉfhQƒc ¢Shô«a áëFÉéd …ó°üàdG »a á«dhódG
 ¥ƒ≤M  ΩGôàMG  QÉ`̀WEG  »ah  ,ôμÑe  âbh  òæe  áeƒμëdG  É¡JòîJG  »àdG  äGAGô``LE’Gh

.ìƒ°VƒdGh á«aÉØ°ûdÉH ΩGõàd’Gh ¿É°ùfE’G
 ≥jôØd á°ü∏îªdG á«æWƒdG Oƒ¡édG øª°V É¡LGQOEG ºJ »àdG äGQOÉÑªdG RôHCG øeh

 ó¡©dG »dh áØ«∏N ∫BG óªM øH ¿Éª∏°S ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U IOÉ«≤H øjôëÑdG
 ¢Shô«Ød  …ó°üàdG  »a  AGQRƒdG  ¢ù∏ée  ¢ù«Fôd  ∫hC’G  ÖFÉædG  ≈∏YC’G  óFÉ≤dG  ÖFÉf
 É«LƒdƒæμàdG ∞«XƒJ ≈∏Y Ωƒ≤j …òdGh »YGh ™ªàée ≥«Ñ£J ,(19 ó«aƒc) ÉfhQƒc
 »dõæªdG  ôéëdG  ä’ÉM  ≈∏Y  áHÉbôdGh  á©HÉàªdG  õjõ©àd  á«còdG  Iõ¡LC’G  äÉ«æ≤Jh
 »a  ø«ª«≤ªdGh  ø«æWGƒªdG  ájÉªMh  ¬«ÑæJh  á£dÉîªdG  ä’ÉëdG  ó°UQ  á«fÉμeEGh
 áëaÉμªd  á«æWƒdG  á∏ªëdG  ¥ÓWEGh  ,áªFÉ≤dG  ä’Éë∏d  º¡à£dÉîe  hCG  º¡HGôàbG  ∫ÉM
 ácQÉ°ûªdG  »a  ø«ÑZGô∏d  IójóY  á«Yƒ£J  á£°ûfCG  â°ü°üN  »àdG  ÉfhQƒc  ¢Shô«a
 OGôaCG  ø«H  ¿hÉ©àdGh  πaÉμà∏d  G kõjõ©Jh  á«©ªàéªdG  á«dhDƒ°ùªdG  CGóÑe  øe  É kbÓ£fG
 ø«£dÉîªdG ôKCG π«°UÉØJ ó°Uôd áë°üdG IQGRh ™bƒe áHGƒHh ,»æjôëÑdG ™ªàéªdG

.áªFÉ≤dG ä’Éë∏d
 ICGôª∏d  ≈∏YC’G  ¢ù∏éª∏d  ø«JQOÉÑe  áMƒàØªdG  áeƒμëdG  ácGô°T  â`̀LQOCG  Éªc
 áØ«∏N  ∫BG  º«gGôHEG  âæH  áμ«Ñ°S  Iô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  áÑMÉ°U  äÉ¡«Lƒàd  G kò«ØæJ
 á«æWƒdG á∏ªëdG Éªgh ,ICGôª∏d ≈∏YC’G ¢ù∏éªdG á°ù«FQ ,ióØªdG OÓÑdG πgÉY áæjôb
 Iô°SC’G äÉLÉ«àMG IófÉ°ùªd Ωõ∏j Ée πc ºjó≤àd zøjôëÑdG áeÓ°S πLC’ ø«ØJÉμàe{
 ´ƒ£à∏d  á«æWƒdG  á°üæªdG  ™e  ô°TÉÑªdG  ≥«°ùæàdGh  ¿hÉ©àdÉHh  á«æjôëÑdG  ICGôªdGh
 ≠dÉÑªdGh ¿ƒjódG OGó°ùH áªjôμdG Égƒª°S äÉ¡«LƒJh ,ÉfhQƒc ¢Shô«a á¡LGƒe »a
 á«FÉ°†b  ΩÉμMCG  ø¡≤ëH  äQó°U  øªe  äÉ«æjôëÑdG  AÉ°ùædG  ≈∏Y  á≤ëà°ùªdG  á«dÉªdG

.zô«N πYÉa{ ≥«Ñ£J ≈∏Y á«∏NGódG IQGRh πÑb øe IQƒ°ûæªdG ºFGƒ≤dG øª°V

É``fhQƒc  ¢``Shô«a  á``ëFÉéd  …ó``°üà∏d  á``∏ãeCÉc  á``«æjôëH  IQOÉ``Ñe  13  êGQOEG
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 øH π°ü«a øH ¬∏dGóÑY á«LQÉîdG ôjRh óYÉ°ùe ∫Ébh
 äGAGô`̀LE’G  ò«ØæJ  »a  â`̀HCGO  áμ∏ªªdG  ¿EG  …ô°ShódG  ôÑL
 ¢Shô«a QÉ°ûàfG áëaÉμªd ÖfGƒédG áaÉc ≈∏Y á«bÉÑà°S’G
 ºK  ø`̀eh  ¬`̀∏`̀dG  ø`̀e  π°†ØH  áμ∏ªªdG  â`̀dÉ`̀f  ó`̀ bh  ,É`̀ fhQƒ`̀c
 óªM ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†ëd á«eÉ°ùdG äÉ¡«LƒàdG
 áeƒμëdG QGôbh ,ióØªdG OÓÑdG πgÉY áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y øH
 ¿Éª∏°S  øH áØ«∏N ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U á°SÉFôH
 á«æWƒdG  Oƒ¡édGh  ,AGQRƒ``dG  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  ,áØ«∏N  ∫BG
 ¢Shô«a  áëaÉμªd  á«æWƒdG  á∏ªëdG  πÑb  ø`̀e  ádhòÑªdG
 ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  á©HÉàeh  IOÉ«≤H  ÉfhQƒc
 ,≈∏YC’G óFÉ≤dG ÖFÉf ó¡©dG »dh áØ«∏N ∫BG óªM øH ¿Éª∏°S
 á«dhO  IOÉ°TEÉH  AGQRƒ``̀dG  ¢ù∏ée  ¢ù«Fôd  ∫hC’G  ÖFÉædG
 IOÉ°TE’G  √ò`̀g  ¿CG  ≈`̀dEG  G kô«°ûe  ,¥É£ædG  á©°SGh  á«ªeGh
 ,IóFGôdG  øjôëÑdG  áμ∏ªe  áfÉμe  ó°ùéJh  øgôÑàd  äAÉL
 øe  ÉbÓ£fG  äÉ``̀eRC’Gh  çQGƒ`̀μ`̀dG  á¡LGƒe  »a  É¡JQóbh
 ≈∏Y á¶aÉëª∏d É¡JÉeGõàdÉH AÉaƒdG á«ªgCG »a ΩÉàdG É¡fÉªjEG
 ø«æWGƒe  øe  ¬ëFGô°T  áaÉμH  ™ªàéªdG  áë°Uh  áeÓ°S

.ø«ª«≤eh
 áeƒμM πÑb øe ádhòÑªdG Oƒ¡édG ™«ªL ¿CG ±É°VCGh
 ,É`̀fhQƒ`̀c  ¢Shô«a  áëaÉμe  QÉ``̀WEG  »`̀a  øjôëÑdG  áμ∏ªe
 äGƒæ°ù∏d  á`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀dG  π`̀ª`̀Y  è`̀eÉ`̀fô`̀H  ™`̀e  É«°TÉªJ  »`̀JCÉ`̀J
 äGAGô``̀LE’G  ™«ªL  äAÉ`̀L  Éªc  (2022-2019)  ™``̀HQC’G
 á«≤«°ùæàdG  áæé∏dG  øe  IQOÉ°üdG  äGQGô≤dGh  ájRGôàM’G
 óªM  øH  ¿Éª∏°S  ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  á°SÉFôH
 ∫hC’G  ÖFÉædG  ≈∏YC’G  óFÉ≤dG  ÖFÉf  ó¡©dG  »dh  ,áØ«∏N  ∫BG
 ¢Shô«ØdG  áëaÉμe  QÉ`̀WEG  »a  ,AGQRƒ``̀dG  ¢ù∏ée  ¢ù«Fôd
 »a  ø«ª«≤ªdGh  ø«æWGƒªdG  áeÓ°Sh  áë°U  ßØM  ±ó¡H

 .øjôëÑdG áμ∏ªe

áë°üdG »a ≥ëdG õjõ©J
 ≈¶ëJ  á«ë°üdG  ájÉYôdG  ¿CG  ≈`̀ dEG  ôjô≤àdG  QÉ`̀°`̀TCGh
 øª°V  É¡fƒμd  ∂dPh  ,øjôëÑdG  áμ∏ªe  iód  ≠dÉH  ΩÉªàgÉH
 áμ∏ªªdG  âHCGO  óbh  ,ájƒªæàdG  áeƒμëdG  èeGôH  äÉjƒdhCG
 ÉfhQƒc AÉHh »°ûØJ QÉWEG »a ájƒdhC’G √òg ≥«Ñ£J ≈∏Y
 É¡JÉeGõàdG  ™e  É k≤aGƒàe  z™«ªé∏d  áë°üdG{  CGóÑe  âëJ
 á`̀jÉ`̀Yô`̀dG  ≥`̀M  π`̀Ø`̀c  …ò```̀dGh  áμ∏ªªdG  Qƒ`̀à`̀°`̀SO  Ö`̀Lƒ`̀ª`̀H
 Oƒ¡édG  √òg äAÉL Éªc  õ««ªJ  ¿hO  øe ™ªé∏d  á«ë°üdG
 ≥«KGƒªdGh  äÉ«bÉØJ’G  ÖLƒªH  É¡JÉeGõàdG  ™e  á≤aGƒàe

.É¡«dEG áª°†æªdG á«dhódG
 É¡≤JÉY  ≈∏Y  äò`̀NCG  áeƒμëdG  ¿CG  ôjô≤àdG  í°VhCGh
 äÉeóîdGh á«Ñ£dG ájÉYôdG ºjó≤àH áë°üdG IQGRƒH á∏ãªe
 móM ≈∏Y ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒªdG ™«ªéd áeRÓdG á«fÉéªdG
 äÉ¡«Lƒà∏d  G kò«ØæJ  ,IOƒ°UôªdG  áªFÉ≤dG  ä’Éë∏d  AGƒ°S
 øH óªM ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†ëd á«eÉ°ùdG á«μ∏ªdG
 IQGRh ¬Lh å«M ,ióØªdG OÓÑdG πgÉY áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y
 á«ë°üdG äÉeóîdGh á«Ñ£dG ájÉYôdG ºjó≤J πØμàH áë°üdG
 ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒªdG ™«ªéd êÓ©dGh ôéëdGh ¢üëØ∏d

 .áμ∏ªªdG »a
 ájÉYôdG  π°†aCG  ºjó≤J  á«ªgCÉH  áμ∏ªªdG  øe  É kfÉªjEGh
 ≥«Ñ£àH áμ∏ªªdG âHCGO ó≤a ,™ªàéªdG OGôaCG áaÉμd á«ë°üdG
 ,™ÑJG)  áØ∏àîe  QhÉëe  çÓ`̀K  ≈∏Y  á«æÑe  á«é«JGôà°SG
 ,ÉfhQƒc ¢Shô«a QÉ°ûàfG øe óë∏d  ∂dPh (èdÉY ,¢üëaG
 É¡H ¬Ñà°ûªdG ä’ÉëdG ™«ªL ´É°†NEÉH IQGRƒdG Ωƒ≤J å«M
 É¡àeÓ°S øe ócCÉà∏d á«fÉéªdG ájôÑàîªdG äÉ°UƒëØdG ≈dEG
 É¡H  âeÉb  »àdG  ájôÑàîªdG  äÉ°UƒëØdG  OóY  â¨∏H  óbh
 øe  %15^95  ∫ó©ªH  ¢üëa  236828  áë°üdG  IQGRh

 .áμ∏ªªdG ¿Éμ°ùd »∏μdG Oó©dG
 ≥«°ùæàdÉH áë°üdG IQGRh â∏ªY π°üàe ó«©°U ≈∏Yh
 π«¡°ùJ  ≈∏Y  áμ∏ªªdG  äÉã©H  ôÑY  á«LQÉîdG  IQGRh  ™e
 á«dhódG  äÉcô°ûdG  øe  áÑ«£dG  Iõ`̀¡`̀LC’Gh  á``jhOC’G  Ö∏L
 ™e  ¿hÉ©àdÉH  á«ÑW  äGó©e  øë°T  ø«eCÉJh  ,áμ∏ªªdG  ≈dEG

 .áμ∏ªªdG äÉã©H ôÑY á«dhódG á«Ñ£dG äÉcô°ûdG

º«∏©àdG »a ≥ëdG õjõ©J
 ´É£≤dG  ø`̀e  áeó≤ªdG  äÉeóîdG  ¿CG  ôjô≤àdG  ô`̀ cPh
 áeÉ¡dG  ájƒ«ëdG  äÉeóîdG  øe  ó©J  áμ∏ªªdG  »a  »ª«∏©àdG
 ø«æWGƒªdG áaÉμd øjôëÑdG áμ∏ªe áeƒμM É¡H πØμàJ »àdG
 √òg  ôKDƒJ  ’CG  áμ∏ªªdG  â°UôM  ó≤a  ¬«∏Yh  ,ø«ª«≤ªdGh
 áaÉc  »a  º«∏©àdG  á«∏ªY  ô«°S  ≈∏Y  á«FÉæãà°S’G  ±hô¶dG
 áë°U  QÉ`̀Ñ`̀à`̀Y’G  ø«©H  ò``̀NC’G  ™`̀e  á«ª«∏©àdG  π`̀MGô`̀ª`̀dG

 .ø«ª∏©ªdGh áÑ∏£dG áeÓ°Sh
 Iô°†M  ¢`̀Uô`̀M  ≥∏£æe  ø``eh  ¥É«°ùdG  Gò``g  »``ah

 πgÉY  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  øH  óªM  ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U
 áÑ∏£dG  ¬JÉæHh  ¬FÉæHG  ™e  π°UGƒàdG  ≈∏Y  ióØªdG  OÓÑdG
 ¢Shô«a  áëFÉéd  áægGôdG  ±hô¶dG  πX  »a  äÉÑdÉ£dGh
 ¬àdÓL äÉjƒdhCG  áeó≤e »a º¡fƒμdh ,óéà°ùªdG  ÉfhQƒc
 áª∏c  ¬àdÓL  ¬Lh  ,º¡àeÓ°S  ≈∏Y  á¶aÉëªdGh  º¡àjÉªëd
 ∫ÓN  øe  äÉÑdÉ£dGh  áÑ∏£dG  ¬JÉæHh  ¬FÉæHCG  ≈`̀dEG  á«eÉ°S
 ôÑY  åH  …ò`̀ dGh  »`̀YGh  ™ªàée  èeÉfôÑH  »Fôe  ∫É°üJG
 å«M  ,Ω2020  π`̀jô`̀HCG  12  ïjQÉàH  øjôëÑdG  ¿ƒjõØ∏J
 º¡ª«∏©J ≈∏Y øÄªWGh áÑ∏£∏d  ájƒHCG  ádÉ°SQ ¬àdÓL ¬Lh
 ¬ª∏©d ¿CÉ°ûdG Gòg »a ¬MÉ«JQG É kjóÑe ,»ª∏©dG º¡∏«°üëJh

.ΩGôj Éeh ô«N ≈∏Y á«°SGQódG º¡fhDƒ°T ¿CG
 øH  áØ«∏N  ô`̀«`̀eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  ô``̀eCGh
 ¢SQÉe  29  ïjQÉàH  AGQRƒ```dG  ¢ù«FQ  áØ«∏N  ∫BG  ¿Éª∏°S
 áÑ∏£dG  IOƒ©d  á©jô°S  IOƒ`̀Y  á£N  ™°Vh  ≈`̀ dEG  Ω2020
 ≈dEG  º¡JOƒY  ¿Éª°Vh  êQÉîdG  »a  ø«≤dÉ©dG  ø««æjôëÑdG
 ÖÑ°ùH º¡«∏Y ôWÉîe ájCG  …OÉØàd  âbh ´ô°SCG  »a øWƒdG

 .ÉfhQƒc ¢Shô«a »°ûØJ

ájOÉ°üàb’G ¥ƒ≤ëdG õjõ©J
 â°UôM  øjôëÑdG  áμ∏ªe  áeƒμM  ¿CG  ôjô≤àdG  ôcPh
 ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†M äÉ©∏£Jh äÉ¡«LƒJ áªLôJ ≈∏Y
 ,ióØªdG  OÓÑdG  πgÉY  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  øH  óªM  ∂∏ªdG
 IÉ«ëdG  äÉeƒ≤eh  á«gÉaôdG  ≥«≤ëJ  ôÑàYG  ÉªdÉ£d  …òdGh
 Ωƒ≤eh ¬æe óH  ’ ÖLGh ƒg ø«æWGƒªdG  ™«ªéd áªjôμdG
 QÉKB’ÉH É kcGQOEGh ,áeGóà°ùªdG á«ªæàdG ≥«≤ëJ ƒëf »°SÉ°SCG
 ájOÉ°üàb’G  äÉYÉ£≤dG  ∞∏àîe  ≈∏Y  áÑJôàªdG  á«Ñ∏°ùdG
 IòîàªdG äGAGôLE’G Aƒ°V »a ∂dPh OÓÑdG »a ájQÉéàdGh
 äÉ¡«LƒàdG øe ÉbÓ£fGh ,ÉfhQƒc áëFÉL »°ûØJ øe óë∏d
 áeõM  ¥Ó```̀WEG  ø`̀Y  ¿Ó```̀YE’G  º`̀J  ó`̀≤`̀a  á«eÉ°ùdG  á«μ∏ªdG
 É kªYO  »æjôëH  QÉæjO  QÉ«∏e  4^3  áª«≤H  ájOÉ°üàbG  á«dÉe
.Ω2020 ¢SQÉe 17 ïjQÉàH ¢UÉîdG ´É£≤dGh ø«æWGƒª∏d

 ¥hóæ°U ôÑY IôKCÉàªdG äÉcô°û∏d á«dÉe íæe ô«aƒJ -
 ≈```̀dhC’G  ,ø«à¶Øëe  ¢ü«°üîJ  ™`̀e  zø`̀«`̀μ`̀ª`̀J{  π`̀ª`̀©`̀dG
 ∑ôà°ûªdG  π≤ædG  ¥Gƒ°Sh  Iô`̀LC’G  äGQÉ«°S  ¥Gƒ°S  ºYód
 á«fÉãdGh  ,ô¡°TCG  3  Ióªd  É kjô¡°T  äÓaÉëdGh  äÉ°UÉÑdGh
 •ô°ûH ,ô¡°TCG 3 Ióªd É kjô¡°T ábÉ«°ùdG »HQóe ºYód áMÉàe

.…óYÉ≤J ÖJGQ hCG …QÉéJ πé°S º¡jód ¿ƒμj ’CG
 AGQRƒdG  ¢ù∏ée Qôb  ,øμ°ùdG  »a  ≥ëdG  ¿Éª°†dh -
 ≈∏Y á≤ëà°ùªdG •É°ùbC’G π«LCÉJ Ω2020 ƒjÉe 4 ïjQÉàH
 ô¡°TCG  áà°S  Ióªd  ¿Éμ°SE’G  ∂æH  iód  á«fÉμ°S’G  äÉeóîdG

 .πjôHCG øe kAGóàHG
 ô«°S  á∏°UGƒe  ≈∏Y  áμ∏ªªdG  ¢Uôëd  G kó«°ùéJh  -
 äÉ°ù°SDƒªdG  ídÉ°üe  ≈∏Y  ®ÉØëdGh  ájQÉéàdG  ∫ÉªYC’G
 áMÉ«°ùdGh  IQÉéàdGh  áYÉæ°üdG  ôjRh  ø∏YCG  ó≤a  ∫Éª©dGh
 Ω2020 π`̀ jô`̀ HCG  21 ï`̀jQÉ`̀à`̀H  »`̀fÉ`̀jõ`̀dG  ó`̀°`̀TGQ ø`̀H  ó``̀jGR
 ¿Gƒæ©dG  ≈∏Y  á«fhôàμdE’G  IQÉéà∏d  ΩÉ¶f  ø«°TóJ  øY
 áaÉμd  á°UôØdG  í«àj  …ò`̀ dGh  ,mall.bh  »fhôàμdE’G
 É¡JÉéàæe ™«ªL ¢Vô©d á°UôØdG äÉ°ù°SDƒªdGh äÉcô°ûdG

.ø«μ∏¡à°ùª∏d É¡JÉeóNh

πª©dG »a ≥ëdG õjõ©J
 âeÉb øjôëÑdG áμ∏ªe áeƒμM ¿CG ≈dG ôjô≤àdG QÉ°TCGh
 OóY π«©ØJ »a á«YÉªàL’G á«ªæàdGh πª©dG IQGRƒH á∏ãªe
 øcÉeCGh πª©dG ™bGƒe »a ájRGôàMG ô«HGóJh äGAGôLEG øe
 ´É£≤dG  äÉ°ù°SDƒe  ™`̀e  ¿hÉ©àdÉH  ∂`̀ dPh  ,∫Éª©dG  øμ°S
 PÉîJÉH  ∂`̀dPh  ,∫Éª©dG  áeÓ°Sh  áë°U  ¿Éª°†d  ¢UÉîdG
 ¢Shô«ØdG  QÉ°ûàfG  ¿hO  ∫ƒëJ  »àdG  ádÉ©ØdG  äGAGô``LE’G
 á«ª«¶æàdG  äGAGô`̀LE’Gh  áHÉbôdG  ójó°ûJ  ôÑY  ∫Éª©dG  ø«H
 äGQOÉ`̀Ñ`̀ª`̀H  â`̀eÉ`̀b  Éªc  ,º¡à°û«©eh  º¡æμ°S  ø`̀cÉ`̀eCG  »`̀a
 äGQÉØ°ùdG  »∏ãªe  ™`̀e  äGAÉ`̀≤`̀d  ó≤©H  á∏ãªàe  á«bÉÑà°SG
 áμ∏ªªH  ádÉª©∏d  IQó°üªdG  ∫hó∏d  á«°SÉeƒ∏HódG  äÉã©ÑdGh
 ájRGôàM’Gh  á«FÉbƒdG  äGAGôLE’ÉH  º¡ZÓHGh  øjôëÑdG

.™«ªédG áë°Uh áeÓ°S ßØëj ÉªH áHƒ∏£ªdG

êQÉîdG »a ¿ƒæWGƒªdG
 Oƒ¡édGh  äGAGô``̀LE’G  ô°üà≤J  ºd  ¬`̀fCG  ôjô≤àdG  ó`̀cCG
 OhóM  π`̀NGO  ™ªàéªdG  áeÓ°Sh  ø`̀eCG  ájÉªëd  ádhòÑªdG
 ≈dEG  Oƒ¡édG  √ò`̀g  óàªJ  ÉªfGh  ,§≤a  øjôëÑdG  áμ∏ªªdG
 ôÑY  á«LQÉîdG  IQGRh  Ωƒ≤J  å«M  øWƒdG  Ohó`̀M  êQÉ`̀N
 ¿hDƒ`̀°`̀T  á©HÉàªH  êQÉ`̀î`̀ dG  »`̀a  á«°SÉeƒ∏HódG  É¡JÉã©H
 ∞∏àîe »a áÑ∏Wh øjôaÉ°ùe øe ø««æjôëÑdG ø«æWGƒªdG

.ÉfhQƒc áëFÉL ájGóH òæe ºdÉ©dG ∫hO

 QGó°UEÉH á«LQÉîdG IQGRh ôÑY áμ∏ªªdG âeÉb ó≤a ¬«∏Yh
 π°UGƒàdG πFÉ°Sh áaÉc ≈∏Y Égô°ûfh äÉfÉ«ÑdGh äGôjòëàdG
 ø««æjôëÑdG ø«æWGƒªdG åMh ,ΩÓYE’G πFÉ°Shh »YÉªàL’G
 áμ∏ªªdG  äÉã©H  iód  º¡JÉeƒ∏©e  π«é°ùJ  ≈∏Y  êQÉîdG  »a
 z»à¡Lh{ ≥«Ñ£J hCG IQGRƒdG ™bƒe ôÑY á«LQÉîdG IQGRhh

.á«LQÉîdG IQGRh ¿GƒjóH á©HÉàªdG Öàμe hCG
 ™°Vh É`̀ª`̀dÉ`̀£`̀d …ò```̀dGh ¬`̀à`̀dÓ`̀L è`̀¡`̀f ≈`̀∏`̀Y G kó``«``cCÉ``Jh
 ïjQÉàH  ¬`̀à`̀dÓ`̀L  ∞`̀∏`̀c  ó`̀≤`̀a  ,¬`̀ JÉ`̀ «`̀ dhCG  º∏°S  »`̀a  ø`̀WGƒ`̀ª`̀dG
 êQÉîdG  »`̀a  øjôëÑdG  áμ∏ªe  AGôØ°S  Ω2020  π`̀jô`̀HCG  24
 »a øjOƒLƒªdG ø««æjôëÑdG ø«æWGƒªdG áaÉc ™e π°UGƒàdÉH
 ∫ƒ∏M áÑ°SÉæªH ∂dPh ,¬àdÓL »fÉ¡J π≤æH º¡¡Lhh êQÉîdG
 áeÓ°Sh  ∫Gƒ`̀MCG  ≈∏Y  ¿ÉæÄªW’Gh  ,∑QÉÑªdG  ¿É°†eQ  ô¡°T
 á«FÉæãà°S’G ±hô¶dG πX »a ø««æjôëÑdG ø«æWGƒªdG áaÉc
 ¬«∏Yh ,ÉfhQƒc ¢Shô«a áëFÉL ÖÑ°ùH ºdÉ©dG Égó¡°ûj »àdG
 »a áμ∏ªªdG  ájÉYQ ¿hDƒ°T  á©HÉàªH  áμ∏ªªdG  AGôØ°S  ΩÉb  ó≤a
 ≈∏Y  áμ∏ªªdG  äGQÉØ°S  ¿CG  ≈dEG  ø«æWGƒª∏d  øjócDƒe  êQÉîdG
 ô«aƒJh ø«æWGƒª∏d  äÉeóîdG  π°†aCG  ºjó≤àd  OGó©à°S’G  ºJCG
 »àdG  ±hô¶dG  πX  »a  á°UÉN  áeRÓdG  äÉLÉ«àM’G  áaÉc

 .á«eÉ°ùdG á«μ∏ªdG äÉ¡«Lƒà∏d G kò«ØæJ ∂dPh ºdÉ©dG Égó¡°ûj
 IOƒ©d  á£N  øY  ¿Ó`̀YE’É`̀H  á«LQÉîdG  IQGRh  âeÉbh
 äÓMQ  Ö«JôJ  ∫ÓN  øe  êQÉîdG  »a  ø«≤dÉ©dG  É¡«æWGƒe
 øe ø``̀WGƒ``̀e  6000 ø``̀e  ô``̀ã``̀cCG  IOƒ``̀©``̀d  Iô`̀°`̀TÉ`̀Ñ`̀e  á`̀°`̀UÉ`̀N
 óbh ,øjôëÑdG  áμ∏ªe ≈dEG  IOƒ©dG  »a ø«ÑZGôdG  ø«æWGƒªdG
 Ω2020 ƒjÉe  10 ïjQÉJ  ájÉ¨d  ºgAÓLG ºJ  øjòdG  OóY ≠∏H
 Oƒ¡édG  ∫GõJ  ’h  ,ºdÉ©dG  ∫hO  ∞∏àîe  øe  É kæWGƒe  4982
 ø««æjôëÑdG  ø«æWGƒª∏d  á«≤ÑàªdG  OGó`̀YC’G  IOÉ`̀YE’  Iôªà°ùe
 áaÉc  IOƒY  äÉ«∏ªY  ôªà°ùà°S  å«M  ,êQÉîdG  »a  ø«≤dÉ©dG
 IOƒ©dG  »a  ø«ÑZGôdG  ,êQÉîdG  »a  ø««æjôëÑdG  ø«æWGƒªdG

.Ω2020 ƒjÉe 27 ïjQÉJ ≈àM øWƒdG ¢VQCG ≈dEG
 »a  äAÉ`̀L  IOƒ`̀©`̀dG  äÉ«∏ªY  ¿CG  ≈`̀ dEG  ôjô≤àdG  QÉ`̀°`̀TCGh
 Ωƒ≤j  »é«∏îdG  ™ªàéªdG  ≈∏Y á∏«NO  á°ùFÉH  ä’hÉëe πX
 …òdG  »FÉæãà°S’G  ™°VƒdG  ∫Ó¨à°S’  …ô£≤dG  ΩÉ¶ædG  É¡H
 ∫ÓN  øe  á«°SÉ«°S  ÜQBÉ`̀eh  ±Gó`̀gCG  ≥«≤ëàd  ºdÉ©dG  ¬H  ôªj
 âeÉb  å«M  .É k«eÓYEGh  É k«°SÉ«°S  ¿É°ùfE’G  áë°üH  IôLÉàªdG
 ø«≤dÉY  ø««æjôëH  ø«æWGƒªd  ájQÉéJ  ájƒL  äÓMôH  ô£b
 áμ∏ªe  áeƒμM  ™e  Ö«JôàdGh  ≥«°ùæàdG  ¿hO  øe  ¿Gô`̀jEG  »a
 É¡à©°Vh  »àdG  IOƒ©dG  á£N  á∏bô©H  ÖÑ°ùJ  Éªe  ,øjôëÑdG
 ¢†jô©Jh  ,êQÉîdG  »a  É¡«æWGƒe  IOƒ©d  øjôëÑdG  áμ∏ªe
 á«ë°üdG  ôWÉîªdG  πμd  äÓMôdG  ∂∏J  ≈∏Y øjôaÉ°ùªdG  áaÉc
 ô≤àØJ »àdGh ,óéà°ùªdG ÉfhQƒc ¢Shô«a »°ûØJ øY áéJÉædG
 áë°üdG  áª¶æe  πÑb  øe  É¡H  ≈°UƒªdG  á«ë°üdG  óYGƒ≤∏d
 AGQRƒd  IOó°ûªdG  ájRGôàM’G  äGQGô≤∏d  áØdÉîeh  ,á«ªdÉ©dG

 .¿hÉ©àdG ¢ù∏ée ∫hO áë°U

øjôëÑdG äÉ«∏°üæbh äGQÉØ°S Oƒ¡L
 ø«æWGƒªdG  ™«ªL  ™`̀e  …QhO  πμ°ûH  π°UGƒàdG  -

 .º¡YÉ°VhCG ≈∏Y ¿ÉæÄªWÓd êQÉîdG »a øjOƒLƒªdG
 äÉª≤©e)  á«Ñ£dG  á«FÉbƒdG  äÉeõ∏à°ùªdG  ô«aƒJ  -
 ø««æjôëÑdG  ø«æWGƒªdG  áaÉμd  (á«ÑW  äGRÉØb  -ΩÉªc  –

.êQÉîdG »a
 »a ø««æjôëÑdG ø«æWGƒª∏d á«FGò¨dG OGƒªdG ø«eCÉJ -

.∫ƒéàdG ô¶M ó¡°ûJ »àdG ≥WÉæªdG
 ø««æjôëÑdG  ø«æWGƒªdG  IOƒY  π«¡°ùàd  ≥«°ùæàdG  -
 äÉfÉ«H ™ªLh ájôÑdGh ájƒédG òaÉæªdG ôÑY øjOƒLƒªdG
 äÉã©ÑdG É¡«£¨J »àdG ∫hódG »a ø«æWGƒªdG ™e π°UGƒàdG

 .øjôëÑdG áμ∏ªªd á«°SÉeƒ∏HódG
 ø««æjôëÑdG ø«æWGƒªdG IOƒY Ö«JôJ ≈∏Y πª©dG -
 áμ∏ªªdG πÑb øe IôLCÉà°ùe äGôFÉW øàe ≈∏Y ø«∏é°ùªdG
 ∂`̀ dPh  É`̀ k«`̀ dhO  Ióªà©eh  É k«ÑW  áªμëe  äGAGô````̀LEG  ≥``ah

.áë°üdG IQGRh ™e ¿hÉ©àdÉH
 ø««æjôëÑdG  ø«æWGƒªdG  ™`̀e  º`̀FGó`̀dG  π°UGƒàdG  -
 ±hô¶d hCG »Ñ£dG êÓ©dG ¢Vô¨d êQÉîdG »a øjOƒLƒªdG

.º¡JÉLÉ«àMG á«Ñ∏Jh º¡«∏Y ¿ÉæÄªWÓd á°UÉN
 »a  ø«≤dÉ©dG  ø«æWGƒª∏d  ¥OÉæØdG  õéMh  ô«aƒJ  -

.º°UGƒ©∏d º¡∏≤fh ≥WÉæªdG ¢†©H
 á°SGQódG  ô«aƒJ  ≈∏Y  º¡ãëd  äÉ©eÉédG  áÑWÉîe  -
.êQÉîdG »a ∫hódG ¢†©H »a ø««æjôëÑdG áÑ∏£∏d ó©H øY

 á≤«≤°ûdG  á«é«∏îdG  ∫hódG  »æWGƒe ™e π°UGƒàdG  -
.º¡JOƒY QƒeCG π«¡°ùàd

øjõéàëªdGh AÉæé°ùdG ¥ƒ≤M
 ¬àdÓL  ¢Uôëd  G kó«°ùéJh  ¬fCG  ≈dEG  ôjô≤àdG  QÉ°TCGh

 ∞dBÉàdG  §``̀HGhQ  õ`̀jõ`̀©`̀Jh  íeÉ°ùàdG  áaÉ≤K  õjõ©J  ≈∏Y
 ójóL πeCG  ÜÉH íàah ™ªàéªdG  OGôaCG  áaÉc ø«H »NBÉàdGh
 Qó°UCG  ,™ªàéªdG  »a  º¡LÉeOE’  º¡«∏Y  ΩƒμëªdG  ΩÉ``eCG
 áØ«∏N ∫BG  ≈°ù«Y øH óªM ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†M
 ¢SQÉe  12  ïjQÉàH  »eÉ°ùdG  √ô`̀eCG  ióØªdG  OÓÑdG  πgÉY
 áægGôdG ±hô¶dG πX »ah á«fÉ°ùfEG ´Ghód ∂dPh Ω2020
 äÉHƒ≤©dG  ¿ƒfÉb  ≥«Ñ£Jh  Oôa  901  øY  ƒØ©dG  QGó°UEÉH
 óbh  ,GOôa  1486  ¬Yƒªée  ÉªH  ,GOôa  585  ≈∏Y  á∏jóÑdG
 Ió©e  á«aGh  á°SGQO  ≈∏Y  AÉæH  »eÉ°ùdG  QGô≤dG  Gòg  AÉL
 A’õf ±hôXh ´É°VhCÉH á∏°üàe á«∏NGódG IQGRh πÑb øe
 ΩƒμëªdG  äÉHƒ≤©dG  ¿ƒ°†≤j  øjòdG  π«gCÉàdGh  ìÓ°UE’G
 äÉ«bÉØJ’G ÇOÉ`̀Ñ`̀eh ¿ƒ`̀fÉ`̀≤`̀dG  ΩÉ`̀μ`̀MCG  Aƒ`̀°`̀V »`̀ah ,É`̀¡`̀H

.¿É°ùfE’G ¥ƒ≤ëd á«dhódG
 A’õædG áeÓ°S ≈∏Y É¡°UôMh É¡JÉeGõàd’ Gò«ØæJh -
 áeÉ©dG IQGOE’G âeÉb ó≤a ,º¡jhPh ƒØ©dG »a ø«dƒª°ûªdG
 AGôLEÉH  áë°üdG  IQGRh ™e ¿hÉ©àdÉH  π«gCÉàdGh ìÓ°UEÓd
 ø«dƒª°ûªdG  áaÉμd  áeRÓdG  á«fÉéªdG  á«Ñ£dG  äÉ°UƒëØdG
 ¢Shô«ØH  º¡àHÉ°UEG  ƒ∏N  øe  ócCÉà∏d  »μ∏ªdG  ƒØ©dG  »a
 ºgƒ∏N  ócCÉJh  á«Ñ∏°S  èFÉàædG  ™«ªL  äAÉL  óbh  ÉfhQƒc
 »a  ø«dƒª°ûªdG  A’õædG  ìGô°S  ¥ÓWEG  πÑb  ¢Shô«ØdG  øe

 .»μ∏ªdG ƒØ©dG
 IQGRƒ`̀H  ká∏ãªàe  áμ∏ªªdG  âeÉb  ∂`̀dP  ≈∏Y  AÉæHh  -
 íjô°üJ  ≈∏Y  ∫ƒ°üë∏d  Ö∏W  QGó°UEG  π«¡°ùàH  á«LQÉîdG
 A’õædG  IOƒY  π«¡°ùàd  (è«∏îdG  ¿Gô«W)  á«æWƒdG  á∏bÉædG
 º¡fGó∏H ≈dEG  »eÉ°ùdG »μ∏ªdG ƒØ©dG º¡∏ª°T øªe ÖfÉLC’G

 .äÉ«°ùæédG ∞∏àîe øe Ójõf 544 ºgOóY ≠dÉÑdGh

äÉeƒ∏©ªdG Qó°üe ≈dEG ∫ƒ°UƒdG ≥M
 »MÓ°UE’G ´hô°ûªdG è¡f ™e É k«°TÉªJ ¬fCG ôjô≤àdG ôcPh
 áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  øH  óªM  ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U  Iô°†ëd
 »∏ëàdG  á«ªgCG  ó``cCGh  ™é°T  …ò``dGh  ,ióØªdG  OÓÑdG  πgÉY
 âæ°TO  ó≤a  ,áeÉ©dG  äÉ°ù°SDƒªdG  »a  ìÉ°üaE’Gh  á«aÉØ°ûdÉH
 ≥∏©àj  É`̀e  π`̀c  øª°†àJ  á∏°üØæe  áëØ°U  áë°üdG  IQGRh

.áμ∏ªªdG »a ÉfhQƒc ¢Shô«a áëaÉμe äGóéà°ùªH
 øe  á«fhôàμdE’G  áeƒμëdGh  äÉeƒ∏©ªdG  áÄ«g  âeÉbh
 IQƒaÉ¨æ°ùc  iô``̀NC’G  ∫hó``̀dG  ÜQÉ`̀é`̀J  ≈∏Y  ´Ó``̀W’G  ∫Ó`̀N
 ó©j »ª°SQ »æjôëH ≥«Ñ£J AÉ°ûfEGh º«ª°üàH ,èfƒc ≠fƒgh
 ™ªéJ  ,óMGh  ¿BG  »a  á«°UÉN  øe  ôãcCG  ôaƒJ  á«æWh  á°üæe
 äÉ«FÉ°üME’Gh  ,á«FÉbƒdG  äGOÉ`̀°`̀TQE’Gh  äÉª«∏©àdG  ø«H  Ée
 hCG  áªFÉ≤dG  ä’ÉëdG ¢üîj Éª«a áKóëªdG á«æWƒdG á«ª°SôdG
 ôéë∏d á≤Ñ£ªdG ä’ÉëdG ójhõJ G kôNDƒe ºJ Éªc  .ø«£dÉîªdG
 ≥«Ñ£àH π°üàe »fhôàμdEG QGƒ°ùH »JGòdG ∫õ©dG hCG »dõæªdG
 ≥jôØdG Ωƒ≤j Éªc ôéë∏d ø«©°VÉîdG ™Ñààd (»YGh ™ªàée)
 »Øë°U  ôªJDƒe  ó≤©H  É`̀fhQƒ`̀c  ¢Shô«Ød  …ó°üà∏d  »Ñ£dG
 nIô°TÉÑe ¬ãH ºàj ,ÉfhQƒc ¢Shô«a äGóéà°ùe ∫hÉæàj …QhO

.áë°üdG IQGRƒd á©HÉàdG Üƒ«Jƒ«dG IÉæb ≈∏Y

á«©ªàéªdG ácGô°ûdG
 ó«°ùéJ  á`̀«`̀ª`̀gCG  ≈∏Y  √ƒª°S  ¢`̀Uô`̀M  ø`̀e  É`̀bÓ`̀£`̀fG
 ó≤a  ,øWƒdG  AGóf  á«Ñ∏àd  »YÉªàL’G  πaÉμàdGh  ó°VÉ©àdG
 ádÓL πãªe áØ«∏N ∫BG  óªM øH ô°UÉf ï«°ûdG ƒª°S ≥∏WCG
 QÉ°ûà°ùe  ,ÜÉÑ°ûdG  ¿hDƒ`̀°`̀Th  ájô«îdG  ∫ÉªYCÓd  ∂∏ªdG
 á«μ∏ªdG  á°ù°SDƒªdG  AÉæeCG  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  ,»æWƒdG  øeC’G
 Iƒ`̀YO  2020  π`̀ jô`̀HCG  17  ï`̀jQÉ`̀à`̀H  á«fÉ°ùfE’G  ∫É`̀ª`̀YCÓ`̀d
 ¢UÉîdG  ´É£b  äÉcô°Th  äÉ°ù°SDƒeh  OGô`̀aCG  øe  ™«ªé∏d
 Oƒ¡édG  ºYód  zô«N  Éæ«a{  á∏ªM  »a  áªgÉ°ùª∏d  ΩÉ©dGh
 ÉfhQƒc  ¢Shô«Ød  …ó°üà∏d  øjôëÑdG  ≥jôØd  á«æWƒdG
 ∫BG  óªM øH ¿Éª∏°S ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U IOÉ«≤H
 ¢Shô«Ød …ó°üà∏d ,≈∏YC’G óFÉ≤dG ÖFÉf ,ó¡©dG »dh áØ«∏N
 É kfÉªjEG  á∏ªëdG  √ò`̀g  ¥Ó``̀WEG  AÉ`̀Lh  ,óéà°ùªdG  É`̀fhQƒ`̀c
 ¿CG  ≈dEG  G kô«°ûe  á«©ªàéªdG  ácGô°ûdG  á«ªgCÉH  √ƒª°S  øe
 ø«æWGƒªdG áaÉμd IƒYO »g Ée Qó≤H á«dÉe â°ù«d ádCÉ°ùªdG
 √ÉéJ  π«ªédG  Oôd  á«îjQÉJ  áØbh  π«é°ùàd  ø«ª«≤ªdGh
 ¿hO  øe  ¬«æWÉb  πμd  ô«îdG  Ωóbh  ø°†àMG  …òdG  øWƒdG

.πHÉ≤e
 øe  É`̀«`̀HÉ`̀é`̀jEG  Ó`̀YÉ`̀Ø`̀Jh  ió`̀°`̀U  á∏ªëdG  √ò``̀g  â``̀b’

 á«æWƒdG  äÉ°ù°SDƒªdGh  ,ø«ª«≤ªdGh  ø«æWGƒªdG  ¿ó`̀d
 ,™ªàéªdG  äÉfƒμe  ø`̀e  Égô«Zh  ∑ƒæÑdGh  äÉcô°ûdGh
 √òg ºYO ¢Vô¨d â©ªL »àdG äÉYôÑàdG áª«b â¨∏H å«M
 áfÉàe  ¢ùμ©j  Éªe  Q’hO  ¿ƒ«∏e  100  øe  ôãcCG  á∏ªëdG
 πLCG  øe  »æjôëÑdG  ™ªàéªdG  ó°VÉ©Jh  á«æWƒdG  áªë∏dG

 .øWƒdG ™e ±ƒbƒdG
 á«æWƒdG  á«dhDƒ°ùªdGh  AÉªàf’G  ìhô``d  G kõ`̀jõ`̀©`̀Jh
 ÉfhQƒc  ¢Shô«Ød  …ó°üà∏d  »æWƒdG  ≥jôØdG  ≥∏WCG  ó≤a
 ¢SQÉe 15 ïjQÉàH ∂dPh ´ƒ£à∏d á«fhôàμdEG á«æWh á°üæe
 »æWƒdG  ≥jôØdG  É¡Ø°ûc  »àdG  ΩÉ``̀bQC’G  äQÉ`̀°`̀TCGh  2020
 OGóYCG »a óYÉ°üàe ´ÉØJQG øY ÉfhQƒc ¢Shô«Ød …ó°üà∏d
 âbÉa  å«M  ´ƒ£à∏d  á«æWƒdG  á°üæªdG  ≈∏Y  ø«∏é°ùªdG
 ´ƒ£àe ∞dCG  30 ´ƒ£àdG  »a ø«ÑZGôdG  ø«∏é°ùªdG  OGóYCG

 .ø«ª«≤eh ø«æWGƒe øe

π≤æàdG ájôM
 â°UôM  øjôëÑdG  áμ∏ªe  ¿CG  ≈`̀dEG  ôjô≤àdG  ¥ô£Jh
 ΩóY ≈∏Y ÉfhQƒc ¢Shô«Ød áªFÉb ádÉM ∫hCG π«é°ùJ òæe
 ,º¡∏≤æJh º¡côëJ ájôM ¿Éª°Vh OGôaC’G  ≥ëH ¢SÉ°ùªdG
 IÉ`̀YGô`̀e  iƒ`̀°`̀ü`̀≤`̀dG  IQhô`̀°`̀†`̀dG  »`̀a  ’EG  Égó««≤J  Ωó``̀Yh
 …CG  áμ∏ªªdG  Qó°üJ  ºd  å«M  ,™ªàéª∏d  áeÉ©dG  áeÓ°ù∏d
 ≈∏Y  â`̀æ`̀gGQ  ó`̀bh  .á«æWh  áeÓ°S  hCG  ÇQGƒ``̀W  ø«fGƒb
 ¬©ÑàJ  ∫Ó`̀N  ø`̀e  º«≤ªdGh  øWGƒªdG  á«dhDƒ°ùeh  áaÉ≤K
 ÉfhQƒc  ¢Shô«Ød  …ó°üà∏d  »æWƒdG  ≥jôØdG  äGOÉ`̀°`̀TQE’
 á«æ©ªdG  äGQGRƒ```̀dGh  áë°üdG  IQGRhh  (19  –  ó«aƒc)
 á«ªgCÉH  áμ∏ªªdG  øe  É kfÉªjEG  AGôLE’G  ∂dP  »JCÉjh  .iôNC’G
 á«dhódG  äÉ©jô°ûàdG  ¬à∏Øc  …ò`̀ dGh  π≤æàdG  ≥M  IÉYGôe
 IÉYGôe ≈dEG ™ªàéªdG OGôaCG áμ∏ªªdG âYO ¬«∏Yh á«æWƒdGh
 ΩóY ≈dEG  âYOh ,¢UÉî°TCG  ¢ùªN øe ôãcC’ ™ªéàdG ΩóY
 ¿CÉ`̀H  ¬`̀JGP  â`̀bƒ`̀dG  »`̀a  âëª°Sh  IQhô°†∏d  ’EG  êhô`̀î`̀dG
 ≈∏Y  OGô`̀aC’G  ∫ƒ°üM  ¿Éª°†H  á∏«Øc  π≤æàdG  ájôM  ¿ƒμJ

.á«°û«©ªdG º¡JÉLÉ«àMG

πØ£dGh Iô°SC’Gh ICGôªdG ¥ƒ≤M
 π«édG áeÓ°Sh áë°U ≈∏Y É kXÉØM ¬fCG ôjô≤àdG ∫hÉæJ
 »a  º¡bƒ≤M  ¿Éª°Vh  øjôëÑdG  áμ∏ªe  ∫ÉØWCG  øe  ΩOÉ≤dG
 ,äGƒ`̀£`̀N  Ió`̀Y  PÉîJÉH  áμ∏ªªdG  â`̀eÉ`̀b  ,±hô`̀¶`̀dG  √ò`̀g
 äÉ°ù°SDƒe  ™«ªL  »a  á°SGQódG  ≥«∏©J  ºJ  ,É¡ªgCG  ø`̀eh
 ¢SQGóªdG ≈dEG áaÉ°VEG á°UÉîdGh á«eƒμëdG »dÉ©dG º«∏©àdG
 ó©H  ø`̀Y  º«∏©àdG  OÉ`̀ª`̀à`̀YG  º``Jh  ,á`̀°`̀UÉ`̀î`̀dGh  á«eƒμëdG
 ,∫ÉéªdG Gòg »a á«fhôàμdE’G πFÉ°SƒdG çóMCG ΩGóîà°SÉH
 á∏«ÑædG  äÉ«dhDƒ°ùª∏d  ióØªdG  ∂∏ªdG  ádÓL  øe  G kôjó≤Jh
 ,É¡Jô°SCG  ájÉYQh  ∫É«LC’G  á«HôJ  »a  á«æjôëÑdG  ICGôª∏d
 ≈`̀dEG  áeƒμëdÉH  á°üàîªdG  äÉ`̀¡`̀é`̀dG  ¬àdÓL  ¬`̀Lh  ó≤a
 äGQGRƒdG »a á∏eÉ©dG ΩCÓd ∫õæªdG øe πª©dG ΩÉ¶f ≥«Ñ£J

.á«eƒμëdG äÉ°ù°SDƒªdGh äÉÄ«¡dGh
 áμ«Ñ°S  Iô`̀«`̀eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  áÑMÉ°U  â¡Lhh
 á°ù«FQ ióØªdG OÓÑdG πgÉY áæjôb áØ«∏N ∫BG º«gGôHEG âæH
 ¿CG ≈dG Ω2020 ƒjÉe 14 ïjQÉàH ICGôª∏d ≈∏YC’G ¢ù∏éªdG
 ™e  ¿hÉ©àdÉHh  zøjôëÑdG  áeÓ°S  πLC’  ø«ØJÉμàe{  á∏ªM
 ¿Óª©«°S  19  ó«aƒc  ¢Shô«a  áëaÉμªd  »æWƒdG  ≥jôØdG
 á≤ëà°ùªdG  á«dÉªdG  ≠dÉÑªdGh  ¿ƒjódG  OGó°S  ≥«°ùæJ  ≈∏Y
 ΩÉμMCG  ø¡≤ëH  äQó°U  øªe  äÉ«æjôëÑdG  AÉ°ùædG  ≈∏Y
 á«∏NGódG IQGRh πÑb øe IQƒ°ûæªdG ºFGƒ≤dG øª°V á«FÉ°†b

 .zô«N πYÉa{ ≥«Ñ£J ≈∏Y
 πLC’ ø«ØJÉμàe á∏ªM ICGôª∏d ≈∏YC’G ¢ù∏ée ¥ÓWEGh
 π°UGƒàdG äGƒæb õjõ©J ≈dEG â©°S »àdGh øjôëÑdG áeÓ°S
 øª°†j  å«M  ,á∏ªëdG  øe  IOÉØà°S’G  õjõ©J  π¡°ùj  ÉªH
 ájô°SC’G  ºYódG  ä’É`̀é`̀eh  äÉeóî∏d  ∫ƒ°UƒdG  ádƒ¡°S

.ájOÉ°üàb’G ∂dòch á«ª«∏©àdGh á«FÉ°†≤dGh ájOÉ°TQE’Gh

á«dhódG äGOÉ°TE’G
 »a  áμ∏ªªdG  øe  ádhòÑªdG  Oƒ¡édG  ¿CG  ôjô≤àdG  ó`̀cCG  
 ¬∏dG  ø`̀e  π°†ØH  âLƒJ  É`̀fhQƒ`̀c  ¢Shô«a  áëaÉμe  QÉ``̀WEG
 ádÓédG  ÖMÉ°U  Iô°†ëd  á«eÉ°ùdG  äÉ¡«LƒàdG  ºK  ø`̀eh
 ,ióØªdG  OÓ`̀Ñ`̀dG  πgÉY  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  ø`̀H  óªM  ∂∏ªdG
 á«æWƒdG  á∏ªëdG  πÑb  ø`̀e  ádhòÑªdG  á«æWƒdG  Oƒ¡édGh
 ÖMÉ°U  á`̀©`̀HÉ`̀à`̀eh  IOÉ`̀«`̀≤`̀H  É``fhQƒ``c  ¢`̀Shô`̀«`̀a  áëaÉμªd
 »dh  áØ«∏N  ∫BG  óªM  ø`̀H  ¿Éª∏°S  ô`̀«`̀eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG
 ¢ù∏ée  ¢ù«Fôd  ∫hC’G  ÖFÉædG  ,≈∏YC’G  óFÉ≤dG  ÖFÉf  ó¡©dG
 √òg äAÉL óbh ,¥É£ædG  á©°SGh  á«dhO  IOÉ°TEÉH  ,AGQRƒ`̀dG
 ,IóFGôdG øjôëÑdG áμ∏ªe áfÉμe ó°ùéJh øgôÑàd äGOÉ°TE’G
 øe  ÉbÓ£fG  äÉ```̀eRC’Gh  çQGƒ`̀μ`̀ dG  á¡LGƒe  »`̀a  É`̀¡`̀JQó`̀bh
 áë∏°üe πLCG  øe É¡JÉeGõàdÉH  AÉaƒdG  á«ªgCÉH  ΩÉàdG  É¡fÉªjEG
 áaÉc  ≥«Ñ£J  ôÑY  ø«ª«≤ªdGh  ø«æWGƒªdG  áeÓ°Sh  øWƒdG
 ¢Shô«a  á¡LGƒªd  á`̀jRGô`̀à`̀M’G  ô`̀«`̀HGó`̀à`̀dGh  äGAGô````̀LE’G
 äÉ«©ªL âæªK »æWƒdG ó«©°üdG ≈∏Yh .19 ó«aƒc ÉfhQƒc
 ¥ƒ≤M ájÉªMh õjõ©J »a áμ∏ªªdG Oƒ¡L »fóªdG ™ªàéªdG
 Gòg »a øjó«°ûe ÉfhQƒc ¢Shô«a QÉ°ûàfG QÉWEG »a ¿É°ùfE’G

.,áμ∏ªªdG É¡àdòH »àdG Oƒ¡édG á«aÉØ°ûH QÉWE’G
 (WHO)  á«ªdÉ©dG  áë°üdG  áª¶æe  IOÉ°TEG  É¡æeh
 ,É`̀fhQƒ`̀c  ¢Shô«a  áëaÉμe  »`̀a  øjôëÑdG  áμ∏ªe  Oƒ¡éH
 á«ªdÉ©dG áë°üdG áª¶æªd »ª«∏bE’G ôjóªdG ¿É°ùd ≈∏Y ∂dPh
 ¢ûeÉg  ≈∏Y  …ô¶æªdG  óªMCG  QƒàcódG  §°SƒàªdG  ¥ô°ûd
 á©HÉàªd á«ªdÉ©dG áë°üdG áª¶æe óah É¡H ΩÉb »àdG IQÉjõdG
 ò«ØæJ  »a  ¬H  Ωƒ≤J  Ée  QÉWEG  »a  øjôëÑdG  áμ∏ªe äGAGô`̀LEG
 ÉfhQƒc  ¢Shô«a  QÉ°ûàfÉH  ≥∏©àj  Éª«a  áª¶æªdG  äÉ«°UƒJ

.(19 ó«aƒc)
 ôjRh  Ωób  å«M  á«fÉ£jôÑdG  á«LQÉîdG  IQGRh  IOÉ°TEGh
 ó«°ùdG  á«fÉ£jôÑdG  áeƒμëdG  »a  §`̀°`̀ShC’G  ¥ô°ûdG  ¿hDƒ`̀°`̀T
 áØ«∏N ∫BG óªëe øH RGƒa ï«°ûdG ≈dEG √ôμ°T ,…ôØ«∏c ¢ùª«L
 áμ∏ªe ¬àeób Éªd IóëàªdG áμ∏ªªdG iód øjôëÑdG áμ∏ªe ô«Ø°S

 .IóYÉ°ùeh ¿hÉ©J øe øjôëÑdG
 äÉj’ƒdG  ô«Ø°S  πÑ«jô«°S  øà°SÉL  ô«Ø°ùdG  IOÉ`̀°`̀TEGh
 øY  ôÑY  …ò`̀dGh  ,øjôëÑdG  áμ∏ªe  ió`̀d  á«μjôeC’G  IóëàªdG
 áeRCG  ™e ±ÉØ°ûdGh §°ûædG  øjôëÑdG  áeƒμM πeÉ©àd  ¬fÉæàeG
 ôÑà©J áμ∏ªªdG Oƒ¡L ¿CG GócDƒe ,z19 ó«aƒc{ ÉfhQƒc ¢Shô«a

.áeRC’G √òg πX »a ÉLPƒªf IQGóéH
 IóëàªdG áμ∏ªªdG ô«Ø°S ófƒeGQO …OhQ ô«Ø°ùdG IOÉ°TEGh
 äÉ£∏°ùdG  ≈``̀dEG  √ôμ°T  ¬``Lh  å«M  ,ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  áμ∏ªe  ió``d
 áμ∏ªªdG  πÑb  ø`̀e  á`̀dhò`̀Ñ`̀ª`̀dG  Oƒ`̀¡`̀é`̀dG  π`̀c  ≈∏Y  á«æjôëÑdG

.ÉfhQƒc ¢Shô«a QÉ°ûàfG áëaÉμªd
 å«M  ,øjôëÑdG  Oƒ¡éH  á«fÉ£jôH  á«fÉªdôH  IOÉ`̀°`̀TEGh
 áμ∏ªe Oƒ¡éH ø««fÉ£jôÑdG äGOQƒ∏dGh ÜGƒædG øe OóY OÉ°TCG
 ádhòÑªdG  »YÉ°ùªdGh  ÉfhQƒc  ¢Shô«a  áëaÉμe  »a  øjôëÑdG

.AGƒ°S óM ≈∏Y ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒªdG IóYÉ°ùªd
 ájQƒ¡ªL  ô«Ø°S  ,¬∏dG  Ö«ÑM  Qƒ``fCG  ô«Ø°ùdG  IOÉ`̀°`̀TEGh
 äGAGô`̀LE’G  á∏°ù∏°ùH,øjôëÑdG  áμ∏ªe  iód  á«Ñ©°ûdG  ø«°üdG
 ¢Shô«ØdG ™æªd øjôëÑdG É¡JòîJG »àdG ájRGôàM’G ô«HGóàdGh
 øe  ∫ÉY  ôjó≤Jh  IOÉ°TEG  ¬à≤aGQ  πH,∫É≤àf’Gh  QÉ°ûàf’G  øe

.»æ«°üdG Ö©°ûdGh áeƒμëdGh ø«°üdG ájQƒ¡ªL
 ô°üe  ájQƒ¡ªL  ô«Ø°S  ¿ÉÑ©°T  ô°SÉj  ô«Ø°ùdG  IOÉ°TEGh
 ¢üdÉN øY ÜôYCG …òdG øjôëÑdG áμ∏ªe iód á≤«≤°ûdG á«Hô©dG
 ÉfhQƒc  ¢Shô«a  áëaÉμªd  á«æWƒdG  áæé∏dG  Oƒ¡éd  √ôjó≤J
 øH ¿Éª∏°S ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U á°SÉFôH z19 ó«aƒc{
 ∫hC’G  ÖFÉædG  ≈∏YC’G  óFÉ≤dG  ÖFÉf  ó¡©dG  »dh áØ«∏N ∫BG  óªM
 AƒÑJ  äôªKCG  »àdG  Oƒ¡édG  »gh  ,AGQRƒ``dG  ¢ù∏ée  ¢ù«Fôd
 »a  É«HôY  ≈`̀ dhC’Gh  É«ªdÉY  á«fÉãdG  áÑJôªdG  øjôëÑdG  áμ∏ªe
.%70 áÑ°ùf âHQÉb »àdGh ¢Shô«ØdG øe AÉØ°ûdG Ö°ùf ≥«≤ëJ

 ájQƒ¡ªL ô«Ø°S{ ô«a ójÉfô«a ƒ°ùfƒØdCG ô«Ø°ùdG IOÉ°TEGh
 á«dÉédG  AÉ`̀æ`̀HCG  ¿EG  ∫É`̀b  …ò`̀dG  øjôëÑdG  áμ∏ªe  ió`̀d  ø«Ñ∏ØdG

 .z¿ÉeCGh áë°U »a ¿ƒ°û«©j øjôëÑdG »a á«æ«Ñ∏ØdG

(ÉfhQƒc) áëaÉμe »a øjôëÑdG áHôéJ ≥KƒJ á«LQÉîdG IQGRh

áμ∏ªªdÉH ø``«ª«≤ªdGh ø«æWGƒª∏d á``jÉªëdG äô``ah ∂∏ªdG äÉ``¡«LƒJ
êQÉîdG »a ø««æjôëÑdG áÑ∏£dG IOƒ©d á©jô°S á£N ™°VƒH ôeCG AGQRƒdG ¢ù«FQ
 ¢``Shô«ØdG ø``e á``jRGôàMG äGAGô``LEG ™``°Vh »``a ô``«Ñc ìÉ``éæH ø``jôëÑdG ≥``jôa OÉ``b ó``¡©dG »``dh

ø«≤dÉ©dG ø``««æjôëÑdG IOƒ``Y Ö«JôJ ø``e â``æμªJ á``μ∏ªªdG äGQÉØ``°Sh á``«LQÉîdG IQGRh
äÉ`````̀eRC’Gh çQGƒ```̀μ```̀dG á`̀ ¡`̀ LGƒ`̀ e ≈`̀ ∏`̀ Y á`̀μ`̀∏`̀ª`̀ª`̀dG IQó``̀≤``̀H á`̀ ©`̀ °`̀ SGh á``̀«``̀ª``̀eCGh á``̀«``̀dhO IOÉ```̀°```̀TEG

¿É°ùfE’G ¥ƒ≤ëd á«dhódG ô«jÉ©ªdG ÖcGƒJ øjôëÑdG äGAGôLEG :á«LQÉîdG ôjRh óYÉ°ùe

á«°SÉ«°S ÜQBÉe ≥«≤ëàd áëFÉé∏d »FÉæãà°S’G ™°VƒdG ∫Ó¨à°SG ∫hÉM …ô£≤dG ΩÉ¶ædG

.á«LQÉîdG ôjRh óYÉ°ùe |

 (19  ó«aƒc)  óéà°ùªdG  É`̀fhQƒ`̀c  ¢Shô«a  QÉ°ûàfG  á``eRCG  Aó`̀H  òæe
 áë°U ≈∏Y ®ÉØëdG á«dhDƒ°ùe É¡≤JÉY ≈∏Y øjôëÑdG áμ∏ªe áeƒμM äòNCG
 Gòg á¡LGƒªd ÖgCÉàdG áLQO ™aôH áμ∏ªªdG âeÉb óbh ,™ªàéªdG áeÓ°Sh
 ¥ÓWEG  ∫ÓN øe ∂dPh ,á«æ«°üdG  ájQƒ¡ªédG  »a √Qƒ¡X òæe ¢Shô«ØdG
 á«FÉbƒdG ô«HGóàdGh ,ájRGôàM’G äGAGôLE’Gh äGQGô≤dG øe á©°SGh áeõM
 QGô°V’G  π«∏≤Jh  º«éëJ  »a  ô«Ñc  óM  ≈dEG  âªgÉ°S  »àdGh  ,á°ShQóªdG

.áeRC’G √òg øY áéJÉædG á«Ñ∏°ùdG
 Oƒ¡L  ∫ƒ`̀M  á«LQÉîdG  IQGRh  ¬JóYCG  …ò`̀dG  ôjô≤àdG  »a  ∂`̀dP  AÉ`̀L
 áëaÉμe  QÉ`̀WEG  »a  ¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤M  ájÉªMh  õjõ©J  »a  øjôëÑdG  áμ∏ªe

.ÉfhQƒc ¢Shô«a QÉ°ûàfG
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ó«ªëŸG ó«ª
:ô£°ùdG ∫hCG 

 »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  øe  ºjôμdG  ¬«LƒàdG
 AGQRƒdG ¢ù«FQ áØ«∏N ∫BG  ¿Éª∏°S øH áØ«∏N ô«eC’G
 ™e ≥«°ùæà∏d º«∏©àdGh á«HôàdG IQGRh ≈dEG ,ôbƒªdG
 ≈∏Y  AÉæH  º««≤àdG  á«dBG  OÉªàY’  á°UÉîdG  ¢SQGóªdG
 ôeCG  ..Égô«Zh  zÖdÉ£dG  ∞∏e{  ΩÉ¶fh  äÉ≤«Ñ£àdG
 á°UÉNh  ,Qƒ`̀eC’G  AÉ«dhCG  øe  ô«ãμdG  Qhó°U  è∏KCG
 äÉ`̀Ñ`̀LGƒ`̀dG  Iô`̀ã`̀c  ø`̀e  ø«fÉ©j  »`̀JGƒ`̀∏`̀dG  äÉ`̀¡`̀eC’G
 Éªc ô°TÉÑªdG ¢Vô©dG ∫ÓN øe É¡FGOCGh ,á«°SQóªdG
 ∞bƒJ  øe  ºZôdG  ≈∏Y ,¢SQGóªdG  ióMEG  âWôà°TG
 ¿CÉH á≤K ≈∏Y øëfh ..¢SQGóªdG º¶©e »a á°SGQódG
 ¬«LƒàdG  ò«ØæàH  Ωƒ≤à°S  º«∏©àdGh  á«HôàdG  IQGRh

.¬Lh πªcCG ≈∏Y ºjôμdG

:ádÉª©dG ´É°VhCG »a ôNB’G ÖfÉédG 
 ≈`̀dEGh  ,’ƒ©Øe  ¿É`̀c  Gô`̀eCG  ¬∏dG  »°†≤j  ≈àMh
 ádÉª©dG  ´É°VhCG  í«ë°üJ  ´ƒ°Vƒe  º°ùM  ºàj  ¿CG
 ádÉª©dG π«∏≤J »a åëÑdGh ,á«eÉ¶ædG ô«Z IóaGƒdG
 áªK  ¿EÉa  ,É¡æY  ’óH  ø«æWGƒªdG  ∫ÓMEGh  á«eÉ¶ædG
 á«fÉ°ùfEG ¬«a ΩôàëJ ¿CG Öéj ôNBG ÉÑfÉLh ÉYÉ°VhCG
 .º¡àeGôc ¿ƒ°Uh ,º¡bƒ≤M ≈∏Y ®ÉØëdGh ,∫Éª©dG
 ,IPÉ`̀ °`̀Th  á£«°ùHh  á∏«∏b  êPÉ`̀ª`̀f  »`̀g  É`̀ª`̀HQ
 ∫Éª©dG ™°Vh ¿CG ’EG ,áeÉY ádÉM ¿ƒμJ ’CG ≈æªJCGh
 á°UÉNh ,»YÉæ°üdGh …QÉéàdG ´É£≤dG »a ÖfÉLC’G
 πãe ,ô¨°üdG á«gÉæàªdGh Iô«¨°üdG äÉ°ù°SDƒªdG »a
 »gÉ≤ªdGh á«FÉ°ùædGh á«dÉLôdG ábÓëdG äÉfƒdÉ°U
 äGAGô`̀LEG  ÖÑ°ùH  É¡bÓZEG  ºJ  »àdG  äÓëªdG  πch
 ¬«ÑæàdG ºàj ¿CG Öéj ..ÉfhQƒc ¢Shô«Ød …ó°üàdG
 øëf ôNBG ÉÑfÉL ∞°ûμJ É¡fC’ ,É¡«dEG IQÉ°TE’Gh É¡«∏Y
 ∫Éª©dG  ¥ƒ≤M  øY  ÉæYÉaO  QƒW  »a  ,¬æY  á∏ØZ  »a
 ™jQÉ°ûªdGh  äÓ`̀ë`̀ª`̀dG  ÜÉ`̀ë`̀°`̀UCGh  ø««æjôëÑdG

  .ô¨°üdG á«gÉæàªdGh Iô«¨°üdGh á£°SƒàªdG
 ,∞WÉ©Jh  πYÉØJh  ..ó°TÉfh  ÖdÉW  ™«ªédG
 ÜÉë°UCG  ø«æWGƒªdG  ºYód  ádhódG  ΩÉ«b  π`̀LCG  øe
 ∫É`̀ª`̀©`̀dG Qƒ````̀LCG ™```̀aOh ,äÓ``̀ë``̀ª``̀dGh ™`̀jQÉ`̀°`̀û`̀ª`̀dG
 ºYód IQƒμ°ûe ádhódG âHÉéà°SG óbh ,ø««æjôëÑdG
 ,äÉjƒà°ùªdGh äÉYÉ£≤dG º¶©e »a ,ºgô«Zh A’Dƒg
 IójóY  ¥ô``Wh  ,Iô«Ñc  á«fGõ«e  ¢ü«°üîJ  º`̀Jh
 ødh ,áLÉëdG πc ó°ùj ºd ºYódG ¿CG í«ë°U ,ºYó∏d
 ôFÉ°ùîdG  πc πªëàj ødh ,∞jQÉ°üªdG  πμH πØμàj
 ≈∏Y ádhódG ôμ°ûJ ,Éª¡e GAõL ó°S ¬æμd ,QGô°VC’Gh
 ..ôNB’G ÖfÉédG »a øμdh ,¬d áHÉéà°S’Gh ¬à«Ñ∏J

 ÖJGhQ  GƒØbhCG  äÓëeh  ™jQÉ°ûe  ÜÉë°UCG  ∑Éæg
 ,ºgóMh  ¿ƒaô°üàj  ºgƒcôJh  ,ÖfÉLC’G  ∫Éª©dG
 πëªdG ¥ÓZEG áéëH GóMGh É°ù∏a º¡d Gƒaô°üj ºdh
 äÓëªdG ÜÉë°UCG ¢†©H ..ÉfhQƒc áëFÉL πX »a
 ÖfÉLC’G  ∫Éª©dG  øY  øμ°ùdG  QÉéjEG  ™aóH  Gƒ∏ØμJ
 πeÉY πc ≈∏©a Üô°ûdGh πcC’Gh ÖJGhôdG ÉeCG ,§≤a
 ¢†©Hh  ..¬`̀eƒ`̀j  äƒ`̀b  ø`̀Y  åëÑjh  ±ô°üàj  ¿CG
 GQÉæjO  ø«°ùªN  ¬dÉªY  »£©j  äÓëªdG  ÜÉë°UCG
 ¢û«©«°S  ø``̀jCG  ø`̀e  iô`̀J  ..ô`̀«`̀Z  ’  §≤a  ô¡°T  π`̀c
 ∞«ch  ?¬`̀ ∏`̀ gCG  ≈``̀ dEG  π°Sô«°S  º``̀ch  ?π`̀eÉ`̀©`̀dG  Gò``̀g

??..±ô°üà«°S
 ¿hôªj  øªe  Ö`̀fÉ`̀LC’G  ∫Éª©dG  ¢†©H  ±ô`̀YCG
 Gô°Sh  á°ù∏N  πª©dG  ≈`̀ dEG  GhCÉ`̀é`̀d  ±hô`̀¶`̀dG  √ò¡H
 ,π``̀bC’G  ≈∏Y  ¢û«©dG  áª≤d  Ghô`̀aƒ`̀j  ¿CG  π``̀LCG  ø`̀e
 äGQÉ«°ùdG  π°ùZ  »a  Ωƒ«dG  πª©j  º¡æe  ¢†©ÑdGh
 øe  AÉL  …òdG  πª©dG  á©«ÑW  ™e  ≥aGƒàJ  ’  ø¡eh
 π«ØμdG  ™e  ¬eGôHEG  ºJ  …ò`̀dG  ó≤©dGh  ,OÓÑ∏d  ¬∏LCG

.πª©dG ÖMÉ°Uh
 ô«Z á°UÉNh ,á«ÑæLC’G ádÉª©dG ¿CG iôf Éæc ¿EG
 πbC’G »∏©a ,GQƒa É¡∏«MôJ ºàj ¿CG Öéj ,á«eÉ¶ædG
 GPEGh ,É¡∏Môf ºK øeh ,É¡bƒ≤Mh É¡à«eOBG É¡d ßØëf
 á∏ªM{ ÖÑ°ùH Ωƒ«dG ôaGƒJ ób πcC’Gh ΩÉ©£dG ¿Éc
 ΩOÉ≤dG  ´ƒÑ°SC’G  ¿EÉ`̀a  ,¿É°†eQ  ô¡°Th  zô«N  Éæ«a
 ,A’Dƒg πcCÉ«°S øjCG øªa ,¿É°†eQ ≈¡àfG ób ¿ƒμj
 ,äÓªëdGh  äÉYôÑàdG  ∫GƒeCG  óª°üà°S  ≈àe  ≈dEGh

.π≤Jh ∞bƒàà°S ÉªàM »àdG
 ,∫Éª©∏d  ¢û«©dG  äÉ«°SÉ°SCG  ô«aƒJ  Ωó`̀Y  ¿EG
 áëFÉL  áéëH  ,º¡bƒ≤M  ¿ƒ`̀°`̀Uh  ¿Éª°V  Ωó`̀Yh
 »a  äÓμ°ûe  ´ƒ`̀bƒ`̀d  IÉ`̀Yó`̀e  ¿ƒμ«°S  ,É`̀ fhQƒ`̀c
 ,Égô«Zh  á«YÉªàLG  ô`̀gGƒ`̀Xh  ,¿É`̀°`̀ù`̀fE’G  ¥ƒ≤M
 Rƒ©dGh ô≤ØdGh ,ôaÉc ´ƒédÉa ,É¡æY ≈æZ »a øëf
 ∞dÉîj  ÉªH  ΩÉ«≤dG  ≈∏Y  ¢†©ÑdG  ôÑéJ  áLÉëdGh
 äGƒ`̀a  πÑb  ô``̀eC’G  ∑QGó`̀à`̀f  ¿CG  ƒ``̀LQCG  ..¿ƒ`̀fÉ`̀≤`̀dG

.¿GhC’G

:ô£°ùdG ôNBG 
 ¢VôY ºàj ,…ô°üªdG zQÉ«àN’G{ π°ù∏°ùe »a
 ∫É£HCG  óMCG  ,»°ùæªdG  óªMCG  ó«¡°ûdG  ó«≤©dG  á°üb
 óbh  ,ø««HÉgQE’G  ¬LGƒj  ƒgh  …ô°üªdG  ¢û«édG
 »°ùæªdG  óªMCG  ó«¡°û∏d  IQƒ°U  ¢ùeCG  »æà∏°Uh
 ºMQ  ..»æWƒdG  øjôëÑdG  ∞ëàªd  ¬JQÉjR  ∫Ó`̀N

.áaÉc ÖLGƒdG AGó¡°T ¬∏dG

malmahmeed7@gmail.com

ádÉª©dG ´É°VhCG »a ôNB’G ÖfÉédG

ΩÉªc ∞dCG 60 ø``e ôãcCG ™æ°üd á«æjôëH Iô``°SCG 30 ºYóJ ƒ``μ∏àH
 ºgÉ°ùJ äGQOÉÑe ¥ÓWEG »a G kQGôªà°SG
 √òg  ∫Ó`̀N  √OGô```aCGh  ™ªàéªdG  áeóN  »a
 á°ù°SDƒªdG  Oƒ`̀¡`̀L  ™`̀e  É k«°TÉªJh  Iô`̀à`̀Ø`̀dG
 »a  Iôªà°ùªdG  á«fÉ°ùfE’G  ∫ÉªYCÓd  á«μ∏ªdG
 á«æjôëÑdG ô°SCÓd IófÉ°ùªdGh ¿ƒ©dG ºjó≤J
 øY ƒ`̀μ`̀∏`̀à`̀H á`̀cô`̀°`̀T â`̀æ`̀∏`̀YCG ,á`̀Ñ`̀°`̀ù`̀à`̀æ`̀ª`̀dG
 ºYóH  ¢üàîJ  »`̀à`̀dGh  É¡d  IQOÉ`̀Ñ`̀e  çó``̀MCG
 ∫ÓN  ø`̀e  .áéàæªdG  á«æjôëÑdG  ô`̀ °`̀SC’G
 ø«μªJ  »a  ácô°ûdG  âªgÉ°S  IQOÉÑªdG  √òg
 ôãcCG  ™æ°U  øe  áéàæªdG  á«æjôëÑdG  ô°SC’G
 ºà«°S πHÉ≤ªdÉH …òdGh ,ΩÉªc 60^000 øe
 º¡JóYÉ°ùªd IóaGƒdG ádÉª©dG  ≈∏Y É¡©jRƒJ
 ΩGõàd’G  ™e  á«eƒ«dG  º¡dÉªYCG  á`̀jOCÉ`̀J  »a

.á«FÉbƒdG äGAGôLE’ÉH
 ™e ¿hÉ`̀©`̀à`̀dÉ`̀H Iƒ`̀£`̀î`̀dG √ò``̀g »`̀JCÉ`̀ J
 ô°SC’G  »gh  ,áéàæe  á«æjôëH  Iô°SCG  30
 ô«Ñc  Oó©H  ´ôÑàdGh  êÉàfEÉH  âeÉb  »àdG
 ácô°ûdG  äCÉJQGh ,É¡°ùØf øe äÉeÉªμdG  øe
 ô°SC’G  √òg ™«é°ûàd  á°Uôa  IQOÉÑªdG  √òg

 º¡æ«μªJh Oƒ¡ée øe ¬H ¿ƒeƒ≤j Ée ≈∏Y
 ¢Shô«a  ó°V  á∏ªëdG  »`̀a  áªgÉ°ùªdG  ø`̀e
 ºYódG ºjó≤àd ∂dòch .(19 ó«aƒc) ÉfhQƒc
 áÑ©°üdG  IôàØdG  √òg ∫ÓN ¢üNC’ÉHh º¡d
 äQô`̀b  ,ô``̀NBG  ÖfÉL  ø`̀eh  ,Égó¡°ûf  »àdG
 ádÉª©∏d  äÉeÉªμdG  √ò¡H  ´ôÑàdG  ácô°ûdG
 º¡©«é°ûJ  »a  áªgÉ°ùª∏d  ∂`̀ dPh  Ió`̀aGƒ`̀dG

 äÉeÉªμdG √òg ¢ùÑ∏H ΩGõàd’G IQhô°V ≈∏Y
 .πª©∏d º¡àdhGõe AÉæKCG

 QóH  ï«°ûdG  ≥`̀ q∏`̀Y  áÑ°SÉæªdG  √ò`̀¡`̀Hh
 π°UGƒàdG  ΩÉ`̀Y  ôjóe  áØ«∏N  ∫BG  ó°TGQ  øH
 »a  á«YÉªàL’G  á«dhDƒ°ùªdGh  »°ù°SDƒªdG
 É¡bÓWEÉH ƒμ∏àH ácô°T ôîØJ{ :ÓFÉb ƒμ∏àH
 »a âªgÉ°S »àdG äGQOÉÑªdG øe áYƒªéªd

 ¢Shô«a  áëaÉμªd  á«æWƒdG  á∏ªëdG  º`̀YO
 »a ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG á`̀μ`̀∏`̀ª`̀e Oƒ``̀¡``̀Lh É``̀fhQƒ``̀c
 G kQGôªà°SGh .AÉHƒdG Gòg QÉ°ûàf’ …ó°üàdG
 øY  ¿Ó``̀YE’G  Ωƒ`̀«`̀dG  Éfó©°ùj  ,º`̀Yó`̀dG  Gò¡d
 çGóME’ á«æjôëH …ójCG É¡H ∑ôà°ûJ IQOÉÑe
 πãªàJ IQOÉÑªdG √ògh ,™ªàéªdG »a ô««¨J
 áéàæªdG  á«æjôëÑdG  ô`̀ °`̀SC’G  ø«μªJ  »`̀a
 É k«∏ëe  ÉYƒæ°üe  ΩÉªc  60^000  êÉ`̀à`̀fE’
 ±hô¶dG  ∫ÓN  ¢üNC’ÉHh  º¡ªYód  ∂`̀dPh
 áªgÉ°ùª∏d  ¬JGP  âbƒdG  »ah É¡H  ôªf  »àdG

.zá∏eÉ©dG QOGƒμdG IóYÉ°ùe »a
 ácô°T  »``̀a  ø`̀ë`̀f{  :Ó``̀FÉ``̀b  ±É``̀ °``̀VCGh
 ™«ªL  ∞`̀JÉ`̀μ`̀J  IQhô`̀°`̀†`̀H  ø`̀eDƒ`̀f  ,ƒμ∏àH
 øjôëÑdG áμ∏ªe »a »YGƒdG ™ªàéªdG OGôaCG
 å«M  ÉfhQƒc  ¢Shô«a  QÉ°ûàf’  …ó°üà∏d
 Éæ°SÉ°ùMEG  ™`̀e  É k«°TÉªJ  º`̀Yó`̀dG  Gò`̀g  »`̀JCÉ`̀j
 ¬H  øeDƒj  …ò`̀dG  á«©ªàéªdG  á«dhDƒ°ùªdÉH
 áªgÉ°ùª∏dh ácô°ûdG »Ñ°ùàæeh OGôaCG ™«ªL

 .z™ªàéªdG ≈∏Y »HÉéjEG ôKCG ∑ôJ »a

 √ô`̀«`̀¶`̀f ™```̀e ¢`̀ Vô`̀ ©`̀ à`̀ °`̀ ù`̀ j á``̀«``̀LQÉ``̀î``̀dG ô`````̀jRh
á«FÉæãdG  äÉ`̀ bÓ`̀ ©`̀ dG  ô`̀jƒ`̀£`̀J  π`̀Ñ`̀°`̀S  …ó``̀æ``̀dô``̀jE’G

 »fÉjõdG  ó`̀°`̀TGQ  ø`̀H  ∞«£∏dGóÑY  QƒàcódG  ≈≤∏J
 ƒjÉe  20  ≥aGƒªdG  AÉ`̀©`̀HQC’G  ,¢ùeCG  á«LQÉîdG  ô`̀jRh
 »æ«aƒc  ¿ƒªjÉ°S  ó«°ùdG  øe  É k«ØJÉg  ’É°üJG  ,Ω2020
 »a  IQÉéàdGh  á«LQÉîdG  ôjRh  AGQRƒ`̀dG  ¢ù«FQ  ÖFÉf

.GóædôjEG
 äÉbÓY  iƒà°ùªH  IOÉ`̀ °`̀TE’G  ∫É°üJ’G  ∫Ó`̀N  º`̀J
 Gó`̀æ`̀dô`̀jEGh  øjôëÑdG  áμ∏ªe  ø«H  áªFÉ≤dG  á`̀bGó`̀°`̀ü`̀dG

 äÉjƒà°ùªdG  ≈`̀∏`̀Y  ƒ`̀ª`̀fh  Qƒ`̀£`̀J  ø``e  √ó`̀¡`̀°`̀û`̀J  É``̀eh
 ∂∏àH  AÉ`̀≤`̀JQÓ`̀d  á∏«ØμdG  πÑ°ùdG  ¢VGô©à°SGh  ,á`̀aÉ`̀c
 øjó∏ÑdG  ≈∏Y  á©ØæªdGh  ô«îdÉH  Oƒ©j  ÉªH  äÉbÓ©dG
 äGQƒ£àdG  ôNBG  åëH  ºJ  Éªc  ,ø«≤jó°üdG  ø«Ñ©°ûdGh
 á«dhódGh  á«ª«∏bE’G  ø«àMÉ°ùdG  ≈∏Y  äGóéà°ùªdGh
 ¢Shô«a  áëFÉL  QÉ°ûàfG  áëaÉμªd  ádhòÑªdG  Oƒ¡édGh

 .(19 ó«aƒc) ÉfhQƒc

 ø`̀H ΩÉ``̀°``̀û``̀g ï`̀ «`̀ °`̀ û`̀ dG Ωó``̀≤``̀J
 ßaÉëe  áØ«∏N  ∫BG  øªMôdGóÑY
 ôμ°ûdÉH  ,á`̀ª`̀ °`̀UÉ`̀©`̀ dG  á`̀¶`̀aÉ`̀ë`̀e
 ±É```̀bhC’G  IQGOEG  ≈``̀ dEG  ô`̀jó`̀≤`̀à`̀dGh
 50 ≠`̀∏`̀Ñ`̀ª`̀H É`̀¡`̀Yô`̀Ñ`̀à`̀d á`̀«`̀æ`̀°`̀ù`̀dG
 (ºà¡f  É`̀©`̀e)  á∏ªëd  QÉ`̀ æ`̀ jO  ∞```dCG
 å«M  ,á¶aÉëªdG  É¡ª¶æJ  »`̀à`̀dG
 õ«¡éàd  ≠`̀∏`̀ Ñ`̀ª`̀ dG  ¢`̀ü`̀°`̀ü`̀î`̀«`̀°`̀S
 IóaGƒdG  ádÉª©∏d  áàbDƒe  øcÉ°ùe
 á«FGòZ  ∫Ó°Sh  äÉÑLh  ™jRƒJh

.AÉªdG É«≤°Sh
 Gò``g  ¿CG  ß``aÉ``ë``ª``dG  ó``````cCGh
 Oƒ`̀¡`̀Lh  QhO  ¢ùμ©J  IQOÉ`̀ Ñ`̀ª`̀ dG
 ºYO  »a  á«æ°ùdG  ±É``̀bhC’G  IQGOEG
 »a  á«fÉ°ùfE’Gh  ájô«îdG  ∫ÉªYC’G
 ∞JÉμàdG  »fÉ©e  RôÑJh  ,áμ∏ªªdG
 AÉæHCG  ø«H  ºMÓàdGh  ó°VÉ©àdGh
 ÉææjO  É¡«∏Y  åM  »àdG  ™ªàéªdG
 äÉ```̀bhCG »`̀ a á`̀°`̀UÉ`̀Nh ,∞`̀«`̀æ`̀ë`̀dG
 ≈`̀dEG  kGô«°ûe  ,ó`̀FGó`̀°`̀û`̀dGh  øëªdG
 ≥≤ëJ  ¿CG  øμªj  ’  ,á∏ªëdG  ¿CG
 Ió`̀fÉ`̀°`̀ù`̀eh  º``Yó``H  ’EG  É``̀¡``̀aGó``̀gCG
 äÉ°ù°SDƒªdGh  äÉ¡édG  ∞∏àîe

.ájô«îdGh á°UÉîdG

 ï`̀«`̀°`̀û`̀dG ió````̀ HCG ,¬`̀à`̀¡`̀L ø``̀e

 ¢ù«FQ  …ôLÉ¡dG  óªëe  øH  ó°TGQ

 √RGõàYG ,á«æ°ùdG ±ÉbhC’G ¢ù∏ée

 Oƒ¡édG  »`̀a  IQGOE’G  áªgÉ°ùªH

 áaÉc  É¡«a  ∑QÉ°ûJ  »àdG  Iô«ÑμdG

 QÉ`̀WEG  »`̀a  OGô```̀aC’Gh  äÉ°ù°SDƒªdG

 QÉ°ûàfG  áëaÉμªd á«æWƒdG  á∏ªëdG

 …òdG ¿CG kÉØ«°†e ,ÉfhQƒc ¢Shô«a

 ≈∏Y  ±ÉbhC’G  áeƒ¶æe  ≈dEG  ô¶æj

 ø`̀eh  óLÉ°ùªdG  ≈`̀∏`̀Y  ó``̀aGQ  É`̀¡`̀fCG

 Iô¶f ≥«°V ó≤a ,§≤a É¡«∏Y Ωƒ≤j

 …ò``dG …ô`̀«`̀î`̀dG »`̀Ø`̀bƒ`̀dG π`̀ª`̀©`̀dG

 »a  áªgÉ°ùªdG  πª°û«d  ¬≤aCG  ™°ùàJ

 ¿CG  Gó`̀cDƒ`̀e  ,áaÉc  IÉ«ëdG  »MÉæe

 QhóH ÉfÉªjEG  »JCÉJ áªgÉ°ùªdG √òg

  kÉ«YÉªàLGh kÉjOÉ°üàbG ∞bƒdG áæ°S

 πch  ™ªàéªdGh  øWƒdG  á©aQ  »a

 ¢```̀VQC’G √ò```g ≈`̀∏`̀Y ¢`̀û`̀«`̀©`̀j ø``̀e

.á«dÉ¨dG

 ∞```̀dCG 50``````̀H ´ô``̀Ñ``̀à``̀J zá``̀«``̀æ``̀°``̀ù``̀dG{
zº``à``¡``f É```̀ ©```̀ e{ á``̀∏``̀ª``̀ë``̀d QÉ````̀æ````̀jO

.áØ«∏N ∫BG ΩÉ°ûg ï«°ûdG |.…ôLÉ¡dG ó°TGQ ï«°ûdG |

 ∞«£∏dGóÑY  Qƒ`̀à`̀có`̀dG  iô``̀LCG
 ,á«LQÉîdG ôjRh »fÉjõdG ó°TGQ øH
 20 ≥``̀aGƒ``̀ª``̀ dG AÉ````̀©````̀HQC’G ¢```ù```eCG
 øY  É k«Fôe  k’É`̀°`̀ü`̀JG  ,Ω2020ƒ``̀jÉ``̀e
 øjôëÑdG  áμ∏ªe AGôØ°S  πc  ™e ó©H
 ,á`̀«`̀Ñ`̀æ`̀LC’Gh á`̀«`̀Hô`̀©`̀dG ∫hó```̀dG »`̀a
 á«LQÉîdG ôjRh óYÉ°ùe ácQÉ°ûªHh

.IQGRƒdG AÓchh
 π≤f ,∫É``̀°``̀ü``̀J’G á``̀jGó``̀H  »```ah
 ô`̀jó`̀≤`̀Jh ô`̀μ`̀°`̀T á`̀«`̀LQÉ`̀î`̀dG ô```̀jRh
 óªM ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†M
 OÓÑdG  πgÉY  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  øH
 »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°Uh  ,ióØªdG
 áØ«∏N  ∫BG  ¿Éª∏°S  øH  áØ«∏N  ô«eC’G
 ƒª°ùdG  ÖMÉ°Uh  ,AGQRƒ``dG  ¢ù«FQ
 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
 »Hƒ°ùæe  π`̀ch  AGôØ°ù∏d  ,AGQRƒ``̀dG
 êQÉîdG  »a  á«°SÉeƒ∏HódG  äÉã©ÑdG
 á`̀ã`̀«`̀ã`̀ë`̀dGh á`̀°`̀ü`̀∏`̀î`̀ª`̀dG Oƒ`̀¡`̀é`̀∏`̀ d
 äÉ`̀¡`̀«`̀Lƒ`̀à`̀dG  ò«Øæàd  â`̀dò`̀H  »`̀à`̀ dG
 ø«æWGƒªdG  IOƒY  Ö«Jôàd  á«eÉ°ùdG
 IOƒ©dG  »a  ø«ÑZGôdG  ø««æjôëÑdG
 ø«aÉ©e  ø«ªdÉ°S  øWƒdG  ¢VQCG  ≈dEG
 ¢Shô«a  áëFÉL  QÉ°ûàfG  π`̀X  »`̀a
 ,ºdÉ©dG ∫hO øe ójó©dG »a ÉfhQƒc
 ¿hDƒ°ûd  á∏°UGƒàªdG  º¡à©HÉàªdh
 ø«ª«≤ªdG  ø««æjôëÑdG  ø«æWGƒªdG

.êQÉîdG »a
 ¿CG  á`̀ «`̀LQÉ`̀î`̀ dG  ô```̀ jRh ó````̀cCGh
 â`̀eÉ`̀b »`̀ à`̀ dG á`̀°`̀ü`̀∏`̀î`̀ª`̀dG Oƒ`̀¡`̀é`̀ dG
 áμ∏ªªd  á«°SÉeƒ∏HódG  äÉã©ÑdG  É¡H
 √ò`̀g »``̀a êQÉ``̀î``̀ dG »``̀a ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG
 ôjó≤J  πëe  »g  áÑ©°üdG  ±hô¶dG
 ™ªàéªdG  OGô```̀aCG  π`̀c  ø`̀e  RGõ`̀ à`̀YGh
 »`̀dÉ`̀gCG ¢`̀Uƒ`̀°`̀ü`̀î`̀dG ¬``̀Lh ≈`̀∏`̀Yh

 ø°†M  ≈`̀ dEG  øjóFÉ©dG  ø«æWGƒªdG
 º¡àMôa øY GhôÑY øjòdGh ,øWƒdG
 ó«Y  ΩÉ``jCG  AÉ°†bh  º¡FÉæHCG  IOƒ©H
 ,º¡jhPh º¡«∏gCG ø«H ó«©°ùdG ô£ØdG
 ºJ øjòdG ø«æWGƒªdG OóY ≠∏H å«M
 áëFÉL  ájGóH  òæe  º¡JOƒY  Ö«JôJ
 Ωƒ`̀ «`̀ dG ≈`̀ à`̀M É```̀fhQƒ```̀c ¢``̀Shô``̀«``̀a
 G kó«°ûe  ,É`̀ kæ`̀WGƒ`̀e  5587  »`̀dGƒ`̀M
 ¬H Ωƒ≤J …òdG º¡ªdGh πYÉØdG QhódÉH
 PÓªdG  ÉgQÉÑàYÉH  áμ∏ªªdG  äGQÉØ°S

.êQÉîdG »a ø«æWGƒª∏d øeB’G
 á`̀«`̀LQÉ`̀î`̀dG ô````̀jRh ø`̀ª`̀K É`̀ª`̀c
 …òdG ∑ôà°ûªdG ≥«°ùæàdGh ¿hÉ©àdG
 äÉ«∏°üæ≤dGh  äGQÉ`̀Ø`̀°`̀ù`̀dG  ø«H  º`̀J
 π«¡°ùàd  IQGRƒdG  »a  ø«dhDƒ°ùªdGh
 ,øWƒdG ¢VQCG ≈dEG ø«æWGƒªdG IOƒY
 iôL  á`̀∏`̀YÉ`̀ah  á≤°ùæe  á£N  ≥`̀ ah
 ∞∏àîe  ø«H  É¡à©HÉàeh  É¡≤«°ùæJ
 øe ,áμ∏ªªdG »a á°üàîªdG äÉ¡édG
 »fóªdG  ¿Gô«£dGh  áë°üdG  IQGRh
 øe Égô«Zh è«∏îdG ¿Gô«W ácô°Th
 Iõ«ªªdG  Oƒ¡édÉH  G kó«°ûe  ,äÉ¡édG
 ¢Uƒ°üîdG Gòg »a É¡H âeÉb »àdG
 øjôëÑdG  áμ∏ªªd  á«æWƒdG  á∏bÉædG

 ¬Jôah  Éeh  ,è«∏îdG  ¿Gô«W  ácô°T
 á«FÉbh  äÉWÉ«àMGh  äÓ«¡°ùJ  øe
 ¢VQCG ≈dEG ø«æWGƒªdG IOƒY ¿Éª°†d
 ¿hÉ©àdÉH  É kgƒæe  ,áeÓ°ùH  øWƒdG
 øe  ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  áμ∏ªe  ¬à«≤d  …ò``̀dG
 Ö«Jôàd  á≤jó°üdGh  á≤«≤°ûdG  ∫hódG
 ø«æWGƒªdG  IOƒ`̀Y  á«∏ªY  π«¡°ùJh

 .øWƒdG ¢VQCG ≈dEG ø««æjôëÑdG
 ≠dÉH  øY  á«LQÉîdG  ôjRh  ôÑY
 ádÓL ¬«dƒj Éªd RGõàY’Gh ¿Éæàe’G
 Oƒ¡°ûe  ΩÉªàgG  øe  ióØªdG  ∂∏ªdG
 Ωƒ≤J  …ò``dG  Qhó`̀∏`̀d  Iô«Ñc  ájÉæYh
 ,êQÉîdG  »a  áμ∏ªªdG  äGQÉØ°S  ¬H
 áμ∏ªe  RGõàYG  øY  AGôØ°ùdG  É kHô©e
 ,ÉÑ©°Th  áeƒμMh  IOÉ«b  ,øjôëÑdG
 óëdG »a ô«Ñc ìÉéf øe ≥≤ëJ ÉªH
 ,ÉfhQƒc ¢Shô«a ihóY QÉ°ûàfG øe
 Oƒ¡édGh  ≈dÉ©J  ¬`̀∏`̀dG  ø`̀e  π°†ØH
 ƒª°S  IOÉ«≤H  áã«ãëdGh  á°ü∏îªdG
 ,á°ShQóe  §£N  ≥`̀ah  ó¡©dG  »`̀dh
 ,áªμëe  á``jRGô``à``MG  äGAGô``````̀LEGh
 »àdG  á«©ªàéªdG  ácGô°ûdÉH  G kó«°ûe
 ™ªàéªdG OGôaCG πc ¿hÉ©J »a â∏éJ
 Éeh  ,ô«ÑμdG  …óëàdG  Gòg  á¡LGƒªd

 ¿ƒª«≤ªdGh  ø`̀Wƒ`̀dG  AÉ`̀æ`̀HCG  √ô`̀¡`̀XCG
 äGAGô```̀LE’É```̀H ó`̀«`̀≤`̀Jh ΩGõ``̀à``̀dG ø``̀e
 á«FÉbƒdG  äÉWÉ«àM’Gh ájRGôàM’G
 á«ë°üdG  áëFÉédG  √ò`̀g  á¡LGƒªd

 .áFQÉ£dG
 ,∫É`̀ °`̀ü`̀J’G ∫Ó```N iô```L É`̀ª`̀c
 á≤∏©àªdG  πFÉ°ùªdG  ø`̀e  Oó`̀Y  åëH
 »a  á«°SÉeƒ∏HódG  äÉã©ÑdG  á£°ûfCÉH
 õjõ©àH  á∏«ØμdG  πÑ°ùdGh  ,êQÉîdG
 É`̀¡`̀eÉ`̀¡`̀e  AGOC’  É``̀gOƒ``̀¡``̀L  º`````YOh

 .¬Lh πªcCG ≈∏Y á«°SÉeƒ∏HódG
 øY  AGôØ°ùdG  ôÑY  ,º¡ÑfÉL  øe
 ôjRh  IQOÉÑªd  ºgôjó≤Jh  ºgôμ°T
 ø«Hô©e  ,º¡H  ∫É°üJ’ÉH  á«LQÉîdG
 AÉ`̀æ`̀ã`̀d º`̀¡`̀ fÉ`̀ æ`̀ à`̀eGh º`̀gô`̀μ`̀ °`̀T ø``̀Y
 äÉã©ÑdG  Oƒ¡éd  IOÉ`̀«`̀≤`̀dG  ôjó≤Jh
 øjócDƒe ,êQÉîdG  »a á«°SÉeƒ∏HódG
 É`̀ª`̀fEG  Oƒ`̀¡`̀L ø`̀e ¬`̀ H Gƒ`̀eÉ`̀ b É`̀e ¿CG
 ΩGõ`̀à`̀dGh »`̀æ`̀Wh Ö``̀LGh ø`̀Y ôÑ©j
 ≥JÉY  ≈∏Y  IÉ≤∏ªdG  á«dhDƒ°ùªdÉH
 G kò`̀«`̀Ø`̀æ`̀J á`̀«`̀°`̀SÉ`̀eƒ`̀∏`̀Hó`̀dG äÉ`̀ã`̀©`̀Ñ`̀dG
 ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U  äÉ¡«Lƒàd
 »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°Uh  ,ióØªdG
 ƒª°ùdG  ÖMÉ°Uh  ,AGQRƒ``dG  ¢ù«FQ

 óFÉ≤dG  Ö`̀FÉ`̀f  ó`̀¡`̀©`̀dG  »``̀dh  »μ∏ªdG
 ¢ù«Fôd  ∫hC’G  Ö``FÉ``æ``dG  ≈``̀ ∏``̀ YC’G
 Oƒ`̀¡`̀©`̀ª`̀dG º`̀¡`̀ °`̀Uô`̀Mh ,AGQRƒ```````̀ dG
 ø«æWGƒªdG  ¿hDƒ`̀°`̀T  á©HÉàe  ≈∏Y
 ¿CGh  ,êQÉ``̀î``̀ dG  »``a  ø`̀«`̀«`̀æ`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG
 êQÉîdG  »a  á«°SÉeƒ∏HódG  äÉã©ÑdG
 ÉgOƒ¡L ΩGhódG ≈∏Y π°UGƒJ ±ƒ°S
 AÉ`̀£`̀©`̀dG ¢`̀ù`̀Ø`̀æ`̀H á`̀ «`̀ °`̀SÉ`̀eƒ`̀ ∏`̀ Hó`̀ dG
 AÉ`̀æ`̀HCG ¿hDƒ``°``T á`̀jÉ`̀Yô`̀d »`̀fÉ`̀Ø`̀à`̀dGh
 π°†aCG  ºjó≤Jh  êQÉîdG  »a  øWƒdG

 .º¡d äÉeóîdG
 ™`̀aQ ,∫É``̀°``̀ü``̀J’G á`̀jÉ`̀¡`̀f »```ah
 ádÓL  AGô`̀Ø`̀°`̀Sh  á«LQÉîdG  ô``̀jRh
 »fÉ¡àdG  ¢`̀ü`̀dÉ`̀N  ió`̀Ø`̀ª`̀dG  ∂`̀∏`̀ª`̀dG
 ÖMÉ°U  Iô°†M  ≈`̀ dEG  äÉμjôÑàdGh
 ƒª°ùdG  Ö`̀MÉ`̀°`̀Uh  ∂∏ªdG  á`̀dÓ`̀é`̀dG
 ÖMÉ°Uh  AGQRƒ``̀dG  ¢ù«FQ  »μ∏ªdG
 ÖFÉf  ó¡©dG  »`̀ dh  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG
 ¢ù«Fôd ∫hC’G ÖFÉædG ≈∏YC’G óFÉ≤dG
 ó«Y ∫ƒ∏M Üôb áÑ°SÉæªH ,AGQRƒdG
 ¢üdÉN  øjOóée  ,ó«©°ùdG  ô£ØdG
 õ`̀jõ`̀©`̀dG ø`̀Wƒ`̀∏`̀d AÉ``̀aƒ``̀dGh A’ƒ```̀ dG
 ádÓédG  Ö`̀MÉ`̀°`̀U  Iô`̀°`̀†`̀M  IOÉ`̀«`̀≤`̀H

.áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y øH óªM ∂∏ªdG

áμ∏ªªdG AGôØ°S ™e á«Fôe ä’É°üJG …ôéj á«LQÉîdG ôjRh

øWƒdG ≈dEG ø«æWGƒªdG IOƒY »a IóYÉ°ùª∏d á«°SÉeƒ∏HódG äÉã©ÑdG Oƒ¡éH ó«°ûj ôjRƒdG

 ¿CG  á«eÓ°SE’G ¿hDƒ°û∏d  ≈∏YC’G ¢ù∏éªdG ø∏YCG
 óZ  AÉ°ùe  É¡à°ù∏L  ó≤©à°S  á«Yô°ûdG  ájDhôdG  áÄ«g
 ∫Óg  ájDhôH  äGOÉ¡°ûdGh  AÉ`̀Ñ`̀fC’G  »≤∏àd  á©ªédG

.`g1441 ΩÉ©d ∫Gƒ°T ô¡°T
 ≥∏©àJ IOÉ¡°T ¬jód øe ¿É«H »a ¢ù∏éªdG ÉYOh
 »dó«d  ájDhôdG  áÄ«¡d  GQƒμ°ûe  Ωó≤àj  ¿CG  ájDhôdÉH

.¬JOÉ¡°ûH
 ¿CG{  ¢ù∏éªdG  øY  QOÉ°üdG  ¿É«ÑdG  »a  AÉ`̀Lh
 áYÉ≤H  É¡à°ù∏L  ó≤©à°S  á«Yô°ûdG  á`̀jDhô`̀dG  áÄ«g
 ¿hDƒ°û∏d  ≈`̀∏`̀YC’G  ¢ù∏éªdG  ≈æÑªH  äÉYÉªàL’G
 ¿É°†eQ 29 âÑ°ùdG á∏«d á©ªédG AÉ°ùe á«eÓ°SE’G
 AÉÑfC’G  »≤∏àd  Ω2020 ƒjÉe 22 ≥aGƒªdG  `g1441
 1441  ΩÉ©d  ∫Gƒ°T  ô¡°T  ∫Óg  ájDhôH  äGOÉ¡°ûdGh

.`g
 øY  CÉÑf  hCG  IOÉ¡°T  ¬jód  ¿ƒμJ  øªe  ƒLôæa
 ájDhôdG  áÄ«¡H  ∫É°üJ’ÉH  ´QÉ°ùj  ¿CG  ∫Ó¡dG  á`̀jDhQ

.GQƒLCÉeh GQƒμ°ûe ∂dòH ÆÓHE’Gh á«Yô°ûdG
 á∏«∏édG  áÑ°SÉæªdG  √ò``g  ¢ù∏éªdG  õ¡àæjh
 øªd  ≈HƒWh  ,¬∏«d  ΩÉ`̀bh  √ô¡°T  ΩÉ°U  øe  áÄæ¡àd

 øªd  ÉÄ«ægh  ,äGô°ùªdGh  áé¡ÑdÉH  √ó«Y  πÑ≤à°SG
 øªdh ,ø«cÉ°ùªdGh AGô≤Ø∏d äÉbó°üdÉH √ój äóàeG
 ¢SƒØædG »a å©ÑJ ábó°U ,øjRƒ©ªdGh ΩÉàjC’G É°ùc
 ¬àdÉf ÉªH áMôØdÉH Égôª¨Jh ,áæ«fCÉª£dGh Qhô°ùdG
 øe  π``Lh  õ`̀Y  ¬`̀∏`̀dG  πÑ≤àj  Gò¡Ña  ,¿É`̀ °`̀ù`̀ME’G  ø`̀e
 »a  ÜGƒãdGh  ô`̀LC’G  ¬d  ∞YÉ°†«a  ¬eƒ°U  ºFÉ°üdG

.QÉ«NC’Gh ájôÑdG πé°S
 ¬∏dG  ≈`̀ dEG  AÉYódÉH  ¿É«ÑdG  ¢ù∏éªdG  ºààNGh
 äGQÉ«J  øe  ô«îdG  ó∏ÑdG  Gòg  ßØëj  ¿CG  πLh  õY
 kÉæeBG  Gó∏H  ¬∏©éj  ¿CGh  ,øàØdG  ô«°UÉYCGh  Qhô°ûdG
 âëJ QÉgOR’Gh á«gÉaôdGh AÉNôdG áª©æH kÉæÄª£e
 ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U  Iô°†M  ióØªdG  Éæμ∏e  πX
 Ió«°TôdG  ¬àeƒμMh  ,áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  øH  óªM
 áØ«∏N ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U É¡°SCGQ ≈∏Yh
 IófÉ°ùeh  AGQRƒ``̀dG  ¢ù«FQ  áØ«∏N  ∫BG  ¿Éª∏°S  øH
 ∫BG  óªM øH ¿Éª∏°S  ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U
 ∫hC’G ÖFÉædG ≈∏YC’G óFÉ≤dG ÖFÉf ó¡©dG »dh áØ«∏N
 Ö«ée º«∏Y ™«ª°S  ¬fEG  ..AGQRƒdG  ¢ù∏ée ¢ù«Fôd

.AÉYódG

 á`̀«`̀eÓ`̀°`̀SE’G  ¿hDƒ`̀ °`̀û`̀∏`̀ d  ≈``̀∏``̀YC’G  ¢ù∏éªdG
Gó`̀ Z ∫Gƒ``̀°``̀T ∫Ó```̀g …ô``ë``J ≈```̀ dEG ƒ``Yó``j

 áë°ü∏d  ≈``̀∏``̀YC’G  ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀ª`̀dG  ó`̀≤`̀Y
 ≥jôØdG  á°SÉFôH  …OÉ`̀«`̀à`̀Y’G  ¬YÉªàLG
 ∫BG  ¬∏dGóÑY  ø`̀H  óªëe  ï«°ûdG  Ö«ÑW
 áë°ü∏d  ≈∏YC’G  ¢ù∏éªdG  ¢ù«FQ  áØ«∏N
 á≤FÉa IPÉà°SC’G áë°üdG IôjRh Qƒ°†ëH
 ,¢ù∏éªdG AÉ°†YCGh ídÉ°üdG ó«©°S âæH
 ∫É°üJ’G á«æ≤J ôÑY ó©H øY ó≤Y …òdGh

.»FôªdG
 ¢ù∏éªdG ™aQ á°ù∏édG π¡à°ùe »ah
 »fÉ¡àdG  äÉ``̀jBG  ≈ª°SCG  áë°ü∏d  ≈`̀∏`̀YC’G
 Ö`̀MÉ`̀°`̀U Iô`̀°`̀†`̀M ≈````dEG äÉ`̀μ`̀ jô`̀ Ñ`̀ à`̀ dGh
 áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y øH óªM ∂∏ªdG ádÓédG
 ÖMÉ°U ≈```̀dEGh  ió`̀Ø`̀ª`̀dG  OÓ`̀Ñ`̀ dG  π`̀gÉ`̀Y
 ¿Éª∏°S øH áØ«∏N ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG
 ÖMÉ°Uh  ,AGQRƒ```̀dG  ¢ù«FQ  áØ«∏N  ∫BG
 óªM  øH  ¿Éª∏°S  ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG
 ≈∏YC’G óFÉ≤dG ÖFÉf ó¡©dG »dh áØ«∏N ∫BG
 ,AGQRƒdG  ¢ù∏ée  ¢ù«Fôd  ∫hC’G  ÖFÉædG
 áeƒμMh ,áªjôμdG áμdÉªdG á∏FÉ©dG ≈dEGh
 Üôb áÑ°SÉæªH ,øjôëÑdG áμ∏ªe Ö©°Th
 ¬∏dG  kÓFÉ°S  ,ó«©°ùdG  ô£ØdG  ó«Y  ∫ƒ∏M
 Iõjõ©dG áÑ°SÉæªdG √òg ó«©j ¿CG ¬fÉëÑ°S
 ø«àeC’Gh øjôëÑdG Ö©°Th ¬àdÓL ≈∏Y
 äGô«îdGh  øª«dÉH  á«eÓ°SE’Gh  á«Hô©dG

.äÉcôÑdGh
 ¢ù∏éª∏d  ΩÉ`̀©`̀dG  ø`̀«`̀eC’G  ìô`̀°`̀Uh

 »∏Y  º`̀«`̀gGô`̀HEG  ó«°ùdG  áë°ü∏d  ≈`̀∏`̀YC’G
 ≈``̀∏``̀YC’G ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀ª`̀dG ¿CÉ````̀ H Iò``̀NGƒ``̀ æ``̀ dG
 »Ñ°ùàæe  ™«ªL  ø`̀Y  á`̀HÉ`̀«`̀fh  áë°ü∏d
 á«ÑW QOGƒ````̀ c  ø``̀e  »`̀ë`̀°`̀ü`̀dG  ´É``£``≤``dG
 á«ë°U  äÉeóNh  á`̀jQGOEGh  á«°†jôªJh
 RGõàY’Gh  ôμ°ûdG  äÉjBG  ≈ª°SCG  IófÉ°ùe
 ∂∏ªdG ádÓéd á«eÉ°ùdG áª∏μdG ø«eÉ°†ªH
 ø«æWGƒªdG  ≈`̀ dEG  É¡¡Lh  »àdG  ióØªdG
 ôNGhC’G  ô°û©dG  ∫ƒNO áÑ°SÉæªH  ΩGôμdG
 AÉL  É`̀eh  ,∑QÉ`̀Ñ`̀ª`̀dG  ¿É°†eQ  ô¡°T  ø`̀e
 ¬àdÓL øe IOÉ°TEGh  AÉæK  øe áª∏μdG  »a
 ≈``dhC’G  ±ƒØ°üdÉH  á∏eÉ©dG  QOGƒ`̀μ`̀dÉ`̀H

.19 ó«aƒc ÉfhQƒc áëFÉL á¡LGƒªd
 ¢`̀Uô`̀M ≈`̀∏`̀Y ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀ª`̀dG ≈``̀ æ``̀ KCGh
 ≈¶ëj  ¿CG  ≈∏Y  ióØªdG  ∂∏ªdG  ádÓL
 É°Uƒ°üNh  »ë°üdG  ´É£≤dG  ƒÑ°ùàæe
 ±ƒØ°üdG  »a  á∏eÉ©dG  á«Ñ£dG  QOGƒμdG
 ºjôμàdÉH  AÉ`̀Hƒ`̀ dG  á¡LGƒªd  á`̀«`̀eÉ`̀eC’G
 ó©H  ,º¡JÉ«ë°†J  ºéM  ™e  Ö°SÉæàªdG
 QGóàbGh áYÉé°T πμH ¿ƒØ≤jh GƒØbh ¿CG
 AÉaƒdG »a á∏ãeC’G ´hQCG Ghô£°S øjòdGh
 ,á«ë°†àdGh  AÉ`̀£`̀©`̀dGh  á`̀«`̀fÉ`̀°`̀ù`̀fE’Gh
 áëFÉédG  √òg  »a  ∞JÉμàdGh  ¿hÉ©àdGh
 ≈∏Y  ®ÉØë∏d  »dÉ¨dG  ÉææWƒH  ôªJ  »àdG

.¬JÉÑ°ùàμe
 Ö«ÑW ≥jôØdG Ω qób QÉWE’G Gòg »ah

 áØ«∏N  ∫BG  ¬∏dGóÑY  ø`̀H  óªëe  ï«°ûdG
 ¢ù«FQ áë°ü∏d ≈∏YC’G ¢ù∏éªdG ¢ù«FQ
 ¢Shô«Ød  …ó°üà∏d  »`̀æ`̀Wƒ`̀dG  ≥`̀jô`̀Ø`̀dG
 ¢VGô©à°SÉH  (19-ó``«``aƒ``c)  É``fhQƒ``c
 á¡LGƒªd  á«æWƒdG  Oƒ¡édG  äGóéà°ùe
 ΩGõ`̀à`̀dG IQhô`̀°`̀V kGó`̀cDƒ`̀e ,AÉ`̀Hƒ`̀ dG Gò`̀g
 ΩGôμdG  ø«ª«≤ªdGh  ø«æWGƒªdG  ™«ªL
 ≥`̀jô`̀Ø`̀dG ø``̀Y IQOÉ``̀°``̀ü``̀dG äÉ`̀ª`̀«`̀∏`̀©`̀à`̀dÉ`̀H
 Ωó`̀Yh  á°üàîªdG  äÉ`̀¡`̀é`̀dGh  »`̀æ`̀Wƒ`̀dG
 ±ôX  …CG  âëJ  Égò«ØæJ  »a  ¿hÉ¡àdG
 ídÉ°Uh ô«N ¬«a Éªd ∂dPh ±hô¶dG øe

 .™«ªédG
 IRQÉ``Ñ``dG  äÉ`̀eÉ`̀ ¡`̀ °`̀ SE’G  ¿CG  ó````cCGh

 á¡LGƒªd  »Ñ£dG  ºbÉ£dG  É¡dòÑj  »àdG
 (19-  ó«aƒc)  ÉfhQƒc  ¢Shô«a  …óëJ
 ±ƒ`̀Ø`̀°`̀ü`̀dG »``̀a IQÉ``Ñ``é``dG º``gOƒ``¡``Lh
 øe  óë∏d  π`̀ª`̀©`̀dG  ™`̀ bGƒ`̀e  »`̀a  ≈````̀dhC’G
 å©ÑJ  Oƒ`̀¡`̀L  »`̀g  ¢`̀Shô`̀«`̀Ø`̀dG  QÉ°ûàfG
 »ë°üdG QOÉμdÉa RGõàY’Gh ôîØdG ≈∏Y
 ±hô`̀¶`̀dG  √ò``̀g  »`̀a  â`̀Ñ`̀KCG  »æjôëÑdG
 ∞∏àîe ™`̀e π`̀eÉ`̀©`̀à`̀dG  ≈`̀∏`̀Y  QOÉ```b  ¬```fCG
 ßØM  ¬«æ«Y  Ö°üf  É k©°VGh  äÉjóëàdG
 á`̀ jƒ`̀ dhCÉ`̀ c ™`̀«`̀ª`̀é`̀dG á`̀eÓ`̀ °`̀ Sh á`̀ë`̀°`̀U

.iƒ°üb
 äGóéà°ùe ≈∏Y ¢ù∏éªdG ™∏WCG ºK
 »æWƒdG  »ë°üdG  ¿Éª°†dG  ´hô`̀°`̀û`̀e

 á«°ù«FôdG  QhÉ`̀ë`̀ª`̀dG  »`̀a  ,(»`̀à`̀ë`̀°`̀U)
 äÉ«MÓ°Uh  ΩÉ`̀¡`̀e  :»``̀gh  ´hô°ûª∏d
 á«eƒμëdG äÉ«Ø°ûà°ùªdG AÉæeCG ¢ùdÉée
 ,á`̀«`̀ dhC’G  á«ë°üdG  á`̀jÉ`̀Yô`̀dG  õ`̀cGô`̀eh
 Qƒ`̀ë`̀eh  ´hô`̀°`̀û`̀ª`̀ dG  IQGOEG  Ö`̀à`̀μ`̀eh
 ,»JGòdG  ô««°ùàdG  Qƒëeh  ,áªcƒëdG
 ,»ë°üdG  ¿Éª°†dG  ¥hóæ°U  Qƒ`̀ë`̀eh
 äÉeƒ∏©ª∏d  »æWƒdG  õcôªdG  Qƒ`̀ë`̀eh
 záªμM{  á`̀aô`̀©`̀ª`̀dG  IQGOEGh  á«ë°üdG
 Qƒëeh ÖfÉLC’G ≈∏Y ø«eCÉàdG Qƒëeh
 ƒdhDƒ°ùe  Ωó`̀bh  ,ájƒYƒàdGh  ΩÓ``̀YE’G
 ≥≤ëJ  ÉªY  kÉ°VôY  äGQOÉÑªdGh  ¥ôØdG
 »ah  ,¿B’G  ≈àM  ò«ØæàdG  ó«©°U  ≈∏Y
 áæé∏dG  ≈`̀dEG  ¢ù∏éªdG  ™aQ  Oó°üdG  Gòg
 äÉ`̀«`̀°`̀Uƒ`̀à`̀dG ø``̀e GOó````̀Y á`̀«`̀≤`̀«`̀°`̀ù`̀æ`̀à`̀dG
 ¿Éª°†dG  ´hô`̀°`̀û`̀e  ≥«Ñ£àH  á≤∏©àªdG

.»ë°üdG
 ôjô≤àdG  ≈∏Y  ¢ù∏éªdG  ™`̀∏`̀WCG  º`̀K
 ø¡ªdG º«¶æàd á«æWƒdG áÄ«¡∏d …ƒæ°ùdG
 â`̀eó`̀b å`̀«`̀M ,á`̀«`̀ë`̀°`̀ü`̀dG äÉ``̀eó``̀î``̀dGh
 IQƒàcódG  áÄ«¡∏d  …ò«ØæàdG  ¢ù«FôdG
 øY kÉ`̀Mô`̀ °`̀T á`̀ª`̀gÓ`̀é`̀dG »`̀ Hò`̀Y º`̀ jô`̀e
 Gó«°ûe  ,É¡JGQOÉÑeh  áÄ«¡dG  äGõéæe
 É¡à≤≤M »àdG áÑ«£dG Oƒ¡édÉH ¢ù∏éªdG
 äÉeóîdG IOƒL õjõ©J QÉWEG »a áÄ«¡dG

 .áμ∏ªªdG »a á«ë°üdG

áØ«∏N ∫BG ˆGóÑY øH óªëe ï«°ûdG á°SÉFôH ó©H øY ¬YÉªàLG ∫ÓN

ÉfhQƒc AÉ``Hh á¡LGƒªd á``«æWƒdG Oƒ``¡édG ¢Vô©à``°ùj áë``°ü∏d ≈∏YC’G ¢``ù∏éªdG
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 ΩÉ¶f  ≈`̀ dEG  …ó«∏≤àdG  º«∏©àdG  ΩÉ¶f  øe  ∫ƒëàdG  ¿EG
 øe áYƒªée ¿É≤JEG  ø«ª∏©ªdG  øe Ö∏£àj ó©H  øY º«∏©àdG
 ≈∏Y  ºgQhóH  ΩÉ«≤∏d  º¡∏gDƒJ  »àdG  á«°SÉ°SC’G  äGQÉ¡ªdG
 äGQÉ¡ªdG  √ò`̀g  º`̀gCG  ∫É≤ªdG  Gò`̀g  »a  ∫hÉæàf  .¬`̀Lh  πªcCG

.ÜÉ¡°SE’G øe A»°ûH
 Communication)  π°UGƒàdG  äGQÉ¡e ôÑà©J
 º«∏©àdG É¡Ñ∏£àj »àdG á«°SÉ°SC’G äGQÉ¡ªdG ºgCG øe (Skills
 AÉ«dhCGh  ÜÓ£dG  ™e  ø«ª∏©ªdG  π°UGƒJ  ¿EG  å«M ,ó©H  øY
 ,(Texting) á«°üædG πFÉ°SôdG ≈∏Y Gô«ãc óªà©j QƒeC’G
 Voice)  á«Jƒ°üdG  á∏°SGôªdGh  ,»fhôàμdE’G  ójôÑdGh
 kÉ¡Lh á«°üî°ûdG äGAÉ≤∏dG øY kÉ°VƒYh .(Messaging
 Video)  ƒjó«ØdG  äGôªJDƒe  ¿ƒª∏©ªdG  Ωóîà°ùj  ,¬Lƒd
 ò«ØæJh  äGQô`̀≤`̀ ª`̀ dG  ¢`̀ù`̀jQó`̀à`̀d  (Conferencing
.Égô«Zh Iô°TÉÑªdG ¢TÉ≤ædG äÉ≤∏Mh ™jQÉ°ûªdGh á£°ûfC’G

 äGQÉ¡e  ó©H  øY  º«∏©à∏d  á«°SÉ°SC’G  äGQÉ¡ªdG  øeh
 Technological)  á«LƒdƒæμàdG  áaÉ≤ãdÉH  á£ÑJôe
 áª¶fC’  ∫ƒ`̀°`̀Uƒ`̀dG  á«Ø«c  áaô©e  :π`̀ã`̀e  ,(Literacy
 ≈∏Y  IQó`̀≤`̀dGh  ,π`̀ã`̀eC’G  É¡eGóîà°SGh  »fhôàμdE’G  º∏©àdG
 ¥ƒ≤ëd áØ∏àîªdG ÖfGƒédG º¡ah ,âfôàfE’G QOÉ°üe º««≤J
 ¢`̀ShQó`̀dG  §£N  ò«ØæJh  º«ª°üJh  ,ô`̀°`̀û`̀æ`̀dGh  ∞`̀«`̀dCÉ`̀à`̀dG
 ™e  πeÉ©àdG  ≈∏Y  IQó`̀≤`̀ dGh  ,ó©H  ø`̀Y  º«∏©à∏d  áÑ°SÉæªdG
 ºYódG  »ØXƒe ™e  π°UGƒàdGh  á£«°ùÑdG  á«æØdG  äÓμ°ûªdG

 .IQhô°†dG âYO GPEG »æØdG
 äGQÉ¡e ≈¶ëJ ,…ó«∏≤àdG º«∏©àdG »a É¡à«ªgCG  ºZQh
 »a (Time Management Skills) âbƒdG IQGOEG
 ô«ãμdG  É¡JócCG  Éªc  ,á¨dÉH  á«ªgCÉH  ó©H  øY  º«∏©àdG  áÄ«H

 øe  áYƒªée  ≈`̀dEG  ∂`̀dP  Oƒ©jh  .ájƒHôàdG  äÉ°SGQódG  øe
 á£°ûfC’Gh  á«ª«∏©àdG  OGƒ`̀ª`̀dG  åjóëJ  :É¡æe  ,ÜÉ`̀Ñ`̀°`̀SC’G
 Qƒ£àdG áÑcGƒªd ôªà°ùe πμ°ûH ¢ShQódG §£Nh á«°SGQódG
 áYô°ùdÉH  á©LGQ  ájò¨J  ô«aƒJh  ,»aô©ªdGh  »LƒdƒæμàdG
 äGQÉ`̀Ñ`̀à`̀N’G  »`̀a  ¬``FGOCÉ``H  ≥∏©àj  Éª«a  ÖdÉ£∏d  áæμªªdG
 ó«YGƒe  ójóëJh  ,ó©H  øY  á«ª«∏©àdG  ΩÉ¡ªdGh  ™jQÉ°ûªdGh

 .Égô«Zh ,¢TÉ≤ædG äÉ≤∏Mh ƒjó«ØdG äGôªJDƒªd
 Assessment) º««≤àdGh ºjƒ≤àdG äGQÉ¡e πàëJh
 »a  ábƒeôe  áfÉμe  (and evaluation skills
 ¬HÓW AGOCG º««≤J º∏©ªdG ≈∏Y Öéj å«M ,ó©H øY º«∏©àdG
 á«ªbôdG  á«ª«∏©àdG  OGƒ`̀ª`̀dG  º¡eGóîà°SG  ∫Ó`̀N  á`̀bO  πμH
 äÉ`̀Ñ`̀LGƒ`̀dG  º¡∏ªYh  ¢TÉ≤ædG  äÉ≤∏M  »`̀a  º¡JÉcQÉ°ûeh
 kÉ°†jCG äGQÉ¡ªdG √òg øª°V øeh .™jQÉ°ûªdGh äÉ≤«Ñ£àdGh
 áÄ«Ñd  áØ∏àîªdG  ÖfGƒédG  º««≤àd  IójóL  Ö«dÉ°SCG  QÉμàHG
 AGOC’G  »`̀a  ô°TÉÑe  πμ°ûH  ô`̀KDƒ`̀J  »`̀à`̀dGh  ó©H  ø`̀Y  º«∏©àdG

.ÖdÉ£∏d »ªjOÉcC’G
 Motivation)  õ`̀«`̀Ø`̀ë`̀à`̀dG  äGQÉ``̀ ¡``̀ e  ô`̀Ñ`̀à`̀©`̀Jh
 iód  ÉgôaGƒJ  ÖLGƒdG  á«°SÉ°SC’G  äGQÉ¡ªdG  øe  (Skills
 •ôN  »a  ô«Ñc  ô`̀KCG  øe  É¡d  Éªd  ,ó©H  øY  º«∏©àdG  »ª∏©e
 Ö°SÉæàj  ÉªH  á∏YÉØdG  ácQÉ°ûªdG  ≈∏Y  º¡©«é°ûJh  ÜÓ£dG
 IQób »a á«∏L äGQÉ¡ªdG √òg ô¡¶Jh .á«ª«∏©àdG º¡JGQóbh
 á£°ûfC’Gh  áHPÉédG  á«ª«∏©àdG  OGƒªdG  º«ª°üJ  ≈∏Y  º∏©ªdG
 Ió«ØªdG  á«FGôKE’G  QOÉ°üªdG  ô«aƒJh  á©àªªdG  á«YÉªédG
 á«∏ª©dG  »`̀a  º`̀¡`̀é`̀eOh  ÜÓ`̀£`̀dG  õ«ØëJ  É¡fCÉ°T  ø`̀e  »`̀à`̀dG

 .á«ª«∏©àdG

abuloum@gmail.com

 êÉàëj »àdG á«°SÉ°SC’G äGQÉ¡ªdG
ó©H øY º«∏©à∏d ¿ƒª∏©ªdG É¡«dEG

 øe  ó`̀jõ`̀ª`̀dG  iQƒ`̀°`̀û`̀dG  ¢ù∏ée  ≥≤M
 OÉ≤©f’G  QhO  øª°V  á«©jô°ûàdG  äGRÉéfE’G
 ,¢ùeÉîdG  »©jô°ûàdG  π°üØdG  øe  »fÉãdG
 á«FÉ°üME’G  ±ƒ°ûμdG  ¬Jô¡XCG  Ée  Ö°ùëH
 PEG  ,¢ù∏éª∏d  áeÉ©dG  áfÉeC’G  øY  IQOÉ°üdG
 ,áeÉY á°ù∏L 30 ¬Yƒªée Ée ¢ù∏éªdG ó≤Y
 ôÑY  ó©oH  ø`̀Y  äó≤Y  äÉ°ù∏L  5  É¡æ«H  ø`̀e

.»FôªdG ∫É°üJ’G áª¶fCG
 ø«fGƒ≤H  º«°SGôªdG  ´ƒªée  ≠∏H  óbh
 â`̀∏`̀«`̀MCG »`̀à`̀ dG ø`̀«`̀fGƒ`̀≤`̀H äÉ`̀Yhô`̀°`̀û`̀ª`̀ dGh
 ÉYhô°ûeh  Éeƒ°Sôe  (81)  ¢ù∏éªdG  ≈`̀ dEG
 8h  ,¿ƒfÉ≤H  É kYhô°ûe  63  â∏ª°T  ,¿ƒfÉ≤H
 ∫ÉªdG  ä’Éée  âdhÉæJ  ,ø«fGƒ≤H  º«°SGôe
 ¿ó`̀ª`̀dG äÉ``eó``Nh ,á`̀Ä`̀«`̀Ñ`̀dGh ,OÉ`̀°`̀ü`̀à`̀b’Gh
 »°û«©ªdG iƒà°ùªdG ÖfÉL ≈dEG ,äÉjó∏ÑdGh
 ,á«æeC’G äÉeóîdGh ,»YÉªàL’G ¿Éª°†dGh
 á`̀jô`̀°`̀SC’G  äÉ`̀eó`̀î`̀dGh  º«∏©àdG  ø`̀Y  kÓ°†a
 ,…QGOE’G  ìÓ``̀°``̀UE’Gh  á«fóªdG  á`̀eó`̀î`̀dGh
 øe  Égô«Zh  ,»fÉªdôÑdG  πª©dG  ôjƒ£Jh

.ä’ÉéªdG
 º«°SGôªdG  áaÉc  ¢ù∏éªdG  ô`̀bCG  Éª«ah
 QhO ∫Ó``̀N ¬`̀ «`̀ dEG â`̀∏`̀«`̀MCG »`̀à`̀dG ø`̀«`̀fGƒ`̀≤`̀H
 Éª«a  ÜGƒædG  ¢ù∏ée  ™e  ≥aGƒJ  ,OÉ≤©f’G
 ,¿ƒfÉ≤H  É kYhô°ûe  18  ¿CÉ°ûH  ¬«dEG  ≈¡àfG

 ≈`̀ dEG É`̀¡`̀©`̀aô`̀d á`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀dG ≈```dEG É`̀¡`̀à`̀dÉ`̀MEG º`̀ J
 7  OÉ`̀YCGh  ,ÉgQGó°UE’  ióØªdG  ∂∏ªdG  ádÓL
 ÜGƒædG  ¢ù∏ée  ≈`̀dEG  ø«fGƒ≤H  äÉYhô°ûe
 ≈`̀dEG  ≈¡àfG  ø«M  »`̀a  ,É¡«a  ô¶ædG  IOÉ``̀YE’
 ≥aGƒàdÉH  ø«fGƒ≤H  äÉYhô°ûe  7  ¢`̀†`̀aQ
 ∞μ©Jh  ,É¡fCÉ°ûH  ÜGƒædG  ¢ù∏ée  QGôb  ™e
 14 »a ô¶ædG á∏°UGƒe ≈∏Y ¢ù∏éªdG ¿Ééd

.¿ƒfÉ≤H É kYhô°ûe
 »àdG äÉ`̀©`̀jô`̀°`̀û`̀à`̀dG  Rô```̀HCG  ø`̀«`̀H ø``̀eh
 »fÉãdG OÉ≤©f’G QhO ∫ÓN ¢ù∏éªdG É¡°ûbÉf
 Ωƒ°SôªdG  ¢ùeÉîdG  »©jô°ûàdG  π°üØdG  øe
 ´hô°ûeh ,á«WÉ«àM’G Iƒ≤dG ¿CÉ°ûH ¿ƒfÉ≤H
 ,ΩÉ``©``dG ø````̀eC’G á`̀eó`̀î`̀d ´ƒ`̀£`̀ à`̀ dG ¿ƒ``̀fÉ``̀b
 ¿Éμ°SE’G  ¿ƒfÉb  πjó©J  ¿ƒfÉb  ´hô°ûeh
 äGó`̀Mƒ`̀dG  ø`̀e  øjó«Øà°ùª∏d  í«àj  …ò``̀ dG
 πÑb  º¡JGóMh  »a  ±ô°üàdG  ≥M  á«æμ°ùdG

.á«μ∏ªdG ïjQÉJ øe äGƒæ°S ™Ñ°S »°†e
 πjó©J ¿ƒ`̀fÉ`̀b  ´hô`̀°`̀û`̀e Ö`̀fÉ`̀L ≈``̀dEG
 ±ó¡j  …òdG  ,π£©àdG  ó°V  ø«eCÉàdG  Ωƒ°Sôe
 ø««æjôëÑdG  ø«æWGƒªdG  Ö`̀JGhQ  ™`̀aO  ≈`̀dEG
 πjôHCG  ô¡°TC’ ¢UÉîdG ´É£≤dG  »a ø«∏eÉ©dG
 ¿Éª°†d  .2020  ΩÉ`̀©`̀ d  ƒ`̀«`̀fƒ`̀jh  ƒ``̀jÉ``̀eh
 ¢SÉ°ùªdG  Ωó``Yh  á`̀eGó`̀à`̀°`̀S’Gh  QGô≤à°S’G
 …òdGh  ,ø«æWGƒª∏d  »°û«©ªdG  iƒà°ùªdÉH

 áëaÉμe  »`̀a  á«æWƒdG  Oƒ¡édG  ™`̀e  ø`̀eGõ`̀J
.(19-ó«aƒc) ÉfhQƒc ¢Shô«a

 »dó©dG  ΩÉ¶ædG  ôjƒ£J  ∫É`̀é`̀e  »`̀ah
 ¢ù∏éªdG  åëH  ,áμ∏ªªdG  »`̀a  »FÉ°†≤dGh
 äÉ©aGôªdG ¿ƒfÉb πjó©àH ¿ƒfÉ≤H Ωƒ°SôªdG
 ihÉYódG  ™aôd  ΩÉ¶f  çGóëà°SÉH  á«fóªdG
 πjó©Jh  ,á«fhôàμdE’G  πFÉ°SƒdÉH  É¡JQGOEGh
 AGOC’G  ôeCG  øe  º∏¶àdÉH  øFGó∏d  íª°ùj  ôNBG
 ¿ƒfÉb ´hô`̀°`̀û`̀eh ,ø`̀jó`̀ª`̀dÉ`̀H  ¬`̀d  IGhÉ`̀°`̀ù`̀e
 ÉªH  ,á«FÉæédG  äGAGô```̀LE’G  ¿ƒfÉb  πjó©J
 »a  á`̀eÉ`̀©`̀dG  áHÉ«ædG  á£∏°S  ¥É`̀£`̀f  ™°Sƒj
 ¥É£f  ™«°SƒJh  ,á«FÉæédG  ôeGhC’G  QGó°UEG
 iƒYódG  »a  ø«ª¡àª∏d  ídÉ°üàdGh  í∏°üdG
 õjõ©Jh ,É¡«a í∏°üdG Rƒéj »àdG ,á«FÉæédG
 ô«NCÉJ  Ωó``̀Y  πØμj  É`̀ª`̀H  õ`̀LÉ`̀æ`̀dG  AÉ`̀°`̀†`̀≤`̀dG

.ÉjÉ°†≤dG
 »àdG  ø«fGƒ≤H  äÉYhô°ûªdG  â∏ª°Th
 π°UC’G  »a  âfÉc  »àdGh  ¢ù∏éªdG  É¡°ûbÉf
 AÉ°†YCG  ø`̀e  áeó≤e  ø«fGƒ≤H  äÉ`̀MGô`̀à`̀bG
 âª°V  ,ø«fGƒ≤H  äÉYhô°ûe  7  ¢ù∏éªdG
 ¿ƒfÉb ΩÉμMCG ¢†©H πjó©àH ¿ƒfÉb ´hô°ûe
 Ωƒ°SôªdÉH  QOÉ°üdG  á«FÉæédG  äGAGô``̀LE’G
 ´hô°ûeh ,Ω  2002 áæ°ùd  46 ºbQ  ¿ƒfÉ≤H
 Ωƒ°SôªdG  ΩÉ`̀μ`̀MCG  ¢†©H  πjó©àH  ¿ƒ`̀fÉ`̀b

 ¿CÉ°ûH  Ω1996  áæ°ùd  (2)  º``̀bQ  ¿ƒ`̀fÉ`̀≤`̀H
 ¿ƒfÉb  ´hô°ûeh  ,áeÉ©dG  ¥ô£dG  ∫É¨°TEG
 äÉjó∏ÑdG  ¿ƒfÉb  øe  (20)  IOÉªdG  πjó©àH
 áæ°ùd (35) ºbQ ¿ƒfÉ≤H Ωƒ°SôªdÉH QOÉ°üdG
 πjó©àH ¿ƒfÉb ´hô°ûe øY kÓ°†a ,Ω2001
 ¿ƒfÉb  ø`̀e  (284)  IOÉ`̀ª`̀dG  ø`̀e  (CG)  Iô≤ØdG
 Ωƒ°SôªdÉH  QOÉ`̀°`̀ü`̀dG  ájQÉéàdG  äÉcô°ûdG
 ´hô°ûeh ,Ω2001 áæ°ùd (21) ºbQ ¿ƒfÉ≤H
 äÉHhô°ûe ∑Ó¡à°SG øe óëdG ¿CÉ°ûH ¿ƒfÉb
 ¢†©H  πjó©àH  ¿ƒfÉb  ´hô°ûeh  ,ábÉ£dG
 áæ°ùd  (27)  ºbQ  ¿ƒfÉ≤H  Ωƒ°SôªdG  ΩÉμMCG
 ÖfÉL ≈dEG  ,…QÉéàdG πé°ùdG ¿CÉ°ûH 2015
 ≥`̀aGô`̀ª`̀dG  áæéd  ¬`̀à`̀é`̀eO  ¿ƒ`̀fÉ`̀ b  ´hô`̀°`̀û`̀e
 ¿ƒ`̀fÉ`̀b ´hô`̀°`̀û`̀e º`̀°`̀†`̀j á`̀Ä`̀«`̀Ñ`̀dGh á`̀eÉ`̀©`̀dG
 ´hô°ûeh  ,á«YÉ©°TE’G  OGƒªdG  øe  ájÉbƒdG
 ¿CÉ°ûH ¿ƒfÉb ´hô°ûeh ,áÄ«ÑdG ¿CÉ°ûH ¿ƒfÉb
.IOóéàªdG OGƒªdG ôjhóJh ΩGóîà°SG IOÉYEG

 »àdG äGógÉ©ªdGh äÉ«bÉØJ’G OóY ≠∏H
 äÉYhô°ûe  »dÉªLEG  øe  ¢ù∏éªdG  É¡°ûbÉf
 äÉYhô°ûe 8 ¬Yƒªée Ée ádÉëªdG ø«fGƒ≤dG
 ø«fGƒ≤H äÉMGôàb’G äAÉL Éª«a ,ø«fGƒ≤H
 AÉ°†YCG É¡H Ωó≤J ¿ƒfÉ≤H É kMGôàbG 20 Oó©H
 â∏ª°T  ,OÉ``̀≤``̀©``̀f’G  QhO  ∫Ó``̀N  ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀ª`̀dG
 »dÉªdG  ∫ÉéªdGh  ,á«fóªdG  áeóîdG  ä’Éée

 ∫Ééeh ,á«ë°üdG äÉeóîdGh ,…OÉ°üàb’Gh
 ,á«æeC’G äÉeóîdGh ,á«°SÉeƒ∏HódG ¿hDƒ°ûdG
 ÜÉÑ°ûdG  ÖfÉL  ≈dEG  ,á«FÉ°†≤dG  äÉeóîdGh

.á∏eÉ©dG iƒ≤dG ∫Ééeh á°VÉjôdGh
 äÉ°ù∏L  øª°V  ¢ù∏éªdG  ≥`̀ aGh  ó`̀bh
 äÉ`̀MGô`̀à`̀bG  7  á``dÉ``MEG  ≈`̀∏`̀Y  OÉ`̀≤`̀©`̀f’G  QhO
 »a  É¡©°†àd  áeƒμëdG  ≈`̀dEG  É¡æe  ø«fGƒ≤H
 ìGôàb’G  πª°ûJh  ,¿ƒfÉ≤H  ´hô°ûe  á¨«°U
 Ωƒ°SôªdG ≈dEG ∞jô©J áaÉ°VEG ¿CÉ°ûH ¿ƒfÉ≤H
 ìGôàbGh  ,…QÉéàdG  πé°ùdG  ¿CÉ°ûH  ¿ƒfÉ≤H
 IOÉ`̀ª`̀dG  ø`̀e  (O)  Iô`̀≤`̀Ø`̀dG  πjó©àH  ¿ƒ`̀fÉ`̀≤`̀H
 äÓeÉ©ªdGh  äÉHÉ£îdG  ¿ƒfÉb  øe  (23)
 áaÉ°VEG  ¿ƒ`̀fÉ`̀≤`̀H  ìGô``à``bGh  ,á`̀«`̀fhô`̀à`̀μ`̀dE’G
 ,áeÉ©dG  á«fGõ«ªdG  ¿ƒ`̀fÉ`̀b  ≈`̀ dEG  ójóL  óæH
 ¿ƒfÉb  »a OGƒe ∫GóÑà°SG  ¿ƒfÉ≤H  ìGôàbGh
 ìGôàbGh  ,ájô°ûÑdG  AÉ°†YC’G  á`̀YGQRh  π≤f
 ájÉªMh  ™«é°ûJ  ¿ƒ`̀fÉ`̀b  πjó©J  ¿ƒfÉ≤H
 ¢†©H πjó©àH ¿ƒfÉ≤H ìGôàb’Gh ,á°ùaÉæªdG
 ,¢`̀SÓ`̀aE’Gh  º«¶æàdG  IOÉ``YEG  ¿ƒfÉb  ΩÉμMCG
 ¿ƒfÉb πjó©àH ¿ƒfÉ≤H ìGôàb’G ÖfÉL ≈dEG
 ¢ù∏éªdG  ¢†aQ  Éª«a  ...∂∏¡à°ùªdG  ájÉªM
 ¿ƒfÉ≤H ìGôàb’G ƒg ,§≤a  G kóMGh É kMGôàbG
 ¿ƒfÉ≤H  Ωƒ°SôªdG  øe (19) IOÉªdG  πjó©àH
 áæ¡e ádhGõe ¿CÉ°ûH Ω1989 áæ°ùd (7) ºbQ

 Öë°S ºJh ,¿Éæ°SC’G  ÖWh …ô°ûÑdG  Ö£dG
 ,É¡«eó≤e  πÑb  ø`̀e  ø«fGƒ≤H  äÉ`̀MGô`̀à`̀bG  3
 äÉMGôàbG 8 åëH »a ¿Éé∏dG QGôªà°SG ™e

.ø«fGƒ≤H
 ≈dEG á¡LƒªdG á∏Ä°SC’ÉH ≥∏©àj Éª«a ÉeCG

 ∫ÓN  ¢ù∏éªdG  AÉ°†YCG  Ωó≤J  ó≤a  áeƒμëdG
 (35)  ,’GDƒ°S  (39)``̀H  »fÉãdG  OÉ≤©f’G  QhO
 ,É¡«∏Y  OôdG  ∫ƒ°UƒH  ¢ù∏éªdG  ô£NCG  É¡æe
 ,G kô``̀jRh  (11)  ≈`̀ dEG  á∏Ä°SC’G  â¡Lh  å«M
 á«dÉªdG  ô`̀jRƒ`̀ d  ¿É``̀c  É¡æe  Ö«°üf  ≈`̀ ∏`̀ YCG

 ¬«∏j ,á∏Ä°SCG (8) ™bGƒH »æWƒdG OÉ°üàb’Gh
 ™bGƒH  á«YÉªàL’G  á«ªæàdGh  πª©dG  ô`̀jRh
 ¿hDƒ`̀°`̀Th  ∫É`̀¨`̀°`̀TC’G  ô`̀ jRh  º`̀K  ,á∏Ä°SCG  (7)
 Iô`̀jRhh  ,»fGôª©dG  §«£îàdGh  äÉjó∏ÑdG

 .Éª¡æe πμd á∏Ä°SCG (6) ™bGƒH áë°üdG

..¢ùeÉîdG »©jô°ûàdG π°üØdG øe »fÉãdG OÉ≤©f’G QhO ∫ÓN

AGQRƒdG ≈``dEG ’GDƒ°S 39 ¬``Lhh ..ó©oH øY É``¡æe 5 áeÉY á``°ù∏L 30 ó``≤Y iQƒ``°ûdG
á``eƒμëdG ≈``dEG ø``«fGƒ≤H äÉ``MGôàbG 7 ∫É``MCGh ..¿ƒ``fÉ≤H ÉYhô``°ûeh Éeƒ``°Sôe 81 å``ëH

 á∏ªëdG  ™`̀e  ≥«°ùæàdG  QÉ``̀WEG  »`̀a
 ÉfhQƒc  ¢Shô«a  áëaÉμªd  á«æWƒdG
 ï«°ûdG ƒª°S É¡≤∏WCG »àdGh (ô«N Éæ«a)
 ádÓL πãªe áØ«∏N ∫BG  óªM øH ô°UÉf
 ¿hDƒ`̀°`̀Th  á«fÉ°ùfE’G  ∫É`̀ª`̀YCÓ`̀d  ∂∏ªdG
 ,»æWƒdG  ø``̀eC’G  QÉ°ûà°ùe  ,ÜÉÑ°ûdG
 á`̀°`̀ù`̀°`̀SDƒ`̀ª`̀dG AÉ``̀æ``̀eCG ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀e ¢`̀ù`̀«`̀FQ
 Gõjõ©Jh  ,á«fÉ°ùfE’G  ∫ÉªYCÓd  á«μ∏ªdG
 …ò``dG  á«©ªàéªdG  á`̀cGô`̀°`̀û`̀dG  CGó`̀Ñ`̀ª`̀d
 ƒª°S  ó`̀cCG  ,á«∏NGódG  IQGRh  ¬é¡àæJ
 ∫BG  áØ«∏N  øH  »∏Y  øH  áØ«∏N  ï«°ûdG
 ¿CG á«HƒæédG á¶aÉëªdG ßaÉëe áØ«∏N
 á¶aÉëªdG  É¡H  âeÉb  »àdG  äGQOÉÑªdG
 ÖfÉéc áWô°ûdG ájôjóe ™e ¿hÉ©àdÉH
 ,π«°†ØdG  ô¡°ûdG  ∫Ó``̀N  ,…RGô``̀à``̀MG
 á∏ªëdG  Oƒ¡L  QÉWEG  »a  Ö q°üJ  »àdGh
 »a â`̀ª`̀¡`̀°`̀SG zô`̀«`̀N É`̀æ`̀«`̀a{ á`̀«`̀æ`̀Wƒ`̀dG
 øeC’Gh  á«©ªàéªdG  ácQÉ°ûªdG  õjõ©J

 ≥`̀WÉ`̀æ`̀e ∞`̀∏`̀à`̀î`̀e »```̀a »`̀©`̀ª`̀à`̀é`̀ª`̀dG
 ™jRƒJ  ∫Ó`̀N  ø`̀e  ∂``̀dPh  ,á¶aÉëªdG
.IóaGƒdG ádÉª©dG ≈∏Y QÉ£aE’G äÉÑLh

 ,á¶aÉëªdG  ¿CG  √ƒª°S  í`̀°`̀VhCGh
 »a  ôªãªdG  ¿hÉ©àdG  Gò`̀g  »a  á«°VÉe

 ±ó¡j  …òdGh  ,áægGôdG  ±hô¶dG  √òg
 πaÉμàdGh  ¿hÉ©àdG  ìhQ  õjõ©J  ≈`̀ dEG
 áëª°ùdG  º«≤dG  õjõ©Jh  »©ªàéªdG
 Oƒ¡édG  πμH  Gó«°ûe ,»eÓ°SE’G  øjó∏d
 áWô°T  á`̀jô`̀jó`̀e  π`̀Ñ`̀b  ø``e  á`̀dhò`̀Ñ`̀ª`̀dG

 √òg »a á«Yƒ£àdG  ¥ôØdGh á¶aÉëªdG
 »æWƒdG ¢ùëdG ¢ùμ©J »àdG IQOÉÑªdG
 »©ªàéªdG  πª©dG  Gò`̀g  »a  ºMÓàdGh

.ΩÓ°ùdGh øeC’G ô«aƒJ ±ó¡H óFGôdG
 ¿CG  ≈`̀ dEG  ßaÉëªdG  ƒª°S  QÉ`̀°`̀TCGh

 ádÉª©dG  OGô`̀aCG  ≈∏Y   äÉÑLƒdG  ™jRƒJ
 12 ∫ÓN øe ºàj ≥WÉæªdG πμH IóaGƒdG
 áWô°T  ™e  ¿hÉ©àdÉH  ,™jRƒà∏d  É©bƒe
 øe ø«Yƒ£àªdG ¥ôah ™ªàéªdG áeóN

 .á«HƒæédG á¶aÉëªdG AÉæHCG

.á«HƒæédG ßaÉëe |

 á`̀ Wô`̀ °`̀ û`̀ dG á``̀ jô``̀ jó``̀ eh á`̀ ¶`̀ aÉ`̀ ë`̀ ª`̀ dG äGQOÉ```̀ Ñ```̀ e
»`̀©`̀ª`̀à`̀é`̀ª`̀dG ø```````eC’G õ``̀jõ``̀©``̀J »```̀ a â``̀ª``̀¡``̀ °``̀SCG

 ßaÉëe
á«HƒæédG:
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ÜÉjO ó«dh :Öàc
 ¿É`̀é`̀∏`̀dG AÉ``̀ °``̀SDhQ ÜGƒ``̀æ``̀dG ó```̀cCG
 á«°SÉ°ùMh  á``̀bO  á`̀ª`̀FGó`̀dG  á`̀«`̀Yƒ`̀æ`̀dG
 QÉ°ûàfG  π`̀X  »`̀a  á«dÉëdG  ´É``°``VhC’G
 ∞∏ªdG ¿CG ≈dEG ø«àa’ ,ÉfhQƒc áëFÉL
 äÉØ∏ªdG  º`̀gCG  øe  íÑ°UCG  …OÉ°üàb’G
 ôªà°ùªdG  πª©dGh  ºYódG  Ö∏£àJ  »àdG
 QƒÑY  πLG  øe  ájò«ØæàdG  á£∏°ùdG  ™e
 π`̀bCÉ`̀H É`̀¡`̀æ`̀e êhô``̀î``̀dGh á````̀eRC’G ∂`̀∏`̀J
 OÉ≤©f’G  QhO  ¿CG  á°UÉNh  ,ôFÉ°ùîdG
 IójóL  á«fGõ«e  øª°†à«°S  ΩOÉ`̀≤`̀ dG

.ádhó∏d
 á«fÉªdôÑdG ¿Éé∏dG AÉ°SDhQ QÉ°TCGh
 ó≤Y  …ò`̀dG  »Øë°üdG  ôªJDƒªdG  ∫Ó`̀N
 É°UôM  ∑Éæg  ¿CG  ≈`̀dEG  ,ó©H  øY  ¢ùeCG
 ≈∏Y ¿ÉμeE’G Qób ®ÉØëdG ≈∏Y É«HÉ«f
 º¡°Vô©J ΩóYh ø«æWGƒªdG äÉÑ°ùàμe
 ájOÉ°üàb’G äÉ«YGóàdG áé«àf QGô°VC’
 áé«àf  ™`̀ª`̀LCG  ºdÉ©dG  É¡H  ô`̀KCÉ`̀J  »àdG
 IQhô°†H  ø«ÑdÉ£e  ,ÉfhQƒc  áëFÉL
 IójóL  ∫ƒ`̀∏`̀Mh  QÉ`̀μ`̀ aCG  »`̀a  ô«μØàdG
 QGôªà°SGh  OÉ°üàb’G  ºYód  IôμàÑeh
 ≈∏Y  áëFÉédG  AÉÑYCG  ∞«ØîJh  πª©dG

.ø«æWGƒªdGh ájOÉ°üàb’G äÉYÉ£≤dG
 ≈°ù«Y  ó`̀ª`̀ë`̀e  Ö``FÉ``æ``dG  ó`````cCGh
 ¿hDƒ`̀°`̀û`̀dG á`̀æ`̀é`̀d ¢`̀ù`̀«`̀FQ »`̀°`̀SÉ`̀Ñ`̀©`̀dG
 ¢ù∏éªH  á`̀«`̀fƒ`̀fÉ`̀≤`̀dGh  á«©jô°ûàdG
 ¢ù∏ée  π°üj  ¿CG  IQhô`̀°`̀V  ÜGƒ`̀æ`̀dG
 ™e Iô`̀«`̀Ñ`̀c äÉ`̀ª`̀gÉ`̀Ø`̀J ≈```̀dEG ÜGƒ``̀æ``̀dG
 §ØædG QÉ©°SCG ™LGôJ πX »a áeƒμëdG
 á«ªgCÉH  ÉÑdÉ£e  ,OÉ°üàb’G  ¢TÉªμfGh

 áeƒμëdGh  ¢ù∏éªdG  Iô¶f  ¿ƒμJ  ¿CG
 ±ÓN …CG Ö«æéJh ,IóMƒeh á≤°ùàe
 ≈`̀dEG  π°üf  ≈àM  áeOÉ≤dG  IôàØdG  »`̀a

.¿ÉeC’G ôH
 äÉMôà≤ªdG á«ÑdÉZ ¿CG ≈dEG âØdh
 AÉÑYCG  É¡d  ¿É`̀ch  ÜGƒædG  É¡eób  »àdG
 ,É`̀fhQƒ`̀c  áëFÉL  πÑb  â`̀fÉ`̀c  ,á«dÉe
 Ió«L  äGô`̀°`̀TDƒ`̀e  ∑Éæg  É¡àbh  ¿É``ch
 ,áaÉ°†ªdG  áª«≤dG  ó`̀FÉ`̀Y  ´É`̀Ø`̀JQG  ø`̀e
 á«dÉëdG  ±hô¶dG πX  »a  Ωƒ«dG  É`̀eCG
 äÉMGôàbG  ∑Éæg  ¿ƒμj  ¿CG  ó≤àYCG  ’
 áÑdÉ£ªdG  AÉæãà°SÉH  á«dÉe  AÉÑYCG  πãªJ
 ¿CG  QÉÑàYÉH  øjõæÑdG  QÉ©°SCG  ¢†ØîH

.â°†ØîfG §ØædG QÉ©°SCG
 á`̀«`̀©`̀jô`̀°`̀û`̀J ¢``ù``«``FQ í```̀ °```̀VhCGh
 º¡aóg  ¢`̀ù`̀«`̀d  ÜGƒ``̀æ``̀dG  ¿CG  ÜGƒ``̀æ``̀dG
 ±óg  ¿CGh  ,áeƒμëdG  ™`̀e  ΩOÉ°üàdG
 ≥«≤ëJ  ƒ``̀g  »``°``SÉ``°``SC’G  ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀ª`̀dG
 ≥«≤ëJ{  :ÓFÉb  ,ø«æWGƒªdG  áë∏°üe
 ≈`̀dhCG  ø«æWGƒª∏d  á«Yƒf  äÉÑ°ùàμe

.zôjRh ÜGƒéà°SG øe ÉfóæY
 ó`̀ª`̀MCG Ö`̀FÉ`̀æ`̀dG ô``̀cP ¬`̀Ñ`̀fÉ`̀L ø`̀e
 á«dÉªdG ¿hDƒ°ûdG áæéd ¢ù«FQ Ωƒ∏°ùdG
 ¿CG  ÜGƒ`̀æ`̀dG  ¢ù∏éªH  á`̀jOÉ`̀°`̀ü`̀à`̀b’Gh
 ,º`̀dÉ`̀©`̀dG É`̀¡`̀H ô`̀ KCÉ`̀ J É``̀fhQƒ``̀c á`̀ë`̀FÉ`̀L
 ò«ØæJ  ≈`̀∏`̀Y  É`̀«`̀dÉ`̀M  πª©j  ™`̀«`̀ª`̀é`̀dGh
 ¿CG  ≈```̀dEG  É`̀à`̀a’  ,á«Ø°û≤J  äGAGô`````̀LEG
 ∞∏àî«°S  áëFÉédG  Ö≤Y  OÉ°üàb’G
 ¿B’G ≈àM ÉæfCG ÉØ«°†e ,πÑb ÉªY ÉeÉªJ
 É¡JòîJG  »`̀à`̀dG  äGAGô````̀LE’G  ¿CG  iô`̀f

.π°†aC’G »g øjôëÑdG
 áëFÉédG πÑb øjôëÑdG ¿CG  ø«Hh

 Ö∏£J  …òdGh  »dÉe  ¿RGƒJ  É¡jód  ¿Éc
 ó«cCÉàdÉH  ¿B’Gh  ,∞°û≤àdGh  ó«°TôàdG
 πª©f  ¿CG  Öéjh  Qƒ`̀eC’G  √òg  ójõà°S
 QÉÑàY’G »a òNC’G ™e ôeC’G Gòg ≈∏Y
 ,øWGƒªdG  äGRÉ«àeÉH  ¢SÉ°ùªdG  ΩóY
 QƒeC’G  øe ójó©dG  ∑Éæg ¿CG  ≈dEG  Éàa’
 äÉahô°üe øe ¢†ØîJ ¿CG øμªj »àdG
 πeÉ©àdG  πãe  äGQGRƒ``̀dG  äÉ«fGõ«eh

.∫ÉãªdG π«Ñ°S ≈∏Y ó©H øY
 øY Ωƒ`̀∏`̀ °`̀ù`̀dG Ö`̀FÉ`̀ æ`̀ dG ∞`̀ °`̀û`̀ch
 ¿ƒfÉb  øe  AÉ¡àf’G  øe  áæé∏dG  Üô`̀b
 øe ¿ƒμ«°S  ¬fG  ≈dEG  Éàa’ ,QÉªãà°S’G
 áæé∏dG ≈©°ùJ »àdG äGQOÉÑªdG ióMEG
 ôÑY  ,É``fhQƒ``c  QÉ``̀ KBG  ¢†«Øîàd  É¡«a
 á«ªæàc  áæ«©e  ä’Éée  »a  õ«côàdG
 AÉ`̀°`̀û`̀fEG ∫Ó``̀N ø`̀e »`̀FGò`̀¨`̀dG ´É`̀£`̀≤`̀dG
 á«fGƒ«ëdG  IhôãdGh  ájòZCÓd  ™fÉ°üe

 .»YGQõdG ´É£≤dGh
 á`̀eOÉ`̀≤`̀ dG  á`̀°`̀SÉ`̀«`̀°`̀ù`̀dG  ¿CG  ó````̀cCGh
 ®ÉØëdG  ≈∏Y πª©dÉH  ¿ƒμà°S  ÜGƒæ∏d
 ,øWGƒª∏d IOƒLƒªdG äÉÑ°ùàμªdG ≈∏Y
 äÉ«YGóàdG  ô«KCÉJ  π«∏≤J  ≈∏Y  πª©dGh
 hCG  á`̀ë`̀FÉ`̀é`̀dG  ÖÑ°ùH  á`̀jOÉ`̀°`̀ü`̀à`̀b’G
 OƒLh  É«aÉf  ,§ØædG  QÉ©°SCG  ¢VÉØîfG
 á«aÉ°VEG  ÖFGô°V  ¢VôØd  QOGƒ``H  …CG

.áeOÉ≤dG á∏MôªdG ∫ÓN
 ó`̀ª`̀ë`̀e Ö``̀FÉ``̀æ``̀ dG ∫É````̀b √Qhó``````̀ H
 ¿hDƒ`̀°`̀û`̀dG á`̀æ`̀é`̀d ¢`̀ù`̀«`̀FQ »`̀°`̀ù`̀«`̀°`̀ù`̀dG
 »æWƒdG  ø`̀eC’Gh  ´ÉaódGh  á«LQÉîdG
 »àdG  á∏«∏≤dG  ∫hó`̀dG  øe  øjôëÑdG  ¿EG
 ,¢Uôa ≈dEG á«ªdÉ©dG áeRC’G ∂∏J âdƒM
 ≈∏Y Iô«Ñc á«dhDƒ°ùªdG ¿CG ≈dEG Gô«°ûe

 ,ΩOÉ`̀≤`̀dG Qhó``̀dG ∫Ó`̀N ÜGƒ`̀æ`̀dG ≥`̀JÉ`̀Y
 á«dÉëdG  ø«fGƒ≤dG  πjó©J IQhô°V ™e
 øe  π¡°ùJh  á«dÉëdG  ´É°VhC’G  ºFÓàd

 .»ªbôdG ∫ƒëàdG
 ƒg  ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀ª`̀dG  π`̀ª`̀Y  ¿CG  ô```̀cPh
 ÖdÉ£e ÖFÉædG  ¿CG  Éªc  ,»°SÉ«°S  πªY
 Ωƒ≤jh ,¬JôFGO »dÉgCG äƒ°U ∫É°üjEÉH
 á`̀jQƒ`̀à`̀°`̀Só`̀dG  äGhOC’G  ô`̀Ñ`̀Y  ∂``̀dò``̀H
 âfÉc  GPEG  Ée  ô¶ædG  ¢†¨H  ¬d  áMÉàªdG
 ΩCG  á«dÉe  AÉ`̀Ñ`̀YCG  äGP  ÖdÉ£ªdG  ∂∏J
 ±hô`̀¶`̀dG  ∂∏J »`̀a ¬``̀fCG  ≈``̀dEG  É`̀à`̀a’ ,’
 äÉMGôàb’G  ìôW  Öéj  á«FÉæãà°S’G
 É°†jCGh  øWGƒªdG  ºYóJ  »àdG  áÑZôH
 ™e  ΩAGƒ`̀à`̀J  »`̀à`̀dG  ¬°ùØf  â`̀bƒ`̀dG  »`̀a
 ájÉ¡ædG »ah ,ádhó∏d áeÉ©dG á«fGõ«ªdG
 hCG  ∫ƒÑ≤∏d  á`̀∏`̀HÉ`̀b  äÉ`̀MGô`̀à`̀b’G  ∂`̀∏`̀J

.ájò«ØæàdG á£∏°ùdG πÑb øe ¢†aôdG
 ø«H  ¿hÉ©àdG  ¿CG  »°ù«°ùdG  ócCGh
 ¢ù«dh  πª©dG  ¢SÉ°SCG  ƒg  äÉ£∏°ùdG
 ¢ù∏éªdÉH  º¡°ù∏ée  ÉØ°UGh  ,§∏°ùàdG
 …CG  ¿CG  ÉØ«°†e  ,RÉ`̀«`̀à`̀eÉ`̀H  »`̀HÉ`̀bô`̀dG
 ΩGóîà°SG ¿CÉ°ûH ÜGƒædG ø«H ±ÓàNG
 »a  ™°†îj  á`̀jQƒ`̀à`̀°`̀Só`̀dG  º``̀ ¡``̀ JGhOCG
 »g √òg ¿CGh ,âjƒ°üàdG ≈dEG  ájÉ¡ædG
 »°SÉ«°ùdG  πª©dG  ¿CGh  ,á«WGô≤ªjódG
 áeÉ©dG  áë∏°üªdG  ≈dG  ô¶æj  ¿CG  Öéj

.ájÉ¡ædG »a ádhó∏d
 »a øμj ºd ÜGƒéà°S’G ¿G ∫Ébh
 ,ÜGƒædG  ¢ù∏ée  ájÉZ  ΩÉjC’G  øe  Ωƒj
 iôNCG ¢ùdÉée ÜQÉéJ ï°ùæà°ùf ’h
 ¢ù«dh  á«ªgh  äÉHGƒéà°SG  Ωóîà°ùJ
.á«°üî°T ídÉ°üe hG ±GógCG …CG Éæjód

 ìhóªe  ÖFÉædG  ∫Éb  ¬à«MÉf  øe
 ¬fEG  äÉeóîdG  áæéd  ¢ù«FQ  ídÉ°üdG
 á«ªdÉ©dG á«dÉëdG áeRC’G IÉYGôe Öéj
 øe  ô«ãμdG  ¢SÓaEG  ≈dEG  …ODƒà°S  »àdG
 ∞FÉXƒdG  øe  ô«ãμdG  ó≤ah  äÉcô°ûdG
 ≈∏Y  πª©dGh  ,º`̀dÉ`̀©`̀dG  iƒà°ùe  ≈∏Y
 OÉ`̀é`̀jEGh  á``̀eRC’G  ∂∏J  á¡LGƒe  á«Ø«c
 øeDƒf  ÉæfEG  ÓFÉb  ,áÑ°SÉæªdG  ∫ƒ∏ëdG
 ádÓL  IOÉ«≤H  ó`̀MGh  Öcôe  »a  ÉæfCG
 áë∏°üe »a Ö°üj Ée πc ¿CGh ,∂∏ªdG
 πª©f  ¿CG  Öéj  ø`̀WGƒ`̀ª`̀dGh  áμ∏ªªdG
 äÉgƒjQÉæ«°S  äô¡X  ƒd  ≈àM  ¬«∏Y

.áÑ©°U
 äÉ`̀jó`̀ë`̀à`̀dG á`̀é`̀«`̀à`̀f ¬```̀fCG ø`̀ «`̀ Hh
 áëFÉL  É¡àØ∏N  »`̀à`̀dG  á`̀jOÉ`̀°`̀ü`̀à`̀b’G
 ™jQÉ°ûe  ∑É`̀æ`̀g  ¿ƒμà°ùa  É``̀fhQƒ``̀c
 ΩÉeCG  ÉæfC’  ,πLDƒà°S  iô`̀NCGh  âØbƒJ
 IQGOE’ÉH ¬JGP âbƒdG »a Gó«°ûe ,áeRCG
 IOÉ«≤H  …OÉ°üàb’G  ∞∏ª∏d  áª«μëdG
 ¿CG  »`̀a  ¬`̀∏`̀eCG  ø`̀Y  ÉHô©e  ó¡©dG  »``dh
.™jô°S πμ°ûH áeRC’G √òg ≈∏Y Ö∏¨àf

 äÉMGôàbG  ºjó≤J  ¢üîj  Éª«ah
 ÖFÉædG  ∫Éb  á«dÉe  AÉÑYCG  äGP  á«HÉ«f
 ájôëdG ÖFÉf πμd ¿EG ídÉ°üdG ìhóªe
 ÉÑ°SÉæe  √Gô``̀j  ìôà≤e  …CG  AGó```HEG  »`̀a
 »g  ájÉ¡ædG  »a  á«YÉªédG  á`̀jDhô`̀dGh
 ’  É«°üî°T  ÉfCG{  ÓFÉb  á«Ñ∏ZC’G  ájDhQ
 ójõj ìôà≤e …CG ≈∏Y ΩóbCG ¿CG ™«£à°SCG
 ≈dEG  Gô«°ûe  ,zá«dÉªdG  á`̀dhó`̀dG  AÉ`̀Ñ`̀YCG
 äÉYƒ°Vƒe  É¡jód  äÉeóîdG  áæéd  ¿CG
 É¡«a  âÑdG  »a  åjôàdG  äCGQh  Iô«ãc

.á«fGõ«ªdÉH É¡àbÓ©d Gô¶f

 ÜGƒ`̀æ`̀ dG ≥``̀aGƒ``̀J Ωó``̀Y ¿CÉ`̀ °`̀ û`̀ Hh
 ÜGƒéà°SG  …CG  ìÉéfEG  øe  º¡æμªJh
 »a  …CGô```̀dG  ídÉ°üdG  ∫É`̀ b  ,¬`̀Mô`̀W  º`̀J
 Ö`̀é`̀jh á`̀«`̀Ñ`̀∏`̀ZCÓ`̀d ¿ƒ``̀μ``̀j á`̀ jÉ`̀ ¡`̀ æ`̀ dG
 á«WGô≤ªjódÉH  øeDƒf  ÉæfC’  ¬eGôàMG
 ¢ù∏éªdG  »`̀a  äGhOCG  ∑É`̀æ`̀g  ÉªdÉWh
 äGhOC’G ∂∏J ¿ƒeóîà°ùj ÜGƒædG ¿EÉa
 Ö∏¨j  ø`̀e  Éæ«æ©j  ’h  ,á`̀jQƒ`̀à`̀°`̀Só`̀dG
 πLCG øe ¿hÉ©àdG Éæaóg øμdh ,ôNB’G

.ø«æWGƒª∏d äÉÑ°ùàμªdG ≥«≤ëJ
 ó`̀ª`̀M Ö```̀FÉ```̀æ```̀dG ∫É`````̀b √Qhó````````̀H
 ≥`̀aGô`̀ª`̀dG á`̀æ`̀é`̀d ¢`̀ù`̀«`̀FQ »`̀é`̀gƒ`̀μ`̀dG
 øe º∏©àf ¿CG Öéj ÉæfEG áÄ«ÑdGh áeÉ©dG

 ø«fGƒb ´ô°ûf ¿CG Öéjh ,áeRC’G ∂∏J
 Éªc  ,GOƒLƒe  √Gô`̀f  CÉ£N  …CG  ∑QGóàd
 ¿ƒfÉb ™jô°ûàH ÜGƒædG πª©j ¿CG Öéj
 IQGOE’  ôªà°ùeh ºFGO  ¥hóæ°U áeÉbE’
 Éªc ,IQÉéàdG áaôZ øe ºYóH äÉeRC’G
 ádÉª©dG  øe óëJ ø«fGƒb  ™°Vh Öéj

.øjôëÑdG ∞∏μJ »àdG áØdÉîªdG
 øjôëÑdG  ≥`̀jô`̀a  Qhó``̀ H  OÉ``̀°``̀TCGh
 º¡∏ªYh  ó¡©dG  »``dh  ƒª°S  á°SÉFôH
 É`̀ fhQƒ`̀c  ∞`̀∏`̀e  IQGOEG  »``̀a  õ`̀«`̀ª`̀à`̀ª`̀dG
 ∂∏J äÉ``̀«``̀YGó``̀J  π``̀M ≈`̀ ∏`̀ Y π``̀ª``̀©``̀dGh

.áëFÉédG
 AÉÑYC’G äGP äÉMGôàb’G ¿CÉ°ûHh

 ∫É`̀b ÜGƒ``̀æ``̀dG É`̀¡`̀eó`̀≤`̀j »`̀à`̀dG á`̀«`̀dÉ`̀ª`̀dG
 π≤æj ÖFÉædG ¿G ≥aGôªdG áæéd ¢ù«FQ
 ÉØ«°†e  ,¿Éμe  πc  »a  ¢SÉædG  πcÉ°ûe
 »a É«FÉ¡f OOôJCG  ’ »Ñ©°T Ö∏£e …CG{
 á«fGõ«ªdG ôaGƒJ øY ô¶ædG ¢†¨H ¬∏≤f

.z’ hCG
 hCG  ÜGƒ`̀é`̀à`̀ °`̀S’G  ¿CG  ó```̀cCG  É`̀ª`̀c
 Éeƒj  øμJ  º`̀d  ájQƒà°SódG  äGhOC’G
 iQCG ÉfÉ«MCG ¿CG ÉØ«°†e ,ÜGƒæ∏d Éæaóg
 øe  πª©dG  πjó©J  ¬æY  èàæj  ∫GDƒ°ùdG
 πH ,áë«ë°U á«dBG ™°Vhh ôjRƒdG πÑb
 ≈∏Y GôjRh ôÑéJ Iójô¨J iôf ÉfÉ«MCG

 .√QÉ°ùe ô««¨J

ÜGƒædG ¢ù∏éªH áªFGódG ¿Éé∏dG AÉ°SDhôd »Øë°U ôªJDƒe »a

øWGƒªdG äÉ``Ñ°ùàμe ≈``∏Y ®É``ØëdG ô``ÑY á``eOÉ≤dG É``æJÉjƒdhCG º``gCG …OÉ``°üàb’G ∞``∏ªdG
¿ÉeC’G ô``H ≈dEG ∫ƒ``°Uƒ∏d áeƒμëdG ™``e Iô``«Ñc äÉªgÉØJ Ö``∏£àJ §``ØædG QÉ©``°SCG •ƒ``Ñgh zÉ``fhQƒc{

á`̀ë`̀FÉ`̀é`̀dG QÉ````̀KBG á`̀é`̀dÉ`̀©`̀ª`̀d äGQOÉ``̀Ñ``̀ª``̀ dG ió````̀MEG ¿ƒ`̀μ`̀ «`̀ °`̀ Sh ..É``Ñ``jô``b Qƒ``̀æ``̀dG iô``̀ j QÉ`̀ª`̀ ã`̀ à`̀ °`̀ S’G ¿ƒ``̀fÉ``̀b

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

 ¢ù∏éª∏d  áeÉ©dG  áfÉeC’G  âØ°ûc
 ∫hCG  π«©ØJ  ø`̀Y  AÉ°†≤∏d  ≈``̀∏``̀YC’G
 ,¢`̀ù`̀eCG  â`̀ jô`̀LCG  ó`̀©`̀ oH  ø`̀Y  áªcÉëe
 ±ÉæÄà°S’G  áªμëe  äó`̀≤`̀Y  å`̀«`̀M
 á°SÉFôH  á«fÉãdG  á«FÉæédG  iôÑμdG
 øØédG  ¿Éª∏°S  º`̀«`̀gGô`̀HEG  »°VÉ≤dG
 .ó©oH øY á«Fôe áªcÉëe »a É¡à°ù∏L
 ¿CÉH  áeÉ©dG  á`̀fÉ`̀eC’G  âMô°Uh
 É¡∏ªY  »a  äCGó`̀H  á«FÉæédG  ºcÉëªdG
 ájõgÉéH  (¢`̀ù`̀eG)  Ωƒ`̀«`̀dG  ó`̀©`̀ oH  ø`̀Y
 áªcÉëªdG  ô«jÉ©ªd  É≤ah  ∂dPh  áeÉJ
 áYÉb  ¢ü«°üîJ  ∫ÓN  øe  ,ádOÉ©dG
 ÉgójhõJh  ƒL  á≤£æe  »a  áªcÉëe
 É¡£HQh  á«Jƒ°Uh  á«Fôe  äÉ«æ≤àH
 ºcÉëªdG  »`̀ a  á`̀ã`̀jó`̀M  äÉ`̀«`̀æ`̀≤`̀J  ™`̀e
 »°VÉ≤àdG  Iô°TÉÑªd  ∂dPh  á«FÉæédG
 πªY  QGôªà°SG  øª°†j  ÉªH  ó©oH  øY

 »a  á«dÉY  á«dÉ©ah  IAÉØμH  ºcÉëªdG
 Qƒ°†ëHh  á`̀æ`̀gGô`̀dG  ±hô`̀¶`̀dG  π`̀X
 »eÉëe  øe  iƒYódG  ±Gô`̀WCG  ™«ªL
 áeÉ©dG  áHÉ«ædG  AÉ°†YCG  óMCGh º¡àªdG
 ™jô°ùJ  ±ó`̀¡`̀H  ,á`̀«`̀Fô`̀e  á°ù∏L  »`̀a
 ÉgóeCG  π«∏≤Jh  »°VÉ≤àdG  äGAGô``̀LEG
 á«FÉ°†≤dG  äÉfÉª°†dG  ≥«≤ëJ  ™`̀e

 á`̀ jRGô`̀ à`̀M’G äÉ`̀fÉ`̀ª`̀°`̀†`̀dG Ö`̀fÉ`̀é`̀H
 áeÓ°S  ≈`̀∏`̀Y  ®É`̀Ø`̀ë`̀∏`̀d  á`̀«`̀FÉ`̀bƒ`̀dGh
 ≥«≤ëJ ∫ÓN øe ø«ª¡àªdG  áë°Uh
 QÉ°ûàfG  πX  »a  »YÉªàL’G  óYÉÑàdG
 ó©Jh  .19  ó«aƒc  ÉfhQƒc  ¢ShôjÉa
 Ió``FGQ  Iƒ`̀£`̀N  ó`̀ o©`̀H  ø`̀Y  áªcÉëªdG
 º¡àªdG  ™àªJ  å«M  ìÉéædÉH  â∏∏μJ

 â≤ÑW  á`̀dOÉ`̀Y  áªcÉëe  äÉfÉª°†H
 »a  É«dhO  IôÑà©ªdG  ô«jÉ©ªdG  É¡«∏Y

.äÉªcÉëªdG √òg πãe
 ¬fCÉH  áeÉ©dG  á`̀ fÉ`̀eC’G  â`̀gƒ`̀fh
 áYÉ≤dGh  áªμëªdG  áYÉb  õ«¡éJ  ºJ
 QGƒ`̀é`̀H  ƒ`̀L  á≤£æe  »`̀a  á`̀°`̀UÉ`̀î`̀dG
 A’õ`̀æ`̀ dG  π``«``gCÉ``Jh  ìÓ``̀°``̀UEG  IQGOEG

 IQGRƒ`̀d  ™HÉJ  ºcÉëª∏d  âbDƒe  ô≤ªc
 á``̀«``̀eÓ``̀°``̀SE’G ¿hDƒ```̀°```̀û```̀dGh ∫ó```̀©```̀dG
 (7)  ºbQ  ¿ƒfÉ≤∏d  Gò«ØæJ  ±É`̀bhC’Gh
 ΩÉμMCG  ¢†©H  πjó©àH  2020  áæ°ùd
 å«M  ,á«FÉæédG  äGAGô``LE’G  ¿ƒfÉb
 ∫É°üJ’G  πFÉ°SƒH  Éªgõ«¡éJ  º`̀J
 IôaÉ°†àe Oƒ¡éH …ô°üÑdG »©ª°ùdG
 øe  AÉ°†≤∏d  ≈`̀∏`̀YC’G  ¢ù∏éªdG  ™`̀e
 á«eÓ°SE’G  ¿hDƒ°ûdGh  ∫ó©dG  IQGRh
 áHÉ«ædGh á«∏NGódG IQGRh ±ÉbhC’Gh
 ∫É`̀ª`̀μ`̀à`̀°`̀SGh á`̀©`̀HÉ`̀à`̀e »``̀a ,á`̀eÉ`̀©`̀ dG
 äÉ`̀LÉ`̀«`̀ à`̀M’Gh äÉ``WÉ``«``à``M’G π``̀c
 á«æ≤àdG  ô`̀«`̀HGó`̀à`̀dGh  äGAGô``````LE’Gh
 ,ó©oH  ø`̀Y  áªcÉëª∏d  á«à°ùLƒ∏dGh
 á«ë°üdG  ô«HGóàdÉH  ò`̀NC’G  QÉ`̀WEG  »a
 QÉ°ûàfG  øe  óë∏d  IòîàªdG  á∏jóÑdG

.19 ó«aƒc ÉfhQƒc áëFÉL

ó``©H ø``Y á``«Fôe á``ªcÉëe á``°ù∏L ô``°TÉÑJ z±É``æÄà°S’G{ ..Iô``e ∫hC’

 ΩGõ`̀dE’  AÉ°†≤dG  ≈`̀dEG  ¿Gô«W  ácô°T  äCÉéd
 É°†jƒ©J  QÉæjO  ∞`̀dCG  80  ™aóH  á≤HÉ°S  Iôjóe
 CÉ£N  áé«àf  ácô°ûdÉH  ≥ëd  …ò`̀dG  Qô°†dG  øY
 AGôLEG øY ádhDƒ°ùe âfÉc »àdGh É¡«∏Y ≈YóªdG
 ≈∏Y  áHƒ∏£ªdG  ™∏°ùdÉH  á≤∏©àªdG  äÉ°übÉæªdG
 âÑμJQGh ,á«YóªdG ácô°û∏d ácƒ∏ªªdG äGôFÉ£dG
 Éª«a  ,ôFÉ°ùîdG  ∂∏J  »a  ÖÑÑ°ùJ  AÉ£NCG  Ió`̀Y
 ÜóæH  ≈dhC’G  á«fóªdG  iôÑμdG  áªμëªdG  äôeCG

 .á©bGƒdG »a ≥«≤ëà∏d ô«ÑN
 ô«NCÉàdG ¿CG iƒYódG »a ácô°ûdG âaÉ°VCGh
 ¢†©ÑH á≤∏©àªdG äÉ°übÉæªdG ¢†©H AGôLEG »a

 ¢†©H  »a  áÑ°SÉæe  ô«Z  ™∏°S  QÉ«àNGh  ™∏°ùdG
 ôFÉ°ùN ¥ÉëdEG »a ÖÑ°ùJ Égô«Zh äÉ°übÉæªdG
 ºJh  ,QÉ`̀æ`̀jO  80000  ≠∏ÑªH  äQó`̀ b  ácô°ûdÉH
 øjôNBGh  ≥«≤ëàdG  ≈`̀dEG  É¡«∏Y  ≈YóªdG  ádÉMEG
 øY É`̀¡`̀à`̀«`̀dhDƒ`̀°`̀ù`̀e ≥`̀«`̀≤`̀ë`̀à`̀dG á`̀æ`̀é`̀∏`̀d â``Ñ``Kh

.ácô°ûdG É¡à∏ªëJ »àdG á«dÉªdG ôFÉ°ùîdG
 Ωó©H  É¡«∏Y  ≈YóªdG  âÑdÉW  É¡ÑfÉL  øeh  
 …ò`̀dG  ≥`̀jô`̀£`̀dG  ô«¨H  É¡©aôd  iƒ`̀Yó`̀dG  ∫ƒ`̀Ñ`̀b
 ≥∏©àJ  á`̀YRÉ`̀æ`̀ª`̀dG  ¿CG  º`̀Yõ`̀H  ¿ƒ`̀fÉ`̀≤`̀dG  ¬ª°SQ
 ¿CG  ≈dG  äQÉ°TCG  áªμëªdG  ¿G  ’EG  πª©dG  ábÓ©H
 â°†≤fG  É¡«∏Y  ≈YóªdGh  ácô°ûdG  ø«H  ábÓ©dG

 áÑdÉ£e  ¿ƒμJh  ,πª©dG  ó≤Y  AÉ¡àfG  ≈dEG  G kô¶f
 á«dhDƒ°ùªdG  ΩÉμMG  ≈∏Y  ¢†jƒ©àdÉH  ácô°ûdG

.¿ƒfÉ≤dG ΩÉμMG ™e ≥aGƒàe ô«°ü≤àdG
 iƒYó∏d  ô«ÑîdG  ÜóæH  áªμëªdG  äô`̀eCGh
 øe É¡H Éeh á©bGƒdG ≈∏Y ´ÓW’G ¬àª¡e ¿ƒμJ
 É¡æe Ωƒ°üîdG ¬eó≤j ¿CG  ≈°ùY Éeh äGóæà°ùe
 á«YóªdG iód É¡«∏Y ≈YóªdG πªY á©«ÑW ¿É«Ñd
 øY É¡à«dhDƒ°ùe OhóM ¿É«Hh ,É¡JÉ°UÉ°üàNGh
 ≈∏Y  áHƒ∏£ªdG  ™∏°ùdÉH  á°UÉîdG  äÉ°übÉæªdG
 ™bh  GPEG  Ée  ¿É«Hh  ,ácô°û∏d  á©HÉàdG  äGôFÉ£dG
 ∂∏àd  áÑ°ùædÉH  É¡à«dhDƒ°ùªH  ∫Ó`̀NG  áªK  É¡æe

 ≈`̀ dhC’G  ádÉëdG  »`̀ah  ,¬`̀eó`̀Y  ø`̀e  äÉ°übÉæªdG
 ôFÉ°ùN  ∫Ó`̀N’G  ∂`̀dP  ≈∏Y  ÖJôJ  GPEG  Ée  ¿É«H
 ¿G  ôFÉ°ùîdG  ∂∏J  QGó`̀≤`̀eh  á«YóªdG  ácô°û∏d
 ÜóàæªdG  ô«Ñî∏d  áªμëªdG  âMô°Uh  ,äóLh
 »aôW  ∫GƒbCG  ´Éª°S  ¬àjQƒeCÉe  AGOCG  π«Ñ°S  »a
 á¡L ájCG ≈dEG ∫É≤àf’Gh Éª¡JÉ¶MÓeh »YGóàdG
 Ée  ≈∏Y  ´Ó`̀WÓ`̀d  á«eƒμM  ô«Z  hCG  á«eƒμM
 »a  ¬æ«©J  äGóæà°ùe  øe  É¡H  ¿ƒμj  ¿G  ≈°ùY
 Ωó≤j  ¿CG  ≈∏Y  ¬«dEG  Ióæ°ùªdG  ájQƒeCÉªdG  AGOCG
 âbƒH  Iô«NC’G  á°ù∏édG  πÑb  √ôjô≤J  ô«ÑîdG

 .±Éc

 ¢``̀ †``̀ jƒ``̀ ©``̀ à``̀ H á```̀ ≤```̀ HÉ```̀ °```̀ S Iô``````̀ jó``````̀ e Ö````̀dÉ````̀£````̀J ¿Gô``````̀ «``````̀W á````̀cô````̀ °````̀T
 äÉ```°```ü```bÉ```æ```ª```dG  AGô`````````````̀ LEG  »``````a  ô````NCÉ````à````∏````d  QÉ``````æ``````jO  ∞`````````̀ dCG  80

 14  º«¶æJ  ≈dG  ΩÉª°†f’ÉH  ¿Góe  á«°ùæL  AÉ¨dEÉH  ÉªμM  õ««ªàdG  áªμëe  â¨dCG
 ΩÉμMCGh äGƒæ°S 5 ¬æé°ùH â°†b áLQO ∫hCG áªμëe âfÉc å«M ,»HÉgQE’G ôjGôÑa
 ∞fCÉà°SGh ,É«©ªL º¡æY á«°ùæédG •É≤°SEÉHh ,øjôNBG ≈∏Y á°ùªNh áæ°S 15 ø«H Ée

.±ÉæÄà°S’G áªμëe ΩÉeCG √ó«jCÉJ ºJh ºμëdG ≈∏Y
 •É≤°SEG  áHƒ≤Y  â¨dCGh  øé°ùdG  áHƒ≤Y  ó«jCÉàH  â°†b  õ««ªàdG  áªμëe  ¿G  ’EG
 á«°ùæédG  •É≤°SEÉH  ¬«a  »°†b  ÉªY  ºμëdG  äÉ«ã«M  »a  áªμëªdG  âdÉbh  á«°ùæédG
 ¢†©H πjó©àH 2019 áæ°ùd (16) ºbQ Ωƒ°SôªdG ¿Éc Éªdh ,∞fCÉà°ùªdG øY á«æjôëÑdG
 kGQôμe (24) IOÉªdG ≈¨∏J{ ≈∏Y ¢üæj 1963 ΩÉ©d á«æjôëÑdG á«°ùæédG ¿ƒfÉb ΩÉμMCG
 ,á«HÉgQE’G ∫ÉªYC’G øe ™ªàéªdG ájÉªM ¿CÉ°ûH 2006 áæ°ùd (58) ºbQ ¿ƒfÉ≤dG øe

.∞fCÉà°ùªdG øY »°†≤ªdG á«æjôëÑdG á«°ùæédG •É≤°SEÉH AÉ°†≤∏d πëe Óa ºK øeh
 ôjGôÑa 14 (±ÓàFG) º«¶æJ ≈ª°ùj Ée äGOÉ«b ¢†©H ΩÉ«b »a á©bGƒdG π°üëàJ
 ÜÉÑ°ûdG  øe  áYƒªée  ó«æéàH  ¿ƒeƒ≤j  º¡fCGh  º«¶æàdG  á£°ûfCG  IOÉYEÉH  ,»HÉgQE’G

 º¡fCGh  ,á«HÉgQE’G  º«¶æàdG  äÉWÉ°ûæH  ΩÉ«≤dG  πLCG  øe  º¡fhôî°ùjh  ø««æjôëÑdG
 ∂dP  øe  ø«aó¡à°ùe  º¡æ«H  Éª«a  π°UGƒà∏d  áãjóëdG  ∫É°üJ’G  πFÉ°Sh  ¿ƒeóîà°ùj
 ∫hC’G  º¡àªdG  ¿CGh  ,áμ∏ªªdG  ≥WÉæe  ∞∏àîe  »a  øeC’G  áYõYRh  ≈°VƒØdG  çGóMEG
 äGôéØàªdG áYÉæ°U ≈∏Y ÜQóJ …òdGh ,»HÉgQE’G ôjGôÑa 14 º«¶æJ IOÉb óMCG ƒg
 ¬fCGh  ,OÓÑdG  êQÉN  IOƒLƒªdG  äGOÉ«≤dÉH  •ÉÑJQG  ≈∏Y  ¬fCGh  áë∏°SC’G  ΩGóîà°SGh
 ójó©dG IQGOEÉH Ωƒ≤jh ,á«HÉgQE’G äÉ«∏ª©dG »a áeóîà°ùªdG äGhOC’G ô«aƒàH Ωƒ≤j
 º¡FÉ£YEGh  »`̀HÉ`̀gQE’G  º«¶æàdG  AÉ°†YCG  ™e  π°UGƒàdGh  …ô«H  ∑ÓÑdG  Iõ¡LCG  øe
 äÉ«∏ª©dG  »`̀a  áeóîà°ùªdG  äGhOC’Gh  IôéØàªdG  OGƒ`̀ª`̀dG  π≤f  ¿CÉ°ûH  ,ô```̀eGhC’G
 ™e  π°UGƒàdÉH  ΩÉb  ¬fGh  áμ∏ªªdG  AÉëfCG  ∞∏àîe  »a  ,Ö¨°ûdG  ∫ÉªYCGh  á«HÉgQE’G
 πjƒªJ ∂dòch »HÉgQE’G º«¶æàdG ∫ÉªYCG ¿É«JEG πLCG øe ,™HGôdGh »fÉãdG ø«ª¡àªdG
 ó«æéJ ºJ ób ¬fCGh ,á«HÉgQE’G ¢VGôZC’G »a É¡eGóîà°S’ ∫GƒeC’ÉH º«¶æàdG  OGôaCG
 äGhOC’Gh äGó©ªdG ô«aƒàH ¬Ø«∏μJh ,»HÉgQE’G º«¶æàdG ≈dEG ¬ª°Vh »fÉãdG º¡àªdG

 ô«aƒJ  ∂dòch  ,á«ÑjôîàdG  äÉYƒªéªdG  áaÉμd  Ö¨°ûdG  ∫É`̀ª`̀YCG  »a  áeóîà°ùªdG
 äÉYÉªédG  πjƒªàH  Ωƒ≤j  ¬fCGh  ,»HÉgQE’G  º«¶æàdÉH  á°UÉîdG  ¢ùHÓªdGh äÉfÉYE’G
 ¿CGh  ,áμ∏ªªdG  êQÉ`̀N  ø«jOÉ«≤dG  øe  É¡ª∏à°ùj  »àdG  ájó≤ædG  ≠dÉÑªdÉH  á«HÉgQE’G
 ≈∏Y  äÉªé¡dGh  Ö¨°ûdG  Oƒ≤jh  »HÉgQE’G  º«¶æà∏d  QOGƒμdG  ó`̀MCG  ådÉãdG  º¡àªdG
 ø«ª¡àª∏d ôeGhC’G AÉ£YEÉH Ωƒ≤j ¿Éc ¬fCGh √ô«Z á£°SGƒH hCG ¬°ùØæH ,áWô°ûdG ∫ÉLQ

.™HGôdGh »fÉãdG
 ô«aƒàH ΩÉ«≤dÉH  ¬Ø«∏μJ ºJh »HÉgQE’G  º«¶æàdG  ≈dEG  º°†fG  ™HGôdG  º¡àªdG  ¿CGh
 ¿CGh  ,á©Ñ£e  ∂∏ªj  ¬fC’  º«¶æàdÉH  á°UÉîdG  ¢ùHÓªdGh  äÉYƒÑ£ªdGh  äÉfÓYE’G
 á≤£æe  »a  á°UÉîdG  äÉ«∏ª©dÉH  Ωƒ≤j  ¬`̀fCGh  º«¶æàdG  ≈dEG  º°†fG  ¢ùeÉîdG  º¡àªdG
 Ωƒ≤jh  ,OÓÑdG  êQÉN  IOƒLƒªdG  º«¶æàdG  äGOÉ«b  ™e  π°UGƒàdÉH  Ωƒ≤jh  ,áHÉ≤e
 ô«Z  äGô«°ùª∏d  ø««°ù«FôdG  ø«ª¶æªdG  ó`̀MCG  ¬`̀fCGh  ådÉãdG  º¡àªdG  ™e  ≥«°ùæàdÉH

.»HÉgQE’G º«¶æàdG ájGQ âëJ Ö¨°ûdG ∫ÉªYCGh äGô¡ªéàdGh á°üNôªdG

»````̀ HÉ````̀ gQE’G  zô```̀ jGô```̀ Ñ```̀ a  14{  ≈``````̀ dEG  ΩÉ``̀ ª``̀ °``̀ †``̀ f’É``̀ H  ¿Gó``````̀ e  á`̀ «`̀ °`̀ ù`̀ æ`̀ L  •É```̀≤```̀ °```̀ SEG  AÉ````̀ ¨````̀ dEG

 ¥ôëªdG á¶aÉëe áWô°T ájôjóe ΩÉY ôjóe ìô°U 
 »≤∏J øe áYÉ°S 24 ∫ÓN âæμªJ ájôjóªdG áWô°T ¿CÉH
 ¬Ñà°ûe (ÉeÉY 35 ,»æjôëH) ≈∏Y ¢†Ñ≤dG  øe ,ÆÓÑdG
 ádÉM)  »a  áØbƒàe  É¡ÑMÉ°U  É¡côJ  ,áÑcôe  ¬àbô°ùH

.¥ôëªdG »a áaGô°üdG äÉcô°T ióMEG ΩÉeCG (π«¨°ûJ
 ÖMÉ°U  øe  kÉZÓH  â≤∏J  ájôjóªdG  ¿CG  í`̀°`̀VhCGh
 QGôØdGh ¬àÑcôe ábô°ùH ∫ƒ¡ée ΩÉ«b √OÉØe ,IQÉ«°ùdG
 ºJ  ¬«∏Yh  ,áaGô°üdG  πëe  ΩÉ``eCG  É¡côJ  ¿CG  ó©H  ,É¡H
 äôØ°SCG  »`̀à`̀dGh  …ô`̀ë`̀à`̀dGh  åëÑdG  ∫É`̀ª`̀YCG  Iô°TÉÑe
 å«M  ,¬«∏Y  ¢†Ñ≤dGh  ¬H  ¬Ñà°ûªdG  ájƒg  ójóëJ  øY

 ¿CG  ≈dEG  Égƒæe  ,ábhô°ùªdG  áÑcôªdG  ¬JRƒëH  â£Ñ°V
 ÉKOÉM  ¬«∏Y  ¢VƒÑ≤ªdG  ÜÉμJQG  ≈∏Y  âdO  äÉjôëàdG
 QÉLh ,»∏HƒJ á≤£æe »a ábhô°ùªdG IQÉ«°ùdÉH ÉjQhôe
 ΩRÓ`̀dG  PÉîJ’  Qhôª∏d  áeÉ©dG  IQGOE’G  ™e  ≥«°ùæàdG

.¬dÉ«M
 ≈dEG  ¥ôëªdG  áWô°T  ájôjóe  ΩÉ`̀Y  ôjóe  QÉ`̀°`̀TCGh
 ádÉMEGh  IQô≤ªdG  á«fƒfÉ≤dG  äGAGô`̀LE’G  PÉîJG  ºJ  ¬fCG
 ø«ª«≤ªdGh  ø«æWGƒªdG  kÉ«YGO  ,áeÉ©dG  áHÉ«æ∏d  á«°†≤dG
 (π«¨°ûJ  á`̀ dÉ`̀M  »``̀ a)  º`̀¡`̀JÉ`̀Ñ`̀cô`̀e  ∑ô``̀ J  Ö`̀æ`̀é`̀J  ≈```̀ dEG

.ájQÉéàdG äÓëªdG øe º¡JÉÑ∏W AÉ°†≤d É¡JQOÉ¨eh

 ¢``†``Ñ``≤``dG  ..á````̀YÉ````̀°````̀S  24  ¿ƒ```̀°```̀†```̀Z  »````̀ a
¥ô`̀ ë`̀ ª`̀ dG »```̀a IQÉ``̀ «``̀ °``̀ S á`̀ bô`̀ °`̀ ù`̀ H º`̀ ¡`̀ à`̀ e ≈``̀∏``̀Y

 iô`̀Ñ`̀μ`̀ dG á`̀ª`̀μ`̀ë`̀ª`̀ dG äQô`````̀b
 ≈∏Y º`̀μ`̀ë`̀dG π```̀LCG ó``̀e á`̀«`̀FÉ`̀æ`̀é`̀dG
 ºYõàH º¡àe ô«¡°T »æjôëH Ö«ÑW
 IQóîªdG OGƒªdG »a QÉéJÓd áμÑ°T
 ø`̀«`̀ª`̀¡`̀à`̀e  ø```̀ jô```̀NBG  6  ¬``̀à``̀≤``̀aô``̀Hh

.èjhôàdG á«∏ªY ≈∏Y ¬JóYÉ°ùªH
 áëaÉμe  IQGOEG  âØ°ûc  ó`̀≤`̀a
 ≥«°ùæàdÉH  É¡eÉ«b  øY  äGQóîªdG
 §Ñ°†H  ájôμ°ù©dG  á`̀Wô`̀°`̀û`̀dG  ™`̀e
 ø««fóe  øjôNBGh  ø«jôμ°ù©dG  óMCG
 ,á«∏≤©dG  äGôKDƒªdG  ™«ÑH  ø«°ùÑ∏àe
 øe Iô`̀«`̀Ñ`̀c  äÉ`̀«`̀ª`̀c  §`̀Ñ`̀°`̀V  º``J  PEG
 ≠dÉÑeh  º¡jód  á«∏≤©dG  äGôKDƒªdG
 OGƒªdÉH  ºgQÉéJG  á∏«°üM  Iô«Ñc
 äÉjôëàdG  äôØ°SCG  óbh  ,IQóîªdG
 IóYÉ°ùªH  AÉ`̀Ñ`̀WC’G  ó``MCG  ΩÉ«b  ø`̀Y

 á«ÑW äÉ`̀Ø`̀°`̀Uh ô`̀jhõ`̀à`̀H  ø``̀jô``̀NBG
 á«ÑW  ô`̀«`̀bÉ`̀≤`̀Yh  IQó``̀î``̀e  OGƒ``̀ª``̀d
 OGƒªdG  º∏°ùJ  ºàj  å«M  ,É¡aô°Uh
 πëe  á«Ñ£dG  ô«bÉ≤©dGh  IQóîªdG

.É¡H QÉéJ’Gh äÉØ°UƒdG ∂∏J
 ≈dG  áeÉ©dG  áHÉ«ædG  äQÉ`̀°`̀TCGh
 É¡ZÓHEG  Qƒa ≥«≤ëàdG äô°TÉH É¡fCG
 ÜGƒéà°SG  ø`̀e  âÑK  PEG  á©bGƒdÉH
 á©bGƒdG  Oƒ¡°T  ∫GDƒ°Sh  ø«ª¡àªdG
 âHóf »àdG á«æØdG áæé∏dG AÉ°†YCGh
 Ö°SÉëdG  Iõ¡LCG  ≠jôØJh  ¢üëØ∏d
 ¿CG  ,äÉ«Ø°ûà°ùªdG  øe  Oó©d  »`̀dB’G
 á«ÑW  äÉØ°Uh  »a  ºJ  ób  ôjhõàdG
 á«eƒμM  äÉ«Ø°ûà°ùe  øY  IQOÉ°U
 º¡àªdG  Ö«Ñ£dG  ΩÉb  å«M  á°UÉNh
 ¢``̀UÉ``̀î``̀°``̀TC’G Qƒ``̀°``̀†``̀M äÉ``̀ Ñ``̀ KEÉ``̀ H

 ≈dEG  äÉØ°UƒdÉH  ºgDhÉª°SCG  áæ«ÑªdG
 ∂∏J  É¡«dEG  áHƒ°ùæªdG  äÉ«Ø°ûà°ùªdG
 ∞°ûμ∏d  º¡Yƒ°†Nh  äÉ`̀Ø`̀°`̀Uƒ`̀dG
 á````̀jhOC’G º`̀¡`̀bÉ`̀≤`̀ë`̀à`̀°`̀SGh »`̀Ñ`̀£`̀dG
 á«Ñ£dG  äÉØ°UƒdG  ∂∏àH  áæ«ÑªdG
 á«ÑW  ô«bÉ≤Yh  IQó`̀î`̀e  OGƒ``e  ø`̀e
 ¿CG  ó©H  ∂`̀dP  á≤«≤ë∏d  É kaÓN  ∂`̀dPh
 øe  AÉª°SC’G  ∂∏J  ≈∏Y  π°üëà°SG
 √OGó`̀eEÉ`̀ H  Gƒ`̀eÉ`̀b  ø`̀jô`̀NBG  ø«ª¡àe
 º¡d  á«°üî°T  äÉ`̀bÉ`̀£`̀H  Qƒ`̀°`̀ü`̀H
 ôjôëJ  »`̀a  É¡JÉfÉ«H  ΩGó`̀î`̀à`̀°`̀S’
 Ö≤Yh ,IQhõªdG á«Ñ£dG äÉØ°UƒdG
 ¿ƒª¡àªdG ΩÉb äÉØ°UƒdG ∂∏J ôjhõJ
 ó©H  ∂dPh  É¡«a  QÉéJ’ÉH  ¿hôNB’G
 âÑK  ø««dó«°U  áaô©ªH  É¡aô°U

.º¡àªdG Ö«Ñ£dG ™e ÉªgDƒWGƒJ

..á«fÉãdG Iôª∏d
 º`̀¡`̀ à`̀e Ö``̀«``̀Ñ``̀W ≈``̀ ∏``̀ Y º``̀ μ``̀ ë``̀ dG π```````LCG  ó````̀e 
É``̀ μ``̀ jQÓ``̀ dG »````̀a QÉ```̀é```̀JÓ```̀d á``̀«``̀∏``̀N º``̀ Yõ``̀ à``̀ H

 πëe  ÖMÉ°U  ºjô¨àH  kÉªμM  á«FÉæédG  iô¨°üdG  áªμëªdG  äQó°UCG
 øFÉHõdG  ¿CÉ°ûH  á«ë°üdG  äÉWGôà°T’Gh  ô«HGóàdÉH  ¬eGõàdG  Ωó©d  …QÉéJ
 IQGôM áLQO ¢SÉ«b »a πãªàJ »àdGh ,¬H ø«∏eÉ©dG »a ÉgôaGƒJ ø«©àªdGh
 Éª«a  ôàe  áaÉ°ùe  ∑ôàH  øFÉHõdG  ¬«LƒJh ∫ƒNódG  πÑb  ø«∏eÉ©dGh  øFÉHõdG
 ΩGóîà°S’G  ó©Hh  πÑb  ¥ƒ°ùàdG  äÉHôY  º«≤©Jh  ∞«¶æàH  ΩGõàd’Gh  º¡æ«H
 ºjô¨àH ∂dòc â°†b Éªc ,ájÉbƒdG  äGRÉØb ø«∏eÉ©dG  AGóJQG ΩóY øY kÓ°†a
 ¢Vô¨d º¡«∏Y ¢VhôØªdG »dõæªdG ôéëdG AGôLEG GƒØdÉN ø«ª¡àe á©HQG OóY
 ø«ª¡àªdG  áfGOEÉH  â°†b  å«M  ,óéà°ùªdG  ÉfhQƒc  ¢Shô«a  QÉ°ûàfG  ™æe

.º¡æe πμd QÉæjO ∞dCG º¡ªjô¨àH á°ùªîdG
 äOQh äÉZÓH »a ≥«≤ëàdG áeÉ©dG áHÉ«ædG äô°TÉH iôNCG á«MÉf øeh
 º¡eGõàdG  Ωó©d  É°üî°T  ô°ûY  á©°ùJ  ó°V  áeÉ©dG  áë°üdG  IQGOEG  øe  É¡«dEG
 Ióe  øe  áØ∏àîe  äÉ`̀bhCG  »a  º¡dRÉæe  º¡JQOÉ¨ªd  ∂`̀dPh  »dõæªdG  ôéëdÉH
 íàØH  Gƒ`̀eÉ`̀b  ø«ª¡àe  Iô°ûY  ™`̀e  ≥«≤ëàdGh  º¡«∏Y  ¢VhôØªdG  ôéëdG
 ¢†©H ¥ÓZEÉH ¢UÉîdG …QGRƒdG QGô≤∏d áØdÉîªdÉH ∂dPh ájQÉéàdG äÓëªdG
 º¡∏«Ñ°S »∏NCGh ø«ª¡àªdG ÜGƒéà°SG ºJ óbh ,AÉHƒdG QÉ°ûàfG ™æªd ∫ÉëªdG

.É¡«a ±ô°üàdGh äÉ≤«≤ëàdG AÉ¡àfG ø«ëd á«dÉe äÉfÉª°†H

 QÉ``̀ æ``̀ jO  ±’BG  5  ø`̀ «`̀ ª`̀ ¡`̀ à`̀ e  5  º``̀ jô``̀ ¨``̀ J
á`̀«`̀ë`̀°`̀ü`̀dG ô``̀«``̀HGó``̀à``̀dÉ``̀H ΩGõ````̀à````̀d’G Ωó``̀ ©``̀ d
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 á«ª°SôdG  á«°ShôdG  OQƒ`̀μ`̀jQ  áØ«ë°U  äô``cP
 á«°ShQ  á°Vôªe  ï«HƒJ  º`̀J  ¬``̀fCG  AÉ``©``HQC’G  ¢`̀ù`̀eCG
 ,áaÉØ°T  ájÉbh  ádóH  πØ°SCG  »æ«μH  √ƒjÉe  É¡FGóJQ’
 .ÉfhQƒc ¢Shô«ØH ø«HÉ°üªdG ≈°VôªdG ™HÉàJ »gh
 »a  ,É¡ª°SG  ô°ûf  ºàj  ºd  »àdG  ,á°VôªªdG  πª©Jh
 ÜƒæL ájõcôªdG ’ƒJ á≤£æe »a »eƒμM ≈Ø°ûà°ùe
 …QóJ  ¿CG  ¿hO  Égôjƒ°üJ  ºJ  ¬fCG  hóÑjh  ,ƒμ°Sƒe
 »a  á°VôªªdG  äó``̀Hh  .≈°Vôª∏d  É¡à©HÉàe  ∫Ó`̀N
 π°UGƒàdG ™bGƒe ≈∏Y É¡dhGóJ iôL »àdG ,IQƒ°üdG
 ¢üªNCG  ≈àM É¡°SCGQ øe ÉeÉªJ IÉ£¨e ,»YÉªàL’G

.áeÉªμdG ∂dP »a ÉªH ,»bGƒdG ¢SÉÑ∏dÉH É¡«eób
 äÉ≤«∏©àdG øe á©°SGh áLƒe IQƒ°üdG äQÉKCGh
 .áªYGOh áØWÉ©àe É¡ª¶©e »a äAÉL ,âfôàfE’G ôÑY
 É¡fC’  »æ«μÑdG  …óJôJ  âfÉc  É¡fEG  á°VôªªdG  âdÉbh
 É¡°ùHÓe  …óJôJ  ÉeóæY  É¡JQGôM  ´ÉØJQÉH  ô©°ûJ
 áØ«ë°U äôcP ÉªÑ°ùM á«bGƒdG ádóÑdG âëJ á∏eÉμdG

 .zÉàjRÉL ÉjÉμ°ù««°ShQ{

 á«∏ëªdG  á«Ñ£dG  äÉ£∏°ùdG  º°SÉH  çóëàe ∫Ébh

 π«°UÉØJ »a ∫ƒNódG ¿hO ,á°VôªªdG ï«HƒJ ºJ ¬fEG

 .á«aÉ°VEG

ÉfhQƒc »HÉ°üe êÓ©d áaÉØ°T ájÉbh ádóH πØ°SCG »æ«μH …óJôJ á°Vôªe

 Qƒ``cQÉH Ö``Y’ ∞``«bƒJ
 ≈∏Y  á∏Ñb  ÖÑ°ùH  »fGôjEG
 ¿Gô``¡W  í``£°SCG  ó``MCG

 »``fGô``jEG Qƒ``̀cQÉ``̀H á`̀°`̀VÉ`̀jQ Ö``̀Y’ ∞```̀ bhCG
 Ée  ≥``̀ah  ,zá`̀«`̀bƒ`̀°`̀S{  ’É``©``aCG  ¬`̀HÉ`̀μ`̀JQG  ÖÑ°ùH
 ô°ûf  Éeó©H  ,AÉ`̀©`̀HQC’G  ¢ùeCG  áWô°ûdG  âæ∏YCG
 π°UGƒàdG  ™bGƒe  ≈∏Y  G kQƒ`̀°`̀U  ¢üî°ûdG  Gò`̀g
 ≈∏Y  kICGô`̀eG  πÑ≤j  ƒgh  É¡«a  ô¡¶j  »YÉªàL’G
 áWô°T  ¢ù«FQ  ø`̀∏`̀YCGh  .¿Gô`̀¡`̀W  í£°SCG  ó``̀MCG
 ádÉcƒd  »ª«MQ  ø«°ùM  á`̀«`̀fGô`̀jE’G  áª°UÉ©dG
 á«æ©ªdG  ¿Gô¡W  áWô°T  ¬àØbhCG{  Éæ°SEG  AÉ`̀Ñ`̀fCG

.zâfôàfE’G ¿hDƒ°ûH
 »aÉæªdG ±ô°üàdG ¢VQÉ©f øëf{ ±É°VCGh
 OôØdG  Gò``g  ¬`̀Ñ`̀μ`̀JQG  …ò``̀dG  A…ò``Ñ``dGh  óYGƒ≤∏d
 .zÉ kÑjôb  É¡Ø«bƒJ  …ôé«°S{  »àdG  z¬à≤jó°Uh
 ºà«°S  ó«cCÉàdÉH{  ÉªgÓc  ¿EG  ∫hDƒ°ùªdG  ∫É`̀bh
 ¿hO  øe  ,zAÉ°†≤dG  QÉ``WEG  »a  Éª¡©e  πeÉ©àdG
 ¿CG  hóÑj  øμd  .¢üî°ûdG  Gòg  ájƒg  Oóëj  ¿CG
 »a  º«≤ªdG  »ZÓÑL  É°VQ  »∏Y  ƒg  ±ƒbƒªdG
 ™HÉàe  ∞dCG  133  øe  ôãcCG  ¬jód  …òdGh  ¿Gô¡W
 å«M  ,zΩGô¨à°ùfEG{  ≥«Ñ£J  »a  ¬HÉ°ùM  ≈∏Y
 á°VÉjQ  ∫Éée  »a  ¬JÉWÉ°ûæd  G kQƒ`̀°`̀U  ∑QÉ°ûj
 iô``NCG  ≈``̀dEG  á£≤f  ø`̀e  Ö`̀Kƒ`̀dG  …CG  Qƒ`̀cQÉ`̀Ñ`̀dG
 âÄ°ûfCG ,¿óªdG πNGO í£°SCGh ≥FGƒY »£îJh

 .äÉæ«©°ùàdG »a É°ùfôa »a

 ™«H ø``̀e »`̀Ø`̀ë`̀°`̀U Qƒ`̀°`̀ü`̀e ø`̀μ`̀ª`̀J

 á«fó©e  ∑Ó`̀°`̀SCG  øe  áYƒæ°üe  zIQÉ`̀¶`̀f{

 ø«MRÉædG ø««æª«dG ∫ÉØWC’G óMCG πÑb øe

 ≠∏ÑªH  øª«dG  »HƒæL ÜQCÉe  á¶aÉëe »a

 .»`̀æ`̀ª`̀j ∫É````jQ á`̀FÉ`̀ª`̀°`̀ù`̀ª`̀Nh ø`̀«`̀fƒ`̀«`̀∏`̀e

 AGô`̀°`̀T º```J{ :¬````̀fCG Qƒ`̀°`̀ü`̀ª`̀dG í```°```VhCGh

 ΩÉY  ôjóe  πÑb  øe  óªëe  πØ£dG  IQÉ¶f

 øª«dG  »a  ΩÉ`̀¨`̀dC’G  ´õæd  ΩÉ°ùe  ´hô°ûe

 ø«fƒ«∏e ≠∏ÑªH »Ñ«°ü≤dG áeÉ°SCG PÉà°SC’G

.z»æªj ∫ÉjQ ∞dCG áFÉª°ùªNh

 ΩÉ°ùe  ´hô°ûe  ΩÉ`̀Y  ôjóe  ìô`̀°`̀Uh

 IQÉ¶f OGõe â∏NO ó≤d{ :»Ñ«°ü≤dG áeÉ°SCG

 ´hô°ûe  º`̀°`̀SÉ`̀H  óªëe  ìRÉ``̀æ``̀dG  π`̀Ø`̀£`̀dG

 ´hô°ûªdG  Gòg  º°SÉH  É¡àjôà°TGh  ΩÉ°ùe

 IójGõªdG  √ò`̀g  ø`̀e  ±ó¡dÉa  ,»fÉ°ùfE’G

 ó«°UQ ≈```̀dEG  ±É`̀°`̀†`̀jh  â`̀ë`̀H  »`̀fÉ`̀°`̀ù`̀fEG

 ø««æª«dG  ≈∏Y  πM  …ò`̀dG  ´hô°ûªdG  Gòg

 πLCG  øe  AÉ£©∏d  ¢ùØæàeh  π`̀eCG  áë°ùØc

.zôNB’G ô«N

ìRÉf πØW IQÉ¶f ™«H OGõe á``∏«°üM »æªj ∫ÉjQ ¿ƒ«∏e 2^5

 hô`̀é`̀dG ¿CÉ``̀ H Ωó`̀°`̀ü`̀j »`̀fÉ`̀HÉ`̀j
Ö`̀ ∏`̀ ©`̀ K √É````̀ Yô````̀ j …ò```````̀ dG

 ¿G  Qô`̀bh  ≥jô£dG  ÖfÉéH  √ó`̀Lh  …ò`̀dG  hôédG  ¿CG  »fÉHÉj  ∞°ûàcG
 »fÉHÉ«dG  ô°ûf  ÉeóæY  á°ü≤dG  äCGó``Hh  .Ghô`̀L  ¢ù«dh  Ö∏©K  ¬fCÉH  √ÉYôj
 ¬«∏Y  Oô«a  ¬ÑMÉ°U  ¬«∏Y  ±ô©à«d  zôàjƒJ{  ¬HÉ°ùM  ôÑY  hôé∏d  IQƒ°U
 ôàjƒJ  ƒeóîà°ùe  ≥∏Yh  .ÉÑ∏©K  ¢ù«dh  hôL  Éfƒd  ¿CÉ`̀H  ø«©HÉàªdG  ó`̀MCG
 »a  ƒg  ô«¨°üdG  ¿Gƒ«ëdG  ¿CG  ≈°SQÉªd  ø«ë°Vƒe  ,áaÉãμH  Iójô¨àdG  ≈∏Y
 ¬fGƒ«ëH  ¬LƒàdG  ≈dG  ≈°SQÉe  ÉYO  Ée  ƒgh  ,GhôL  ¢ù«dh  Ö∏©K  ™bGƒdG
 ócCG …òdGh ,ø«≤«dÉH ∂°ûdG ™£≤jh ócCÉàj ≈μd ,iô£«H Ö«ÑW ≈dG ô«¨°üdG
 hôédG Ö¡j ¿CG ≈dG »°SQÉe ô£°VG ¿ÉHÉ«dG ø«fGƒb Ö°ùëHh ,Ö∏©K ¬fCG ¬d

.ÖdÉ©ãdG á«HôJ áYQõªd ô«¨°üdG

 á```̀jDhQ iô`̀ ë`̀ à`̀ J á`̀ jOƒ`̀ ©`̀ °`̀ ù`̀ dG
á©ªédG  AÉ`̀°`̀ù`̀e  ∫Gƒ``°``T  ∫Ó``̀ g

 ∫Óg …ôëJ ≈dEG ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áμ∏ªªdG »a É«∏©dG áªμëªdG âYO

 ô¡°T  øe  øjô°û©dGh  ™°SÉàdG  á©ªédG  Ωƒj  AÉ°ùe  ,ΩÉ©dG  Gò¡d  ∫Gƒ°T  ô¡°T

 »a  áªμëªdG  äô`̀cP  ájOƒ©°ùdG  AÉÑfC’G  ádÉch  ≥`̀ahh  .…QÉédG  ¿É°†eQ

 …ôëàH áμ∏ªªdG AÉëfCG ™«ªL »a ø«ª∏°ùªdG ΩƒªY ≈dEG ¬LƒàJ{ É¡fCG É¡fÉ«H

 ô¡°T  øe  øjô°û©dGh  ™°SÉàdG  á©ªédG  Ωƒj  AÉ°ùe  ∫Gƒ°T  ô¡°T  ∫Óg  ájDhQ

.z`g 1441 ΩÉ©dG Gò¡d ¿É°†eQ

 hCG  IOôéªdG  ø«©dÉH  √Gô`̀j  øªe  É«∏©dG  áªμëªdG  ƒLôJ{  :â©HÉJh

 hCG ,É¡jód ¬JOÉ¡°T π«é°ùJh ,¬«dEG áªμëe ÜôbCG ÆÓHEG ô«XÉæªdG á£°SGƒH

 ôcòj .záªμëe ÜôbCG  ≈dEG  ∫ƒ°UƒdG  »a ¬JóYÉ°ùªd  õcôe ÜôbCÉH  ∫É°üJ’G

 Ωƒj ¿CG  AÉKÓãdG  Ωƒj ø∏YCG  ô°üe »a á«μ∏ØdG  çƒëÑ∏d  »eƒ≤dG ó¡©ªdG  ¿CG

 GócDƒe ,∑QÉÑªdG ô£ØdG ó«Yh ∫Gƒ°T ô¡°T ∫hCG  ƒg ,ƒjÉe øe 24`dG  óMC’G

 äÉHÉ°ùëdG  Ö°ùM  ,Éeƒj  30  Éªªàe  ΩÉ©dG  Gòg  ÓeÉc  »JCÉ«°S  ¿É°†eQ  ¿CG

.á«μ∏ØdG

 πc  á«fÉ£jôH  ΩCG  äô°ùc  áÑjôZ  á`̀©`̀bGh  »`̀a
 Æƒ∏H  ºZQ  É¡«∏ØW  ´É°VQEG  »a  ôªà°ùJ  PEG  óYGƒ≤dG
 ôãcC’Gh .ø«àæ°S iôNC’Gh äGƒæ°S ¢ùªN ÉªgóMCG
 ¢ù«dh Éª¡YÉ°VQEG »a QGôªà°S’G Ωõà©J É¡fCG ,á°ûgO
 ΩÉ©WEG  »a  ôªà°SG  :á∏FÉb  ,∞bƒà∏d  á£N  …CG  É¡jód
 GPEG  øμdh  ,á«fÉªãdG  ø°S  ≈dEG  Gƒ∏°üj  ≈àM  »FÉæHCG
 ∫ƒ`̀bCG  ø∏a  ∞bƒàdG  ¿hó`̀jô`̀j  ’  ¿ƒ`̀dGõ`̀j  ’  Gƒ`̀fÉ`̀c

 ÉeÉY 25 ôª©dG  øe á¨dÉÑdG  ΩC’G  âë°VhGh .’ º¡d
 IócDƒe  ,É¡FÉæHG  áë°U  ≈∏Y  ®ÉØëdG  ójôJ  É¡fCÉH
 Ió`̀MGh Iô`̀e  ƒ`̀ dh  Gõ`̀fƒ`̀∏`̀Ø`̀fC’É`̀H  ÉHÉ°üoj  º`̀d  É`̀ª`̀¡`̀fCG
 .á«©«Ñ£dG  áYÉ°VôdG  »a  á«FGò¨dG  ô°UÉæ©dG  ÖÑ°ùH
 π°†ØH Ió«L áë°üH »FÉæHG :zå«ª°S GQƒd{ âdÉbh
 ΩÉªàgÓd  äÉ``̀¡``̀eC’G  π`̀c  ƒ```̀YOGh ..º`̀¡`̀d  »`̀YÉ`̀°`̀VQEG

.áYÉ°VôdG á∏°UGƒeh º¡FÉæHCÉH

 AÉKÓãdG AÉ°ùe äGô°û©dG ¢Vô©J

 á«FGòZ  áÑLh  ∫hÉæJ  ôKEG  ºª°ùJ  ≈dEG

 á¶aÉëe  »`̀a  ,ó°SÉØdG  êÉ`̀Ló`̀dG  ø`̀e

 QÉ£aEG ∫ÓN ,¥Gô©dG »dÉª°T iƒæ«f

 ,á«∏ëe ΩÓYEG πFÉ°Sh âdÉbh .…ô«N

 π°UGƒàdG  ™`̀bGƒ`̀e  ≈∏Y  ¿ƒ£°TÉfh

 »fóªdG ´ÉaódG ¥ôa{ ¿EG ,»YÉªàL’G

 »dÉgCG øe ÉæWGƒe 60 π≤æH âcQÉ°T

 á`̀æ`̀jó`̀ª`̀dG »``̀ dÉ``̀gCG ø```̀eh π`̀ °`̀Uƒ`̀ª`̀dG

 ó©H ,Gó`̀jó`̀ë`̀J ø`̀jRGƒ`̀μ`̀ dG á`̀ª`̀jó`̀≤`̀dG

 ∫hÉæJ  áé«àf  ºª°ùJ  ä’ÉM  çhóM

.zó°SÉa êÉLO QÉ£aEG áÑLh

 ºJ{  ¬fCG  πFÉ°SƒdG  ∂∏J  âaÉ°VCGh

 Öjôb ≈Ø°ûà°ùe ≈dEG  ø«HÉ°üªdG π≤f

 ≥«≤ëJ  íàa  ºJ  Éª«a  êÓ©dG  »≤∏àd

 ,√QhóH .zºª°ùàdG ∂dP ÜÉÑ°SCG áaô©ªd

 ,iƒæ«f  á¶aÉëe  áWô°T  óFÉb  ø∏YCG

 ¢†Ñ≤dG  ,»`̀fGó`̀ª`̀ë`̀dG  å`̀«`̀d  ó`̀«`̀ª`̀©`̀dG

 »a  GƒcQÉ°T  ¢UÉî°TCG  á°ùªN  ≈∏Y

 ,QÉ£aE’G  äÉÑLh  ™jRƒJh  ô«°†ëJ

 ¿ƒ`̀∏`̀eÉ`̀Yh º`̀©`̀£`̀e Ö`̀MÉ`̀°`̀U º`̀¡`̀æ`̀«`̀H

.¬d ¿hóYÉ°ùe

 5  ø``̀ e  ô``̀ ã``̀ cCG  É`̀ ¡`̀ dÉ`̀ Ø`̀ WCG  ™`̀ °`̀ Vô`̀ J  ΩCG
!QGô``̀ ª``̀ à``̀ °``̀ S’G Ωõ``̀ à``̀ ©``̀ Jh äGƒ``̀ æ``̀ °``̀ S

 º`̀¡`̀ dhÉ`̀ æ`̀ J ó``©``H äGô``̀°``̀û``̀©``̀dG º`̀ª`̀ °`̀ ù`̀ J
iƒæ«f  »``̀a  Ió`̀ °`̀ SÉ`̀ a  á`̀jô`̀ «`̀N  äÉ``̀Ñ``̀Lh

 ∫hCG  ≥`̀∏`̀£`̀à`̀°`̀S  äGQÉ``````̀ eE’G
 »````̀Hô````̀Y QÉ`````Ñ`````°`````ù`````e
 ï``̀jô``̀ª``̀dG ±É``̀°``̀û``̀μ``̀à``̀°``̀S’
 ∫hCG ¿ÉHÉ«dG øe πÑ≤ªdG ƒ«dƒj 15 »a äGQÉeE’G ≥∏£J

 â∏°SQCG  Éeó©H  ∂dPh  ,ïjôªdG  ±É°ûμà°S’  »HôY  QÉÑ°ùe

 á£ëe »a ΩÉjCG  á«fÉªK  ≈°†eCG  AÉ°†a óFGQ »°VÉªdG  ΩÉ©dG

 .á«JGQÉeE’G AÉÑfC’G ádÉch äOQhCG Ée ≥ah ,á«dhódG AÉ°†ØdG

 ádhO  ∫hCG  äGQÉ``̀eE’G  íÑ°üà°S  zπ`̀ eC’G  QÉÑ°ùe{  ¥ÓWEÉHh

 ±É°ûμà°S’  QGóªdG  »a  ∫ƒgCÉe  ô«Z  GQÉÑ°ùe  ™°†J  á«HôY

 äGQÉ```̀eE’G ´hô`̀°`̀û`̀e{ QÉ```̀WEG »`̀a ∂``̀ dPh ô`̀ª`̀MC’G Ö`̀cƒ`̀μ`̀dG

 ≈dEG  »ÑXƒHCG  »©°S  ¢ùμ©j  …ò`̀dG  zïjôªdG  ±É°ûμà°S’

 .á«FÉ°†ØdGh á«ª∏©dG É¡àfÉμe äÉÑKEG

 ≥∏£æj §£îª∏d É k≤ah{ ¬fCG á«JGQÉeE’G ádÉcƒdG äOQhCGh

 5:51:27 áYÉ°ùdG óæY ïjôªdG ≈dEG ¬àª¡e »a πeC’G QÉÑ°ùe

 π«∏dG  ∞°üàæe ó©H 00:51:27) ¿ÉHÉ«dG  â«bƒàH ÉMÉÑ°U

 ƒ«dƒj  15  ≥aGƒªdG  AÉ`̀©`̀HQC’G  Ωƒ`̀j  (äGQÉ```̀eE’G  â«bƒàH

 .¿ÉHÉ«dG »a z»FÉ°†ØdG Éª«°TÉ¨«fÉJ õcôe øe 2020

áØ«∏ÿG á∏ØW tea.kh@aakgroup.net

¥GôY

 ó°TôªdG äÓNóJ ¢†aôjh ¢†Øàæj ¥Gô©dG
 ó≤àæjh  ¥Gô©dG  áHhôY  ≈∏Y  ô°üjh  »fGôjE’G
 É``̀gA’h  â∏©L  »`̀à`̀dG  á`̀«`̀dGƒ`̀ª`̀dG  äÉ«°û«∏ªdG
 ¿ƒ£°TÉædGh ,¥Gô©∏d É¡F’h ≈∏Y Éeó≤e ¿GôjE’
 ∑Ohó`̀M  Ωõ``̀dG{  »ÄæeÉN  ¿hQò`̀æ`̀j  ¿ƒ«bGô©dG
 äÉj’ƒdG  ¿CG  ¬`̀fÓ`̀YEG  ó©H  ∂`̀ dPh  ,z»ÄæeÉN  Éj
 ¥Gô©dG »a ¿Éeõ¡J ±ƒ°S π«FGô°SEGh IóëàªdG
 »a  á©fÉªªdG  Qƒ`̀ë`̀e  ô°üàæ«°Sh  ,É`̀jQƒ`̀°`̀Sh
 øe  áeƒYóªdG  á«©«°ûdG  πFÉ°üØdG  ≈`̀dEG  IQÉ°TEG
 √òg »a ¿ƒ«Øë°Uh ¿ƒ«eÓYEG ∑QÉ°Th ,¿GôjEG
 OÓÑdG »a á«fGôjE’G äÓNóàdG øjó≤àæe á∏ªëdG

.á«F’ƒdG πFÉ°üØdG ¢†©H ôÑY
 Iƒîfh  Iõ`̀Y  Ö©°T  »bGô©dG  Ö©°ûdG  ¿EG
 ¬«∏Y  ¬°VôØJ  Ée  πÑ≤j  ød  ƒ`̀gh  ,¬ØFGƒW  πμH
 …òdG ¥Gô©dG äGô«îd Ö¡f øeh ádòe øe ¿GôjEG
 ´ƒLh ô≤a »a OÓÑdG πgCG ∑ôàjh ¬dGƒeCG ¥ô°ùJ

.¥ƒ≤M hCG äÉeóN …CG ¿hO øeh
 å«ëH ¥Gô©dG »a ´É°VhC’G äGQƒ£J óbh
 »a  ¿Gô```̀jEG  äÓ`̀Nó`̀à`̀d  ¢`̀†`̀aô`̀dG  á`̀dÉ`̀M  äOGORG
 ≈dEG  íª£j  QÉ°Uh  ,á«∏NGódG  ¥Gô©dG  ¿hDƒ°T
 ∞bƒªdG  ó«°S  ¿ƒμj  ¿CGh  √QGô`̀≤`̀H  ∫Ó≤à°S’G
 ó«Øà°ùjh  ¬JGhôK  ≈∏Y  ßaÉëj  ¿CGh  ,QGô≤dGh

.¬Ñ©°T ídÉ°üd É¡æe
 ¬∏dG  ¿PEÉ``̀ H  ô«°üb  â`̀bh  iƒ`̀°`̀S  ôªj  ø`̀ dh
 óéjh ºjôμdG  »bGô©dG  Ö©°ûdG  IOGQEG  ô°üàæJh
 QÉª©à°S’G Gògh Iô£«°ùdG √òg øe êôîªdG ¬d
 Oƒ©jh ,¬JGô«N Ö¡fh √Qó°U ≈∏Y ìRQ …òdG
 Gó«©H á«eÓ°SE’Gh á«Hô©dG áeCÓd Góæ°S ¥Gô©dG

.ÉgAGQh ¿ƒØ≤j øeh ¿GôjEG ´ÉªWCG øY

º«gGôHEG º©æŸGóÑY

á«HÉgQE’G äÉYÉªédG ¬æe äOÉØà°SG É«ªdÉY ÖYôªdG zÉfhQƒc{
 ,ÉfhQƒc áëFÉL á¡LGƒªH ºdÉ©dG ∫É¨°ûfG øe á«HÉgQE’G äÉYÉªédG ó«Øà°ùJ πg
 ó≤a ..?≥HÉ°ùdG »a É¡Jô°ùN ób âfÉc ≥WÉæe »a ójóL øe É¡JOƒ©d ∂dP ôªãà°ùJh
 πH ,á«bGô©dG (π°UƒªdG) áæjóe ≈dEG »HÉgQE’G (¢ûYGO) IOƒY øY QOÉ°üªdG âKóëJ
 ô°UÉæ©d á«dÉe (äGhÉJEG) Gƒ©aój ¿CG äÓëªdÉH ÜÉë°UCGh QÉéàdG ≈∏Y ¢VôØj íÑ°UCG
 É°üî°T  11  (¢ûYGO)  Ωó`̀YCG  ΩÉ`̀jCG  òæeh  ..!IQÉéàdÉH  º¡d  ìÉª°ùdG  πHÉ≤e  º«¶æàdG
 ôjO  -  ≥°ûeO)  ≥jôW »HÉgQE’G  º«¶æàdG  ™£b ∫ÓN ,ÉjQƒ°S  ¥ô°T  »a ¢UÉ°UôdÉH
 áaÉ°VEG ,…Qƒ°ùdG ΩÉ¶ædG ±ƒØ°U »a ÉWÉÑ°V qπ≤J IQÉ«°S ≈∏Y ≈dƒà°SG å«M ,(QhõdG
 ÉjQƒ°S »a (¢ûYGO) áªjõg òæeh ,É©«ªL º¡eóYCGh ,ICGôeGh øjôNBG ø«jôμ°ùY ≈dEG
 á©bGƒdG  á≤£æªdG  øª°V á°UÉNh ,ájƒeO äÉªég º«¶æàdG  ø°ûj 2019 ¢SQÉe »a

.á«bô°ûdG ¢üªM ájOÉH ≈°übCÉH áæî°ùdGh QhõdG ôjO ∞jQ ø«H
 á«dGƒªdG  á`̀«`̀HÉ`̀gQE’G  äÉ«°û«∏ª∏d  É¡ªYO  øe  (É«côJ)  âØãc  iô``NCG  á¡L  øe
 äGôFÉWh  IQƒ£àªdG  áë∏°SC’ÉH  º¡àªYO  PEG  ,êGô°ùdG  áeÉYõH  (¥ÉaƒdG)  áeƒμëd
 ∑QÉ©e »a º¡H ™aódGh ø«jQƒ°ùdG ábõJôªdG ó«æéJ â∏°UGhh ,Iô«°ùªdG (¿hQódG)
 øe »côàdG ºYódG π°†ØH á«HÉgQE’G äÉ«°û«∏ªdG √òg âæμªJh ,(¢ù∏HGôW) øY ´ÉaódG
 ô«°ûªdG äGƒ≤d á©°VÉN âfÉc »àdG ájƒédG (á«WƒdG) IóYÉb ≈∏Y GôNDƒe Iô£«°ùdG

.2014 ΩÉY òæe (ôàØM)
 äÉYÉªédG ¿CG øe kGôNDƒe (á«dhódG äÉeRC’G áYƒªée) äQòM iôNCG á¡L øe
 ÜôZ  ∫Éª°T  á≤£æe  »a  ÉgPƒØf  ™°SƒJ  É«≤jôaEG  ÜôZ  »a  IOƒLƒªdG  (ájOÉ¡édG)

 äÉYƒªée  ø«H  (Gô°ùL)  íÑ°üJ  ób  »àdG  Éjô«é«f
 ,OÉ°ûJ Iô«ëH á≤£æeh πMÉ°ùdG á≤£æe »a áØ∏àîe
 Éjô«é«f  ÜôZ  ∫Éª°T  äÉH  …OÉ¡édG  OƒLƒdG  ¿CGh
 á`̀«`̀eGô`̀LEG  äÉYƒªéªd  IQDƒ```̀H  Ió``̀Y  äGƒ`̀æ`̀°`̀S  ò`̀æ`̀e

 ≈∏Y  AÓ«à°S’G  hCG  á«°TÉªdG  ábô°ùd  ø««fóe  ó°V  äÉªég  òØæJh  ¿Éμ°ùdG  ´hô`̀J
 »dÉe)  πMÉ°ùdG  á≤£æe  »a  á«HÉgQE’G  äÉYÉªédG  äÉWÉ°ûf  â°û©àfG  Éªc  ,»°VGQC’G

.(ô«é«ædGh ƒ°SÉaÉæ«cQƒHh
 áÑ≤JôªdG áëdÉ°üª∏d ø£æ°TGh »a (á«μjôeC’G IQGOE’G) ≥jƒ°ùJ øe ºZôdG ≈∏Yh
 É¡JÉªég  øe  äó©°U  ¿ÉÑdÉW  ¿EÉa  (¿ÉÑdÉW)  áYÉªLh  ¿Éà°ùfÉ¨aCG  »a  ΩÉ¶ædG  ø«H
 ,É°†jCG  ø««fóªdG  ó°Vh  ,á«eÉ¶ædG  äGƒ≤dG  ó°V  (¢ûYGO)  º«¶æJ  ∂dòch  ,á«HÉgQE’G
 AÉ°ùædG  πàbh  ≈Ø°ûà°ùe  ≈∏Y  GôNDƒe  »HÉgQE’G  Ωƒé¡dG  »a  ∂dP  áYÉ°ûH  â∏éJh

.GôNDƒe IRÉæL ™««°ûJ AÉæKCG ôNBG »HÉgQEG ô«éØJ »ah äÉ°VôªªdGh ∫ÉØWC’Gh
 πμ°ûH  É¡«°VGQCG  ≈∏Y  ÉfhQƒc  ¢Shô«a  QÉ°ûàfG  É¡©æªj  ºd  iôNC’G  »g  ¿GôjEG
 »a É¡d á«dGƒªdG äÉ«°û«∏ª∏d É¡ªYO π°UGƒJ ¿CG øe ø«HÉ°üªdG øe ±’B’G äƒeh ô«Ñc
 ÉcÉÑJQG ≥∏N ÉfhQƒc ¢Shô«a QÉ°üàNÉH ..øª«dGh ¥Gô©dGh ÉjQƒ°Sh ¿ÉæÑd øe πc
 ájƒdhC’G  »£©J  äÉeƒμëdG  πc  π©Lh  ,äGQÉ`̀≤`̀dG  ∞∏àîe  »a  ∫hó`̀dG  ø«H  Gô«Ñc
 áaô£àªdG  á«HÉgQE’G  äÉYÉªédG  ¬æe  äOÉØà°SG  Ée  Gògh ..∑ÉàØdG  ¢VôªdG  á¡LGƒªd

.ÉgPƒØf IôFGO ™«°SƒJ »a ÜÉgQE’G Qó°üJ »àdG áª¶fC’Gh
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»الإ�شالمي« يدعو لتحري هالل �شوال غًدا

اأعلن املجل�س الأعلى لل�ض�ؤ�ن الإ�ضالمية اأن هيئة الر�ؤية 

ال�ضرعية �ضتعقد جل�ضتها م�ضاء اجلمعة املقبل لتلقي الأنباء 

�ال�ضهادات بر�ؤية هالل �ضهر �ض�ال لعام 1441هـ، �دعا 

املجل�س يف بيان ممن لديه �ضهادة تتعلق بالر�ؤية اأن يتقدم 

م�ضك�ًرا لهيئة الر�ؤية ليديل ب�ضهادته.

اإجـــــازة الــعـيـــد ثـــالثـــة اأيــــام 

بن  خليفة  الأمري  امللكي  ال�ضم�  �ضاحب  عن  �ضدر 

عطلة  ب�ضاأن  تعميم  ال�زراء،  رئي�س  خليفة  اآل  �ضلمان 

اأنه  التعميم  املبارك لعام 1441هـ. �جاء يف  الفطر  عيد 

مبنا�ضبة عيد الفطر املبارك لعام 1441هـ، ُتعطل �زارات 

اململكة �هيئاتها �م�ؤ�ض�ضاتها العامة ي�م العيد �الي�مني 

التاليني له، �اإذا �ضادف اأحد اأيام العيد ي�م عطلة ر�ضمية، 

فيع��س عنه بتمديد العطلة لي�م اآخر.

امللك يتلقى ات�شالً  من �شلطان ُعمان
امللك  اجلاللة  �ضاحب  ح�ضرة  تلقى 

البالد  ملك  خليفة  اآل  عي�ضى  بن  حمد 

�ضاحب  اأخيه  من  هاتفًيا  ات�ضالً  املفدى، 

اجلاللة ال�ضلطان هيثم بن طارق اآل �ضعيد 

�ضلطان ُعمان ال�ضقيقة.

�قد جرى خالل الت�ضال تبادل التهاين 

املبارك،  الفطر  عيد  بحل�ل  �التربيكات 

هذه  ُيعيد  اأن  �تعاىل  �ضبحانه  اهلل  داعني 

املنا�ضبة ال�ضعيدة على البلدين �ال�ضعبني 

�الربكات،  �اخلري  بالُيمن  ال�ضقيقني 

�على الأمتني العربية �الإ�ضالمية باخلري 

�ال�ض�ؤدد.

�سلطان ُعمان 

اأحد املجمعات التجارية يف املنامة 

امل�ست�سار نبيل احلمر

�سمو ال�سيخ نا�سر بن حمد�سمو رئي�س الوزراء

جاللة امللك

رئي�س الوزراء يوّجه وزارة الرتبية:

التن�شيق مع املدار�س اخلا�شة لعتماد اآلية التقييم 

الأمري  امللكي  ال�ضم�  �ضاحب  �ّجه 

خليفة بن �ضلمان اآل خليفة رئي�س ال�زراء، 

مع  التن�ضيق  اإىل  �التعليم،  الرتبية  �زارة 

مت  التي  الآلية  لعتماد  اخلا�ضة  املدار�س 

تطبيقها يف املدار�س احلك�مية فيما يخ�ّس 

التطبيقات  على  بناًء  التقييم،  اأ�ضاليب 

�نظام »ملف الطالب«، �اتباع اأنظمة تت�ضم 

باملر�نة يف عمليات التعليم �التقييم، مع 

مراعاة خ�ض��ضية ارتباط بع�س املدار�س 

�ذلك  د�لية؛  تعليمية  باأنظمة  اخلا�ضة 

طلبة  اأم�ر  اأ�لياء  ملنا�ضدات  ا�ضتجابًة 

بع�س املدار�س اخلا�ضة.

الأزمة خلقت موؤ�ش�شات مدّربة ملواجهة الأزمات القادمة.. امل�شت�شار احلمر:

تن�شيق خليجي اإيجابي يف مواجهة »كورونا«
اأكد نبيل بن يعق�ب احلمر امل�ضت�ضار الإعالمي 

مل�اجهة  اخلليجي  التن�ضيق  اأن  امللك،  جلاللة 

»جائحة ك�ر�نا« حقق نتائج اإيجابية يف م�اجهة 

الأزمة.

�قال احلمر خالل م�ضاركته يف ند�ة نظمتها 

البث  خالل  من  العربي،  الإعالمي  امللتقى  هيئة 

ك�ر�نا  ظل  يف  الد�لية  املتغريات  عن  املبا�ضر، 

يف  تغرًيا  فر�ضت  ال�باء  ظر�ف  »اإن  �بعدها، 

الد�ل  بني  �جدت  التي  احل�اجز  اأبرزها  العامل؛ 

للتعامل يف هذه الأزمة �ا�ضطرت لتطبيقها؛ �هي 

تعمل  د�لة  كل  اأن  اإىل  اأّدى  �هذا  احلد�د،  غلق 

اإمكاناته«،  حد�د  يف  �كلٌّ  امل�اجهة،  يف  مبفردها 

يف  د�لًيا  تخبًطا  ك�ضفت  الأزمة  اأن  اإىل  م�ضرًيا 

�د�ل  �ال�ضني  اأمريكا  بني  �خا�ضة  ال�ضيا�ضات 

اأ�ر�با. �عرّب احلمر عن تفا�ؤله يف اأن هذه التجربة 

مفيدة �خلقت م�ؤ�ض�ضات م�ضتعدة �مدربة مل�اجهة 

التعامل  �ضيك�ن  مما  املحتملة،  القادمة  الأزمات 

معها اأ�ضهل.

بتوجيه من نا�شر بن حمد

5 ماليني دينار للحالت املت�شررة من »كورونا«
بن  نا�ضر  ال�ضيخ  �ضم�  من  بت�جيه 

لالأعمال  امللك  جاللة  ممثل  خليفة  اآل  حمد 

الإن�ضانية ��ض�ؤ�ن ال�ضباب م�ضت�ضار الأمن 

امل�ؤ�ض�ضة  اأمناء  جمل�س  رئي�س  ال�طني 

جلنة  اأعلنت  الإن�ضانية،  لالأعمال  امللكية 

خري«  »فينا  حلملة  �املتابعة  التن�ضيق 

تخ�ضي�س خم�ضة ماليني دينار لدعم الأ�ضر 

�امل�اطنني املحتاجني �املت�ضررين من �باء 

ك�ر�نا. من جانبه، بنّي د. م�ضطفى ال�ضيد 

لالأعمال  امللكية  للم�ؤ�ض�ضة  العام  الأمني 

املحتاجة  الأ�ضر  دعم  �ضيتم  اأنه  الإن�ضانية، 

�الأ�ضر  امللكية،  امل�ؤ�ض�ضة  لدى  امل�ضجلة 

املنتجة، بالإ�ضافة اإىل اأ�ضحاب الأعمال غري 

امل�ؤّمن عليهم.

ت�شجيل اأعلى ح�شيلة للمتعافني من »كورونا«

توجه ل�شتمرار فتح املحالت التجارية يف العيد
حمرر ال�ض�ؤ�ن املحلية:

�ضهدت البحرين ت�ضجيل رقم قيا�ضي جديد يف عدد احلالت 

ال�ضاعات  خالل   ،)19 )ك�فيد  ك�ر�نا  فري��س  من  املتعافية 

العدد  لي�ضل  اإ�ضافية؛  حالت   604 بتعايف  املا�ضية،  الـ24 

مت  الآن  حتى  حالة   3568 اإىل  املتعافية   للحالت  الإجمايل 

اإخراجها من مراكز العزل �العالج.

املا�ضية  �ضاعة  الطبية خالل 24  الفح��ضات  ك�ضفت  �قد 

عن �ج�د 356 حالة جديدة م�ضابة بفري��س »ك�ر�نا«، منها 

237 حالة لعمالة �افدة، �115 حالة ملخالطني، �4 حالت 

قادمة من اخلارج؛ ليبلغ اإجمايل عدد احلالت امل�ضابة 4308 

بينها 4299 حالة م�ضتقرة. اإىل ذلك، علمت »الأيام« عن ت�جه 

عطلة  خالل  مفت�حة  التجارية  املحالت  على  لالبقاء  حك�مي 

من  للحد  احرتازي  كاإجراء  اإغالقها  �عدم  املبارك،  الفطر  عيد 

ال�ضحية  الإجراءات  ا�ضتمرار  مع  ك�ر�نا«،  »فري��س  انت�ضار 

املعلن عنها �ضابًقا.

»حمافظ العا�شمة«: جتهيز 

م�شاكن موؤقتة للعمالة الوافدة 

خليفة  اآل  عبدالرحمن  بن  ه�ضام  ال�ضيخ  اأكد 

ال�ضنية  الأ�قاف  تربع  العا�ضمة،  حمافظة  حمافظ 

التي  نهتم«  »مًعا  حلملة  دينار  األف   50 مببلغ 

لتجهيز  املبلغ  ��ضيخ�ض�س  املحافظة،  تنظمها 

�جبات  �ت�زيع  ال�افدة  للعمالة  م�ؤقتة  م�ضاكن 

��ضالل غذائية ��ُضقيا املاء.

د�ر  تعك�س  املبادرة  هذا  اأن  املحافظ،  �اأكد 

الأعمال  دعم  يف  ال�ضنية  الأ�قاف  اإدارة  �جه�د 

معاين  �تربز  اململكة،  يف  �الإن�ضانية  اخلريية 

التكاتف �التعا�ضد �التالحم بني اأبناء املجتمع التي 

اأ�قات  يف  ا  �خ�ض��ضً احلنيف،  ديننا  عليها  حث 

اأن  احلملة ل ميكن  اأن  اإىل  م�ضرًيا  �ال�ضدائد،  املحن 

اجلهات  خمتلف  �م�ضاندة  بدعم  اإل  اأهدافها  حتقق 

�امل�ؤ�ض�ضات اخلا�ضة �اخلريية.

قانون جديد لال�شتثمار ل�شتقطاب روؤو�س الأموال.. »النيابي«:

احلفاظ على مكت�شبات املواطنني بامليزانية القادمة

فاطمة �ضلمان:

الن�اب يف م�ؤمتر  اأع�ضاء جمل�س  اأكد 

اللجان  اإجنازات  عن  اأم�س  ُعقد  �ضحايف 

العامة  امليزانية  تقييم  اإعادة  النيابية، 

جائحة  تداعيات  مع  يت�افق  مبا  للد�لة 

ال�ض�ؤ�ن  جلنة  رئي�س  �قال  »ك�ر�نا«. 

»اإن  ال�ضل�م:  اأحمد  �القت�ضادية  املالية 

مع  خمتلف  ب�ضكل  �ضتتعاطى  اللجنة 

مكت�ضبات  على  للحفاظ  القادمة  امليزانية 

امل�اطنني املالية«.

اللجنة �ضتبحث قان�ًنا  اأن  اإىل  �اأ�ضار 

جديًدا لال�ضتثمار بهدف ا�ضتقطاب ر�ؤ��س 

الأم�ال اإىل البحرين.

من  �ضيهدف�ن  الن�اب  اأن  اإىل  �لفت 

مناق�ضة امليزانية العامة اإىل اإعادة جد�لة 

ظل  يف  خلف�ضها،  ال�زارات  ميزانية 

معها  التعامل  مت  التي  احلديثة  التقنيات 

�ضتتم  اأنه  �ذكر  )اجلائحة(.  فرتة  خالل 

ل  مبا  املدرجة  امل�ضاريع  يف  النظر  اإعادة 

�ضمنها  من  الد�لة،  اإيرادات  على  ي�ؤثر 

تنفيذ امل�ضاريع على مراحل. 

ال�ضغرية  امل�ؤ�ض�ضات  دعم  �عن 

اللجنة  »اأن  ال�ضل�م  اأكد  �املت��ضطة، 

الن�اب  مبجل�س  �املالية  القت�ضادية 

�ضتبحث تقدمي املزيد من الدعم للمت�ضررين 

من اأ�ضحاب الأعمال«.
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بتوجيه من نا�صر بن حمد

تخ�صي�ص 5 ماليني دينار لدعم احلالت الإن�صانية املت�صررة من وباء كورونا
بن  نا�ضر  ال�ضيخ  �ضمو  من  بتوجيه 

للأعمال  امللك  جللة  ممثل  خليفة  اآل  حمد 

الأمن  م�ضت�ضار  ال�ضباب  و�ضوؤون  الإن�ضانية 

املوؤ�ض�ضة  اأمناء  جمل�س  رئي�س  الوطني 

التن�ضيق  جلنة  الإن�ضانية،  للأعمال  امللكية 

واملتابعة لـ»حملة فينا« خري املعنية بتوزيع 

امل�ضاعدات عن تخ�ضي�س خم�ضة مليني دينار 

لدعم الأ�ضر واملواطنني البحرينيني املحتاجني 

واملت�ضررين من وباء كورونا. 

نا�ضر  ال�ضيخ  �ضمو  تقّدم  املنا�ضبة  وبهذه 

امللك للأعمال  اآل خليفة ممثل جللة  بن حمد 

الأمن  م�ضت�ضار  ال�ضباب  و�ضوؤون  الإن�ضانية 

الوطني رئي�س جمل�س اأمناء املوؤ�ض�ضة امللكية 

والتقدير  ال�ضكر  بخال�س  الإن�ضانية  للأعمال 

بن  حمد  امللك  اجلللة  �ضاحب  ح�ضرة  اإىل 

حفظه  املفدى  البلد  عاهل  خليفة  اآل  عي�ضى 

اهلل ورعاه الرئي�س الفخري للموؤ�ض�ضة امللكية 

من  جللته  ُيوليه  ملا  الإن�ضانية  للأعمال 

املواطنني  و�ضلمة  كبري حلفظ �ضحة  اهتمام 

واملبادرات  البحرين،  مملكة  يف  واملقيمني 

الكبرية التي اأطلقها جللة امللك املفدى حفظه 

البحرين  مملكة  �ضلمة  حلفظ  ورعــاه،  اهلل 

واملقيمني،  املواطنني  من  عليها  من  وجميع 

ودعم املواطنني واملقيمني منذ بداية ظهور هذا 

الوباء، حيث و�ضع �ضحة املواطنني واملقيمني 

بتخ�ضي�س  واأمــر  الأولــويــات،  راأ�ــس  على 

والقت�ضاد  الإن�ضان  حلماية  كبرية  ميزانية 

الوطني من هذا الوباء، لتكون البحرين رائدة 

امل�ضتوى  على  كورونا  لوباء  الت�ضدي  يف 

والإ�ضادة  الطيبة  ال�ضمعة  واأك�ضبها  العاملي 

الدولية من منظمة ال�ضحة العاملية. 

املوقرة  للحكومة  احلثيثة  اجلهود  مثمًنا 

خليفة  الأمري  امللكي  ال�ضمو  �ضاحب  برئا�ضة 

املوقر  الوزراء  رئي�س  خليفة  اآل  �ضلمان  بن 

وما يقوم به فريق البحرين الوطني للت�ضدي 

امللكي  ال�ضمو  �ضاحب  بقيادة  كورونا  لوباء 

العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد  بن  �ضلمان  الأمري 

لرئي�س  الأول  النائب  الأعلى  القائد  نائب 

جمل�س الوزراء والذي يعمل بكل جد لحتواء 

ومنع انت�ضار وباء كورونا )كوفيد-19( يف 

الدولية  املعايري  كافة  تطبيق  عرب  اململكة، 

الفريو�س.  ملواجهة  الحرتازية  والإجراءات 

م�ضيًدا بالتجاوب الكبري الذي اأبداه املواطنون 

واملقيمون وال�ضركات واملوؤ�ض�ضات مع احلملة 

جناًحا  حققت  والتي  خري«  »فينا  الوطنية 

الت�ضدي  يف  الوطنية  اجلهود  لدعم  متميًزا 

لوباء كورونا. 

ال�ضيد  م�ضطفى  الدكتور  بني  جانبه  من 

للأعمال  امللكية  للموؤ�ض�ضة  العام  ــني  الأم

اجلهود  تن�ضيق  جلنة  رئي�س  الإن�ضانية 

يف  امل�ضاعدات  بتقدمي  املعنية  واملتابعة 

على  بناًء  باأنه  خري«  »فينا  الوطنية  احلملة 

هذه التوجيهات الكرمية من قبل �ضمو ال�ضيخ 

تخ�ضي�س  �ضيتم  خليفة،  اآل  حمد  بن  نا�ضر 

املبلغ املخ�ض�س لدعم ثلث فئات اأ�ضا�ضية من 

لدى  امل�ضجلة  املحتاجة  الأ�ضر  وهم  املجتمع 

والذين  الإن�ضانية،  للأعمال  امللكية  املوؤ�ض�ضة 

لكافة  امل�ضتوفني  امل�ضاعدة  بطلبات  تقدموا 

امل�ضجلة  املنتجة  والأ�ضر  وال�ضروط،  املعايري 

الإن�ضانية  للأعمال  امللكية  املوؤ�ض�ضة  لدى 

والذين  الجتماعية  والتنمية  العمل  ووزارة 

الحرتازية  الإجراءات  ب�ضبب  اأعمالهم  تاأثرت 

كورونا،  لوباء  للت�ضدي  اتخاذها  مت  التي 

املوؤمن  غري  الأعمال  اأ�ضحاب  اإىل  بالإ�ضافة 

عليهم وامل�ضجلني لدى وزارة العمل والتنمية 

وال�ضناعة  التجارة  ووزارة  الجتماعية 

ال�ضجلت  على  احلا�ضلني  وال�ضياحة 

اأعمالهم  تاأثرت  والذين  الفرتا�ضية  التجارية 

ب�ضبب وباء كورونا. 

واأ�ضاف الدكتور م�ضطفى ال�ضيد باأنه يتم 

املعلومات  الهيئة  مع  بالتعاون  حالًيا  العمل 

خدمة  لإطـــلق  الإلــكــرتونــيــة  واحلكومة 

وامل�ضاعدة  الدعم  طلبات  لتقلي  اإلكرتونية 

 Bahrain.bh للهيئة  الر�ضمي  املوقع  يف 

ال�ضروط  جميع  اخلدمة  هذه  يف  و�ضيو�ضح 

املطلوبة  وامل�ضتندات  املعتمدة  واملعايري 

تد�ضني  عن  الإعلن  و�ضيتم  امل�ضاعدة،  لتقدمي 

يف  والبدء  منها  النتهاء  حال  ال�ضفحة  هذه 

م�ضطفى  الدكتور  وو�ضح  الطلبات.  تلقي 

درا�ضتها  �ضيتم  الطلبات  جمبع  باأن  ال�ضيد 

الإن�ضانية  للأعمال  امللكية  املوؤ�ض�ضة  قبل  من 

من  للتاأكد  املخت�ضة  اجلهات  مع  بالتعاون 

متهيًدا  الإجراءات  و�ضلمة  املعلومات  �ضحة 

للحالت  ــلزم  ال الدعم  وتقدمي  لإقــرارهــا 

املعتمدة.  والإجراءات  للنظام  وفقاً  امل�ضتحقة 

موؤكًدا باأن جميع هذه الإجراءات �ضيتم العمل 

توجيهات  ح�ضب  ال�ضرعة  وجه  على  بها 

تقدمي  ل�ضمان  امل�ضتمرة  نا�ضر  ال�ضيخ  �ضمو 

وعدم  املنا�ضب  الوقت  يف  والدعم  امل�ضاعدة 

ال�ضيد  م�ضطفى  الدكتور  وقال  فيها.  التاأخري 

الثانية  املرحلة  �ضمن  ياأتي  الدعم  هذا  باأن 

اأن  بعد  جلنة  اأع�ضاء  من  املبادرات  لتنفيذ 

الإن�ضانية  للأعمال  امللكية  املوؤ�ض�ضة  قامت 

بتنفيذ توجيهات جللة امللك املفدى مب�ضاعدة 

املوؤ�ض�ضة  لدى  امل�ضجلة  املحتاجة  الأ�ضر 

العمل  ووزارة  الن�ضانية  للأعمال  امللكية 

للتخفيف  املت�ضررة  الجتماعية  والتنمية 

هذا  يف  يواجهونها  التي  املادية  الأعباء  من 

مكرمة  توزيع  مت  حيث  ال�ضتثنائي،  الو�ضع 

الأ�ضر  من  اأ�ضرة   1000 على  امللك  جللة 

امل�ضجلة  والأ�ضر  املوؤ�ض�ضة  لدى  املكفولة 

كما  الجتماعية.  وال�ضوؤون  العمل  وزارة 

قدمت م�ضاعدات لأكرث من 500 من اأ�ضحاب 

الأ�ضرة  بنك  من  ال�ضغر  متناهية  امل�ضاريع 

ووزارة العمل وال�ضوؤون الجتماعية، اإ�ضافة 

املحتاجني  من  كفيف   100 من  اأكرث  دعم  اإىل 

مبادرة  اإىل  اإ�ضافة  وظائفهم،  فقدوا  الذين 

الطبية  الأدوية  لتوفري  بيتك(  يف  )اأدويتك 

عليهم  تعذر  ممن  للموؤ�ض�ضة  املنت�ضبة  للأ�ضر 

ل  وممــن  الــظــروف  هــذه  مثل  يف  توفريها 

ميكنهم و�ضعهم ال�ضحي من اخلروج لتلبية 

احتياجاتهم ومرافقتهم اإىل امل�ضت�ضفى و�ضراء 

جميع  ر�ضد  مت  اإذ  ال�ضرورية،  احتياجاتهم 

اإىل  واإي�ضالها  للأ�ضر  وتوفريها  الحتياجات 

منازلهم، اإىل جانب م�ضروع �ضناعة الكمامات 

الداخلية.  ووزارة  ال�ضحة  لوزارة  واإهدائها 

كما مت توفري 13 متطوعة من املتدربني على 

وزارة  مع  للعمل  ال�ضحية  واملهن  التمري�س 

ال�ضتثنائية،  الظروف  هذه  خلل  ال�ضحة 

اإ�ضافة اإىل عدد من الربامج التوعية ال�ضحية 

عرب  اإعلمية  حملة  خــلل  من  والنف�ضية 

الجتماعي  التوا�ضل  وو�ضائل  التلفزيون 

�ضمن الإجراءات الحرتازية التي مت اتخاذها 

)كــوفــيــد-19(  الــكــورونــا  فــريو�ــس  �ضد 

هذا  مب�ضار  البحريني  املجتمع  ولتوعية 

الفريو�س.

�صمو ال�صيخ نا�صر بن حمد
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البحرين اأخذت على عاتقها م�ص�ؤولية احلفاظ على �صحة املجتمع منذ بداية الأزمة

حزمة الإجراءات احلك�مية اأ�صهمت يف حتجيم اأ�صرار »اجلائحة«
اأم�س  يوم  اخلارجية،  وزارة  اأ�ضدرت 

الأربعاء، تقريًرا حول جهود مملكة البحرين يف 

تعزيز وحماية حقوق الإن�ضان، يف اإطار مكافحة 

انت�ضار فريو�س كورونا )كوفيد 19(.

البحرين  مملكة  حكومة  اأن  التقرير  واأكد 

م�ضوؤولية  عاتقها  على  اأخذت  الأزمة  بدء  منذ 

وقامت  املجتمع،  و�ضالمة  �ضحة  على  احلفاظ 

منذ  الفريو�س  التاأهب ملواجهة هذا  برفع درجة 

ظهوره يف اجلمهورية ال�ضينية، وذلك من خالل 

والإجراءات  القرارات  من  وا�ضعة  حزمة  اإطالق 

الحرتازية، والتدابري الوقائية املدرو�ضة، والتي 

اأ�ضهمت اإىل حد كبري يف حتجيم وتقليل ال�ضرار 

ال�ضلبية الناجتة عن هذه الأزمة.

يف  داأبت  »اململكة  اأن  اىل  الوزارة  واأ�ضارت 

تنفيذ الإجراءات ال�ضتباقية على كافة اجلوانب 

نالت  وقد  كورونا،  فريو�س  انت�ضار  ملكافحة 

التوجيهات  ثم  ومن  اهلل،  من  بف�ضل  اململكة 

ال�ضامية حل�ضرة �ضاحب اجلاللة امللك حمد بن 

اهلل  املفدى حفظه  البالد  اآل خليفة عاهل  عي�ضى 

ورعاه، وقرار احلكومة املوقرة برئا�ضة �ضاحب 

ال�ضمو امللكي الأمري خليفة بن �ضلمان اآل خليفة 

رئي�س جمل�س الوزراء املوقر، واجلهود الوطنية 

املبذولة من قبل احلملة الوطنية ملكافحة فريو�س 

امللكي  ال�ضمو  �ضاحب  ومتابعة  بقيادة  كورونا 

العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد  بن  �ضلمان  الأمري 

نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئي�س جمل�س 

الوزراء، اإ�ضادة دولية واأممية وا�ضعة النطاق«.

وجاء يف التقرير اأن »جميع اجلهود املبذولة 

من قبل حكومة مملكة البحرين يف اإطار مكافحة 

فريو�س كورونا، تاأتي متا�ضيا مع برنامج عمل 

 )2022-2019( الأربع  لل�ضنوات  احلكومة 

نحو  اجلهود  بذل  يف  قدما  امل�ضي  يوؤكد  والذي 

املتغريات  ومواكبة  ال�ضتدامة  عنا�ضر  تعزيز 

والدعم  والإ�ضكان  وال�ضحة  التعليم  يف جوانب 

�ضوق  وتنظيم  الفاعلة  الجتماعية  والرعاية 

والقرارات  الإجراءات  جميع  جاءت  كما  العمل، 

اإطار  يف  للبالد،  العليا  القيادة  من  املتخذة 

مع  متواكبة  امل�ضتجد  كورونا  فريو�س  مكافحة 

املعايري الدولية حلقوق الإن�ضان، وما دعت اإليه 

مفو�ضة الأمم املتحدة ال�ضامية حلقوق الإن�ضان، 

وتو�ضيات منظمة ال�ضحة العاملية، حيث لقيت 

جتاوبا اإيجابيا من املجتمع البحريني الذي كان 

داعًما رئي�ًضا لنجاح ال�ضراكة املجتمعية للحد من 

انت�ضار وباء كورونا«.

حتظى  ال�ضحية  الرعاية  اأن  التقرير  وذكر 

باهتمام بالغ لدى مملكة البحرين، وذلك لكونها 

وقد  التنموية،  احلكومة  برامج  اأولويات  �ضمن 

داأبت اململكة على تطبيق هذه الأولوية يف اإطار 

تف�ضي وباء كورونا حتت مبداأ »ال�ضحة للجميع« 

متوافًقا مع التزاماتها مبوجب د�ضتور اململكة الذي 

كفل حق الرعاية ال�ضحية للجمع من دون متييز، 

وذلك ا�ضتناًدا للمادة رقم )8( من الد�ضتور: »لكل 

مواطن احلق يف الرعاية ال�ضحية، وتعنى الدولة 

بال�ضحة العامة، وتكفل و�ضائل الوقاية والعالج 

واملوؤ�ض�ضات  امل�ضت�ضفيات  خمتلف  باإن�ضاء 

اأن  اإىل  القانوين  الن�س  اإذ ي�ضري هذا  ال�ضحية«، 

كفالة وتوفري احلق يف ال�ضحة، مع متكني القطاع 

اخلا�س من تقدمي الرعاية ال�ضحية باإ�ضراف من 

تتكفل  التي  الرئي�ضة  الواجبات  الدولة، تعد من 

بها الدولة مبوجب الد�ضتور.

مع  متوافقة  اجلهود  هذه  جاءت  كما 

التزاماتها مبوجب التفاقيات واملواثيق الدولية 

املن�ضمة اإليها، وا�ضتناًدا يف هذا ال�ضدد اإىل املادة 

الإن�ضان  العاملي حلقوق  الإعالن  رقم )25( من 

التي ن�ضت على »لكل �ضخ�س حق يف م�ضتوى 

له  والرفاهة  ال�ضحة  ل�ضمان  يكفي  معي�ضي 

وامللب�س  املاأكل  �ضعيد  على  خا�ضة  ولأ�ضرته، 

اخلدمات  و�ضعيد  الطبية  والعناية  وامل�ضكن 

الجتماعية ال�ضرورية«.

عاتقها  على  احلكومة  اأخذت  فقد  وعليه، 

الطبية  الرعاية  تقدمي  ال�ضحة  بوزارة  متمثلة 

املواطنني  جلميع  الالزمة  املجانية  واخلدمات 

القائمة  للحالت  �ضواء  حد  على  واملقيمني 

ال�ضامية  امللكية  للتوجيهات  تنفيًذا  املر�ضودة، 

عي�ضى  بن  حمد  امللك  اجلاللة  �ضاحب  حل�ضرة 

اآل خليفة عاهل البالد املفدى، اإذ وّجه حفظه اهلل 

الرعاية  تقدمي  تكفل  اإىل  ال�ضحة  وزارة  ورعاه 

واحلجر  للفح�س  ال�ضحية  واخلدمات  الطبية 

والعالج جلميع املواطنني واملقيمني يف اململكة. 

ولتعزيز احلق يف ال�ضحة، اأ�ضدرت وزيرة 

ال�ضحة فائقة بنت �ضعيد ال�ضالح قراًرا وزارًيا 

بتاريخ 9 اأبريل 2020، يق�ضي بتعليق ر�ضوم 

اخلدمات ال�ضحية املقدمة للمر�ضى الأجانب يف 

حت�ضيل  واإيقاف  احلكومية،  ال�ضحية  املراكز 
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دنانري( لغري البحرينيني، وذلك ملدة ثالثة اأ�ضهر 

بدًءا من يوم اخلمي�س 9 اأبريل 2020.

ال�ضحة  وعلى �ضعيد مت�ضل، عملت وزارة 

بعثات  عرب  اخلارجية  وزارة  مع  بالتن�ضيق 

والأجهزة  الأدوية  جلب  ت�ضهيل  على  اململكة 

الطيبة من ال�ضركات الدولية اإىل اململكة، وتاأمني 

ال�ضركات  مع  بالتعاون  طبية  معدات  �ضحن 

الطبية الدولية عرب بعثات اململكة.

اأن اململكة داأبت على  واأكد تقرير اخلارجية 

تقوم  والعالج  للعزل  منف�ضلة  مراكز  جتهيز 

كورونا،  بفريو�س  القائمة  احلالت  با�ضتقبال 

وتقوم بتوفري العالج والرعاية الالزمة جلميع 

ال�ضتيعابية  الطاقة  تبلغ  اإذ  باملجان،  احلالت 

�ضريًرا،   4257 والعالج  العزل  ملراكز  احلالية 

ويف مراكز القطاع اخلا�س 172 �ضريًرا، اإذ تتكفل 

اململكة بتقدمي العالج والرعاية ال�ضحية الالزمة 

للحالت القائمة وفق اأعلى املعايري من قبل كادر 

العزل والعالج متوافر  طبي خمت�س يف مراكز 

على مدار ال�ضاعة، خلدمة ورعاية املر�ضى، كما 

�ضحية  حجر  مراكز  بتخ�ضي�س  اململكة  قامت 

احرتازية للم�ضافرين القادمني من الدول املوبوءة 

وتبلغ  والرتفيه،  الراحة  و�ضائل  بجميع  مزّودة 

ال�ضحي  احلجر  ملراكز  ال�ضتيعابية  الطاقة 

الطاقة  تبلغ  فيما  �ضريًرا،   5489 الحرتازي 

 321 اخلا�س  القطاع  مراكز  يف  ال�ضتيعابية 

�ضريًرا.

عن  بالإعالن  اخلارجية  وزارة  قامت  كما 

ترتيب عودة البحرينيني مواطنيها العالقني يف 

اخلارج من خالل ترتيب رحالت خا�ضة مبا�ضرة 

من  مواطن   6000 من  اأكرث  عودة  لرتتيب 

املواطنني الراغبني يف العودة اإىل مملكة البحرين، 

وقد بلغ عدد الذين مت ترتيب عودة البحرينيني 

لغاية تاريخ 10 مايو 2020م، 4982 مواطًنا 

من خمتلف دول العامل، ول تزال اجلهود م�ضتمرة 

البحرينيني  للمواطنني  املتبقية  الأعداد  لإعادة 

العالقني يف اخلارج، اإذ �ضت�ضتمر عمليات ترتيب 

عودة البحرينيني يف اخلارج الراغبني يف العودة 

اإىل اأر�س الوطن حتى تاريخ 27 مايو 2020.

وعلى �ضعيد حقوق ال�ضجناء واملحتجزين، 

ذكر التقرير اأنه »جت�ضيًدا حلر�س جاللته على 

التاآلف  روابط  وتعزيز  الت�ضامح  ثقافة  تعزيز 

والتاآخي بني كافة اأفراد املجتمع، وفتح باب اأمل 

جديد اأمام املحكوم عليهم لإدماجهم يف املجتمع، 

بن  حمد  امللك  اجلاللة  �ضاحب  ح�ضرة  اأ�ضدر 

عي�ضى اآل خليفة عاهل البالد املفدى، حفظه اهلل 

ورعاه، اأمره ال�ضامي بتاريخ 12 مار�س 2020 

وذلك لدواٍع اإن�ضانية ويف ظل الظروف الراهنة، 

قانون  وتطبيق  فرد   901 عن  العفو  باإ�ضدار 

العقوبات البديلة على 585 فرًدا، مبا جمموعه 

1486 فرًدا«.

وزير اخلارجية يبحث ت�طيد

 العالقات مع نائب رئي�س ال�زراء الإيرلندي

»الأوقاف ال�صنية«: تكبريات

 العــيــد فـــي الـمـ�صـــاجــد وال�صـــالة فــي البي�ت

»اجلمارك«: ا�صتمرار تخلي�س 

الب�صائع مبيناء خليفة خالل اإجازة العيد

الزياين  را�ضد  بن  عبداللطيف  الدكتور  تلقى 

وزير اخلارجية، اأم�س، ات�ضاًل هاتفًيا من �ضاميون 

اخلارجية  وزير  الوزراء  رئي�س  نائب  كوفيني 

والتجارة يف اإيرلندا.

ومت خالل الت�ضال الإ�ضادة مب�ضتوى عالقات 

ال�ضداقة القائمة بني مملكة البحرين واإيرلندا وما 

امل�ضتويات،  كافة  على  ومنو  تطور  من  ت�ضهده 

بتلك  لالرتقاء  الكفيلة  ال�ضبل  وا�ضتعرا�س 

العالقات مبا يعود باخلري واملنفعة على البلدين 

وال�ضعبني ال�ضديقني، كما مت بحث اآخر التطورات 

والدولية  الإقليمية  ال�ضاحتني  على  وامل�ضتجدات 

واجلهود املبذولة ملكافحة انت�ضار جائحة فريو�س 

كورونا )كوفيد-19(.

ال�ضامي  امللكي  التوجيه  اإىل  ا�ضتناًدا 

امللك  اجلاللة  �ضاحب  ح�ضرة  عن  ال�ضادر 

حمد بن عي�ضى اآل خليفة، بالهتمام باإحياء 

�ضعرية �ضالة العيد، وبالتن�ضيق مع مكتب 

وزير العدل وال�ضوؤون الإ�ضالمية والأوقاف، 

بياًنا حول  ال�ضنية  الأوقاف  اإدارة  اأ�ضدرت 

وم�ضاجد  جوامع  يف  التكبريات  رفع  اآلية 

مملكة البحرين كافة، اإذ تبداأ تكبريات العيد 

ال�ضاعة  وحتى  �ضباًحا   4:45 ال�ضاعة  من 

5:15 �ضباًحا، على اأن يقت�ضر التكبري على 

موؤذن امل�ضجد فقط.

�ضالة  توؤدى  باأن  الإدارة  وجهت  كما 

العيد من قبل امل�ضلني يف البيوت بدًءا من 

ال�ضاعة 5:16 دقيقة �ضباًحا وتقام ال�ضالة 

اأو فرادى ح�ضب ما ورد يف ال�ضنة  جماعة 

املطهرة ب�ضبع تكبريات بعد تكبرية الإحرام، 

وخم�س تكبريات بعد تكبرية القيام.

اإذ  اإنها  ال�ضنية،  الأوقاف  اإدارة  وقالت 

ت�ضدر هذا البيان، لت�ضاأل اهلل العلي القدير 

و�ضائر  �ضومهم  ال�ضائمني  من  يتقبل  اأن 

يوم  عيدهم  يوم  يجعل  واأن  طاعاتهم، 

فرح و�ضرور وطاعة هلل، واأن يحفظ مملكة 

البحرين وبالد امل�ضلمني والعامل اأجمع من 

الأوبئة و�ضيئ الأ�ضقام.

الكبي�ضي  حمد  عبداهلل  العميد  قال 

مدير عام التفتي�س والأمن اجلمركي، اإن 

�ضئون اجلمارك، �ضتوا�ضل خالل اإجازة 

اخلدمات  تقدمي  املبارك،  الفطر  عيد 

الب�ضائع  بتخلي�س  اخلا�ضة  اجلمركية 

احلاويات مبيناء خليفة  والإف�ضاح عن 

الثامنة  ال�ضاعة  من  وذلك  �ضلمان،  بن 

�ضباحاً اإىل الثانية ظهراً، داعياً الراغبني 

املواعيد  حجز  اإىل  احلاويات  بتخلي�س 

مع  بالتن�ضيق  املذكورة  الفرتة  يف 

تعطيل  لأي  تفادياً  امل�ضغلة،  ال�ضركة 

خالل  بامل�ضتوردين  اخلا�ضة  للب�ضائع 

تلك الفرتة.

اجلمركية  اخلدمات  اأن  واأ�ضاف 

بق�ضم  والإف�ضاح  بالتخلي�س  املتعلقة 

ت�ضتمر  �ضوف  واجلوي،  الربي  ال�ضحن 

ال�ضاعة،  مدار  على  الفرتة  تلك  خالل 

اجلمركيني  املخل�ضني  كافة  وباإمكان 

اإلكرتونياً  اجلمركية  معامالتهم  اإنهاء 

اجلمركي  التخلي�س  نظام  عرب 

الإلكرتوين )اأفق(.

�ضوؤون  اأن  الكبي�ضي  العميد  واأكد 

على  دائم  ب�ضكل  حتر�س  اجلمارك 

كما  العمالء،  مع  املعوقات  كافة  اإزالة 

الإجراءات  تب�ضيط  اإىل  جاهدة  ت�ضعى 

رفع  اأجل  من  التجارية  والعمليات 

الب�ضائع  انتقال  حركة  و�ضرعة  كفاءة 

يف املنافذ اجلمركية.

حمافظ العا�صمة: جتهيز م�صاكن م�ؤقتة للعمالة ال�افدة ووجبات

»الأوقاف ال�صنية« تتربع مببلغ 50 األف دينار حلملة »مًعا نهتم«

م�صيًدا بدور �صفارات اململكة ب��صفها »املالذ الآمن للم�اطنني«.. وزير اخلارجية:

ترتيب ع�دة 5587 م�اطًنا منذ بداية »جائحة ك�رونا«

بن  ه�ضام  ال�ضيخ  تقّدم 

حمافظ  خليفة  اآل  عبدالرحمن 

بال�ضكر  العا�ضمة،  حمافظة 

والتقدير اإىل اإدارة الأوقاف ال�ضنية 

دينار  األف   50 مببلغ  لتربعها 

تنظمها  التي  نهتم«  »مًعا  حلملة 

املحافظة، حيث �ضيخ�ض�س املبلغ 

للعمالة  موؤقتة  م�ضاكن  لتجهيز 

و�ضالل  وجبات  وتوزيع  الوافدة 

غذائية و�ُضقيا املاء.

املبادرة  هذا  اأن  املحافظ  واأكد 

اإدارة  وجهود  دور  تعك�س 

الأعمال  دعم  يف  ال�ضنية  الأوقاف 

اململكة،  يف  والإن�ضانية  اخلريية 

والتعا�ضد  التكاتف  معاين  وتربز 

التي  املجتمع  اأبناء  بني  والتالحم 

حث عليها ديننا احلنيف، خا�ضة 

يف اأوقات املحن وال�ضدائد، م�ضرًيا 

حتقق  اأن  ميكن  ل  احلملة  اأن  اإىل 

اأهدافها اإل بدعم وم�ضاندة خمتلف 

اخلا�ضة  واملوؤ�ض�ضات  اجلهات 

واخلريية.

ال�ضيخ  اأبدى  جهته،  ومن 

رئي�س  الهاجري  حممد  بن  را�ضد 

اعتزازه  ال�ضنية،  الأوقاف  جمل�س 

اجلهود  يف  الإدارة  مب�ضاهمة 

كافة  فيها  ت�ضارك  التي  الكبرية 

اإطار  يف  والأفراد  املوؤ�ض�ضات 

انت�ضار  ملكافحة  الوطنية  احلملة 

اأن الذي  فريو�س كورونا، م�ضيفاً 

على  الأوقاف  منظومة  اإىل  ينظر 

اأنها رافد على امل�ضاجد ومن يقوم 

عليها فقط، فقد �ضيق نظرة العمل 

اأفقه  يت�ضع  الذي  اخلريي  الوقفي 

مناحي  كافه  امل�ضاهمة يف  لي�ضمل 

امل�ضاهمة  هذه  اأن  موؤكداً  احلياة، 

الوقف  �ضنة  بدور  اإمياناً  تاأتي 

رفعة  يف  واجتماعياً  اقت�ضادياً 

الوطن واملجتمع وكافة من يعي�س 

على هذه الأر�س الغالية.

عبداللطيف  الدكتور  اأجرى 

بن را�ضد الزياين، وزير اخلارجية 

مع  ُبعد  عن  مرئًيا  ات�ضالً  اأم�س، 

الدول  يف  البحرين  مملكة  �ضفراء 

ومب�ضاركة  والأجنبية،  العربية 

ووكالء  اخلارجية  وزير  م�ضاعد 

الوزارة.

نقل  الت�ضال،  بداية  ويف 

وتقدير  �ضكر  اخلارجية  وزير 

امللك  اجلاللة  �ضاحب  ح�ضرة 

عاهل  خليفة  اآل  عي�ضى  بن  حمد 

ال�ضمو  و�ضاحب  املفدى،  البالد 

اآل  �ضلمان  بن  الأمري خليفة  امللكي 

و�ضاحب  الوزراء،  رئي�س  خليفة 

بن  �ضلمان  الأمري  امللكي  ال�ضمو 

نائب  العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد 

القائد الأعلى النائب الأول لرئي�س 

وجميع  لل�ضفراء  الوزراء،  جمل�س 

الدبلوما�ضية  البعثات  من�ضوبي 

املخل�ضة  للجهود  اخلارج؛  يف 

لتنفيذ  بذلت  التي  واحلثيثة 

التوجيهات ال�ضامية لرتتيب عودة 

الراغبني يف  البحرينيني  املواطنني 

�ضاملني  الوطن  اأر�س  اإىل  العودة 

جائحة  انت�ضار  ظل  يف  معافني، 

من  العديد  يف  كورونا،  فريو�س 

دول العامل، وملتابعتهم املتوا�ضلة 

البحرينيني  املواطنني  ل�ضوؤون 

املقيمني يف اخلارج.

اأن  اخلارجية  وزير  واأكد 

بها  قامت  التي  املخل�ضة  اجلهود 

ململكة  الدبلوما�ضية  البعثات 

هذه  يف  اخلارج  يف  البحرين 

تقدير  ال�ضعبة هي حمل  الظروف 

كافة،  املجتمع  اأفراد  من  واعتزاز 

اأهايل  اخل�ضو�س  وجه  وعلى 

ح�ضن  اإىل  العائدين  املواطنني 

الوطن، والذين عربوا عن فرحتهم 

عيد  اأيام  وق�ضاء  اأبنائهم  بعودة 

الفطر ال�ضعيد بني اأهليهم وذويهم، 

مت  الذين  املواطنني  عدد  بلغ  اإذ 

جائحة  بداية  منذ  عودتهم  ترتيب 

اليوم  حتى  كورونا  فريو�س 

م�ضيًدا  مواطًنا،   5587 حوايل 

تقوم  الذي  واملهم  الفاعل  بالدور 

به �ضفارات اململكة باعتبارها املالذ 

الآمن للمواطنني يف اخلارج.

اخلارجية  وزير  ثمن  كما 

الذي  امل�ضرتك  والتن�ضيق  التعاون 

والقن�ضليات  ال�ضفارات  بني  مت 

لت�ضهيل  الوزارة  يف  وامل�ضوؤولني 

الوطن،  اأر�س  اىل  املواطنني  عودة 

جرى  وفاعلة  من�ضقة  خطة  وفق 

خمتلف  بني  ومتابعتها  تن�ضيقها 

من  اململكة،  يف  املخت�ضة  اجلهات 

املدين  والطريان  ال�ضحة  وزارة 

و�ضركة طريان اخلليج وغريها من 

املميزة  باجلهود  م�ضيًدا  اجلهات، 

التي قامت بها يف هذا اخل�ضو�س 

البحرين  ململكة  الوطنية  الناقلة 

�ضركة طريان اخلليج، وما وفرته 

وقائية  واحتياطات  ت�ضهيالت  من 

اأر�س  اىل  املواطنني  ل�ضمان عودة 

بالتعاون  منوًها  ب�ضالمة،  الوطن 

من  البحرين  مملكة  لقيته  الذي 

الدول ال�ضقيقة وال�ضديقة لرتتيب 

املواطنني  عودة  عملية  وت�ضهيل 

البحرينيني اإىل اأر�س الوطن.

عن  اخلارجية  وزير  وقد عرب 

يوليه  ملا  والعتزاز  المتنان  بالغ 

اهتمام  من  املفدى  امللك  جاللة 

للدور  كبرية  وعناية  م�ضهود 

اململكة  �ضفارات  به  تقوم  الذي 

عن  لل�ضفراء  معرًبا  اخلارج،  يف 

قيادة  البحرين،  مملكة  اعتزاز 

من  حتقق  مبا  و�ضعًبا،  وحكومة 

انت�ضار  من  احلد  يف  كبري  جناح 

بف�ضل  كورونا،  فريو�س  عدوى 

املخل�ضة  واجلهود  تعاىل  اهلل  من 

العهد  ويل  �ضمو  بقيادة  واحلثيثة 

واإجراءات  مدرو�ضة،  خطط  وفق 

احرتازية حمكمة، م�ضيًدا بال�ضراكة 

تعاون  يف  جتلت  التي  املجتمعية 

ملواجهة  كافة  املجتمع  اأفراد 

اأظهره  وما  الكبري،  التحدي  هذا 

التزام  من  واملقيمني  الوطن  اأبناء 

الحرتازية  بالإجراءات  وتقيد 

ملواجهة  الوقائية  والحتياطات 

هذه اجلائحة ال�ضحية الطارئة.

كما جرى خالل الت�ضال، بحث 

باأن�ضطة  املتعلقة  امل�ضائل  من  عدد 

البعثات الدبلوما�ضية يف اخلارج، 

ودعم  بتعزيز  الكفيلة  وال�ضبل 

جهودها لأداء مهامها الدبلوما�ضية 

على اأكمل وجه.

ومن جانبهم، عرب ال�ضفراء عن 

وزير  ملبادرة  وتقديرهم  �ضكرهم 

اخلارجية بالت�ضال بهم.

حمافظ العا�صمة

وزير اخلارجية 

�صاميون كوفيني

د. را�صد الهاجري

�صفارة البحرين يف م�صقط تعيد املواطنني العالقني يف م�صقط »اأر�صيف«
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هيئة امللتقى الإعالمي العربي تعقد ندوتها »املتغريات الدولية يف ظل كورونا وبعدها«.. امل�شت�شار احلمر:

»اجلائحة« خلقت موؤ�ش�شات مدربة وم�شتعدة ملواجهات الأزمات م�شتقباًل

عقدت هيئة امللتقى الإعالمي العربي م�ضاء اأم�س الأول 

الثالثاء ندوتها اخلام�ضة عن ُبعد بعنوان »املتغريات الدولية 

بتقنية  املبا�ضر  البث  خالل  من  وبعدها«،  كورونا  ظل  يف 

الت�ضال املرئي ملن�ضة »زووم« الإلكرتونية، باإدارة الأمني 

العام للملتقى الإعالمي العربي ما�ضي اخلمي�س، ومب�ضاركة 

)البحرين(،  امللك  جلاللة  الإعالمي  امل�ضت�ضار  احلمر  نبيل 

الأ�ضبق )م�ضر(، ونا�ضر  ود. نبيل فهمي وزير اخلارجية 

جودة وزير اخلارجية الأ�ضبق )الأردن(، و�ضامي الن�ضف 

عبداهلل  عبداخلالق  ود.  )الكويت(،  الأ�ضبق  الإعالم  وزير 

الأكادميي واملحلل ال�ضيا�ضي )الإمارات(، بالإ�ضافة اإىل عدد 

من ال�ضخ�ضيات ال�ضيا�ضية والإعالمية بالوطن العربي.

ملك  جلاللة  الإعالمي  امل�ضت�ضار  احلمر  نبيل  وقال 

البحرين »اإن ظروف الوباء فر�ضت تغرًيا فى العامل، اأبرزها 

الأزمة  هذه  يف  للتعامل  الدول  بني  وجدت  التي  احلواجز 

وا�ضطرت لتطبيقها وهي غلق احلدود«، م�ضرًيا اإىل اأن »ذلك 

اأدى اإىل اأن كل دولة تعمل مبفردها يف املواجهة، وكٌل يف 

حدود اإمكاناته«.

يف  دويل  تخبط  عن  ك�ضفت  »الأزمة  اأن  واأو�ضح 

ال�ضيا�ضات وخا�ضة بني اأمريكا وال�ضني ودول اأوروبا، اأما 

على ال�ضعيد العربي فالتن�ضيق بني دول اخلليج كان جيًدا، 

وحقق نتائج اإيجابية يف مواجهة الأزمة«.

مفيدة  التجربة  هذه  اأن  يف  تفاوؤله  عن  احلمر  وعرب 

وخلقت موؤ�ض�ضات م�ضتعدة ومدربة ملواجهة الأزمات القادمة 

املحتملة، وبالتايل �ضيكون التعامل معها اأ�ضهل.

ومن ناحيته، قال نبيل فهمي وزير اخلارجية امل�ضري 

الأ�ضبق »اإن هناك درو�ًضا من التعامل مع فريو�س كورونا 

اأن  واأهمها  ال�ضيا�ضية،  تعامالتنا  منها يف  ال�ضتفادة  ميكن 

التطور التكنولوجي والعوملة واعتبارات اقت�ضادات ال�ضوق 

�ضتظل جميًعا جزًءا من املعادلة املجتمعية امل�ضتقبلية، بكل 

ما فيها من اإيجابيات و�ضلبيات«، م�ضرًيا اإىل »اأننا نعي�س يف 

عامل متكامل ونعتمد على بع�ضنا بع�ضا؛ ومن ثم فالتعاون 

حمكومة  حلقة  الأحادية  والقرارات  والنعزالية  �ضرورة، 

بالف�ضل على املدى الطويل والأف�ضل هو و�ضع اأ�ض�س عادلة 

قبل  الدويل احلكومي واملجتمعي، واحرتامها من  للتعامل 

القوي قبل ال�ضعيف، مبا يف ذلك تبادل املعلومات ال�ضريع 

وباأكرب قدر ممكن«.

وتابع فهمي: »اإن التعددية وو�ضع قواعد للعمل الوقائي 

اجلماعي اأف�ضل واآمن على املدى البعيد وال�ضرتاتيجي، واأن 

تغليب احلاجات الآنية على ح�ضاب امل�ضلحة الطويلة الأجل 

اأخرى«، م�ضيًفا  اإىل  بل ينقلنا حتًما من م�ضكلة  لي�س حالً 

»اإن مواجهة امل�ضكالت الطارئة �ضت�ضتدعي بني احلني والآخر 

اتخاذ اإجراءات احرتازية من قبل الدول واحلكومات؛ اإمنا 

وحمدودة،  حمددة  وملدد  احلاجة  ح�ضب  تكون  اأن  يجب 

ف�ضالً عن اأهمية اأن تكون هناك �ضلطات واأجهزة حكومية 

قوية وفاعلة، علًما اأن قوتها وجناحها �ضيكون مرهوًنا على 

مب�ضداقية  معهم  والتوا�ضل  �ضعوبها  توعية  يف  جناحها 

وثقة ولي�س ا�ضتخدام اأ�ضلوب القمع، والدليل اأن هناك عدة 

ال�ضيطرة  يف  جنحت  قوية  لي�ضت  �ضغرية  اآ�ضيوية  دول 

دول  يف  النقي�س  وعلى  �ضعبها،  وبني  بينها  الثقة  ب�ضبب 

اأخرى كرو�ضيا بحجم قوتها ولكن عدد الإ�ضابات والوفيات 

كان على غري متوقع«.

والقواعد  الدويل  القانون  احرتام  �ضرورة  فهمي  واأكد 

العامة واحلقوق املت�ضاوية لل�ضعوب حفاًظا على ال�ضتقرار 

الدولية  والتحديات  القوة  توازن  تقلبات  من  الدويل 

اأن  مبيًنا  تعهداتها،  الدول  التزام  ل�ضمان  وذلك  امل�ضتجدة؛ 

التعامل مع الق�ضايا يف اإطار دويل وب�ضكل م�ضبق ووقائي 

الوطنية  الدولة  اأن  اإىل  م�ضرًيا  واجًبا،  لي�س  وا�ضرتاتيجي 

واملوؤ�ض�ضات القوية اأثبتت اأنها قادرة على املواجهة.

وبنينّ فهمي »لبد على الدول اأن تخف�س اإنفاقها يف املجال 

اإىل  املئة  يف   1 وتخ�ض�س  املئة،  يف   3 بن�ضبة  الع�ضكري 

ال�ضندوق الدويل، و2 يف املئة لربامج يف اأوطانها لأغرا�س 

ال�ضحة والغذاء واملاأوى، وعلى الدول العربية اتخاذ موقف 

الريادة يف اإعادة بلورة احلياة الجتماعية«.

اخلارجية  وزير  جودة  نا�ضر  قال  جانبه،  ومن 

اأحًدا  »اإن هذه اجلائحة ل ت�ضتثني  الأردن  الأ�ضبق مبملكة 

على الإطالق«، وا�ضًفا الفريو�س بـ)العدو اخلفي(، موؤكًدا 

»لن ت�ضتطيع كل دولة مبفردها الت�ضدي له ب�ضكل فعال؛ 

الدويل والتكاتف والت�ضامن ملواجهة  التعاون  بل لبد من 

النجاح يف  لتحقيق  التحدي«، ومطالًبا بخطة كونية  هذا 

الت�ضدي لهذا الوباء.

وعن ما بعد كورونا؛ قال جودة: »مل ن�ضل اإىل مرحلة ما 

بعد الوباء ولكن ل�ضك اأن هناك نقطة حتول مر بها العامل 

واخلروج مبفهوم  فر�س  اإىل  التحديات  اإعادة حتويل  من 

كيف  نعرف  حتى  للتفاوؤل  داعًيا  جديد«،  كوين  وحوار 

واأكرث تعاوًنا؛ ولذلك يتطلب  اأقوى  الأزمة  تلك  نخرج من 

الأمر �ضراكة حقيقية بني العامل وهذا يتطلب جهًدا كبرًيا.

الإعالم  وزير  الن�ضف  �ضامي  اأكد  مت�ضل،  �ضياق  ويف 

الكورونا  زمن  يف  املتغريات  اإحدى  »اأن  الأ�ضبق  الكويتي 

هي العودة الهتمام بالغذاء والتعليم وال�ضحة والبيئة«، 

م�ضرًيا اإىل اأن من املتوقع بعد كورونا اأن العامل �ضيكون اأكرث 

من  وبني  واجلنوب،  ال�ضمال  بني  التوتر  ب�ضبب  �ضوداوية 

ميلك ول ميلك، ومن املمكن اأن حتدث املجاعة ب�ضبب البطالة. 

كما اأبدى الن�ضف اندها�ضه من اأن بع�س الدول ل تتعظ من 

جتربة الوباء وكاأنه بالن�ضبة لهم لي�س له وجود وم�ضتمرة 

يف نهجها حول احلروب، مو�ضًحا اأن مطامع اإيران مازالت 

م�ضتمرة، وتركيا مل تتوقف بالرغم من كورونا، الأمر الذي 

يوؤدي اإىل توتر وحروب، مطالًبا جامعة الدول العربية باأن 

تهتم اأكرث مبجالت التعليم وال�ضحة.

ومن جانبه، قال الأكادميي واملحلل ال�ضيا�ضي الإماراتي 

كورونا  بعد  عما  احلديث  »اإن  عبداهلل  عبداخلالق  الدكتور 

�ضابق لأوانه وهو ا�ضتباق لالأحداث«، م�ضرًيا اإىل اأن النظرية 

تقول اإن الأوبئة ل تغري اأنظمة بل احلروب هي التي تغري 

الأنظمة.

واأكد عبداهلل اأن �ضورة اأمريكا اهتزت ب�ضكل غري طبيعي، 

مبيًنا »بالرغم من اأنها كيان عاملي كبري اإل اأنها ف�ضلت يف 

ا�ضتجابتها الأولية للوباء، و قد هددت ثقة ال�ضعوب بقدرة 

ل،  التحونّ الأمريكي«، م�ضيًفا »يف ذروة هذا  وكفاءة احلكم 

تُعد  مل  التي  الآ�ضيوية  الدول  نحو  العامل  اأنظار  تتنّجه 

منغلقة على ذاتها والتي اأ�ضبحت جاهزة ملقارعة الهيمنة 

الأمريكية«.

وميكن لكم م�ضاهدة الندوة كاملة على قناة »اليوتيوب« 

اأو   ،»ArabMediaForum« با�ضم  بامللتقى  اخلا�ضة 

اأن�ضطة  من  جديد  حول  ما  كل  ملعرفة  ح�ضاباتنا  متابعة 

.arabmediaforum@ امللتقى الإعالمي العربي

ل م���ر ب��ه��ا ال���ع���امل ل��ت��ح��وي��ل ال��ت��ح��دي��ات اإىل ف��ر���ص واخل�����روج مب��ف��ه��وم وح�����وار ج��دي��د ج�����ودة: ن��ق��ط��ة حت����وُّ

الأن�����ظ�����م�����ة ت�����غ�����ري  ال������ت������ي  ه�������ي  احل��������������روب  ب�������ل  اأن������ظ������م������ة  ت�����غ�����ري  ل  الأوب����������ئ����������ة  اإن  ت������ق������ول  ال�����ن�����ظ�����ري�����ة  ع��������ب��������داهلل: 



ك�شفت الأمانة العامة للمجل�س الأعلى 

ُبعد  عن  حماكمة  اأول  تفعيل  عن  للق�شاء 

الأربعاء 20 مايو اجلاري،  اأم�س  اأجريت 

الكربى  ال�شتئناف  حمكمة  عقدت  اإذ 

اجلنائية الثانية برئا�شة القا�شي اإبراهيم 

�شلمان اجلفن جل�شتها يف حماكمة مرئية 

عن ُبعد.

املحاكم  باأن  العامة  الأمانة  و�شرحت 

اأم�س  ُبعد  عن  عملها  بداأت  اجلنائية 

للمعايري  وفًقا  وذلك  تامة  بجاهزية 

تخ�شي�س  خالل  من  العادلة،  املحاكمة 

وتزويدها  جو  منطقة  يف  حماكمة  قاعة 

مع  وربطها  و�شوتية  مرئية  بتقنيات 

تقنيات حديثة يف املحاكم اجلنائية؛ وذلك 

ي�شمن  مبا  ُبعد  عن  التقا�شي  ملبا�شرة 

ا�شتمرار عمل املحاكم بكفاءة وفعالية عالية 

يف ظل الظروف الراهنة، وبح�شور جميع 

واأحد  املتهم  حمامي  من  الدعوى  اأطراف 

مرئية؛  جل�شة  يف  العامة  النيابة  اأع�شاء 

وتقليل  التقا�شي  اإجراءات  ت�شريع  بهدف 

الق�شائية  ال�شمانات  حتقيق  مع  اأمدها 

والوقائية  الحرتازية  ال�شمانات  بجانب 

من  املتهمني  و�شحة  �شالمة  على  للحفاظ 

ظل  يف  الجتماعي  التباعد  حتقيق  خالل 

 ،)19 )كوفيد  كورونا  فايرو�س  انت�شار 

رائدة  خطوة  بُعد  عن  املحاكمة  وتعد 

اإذ متتع املتهم ب�شمانات  تكللت بالنجاح، 

املعايري  عليها  طبقت  عادلة  حماكمة 

املحاكمات،  هذه  مثل  يف  دولًيا  املعتربة 

جتهيز  مت  اأنه  العامة  الأمانة  واأو�شحت 

قاعة املحكمة والقاعة اخلا�شة يف منطقة 

النزلء  وتاأهيل  اإ�شالح  اإدارة  بجوار  جو 

العدل  لوزارة  تابع  للمحاكم  موؤقًتا  مقًرا 

تنفيًذا  والأوقاف  الإ�شالمية  وال�شوؤون 

بتعديل   2020 ل�شنة   )7( رقم  للقانون 

الإجراءات اجلنائية،  اأحكام قانون  بع�س 

اإذ مت جتهيزهما بو�شائل الت�شال ال�شمعي 

املجل�س  مع  مت�شافرة  بجهود  الب�شري 

الأعلى للق�شاء من وزارة العدل وال�شوؤون 

الداخلية  وزارة  والأوقاف  الإ�شالمية 

وا�شتكمال  متابعة  يف  العامة،  والنيابة 

كل الحتياطات والحتياجات والإجراءات 

للمحاكمة  واللوج�شتية  التقنية  والتدابري 

عن ُبعد، يف اإطار الأخذ بالتدابري ال�شحية 

جائحة  انت�شار  من  للحد  املتخذة  البديلة 

كورونا )كوفيد 19(.
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خالل اجتماع ا�صتعر�ض جهود مكافحة وباء كورونا وم�صتجدات ال�صمان ال�صحي

رئي�ض »االأعلى لل�صحة« يدعو املواطنني لعدم التهاون يف االلتزام بالتعليمات
اجتماعه  لل�شحة  الأعلى  املجل�س  عقد 

ال�شيخ  طبيب  الفريق  برئا�شة  العتيادي 

املجل�س  رئي�س  خليفة  اآل  عبداهلل  بن  حممد 

ال�شحة  وزيرة  بح�شور  لل�شحة،  الأعلى 

فائقة بنت �شعيد ال�شالح واأع�شاء املجل�س، 

الت�شال  تقنية  عرب  ُبعد  عن  ُعقد  والذي 

املرئي.

املجل�س  رفع  اجلل�شة،  م�شتهّل  ويف 

التهاين  اآيات  اأ�شمى  لل�شحة  الأعلى 

والتربيكات اإىل ح�شرة �شاحب اجلاللة امللك 

حمد بن عي�شى اآل خليفة عاهل البالد املفدى، 

خليفة  الأمري  امللكي  ال�شمو  �شاحب  واإىل 

املوقر،  الوزراء  رئي�س  خليفة  اآل  �شلمان  بن 

بن  �شلمان  الأمري  امللكي  ال�شمو  و�شاحب 

حمد اآل خليفة ويل العهد نائب القائد الأعلى 

واإىل  الوزراء،  جمل�س  لرئي�س  الأول  النائب 

و�شعب  وحكومة  الكرمية،  املالكة  العائلة 

عيد  حلول  قرب  مبنا�شبة  البحرين،  مملكة 

يعيد  اأن  �شبحانه  اهلل  �شائالً  ال�شعيد،  الفطر 

و�شعب  جاللته  على  العزيزة  املنا�شبة  هذه 

والإ�شالمية  العربية  والأمتني  البحرين 

باليمن واخلريات والربكات.

الأعلى  للمجل�س  العام  الأمني  و�شرح 

املجل�س  باأن  النواخذة  علي  اإبراهيم  لل�شحة 

منت�شبي  جميع  عن  نيابة  لل�شحة،  الأعلى 

القطاع ال�شحي من كوادر طبية ومتري�شية 

اأعرب  م�شاندة،  �شحية  وخدمات  واإدارية 

مب�شامني  والعتزاز  ال�شكر  اآيات  اأ�شمى  عن 

التي  املفدى  امللك  جلاللة  ال�شامية  الكلمة 

دخول  مبنا�شبة  الكرام  للمواطنني  وجهها 

الع�شر الأواخر من �شهر رم�شان املبارك، وما 

واإ�شادة من جاللته  ثناء  من  الكلمة  جاء يف 

ملواجهة  الأوىل  بال�شفوف  العاملة  بالكوادر 

جائحة كورونا )كوفيد 19(.

جاللة  حر�س  على  املجل�س  واأثنى 

القطاع  منت�شبو  اأن يحظى  على  املفدى  امللك 

العاملة  الطبية  الكوادر  ا  خ�شو�شً ال�شحي، 

على  الوباء،  ملواجهة  الأمامية  ال�شفوف  يف 

ت�شحياتهم،  حجم  مع  املتنا�شب  التكرمي 

بعد اأن وقفوا ويقفون بكل �شجاعة واقتدار، 

الوفاء  يف  الأمثلة  اأروع  �شطروا  والذين 

والتعاون  والت�شحية،  والعطاء  والإن�شانية 

والتكاتف يف هذه اجلائحة التي متر بوطننا 

هذا  ويف  مكت�شباته.  على  للحفاظ  الغايل 

حممد  ال�شيخ  طبيب  الفريق  قام  الإطار، 

الأعلى  املجل�س  رئي�س  خليفة  اآل  عبداهلل  بن 

للت�شدي  الوطني  الفريق  رئي�س  لل�شحة 

با�شتعرا�س  )كوفيد 19(  كورونا  لفريو�س 

هذا  ملواجهة  الوطنية  اجلهود  م�شتجدات 

الوباء، موؤكًدا �شرورة التزام جميع املواطنني 

عن  ال�شادرة  بالتعليمات  الكرام  واملقيمني 

وعدم  املخت�شة،  واجلهات  الوطني  الفريق 

من  ظرف  اأي  حتت  تنفيذها  يف  التهاون 

الظروف؛ وذلك ملا فيه خري و�شالح اجلميع.

�صرطة العا�صمة: ت�صجيل 210 

خمالفات لغري امللتزمني بلب�ض كمامة الوجه

�شرطة  اأن  العا�شمة  �شرطة  مديرية  عام  مدير  اأكد 

 210 املا�شي  اأبريل  منت�شف  من  ابتداًء  �شجلت  املديرية 

كمامة  بلب�س  يلتزمون  ل  الذين  لالأ�شخا�س  خمالفات 

الوجه بالأماكن العامة، يف اإطار العمل على تعزيز اللتزام 

بالإجراءات الحرتازية للحد من انت�شار فريو�س كورونا، 

توعية  يتم  املخالفات  ت�شجيل  مع  بالتوازي  اأنه  م�شيًفا 

اأ�شحاب املحال التجارية بعدم ال�شماح للزبائن بالدخول، 

اإل يف حال لب�شهم الكمامة واللتزام بالتباعد الجتماعي.

املجتمع  خدمة  �شرطة  اأفراد  تكثيف  مت  اأنه  واأو�شح 

الجتماعي  التباعد  ب�شرورة  واملقيمني  املواطنني  لتوعية 

بعدم  والتقيد  واملنتزهات  التجارية  واملحال  الأ�شواق  يف 

بلب�س  اللتزام  مع  اأ�شخا�س  خم�شة  من  لأكرث  التجمع 

الالزمة  القانونية  الإجراءات  اتخاذ  على  م�شدًدا  الكمامة، 

خم�شة  من  لأكرث  التجمعات  منع  قرار  يخالف  من  بحق 

اأ�شخا�س.

واأ�شار مدير عام مديرية �شرطة العا�شمة اإىل اأنه �شيتم 

�شرطة  اأفراد  ون�شر  الدوريات  تكثيف  العيد  فرتة  خالل 

خدمة املجتمع يف الأ�شواق واملجمعات والأماكن العامة، يف 

اإطار �شبط املخالفات وتوعية املواطنني واملقيمني ب�شرورة 

التباعد الجتماعي وعدم اخلروج اإل لل�شرورة.

»الدفاع املدين«: عمليات التعقيم للحد 

من كورونا تتبع معايري »ال�صحة العاملية«

اأن عمليات  املدين  للدفاع  العامة  الإدارة  اأكد مدير عام 

التطهري والتعقيم للحد من انت�شار فريو�س كورونا تعتمد 

العاملية  ال�شحة  منظمة  من  املعتمدة  التطهري  مبادئ  على 

وعدد من اجلهات الر�شمية املخت�شة، كذلك الأمر بالن�شبة 

املطلوب واملعتمد من  بال�شكل  امل�شجلة  املحاليل  ل�شتخدام 

جهة ال�شنع لتحقيق اأف�شل النتائج املرجّوة.

وتعقيًبا على بع�س التقارير املتداولة يف هذا ال�شاأن، 

لتغطية  الر�س  اأ�شلوب  يعتمد  املدين  الدفاع  اأن  اأو�شح 

�شديقة  ومبطهرات  تامة  تغطية  املطهرة  باملادة  الأ�شطح 

املهن  تنظيم  وهيئة  ال�شحة  وزارة  من  ومعتمدة  للبيئة 

للبيئة، لفًتا  الأعلى  )نهرا( واملجل�س  ال�شحية  واخلدمات 

العام  القطاعني  من  اجلهات  موظفي  من  عدد  تدريب  اإىل 

واخلا�س، نظرًيا وعملًيا، على الأ�ش�س ال�شليمة للتطهري.

الأ�شاليب  اأف�شل  ي�شتخدم  املدين  الدفاع  »اإن  وقال: 

الوقائية، ويتابع كل ما ي�شتجد يف هذا اخل�شو�س والعمل 

من  للحد  ترد  التي  املعطيات  مواكبة  على  دوري  ب�شكل 

انت�شار هذه اجلائحة بجميع الطرق املمكنة«.

املتهم متتع ب�صمانات حماكمة عادلة طبقت عليها املعايري املعتربة دولًيا

»اال�صـــتـئـنــاف« تــبـــا�صر اأول جــلـ�صـــة حمـــاكمـــة عـــن بـُــــعــد
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عقد 30 جل�سة عامة 5 منها عن ُبعد.. ووّجه 39 �سوؤاالً للحكومة

81 مر�سوًما وم�سروًعا بقانون بحثها »ال�سورى« خالل دور االنعقاد الثاين
من  املزيد  ال�ضورى  جمل�س  حقق 

االنعقاد  دور  �ضمن  الت�ضريعية  االإجنازات 

الثاين من الف�ضل الت�ضريعي اخلام�س، ح�ضب 

ال�ضادرة  االإح�ضائية  الك�ضوف  اأظهرته  ما 

عن االأمانة العامة للمجل�س، اإذ عقد املجل�س 

 5 بينها  من  عامة،  جل�ضة   30 جمموعه  ما 

اأنظمة االت�ضال  جل�ضات عقدت عن ُبعد عرب 

املرئي.

بقوانني  املرا�ضيم  جمموع  بلغ  وقد 

اإىل  اأحيلت  التي  بقوانني  وامل�ضروعات 

بقانون،  وم�ضروًعا  مر�ضوًما   81 املجل�س 

مرا�ضيم  و8  بقانون،  م�ضروًعا   63 �ضملت 

واالقت�ضاد،  املال  جماالت  تناولت  بقوانني، 

والبلديات،  املدن  وخدمات  والبيئة، 

وال�ضمان  املعي�ضي  امل�ضتوى  جانب  اإىل 

عن  ف�ضالً  االأمنية،  واخلدمات  االجتماعي، 

التعليم واخلدمات االأ�ضرية واخلدمة املدنية 

واالإ�ضالح االإداري، وتطوير العمل الربملاين، 

وغريها من املجاالت.

املرا�ضيم  جميع  املجل�س  اأقّر  وفيما 

بقوانني التي اأحيلت اإليه خالل دور االنعقاد، 

انتهى  فيما  النواب  جمل�س  مع  توافق  فقد 

اأُحيلت  بقانون،  م�ضروًعا   18 ب�ضاأن  اإليه 

جاللة  اإىل  لرفعها  املوقرة  احلكومة  اإىل 

م�ضروعات   7 واأعاد  الإ�ضدارها،  املفدى  امللك 

النظر  الإعادة  النواب  جمل�س  اإىل  بقوانني 

فيها، يف حني انتهى اإىل رف�س 7 م�ضروعات 

النواب  جمل�س  قرار  مع  بالتوافق  بقوانني 

ب�ضاأنها، وتعكف جلان املجل�س على موا�ضلة 

النظر يف 14 م�ضروًعا بقانون.

ناق�ضها  التي  الت�ضريعات  اأبرز  بني  ومن 

املجل�س خالل دور االنعقاد الثاين من الف�ضل 

املر�ضوم بقانون ب�ضاأن  الت�ضريعي اخلام�س، 

التطوع  قانون  االحتياطية، وم�ضروع  القوة 

خلدمة االأمن العام، وم�ضروع قانون تعديل 

للم�ضتفيدين من  يتيح  الذي  االإ�ضكان  قانون 

الوحدات ال�ضكنية حق الت�ضرف يف وحداتهم 

امللكية،  تاريخ  من  �ضنوات  �ضبع  م�ضي  قبل 

مر�ضوم  تعديل  قانون  م�ضروع  جانب  اإىل 

دفع  اإىل  يهدف  الذي  التعطل  �ضد  التاأمني 

يف  العاملني  البحرينيني  املواطنني  رواتب 

القطاع اخلا�س الأ�ضهر اأبريل ومايو ويونيو 

للعام 2020؛ ل�ضمان اال�ضتقرار واال�ضتدامة 

وعدم امل�ضا�س بامل�ضتوى املعي�ضي للمواطنني، 

والذي تزامن مع اجلهود الوطنية يف مكافحة 

فريو�س كورونا )كوفيد 19(.

العديل  النظام  تطوير  جمال  ويف 

والق�ضائي يف اململكة، بحث املجل�س املر�ضوم 

املدنية  املرافعات  قانون  بتعديل  بقانون 

واإدارتها  الدعاوى  لرفع  نظام  با�ضتحداث 

ي�ضمح  اآخر  وتعديل  االإلكرتونية،  بالو�ضائل 

له  م�ضاواة  االأداء  اأمر  من  التظلم  للدائن 

قانون  تعديل  قانون  وم�ضروع  باملدين، 

االإجراءات اجلنائية، مبا يو�ضع نطاق �ضلطة 

اجلنائية،  االأوامر  اإ�ضدار  يف  العامة  النيابة 

ال�ضلح والت�ضالح للمتهمني  وتو�ضيع نطاق 

ال�ضلح  يجوز  التي  اجلنائية،  الدعوى  يف 

الناجز مبا يكفل عدم  الق�ضاء  فيها، وتعزيز 

تاأخري الق�ضايا.

اقرتاحات  اأ�ضلها  بقوانني  م�ضروعات   7

من »ال�ضورى«

و�ضملت امل�ضروعات بقوانني التي ناق�ضها 

اقرتاحات  االأ�ضل  يف  كانت  والتي  املجل�س، 

 7 املجل�س،  اأع�ضاء  من  مقدمة  بقوانني 

قانون  م�ضروع  �ضّمت  بقوانني،  م�ضروعات 

االإجراءات  قانون  اأحكام  بع�س  بتعديل 

رقم  بقانون  باملر�ضوم  ال�ضادر  اجلنائية 

46 ل�ضنة 2002، وم�ضروع قانون بتعديل 

 )2( رقم  بقانون  املر�ضوم  اأحكام  بع�س 

العامة،  الطرق  اإ�ضغال  ب�ضاأن   1996 ل�ضنة 

من   )20( املادة  بتعديل  قانون  وم�ضروع 

بقانون  باملر�ضوم  ال�ضادر  البلديات  قانون 

رقم )35( ل�ضنة 2001، ف�ضالً عن م�ضروع 

املادة )284(  )اأ( من  الفقرة  قانون بتعديل 

ال�ضادر  التجارية  ال�ضركات  قانون  من 

ل�ضنة 2001،  بقانون رقم )21(  باملر�ضوم 

ا�ضتهالك  من  احلد  ب�ضاأن  قانون  وم�ضروع 

بتعديل  قانون  الطاقة، وم�ضروع  م�ضروبات 

 )27( رقم  بقانون  املر�ضوم  اأحكام  بع�س 

اإىل  التجاري،  ال�ضجل  ب�ضاأن   2015 ل�ضنة 

املرافق  جلنة  دجمته  قانون  م�ضروع  جانب 

العامة والبيئة ي�ضم م�ضروع قانون الوقاية 

قانون  وم�ضروع  االإ�ضعاعية،  املواد  من 

اإعادة  ب�ضاأن  قانون  وم�ضروع  البيئة،  ب�ضاأن 

ا�ضتخدام وتدوير املواد املتجددة.

8 اتفاقيات و20 اقرتاًحا بقانون
التي  واملعاهدات  االتفاقيات  عدد  بلغ 

م�ضروعات  اإجمايل  من  املجل�س  ناق�ضها 

م�ضروعات   8 جمموعه  ما  املحالة  القوانني 

بقوانني  االقرتاحات  جاءت  فيما  بقوانني، 

اأع�ضاء  بها  تقدم  بقانون  اقرتاًحا  بـ20 

املجل�س خالل دور االنعقاد، �ضملت جماالت 

املايل واالقت�ضادي،  املدنية، واملجال  اخلدمة 

ال�ضوؤون  وجمال  ال�ضحية،  واخلدمات 

الدبلوما�ضية، واخلدمات االأمنية، واخلدمات 

والريا�ضة  ال�ضباب  جانب  اإىل  الق�ضائية، 

وجمال القوى العاملة.

دور  جل�ضات  �ضمن  املجل�س  وافق  وقد 

بقوانني  اقرتاحات   7 اإحالة  على  االنعقاد 

�ضيغة  يف  لت�ضعها  احلكومة  اإىل  منها 

بقانون  االقرتاح  وت�ضمل  بقانون،  م�ضروع 

بقانون  املر�ضوم  اىل  تعريف  اإ�ضافة  ب�ضاأن 

بقانون  واقرتاح  التجاري،  ال�ضجل  ب�ضاأن 

بتعديل الفقرة )د( من املادة )23( من قانون 

االإلكرتونية، واقرتاح  اخلطابات واملعامالت 

بقانون اإ�ضافة بند جديد اإىل قانون امليزانية 

مواد  ا�ضتبدال  بقانون  واقرتاح  العامة، 

الب�ضرية،  االأع�ضاء  وزراعة  نقل  قانون  يف 

ت�ضجيع  قانون  تعديل  بقانون  واقرتاح 

وحماية املناف�ضة، واالقرتاح بقانون بتعديل 

بع�س اأحكام قانون اإعادة التنظيم واالإفال�س، 

قانون  بتعديل  بقانون  االقرتاح  جانب  اإىل 

حماية امل�ضتهلك.

فيما رف�س املجل�س اقرتاًحا واحًدا فقط، 

 )19( املادة  بتعديل  بقانون  االقرتاح  هو 

املر�ضوم بقانون رقم )7( ل�ضنة 1989  من 

وطب  الب�ضري  الطب  مهنة  مزاولة  ب�ضاأن 

االأ�ضنان، ومت �ضحب 3 اقرتاحات بقوانني من 

قبل مقدميها، مع ا�ضتمرار اللجان يف بحث 8 

اقرتاحات بقوانني.

املوجهة  باالأ�ضئلة  يتعلق  فيما  اأما 

املجل�س  اأع�ضاء  تقدم  فقد  املوقرة،  للحكومة 

�ضوؤاالً،  بـ)39(  الثاين  االنعقاد  دور  خالل 

الرد  بو�ضول  املجل�س  اأخطر  منها   )35(

وزيًرا،   )11( اإىل  االأ�ضئلة  ُوّجهت  اإذ  عليها، 

املالية  لوزير  كان  منها  ن�ضيب  اأعلى 

يليه  اأ�ضئلة،   )8( بواقع  الوطني  واالقت�ضاد 

وزير العمل والتنمية االجتماعية بواقع )7( 

البلديات  االأ�ضغال و�ضوؤون  اأ�ضئلة، ثم وزير 

والتخطيط العمراين ووزيرة ال�ضحة بواقع 

)6( اأ�ضئلة لكل منهما.

قانون جديد لال�ستتثمار ال�ستقطاب روؤ�س االأموال.. »النيابي«:

 احلفاظ على املكت�سبات املالية للمواطنني يف امليزانية القادمة 

فاطمة �ضلمان:

اأكد اأع�ضاء جمل�س النواب يف موؤمتر �ضحفي عقد اأم�س، عن 

اإجنازات اللجان النيابية، اإعادة تقييم امليزانية العامة للدولة 

مبا يتوافق مع تداعيات جائحة كورونا.

اأحمد  واالقت�ضادية  املالية  ال�ضوؤون  جلنة  رئي�س  وقال 

امليزانية  مع  خمتلف  ب�ضكل  �ضتتعاطى  اللجنة  »اإن  ال�ضلوم: 

للحفاظ على مكت�ضبات املواطنني املالية«.

لال�ضتثمار  جديًدا  قانوًنا  �ضتبحث  اللجنة  اأن  اإىل  واأ�ضار 

يهدف اإىل ا�ضتقطاب روؤو�س االأموال اإىل البحرين.

امليزانية  مناق�ضة  خالل  �ضيهدفون  النواب  اأن  اإىل  ولفت 

ظل  يف  خلف�ضها  الوزارات  ميزانية  جدولة  اإعادة  اإىل  العامة 

التقنيات احلديثة التي مت التعامل معها خالل فرتة اجلائحة.

املدرجة مبا ال  امل�ضاريع  النظر يف  اإعادة  اأنه �ضتتم  وذكر 

على  امل�ضاريع  تنفيذ  �ضمنها  من  الدولة،  اإيرادات  على  يوؤثر 

مراحل.

واأمل اأن ت�ضهم اال�ضتك�ضافات النفطية يف تعزيز االقت�ضاد 

تداعيات  من  �ضريع  ب�ضكل  للتعايف  املقبلة،  املرحلة  خالل 

الكورونا. 

ال�ضلوم  اأكد  واملتو�ضطة،  ال�ضغرية  املوؤ�ض�ضات  دعم  وعن 

اأن اللجنة االقت�ضادية واملالية مبجل�س النواب �ضتبحث تقدمي 

ذلك  جاء  االأعمال.  اأ�ضحاب  من  للمت�ضررين  الدعم  من  املزيد 

ام�س  النواب يوم  اأقامه جمل�س  الذي  ال�ضحفي  املوؤمتر  خالل 

)عن ُبعد(؛ وذلك تنفيًذا لتوجيهات رئي�ضة جمل�س النواب فوزية 

زينل، حيث مت خالله ا�ضتعرا�س اللجان الربملانية الدائمة واأهم 

القوانني التي اأجنزتها، واملو�ضوعات التي بحثتها وناق�ضتها، 

وامل�ضروعات  بقانون،  باملرا�ضيم  املرتبطة  الت�ضريعات  واأهم 

وغريها،  برغبة،  واالقرتاحات  بقانون،  واالقرتاحات  بقانون، 

الت�ضريعي  الف�ضل  من  الثاين  االنعقاد  دور  خالل  حتقق  مما 

اخلام�س.

الفيديو،  برنامج  عرب  ُبعد  عن  ال�ضحفي  املوؤمتر  وعقد 

وبح�ضور عدد من روؤ�ضاء اللجان الدائمة باملجل�س، وعدد اآخر 

من ممثلي ال�ضحف وو�ضائل االإعالم املحلية.

واأ�ضاد النواب وروؤ�ضاء اللجان الدائمة بالدور املميز الذي 

لعبته ال�ضحافة البحرينية يف تغطية ومتابعة اأعمال اجلل�ضات 

التي  واالإجنازات  اجلهود  واإبراز  النواب،  مبجل�س  واللجان 

حققتها ال�ضلطة الت�ضريعية، وممار�ضة النقد امل�ضوؤول والبناء، 

ودعم الق�ضايا التي ت�ضب يف م�ضلحة الوطن واملواطنني.

وجهت  واال�ضئلة  املداخالت  من  عدد  املوؤمتر  تخلل  كما 

االإعالم  اللجان من قبل ممثلي ال�ضحافة وو�ضائل  اإىل روؤ�ضاء 

املحلية، وذلك ب�ضاأن قانون ال�ضحافة الذي اأكد النائب ممدوح 

ال�ضالح اأنه مت اإرجاء النقا�س فيه حلني ت�ضلم القانون اجلديد 

ال�ضحافة  »قانون  قائالً  النافذ  القانون  منتقًدا  احلكومة،  من 

االإعالمي  التطور  يواكب  وباٍل وقدمي ويكاد ال  احلايل مرتهل 

اليوم، قانون ال�ضحافة احلايل مل تتم مناق�ضته؛ كونه قانوًنا 

مرتهالً وبالًيا وقدمًيا وال يواكب التغريات االإعالمية اليوم«، 

منوًها باأنه »عند ت�ضلم القانون من احلكومة �ضيكون لنا عدد 

من اللقاءات مع ممثلي ال�ضحافة وال�ضحفيني اأنف�ضهم واجلهات 

�ضيتم  »كما  واأ�ضاف  االن�ضان«.  حقوق  جهات  منها  املعنية، 

التطرق اإىل املن�ضات االإعالمية و�ضرورة احلفاظ على حقوق 

اأو تداول اأخبار دون ذكر امل�ضدر، كما ن�ضعى  امللكية الفكرية 

لتقدمي مزيد من االأمان الوظيفي واحلماية لل�ضحفيني ومزيد 

من احلرية ال�ضحفية دون جتاوز للخطوط احلمراء«.

وحول مدى تقييمه للم�ضتوى ال�ضحي والعالجي للمملكة 

يف ظل )جائحة كورونا(، قائل ال�ضالح: »االأطباء لهم دور جبار 

وقد اأ�ضادت املنظمات العاملية بدور الكوادر الطبية ومبادرات 

قامت  ما  »اإن  موؤكًدا  العاملية«،  ال�ضحة  منظمة  ومنها  اململكة 

اأمر  االأزمة �ضحًيا بف�ضل كوادرها الطبية،  به اململكة يف هذه 

ي�ضتحق رفع القبعة«.

ب�ضاأن  احلكومة  �ضيا�ضة  ال�ضالح  انتقد  اآخر،  جانب  ومن 

كورونا،  جائحة  تف�ضي  ظل  يف  واملخالفة،  الهاربة  العمالة 

ذلك،  ب�ضدد  جدًيا  موقًفا  تاخذ  اأن  دون  من  احلاالت  وازدياد 

مطالًبا ب�ضرورة ترحيل تلك العمالة املخالفة اأو الزائدة فوًرا.

وب�ضاأن تداعيات اأزمة كورونا ومدى تاأثريها على الو�ضع 

االقت�ضادي الراهن، اأكد النائب اأحمد ال�ضلوم اأن االقت�ضاد غًدا 

�ضيكون خمتلًفا عن اقت�ضاد اليوم، ونوعية التجارة �ضتتغري، 

و�ضتحدث اقت�ضادات اأخرى، بع�ضها �ضين�ضط واالآخر �ضيتال�ضى 

اجلميع،  مت�س  احلالية  فاالأزمة  جمدًدا؛  يعود  ولن  ويختفي 

جدولة  �ضتعيد  �ضركات  وهناك  تتاأثر،  �ضوف  القطاعات  وكل 

ح�ضاباتها ونتمنى اأن ال ن�ضل ملرحلة ت�ضريح اأي بحريني.

وحول العمل الربملاين بعد هذه االأزمة، اأكد ال�ضلوم: »بعد 

فال�ضيا�ضة  للتعامل؛  جديدة  اإجراءات  لنا  �ضتكون  الكورونا 

القادمة للمجل�س �ضتكون هي احلفاظ على مكت�ضبات املواطن 

قانون  على  العمل  جانب  اإىل  املكت�ضبات  من  وغريها  املالية، 

اأجل  من  القادمة؛  الفرتة  خالل  �ضيبحث  والذي  اال�ضتثمار، 

يقدم  اأن  ونامل  البحرين  جديدة يف  اأموال  روؤو�س  ا�ضتقطاب 

اإ�ضافة للمملكة«.

الدعم  مناق�ضة  �ضتتم  القادم  الدور  وخالل  اأنه  بني  كما 

احلكومي للمواطنني يف ظل التق�ضف املايل، م�ضرًيا اإىل اأنه �ضيتم 

جدولة امليزانية وخف�س املوازنة الت�ضغيلية للوزارات يف ظل 

التقنيات احلديثة، والتعامل عن ُبعد الذي �ضيوفر الكثري من 

امل�ضا�س  اأو تعديلها لنخرج مبيزانية مقبولة دون  امليزانيات 

باملواطن.

ومدى  القادمة  للم�ضاريع  املالية  اللجنة  �ضتنظر  كما 

مواءمتها، خا�ضة واأن الو�ضع احلايل �ضوف يوؤثر يف اإيرادات 

الدولة وعلى امل�ضاريع املدرجة ورمبا يوؤجل بع�ضها اأو يق�ضم 

على مراحل، معوالً على االكت�ضاف النفطي، االأمر الذي يعو�س 

اأي خلل يف امليزانية خالل الفرتة القادمة.

ووافقه يف الراأي النائب حمد الكوهجي قائالً: »البد لنا يف 

الفرتة القادمة من الت�ضريع و�ضن قوانني تواكب الو�ضع بعد 

الكورونا، كاأن يكون لنا ت�ضريع بدعم الغرفة، واآخر ل�ضندوق 

ال�ضيولة، واإقرار قانون يحّد من العمالة املخالفة وغريها«.

ويف ال�ضياق ذاته، اأ�ضار النائب حممد العبا�ضي اإىل متاهات 

حتدٍّ  »اأمامنا  وقال:  االقت�ضادي  الرتاجع  يفر�ضها  قد  جديدة 

اأن يكون يف يف ظل الرتاجع  كبري يف امليزانية القادمة والبد 

اإىل  باملركب  للو�ضول  احلكومة  مع  مت�ضقة  نظرة  االقت�ضادي 

وو�ضع  مًعا،  اجللو�س  كنواب  منا  هذا  ويتطلب  االأمان،  بر 

االأولويات وفق ت�ضور واحد ومتفق عليه للفرتة املقبلة«.

�ضرورة  اإىل  ال�ضي�ضي  حممد  النائب  اأ�ضار  جانبه،  ومن 

ا�ضتغالل امليزانية القادمة من اأجل اإ�ضدار قوانني جديدة للتحول 

الرقمي يف البحرين واإلغاء بند احل�ضور �ضخ�ضًيا املوجود يف 

كثري من القوانني الدارجة، وهذا ما يجب اأن نعمل عليه الفرتة 

القادمة، وهو تعديل القوانني �ضماًنا الن�ضياب احلركة م�ضتقبالً.

واأ�ضار ممدوح ال�ضالح اإىل اأن الو�ضع بعد اأزمة الكورونا 

لن يكون ك�ضابق عهد، واأن هناك �ضيناريوهات ثقيلة و�ضيئة 

ووظائف  اإفال�ضها  واإعالن  �ضركات  خ�ضارة  ومنها  �ضتحدث، 

كثرية �ضتزول، وهذا اأمر �ضيحدث عاملًيا ولي�س يف اململكة فقط 

لكن تظل العربة يف كيفية التاأقلم مع الو�ضع القادم واخلروج 

بحلول ل�ضالح املواطن والوطن مًعا.

اأننا يف مركب واحد وربان واحد  »نوؤمن  قائالً:  واأو�ضح 

البلد  �ضالح  يف  ي�ضب  ما  كل  مع  ونحن  امللك  جاللة  بقيادة 

وعي  على  ونعول  الوظائف،  با�ضتدامة  نوؤمن  كما  واملواطن، 

وتفهم اجلميع وتكاتف اجلهود، والعمل بروح الفريق الواحد، 

ويف ظل ويل العهد رجل االقت�ضاد االأول، باأن جنتاز هذه املحنة 

وتعود االأمور اإىل �ضابق عهدها«.

وعند تطرق ال�ضحافة اإىل انت�ضار ال�ضلطة التنفيذية على 

ال�ضلطة الت�ضريعية، اأفاد النائب حممد ال�ضي�ضي اأن املجل�س لعب 

دوًرا رقابًيا بامتياز وا�ضتخدمنا اأدوات رقابية ب�ضكل اأكرب كما 

و�ضف املجل�س بـ)الراقي( و)املتميز(، يف جتربته الربملانية، 

قائالً: »نحن ال ن�ضتن�ضخ من جتارب املجال�س بدول اأخرى قائمة 

على ا�ضتجوابات وهمية ولي�س هدفنا ال�ضدام مع احلكومة، اإمنا 

ن�ضعى لكل ما ي�ضب يف �ضالح املواطن اأوالً«.

اأن  اأكد  الذي  الكوهجي  حمد  النائب  الراأي  يف  ووافقه 

الهدف لي�س الت�ضادم مع احلكومة اإال يف �ضاأن امل�ضلحة العامة 

للمواطنني، مو�ضًحا »اأن غالبية املقرتحات التي تقدم بها النواب 

اأو �ضوؤال  اأحياًنا تغريدة  املوافقة عليها..  اإىل  بادرت احلكومة 

موجه لوزير يقوم بالعمل املطلوب، فنحن 40 نائًبا وعلى قلب 

واحد«.

وه����م����ي����ة ا��������س�������ت�������ج�������واب�������ات  اإىل  ن�����������س�����ع�����ى  ال  م���������س����ت����ن���������س����خ  غ���������ر  راٍق  جم�����ل�����������س  ن������ح������ن  ال�����������س�����ي�����������س�����ي: 

ال���������������س�������ل�������وم: االق�������ت���������������س�������اد غ���������������ًدا خم�����ت�����ل�����ف ع���������ن اق������ت�������������س������اد ال���������ي���������وم ب�����ف�����ع�����ل »ج�������ائ�������ح�������ة ك���������ورون���������ا«

ال������ع������ام������ة امل�������������س������ل������ح������ة  الأج������������������ل  اإال  احل��������ك��������وم��������ة  م�����������ع  ل�������ل�������ت���������������س�������ادم  ن���������ه���������دف  ال  ال��������ك��������وه��������ج��������ي: 
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�س ح�ضورها كقوٍة  ال�ضني تكرِّ

عظمى على م�ضرح العالقات الدولية؟

اأحمد زمان

كلمات لها معنى

عبيديل العبيديل 

كورونا ي�ضتهدف رئة االقت�ضاد

امل�ستجد  كورونا  جائحة  تطورات  باآخر  م�سغول  واجلميع 

واملعروفة )كوفيد19-( من حيث عدد الإ�سابات واأعداد املتعافني 

تطعيمها  و�سرعة  اإليها،  اللتفات  يجب  اأخرى  قطاعات  هناك 

الب�سري  العن�سر  ت�ستهدف  مل  )ال�سينية(  فاجلائحة  ومعاجلتها، 

القت�سادية  حياته،  مفا�سل  لكل  ذهبت  ولكنها  فقط،  �سحته  يف 

تلك  اأو�ساع  ت�سحيح  الأهمية  من  كان  لذا  وغريها،  واملعي�سية 

املفا�سل قبل اأن تنهار، فانهيارها انت�سار للجائحة وحلفائها!!.

اهلل  )يعطيهم  كورونا  فريو�س  ملكافحة  الوطني  الفريق  اإن 

ال�سحة والعافية( قد حقق اإجنازات كبرية يف مواجهة الفريو�س، 

�سواًء بالإجراءات الحرتازية، اأو ن�سر الوعي والثقافة املجتمعية اأو 

غريها مما عززت الأمن وال�ستقرار لدى املواطن، ولكن ت�سل اأمور 

لبد من العناية بها، مثل املوؤ�س�سات ال�سغرية والعمالة الوافدة.

املوؤ�ض�ضات ال�ضغرية واملتناهية ال�ضغر

�سمن  جاءت  قد  ال�سغرية  امل�ساريع  اأن  على  اأحد  يختلف  ل 

بال�سباب  والدفع  الوطني  القت�ساد  لإنعا�س  احلكومة  حزمة 

خالل  الرائدة  امل�ساريع  من  وكانت  اخلا�س،  للقطاع  البحريني 

ال�سنوات املا�سية، وقد ا�ستب�سر بها ال�سباب خريًا ملا حققته لهم من 

اأرباح وفر�س للعمل، ولكن جائحة كورونا التي اجتاحت العامل قد 

اأثرت وب�سكل كبري على هذا القطاع، خا�سة واأن ال�سباب البحريني 

فاإذا  ال�سريف،  التك�سب  اأجل  من  وحالله(  و)حله  ماله  و�سع  قد 

باجلائحة تغلق حمالتهم، وتك�سد جتارتهم، وحتملهم م�ساريف ل 

ي�ستطيعون حتملها، والإ�سكالية حتى اإ�سعار اآخر!!

لدعم  مالية  منح  قدم  حني  )متكني(  العمل  �سندوق  اأح�سن 

النفقات الت�سغيلية الأ�سا�سية للموؤ�س�سات املتاأثرة، وقد بلغت 350 

اأنه مبلغ ل ي�سد احلد الأدنى من خ�سارة  ديناًرا للموؤ�س�سة، فمع 

فهذه  والتفاوؤل،  الأمل  باب  ويفتح  ينع�س  اأنه  اإل  املوؤ�س�سات  تلك 

من  لهذا  البحريني،  القت�سادي  الكبري يف  دورها  لها  املوؤ�س�سات 

واإن  الدعم،  م�ستوى  ورفع  وامل�ساندة  الدعم  موا�سلة  الأهمية 

اأيام  كان هناك من فر�سة لفتح تلك املوؤ�س�سات ملزاولة عملها يف 

و�ساعات حمددة وفق ال�سوابط فاإن ذلك �سيخفف من اخل�سائر، 

مع اأهمية رفع الوعي املجتمعي يف ال�سالمة والوقاية.

العمالة الوافدة

البحريني قائم على مواطنني ووافدين، والوافدون يف  املكون 

البحرين �سواء للدرا�سة اأو العالج اأو ال�سياح اأو العمل هم جميعاً 

مرحب بهم يف املجتمع البحريني، ويف مقدمتهم اأولئك الذين قدموا 

للعمل والإ�سهام يف عملية البناء والتنمية، خا�سة من دول �سرق 

اآ�سيا مثل باك�ستان وبنجالدي�س والفلبني والهند، فهوؤلء ل ميكن 

ال�ستغناء عنهم، ول ميكن اأن اأت�سور املجتمع دونهم، فمن يقوم 

وغريها  الغاز  اأنبوبة  يو�سل  ومن  القمامة  ويحمل  البناء  باأعمال 

من الأعمال باملجتمع؟! ولكن يف ظل جائحة كورونا امل�ستجد كان 

بينه  كما  لهم  الالزمة  والرعاية  الدعم  اأ�سكال  كل  توفري  من  لبد 

معايل وزير الداخلية يف لقائه مع �سفراء تلك الدول بح�سور وزير 

اخلارجية.

احلكومية  املدار�س  من  عدد  بتوفري  البحرين  فريق  قام  وقد 

لحت�سان العمالة الوافدة وتطبيق التباعد الجتماعي بينهم، وهي 

وت�سجل  و)الفقرية(  الب�سيطة  الفئة  تلك  حماية  يف  رائدة  خطوة 

للبحرين يف جمال حقوق الإن�سان.

يقارب  ما  اأن هناك  العمل عن  الآخر ك�سف وزير  يف اجلانب 

مع  العدد  وهذا  ال�سوق،  على  لالأنظمة  خمالف  عامل  األف  املائة 

جنهل  قد  كبري،  عدد  وهو  املرنة،  بالفيزا  اخلا�س  القانون  اإقرار 

عنوانني �سكنهم، والتزامهم بالقوانني املتعلقة بال�سالمة وال�سحة، 

وتكد�سهم يف ال�سكن وغريها، مائة األف عامل خارج نطاق القانون 

ويف ظل جائحة الكورونا لي�س بالأمر ال�سهل، ل�سك اأن هناك خلل 

ما يجب ت�سحيحه، فماذا كانوا يعلمون بالوطن؟! وما حاجتنا لهم؟!

الوطني  الفريق  ي�سدرها  التي  الإح�سائيات  يف  يتاأمل  من 

العمالة  من  امل�سابني  اأعداد  باأن  يرى  الكورونا  فريو�س  ملكافحة 

املواطن  واإدراك  وعي  الأوىل  م�ساألتني،  على  يوؤكد  وهذا  الوافدة، 

البحرين،  فريق  توجيهات  بجميع  النا�س  األتزم  لذا  مل�سوؤولياته، 

يجب  التي  الوافدة  العمالة  الإ�سابات يف  اأن  هي  الثانية  وامل�ساألة 

اأن تو�سع لها حلول جذرية للتباعد الجتماعي، فهذا الوباء �سريع 

النت�سار والإ�سابة.

اإن جائحة كورونا لي�س كلها �سر )وع�سى اأن تكرهوا �سيئًا وهو 

خري لكم( »البقرة:216«، بل فيها اخلري الكثري، واأبرزها اأن ك�سفت 

لنا عيوبنا ونق�سنا، لذا من الأهمية معاجلة تلك الأخطاء، فكورونا 

فالقادم  الأخري،  يكون  ولن  كثرية،  اأوبئة  �سبقته  فقد  الأول  لي�س 

يتوجب منا جميعاً - كجن�س ب�سري - العمل �سوًيا ملواجهته.

عيد باأي حال ُعدت يا عيد

اأن  ال�ضعيد بعد  اأو يومان ويهّل علينا عيد الفطر  يوم 

الأر�س  مّن اهلل �ضبحانه وتعاىل على امل�ضلمني يف م�ضارق 

ومغاربها ب�ضيام �ضهر رم�ضان املبارك وقيام لياليه املنرية، 

عديدة  اأعواًما  علينا  يعيده  اأن  قدرته  جلت  املوىل  �ضائلني 

و�ضنني مديدة ونحن نرفل يف اأثواب ال�ضحة والعافية.

حمبو�ضون  ونحن  املبارك  رم�ضان  �ضهر  ق�ضينا  وكما 

يف منازلنا خوًفا من فريو�س كورونا امل�ضتجد، فاإننا �ضوف 

نق�ضي عيد الفطر ال�ضعيد يف بيوتنا ومنازلنا لنف�س ال�ضبب، 

واملجال�س  والأ�ضدقاء  الأهل  زيارة  من  نحرم  و�ضوف 

لنبارك لهم بالعيد، مقت�ضرين التهاين على الهواتف الثابتة 

والنقالة وو�ضائل التوا�ضل الجتماعي فقط.

ول ندري اإىل متى �ضوف ت�ضتمر جائحة )كوفيد-19( 

اأطلقت  والتي  واجلماعات،  والأحباب  الأهل  فرقت  التي 

)كالكافود(  كانت  بالفعل  لأنها  )كوفيد-19(؛  ا�ضم  عليها 

من  ال�ضرق  نعرف  ل  ب�ضّدة وجعلنا  روؤو�ضنا  الذي �ضرب 

اأ�ضرى وم�ضاجني يف بيوتنا ل نعرف  اإىل  الغرب، وحّولنا 

متى �ضتكون نهايته.

وزاراتنا اأ�ضبحت خالية، وموؤ�ض�ضاتنا اأ�ضبحت خاوية، 

واأ�ضواقنا التي كانت تعج باحليوية والن�ضاط اأ�ضبح ينعق 

فيها البوم، و�ضوارعنا �ضاكنة ل حركة ول �ضيارات اإل فيما 

فمتى  الق�ضوى..  لل�ضرورة  اإل  منازلنا  من  نخرج  ل  ندر، 

�ضينتهي هذا الوباء وتعود املياه اإىل جماريها؟!! اهلل اأعلم.

فاإن  العيد،  هذا  يف  واأمل  ح�ضرة  من  هناك  كانت  واإذا 

من  ال�ضغار  الأطفال  من  ال�ضوارع  واأملي يف خلو  ح�ضرتي 

ال�ضوارع مبالب�ضهم  يذرعون  كانوا  الذين  والبنات  الأولد 

يرددون:  وهم  ويدخلونها  البيوت  ويطرقون  اجلديدة 

من  العيدية  وياأخذون  �ضعيدة«  اأيامكم  مبارك..  »عيدكم 

اأ�ضحاب البيت والتي عادة ما تكون مائة فل�س اأو مائتني، 

واملي�ضورة  الغنية  والعائالت  الأ�ضر  زادت من بع�س  واإذا 

ت�ضل اإىل ن�ضف دينار اأو دينار كامل.

كما اأننا �ضنفقد يف هذا العيد )َكدوع( العيد الذي عادة 

بالن�ضبة  العيد  ومك�ضرات  والره�س  احللوى  من  يكون  ما 

التي  واللحم  الأرز  ووليمة  واملتو�ضطة،  الفقرية  لالأ�ضر 

اعتادت عليها جمال�س الأ�ضر الغنية واملي�ضورة.

هذه  يف  واليمعة(  )اللمة  ا  اأي�ضً العيد  هذا  يف  �ضنفقد 

الفرحة  و�ضنفقد  والأ�ضدقاء،  الأهل  املجال�س ويف جمال�س 

والب�ضمة بقدوم العيد يف وجوه الأطفال والكبار.. فهل من 

فرج قريب يزيح عنا هذه الغّمة وهذه املحنة؟ اللهم اآمني.

عامل ما بعد الكورونا

فر�ست احلروب امل�سلحة، اخلارجية بني البلدان، اأو الداخلية 

يف نطاق البلد الواحد نف�سها كاأكرب عامل مغري حلركة التاريخ. 

و�سكلت نتائجها على اأر�س الواقع »اإلهاًما« للكثري من املحللني 

لت�سنيف  مقايي�س حمددة،  و�سع  عن  الباحثني  ال�سرتاتيجيني 

مواقع قوى العامل على خارطة الكون اجليو�سيا�سية.

الثورة  رافقت  التي  احلروب  ن�سبت  املثال  �سبيل  على 

ال�سناعية الأوىل، ونتائجها التي متخ�ست عنها بريطانيا كالدولة 

العظمى امل�سيطرة على العامل واملحركة لعالقاته الدولية.

الربيطانية  الإمرباطورية  »�سملت  امل�سادر  ت�سري  وكما 

على دول ذات �سيادة خا�سعة لتاجها وم�ستعمرات وحمميات 

اأدارتها  اأو  امللحقات حكمتها  النتداب وغريها من  ودول حتت 

اململكة املتحدة اأو الدول التي �سبقتها. وقد برزت الإمرباطورية 

الربيطانية مع ظهور ممتلكات وحمطات جتارية اأ�س�ستها مملكة 

يف  وعدت   .18 القرن  واأوائل   16 القرن  اأواخر  بني  اإجنلرتا 

الآن،  حتى  العامل  تاريخ  يف  اإمرباطورية  اأ�سخم  اأنها  ذروتها 

وكانت لأكرث من قرن القوة العاملية الأوىل«. 

باتت  عندما  الثانية،  الكونية  احلرب  بعد  تغري  الأمر  تكرر 

ال�سيطرة  ت�ساطر  عظمى  راأ�سمالية  كقوة  املتحدة  الوليات 

الحتاد  هي  اأخرى  ا�ستعمارية  كتلة  مع  العاملي  مقدرات  على 

ال�سراع  وخمرجات  نفوذ،  حتت  العامل  وعا�س  ال�سوفياتي، 

ما عرف  عنها  التي عربت  العظميني،  القوتني  تلك  بني  املحتدم 

با�سم حقبة احلرب الباردة.

يلوح اليوم يف اأفق العالقات الدولية ما ميكن اأن نطلق عليه 

»عامل ما بعد الكورونا«.

العالقات  تراقب حركة  التي  امل�سادر  من  العديد  تتوقع  اإذ 

للعامل  اجليو�سيا�سية  اخلارطة  ت�سكل  ان  يحتمل  التي  الدولية 

املقبل، اأن الإفرازات التي �سوف يتمخ�س عنها فريو�س الكورونا 

اأو »كوفيد – 19«، �ستكون حا�سمة يف ت�سنيف موقع كل دولة 

يف �سلم تلك العالقات، من خالل احلقائق التي �سوف تفر�سها 

على تلك اخلارطة.

عامل  نظام  عليه  اأطلق  ما  مرحلة  هي  احلقائق،  تلك  اأول 

»القطب الواحد«، الذي كانت مت�سك مفا�سله الرئي�سة الوليات 

املتحدة. ورمبا من املبكر اليوم تخيل ال�سورة التي �ستوؤول لها 

خارطة العالقات الدولية، لكن املوؤكد ب�ساأنها اأن الوليات املتحدة 

تهاوي  اأعقاب  به يف  نعمت  الذي  التفرد  �ستتنحى من من�سب 

الكتلة ال�سوفيتية يف الربع الأخري من القرن الع�سرين.

ومن ثم فالعامل اجلديد، لن يكون اأحادي القطب، ول ثنائية، 

اإذ توحي املوؤ�سرات بربوز عامل متعدد الأقطاب، لن يكون حكًرا 

ال�ساد�س  القرن  الغربي، كما �ساد منذ  العامل  على دول ن�سف 

ع�سر.

اإذ بداأت دول اآ�سيوية كربى مثل ال�سني تطل براأ�سها، باحثة 

بينها  ومن  العظمى،  الدول  �سفوف  بني  »ت�ستحقه«  مقعد  عن 

الوليات املتحدة، ورمبا رو�سيا.

احلقيقة الثانية، ومرتكزاتها القت�سادية.

»ثمة حتول  املعطي،  اأحمد عبد  الكاتب حممد  يلخ�س  وكما 

ال�ساعدة  الدول  ل�سالح  العاملية  القت�سادية  القوى  ميزان  يف 

اآ�سيوًيا  القرن  هذا  لي�سبح  اآ�سيا،  قارة  وحتديًدا  اقت�سادًيا، 

بامتياز يف ظل ما �ستحققه اقت�سادات دولها من معدلت منو 

وطفرات تنموية عالية«.

هذا ملخ�س للكاتب عبد املعطي، لتقرير مو�سع �سادر عن 

�سركة«براي�س ووترز كوبر )PWC( الربيطانية املتخ�س�سة يف 

الأبحاث والدرا�سات القت�سادية، املو�سوم »العامل يف 2050«.

واإذا قي�ست القوة القت�سادية وفق معايري مثل حجم الناجت 

الإجمايل املحلي، وامل�ستوى املعي�سي، والنمو، والإيرادات املالية، 

فنجد موقع »العربي اجلديد«، ينقل عن تقارير دولية ال�سورة 

املركز  ل�سنوات من احتالل  املتحدة  الوليات  التالية، »ومتكنت 

الأول عاملياً، وي�سل الدخل القومي يف الوليات املتحدة اإىل نحو 

18 تريليون دولر، ي�سكل نحو %24.3 من القت�ساد العاملي. 
وي�سل  عاملي،  اقت�ساد  كاأقوى  ال�سني،  تاأتي  الثاين،  املركز  يف 

الدخل القومي يف ال�سني اإىل نحو 11 تريليون دولر، م�سّكالً 

الثالث  املركز  يف  العاملي.  القت�ساد  من   14.8% يقارب  ما 

كاأقوى اقت�ساد عاملي، تاأتي اليابان، حيث ي�سل الدخل القومي 

اإىل نحو 4.38 تريليونات دولر، م�سكالً بذلك نحو %5.9 من 

القت�ساد العاملي«.

يك�سف ذلك التقرير اقرتاب اقت�سادين اآ�سيويني من القت�ساد 

من  الكثري  يعري  كي  الكورونا،  فريو�س  جاء  لكن  الأمريكي. 

مواطن ال�سعف يف هذا الأخري ل�سالح القت�ساد ال�سيني، من 

عند  الأداء،  وكفاءة  الوفاة،  واح�ساءات  الإ�سابة،  اأرقام  خالل 

مواجهة كوارث مفاجئة، بحجم تلك التي فر�سها انت�سار جائحة 

الكورونا.

التي  والقوة  الأمريكي،  القت�ساد  لدى  ال�سعف  فمواطن 

الأخري.  هذا  ل�سالح  التفوق  تك�سف  ال�سيني  نظريه  بحوزة 

ال�سني  نتائج تلك اجلائحة ت�سع  ومن ثم فما �ستتمخ�س عنه 

الذي  الأمر  اقت�ساديا،  وا�سنطن  تراجع  ثم  ومن  املقدمة،  يف 

من �ساأنه اإحداث انقالب جذري يف موازين القوى يف موازين 

التناف�س الدويل، على زعامة العامل.

الأمر الذي ي�ساعف من قيمة موؤ�سرات تلك النتيجة ل�سالح 

القارة الآ�سيوية، هو ان اليابان تاأتي يف املرتبة الثالثة، متجاوزة 

اأملانيا، وبريطانيا.

من  العديد  تناقلت  وح�سبما  الع�سكري،  امل�ستوى  وعلى 

املواقع الإلكرتونية، عن مراكز درا�سات غربية ر�سينة »احتاجت 

الوليات املتحدة يف العام 2010 اإىل تقدمي موارد ع�سكرية اأكرب 

بع�سر مرات من عام 1996 مل�ساعدة تايوان، ويف عام 2017 

اأنه يف العديد من ال�سيناريوهات، مل تعد  خل�ست الدرا�سة اإىل 

الوليات املتحدة قادرة على مواجهة الغزو ال�سيني يف الوقت 

املنا�سب اأو بتكلفة مقبولة. ويعزى ذلك، اإىل تقدم ال�سني املذهل 

جو   - اأر�س  وال�سواريخ  جو،   - جو  ال�سواريخ  جمال  يف 

اإل اأن الفرق املهم بني هذه  وغريها من الذخائر املوجهة بدقة، 

التقنيات واجليل القادم من الأ�سلحة املتقدمة هو اأن ال�سني لن 

على  قادرة  �ستكون  بل  تكنولوجيا،  �سنة  بـ25  متاأخرة  تعود 

التوازن  اإعادة  التناف�س من خط النطالق نف�سه، وبالتايل فاإن 

الع�سكري ل بد اأن تعرف ت�سارًعا كبريًا«.

التقني  التفوق  تك�سف  كي  الكورونا،  جائحة  وجاءت 

الع�سكري ال�سيني يف الت�سدي لأزمات مثل تلك التي ولدها ذلك 

الفريو�س، حيث جريت تقنيات بحوزة ذلك اجلي�س مثل اجليل 

اخلام�س من تقنية الت�سالت )5G(، وحجم البيانات ال�سخمة 

ال�سطناعي  الذكاء  خوارزميات  مع  �سوية   ،)Big Data(

)AI(، جميعها ك�سفت موؤهالت ال�سني املتفوقة على نظرياتها 
الغربيات، مبا فيها وا�سنطن.

وهذا ما اأهل بكني للخروج باأقل اخل�سائر املمكنة - ن�سبيًا 

- مقارنة مع الدول الأخرى - مبا يوؤهلها لأن تكون يف مواقع 

من  بني  مقارنات  جترى  عندما  املنظور،  امل�ستقبل  يف  متقدمة 

يتبواأ مراكز الدول العظمى عامليًا.

رمبا تكون مالمح ذلك التقدم لحت يف الأفق، لكن جاءت 

جائحة الكورونا كي تر�سخها.

با�ستمرار ونحن،  نف�سه  يفر�س  الذي  امللح  ال�سوؤال  ويبقى 

كعرب نراقب مثل تلك التحولت: كيف ننظر نحن العرب لها، 

وكيف �سن�سع م�سروعاتنا العربية ال�سرتاتيجية - امل�ستقبلية 

كي ت�سري يف اجتاه متناغم مع عامل ما بعد الكورونا، ولي�س يف 

اآخر عك�سي متناق�س معها؟

ك�ضف وزير العمل عن اأن هناك ما يقارب 

املائة األف عامل خمالف لالأنظمة على ال�ضوق
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 رئيس الوزراء 
 يصدر تعميمًا بشأن 

عطلة عيد الفطر المبارك
صدر عن صاحب الس��مو الملكي األمير خليفة بن سلمان 
آل خليفة رئيس الوزراء، تعميمًا بشأن عطلة عيد الفطر 

المبارك لعام 1441ه�.
وجاء في التعميم أنه بمناس��بة عيد الفطر المبارك لعام 
1441ه�، ُتعطل وزارات المملكة وهيئاتها ومؤسساتها 
العام��ة يوم العيد واليومين التاليين له، وإذا صادف أحد 
أي��ام العيد ي��وم عطلة رس��مية، فيعوض عن��ه بتمديد 

العطلة يومًا آخر.

 رئيس الوزراء يوجه »التربية« 
بالتنسيق مع »الخاصة« العتماد آلية التقييم

وجه صاح��ب الس��مو الملكي األمي��ر خليفة 
بن س��لمان آل خليف��ة رئيس ال��وزراء، وزارة 
التربية والتعليم إلى التنس��يق مع المدارس 
الخاص��ة العتم��اد اآللية التي ت��م تطبيقها 
في المدارس الحكومية فيما يخص أس��اليب 
التقييم بن��اء على التطبيق��ات ونظام »ملف 
الطال��ب«، واتب��اع أنظمة تتس��م بالمرونة 
ف��ي عمليات التعلي��م والتقييم، م��ع مراعاة 
خصوصية ارتباط بعض الم��دارس الخاصة 
بأنظم��ة تعليمي��ة دولية، وذلك اس��تجابة 
لمناش��دات أولياء أمور طلبة بعض المدارس 
الخاصة، وحرصًا من س��موه في التيسير على 

طلبة هذه المدارس وتحقيق الطمأنينة لهم 
وألولياء أمورهم في ظل األوضاع االستثنائية 

بسبب تفشي وباء فيروس كورونا.
 وأش��اد س��موه بالنج��اح الذي حققت��ه وزارة 
التربي��ة والتعلي��م ف��ي توفي��ر المقوم��ات 
الالزمة الس��تمرارية العملية التعليمية في 
مختلف المراحل الدراس��ية، مش��ددًا س��موه 
عل��ى ضرورة الحرص عل��ى متابعة تطلعات 
إل��ى مقترحاته��م  المواطني��ن واالس��تماع 
والعمل عل��ى تلبيتها قدر المس��تطاع وبما 
يتوافق مع القوانين واألنظمة المعمول بها.

 يأت��ي ه��ذا التوجي��ه تأكيدًا على م��ا يوليه 

صاح��ب الس��مو الملك��ي رئيس ال��وزراء من 
اهتم��ام ورعاية بأبنائه الطالب وحرصًا على 
ضمان الظروف التي تس��اعدهم على النجاح 
والتف��وق بم��ا يؤهله��م لخدم��ة أنفس��هم 

ووطنهم في المستقبل.

سمو رئيس الوزراء

 متابعة تطلعات المواطنين
 واالستماع إلى مقترحاتهم

 »التربية« حققت نجاحًا في توفير
المقومات الالزمة للتعليم المستمر

 الملك يتبادل في اتصال هاتفي
التهاني بعيد الفطر مع سلطان ُعمان

الجاللة  تلقى حض��رة صاح��ب 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة 
مل��ك الب��الد المف��دى، اتصااًل 
هاتفيًا من أخيه صاحب الجاللة 
الس��لطان هيثم بن ط��ارق آل 
سعيد سلطان عمان الشقيقة.

وج��رى خ��الل االتص��ال تبادل 
التهان��ي والتبري��كات بحل��ول 
المب��ارك، داعيين  الفط��ر  عيد 
اهلل س��بحانه وتعال��ى أن يعيد 
هذه المناس��بة الس��عيدة على 
الشقيقين  البلدين والش��عبين 
باليمن والخير والبركات، وعلى 
واإلس��المية  العربية  األمتي��ن 

بالخير والسؤدد.  جاللة الملك المفدى سلطان عمان

 الزياني في اتصال مع سفراء المملكة:
جهود وطنية مخلصة إلجالء المواطنين

أك��د وزير الخارجي��ة عبداللطي��ف الزياني أن الجه��ود المخلصة التي 
قامت بها البعثات الدبلوماسية للمملكة في الخارج في هذه الظروف 
الصعبة هي مح��ل تقدير واعتزاز من كافة أفراد المجتمع وعلى وجه 
الخص��وص أهالي المواطني��ن العائدين إلى حض��ن الوطن، والذين 
عبروا عن فرحته��م بعودة أبنائهم وقضاء أيام عيد الفطر الس��عيد 
بين أهليه��م وذويهم، حيث بل��غ عدد المواطنين الذي��ن تم ترتيب 
عودته��م منذ بداي��ة جائحة فيروس كورونا )كوفي��د 19( حتى اليوم 
حوالي 5587 مواطنًا، مش��يدًا بالدور الفاع��ل والمهم الذي تقوم به 

سفارات المملكة باعتبارها المالذ اآلمن للمواطنين في الخارج.
جاء ذلك خالل إجرائه األربعاء، اتصااًل مرئيًا عن بعد مع كافة س��فراء 
المملك��ة في ال��دول العربي��ة واألجنبية، وبمش��اركة مس��اعد وزير 

الخارجية ووكالء الوزارة.
وف��ي بداية االتصال، نقل وزير الخارجية ش��كر وتقدير حضرة صاحب 
الجالل��ة الملك حم��د بن عيس��ى آل خليف��ة، عاهل الب��الد المفدى، 
وصاحب الس��مو الملك��ي األمير خليفة بن س��لمان آل خليفة، رئيس 
ال��وزراء، وصاحب الس��مو الملكي األمير س��لمان بن حم��د آل خليفة، 
ول��ي العهد نائب القائد األعلى النائ��ب األول لرئيس مجلس الوزراء، 
للس��فراء وكافة منتس��بي البعثات الدبلوماس��ية في الخارج للجهود 
المخلص��ة والحثيثة التي بذلت لتنفيذ التوجيهات الس��امية لترتيب 
عودة المواطني��ن البحرينيين الراغبين في الع��ودة إلى أرض الوطن 
س��المين معافي��ن في ظل انتش��ار جائح��ة فيروس كورون��ا )كوفيد 
19( ف��ي العديد م��ن دول العالم، ولمتابعتهم المتواصلة لش��ؤون 

المواطنين البحرينيين المقيمين في الخارج.
 كم��ا ثمن وزي��ر الخارجي��ة التعاون والتنس��يق المش��ترك الذي تم 
بين الس��فارات والقنصليات والمس��ؤولين في الوزارة لتسهيل عودة 
المواطنين إلى أرض الوطن، وفق خطة منسقة وفاعلة جرى تنسيقها 
ومتابعته��ا بين مختل��ف الجهات المختصة ف��ي المملكة، من وزارة 
الصحة والطيران المدني وش��ركة طيران الخليج وغيرها من الجهات، 
مش��يدًا بالجهود المميزة التي قامت بها ف��ي هذا الخصوص الناقلة 
الوطنية للمملكة ش��ركة طي��ران الخليج، وما وفرته من تس��هيالت 
واحتياط��ات وقائي��ة لضم��ان ع��ودة المواطني��ن إل��ى أرض الوطن 
بس��المة، منوهًا بالتعاون الذي لقيته البحرين من الدول الش��قيقة 
والصديقة لترتيب وتس��هيل عملية عودة المواطنين البحرينيين إلى 

أرض الوطن.
 وق��د عبر وزير الخارجية عن بالغ االمتن��ان واالعتزاز لما يوليه جاللة 
الملك المفدى من اهتمام مش��هود وعناية كبي��رة للدور الذي تقوم 
به س��فارات المملكة في الخارج، معربًا للس��فراء عن اعتزاز البحرين، 
قيادة وحكومة وش��عبًا، بما تحقق من نجاح كبير في الحد من انتشار 
عدوى في��روس كورونا )كوفيد 19(، بفضل م��ن اهلل تعالى والجهود 
المخلص��ة والحثيثة بقيادة س��مو ولي العهد وفق خطط مدروس��ة، 
وإجراءات احترازية محكمة، مش��يدًا بالشراكة المجتمعية التي تجلت 
في تع��اون كافة أفراد المجتم��ع لمواجهة هذا التح��دي الكبير، وما 
أظهره أبناء الوطن والمقيمين من التزام وتقيد باإلجراءات االحترازية 

واالحتياطات الوقائية لمواجهة هذه الجائحة الصحية الطارئة.

 

كما جرى خالل االتصال، بحث عدد من المس��ائل المتعلقة بأنشطة 
البعثات الدبلوماس��ية ف��ي الخارج، والس��بل الكفيل��ة بتعزيز ودعم 

جهودها ألداء مهامها الدبلوماسية على أكمل وجه.
 م��ن جانبهم، عبر الس��فراء عن ش��كرهم وتقديرهم لمب��ادرة وزير 
الخارجي��ة باالتص��ال به��م، معربين عن ش��كرهم وامتنانه��م لثناء 
وتقدير القيادة لجهود البعثات الدبلوماسية في الخارج، مؤكدين أن 
ما قاموا به من جهود إنما يعبر عن واجب وطني والتزام بالمسؤولية 
الملقاة على عاتق البعثات الدبلوماس��ية تنفي��ذًا لتوجيهات صاحب 
الجالل��ة المل��ك المف��دى، وصاح��ب الس��مو الملكي رئيس ال��وزراء، 
وصاحب الس��مو الملكي ولي العهد نائب القائد األعلى النائب األول 
لرئي��س الوزراء، وحرصهم المعهود على متابعة ش��ؤون المواطنين 
البحرينيي��ن في الخارج، وأن البعثات الدبلوماس��ية في الخارج س��وف 
تواصل على الدوام جهودها الدبلوماس��ية بنف��س العطاء والتفاني 

لرعاية شؤون أبناء الوطن في الخارج وتقديم أفضل الخدمات لهم. 
 وفي نهاية االتصال، رفع وزير الخارجية وسفراء جاللة الملك المفدى 
خالص التهاني والتبريكات إلى حضرة صاحب الجاللة الملك المفدى 
وصاحب الس��مو الملك��ي رئيس الوزراء وصاحب الس��مو الملكي ولي 
العه��د نائ��ب القائد األعلى النائ��ب األول لرئيس الوزراء، بمناس��بة 
قرب حلول عيد الفطر السعيد، مجددين خالص الوالء والوفاء للوطن 
العزيز بقيادة حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

 تنسيق مشترك 
بين السفارات والقنصليات 
لتسهيل عودة المواطنين 

نجاح كبير في الحد من انتشار 
»كورونا« بقيادة ولي العهد

إطالق النسخة األولى 
لبرنامج الشهادة 

المتخصصة في الدراسات 
الدبلوماسية عن بعد

أعلن��ت أكاديمية محم��د بن مبارك آل خليفة للدراس��ات 
الدبلوماسية عن إطالق النسخة األولى لبرنامج الشهادة 
المتخصصة في الدراسات الدبلوماسية، والذي يستهدف 
دبلوماسّيي وزارة الخارجية ممن لم يسبق لهم المشاركة 
في البرامج التأسيس��ية للدبلوماسيين، وموظفي القطاع 
العام العاملين في الش��ؤون الخارجية والتعاون الدولي 

في مختلف الجهات الحكومية بمملكة البحرين.
 وعلى مدى تسعة أسابيع - خالل الفترة المسائية من 7 
يونيو ولغاية 6 أغسطس 2020 - قدم البرنامج مجموعة 
م��ن الورش والمحاضرات التفاعلي��ة المكثفة عبر تقنية 
االتصال المرئي، في مجالْي السياسة والدبلوماسية وما 
يندرج تحتهما من مفاهيم ومهارات متعددة كالتواصل 
الفعال واللغة الدبلوماس��ية، وفن التفاوض. ويستهدف 
برنامج الشهادة المتخصصة في الدراسات الدبلوماسية 
المهتمي��ن من الفئتي��ن المذكورتين أع��اله، ممن هم 
دون سن الخامس��ة واألربعين ويجيدون اللغة اإلنجليزية 
تحدثًا وكتابًة، مع ضرورة إرفاق تزكية من جهة العمل. 

 ويأت��ي ه��ذا البرنام��ج انطالق��ًا م��ن ح��رص أكاديمية 
محمد بن مبارك آل خليفة للدراس��ات الدبلوماس��ية على 
تعزيز القدرات والمهارات الدبلوماس��ية للكوادر الوطنية 
من مختل��ف الجهات الحكومي��ة تفعياًل لمبدأ الش��راكة 
المؤسسية القائمة بينها وبين وزارات وهيئات المملكة.
 كما تجدر اإلش��ارة إلى أن برنامج الش��هادة المتخصصة 
ف��ي الدراس��ات الدبلوماس��ية مجانّي، غير أن التس��جيل 
مطل��وب. ويمكن للمهتمي��ن والراغبين في المش��اركة 
مم��ن تنطبق عليهم الش��روط س��الفة الذكر التس��جيل 
بدءًا من الخميس الموافق 21 مايو وحتى 31 من الشهر 
نفسه عبر ملء االس��تمارة الخاصة بالبرنامج على موقع 

.www.mbma.gov.bh :األكاديمية اإللكتروني

»التربية« للمدارس الخاصة: 
استفيدوا من آلية التقويم 

في »الحكومية«
وجهت وزارة التربية والتعليم المدارس الخاصة التي لم 
تس��تكمل بعد إجراءات التقويم إلى االستفادة من اآللية 
المتبعة في الم��دارس الحكومية، باعتم��اد التطبيقات 
وملف الطال��ب بداًل ع��ن االختبارات النهائي��ة عن بعد، 
تس��هياًل على الطلبة في ظل هذه الظروف االس��تثنائية، 
م��ع مراع��اة خصوصي��ة الم��دارس الخاص��ة المرتبطة 

بأنظمة تعليمية دولية.
ياتي ذلك، تنفيذًا لتوجيهات صاحب السمو الملكي األمير 
خليفة بن س��لمان آل خليفة رئيس الوزراء، بشأن اعتماد 
اآللية التي يجري تطبيقه��ا من قبل المدارس الحكومية 

فيما يختص بأساليب التقييم.

»الدفاع المدني«: عمليات 
التعقيم للحد من »كورونا« 

تعتمد مبادئ »الصحة العالمية«
أك��د مدير ع��ام اإلدارة العام��ة للدفاع المدن��ي أن عمليات 
التطهير والتعقيم للحد من انتش��ار فيروس كورونا )كوفيد 
19(، تعتم��د على مبادىء التطهي��ر المعتمدة من منظمة 
الصح��ة العالمية وعدد م��ن الجهات الرس��مية المختصة، 
وكذلك األمر بالنسبة الستخدام المحاليل المسجلة بالشكل 
المطلوب والمعتمد من جهة الصنع لتحقيق أفضل النتائج 

المرجوة.
وتعقيبًا على بعض التقارير المتداولة في هذا الشأن أوضح 
أن الدف��اع المدني يعتمد أس��لوب الرش لتغطية األس��طح 
بالمادة المطه��رة تغطية تامة وبمطهرات صديقة للبيئة 
ومعتمدة من وزارة الصحة وهيئة تنظيم المهن والخدمات 
الصحي��ة »نهرا« والمجلس األعلى للبيئة، منوهًا إلى تدريب 
ع��دد من موظفي الجه��ات من القطاعين الع��ام والخاص، 

نظريًا وعمليًا، على األسس السليمة للتطهير.
وقال إن الدفاع المدني يس��تخدم أفضل األساليب الوقائية، 
ويتابع كل ما يس��تجد ف��ي هذا الخصوص والعمل بش��كل 
دوري على مواكبة المعطيات التي ترد للحد من انتشار هذه 

الجائحة بجميع الطرق الممكنة.
وأوض��ح مدير عام اإلدارة العام��ة للدفاع المدني، أن حماية 
األرواح والممتلكات، واتباع المعايير التي تضمن ذلك هدف 

أساس ورئيس لإلدارة العامة للدفاع المدني.
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 »الثروة البحرية« وشركة »كادي«
توقعان اتفاقية لالستزراع السمكي

وق��ع وكيل الزراعة والثروة البحرية بوزارة األش��غال وش��ؤون البلديات والتخطيط 
العمران��ي الدكتور نبيل محمد أبوالفتح اتفاقية مع ش��ركة »كادي« لمنحها إحدى 

األراضي إلطالق مشروع متخصص في االستزراع السمكي.
وق��ال أبوالفتح، إن هذه االتفاقية تأتي في إطار االس��تراتيجية الوطنية بخصوص 
األمن الغذائي، واتس��اقًا مع توجه الحكومة بتش��جيع القطاع الخاص للدخول في 
مشروعات بمجال االستزراع السمكي، وهو أحد القطاعات الذي تعول عليه الحكومة 
في دعم جهودها لتحقيق األمن الغذائي، على اعتبار أن المنتوجات البحرية تشكل 

مصدرًا مهمًا للغذاء في المملكة. 
وأش��ار إلى أن ه��ذه االتفاقية تدع��م توجهات وزارة األش��غال وش��ؤون البلديات 
والتخطيط العمراني والمتابعة المس��تمرة من قب��ل الوزير المهندس عصام بن 
عبداهلل خلف بتش��جيع االس��تثمار في قطاع االس��تزراع الس��مكي. وأوضح أن هذه 
االتفاقية واحدة من بين عدة اتفاقيات أخرى س��يتم توقيعها عبر تخصيص أراٍض 
للشركات المتخصصة في القطاع الخاص بمجال االستزراع السمكي من أجل إطالق 
مش��روعات اس��تثمارية في هذا المجال، الفتًا إلى أن األراضي التي تم تخصيصها 
تقع بالقرب من المركز الوطني لالس��تزراع البحري في رأس حيان. وذكر أن الوكالة 
س��تتكفل بتزويد الشركات التي يتم التعاقد معها بإصبعيات األسماك التي تعد 
من األن��واع االقتصادية المرغوبة في المجتمع البحريني، مثل الهامور والش��عري 

والصافي والسبيطي، 

تخصيص 5 ماليين دينار لدعم 
الحاالت اإلنسانية المتضررة من »كورونا«

     إطالق خدمة إلكترونية لتلقي طلبات الدعم والمساعدة في الموقع الرسمي للهيئة
بتوجيه من سمو الش��يخ ناصر بن حمد 
آل خليف��ة ممثل جاللة المل��ك لألعمال 
اإلنس��انية وش��ؤون الش��باب مستش��ار 
األم��ن الوطن��ي رئي��س مجل��س أمن��اء 
الملكية لألعمال اإلنسانية،  المؤسس��ة 
أعلنت لجنة التنس��يق والمتابعة لحملة 
»فينا خير« المعنية بتوزيع المس��اعدات 
ع��ن تخصي��ص خمس��ة ماليي��ن دينار 
لدع��م األس��ر والمواطني��ن البحرينيي��ن 
المحتاجين والمتضررين من وباء كورونا 

)كوفيد 19(. 
وتقدم س��مو الش��يخ ناصر ب��ن حمد آل 
خليف��ة ممث��ل جالل��ة المل��ك لألعمال 
اإلنسانية وشؤون الشباب مستشار األمن 
الوطن��ي رئيس مجلس أمناء المؤسس��ة 
الملكي��ة لألعم��ال اإلنس��انية بخال��ص 
الش��كر والتقدي��ر إل��ى حض��رة صاح��ب 
الجاللة الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة 
عاه��ل الب��الد المفدى الرئي��س الفخري 
للمؤسس��ة الملكية لألعمال اإلنس��انية 
لما يوليه جاللته من اهتمام كبير لحفظ 
والمقيمين  المواطني��ن  صحة وس��المة 
ف��ي المملكة، والمب��ادرات الكبيرة التي 
أطلقها جالل��ة الملك المف��دى، لحفظة 
س��المة البحرين وجميع م��ن عليها من 
المواطنين والمقيمين، ودعم المواطنين 
والمقيمين منذ بداي��ة ظهور هذا الوباء 
حيث وضع صح��ة المواطنين والمقيمين 

عل��ى رأس األولوي��ات، وأم��ر بتخصيص 
ميزانية كبيرة لحماية اإلنسان واالقتصاد 
الوطني من هذا الوب��اء، لتكون البحرين 
رائدة في التص��دي لوباء كورونا )كوفيد 
19( على المس��توى العالمي وأكس��بها 
الس��معة الطيبة واإلش��ادة الدولية من 

منظمة الصحة العالمية. 
وثمن الجهود الحثيثة للحكومة برئاسة 
صاحب الس��مو الملكي األمير خليفة بن 
سلمان آل خليفة رئيس الوزراء وما يقوم 
به فريق البحرين الوطني للتصدي لوباء 
كورونا )كوفيد 19( بقيادة صاحب السمو 
الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة 
ول��ي العهد نائب القائ��د األعلى النائب 
األول لرئيس مجلس الوزراء والذي يعمل 
بكل جد الحتواء ومنع انتشار وباء كورونا 
)كوفيد 19( ف��ي المملك��ة، عبر تطبيق 
واإلج��راءات  الدولي��ة  المعايي��ر  كاف��ة 
االحترازي��ة لمواجهة الفيروس، مش��يدًا 
بالتجاوب الكبير ال��ذي أبداه المواطنون 
والمقيمون والش��ركات والمؤسسات مع 
الحملة الوطنية »فينا خير« والتي حققت 
نجاح��ًا متميزًا لدعم الجهود الوطنية في 

التصدي لوباء كورونا. 
من جانبه بين األمين العام للمؤسس��ة 
الملكية لألعمال اإلنس��انية رئيس لجنة 
تنس��يق الجه��ود والمتابع��ة المعني��ة 
بتقديم المساعدات في الحملة الوطنية 

»فينا خير« الدكتور مصطفى السيد بأنه 
بن��اء على هذه التوجيه��ات الكريمة من 
قبل سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، 
المخص��ص  المبل��غ  تخصي��ص  س��يتم 
لدعم ثالث فئات أساس��ية من المجتمع 
وه��م األس��ر المحتاج��ة المس��جلة لدى 
الملكية لألعمال اإلنسانية،  المؤسس��ة 
المس��اعدة  والذي��ن تقدم��وا بطلب��ات 
المعايير والشروط،  المس��توفين لكافة 
واألسر المنتجة المسجلة لدى المؤسسة 
الملكية لألعمال اإلنسانية ووزارة العمل 
تأثرت  والذي��ن  االجتماعي��ة  والتنمي��ة 
أعماله��م بس��بب اإلج��راءات االحترازية 
التي تم اتخاذه��ا للتصدي لوباء كورونا 

)كوفي��د 19(، باإلضاف��ة إل��ى أصح��اب 
األعمال غير المؤمن عليهم والمسجلين 
ل��دى وزارة العمل والتنمي��ة االجتماعية 
والس��ياحة  والصناع��ة  التج��ارة  ووزارة 
التجاري��ة  الس��جالت  عل��ى  الحاصلي��ن 
االفتراضي��ة والذي��ن تأث��رت أعماله��م 

بسبب وباء كورونا )كوفيد 19(. 
وأضاف الدكتور الس��يد بأنه يتم العمل 
حالي��ًا بالتعاون مع الهيئ��ة المعلومات 
والحكوم��ة اإللكتروني��ة إلط��الق خدمة 
الدع��م  طلب��ات  لتلق��ي  إلكتروني��ة 
والمس��اعدة في الموقع الرسمي للهيئة 
Bahrain.bh وسيوضح في هذه الخدمة 
المعتمدة  الش��روط والمعايي��ر  جمي��ع 
لتقدي��م  المطلوب��ة  والمس��تندات 
المساعدة، وس��يتم اإلعالن عن تدشين 
هذه الصفحة حال االنته��اء منها والبدء 

في تلقي الطلبات.
س��يتم  الطلب��ات  جمب��ع  ب��أن  ووض��ح 
دراس��تها من قب��ل المؤسس��ة الملكية 
لألعمال اإلنسانية بالتعاون مع الجهات 
المختصة للتأكد م��ن صحة المعلومات 
وس��المة اإلج��راءات تمهي��دًا ألقراره��ا 
وتقديم الدعم الالزم للحاالت المستحقة 
وفق��ًا للنظ��ام واإلج��راءات المعتم��دة، 
مؤك��دًا بأن جميع هذه اإلجراءات س��يتم 
العم��ل به��ا على وجه الس��رعة حس��ب 
توجيهات سمو الش��يخ ناصر المستمرة 

لضمان تقدي��م المس��اعدة والدعم في 
الوقت المناسب وعدم التأخير فيها.

وقال الدكتور السيد بأن هذا الدعم يأتي 
ضمن المرحلة الثانية لتنفيذ المبادارت 
من أعضاء لجنة بعد أن قامت المؤسسة 
بتنفي��ذ  اإلنس��انية  الملكي��ة لألعم��ال 
توجيهات جاللة الملك المفدى بمساعدة 
األسر المحتاجة المسجلة لدى المؤسسة 
الملكية لألعمال اإلنسانية ووزارة العمل 
والتنمية االجتماعية المتضررة للتخفيف 
من األعب��اء المادية التي يواجهونها في 
هذا الوضع االس��تثنائي، حيث تم توزيع 
مكرمة جالل��ة الملك على 1000 أس��رة 
م��ن األس��ر المكفول��ة لدى المؤسس��ة 
واألسر المس��جلة وزارة العمل والشؤون 
مس��اعدات  قدم��ت  كم��ا  االجتماعي��ة. 
ألكث��ر من 500 م��ن أصحاب المش��اريع 
متناهية الصغر من بنك األس��رة ووزارة 
العم��ل والش��ؤون االجتماعي��ة، إضافة 
إل��ى دع��م أكث��ر م��ن 100 كفي��ف من 
المحتاجي��ن الذي��ن فق��دوا وظائفه��م، 
إضاف��ة إلى مب��ادرة »أدويتك في بيتك« 
لتوفير األدوية الطبية لألس��ر المنتسبة 
للمؤسس��ة ممن تع��ذر عليهم توفيرها 
في مث��ل هذه الظروف وممن ال يمكنهم 
وضعه��م الصح��ي م��ن الخ��روج لتلبية 
احتياجاتهم ومرافقتهم إلى المستشفى 

وشراء احتياجاتهم الضرورية.

سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة

 ولي العهد يصدر قرارًا بنقل 
وتعيين مديرين في »الشباب والرياضة«

ص��در عن صاحب الس��مو الملكي األمير 
س��لمان بن حمد آل خليف��ة ولي العهد 
النائ��ب األول لرئي��س مجل��س ال��وزراء 
قرار رقم )8( لس��نة 2020 بنقل وتعيين 
الش��باب  ش��ؤون  وزارة  ف��ي  مديري��ن 

والرياضة وجاء فيه ما يلي:
الم��ادة األولى: ينقل راش��د عبداللطيف 
الزياني مدير إدارة التخطيط والسياسات 
والمتابع��ة باألمان��ة العام��ة للمجلس 
األعلى للش��باب والرياضة ليكون مديرًا 
والتراخيص  القانوني��ة  الش��ئون  إلدارة 

بوزارة شؤون الشباب والرياضة.
الم��ادة الثانية: يعين في وزارة ش��ؤون 
الشباب والرياضة كل من: الشيخة نورة 
بنت عيس��ى بن عبداهلل آل خليفة مديرًا 
إلدارة المشاريع وعبدالكريم عبدالحميد 

المير مديرًا إلدارة الفعاليات والبرامج.
المادة الثالثة:

على وزير شؤون الشباب والرياضة تنفيذ 
هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، 

وينشر في الجريدة الرسمية.

سمو ولي العهد

 تحديد إسبانيا لتزويد خدمات 
الحوسبة السحابية ألطراف أجنبية

صدر عن صاحب الس��مو الملكي األمير س��لمان 
ب��ن حم��د آل خليفة ول��ي العه��د النائب األول 
لرئي��س مجل��س ال��وزراء ق��رار رقم )6( لس��نة 
2020 بتحدي��د مملك��ة إس��بانيا كدولة أجنبية 
وفقًا للمرس��وم بقانون رقم )56( لس��نة 2018 
بشأن تزويد خدمات الحوسبة السحابية ألطراف 

أجنبية وجاء فيه ما يلي:
المادة األولى:

 ُتحدد مملكة إسبانيا كدولة أجنبية في تطبيق 
أحكام المرس��وم بقانون رقم )56( لسنة 2018 
بشأن تزويد خدمات الحوسبة السحابية ألطراف 

أجنبية.
 المادة الثانية:

على الوزراء والمعنيين -كٌل فيما يخصه- تنفيذ 
أح��كام هذا القرار، وُيعمل ب��ه من اليوم التالي 

لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

شراكة الحكومة المفتوحة تدرج 13 مبادرة 
بحرينية كأمثلة للتصدي لـ»كورونا«

 Open« المفتوح��ة  الحكوم��ة  ش��راكة  قام��ت 
Government Partnership«، وه��ي مب��ادرة دولية 
متعددة األط��راف مقرها واش��نطن العاصمة، بإدراج 
13 مبادرة بحريني��ة كأمثلة للتصدي لجائحة فيروس 
كورونا )كوفيد19(، ضمن جهود س��فارة البحرين لدى 
الوالي��ات المتحدة األمريكية في تس��ليط الضوء على 
نم��وذج البحري��ن الناجح ب��كل المعايي��ر الدولية في 

التصدي لجائحة فيروس كورونا )كوفيد 19(.
يأتي ذلك، بسبب السياسات واإلجراءات التي اتخذتها 
الحكوم��ة منذ وق��ت مبكر، وف��ي إطار احت��رام حقوق 

اإلنسان وااللتزام بالشفافية والوضوح.
ومن أب��رز المبادرات التي تم إدراجه��ا ضمن الجهود 
الوطني��ة المخلص��ة لفري��ق البحرين بقي��ادة صاحب 
الس��مو الملك��ي األمير س��لمان ب��ن حم��د آل خليفة 
ول��ي العهد نائب القائد األعل��ى النائب األول لرئيس 
مجلس ال��وزراء في التصدي لفي��روس كورونا )كوفيد 
19(، وتطبي��ق »مجتم��ع واع��ي« وال��ذي يق��وم على 
توظيف التكنولوجيا وتقني��ات األجهزة الذكية لتعزيز 
المتابعة والرقابة على حاالت الحجر المنزلي وإمكانية 
رص��د الح��االت المخالطة وتنبيه وحماي��ة المواطنين 
والمقيمين في حال اقترابه��م أو مخالطتهم للحاالت 

القائمة.
وم��ن أبرز المب��ادرات أيض��ًا، إطالق الحمل��ة الوطنية 
لمكافحة في��روس كورونا )كوفي��د 19(التي خصصت 
أنشطة تطوعية عديدة للراغبين في المشاركة انطالقًا 
من مب��دأ المس��ؤولية المجتمعية وتعزي��زًا للتكافل 
والتعاون بين أف��راد المجتمع البحريني، وبوابة موقع 

وزارة الصح��ة لرصد تفاصيل أث��ر المخالطين للحاالت 
القائمة.

كم��ا أدرجت ش��راكة الحكوم��ة المفتوح��ة مبادرتين 
للمجل��س األعل��ى للمرأة تنفي��ذًا لتوجيه��ات صاحبة 
السمو الملكي األميرة س��بيكة بنت إبراهيم آل خليفة 
قرينة عاه��ل البالد المفدى، رئيس��ة المجلس األعلى  
للمرأة، وهما الحملة الوطنية »متكاتفين ألجل سالمة 
البحري��ن« لتقديم كل م��ا يلزم لمس��اندة احتياجات 
األسرة والمرأة البحرينية وبالتعاون والتنسيق المباشر 
م��ع المنص��ة الوطنية للتط��وع في مواجه��ة فيروس 
كورون��ا )كوفي��د 19(، وتوجيه��ات س��موها الكريمة 
بسداد الديون والمبالغ المالية المستحقة على النساء 
البحرينيات ممن صدر بحقه��ن أحكام قضائية ضمن 
القائم��ات المنش��ورة م��ن قب��ل وزارة الداخلي��ة على 

تطبيق »فاعل خير«.
يذك��ر أن ش��راكة الحكوم��ة المفتوح��ة ه��ي مبادرة 
متع��ددة األطراف ت��ّم اإلعالن عنها في 20 س��بتمبر 
2011 خ��الل الجلس��ة االفتتاحية الس��نوية للجمعية 
العام��ة لألمم المتحدة في نيوي��ورك، من قبل 8 دول 
ه��ي: البرازي��ل، وأندونيس��يا، والمكس��يك، والنرويج، 
المتح��دة،  إفريقي��ا، والمملك��ة  والفلبي��ن، وجن��وب 
والوالي��ات المتح��دة األمريكية، ويبلغ ع��دد أعضائها 

اليوم 75 دولة.
وتهدف المبادرة إلى دفع الدول المنضوية في إطارها 
إلى تكري��س مب��ادئ الحكوم��ة المفتوح��ة وانتهاج 
حوكمة قائم��ة على الش��فافية والش��راكة ومكافحة 

الفساد، من خالل تكنولوجيا االتصال والمعلومات.
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»األعلى للصحة«: رفع توصيات »صحتي« إلى »التنسيقية«
إل��ى  للصح��ة  األعل��ى  المجل��س  رف��ع 
اللجنة التنس��يقية ع��ددًا من التوصيات 
المتعلق��ة بتطبي��ق مش��روع الضمان 

الصحي الوطني »صحتي«.
وعق��د المجل��س اجتماع��ه االعتي��ادي 
برئاس��ة رئيس المجلس رئيس الفريق 
كورون��ا  لفي��روس  للتص��دي  الوطن��ي 
)كوفيد19(، الفريق طبيب الشيخ محمد 
ب��ن عب��داهلل آل خليفة، بحض��ور وزيرة 
الصحة فائقة الصالح وأعضاء المجلس، 
والذي عقد عن بعد عبر تقنية االتصال 

المرئي.
وأك��د األمي��ن الع��ام للمجل��س األعلى 
للصحة إبراهيم النواخ��ذة، أن المجلس 
ونياب��ة ع��ن جمي��ع منتس��بي القط��اع 
الصح��ي من ك��وادر طبي��ة وتمريضية 
وإدارية وخدمات صحية مس��اندة، يرفع 
أسمى آيات الش��كر واالعتزاز بمضامين 
الكلمة الس��امية لجاللة الملك المفدى 
التي وجهها للمواطنين الكرام بمناسبة 
دخول العش��ر األواخر من شهر رمضان 

المبارك، وم��ا جاء في الكلم��ة من ثناء 
وإش��ادة من جاللته بالك��وادر العاملة 
بالصف��وف األول��ى لمواجه��ة جائح��ة 

كورونا )كوفيد 19(.
وأثنى المجلس على حرص جاللة الملك 
المفدى على أن يحظى منتس��بو القطاع 
الطبي��ة  الك��وادر  وخصوص��ًا  الصح��ي 

العاملة في الصفوف األمامية لمواجهة 
الوباء على التكريم المتناس��ب مع حجم 
تضحياتهم، بعد أن وقفوا ويقفون بكل 
ش��جاعة واقت��دار والذين س��طروا أروع 
األمثل��ة في الوفاء واإلنس��انية والعطاء 
والتكات��ف في  والتع��اون  والتضحي��ة، 
ه��ذه الجائحة التي تم��ر بوطننا الغالي 

للحفاظ على مكتسباته.
واس��تعرض الفريق طبيب الشيخ محمد 
بن عبداهلل آل خليفة، مستجدات الجهود 
الوطني��ة لمواجهة هذا الوب��اء، مؤكدًا 
على ض��رورة الت��زام جمي��ع المواطنين 
والمقيمين الكرام بالتعليمات الصادرة 
عن الفريق الوطني والجهات المختصة 
وع��دم الته��اون في تنفيذه��ا تحت أي 
ظ��رف من الظروف لما في��ه خير وصالح 

الجميع.
وأكد أن اإلسهامات البارزة التي يبذلها 
الطاقم الطبي لمواجهة تحدي فيروس 
كورونا )كوفي��د 19(، وجهودهم الجبارة 
في الصف��وف األولى ف��ي مواقع العمل 
للحد من انتش��ار الفي��روس هي جهود 
تبع��ث عل��ى الفخ��ر واالعت��زاز فالكادر 
الصحي البحريني أثبت في هذه الظروف 
أن��ه ق��ادر عل��ى التعام��ل م��ع مختلف 
التحدي��ات واضع��ًا نص��ب عينيه حفظ 

صحة وسالمة الجميع كأولوية قصوى.
واطلع المجلس على مس��تجدات مشروع 

الضمان الصحي الوطني »صحتي«، في 
المحاور الرئيس��ة للمشروع وهي: مهام 
المستشفيات  أمناء  مجالس  وصالحيات 
الحكومي��ة ومراك��ز الرعاي��ة الصحي��ة 
األولية، ومكتب إدارة المش��روع ومحور 
الحوكمة، ومحور التسيير الذاتي، ومحور 
صندوق الضمان الصحي، ومحور المركز 
وإدارة  الصحي��ة  للمعلوم��ات  الوطن��ي 
المعرفة »حكم��ة« ومحور التأمين على 
األجان��ب ومح��ور اإلع��الم والتوعوي��ة، 
وقدم مسؤولو الفرق والمبادرات عرضًا 
عم��ا تحقق عل��ى صعي��د التنفيذ حتى 

اآلن.
واطل��ع المجل��س على التقرير الس��نوي 
المه��ن  لتنظي��م  الوطني��ة  للهيئ��ة 
والخدمات الصحية، حيث قدمت الرئيس 
التنفي��ذي للهيئ��ة د.مري��م الجالهمة 
ش��رحًا عن منجزات الهيئة ومبادراتها، 
حي��ث أش��اد المجلس بالجه��ود الطيبة 
الت��ي حققته��ا الهيئة في إط��ار تعزيز 

جودة الخدمات الصحية بالمملكة.

»الداخلية«: بحرينيون من أصول باكستانية 
مطلوبون لإلنتربول بتهمة التزوير

أكد مدير عام اإلدارة العامة لمكافحة الفساد واألمن االقتصادي 
واإللكتروني أنه تعقيبًا على مقطع الفيديو المتداول بوسائل 
التواص��ل االجتماعي في باكس��تان، والمتضمن اإلش��ارة إلى 
ارتكاب أشخاص بحرينيين من أصول باكستانية لقضايا خطف 
وتزوير، أن المذكورين، مطلوبان بتهمة التزوير بمحرر رسمي 
ونس��ب طفلة لغي��ر والديها وخطفها، وص��ادر بحقهما أحكام 
قضائية بالس��جن لمدة 12 عاما وفقًا لما أكدت إدارة الشؤون 
الدولي��ة واإلنترب��ول. وأوض��ح أن اإلنترب��ول البحرين��ي اتخذ 

اإلج��راءات القانونية الالزمة وتم مخاطبة إنتربول إس��الم آباد 
بالجمهورية الباكس��تانية حول الجرائم المطلوبين من أجلها 
وجار التنس��يق للقبض على المتهمين الهاربين إلى جمهورية 

باكستان الستردادهم وتقديمهم للعدالة.
وأض��اف مدير ع��ام اإلدارة العام��ة لمكافحة الفس��اد واألمن 
االقتصادي واإللكتروني أنه تم التنس��يق مع المنظمة الدولية 
للش��رطة الجنائي��ة »اإلنتربول« وت��م إصدار تعامي��م دولية 

»نشرات دولية حمراء« بهذا الشأن.

 »االستئناف الكبرى الجنائية«
تباشر أول جلسة محاكمة عن ُبعد

عقدت محكمة االستئناف الكبرى الجنائية الثانية برئاسة القاضي إبراهيم 
سلمان الجفن أمس أول محاكمة عن ُبعد.

وقالت األمانة العامة للمجلس األعلى للقضاء بأن المحاكم الجنائية بدأت 
في عمله��ا عن ُبعد أمس بجاهزية تامة وذلك وفق��ًا للمعايير المحاكمة 
العادل��ة، من خ��الل تخصيص قاعة محاكم��ة في منطقة ج��و وتزويدها 
بتقني��ات مرئية وصوتية وربطها مع تقنيات حديثة في المحاكم الجنائية 
وذلك لمباشرة التقاضي عن ُبعد بما يضمن استمرار عمل المحاكم بكفاءة 
وفعالي��ة عالية في ظل الظروف الراهنة وبحضور جميع أطراف الدعوى من 
محامي المتهم وأحد أعضاء النيابة العامة في جلسة مرئية، بهدف تسريع 
إج��راءات التقاضي وتقليل أمدها مع تحقي��ق الضمانات القضائية بجانب 
الضمانات االحترازية والوقائية للحفاظ على سالمة وصحة المتهمين من 
خ��الل تحقيق التباعد االجتماعي في ظل انتش��ار في��روس كورونا )كوفيد 
19(، وتع��د المحاكمة عن بُع��د خطوة رائدة تكلل��ت بالنجاح حيث تمتع 
المتهم بضمانات محاكمة عادلة طبق��ت عليها المعايير المعتبرة دوليًا 

في مثل هذه المحاكمات.

 »األوقاف السنية« تدعم 
»معًا نهتم« بـ 50 ألف دينار 

تقدم محافظ العاصمة الش��يخ هش��ام ب��ن عبدالرحمن آل 
خليفة، بالش��كر والتقدير إلى إدارة األوقاف الس��نية لتبرعها 
بمبل��غ 50 أل��ف دين��ار لحمل��ة )معًا نهت��م( الت��ي تنظمها 
المحافظة، حيث س��يخصص المبلغ لتجهيز مس��اكن مؤقتة 
للعمالة الوافدة وتوزيع وجبات وسالل غذائية وسقيا الماء. 

وأكد المحاف��ظ أن هذا المبادرة، تعك��س دور وجهود إدارة 
األوق��اف الس��نية في دعم األعم��ال الخيرية واإلنس��انية في 
المملك��ة، وتبرز معان��ي التكاتف والتعاض��د والتالحم بين 
أبناء المجتمع التي حث عليها ديننا الحنيف، خاصة في أوقات 
المحن والش��دائد، مش��يرًا إلى أن الحملة، ال يمكن أن تحقق 
أهدافه��ا إال بدعم ومس��اندة مختلف الجهات والمؤسس��ات 

الخاصة والخيرية. 
من جهته أبدى رئيس مجلس األوقاف الس��نية الش��يخ راشد 
ب��ن محمد الهاج��ري، اعتزازه بمس��اهمة اإلدارة في الجهود 
الكبيرة التي تشارك فيها كافة المؤسسات واألفراد في إطار 
الحمل��ة الوطنية لمكافحة انتش��ار في��روس كورونا، مضيفًا 
أن ال��ذي ينظ��ر إل��ى منظومة األوق��اف على أنه��ا رافد على 
المس��اجد ومن يق��وم عليها فقط، فقد ضي��ق نظرة العمل 
الوقفي الخيري الذي يتسع أفقه ليشمل المساهمة في كافه 
مناح��ي الحياة، مؤكدًا أن هذه المس��اهمة تأتي إيمانًا بدور 
س��نة الوقف اقتصاديًا واجتماعيًا في رفعة الوطن والمجتمع 

وكافة من يعيش على هذه األرض الغالية.

 »شرطة العاصمة«: 210 مخالفات
لغير الملتزمين بـ»الكمامة«

أكد مدير ع��ام مديرية ش��رطة العاصمة أن ش��رطة المديرية 
س��جلت منذ منتصف أبريل الماضي 210 مخالفات لألش��خاص 
الذين ال يلتزمون بلبس »كمام��ة الوجه« باألماكن العامة في 
إطار العمل على تعزيز االلت��زام باإلجراءات االحترازية للحد من 
انتش��ار فيروس كورونا )كوفي��د 19(. وأضاف أن��ه بالتوازي مع 
تس��جيل المخالفات، يتم توعية أصحاب المحالت بعدم السماح 
للزبائ��ن بالدخ��ول، إال في حال لبس��هم »الكمام��ة« وااللتزام 
بالتباعد االجتماعي. وأوضح أنه تم تكثيف أفراد ش��رطة خدمة 
المجتم��ع لتوعي��ة المواطني��ن والمقيمي��ن بض��رورة التباعد 

االجتماعي في األسواق والمحالت التجارية والمنتزهات والتقيد 
بعدم التجمع ألكثر من 5 أش��خاص مع االلتزام بلبس الكمامة، 
مش��ددًا على اتخاذ اإلج��راءات القانونية الالزمة بحق من يخالف 

قرار منع التجمعات ألكثر من 5 أشخاص.
وأش��ار مدير عام مديرية ش��رطة العاصمة إلى أنه سيتم خالل 
فترة العيد، تكثيف الدوريات ونشر أفراد شرطة خدمة المجتمع 
ف��ي األس��واق والمجمع��ات واألماك��ن العامة، ف��ي إطار ضبط 
المخالف��ات وتوعي��ة المواطني��ن والمقيمين بض��رورة التباعد 

االجتماعي وعدم الخروج إال للضرورة.

»الجمارك«: تقديم خدمات تخليص 
البضائع بميناء خليفة خالل العيد

واألم��ن  التفتي��ش  ع��ام  مدي��ر  ق��ال 
الجمركي العميد عبداهلل حمد الكبيس��ي 
أن شؤون الجمارك، ستواصل خالل إجازة 
عي��د الفط��ر المبارك، تقدي��م الخدمات 
البضائع  بتخلي��ص  الخاصة  الجمركي��ة 
واإلفساح عن الحاويات بميناء خليفة بن 
سلمان، وذلك من الساعة الثامنة صباحًا 
وحت��ى الثاني��ة ظه��رًا، داعي��ًا الراغبين 
بتخليص الحاويات إلى حجز المواعيد في 

الفترة المذكورة بالتنس��يق مع الشركة 
المش��غلة، تفاديًا ألي تعطيل للبضائع 
الخاصة بالمستوردين خالل تلك الفترة.
 وأضاف أن الخدمات الجمركية المتعلقة 
الش��حن  بقس��م  واإلفس��اح  بالتخليص 
البري والجوي، س��وف تستمر خالل تلك 
الفت��رة عل��ى م��دار الس��اعة، وبإمكان 
كاف��ة المخلصي��ن الجمركيي��ن إنه��اء 
معامالته��م الجمركي��ة إلكتروني��ًا عبر 

نظ��ام التخليص الجمرك��ي اإللكتروني 
)أفق(.

أن ش��ؤون  الكبيس��ي  العمي��د  وأك��د   
الجم��ارك تح��رص بش��كل دائ��م عل��ى 
إزالة كافة المعوقات م��ع العمالء، كما 
تس��عى جاهدة إلى تبس��يط اإلجراءات 
والعملي��ات التجارية من أجل رفع كفاءة 
وس��رعة حرك��ة انتق��ال البضائ��ع ف��ي 

المنافذ الجمركية.

 604 حاالت تعاٍف من »كورونا«..
و356 إصابة جديدة في 24 ساعة

سجلت البحرين أمس 604 حاالت تعاٍف 
م��ن فيروس كورونا وهو أعلى رقم منذ 
بدء تسجيل اإلصابات فيما رصدت 356 

إصابة جديدة خالل 24 ساعة.
وأعلنت وزارة الصح��ة عن تعافي 234 
حالة إضافي��ة ليصل إجمال��ي الحاالت 

المتعافية إلى 3568 وتسجيل 45 حالة 
قائم��ة جديدة منه��ا 41 حالة لعمالة 

وافدة. 
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»الخدمات«: 16مشروعًا
و40 مقترحًا بـ »اللجنة«

ذك��ر رئي��س لجنة الخدمات ف��ي مجلس الن��واب ممدوح 
الصالح أن هناك 160 موضوعًا أحيلت إلى اللجنة، وأنهت 

منها 104 مواضيع.
وأشار إلى أن اللجنة أنتهت من 8 مشروعات بقانون و18 
اقتراح��ًا بقان��ون، و73 اقتراحًا برغب��ة، و5 قرارات محالة 
من مجلس الشورى. الفتًا إلى أن المواضيع المتبقية لدى 
اللجنة بلغت 56 موضوعًا، منها 16 مشروعًا بقانون و22 

مقترحًا بقانون و18 اقتراحًا برغبة.

»خارجية النواب«: االنتهاء من 16 موضوعًا

قال رئي��س اللجن��ة الخارجية والدف��اع واألمن 
الوطن��ي في مجل��س النواب، محمد السيس��ي، 
إن ع��دد الموضوعات المحالة ل��دى اللجنة 42 

موضوعًا أنهت خاللها من 16 موضوعًا.

وبي��ن أن ال�26 موض��وع المتبق��ي، منهم 10 
لمش��اريع بقانون و10 مقترح��ات بقانون، و6 
القتراح��ات برغب��ة بينم��ا أنج��زت مرس��ومين 
بقان��ون أحيل إليها في الدور الماضي.الفتًا إلى 

أنه من بين 13 مش��روعًا بقانون أنهت اللجنة 
منها 3 مش��اريع فقط، والسبب لوجود مشاريع 
تم دمجها في مش��روع واحد إل��ى جانب وجود 
بعض المشاريع التي احيلت في أبريل الماضي.

»التشريعية«: 29 موضوعًا متبقيًا باللجنة 

أكد رئيس اللجنة التش��ريعية والقانونية في مجلس النواب محمد 
العباس��ي، أن اللجنة أحيلت إليها 180 موضوعًا منها بصفة أصلية 

ومنها بصفة غير أصلية.
وذك��ر خالل مؤتم��ر صحف��ي أن اللجن��ة أنج��زت 46 موضوعًا من 
أص��ل 66 موضوع��ًا، وتبقى ل��دى إدراج اللجن��ة 20 موضوعًا، منها 
اقتراح تعديل الدس��تور و9 مش��اريع بقانون و8 اقتراحات بقانون، 

ومقترحان برغبة.

وبين العباس��ي أن اقتراح بتعديل دس��توري أحيل إل��ى اللجنة في 
شهر أبريل، وناقش��ته خالل اجتماع واحد ولم تتمكن من االنتهاء 

منه قبل نهاية دور االنعقاد.
وأك��د العباس��ي أن اللجنة س��عت لالنتهاء من كاف��ة الموضوعات 
المحال��ة إليه��ا بصفة غي��ر أصلية، حت��ى ال تتعطل عم��ل اللجان 
والمتبقي منها 3 مش��اريع بقانون و6 اقتراح��ات بقانون من أصل 
إبراهيم الرقيمي114 موضوعًا أحيل بصفة غير أصلية أنهت منها 105 موضوعات.
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»المرافق«: إنجاز 84٪ من المواضيع

ق��ال رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب 
حمد الكوهجي إن عدد المواضيع التي أحيلت للجنة بلغت 
106 مواضي��ع، منه��ا 71 اقتراح��ًا برغبة و15 مش��روعًا 
بقان��ون، و13 اقتراح��ًا بقان��ون، و7 ق��رارات محالة من 

مجلس الشورى.
وذك��ر الكوهجي في مؤتمر صحف��ي أن اللجنة أنهت 89 
موضوع��ًا، بنس��بة 84% من إجمالي موضوع��ات اللجان، 
فيم��ا هناك 17 موضوعًا قيد الدراس��ة منها مش��روع و7 
اقتراحات بقانون و9 اقتراحات برغبة، وأن غالبية التأخير 
بس��بب تأخر ردود الوزارات والجهات المعنية التي تؤخر 

المشاريع والمقترحات.

»مالية النواب«: 7 مشاريع قانون باللجنة 
قال رئيس لجنة الش��ؤون المالية واالقتصادية 
في مجل��س النواب أحم��د الس��لوم، إن اللجنة 
ناقشت 33 موضوعًا من أصل 50 موضوعًا، وأن 
المتبق��ي لدى اللجنة 13 موضوعًا، إلى جانب 4 

مواضيع تم سحبها.

وذك��ر خالل المؤتمر الصحف��ي، أنه تبقى لدى 
اللجنة الحس��اب الختامي إلى جانب 7 مش��اريع 

بقانون، و4 اقتراحات بقانون، واقتراح برغبة.
وبي��ن الس��لوم أن اللجن��ة رفع��ت مرس��ومين 
بقانون و12 مشروعًا بقانون، وقرارين لمجلس 

الش��ورى و3 اقتراح��ات بقان��ون و9 اقتراح��ات 
برغب��ة وتقريري��ن ل��كل م��ن دي��وان الرقابة 
المالي��ة واإلدارية، والحس��اب الختامي الموحد 
للدولة، والحس��اب الختامي الموحد الحتياطي 

األجيال القادمة.
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السلوم: ضوابط جديدة لحماية البحرينيين في »الخاص«
المالي��ة  الش��ئون  لجن��ة  رئي��س  أك��د 
واالقتصادي��ة ف��ي مجل��س الن��واب أحمد 
الس��لوم عدم وجود أي نية لرفع الضرائب، 
الفت��ًا إل��ى أن الضرائب ال يت��م إقرارها إال 

بقانون.
وذكر في إجابته على سؤال »الوطن« خالل 
مؤتمر الصحفي عن بعد، أن العجز المالي 
لم يتأث��ر وال زال كما تم اعتماده حس��ب 
التوازن المال��ي، وأن الدخل من الضرائب 

المفروضة عوض بعض الخسائر.
وأش��ار إلى أن برنامج عمل الحكومة سيتم 
العمل علي��ه أو قد يتم تجزئة المش��اريع 
الموجودة على مراحل أكبر، وأن ذلك رهن 
الظ��روف خالل الس��نتين القادمي��ن التي 

ستحدد استمرارية المشاريع.
وبين الس��لوم، أن إيرادات الدولة ستتأثر 
خالل األيام القادمة، ما سيؤثر على بعض 
المشاريع التي أقرتها الحكومة، وأن هدف 
المجلس هو عدم المس��اس بمكتس��بات 
المواطن، والس��عي على تقليل التأثيرات 

المالية واالقتصادية على البحرين.
وقال الس��لوم إن أزمة كورونا )كوفيد 19( 
جعل��ت جمي��ع القطاع��ات متأث��رة، وهي 
األزمة األس��وأ منذ زمن طوي��ل، الفتًا إلى 
أن مبال��غ الدعم التي صرف��ت للمواطنين 
ف��ي القطاع الخ��اص ل�3 أش��هر، من أجل 
ضمان عدم تسريح العاملين لحين انتهاء 
أزم��ة كورونا )كوفيد 19(، مؤكدًا أن هناك 
ضواب��ط س��يتم تنفيذه��ا لعدم تس��ريح 
البحرينيي��ن إلى جانب أال يش��كل الموظف 

البحريني عبئًا على صاحب العمل.
ولفت الس��لوم إلى أن الحزم التي قدمتها 
تمكي��ن ليس تأمين ألصحاب المش��اريع، 
ولكنها قامت لتقليل تأثير كورونا )كوفيد 

19( على أصحاب المحالت التجارية.
وأش��ار إل��ى أن االقتصاد س��يكون مختلفًا 
ف��ي جمي��ع دول العال��م بس��بب كورون��ا 
)كوفي��د 19(، وأن هن��اك أنش��طة تجارية 
تأثرت واختفت بسبب الفيروس وبعضها 
ب��رزت، وأن البحرين س��باقة في اإلجراءات 
االقتصادي��ة التي اعتمدته��ا في معالجة 

االقتصاد.
م��ن جانب��ه ذك��ر رئي��س لجنة الش��ؤون 
التش��ريعية والقانونية، محمد العباس��ي، 
أن أب��رز التحدي��ات التي س��تواجه مجلس 
النواب الدور القادم، هي اعتماد الميزانية 

العامة في العامي��ن القادمين على الرغم 
من الظروف التي أث��رت على البالد، والتي 
يتوجب م��ن خاللها أن يك��ون توافق تام 

بين المجلسين والحكومة.
وبي��ن رئي��س لجن��ة الش��ؤون الخارجي��ة 
الدفاع واألمن الوطني محمد السيسي، أن 
البحرين اس��تغلت األزمة في خلق الفرص، 
وأن البع��د االقتص��ادي وضع��ه المجلس 
كبعد مهم بس��بب بدء المجلس مع خطة 
التوازن المالي، وأن اللجان ستقوم بعملها 
خ��الل الصيف للبح��ث في تل��ك المواضيع 

االقتصادية.
وقال رئيس لجنة الخدمات النائب ممدوح 
الصال��ح، إن هن��اك الكثير من الش��ركات 
ستخسر وستفقد وظائف كثيرة، ليس في 
البحرين فقط بل في جمي��ع دول العالم، 

مؤك��دًا أن هن��اك الكثي��ر م��ن المواضيع 
ستتغير.

وأضاف: »وبما أننا في سفينة واحدة ولدينا 
رب��ان واحد فيتوجب علينا التكاتف في كل 
م��ا يصب في مصلحة الوط��ن والمواطن، 
ولو أن هناك بعض الس��يناريوات الصعبة 

التي يمكن حدوثها«.
من جهته، قال النائب محمد العباسي، إن 
اس��تجواب الوزراء والتوصية باالستجواب، 
ليس من أجل تفعيل صراعات مع السلطة 
التنفيذي��ة، ولك��ن م��ا يقوم ب��ه مجلس 
النواب هو خدمة المواطنين، وإن تم ذلك 
دون الحاجة إلى االس��تجواب، فما الجدوى 

من االستجواب في ذلك؟.
من جانبه قال النائب محمد السيس��ي، إن 
االس��تجواب ل��ن يكون غاية ل��دى مجلس 
الن��واب، ول��ن نستنس��خ أعم��ال مجالس 

أخرى ف��ي دول أخ��رى التي تق��وم بعمل 
اس��تجوابات وهمي��ة، وإن البحرين لديها 
تجربتها الشخصية في العمل البرلماني.

وق��ال النائب الصال��ح إن هناك مش��اريع 
توقف��ت ولم تعل��ن، إلى جانب مش��اريع 
أخ��رى س��يتم تأجيله��ا، الفتًا إل��ى وجود 
س��يناريوهات غي��ر جي��دة ق��د تم��ر على 

الدولة.
من جهته، ق��ال النائب مم��دوح الصالح، 
إن قان��ون الصحاف��ة مض��ى علي��ه وقت 
طوي��ل، وأن اإلعالم أصب��ح مختلفًا تمامًا 
عن الس��ابق، مبين��ًا أن اللجنة حال وصول 
القان��ون إليه��ا س��تعقد اجتماعاتها مع 
جميع��ة الصحفيي��ن ومع كت��اب األعمدة 
في الصحافة المحلية، الفتًا إلى أن اللجنة 
تنتظ��ر القانون من الحكومة لمناقش��ته 

في أسرع وقت.

الصالح: وظائف كثيرة ستفقد.. 
ومشاريع توقفت

 العباسي: مجلس النواب 
أمام تحدٍّ العتماد الميزانية القادمة

 السيسي: لن نستنسخ 
»استجوابات وهمية« من دول أخرى

 81 مرسومًا ومشروعًا بقانون 
بحثها »الشورى« خالل دور االنعقاد الثاني

حقق مجلس الشورى المزيد من اإلنجازات التشريعية ضمن دور االنعقاد 
الثان��ي م��ن الفصل التش��ريعي الخامس، حس��ب ما أظهرته الكش��وف 
اإلحصائي��ة الصادرة عن األمانة العامة للمجلس، حيث عقد المجلس ما 
مجموعه 30 جلسة عامة، من بينها 5 جلسات عقدت عن ُبعد عبر أنظمة 

االتصال المرئي.
وبلغ مجموع المراس��يم بقوانين والمش��روعات بقوانين التي أحيلت إلى 
المجلس )81( مرس��ومًا ومشروعًا بقانون، ش��ملت 63 مشروعًا بقانون، 

و8 مراسيم بقوانين.
وفيما أقر المجلس كافة المراس��يم بقوانين الت��ي أحيلت إليه خالل دور 
االنعق��اد، فق��د توافق مع مجل��س النواب فيم��ا انتهى إليه بش��أن 18 
مش��روًعا بقانون، ت��م إحالتها إل��ى الحكومة لرفعها إل��ى جاللة الملك 
المفدى إلصدارها، وأعاد 7 مشروعات بقوانين إلى مجلس النواب إلعادة 
النظر فيها، في حين انتهى إلى رفض 7 مشروعات بقوانين بالتوافق مع 
قرار مجلس النواب بش��أنها، وتعكف لج��ان المجلس على مواصلة النظر 

في 14 مشروًعا بقانون.
وم��ن بين أبرز التش��ريعات التي ناقش��ها المجلس خ��الل دور االنعقاد 
الثاني من الفصل التش��ريعي الخامس، المرس��وم بقانون بشأن القوة 
االحتياطية، ومشروع قانون التطوع لخدمة األمن العام، ومشروع قانون 
تعديل قانون اإلس��كان الذي يتيح للمس��تفيدين من الوحدات السكنية 

حق التصرف في وحداتهم قبل مضي سبع سنوات من تاريخ الملكية.
إلى جانب مش��روع قانون تعديل مرس��وم التأمين ض��د التعطل، الذي 

يه��دف إلى دف��ع رواتب المواطني��ن البحرينيي��ن العاملين ف��ي القطاع 
الخاص ألشهر أبريل ومايو ويونيو للعام 2020.

وفي مجال تطوير النظام العدلي والقضائي في المملكة، بحث المجلس 
المرس��وم بقانون بتعديل قانون المرافعات المدنية باس��تحداث نظام 
لرفع الدعاوى وإدارتها بالوسائل اإللكترونية، وتعديل آخر يسمح للدائن 
التظلم من أمر األداء مساواة له بالمدين، ومشروع قانون تعديل قانون 

اإلجراءات الجنائية.
وش��ملت المش��روعات بقوانين التي ناقش��ها المجلس والتي كانت في 
األص��ل اقتراح��ات بقواني��ن مقدمة من أعض��اء المجلس 7 مش��روعات 
بقوانين، ضمت مش��روع قانون بتعديل بعض أح��كام قانون اإلجراءات 
الجنائية الصادر بالمرس��وم بقانون رقم ٤٦ لس��نة ٢٠٠٢ م، ومش��روع 
قانون بتعديل بعض أحكام المرس��وم بقانون رقم )٢( لس��نة ١٩٩٦ م 
بش��أن إشغال الطرق العامة، ومش��روع قانون بتعديل المادة )٢٠( من 
قان��ون البلديات الصادر بالمرس��وم بقانون رقم )٣٥( لس��نة ٢٠٠١ م، 
فضاًل عن مشروع قانون بتعديل الفقرة )أ( من المادة )٢٨٤( من قانون 
الش��ركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم )٢١( لسنة ٢٠٠١ م، 
ومش��روع قانون بش��أن الحد من استهالك مش��روبات الطاقة، ومشروع 
قانون بتعديل بعض أحكام المرس��وم بقانون رقم )٢٧( لس��نة ٢٠١٥ 
بش��أن الس��جل التجاري، إلى جانب مش��روع قانون دمجته لجنة المرافق 
العام��ة والبيئ��ة يضم مش��روع قان��ون الوقاية من المواد اإلش��عاعية، 
ومش��روع قانون بش��أن البيئة، ومش��روع قانون بش��أن إعادة استخدام 

وتدوير المواد المتجددة.
وواف��ق المجل��س ضمن جلس��ات دور االنعق��اد على إحال��ة 7 اقتراحات 
بقواني��ن منها للحكومة لتضعها في صيغة مش��روع بقانون، وتش��مل 
االقتراح بقانون بشأن إضافة تعريف الى المرسوم بقانون بشأن السجل 
التج��اري، واقتراح بقانون بتعديل الفقرة )د( من المادة )23( من قانون 
الخطابات والمعامالت اإللكترونية، واقتراح بقانون إضافة بند جديد إلى 
قان��ون الميزانية العامة، واقتراح بقانون اس��تبدال مواد في قانون نقل 
وزراعة األعضاء البش��رية، واقتراح بقانون تعديل قانون تشجيع وحماية 
المنافسة، واالقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون إعادة التنظيم 
واإلفالس، إلى جانب االقتراح بقانون بتعديل قانون حماية المستهلك.

فيما رف��ض المجلس اقتراًحا واحًدا فقط، هو االقت��راح بقانون بتعديل 
المادة )١٩( من المرس��وم بقانون رقم )٧( لسنة ١٩٨٩ م بشأن مزاولة 
مهنة الطب البش��ري وطب االسنان، وتم سحب 3 اقتراحات بقوانين من 

قبل مقدميها، مع استمرار اللجان في بحث 8 اقتراحات بقوانين.
أما فيما يتعلق باألسئلة الموجهة للحكومة، فقد تقدم أعضاء المجلس 
خ��الل دور االنعق��اد الثاني ب��� )39( س��ؤااًل، )35( منها أخط��ر المجلس 
بوص��ول الرد عليها، حيث وجهت األس��ئلة إلى )11( وزي��ًرا، أعلى نصيب 
منه��ا كان لوزير المالية واالقتصاد الوطني بواقع )8( أس��ئلة، يليه وزير 
العمل والتنمية االجتماعية بواقع )7( أس��ئلة، ثم وزير األشغال وشؤون 
البلدي��ات والتخطي��ط العمراني، ووزي��رة الصحة بواقع )6( أس��ئلة لكل 

منهما.
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 »الخارجية«: تأمين عودة 486 مواطنًا 
في مايو.. واستمرار إعادتهم 27 الجاري

كش��ف مس��اعد وزي��ر الخارجي��ة 
ال��وزارة  أن  الدوس��ري،  عب��داهلل 
أعلنت ع��ن خطة لتأمي��ن عودة 
مواطنيه��ا العالقين ف��ي الخارج 
من خ��ال ترتيب رح��ات خاصة 
مباش��رة إلعادة أكث��ر من 6 آالف 
مواطن راغب في العودة، حيث بلغ 
ع��دد الذين تم تأمي��ن عودتهم 
حتى 10 مايو 4982 مواطنًا فيما 
تبقى 1018 مواطنًا، ضمن خطة 
اإلج��اء الت��ي تتخذه��ا البحرين 
جائح��ة  تداعي��ات  لمواجه��ة 

فيروس كورونا )كوفيد19(.
وأوض��ح الدوس��ري، أن الجهود ال 
ت��زال مس��تمرة إلع��ادة األعداد 
المتبقي��ة للمواطنين البحرينيين 
حي��ث  الخ��ارج،  ف��ي  العالقي��ن 
ستس��تمر عملي��ات تأمين عودة 
البحرينيي��ن  المواطني��ن  كاف��ة 
في الخ��ارج، الراغبين في العودة 
إلى أرض الوطن حت��ى 27 مايو، 
مؤك��دًا أن��ه ت��م تأمي��ن عودة 
486 مواطنًا ف��ي مايو من عمان 

باألردن، والر بإيران وطهران.
وأكد الدوس��ري، عل��ى دور وزارة 
الخارجي��ة وس��فاراتها في الخارج 
ف��ي ترتي��ب ع��ودة المواطني��ن 
م��ن الخ��ارج، إل��ى جان��ب جهود 
بترتيب  المساعدة  القنصلية في 
ع��ودة المواطني��ن األجان��ب إلى 

بلدانهم.
وأشاد في تقرير، تضمن »جهود 
البحرين في تعزيز وحماية حقوق 
اإلنسان في إطار مكافحة انتشار 
فيروس كورونا )كوفيد 19(، بأمر 
األمير  الملك��ي  الس��مو  صاح��ب 
خليف��ة ب��ن س��لمان آل خليف��ة 
رئي��س ال��وزراء ف��ي 29 م��ارس 
2020، إل��ى وض��ع خط��ة تأمين 
س��ريعة لتأمي��ن ع��ودة الطلبة 
البحرينيين العالقي��ن في الخارج 
وضم��ان عودتهم إلى الوطن في 

أسرع وقت.
اإلج��راءات  جمي��ع  أن  وأك��د 
االحترازية والقرارات الصادرة من 
اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب 
الس��مو الملك��ي األمير س��لمان 
بن حم��د آل خليف��ة، ولي العهد 
نائ��ب القائد األعلى النائب األول 
لرئيس مجلس ال��وزراء، في إطار 
مكافحة في��روس كورونا )كوفيد 
به��دف  ج��اءت  المس��تجد،   )19
حفظ صحة وس��امة المواطنين 
والمقيمين في مملكة البحرين. 

ولفت الدوسري، إلى أن المملكة 
دأبت على تجهيز مراكز منفصلة 
للع��زل والعاج تقوم باس��تقبال 
الحاالت القائمة بفيروس كورونا 
بتوفي��ر  وتق��وم   ،)19 )كوفي��د 
الع��اج والرعاية الازم��ة لكافة 
الحاالت بالمجان، إذ تبلغ الطاقة 
لمراك��ز  الحالي��ة  االس��تيعابية 
س��ريرًا،   4257 والع��اج  الع��زل 
وفي مراكز القط��اع الخاص 172 

سريرًا.
وق��ال الدوس��ري، إن جمهوري��ة 
الصين الشعبية شهدت في أواخر 
2019، تفش��ي في��روس  الع��ام 
المس��تجد،   )19 كورون��ا )كوفيد 
قليل��ة  أس��ابيع  غض��ون  وف��ي 
انتش��ر الفي��روس ح��ول العالم، 
حيث تجاوز ع��دد المصابين 4.8 
بحي��اة  وأودى  ش��خص  ملي��ون 
أكث��ر من 320 ألف ش��خص حول 
العالم، وخسائر مالية في أسواق 
االقتص��اد العالم��ي تق��در ب��� 9 
تريليونات دوالر، في أس��وأ كارثة 
بشرية يش��هدها العالم في هذا 

القرن. 

رفع درجة التأهب 
لمواجهة الفيروس

ومنذ ب��دء األزمة أخ��ذت حكومة 
البحرين على عاتقها مس��ؤولية 
الحف��اظ عل��ى صح��ة وس��امة 
المجتمع، حيث قامت برفع درجة 
التأهب لمواجه��ة هذا الفيروس 
الجمهوري��ة  ف��ي  من��ذ ظه��وره 
الصينية، من خ��ال إطاق حزمة 
القرارات واإلجراءات  واس��عة من 
الوقائية  والتدابي��ر  االحترازي��ة، 

المدروس��ة، والتي س��اهمت إلى 
ح��د كبي��ر ف��ي تحجي��م وتقليل 
األضرار السلبية الناتجة عن هذه 

األزمة.
الخارجية،  وأوضح مس��اعد وزي��ر 
أن البحري��ن دأب��ت ف��ي تنفي��ذ 
اإلجراءات االس��تباقية على كافة 
الجوانب لمكافحة انتشار فيروس 

كورونا )كوفيد 19(. 
ونالت المملكة بفضل التوجيهات 
الس��امية لحضرة صاحب الجالة 
الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة 
وق��رار  المف��دى،  الب��اد  عاه��ل 
الحكومة برئاس��ة صاحب السمو 
الملكي األمير خليفة بن س��لمان 
آل خليف��ة، رئيس مجلس الوزراء، 
المبذولة من  الوطني��ة  والجهود 
قبل الحمل��ة الوطني��ة لمكافحة 
 )19 )كوفي��د  كورون��ا  في��روس 
الس��مو  ومتابعة صاحب  بقيادة 
الملكي األمير سلمان بن حمد آل 
خليف��ة ولي العه��د نائب القائد 
لرئي��س  األول  النائ��ب  األعل��ى، 
دولية  بإش��ادة  ال��وزراء  مجل��س 

وأممية واسعة النطاق.  
كما حرصت البحري��ن، على عدم 
ف��رض أي قي��ود غي��ر ضروري��ة 
وغي��ر متناس��بة، فعل��ى س��بيل 
المثال ل��م تقم الق��وات األمنية 
في اس��تخدام القوة ف��ي أي حالة 
من األح��وال، في إط��ار تطبيقها 
لإلج��راءات االحترازية، بل حفزت 
المملك��ة المواطنين والمقيمين 
في البق��اء في منازلهم واالبتعاد 
عن التجمعات م��ن خال تقديم 
مكافآت مالية بش��كل عش��وائي 
للملتزمي��ن بإج��راءات الس��امة 
والوقاي��ة م��ن دون ف��رض حظر 

للتجول في أرجاء المملكة. 

الحق في الصحة 
ولتعزيز الحق في الصحة، أصدرت 
وزيرة الصحة فائقة الصالح قرارًا 
وزاريًا في 9 أبريل 2020، يقتضي 
بتعليق رس��وم الخدمات الصحية 
المقدم��ة للمرض��ى األجانب في 
الحكومي��ة،  الصحي��ة  المراك��ز 
وإيقاف تحصيل أجرة االستش��ارة 
بقيمة  المح��ددة  العامة  الطبية 
7 دناني��ر لغي��ر البحرينيين لمدة 
3 أشهر بدءًا من 9 أبريل 2020. 

وإيمان��ًا م��ن المملك��ة بأهمية 
تقديم أفض��ل الرعاي��ة الصحية 
لكاف��ة أف��راد المجتم��ع، دأب��ت 
بتطبيق اس��تراتيجية مبنية على 
ثاث��ة مح��اور مختلف��ة »اتب��ع، 
افح��ص، عالج« للحد من انتش��ار 
 ،)19 )كوفي��د  كورون��ا  في��روس 
بإخض��اع  ال��وزارة  تق��وم  حي��ث 
جميع الحاالت المش��تبه بها إلى 
المجانية  المختبري��ة  الفح��وص 

للتأكد من سامتها. 
وبلغ ع��دد الفح��وص المختبرية 
الت��ي قام��ت به��ا وزارة الصح��ة 
236828 فحصًا بمعدل %15.95 
من العدد الكلي لسكان المملكة. 
حرص��ت  الس��ياق  ه��ذا  وف��ي 
المملك��ة، عل��ى إط��اق حمات 
اس��تباقية وزي��ارات ميدانية عبر 
وحدات الفح��ص المتنقلة إلجراء 
فحوص عش��وائية ف��ي عدد من 
واس��تطاعت  البحري��ن  مناط��ق 
من خالها الوص��ول إلى الحاالت 
وقت  بأس��رع  القائم��ة وعاجها 
ممكن ورصد الح��االت المخالطة 
للفح��وص  وإخضاعه��ا  له��ا 

المختبرية المجانية. 
وقام��ت ال��وزارة بالتع��اون م��ع 

والحكوم��ة  المعلوم��ات  هيئ��ة 
اإللكتروني��ة باختيار 20 ش��خصًا 
كل  م��ن  عش��وائي  بش��كل 
البحرين  في  السكنية  المجمعات 
عل��ى م��دى 12 يومًا لتس��تهدف 
بذل��ك أكثر من 9 آالف ش��خص، 
وس��يتم إرسال رسائل نصية لهم 

تحدد موعد الفحص.
عمل��ت  متص��ل  صعي��د  وعل��ى 
وزارة الصحة بالتنس��يق مع وزارة 
الخارجي��ة عب��ر بعث��ات المملكة 
األدوي��ة  جل��ب  تس��هيل  عل��ى 
واألجه��زة الطيبة من الش��ركات 
المملك��ة، وتأمين  إل��ى  الدولية 
ش��حن مع��دات طبي��ة بالتعاون 
مع الش��ركات الطبية الدولية عبر 

بعثات المملكة. 

الخدمات الصحية 
الفح��ص  الصح��ة  وزارة  دش��نت 
المركب��ات والت��ي ته��دف  م��ن 
إلى تس��هيل إج��راءات، من خال 
حجز موعد للفح��ص عبر الموقع 

اإللكتروني لوزارة الصحة. 
كم��ا دأبت المملك��ة على تجهيز 
مراك��ز منفصلة للع��زل والعاج 
القائمة  الحاالت  تقوم باستقبال 
بفي��روس كورون��ا )كوفي��د 19(، 
وتق��وم بتوفير الع��اج والرعاية 
الازمة لكاف��ة الحاالت بالمجان، 
االس��تيعابية  الطاق��ة  تبل��غ  إذ 
الحالي��ة لمراك��ز الع��زل والعاج 
4257 سريرًا، وفي مراكز القطاع 

الخاص 172 سريرًا.
وتتكفل المملكة بتقديم العاج 
والرعاية الصحية الازمة للحاالت 
القائمة وف��ق أعلى المعايير من 
قبل كادر طبي مختص في مراكز 
الع��زل والعاج متوف��ر على مدار 
الساعة. لخدمة ورعاية المرضى.

م��ن جهة أخ��رى، ت��م تخصيص 
احترازي��ة  صحي��ة  حج��ر  مراك��ز 
للمس��افرين القادمين من الدول 
الموب��وءة مزودة بكافة وس��ائل 
الراح��ة والترفيه. وتبل��غ الطاقة 
الحج��ر  لمراك��ز  االس��تيعابية 
الصح��ي االحترازي 5489 س��ريرًا 
فيما تبل��غ الطاقة االس��تيعابية 
ف��ي مراكز القط��اع الخاص 321 

سريرًا.
كما قام مجمع السلمانية الطبي 
باس��تحداث خدمة توصيل أدوية 
المرض��ى للمن��ازل؛ فيم��ا فعلت 
وزارة الصح��ة خدم��ة التطبي��ب 
حيث تش��مل الخدم��ات المقدمة 
لاستش��ارات عبر تقنية الفيديو 
االستش��ارات الطبي��ة البس��يطة 
واالستفس��ارات الصحي��ة، وطلب 
التحالي��ل المختبري��ة، وتجدي��د 
الوصفات الطبية ومراجعة نتائج 
التحالي��ل المختبرية أو األش��عة 
وغيرها، فيما أش��اد التقرير بدور 
والتمريضي��ة  الطبي��ة  الك��وادر 
العاملين في الصف��وف األمامية 

لمواجهة الفيروس.

 تعزيز الحق 
في التعليم

قام��ت وزارة التربي��ة والتعلي��م 
الحص��ص  م��ن  ع��دد  بتقدي��م 
الدراس��ية عن بعد، عب��ر البوابة 
التعليمي��ة والت��ي تعتب��ر حلقة 
بي��ن  ترب��ط  رقمي��ة  وص��ل 
المعلمين والطلبة وأولياء األمور.

وفي هذا الس��ياق، وم��ن منطلق 
ح��رص حض��رة صاح��ب الجالة 
الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة 
عل��ى  المف��دى  الب��اد  عاه��ل 
التواصل مع أبنائه وبناته الطلبة 
الظ��روف  ظ��ل  ف��ي  والطالب��ات 
في��روس كورونا  لجائحة  الراهنة 
ولكونهم  المستجد،   )19 )كوفيد 

أولوي��ات جالت��ه  ف��ي مقدم��ة 
عل��ى  والمحافظ��ة  لحمايته��م 
س��امتهم، وج��ه جالت��ه كلمة 
س��امية إلى أبنائه وبناته الطلبة 
والطالب��ات م��ن خ��ال اتص��ال 
مرئ��ي ببرنامج »مجتم��ع واعي« 
والذي بث عب��ر تلفزيون البحرين 
في 12 أبري��ل، حيث وجه جالته 
رسالة أبوية للطلبة واطمأن على 
تعليمه��م وتحصيله��م العلمي، 
مبدي��ًا ارتياح��ه في هذا الش��أن 
لعلم��ه أن ش��ؤونهم الدراس��ية 

على خير ما يرام.
كما أم��ر صاحب الس��مو الملكي 
األمي��ر خليف��ة ب��ن س��لمان آل 
خليف��ة رئيس ال��وزراء بتاريخ 29 
م��ارس 2020م إل��ى وضع خطة 
الطلب��ة  إج��اء س��ريعة إلج��اء 
البحرينيين العالقي��ن في الخارج 
وضم��ان عودتهم إلى الوطن في 

أسرع وقت. 

الحقوق االقتصادية
انطاقًا م��ن التوجيهات الملكية 
الس��امية، تم اإلعان عن إطاق 
بقيمة  اقتصادي��ة  مالي��ة  حزمة 
4.3 مليار دينار دعمًا للمواطنين 
والقط��اع الخاص ف��ي 17 مارس 

.2020
وتش��مل ه��ذه الحزم��ة، التكفل 
المؤم��ن  المواطني��ن  بروات��ب 
عليهم في القط��اع الخاص لمدة 
3 أش��هر ابت��داء من ش��هر أبريل 
2020. كما تتكفل الحكومة بدفع 
لكافة  والم��اء  الكهرب��اء  فواتي��ر 
المشتركين من األفراد والشركات 
لم��دة 3 أش��هر ابتداًء م��ن أبريل 

.2020
وش��ملت كذلك اإلعف��اء من دفع 
إيجار األراضي الصناعية الحكومية 
لم��دة 3 أش��هر ابتداء من ش��هر 
أبري��ل 2020، ومضاعف��ة حج��م 
صندوق الس��يولة ليصل إلى 200 
ملي��ون دين��ار، وإعفاء المنش��آت 
والمراف��ق الس��ياحية من رس��وم 
السياحة لمدة 3 أشهر ابتداء من 

أبريل 2020.
وتم رفع ق��درة اإلق��راض للبنوك 
بما يعادل 3.7 مليار دينار لتأجيل 
األقس��اط أو التموي��ل اإلضاف��ي 
للعم��اء، إل��ى جان��ب توفير منح 
المتأث��رة عبر  للش��ركات  مالي��ة 
صن��دوق العم��ل »تمكي��ن«، مع 
تخصيص محفظتين األولى لدعم 
سواق سيارات األجرة وسواق النقل 
والحافات  والباص��ات  المش��ترك 

شهريًا لمدة 3 أشهر.
أما المحفظة الثانية، فهي متاحة 
لدعم مدربي السياقة شهريًا لمدة 
3 أشهر، بش��رط أال يكون لديهم 

سجل تجاري أو راتب تقاعدي.
وكضم��ان الح��ق ف��ي الس��كن، 
ق��رر مجلس ال��وزراء ف��ي 4 مايو 
األقس��اط  تأجي��ل  الماض��ي، 
الخدم��ات  عل��ى  المس��تحقة 
اإلس��كان  بنك  ل��دى  اإلس��كانية 
لمدة 6 أش��هر ابت��داًء من أبريل 
وفي الس��ياق ذاته ق��رر المجلس 
اإليجارات  إيق��اف تحصي��ل  أيضًا 
م��ن المس��تأجرين والمنتفعين 
من المح��ات التجارية المملوكة 
لبنك اإلس��كان لمدة ثاثة أشهر 

ابتداًء من شهر أبريل. 
الم��واد  مخ��زون  س��ياق  وف��ي 
الغذائية، حرصت حكومة البحرين 
عل��ى توفير مخ��زون غذائي كاف 
لجمي��ع المواطني��ن والمقيمي��ن 
وأال يتأثر ه��ذا المخزون في ظل 

األزمة الراهنة.

الحق في العمل
قام��ت حكومة البحري��ن متمثلة 

والتنمي��ة  العم��ل  ب��وزارة 
االجتماعي��ة بتفعي��ل ع��دد من 
إج��راءات وتدابي��ر احترازي��ة في 
مواق��ع العم��ل وأماك��ن س��كن 
العمال، بالتعاون مع مؤسس��ات 
القط��اع الخ��اص لضم��ان صحة 
وس��امة العمال، وذل��ك باتخاذ 
اإلج��راءات الفعال��ة الت��ي تحول 
بي��ن  الفي��روس  انتش��ار  دون 
الرقاب��ة  العم��ال عب��ر تش��ديد 
أماكن  التنظيمية في  واإلجراءات 

سكنهم ومعيشتهم.
كم��ا قام��ت ال��وزارة، بمب��ادرات 
لقاءات  اس��تباقية متمثلة بعقد 
مع ممثل��ي الس��فارات والبعثات 
الدبلوماس��ية لل��دول المص��درة 
البحري��ن  بمملك��ة  للعمال��ة 
الوقائية  باإلج��راءات  وإباغه��م 
واالحترازية المطلوبة بما يحفظ 

سامة وصحة الجميع.
وفي هذا الس��ياق بدأت محافظة 
العاصم��ة وبالتعاون مع مديرية 
عمليات  أولى  العاصمة،  ش��رطة 
إج��اء وإي��واء العمال��ة الواف��دة 
العاصم��ة  وس��ط  المتمرك��زة 
المنام��ة ومن ث��م نقله��ا لمقر 
اإليواء المؤقت المقام في منتزه 

عين عذاري في 20 أبريل. 
وفي مب��ادرة وطنية تجس��د روح 
االجتماعي  والتاح��م  التعاض��د 
بما يتجاوب مع مبادرة »فينا خير« 
والتي دشنها س��مو الشيخ ناصر 
ب��ن حمد آل خليف��ة ممثل جالة 
الملك المفدى لألعمال اإلنسانية 
وشؤون الش��باب ورئيس مجلس 
أمناء المؤسسة الملكية لألعمال 
محافظ��ات  قام��ت  اإلنس��انية، 
األرب��ع  الش��رطة  ومديري��ات 
وبمشاركة عدد من المتطوعين، 
بتوزيع م��ا يق��ارب 50 ألف وجبة 
إفطار بش��كل يومي طيلة ش��هر 
رمضان الفضيل للعمالة الوافدة 

بمختلف مناطق المملكة. 
وانطاق��ًا م��ن مراع��اًة الدول��ة 
لصحة وس��امة كاف��ة موظفيها 
والقط��اع  الع��ام  القط��اع  ف��ي 
الخاص، أصدرت اللجنة التنسيقية 
برئاس��ة صاحب الس��مو الملكي 
األمير س��لمان بن حمد ال خليفة 
ولي العهد، نائب القائد األعلى، 
مجل��س  لرئي��س  األول  النائ��ب 

الوزراء القرارات اآلتية:
- إصدار قرار في 17 مارس، بشأن 
اس��تمرار س��ير العمل االعتيادي 
والخاصة  العام��ة  بالمؤسس��ات 
والحث عل��ى تطبي��ق العمل عن 
بعد متى م��ا توف��رت اإلمكانية 

لذلك. 
كما أصدر ديوان الخدمة المدنية 
ق��رارًا ف��ي 29 م��ارس، يقتض��ي 
بتفعي��ل العمل م��ن المنزل في 
الوزارات والهيئات والمؤسس��ات 
الحكومي��ة اعتبارًا من 22 مارس، 
بحس��ب م��ا تقتضي��ه متطلبات 
العمل م��ع التأكيد عل��ى ضرورة 
الخدم��ات  تأث��ر  ع��دم  مراع��اة 
المقدمة للمواطنين والمقيميين 
في مملكة البحرين بحيث تطبق 
سياس��ة العمل م��ن المنزل على 
جميع موظفي الجهات الحكومية 
لمس��تويات  وفق��ًا  بالمملك��ة 
الط��وارئ وما تقتضي��ه مصلحة 
العمل على أن تكون بنسبة %50 
كحد أقصى من عدد الموظفين. 

كم��ا أصدر حضرة صاحب الجالة 
الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة 
أم��ره  المف��دى،  الب��اد  عاه��ل 
الس��امي في 21 م��ارس بتطبيق 
نظ��ام العمل م��ن المن��زل لألم 
العاملة ف��ي ال��وزارات والهيئات 
والمؤسس��ات الحكومي��ة تقديرًا 
من جالته لدور المرأة البحرينية 
ف��ي المجتم��ع ومراع��اة ألهمية 

وج��ود األم بجان��ب أطفالها في 
ظل هذه األزمة الراهنة. 

وأصدرت اللجنة التنس��يقية قرارًا 
في 2 أبريل يقتضي برفع نس��بة 
الح��د األقصى لتطبيق سياس��ية 
العمل من المن��زل على موظفي 
الجه��ات الحكومي��ة بنس��بة من 
50% إلى 70% اعتبارًا من 5 أبريل 
وحت��ى اش��عار آخ��ر وذل��ك وفقًا 
للضواب��ط والمعايير الواردة في 
توجيهات ديوان الخدمة المدنية، 
على أن ي��ؤدي الموظفون مهام 
المنزل  بالتن��اوب من  وظائفهم 
والحض��ور بمق��ر العم��ل – عن��د 
الحاجة – بحس��ب تقدير السلطة 

المختصة.
كم��ا وجه مجلس ال��وزراء في 17 
أبري��ل بتكلي��ف كاف��ة ال��وزارات 
والهيئ��ات الحكومية للتحول من 
النظ��م التقليدية إلى اس��تخدام 
األنظمة والوس��ائل اإللكترونية، 
م��ن منطل��ق تعزي��ز اإلنتاجي��ة 

للموظفين العاملين عن بعد. 
ونتج عن القرار استخدام موظفي 
الحكومي��ة  والهيئ��ات  ال��وزارات 
التطبيقات اإللكترونية المختلفة 
لعق��د االجتماع��ات المرئية عن 
بعد للتنس��يق واس��تحداث نظام 
إلكتروني خاص يتيح للموظفين 
والمذكرات  المراس��ات  بتب��ادل 
اإللكترونية بين مختلف الجهات. 
اللجن��ة  موافق��ة  تم��ت  كم��ا 
التنس��يقية على تجديد اإلقامات 
مع  الوافدة  للعمال��ة  المنتهي��ة 
الغرام��ات  كاف��ة  م��ن  اإلعف��اء 
والرس��وم وذل��ك ابت��داًء من 21 

أبريل. 

 المواطنون
 في الخارج

ال تقتص��ر اإلج��راءات والجه��ود 
المبذول��ة لحماية أمن وس��امة 
المجتم��ع داخ��ل ح��دود البحرين 
فقط، وإنما تمتد ه��ذه الجهود 
إل��ى خ��ارج ح��دود الوط��ن حيث 
تقوم وزارة الخارجية عبر بعثاتها 
الدبلوماسية في الخارج بمتابعة 
شؤون المواطنين البحرينيين من 
مسافرين وطلبة في مختلف دول 
العالم من��ذ بداية جائحة كورونا 

)كوفيد 19(.
جالت��ه،  نه��ج  عل��ى  وتأكي��دًا 
والذي لطالما وضع المواطن في 
س��لم أولياته، فقد كل��ف جالته 
ف��ي 24 أبري��ل س��فراء مملك��ة 
البحري��ن ف��ي الخ��ارج بالتواصل 
مع كافة المواطني��ن البحرينيين 
الموجودي��ن في الخارج ووجههم 
وذل��ك  جالت��ه،  تهان��ي  بنق��ل 
بمناس��بة حل��ول ش��هر رمضان 
عل��ى  واالطمئن��ان  المب��ارك، 
أحوال وس��امة كافة المواطنين 
البحرينيي��ن ف��ي ظ��ل الظ��روف 
االستثنائية التي يشهدها العالم 
بس��بب جائح��ة في��روس كورونا 

)كوفيد 19(. 
وج��اءت عملي��ات تأمي��ن ع��ودة 
المواطني��ن ف��ي ظ��ل مح��اوالت 
بائس��ة دخيل��ة عل��ى المجتم��ع 
الخليجي يقوم بها النظام القطري 
االس��تثنائي  الوض��ع  الس��تغال 
ال��ذي يم��ر ب��ه العال��م لتحقيق 
أهداف ومآرب سياس��ية من خال 
المتاجرة بصحة اإلنسان سياسيًا 

وإعاميًا. 
وقامت قطر برحات جوية تجارية 
لمواطني��ن بحرينيين عالقين في 
إيران من دون التنسيق والترتيب 
مع حكومة البحرين، مما تس��بب 
الت��ي  اإلج��اء  خط��ة  بعرقل��ة 
وضعتها البحري��ن لتأمين عودة 
مواطنيها في الخ��ارج، وتعريض 
تل��ك  عل��ى  المس��افرين  كاف��ة 
الرح��ات لكل المخاط��ر الصحية 
في��روس  ع��ن تفش��ي  الناتج��ة 
المس��تجد،   )19 كورون��ا )كوفيد 
الصحية  للقواع��د  والتي تفتق��ر 
الموص��ى به��ا من قب��ل منظمة 
ومخالف��ة  العالمي��ة،  الصح��ة 
للق��رارات االحترازي��ة المش��ددة 
لوزراء صحة دول مجلس التعاون.

عبداهلل الدوسري 

 إجراءات »التنسيقية« برئاسة ولي العهد
حافظت على سالمة المواطنين والمقيمين

 دور كبير لـ»الخارجية« وسفاراتها
في الخارج في ترتيب عودة المواطنين



الصغرىالعظمىدرجات الحرارةمواقيت الصالة 3528 المغربالظهــر04:48الشروق03:21الفجـــر 11:3406:021 العشــاءالعصــر 03:0207:51

w w w . a l w a t a n n e w s . n e t

 

ف��ي الوقت ال��ذي تتخلى في��ه دول كبرى عن باألحمر
تقدي��م خدمات الع��اج للوافدين، تتمس��ك 
البحرين بعاج كل مقيم على أرضها..هلل درك 

يابحرين. 
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 »كورونا« 
القوة القهرية

يقول اهلل س��بحانه وتعالى »يا أيها الذين آمن��وا ال تأكلوا أموالكم 
بينكم بالباطل إال أن تكون تجارة عن تراٍض منكم«.

نعي��ش اآلن ما عرف كمصطلح قانوني »بالقوة القهرية« ألول مرة 
في التاري��خ المعاصر وهو يختلف تمامًا عن الظرف القاهر ويترتب 

عليها قواعد قانونية جديدة لم نعايشها في عصرنا الحالية.
منظم��ة الصحة العالمية تقول إن هذه الجائحة المس��مى )كوفيد 
19( ل��م تمر عل��ى التاريخ منذ 100 عام، وعلي��ه فإن كل تعاماتنا 
الت��ي أوجبتها ه��ذه الجائحة هي أم��ر جديد لم يس��بق أن تعاملنا 
بمثله��ا، فألول مرة تجب��ر الدولة إجبارًا معظم األنش��طة التجارية 
عل��ى التوق��ف تمامًا، وتلك أنش��طة لها عقوده��ا وعليها تبعاتها 
المالي��ة والتزاماتها العقدية في حال التوق��ف عن التنفيذ، أي أننا 

أمام وضع جديد يخص التشريعات والنظم القانونية.
»الجائح��ة« تع��د ظرفًا قهري��ًا أو »ق��وة قهرية« وفق��ًا للتوصيف 
القانوني وهي ظروف ترتب عليها وقف العديد من األنشطة وترتب 
عليها اإلخال بالعديد من العقود واالتفاقيات مما يعد )مخالفات( 
وفقًا لألوضاع العادية، كاإلخال بعقود اإليجار واإلخال بااللتزامات 
المالي��ة كالق��روض أو دف��ع الروات��ب أو تخفيضه��ا أو الفصل من 
العمل أو ش��روط الكفالة بين األجنبي والبحريني وغيرها من األمور 
التي أجبرت أحد األطراف التعاقدية على اإلخال بشروطها، فما هو 
وضع��ه القانوني إن رف��ع عليه الطرف اآلخر دع��وى قضائية؟ وهل 
يصل��ح »الظرف الطارئ« كقياس أم ال؟ وكيف س��يعمل قضاؤنا في 

مواجهة هذا المستجد؟ 
تحتاج السلطة التشريعية أن تس��تعد لمواجهة هذه المستجدات 
وأن تبح��ث غرف��ة التج��ارة وكذلك الس��لطة القضائي��ة بالمخارج 
القانوني��ة لظرف قهري وقوة جبرية لم يرد ذكرها ربما في العقود، 
وسيجد قضاتنا مسائل تحتاج إلى اجتهادات ومرجعيات وقياس قد 
يرب��ك خياراتها، أو أن األمر يترك لتقدير القض��اة واللجوء للقواعد 

العامة؟
الغالبية من المجتمع البحريني والمقيمين س��يعذر بعضهم بعضًا 
ولن يصل أمر خافاتهم بس��بب هذه الجائحة إلى القضاء، فالعديد 
م��ن المؤجرين أعفوا أو خفضوا إيجاراتهم من منطلقات إنس��انية 
ووطني��ة، والعدي��د م��ن الموظفين قبل��وا تخفي��ض الرواتب إلى 
النص��ف على وعد بعودتها إلى األصل حين تعود األمور لطبيعتها، 
والتس��ويات بين أطراف العقود كانت ودية ومتفهمة دونما حاجة 

للجوء للقضاء في غالبها.
ولكن هناك فئات بش��رية ال تريد أن تتعامل إنس��انيًا أو وطنيًا، وال 
تعت��رف بقوة قهرية وس��تصر على أن تطبق عقوده��ا دون اعتبار 
لتلك الظروف القهرية وس��تلجأ للقضاء، ف��ي هذه الحالة نحتاج أن 
يكون لدى الس��لطة القضائية اس��تعداد لهذه الشكاوى فا تطبق 
القواع��د العامة الخاص��ة بالعقود األصلية في ظل وجود مس��تجد 
عالمي ودول��ي وإجباري كهذا، ب��ل نحتاج لتنظيم اللج��وء للقاعدة 

الخاصة بالقوة القهرية اآلن.
وعلى العموم فإن هذه »الجائحة« ستلزمنا بإعادة النظر في العديد 
من التش��ريعات المتعلق��ة بظرفها كالعقوب��ات الخاصة باحتكار 
السلع التي تتدارس��ها اللجنة المالية اآلن في السلطة التشريعية، 
وه��ي عقوب��ات غير مغلظ��ة في القان��ون الموجود وتتماش��ى مع 
االحتكار في ظل الظروف العادية ولم تغلظ العقوبات في ظل ظرف 
مش��دد يكون فيه احتكار الس��لع جريمة عظمى كالحروب واألوبئة 

كالذي نمر فيه.
وس��تلزمنا الجائح��ة أيضًا بإع��ادة النظر في العاق��ة بين العمالة 
األجنبية والدولة ومعايير استقدامها وشروطها بعد اكتشافنا لدور 

المنظومة القضائية في تفاقم األعداد دون ضوابط.
باختصار أمام الس��لطة التش��ريعية اآلن وضع مس��تجد يحتاج إلى 
مراجعة العديد من تش��ريعاتنا لتعديلها لتتس��ق مع هذا الظرف 

الذي كان مستبعدًا فأصبح واقعًا.

وقف بيع بودرة جونسون لألطفال

أعلنت ش��ركة جونس��ون آند جونس��ون، التوقف عن بيع 
مس��حوق )بيبي ب��اودر( ال��ذي تنتجه الش��ركة لألطفال، 
في الوالي��ات المتحدة وكندا، بعد س��نوات من النزاعات 
ال��دوالرات  ألزمته��ا بدف��ع ملي��ارات  الت��ي  القضائي��ة 
كتعويضات. وذكرت الشركة العماقة في تجارة منتجات 
الرعاية الصحية أنها ستوقف في األشهر المقبلة مبيعات 
المس��حوق، التي تش��كل نحو 0.5 في المئة من تجارتها 
في الوالي��ات المتحدة، على أن يواص��ل الباعة بالتجزئة 

بيع المخزون الحالي.

 اإلمارات تطلق أول مسبار عربي
الستكشاف المريخ يوليو المقبل

تطل��ق اإلم��ارات ف��ي 15 يوليو المقب��ل من الياب��ان أول مس��بار عربي 
الستكشاف المريخ، وذلك بعدما أرسلت العام الماضي رائد فضاء أمضى 
ثماني��ة أيام في محط��ة الفضاء الدولي��ة، وفق م��ا أوردت وكالة األنباء 
اإلماراتية. وبإطاق »مس��بار األمل« س��تصبح اإلم��ارات أول دولة عربية 
تضع مس��بارًا غير مأهول في المدار الستكشاف الكوكب األحمر وذلك في 
إطار »مش��روع اإلمارات الستكش��اف المريخ« الذي يعكس سعي أبوظبي 

إلى إثبات مكانتها العلمية والفضائية.
وأوردت الوكال��ة اإلماراتي��ة إن��ه »وفق��ًا للمخطط ينطلق مس��بار األمل 
ف��ي مهمته إل��ى المريخ عند الس��اعة 5:51:27 صباح��ًا بتوقيت اليابان 
)00:51:27 بع��د منتص��ف الليل بتوقي��ت اإلم��ارات( )20,51 ت غ( يوم 
األربع��اء الموافق 15 يوليو 2020 من مركز تانيغاش��يما الفضائي« في 

اليابان.
وأوضح��ت الوكالة أّن هذا الموعد هو اليوم األول ضمن »نافذة اإلطاق« 
الخاص��ة بهذه المهمة الفضائية التاريخية وتمتد هذه النافذة حتى 13 
أغس��طس المقبل. وأوردت أّن عملية نقل المس��بار من دبي إلى اليابان 
اس��تغرقت أكثر من 83 س��اعة برًا وجوًا وبحرًا. ونقلت الوكالة عن وزيرة 
الدولة المس��ؤولة عن ملف العلوم المتقدمة سارة بنت يوسف األميري، 

قائدة الفريق العلمي لمش��روع اإلمارات الستكشاف المريخ، تأكيدها أن 
المهمة تعكس تصميم السلطات اإلماراتية على مواصلة المشروع على 

الرغم من فيروس كورونا.

تطهير وتعقيم المسجد الحرام وساحاته على مدار الـ 24 ساعة )واس(

 »الثقافة« تحتفل بعيد الفطر
وتعيد بث »تحية لفنانات الزمن الجميل«

البحري��ن للثقاف��ة واآلث��ار  تحتف��ل هيئ��ة 
بمناس��بة قدوم عيد الفط��ر المبارك وتعيد 
في أول من أيامه بث األمس��ية الموس��يقية 
»تحية لفنان��ات الزمن الجميل« التي أحيتها 
كل م��ن الفنان��ة غ��ادة ش��بير والفنانة مي 
فاروق، وذلك الساعة 8:00 مساًء على قناتها 

)@Culturebah( على موقع يوتيوب. 
وخ��ال هذه األمس��ية الموس��يقية الطربية 
األصيلة، تس��تعيد كل من الفنانتين أغنيات 
الزمن الجميل الت��ي أبدعتها فنانات الوطن 
العرب��ي أمثال أم كلثوم، ليل��ى مراد وفيروز، 

وهي أعم��ال محفوظ��ة في وج��دان وذاكرة 
المجتم��ع العرب��ي وصلت إليه عبر شاش��ات 
الس��ينما وأجه��زة الرادي��و من ش��رق الباد 
العربي��ة وحتى غربها. وبأصواتهن الرائعة، 
تأخ��د غادة ش��بير ومي ف��اروق الجمهور في 
رحل��ة إل��ى الزمن الجمي��ل، ف��ي الفترة من 
عش��رينيات وحتى س��تينيات القرن الماضي، 
حي��ن كانت األغنية العربي��ة في أوج نجاحها 
ال س��يما تل��ك المقدم��ة بأص��وات فنان��ات 

استثنائيات.
ومن بي��ن األغنيات الت��ي يتضمنها الحفل: 

»لّم��ا عالباب يا حبيبي منت��وّدع«، »قد أتاك 
يعتذُر« و»سيد الهوى قمري« لفيروز، »حول 
يا غنام« لس��اهم رفقي، »حيرانه ليه« لليلى 
م��راد، »في ي��وم وليل��ة« ل��وردة الجزائرية 
وغيرها. وتم تصميم هذه األمس��ية من قبل 
رمزي أبو رض��وان وآالن ويبر ورافقت كل من 
غادة ش��بير ومي ف��اروق في الع��زف الفرقة 
الموس��يقية من فلس��طين والعالم العربي. 
وكان مس��رح البحرين الوطني قد اس��تضاف 
ه��ذا الحف��ل نهاي��ة ش��هر يناير م��ن العام 

.2019

نظارة حديدية لطفل يمني تباع بـ 4 آالف دوالر 
تحول��ت »نظارة« حديدية عادي��ة صنعها طفل يمني 
نازح، إلى قصة إنس��انية ملهمة بعد عرضها في مزاد 
إلكتروني كان يقتصر في البدء على مساعدته وأسرته 
لش��راء ثياب عيد الفطر المقبل. لكن النظارة الفقيرة 
وف��ي تفاع��ل غي��ر متوقع م��ن رواد مواق��ع التواصل 
االجتماع��ي، وبعد نحو 27 س��اعة م��ن عرضها للبيع 
في مزاد علني إلكتروني، وصل س��عرها إلى مليونين 
ونصف المليون ريال يمني أي ما يعادل 4 آالف دوالر.

وعلى الرغم م��ن أن النظارة المعروضة للبيع ليس��ت 
سوى نظارة بسيطة من الحديد العادي، إال أنها حملت 
لمسة طفولية إنس��انية. فقد صنعها »محمد«- وهو 
طفل ينزح حاليًا مع أس��رته بمحافظة مأرب )ش��رقي 
اليمن( بس��بب الحرب التي أشعلتها ميليشيا الحوثي 
منذ انقابها على السلطة الشرعية أواخر العام 2014.

وجاءت فكرة المزاد اإللكتروني عبر المصور الصحافي 
اليمني عبداهلل الجرادي، الذي أعلن مساء االثنين، عن 
عرض نظ��ارة الطفل النازح للبيع من أجل مس��اعدته 

وأسرته لشراء ثياب عيد الفطر.



المنامة - بنا

قامـــت شـــراكة الحكومـــة المفتوحة 
Open Government Partner�)
ship(، وهـــي مبـــادرة دولية متعددة 
األطراف مقرها واشـــنطن العاصمة، 
بـــإدراج 13 مبـــادرة بحرينية كأمثلة 
للتصـــدي لجائحـــة فيـــروس كورونا 
“كوفيـــد 19”، ضمـــن جهـــود ســـفارة 
ات  ـ ـ ـ الوالي ـدى  ـ ـ ل ن  ـ ـ ـ لبحري ا ة  ـ ـ كـ ممل
ــليط  ــة فـــي تسـ ــدة األميركيـ المتحـ
الضوء على نمـــوذج مملكة البحرين 
الناجـــح بـــكل المعاييـــر الدوليـــة في 
التصـــدي لجائحـــة فيـــروس كورونا؛ 
راءات  ـ ـ ـات واإلجـ ـ ـبب السياسـ ـ بسـ
التـــي اتخذتهـــا الحكومـــة منذ وقت 
رام  ـ ـ ـ ـن احت ـ ار مـ ـ ـ ـي إطـ ـ ر، وفـ ـ ـ مبكـ
حقوق اإلنســـان وااللتزام بالشفافية 

والوضوح.
 ومـــن أبرز المبادرات المدرجة ضمن 
الجهـــود الوطنيـــة المخلصـــة لفريق 
البحريـــن التـــي يقودهـــا ولـــي العهد 
نائـــب القائـــد األعلـــى النائـــب األول 
لرئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحـــب 
السمو الملكي األمير سلمان بن حمد 

آل خليفـــة فـــي مواجهـــة فيـــروس 
كورونا )كوفيد 19(، تطبيق “مجتمع 
واعـــي”، وإطـــاق الحملـــة الوطنيـــة 
لمكافحة فيـــروس “كوفيد 19” التي 
خصصـــت أنشـــطة تطوعيـــة عديدة 
ــاركة، وبوابـــة  للراغبيـــن فـــي المشـ
موقـــع وزارة الصحة لرصد تفاصيل 
أثـــر المخالطيـــن لحـــاالت فيـــروس 

“كوفيد 19”.
الحكومـــة  شـــراكة  ت  ـ ـ ـ ج ر د أ ا  ـ ـ ـ م ك  
للمجلـــس  ن  ـ ـ ـ ي ت ر د ا ب م ة  ـ ـ ـ ح و ت ف م ل ا
األعلـــى للمـــرأة تنفيـــًذا لتوجيهـــات 
رأة  ـ ـ لمـ ل ـى  ـ ـ ـس األعل ـ ـ ة المجل ـ ـ رئيسـ
قرينـــة عاهل البـــاد صاحبة الســـمو 
الملكي األميرة سبيكة بنت إبراهيم 
آل خليفـــة، وهمـــا الحملـــة الوطنيـــة 
“متكاتفين.. ألجل سامة البحرين”، 
وتوجيهات ســـموها الكريمة بســـداد 
الديـــون والمبالغ المالية المســـتحقة 
على النســـاء البحرينيات ممن صدر 
بحقهن أحكام قضائية ضمن القوائم 
المنشـــورة مـــن وزارة الداخلية على 

تطبيق “فاعل خر”.

إدراج 13 مبادرة بحرينية كأمثلة للتصدي لـ “كورونا”
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ــي مع  ــان ــه ــت ــادل ال ــب ــت ــك ي ــل ــم جــالــة ال
ــد الــفــطــر ــي ــول ع ــل ــح ــان عـــمـــان ب ــط ــل س

تلقـــى عاهـــل الباد صاحـــب الجالـــة الملك 
حمـــد بـــن عيســـى آل خليفة، اتصـــاال هاتفيا 
مـــن ســـلطان ُعمان الشـــقيقة أخيـــه صاحب 
الجالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد.

ــي  ـادل التهانـ ـ ـال تبـ ـ ـاء االتصـ ـ ـرى أثنـ ـ وجـ
والتبريـــكات بحلـــول عيـــد الفطـــر المبـــارك، 
داعيـــن هللا ســـبحانه وتعالـــى أن ُيعيد هذه 
المناســـبة الســـعيدة على البلدين والشعبين 
ركات،  ـ ـ ـ ب ل وا ر  ـ ـ ـ لخي وا ن  ـ ـ ـ م ي ل ا ب قيقين  ـ ـ شـ ل ا
وعلى األمتيـــن العربية واإلســـامية بالخير 

والسؤدد.

صدر عن ولي العهد نائب القائد 
لنائـــب األول لرئيـــس  ا ـى  ـ ـ األعل
مجلـــس الوزراء صاحب الســـمو 
الملكـــي األميـــر ســـلمان بن حمد 
آل خليفـــة، قـــرار رقم )8( لســـنة 
2020 بنقل وتعيين مديرين في 
وزارة شؤون الشباب والرياضة 

وجاء فيه ما يلي:
نقـــل مديـــر  ُي ـى:  ـ ـ ادة األول ـ ـ ـ م ل ا

ــط والسياســـات  إدارة التخطيـ
ة  ـ ـ ـ م ا ع ل ا ة  ـ ـ ـ ن ا م أل ا ب ة  ـ ـ ـ ع ب ا ت م ل ا و
ب  ا ب ـ ـ ـ ش ل ل ى  ـ ـ ـ ل ع أل ا س  ـ ـ ـ ل ج م ل ل
والرياضـــة راشـــد عبداللطيـــف 
الزيانـــي ليكـــون مديـــًرا إلدارة 
الشـــئون القانونيـــة والتراخيص 
بوزارة شئون الشباب والرياضة.

المـــادة الثانية: ُيعيـــن في وزارة 
شـــئون الشـــباب والرياضـــة كل 

من:

1� الشيخة نورة بنت عيسى بن 
عبدهللا آل خليفـــة مديًرا إلدارة 

المشاريع
2� عبدالكريـــم عبدالحميد المير 
مديًرا إلدارة الفعاليات والبرامج

المادة الثالثة: على وزير شـــئون 
الشـــباب والرياضـــة تنفيـــذ هـــذا 
القـــرار، وُيعمـــل بـــه مـــن تاريـــخ 
صـــدوره، وُينشـــر فـــي الجريدة 

الرسمية.

صـــدر عن ولي العهد نائـــب القائد األعلى النائب 
األول لرئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحب الســـمو 
الملكـــي األمير ســـلمان بن حمـــد آل خليفة، قرار 
رقـــم )6( لســـنة 2020 بتحديـــد مملكـــة إســـبانيا 

كدولـــة أجنبية وفقا للمرســـوم بقانون رقم )56( 
لســـنة 2018 بشـــأن تزويـــد خدمـــات الحوســـبة 

السحابية ألطراف أجنبية وجاء فيه ما يلي:
المادة األولى:

ُتحدد مملكة اســـبانيا كدولة أجنبية في تطبيق 
أحـــكام المرســـوم بقانون رقم )56( لســـنة 2018 

ــات الحوســـبة الســـحابية  ــد خدمـ ــأن تزويـ بشـ
ألطراف أجنبية.

المادة الثانية:
علـــى الـــوزراء والمعنييـــن - كٌل فيمـــا يخصـــه - 
تنفيـــذ أحـــكام هذا القـــرار، وُيعمل بـــه من اليوم 

التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المنامة - بنا

سلطان عمانجاللة الملك

سمو ولي العهد

ــد ــهـ ــعـ ــو ولــــــــي الـ ــ ــم ــ بــــــقــــــرار صـــــــــادر عــــــن س

نقل وتعيين مديرين في “الشباب والرياضة”

تحديد إسبانيا كدولة أجنبية بشأن تزويد خدمات الحوسبة السحابية

المنامة - بنا

المنامة- بنا



وّجه ممثل جاللة الملك لألعمال اإلنســانية وشــؤون الشــباب مستشــار األمن الوطني رئيس مجلس أمناء المؤسســة الملكية لألعمال 
اإلنسانية سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، لجنة التنسيق والمتابعة لحملة فينا خير المعنية بتوزيع المساعدات لتخصيص خمسة 

ماليين دينار لدعم األسر والمواطنين البحرينيين المحتاجين والمتضررين من وباء كورونا.

وتقـــدم ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل 
إلـــى  والتقديـــر  الشـــكر  بخالـــص  خليفـــة 
عاهـــل البـــالد صاحـــب الجاللـــة الملك حمد 
بـــن عيســـى آل خليفـــة، الرئيـــس الفخـــري 
للمؤسســـة الملكيـــة لألعمـــال اإلنســـانية لما 
يوليـــه جاللتـــه مـــن اهتمـــام كبيـــر لحفـــظ 
صحة وســـالمة المواطنيـــن والمقيمين في 
مملكة البحريـــن، والمبـــادرات الكبيرة التي 
أطلقهـــا جاللة الملك، لحفظ ســـالمة مملكة 
البحريـــن وجميع من عليها مـــن المواطنين 
والمقيميـــن، ودعـــم المواطنيـــن والمقيمين 
منـــذ بدايـــة ظهور هـــذا الوبـــاء، حيث وضع 
صحـــة المواطنيـــن والمقيميـــن علـــى رأس 
األولويـــات، وأمر بتخصيص ميزانية كبيرة 
لحماية اإلنسان واالقتصاد الوطني من هذا 
الوبـــاء، لتكون البحريـــن رائدة في التصدي 
العالمـــي  المســـتوى  علـــى  كورونـــا  لوبـــاء 
وأكســـبها الســـمعة الطيبة واإلشادة الدولية 

من منظمة الصحة العالمية.

 وثمـــن ســـموه الجهـــود الحثيثـــة للحكومة 
الســـمو  صاحـــب  الـــوزراء  رئيـــس  برئاســـة 
الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة، 

 ومـــا يقـــوم بـــه فريـــق البحريـــن الوطنـــي 
للتصـــدي لوبـــاء كورونـــا بقيادة ولـــي العهد 
نائـــب القائـــد األعلـــى النائـــب األول لرئيس 
مجلـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي 
األميـــر ســـلمان بن حمـــد آل خليفـــة، والذي 
انتشـــار  بـــكل جـــد الحتـــواء ومنـــع  يعمـــل 
وبـــاء كورونا )كوفيد 19( فـــي المملكة، عبر 
تطبيق كافة المعاييـــر الدولية واإلجراءات 
مشـــيدًا  الفيـــروس.  لمواجهـــة  االحترازيـــة 
بالتجـــاوب الكبيـــر الـــذي أبـــداه المواطنون 
مـــع  والمقيمـــون والشـــركات والمؤسســـات 
الحملـــة الوطنية “فينا خيـــر” والتي حققت 
الوطنيـــة  الجهـــود  لدعـــم  متميـــزًا  نجاحـــًا 
فـــي التصـــدي لوبـــاء كورونا. وبيـــن األمين 
العام للمؤسســـة الملكية لألعمال اإلنســـانية 
مصطفى السيد رئيس لجنة تنسيق الجهود 

المســـاعدات  بتقديـــم  المعنيـــة  والمتابعـــة 
فـــي الحملـــة الوطنيـــة فينـــا خير بأنـــه بناء 
هـــذه التوجيهـــات الكريمـــة مـــن قبل ســـمو 
الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفة، ســـيتم 
تخصيـــص المبلـــغ المخصـــص لدعـــم ثالث 
فئـــات أساســـية مـــن المجتمـــع وهم األســـر 
المحتاجة المســـجلة لدى المؤسسة الملكية 
لألعمال اإلنســـانية، والذين تقدموا بطلبات 
المعاييـــر  لكافـــة  المســـتوفين  المســـاعدة 
المســـجلة  المنتجـــة  واألســـر  والشـــروط، 
لـــدى المؤسســـة الملكية لألعمال اإلنســـانية 
االجتماعيـــة  والتنميـــة  العمـــل  ووزارة 
والذين تأثـــرت أعمالهم بســـبب اإلجراءات 
االحترازية التي تم اتخاذها للتصدي لوباء 
كورونـــا، باإلضافـــة إلـــى أصحـــاب األعمـــال 
غير المؤمن عليهم والمســـجلين لدى وزارة 
العمل والتنمية االجتماعية ووزارة التجارة 
علـــى  الحاصليـــن  والســـياحة  والصناعـــة 
الســـجالت التجاريـــة االفتراضيـــة والذيـــن 

تأثرت أعمالهم بسبب وباء كورونا.
حاليـــًا  العمـــل  يتـــم  أنـــه  الســـيد  وأضـــاف 
بالتعاون مـــع الهيئة المعلومـــات والحكومة 
إلكترونيـــة  خدمـــة  إلطـــالق  اإللكترونيـــة 
لتلقي طلبات الدعم والمساعدة في الموقع 
وســـيوضح   Bahrain.bh للهيئـــة  الرســـمي 
في هذه الخدمة جميع الشـــروط والمعايير 
المعتمـــدة والمســـتندات المطلوبـــة لتقديـــم 
المساعدة، وسيتم اإلعالن عن تدشين هذه 
الصفحة حال االنتهاء منها والبدء في تلقي 

الطلبات.  وأوضح أن جمبع الطلبات ســـيتم 
دراستها من قبل المؤسسة الملكية لألعمال 
اإلنســـانية بالتعـــاون مع الجهـــات المختصة 
وســـالمة  المعلومـــات  صحـــة  مـــن  للتأكـــد 
اإلجراءات تمهيـــًدا إلقرارها وتقديم الدعم 
الـــالزم للحـــاالت المســـتحقة وفقـــًا للنظـــام 
جميـــع  أن  وأكـــد  المعتمـــدة.  واإلجـــراءات 
هذه اإلجراءات ســـيتم العمل بها على وجه 
السرعة حسب توجيهات سمو الشيخ ناصر 
المســـتمرة لضمان تقديم المساعدة والدعم 

في الوقت المناسب وعدم التأخير فيها. 
وقـــال إن الدعم يأتي ضمن المرحلة الثانية 
لتنفيـــذ المبادارت من أعضاء اللجنة بعد أن 
قامت المؤسسة الملكية لألعمال اإلنسانية 
بتنفيـــذ توجيهـــات جاللـــة الملك بمســـاعدة 
األســـر المحتاجة المســـجلة لدى المؤسســـة 
الملكيـــة لألعمـــال االنســـانية ووزارة العمل 
والتنميـــة االجتماعية المتضـــررة للتخفيف 
من األعباء المادية التي يواجهونها في هذا 
الوضع االســـتثنائي، حيث تم توزيع مكرمة 
جاللـــة الملـــك على 1000 أســـرة من األســـر 
المكفولة لدى المؤسســـة واألســـر المســـجلة 

لدى وزارة العمل والشؤون االجتماعية. 
كمـــا قدمـــت مســـاعدات ألكثر مـــن 500 من 

أصحاب المشـــاريع متناهية الصغر من بنك 
األسرة ووزارة العمل والشؤون االجتماعية، 
إضافـــة إلى دعـــم أكثر مـــن 100 كفيف من 
المحتاجين الذيـــن فقدوا وظائفهم، إضافة 
إلـــى مبـــادرة )أدويتـــك فـــي بيتـــك( لتوفيـــر 
األدوية الطبية لألســـر المنتســـبة للمؤسسة 
ممـــن تعـــذر عليهـــم توفيرها فـــي مثل هذه 
الظـــروف وممن ال يمكنهم وضعهم الصحي 
من الخروج لتلبية احتياجاتهم ومرافقتهم 
احتياجاتهـــم  وشـــراء  المستشـــفى  إلـــى 
الضروريـــة، إذ تم رصـــد جميع االحتياجات 
وتوفيرها لألسر وإيصالها إلى منازلهم، إلى 
جانب مشـــروع صناعـــة الكمامات وإهدائها 

لوزارة الصحة ووزارة الداخلية. 
كمـــا تم توفيـــر 13 متطوعة مـــن المتدربين 
للعمـــل  الصحيـــة  التمريـــض والمهـــن  علـــى 
مـــع وزارة الصحـــة خـــالل هـــذه الظـــروف 
االســـتثنائية، إضافـــة إلى عدد مـــن البرامج 
التوعية الصحية والنفسية من خالل حملة 
إعالميـــة عبر التلفزيون ووســـائل التواصل 
االجتماعـــي ضمـــن اإلجـــراءات االحترازية 
التـــي تـــم اتخاذهـــا ضـــد فيـــروس الكورونا 
)كوفيـــد 19( ولتوعيـــة المجتمـــع البحريني 

بمضار الفيروس.

 سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة

المنامة- بنا

ناصر بن حمد يوجه لتخصيص 5 ماليين دينار لدعم المتضررين
تذهـــب ألســـر “الملكيـــة” المحتاجـــة والمنتجـــة وأصحـــاب األعمـــال غيـــر المؤمـــن عليهـــم

سمو الشيخ خليفة بن علي: ماضون بالتعاون المثمر في ظل الظروف الراهنة
ــي ــع ــم ــت ــج ــم ــة الـــشـــرطـــة تـــســـهـــمـــان بـــتـــرســـيـــخ األمـــــــن ال ــ ــري ــ ــدي ــ “الـــجـــنـــوبـــيـــة” وم

فـــي إطار التنســـيق مع الحملـــة الوطنية 
لمكافحـــة فيـــروس كورونـــا )فينـــا خير(، 
التي أطلقهـــا ممثل جاللة الملك لألعمال 
الشـــباب، مستشـــار  اإلنســـانية وشـــؤون 
األمـــن الوطنـــي، رئيـــس مجلـــس أمنـــاء 
المؤسســـة الملكيـــة لألعمـــال اإلنســـانية 
ســـمو الشـــيخ ناصـــر بن حمـــد آل خليفة، 
وتعزيًزا لمبدأ الشـــراكة المجتمعية الذي 
تنتهجـــه وزارة الداخليـــة، أكـــد محافـــظ 
المحافظة الجنوبية ســـمو الشيخ خليفة 
بن علي بن خليفة آل خليفة أن المبادرات 
بالتعـــاون  المحافظـــة  بهـــا  التـــي قامـــت 

مـــع مديرية الشـــرطة كجانـــب احترازي، 
فـــي الشـــهر الفضيـــل، التـــي تّصـــب فـــي 
إطـــار جهود الحملة الوطنيـــة “فينا خير” 
ساهمت في تعزيز المشاركة المجتمعية 
واألمـــن المجتمعي فـــي مختلف مناطق 
المحافظـــة، وذلـــك عبـــر توزيـــع وجبـــات 

اإلفطار على العمالة الوافدة.
وأوضح سموه أن المحافظة ماضية في 
هـــذا التعـــاون المثمر في هـــذه الظروف 
الراهنـــة، الـــذي يهـــدف إلـــى تعزيـــز روح 
التعـــاون والتكافـــل المجتمعـــي وتعزيـــز 
القيم الســـمحة للدين اإلسالمي، مشيدا 

بكافـــة الجهود المبذولة من قبل مديرية 
شـــرطة المحافظـــة والفـــرق التطوعيـــة 
فـــي هـــذه المبـــادرة التي تعكـــس الحس 
العمـــل  هـــذا  فـــي  والتالحـــم  الوطنـــي 
المجتمعـــي الرائـــد بهـــدف توفيـــر األمن 

والسالم.
وأشـــار ســـمو المحافـــظ إلـــى أن توزيـــع 
الوجبـــات علـــى أفـــراد العمالـــة الوافـــدة 
موقعـــا   12 عبـــر  يتـــم  كافـــة  بالمناطـــق 
للتوزيـــع، بالتعـــاون مـــع شـــرطة خدمـــة 
المجتمـــع وفـــرق المتطوعيـــن مـــن أبناء 

المحافظة الجنوبية.
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العاصمـــة  محافظـــة  محافـــظ  تقـــدم 
آل  عبدالرحمـــن  بـــن  هشـــام  الشـــيخ 
خليفـــة، بالشـــكر والتقديـــر إلـــى إدارة 
األوقـــاف الســـنية لتبرعهـــا بمبلـــغ 50 
ألـــف دينـــار لحملـــة )مًعـــا نهتـــم(، التي 
ســـيخصص  إذ  المحافظـــة،  تنظمهـــا 
المبلغ لتجهيز مســـاكن مؤقتة للعمالة 
وســـالل  وجبـــات  وتوزيـــع  الوافـــدة 

غذائية وسقيا الماء.
المبـــادرة،  هـــذا  أن  المحافـــظ،  وأكـــد 
تعكـــس دور وجهـــود إدارة األوقـــاف 
الســـنية فـــي دعـــم األعمـــال الخيريـــة 

وتبـــرز  المملكـــة،  فـــي  واإلنســـانية 
معانـــي التكاتف والتعاضـــد والتالحم 
بيـــن أبنـــاء المجتمع التي حـــث عليها 
ديننـــا الحنيـــف، خاصـــة فـــي أوقـــات 
أن  إلـــى  مشـــيًرا  والشـــدائد،  المحـــن 
الحملـــة، ال يمكـــن أن تحقـــق أهدافهـــا 
إال بدعـــم ومســـاندة مختلـــف الجهات 

والمؤسسات الخاصة والخيرية.
أبـــدى رئيـــس مجلـــس  ومـــن جهتـــه، 
الهاجـــري،  راشـــد  الســـنية  األوقـــاف 
اعتزازه بمســـاهمة اإلدارة في الجهود 
كافـــة  فيهـــا  تشـــارك  التـــي  الكبيـــرة 

المؤسســـات واألفراد في إطار الحملة 
الوطنيـــة لمكافحـــة انتشـــار فيـــروس 
كورونـــا، مضيًفـــا أن الـــذي ينظـــر إلـــى 
منظومـــة األوقاف على أنها رافد على 
المســـاجد ومن يقوم عليها فقط، فقد 
ضيـــق نظـــرة العمـــل الوقفـــي الخيري 
الـــذي يتســـع أفقه ليشـــمل المســـاهمة 
فـــي مناحي الحيـــاة كافة، مؤكـــًدا أن 
هذه المســـاهمة تأتي إيماًنا بدور سنة 
الوقف اقتصادًيا واجتماعًيا في رفعة 
الوطـــن والمجتمـــع ومـــن يعيش على 

هذه األرض الغالية كافة.

شـــرطة  لمديريـــة  العـــام  المديـــر  أكـــد 
العاصمـــة أن شـــرطة المديرية ســـجلت 
اعتبـــارا مـــن منتصـــف أبريـــل الماضي، 
ال  الذيـــن  لألشـــخاص  مخالفـــات   210
يلتزمـــون بلبس كمامـــة الوجه باألماكن 
العامـــة فـــي إطـــار العمـــل علـــى تعزيـــز 
االلتـــزام باإلجـــراءات االحترازية للحد 
مـــن انتشـــار فيـــروس كورونـــا، مضيفـــا 
أنـــه بالتوازي مـــع تســـجيل المخالفات، 
يتـــم توعيـــة أصحـــاب المحـــالت بعدم 

الســـماح للزبائن بالدخـــول، إال في حال 
بالتباعـــد  وااللتـــزام  “الكمامـــة”  لبســـهم 

االجتماعي.
وأوضـــح أنـــه تـــم تكثيف أفراد شـــرطة 
المواطنيـــن  لتوعيـــة  المجتمـــع  خدمـــة 
والمقيمين بضرورة التباعد االجتماعي 
التجاريـــة  والمحـــالت  األســـواق  فـــي 
التجمـــع  بعـــدم  والتقيـــد  والمتنزهـــات 
ألكثر من 5 أشـــخاص مع االلتزام بلبس 
الكمامة، مشددا على اتخاذ اإلجراءات 

القانونية الالزمة بحق من يخالف قرار 
منع التجمعات ألكثر من 5 أشخاص.

وأشـــار المديـــر العـــام لمديريـــة شـــرطة 
العاصمـــة إلـــى أنـــه ســـيتم خـــالل فترة 
العيـــد تكثيـــف الدوريـــات ونشـــر أفراد 
شـــرطة خدمـــة المجتمـــع في األســـواق 
والمجمعـــات واألماكن العامة؛ في إطار 
ضبـــط المخالفـــات وتوعيـــة المواطنين 
والمقيمين بضرورة التباعد االجتماعي 

وعدم الخروج إال للضرورة.

50 ألف دينار من “السنية” لتجهيز مساكن مؤقتة للعمال

تسجيل 210 مخالفات لغير الملتزمين بلبس الكمامة

عوالي - المحافظة الجنوبية

الجنوبيـــة  محافـــظ  لتوجيهـــات  تنفيـــذا 
ســـمو الشـــيخ خليفـــة بن علي بـــن خليفة 
آل خليفة، أقامت المحافظة سلســـلة من 
المبـــادرات والبرامج الرائدة، خالل شـــهر 
رمضان المبارك، والتـــي كان لها بالغ األثر 
علـــى المواطنين والمقيمين خالل الشـــهر 

الفضيل.
إدارة  مديـــر  أكـــد  الجانـــب،  هـــذا  وفـــي 
البرامـــج االجتماعيـــة وشـــؤون المجتمع 
محمـــد حســـن الفـــاو، أن المبـــادرات التي 
نظمتها المحافظة هـــذا العام، تبرز الدعم 
غيـــر المحـــدود مـــن قبـــل ســـمو المحافظ 
وتوجيهات ســـموه في إطالق المبادرات 
التي سّلطت الضوء على أهمية التواصل 
المجـــال  فـــي  المجتمعيـــة  والمشـــاركة 
األمني والمجتمعـــي، األمر الذي نتج عنه 
تعزيز الروابط المجتمعية بين المحافظة 
صـــور  وإبـــراز  والمقيميـــن،  والمواطنيـــن 
التعـــاون الرائد بيـــن المحافظة واألجهزة 
األمنيـــة والقطـــاع الخـــاص ومؤسســـات 

المجتمع المدني.
وأكـــد أن توجيهـــات ســـمو المحافـــظ في 
نجـــاح  فـــي  تمثـــل  المواطنيـــن،  خدمـــة 
مبـــادرة “ماجلـــة الخيـــر” التـــي حرصـــت 
المحافظة على إقامتها للعام الثالث على 

التوالـــي لترســـيخ القيـــم الســـامية للدين 
اإلســـالمي وعادات مجتمعنا الحميدة، إذ 
اســـتفادت نحو 700 أسرة في 15 منطقة 

من مناطق المحافظة.
مـــع  والمشـــاركة  التنســـيق  إلـــى  وأشـــار 
والـــذي  المدنـــي  المجتمـــع  مؤسســـات 
تمثـــل فـــي تبرع ســـمو الشـــيخ خليفة بن 
علـــي آل خليفـــة، تلبية لمبادرة مؤسســـة 
التـــي أطلقتهـــا دعًمـــا  المبـــرة الخليفيـــة، 
للطلبـــة بأجهـــزة محمولـــة خـــالل الفتـــرة 
الراهنـــة بعـــدد 60 جهاز حاســـب محمول 
للطلبـــة ضمن نطـــاق المحافظة، في إطار 
المشـــاركة المجتمعية؛ إيماًنـــا بأن العطاء 
خيـــَر داعم في هذه المواقـــف التي تترك 

بالغ األثر في المجتمع.
وتعزيـــًزا للتعـــاون مـــع القطـــاع الخـــاص، 
والســـالمة  التوعيـــة  إبـــراز  وفـــي ضـــوء 

تســـلمت  االحترازيـــة،  واإلجـــراءات 
كمامـــة  آالف   10 الجنوبيـــة  المحافظـــة 
طبيـــة مـــن شـــركة إكويفـــا الطبيـــة، فـــي 
إطـــار تعزيز الشـــراكة والتعاون المســـتمر 
والمؤسســـات  القطاعـــات  مختلـــف  مـــع 

الحكومية والخاصة.
وفـــي هـــذا الجانب، أوضـــح مديـــر إدارة 
البرامـــج االجتماعيـــة وشـــؤون المجتمع 
بالتبـــرع  المســـاهمة  أن  بالمحافظـــة 
بالكمامـــات الصحيـــة تبرز دور المشـــاركة 
المجتمعيـــة الرائـــدة والتـــي تســـهم فـــي 
تعزيـــز الممارســـات الوقائيـــة والتثقيفية، 
خصوصـــا أن المحافظـــة الجنوبية قامت 
لمديريـــة  طبيـــة  كمامـــة   2750 بتســـليم 
شـــرطة المحافظـــة فـــي إطـــار التنســـيق 
والتعـــاون لتعزيـــز الوعـــي واالحتـــرازات 

الصحية في نطاق المحافظة.

ــات ســـمـــو الـــمـــحـــافـــظ ــهـ ــيـ ــوجـ ــتـ ــذا لـ ــيـ ــفـ ــنـ تـ
“الجنوبية”: سلسلة من المبادرات الرائدة برمضان

جانب من الحملةسمو الشيخ خليفة بن علي آل خليفة



ختام “سفراء الوطن” بمشاركة 548 من الدراسين في الخارج
ــة ــي ــاس ــوم ــل ــدب ال الــســيــاســة  الــمــلــك فـــي رســــم  ــي لــجــالــة  ــ ــاح ــ ــهــج اإلص ــن ــل ل بـــــارز  دور 

اختتــم معهــد البحريــن للتنميــة السياســية فعاليــات برنامج “ســفراء الوطن” 
تحــت شــعار: “النهــج اإلصالحــي لجاللــة الملــك ودور المبتعــث فــي الخــارج”، 
والذي تم تنفيذه بالتعاون مع أكاديمية محمد بن مبارك آل خليفة للدراسات 
الدبلوماسية، تعزيًزا لمبدأ الشراكة المؤسسية في تنفيذ البرامج والفعاليات، 

وبمشاركة عدد من سفراء مملكة البحرين في مختلف دول العالم.

من  548 مشارًكا  البرنامج  من  واستفاد   
الجنسين من خالل 6 محاضرات توعوية، 
ــتــي أقــيــمــت فــي الــفــتــرة مــن 29 أبــريــل  ال
ولغاية 17 مايو 2020م، وذلك عبر تقنية 
المرئي؛ تماشًيا مع اإلجــراءات  االتصال 
المتعلقة  الوقائية  والتدابير  ية  ز ا ر ت ح ال ا
للحد من  التي تهدف  بالصحة والسالمة 
الــتــي اتخذتها  ــا،  انتشار فــيــروس كــورون

مملكة البحرين.

 وقــدم المحاضرة األولــى سفير البحرين 
بن  فـــواز  الشيخ  المتحدة  كة  ل م م ل ا ى  د ـ ـ ل
ــيــفــة، مــســتــعــرًضــا الــعــالقــة  مــحــمــد آل خــل
التاريخية الوطيدة بين مملكة البحرين 
والمملكة المتحدة والقواسم المشتركة 
التي تربط البلدين الصديقين، واستعرض 
ــن المحطات المهمة في  السفير عـــدًدا م
ــالد صاحب  ــب النهج اإلصــالحــي عــاهــل ال
الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، 

والتي رسمت خارطة العمل الدبلوماسي 
ــا تــنــاول جهود  ــم ــاســي للمملكة، ك ــســي وال
ارة لالهتمام بالمواطن البحريني  ــ ف ــ ــس ال

والطلبة خصوصا.
 وفي المحاضرة الثانية، استعرض سفير 

ــبــحــريــن لـــدى جــمــهــوريــة مصر  مــمــلــكــة ال
العربية  هــشــام الــجــودر، فــي محاضرته 
عمق العالقات األخوية القائمة بين مملكة 
البحرين وجمهورية مصر العربية، مقدًما 
شرًحا عن البرامج واألنشطة التي تنفذها 
ــثــقــافــيــة للطلبة  ــمــلــحــقــيــة ال الــســفــارة وال
الــدارســيــن فــي مصر، والــتــي تساهم في 
ربطهم بالوطن من خالل مشاركتهم في 

جميع المناسبات الوطنية.
 أما بالمحاضرة الثالثة، فقد تناول سفير 
مملكة البحرين لــدى الــواليــات المتحدة 
ــن راشـــد آل  األمــيــركــيــة الشيخ عــبــدهللا ب
خليفة عالقات الصداقة القوية والتحالف 
االســـتـــراتـــيـــجـــي بــيــن مــمــلــكــة الــبــحــريــن 
والــواليــات المتحدة األميركية ودورهــا 
في تحقيق األمــن واالستقرار الدوليين، 
ــى جانب استعراض الــدور الــذي يقوم  إل

بــه النهج اإلصــالحــي لجاللة الملك في 
رسم السياسية الخارجية البحرينية، كما 
تحدث عن الخدمات التي تقدمها السفارة 
ــحــقــيــات  ــمــل ــن وعــــن دور ال ــطـ ــنـ فـــي واشـ
العسكرية واألمنية والثقافية في تعزيز 

وتطوير عالقات الصداقة بين البلدين.
 كما تطرقت سفيرة مملكة البحرين لدى 
د  ا حــ ــ الت ا دى  ـ ـ ـ ل ا  ته ل بلجيكا وممث مملكة 
ــة لوكسمبورغ الكبرى  ــي األوروبــــي ودوق
بهية الجشي في محاضرتها إلى العالقات 
الوطيدة والصداقة المتبادلة بين البلدين، 
ــمــجــال  واســـتـــعـــرضـــت مــســيــرتــهــا فــــي ال
الــدبــلــومــاســي كـــامـــرأة، وأهـــم التحديات 
التي تفوقت عليها واإلنــجــازات التي تم 
تحقيقها، والــدور الــذي تقوم به السفارة 
وتقديم المساعدة للمبتعثين وتوجيههم 

ليمثلوا بالدهم خير تمثيل.

ــرض سفير البحرين فــي اليابان  ع ــ ت ــ واس
ــي محاضرته مسار  السفير الــدوســري ف
العالقات الثنائية التي تجمع بين المنامة 
ــو، والـــتـــعـــريـــف بـــأهـــم الــحــقــوق  ــيـ ــوكـ وطـ
والواجبات التي يجب على المشاركين 
ــاول دور المبتعثين  ــن ــهــا، كما ت االلــتــزام ب
ــازات الــوطــنــيــة  ــجــ ــ ــاإلن ــ فــــي الـــتـــعـــريـــف ب
والتنموية التي حققتها مملكة البحرين 
ــة  ــجــالل فــــي الـــعـــهـــد الــــزاهــــر لـــصـــاحـــب ال
ــدم السفير عرًضا شاماًل ألهم  الملك، وق
المهام والخدمات التي تقدمها السفارة 

للمواطنين والطلبة في اليابان.
لمندوب  ا برنامج بمحاضرة  ل ا  واختتم 
الدائم لمملكة البحرين لدى األمم المتحدة 
في جنيف يوسف بوجيري، الذي تناول 
ــددات السياسية التي تقوم عليها  ــح ــم ال

الدبلوماسية البحرينية.

المنامة - معهد البحرين للتنمية السياسية
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استعراض جهود مواجهة الوباء ومستجدات الضمان الصحي
رئيـــس “األعلـــى للصحـــة”: يجـــب أن يلتـــزم الجميـــع بتعليمـــات الفريـــق الوطنـــي والجهـــات المختصـــة

اجتماعه  للصحة  األعــلــى  المجلس  د  ق ع
االعتيادي برئاسة رئيس المجلس األعلى 
بن  محمد  الشيخ  طبيب  الفريق  لصحة  ل
عبدهللا آل خليفة بحضور وزيرة الصحة 
والذي  المجلس،  وأعضاء  الصالح  ائقة  ف

عقد عن بعد عبر تقنية االتصال المرئي.
وفي مستهل الجلسة رفع المجلس األعلى 
والتبريكات  التهاني  آيات  أسمى  لصحة  ل
الملك  الجاللة  صاحب  البالد  عاهل  لــى  إ
رئيس  وإلــى  خليفة  آل  عيسى  بــن  مد  ح
الملكي األمــيــر  الــســمــو  ــوزراء صــاحــب  ــ لـ ا
العهد  خليفة بن سلمان آل خليفة، وولي 
لرئيس  األول  النائب  األعلى  القائد  ائب  ن
الملكي  السمو  صــاحــب  ــوزراء  ــ ال جلس  م
وإلى  خليفة،  آل  حمد  بن  سلمان  ألمير  ا
العائلة المالكة الكريمة، وحكومة وشعب 
مملكة البحرين، بمناسبة قرب حلول عيد 

الفطر السعيد، سائالً هللا سبحانه أن يعيد 
هذه المناسبة العزيزة على جاللته وشعب 
واإلسالمية  العربية  واألمتين  لبحرين  ا

باليمن والخيرات والبركات.
وأثنى المجلس على حرص جاللة الملك 
على أن يحظى منتسبي القطاع الصحي 
في  العاملة  الطبية  ــكــوادر  ال خــصــوصــا  و
على  الوباء  لمواجهة  األمامية  لصفوف  ا
المتناسب مع حجم تضحياتهم،  التكريم 
بــكــل شجاعة  ويــقــفــون  وقـــفـــوا  أن  ــعــد  ب
واقتدار والذين سطروا أروع األمثلة في 
والتضحية،  والعطاء  واإلنسانية  فاء  و ل ا
الجائحة  هــذه  فــي  والتكاتف  ــتــعــاون  ل ا و
على  للحفاظ  الــغــالــي  بوطننا  تــمــر  ي  ــ ت ـ ـ ل ا
مكتسباته. وقّدم رئيس المجلس األعلى 
للتصدي  الوطني  الفريق  س  ي ئ ر ة  ح ص ل ل
لفيروس كورونا “كوفيد ١٩” باستعراض 

لمواجهة  الوطنية  لــجــهــود  ا ت  ا د ج ت س م
ــاء، مؤكدا ضــرورة التزام جميع  ــوب هــذا ال
المواطنين والمقيمين الكرام بالتعليمات 
ــن الفريق الوطني والجهات  ادرة ع ــصــ ال
ــاون فــي تنفيذها  ه ــ ت ــ المختصة وعـــدم ال
تحت أي ظرف من الظروف وذلك لما فيه 

خير وصالح الجميع. وأكد أن اإلسهامات 
البارزة التي يبذلها الطاقم الطبي لمواجهة 
تحدي فيروس كورونا وجهودهم الجبارة 
فــي الــصــفــوف األولـــى فــي مــواقــع العمل 
ــروس هــي جهود  ــي ــف ــتــشــار ال للحد مــن ان

تبعث على الفخر واالعتزاز.

 الشيخ محمد بن عبدالله يترأس اجتماع المجلس األعلى للصحة عن بعد

المنامة - المجلس األعلى للصحة

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات

ــة والــثــروة  ــزراعـ ــع وكــيــل الـ وقـ
ــغــــال  ــبـــحـــريـــة بـــــــــوزارة األشــ الـ
وشــؤون البلديات والتخطيط 
العمراني نبيل أبوالفتح اتفاقية 
مع شركة كــادي لمنحها إحدى 
ــشـــروع  األراضـــــــــي إلطـــــــالق مـ
ــزراع  مــتــخــصــص فــــي االســـــتـــ
ــورة التعاون  ــاك السمكي، فــي ب
بين الوكالة والقطاع الخاص 

في مجال االستزراع السمكي.
وأوضـــح أن االتفاقية واحــدة 

مــن بــيــن عـــدة اتــفــاقــات أخــرى 
توقيعها عبر تخصيص  سيتم 
أراضــي للشركات المتخصصة 
ــقــطــاع الـــخـــاص بــمــجــال  فـــي ال
ــن أجــل  االســـتـــزراع السمكي م
إطــالق مشروعات استثمارية 
في هــذا المجال، الفتًا إلــى أن 
األراضـــي الــتــي تــم تخصيصها 
تقع بالقرب من المركز الوطني 
لــالســتــزراع الــبــحــري فــي رأس 

حيان.

اتفاقية مع “كادي” لالستزراع السمكي

المنامة - وزارة الخارجية

بن  عبداللطيف  الخارجية  وزيــر  قى  ل ت
راشد الزياني، امس اتصااًل هاتفًيا من  
الخارجية  وزيــر  ــــوزراء  ال رئيس  ئب  ا ن
والتجارة في إيرلندا سايمون كوفيني.

ــال اإلشـــــادة  ــصــ ــ حــيــث تـــم خــــالل االت
بمستوى عالقات الصداقة القائمة بين 
تشهده  ومــا  وإيــرلــنــدا  البحرين  ة  ك ل م م
من تطور ونمو على كافة المستويات، 

لالرتقاء  الكفيلة  السبل  اض  ر ـ ـ ع ـ ـ ت ـ ـ س ا و
ــود بــالــخــيــر  ــعـ ــتــلــك الـــعـــالقـــات بـــمـــا يـ ب
ــبــلــديــن والــشــعــبــيــن  والــمــنــفــعــة عــلــى ال
الصديقين، كما تم بحث آخر التطورات 
والمستجدات على الساحتين اإلقليمية 
والدولية والجهود المبذولة لمكافحة 
انتشار جائحة فيروس كورونا )كوفيد 
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االرتقاء بالعالقات مع إيرلندا

الزياني: جهود بعثاتنا الدبلوماسية محل تقدير اعتزاز
اليـــوم حتـــى  الخـــارج  مـــن  مواطًنـــا   5587 عـــودة  يل  ه ـ ـ ـ س ت

أجرى وزير الخارجية عبداللطيف 
مرئًيا عن  اتــصــاالً  الزياني، أمــس، 
ــفــــراء مــمــلــكــة  بـــعـــد مــــع جــمــيــع ســ
ــعــربــيــة  ــي الـــــــدول ال الـــبـــحـــريـــن فــ
واألجنبية، بمشاركة مساعد وزير 
الــخــارجــيــة ووكـــالء الـــوزارة.وفـــي 
ــر الخارجية  بداية االتــصــال، نقل وزي
ــقــديــر عــاهــل الــبــالد صاحب  شــكــر وت
ــة الــمــلــك حــمــد بــن عــيــســى آل  الــجــالل
خليفة، ورئيس الوزراء صاحب السمو 
ــن سلمان آل  ــر خليفة ب ي ــ الملكي األم
خليفة، وولي العهد نائب القائد األعلى 
ــوزراء  النائب األول لرئيس مجلس ال
صاحب السمو الملكي األمير سلمان 
بن حمد آل خليفة، للسفراء وجميع 

لوماسية في  دب ل ا بعثات  ل ا منسوبي 
ــارج للجهود المخلصة والحثيثة  ــخ ال
التي بذلت لتنفيذ التوجيهات السامية 
لترتيب عودة المواطنين البحرينيين 
الراغبين في العودة إلى أرض الوطن 
ــل انــتــشــار  ســالــمــيــن مــعــافــيــن فـــي ظـ
ــا فــي العديد  ــورون جائحة فــيــروس ك
من دول العالم، ولمتابعتهم المتواصلة 
لـــشـــؤون الــمــواطــنــيــن الــبــحــريــنــيــيــن 

المقيمين في الخارج.
ــة أن الــجــهــود  ــخــارجــي وأكــــد وزيــــر ال
ا البعثات  هــ ــ ب امــت  تــي قــ ــ ل ا المخلصة 
الدبلوماسية في هذه الظروف الصعبة 
هي محل تقدير واعتزاز من كل أفراد 
المجتمع خصوصا أهالي المواطنين 

ــوطــن، والذين  ــى حضن ال العائدين إل
عــبــروا عــن فــرحــتــهــم بــعــودة أبنائهم 
ــام عيد الفطر السعيد بين  وقضاء أي
أهليهم وذويهم، إذ بلغ عدد المواطنين 
الذين تم ترتيب عودتهم منذ بداية 

ــا حتى اليوم  جائحة فــيــروس كــورون
قرابة 5587 مواطًنا.

وعبر وزير الخارجية عن بالغ االمتنان 
ــزاز لما يوليه جاللة الملك من  واالعــت
للدور  اهتمام مشهود وعناية كبيرة 
ــارات المملكة في  ــذي تــقــوم بــه ســف الـ
الــخــارج، مــعــرًبــا للسفراء عــن اعــتــزاز 
البحرين، قيادة وحكومة وشعبا، بما 
ــي الحد من  ــن نجاح كبير ف تحقق م
انتشار عدوى فيروس كورونا؛ بفضل 
ــى والــجــهــود المخلصة  ــال ــع مــن هللا ت
والحثيثة بقيادة سمو ولي العهد وفق 
خطط مدروسة، وإجراءات احترازية 

محكمة.

المنامة - وزارة الخارجية

المنامة - بنا

ضمن جهودها المواِكبة للتحول الدولي 
فاعلة  كــأداة  التكنولوجيا  عيل  ف ت و  ح ن
لتقديم ونقل المعرفة، أعلنت أكاديمية 
للدراسات  خليفة  آل  مبارك  ن  ب د  م ح م
الــدبــلــومــاســيــة عـــن إطـــــالق الــنــســخــة 
المتخصصة  الشهادة  برنامج  ل ى  ــ ـ األول
فــي الـــدراســـات الــدبــلــومــاســيــة، والـــذي 
يستهدف دبلوماسيي وزارة الخارجية 
مــمــن لـــم يــســبــق لــهــم الـــمـــشـــاركـــة في 
لدبلوماسيين،  ل لتأسيسية  ا ج  مــ را ــ ب ــ ل ا
ام العاملين في  ــ ع ــ وموظفي القطاع ال
ــتــعــاون الدولي  ــشــؤون الخارجية وال ال
في مختلف الجهات الحكومية بمملكة 

البحرين.
ــى مـــدى 9 أســابــيــع، خـــالل الفترة  ــل وع
المسائية من ٧ يونيو ولغاية ٦ أغسطس 
رنــامــج مجموعة من  ــ ب ــ ــدم ال ق ــ ٢٠٢٠، ي
الورش والمحاضرات التفاعلية المكثفة 
عبر تقنية االتصال المرئي، في مجاَلي 

الــســيــاســة والــدبــلــومــاســيــة ومـــا يــنــدرج 
تحتهما من مفاهيم ومهارات متعددة 
كالتواصل الفعال واللغة الدبلوماسية، 

وفن التفاوض. 
ــرنــامــج الــمــهــتــمــيــن من  ــب ويــســتــهــدف ال
الفئتين المذكورتين أعـــاله، ممن هم 
دون سن الخامسة واألربعين ويجيدون 
ابــًة، مع  تــ ا وكــ ــ دًث ــ ــح اللغة اإلنجليزية ت

ضرورة إرفاق تزكية من جهة العمل.
يشار إلى أن البرنامج مجاني، غير أن 
مهتمين  ل ل مكن  وُي مطلوب.  تسجيل  ل ا
والراغبين في المشاركة ممن تنطبق 
عليهم الشروط سالفة الذكر التسجيل 
ــمــوافــق ٢١ مايو  بـــدًءا مــن الخميس ال
ــن الشهر نفسه عبر ملء  ٣١ م وحتى 
االستمارة الخاصة بالبرنامج على موقع 
www.mbma.( األكاديمية اإللكتروني

.)gov.bh

إطالق برنامج “الدراسات الدبلوماسية” ختام النسخة الخامسة من “حديث إنجاز - مجالس رمضانية”
ـــه ـــى تحقيـــق طموحات ـــي ومســـاعدته عل ســـرواني: دعـــم الشـــباب البحرين

اخــتــتــمــت مــؤســســة إنـــجـــاز الــبــحــريــن 
مؤخرا النسخة الخامسة من برنامجها 
ــاز- مــجــالــس  ــــجــ ــث إن ــديـ الـــســـنـــوي “حـ
رمضانية”. وتم عقد لقاءات “حديث 
ــالل بــث حي  إنـــجـــاز” عــن بــعــد مــن خـ
مـــبـــاشـــر عـــلـــى صــفــحــة االنـــســـتـــقـــرام 

الخاصة بإنجاز البحرين.
 وبظل الظروف الراهنة التي تشهدها 
البالد بسبب تفشي فيروس كورونا 
المستجد، نظم سفراء خريجي إنجاز 
البحرين النسخة الخامسة من برنامج 
“حــديــث إنــجــاز- مــجــالــس رمضانية” 
والـــذي اســتــضــاف شخصيات مؤثرة 
ــرز تحديات رواد األعمال  لمناقشة أب

وتأثير الوضع الحالي على سير العمل 
والتأقلم مع الوضع الراهن باإلضافة 
إلــى دور رواد األعــمــال فــي األزمـــات. 
وانــطــلــقــت ســلــســلــة “حـــديـــث إنــجــاز- 
مــجــالــس رمــضــانــيــة” فــي مــطــلــع شهر 
رمضان الجاري، حيث بثت أسبوعيا 
عــلــى صــفــحــة االنـــســـتـــقـــرام الــخــاصــة 

بإنجاز البحرين. 
وفي النسخة الرقمية األولى لبرنامج 
ــاز”، اســتــضــاف رئــيــس  ــجــ ــ “حـــديـــث إن
اتحاد خريجي إنجاز البحرين يوسف 
الــعــيــســى، فـــي الــلــقــاء األول محمد 
المحرقي، وهو مؤسس شركة ترتيب، 

لمناقشة مواجهة التحديات.
وفي اللقاءات التالية قامت مؤسسة 
إبراهيم  البحرين باستضافة  از  جــ ــ ن إ

الــتــمــيــمــي، مـــديـــر بــرنــامــج الــبــحــريــن 
ألفــضــل الــمــمــارســات لمناقشة جــدارة 
مملكة البحرين في الوصول للعالمية 
وخليل القاهري، صانع محتوى ورائد 
أعمال لمناقشة دور رواد األعمال في 

األزمات. 
ــمــديــر الــتــنــفــيــذي لمؤسسة  ــت ال ــق ل ــ وع
إنجاز البحرين هناء سرواني بقولها: 
“على الرغم من الظروف والتحديات 
على  العالم  بها  ر  م ي ي  ت ل ا ة  د ج ت س م ل ا
ــع األصــــعــــدة، وخـــاصـــة الصعيد  ــي جــم
ــت إنجاز البحرين  االقــتــصــادي، ما زال
حــريــصــة كــل الــحــرص عــلــى مواصلة 
تقديم برامجها لدعم الشباب البحريني 
ه على تحقيق طموحاته  ــ دت ــ اع ــ س ــ وم
وأهدافه. وانطالقاً من أهمية تحقيق 

تــي نبني عليها مؤسستنا  ــ ل ا ا  ــ ن ــ ت ــ رؤي
مهما اختلفت الظروف، قمنا بتفعيل 
برامجنا وتنظيم فعالياتنا السنوية عن 
بعد مــن خــالل صفحاتنا على مواقع 
ــي المختلفة. ال  ــاع ــم ــت الــتــواصــل االج
أن نفخر بجهود خريجي  إال  ا  يسعن
مــؤســســة إنـــجـــاز الــبــحــريــن لــمــواصــلــة 
ــادرة الوطنية، وكل  ــب ــم تنظيم هــذه ال
ــن شاركنا  الشكر للمتحدثين ولكل م
في لقاءتنا الحوارية. نتمنى السالمة 
للجميع، وواثقون بأننا معاً سنتخطى 
هذه األزمــة في القريب العاجل بإذن 

هللا”.
الوصول  من  البحرين  إنجاز  وتمكنت 
ــب مـــن خــالل  3,000 طــال ــثــر مـــن  ألك

برامجها الرقمية.

المنامة- مؤسسة إنجاز البحرين



شــهد يــوم أمــس ســباقا محمومــا بيــن مجلســي الشــورى والنــواب فــي ضــخ 
المعلومات االحصائية عن أداء اللجان.

مؤتمـــرا  النـــواب  مجلـــس  عقـــد  وبينمـــا 
صحافيـــا عـــن ُبعـــد عبـــر تطبيـــق “زووم” 
الســـتعراض رؤوســـاء اللجـــان احصاءات 
عـــن انجازاتهـــم التشـــريعية، تزامـــن ذلـــك 
مع دفع مجلس الشـــورى بيانا رســـميا عبر 
احصـــاءات  يتضمـــن  االلكترونـــي  البريـــد 
عـــن عمل اللجـــان وأبرز التشـــريعات التي 

نظرتها.
وتنشـــر “البـــاد” عبـــر موقعهـــا اإللكتروني 
رؤوســـاء  عرضهـــا  التـــي  اإلحصـــاءات 
اللجـــان بالمؤتمـــر الصحافـــي الـــى جانـــب 
البيـــان المطول مـــن مجلس الشـــورى عن 

احصاءات الدور المنصرم.

وأهـــم النقـــاط التـــي تطـــرق لهـــا النـــواب 
بردودهـــم على ممثلـــي الصحافة المحلية 

بالمؤتمر الصحافي ألخصها كاآلتي:
الصالح: 

- عمل التكتات و)اللوبيات( في المجلس 
كان لها األثر في تحقيق المكاسب للشعب 

البحريني.
تعزيـــز  فـــي  جوهـــري  الصحافـــة  دور   -
الملـــك  جالـــة  لمشـــروع  النجاحـــات 

االصاحي، وندعو للمزيد من الحريات.

السيسي: 

- عملنـــا فـــي المجلـــس النيابـــي هـــو عمـــل 

المكاســـب  تحقيـــق  ويتطلـــب  سياســـي، 
للدائـــرة وللناخبيـــن، وعملنـــا هـــو لتحقيق 
التعاون، وليس لتسلط سلطه على سلطة 

أخرى.
- لن تصمت القيادة السياسية على وجود 

أي فساد بين، ونحن كذلك.

الكوهجي: 

الطاقـــة  لرفـــع  ملحـــة  ضـــرورة  هنالـــك   -

كورونـــا  فيـــروس  لمصابـــي  االســـتيعابية 
مســـتقباً، ووضع الحلول الحاســـمة لملف 
وآثارهـــا  اآلســـيوية  العمالـــة  مخالفـــات 

السلبية على المجتمع.
- أغلب قرارات الدولة األخيرة مالًيا كانت 

انفاذ لمقترحات برلمانية سابقة.

السلوم: 

والمشـــاريع  الحاليـــة  التجـــارة  طبيعـــة   -
المقبلـــة ســـتكون مختلفـــة تمامـــا، بســـب 
اآلثار التي القتها جائحة كورونا على البلد 
والمنطقـــة والعالـــم، وطبيعـــة االحترازات 

التي يتم السير بها.
- تطورات جائحـــة كورونا واالضرار الذي 
أصـــاب أســـواق النفـــط وايـــرادات الدولـــة 
نفســـها، قد تؤثـــر على مشـــاريعها التي تم 

إقرارها مســـبقًا، خصوصًا مـــع اإلجراءات 
الجراحيـــة التـــي تتخذهـــا بعـــض الـــدول 

الجارة.

العباسي: 

- لدينـــا تحـــد كبير فـــي الدور القـــادم فيما 
جائحـــة  وباســـتمرار  بالميزانيـــة،  يتعلـــق 
كورونـــا، وفي ظل هذه الظـــروف الصعبة 
التـــي تعصف بالمنطقة، النـــواب مدعوون 

لاجتماع ولاتفاق على األولويات.
-ليـــس هـــدف المجلـــس النيابـــي التصادم 
أو  اســـتجواب  بتقديمـــه  الحكومـــة  مـــع 
لجنـــة تحقيـــق أو غير ذلـــك، وانما تحقيق 

المصلحة العامة للجميع.

المؤتمر الصحافي لرؤساء اللجان

سباق إحصاءات بين المجلسين.. مؤتمر  “وإيميل”
الصالـــح: دور الصحافـــة جوهـــري.. السيســـي: ال للتســـلط.. الكوهجي والســـلوم: “كورونـــا” مؤثرة

local@albiladpress.com

الخميس 21 مايو 2020 - 28 رمضان 1441 - العدد 4237
06

المنامة - وزارة الداخلية

أكـــد مديـــر عـــام اإلدارة العامـــة للدفـــاع 
المدنـــي أن عمليـــات التطهيـــر والتعقيم 
كورونـــا،  فيـــروس  انتشـــار  مـــن  للحـــد 
تعتمـــد على مبـــادىء التطهير المعتمدة 
من منظمـــة الصحة العالميـــة وعدد من 
الجهـــات الرســـمية المختصـــة، وكذلـــك 
المحاليـــل  الســـتخدام  بالنســـبة  األمـــر 
المســـجلة بالشـــكل المطلـــوب والمعتمد 
من جهة الصنـــع لتحقيق أفضل النتائج 

المرجوة.
وتعقيبا علـــى بعض التقاريـــر المتداولة 
الدفـــاع  أن  أوضـــح  الشـــأن،  هـــذا  فـــي 
المدنـــي، يعتمد أســـلوب الـــرش لتغطية 
األســـطح بالمادة المطهـــرة تغطية تامة 
وبمطهـــرات صديقـــة للبيئـــة ومعتمـــدة 
مـــن وزارة الصحة وهيئـــة تنظيم المهن 
والخدمـــات الصحيـــة )نهـــرا( والمجلس 
األعلـــى للبيئة، منوها إلـــى تدريب عدد 
مـــن موظفـــي الجهـــات مـــن القطاعيـــن 
العـــام والخـــاص، نظرًيـــا وعملًيـــا، علـــى 

األسس السليمة للتطهير.

يســـتخدم  المدنـــي  الدفـــاع  إن  وقـــال 
أفضـــل األســـاليب الوقائيـــة، ويتابع كل 
ما يســـتجد في هـــذا الخصوص والعمل 
بشـــكل دوري علـــى مواكبـــة المعطيـــات 
التي ترد للحد من انتشار هذه الجائحة 

بجميع الطرق الممكنة.
وختـــم مدير عـــام اإلدارة العامة للدفاع 
المدني بأن حماية األرواح والممتلكات، 
واتباع المعايير التي تضمن ذلك، هدف 
أساســـي ورئيسي لإلدارة العامة للدفاع 

المدني.

“الدفاع المدني”: التعقيم بمعايير عالمية

المنامة - وزارة الداخلية

“الجمارك”: مواصلة 
العمل في العيد

المنامة - بنا

أعلن المجلس األعلى للشؤون اإلسامية 
أن هيئة الرؤية الشرعية ستعقد جلستها 
األنبـــاء  لتلقـــي  )الجمعـــة(  غـــد  مســـاء 
والشـــهادات برؤية هال شهر شوال لعام 

1441 هــــ. ودعـــا المجلس فـــي بيان ممن 
لديـــه شـــهادة تتعلـــق بالرؤيـــة أن يتقـــدم 

للهيئة ليدلي بشهادته.
وجاء في البيان “أن هيئة الرؤية الشرعية 

ستعقد جلستها بقاعة االجتماعات بمبنى 
اإلســـامية  للشـــؤون  األعلـــى  المجلـــس 
مســـاء الجمعـــة ليلـــة الســـبت ۲۹ رمضان 
1441هــــ الموافق ۲۲ مایو ۲۰۲۰م، لتلقي 
األنبـــاء والشـــهادات برؤيـــة هـــال شـــهر 
شـــوال لعـــام 1441 هـ.فنرجـــو ممن تكون 
لديـــه شـــهادة أو نبأ عـــن رؤيـــة الهال أن 
يســـارع باالتصال بهيئة الرؤية الشـــرعية 
اإلباغ”. واختتم المجلس البيان بالدعاء 
إلـــى هللا عـــز وجـــل يحفـــظ البلـــد الخيـــر 
وأن يجعلـــه آمنـــا مطمئنـــا بنعمـــة الرخاء 
والرفاهيـــة واالزدهـــار تحـــت ظـــل ملكنا 
عاهـــل الباد صاحـــب الجالة الملك حمد 
بن عيسى آل خليفة، وحكومته الرشيدة 
وعلـــى رأســـها رئيـــس الـــوزراء صاحـــب 
السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل 
خليفة، ومســـاندة ولـــي العهد نائب القائد 
مجلـــس  لرئيـــس  األول  النائـــب  األعلـــى 
الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر 

سلمان بن حمد آل خليفة.

تحــــري هالل شــــوال غـــــدا

المنامة -  إدارة األوقاف السنية

استنادا إلى التوجيه الملكي السامي 
الصـــادر عـــن عاهـــل البـــاد صاحـــب 
الجالـــة الملـــك حمـــد بن عيســـى آل 
شـــعيرة  بإحيـــاء  باالهتمـــام  خليفـــة 
صـــاة العيد، وبالتنســـيق مـــع مكتب 
اإلســـامية  والشـــؤون  العـــدل  وزيـــر 
واألوقـــاف، أصـــدرت إدارة األوقـــاف 
الســـنية بيانا عن آلية رفع التكبيرات 
مملكـــة  ومســـاجد  جوامـــع  كل  مـــن 
البحريـــن، حيث تبـــدأ تكبيرات العيد 

وحتـــى  صباحـــا   4:45 الســـاعة  مـــن 
الساعة 5:15 صباحا، على أن يقتصر 

التكبير على مؤذن المسجد فقط.
كمـــا وجهت اإلدارة بـــأن تؤدى صاة 
العيد مـــن قبل المصلين فـــي البيوت 
بدءا من الســـاعة 5:16 دقيقة صباحا 
أوفـــرادى  جماعـــة  الصـــاة  وتقـــام 
حســـب مـــا ورد فـــي الســـنة المطهرة 
بســـبع تكبيرات بعد تكبيـــرة اإلحرام، 
وخمس تكبيرات بعد تكبيرة القيام.

“السنية”: التكبيرات من المساجد وصالة العيد بالبيت

إبراهيم النهام

14 قانونا بعهدة لجان “الشورى” بالعطلة التشريعية
ــة ــي ــال ــم ال ــر  ــ ــوزي ــ ل ــا  ــه ــن م ســـــــــــؤاال...11   39 جـــلـــســـة:   30 ــي  ــ ف ــس  ــل ــج ــم ال ــاد  ــصـ حـ

حقـــق مجلـــس الشـــورى المزيـــد مـــن اإلنجـــازات 
التشـــريعية ضمن دور االنعقـــاد الثاني من الفصل 
التشـــريعي الخامس، حســـب ما أظهرته الكشوف 
اإلحصائيـــة الصادرة عـــن األمانة العامة للمجلس، 
حيث عقد المجلس ما مجموعه 30 جلســـة عامة، 
مـــن بينها 5 جلســـات عقـــدت عن ُبعد عبـــر أنظمة 

االتصال المرئي.
وقد بلغ مجموع المراسيم بقوانين والمشروعات 
بقوانين التي أحيلت إلى المجلس )81( مرســـومًا 

ومشروعًا بقانون، شملت 63 مشروعًا بقانون، و8 
مراسيم بقوانين.

وفيمـــا أقر المجلـــس كل المراســـيم بقوانين التي 
أحيلـــت إليه خـــال دور االنعقاد، فقـــد توافق مع 
مجلس النواب فيما انتهى إليه بشأن 18 مشروًعا 
بقانون، تم إحالتها إلى الحكومة لرفعها إلى جالة 
الملـــك المفـــدى إلصدارهـــا، وأعـــاد 7 مشـــروعات 
بقوانيـــن إلى مجلـــس النواب إلعـــادة النظر فيها، 
في حين انتهى إلى رفض 7 مشـــروعات بقوانين 

بالتوافق مع قرار مجلس النواب بشـــأنها، وتعكف 
 14 فـــي  النظـــر  المجلـــس علـــى مواصلـــة  لجـــان 

مشروًعا بقانون.
ومن بين أبرز التشـــريعات التي ناقشـــها المجلس 
خـــال دور االنعقاد الثاني من الفصل التشـــريعي 
القـــوة  بشـــأن  بقانـــون  المرســـوم  الخامـــس، 
االحتياطيـــة، ومشـــروع قانـــون التطـــوع لخدمة 
العـــام، ومشـــروع قانـــون تعديـــل قانـــون  األمـــن 
اإلســـكان الذي يتيح للمســـتفيدين مـــن الوحدات 

الســـكنية حق التصرف فـــي وحداتهم قبل مضي 
سبع سنوات من تاريخ الملكية.

مرســـوم  تعديـــل  قانـــون  مشـــروع  جانـــب  إلـــى 
التأميـــن ضـــد التعطـــل، الـــذي يهـــدف إلـــى دفـــع 
رواتـــب المواطنين العاملين فـــي القطاع الخاص 
ألشـــهر أبريل ومايو ويونيو للعـــام 2020، لضمان 
االســـتقرار واالستدامة وعدم المساس بالمستوى 
المعيشـــي للمواطنيـــن، والـــذي تزامن مـــع الجهود 
الوطنيـــة في مكافحـــة فيروس كورونـــا )كوفيد- 

19(. أما فيما يتعلق باألســـئلة الموجهة للحكومة، 
فتقدم أعضاء المجلس خال دور االنعقاد الثاني 
بـ )39( ســـؤااًل، )35( منها أخطـــر المجلس بوصول 
الرد عليها، حيث وجهت األســـئلة إلى )11( وزيًرا، 
أعلـــى نصيب منهـــا كان لوزير الماليـــة واالقتصاد 
العمـــل  وزيـــر  يليـــه  أســـئلة،   )8( بواقـــع  الوطنـــي 
والتنميـــة االجتماعيـــة بواقع )7( أســـئلة، ثم وزير 
األشغال وشـــؤون البلديات والتخطيط العمراني، 

ووزيرة الصحة بواقع )6( أسئلة لكل منهما.

القضيبية - مجلس الشورى

مدير عام اإلدارة العامة للدفاع المدني

المنامة- نادي البحرين العربي للتوستماسترز

العربـــي  البحريـــن  نـــادي  أبطـــال  تـــوج 
للتوستماســـترز بكـــؤوس المراكز األولى 
فـــي مســـابقة التـــي أقيمـــت عـــن طريـــق 
حيـــث  المرئـــي،  اإللكترونـــي  االتصـــال 
أظهـــروا براعتهـــم ومهاراتهـــم فـــي فـــن 
الخطابـــة، فحصـــل التوستماســـتر أحمد 
ســـلمان علـــى المركـــز األول فـــي خطـــب 
التقويم، والتوستماستر عزيزة الحسيني 
على المركز األول في الخطب الفكاهية، 
والتوستماستر نورة الظاعن على المركز 

األول في الخطب االرتجالية.
وتأهـــل الفائـــزون الثاثة لتمثيـــل مملكة 
البحريـــن في المســـابقة الختامية )ديتاك 
2020( فـــي نهاية الشـــهر الجـــاري، والتي 
تضـــم متأهلين مـــن أندية دولـــة الكويت 

وأنديـــة مملكة البحرين، وكان من المقرر 
إقامتهـــا فـــي دولـــة الكويت لكن بســـبب 
األوضـــاع الحالية ســـيتم عقد المســـابقة 
الختامية عن طريق االتصال اإللكتروني 

المرئي.
وفي هذا الصدد قالت نورة الظاعن: منذ 
العـــام 2013 وانـــا اشـــارك في مســـابقات 
التوستماســـترز وما ان اصل الى مسابقة 
القســـم ويكون نصيبي المركـــز الثاني او 
الثالـــث وال اتأهل للديتاك، أحبطت كثيرا 
ولكـــن فـــي احد االيام قـــرأت مقوله على 
أحـــد برامـــج التواصـــل االجتماعي وهي 
“حلمـــك ليـــس لـــه تاريـــخ انتهـــاء فقـــط 
خذ نفـــس وحاول مـــره أخـــرى” وهذا ما 
والمثابـــرة  لاســـتمرار  الدافـــع  اعطانـــي 

والتدريـــب المســـتمر للوصـــول لتحقيـــق 
الحلـــم، وها انا اليـــوم اقترب من تحقيق 
علـــى  الحصـــول  فـــي  بـــإذن هللا  حلمـــي 

المركز االول في الديتاك للعام 2020
الحســـيني  عزيـــزة  صرحـــت  بدورهـــا 
بالقـــول: الفـــوز والتأهل للديتـــاك له طعم 
ســـعادة وفرحـــة مميـــزة ،ولكـــن فرحتـــي 
االكبر هي بالتغيير الكبير في شخصيتي 
منـــذ ان انضممت لنـــادي البحرين العربي 

للتوستماسترز ، فشكرا لكل من ساندني 
وشـــجعني منذ انضمامي في اواخر عام 

2012 وحتى هذه اللحظة.
علمنـــي  معلقـــا:  ســـلمان  أحمـــد  وقـــال 
هنـــاك  يوجـــد  ال  أن  التوستماســـترز 
مســـتحيل،كل ما تحتـــاج إليه هو عزيمة 
تحـــدي  اقصـــد  وتحـــدي،ال  وإصـــرار 
أشـــخاص آخريـــن بل تحـــدي النفس، وال 

يأتي التميز إال بالتعلم والتدريب. 

”2020 “ديتـــاك  لختاميـــة  ا بالمســـابقة  المملكـــة  لتمثيـــل  تأهلـــوا 
أبطال “توستماسترز البحرين” يتوجون بالمراكز األولى

أحمد الخياط

المنامة- وزارة األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني

 صـــرح وكيل الوزارة لشـــؤون األشـــغال 
البلديـــات  وشـــؤون  األشـــغال  ـــوزارة  ب
والتخطيـــط العمرانـــي ورئيـــس لجنـــة 
األمطار أحمد الخياط أنه تمت ترســـية 
مناقصة مشـــروع بناء الخط الرئيســـي 
لتوصيـــل  األمطـــار  ميـــاه  ريـــف  ص ت ل
المشـــروع اإلســـكاني في منطقة العكر، 
من قبل مجلس المناقصات والمزايدات 
علـــى المقـــاول يوكـــو للهندســـة بقيمـــة 
مـــن  الحـــد  بهـــدف  دنانيـــر،   243,609
مشـــكلة تجمـــع ميـــاه األمطـــار فـــي تلك 
المنطقـــة، ومـــن المؤمـــل أن يبـــدأ العمل 
في هـــذا المشـــروع مطلع يونيـــو 2020 
18 شـــهرًا. وذكـــر  ــة  ــتغرق قرابـ وسيسـ
ـي ضمـــن  ـ ـ ت ـروع يأ ـ المشـ اط أن  ـ ـ ـ الخي
سلســـلة من الجهـــود الهادفة إلى تطوير 
البنيـــة التحتيـــة فـــي جميـــع محافظات 
المملكـــة كحل جـــذري لتأهيـــل المناطق 
األكثـــر تضررًا في موســـم األمطار، التي 

تم حصرهـــا من قبل لجنة األمطار التي 
شـــكلتها الـــوزارة، إذ تـــم تحديـــد تلـــك 
المناطق بالتنســـيق مع شؤون البلديات 

والمجالس البلدية.
وأضاف وكيل الوزارة لشـــؤون األشغال 
أن المشـــروع يشـــتمل علـــى إنشـــاء مـــا 
ـن الخطـــوط  ـ ر مـ ـ ـ ـ 1( كيلومت ( ارب  ـ ـ يقـ

الرئيسة.

إرساء مناقصة خط تصريف المياه بالعكر

ر عـــام التفتيـــش واألمـــن  ـ ـ ـ ـرح مدي ـ صـ
الجمركـــي العميد عبدهللا الكبيســـي أن 
شـــؤون الجمارك، ســـتواصل فـــي إجازة 
عيـــد الفطـــر المبـــارك، تقديـــم الخدمات 
الجمركيـــة الخاصـــة بتخليـــص البضائع 
واإلفســـاح عن الحاويات بميناء خليفة 
بـــن ســـلمان، وذلك مـــن الســـاعة الثامنة 
صباًحـــا وحتـــى الثانيـــة ظهـــًرا، داعًيـــا 
الراغبيـــن بتخليص الحاويات إلى حجز 
المواعيد في الفترة المذكورة بالتنسيق 
مع الشـــركة المشغلة، تفادًيا ألي تعطيل 
للبضائع الخاصة بالمستوردين في تلك 
الفتـــرة. وأضاف أن الخدمات الجمركية 
المتعلقـــة بالتخليص واإلفســـاح بقســـم 
الشحن البري والجوي، سوف تستمر في 
تلك الفترة على مدار الســـاعة، وبإمكان 
ـاء  ـ ــن إنهـ ــن الجمركييـ ـة المخلصيـ ـ كافـ
معاماتهم الجمركية إلكترونًيا عبر نظام 

التخليص الجمركي اإللكتروني )أفق(.
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المنامة - بورصة

أقفل مؤشر البحرين العام أمس عند مستوى 1,261.12 بارتفاع وقدره 4.10 
نقطة مقارنة بإقفاله يوم الثالثاء. وتداول المســـتثمرون 1.32 مليون ســـهم، 
بقيــــمة إجـمــــالية قدرها 126.22 ألف دينار، تم تنفيذها من خالل 35 صفقة، 
حيث ركز المســـتثمرون تعامالتهم على أســـهم قطاع البنـــوك التجارية والتي 
بلغت قيــــمة أســـهمه الـمتداولــــة 54.38 ألف دينار أي ما نســـبته 43.08 % من 
القيــــمة اإلجمــــالية للتداول وبكمية قدرها 538.93 ألف سهم، تم تنفيذها من 
خـــالل 18 صفقة. جـــاءت مجموعة جي اف اتش المالية في المركز األول، إذ 
بلغت قيمة أســـهمها المتداولة 33.67 ألف ديـنــــار أي ما نســـبته 26.67 % من 

إجمالي قيمة األسهم المتداولة وبكمية قدرها 620.14 ألف سهم.
أمـا المركز الثانـي فكان لـمصرف السالم بقيـمة قدرها 26.47 ألف ديـنـار أي ما 
نســـبته 20.97 % من إجمالي قيمة األسهم المتداولة وبكمية قدرها 427.00 
ألـــف ســـهم. ثم جاءت المنيوم البحريـــن )ألبا( بقيمة قدرهـــا 22.63 ألف دينار 
أي ما نسبته 17.93 % من إجمالي قيــــمة األسهم الـمتداولــــة وبكــــمية قدرها 

69 ألف سهم.

تداول 1.3 مليون سهم بـ 126.2 ألف دينار

جوائز “ادخار الوطني” ألبريل والنصف سنوية

تغييرات تنظيمية في “بابكو” أول يوليو

ــات الــعــمــاء ــوح ــم ــاة الــكــثــيــريــن ويــحــقــق ط ــي ــري ح ــث ــج ي ــام ــرن ــب ال

نصيـــــــف يــــــرأس اجتمـــــــاع مجلـــــــس إدارة الشـــركــــــة عــــــــن بعـــــــد

أعلــن بنك البحرين الوطنــي مؤخًرا عن توزيع جوائز “ادخار الوطني” 
لفائــزي شــهر أبريــل والفائزيــن بالجوائــز نصف الســنوية، والتــي يبلغ 
إجماليهــا 500,000 دوالر. وحــاز كل من ســيد حســين علوي محفوظ، 
عبداألميــر محمــد عبــدهللا علي عيــد، مهدية علي حســن محمد، وعبد 
هللا صديق عبد اللطيف هاشم على الجوائز نصف السنوية التي تبلغ 
كل منهــا 100,000 دوالر. وقد حصل يوســف جمعــة صالح العطاوي، 
هيثم إبراهيم السيد حسن، نجيبة علوي هاشم علوي، وخالد محمود 
أحمــد حاجــي علــى جوائــز شــهر أبريــل بقيمــة 25,000 دوالر كل على 

ِحدة. 

ســـعادتهم  عـــن  الفائـــزون  وعّبـــر 
الكبيرة بالفوز، وأشاروا إلى أن نبأ 
فوزهم قد نشـــر الفرحـــة والبهجة 
خصوًصـــا  أســـرهم،  أفـــراد  بيـــن 
بأنهـــا جـــاءت خـــالل شـــهر الخيـــر 

والبركات.
الرئيـــس  قـــال  المناســـبة،  وبهـــذه 

المصرفيـــة  للخدمـــات  التنفيـــذي 
لألفراد في بنك البحرين الوطني، 
صباح عبداللطيف الزياني “أود أن 
أتقـــدم بالنيابـــة عن بنـــك البحرين 
الوطنـــي بالتهنئـــة لجميـــع فائـــزي 
شـــهر أبريـــل والفائزيـــن بالجوائـــز 
النصف ســـنوية في برنامج ادخار 

الوطنـــي 2020. وقد حرصنا على 
لمكافئـــة  البرنامـــج  هـــذا  تصميـــم 
الوطنـــي”  “البحريـــن  عمـــالء 
وتحقيـــق أحالمهـــم. ويســـتعرض 
“ادخـــار الوطني” اهتمامنـــا الكبير 
بضمان رضـــا العمالء الكرام، الذي 

نسعى دائًما لتحقيقه عبر مختلف 
المبـــادرات والعـــروض الترويجية 

الخاصة”.
اســـتطاع برنامـــج ادخـــار الوطني 
أن يثـــري حيـــاة الكثيريـــن، حيث 
أســـهم بتحقيق طموحات العمالء 
الكـــرام إلـــى واقع حقيقـــي. وقدم 
عـــام  فـــي  جائـــزة   157 البرنامـــج 
2020 وكل 50 ديناًرا يتم ادخارها 
في حســـاب التوفير تؤهل العميل 
لدخول ســـحوبات شهر مايو التي 
تقـــدم أربع جوائز بقيمـــة 25,000 
دوالر، إلـــى جانـــب جائـــزة نقديـــة 
بقيمـــة 50,000 دوالر عبـــارة عـــن 
عيديـــة، لتكـــون مـــن نصيـــب فائز 
محظوظ على شـــكل راتب شهري 

لمدة سنة.

ُعِقـــد صبـــاح أمـــس اجتمـــاع مجلـــس 
إدارة شـــركة نفط البحرين )بابكو( عن 
بعـــد برئاســـة رئيـــس مجلـــس اإلدارة 
داوود  للشـــركة  التنفيـــذي  الرئيـــس 

نصيف.
 وقـــد اســـتهل االجتمـــاع برفع أســـمى 
آيـــات التهانـــي والتبريـــكات إلى مقام 
عاهـــل البـــالد صاحـــب الجاللـــة الملك 
حمد بـــن عيســـى آل خليفـــة، ورئيس 
الوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير 
خليفـــة بـــن ســـلمان آل خليفـــة، وولي 
النائـــب  األعلـــى  القائـــد  نائـــب  العهـــد 
األول لرئيس مجلس الوزراء صاحب 
الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمد 
آل خليفـــة بمناســـبة قـــرب حلول عيد 

الفطر المبارك.
بتوجيهـــات  اإلدارة  مجلـــس  وأشـــاد 

الحكومـــة الموقـــرة برئاســـة صاحـــب 
الســـمو الملكي رئيس الوزراء وجهود 
اللجنـــة التنســـيقية برئاســـة صاحـــب 
الســـمو الملكي ولي العهد نائب القائد 
األعلـــى النائـــب األول لرئيس مجلس 

بالتدابيـــر  يختـــص  فيمـــا  الـــوزراء 
االحترازيـــة لمواجهة فيروس كورونا 
“كوفيـــد 19”. وأعـــرب المجلـــس عـــن 
خالص التقدير واالمتنان لوزير النفط 
الشـــيخ محمـــد بـــن خليفـــة بـــن أحمد 

آل خليفـــة لدعمـــه الفعـــال ومتابعتـــه 
العمليـــات  دعـــم  فـــي  المســـتمرة 
التطويرية بالشـــركة وفق الطموحات 

المرجوة.
 وخالل االجتماع جرى مناقشـــة عدد 
من الموضوعات المدرجة على جدول 
أعمـــال المجلـــس والمتعلقة بمشـــاريع 
الشـــركة وعملياتهـــا التشـــغيلية. كمـــا 
أقر مجلـــس اإلدارة بعـــض التغييرات 
التنظيميـــة علـــى المســـتوى القيـــادي 
بالشركة والتي سيتم تطبيقها اعتبارا 

من أول يوليو 2020.
فـــي ختـــام االجتمـــاع أعـــرب مجلس 
اإلدارة عـــن خالـــص الشـــكر والتقديـــر 
مشـــيدا  بالشـــركة  العامليـــن  لجميـــع 
بأدائهـــم وجهودهـــم في دعم مســـيرة 
التنميـــة  جهـــود  ومـــؤازرة  الشـــركة 
المستدامة في ربوع مملكتنا الغالية.

صباح الزياني

رئيس مجلس اإلدارة الرئيس التنفيذي لـ “بابكو” داوود نصيف مترأسا االجتماع

المنامة - البحرين الوطني

عوالي - بابكو

المنامة - المصرف المركزي

السنابس - الغرفة

أعلـــن مصـــرف البحريـــن المركـــزي بأنـــه تمـــت تغطيـــة اإلصدار رقـــم 1809 
)ISIN BH0002702593( مـــن أذونات الخزانة الحكومية األســـبوعية التي 
يصدرهـــا مصـــرف البحرين المركزي نيابة عن حكومـــة البحرين. تبلغ قيمة 
هـــذا اإلصدار 70 مليون دينار لفترة اســـتحقاق 91 يوًما تبدأ فــــي 27 مايو 
2020 وتنتهـــي فـــي 26 أغســـطس 2020، كمـــا بلغ معدل ســـعر الفائدة هذه 
األذونـــات 2.28 % مقارنة بســـعر الفائدة 2.40 % لإلصدار الســـابق بتاريخ 
13 مايـــو 2020.  وقـــد بلغ معدل ســـعر الخصـــم 99.427 % وتم قبول أقل 
ســـعر للمشاركة بواقع 99.397 % علًما بأنه قد تمت تغطية اإلصدار بنسبة 
127 %. كمـــا بلـــغ الرصيد القائم ألذونات الخزانة مع هذا اإلصدار ما قيمته 

2.110 مليار دينار.

ذكـــر خبيـــر اإلعـــالم االجتماعـــي 
النـــادي  إدارة  مجلـــس  رئيـــس 
العالمي لإلعالم االجتماعي علي 
تؤكـــد  اإلحصـــاءات  أن  ســـبكار 
علـــى  اإلقبـــال  معـــدالت  زيـــادة 
اإللكترونيـــة  التجـــارة  منصـــات 
الفتـــرة  فـــي   %  16.5 بنحـــو 
الراهنـــة، فضـــاًل عن االســـتخدام 
تشـــير  إذ  لإلنترنـــت،  المتزايـــد 
اإلحصاءات األخيـــرة إلى وجود 
نحـــو 4.5 مليـــار حســـاب انترنت 

حول العالم. 
وأشـــار إلى أن اإلحصاءات التي 
تـــم رصدهـــا فـــي العـــام الجـــاري 
2020 تشـــير إلـــى أن نحو 99 % 
مـــن ســـكان البحريـــن موجودون 
على مختلف منصـــات االنترنت، 
اســـتغالل  ضـــرورة  إلـــى  داعًيـــا 
للترويـــج  التفاعليـــة  المنصـــات 

والتسويق عن منتجات الشركات 
علـــى مختلـــف فئاتهـــا خصوصـــا 

الصغيرة والمتوسطة.
جـــاء ذلك في ثاني ندوات غرفة 
التجـــارة والصناعـــة االفتراضية 
التـــي نظمتها مســـاء أمس األول 
فـــي مجـــال “التســـويق”، والتـــي 
 ”ZOOM“ تـــم بثهـــا عبـــر برنامـــج
بمشـــاركة واســـعة مـــن المتابعين 
بعنوان “استثمار وسائل التواصل 

االجتماعي في األزمات”.

70 مليون دينار ألذونات الخزانة األسبوعية

16.5 % زيادة اإلقبال على منصات التجارة اإللكترونية

فــي أبريل... بنســبة ارتفــاع 3000 % مقارنــة بالربع األول

البحرين تستورد كمامات بـ 6.2 مليون دينار

زاد انتشـــار فيروس كورونا من 
الطلـــب علـــى الكمامات بشـــكل 
كبير جدا خـــالل ابريل الماضي 
مقارنة مع األشهر الثالثة األولى 
من العـــام 2020، حيث ارتفعت 
قيمة الكميات التي اســـتوردتها 
البحرين مـــن الكمامات بنســـبة 
أكثـــر مـــن 3000 % فـــي ابريل 
الماضـــي، مقارنة بإجمالي قيمة 
الكميات المســـتوردة فـــي الربع 

األول من العام الجاري.
البحريـــن حوالـــي  واســـتوردت 
مـــن  كيلوغـــرام  ألـــف   178.1
ألـــف   141.8 منهـــا  الكمامـــات 
كيلوغـــرام مـــن ســـلعة “األقنعة 

المســـتعملة من قبـــل الجراحين 
أثنـــاء العمليات وأقنعـــة الوجه 
للوقايـــة مـــن الغبـــار والروائـــح” 
بقيمـــة 5.1 مليون دينار تقريبا، 
فيمـــا تم اســـتيراد حوالي 36.3 
ألـــف كيلوغرام مـــن “غيرها من 

أصنـــاف جاهزة” بقيمة إجمالية 
تصـــل إلـــى 1.1 مليـــون دينـــار، 
وذلـــك حســـب بيانـــات شـــؤون 
الجمـــارك المنشـــورة على موقع 
والحكومـــة  المعلومـــات  هيئـــة 
عـــن  المســـؤولة  اإللكترونيـــة 

اإلحصاءات الرسمية.
وجـــاءت الصيـــن فـــي المرتبـــة 
األولـــى من ناحية كمية األقنعة 
المصـــدرة إلى البحريـــن، إذ بلغ 
وزن الكميـــات حوالي 173 ألف 
كيلوغرام، تليها فيتنام بكميات 
تـــزن 2343 كيلوغرام، ثم هونغ 
كونـــغ بكميـــات 985 كيلوغـــرام 

من الكمامات.
فيمـــا جـــاءت الصيـــن بالمرتبـــة 
األولى من ناحية قيمة الكميات 
 6.186 بلغـــت  إذ  المســـتوردة 
مليـــون دينار، تليهـــا هونغ كونغ 
بقيمـــة 19.8 دينـــار، ثـــم الهند بـ 

19.1 ألف دينار.

ــف كــمــامــة ــ أل ــن 60  أكـــثـــر مـ ــع  ــن ــن ص تــمــكــيــنــهــا مـ

“بتلكو” تدعم األسر البحرينية المنتجة

أحـــدث  عـــن  بتلكـــو  شـــركة  أعلنـــت 
مبادرة لها والتي تختص بدعم األســـر 
البحرينية المنتجـــة. وجاءت الخطوة 
اســـتمراًرا في إطالق مبادرات تساهم 
في خدمة المجتمع وأفراده خالل هذه 
الفتـــرة وتماشـــًيا مع جهود المؤسســـة 
الملكية لألعمال اإلنســـانية المســـتمرة 
فـــي تقديـــم العون والمســـاندة لألســـر 
البحرينيـــة. ومن خالل هـــذه المبادرة، 
ســـاهمت الشـــركة فـــي تمكيـــن األســـر 
البحرينيـــة المنتجة مـــن صنع أكثر من 
60 ألـــف كمامة، حيث ســـيتم توزيعهم 
علـــى العمالة الوافدة لمســـاعدتهم في 
تأديـــة أعمالهـــم اليوميـــة مـــع االلتـــزام 

باإلجراءات الوقائية.

تأتـــي هـــذه المبـــادرة بالتعـــاون مع 30 
أســـرة بحرينيـــة منتجـــة، وهي األســـر 
التي قامت بإنتـــاج والتبرع بعدد كبير 
وارتـــأت  نفســـها،  مـــن  الكمامـــات  مـــن 
الشـــركة هذه المبادرة فرصة لتشـــجيع 
هـــذه األســـر علـــى مـــا يقومون بـــه من 
مجهـــود وتمكينهم من المســـاهمة في 
الحملـــة ضد فيـــروس كورونـــا )كوفيد 
لهـــم  الدعـــم  لتقديـــم  وكذلـــك   .)19
وباألخـــص خـــالل هذه الفتـــرة الصعبة 

التي نشهدها.
ومن جانب آخر، قررت الشركة التبرع 
بهـــذه الكمامات للعمالـــة الوافدة وذلك 
للمســـاهمة في تشجيعهم على ضرورة 
االلتـــزام بلبـــس هـــذه الكمامـــات أثناء 

مزاولتهم للعمل. 
عـــام  مديـــر  وقـــال  المناســـبة،  وبهـــذه 
والمســـؤولية  المؤسســـي  التواصـــل 
االجتماعيـــة في بتلكو، الشـــيخ بدر بن 

راشـــد آل خليفـــة “تفخـــر شـــركة بتلكو 
المبـــادرات  مـــن  لمجموعـــة  بإطالقهـــا 
الحملـــة  دعـــم  فـــي  ســـاهمت  التـــي 
الوطنيـــة لمكافحـــة فيـــروس كورونـــا 
وجهود البحرين في التصدي النتشـــار 
هـــذا الوبـــاء. واســـتمراًرا لهـــذا الدعـــم، 
يســـعدنا اليـــوم اإلعـــالن عـــن مبـــادرة 
تشـــترك بهـــا أيـــدي بحرينيـــة إلحداث 
تغييـــر فـــي المجتمـــع، وهـــذه المبادرة 
تتمثـــل فـــي تمكيـــن األســـر البحرينية 
المنتجة إلنتاج 60 ألف كمامة مصنوع 
محلًيـــا وذلك لدعمهم وباألخص خالل 
الظـــروف التـــي نمـــر بهـــا وفـــي الوقت 
ذاتـــه للمســـاهمة في مســـاعدة الكوادر 

العاملة”.

الهملة - بتلكو

 الشيخ بدر بن راشد

زينب العكري

علي سبكار
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اآلراء الواردة في 
»منطلقات« تعبر 
عن أصحابها وال 
تلزم »             «

للتواصل: 17111483

الثقة الملكية السامية وتفاني سمو الشيخ عيسى بن علي في خدمة الوطن
إن مـــن يطلع على ســـيرة ســـيدي صاحب الســـمو الملكي األميـــر خليفة 
بـــن ســـلمان آل خليفة رئيس الـــوزراء الموقر حفظـــه هللا ورعاه، ويطلع 
بالوقـــت ذاتـــه علـــى أحفـــاد ســـموه ســـيدرك أن هـــؤالء األحفـــاد الكـــرام 
يخطـــون خطـــوات حثيثـــة، حيث النشـــأة الكريمـــة وتحمل المســـؤولية 
والمشـــاركة اإلنســـانية ألبنـــاء الشـــعب، باإلضافـــة إلـــى الخصـــال التـــي 
اكتســـبوها مـــن مالزمة القائد خليفة بن ســـلمان، حيث تلقـــوا عبره تلك 
الخصـــال الحضارية واإلنســـانية المبنية على القيم والمبـــادئ الوطنية، 

وقد تشربوها منذ نعومة أظافرهم من سموه.
إننـــا نفخـــر ونعتـــز اليـــوم بوجـــود هـــؤالء األحفـــاد الكـــرام في الســـاحة 
الوطنيـــة، وعبـــر كل المحافـــل المحليـــة والخارجيـــة، يقدمـــون القـــدوة 
للشـــباب البحرينـــي مـــن خـــالل مـــا يتلقونـــه من مبـــادئ العمـــل الوطني 
القائـــم علـــى الوطنيـــة والثوابت التاريخيـــة لهذا الشـــعب والوطن، وقد 
تجســـد ذلـــك جليـــًا عبر الكثير مـــن الفعاليات التي ســـاهم فيهـــا األحفاد 

في كل المجاالت، ومنها الرياضيـــة والثقافية والتطوعية واالقتصادية 
واالستثمارية، والعمل بكل الحقول التي تتطلب جهدًا وطنيًا، فقد أدى 
هـــؤالء الرســـالة بأمانة وإخالص مـــن خالل القيم التي اســـتنبطوها من 

لدن القائد خليفة بن سلمان الذي كان ومازال قدوة الجميع.
إن المتتبع لجهود األحفاد الكرام سيدرك الدور الفاعل الذي يقوم به كل 
حفيد من األحفاد المخلصين في كل المجاالت والذي يظهر تأثير ســـمو 
المعلم الرئيس خليفة بن ســـلمان جليا وتأثير الوالد سيدي سمو الشيخ 

علي بن خليفة آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء.
هاهو اليوم سمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة ينال الثقة الملكية  «

السامية بتعيين سموه وكيال لوزارة شؤون مجلس الوزراء، فسموه طاقة 
شبابية تتمتع بالذكاء وصنوف المهارة، ويقوم بمجهودات جبارة في كل 
مهمة وطنية تسند إليه، وذلك لما يتمتع به سموه من غزارة في العلم 

وعمق البصيرة، فنبارك لسموه الثقة الملكية الغالية والتي تأتي استكماال 
لتفانيه في خدمة الوطن.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

الخالفة التركية والخالفة القطرية
مـــن أعجـــب مـــا قرأنـــاه خبـــر عـــن تصريـــح تركـــي وتصريـــح قطري 
يتعلـــق كل منهمـــا بالشـــأن الليبـــي والقتـــال الدائـــر داخـــل ليبيـــا بين 
قوات الجيش الليبي بقيادة المشـــير خليفة حفتر وبين المليشـــيات 
اإلرهابية المسلحة التي تتلقى المال والمساعدات من رصيد الشعب 
القطري، وتتلقى السالح من الفرعون التركي، وأتصور أيضا أن ثمن 
هذا السالح يتم تسديده أيضا من فوائض الغاز القطري الذي يبدده 

تنظيم الحمدين اإلرهابي.
بـــال أدنى حيـــاء أطلقـــت الخارجية التركيـــة تصريحا تقـــول فيه إن 
الجيـــش الليبـــي بقيادة حفتر ســـيكون هدفا مشـــروعا إذا ما تعرض 
لمصالحنـــا فـــي ليبيـــا وكأن تركيـــا أصبحـــت شـــريكة للشـــعب الليبي 
فـــي أرضـــه وبحره وســـمائه، وكأن المليشـــيات اإلرهابيـــة التي نقلها 
أردوغـــان إلـــى األراضي الليبية قـــد ذهبت إلى هناك لتعالج الشـــعب 

الليبي من فيروس كورونا أو لتزرع األرض وتدير المصانع الليبية!
أليســـت قـــوات أردوغـــان هنـــاك لتحـــارب وتقتـــل الليبييـــن أصحاب 
األرض؟ لمـــاذا ذهـــب أردوغان إلى هناك وما هي مصالحه وهل ليبيا 

وغيرها من األراضي العربية ميراث أجداده كما ذكر من قبل؟
أمـــا الخارجيـــة القطرية فقامـــت بما هو أعجب عندمـــا أصدرت بيانا 
تندد فيه بما أســـمته غارات اللواء المتقاعد خليفة حفتر على مطار 
معيتيقـــة وتطالـــب المجتمـــع الدولـــي بالتدخـــل الفـــوري وكأن مطار 
معيتيقـــة هو مطار قطري أو مطار يقع بالقرب من الحدود القطرية! 
هـــل أصبح تنظيم الحمدين شـــرطي المنطقـــة؟ أم أنها ضريبة تدفع 

من أموال شعب قطر ألردوغان مقابل حماية قصور الحمدين؟

األغرب من كل هذا أن تنظيم الحمدين يطلق العنان لمرتزقة اإلعالم  «
التابعين له ليتهموا مصر والسعودية واإلمارات بالتدخل في الشأن 

الليبي! جزيرة الحمدين ترى أن مصر العربية الجارة التي تواجه اإلرهاب 
ليال ونهارا على حدودها الغربية والشرقية تتدخل في الشأن الليبي، أما 

أردوغان فهو الفاتح العظيم الذي أرسل طائراته إللقاء أكياس من األرز 
والمكرونة على الشعب الليبي!!!.

B7747@hotmail.com

بثينة خليفة قاسم

ال أعلم إن كنت أصدق نفســـي القول إن قلت إنني لم أتوقع ما اســـتجد من 
أحداث على الساحة اليمنية، فعلى الرغم من أن أي متتبع للوضع في اليمن 
كان مـــن الممكـــن أن يتوقع ما يحـــدث اليوم، لكن ما لـــم أتوقعه هو توقيت 

حدوثه وسرعة تواتره.
فبعـــد أن تـــم التوقيع على اتفاق الرياض بين الحكومة الشـــرعية في اليمن 
والمجلـــس االنتقالـــي الجنوبي في نوفمبر الماضي عـــاد الوضع للتأزم اليوم 
خصوصـــًا بعـــد إعـــالن االنتقالـــي الجنوبـــي اإلدارة الذاتيـــة فـــي محافظات 
الجنوب اليمني... وذلك ما استفز قوات الحكومة الشرعية لتتحرك عسكريًا 
لقتـــال الجنوبـــي في عقر داره بمحافظة أبين ليعود االشـــتباك بين الطرفين 

اللذين من المفترض أن يقاتال جنبا إلى جنب ضد الحوثي.
رحـــا المعـــارك التـــي اندلعت مازالت مســـتمرة بيـــن الشـــرعية والجنوبي في 
محافظة أبين “شـــرق عدن” حيث يتهم كل طرف منهم اآلخر بعدم االلتزام 
باتفـــاق الريـــاض وبنوده، وفي ذلـــك يبررون عدم التزامهـــم باالتفاق وحتى 

تحركاتهم العسكرية.

ما يحدث في اليمن اليوم أمر ال يمكن لعاقل أن يفقهه، فالحكومة الشرعية 
والمجلـــس االنتقالـــي الجنوبـــي يصـــران علـــى أن يقاتال بعضهمـــا عوضًا عن 
توجيه أســـلحتهما للحوثي، وذلك ما ال يمكن تفســـيره بغير إعالء المصلحة 

الفئوية والقبلية والجهوية على المصلحة القومية.
تدخـــل المملكـــة العربيـــة الســـعودية فـــي اليمـــن كان بطلـــب مـــن الحكومـــة 
الشـــرعية التي اســـتنجدت بالســـعودية والمجتمـــع الدولي إلنقـــاذ اليمن من 
مليشـــيا الحوثـــي المدعومـــة من إيـــران، لكن ما يحـــدث اليـــوم أن اليمنيين 
أنفســـهم ال يســـيرون في المســـار الصحيح لدحر الحوثي في ظل انشغالهم 

بالصراع على السلطة!.
على الطرفين أن يعيا أمرا واحدا، أن الخاسر األكبر من تفوق الحوثي -وهو  «

األمر الحتمي في ظل االختالف والشقاق بين الشرعية واالنتقالي - هو جميع 
اليمنيين، بما فيهم الشرعية واالنتقالي وأن االقتتال في عدن ال طائل منه 

اليوم، فعدن محررة من الحوثي، لكن إن استمر القتال بين الشرعية واالنتقالي 
سيقع ما ال تحمد عقباه بالتأكيد.

بدور عدنان

كيف نحرر المحرر في اليمن؟!

bedoor.articles
@gmail.com

تابعت كغيري التقرير المنشـــور في صحيفة “البالد” عن تدشـــين خدمة “مشاوير 
إنســـانية” والتـــي أطلقهـــا عدد من أصحـــاب األيـــادي البيضاء لخدمة كبار الســـن 
وأصحاب الهمم ومن يعاني من األمراض المزمنة كالسكلر وغسيل الكلى وغيره، 

ما يمكنهم من االلتزام بمواعيدهم ويسهل عليهم االنتقال بيسر.
بصراحـــة ال أجد هنا غير أن أرفع القبعة ألصحاب األيادي البيضاء الذين رفضوا 
كشـــف هويتهـــم وكذلك إصرارهم على أن تكون الخدمـــة بالمجان، هذه المبادرة 
الرائعـــة والكريمـــة تحمـــل الكثير مـــن المعانـــي والقيم اإلنســـانية وتعاليـــم ديننا 
الحنيـــف. نعـــم... هـــذا ما ننادي بـــه دائما، عمل الخير وكســـب الثـــواب من خالل 
أعمـــال خالقـــة ومبدعة وليـــس بالطريقـــة التقليدية التي أصبحـــت مكررة وفي 
كثير من األحيان لســـنا بحاجة لها، بل نصرف مبالغ ضخمة والعائد يكون ضعيفا 

جدا.
هذه المبادرات يجب أن تشـــجع وتكون أنموذجا يحتذى به، فهي تنم عن طيب 
أصـــل ومعـــدن أهل هذا البلـــد، وتمثل تأكيـــدا لمبدأ التكافـــل االجتماعي وتقديم 
المساعدة للمحتاجين والمعسرين. شخصًيا... أناشد القائمين على هذا المشروع 
الرائد التعريف بأنفســـهم ليس بهدف الشهرة أو مكاسب أخرى، بل ليكونوا عبرة 
للغيـــر ودافًعا إلـــى انضمام أفراد آخرين، وذلك لتوســـيع الدائرة وإضافة مركبات 

إضافيـــة لتلبيـــة طلبـــات المرضـــى والمحتاجيـــن، وبهـــذه الطريقة ســـتزيد دائرة 
الخدمـــات لتشـــمل كل البحرين من مدنها وقراها، وأود هنـــا التأكيد على أن تتم 

تغطية الجميع بعيًدا عن المذهب والديانة.
أراهن على أن هذا العمل اإلنســـاني الراقي سيلقي بظالله على جميع المواطنين 
والوافديـــن، وســـيكون بـــادرة وفرصة للجهات الرســـمية في الحكومة الرشـــيدة 
لتقديم كل الدعم والمساندة. كما أنني على ثقة بأن المؤسسات الخاصة والتجار 
والبنـــوك ســـيدعمون هذا المشـــروع وذلك في إطـــار بند المســـؤولية المجتمعية، 
فتلـــك الجهـــات من خبرتي الطويلة الســـابقة ال تتردد في تقديم الدعم شـــريطة 
تقديـــم تلك المشـــاريع بطريقة احترافية وواضحـــة المعالم ومن دون مغاالة في 
الطرح وطلب دعم مادي مبالغ فيه، كما أنه من الضروري إبراز هذا العمل الجبار 

إعالميا من خالل اإلعالم المرئي والمسموع. 
أتمنى من كل قلبي أن ينال اقتراحي المتواضع قبول األشخاص أصحاب  «

األيادي البيضاء لتعزيز هذا العمل الفذ، وبارك الله عملكم وجهودكم الخيرة. 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “أحُبّ الناِس إلى اللِه أْنَفُعُهْم ِللنَّاِس، 

وأحُبّ األعماِل إلى اللِه عزَّ وجلَّ ُسُروٌر يْدِخُلُه على مسلٍم، أْو يْكِشُف عنُه ُكْرَبًة، 
أْو يْقِضي عنُه َدْيًنا، أْو َتْطُرُد عنُه ُجوًعا...(، تقبل الله صيامكم وقيامكم وكل عام 

وأنتم بألف خير.

ztawfeeqi
@gmail.com

زهير توفيقي

مشاوير... خدمة وال أروع

في العيد “خلكم بعيد”
األســـبوعان الماضيـــان لـــم يكونا هينيـــن أبدا علـــى البحرين، حيـــث ُرصدت 
المئـــات مـــن الحـــاالت المصابـــة بفيـــروس كورونـــا بشـــكل يومي، وُســـجلت 
حـــاالت وفيـــات. القلـــق دب بيننا ووضعنـــا أيدينا على قلوبنا مـــن المقبل من 
الوضـــع، والـــذي قد يتجـــاوز فيه عـــدد الحاالت الطاقـــة االســـتيعابية لمراكز 
العـــزل والعالج، ونســـمع عن زيادة عـــدد حاالت الوفيات، نعـــم أغلب حاالت 
اإلصابة كانت بين العمالة الوافدة، التي لم تلتزم باإلرشـــادات الوقائية، لكن 
وفـــي المقابـــل كان مـــن بين تلك اإلصابـــات عدد كبير مـــن المواطنين كذلك، 
أســـر بأكملها! والذيـــن اعترفوا بأنهم لم يلتزموا بقواعـــد التباعد االجتماعي، 
وتناولوا وجبات إفطارهم مع أسرهم، فتسببوا بانتشار الفيروس بين أقرب 

الناس إليهم، ومن بينهم كبار سن وأطفال رضع!
العيـــد على األبواب، وكلنا مشـــتاقون ألهلنا الذين لم نرهم منذ أشـــهر، وكلنا 
نشـــعر بأنـــه ال طعم للعيد مـــن غير “لمة األهل وغداء العيـــد”، لكن لنتذكر أننا 
مســـؤولون، وأيـــة إصابة جديدة نكون ســـببا فيهـــا لعدم التقيد باإلرشـــادات 
الوقائيـــة، حينهـــا نحن المذنبون، بـــل نحن المجرمون في حق من ســـيدخل 

اإلنعاش وقد يفقد حياته.
ولنعلم أن أيًا من الحاالت المصابة لم تكن تتوقع أصال أن ُتصاب بالفايروس، 
لكنها أصيبت به في النهاية! ومن تلك الحاالت كذلك من كان يعطي لنفســـه 
العذر في التزاور واالختالط بالمقربين منه بُحجة الشـــوق إليهم أو ألســـباب 
خاصة، ولألسف جميع تلك الحاالت أبدت ندمها في وقت لم يعد فيه الندم 

ينفع!
مؤلـــم أن ال يتمكـــن االبـــن مـــن رؤية والـــده، وصعب علـــى البنـــت أن ال تزور 
أمهـــا مـــع أطفالها، لكن األكثر ألمـــًا أن ُتصدم بخبر إصابـــة والدك بفايروس ال 
يقـــوى جســـده علـــى مقاومتـــه، واألصعب أن يصلـــك خبر وفـــاة والدتك بعد 
دخولهـــا العناية المركزة وال تتمكن حينها ال من توديعها قبل دفنها وال حتى 

المشاركة في عزائها. 
كنـــت أتمنـــى أن يكون مقـــال العيد أكثر زهوا كمـــا العيد دائمـــًا، ال قاتمًا، لكن 

خوفا عليكم، وحبًا فيكم، في العيد “خلكم بعيد”.
ياسمينة: هي أزمة وستنجلي وعيدكم مبارك. «

ياسمين خلف
yasmeeniat@yasmeeniat.com
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دون شك أن لعبة كمال األجسام تعتبر من األلعاب المميزة، والتي أخذت حيًزا كبيًرا في الشأن الرياضي عموًما والمحلي خصوًصا، وهي تعتمد 
على مظهر الجسم الخارجي في المقام األول من حيث تكوين الكتلة العضلية والتناسق العضلي. أسس هذه اللعبة أشبه بالجانب العسكري 
المتشــدد بااللتــزام واالنضبــاط فــي الجوانــب التدريبيــة والتغذيــة، ومــن هــذا المنطلق سيســلط “البالد ســبورت” الضوء عبــر الدكتور عبدهللا 

الجــودر، علــى هــذه اللعبــة بما لها وما عليها في ظل الفترة العصيبة الحاليــة المصاحبة بفيروس كورونا وما ترتب عليها من إجراءات احترازية 
بتوقف المراكز الصحية والمكوث في المنزل وفي شهر رمضان الكريم.

 كيف يجب أن يتعامل العبي كمال  «
االجسام مع هذه الوضعية من ناحية 

التغذية والتمرين؟

الجـــودر: أوالً: لعبة كمال األجســـام أساســـها 
تفعيل عملية التكيف بالتمرين ثم التشافي، 
إذ عمليـــة التفعيـــل تتـــم عن طريـــق برنامج 
تدريبـــي قائم على تمارين المقاومة وتقاس 
بالحمـــل. أما التشـــافي، فيعتمد على النظام 
الغذائـــي الموزون والراحـــة الالزمة وإلتمام 

التشافي.
ثانيـــا: فـــي ظـــل ظـــروف جائحـــة كورونـــا 
وإغـــالق األندية والمراكز الرياضية، يصعب 

األجســـام  كمـــال  رياضـــة  العبـــي  علـــى 
الحصول علـــى الِحمل المطلوب 

لتطويـــر العضلـــة، إال إذا كان الالعب يمتلك 
صالة خاصة به.

وفي جانـــب التغذيـــة، فإن النظـــام الغذائي 
والبروتينـــات  األمينيـــة  باألحمـــاض  الغنـــي 
عاليـــة الجـــودة تعتبر مفعال لعمليـــات البناء 
ورادعا للهدم العضلي. إذ إن النظام الغذائي 
والقيمـــة  الســـعرات  ومحســـوب  المـــوزون 
الغذائية يجب أن يكون متكيفا على الوضع 

الجديد.

ما األوقات المفضلة لممارسة الرياضة  «
في رمضان وما نوع التمرينات المتاحة 

إلجرائها؟ 

شـــهر  فـــي  الصيـــام  الجـــودر: 
رمضـــان الفضيـــل يكـــون 
وعلـــى  اليـــوم،  لثلثـــي 
وغيـــر  الرياضـــي 
الرياضـــي الوعي على 
النشـــاط  ممارســـة  أن 
ســـاعات  فـــي  البدنـــي 
الصيام يزيـــد العرضة 
الجفـــاف،  إلصابـــة 
عنـــد  يبـــدأ  وهـــذا 
 %  5 إلـــى   3 خســـارة 
مـــن الوزن وذلـــك نتيجة 

فقدان السوائل. 
التنفس واألبوال تشـــكل 
التـــي  الســـوائل   %  90
وال  الجســـم  يخســـرها 
يمكـــن تقليلهـــا بشـــكل 
ال إرادي مثـــل التعرق. 
واألفضـــل التمرين 
األفطـــار  بعـــد 
طيـــب  تر و
لجســـم  ا
ي  د لتفـــا
 ، ف لجفـــا ا
ضـــة  لعر فا
ف  للجفـــا
 ، د ر ا و
يزيد  والجفـــاف 
علـــى  الجهـــد 
الـــدوري  الجهـــاز 
علـــى  ويصعـــب 
الجسم التعامل مع 
التبـــادل الحـــراري. 
يقـــوم  وهنـــا 

الكثيـــر مـــن الالعبيـــن باالســـتعانة فـــي 
بعـــض األدوات مثـــل أحزمـــة المقاومة 

حـــرة متوســـطة،  وأوزان  المطاطيـــة 
توفـــر  أن  بإمكانهـــا  األدوات  وهـــذه 

العضليـــة  للمجموعـــات  تفعيـــل 
للحفـــاظ  كافيـــا  يكـــون  وقـــد 

عليها، ولكن ليس لتطويرها.

هل يستطيع الالعب أخذ  «
بروتينات مكمال غذائيا 

له؟

حليـــب  الجـــودر: 
األبقـــار 3 % برويتـــن. 
الحليـــب  مصـــل 
بالبروتيـــن  غنـــي 
البقـــري،  الحليبـــي 
مصـــل  فصـــل  ويتـــم 
ومعالجتـــه  الحليـــب 
ثم تعليبـــه، وباإلمكان 

تركيـــزه أو عزلـــه أو حتى تفكيكـــه بالحرارة 
والحموضـــة لتســـهيل هضمـــه وامتصاصـــه. 
كمـــا يوجد بروتين مصـــل الحليب في كثير 
مـــن المكمـــالت العالجية ويعتبـــر من أفضل 
البروتينات عاليـــة الجودة تركيًزا من حيث 
األحمـــاض األمينيـــة األساســـية وخصوًصـــا 
وباإلمـــكان  جيـــد  مكمـــل  فهـــو  اللوســـين، 

االستعانه به.

وما أفضل أنواع المكمالت التي ينصح  «
بتناولها خالل الشهر الفضيل؟

الجودر: الصيام يفرض على الجســـم تفعيل 
محاور هـــدم الكتلة العضليـــة كخط دفاعي 
لتزويد الجســـم بالطاقة وتقليل احتياجات 
الجســـم للطاقة. تزويد الجســـم باحتياجاته 
مـــن البروتيـــن واألحمـــاض األمينية يفرض 
على الجســـم توازن نايتروجين إيجابي في 
ســـاعات اإلفطار وقليال من ساعات الصيام 

مما يقلل من الهدم العضلي.
ودون شـــك هنـــاك مكمـــالت لهـــا طابـــع مانع 
 beta hydroxy beta منهـــا  أذكـــر  للهـــدم 
methyl butyrate او الــــ HMB، وهو مركب 
الجســـم ينتجه من الحمض األميني لوسين 
وله دور وهم في البناء وتخليق الهرمونات 
وأمور خلوية أخرى. فالجســـم ينتج كميات 
قليلـــة جـــدا من الــــ HMB وتزويـــده كمكمل 

يقوي كفة ردع الهدم.

 ما معايير كمال األجسام لكي يكون  «
منافًسا فيها؟

قائمـــة  األجســـام  كمـــال  رياضـــة  الجـــودر: 
علـــى مظهـــر الجســـم الخارجـــي، فمكونـــات 
الجســـم من نســـبة الدهون والكتلة العضلية 
والتناسق العضلي وســـمك الجلد متغيرات، 

يقوم الالعب بضبطها حتى يتنافس. 
بمعنى أن الالعب يقوم ببناء الكتلة العضلية 
وتصحيح التناســـق إلى الصورة التي يراها 
مناســـبة مثل مـــا يقوم به الفنان التشـــكيلي 
أو النحات. ورياضة كمال األجسام مختلفة 
كونهـــا قائمـــة علـــى العـــرض والتقييـــم غير 
ملكـــة  فمثـــاًل  دقيـــق.  بشـــكل  الموضوعـــي 
جمـــال العالـــم، التقييـــم يكون علـــى محاور 
دقيقة، ولكن ذوق الحكام له تأثير كبير في 
النتيجة، وليست كباقي الرياضات، ال يوجد 
خـــط نهاية أو أهداف تم تســـديدها أو نزال 
بيـــن طرفين وفوز طرف على اآلخر بضربة 

قاضية.

 ما دور التمرين والتغذية في تعزيز  «
المناعة ضد الكورونا؟

الجـــودر: البـــد أن نذكـــر أوال أن بعد اإلصابة 
العضليـــة الناتجـــة مـــن التمريـــن تنتـــج مـــا 
الثانـــوي والـــذي يديـــره  ُيســـمى باإللتهـــاب 
الجهاز المناعـــي. والجهاز المناعي للرياضي 

يعمل بشـــكل يومي أكثر من الشخص الذي 
ال يمـــارس الرياضة، ومن البديهي أن يكون 
اســـتجابة؛ كونـــه  المناعـــي أفضـــل  الجهـــاز 
يحصل على تدريـــب يومي مثل التدريبات 

العسكرية للجيش.
التمريـــن ينشـــغل  بعـــد  القليلـــة  فالســـاعات 
الجهـــاز المناعي مع اإللتهاب الثانوي، فيظن 
البعض وهذا مفهوم خاطئ أن الجسم أكثر 
عرضه لإللتهاب. فالجهاز المناعي لم يضعف 
بـــل حصل له إعادة توزيـــع للخاليا المناعية 
لفتـــرة زمنيـــة قصيـــرة وســـترجع، وهـــذا ال 
يعنـــي ان الجهاز المناعي عند الرياضي غير 
معرض للضعف. وفي حالة إصابة الرياضي 
“بمتالزمة اإلفراط في التدريب” الناتج عن 
التمريـــن المكثف العالي من غير استشـــفاء 
بالعـــدوى  اإلصابـــة  عرضـــة  وتـــزداد  كاٍف 

االنتهازية.

الجودر: كمال األجسام أساسها التمرين ثم التشافي
النحـــات أو  التشـــكيلي  الفنـــان  مثـــل  العضليـــة  كتلتـــه  يبنـــي  الالعـــب  أن  أكـــد 

أخصائي جراحه عظام وكسور، حصل  «
على الزمالة الجراحية في استبدال مفاصل 
الورك والركبة، الزمالة الجراحية في جراحه 

المناظير والطب الرياضي.

رئيس برنامج تخصص جراحة العظام  «
في البحرين للهيئة السعوديه للتخصصات 

الصحية، مستشار طبي لمنظمة “بريف” 
للفنون القتالية، طبيب فريق سمو الشيخ 

خالد للفنون القتاليه ورياضة أقوى رجل.

من هو الدكتور عبداهلل الجودر؟
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