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 πgÉY  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  øH  óªM  ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U  Iô°†M  ¬ sLh
 øe  πª©dG  ΩÉ¶f  ≥«Ñ£J  ≈dEG  áeƒμëdÉH  á°üàîªdG  äÉ¡édG  ióØªdG  OÓÑdG
 ,á«eƒμëdG  äÉ°ù°SDƒªdGh  äÉÄ«¡dGh  äGQGRƒ``̀dG  »a  á∏eÉ©dG  ΩCÓ`̀d  ∫õæªdG
 ΩÉ©dG  ídÉ°üdG  ¬«°†à≤j  Éeh  ∂dP  º«¶æJ  á°üàîªdG  äÉ¡édG  ≈dƒàJ  ¿CG  ≈∏Y
 ¢üNC’ÉHh  ájƒ«ëdG  ∞FÉXƒdG  ájOCÉJ  ±ô°T  »a  á∏eÉ©dG  ΩC’G  QGôªà°SG  øe
 πμH  ¬«ª«≤eh  ¬«æWGƒeh  øWƒ∏d  áeóN  øeC’G  ´É£bh  »ë°üdG  ´É£≤dG  »a

.áfÉeCGh ±ô°T
 »a á«æjôëÑdG ICGôª∏d á∏«ÑædG äÉ«dhDƒ°ùª∏d ¬àdÓL øe Gôjó≤J ∂dP AÉL
 ájô°SC’G äÉLÉ«àMÓd ¬àdÓL øe IÉYGôeh ,É¡Jô°SCG ájÉYQh ∫É«LC’G á«HôJ
 É¡æ«μªJh  á«æjôëÑdG  á∏eÉ©dG  ΩCÓ`̀d  ÉªYOh  á«FÉæãà°S’G  IôàØdG  √òg  AÉæKCG

 »a  á°SGQódG  ±É≤jE’  áàbDƒªdG  IôàØdG  ∫ÓN  É¡FÉæHC’  á«dõæªdG  ájÉYôdG  øe

 ΩC’G  Qhó`̀ d  G kô`̀jó`̀≤`̀Jh  ,∫É`̀Ø`̀WC’G  ¢`̀VÉ`̀jQh  á°UÉîdGh  á«eƒμëdG  ¢`̀SQGó`̀ª`̀dG

.É¡JÉeÉ¡°SEGh

 ÖMÉ°U  Iô°†M  OÉ°TCG  øjôëÑdG  ¬H  πØàëJ  …òdG  ΩC’G  Ωƒj  áÑ°SÉæªHh

 ä’ÉéªdG ™«ªL »a IRQÉH äGRÉéfEG øe á«æjôëÑdG ΩC’G ¬à≤≤M ÉªH ádÓédG

 ICGôªdG  Qhó`̀H  √RGõ`̀à`̀YGh  √ôîa  øY  Üô``̀YCGh  ,äÉjƒà°ùªdG  ∞∏àîe  ≈∏Yh

 RÉéfE’G  ™æ°U  »a  á°SQóe  øe  ¬∏ãªJ  É`̀eh  øWƒdG  á°†¡f  »a  á«æjôëÑdG

 øjôëÑdG áμ∏ªe ¬à≤≤M Éª«a âª¡°SCG »àdG áÑbÉ©àªdG ∫É«LC’G á«HôJh áÄ°ûæJh

 .QÉgORGh Ωó≤J øe

á`̀ dhó`̀ dG äGQGô`````̀b π``̀c º`̀ Yó`̀ J ø`̀ jô`̀ ë`̀ Ñ`̀ dG ∑ƒ`̀ æ`̀ H

á∏eÉ©dG ΩCÓd ∫õæªdG øe πª©dG ΩÉ¶f ≥«Ñ£àH ¬Lƒj ∂∏ªdG

 á∏eÉ°T  ájRGôàMG á£N ∫ƒM ¥ÉØJÓd ΩÉY ôªJDƒe ≈dEG  ƒYój ±QÉ°üªdG á«©ªL ¢ù«FQ
(ájOÉ°üàb’G äÉëØ°üdG ≈∏Y π«°UÉØàdG)

 »`̀ a ICGô```````̀ª```````̀dG Qhó`````````̀H ¿hQƒ``````̀î``````̀a
∫É```̀«```̀LC’G á``̀ «``̀ Hô``̀ Jh ø```̀Wƒ```̀dG á`̀ °`̀ †`̀ ¡`̀ f

á«æ`jƒ`ª`àdG  ¥Gƒ`````°SC’G  π````ª``Y QGôª`à```°SG
IOÉ``̀à``̀©``̀ª``̀dG IQƒ``̀ °``̀ ü``̀ dÉ``̀ H á```«```FGò```¨```dGh
(10¢U π«°UÉØàdG)

 â``̀eó``̀b  º```̀YÉ```̀£```̀e  10  ≥```̀∏```̀Z
ø``̀FÉ``̀Hõ``̀∏``̀ d É```̀ ¡```̀ ∏```̀ NGO  äÉ`````̀ Ñ`````̀Lh
(ájOÉ°üàb’G äÉëØ°üdG ≈∏Y π«°UÉØàdG)««

««

««

.∂∏ªdG ádÓL |

 Ωƒ```̀ «```̀ dG ≥```̀∏```̀£```̀J zá````̀ «````̀ Hô````̀ à````̀ dG{
á`̀«`̀ª`̀«`̀∏`̀©`̀à`̀dG á``«``fƒ``jõ``Ø``∏``à``dG IÉ``̀ æ``̀ ≤``̀ dG
(9¢U π«°UÉØàdG)

á«ë°üdG õcGôªdÉH ∫ÉØWC’G äÉª«©£J QGôªà`°SG
 ≈∏Y  IOó°ûe  ,á«ë°üdG  õcGôªdG  ™«ªL  »a  Iôªà°ùe  ∫ÉØWC’G  äÉª«©£J  ¿CG  áë°üdG  IQGRh  äó`̀cCG

 ∫ÉØWC’G áeÓ°S ≈∏Y É k°UôM ,É¡∏«LCÉJ ΩóYh º¡dÉØWCG º«©£J ó«YGƒe ∫hóéH QƒeC’G AÉ«dhCG ΩGõàdG á«ªgCG

 »a »YÉªàL’G π°UGƒàdG  πFÉ°Sh »a ¬dhGóJ ºàj Ée ≈∏Y GOQ IQGRƒdG äQÉ°TCGh  .¢VGôeC’G ∞∏àîe øe

 øe ájÉªëdG º¡d ôaƒj …òdG ∫ÉØWC’G º«©£J á«ªgCG  ≈dEG  ∫ÉØWC’G äÉª«©£J π«LCÉJ ¿CÉ°ûH Iô«NC’G áfhB’G

 äÉ©ªàéªdG  πH  ,Ö°ùëa  OGô`̀aC’G  »ªëJ  ’  äÉMÉ≤∏dG  ¿CG  Éªc  ,Iô£îdG  ¢VGôeC’G  øe  ójó©dÉH  áHÉ°UE’G

 ¿Éª°†d º¡dÉØWCG äÉª«©£J ó«YGƒe ∫hóéH ΩGõàd’G IQhô°V ≈∏Y ™«ªédG áë°üdG IQGRh âãMh .É¡∏ªcCÉH

 áë«ë°üdG äÉeƒ∏©ªdG òNCG ≈dEG ™ªàéªdG äÉÄa ™«ªL á«YGO ,á∏ªàëªdG ¢VGôeC’G øe º¡àjÉbhh º¡àeÓ°S

.áë°üdG øe É¡d ¢SÉ°SCG ’ »àdG äÉ©FÉ°ûdG ∞∏N ´É«°üf’G ΩóYh ,á«ª°SôdG ÉgQOÉ°üe øe
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 É k«ª°SQ  …ó∏ÑdG  ¥ôëªdG  ¢ù∏ée  AÉ°†YCG  π qé°S
 áëaÉμªd  á«æWƒdG  á∏ªëdG  »a  ø«Yƒ£àe  ºgAÉª°SG
 »a  »æWƒdG  º`̀gQhO  QÉ`̀WEG  »a  ∂`̀dPh  ÉfhQƒc  ¢Shô«a
 √òg RÉ«àLG πLCG øe É kÑ©°Th kIOÉ«b øWƒdG ™e ±ƒbƒdG

.á«ªdÉ©dG áæëªdG
 ≈∏Y Iƒ`̀£`̀î`̀dG √ò`̀g ≈``̀dEG ¿hô`̀¶`̀æ`̀j º`̀¡`̀fCG Gƒ`̀dÉ`̀bh
 ≈∏Y  »æWh  Ö`̀LGh  πH  É kØjô°ûJ  ’h  qáæe  â°ù«d  É¡fCG
 áeó≤e  »a  ¬`̀∏`̀gCGh  øWƒdG  áë∏°üe  ™°†j  øWGƒe  πc
 É k≤ah  á`̀ dhó`̀dG  º¡H  ø«©à°ùJ  ¿CG  ø«æªàe  ,¬`̀JÉ`̀ jƒ`̀ dhCG

 »àdG  äÉ«MÓ°üdG  hCG  á«°üî°ûdG  kAGƒ°S  º¡JÉ«fÉμeE’
.ø«jó∏H ø«∏ãªe º¡àØ°üH É¡fƒμ∏àªj

 ºjó≤J  »a  É kbÉ qÑ°S  ¿Éc  …ó∏ÑdG  ¢ù∏éªdG  ¿CG  GƒdÉbh
 √Qƒ¡X  äÉ`̀jGó`̀H  »`̀a  É`̀fhQƒ`̀c  ¢Shô«a  ø`̀Y  Iô°VÉëe
 ¥ôëªdG  õcôe  ø`̀e  ó`̀jR  ƒ`̀HCG  AÉæg  IQƒ`̀à`̀có`̀dG  É¡àeób
 IôμÑªdG  á«YƒàdG  QÉWEG  »a  ∂dPh  (»dÉª°ûdG)  »ë°üdG
 á«ë°üdG  äÉeƒ∏©ªdG  ô°ûf  øY  ∂«gÉf  ,¢Shô«ØdG  Gò¡H
 ájRGôàM’G  äGAGôLE’G  ´ÉÑJGh  ¢ù∏éªdG  äÉMƒd  ≈∏Y

.ádhódG É¡JòîJG »àdG

 …ó``∏``H ¢``ù``∏``é``e AÉ```̀ °```̀ †```̀ YCG ´ƒ```̀£```̀J
É`̀ fhQƒ`̀ c á`̀ë`̀aÉ`̀μ`̀e á`̀∏`̀ª`̀M »``̀a ¥ô`̀ ë`̀ ª`̀ dG

 øeR  òæe  ,øjôëÑdG  âaôY
 ,ájó©ªdG áÄHhC’G ∞∏àîe πjƒW
 º¡ØJÉμàH  ¿ƒ`̀æ`̀WGƒ`̀ª`̀dG  ¿É``̀ ch
 áÑ≤ëdG  ∂∏J  ∫Ó`̀N  º¡fhÉ©Jh
 ∞∏àîªH  ,øeõdG  øe  áÑ«°ü©dG
 ºgCG º¡JÉÄah º¡fGƒdCGh º¡aÉ«WCG
 AÉ°†≤dG  »`̀a  ìÉ`̀é`̀æ`̀dG  ô°UÉæY
 ∂∏J  äÓ``̀jh  ø`̀e  ∞«ØîàdG  hCG
 Ée Gòg ,¢VGôeC’G øe ÖFÉ°üªdG
 ø«æ°ùdG ∂∏J ¢ûjÉY øe »d √GhQ

.áfõëªdG äÉÑμædGh
 ƒg  áÄHhC’G  √òg  ó°TCG  ¿Éc
 âfÉc  …ò``dG  ,¿ƒ`̀YÉ`̀£`̀dG  ¢Vôe
 QôμJ  ºK  1897  kÉÑjô≤J  ¬àjGóH
 øjôëÑdG ≈∏Y √OOôJh √QÉ°ûàfG
 ,1905  ,1904  ΩGƒ`̀YC’G  ∫ÓN
 1929  »`̀eÉ`̀Y  »`̀a  É``̀eCG  ,1907
 ≈∏Y  Gó``jó``°``T  ¿É``̀μ``̀a  1931h

 å«M  ,(áªMôdG  áæ°ùH)  AÉHƒdG  Gòg  »ª°S  ≈àM  ¢SÉædG
 .¬æe â«H πîj ºdh ,¬«a ø«HÉ°üªdG ø«H äÉ«aƒdG äôãc
 âfÉc ¢SÉædG ¿G øjôª©ªdG óMG ∫ƒ≤j Oó°üdG Gòg »ah
 ºgh  ¥Gƒ°S’G  ≈àMh  äÉbô£dGh  ´QGƒ°ûdG  »a  ô«°ùJ
 πH  ,áeÉ°ùàHG  ’h  ΩÓc  ’  √ƒLƒdG  ƒ°ùHÉYh  ¿ƒàeÉ°U
 Gòg É¡«dEG π°Uh »àdG äƒ«ÑdG øY º¡à∏Ä°SCGh º¡ªg ¿Éc
 Ωƒ«dG  Gòg  ¬æaO  ºJ  ºch  ,ÉgOGôaCG  óMCG  ∞£Nh  AÉHƒdG
 »a  á°UÉNh  ,äƒ«ÑdG  Ö∏ZCG  ¿C’  ,ï`̀dG  ø«HÉ°üªdG  øe
 ¬«a  äó≤a  …ó©ªdG  AÉHƒdG  Gòg  QÉ°ûàfG  ∫ÓN  ¥ôëªdG

.É¡JÓFÉY hCG ÉgOGôaCG øe ô«ãμdG
 ÖYÉàeh  ÖFÉ°üe  Gƒ∏ªëJ  óbh  ¢SÉædG  ¿Éc  Gòμg
 AÉYódGh  QÉØ¨à°S’G  º¡dÉM  ¿É°ùd  ¿É`̀ch  ¢VôªdG  Gò`̀g
 ºFGódG  º¡∏°UGƒJh ¢SÉædG  ∞JÉμJ  ÖÑ°ùHh øμd  ,ºFGódG
 ƒg  Éªc  º`̀gh  áªFGódG  º¡à«YOCGh  ºgQÉØ¨à°SG  Iôãch
 ,ºgô≤aCGh  ¢SÉædG  AÉ£°ùH  øe  ºgôãcCG  GƒfÉc  ±hô©e
 »a kGô«ãc óYÉ°S ∂dP πc .¥ôëªdG ¿Éμ°S øe kÉ°Uƒ°üNh
 áªMQ É¡fEG  .…ó©ªdG ¢VôªdG Gòg äÓjh øe ¢ü∏îàdG

.º¡«∏Y âdõfh º¡H â∏M »àdG ≈dÉ©Jh ¬fÉëÑ°S ¬∏dG
 º¡ØJÉμJh  º¡∏eÉ©Jh  ¢SÉædG  Üƒ∏°SG  Gòμg  ¿É`̀c
 ,á«fÉ°ùfE’G øëªdGh çQGƒμdG  √òg πãªd …ó°üàdG »a
 »àdG áÄHhC’G hCG ¢VGôeC’G √ÉéJ ≈àM ∂dP ≈∏éJ óbh
 Éªæ«M º¡æe óMGƒdG ¿Éc ,¿ƒYÉ£dG ¢Vôe ó©H äAÉL
 ∫CÉ°ùjh ÜGƒHC’G ¥ôW ≈dEG  ´QÉ°ùj ¢†jôe øY ™ª°ùj
 IóYÉ°ùeh ¿ƒY …CG ºjó≤àd áLÉM »a ºg GPEG â«ÑdG πgCG
 áWô°ûdG  õcGôe  ≈dEG  ´QÉ°ùj  ¿Éc  º¡°†©H  ¿CG  ø«M »a
 Gòμg ,AÉHƒdG Gò¡H ÜÉ°üe …CG øY ÆÓHEÓd ô«WGƒædG hCG
 »a  Ió`̀MGh  Gój  øjôëÑdG  ¿Éμ°S  øe  ¿ƒæWGƒªdG  ¿Éc

.ÉgQÉ°ûàfG »a óë∏d Iójó°ûdG áÄHhC’G ∂∏J á¡HÉée
 »a  »gh  IRÉæL  ôªJ  ÉeóæY  kÉÑ«gQ  kGó¡°ûe  ¿Éc
 ôLÉàªdG  Ö`̀∏`̀ZCG  iô`̀J  ÉgóæY  ,IôÑ≤ªdG  ≈``dEG  É¡≤jôW
 É¡HGƒHCG  â≤∏ZCG  óbh  É¡≤jôW  »a  á©bGƒdG  ø«cÉcódGh
 º¡æe  ó``̀MCG  Ö∏£j  º`̀d  .ø«©«°ûªdG  ≈``̀ dEG  Gƒ`̀ª`̀°`̀†`̀fGh
 á©«ÑWh áÑ«W É¡æμd π∏édG ÜÉ°üªdG Gòg »a ácQÉ°ûªdG
 øe ∂dòc .¿ÉeõdG ôe ≈∏Y ô«¨àJ ºd »¡a øjôëÑdG πgCG
 á≤MÓàe  øjôëÑdG  ≈∏Y  äôe  »àdG  iô`̀NC’G  áÄHhC’G
 ¢SÉædG ºMÓJ ÖÑ°ùH øμd ,Gô«dƒμdGh …QóédG ¢Vôe
 ™jô°ùdG  º¡∏°UGƒJh  º¡ØJÉμJh  É°†©H  º¡°†©H  ™`̀e
 øe  ÜÉÑ°SC’G  óMCG  ¿Éc  IóYÉ°ùªdGh  ¿ƒ©dG  ºjó≤J  »a
 ¿Éc  π`̀H  ,á`̀jó`̀©`̀ª`̀dG  ¢``̀VGô``̀eC’G  √ò``g  äÓ``̀jh  ∞«ØîJ
 ¢SÉædG  ¿É`̀c  .ø«HÉ°üªdG  AÉØ°T  »a  ô«ÑμdG  ô`̀ KC’G  É¡d
 ≈`̀ dEG  ≈`̀°`̀Vô`̀ª`̀dG  π`̀ª`̀M  »`̀a  ¿ƒ`̀YQÉ`̀°`̀ù`̀jh  ¿ƒ≤HÉ°ùàj
 ¥ôëªdG »a âfÉc AGƒ°S ,»ë°üdG ôéëdG (¬∏«àfôμdG)

 ôéëªdG)  ô`̀gÉ`̀eƒ`̀H  á`̀dÉ`̀M  »`̀a
 π≤æj  ¿É``̀ c  å`̀«`̀M  ,(»`̀ë`̀°`̀ü`̀dG
 …Qó`̀é`̀dG  ¢VôªH  ¿ƒHÉ°üªdG
 »ë°üdG  ôéëªdG  ≈dEG  hCG  É¡«dEG
 »a á``̀©``̀bGƒ``̀ dG  (¬``∏``«``à``fô``μ``dG)
 ±hô©e  ƒg  Éªch  ,á«Ñ«°†≤dG
 (¬∏«àfôμdG)  √ò`̀g  âÄ°ûfCG  ó≤a
 1929  ΩÉ`̀Y  ¥ôëªdG  »a  »àdG
 (¬∏«àfôμdG)  É¡«dEG  â∏≤f ¿CG  ó©H
 óbh  .á«Ñ«°†≤dG  »`̀a  á`̀©`̀bGƒ`̀dG
 Ió`̀Y …Qó```é```dG ¢``̀Vô``̀e OOô````̀J
 ¿É``c ø``jô``ë``Ñ``dG ≈``∏``Y äGô`````e
 πFÉ°SƒdG  øμd  ,Ω1957  ÉgôNBG
 áëaÉμªd  äÉLÓ©dGh  á«ë°üdG
 äô«¨J  ób  ¢VGôe’G  √òg  πãe
 ∫ƒ≤àa  ¬àjGóH  øY  É`̀eCG  .kGô«ãc
 ¿Éc  ¬``fG  á«ë°üdG  äÓé°ùdG
 ¿ô`̀≤`̀ dG á``̀jGó``̀H ò`̀æ`̀e GOƒ``̀Lƒ``̀e
 É¡°†©H ≥MÓàJ áÄHhC’G √òg πãe âfÉc .ô°ûY øeÉãdG
 GPEG  ÉeCG  ,äÉ«aƒdGh  ÖFÉ°üªdG  É`̀gAGQh  áØ∏îe  É°†©H
 ∫hCG  ¿Éμa  Gô«dƒμdG  ¢Vôe  ∫ƒNO  ïjQÉJ  øY  ÉæKóëJ

.1978 ΩÉY ¿Éc √QÉ°ûàfG ôNBG Éªæ«H 1811 òæe Iôe
 äGô°ûY  ø`̀e  Ió``̀MGh  á°üb  ºμd  …hQCÉ`̀°`̀S  ¿B’Gh
 ∞∏àîe  ø`̀«`̀H  º`̀MÓ`̀à`̀dGh  ∞`̀JÉ`̀μ`̀à`̀dG  ∫ƒ``̀M  ¢ü°ü≤dG
 äÉ£∏°ùdG  ø«Hh  ºgô«¨°Uh  ºgô«Ñc  ¢SÉædG  äÉÄa
 ô°ûàfG  ÉeóæY  çóM  Ée  ƒgh  ,øjôëÑdG  »a  á«ë°üdG
 âYQÉ°Sh  âYôg  ÉeóæY  1978  ΩÉ`̀Y  Gô«dƒμdG  AÉ`̀Hh
 Ωó≤àd áë°üdG IôFGO ≈dEG ø«æWGƒªdG øe Iô«Ñc ´ƒªL
 øe  iô`̀NCG  πFÉ°SƒHh  º«©£àdG  á∏ªM  »a  É¡àcQÉ°ûe
 Égô«Z ¢†©Hh »°ùØæH É¡à°ûY ógÉ°ûe √òg IóYÉ°ùªdG
 ÉªHQ  ¿B’Gh  ,äÉ«æ«°ùªîdG  ájGóH  òæe  kÉ°†jCG  ¬à°ûjÉY
 ¢VGôeC’G √òg πãe QÉ°ûàfG ÖÑ°S øY ºcóMCG ∫AÉ°ùàj
 ’ ,è«∏îdG ∫hO øe Iô«ãc ≥WÉæe »a πH øjôëÑdG »a
 áØ«©°†dG á«ë°üdG πFÉ°SƒdGh »ë°üdG ™°VƒdG Gƒ°ùæJ
 »a  ájó©ªdG  ¢`̀VGô`̀eC’G  √òg  πãªd  É¡àédÉ©e  á«Ø«ch
 πãe  á«ë°üdG  õcGôªdG  Oƒ`̀Lh  Ωó`̀Yh  ,ø«æ°ùdG  ∂∏J
 hCG  äGó©ªdGh  á«ë°üdG  äÉ«Ø°ûà°ùªdG  hCG  äGOÉ«©dG
 øμd  ,ÜÉÑ°SC’G  ºgCG  âfÉc  iô`̀NC’G  á«ë°üdG  ΩRGƒ∏dG
 »`̀μ`̀jô`̀eC’G  ≈Ø°ûà°ùªdG  ¿G  »`̀g  ,≥``M  áª∏c  É`̀¡`̀dƒ`̀bCG
 ób  (1900)  …QÉcòàdG  ÉjQƒàμa  ≈Ø°ûà°ùeh  (1897)
 ≈°VôªdG øe äÉÄªdG êÓY »a kGô«Ñch kÉª¡e kGQhO ÉÑ©d

. øjôëÑdG »a
 ¿hÉ©àdGh  ∞JÉμàdG  ´Gƒ`̀fCG  øY  kÓ«∏b  ó©àÑf  ’  ºK
 ,GóMGh  ÉLPƒªf  ºμd  …hQCÉ°S  ¿B’G  ¬æY  çóëàf  …òdG
 Qƒ«¨dG  §°ûædG  πLôdG  ∂dP  ¥ôëªdG  ßaÉëe  ¿G  ƒgh
 ¢ù∏ée  íàa  ób  ¬«æWGƒeh  øWƒdG  Gòg  áë∏°üe  ≈∏Y
 øe  Iô«Ñc  OGóYCG  ™e  kÉ«YƒÑ°SCG  ¬«a  ™ªàéj  á¶aÉëªdG
 ¢ù∏éªdG  Gòg  »a  ìô£J  hCG  QhóJ  å«M  ,ø«æWGƒªdG
 áaOÉ¡dG äÉMGôàb’Gh AGQB’G ∞∏àîe Qƒ°†ëdG πÑb øe
 ≈∏éàj  Éæg  ø`̀Wƒ`̀dG  Gò`̀g  áë∏°üe  »`̀a  Ö°üJ  »`̀à`̀dGh
 ∫É°üjEG  »a  º¡ØbGƒeh  º¡fhÉ©Jh  ø«æWGƒªdG  ∞JÉμJ
 ¿Éª∏°S  ΩÉ«b  »gh  ,ájQÉ°†ëdG  á≤jô£dG  √ò¡H  º¡FGQBG
 ∫É°üjEG  »a  Ö`̀MQ  Qó°U  πμHh  …óæg  øH  ≈°ù«Y  øH
 »a  ádhDƒ°ùªdG  äÉ¡édG  ≈`̀dEG  äÉÑZôdG  hCG  AGQB’G  ∂∏J
 ∞JÉμàdGh  ¿hÉ©àdG  øe  ÉYƒf  ∂dP  ¢ù«dCG  ¿PEG  .ádhódG
 äGô°ûY øe óMGh ƒgh ø«æWGƒªdGh ø«dhDƒ°ùªdG ø«H
 »a …ôéj …òdG ø«æWGƒªdG äÉÄa ø«H ºMÓà∏d Qƒ°üdG

    .äÉ°ù°SDƒªdG ∞∏àîe
 Éμ∏e  √hôμeh  Aƒ°S  πc  øe  øjôëÑdG  ¬∏dG  ßØM

.GOGôaCGh ÉÑ©°Th

øëªdG äÉbhCG »a øjôëÑdG πgCG ∞JÉμJ

:º∏≤H 
 »îjôŸG óª øH π«∏N 

 ¥Ó``WEG  ΩÓ```̀YE’G  ¿hDƒ`̀ °`̀T  IQGRh â`̀æ`̀∏`̀YCG  
 IÉæb  ≈`̀∏`̀Y  Iõ`̀Ø`̀∏`̀à`̀ª`̀dG  á«ª«∏©àdG  ¢`̀ü`̀°`̀ü`̀ë`̀dG
 Ωƒ«dG  øe  kAGóàHG  á«fÉãdG  á«°VÉjôdG  øjôëÑdG
 ó©H  øY  º«∏©àdG  π«©ØJ  QÉWEG  »a  ∂dPh  ,ó`̀MC’G
 ¬à°ù∏L  »`̀a  AGQRƒ````dG  ¢ù∏ée  QGô`̀≤`̀ d  G kò«ØæJ
 øe  ô°ûY  ¢SOÉ°ùdG  »a  Ió≤©æªdG  ájOÉ«àY’G
 ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  á°SÉFôH  ,…QÉédG  ¢SQÉe  ô¡°T
 »dh  áØ«∏N  ∫BG  óªM  øH  ¿Éª∏°S  ô«eC’G  »μ∏ªdG
 ¢ù«Fôd ∫hC’G ÖFÉædG ≈∏YC’G óFÉ≤dG ÖFÉf ó¡©dG
 á«HôàdG IQGRh ™e ¿hÉ©àdÉHh ,AGQRƒdG ¢ù∏ée

.º«∏©àdGh
 ó`̀dÉ`̀N ¬`̀∏`̀dGó`̀Ñ`̀Y ó```̀cCG á`̀Ñ`̀°`̀SÉ`̀æ`̀ª`̀dG √ò``̀¡``̀Hh
 ¿hDƒ°ûd  óYÉ°ùªdG  π«cƒdG  ,…ô°ShódG  QÉ°üædG
 ,ΩÓ`̀YE’G  ¿hDƒ°T  IQGRƒ`̀H  ¿ƒjõØ∏àdGh  á`̀YGPE’G
 ´hô°ûªdG Gòg ò«Øæàd IQGRƒ∏d ΩÉàdG OGó©à°S’G
 É kbÓ£fG ,º«∏©àdGh á«HôàdG IQGRh ™e ¿hÉ©àdÉH
 º∏©dG ô°ûf »a IQGRƒ∏d á«æWƒdG á«dhDƒ°ùªdG øe
 ¢†jƒ©àd áªFÓªdG á°üæªdG ô«aƒJh ,áaô©ªdGh
 ≥«∏©J  øY  ºLÉædG  ¢SQóªàdG  øeR  øY  áÑ∏£dG

.á«eƒμëdG ¢SQGóªdG »a á°SGQódG

 ¿hDƒ°T  IQGRh  ¿CG  ≈∏Y  …ô°ShódG  Oó°Th
 á«æØdGh  ájô°ûÑdG  É¡JÉ«fÉμeEG  äôî°S  ΩÓ`̀YE’G
 ≥«≤ëJ  ¿Éª°Vh  ´hô°ûªdG  Gòg  ìÉéfE’  áaÉc
 Ée  πX  »a  ,áÑ∏£dG  ÉæFÉæHC’  iƒ°ü≤dG  IóFÉØdG
 ¢Shô«a QÉ°ûàfG ™e äÉjóëJ øe ºdÉ©dG ¬H ôªj
 IQGRh  ¿CG  G kó``̀cDƒ``̀e  ,z19-ó``̀«``̀aƒ``̀c{  É``̀fhQƒ``̀c
 ìÉéfEÉH  É¡eGõàdG  ≥∏£æe  øeh  ΩÓYE’G  ¿hDƒ°T
 4 äôah IõØ∏àªdG á«ª«∏©àdG ¢ü°üëdG ´hô°ûe
 »a  ¢ShQódG  êÉàfE’  á«fƒjõØ∏J  äÉgƒjOƒà°SG
 ≈∏Y  ¢ShQódG  π«é°ùàH  âeÉbh  ,»°SÉ«b  âbh

 50 øe ôãcCG ácQÉ°ûªH ,É k«eƒj áØ∏àîe äÉHƒf 3
 ,áHƒf  πc  »a  ø«°Sóæ¡eh  ø««æa  øe  É k°üî°T
 »fhôàμdE’G  ΩÓ``̀YE’Gh  ´Gó``̀HE’G  IQGOEG  âØ∏ch
 ™e  ¿hÉ©àdÉH  ´hô°ûªdG  Gò`̀g  ≈∏Y  ±Gô°TE’ÉH
 π«é°ùJ ºJh ,QÉÑNC’G IQGOEGh ¿ƒjõØ∏àdG IQGOEG
 πª©dGh ,¿B’G ≈àM áÑ∏£∏d É k°SQO 145 øe ôãcCG
 É¡°VôYh  ¢``ShQó``dG  á«≤H  π«é°ùàd  ôªà°ùe
 áaÉ°VEG  á«fÉãdG  á«°VÉjôdG  øjôëÑdG  IÉæb  ≈∏Y
 »YÉªàL’G  π°UGƒàdG  ™bGƒe  ≈∏Y  É¡©aQ  ≈`̀dEG

.™«ªé∏d IOÉØà°S’G ≥«≤ëàd

äÉgƒjóà°SG 4 »a ÉØXƒe 50 ácQÉ°ûªH

Ωƒ«dG á«°VÉjôdG IÉ``æ≤dG ≈∏Y IõØ∏àªdG á«ª«∏©àdG ¢``ü°üëdG ¥ÓWEG

 ¿hÉ`̀©`̀à`̀dGh  ≥«°ùæàdG  QÉ```̀WEG  »`̀a
 ¢ùeCG  ó≤Y ,¿hÉ©àdG  ¢ù∏ée ∫hO ø«H
 AGQRh  AÓ``̀cƒ``̀d  »`̀ fÉ`̀ ã`̀ dG  ´É``̀ª``̀à``̀L’G
 á°ûbÉæªd  ¢ù∏éªdG  ∫hó```H  á`̀ë`̀°`̀ü`̀dG
 ÉfhQƒc  ¢Shô«a  ¢Vôe  äGóéà°ùe

.»FôªdG ∫É°üJ’G á«æ≤J ôÑY ∂dPh
 áØ«∏N  ø`̀H  ó«dh  Qƒ`̀à`̀có`̀dG  ∫É``bh
 ¬`̀fEG{  :áë°üdG  IQGRh  π`̀«`̀ch  ™fÉªdG
 ∫hó`̀H  áë°üdG  AGQRh  QGô`̀≤`̀d  Gò«ØæJ
 ´É`̀ª`̀à`̀LG ó`̀≤`̀©`̀d ,¿hÉ``̀©``̀à``̀ dG ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀e
 AÓ```̀ch iƒ`̀à`̀ °`̀ ù`̀e ≈``̀∏``̀Y »``̀Yƒ``̀Ñ``̀°``̀SCG
 ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀ª`̀dG  ∫hó````̀H  á`̀ë`̀°`̀ü`̀dG  AGQRh
 ∫OÉ`̀Ñ`̀J º`̀à`̀j ,»`̀Fô`̀ª`̀dG ∫É`̀°`̀ü`̀J’G ô`̀Ñ`̀Y
 ¿hÉ`̀©`̀à`̀dGh  ≥«°ùæàdGh  äÉ`̀eƒ`̀∏`̀©`̀ª`̀dG
 äGóéà°ùe  º``̀gCG  á©HÉàªd  ∑ôà°ûªdG
 z19-ó«aƒc{  ÉfhQƒc  ¢Shô«a  ¢Vôe
 »a äGQƒ`̀£`̀à`̀dG  ô``̀NBG  ≈∏Y ´Ó```̀W’Gh
 äGAGô``̀LE’G  á°ûbÉæeh  ¢ù∏éªdG  ∫hO

.¢Shô«ØdG QÉ°ûàfG øe óë∏d á©ÑàªdG
 ¬fCG  ≈`̀ dEG  ™fÉªdG  π«cƒdG  QÉ`̀°`̀TCGh
 ≥«°ùæàdG  ºàj äGóéà°ùªdG  Aƒ°V ≈∏Y
 ácôà°ûªdG  äGQGô``̀≤``̀dG  PÉ`̀î`̀JG  ¿CÉ`̀°`̀û`̀H
 ø«Hh  .¢ù∏éªdG  ∫hO  ø«H  IóMƒªdGh
 á°ûbÉæe  â`̀ª`̀J  ´É`̀ª`̀ à`̀L’G  ∫Ó``̀N  ¿CG
 »°ûØJ  á¡HÉéªd  á«∏Ñ≤à°ùªdG  á£îdG
 á©ÑàªdG  äGAGô`̀LE’Gh  ,¢Shô«ØdG  Gòg

 á≤∏©àªdG  äGAÉ`̀°`̀ü`̀ME’Gh  òaÉæªdG  »a
 ´É`̀£`̀≤`̀ dG á``̀jõ``̀gÉ``̀Lh ,¢``̀Shô``̀«``̀Ø``̀dÉ``̀H
 á«YƒàdGh á«eÓYE’G §£îdGh »ë°üdG
 QhOh  ,ÇQGƒ£dG  §£Nh  á«©ªàéªdG
 äGQGRh ™e »≤«°ùæàdG áë°üdG ¢ù∏ée

.Oó°üdG Gò`g »a áë°üdG
 ºJ »`̀ fÉ`̀ ã`̀ dG ´É``̀ª``̀à``̀L’G ∫Ó````Nh
 ,≥HÉ°ùdG ´ÉªàL’G ô°†ëe ¢VGô©à°SG
 »eƒ«dG  ôjô≤àdG  äÉjƒàëe  á©LGôeh
 åMÉÑàdG ºJ ∂dòc ôjƒ£àdG äÉMôà≤eh
 äGô`̀Ñ`̀î`̀dG å`̀MÉ`̀Ñ`̀J ´ƒ`̀ °`̀Vƒ`̀e ∫ƒ```M
 óë∏d  ¢ù∏éªdG  ∫hO  ø«H  ÜQÉéàdGh

 .¬àëaÉμeh ¢VôªdG QÉ°ûàfG øe
 »a ¿ƒ`̀©`̀ª`̀à`̀é`̀ª`̀dG ¢`̀Vô`̀©`̀à`̀°`̀SGh
 ™ÑàJh  ¢üëa  á«∏ªY  »FôªdG  º¡FÉ≤d
 IQÉ°TE’G âªJh .òaÉæªdG ôÑY ø«eOÉ≤dG
 »dõæªdG  ∫õ`̀©`̀dG  õ`̀jõ`̀©`̀J  á`̀«`̀ª`̀gCG  ≈``̀ dEG
 º`̀Jh  .á`̀«`̀ë`̀°`̀ü`̀dG  ô`̀LÉ`̀ë`̀ª`̀dG  IQGOEGh
 πFÉ°Sh  º`̀YOh  IófÉ°ùe  á«ªgCG  ó«cCÉJ
 ∫ÓN  øe  É¡æe  IOÉØà°S’Gh  ,ΩÓ``̀YE’G
 »ë°üdG ∞«≤ãàdGh á«YƒàdGh πFÉ°SôdG

.™ªàéª∏d
 ´É`̀ª`̀à`̀L’G Ió``̀ æ``̀LCG â`̀ª`̀à`̀à`̀NGh
 äGAGô`````̀LE’G ≈```̀dEG ¥ô`̀£`̀à`̀dÉ`̀H »`̀fÉ`̀ã`̀dG
.¢VôªdG QÉ°ûàfG øe óë∏d á«∏Ñ≤à°ùªdG
 AÓ`̀cƒ`̀dG å`̀M Oó`̀°`̀ü`̀dG Gò`̀g »`̀ah

 ¢ù∏éªdG ∫hóH ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒªdG

 ihó©dG  áëaÉμe  ô«jÉ©e  ≥«Ñ£J  ≈∏Y

 äÉ©ªéàdG øcÉeCG ≈dEG ÜÉgòdG ÖæéJh

 ≈∏Y á`̀¶`̀ aÉ`̀ë`̀ª`̀ dGh  ,¿É````̀μ````̀eE’G  Qó```̀ b

 á©ÑàªdG  á«FÉbƒdG  áeÓ°ùdG  äGAGô`̀LEG

 á«ªgCG  GhócCGh ,ä’ÉëdG √òg πãe »a

 Éªd ,äGó`̀é`̀à`̀°`̀ù`̀ª`̀dG π`̀c ™`̀e ¿hÉ`̀©`̀à`̀dG

 ≈∏YCÉH  º¡©àªJh  º¡àeÓ°S  øª°†j

 øjócDƒe  á«ë°üdG  ájÉYôdG  äÉjƒà°ùe

 ¢ù∏éªdG  ∫hO  ÜQÉéJ  ≥«KƒJ  á«ªgCG

.É≤Ñ°ùe É¡æe IOÉØà°SÓd

 ™`̀«`̀ª`̀L AÓ````̀cƒ````̀dG ó``̀°``̀TÉ``̀f É``̀ª``̀c

 á«ªgCG  ≈∏Y  ø«ª«≤ªdGh  ø«æWGƒªdG

 QOÉ`̀°`̀ü`̀ª`̀dG ø``̀e äÉ`̀eƒ`̀ ∏`̀ ©`̀ ª`̀ dG »`̀≤`̀∏`̀J

 ∞∏N ¥É`̀ «`̀ °`̀ ù`̀ f’G Ωó````Yh á`̀«`̀ª`̀°`̀Sô`̀dG

 π`̀°`̀UGƒ`̀à`̀dG äÉ`̀HÉ`̀ °`̀ù`̀Mh äÉ`̀©`̀FÉ`̀°`̀û`̀dG

 ¢UôëdGh  ,á«ª°SôdG  ô«Z  á«YÉªàL’G

 á«ª°SôdG  äÉ¡édÉH  π`̀°`̀UGƒ`̀à`̀dG  ≈∏Y

.áeƒ∏©e …CG øY QÉ°ùØà°SÓd

 øªK  ´É``̀ª``̀à``̀L’G  ΩÉ``̀à``̀N  »```̀ ah

 ¢ù∏ée ∫hóH áë°üdG  AGQRh AÓch

 »`̀Hô`̀©`̀dG è`̀«`̀∏`̀î`̀dG ∫hó```̀d ¿hÉ`̀©`̀ à`̀ dG

 É¡H Ωƒ`̀≤`̀j »`̀à`̀dG Iô`̀«`̀Ñ`̀μ`̀dG Oƒ`̀¡`̀é`̀dG

 ∫hó`̀H  »ë°üdG  ´É`̀£`̀≤`̀dG  ƒÑ°ùàæe

 º`̀¡`̀JÉ`̀eÉ`̀¡`̀°`̀SEGh ,É`̀ «`̀ dÉ`̀M ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀ª`̀dG

 QÉ°ûàfG  ø`̀e  ó`̀ë`̀dG  »`̀a  á°Sƒª∏ªdG

 ¢ùØf  »`̀a  GhOÉ`̀ °`̀TCG  Éªc  ,¢Shô«ØdG

 äÉ¡édGh ø«æWGƒªdG ¿hÉ©àH âbƒdG

 ±hô¶dG √òg »a á«∏gC’Gh á«ª°SôdG

.á«FÉæãà°S’G

 ø`̀«`̀æ`̀WGƒ`̀ª`̀dG AÓ```cƒ```dG å```̀Mh

 ò`̀NC’G  ¢ù∏éªdG  ∫hó`̀H  ø«ª«≤ªdGh

 »dõæªdG  »ë°üdG  ôéëdG  ô«HGóàH

 ΩóY  ≈```dEGh  ,¢`̀Shô`̀«`̀Ø`̀dÉ`̀H  ÜÉ°üª∏d

 IôàØdG »a áªMOõªdG øcÉeC’G OÉ«JQG

.á«dÉëdG

 ∫hóH áë°üdG äGQGRh AÓcƒd z»FôªdG ∫É°üJ’G{ ôÑY »fÉãdG ´ÉªàL’G
z19-ó«aƒc{ ÉfhQƒc ¢Shô«a ¿CÉ°ûH ¿hÉ©àdGh ≥«°ùæà∏d ¿hÉ©àdG ¢ù∏ée

 ¢Shô«a QÉ°ûàfG øe óë∏d ájRGôàM’G äGAGôLE’G QÉWEG »a
 ø«ØXƒªdG  áeÓ°S  ≈∏Y  ¢`̀Uô`̀ë`̀dGh  ,(19-  ó«aƒc)  É`̀fhQƒ`̀c
 á«dBG  ô««¨J  ,πª©dG  ¥ƒ°S  º«¶æJ  áÄ«g  âæ∏YCG  ,ø«©LGôªdGh
 øe  IOÉØà°S’G  ó«cCÉJ  ™e  ø«©LGôªdG  πÑb  øe  äÉÑ∏£dG  ºjó≤J

.áÄ«¡dG É¡eó≤J »àdG á«fhôàμdE’G äÉeóîdG
 ≥aGƒªdG  óMC’G  Ωƒ«dG  øe  G kQÉÑàYG  ¬fCG  áÄ«¡dG  âë°VhCGh
 »°ù«FôdG Égô≤e »a É¡JÉeóN áÄ«¡dG Ωó≤à°S ,2020 ¢SQÉe 22
 ≈àMh  ó``̀MC’G  ø`̀e  πªY  ΩÉ``̀ jCG  5  ió``e  ≈∏Y  ´hô`̀Ø`̀ dG  ™«ªLh

.G kô¡X 3:00 ≈àMh É kMÉÑ°U 8:00 áYÉ°ùdG øe ¢ù«ªîdG
 Iô«°üb á«°üf πFÉ°SQ ∫É°SQEG  ºJ  ¬fCG  ≈dEG  áÄ«¡dG  äQÉ°TCGh

.ø«©LGôªdG πc ≈dEG á«ë«°VƒJ á«fhôàμdEG πFÉ°SQh
 ´ôØd  º`̀¡`̀JQÉ`̀jR  ¢ü«∏≤J  ≈``dEG  ø«©LGôªdG  áÄ«¡dG  â``YOh
 ,iôNC’G ´hôØdG ™«ªLh ¢ùHÉæ°ùdG á≤£æe »a ¢ù«FôdG áÄ«¡dG
 kAGƒ°S  É k«fhôàμdEG  IôaƒàªdG  º¡JÓeÉ©e  RÉéfEG  ≈∏Y  ¢UôëdGh
 øe  hCG  ,(EMS)  Ió`̀aGƒ`̀ dG  ádÉª©dG  IQGOEG  ΩÉ`̀¶`̀f  ∫Ó`̀N  ø`̀e
 Éª«a  É`̀eCG  ,(  E-support)  »fhôàμdE’G  ºYódG  ΩÉ¶f  ∫ÓN

 âYO  ó≤a  É«°üî°T  G kQƒ°†M  Ö∏£àJ  »àdG  äÓeÉ©ªdÉH  ≥∏©àj
 ,ó«YGƒªdG  õéM  ΩÉ¶f  øe  ≥Ñ°ùe  óYƒe  ≈∏Y  ∫ƒ°üëdG  ≈`̀dEG
 áÄ«¡dG IQÉjR º¡æμªj øjòdG á«dõæªdG ádÉª©dG ÜÉë°UCG AÉæãà°SÉH

.≥Ñ°ùe óYƒe ¿hO
 äÉeóîdG  ≈∏Y  ´Ó``̀W’G  ≈`̀ dEG  ø«©LGôªdG  áÄ«¡dG  â`̀YOh
 áÄ«¡∏d »`̀fhô`̀à`̀μ`̀dE’G ™`̀bƒ`̀ª`̀dG IQÉ``̀ jR ∫Ó`̀N ø`̀e á`̀«`̀fhô`̀à`̀μ`̀dE’G
 áÄ«¡dG  ∫É°üJG  õcôe  ≈∏Y  ∫É°üJ’G  hCG  ,www.lmra.bh

.17506055 ºbôdG ≈∏Y

zπª©dG ¥ƒ°S º«¶æàH{ πª©dG äÉ``YÉ°Sh äÉÑ∏£dG ºjó≤J á«dBG ô``««¨J

á``«bô`H ≈``≤`∏`à`j AGQRƒ```dG ¢``ù`«FQ
ΩÓ`````̀YE’G ô`````̀ jRh ø```̀e á`̀ Ä`̀ æ`̀ ¡`̀ J

 áØ«∏N  ∫BG  ¿Éª∏°S  øH  áØ«∏N  ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  ≈≤∏J
 ¿hDƒ°T ôjRh »ë«eôdG óªëe øH »∏Y øe áÄæ¡J á«bôH ,AGQRƒdG ¢ù«FQ
 ó©H  ,≈aÉ©e  ÉªdÉ°S  øWƒdG  ¢VQCG  ≈dEG  √ƒª°S  IOƒY  áÑ°SÉæªH  ,ΩÓ`̀YE’G
.ìÉéædÉH ¬àjÉæYh ¬∏dG π°†ØH â∏∏μJ »àdG á«Ñ£dG äÉ°UƒëØdG ∫Éªμà°SG

 äÉjBG  ≈ª°SCG  AGQRƒdG  ¢ù«FQ »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U ≈dEG  É¡«a  ™aQ
 √ƒª°S ≈∏Y ≈dÉ©Jh ¬fÉëÑ°S ¬H º©fCG Ée ≈∏Y äÉμjôÑàdG Ö«WCGh »fÉ¡àdG
 ¿CG  GócDƒe  ,≈aÉ©e  ÉªdÉ°S  øWƒdG  ¢VQCG  ≈dEG  ¬JOƒYh  AÉØ°ûdG  áª©f  øe
 π`̀NOCGh  ,™«ªédG  Qhó°U  è∏KCG  ió°U  É¡d  ¿É`̀c  áμ∏ªª∏d  √ƒª°S  IOƒ`̀Y
 ,™«ªédG  Üƒ∏b  »a  Iô«`Ñc  áfÉμe  øe  √ƒª°ùd  Éªd  ,Qhô°ùdGh  áMôØdG
 ácQÉÑªdG  á°†¡ædG  AÉæH  »a  …OÉ`̀jô`̀dG  √ƒª°S  √Qhó`̀ d  ∫Ó``LEGh  ôjó≤Jh
 Iô°†M ÉgOƒ≤j »`àdG á∏eÉ°ûdG ájƒªæàdG Iô«°ùªdG »a ΩÉ¡°SE’G á∏°UGƒeh

.ióØªdG OÓÑdG πgÉY áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y øH óªM ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U
 AGQRƒdG ¢ù«FQ »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ßØëj ¿CG ≈dÉ©J ¬∏dG É«YGO
 ºjój ¿CGh »aƒdG É¡Ñ©°Th øjôëÑdG áμ∏ªªd Góæ°Sh Gôîah GõY √ÉYôjh
 Ωó≤àdG  øe  ójõªdG  ≥«≤ëàd  IOÉ©°ùdGh  áë`°üdG  Qƒaƒe  √ƒª°S  ≈∏Y

.øjôëÑdG áμ∏ªªd »bôdGh

 áæé∏dG ±ô°üJ âëJ Ébóæa ™°†j ∫ÉªYCG πLQ
ÉfhQƒc áëaÉμe Oƒ¡L »a ¬eGóîà°S’ á«æWƒdG

 IQGOEG  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  ,áØ«∏N  ∫BG  »∏Y  øH  ¿Éª∏°S  ï«°ûdG  ø∏YCG

 º°†j  ¥óæa  ÜGƒHCG  íàØà°S  áYƒªéªdG  ¿CG  øjôëÑdG  ƒcQÉ°S  áYƒªée

 ÉfhQƒc  ¢Shô«a  áëaÉμe  äGAGô`̀LEG  QÉWEG  »a  ΩGóîà°SÓd  áaôZ  162

.(19-ó«aƒc) óéà°ùªdG

 »àdG É«∏©dG ájò«ØæàdG áæé∏d ÉªYO A»éj QGô≤dG √òg ¿CG í°VhCGh

 »dh áØ«∏N ∫BG óªM øH ¿Éª∏°S ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U É¡°SCGôj

 .AGQRƒ`̀ dG  ¢ù∏ée  ¢ù«Fôd  ∫hC’G  ÖFÉædG  ≈∏YC’G  óFÉ≤dG  ÖFÉf  ó¡©dG

 ¬«∏Yh  ,á«eƒμëdG  áæé∏dG  √òg  ºYO  »æWƒdG  ÉæÑLGh  øe  ¿EG{  :∫É`̀bh

 √ò¡d áaôZ 162 º°†jh ≥HGƒW Iô°ûY øe ¿ƒμªdG ¥óæØdG º«∏°ùJ ÉfQôb

.záë°üdG IQGRh ™e ≥«Kh ¿hÉ©àH πª©J »àdG áæé∏dG

 »a  •Gô`̀î`̀f’G  QÉéàdGh  ∫É`̀ª`̀YC’G  ∫É`̀LQ  ¿Éª∏°S  ï«°ûdG  ó°TÉfh

 ¥óæØdG  ¿CG  GócDƒe  ,19-ó«aƒc  ¢Shô«a  áëaÉμªd  á«æWƒdG  á∏ªëdG

 ¿ÉcCG  AGƒ°S  ,á«æ©ªdG  äÉ¡édG  ΩGóîà°S’  IQGRƒ`̀dG  ≈dEG  ÉÑjôb  º∏°ù«°S

.»à°ùLƒ∏dG ºYódG ¢VGôZC’ hCG »ë°üdG ôéë∏d

 øH  áØ«∏N  ô`̀«`̀eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  ≈≤∏J   
 øe  áÄæ¡J  á«bôH  ,AGQRƒ```̀dG  ¢ù«FQ  áØ«∏N  ∫BG  ¿Éª∏°S
 QÉ°ûà°ùe  áØ«∏N  ∫BG  óªëe  øH  óªMCG  øH  ódÉN  ï«°ûdG
 IOƒY  áÑ°SÉæªH  ,á«°SÉeƒ∏HódG  ¿hDƒ°û∏d  ∂∏ªdG  ádÓL
 ó©H  ,¬¶ØMh  ¬∏dG  áeÓ°ùH  øWƒdG  ¢``VQCG  ≈`̀ dEG  √ƒª°S
 ¬∏dG  π°†ØH  â∏∏μJ  »àdG  á«Ñ£dG  äÉ°UƒëØdG  ∫Éªμà°SG

.ìÉéædGh ≥«aƒàdÉH ¬àjÉæYh
 äÉμjôÑàdGh »fÉ¡àdG  äÉjBG  ≈ª°SCG  ¬à«bôH »a ™aQh

 √ò¡H  AGQRƒ````̀dG  ¢`̀ù`̀«`̀FQ  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  Ö`̀MÉ`̀°`̀U  ≈``̀ dEG
 ¿CG  ≈dÉ©J  ¬∏dG  ≈dEG  AÉYódÉH  áfhô≤e  ,á«dÉ¨dG  áÑ°SÉæªdG
 OGó°ùdGh  á«aÉ©dGh  áë°üdG  QƒaƒªH  √ƒª°S  ≈∏Y  º©æj
 ójõªdG  ƒëf  áã«ãëdG  √ƒª°S  »YÉ°ùeh Oƒ¡L á∏°UGƒªd
 áfƒª«ªdG IOƒ©dG √òg ¿CG GócDƒe ,QÉgOR’Gh AÉNôdG øe
 AÉæHCG  ™«ªL  ≈∏Y  áMôØdG  â`̀∏`̀NOCG  G kó«©°S  É kKóM  âfÉc
 √ƒª°ùd Éªdh ôjó≤Jh ÖM øe √ƒª°ùd ¬fƒæμj Éªd øWƒdG

.áª«¶Y á«æWh áfÉμe øe

 á``Äæ`¡`J  á``«`bô`H  ≈``≤`∏`àj  AGQRƒ``dG  ¢``ù«FQ
á``«°SÉeƒ∏HódG ¿hDƒ``°û∏d ∂``∏ªdG QÉ``°ûà°ùe ø``e

 äÉeƒ∏©ªdG áÄ«g ΩGõàdG QÉWEG »a
 äÉ¡«LƒàH  á«fhôàμdE’G  áeƒμëdGh
 ô``̀«``̀eC’G »`̀μ`̀∏`̀ª`̀dG ƒ`̀ª`̀°`̀ù`̀dG Ö`̀MÉ`̀ °`̀U
 ó¡©dG »dh áØ«∏N ∫BG  óªM øH ¿Éª∏°S
 ∫hC’G Ö`̀FÉ`̀æ`̀dG  ≈`̀∏`̀YC’G ó`̀FÉ`̀≤`̀dG  Ö`̀FÉ`̀f
 π«©ØàH  AGQRƒ````̀ dG  ¢ù∏ée  ¢`̀ù`̀«`̀Fô`̀d
 äGQGRƒ∏d  ó©oH  øY  πª©dG  äGAGô``̀LEG
 äôaGƒJ Ée ≈àe á«eƒμëdG äÉÄ«¡dGh
 õjõ©J  ±ó`̀¡`̀Hh  ,∂`̀ dò`̀ d  äÉ`̀«`̀fÉ`̀μ`̀eE’G
 ™æeh AGƒ``̀à``̀M’ á`̀«`̀æ`̀Wƒ`̀dG  Oƒ`̀¡`̀é`̀dG
 ,(19ó«aƒc) ÉfhQƒc ¢Shô«a QÉ°ûàfG
 ºjó≤J  ≈∏Y  â∏ªY  É¡fCG  áÄ«¡dG  äó`̀cCG
 ΩRÓ`̀dG  »æ≤àdGh  »æØdG  º`̀Yó`̀dG  πeÉc
 ô«°ù«J  øª°†j  ÉªHh  ,äÉ¡édG  √ò¡d
 ºjó≤J  á`̀jQGô`̀ª`̀à`̀ °`̀SGh  π`̀ª`̀©`̀dG  á``̀«``̀dBG
 AÓª©dG  ™«ªéd  á«eƒμëdG  äÉeóîdG

.ô«KCÉJ …CG ¿hO øe
 øe  ¿CG  ≈```̀dEG  á`̀Ä`̀«`̀¡`̀dG  äQÉ``̀ °``̀ TCGh
 É¡àeób  »àdG  ºYódG  äGAGô``̀LEG  áeõM
 á«æ≤J  ΩGó``̀î``̀à``̀°``̀SG  äÉ``̀¡``̀é``̀dG  √ò``̀¡``̀d

 ∫É`̀ °`̀ü`̀JÓ`̀d  (-teams  ¥ô````Ø````dG)
 πª©d  ∂```̀ dPh  ´ƒ`̀ª`̀°`̀ù`̀ª`̀dGh  »`̀Fô`̀ª`̀ dG
 äÉ``°``TOQOh á`̀«`̀°`̀VGô`̀à`̀aG äÉ`̀YÉ`̀ª`̀à`̀LG
 ≥`̀ jô`̀W ø```̀Y äÉ`̀Ø`̀∏`̀ ª`̀∏`̀ d á``̀cQÉ``̀°``̀û``̀eh
 ácô°ûd  á©HÉàdG  á«HÉë°ùdG  áÑ°SƒëdG
 ÖfÉédG  Gò`̀g  »`̀ah  .âaƒ°ShôμjÉe
 ΩGóîà°SG  á«dBG  ìô°ûH  áÄ«¡dG  âeÉb
 Microsoft  ≥`̀«`̀Ñ`̀£`̀J  äÉ`̀«`̀æ`̀≤`̀J
 äÉ``̀ ¡``̀é``̀ dG  ™``̀«``̀ª``̀é``̀d  Teams
 πª©dG  í«àj  ≥«Ñ£J  ƒgh  á«eƒμëdG
 ø«μªJ  ™e  ,ó©oH  øY  ¥ôØ∏d  »YÉªédG
 √òg  øe  IOÉØà°S’G  øe  äÉ¡édG  √òg
 âeób  É`̀ª`̀c  ,É`̀¡`̀eGó`̀î`̀à`̀°`̀SGh  á«æ≤àdG
 äÉ«æ≤J  øe  IOÉØà°SÓd  ºYódG  áÄ«¡dG
 Conferences Video
 í«àJ  »àdG  á«æ≤àdG  »gh  ,  Calls

.ó©oH øY äÉYÉªàL’G ó≤Y
 äGQGRƒ````dG ó`̀jhõ`̀à`̀H â`̀eÉ`̀b É`̀ª`̀c
 ∫ƒNódG  á«dBÉH  á«eƒμëdG  äÉÄ«¡dGh
 áμÑ°û∏d  á`̀«`̀∏`̀NGó`̀dG  á`̀ª`̀¶`̀fCÓ`̀d  ø```̀eB’G

 ΩGóîà°SG ôÑY ,(GDN) á«eƒμëdG
 remote SSL)  ø````eB’G  §``Hô``dG
 √òg  ™«ªL  ø`̀ sμ`̀e  …ò``̀dGh  (VPN
 É¡àª¶fCG  ≈∏Y  ∫ƒ`̀Nó`̀dG  ø`̀e  äÉ¡édG
 ¿É```̀eC’G äÉ````̀LQO ≈`̀∏`̀YCÉ`̀H á`̀«`̀∏`̀NGó`̀dG

.ájÉªëdGh
 ¢`̀ù`̀«`̀Fô`̀dG OÉ```̀ °```̀ TCG ¬``̀Ñ``̀fÉ``̀L ø```̀e
 äÉ``̀eƒ``̀∏``̀©``̀ª``̀dG á``Ä``«``¡``d …ò``̀«``̀Ø``̀æ``̀à``̀dG
 óªëe ó«°ùdG  á«fhôàμdE’G  áeƒμëdGh
 Ö`̀MÉ`̀°`̀U äÉ`̀¡`̀«`̀Lƒ`̀à`̀H ó`̀ FÉ`̀≤`̀ dG »`̀∏`̀Y
 óFÉ≤dG ÖFÉf ó¡©dG »dh »μ∏ªdG ƒª°ùdG
 ¢ù∏ée  ¢ù«Fôd  ∫hC’G  ÖFÉædG  ≈∏YC’G
 ,ó©oH  øY πª©dG  á«dBG  π«©ØàH AGQRƒdG
 Iójó°ùdG  äGQGô`̀≤`̀ dG  √ò`̀g  ¿CG  Gó`̀cDƒ`̀e
 á«FÉæãà°SG  ±hô```̀X  π``X  »``a  »``JCÉ``J
 ,ºdÉ©dG  ∫hO  áaÉch  áμ∏ªªdG  É¡H  ôªJ
 ¬∏«©ØJh  √ƒª°S  ájDhQ  ¿CG  ≈dEG  kGô«°ûe
 √ƒª°S  ΩÉªàgG  ¿Gó°ùéj  QGô≤dG  Gò¡d
 ø«ØXƒªdG ™«ªL ájÉbh ≈∏Y ¬°UôMh

 .º¡àeÓ°S ¿Éª°Vh

..ó¡©dG »dh äÉ¡«Lƒàd G kò«ØæJ

 »æ≤àdG º``YódG Ωó``≤J zá``«fhôàμdE’G á``eƒμëdG{
ó©oH øY π``ª©dG øe á``«eƒμëdG äÉ``¡édG ø``«μªàd

 IÉ`̀æ`̀≤`̀dG ¥Ó````̀WE’ GOGó``©``à``°``SG
 ,IójóédG  á«fƒjõØ∏àdG  á«ª«∏©àdG
 ¢SQÉe  22  ≥aGƒªdG  ó`̀MC’G  Ωƒ«dG
 IQGRh  ø«H  ¿hÉ`̀©`̀à`̀dÉ`̀H  ,Ω2020
 ¿hDƒ°T  IQGRhh  º«∏©àdGh  á«HôàdG
 ΩÓMCG  IPÉà°SC’G  â°SCGôJ  ,ΩÓ`̀YE’G
 ègÉæª∏d  óYÉ°ùªdG  π«cƒdG  ôeÉ©dG
 IQGRƒ```̀H …ƒ``Hô``à``dG ±Gô```̀ °```̀TE’Gh
 É`̀YÉ`̀ª`̀à`̀LG º``«``∏``©``à``dGh á``̀«``̀Hô``̀à``̀dG
 áØ∏μªdG  πª©dG  ¥ô`̀a  ™e  É«≤«°ùæJ
 á«FôªdG  ¢ShQódG  ºjó≤Jh  OGóYEÉH
 ¢`̀ù`̀eCG ìÉ`̀Ñ`̀°`̀U ∂```̀dPh ,Iõ`̀Ø`̀∏`̀à`̀ª`̀dG
 ,¢``SQÉ``e  21  ≥``̀aGƒ``̀ª``̀dG  â`̀Ñ`̀°`̀ù`̀dG
 ,≈°ù«Y  áæjóªH  IQGRƒ`̀ dG  ¿GƒjóH
 AÉ`̀°`̀SDhQh  ,ø«°üàîªdG  Qƒ°†ëH

.ø«Ø∏μªdG äÉYƒªéªdG
 √ò`̀g ¿CG  ô`̀eÉ`̀©`̀dG  äó```̀cCG  ó``̀bh
 òæe  Éeƒj  ™£≤æJ  ºd  äÉYÉªàL’G
 øe äÉ¡«LƒàH ,™«HÉ°SCG 3 øe ôãcCG
 πLCG  øe  ,º«∏©àdGh  á«HôàdG  ôjRh
 øe ºZôdÉH ,º∏©àdG áeGóà°SG ¿Éª°V

.á°SGQódG ≥«∏©J
 ìÉéf ó`̀©`̀Hh ¬``̀ fCG  â`̀aÉ`̀ °`̀VCGh
 á«ª«∏©àdG  á`̀HGƒ`̀Ñ`̀dG  QhO  π«©ØJ
 »`̀ª`̀bô`̀dG  »ª«∏©àdG  iƒ`̀à`̀ë`̀ª`̀dGh

 ™«ªéd  ¢ShQódG  ô«aƒJ  ∫ÓN  øe
 ±ƒØ°U  πc  »a  á«°SGQódG  OGƒªdG
 ó©à°ùJ  ,á`̀«`̀ª`̀«`̀∏`̀©`̀à`̀dG  π``̀MGô``̀ª``̀dG
 IQGRh  ™``̀e  ¿hÉ`̀©`̀à`̀dÉ`̀H  IQGRƒ`````̀ dG
 IÉæ≤dG √òg ¥ÓWE’ ΩÓYE’G ¿hDƒ°T
 á`̀LÉ`̀ë`̀d á`̀HÉ`̀é`̀à`̀°`̀SG ,á`̀«`̀ª`̀«`̀∏`̀©`̀à`̀dG
 øjòdGh ,äÉÄØdG ∞∏àîe øe áÑ∏£dG
 ¢``ShQó``dG  √ò``̀g  π`̀ã`̀e  º`̀¡`̀d  πμ°ûJ
 á°SGQódG  á©HÉàªd  ,Iô«Ñc  á«ªgCG

.º∏©àdG QGôªà°SGh
 ¢ShQódG OóY ¿CG ≈dEG äQÉ°TCGh
 ób  Égôjƒ°üJh  É`̀gOGó`̀YEG  ºJ  »àdG
 ¿CGh  ,É k°SQO  142  ¢ùeCG  ≈àM  ≠∏H
 äôah  ób  ΩÓ``YE’G  ¿hDƒ°T  IQGRh

 Ée  ,ôjƒ°üà∏d  äÉ`̀gƒ`̀jOƒ`̀à`̀°`̀SG  4
 ô`̀jƒ`̀°`̀ü`̀J á``«``fÉ``μ``eEG ø``̀e ó`̀jõ`̀«`̀°`̀S
 Gò`̀g Iô`̀«`̀Jh ™`̀jô`̀°`̀ù`̀Jh ¢``̀ShQó``̀dG

.ôjƒ°üàdG
 45  ¿CG  ô``̀cò``̀dÉ``̀H  ô``̀jó``̀é``̀dGh
 êÉàfEG  »`̀a  øjôªà°ùe  πªY  n≥`̀jô`̀a
 ,á«fhôàμdE’G äGAGôKE’Gh ¢ShQódG
 »`̀ª`̀∏`̀©`̀dG É``gGƒ``à``ë``e á``̀©``̀LGô``̀eh
 áHGƒÑdG ≈∏Y É¡©aQ πÑb ,…ƒ¨∏dGh
 É k°SQO  436  ™aQ  ºJ  PEG  ,á«ª«∏©àdG
 á«HôàdG áÑ∏£d 76 É¡æe ,¿B’G ≈àM
 »æØdG  º«∏©à∏d  47h  ,á`̀°`̀UÉ`̀î`̀dG
 ≈``dEG á`̀aÉ`̀ °`̀VE’É`̀H Gò``̀g ,»`̀æ`̀¡`̀ª`̀dGh

.É k«fhôàμdEG AGôKEG 1099

 zΩÓYE’G{ ™e ¿hÉ©àdÉH ¿B’G ≈àM É°SQO 142 ôjƒ°üJ

 GOGó©à°SG  á``«≤«°ùæJ  äÉYÉªàLG ó``≤©J zá«HôàdG{
Ωƒ«dG á``«fƒjõØ∏àdG  á``«ª«∏©àdG  IÉ``æ≤dG  ¥Ó``WE’
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 áØ«∏N  ìƒ`̀f  .O  åMÉÑdG  ø`̀∏`̀YCG
 ™jóÑdG AÉ°ùf) ójóédG »ª∏©dG ¬LÉàfEG
 äÉjóëJ  ≈`̀dEG  »°û«©ªdG  ìÉØμdG  øe
 (»°SÉ«°ùdG  π«ãªàdGh  á`̀cQÉ`̀°`̀û`̀ª`̀dG
 Gó``̀YGh  ,á«∏«∏ëJ  á«Ø°Uh  á`̀ °`̀ SGQO
 ,ICGôªdG  ∫ƒM  …ƒæ°S  »ª∏Y  êÉàfEÉH
 Ió«°S  Oƒ`̀¡`̀é`̀H  É`̀fÉ`̀aô`̀Yh  GRGõ``̀à``̀YG
 ƒª°ùdG  áÑMÉ°U  ≈```dhC’G  øjôëÑdG
 º«gGôHEG âæH áμ«Ñ°S Iô«eC’G »μ∏ªdG
 ióØªdG OÓÑdG πgÉY áæjôb áØ«∏N ∫BG
 ,ICGô`̀ª`̀∏`̀d  ≈`̀∏`̀YC’G  ¢ù∏éªdG  á°ù«FQ
 á«æjôëÑdG  ICGôªdG  Iô«°ùªd  IRõ©ªdG
 Ió`̀©`̀°`̀UC’G  ∞∏àîe  ≈∏Y  É`̀¡`̀cGô`̀Mh

 .äÉjƒà°ùªdGh
 ¿CG  á`̀ Ø`̀ «`̀ ∏`̀N  ìƒ````̀ f  .O  ô``````cPh
 ìÉØμdG  ø`̀e  ™jóÑdG  AÉ°ùf)  ¬LÉàfEG
 ácQÉ°ûªdG  äÉjóëJ  ≈`̀ dEG  »°û«©ªdG
 ó©H  »`̀JCÉ`̀ j  (»`̀°`̀SÉ`̀«`̀°`̀ù`̀dG  π«ãªàdGh
 »a å`̀MÉ`̀ Ñ`̀ dG É`̀ª`̀¡`̀≤`̀∏`̀WCG ø`̀ «`̀LÉ`̀ à`̀ fEG
 ,á«æjôëÑdG  ICGô`̀ª`̀dG  äÉ`̀°`̀SGQO  π≤M
 QGhOC’G  ¥ôëªdG  AÉ°ùf)  É¡dhCG  ¿Éc
 (Iô°UÉ©ªdGh  á«îjQÉàdG  ∞FÉXƒdGh
 á«YÉaôdG  ICGô`̀ª`̀dGh)  2011  ΩÉ`̀Y  »a
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 OôØJh  á≤£æªdG  ∫ÉLQ  á«ÑdÉZ  Ö«¨J
 »YÉªàLG  …OÉ°üàbG  ∑GôëH  ICGôªdG

 .…ƒb …ƒ°ùf
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 ∞jôdG  »a  ICGôªdG  É¡æe  »fÉ©J  »àdG
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 É¡fCG  øY  Ó°†a  á«dÉª°ûdG  ßaÉëªdG
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 ,á«ªdÉY  Iô`̀gÉ`̀X  …ƒ°ùædG  π«ãªàdG
 ®É`̀Ø`̀ë`̀dG …ó``ë``J »`̀ fÉ`̀ ã`̀ dG ó`̀©`̀ Ñ`̀ dGh
 ácQÉ°ûªdG  ójGõJh  ájQGôªà°SG  ≈∏Y
 ≈∏Y  …ƒ°ùædG  »°SÉ«°ùdG  π«ãªàdGh
 ådÉãdG  ó©ÑdGh  ,øjôëÑdG  iƒà°ùe
 ≥«≤ëJ ≈∏Y á«ØjôdG •É°ShC’G IQób
 »a …ƒ°ùædG π«ãªàdG øe ≈∏YCG Ö°ùf

.á«WGô≤ªjódG äÉ°ù°SDƒªdG
 á°SGQódG ¿CG áØ«∏N ìƒf .O ø«Hh
 ºZôdÉH  ™jóÑdG  ájôb  ¿CG  ≈`̀dEG  ÖgòJ
 óFÉ≤dG äÉeƒ≤ªH É«îjQÉJ Égõ«ªJ øe
 …hô`̀≤`̀ dG  É¡£«ëe  »``̀a  …ô`̀°`̀†`̀ë`̀dG
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 ,Éæ∏LCG  øe  ¿ƒ∏ª©j  ø«°Vôªeh  AÉÑWCG  øe  »ë°üdG  ´É£≤dG  »a  ¿ƒ∏eÉ©dG
 Qób  ÉæFÉ≤H  ∫ÓN øe ,º¡∏LCG  øe πª©f ¿CG  ÖLGƒdG  øeh ,º¡dRÉæe êQÉN ºgh

??..¢†©ÑdG ≈∏Y Ö©°U Gòg π¡a ..ÉædRÉæe »a ¿ÉμeE’G

 áeRC’G  πX  »a  É¡«æWGƒe  ºYóH  á«eƒμëdG  äGQGô≤dG  áeõM  äAÉL  |
 »àdGh  ,ΩÉY  πμ°ûH  π«NGóªdG  ≈∏Y  ÉÑ∏°S  äôKCG  »àdGh  OÓÑdG  É¡H  ôªJ  »àdG
 ™aOh  ájó∏ÑdG  Ωƒ°SQ  øe  AÉØYE’Gh  AÉªdGh  AÉHô¡μdG  ô«JGƒa  ™aóH  ≥∏©àJ
 è∏ãàd  ,Égô«Zh  ô¡°TCG  áKÓK  Ióe  ¢UÉîdG  ´É£≤dG  »a  ø««æjôëÑdG  ÖJGhQ
 πãe  …òdG  AÉHƒdG  Gòg  AGôL  øe  ∫ÉëdG  º¡H  ¥É°V  ¿CG  ó©H  øjô«ãμdG  Qó°U
 QGô≤dG ÜÉë°UCG ô°†ëJ ióe âÑãàdh ÉjOÉeh πH §≤a Éjƒæ©e ¢ù«d É°SƒHÉc
 ∂∏MCG  »a  ¬ÑfÉL ≈dEG  ±ƒbƒdGh  øWGƒªdG  áë∏°üe ≈∏Y ójó°ûdG  º¡°UôMh

.±hô¶dG
 »àdG  áªjôμdG  áàØ∏dG  √òg ≈∏Y Ió«°TôdG  IOÉ«≤∏d  ÉæHƒ∏b πc øe Gôμ°ûa

 .ájÉ¨∏d áÑ©°üdG á∏MôªdG √òg »a ø«æWGƒªdG πgÉc øY ô«ãμdG âØØN
 ,Q’hO ¿ƒ«∏e 1^4 ≠∏ÑªH »fÉeQCG ƒ«LQƒL »dÉ£jE’G ºª°üªdG ´ôÑJ  |
 ,ÉfhQƒc ¢Vôe øe √ó∏H Ö©°T PÉ≤fEG  πLCG øe ,¬JhôK å∏K ∫OÉ©j Ée ƒgh
 áFÉªH ¢ùà°ùL π«H ´ôÑJ Éªc ,É«dÉ£jEG AÉjôKCG ÉgOƒ≤j á∏ªM QÉWEG »a ∂dPh

.ºdÉ©dG äGôjOÉ«∏e øe Éªgô«Zh Q’hO ¿ƒ«∏e
!?Üô©dG AÉjôKC’G É¡jCG ºàfCG øjCÉa

 á∏«ªL  äGQOÉÑe  Ωó≤dG  Iôc  …OGƒ`̀fh  äGô«fƒ«∏eh  ô«gÉ°ûªd  ¿Éc  *
 …OÉfh  »dÉ£j’G  …OÉædGh  ÉehQ  …OÉf  ∫ÉãeCG  ¢Shô«ØdG  á¡LGƒªd  áªjôch
 …OÉf  ÖY’  óeÉM  ¥QÉ`̀Wh  ¢ûà«°û«∏jG  ÖYÓdGh  ¢Sƒàæaƒjh  ¿Ó«e  ôàfEG

.ºgô«Zh ô°üªH ∂dÉeõdG
 §°ù≤H  ƒdh  GƒYôÑJ  ºdÉ©dG  AÉëfCG  »a  IôμdG  …OGƒ`̀fh  »ÑY’  ¿CG  ƒ∏a
 äÓªëdG  ºYód  á«dÉ«îdGh  á¶gÉÑdG  º`̀¡`̀Ñ`̀JGhQh  º¡JGhôK  ø`̀e  ™°VGƒàe
 á«ë°üdG ÉæYÉ°VhCG ôjƒ£J »a âªgÉ°S áªî°V á«fGõ«e äôaGƒàd á«ë°üdG

.äÉeRC’G âbh á°UÉNh ΩÉY πμ°ûH
 á«æWƒdG Oƒ¡édG ºYód ¢UÉN ¥hóæ°U AÉ°ûfEG ôeÉ©dG ÖFÉædG ìôàbG |

.∑ƒæÑdGh äÉcô°ûdGh ∫ÉªYC’G ∫ÉLQ ¬«a ºgÉ°ùj ,ÉfhQƒc QÉ°ûàfG ™æªd
.™bGƒdG ¢VQCG ≈∏Y Égò«ØæJ ≈æªàf IóFGQ á«æWh Iôμa

 πª°ûJ  ¬FÓªY  ºYód  äGQOÉÑªdG  øe  áeõM  ΩÓ°ùdG  ±ô°üe  ≥∏WCG  |
 øjôëÑdG  ±ô°üe  ø∏YCG  Éªc  ,πjƒªàdG  §°ùb  π«LCÉJh  ø°ùëdG  ¢Vô≤dG
 á«aô°üªdG ¢Vhô≤dG π«LCÉJ ¿CÉ°ûH äÉ¡«LƒàdG ò«ØæJ äGAGôLEG AóH …õcôªdG
 »a  á«ªæàdG  ∂æH  CGó`̀H  ø«M  »a  ,»dÉëdG  ¢SQÉe  øe  GQÉÑàYG  ø«æWGƒª∏d
 ,Qƒ¡°T ™HQCG Ióªd Ωƒ°SQ ¿hO øe ájô¡°ûdG •É°ùbC’G π«LCÉJ äÉÑ∏W ∫ÉÑ≤à°SG
 øe á°UÉîdG á£°SƒàªdGh Iô«¨°üdG äÉ°ù°SDƒªdG øe AÓª©dG πÑb øe ∂dPh

.ìÉHQC’G hCG Ωƒ°SôdG »a IOÉjR …CG ¿hO
 »gh ,∑ƒæÑdG √ò¡d á«fÉ°ùfE’G ∞bGƒªdG √ò¡H IOÉ°TE’G ’EG Éæg Éæ©°ùj ’
 ¢ùØf PÉîJG É¡æe ô¶àæf »àdG iôNC’G ±QÉ°üªdG øe ô«ãμ∏d á¡Lƒe ádÉ°SQ
.OÓÑdG É¡H ôªJ »àdG áægGôdG ´É°VhC’G πX »a á°UÉNh ,á«æWƒdG ∞bGƒªdG
 ¥ÓZEÉH QGôb PÉîJG ≈dEG Iô«¡°ûdG ∫ÉªYC’G Ió«°S ídÉ°U ájDhQ äQOÉH |
 Gòg  ´ÉÑJG  ø∏©j  …ò`̀dG  øjôëÑdG  »a  ∫hC’G  ¿Éμa  ,¬μ∏àªJ  …ò`̀dG  º©£ªdG
 ¢Vôe  QÉ°ûàfG  ≈∏Y  áÑJôàªdG  QGô`̀°`̀VC’G  á¡LGƒªd  …RGô`̀à`̀M’G  AGô``̀LE’G
 ¬«∏Y ÖJôàj Éªd áHƒ©°üdG ójó°T ¿Éc QGô≤dG  Gòg ¿CG  âë°VhCG  PEG  ,ÉfhQƒc
 ,áeÉ©dG  áë°üdG  ≈∏Y  ®ÉØëdG  ¿CG  IócDƒe  ,Iô«Ñc  ájOÉe  ôFÉ°ùN  »æL  øe

.áLôëdG á∏MôªdG √òg »a ájƒdhC’G πàëj ¿CG Öéj
 ºjó≤J  »a  iòàëj  Ó«ªL  ’Éãe  á«eÉ°ü©dG  Ió«°ùdG  √ò`̀g  âeób  ó≤d
 ,äÉ«ë°†J  øe ôeC’G  ∞∏c  Éª¡e  ,á«°üî°ûdG  áë∏°üªdG  ≈∏Y ΩÉ©dG  ídÉ°üdG

.É¡d ¿ÉæàeGh ôjó≤J á«ëàa
 á°SÉFôH  áÄ«ÑdGh  ¿Gƒ«ëdG  ájÉªëd  ájô«îdG  á°ù°SDƒªdG  â≤∏WCG  |
 ∫hCG  ájQÉ≤©dG  â«L  øjódƒL  ácô°T  ™e  øªMôdGóÑY  âæH  Ihôe  áî«°ûdG
 øe  ájÉbƒdG  Ö∏Y  ™jRƒàd  øjôëÑdG  »a  É¡Yƒf  øe  á«©ªàée  á«æWh  á∏ªM
 ∂dPh ,øjôëÑdG ≥WÉæe øe OóY »a áØØ©àªdG ô°SC’G ≈∏Y ÉfhQƒc ¢Shô«a
 º¡°ùØfCG ájÉªëd ÉgPÉîJG ™«ªédG ≈∏Y ø«©àj »àdG ô«HGóàdGh »YƒdG IOÉjõd

.zÉæª¡J ∂àë∏°üe{ á«æWƒdG á∏ªëdG ™e ÉæeGõJ ¢Shô«ØdG øe
 áëjô°T ídÉ°üd ¬LƒJ »àdG á«fÉ°ùfE’G á«æWƒdG äÓªëdG øe ´ƒædG Gòg
 ÉªfEG É¡ªéM ¿Éc Éª¡e IóYÉ°ùe …CG ≈dEG áLÉëdG ¢ùeCG »a »g ™ªàéªdG øe
 »a á°UÉNh ≥Ñ£j ¿CG Öéj …òdG »YÉªàL’G πaÉμàdG CGóÑe ójóL øe ócDƒJ

 .áªjôμdG áàØ∏dG √òg ≈∏Y Ihôe áî«°û∏d Gôμ°ûa ,äÉeRC’G âbh
 øe OóY ≈∏Y ÉfÉée íØ°üàdG ô«aƒJ ä’É°üJÓd ƒμ∏àH ácô°T âæ∏YCG |
 äÉLÉ«àMG á«Ñ∏àd »dÉëdG ¢SQÉe ájÉ¡f ≈àM á«fhôàμdE’G á«ª«∏©àdG ™bGƒªdG
 á«©ªàéªdG  É¡JÉ«dhDƒ°ùe  QÉ`̀WEG  »a  ∂`̀dPh  ,IôàØdG  √ò¡H  á«°SGQódG  áÑ∏£dG

.ÉfhQƒc ¢Shô«a áëaÉμe »a øjôëÑdG ≥jôØH ƒ°†©c
 ô«°ùJ  ¿CG  É¡æe  πeCÉf  Éææμdh  ,IQOÉÑªdG  √òg  ≈∏Y  ƒμ∏àÑd  ôjó≤àdG  πc
 á«μjôeC’G  iôÑμdG  äÉcô°ûdG  øe ójó©dG  ¬H  âeõàdG  …òdG  è¡ædG  ¢ùØf ≈∏Y
 øY áeóîdG  ™£b ΩóY ≈∏Y GôNDƒe â≤aGh ø«M ,âfôàfE’G  äÉeóN ºjó≤àd
 ™aO øe Gƒæμªàj ºd GPEG ≈àM ,á∏Ñ≤ªdG Éeƒj ø«à°ùdG ióe ≈∏Y ø«côà°ûªdG
 ∫RÉæªdG  AÉØYEG  ∂dòch  ,¢Shô«ØdG  É¡KóMCG  »àdG  π«bGô©dG  ÖÑ°ùH  ºgô«JGƒa
 ájOÉ°üàb’G  ±hô¶dG  ÖÑ°ùH  IôNCÉàªdG  Ωƒ°SôdG  øe  Iô«¨°üdG  äÉcô°ûdGh

.AÉHƒdG Gòg »°ûØàH á£ÑJôªdG

halakamal99@hotmail.comøjódG ∫Éªc ádÉg

 ÉfhQƒμd »fÉ°ùfE’G ¬LƒdG

 ƒ`̀°`̀†`̀©`̀dG »``dÉ``©``dG ø`̀«`̀°`̀ù`̀M ∫É```̀b
 á¶aÉëªdG  á°SOÉ°ùdG  IôFGó∏d  …ó∏ÑdG
 Ö`̀°`̀ü`̀f  ¿EG{  :z»````̀dÉ````̀Y{  á`̀«`̀ dÉ`̀ª`̀ °`̀û`̀ dG
 ¬fÉμe ´Oƒj ±ƒ°S ô«¡°ûdG zIQÉîØdG{
 ¿ƒ°†Z  »a  ó`̀jGR  ï«°ûdG  ´QÉ°T  ≈∏Y
 ºJ ¬``̀ fCG ≈``̀ dEG É`̀à`̀a’ ,á`̀∏`̀Ñ`̀≤`̀ª`̀dG Iô`̀à`̀Ø`̀dG
 ¿hDƒ°Th  ∫É¨°TC’G  IQGRh  ™e  ¥ÉØJ’G
 ≈∏Y  »fGôª©dG  §«£îàdGh  äÉjó∏ÑdG
 ádhÉ≤ªdG  ∫É`̀ª`̀YCG  ¿ƒ`̀c  Ö°üædG  á``̀dGREG
 ¬«∏Y  ¥ÉØJ’G  ºJ  Éªe  ôãcCÉH  áYQÉ°ùàe

.zø«àæ°S Ióe »gh
 Oƒ`̀¡`̀é`̀dG É`̀«`̀dÉ`̀Y »`̀ dÉ`̀©`̀ dG ø`̀ª`̀ Kh
 IQGRƒ`````````̀dG π```̀Ñ```̀b ø````̀e á```̀dhò```̀Ñ```̀ª```̀ dG
 á©°Sƒàd  ∫hÉ`̀≤`̀ª`̀dGh  ø`̀«`̀dhDƒ`̀°`̀ù`̀ª`̀dGh
 Iô«Jh ™jô°ùJ »a ójGR ï«°ûdG ´QÉ°T
 ºJ  »`̀à`̀dG  á«°SÉ«≤dG  Iô`̀à`̀Ø`̀dGh  πª©dG
 ¬fCG  ≈`̀ dEG  Gô«°ûe  ,É¡«a  ô«ãμdG  RÉ`̀é`̀fEG
 »a Ö°üædG  ™°VƒH ìGôàbG ∑Éæg ¿Éc
 ’EG  ∫É«fGO  äÉjƒ°ûªd  πHÉ≤ªdG  QGhó`̀dG
 ≈dEG  Gô¶f  äó©Ñà°SG  IôμØdG  √òg  ¿CG
 ÓÑ≤à°ùe  QGhó``̀dG  Gò`̀g  á``̀dGREG  ∫ÉªàMG
 ô«μØàdG  ≈Yóà°SG  …ò`̀dG  ô`̀eC’G  ,É°†jCG
 ájQGôªà°SGh  áªFÓe  ôãcCG  ¿Éμe  »a
 ®É`̀Ø`̀ë`̀dG Ö`̀°`̀ü`̀æ`̀dG π`̀ °`̀UGƒ`̀j å`̀«`̀ë`̀H
 á«MÉ«°ùdGh  á`̀«`̀KGô`̀à`̀dG  ¬àª«b  ≈`̀∏`̀Y

.á«eÓYE’Gh
 ≈∏Y  AÉæH  ¬``fCG  »dÉ©dG  ±É`̀°`̀VCGh
 âªJ ó`̀≤`̀ a  IOó``̀©``̀à``̀e ™``̀bGƒ``̀e º`̀«`̀«`̀≤`̀J
 »a Ö`̀°`̀ü`̀æ`̀dG ™`̀°`̀Vh ≈`̀∏`̀Y á`̀≤`̀aGƒ`̀ª`̀dG
 á¡L ø`̀e »`̀dÉ`̀Y π`̀Nó`̀e ó`̀æ`̀Y ¿É`̀μ`̀ª`̀dG
 ΩOÉ≤dG ¿Éª∏°S øH áØ«∏N ï«°ûdG ´QÉ°T
 ≈∏Y  áeÉæªdG  √ÉéJÉH  óªM  áæjóe  øe
 ≈`̀dEG  óªM  áæjóe  ø`̀e  ™jô°ùdG  §îdG
 Éë°Vƒe  ,»dÉY  πNóe  óæY  áeÉæªdG
 …òdG  ô«¡°ûdG  Ö°üædG  AÉ°ûfEG  ºJ  ¬`̀fCG

 ™ªée øe Üô≤dÉH Gôàe 14 ¬dƒW ≠∏Ñj
 øe  IóYÉb  øe  2007 ΩÉY  »a  »∏eôdG
 ∞dCG  200  áØ∏μàH  í∏°ùªdG  âæª°SE’G

.QÉæjO
 á`̀°`̀SGQO  ºàà°S  ¬``̀fCG  ø`̀Y  ∞°ûch
 á«dÉª°ûdG á¡édG øe IÉ°ûe ô°ùL AÉ°ûfEG
 ºà«°S  Éªæ«H  ¢ùμ©dGh  á«HƒæédG  ≈dEG
 ™æªd  âæª°SE’ÉH  ø`̀«`̀gÉ`̀é`̀J’G  π°üa
 ¢UÉN  ≥`̀jô`̀W  ∫Ó`̀N  ø`̀e  ’EG  QƒÑ©dG
 IQÉîØdG  QGhO  ¿É`̀μ`̀e  √ò«ØæJ  ºà«°S
 äGQÉ°TEG  ≈`̀dEG  ∫ƒëàjh  ∫Gõ«°S  …ò`̀dG

 .ájQhôe
 Ωó`̀b ¬```̀fCG ø``̀Y »`̀dÉ`̀©`̀ dG çó``̀ë``̀Jh
 »dÉª°ûdG  …ó∏ÑdG  ¢ù∏éª∏d  ÉMôà≤e
 ≥ØædG  π`̀Ñ`̀b  êhô````̀Nh  ∫ƒ```̀NO  í`̀à`̀Ø`̀H
 óªM  áæjóe  øe  »dÉY  ≈`̀ dEG  ø«eOÉ≤∏d
 ≈∏Y  áeÉæªdG  √É`̀é`̀JÉ`̀H  ø`̀«`̀LQÉ`̀î`̀dGh
 ,¿Éª∏°S  ø`̀H  áØ«∏N  ï`̀«`̀°`̀û`̀dG  ´QÉ`̀ °`̀ T
 áæé∏dG  ø`̀e  á`̀°`̀SGQó`̀dG  ó«b  ¿B’G  ƒ`̀gh
 ¬©aôd  Gó«¡ªJ ¢ù∏éªdG »a á°üàîªdG

.ôjRƒ∏d
 øe ≈````̀dhC’G á`̀∏`̀Mô`̀ª`̀dG π`̀ª`̀°`̀û`̀Jh

 ójGR  ï«°ûdG  ´QÉ°T  ôjƒ£J  ´hô°ûe
 πc »`̀a äGQÉ`̀°`̀ù`̀e á`̀KÓ`̀K AÉ`̀°`̀û`̀fEG  ≈∏Y
 ôÑª°ùjO  16 ´QÉ`̀°`̀T  ø`̀e  GAó`̀H  √É`̀é`̀JG
 ,¿Éª∏°S øH áØ«∏N ï«°ûdG ´QÉ°T ≈àM
 ´QÉ°T ≈àM »dÉ©d »Hô¨dG QGhódG øeh
 πjƒëJ ™e ,¿Éª∏°S øH ≈°ù«Y ï«°ûdG
 ¬«∏Y  IOƒLƒªdG  á`̀©`̀HQC’G  äGQGhó```dG
 ,á«Fƒ°V äGQÉ°TEÉH QGóJ äÉ©WÉ≤J ≈dEG
 ∫É`̀ª`̀YCG  ≈∏Y  ´hô`̀°`̀û`̀ª`̀dG  πªà°ûj  Éªc
 áeÓ°ùdGh  õLGƒëdG  ™°Vhh  IQÉ`̀fE’G
 ó`̀jó`̀é`̀Jh á```jQhô```ª```dG äÉ```eÓ```©```dGh
 ô«é°ûàdG  ∫É`̀ª`̀YCGh  â∏Ø°SE’G  äÉ≤ÑW
 √É«e  ∞jô°üJ  ∫É`̀ª`̀YCGh  ,π«ªéàdGh
 QÉæjO  ¿ƒ«∏e  23^4  áØ∏μàH  QÉ`̀£`̀eC’G

.≈dhCG á∏Môªc
 ´QÉ°T ôjƒ£J ´hô°ûe øª°†àjh
 πjƒëJ  ∫É`̀ª`̀YCG  É`̀°`̀†`̀jCG  ó``̀jGR  ï«°ûdG
 áμÑ°Th  ,á«°VQC’G  äÉeóîdG  ájÉªMh
 ´QGƒ°ûdG ≈∏Y QÉ£eC’G √É«e ∞jô°üJ
 ò«ØæJh  ,É`̀¡`̀H  á£«ëªdG  ≥`̀WÉ`̀æ`̀ª`̀dGh
 √É«ªd  π≤f  §N  ójóªJh  ™`̀aQ  á£ëe

.»ë°üdG ±ô°üdG

 ´QÉ°T á¡L øe »dÉY πNóe ≈dEG π≤æ«°S ô«¡°ûdG zIQÉîØdG Ö°üf{
áeÉæªdG √ÉéJÉH óªM áæjóe øe ΩOÉ≤dG ¿Éª∏°S øH áØ«∏N ï``«°ûdG

.áØ«∏N ìƒf åMÉÑdG |

 ™``e ¿hÉ``©àJ zá``«YGQõdG ø``jôëÑdG{
»JGòdG AÉØàc’G ≥«≤ëàd zø«YQGõªdG{

 á«æWƒdG ádhódG Oƒ¡éd É kªYOh Ió«°TôdG IOÉ«≤dG äÉ¡«Lƒàd G kò«ØæJ
 ™e  É k«°TÉªJh ,z19 covid{  ÉfhQƒc ¢Shô«a  QÉ°ûàfG  ™æeh AGƒàM’
 ,áØ«∏N  ∫BG  óªM  øH  ¿Éª∏°S  ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  äÉ¡«LƒJ
 AGQRƒdG  ¢ù∏ée ¢ù«Fôd  ∫hC’G  ÖFÉædG  ≈∏YC’G  óFÉ≤dG  ÖFÉf  ó¡©dG  »dh
 âãM  ó≤a  ,áî°SGôdG  á«æWƒdG  º«≤dGh  »©ªàéªdG  πeÉμàdG  ï«°Sôàd
 ø««æjôëÑdG  ø«YQGõªdG  ™«ªL  á«YGQõdG  á«fhÉ©àdG  øjôëÑdG  á«©ªL
 øeCÓd  É kªYO  áYƒæàªdG  π«°UÉëªdG  øe  º¡LÉàfEG  ™aQ  π`̀LCG  øe  πª©∏d

.»JGòdG AÉØàcÓd É k≤«≤ëJh »FGò¨dG
 á«©ªédG  ¿CG  »∏Y  ø°ùëe  óªëe  ó«°ùdG  á«©ªédG  ¢ù«FQ  ∫É`̀bh
 ™e  ¿hÉ©àdÉH  É¡∏ªY  èeGôHh  É¡££Nh  ∑ôà°ûªdG  º¡fhÉ©J  πX  »ah
 ≈∏Y  ¢üjôëdG  É`̀¡`̀JQGOEG  ¢ù∏ée  ∫Ó`̀N  ø`̀e  ó`̀cDƒ`̀J  É¡fEÉa  ,ø«YQGõªdG
 á«ªgCG  ≈∏Y  ,ó∏ÑdG  É¡H  ôªJ  »àdG  ±hô¶dG  √òg  »a  á∏YÉØdG  ácQÉ°ûªdG
 ≈∏Y πª©dGh ,≥WÉæªdG ∞∏àîe »a ø«YQGõªdG ™e ≥«°ùæàdGh π°UGƒàdG
 ¥Gƒ°SC’G  äÉLÉ«àMG  á«£¨àd  áæμªªdG  äÓ«¡°ùàdGh  äÉLÉ«àM’G  á«Ñ∏J
 ,áHƒ∏£ªdG  π«°UÉëªdGh  á¡cÉØdGh  QÉ°†îdG  øe  êÉàfE’ÉH  á«∏ëªdG
 ´QGõªdG  ¬∏ªëj  »æWƒdG  ÖLGƒdG  Gòg  ¿CG  ≈dEG  ø°ùëe  óªëe  ,Gô«°ûe
 »a  »YGQõdG  ´É£≤dG  áªgÉ°ùe  »JCÉJ  å«M  ,π«°UCG  πμ°ûH  »æjôëÑdG
 ÉgQó°üe á«YGQR äÉéàæe øe º«≤ªdGh øWGƒªdG ¬«dEG êÉàëj Ée ø«eCÉJ

.áÑ«£dG øjôëÑdG ¢VQCG
 »JCÉJ  É¡∏c äGƒ£îdG √òg ¿CG  á«©ªédG  ô°S ø«eCG  ∫Éb  ,¬à¡L øeh
 âæH  áμ«Ñ°S  Iô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  áÑMÉ°U  äÉ¡«LƒJ  ≈∏Y  á°ù°SCÉàe
 ¢ù∏éªdG  á°ù«FQ  ,ióØªdG  πgÉ©dG  ádÓL  áæjôb  ,áØ«∏N  ∫BG  º«gGôHEG
 á«ªæàd  á«æWƒdG  IQOÉÑª∏d  …QÉ°ûà°S’G  ¢ù∏éªdG  á°ù«FQ ICGôª∏d  ≈∏YC’G
 âæH  ΩGô`̀e  áî«°ûdG  IQOÉÑª∏d  ΩÉ©dG  ø«eC’G  QhOh  ,»`̀YGQõ`̀dG  ´É£≤dG
 ’h  GƒfÉc  ø««æjôëÑdG  ø«YQGõªdG  πc  ¿CG  GócDƒe  ,áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y
 á«dhDƒ°ùªdG  ÜÉH  øe  øWƒdG  áeóîd  OGó©à°S’G  iƒà°ùe  ≈∏Y  ¿ƒdGõj
 á«£¨àd  ¿ÉØàH  ¿ƒ∏ª©j  ÉgAÉ°†YCGh  á«©ªédG  ¿CG  É kë°Vƒe  ,á«æWƒdG
 ¬JGP  âbƒdG  »a  G kó«°ûe  ,á«YGQõdG  π«°UÉëªdG  øe  ¥ƒ°ùdG  äÉLÉ«àMG

.Ö©°üdG ±ô¶dG Gòg »a ºgó°VÉ©Jh º¡JÉØàdGh ™«ªédG ¿hÉ©àH

:»æWƒdG ≥jôØdG ..´ƒ£à∏d Gƒ∏é°S ÉØdCG 30 øe ôãcCG

äÉjóëàdG πc ≈£îàf IAÉ£©ªdG á«æWƒdG ìhôdG √òg πãªH
 (19 ó«aƒc) ÉfhQƒc ¢Shô«Ød …ó°üà∏d »æWƒdG ≥jôØdG ∞°ûc
 á«æWƒdG  á°üæªdG  ≈∏Y  ø«∏é°ùªdG  OGóYCG  »a  móYÉ°üàe  ḿ ÉØJQG  øY
 ¢SQÉe  15  ïjQÉàH  ´ƒ£àdG  ÜÉ`̀H  íàa  øY  ¿Ó``̀YE’G  òæe  ´ƒ£à∏d
 . ḿ ƒ£àe ∞dCG 30 ¢ùeCG ≈àM ø«∏é°ùªdG OGóYCG âbÉa å«M ,…QÉédG
 »a º¡àÑZQ GhóHCG øjòdG ø«æWGƒªdG πc ≈dEG ôjó≤àdGh ôμ°ûdG É keó≤e
 ¬fCG  GócDƒe ,¢Shô«ØdG Gòg á¡LGƒªd øWƒdG ™e ±ƒbƒdGh ´ƒ£àdG
 …òdG  ó°VÉ©àdGh  ∞JÉμàdGh  IAÉ£©ªdG  á«æWƒdG  ìhôdG  √òg  πãªH

 É¡H  ôªJ  »àdG  äÉjóëàdG  πc  øjôëÑdG  ≈£îàà°S  ™«ªédG  √Gó``̀HCG
 ¬fCÉH  »æWƒdG  ≥jôØdG  OÉaCGh  .§≤a  ÉfhQƒc  ¢Shô«a  …óëJ  ¢ù«dh
 G kô«°ûe  ,´É£à°ùªdG  Qób  ø«Yƒ£àªdG  ÜÉ©«à°SG  ≈∏Y  πª©dG  ºà«°S
 á«ë°üdG äÉ°ü°üîàdG ÜÉë°UCG ø«Yƒ£àªdG AÉYóà°SG ºà«°S ¬fCG ≈dEG
 áYƒªéªdG  øª°V  á«fGó«ªdG  ∫ÉªYCÓd  ø«∏é°ùªdG  ø«Yƒ£àªdGh
 π¶à°S  ΩÉª°†f’G  á°Uôa  ¿CÉ``̀H  »æWƒdG  ≥jôØdG  √ƒ``̀fh  .≈```̀dhC’G
.øjôëÑdG áμ∏ªe º¡H ôîØJ øjòdG ø«Yƒ£àªdG ™«ªL ΩÉeCG áMƒàØe

 ¿hDƒ`̀°`̀Th ∫É`̀¨`̀°`̀TC’G ô``̀jRh ó``̀cCG

 »`̀fGô`̀ª`̀©`̀dG §`̀«`̀£`̀î`̀à`̀dGh äÉ`̀jó`̀∏`̀Ñ`̀dG

 ¬`̀∏`̀dGó`̀Ñ`̀Y ø``̀ H ΩÉ``°``ü``Y ¢`̀Só`̀æ`̀¡`̀ª`̀ dG

 ¥Gƒ`̀°`̀SC’G  πªY  á`̀jQGô`̀ª`̀à`̀°`̀SG  ∞∏N

 É¡ëàah  á``«``FGò``¨``dGh  á`̀«`̀æ`̀jƒ`̀ª`̀à`̀dG

 ¬∏μ°ûJ  É`̀ª`̀d  IOÉ`̀à`̀©`̀ª`̀dG  IQƒ`̀°`̀ü`̀dÉ`̀H

 ô«aƒJh  ¢SÉædG  IÉ«ëd  á«ªgCG  ø`̀e

 ,á«eƒ«dG  á`̀«`̀FGò`̀¨`̀dG  º¡JÉeõ∏à°ùe

 òNCG IQhô°V ¬JGP âbƒdG »a GócDƒe

 ΩóYh áeRÓdG á«ë°üdG äÉWÉ«àM’G

 øe  IQOÉ°üdG  äÉª«∏©àdÉH  ¿hÉ¡àdG

 ¢Shô«a  áëaÉμªd  »æWƒdG  ≥jôØdG

.ÉfhQƒc

 äÉ¡«LƒJ  ≈∏Y  AÉæH  ¬`̀fCG  ó`̀cCGh

 ∂`̀∏`̀ª`̀dG á`̀ dÓ`̀é`̀ dG Ö`̀MÉ`̀°`̀U Iô`̀°`̀†`̀M

 πgÉY  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  ø`̀H  ó`̀ª`̀M

 ô«aƒàH  QGôªà°S’ÉH  ióØªdG  OÓÑdG

 º¡JÉLÉMh  ø«æWGƒªdG  äÉeõ∏à°ùe

 á«ë°üdG  ±hô¶dG  πX  »a  á«eƒ«dG

 ÉfhQƒc  ¢Shô«a  QÉ°ûàf’  áægGôdG

 AÉ°†≤dG πLCG øe Ωõ∏j Ée πc PÉîJGh

 áμ∏ªe ¿EÉa  »ªdÉ©dG  AÉHƒdG  Gòg ≈∏Y

 áª¡e  äGAGô```̀LEG  äò`̀î`̀JG  øjôëÑdG

 ™«ªédG  ≈`̀∏`̀Yh  ,Oó`̀ °`̀ü`̀ dG  Gò``̀g  »``a

 áeRÓdG  á«ë°üdG  äÉWÉ«àM’G  òNCG

 øe  IQOÉ`̀°`̀ü`̀dG  äÉª«∏©àdG  ´É`̀ Ñ`̀ JGh

 ¢Shô«a  áëaÉμªd  »æWƒdG  ≥jôØdG

 ô«aƒJ ¬`̀ JGP â`̀bƒ`̀dG »`̀ah ,É`̀fhQƒ`̀c

 á«FGò¨dG  á«æjƒªàdG  ¢SÉædG  äÉLÉM

 É¡æeh  ,á`̀«`̀°`̀SÉ`̀°`̀SC’Gh  á«°û«©ªdGh

 ¬∏ãªJ Éªd ¥Gƒ°SC’G πªY ájQGôªà°SG

.¿CÉ°ûdG Gòg »a á«ªgCG øe

 IQhô°V  ø«æWGƒªdÉH  ÜÉ``̀gCGh

 Qób ≈∏Y ´ƒ°VƒªdG Gòg ™e πeÉ©àdG

 ¿hÉ¡àdG  ΩóYh  á«dhDƒ°ùªdG  øe  ∫ÉY

 π`̀LCG  ø`̀e  á«ë°üdG  äÉ`̀WÉ`̀«`̀à`̀M’É`̀H

 ¬∏dG É k«YGO ,É«∏©dG á«æWƒdG áë∏°üªdG

 á«dÉ¨dG  Éæàμ∏ªe  ßØëj  ¿G  πLh  õY

 ™«ªédG ≈∏Y øªj ¿CGh Aƒ°S πc øe

.á«aÉ©dGh áë°üdÉH

 π`̀ ª`̀ Y QGô```̀ª```̀à```̀ °```̀SG :äÉ```̀ jó```̀ ∏```̀ Ñ```̀ dG ô```````̀ jRh
á```«```FGò```¨```dGh á``̀ «``̀ æ``̀ jƒ``̀ ª``̀ à``̀ dG ¥Gƒ``````̀ °``````̀ SC’G

 øe äÉ``¡``«``Lƒ``J ≈``∏``Y AÉ``̀æ``̀H

 á°ù«FQ  πæjR  ¬∏dGóÑY  âæH  ájRƒa

 QÉ°ûà°ùªdG  ó`̀cCG  ,ÜGƒ`̀æ`̀dG  ¢ù∏ée

 ΩÉ©dG ø«eC’G áªéfƒH óªëe ó°TGQ

 áeÉ©dG áfÉeC’G ¿CG ,ÜGƒædG ¢ù∏éªd

 äÉ¡«LƒàdG  áªLôJ  ≈∏Y  á°üjôM

 ÖMÉ°U Iô°†M ¿ód  øe IQOÉ°üdG

 ∫BG  ≈°ù«Y  øH  óªM  ∂∏ªdG  ádÓédG

 »a  ,ióØªdG  OÓÑdG  πgÉY  áØ«∏N

 PÉîJGh  ,á«æWƒdG  Oƒ¡édG  ó«MƒJ

 ájRGôàM’G  ô«HGóàdGh  äGAGôLE’G

 ¢`̀Shô`̀«`̀a á`̀ë`̀aÉ`̀μ`̀ª`̀d á``«``FÉ``bƒ``dGh

.¬«°ûØJ ™æeh z19 ó«aƒc{ ÉfhQƒc

 ¿CG  áªéfƒH  QÉ°ûà°ùªdG  ôcPh

 ≈dEG â¡Lh ÜGƒædG ¢ù∏ée á°ù«FQ

 áæ°ùëdG  ¢Vhô≤dG  •É°ùbCG  π«LCÉJ

 ,ô¡°TCG  6  Ióe  ¢ù∏éªdG  »Ñ°ùàæªd

 áfÉeC’G »ØXƒªd IófÉ°ùeh IÉYGôe

 √òg  π`̀X  »`̀a  º¡d  É`̀ª`̀YOh  ,áeÉ©dG

 øª°†j  É`̀ª`̀H  ,á`̀æ`̀gGô`̀dG  ±hô``¶``dG

.á«°û«©ªdG º¡YÉ°VhC’ QGô≤à°S’G

 á`̀eÉ`̀©`̀dG  á```̀fÉ```̀eC’G  ¿CG  ó`````̀cCGh

 ó«b  á°ù«FôdG  äÉ¡«LƒJ  â`̀∏`̀NOCG

 äÉØXƒªdG  AÉ`̀Ø`̀YEG  ¿CÉ°ûH  ò«ØæàdG

 …hP  ø`̀e  ø«ØXƒªdGh  π`̀eGƒ`̀ë`̀dG

 ΩGhódG  øe  á°UÉîdG  äÉLÉ«àM’G

 äGAGô```̀LE’G äò`̀î`̀JGh ,»`̀ª`̀°`̀Sô`̀dG

 ø«ØXƒªdG OóY ¢ü«∏≤àd áHƒ∏£ªdG

 áÑ°ùæH  ¢ù∏éªdG  »a  øjOƒLƒªdG

 π`̀ª`̀©`̀dG  ¿ƒ``̀μ``̀ j  ¿CG  ≈``̀∏``̀Y  %50

 ô«°S ≈∏Y ôKDƒj ’ ÉªHh ,ÜhÉæàdÉH

 É°UôM ∂dPh ,¢ù∏éªdG  »a πª©dG

.ø«ØXƒªdG áë°Uh áeÓ°S ≈∏Y

 OGó``̀ ©``̀ à``̀ °``̀ S’G ≈```````̀dEG √ƒ```````̀fh

 äÉYÉªàLG ó≤©d áeÉàdG ájõgÉédGh

 ∞`̀∏`̀à`̀î`̀eh á``̀«``̀HÉ``̀«``̀æ``̀dG ¿É``̀é``̀ ∏``̀ dG

 á«æ≤àH  ,á`̀«`̀fÉ`̀ª`̀dô`̀Ñ`̀dG  äÉ`̀«`̀dÉ`̀©`̀Ø`̀dG

 É k°UôM  ∂``̀dPh  ,zó`̀©`̀H  ø`̀Y  πª©dG{

 ,»HÉ«ædG  πª©dG  ájQGôªà°SG  ≈∏Y

 ,äGó`̀é`̀à`̀°`̀ù`̀e  …C’  G kOGó``̀©``̀à``̀°``̀SGh

 »a π``ª``©``dG π``̀°``̀UGƒ``̀J ¿É``̀ª``̀°``̀Vh

 RÉ```̀é```̀fEGh »``̀HÉ``̀«``̀æ``̀dG ¢`̀ù`̀ ∏`̀é`̀ª`̀ dG

 Ö°üJ  »àdG  ø«fGƒ≤dGh  ™jQÉ°ûªdG

.ø«æWGƒªdGh øWƒdG ídÉ°U »a

 áfÉeC’G  ¿CG  áªéfƒH í°VhCGh 

 á∏eÉμàe πªY á£N â©°Vh áeÉ©dG

 ,ó©H øY ÖjQóàdGh πª©dG ≥«≤ëàd

 ,á«FÉæãà°S’G ±hô¶dG ™e É«°TÉªJ

 ¢ù∏éªdG  äÉ«é«JGôà°S’  É≤«Ñ£J

 ,áãjóëdG  äÉ«æ≤àdG  ∞«XƒJ  »`̀a

 äGAGô``̀LEG  »`̀a  »ªbôdG  ∫ƒëàdGh

.áØ∏àîªdG πª©dG äÉ«dBGh

á`̀ æ`̀ °`̀ ù`̀ ë`̀ dG ¢```̀ Vhô```̀≤```̀ dG •É```̀ °```̀ ù```̀ bCG π```̀«```̀LCÉ```̀J
ô``̀ ¡``̀ °``̀ TCG  6  ÜGƒ`````̀æ`````̀dG  ¢``̀ù``̀∏``̀é``̀e  »``̀ Ø``̀ Xƒ``̀ ª``̀ d

.ÜGƒædG ¢ù∏ée á°ù«FQ |
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»fÉ°ùfE’G Ö£dGh Éæé«∏N
!Üô¨dG »a ÜhôëdG ÖW ΩÉeCG 

ó«°TQ ájRƒa

13 Ω2020 ¢SQÉe 22 - `g1441 ÖLQ 27 óMC’G - ¿ƒ©HQC’Gh á°ùeÉîdG áæ°ùdG - (15339) Oó©dG

 ,ó©H  ÉfhQƒμdG  Ωõ¡f  ºd  øëf á≤«≤ëdG  »a
 É«HÉéjEG  É`̀fGƒ`̀æ`̀Y  hCG  á«HÉéjEG  á∏ªL  É¡æμdh
 …ò`̀ dG ∫É`̀≤`̀ª`̀dG Gò`̀¡`̀H É`̀¡`̀H π`̀¡`̀à`̀°`̀SG ¿CG â`̀Ñ`̀Ñ`̀MCG
 ¿CG  º¡ªdG  øe  ¬fCG  ’EG  ,¬`̀fGhC’  ≥HÉ°S  ¬fEG  ô©°TCG
 ¢Vƒîf  ÉædR  Ée  øëfh  á°UÉNh  ,¬«a  çóëàf
 Éæ«Øμjh  ,G kóL  ô«¨°U  ¥ƒ∏îe  ™e  ÜôëdG  √òg
 ÖMÉ°U  ádõæe  »a  ƒg  øe  Éfô©°ûj  ¿CG  G kôîa
 áØ«∏N ∫BG óªM øH ¿Éª∏°S ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG
 ∫hC’G  ÖFÉædG  ≈∏YC’G  óFÉ≤dG  ÖFÉf  ó¡©dG  »dh
 ádhódG) á≤«≤ëdG √ò¡H AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«Fôd
 ócDƒj  ,á`̀jRGô`̀à`̀M’G  É`̀¡`̀JGAGô`̀LEG  »`̀a  Iôªà°ùe
 Ωõ∏j  É`̀e  ô«aƒJ  ≈∏Y  ójó°ûdG  á`̀dhó`̀dG  ¢UôM
 øe áÑ«£dG  ¢VQC’G  √òg »a º«≤ªdGh øWGƒªdG
 ºd  Gògh  ,(á«°û«©e  äÉLÉ«àMGh  AGò`̀Zh  AGhO

.ºdÉ©dG ∫hO øe ójó©dG »a ôaGƒàj
 á«FÉHƒdG  áKQÉμdG  ´É`̀°`̀VhC’  ÖbGôªdG  ¿EG
 ÉgQÉ°ûàfG  á`̀Yô`̀°`̀Sh  ,º`̀dÉ`̀©`̀dG  »`̀a  Iô°ûàæªdG
 äÉWÉ«àM’G  »`̀a  äÉbQÉØªdG  ø`̀e  ô«ãμdG  óéj
 ,∫hódG øe ójó©dG »a äòîJG »àdG ájRGôàM’G
 á°UÉNh  –  ∫hó```̀dG  ¢†©H  ∑É`̀æ`̀g  ¿CG  ó`̀é`̀jh
 k’ÉM π°†aCG  É¡fCG  ó≤à©f  Éæc  »àdG –  á«HhQhC’G
 Ö°ùëa  ∂dP  ¢ù«d  ,AÉHƒ∏d  É k©Jôe  äóZ  ób  Éæe
 (¬«dEG  Ghó``̀ jCG  ø`̀e  π`̀c  IQÉ``̀M)  âëÑ°UCG  É`̀ª`̀fEGh
 ÉgõéY  âæ∏YCG  ∫hó``dG  øe  ô«ãμdG  ¿CG  ≈æ©ªH
 AÉ°ûj ÉªØ«c ±ô°üàj øWGƒª∏d  QƒeC’G âcôJh
 äÉeõ∏à°ùe  ô«aƒJ  øe  ¬æμªJ  »àdG  á≤jô£dÉHh
 »àdG  ÉædhO  É``eCGh  ,¢û«©j  ¿CG  OGQCG  ¿EG  ¬JÉ«M
 áªjóY  É¡JGAGôLEG  ¿CGh  áØ«©°V  É¡fCG  ó≤à©f  Éæc
 QGóàbG  πμH  á«dhDƒ°ùªdG  â∏ªëJ  ó≤a  ihóédG
 äQó°üJh  á«fÉ°ùfE’G  á«fÓ≤©dÉH  âaô°üJh
 âbƒØJh  ±hô``̀¶``̀dG  »`̀ a  â`̀ª`̀μ`̀ë`̀Jh  ∞`̀bƒ`̀ª`̀dG
 âëÑ°UCG  ≈àM  á«Hô¨dG  ∫hódG  øe  ójó©dG  ≈∏Y
 ÉfƒYO .»ªdÉ©dG iƒà°ùªdG ≈∏Y ∫ÉãeC’G Üô°†e

 .∫ÉãeC’G ¢†©H Üô°†f

É«dÉ£jEG »a ÉfhQƒμdG
 zRƒ`̀«`̀f ¢`̀ù`̀cƒ`̀a{ á`̀μ`̀Ñ`̀°`̀û`̀d ô`̀jô`̀≤`̀J ∞`̀°`̀û`̀c
 øY  2020 ¢`̀SQÉ`̀e  19 »`̀a  Qó`̀°`̀U  á`̀«`̀μ`̀jô`̀eC’G
 ∞«ch  ÉfhQƒc  ïa  »a  É«dÉ£jEG  •ƒ≤°S  ÜÉÑ°SCG
 øμªj ¿Éc πeGƒY ÖÑ°ùH »ë°üdG ΩÉ¶ædG QÉ¡fG

.ájGóÑdG øe É¡jOÉØJ
 â£≤°S  :ôjô≤àdG  ∫ƒ≤j  π«°UÉØàdG  »`̀ah
 ,AÉ`̀jRC’Gh  ,á«∏°ùàdGh  »`̀HhQhC’G  ìôªdG  IQÉæe
 áYô°ùH É«dÉ£jEG â£≤°S ó≤d ,áØWÉ©dGh ,AGò¨dGh
 á«æÑdG  âª£ëJh  ¢Shô«ØdG  íÑ°T  ∫Ó`̀X  »`̀a
 πμ°ûH  ≈∏à≤dG  Oó`̀Y  ™`̀Ø`̀JQGh  á«Ñ£dG  á«àëàdG
 ≠∏Ñj »àdG á©eÓdG ádhódG âëÑ°UCG ó≤dh .ô«Ñc
 ájQƒëe á£≤f áª°ùf ¿ƒ«∏e 60^5 É¡fÉμ°S OóY
 OóY ôÑcCG »fÉK É¡jód óLƒjh ,¢Shô«ØdG ≈°ûØàd
 18)  AÉ©HQC’G  ô¡X ó©H  ≈àMh .äÉHÉ°UE’G  øe
 14500 øe Üô≤j Ée ≥«KƒJ ºJ ,(2020 ¢SQÉe
 ±’BG 3 øe Üô≤j Éeh ¢VôªdÉH áHÉ°UEG ¢üî°T
 äÉYÉ°ùdG »ah .π©ØdÉH º¡Yô°üe Gƒ≤d ¢üî°T
 äÉ«aƒdG øe OóY ≈∏YCG ¿ÓYEG ºJ á«°VÉªdG 24`dG
 475  øe  ôãcCG  »aƒJ  å«M  óMGƒdG  Ωƒ«dG  »a
 ¢üî°T  2000  øe  ôãcCG  óbôj  Éªæ«H  ,É k°üî°T

.IõcôªdG ájÉæ©dGh äÉ«Ø°ûà°ùªdG »a
?çóM …òdG CÉ£îdG Ée ¿PEG

 áÄLÉØªdGh  á`̀∏`̀FÉ`̀¡`̀dG  Iô`̀Ø`̀£`̀dG  â`̀¨`̀W  ó`̀≤`̀d
 áæeõe  ¢`̀VGô`̀eCG  øe  ¿ƒfÉ©j  øjòdG  ≈°Vôª∏d
 á«dÉª°ûdG á≤£æªdG »a äÉ«Ø°ûà°ùªdG ≈∏Y É keÉªJ
 ÉæjO IQƒ`̀à`̀có`̀ dG â`̀ë`̀°`̀VhCG É`̀ª`̀c É`̀«`̀dÉ`̀£`̀jEG ø`̀e
 Gó`̀jQƒ`̀∏`̀a  »`̀a  áª«≤ªdG  áÑ«Ñ£dG  ,¿ƒ`̀°`̀ù`̀jGô`̀Z
 :âdÉb ó≤a ,ájƒ«ëdG É«LƒdƒæμàdG IQÉ°ûà°ùeh
 ´ÉØJQG  »`̀a  áÄLÉØªdG  IôØ£dG  √ò`̀g  âÑÑ°ùJ{

 á≤£æªdG »a äÉ«aƒdG ∫ó©e
 ¬fC’  ,É«dÉ£jEG  øe  á«dÉª°ûdG
 »Øμj  Ée  óLƒJ  ’  áWÉ°ùÑH
 ájÉæ©dG  äGóMƒd  Iô°SCG  øe
 ¢ùØæàdG Iõ¡LCG hCG IõcôªdG
 Éªe ,¢†jôe πμd »YÉæ°üdG
 QÉ«àNG  ≈∏Y  AÉÑWC’G  ôÑéj
 ôjô°S  ≈∏Y  π°üë«°S  ø`̀e
 IõcôªdG  ájÉæ©dG  IóMh »a
 ≈∏Y  AÉ≤ÑdG  á°Uôa  ¬`̀jó`̀dh
 øjòdG  πHÉ≤e  IÉ`̀«`̀ë`̀dG  ó«b
 ≈∏Y  ∫ƒ°üëdG  º¡æμªj  ’
 ød  í``̀LQC’G  ≈∏Yh  ,ôjô°S
 ó«b  ≈∏Y AÉ≤ÑdG  Gƒ©«£à°ùj

 ôjô≤àdG  ∞«°†jh  .zIÉ`̀«`̀ë`̀dG
 âªgÉ°S  iô```NCG  á∏μ°ûe  ¿CG
 πMh  »a  É«dÉ£jEG  •ƒ≤°S  »a
 äó````̀cCG å``̀«``̀M ,¢``̀Shô``̀ «``̀ Ø``̀ dG

 AGôLEG »a GƒØ∏îJ ø««dÉ£jE’G ¿CG ÉæjO IQƒàcódG
 ¥É£f  ≈∏Y »LÉàdG  ¢Shô«ØdG  QÉÑàNGh ¢üëa
 »a  ¬à«dÉ©a  âÑKCG  ¬`̀fCG  øe  ºZôdG  ≈∏Y  ,™°SGh

.QÉ°ûàf’G áëaÉμe
 äGôHÉîªdG ôjQÉ≤J ¿CG{ ≈dEG ôjô≤àdG ô«°ûjh
 AÉHƒdG  ≈`̀ dEG  –  á«dÉ£jE’G  –  áeƒμëdG  â¡Ñf
 ø«°üdG ≈dEG  ¬∏∏°ùJ øe §≤a ΩÉjCG  ó©H πªàëªdG
 ™«HÉ°SCG  äôe øμdh ,»°VÉªdG ΩÉ©dG ôNGhCG  »a
 ó©Hh  ,É`̀ehQ  »a  …ó`̀L  AGô``LEG  …CG  PÉîJG  πÑb
 ™«ªé∏d π«b óbh , kÓ«∏b ¿GhC’G äÉa ób ¿Éc ,∂dP

.zÉæg ≈dEG »JCÉJ ød ø«°üdG á∏μ°ûe É¡fEG
 ô«°ûj  å`̀«`̀M  ,ô```̀NBG  ÖÑ°S  ∑É`̀æ`̀g  É`̀ª`̀ HQh
 »YÉªàLG Ö©°T ºg ø««dÉ£jE’G ¿CG ≈dEG ôjô≤àdG
 »a  ¿ƒ°û«©j  ¢`̀UÉ`̀î`̀°`̀TCGh  ,¥ó°üj  ’  πμ°ûH
 º¡jódh  ∫É`̀«`̀LC’G  IOó©àe  á«∏FÉY  äÉYƒªée
 ôaÉæàdGh  .äÓFÉ©dG  IOó©àe  á«æμ°S  äGó`̀Mh
 á`̀«`̀dÉ`̀£`̀jE’G á`̀aÉ`̀≤`̀ã`̀dG ¢`̀ù`̀μ`̀Y ƒ``g »`̀YÉ`̀ª`̀à`̀L’G
 á«∏c  ó«ªY  ,»¨cÉe  ôª°S  QƒàcódG  QÉ`̀°`̀TCG  Éªc
 …òdG  ,øaÉg  ƒ«f  á©eÉL  »a  á«ë°üdG  Ωƒ∏©dG
 Iô`̀°`̀SCÓ`̀d  á`̀©`̀FGô`̀dG  á©«Ñ£dG  â`̀ë`̀Ñ`̀°`̀UCG{  :∫É``̀ b
 »dÉ£jE’G  ™ªàéªdG  ≈∏Y õcôJ  »àdG  ™ªàéªdGh
 áëFÉédG çhóM øeR »a ôÑcC’G º¡Ø©°V á£≤f
 Qƒ£J  ¿CG  í°VGƒdG  øe  íÑ°UCG  óbh  ,zá«ªdÉ©dG
 Iƒ≤H  ø«£ÑJôe  ¿Éfƒμj  ób  √ô«KCÉJh  AÉ`̀Hƒ`̀dG
 ¬Lh  ≈∏Yh  ¿Éμ°ù∏d  »aGô¨ªjódG  øjƒμàdÉH

.¿Éμ°ù∏d …ôª©dG πμ«¡dG ,ójóëàdG
 AGQRh ¢ù«FQ  ¬H  ìô°U Ée  πg ±ô©f  ’h
 ΩCG  í«ë°U 2020 ¢SQÉe ∞°üàæe »a É«dÉ£jEG
 QÉ°ûàfG  øe óMGh Ωƒj ó©H É«dÉ£jEG  ¬àØf PEG  ?’
 íjô°üàdG ∫ƒ≤j ,ΩÓYE’G πFÉ°Sh »a íjô°üàdG
 ó≤ØJ É«dÉ£jEG{  :∫Ébh ìô°U AGQRƒdG ¢ù«FQ ¿CG
 Ωóîà°ùæ°Sh ,ÉfhQƒμdG  á¡LGƒe »a Iô£«°ùdG
 ÖW  ¿EG  ôcòdÉH  ôjóédG  ø`̀eh  .zÜhô`̀ë`̀dG  ÖW
 ¢û«©j  øe  AÉÑWC’G  QÉàîj  ¿CG  »æ©j  ÜhôëdG

.á«ë°üdG ¬àdÉM Ö°ùM äƒªj øeh

ÉμjôeCG »a ÉfhQƒμdG
 ¢SQÉe 13 ïjQÉàH »°S »H »Ñ∏d ôjô≤J »a
 ódÉfhO »μjôeC’G ¢ù«FôdG ¿CG ≈dEG ô«°ûj 2020
 äÉj’ƒdG πeÉc »a ÇQGƒ£dG ádÉM ø∏YCG ÖeGôJ
 Gògh ,ÉfhQƒc ¢Shô«a QÉ°ûàfG ÖÑ°ùH IóëàªdG
 IQGOEÓ`̀d  íª°ùJ  √òg  ÇQGƒ£dG  ádÉM  ¿CG  »æ©j
 »a  Q’hO  QÉ«∏e  50  ¢ü«°üîàH  á«dGQó«ØdG
 äÉ°ù°SDƒªdGh  äÉj’ƒ∏d  íæªJ  äGóYÉ°ùe  πμ°T
 √ògh  ,¢Shô«ØdG  áëaÉμªd  á«∏ëªdG  á«ë°üdG
 ,¬JGó«≤©Jh »ë°üdG ø«eCÉàdG  AÉÑYCG  øe ∞ØîJ
 º`̀Yó`̀Jh  ,Ió``jó``L  äÉ«Ø°ûà°ùe  AÉ`̀æ`̀H  õ`̀Ø`̀ë`̀Jh

 á`̀«`̀ f’ó`̀«`̀ °`̀ü`̀ dG çƒ``̀ë``̀Ñ``̀ dG
.¢Vôª∏d êÓY OÉéjE’

 ¢ù«FôdG  ∫ƒ``̀M  ó`̀≤`̀ dh
 á«FÉHƒdG  áKQÉμdG  »μjôeC’G
 ¬æ«H  á«°SÉ«°S  Üô`̀M  ≈``̀dEG
 ∂dP  ¿É``ch  ,ø«°üdG  ø«Hh
 Qôμj  ¿É`̀c  ÉeóæY  É kë°VGh
 á«Øë°üdG  äGôªJDƒªdG  »a
 É``fhQƒ``μ``dG ≈`̀∏`̀Y ≥`̀∏`̀£`̀jh
 ,(»æ«°üdG  ¢Shô«ØdG)  Ö≤d
 »`̀à`̀dG »``̀g ø`̀«`̀°`̀ü`̀dG ¿CÉ````̀ch
 áaÉ°VE’ÉH  ,AÉ`̀Hƒ`̀ dG  â≤∏N
 ¢üî°ûdG ≈∏Y{ ∫Éb ¬fCG ≈dEG
 É kLÓY  óéj  ¿CG  ÜÉ°üªdG
 hCG  É`̀ k«`̀HhQhCG  ¢ù«dh  É k«μjôeCG
 ä’Éch ¬à∏bÉæJ Éªc ,zÉ kjƒ«°SBG
 √ò``g π```c ¢``̀ù``̀«``̀dCG ,AÉ````̀Ñ````̀fC’G
 IQGOE’  á«aÉæe  äÉëjô°üàdG

?á«FÉHƒdG çQGƒμdG

Gôà∏éfEG »a ÉfhQƒμdG
 2020 ¢SQÉe 12 ≥aGƒªdG  ¢ù«ªîdG  Ωƒj
 ¢ùjQƒH)  »fÉ£jôÑdG  AGQRƒ``̀ dG  ¢ù«FQ  ≥`̀∏`̀WCG
 Iô«ãªdG  äÉ`̀ë`̀jô`̀°`̀ü`̀à`̀dG  ¢`̀†`̀©`̀H  (¿ƒ`̀°`̀ù`̀fƒ`̀L
 ∫Ébh  ,É`̀fhQƒ`̀c  ¢Shô«a  »°ûØJ  ∫ƒ`̀M  ∫óé∏d
 √òg  ,ºμ©e  É kë°VGh  ¿ƒcCÉ°S{  ¬dÉb  Ée  øª°V
 É¡àfQÉ≤eh ,Éæ∏«éd áeÉ©dG áë°ü∏d áKQÉc CGƒ°SCG
 ¿CG  óH  ’h  ,ÅWÉN  ôeCG  á«ª°SƒªdG  Gõfƒ∏ØfC’ÉH
 πFGƒ©dG øe ô«ãμdG ,»fÉ£jôÑdG Ö©°ûdG ìQÉ°UCG

.zº¡fGhCG πÑb ºgAÉÑMCG ¿hô°ùî«°S
 çQGƒμdGh  áÄHhC’G  QGóJ  GòμgCG  ,»ÑéYh

?á«FÉHƒdG
¿GôjEG »a ÉfhQƒμdG

.∂dP øe ôãcCG ’h ,É¡«a Ée É¡«Øμj

øjôëÑdG »a ÉfhQƒμdG
 äÉ`̀fÓ`̀YE’G  ¢†©H  CGô`̀≤`̀ fh  ógÉ°ûf  É`̀ fCGó`̀H
 »a  ÉfhQƒμdG  AÉHh  øe  RGôàMÓd  GƒYóJ  »àdG
 ôjGôÑa  23  ≥aGƒªdG  ó`̀MC’G  Ωƒj  òæe  ∞ë°üdG
 √ò¡Hh  ∑ôëàdG  Gòg  ¿CG  ™HÉàªdG  óéjh  ,2020
 ƒª°ùdG  ÖMÉ°U πNóJ Éeó©H ’EG  CGóÑj  ºd  Iƒ≤dG
 áØ«∏N  ∫BG  ó`̀ª`̀M  ø`̀H  ¿Éª∏°S  ô``«``eC’G  »μ∏ªdG
 ∫hC’G  ÖFÉædG  ≈∏YC’G  óFÉ≤dG  ÖFÉf  ó¡©dG  »dh
 ≈`̀£`̀YCGh  ¬°ùØæH  AGQRƒ`````̀dG  ¢ù∏ée  ¢`̀ù`̀«`̀Fô`̀d
 áëaÉμªd  á«æWƒdG  á∏ªëdG  ¥Ó`̀WEÉ`̀H  √ô```̀eGhCG
 Ωƒj ∂dPh 19 ó«aƒc ÉfhQƒμdG ¢Shô«a ¢Vôe
 Gò`̀gh  ,2020  ôjGôÑa  18  ≥`̀aGƒ`̀ª`̀dG  AÉ`̀KÓ`̀ã`̀dG
 ≈dEG ™ØJQG á«FÉHƒdG áKQÉμdÉH ΩÉªàg’G ¿CG »æ©j
 ≈∏Y  äò`̀NCG  »àdGh  ,É«∏©dG  IOÉ«≤dG  äÉjƒà°ùe

.á«aGôàMG á≤jô£H á«dhDƒ°ùªdG √òg É¡≤JÉY
 á«ªgC’G  ´ƒ°VƒªdG  √ƒª°S  »£©j  ≈àMh
 ôjGôÑa  24  ≥aGƒªdG  ø«æK’G  Ωƒj  ócCG  áeRÓdG
 ÉfhQƒμdG  AÉ`̀Hh  QÉ°ûàfG  ™æe  ¿CG  ≈∏Y  2020
 øWƒdG  AÉæHCG  ™«ªL  ¿hÉ©J  Ö∏£àj  OÓÑdG  »a
 á«æWƒdG  áë∏°üªdG  ¬«°†à≤J  ÉªH  º¡ØJÉμJh
 ΩõY  á«ªgCG  ≈``̀dEG  √ƒª°S  QÉ`̀ °`̀TCGh  ,ácôà°ûªdG
 ø«à£∏°ùdG AÉ°†YCG øe ™ªàéªdG äÉfƒμe ™«ªL
 ø«YÉ£≤dG  äÉ°ù°SDƒeh  á«©jô°ûàdGh  ájò«ØæàdG
 øe ¬dòÑJ Ée ôaÉ°†J á∏°UGƒªd »∏gC’Gh ¢UÉîdG
 º¡°ùj ÉªH óMGƒdG øjôëÑdG ≥jôa øª°V Oƒ¡L
 √ƒª°S ∫Ébh .™«ªédG  áeÓ°S ≈∏Y ®ÉØëdG  »a
 ø«ª«≤ªdGh  ø«æWGƒªdG  á`̀eÓ`̀°`̀Sh  áë°U  ¿EG
 ¢ùªj  É``̀eh  ,É¡«∏Y  ®ÉØë∏d  ≈©°ùf  á``̀jƒ``̀dhCG
 áμ∏ªªdG  ¢`̀VQCG  ≈∏Y  G kó`̀MGh  É kª«≤e  hCG  É kæWGƒe
 ™«ªédG ≈∏Y ÖLh ∂dòd  ,¬∏ªcCÉH  øWƒdG ¢ùªj

 ´ÉÑJG  ôÑY  ácôà°ûªdG  øWƒdG  á«dhDƒ°ùe  πªëJ
 ¢Shô«a  áëaÉμªd  á«æWƒdG  á∏ªëdG  äÉª«∏©J
 äGAGôLE’ÉH  ΩGõàd’Gh  (19-ó«aƒc)  ÉfhQƒc
 øe  ¬æY  ¿Ó`̀YE’Gh  √PÉîJG  ºJ  Éeh  ájRGôàM’G
 Gògh  .á«dhódG  ô«jÉ©ª∏d  É k≤ah  á«FÉbh  ô«HGóJ
 ∫hO  »`̀a  çó``M  ÉªY  É`̀ keÉ`̀ª`̀J  ∞∏àîj  ∞`̀bƒ`̀ª`̀dG

.Üô¨dG
 ΩÉb ´ƒ°VƒªdG á«ªgCG ≈∏Y ó«cCÉàdG IOÉjõdh
 2020 ôjGôÑa 25 ≥aGƒªdG AÉKÓãdG Ωƒj √ƒª°S
 ≥jôØ∏d  á©HÉàdG  äÉ«∏ª©dG  áaôZ  ô≤ªd  IQÉjõH

.ÉfhQƒc ¢Shô«Ød …ó°üà∏d »æWƒdG
 øjôëÑdG »a ¢SÉædG CGóH á¶ë∏dG ∂∏J òæeh
 á«ë°üdG  äGRGô```̀à```̀M’G  ó`̀jó`̀°`̀û`̀à`̀H  ¿hô`̀©`̀°`̀û`̀j
 ¬«°†à≤J Ée Ö°ùM iôNC’G ƒ∏J IóMGh á«æeC’Gh

.DƒWÉÑJ hCG ∫Éé©à°SG ô«Z øeh ,áLÉëdG
 OÓÑdG  »`̀a  ô°ùëæj  º`̀d  AÉ`̀Hƒ`̀dG  ¿É`̀ c  ¿EGh
 á°UÉNh ÜÉ`̀ Ñ`̀ °`̀ SC’G  ø`̀e  ó`̀jó`̀©`̀∏`̀d  ∂```dPh ,ó`̀©`̀H
 òNCÉH  ∫ÉÑJ  ºd  »àdG  ¿GôjEG  øe øjóFÉ©dG  ÖÑ°ùH
 ¿CG  ’EG  ,ájGóÑdG  òæe  á`̀jRGô`̀à`̀M’G  äGAGô```̀LE’G
 âcôëJh  ,∂`̀dP  πc  âcQGóJ  á«æWƒdG  á∏ªëdG
 ∂dòd ,¢Shô«ØdG AGƒàM’ áæμªe áYô°S ≈°übCÉH
 á∏ªëdG ¿CG óéf äÉ«FÉ°üME’G ™HÉàf ÉeóæY ÉfCGóH
 É kYƒf ∫ƒ≤fh ,AÉHƒdG »a Ée É kYƒf ºμëàJ äCGóH
 √òg áHÉàc ≈àM Gò¡a ,á«©£b IQƒ°üH ¢ù«dh Ée

.çóëj ºd Qƒ£°ùdG
 ¬`̀fCG  ó``̀LCG –  ¢ü°üîàe  …CGô```c –  ø`̀μ`̀dh
 äÉ¡«LƒJ  ≥`̀ ah  πª©J  á∏ªëdG  äôªà°SG  ƒ`̀d
 Oƒ¡édGh  äÉ«fÉμeE’G  √ò¡Hh  ó¡©dG  »dh  ƒª°S
 AÉHƒdG …ƒàëJ ¿CG øμªj É¡fCG ádhòÑªdG IQÉÑédG
 çóëJ  ºd  Ée  áeOÉ≤dG  Iô«°ü≤dG  IôàØdG  ∫Ó`̀N
 »a çóM Éªc ,¿ÉÑ°ùëdG »a òNDƒJ ºd äÉÄLÉØe

.πFÉØàe ÉfCGh ,¿É°SƒæL ájôb
 »æjôëÑdG øWGƒªdG ¿EÉa iôNCG á«MÉf øeh
 ô¡XCG  áeÉY  IQƒ°üH  »é«∏îdGh  á°UÉN  áØ°üH
 ,ºdÉ©dG  Üƒ©°T  á«≤H  øe  É k«Yh  ôãcCG  ¬fCG  ºdÉ©∏d
 πªëJh  ó`̀MGh  ∞°U  »a  IOÉ«≤dG  ™e  ∞`̀bh  PEG
 ´ô¡j  º`̀dh  º`̀MGõ`̀j  º∏a  ,IQGó`̀é`̀H  á«dhDƒ°ùªdG
 ™∏°ùdGh  á«FGò¨dG  OGƒ`̀ª`̀dG  AGô`̀°`̀û`̀d  ¥Gƒ`̀°`̀SCÓ`̀d
 ∫Ó¨à°SÉH QÉéàdG º≤j ºd πHÉ≤ªdG »ah ,É¡fõî«d
 ,ÉgQÉ©°SCG  ™``aQh  ™∏°ùdG  QÉ`̀μ`̀à`̀MGh  ±hô`̀¶`̀dG
 äGRGô`̀à`̀M’Gh  äÉ¡«LƒàdG  øWGƒªdG  πÑ≤Jh
 ∑Éæg ÉªHQh ,áëàØàeh IòaÉf  á«∏≤©H á«ë°üdG
 º∏©f Éæ∏c ÉæfEG  ’EG  ô°ûÑdG ¢†©H øe ΩGõàdG ΩóY
 ’EG  ,∫É≤j  Éªc  á¡HÉ°ûàe  â°ù«d  ó«dG  ™HÉ°UCG  ¿CG
 ÉeóæY  á°UÉNh  ,áeÉY  IQƒ°üH  çóëàf  ÉæfEG
 ºdÉ©dGh  Ö«Ñ£dGh  »`̀Hô`̀©`̀dG  ∞≤ãªdG  çó`̀ë`̀J
 ¿ƒ`̀Yó`̀j ø``̀e á`̀MÉ`̀°`̀ù`̀dG ø``̀Y ÜÉ```̀Zh ,»``Hô``©``dG

.Iô¡°ûdG πLCG øe Iô¡°û∏d ¿ƒbƒàjh
 ,óMC’ G kó«éªJ ¢ù«d Éæg ¬∏é°ùfh ¬dƒ≤f Ée
 ÉæÑÑMCGh  ™`̀bGƒ`̀dG  øe  ÉgÉfCGôb  á≤«≤M  É¡æμdh
 øëæa  ,¬«∏Y  øjógÉ°ûc  ïjQÉà∏d  É¡∏é°ùf  ¿CG
 ∫hO  á«≤H  »`̀ah  á°UÉN  áØ°üH  øjôëÑdG  »`̀a
 ∞°U  »`̀a  ÉæJOÉ«b  ™`̀e  ∞≤f  »`̀Hô`̀©`̀dG  è«∏îdG
 âdÉW  Éª¡e  á«FÉHƒdG  áKQÉμdG  áëaÉμªd  ó`̀MGh
 ,ÜÉàY  ’h  ôeòJ  ô«Z  øe  ∞≤f  ,á``̀eRC’G  Iôàa
 øëfh  ,á«°SÉ«°S  áeRCG  ≈dEG  áKQÉμdG  ∫ƒëf  ’h

.¬∏dG AÉ°T ¿EG áª¨dG ∫GhR QÉ¶àfÉH
 ∂∏ªdG  á`̀dÓ`̀é`̀d  É`̀fô`̀μ`̀°`̀T  ∂`̀ dò`̀ c  π`̀é`̀°`̀ù`̀fh
 ∫BG  óªM  øH  ¿Éª∏°S  ô«eC’G  »μ∏ªdG  ÖMÉ°üdh
 ÖFÉædG  ≈∏YC’G  óFÉ≤dG  ÖFÉf  ó¡©dG  »dh  áØ«∏N
 ≥jôØ∏dh  ,AGQRƒ````̀ dG  ¢ù∏ée  ¢ù«Fôd  ∫hC’G
 ¢Shô«a  áëaÉμªd  á«æWƒdG  á∏ªëdG  »a  πeÉ©dG
 πc  Éæe  ºμdh  ,AÉæãà°SG  ô«Z  øe  ¬∏c  ÉfhQƒμdG

 .≥aƒªdG ¬∏dGh ,ΩGôàM’Gh ÖëdG
Zkhunji@hotmail.com

 ôHóàdG  á°†jôa  áªμëªdG  ¢†FGôØdG  øe
 »a  É kØ°ù©J  :Gò``̀g  ∫ƒ`̀≤`̀f  ’  ,º`̀jô`̀μ`̀dG  ¿BGô`̀≤`̀∏`̀d
 ,É¡d  É kYƒ°†N  πH  ,á«fBGô≤dG  ¢Uƒ°üædG  º¡a
 É¡dÓN  øe  º«≤à°ùªdG  •Gô°ü∏d  G kQÉ°üÑà°SGh
 IƒYódG óéæd ôª≤dG IQƒ°S ™e ∞≤f ¿CG »Øμjh
 »a ¢Uƒ¨dGh ôHóàdG  ≈dEG  áë∏ªdGh Iôªà°ùªdG
 áfƒaóªdG  √Rƒæc  øY  åëÑ∏d  ¿BGô`̀≤`̀dG  ®É`̀Ø`̀dCG
 Éfô°ùj ó≤dh{ :≈dÉ©J ∫ƒ≤j ,äÉjB’G  ÉjÉæK  ø«H
 ,(17  /ôª≤dG)  zôcóe  øe  π¡a  ôcò∏d  ¿BGô`̀≤`̀dG
 ,ø«Jôe hCG Iôe IQƒ°ùdG »a OôJ ºd ájB’G √ògh
 ,22 ,17)  :äÉ`̀jB’G  »a  äGôe ™HQCG  äAÉL πH
 áë∏e  Iƒ``̀YO  QGô`̀μ`̀à`̀dG  Gò`̀g  ¿CÉ``̀ch  ,(40  ,32
 »a  ®É`̀Ø`̀dC’G  »fÉ©e  AÓéà°SGh  ôHóàdG  ≈``dEG
 ó≤d  πH  ,Ö°ùëa  Gò`̀g  ¢ù«d  ,»`̀fBGô`̀≤`̀dG  ¢üædG
 ¿BGô≤dG  ®ÉØdCG  ≈dÉ©Jh  ¬fÉëÑ°S  ≥ëdG  ´ƒ`̀W
 ó≤dh{  :≈dÉ©Jh  ¬fÉëÑ°S  ∫Éb  ø«M  øjôHóàª∏d
 ø«°Vô©ªdG  QòY Éªa ,z...ôcò∏d  ¿BGô≤dG  Éfô°ùj

!?í°VGƒdG »¡dE’G ¿É«ÑdG Gòg ó©H ôHóàdG øY
 IAGôb ≈∏Y πÑ≤j øe ≈dÉ©J ¬∏dG ¿ÉYCG Éªch
 »a  º¡fÉYCG  ≈dÉ©J  ¬fEÉa  ,º¡d  √ô«°ù«àH  ¿BGô≤dG
 π°UGƒàdG äGhOCG ¢†©H ≈∏Y º¡dóa ôNBG ™°Vƒe
 ¿hôHóàj  Ó`̀aCG{  :≈dÉ©Jh  ¬fÉëÑ°S  ∫É≤a  ,¬©e
 ,(24  /óªëe)  zÉ¡dÉØbCG  Üƒ∏b  ≈∏Y  ΩCG  ¿BGô≤dG
 IhÓJ ¿BGô≤dG ≈∏Y πÑ≤j øe ≈∏Y ÖLh Gò¡dh
 ,∞ë°üªdG íàØj ¿CG πÑb ¬Ñ∏b íàØj ¿CG G kôHóJh
 øe  ¬«Ø°üjh  ,ÖFGƒ°ûdG  øe  ¬Ñ∏b  »≤æj  ¿CGh
 É«fódG  ó©Ñj  ¿CGh  ,¿É£«°ûdGh  ¢ùØædG  iƒ`̀g
 ¿BGô≤dG  ™e  π°UGƒàdG  ø°ùM  ¬d  ≥≤ëà«a  ,¬æY
 Ée  á«fGódG  ¬aƒ£b  ø`̀eh  ¬JGôªK  øe  »æéjh
 ¬JAGôb  øe  ¿BGô≤dG  ÇQÉb  ™Øàæ«a  ,¬d  ô°üM  ’
 ,¿BGô`̀≤`̀dG  ∫õæe  áª¶Y  ô°†ëà°ùjh  ,√ô`̀Hó`̀Jh
 ø«H  ™ªL  …ò`̀dG  õé©ªdG  ÜÉàμdG  Gòg  ∫Ó`̀Lh
 ≠∏ÑªdG  ∫ƒ°SôdG  ¥ó°U  ≈∏Y  ádGódG  Iõé©ªdG
 ¢üb …òdG »îjQÉàdG πé°ùdGh ,≈dÉ©J ¬∏dG øY
 ø«dhC’G  ¢ü°üb  ¬dƒ°SQ  ≈∏Y  ≈dÉ©J  ¬∏dG  ¬«a
 …òdG  ≥ëdG  ¿Gõ«e  ¬∏©L  É k°†jCGh  ,øjôNB’Gh
 ¬Ø∏N  øe  ’h  ¬jój  ø«H  øe  πWÉÑdG  ¬«JCÉj  ’{
 ¬«a  (41  /â∏°üa)  zó«ªM  º«μM  øe  πjõæJ
 ¬∏dG  øe  ádõæªdG  ÖàμdG  øe  í°U  Éªd  ≥jó°üJ
 ƒgh  ,É¡æe  ±ô`̀M  É`̀e  ≈∏Y  øª«¡eh  ,≈dÉ©J
 ,¢SÉædG  IÉ«ëd  áª¶æe áYô°T  √ó©Hh Gòg πÑb
 √òg  πc  ,π«Ñ°ùdG  AGƒ°S  ≈`̀dEG  º¡dój  êÉ¡æeh
 ôHóàdG  ¿hO  øe  É`̀¡`̀cGQOEG  øμªj  ’  ÖfGƒédG

.¬JÉjÉZh ¿BGô≤dG πFÉ°Sh ∑GQOEGh

 ¿BGô``̀≤``̀ dG »``̀a É``̀ k°``̀†``̀jCG
 ≈```dEG äGQÉ````̀°````̀TEG º``̀jô``̀μ``̀dG
 ájô°ûÑ∏d »ª∏©dG πÑ≤à°ùªdG
 »≤Hh  ,A»°T  É¡æe  ≥≤ëJ
 ¬bÉaBGh  ,≥≤ëàj  ºd  ô«ãμdG
 ÜGƒ`̀HC’G  áYô°ûe  á«ª∏©dG
 øe  Qób  É¡«ah  ,òaGƒædGh
 º∏©dG  ø«WÉ°SC’  …óëàdG
 ó≤d  ,π`̀Ñ`̀≤`̀à`̀°`̀ù`̀ª`̀dG  OGhQh
 ≈∏Y  äGQÉ`̀ °`̀ TEG  º¡d  ™`̀°`̀Vh
 É¡Ø°ûàμj  ø``̀e  ≥``̀jô``̀£``̀dG
 ¿EÉa  ,É¡gÉéJG  »a  ô«°ùjh
 ¬Ñ¡j  ±ƒ`̀°`̀S  ≈`̀dÉ`̀©`̀J  ¬`̀∏`̀ dG

 ¬©é°ûj  É¡FÉ£Y  øe  É kÄ«°T
.É¡∏«Ñ°S »a »°†ªdG ≈∏Y

 º`̀jô`̀μ`̀ dG  ¿BGô````≤````dG  ¿EG
 âgÉJ GPEÉ``̀ a  ,≥`̀ë`̀dG  ¿Gõ`̀«`̀e
 É`̀gOQ  É¡JÉjÉZ  ø`̀Y  ∫ƒ≤©dG

 ¢SƒØædG  âØ©°V  GPEGh  ,äÉ`̀jÉ`̀¨`̀dG  √ò``g  ≈``̀dEG
 º«≤à°ùªdG  É``g’ƒ``e  •Gô``°``U  ø``Y  â`̀aô`̀ë`̀fÉ`̀a
 ´ÉÑJG  øe  ÉgQòMh  ,•Gô°üdG  Gòg  ≈`̀dEG  É`̀gOQ
 :≈dÉ©Jh  ¬fÉëÑ°S  ∫É`̀≤`̀a  ,πÑ°ùdG  ø`̀e  √ô`̀«`̀Z
 ’h  √ƒ©ÑJÉa  É kª«≤à°ùe  »WGô°U  Gò`̀g  ¿CGh{
 ºμdP  ¬∏«Ñ°S  ø`̀Y  ºμH  ¥ôØàa  πÑ°ùdG  Gƒ©ÑàJ
 ,(153  /ΩÉ`̀©`̀fC’G)  z¿ƒ≤àJ  ºμ∏©d  ¬H  ºcÉ°Uh
 ¬fÉëÑ°S  ≥ëdG  ÉfÉ¡f  »àdG  πÑ°ùdG  √òg  øeh
 π«jÉμªdG  »a  ∞«Ø£àdG  :É¡YÉÑJG  øY  ≈dÉ©Jh
 (1)ø«ØØ£ª∏d  πjh{  :¬fÉëÑ°S  ∫Éb  ,¿GRhC’Gh
 (2)¿ƒaƒà°ùj  ¢SÉædG  ≈∏Y  GƒdÉàcG  GPEG  øjòdG
 ’CG  (3)¿hô°ùîj  ºgƒfRh  hCG  ºgƒdÉc  GPEGh
 (5)º«¶Y Ωƒ«d (4)¿ƒKƒ©Ñe º¡fCG ∂ÄdhCG ø¶j
 IQƒ°S)  z(6)ø«ªdÉ©dG  Üôd  ¢SÉædG  Ωƒ≤j  Ωƒj

.(ø«ØØ£ªdG
 º«¶©dG  ¿BGô`̀≤`̀dG  Gò¡d  ôHóàdG  AÉ£Y  ø`̀eh
 ¬∏dG á«fGóMh ≈∏Y π«dódG ¬dÓN øe ∑QóJ ∂fCG
 ∫òÑJh ,¬«a åëÑJ ¿CG ∂dP ≈dEG π«Ñ°ùdGh ≈dÉ©J
 ∫Éb  ,±ÓàNG  …CG  øY  ¬«a  åëÑ∏d  π«ëà°ùªdG
 ƒdh  ¿BGô≤dG  ¿hôHóàj  ÓaCG{  :≈dÉ©Jh  ¬fÉëÑ°S
 É kaÓàNG  ¬«a  Ghó`̀Lƒ`̀d  ¬∏dG  ô«Z  óæY  øe  ¿É`̀c
 ºd  ájô°ûÑdG  âeGO  Éeh  (82/AÉ°ùædG)  zGô«ãc
 øeh  Ωƒ∏Y  øe  ¬«dEG  â∏°Uh  Ée  πμH  ™£à°ùJ
 »æ©j Gògh ,G kô«ãc É kaÓàNG ¬«a óéJ ¿CG πFÉ°Sh
 øe Gògh ,¬d ∂jô°T ’ óMGh ¬dEG øY QOÉ°U ¬fCG

.≈dÉ©Jh ¬fÉëÑ°S ¬∏dG á«fGóMh ádOCG

 ,áëjô°U  Iƒ``YO  ¬``fEG
 ló``̀MCG  ™£à°ùj  º`̀ d  mó`̀ë`̀ Jh
 ∫Gƒ`````̀W  ¬````¡````LGƒ````j  ¿CG
 AÉ¨∏H  ,É`̀ kfô`̀b  ô°ûY  á`̀©`̀HQCG
 ,ô©°ûdG  AÉª¶Yh  ,Üô©dG
 º`̀d ¿É``̀«``̀Ñ``̀dG ÜÉ```̀ë```̀°```̀UCGh
 Gƒ`̀JCÉ`̀j  ¿CG  ≈`̀∏`̀Y  GhQó``̀≤``̀j
 Qƒ°S  ô°û©H  hCG  ,¬`̀∏`̀ã`̀ª`̀H
 hCG  ,¬`̀∏`̀ã`̀e ø``e äÉ`̀jô`̀à`̀Ø`̀e
 øe  Ió`̀MGh  IQƒ°ùH  ≈àM
 ,º¡à¨∏H ∫õf ¬fCG ºZQ ¬∏ãe
 øe ¬`̀«`̀∏`̀Y Gƒ````̀LQO É``ª``Hh
 ¿BGô≤dGh ..±hôMh ®ÉØdCG
 Ωƒ°üîdG  …ó`̀j  ø«H  ìÉ`̀à`̀e
 ¿CG ƒg ìhô£ªdG …óëàdGh
 ,Gô«ãc  É kaÓàNG  ¬«a  Ghóéj
 Ωƒ°üN  ø`̀e  ä’hÉ`̀ë`̀ª`̀dGh
 »a ø`̀«`̀æ`̀YÉ`̀£`̀dGh ΩÓ``̀°``̀SE’G
 ,ô°üY  π`̀c  »`̀a  Iôªà°ùe  ¬JÉª∏°ùeh  ¬≤FÉ≤M
 ¬LƒJ  Üô¨dGh  ¥ô°ûdG  »a  ¢ùFÉæμdG  »g  Égh
 åëÑdGh ¿BGô≤dG á°SGQO ≈dEG É¡à°ShÉ°ùb ¢†©H
 á«gƒdEÉH  ¿ƒæeDƒj  ’  º¡fC’  ,AÉ`̀£`̀NCG  øY  ¬«a
 ¬«JCÉj  ’{  :…ò`̀dG  ¬∏dG  ΩÓc  ¬`̀fCGh  ,ÜÉàμdG  Gòg
 øe πjõæJ ¬Ø∏N øe ’h ¬jój ø«H øe πWÉÑdG
 ¿ƒæeDƒj  ’  º¡fC’  (41/â∏°üa)  zó«ªM  º«μM
 ôãcCG  ¬«∏Y  ôe  É kHÉàc  ¿CG  ¿hQƒ°üàj  ’h  ,∂dòH
 ¬dƒ£j  ¿CG  ¿hO  ø`̀e  É`̀ kfô`̀b  ô°ûY  á`̀©`̀ HQCG  ø`̀e
 áª¶©d  ¿ƒ°ûgój  º¡fEÉa  ,ô««¨àdGh  ∞jôëàdG
 áé«àædG  ¿ƒμJh  ,√Qó`̀b  ∫Ó`̀Lh  ,ÜÉàμdG  Gòg
 É¡d  πª©J  º`̀ dh  ,¢ùFÉæμdG  É¡©bƒàJ  º`̀d  »`̀à`̀dG
 º¡eÓ°SEG ¿ƒæ∏©j á°ShÉ°ù≤dG A’Dƒg ¿CG É kHÉ°ùM
 ,¬H  øjô°ûÑe  ΩÓ`̀°`̀SE’G  ≈`̀dEG  IÉ`̀YO  ¿hô«°üjh

.¬H ¿ÉªjE’G ≈dEG ºgô«Z IƒYO ≈∏Y ø«°üjôM
 áë∏ªdGh  Iôªà°ùªdG  ¿BGô`̀≤`̀ dG  Iƒ``̀YO  ¿EG
 ¿CG  ≈∏Y  π«dO  º¶YC’  √Qƒ°Sh  ¬JÉjBG  ôHóJ  ≈dEG
 ¬d  ∂jô°T  ’  ó`̀MGh  ¬`̀ dEG  óæY  ø`̀e  ÜÉàμdG  Gò`̀g
 ≥FÉ≤M  øe  ¬æª°†J  Ée  ¿CGh  ,≈dÉ©Jh  ¬fÉëÑ°S
 ¬∏dG  óYh  á«ª∏Yh  á«fƒc  äGQÉ°TEGh  ,á«fÉªjEG
 ¿CGh ,ÖàμdG  øe √ô«Z ≈∏Y √ô¡¶j ¿CÉH ≈dÉ©J
 ’  ƒ``g{  ,¬`̀Jó`̀Lh  ¬FÉØ°Uh  ,¬FÉ≤æH  ßØàëj
 ¬ÑFÉéY  »°†≤æJ  ’h  ,Oô`̀dG  Iôãc  ≈∏Y  ≥∏îj
 AÉª∏©dG  ¬æe  ™Ñ°ûj  ’h  ,á«ª∏©dGh  á«fÉªjE’G
 ¿EGh  ,AÉ£©e  ôªãªd  √Ó``̀YCG  ¿EGh  ,¿ƒ∏eÉ©dG
 ¬«∏Y  ¿EGh  ,IhÓ`̀ë`̀d  ¬`̀d  ¿EGh  ,¥ó¨ªd  ¬∏Ø°SCG

 Gòg  ,z¬`̀«`̀∏`̀Y  ≈∏©j  ’h  ƒ∏©j  ¬``̀ fEGh  ,IhÓ`̀£`̀d
 ,ô«ãμH  Gòg  ¥ƒa  ¿BGô≤dGh  ,Ö«é©dG  ∞°UƒdG
 ,Üô©dG IÉgO óMCG ¬dÉb ∞°UƒdG Gòg ¿EG :∫ƒ≤f
 ¢ûjôb  ¬à∏°SQCG  ø«M  ¿É«ÑdG  AGô`̀eCG  øe  ô«eCGh
 ¬«∏Y ¬∏dG ≈∏°U) ¬∏dG ∫ƒ°SQ øe ¿BGô≤dG ™ª°ù«d
 ,¬æe  ¢SÉædG  ôØæj  k’ƒ`̀b  ¬«a  ∫ƒ≤j  ºK  (º∏°Sh
 ,¬∏≤©H ø«¡à°ùjh ,¬°ùØf ´óîj ¿CG ™£à°ùj º∏a
 ÉªY  º¡d  í°üØàd  ¢Uƒ°üædG  ≥æY  …ƒ∏j  hCG
 ≥£fCG ≈dÉ©Jh ¬fÉëÑ°S ≥ëdG øμdh ,¿hDhÉ°ûj
 ¿BGô≤dG  »a  ∫õ¨àj  ¬∏©Lh  ófÉ©ªdG  ôaÉμdG  Gòg
 GhCGQ ¬HÉë°UCG ¿CG ≈àM -ô«Ñ©àdG Éæd RÉL GPEG-
 ó«dƒdG  OÉY  ó≤d  ¬∏dGh  GƒdÉbh  ,ô«¨àdG  Gòg  ¬«a
 √ôKCÉJ  Ió°T  ø`̀e  ¬`̀H  Ö`̀gP  …ò`̀ dG  ¬`̀Lƒ`̀dG  ô«¨H
 ¬«∏Y  ¬∏dG  ≈∏°U)  ¬∏dG  ∫ƒ°SQ  ºa  øe  ¿BGô≤dÉH
 ø«M  ¢ûjôb  ¬à∏©a  Ée  ¿CG  Ö«é©dGh  ,(º∏°Sh
 ≈∏°U) ¬∏dG ∫ƒ°SQ ≈dEG áÑàY øH ó«dƒdG â∏°SQCG
 ¢ùFÉæμdG  ¬∏©ØJ  Ée  ø«Y  ƒg  (º∏°Sh  ¬«∏Y  ¬∏dG
 ΩÓ°SE’G  Ωƒ°üN  ¿CG  »æ©j  Gògh  ,ΩÉ`̀jC’G  √òg
!IóMGh ¢Sƒb øY ¿ƒYõæj øjódG Gòg AGóYCGh

 Gƒ¡LGƒj  ¿CG  ø«ª∏°ùªdG  ≈∏Y  ¬fEÉa  ,ó©Hh
 G kôHóJh  ,IhÓ`̀J  õé©ªdG  ÜÉàμdG  Gò¡H  ºdÉ©dG
 ôeC’G  øe  ¬«dEG  ƒYój  Éªd  áHÉéà°SGh  , kÓªYh
 ¬∏dÉH ¿ÉªjE’Gh ôμæªdG øY »¡ædGh ±hô©ªdÉH
 ,ádhO  â°ù°SCG  ÇOÉÑªdG  √òg  ≈∏Y  ¬fC’  ≈dÉ©J
 ïjQÉàdGh  ,á``̀eCG  â°†¡fh  ,IQÉ`̀°`̀†`̀M  â`̀eÉ`̀bh
 IQÉ`̀°`̀†`̀ë`̀dG π`̀°`̀†`̀a ô`̀cò`̀ j ∫Gõ```̀j ’ ¥OÉ``°``ü``dG
 IQÉ°†M ’ƒd PEG ájô°ûÑ∏d ¬à≤≤M Éeh á«eÓ°SE’G
 ,Üô¨dG IQÉ°†M âeÉb Ée É«∏©dG ¬ª«bh ΩÓ°SE’G
 áÑMÉ°U  ¬μfƒg  ójô¨jR  IQƒàcódG  »g  É`̀gh
 zÜô`̀¨`̀dG  ≈∏Y  ™£°ùJ  Üô`̀©`̀dG  ¢ùª°T{  ÜÉ`̀à`̀c
 øY  Üô¨dG  ôNCÉJ  »a  ø«ª∏°ùªdG  ≈`̀ dEG  Qòà©J
 ≈∏Y  á«eÓ°SE’G  IQÉ°†ëdG  π°†ØH  ±GôàY’G
 ƒg  Égh  ,ÉgQƒ£Jh  É¡Fƒ°ûf  Üô¨dG  IQÉ°†M
 ¿ƒHƒd ±Éà°SƒZ »°ùfôØdG Ö«Ñ£dGh ñQDƒªdG
 ,á«eÓ°SE’G  IQÉ°†ëdG  øY  É kªî°V  É kHÉàc  ™°†j
 »àdG Ö`̀à`̀μ`̀dGh ,zÜô``©``dG IQÉ`̀°`̀†`̀M{ ¿Gƒ`̀æ`̀©`̀H
 AÉæãdGh  á«eÓ°SE’G  IQÉ°†ëdG  π°†ØH  äOÉ°TCG

.ÉgôcP ≈dEG ΩÉ≤ªdG ™°ùàj ’ Iô«ãc É¡«∏Y
 øe  √ô«¨Hh  ≈æ©ªdG  Gò¡H  ôHóàdÉa  ,¿PEG
 øμªj  ’  á`̀eR’  á«fBGôb  á°†jôa  ƒg  »fÉ©ªdG
 ¬JÉjÉZh ¬∏FÉ°Sh ±ô°Th ¿BGô≤dG  áª¶Y ∑GQOEG
 á∏é©à°ùªdG  IAGô``̀≤``̀dG  É```eCG  ,É`̀¡`̀dÓ`̀N  ø`̀e  ’EG
 ’h  ,É¡æe  ájÉ¨dG  …ODƒ`̀J  ’  »¡a  ,á«ë£°ùdGh

.º«¶©dG ¿BGô≤dG ¿ƒæμe øY í°üØJ

!á```̀«```̀fBGô```̀b á``̀ °``̀ †``̀ jô``̀ a ..ô````̀Hó````̀à````̀dG

 :º∏≤H
ìÓØæÑdG »∏Y øªMôdGóÑY

!É`````̀fhQƒ`````̀μ`````̀dG É````æ````eõ````g ø`````̀ jò`````̀ dG ø````ë````f

:º∏≤H
»éæN ÉjôcR .O 

 ÉμjôeCGh  É`̀HhQhCG  »a  o™°ùàj  oåjóëdG  nCGó`̀H
 ¥ƒ≤Mh  á`̀«`̀WGô`̀≤`̀ª`̀jó`̀dGh  á«dGôÑ«∏dG  π≤©e
 »a zÜhô``̀ë``̀dG Ö``̀W{ á`̀∏`̀Mô`̀e ø`̀Y ¿É`̀ °`̀ ù`̀ fE’G
 QÉàîj ¿CG  ≈æ©ªH{ !ÉfhQƒc ¢Shô«a á¡LGƒe
 ºàj  PEG  !zäƒ`̀ª`̀ j  ø``̀eh  ¢û«©j  ø`̀e  AÉ``̀Ñ``̀WC’G
 ô¨°UCG  ƒg  øªd  »YÉæ£°U’G  ¢ùØæàdG  ™°Vh
 râ∏NO  óbh  !É kæ°S  ôÑcC’G  øe  ¬Yõf  ºàjh  É kæ°S
 á«HhQhCG  l∫hO  ∑Éægh  á∏MôªdG  √òg  É«dÉ£jEG
 ÉμjôeCG  ≈àMh  ¬JGP  √ÉéJ’G  »a  ô uμØJ  iôNCG
 øY oójGõàj åjóëdGh !¬JGP è¡ædG √ÉéJ oô«°ùJ
 ¬fCG  ºZQ  É«dÉ£jEG  »a  »ë°üdG  ΩÉ¶ædG  pQÉ«¡fG
 !ºdÉ©dG  »a  á«ë°üdG  páª¶fC’G  pπ°†aCG  øe  tó©j
 øY ÉgõéY ø∏©J iôNCG á«HhQhCG ∫hO ∂dòch
!GAƒ°S QƒeC’G äOGORG ƒd Éª«a áeRC’G AGƒàMG
 o∞°ûμj  pÜhô`̀ë`̀dG  Ö`̀W  ø`̀Y  oåjóëdG  Gò`̀g
 ¿É°ùfE’G  áª«b  á≤«≤M{  ≈`̀ dhC’G  Iôª∏d  pºdÉ©∏d
 ábQÉØª∏dh zá«WGô≤ªjO á«HôZ ∫hO »a ¿É°ùfEÉc
 nΩ uó≤àd  ø«æWGƒªdG  øe  ÖFGô°†dG  ≈∏YCG  oòNCÉJ
 πc Ωƒ«dG  GPEÉa  á«Ñ£dGh á«ë°üdG  nájÉYôdG  º¡d
 øe  »fÉ©j  ø`̀e  hCG  z50{````̀dG  ø°S  RhÉ`̀é`̀J  ø`̀e
 ájÉYQ  ¿hO  øe  ¬côJ  ºà«°S  áæeõe  m¢`̀VGô`̀eCG
 AGôL  äƒªdG  ô«°üeh  ÉfhQƒc  áeRCG  ¬LGƒ«d
 ¿hOh ¥ƒ≤M ¿hO º¡«∏Y Iô«£îdG ¬JÉØYÉ°†e
 øe  oÖ£dG  ∫ƒëà«dh  !á«fÉ°ùfEG  ¿hOh  áªMQ
 !z»fÉ°ùfEG  ÓdG{  ¥É£ædG  ≈dEG  »fÉ°ùfE’G  ¬dÉée
 º`̀¡`̀©`̀aOh º``̀¡``̀fÉ``̀WhC’ A’Dƒ````̀g á``eó``N ¿CÉ````̀ ch
 Iô«NC’G  ºgôªY  äGƒæ°S  ø«eCÉàd  ÖFGô°†dG
 º¡fCG º¡ÑfP ¿CÉch !íjôdG AÉÑg ÖgòJ áÑ©°üdG
 AÉ≤àf’G  ¥ƒ°S{  »a  GƒJÉÑa  ôª©dG  »a  GhôÑc
 ôãcC’Gh  É kæ°S  ô¨°UC’G  ø«Hh  º¡æ«H  z»Ñ£dG
 ∫hódG  √òg  ¿CG  π≤©oj  πg  :∫GDƒ°ùdGh  !áë°U
 ≈YsóªdG  ÉgQƒ£J  ∞°ûch  É¡nØ°ûc  IQƒ£àªdG
 »ë°†J  ¿CG  ø``̀e  ’ó```̀Hh  !?¢``Shô``«``Ø``dG  Gò```g
 ájÉYô∏d  øcÉeCG  ô«aƒàd  É¡dGƒeCÉH  äÉeƒμëdG
 ¢VGôeC’G ≈°Vôeh ø«æ°ùª∏d{ á°UÉîdG á«Ñ£dG
 GPEG  ÉfhQƒc ¢Shô«ØH º¡àHÉ°UEG  ó©H záæeõªdG
 á«fÉ°ùfEG  ’h ¥ƒ≤M ’ ¿CÉch º¡H  »ë°†J É¡H
 øeCGh ÖFGô°†dG ™aO øªd ¥É≤ëà°SG ≈àM ’h
 áë«°†a  …CG  !!¬`̀à`̀ë`̀°`̀U  ≈`̀∏`̀Yh  ¬°ùØf  ≈`̀∏`̀Y

!ájQÉ°†Mh πH √òg á«fÉ°ùfEGh á«bƒ≤M
 Ö£∏d  »≤«≤ëdG  nêPƒªædG  oóéf  πHÉ≤ªdÉH
 á«é«∏îdG  ÉædhO  »a  …QÉ°†ëdGh  »fÉ°ùfE’G
 á`̀«`̀Hô`̀¨`̀dG ∫hó``̀ dÉ``̀ H á`̀ fQÉ`̀≤`̀ e å``«``Mh ∫É`̀ã`̀ª`̀c
 á«WGô≤ªjódGh  Qƒ£àdGh  Ωó≤àdÉH  áaƒ°UƒªdG
 á«é«∏îdG  É``æ``dhO  tó`̀©`̀J  ¿É``°``ù``fE’G  ¥ƒ``≤``Mh
 á«fÉ°ùfEGh IQÉ°†M πH G kQƒ£J ôãcC’G á«Hô©dGh
 ø«Mh  !¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤Mh  áeGôμd  É¶ØMh  πH
 OGó©à°S’ÉH  Óãe  É¡«æWGƒe  É«fÉ£jôH  ÖdÉ£J

 øY  ÉgõéY  É`̀μ`̀jô`̀eCG  ø∏©Jh  !º`̀¡`̀à`̀Ñ`̀MCG  ó≤Ød
 É¡«æWGƒe  ø`̀e  ±’B’G  ¿CGh  á``̀eRC’G  AGƒ`̀à`̀MG
 äÉ«Ø°ûà°ùªdG  »a  É kfÉμe  hCG  kIô°SCG  Ghóéj  ød
 äÉØYÉ°†e  ΩÉ`̀eCG  äƒªdG  ºgô«°üe  »dÉàdÉHh
 ø«HÉ°üªdGh  ø°ùdG  pQÉÑμd  á°UÉNh  ¢Shô«ØdG
 ø∏©J É«dÉ£jEG É°†jCG óéf !áæeõªdG ¢VGôeC’ÉH
 ∫ƒ``NOh  πeÉμdÉH  »ë°üdG  É¡eÉ¶f  QÉ`̀«`̀¡`̀fG

!zÜhôëdG ÖW{ á∏Môe
 oòîàJ  øjôëÑdG  πãe  ô«¨°U  »é«∏N  ló∏H
 ô uaƒJh  á`̀jRGô`̀à`̀M’G  äGAGô```̀LE’G  sπ`̀c  É k≤Ñ°ùe
 É¡«æWGƒe  πμd  á∏eÉμdG  á«ë°üdG  á`̀jÉ`̀Yô`̀dG
 á°UÉN ø`̀cÉ`̀eCG  º`̀«`̀≤`̀Jh º`̀gQÉ`̀ª`̀YCG  ±Ó`̀à`̀NÉ`̀H
 äÉjƒà°ùªdG  ≈`̀ ∏`̀ YCG  ≈`̀∏`̀Y  »`̀ë`̀°`̀ü`̀dG  ôéë∏d
 iƒà°ùªdG  ≈`̀∏`̀Y  á`̀ª`̀¡`̀e  äGAGô``````̀LEG  ò`̀î`̀à`̀Jh
 ø«æWGƒªdG  á`̀fÉ`̀YE’  »°û«©ªdGh  …OÉ°üàb’G
 á¡LGƒe  ≈`̀∏`̀Y  äÉ`̀cô`̀°`̀û`̀dGh  äÉ`̀°`̀ù`̀°`̀SDƒ`̀ª`̀dGh
 á≤Øf  ÜÉ°ùM  ≈∏Y  ø«æWGƒªdG  »∏éJh  áeRC’G
 á«dõæe  á«ÑW  äGQÉ```̀jR  ¢ü°üîJh  á`̀ dhó`̀ dG
 •É°ùbCG  ∞bƒJh  πH  §∏àîe  hCG  ÜÉ°üe  πμd
 ,ô¡°TCG áà°ùd äÉcô°ûdGh ø«æWGƒª∏d ¢Vhô≤dG
 ájó∏ÑdGh AÉHô¡μdG Ωƒ°SQ øe ™«ªédG »Ø©Jh
 ôaƒJ  ¿Éª°†H  ø«æWGƒªdG  øÄª£Jh  ,AÉªdGh
 ∞«dÉμàdG  πªëàJh  ,á«FGò¨dG  OGƒªdG  ™«ªL
 ¬°SCGôj  ≥jôØH  á```̀eRC’G  á¡LGƒªd  á¶gÉÑdG
 äGAGô`̀LE’G  ôNBG  ≈dEG  ó¡©dG  »dh  ô«eC’G  ƒª°S
 É¡∏ãeh  !á∏MôªdG  √òg  »a  áª¡ªdG  á«fÉ°ùfE’G
 PÉîJÉH âjƒμdGh äGQÉeE’Gh ájOƒ©°ùdG â∏©a
 øe ø«æWGƒªdG ájÉªëd äGAGôLE’G øe ójó©dG

!πJÉ≤dG AÉHƒdG Gòg
 √òg  ¿EÉ``̀a  ±É`̀°`̀ü`̀fEÉ`̀H  oá`̀fQÉ`̀≤`̀ª`̀dG  âªJ  GPEG
 âØ°ûc  ÉfhQƒμdG  AÉ`̀Hh  á¡LGƒe  »a  ná``̀eRC’G
 É v«fÉ°ùfEG ájhÉ¡àe »g ºch{ ºdÉ©dG nΩÉeCG nô«ãμdG
 !z»WGô≤ªjódG  Ωó≤àdG  ∫hO  É v«bÓNCGh  É v«ÑWh
 ∂∏J  »`̀a  á«é«∏îdG  É`̀æ`̀dhO  áeó≤àe  »`̀g  º`̀ch
 ¿CG Öéj Éªc »fÉ°ùfE’G Ö£dG å«Mh ä’ÉéªdG
 á«HôY ∫hOh ÉædhO »a ¬àØ°ù∏a ó°ùéàJ ¿ƒμj
 ÜÉë°UCGh  ø°ùdG  QÉÑc  Éª«a  ,…QÉ°†M  πμ°ûH
 »a  äÉjÉØædÉc  º¡«eQ  ºJ  áæeõªdG  ¢`̀VGô`̀eC’G
 ájÉYôdG ô«aƒJ ≈∏Y IQó≤dG ΩóY áéëH Üô¨dG

!º¡d á«ë°üdG
 á«é«∏îdG  É`̀æ`̀dhó`̀dh  ÉæJÉeƒμëd  Gôμ°T
 É¡eó≤Jh  É`̀gQƒ`̀£`̀J  â`̀à`̀Ñ`̀KCG  »`̀à`̀dG  á`̀«`̀Hô`̀©`̀dGh
 ÉfhQƒc á¡LGƒe »a É¡à«bÓNCGh É¡à«fÉ°ùfEGh
 äGQÉ©°ûdG  πc  ná≤«≤M  ¬°Shô«a  ∞°ûc  …ò`̀dG
 ÉæfCG  ¬∏d  óªëdG  !»WGô≤ªjódG  Ωó≤àdG  ∫hO  »a
 º«≤dG  ø°†M  »ah  è«∏îdG  »ah  øjôëÑdG  »a
 »a  É¡d  π«ãe  ’  »àdG  á`̀«`̀eÓ`̀°`̀SE’Gh  á«Hô©dG

!¬∏c ºdÉ©dG

 Ö`̀MÉ`̀°`̀U äÉ`̀ª`̀ ∏`̀ c â`̀ °`̀ù`̀e’
 øH áØ«∏N ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG
 AGQRƒdG ¢ù«FQ áØ«∏N ∫BG ¿Éª∏°S
 â°VÉaCGh ,™«ªédG Üƒ∏b ôbƒªdG
 äô`̀ª`̀Z ìô````̀a Iƒ```̀gõ```̀H É`̀æ`̀«`̀∏`̀Y
 ™«ªédG  ódGh  ƒg  Gògh  ,ÉæHƒ∏b
 ø«M z¿Éª∏°S  øH  áØ«∏N{ óFÉ≤dG
 ¿EG{  :ácQÉÑªdG  ¬`̀JOƒ`̀Y  »`̀a  ∫É`̀b
 π¶«°Sh  ¿Éc  øjôëÑdG  ™ªàée
 ÉLPƒªf  -¬≤«aƒJh  ¬∏dG  ¿ƒ©H-
 ≈∏Y  ºFÉ≤dG  ∂°SÉªàdGh  ºMÓà∏d
 óæ°ùdG  ƒ`̀g  Gò`̀g  ¿CGh  ,áÑëªdG
 »a  ¬«∏Y  õμJôf  …ò``̀dG  ø«àªdG

 ø`̀Wƒ`̀dG  á°†¡æd  π`̀ª`̀©`̀dG  Iô`̀«`̀°`̀ù`̀e
 ≥≤ëJ Ée ≈∏Y AÉæÑdGh ,√QÉgORGh
 ájƒªæJ  äGõéæeh  äÉÑ°ùàμe  øe

 »a áª«¶Y äÉª∏c øe É¡dÉ«a ..zäÉYÉ£≤dG ≈à°T »a
 ódGƒdG  óFÉ≤dG  IOƒ©H  É k©«ªL  Égô¶àæf  ìôa  á¶ëd
 º©æj ¿CG ÓYh πL ¬∏dG ≈°ùY ,≈aÉ©e É kªfÉZ É kªdÉ°S
 √ôªY  π«£jh  IOÉ©°ùdGh  áë°üdG  QƒaƒªH  ¬«∏Y

.GõYh G kôNP É¡∏gCGh øjôëÑ∏d ¬«≤Ñjh
 ,É¡àª°ùH øjôëÑdG ≈dEG äOÉYh √ƒª°S OÉY ó≤d
 ¬Ñ©°ûd  ô«Ñc  óFÉb  øe  ¿ÉaôY  äGQÉÑY  øe  É¡dÉjh
 Iƒ≤dG  óªà°ùf  É`̀ æ`̀ fEG{  :√ƒ`̀ª`̀°`̀S  ∫É``b  ø«M  »`̀aƒ`̀dG
 É¡H  ÉæWÉMCG  »àdG  áÑëªdG  √òg  ¢†«a  øe  Ωõ©dGh
 º¡JGƒYO  âfÉc  ø`̀jò`̀dGh  ,ΩGô`̀μ`̀dG  øjôëÑdG  AÉ`̀æ`̀HCG
 ≈dEG  É¡≤jôW  óéJ  Ö∏≤dG  øe  á©HÉædG  ºgôYÉ°ûeh
 »àdG  áî°SôàªdG  áÑëªdG  ô°UGhCG  OóéJh  ,ÉæHƒ∏b
 ÖëdG  Gòg  ¿EG  É kªFGO  ∫ƒ≤f  øëfh  ,zº¡H  Éæ©ªéJ
 ƒg áª«μëdG  ÉæJOÉ«≤dh √ƒª°ùd  É k©«ªL ¬æμf  …òdG
 ,G kQÉÑch G kQÉ¨°U Éæ°SƒØf »a √ƒ°SôZ …òdG ¢Sô¨dG
 øjôëÑdG  Ö©°T  Üƒ∏b  ôª¨j  …ò`̀ dG  ÖëdG  Gò`̀gh
 ,á≤eÉ°ùdG  Iô«ÑμdG  ¬àfÉμªH  ,z¿Éª∏°S  øH  áØ«∏N{`d
 √ƒª°ùd  AÉaƒdG  »fÉ©e  ≥ªYCGh  ¢ü∏NCG  ’EG  ƒg  Ée
 πªYh ,Éæ∏LCG øeh ÉfOÓH πLCG øe ¬JÉ«M ∫òH …òdG
 øëf  ÉªH  º©æf  »μd  õéfCGh  §£Nh  ôμah  ô¡°Sh
 ¿Éc  âdóÑJh ±hô¶dG  äô«¨J  Éª∏ch ,Ωƒ«dG  ¬«∏Y

 Éæ«a å©Ñj …òdG ƒg ¿ÉHôdG Gòg
 ≈dEG  áæ«Ø°ùdG  Oƒ≤jh  ,áæ«fCÉª£dG

.¿ÉeC’G ôH
 ô©°ûf  ¿CG  ™«£à°ùf  ,º`̀©`̀f
 øjôëÑdG  »`̀a  IOÉ`̀©`̀°`̀ù`̀dG  ió`̀ª`̀H
 áØ«∏N{  ÉfóFÉbh  ÉfódGh  IOƒ©H
 øμdh  ,¢SÉædG  ø«H  z¿Éª∏°S  øH
 Éæàbh  »``̀a  »``̀g  É`̀ª`̀c  IQƒ`̀ °`̀ü`̀ dG
 πFÉ°Sh  ∫Ó`̀N  ø`̀e  hóÑJ  Ωƒ`̀«`̀dG
 IÉæ≤dG »¡a »YÉªàL’G π°UGƒàdG
 É`̀ fCGô`̀ bh É``̀æ``̀jCGQ º``̀ch ,§`̀ °`̀û`̀ fC’G
 º«eÉ°üàdGh  ™WÉ≤ªdG  ÉfógÉ°Th
 äÉª∏ch  √Qƒ`̀ °`̀U  â∏ªM  »`̀à`̀dG
 äGƒYódGh  »fÉ¡àdG  É¡«ah  √ƒª°S
 √ò`̀g  ø`̀μ`̀dh  ,á`̀cQÉ`̀Ñ`̀ª`̀dG  á∏«ªédG
 ’h  ÉgôgƒL  »a  âfÉc  IQƒ°üdG
 IOÉ«≤dG  ø«H  áÑëªdGh  »bÓàdG  á`̀dÉ`̀M  »`̀g  ∫Gõ``̀J
 Ωõ∏à°ùJ  ±hô¶H  ôªf  øëfh  ,πμdGh  ,Ö©°ûdGh
 ô«ÑμdG »æWƒdG √QhóH øeDƒj ,∞JÉμàdGh ó°VÉ©àdG
 è«°ùædGh  á«æWƒdGh  Ió`̀Mƒ`̀dG  ≈∏Y  ®ÉØëdG  »`̀a
 â«ÑdG  iƒ`̀≤`̀«`̀d  ,É``̀jƒ``̀bh  É`̀ kμ`̀°`̀SÉ`̀ª`̀à`̀e  »`̀YÉ`̀ª`̀à`̀L’G
 ¿ÉjOCG  ÜÉë°UCG  øe ¬«a ¢û«©j øe πμH »æjôëÑdG
 øWh  »a  áÑëeh  ΩÓ°Sh  ¢ûjÉ©J  »a  ∞`̀FGƒ`̀Wh
 óFÉ≤dG  ó`̀dGƒ`̀dG  ¿É`̀c  Gòμgh  ,¬Ø≤°S  âëJ  Éæ©ªéj
 ÉæHƒ∏b  »a  ¢Sô¨jh  Éæ«°Uƒj  z¿Éª∏°S  øH  áØ«∏N{
 »a É`̀æ`̀d …ƒ`̀≤`̀ dG ø`̀°`̀ü`̀ë`̀dG »``̀gh ,»`̀fÉ`̀©`̀ª`̀dG √ò``̀g

.øëªdGh äÉeRC’G
 ¿CG ó`̀«`̀cCÉ`̀à`̀H á`̀«`̀eÉ`̀°`̀ù`̀dG ¬`̀J’ƒ`̀≤`̀e ô`̀cò`̀à`̀°`̀ù`̀fh
 ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U  Iô°†M  IOÉ«≤H  øjôëÑdG
 ióØªdG  OÓÑdG  πgÉY  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  øH  óªM
 áØ«∏N{  ¿EÉ`̀a  Gò¡dh  ,äGRÉ`̀é`̀fE’Gh  ìÉéædG  ≥≤ëJ
 ƒg  ±ó`̀¡`̀dGh  ájÉ¨dG  ¿CG  ≈∏Y  Oó°ûj  z¿Éª∏°S  ø`̀H
 π°†aC’G ¢û«©f »μd øWƒdG áfÉeCGh á«dhDƒ°ùe πªM
 ,z»∏Y ÉHCG{ Éj ∂àeÓ°S ≈∏Y ¬∏d G kóªëa .ø°ùMC’Gh
 ∫ƒWh á«aÉ©dGh áë°üdÉH ºμ©àªj ¿CG  ¬∏dG  ∫CÉ°ùfh
 ÉæHƒ∏b  CÓªj  …ò`̀dG  ºμFÉ£©H  Éæ«∏Y  º©æjh  ôª©dG
 .»dÉ¨dG øWƒdG πLCG øe »fÉØàdGh AÉaƒdGh ÖëdÉH

ø`̀ jô`̀ ë`̀ Ñ`̀ dG »```̀ a ìô```̀ Ø```̀ dG Iƒ`````̀ gR
z¿É``̀ª``̀∏``̀°``̀S  ø````̀ H  á``̀ Ø``̀ «``̀ ∏``̀ N{  ..

 AGôgR :º∏≤H 
¥hRôŸG ≈°ù«Y ∫OÉY
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الكرمية  املبادرة  هذه  اأن   واأكدت 

يوليه،  ما  توؤكد  جاللته  لدن  من 

حفظه اهلل ورعاه، من اهتمام بتحقيق 

املرتكزات  كاأحد  الأ�سري  ال�ستقرار 

للمجتمع  توفر  التي  الأ�سا�سية 

للقيام  الالزمة  املقومات  البحريني 

ال�ساملة  التنمية  م�سرية  يف  بدوره 

التي ت�سهدها مملكة البحرين يف ظل 

العهد الزاهر جلاللة امللك املفدى. 

ال�شكر والتقدير  واأعربت عن خال�ص 

دائًما  يحر�ص  الذي  املفدى  امللك  جلاللة 

على مراعاة الأبعاد الجتماعية للمواطنني 

اإميان  من  انطالًقا  �شرائحهم  مبختلف 

التنمية  حمور  هو  املواطن  باأن  جاللته 

وغايتها، ل�شيما واأن هذا التوجيه الكرمي 

جراء  العامل  يعانيه  ما  ظل  يف  ياأتي 

ما  وهو  امل�شتجد«،  »كورونا  فريو�ص 

اأكرب  تركيًزا  البحرينية  املراأة  من  يتطلب 

يف رعاية اأ�شرتها واأبنائها.

من  الكرمية  اللفتة  هذه  اأن  واأكدت 

الأم  يوم  مبنا�شبة  العاملة  لالأم  جاللته 

ميثل  البحرين  مملكة  به  حتتفل  الذي 

وما  البحرينية  الأم  لدور  رفيًعا  تقديًرا 

م�شوؤوليات، وما حققته من  به من  تقوم 

اإجنازات متميزة يف جميع املجالت. 

واأ�شارت زينل اإىل اأنه تنفيًذا للتوجيه 

امللكي ال�شامي، فقد وجهت الأمانة العامة 

العمل من  النواب لتطبيق نظام  مبجل�ص 

من  ابتداًء  باملجل�ص  العاملة  لالأم  املنزل 

لالحتياجات  مراعاة  الأحد،  وذلك  اليوم 

الأ�شرية ومتكني الأم العاملة من الرعاية 

املوؤقتة  الفرتة  خالل  لأبنائها  املنزلية 

الأم  لدور  وتقديًرا  الدرا�شة  لإيقاف 

واإ�شهاماتها. 

رئي�سة جمل�س النواب:  تطبيق نظام العمل من

 املنزل للأم العاملة باأمانة النواب ابتداًء من اليوم

اأ�سادت فوزية زينل رئي�سة جمل�س النواب بالتوجيه امللكي 

ال�سامي ال�سادر من لدن ح�سرة �ساحب اجلاللة امللك حمد بن 

عي�سى اآل خليفة عاهل البالد املفدى،، ب�ساأن تطبيق نظام العمل 

واملوؤ�س�سات  والهيئات  الوزارات  يف  العاملة  لالأم  املنزل  من 

احلكومية، مراعاة للفرتة ال�ستثنائية يف ظل الو�سع الراهن. 

را�سد حممد بوجنمة

فوزية زينل

اإعادة ترتيب قاعة جل�سات جمل�س ال�سورى ا�ستعداًدا جلل�سة اليوم الأحد 

»اأمانة ال�سورى« تعيد تنظيم قاعة اجلل�سات مبا يتوافق والإر�سادات ال�سحية 

�شرح امل�شت�شار اأ�شامة اأحمد الع�شفور الأمني العام ملجل�ص ال�شورى 

اأنه �شمن الإجراءات والتدابري الحرتازية للوقاية من فريو�ص كورونا 

ا على �شحة  )كوفيد 19(، والتي تتخذها الأمانة العامة للمجل�ص حر�شً

تنظيم  اإعادة  فقد مت  العامة،  الأمانة  املجل�ص وموظفي  اأع�شاء  و�شالمة 

قاعة اجلل�شات العامة ملجل�ص ال�شورى، وذلك يف اإطار ال�شتعداد لعقد 

ال�شحية  الإر�شادات  تطبيق  مت  حيث  )الأحد(،  اليوم  املجل�ص  جل�شة 

تقل عن مرت واحد بني كل �شخ�ص،  ل  م�شافة  واملتعلقة برتك  املعتمدة 

اإىل جانب تقليل عدد موظفي الأمانة العامة املتواجدين يف القاعة خالل 

انعقاد اجلل�شة بحيث يقت�شر احل�شور على �شاغلي الوظائف ال�شرورية 

لتي�شري عمل اجلل�شات. 

مبنا�سبة �سدور التوجيهات امللكية بتطبيق نظام العمل عن ُبعد للأم العاملة

قرينة عاهل البلد املفدى تثّمن القرار ال�سامي وت�سيد بغاياته الإن�سانية الرفيعة 

بوجنمة: تاأجيل اأق�ساط القرو�س احل�سنة ملوظفي النواب 6 اأ�سهر
بناًء على توجيهات من فوزية بنت عبداهلل زينل 

را�شد حممد  امل�شت�شار  اأكد  النواب،  رئي�شة جمل�ص 

الأمانة  اأن  النواب،  ملجل�ص  العام  الأمني  بوجنمة 

التوجيهات ال�شادرة  العامة حري�شة على ترجمة 

اآل  عي�شى  بن  حمد  امللك  اجلاللة  �شاحب  لدن  من 

اجلهود  توحيد  يف  املفدى،  البالد  عاهل  خليفة 

الحرتازية  والتدابري  الإجراءات  واتخاذ  الوطنية، 

)كوفيد-19(  كورونا  فريو�ص  ملكافحة  والوقائية 

ومنع تف�شيه.

جمل�ص  رئي�شة  اأن  بوجنمة  امل�شت�شار  وذكر 

احل�شنة  القرو�ص  اأق�شاط  لتاأجيل  وجهت  النواب 

وم�شاندة  مراعاة  اأ�شهر،   6 ملدة  املجل�ص  ملنت�شبي 

هذه  ظل  يف  لهم  ودعًما  العامة،  الأمانة  ملوظفي 

الظروف الراهنة، مبا ي�شمن ال�شتقرار لأو�شاعهم 

املعي�شية.

توجيهات  اأدخلت  العامة  الأمانة  اأن  واأكد 

الرئي�شة قيد التنفيذ ب�شاأن اإعفاء املوظفات احلوامل 

واملوظفني من ذوي الحتياجات اخلا�شة من الدوام 

لتقلي�ص  املطلوبة  الإجراءات  واتخذت  الر�شمي، 

عدد املوظفني املتواجدين يف املجل�ص بن�شبة %50 

اأن يكون العمل بالتناوب، ومبا ل يوؤثر على  على 

ا على �شالمة  �شري العمل يف املجل�ص، وذلك حر�شً

و�شحة املوظفني.

التامة  واجلاهزية  لال�شتعداد  بوجنمة  ونوه 

لعقد اجتماعات اللجان النيابية وخمتلف الفعاليات 

الربملانية، بتقنية )العمل عن ُبعد(.

 يف ت�شريح خا�ص اأدلت به �شاحبة ال�شمو 

خليفة  اآل  اإبراهيم  بنت  �شبيكة  الأمرية  امللكي 

قرينة عاهل البالد املفدى رئي�شة املجل�ص الأعلى 

للمراأة، يف اأعقاب �شدور التوجيه ال�شامي من لدن 

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

خليفة عاهل البالد املفدى حفظه اهلل ورعاه، اأم�ص 

املخت�شة يف احلكومة  ال�شبت، وتكليف اجلهات 

العاملة يف  لالأم  املنزل  العمل من  بتطبيق نظام 

الوزارات والهيئات واملوؤ�ش�شات احلكومية، اأكدت 

توقيت  يف  جاء  ال�شامي  القرار  هذا  باأن  �شموها 

من  روؤية حكيمة مبا حمله  من  �شائب وينطلق 

توؤكد  رفيعة،  اإن�شانية  وغايات  عميقة  مدلولت 

جمدًدا على قرب القائد من تطلعات اأفراد �شعبه، 

وحر�شه الدائم على اإحاطتهم مب�شاعره الأبوية 

يلزم ل�شتقرار وحماية  ما  احلانية، وتوفري كل 

الأم  التحديد  وجه  وعلى  البحرينية  الأ�شرة 

متر  ما  ظل  يف  ا  وخ�شو�شً العاملة،  البحرينية 

على البحرين من ظروف تتطلب ا�شتنفار اجلميع 

وتاأهبهم حلماية جمتمعهم وال�شعي اجلاد للحد 

)كوفيد-19(، حمى  العاملي،  الوباء  انت�شار  من 

اهلل اجلميع من م�شاره وخماطره.

واأ�شارت �شاحبة ال�شمو امللكي قرينة عاهل 

البالد املفدى اإىل اأن املجل�ص الأعلى للمراأة �شيعمل 

مع اجلهات ذات العالقة على �شمان تطبيق هذه 

التوجيه ال�شامي بال�شكل الأمثل، ومبا ي�شهم يف 

واأن  خا�شة  النبيلة،  وغاياته  م�شامينه  حتقيق 

اخلطة  توجهات  �شلب  يف  يدخل  التوجيه  هذا 

اإىل  ال�شاعية  البحرينية  املراأة  لنهو�ص  الوطنية 

املبادرات  وتكثيف  الأ�شري  ال�شتقرار  حتقيق 

يف  البحرينية  املراأة  لدعم  واملوجهة  النوعية 

وم�شوؤولياتها  الأ�شرية  واجباتها  بني  التوفيق 

تقدمها  وا�شتدامة  م�شاهماتها  لتعظيم  الوطنية 

يف خدمة وطنها وحماية ن�شاأه.

رئي�شة  امللكي  ال�شمو  �شاحبة  واعتربت 

املجل�ص الأعلى للمراأة اأن هذا التوجيه ال�شامي من 

لدن جاللة امللك املفدى ميكن اأن يوؤ�ش�ص ملرحلة 

القطاعات  خمتلف  يف  املراأة  عمل  من  جديدة 

لفتة  البحرين،  مملكة  يف  والإنتاجية  اخلدمية 

�شموها اإىل اأن جناح اآليات عمل املراأة من املنزل 

النظام، متى  ميهد الطريق ل�شتدامة العمل بهذا 

ما ا�شتدعى الأمر وتطلبت احلاجة لذلك، م�شرية 

املراأة  عمل  �شيا�شات  تطوير  اأن  اإىل  �شموها 

وتوفري بيئة مرنة اأمامها من �شاأنه اأن يعزز من 

�شوق  م�شاركتها يف  موؤ�شرات  ويرفع  اإنتاجيتها 

النمو  مبعدلت  الرتقاء  يف  وم�شاهماتها  العمل 

لالقت�شاد الوطني.

اهلل  حفظها  امللكي  ال�شمو  �شاحبة  واأ�شادت 

مبا اأظهرته املراأة البحرينية من قدرة بالغة على 

البالد،  بها  متر  التي  املرحلة  م�شوؤوليات  حتمل 

وتعاملها احلكيم والعقالين مع الظروف الطارئة 

اأينما  الواجب  نداء  بتلبية  الكامل  والتزامها 

واخلطوط  ال�شفوف  يف  ا  وخ�شو�شً وجدت، 

التي تتعامل مع املر�ص وتعمل جاهدة  الأمامية 

باجلهود  اهلل،  حفظها  م�شيدة،  احتوائه،  على 

قيادة  البحرين حتت  لفريق  احلثيثة واملخل�شة 

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

خليفة ويل العهد والنائب الأول لرئي�ص جمل�ص 

تنفيذ  على  نهار  ليل  يعملون  الذين  الوزراء، 

التوجيهات امللكية حلفظ الأمن ال�شحي يف البالد 

لإخالئها من املر�ص، باإذن اهلل تعاىل. 

عن  �شموها  اأعربت  ت�شريحها،  ختام  ويف 

على  الباعث  امللكي  التوجيه  لهذا  تقديرها  بالغ 

الأ�شر  �شدر  اأثلج  والذي  والرتياح،  الطماأنينة 

ت�شتدعي  التي  الظروف  هذه  مثل  البحرينية يف 

وجل  عز  اهلل  داعية  اجلميع،  وتعاون  تكاتف 

ميد  واأن  الويف،  و�شعبه  البالد  قائد  يحفظ  اأن 

اجلميع بال�شحة والعافية ولكل مري�ص بال�شفاء 

العاجل.

الأمرية �سبيكة بنت ابراهيم

»أمانة الشورى« تعيد تنظيم قاعة الجلسات بما يتوافق واإلرشادات الصحية

https://www.alayam.com/alayam/local/848784/News.html
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»تنظيم �لعمل«: تغيري �آلية

 تقدمي �لطلبات و�ساعات �لعمل

يف اإطار الإجراءات الحرتازية للحد من انت�شار فريو�س كورونا 

اأعلنت  املوظفني واملراجعني،  )كوفيد-19(، واحلر�س على �شالمة 

قبل  من  الطلبات  تقدمي  اآلية  تغيري  عن  العمل،  �شوق  تنظيم  هيئة 

املراجعني مع التاأكيد على ال�شتفادة من اخلدمات الإلكرتونية التي 

تقدمها الهيئة. واأو�شحت الهيئة اأنه اعتباًرا من يوم الأحد املوافق 22 

مار�س 2020، �شتقدم الهيئة خدماتها يف مقرها الرئي�شي وجميع 

الفروع على مدى 5 اأيام عمل من الأحد وحتى اخلمي�س من ال�شاعة 

8:00 �شباًحا وحتى 3:00 ظهًرا.

واأ�شارت الهيئة اإىل اأنه مت اإر�شال ر�شائل ن�شية ق�شرية ور�شائل 

اإلكرتونية تو�شيحية اإىل جميع املراجعني.

ودعت الهيئة املراجعني اإىل تقلي�س زيارتهم لفرع الهيئة الرئي�شي 

يف منطقة ال�شناب�س وجميع الفروع الأخرى، واحلر�س على اإجناز 

معامالتهم املتوافرة اإلكرتونًيا، �شواًء من خالل نظام اإدارة العمالة 

 .)E-support( اأو من خالل نظام الدعم الإلكرتوين )EMS( الوافدة

اأما فيما يتعلق باملعامالت التي تتطلب ح�شوًرا �شخ�شًيا فقد دعت اإىل 

احل�شول على موعد م�شبق من نظام حجز املواعيد، با�شتثناء اأ�شحاب 

العمالة املنزلية الذين ميكنهم زيارة الهيئة دون موعد م�شبق. ودعت 

الإلكرتونية من خالل  الطالع على اخلدمات  اإىل  املراجعني  الهيئة 

زيارة املوقع الإلكرتوين للهيئة www.lmra.bh، اأو الت�شال على 

مركز ات�شال الهيئة على الرقم 17506055.

معدالت �لبيع لن ت�ؤثر على �ملخزون.. وتر�جع �لطلب من �لفنادق.. جتار:

زيادة �الإقبــــال على �ملــــ��د �لغذ�ئيــــة �الأ�سا�سيـــة و�ملنظفـــات
متام اأبو �شايف

ماركت  هايرب  حمال  اإدارات  اأجمعت 

اإقبالً  �شهدت  قد  الأ�شواق  اأن  على 

الأ�شا�شية  الغذائية  املواد  على  ملحوًظا 

و%40   %30 بني  ما  ترتواح  بن�شبة 

عن  الإعالن  �شبقت  التي  بالفرتة  مقارنة 

اإ�شابة بفريو�س كورونا  اكت�شاف حالت 

)كوفيد-19( يف البالد.

ت�شريحات  يف  املتحدثون  وقال 

التي  الغذائية  املواد  اأكرث  اإن  لـ»الأيام« 

تركزت على  امل�شتهلكني  من  اإقبالً  �شهدت 

اأنواعها،  بجميع  واللحوم  وال�شكر  الأرز 

توؤثر  لن  البيت  وترية  اأن  على  موؤكدين 

على  املحالت  وقدرة  املخزون،  على 

طرحها اأمام امل�شتهلك.

التنفيذي  الرئي�س  اأكد  جانبه،  ومن 

اأن  الأمني  علي  خالد  ميدوي  لأ�شواق 

ملحوًظا  اإقبالً  �شهدت  قد  ميدوي  فروع 

خالل الأيام املا�شية بن�شبة 30% مقارنة 

حالت  اكت�شاف  �شبقت  التي  بالفرتة 

اإىل  لفًتا  كورونا.  بفريو�س  م�شابة 

الغذائية  املواد  كانت  الب�شائع  اكرث  اأن 

البحريني،  للم�شتهلك  بالن�شبة  الرئي�شية 

وال�شكر  والدجاج  واللحوم  الأرز  هي: 

والطحني.

فروع  جميع  اأن  اإىل  الأمني  ولفت 

امل�شتهلكني  من  اإقبالً  �شهدت  قد  ميدوي 

كبري  لذلك  يكون  اأن  دون  الن�شب  بذات 

هذه  خمزون  من  املتوافر  على  التاأثري 

امام  طرحها  على  الأ�شواق  وقدرة  املواد، 

امل�شتهكلني.

واأو�شح الأمني على ح�شة هذه املواد 

متوازية  ن�شًبا  �شكلت  امل�شتهلك  اإقبال  من 

فيما بينها، وهي 30% لكل واحدة من هذه 

ال�شلع.

التنفيذي  الرئي�س  اأكد  جانبه،  من 

عبداحل�شني  اجلزيرة  برادات  ل�شركة 

�شهدت  قد  ال�شركة  برادات  اأن  ديواين 

على  امل�شتهلكني  قبل  من  ملحوًظا  اإقبالً 

راأ�شها  وعلى  الأ�شا�شية  الغذائية  املواد 

الأرز واللحوم والدجاج بن�شبة ل تتجاوز 

.%40

لهذا  يكون  اأن  ديواين  وا�شتبعد 

فروع  على  امل�شتهكلني  قبل  من  الإقبال 

املخزون  واقع  على  تاأثري  اأي  الربادات 

لدى ال�شركة، ل�شيما اأن العديد من املواد 

املورد  اجلزيرة  تعترب  التي  الغذائية 

الفنادق  من  الكثري  ل�شالح  لها  احل�شري 

بالإقبال  تراجًعا  �شهدت  قد  واملطاعم، 

بها هذا  التي مير  عليها نتيجة لالأو�شاع 

القطاع احليوي.

من  اإقبالً  وقال ديواين: »نعم �شهدنا 

الربادات على  امل�شتهكلني على فروع  قبل 

الأرز  مثل  الرئي�شية  ال�شتهالكية  املواد 

وال�شكر واللحوم والدجاج واخل�شراوات 

بـ%40،  تقديرها  ميكن  بن�شبة  والفواكة 

لالأو�شاع  بالنظر  يبدو طبيعًيا  اأمر  وهذا 

يف  النا�س  وجود  وكذلك  احلالية، 

بيوتهم«.

بالإقبال  الرتاجع  اأن  »الواقع  وتابع: 

الطلب  حجم  وهو  اآخر،  جانب  يف  تركز 

من قبل الفنادق واملطاعم، اإذ اإن اجلزيرة 

ت�شكل املورد الأ�شا�شي للكثري من الفنادق 

الغذائية  املنتجات  لبع�س  واملطاعم 

الطلب  حجم  �شهد  وقد  وامل�شروبات، 

الأو�شاع  ب�شبب  كبرًيا  تراجًعا  عليها 

احلال  بطبيعة  اأثرت  التي  ال�شتثنائية 

على قطاعي الفنادق واملطاعم«.

جائزة  بطولة  قبل  »عادة  واأ�شاف: 

لـ�شباقات )فورمول1(،  الكربى  البحرين 

من  كبري  خمزون  توفري  على  نحر�س 

بع�س املواد الغذائية وامل�شروبات ل�شالح 

القطاع  وهو  واملطاعم،  الفندقة  قطاع 

مرتفعة  اإ�شغال  ن�شبة  عادة  ي�شهد  الذي 

اأر�س  على  البطولة  اإقامة  مع  بالتزامن 

الظرف  لهذا  نتيجة  وبالطبع  البحرين، 

البطولة،  تاأجيل  اإىل  اأدى  الذي  العاملي 

اأ�شبح هذا املخزون من هذه املواد ي�شكل 

الظروف  نتفهم  لكن  لنا،  بالن�شبة  ا  فائ�شً

وحر�شنا  بها،  منر  التي  ال�شتثنائية 

املواد  توفري  على  يرتكز  الآن  الأ�شا�شي 

للم�شتهلك  وال�شتهالكية  الغذائية 

بالدرجة الأوىل«.

من جانبه، اأكد مدير كارفور يف مملكة 

الفطيم  ماجد  جمموعة  لدى  البحرين 

للتجزئة جريوم عقل على اأن حجم الطلب 

القليلة  الأيام  خالل  الغذائية  املواد  على 

املا�شية �شهد تغرًيا، معترًبا اأن ذلك ي�شكل 

والذي  النا�س  لدى  طبيعية  فعل  ردة 

يتمثل يف اتخاذهم احتياطات اإ�شافية يف 

حياتهم اليومية ل�شيما مبنتجات ال�شحة 

والنظافة واملاأكولت ال�شحية.

اأ�شواق  اإن  لـ»الأيام«  عقل  وقال 

يف  اإ�شكاليات  اأية  تواجه  مل  كارفور 

التزام  على  م�شدًدا  التوريد،  �شل�شلة 

كارفور بتزويد عمالئها باأف�شل اخليارات 

الغذائية وباأف�شل الأ�شعار رغم التحديات 

احلالية.

وقال عقل: »كما هو متوقع، هناك رّد 

فعل طبيعي لدى النا�س يتمثل يف اتخاذ 

اليومية  حياتهم  يف  اإ�شافية  احتياطات 

للحد من انت�شار فريو�س )كوفيد-19(«.

و�شالمة  �شحة  »بالطبع  وتابع: 

تبقى  البلدان  كل  يف  وعمالئنا  زمالئنا 

على راأ�س اأولوياتنا. وقد اتخذنا اإجراءات 

مبا  اآمنة،  متاجرنا  اأن  لن�شمن  مت�شددة 

التنظيف  معايري  اأعلى  اعتماد  ذلك  يف 

نلتزم  ذلك،  اإىل  اإ�شافة  والتعقيم. 

ال�شلطات  قبل  من  املقدمة  بالإر�شادات 

املحلية يف خمتلف الدول التي نعمل فيها 

للحد من انت�شار الفريو�س«.

التحديات  مع  التعامل  وحول 

اجلارية، قال: »نحن من جهتنا �شنوا�شل 

املتغرية  العمالء  حاجات  متابعة 

الزيادة يف  ذلك  لها، مبا يف  وال�شتجابة 

يف  كارفور  يف  الإنرتنت  عرب  الت�شّوق 

مملكة البحرين واملنطقة. كما نراقب اآخر 

بفريو�س كورونا يف  املتعلقة  امل�شتجدات 

كل بلد نعمل فيه«.

واأ�شاف: »حتر�س كارفور دوًما على 

واملنتجات  الأغذية  من  كبري  جزء  توريد 

لذلك مل  واإقليميني،  عرب موردين حمليني 

التوريد،  �شل�شلة  م�شكالت يف  اأية  نواجه 

زلنا  ما  اأننا  اإل  املرتفع.  الطلب  رغم 

عمالئنا  وتزويد  موردينا،  بدعم  ملتزمني 

الطازجة  الغذائية  اخليارات  باأف�شل 

املمكنة وباأف�شل الأ�شعار، رغم التحديات 

الو�شع  اإىل  احلالية«. وتابع »نعم، نظًرا 

على  الطلب  يف  زيادة  �شهدنا  الراهن، 

واملاأكولت  والنظافة  ال�شحة  منتجات 

نعمل  اأننا  اإل  والإلكرتونيات،  ال�شحية 

هذه  توفر  ل�شمان  موردينا  مع  جاهدين 

املنتجات باأ�شعار مدرو�شة قدر الإمكان«.

»�لتجارة«: �إغالق 10 حماّل ملخالفتهم 

�لقر�ر�ت �الحرت�زية مل��جهة »ك�رونا«

 10 اإغالق  عن  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  وزارة  اأعلنت 

حمال؛ نظًرا لتجاوزها قرار اقت�شار اأن�شطة جميع املطاعم واملرافق 

الطلبات  على  وامل�شروبات  الأطعمة  تقدمي  واأماكن  ال�شياحية 

اخلارجية والتو�شيل، وذلك �شمن القرارات الحرتازية الهادفة اإىل 

�شمان �شحة و�شالمة املواطنني واملقيمني.  

وقد �شرح الوكيل امل�شاعد للموارد والرقابة عبدالعزيز الأ�شراف 

باأن اإدارة التفتي�س بالوزارة و�شعت خطة لتنفيذ القرارات الحرتازية 

انت�شار فريو�س  ومنع  واحتواء  العامة  ال�شحة  تعزيز  اإىل  الهادفة 

اأن�شطة  مزاولة  باقت�شار  يت�شل  فيما  وذلك  )كوفيد-19(،  كورونا 

الأطعمة  تقدمي  على  ال�شي�شة  ومقاهي  ال�شياحية  واملرافق  املطاعم 

للطلبات اخلارجية والتو�شيل، وكذلك قرار غلق املراكز الريا�شية 

ودور ال�شينما، وقرار تخ�شي�س اأول �شاعة من فتح حمالت الأغذية 

للتاأكد  التفتي�س  طاقم  توجه  حيث  احلوامل،  والن�شاء  ال�شن  لكبار 

من تطبيق القرار، ونتج عن التفتي�س غلق 10 مطاعم تبا�شر تقدمي 

الأطعمة داخل املحل، منها 4 مطاعم يف حمافظة املحرق والبقية يف 

املنامة وجدعلي و�شار و�شند ونويدرات والرفاع، كما �شمل التفتي�س 

الأن�شطة الأخرى مثل ال�شالت الريا�شية وغريها.
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ا اأق�سى لها والتاأجيل لأ�سباب ا�ستثنائية.. وزير العدل:  5 جل�سات حدًّ

جميع دعاوى املطالبات ال�سغرية ُتدار اإلكرتونًيا ب�سكل كلّي

ال�شيخ  والأوقاف  الإ�شالمية  وال�ش�ؤون  العدل  وزير  اأ�شدر 

للق�شاء،  الأعلى  املجل�س  م�افقة  بعد  خليفة،  اآل  علي  بن  خالد 

قرار رقم )35( ل�شنة 2020 باعتماد تطبيق النظام الإلكرتوين 

تتجاوز  ل  التي  والتجارية  املدنية  الدعاوى  جميع  على  الكامل 

قيمة املطالبة فيها 1000 دينار.

ومب�جب هذا القرار، �شتك�ن اإدارة دعاوى املطالبات ال�شغرية 

الدعاوى،  ورفع  ت�شجيل  من  بدًءا  وذلك  كامل،  ب�شكل  اإلكرتونًيا 

واإر�شال الإعالنات الق�شائية، وحتديد م�اعيد اجلل�شات، وتقدمي 

املذكرات وتبادلها، وو�ش�لً اإىل اإ�شدار الأحكام، على األ تزيد مدة 

�شهر  على  للمرافعة  لتهيئتها  ال�شغرية  املطالبات  دعاوى  اإدارة 

اإدارة  مدة  تك�ن  حني  يف  الدع�ى،  لئحة  قيد  تاريخ  من  واحد 

الدع�ى فيها 10 اأيام يف حالة عدم رد املدعي عليه. 

الإجراءات  لئحة  باإ�شدار  العدل  وزير  قرار  يف  جاء  كما 

اخلا�شة بدعاوى املطالبات ال�شغرية، اأن احلد الأق�شى لتاأجيالت 

مدة  تتجاوز  األ  على  جل�شات،   )5( ال�شغرية  املطالبات  دع�ى 

الف�شل فيها 3 اأ�شهر من تاريخ قيدها، ويك�ن التاأجيل اإل لأ�شباب 

ا�شتثنائية حمدد. 

وطبًقا لهذا القرار، �شي�شهم النظام اجلديد لدعاوى املطالبات 

ال�شغرية التي ل تتجاوز قيمتها األف دينار بتقلي�س الإجراءات 

اأمام املحاكم، وتعزيز �شرعة احل�شم يف الدعاوى املنظ�رة. وزير العدل 

�سرح اآلية ا�ستخدام تقنيات تطبيق الفرق للعمل اجلماعي عن ُبعد

هيئة »املعلومات« تقّدم الدعم الفني جلميع املوؤ�س�سات احلكومية
واحلك�مة  املعل�مات  هيئة  قالت 

ت�جيهات  اإطار  يف  اإنه  الإلكرتونية، 

بن  �شلمان  الأمري  امللكي  ال�شم�  �شاحب 

القائد  نائب  العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد 

جمل�س  لرئي�س  الأول  النائب  الأعلى 

عن  العمل  اإجراءات  بتفعيل  ال�زراء، 

متى  احلك�مية  والهيئات  لل�زرات  بعد 

تعزيز  بهدف  لذلك،  الإمكانات  ت�فرت  ما 

انت�شار  ومنع  لحت�اء  ال�طنية  اجله�د 

اأكدت  فقد  )ك�فيد19(،  ك�رونا  فريو�س 

الدعم  اأنها عملت على تقدمي كامل  الهيئة 

الفني والتقني الالزم لهذه اجلهات، ومبا 

وا�شتمرارية  العمل  اآلية  تي�شري  ي�شمن 

تقدمي اخلدمات احلك�مية جلميع العمالء 

دون اأي تاأثري.

حزمة  من  اأن  اإىل  الهيئة  واأ�شارت 

اإجراءات الدعم التي قدمتها لهذه اجلهات، 

 )-teams )الفرق  تقنية  ا�شتخدام 

وذلك  وامل�شم�ع،  املرئي  لالت�شال 

ودرد�شات  افرتا�شية  اجتماعات  لعمل 

احل��شبة  طريق  عن  للملفات  وم�شاركة 

ال�شحابية التابعة ل�شركة مايكرو�ش�فت، 

ويف هذا اجلانب؛ فقد قامت الهيئة ب�شرح 

 Microsoft اآلية ا�شتخدام تقنيات تطبيق

وه�  احلك�مية  اجلهات  Teams جلميع 
للفرق  اجلماعي  العمل  يتيح  تطبيق 

من  اجلهات  هذه  متكينها  مع  بعد،  عن 

وا�شتخدامها،  التقنية  هذه  من  ال�شتفادة 

من  لال�شتفادة  الدعم  الهيئة  قدمت  كما 

 ،Conferences Video Calls تقنيات 

وهي التقنية التي تتيح عقد الجتماعات 

عن بعد.

كما قامت بتزويد ال�زارت والهيئات 

لالأنظمة  الآمن  الدخ�ل  باآلية  احلك�مية 

 ،)GDN( احلك�مية  لل�شبكة  الداخلية 

 remote( الآمن  الربط  ا�شتخدام  عرب 

هذه  جميع  مكَّن  والذي   ،)SSL VPN
اأنظمتها  على  الدخ�ل  من  اجلهات 

الداخلية باأعلى درجات الآمان واحلماية.

التنفيذي  الرئي�س  اأ�شاد  جانبه،  من 

الإلكرتونية  واحلك�مة  املعل�مات  لهيئة 

�شاحب  بت�جيهات  القائد  علي  حممد 

القائد  نائب  العهد  ويل  امللكي  ال�شم� 

جمل�س  لرئي�س  الأول  النائب  الأعلى 

بعد،  عن  العمل  اآلية  بتفعيل  ال�زراء 

تاأتي  ال�شديدة  القرارات  هذه  اأن  م�ؤكًدا 

يف ظل ظروف ا�شتثنائية متر بها اململكة 

روؤية  اأن  اإىل  م�شرًيا  العامل،  دول  وكافة 

�شم�ه وتفعيله لهذا القرار يج�شد اهتمام 

جميع  وقاية  على  وحر�شه  �شم�ه 

امل�ظفني و�شمان �شالمتهم. 

جملة  نفذت  الهيئة  اأن  القائد  وبنينّ 

بعد  عن  للعمل  ت�شهيالً  الإجراءات  من 

الإلكرتونية احلديثة  التقنيات  با�شتخدام 

يف خمتلف اجلهات احلك�مية، مبا يجعل 

�شري العمل يف هذه اجلهات �شل�ًشا، دون 

التي  اخلدمات  ج�دة  على  تاأثري  اأي 

من  العمالء  لعم�م  اجلهات  هذه  تقدمها 

الهيئة  اأن  م�شيًفا  واملقيمني،  امل�اطنني 

للجهات  العمل  اآلية  تفعيل  مع  راعت  قد 

الأمن واحلماية  احلك�مية حتقق �شروط 

وال�شرية.

حممد القائد

جتمعات لـ»الآ�سيويني« يف املنامة.. واخلوف من وقوع املحظور

حممد بحر:

على الرغم من الجراءات الحرتازية التي اأُعلنت 

م�ؤخرا للت�شدي لفريو�س ك�رونا »ك�فيد-19«، اإل 

اأن �ش�ارع املنامة وحمالتها مازالت مكتظة بالعمالة 

للتعليمات  وخالًفا  خطري  م�شهد  يف  الآ�شي�ية، 

ال�شحية.

عدد من اأهايل املنامة قال�ا لـ»الأيام«: »اإن نداء 

وامل�شاجد  املاآمت  باإغالق  اجلعفرية  الأوقاف  اإدارة 

واحلد من التجمعات العائلية قد لقي �شدى اإيجابًيا، 

من  ال�طن  و�شالمة  العامة  امل�شلحة  على  حفاًظا 

انت�شار الفريو�س، اإل اأن عدم مبالة الآ�شي�يني يدع� 

اإىل فر�س رقابة �شارمة عليهم، اأو ا�شتخدام الق�ة، 

وحماية  اأولً،  �شحتهم  على  حفاًظا  الأمر؛  لزم  اإن 

للمجتمع من اأي مكروه«.

نح�  يجتمع  اأن  يعقل  »هل  قائلني:  واأو�شح�ا 

حجمه  يتجاوز  ل  �شغري  مكتب  يف  ا  �شخ�شً  20

ال�شحة،  على  خطًرا  ذلك  لي�س  اأ  مرتات،  ب�شعة 

يفعله  ما  هذا  الطرقات،  يف  جتمعاتهم  عن  ناهيك 

الآ�شي�يني الآن يف املنامة، ونحن يف قلق دائم، خ�ًفا 

ت�ش�ير: حميد جعفرمن تفاقم ال��شع«.

النيابة: اإلزام طبيب وحمامية 

بالإقامة اجلربية يف مقر اإقامتيهما

العامة  النيابة  اإن  ال�داعي  عدنان  النيابة  رئي�س  قال 

مقر  يف  اجلربية  بالإقامة  وحمامية  طبيب  باإلزام  اأمرت 

املنزيل  احلجر  اإجراء  تنفيذ  خمالفتهما  بعد  اإقامتهما، 

امل�شتجد  ك�رونا  فريو�س  انت�شار  منع  لغر�س  املفرو�س 

وتف�شيه. 

عن  اأُبلغت  قد  العامة  ال�شحة  اإدارة  اأن  ال�داعي  وبنينّ 

بفريو�س  م�ب�ءة  دول  من  البحرين  اإىل  املتهمني  قدوم 

للفح�س،  منهما  عينة  اأخذ  مت  وقد  امل�شتجد،  ك�رونا 

يف  بالعزل  اللتزام  ب�ج�ب  املخت�س  الطبيب  واأبلغهما 

املتبعة  لالإجراءات  وفًقا  ي�ًما  ع�شر  اأربعة  ملدة  املنزل 

ك�رونا  فايرو�س  فيها  ظهر  التي  الدول  من  القادمني  اإزاء 

امل�شتجد، ومبتابعته لهما تبني خمالفتهما اإجراء العزل يف 

وبا�شر عالج  عيادته  اىل  الطبيب  ت�جه  باأن  وذلك  املنزل، 

وبا�شرت  املحاكم  ملبنى  املحامية  ت�جهت  فيما  املر�شى، 

عملها بح�ش�ر جل�شات املحاكمة، ح�شبما ثبت من حما�شر 

اجلل�شات والت�ش�ير المني لقاعة املحكمة. 

ا�شتمعت  حيث  العامة حتقيقاتها  النيابة  با�شرت  وقد 

عند  املتهمني  فح�س  با�شروا  الذين  الأطباء  �شهادة  اإىل 

وواجهتهما  املتهمني  ا�شتج�بت  كما  البالد.  اإىل  و�ش�لهما 

الإقامة  لتدبري  باإخ�شاعها  واأمرت  �شدهما  القائمة  بالأدلة 

اجلربية، متهيًدا لإحالتهما للمحاكمة اجلنائية.

فريو�س  انت�شار  من  للحد  ال�طنية  اجله�د  اإطار  يف 

�شرطة  مديرية  عام  مدير  قال   ،)19-COVID( ك�رونا 

حمافظة العا�شمة اإن �شرطة املديرية ممثلة ب�شرطة خدمة 

املجتمع، قامت بحملة ت�ع�ية بعدة لغات يف بع�س اأحياء 

املنامة وذلك لت�عية اأفراد املجتمع واجلاليات باأهمية اتباع 

الإجراءات والر�شادات، وجتنب التجمعات.

ل�شالمتهم  التعليمات  هذه  اتباع  على  احلملة  وحثت 

والآخرين. واأكد مدير عام املديرية اأن ال�شرطة �شت�شتمر يف 

القيام مبثل هذه احلمالت حلر�شها على �شالمة اأفراد املجتمع؛ 

ودعماً للجه�د ال�طنية يف مكافحة فريو�س ك�رونا.

»�سرطة العا�سمة« تقوم بحملة توعوية 

باأحياء املنامة وحتث على جتنب التجمعات

الرتبية تدعو موظفاتها مبوافاة اإدارتهن 

بن�سخ من بطاقات الهوية اخلا�سة باأبنائهن

�شاحب  من  ال�شامية  امللكية  الت�جيهات  على  بناًء 

اجلاللة عاهل البالد املفدى حفظه اهلل ورعاه مبنا�شبة ي�م 

الأم الذي حتتفل به مملكة البحرين، وبالإ�شارة اإىل تعليمات 

اخلدمة املدنية رقم )4( ل�شنة 2020 ب�شاأن تطبيق �شيا�شة 

العمل من املنزل على م�ظفي اجلهات احلك�مية ال�شادرة 

والتعليم  الرتبيه  وزارة  دعت   ،2020 مار�س   19 يف 

الر�شالة  هذه  ا�شتلمن  الالتي  امل�ظفات  ن�شية   ر�شالة  يف 

الن�شية التكرم مب�افاة اإداراتهن بن�شخ من بطاقات اله�ية 

اخلا�شة باأبنائهن اأو بناتهن يف م�عد اأق�شاه الي�م الأحد.

الفريق الوطني للت�سدي لفريو�س كورونا: 

اأكثـــــر مــــن 30 األًفا �سجلـــــوا للتطـــــوع

للت�شدي لفريو�س ك�رونا  ال�طني  الفريق  ك�شف 

امل�شجلني  اأعداد  يف  مت�شاعٍد  ارتفاٍع  عن   )19 )ك�فيد 

فتح  عن  الإعالن  منذ  للتط�ع  ال�طنية  املن�شة  على 

فاقت  مار�س اجلاري، حيث  بتاريخ 15  التط�ع  باب 

اأعداد امل�شجلني حتى ي�م اأم�س 30 األف متط�ٍع. مقدًما 

ال�شكر والتقدير اإىل كافة امل�اطنني الذين اأبدوا رغبتهم 

يف التط�ع وال�ق�ف مع ال�طن مل�اجهة هذا الفريو�س، 

املعطاءة  ال�طنية  الروح  هذه  مبثل  باأنه  م�ؤكداً 

�شتتخطى  اجلميع  اأبداه  الذي  والتعا�شد  والتكاتف 

حتدي  ولي�س  بها  متر  التي  التحديات  كافة  البحرين 

فريو�س ك�رونا فقط.

على  العمل  �شيتم  باأنه  ال�طني  الفريق  واأفاد 

اأنه  اإىل  م�شرياً  امل�شتطاع،  قدر  املتط�عني  ا�شتيعاب 

التخ�ش�شات  اأ�شحاب  املتط�عني  ا�شتدعاء  �شيتم 

ال�شحية واملتط�عني امل�شجلني لالأعمال امليدانية �شمن 

فر�شة  باأن  ال�طني  الفريق  ون�ه  الأوىل.  املجم�عة 

الن�شمام �شتظل مفت�حة اأمام جميع املتط�عني الذين 

تفخر بهم مملكة البحرين.

خطة لزيادة الإنتاج الزراعي

 وتغطية احتياجات ال�سوق

جله�د  ودعًما  الر�شيدة  القيادة  لت�جيهات  تنفيًذا 

الدولة ال�طنية لحت�اء ومنع انت�شار فريو�س ك�رونا 

ال�شم�  �شاحب  ت�جيهات  مع  ومتا�شًيا  19«؛   covid«

اآل خليفة ويل العهد نائب  امللكي الأمري �شلمان بن حمد 

ال�زراء،  جمل�س  لرئي�س  الأول  النائب  الأعلى  القائد 

الرا�شخة؛  ال�طنية  والقيم  املجتمعي  التكامل  لرت�شيخ 

جميع  الزراعية  التعاونية  البحرين  جمعية  حثت  فقد 

اإنتاجهم  رفع  اأجل  من  للعمل؛  البحرينيني  املزارعني 

وحتقيًقا  الغذائي  لالأمن  دعًما  املتن�عة  املحا�شيل  من 

حم�شن  حممد  اجلمعية  رئي�س  وقال  الذاتي.  لالكتفاء 

وخططها  امل�شرتك  تعاونها  ظل  ويف  اجلمعية  اإن  علي 

من  ت�ؤكد  فاإنها  املزارعني،  مع  بالتعاون  عملها  وبرامج 

خالل جمل�س اإدارتها احلري�س على امل�شاركة الفاعلة يف 

الت�ا�شل  اأهمية  على  البلد،  بها  التي متر  الظروف  هذه 

والعمل  املناطق،  خمتلف  يف  املزارعني  مع  والتن�شيق 

لتغطية  املمكنة  والت�شهيالت  الحتياجات  تلبية  على 

اخل�شار  من  بالإنتاج  املحلية  الأ�ش�اق  احتياجات 

والفاكهة واملحا�شيل املطل�بة، م�شريا اإىل اأن هذا ال�اجب 

ال�طني يحمله املزارع البحريني ب�شكل اأ�شيل، حيث تاأتي 

امل�اطن  يحتاجه  ما  تاأمني  الزراعي يف  القطاع  م�شاهمة 

البحرين  اأر�س  م�شدرها  زراعية  منتجات  من  واملقيم 

الطيبة.

تجمعات لـ»اآلسيويين« في المنامة.. والخوف من وقوع المحظور

https://www.alayam.com/alayam/local/848803/News.html
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   د. عبداهلل يو�سف املطوع

فائقة داوود

الن�شاط، مبدعة  دائمة  املتميزات يف عملهن،  الرائدات  من 

وفنانة و�شاعرة، قّدمت م�شاريع رائدة يف جمال حمو الأمية، 

الناطقني  الطالبات غري  الرتقاء مب�شتوى  ولها دور كبري يف 

باللغة العربية، اإنها الأ�شتاذة فائقة داوود �شلمان اأحمد.

فريق  املنامة، وحتديًدا  مواليد  من  داوود  فائقة  الأ�شتاذة 

مدر�شة  الأوىل  فكانت حمطتها  مدار�شها،  در�شت يف  الفا�شل، 

املدر�شة  مديرة  كانت  عندما  للبنات،  البتدائية  الق�شيبية 

اأما حمطتها الثانية فكانت مدر�شة  الأ�شتاذة انعام من لبنان، 

احلورة الإعدادية للبنات، عندما كانت مديرة املدر�شة الأ�شتاذة 

رتيبة من الأردن، واأخرًيا حمطتها الثالثة كانت مدر�شة املنامة 

الثانوية للبنات، اإذ تخرجت عام 1969م، ويف هذا العام ُعّينت 

معلمة لغة عربية يف مدر�شة �شمية للبنات.

لقد �شاق الأ�شتاذة فائقة داوود الطموح للدرا�شة اجلامعة، 

العلم  منها  نهلت  التي  هي  العربية  بريوت  جامعة  فكانت 

الذي  الأمر  العربي،  الأدب  يف  البكالوريو�س  على  وح�شلت 

جعل وزارة الرتبية والتعليم اأن تنقل الأ�شتاذة فائقة داوود اإىل 

مدر�شة ال�شلمانية الإعدادية للبنات ملدة عام واحد، بعدها ُنِقلت 

ا،  اإىل مدر�شة الرفاع الغربي الثانوية للبنات ملدة عام واحد اأي�شً

ثم ُعّينت مديرة م�شاعدة.

اأثناء عمل الأ�شتاذة فائقة داوود يف وزارة الرتبية والتعليم، 

ح�شلت على دبلوم الرتبية من جامعة البحرين، بعدها ُنِقلت 

م�شاعدة،  مديرة  للبنات  الثانوية  عي�شى  مدينة  مدر�شة  اإىل 

يف  عاٍل  دبلوم  على  ح�شلت  املدر�شة،  هذه  يف  عملها  واأثناء 

الإدارة املدر�شة �شمن م�شروع وزارة الرتبية والتعليم لتاأهيل 

الكوادر البحرينية بالتعاون مع اجلامعة الأمريكية يف بريوت، 

هذا الربنامج اأعدته جامعة البحرين، وقد قادها هذا املوؤهل اإىل 

اأن ُتعنّي مديرة ملدر�شة الإمام الطربي البتدائية للبنني )وهنا 

جاءت فكرة تاأنيث الإدارة املدر�شية يف مدار�س البنني(، ويف 

هذه املدر�شة قامت الأ�شتاذة فائقة داوود بعمل غري م�شبوق، 

اإذ فتحت ف�شل ملحو اأمية الأمهات يف الفرتة ال�شباحية، حيث 

تتعلم الأمهات اأثناء تواجد اأبنائهن يف املدر�شة، اإذ مت ا�شتغالل 

معلمات  تطّوع  بعد  الهدف  لهذا  اخلارجية  احلار�س  غرفة 

املدر�شة للتدري�س اأثناء فراغهن، هذه التجربة الفريدة جعلت 

اأن  الدكتور علي حممد فخرو وزير الرتبية والتعليم الأ�شبق 

ي�شجع املدر�شة بفتح �شف فيها وذلك عام 1990م، ومل تكتِف 

الأ�شتاذة فائقة داوود بذلك، بل فتحت يف عام 1997م ف�شل 

ح�شانة لأطفال املعلمات الالتي ُيدر�شن يف املدر�شة، اإذ كانت 

املعلمات يتناوبن لرعاية الأطفال، الأمر الذي اأدى اإىل قيام مدير 

التعليم اآنذاك بزيارة ت�شجيعية لهذا امل�شروع الرائد.

مدر�شة  يف  1997م  عام  يف  فكان  الثالث  امل�شروع  اأما 

الرفاع ال�شرقي البتدائية للبنني، عندما لحظت الأ�شتاذة فائقة 

غري  وهم  العربية،  اللغة  يجيدون  ل  الطلبة  اأغلب  اأن  داوود 

الناطقني بها، فا�شتاأذنت الدكتور اإبراهيم يو�شف العبداهلل عندما 

لفرتة  املقرر  املنهج  باإيقاف  للقيام  العام  للتعليم  وكيل  كان 

�شهر تقريًبا، على اأن ُت�شرع يف برنامج تعلمي ُيوؤكد على اتقان 

الكفايات التي يحتاجون لها يف اللهجة البحرينية لتمكينهم من 

الندماج مع اأقرانهم والتعامل مع املعلمات يف ال�شف، وكان هذا 

الربنامج من اأف�شل الربامج التي خدمت مدر�شة الرفاع ال�شرقي 

البتدائية للبنني. ويف العام نف�شه، بداأت الأ�شتاذة فائقة داوود 

مب�شروع ُيعد من اأجنح امل�شاريع التي خدمت مدار�س البحرين 

املدار�س احلكومية، و�ُشِمي  اأو  املدار�س اخلا�شة  اأكانت  �شواء 

العديد  فيه  �شارك  حيث  للجميع،  القراءة  مهرجان  امل�شروع 

من الطلبة والطالبات، اإذ كانت املناف�شات يف عدد من املهارات 

كالإلقاء و�شحة النطق ودقة اللفظ، وقد قامت وزارة الرتبية 

والتعليم بت�شجيع هذا امل�شروع من خالل اإر�شال حُمكمني يف 

عندما  2003م  عام  حتى  امل�شروع  هذا  بقي  وقد  امل�شابقات، 

ُنِقلت الأ�شتاذة فائقة داوود من املدر�شة.

قامت  للبنني  البتدائية  ال�شرقي  الرفاع  مدر�شة  ويف 

الأ�شتاذة فائقة داوود بو�شع م�شروع التفاعل مع املجتمع من 

خالل م�شاركة املجتمع يف املنا�شبات من مثل يوم ال�شحافة، 

تقدمي  من خالل  وذلك  ال�شرطة،  يوم  العاملي،  التمري�س  يوم 

الهدايا، اإذ كان هذا امل�شروع حتت اإ�شراف اإحدى املعلمات وهي 

الأ�شتاذة �شعاد اأحمد.

بلوحة  �شاركت  اإذ  فنية،  مل�شات  داوود  فائقة  ولالأ�شتاذة 

الأوائل  حكامها  منذ  البحرين  تاريخ  لتاأريخ  تاريخية  كبرية 

اهلل  حفظه  خليفة  اآل  عي�شى  بن  حمد  امللك  جاللة  عهد  حتى 

الفني  العمل  بهذا  والتعليم  الرتبية  اأُعِجَب وزير  ورعاه، وقد 

وطلب نقلها اإىل وزارة الرتبية والتعليم، كما كانت الأ�شتاذة 

اإدماج ذوي الحتياجات اخلا�شة يف  ال�شبق يف  فائقة داوود 

ال�شف، وكان ذلك يف عام 1998م.

بعد  داوود  فائقة  الأ�شتاذة  مع  العطاء  هذا  ا�شتمر  وقد 

للبنني، حيث  البتدائية  الوليد  بن  مدر�شة خالد  اإىل  ُنِقلَت  اأن 

تقدمت اإىل التقاعد عام 2006م. ومن اجلوانب الفنية الأخرى 

لالأ�شتاذة فائقة داوود اإنها �شاعرة، اإذ اأ�شدرت دواوين ال�شعر 

ولها ق�شائد وطنية اأ�شاد بها �شعراء البحرين.

مدربة  داوود  فائقة  فالأ�شتاذة  الريا�شي،  املجال  يف  اأما 

�شباحة واأوروبك�س، تدرجت يف هذا اجلانب لت�شبح م�شرفة 

على م�شبح مدينة عي�شى عام 1988م حتى عام 1990م.

عيد  يف  ُتكرم  داوود  فائقة  الأ�شتاذة  جعل  التميز  وهذا 

�شلمان  بن  عي�شى  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  رعاية  حتت  العلم 

اآل خليفة طيب اهلل ثراه، حل�شولها على تقدير عاٍل يف دبلوم 

الإدارة املدر�شية، عطًفا على احلوافز والتقديرات، كما ح�شرت 

الأ�شتاذة فائقة داوود العديد من الدورات و�شاركت يف العديد 

من املوؤمترات التي قامت بها وزارة الرتبية والتعليم.

وحيث اإن الأ�شتاذة فائقة داوود قد عملت يف مدار�س البنني 

والبنات، فقد تبواأ طالبها وطالباتها مواقع عالية يف الدولة يف 

البنوك وامل�شت�شفيات والوزرات ويف جمال الهند�شة والقانون.

يتناقله  �شاهًدا  داوود  فائقة  الأ�شتاذ  واإبداع  عمل  ويبقى 

الأجيال جيٌل بعد جيل.

البحرين ت�سارك يف اجتماع وكالء ال�سحة اخلليجي ب�ساأن »كورونا«

الطالع على اآخر التطورات ومناق�سة الإجراءات للحد من انت�سار الفريو�س

مب�ساركة 50 موظًفا يف 4 ا�ستديوهات

 »الإعالم« تعلن اإطالق احل�س�س التعليمية على القناة الريا�سية اليوم

يف اإطار التن�شيق والتعاون بني دول جمل�س التعاون، 

عقد اأم�س ال�شبت املوافق 22 مار�س 2020م الجتماع الثاين 

م�شتجدات  ملناق�شة  املجل�س  بدول  ال�شحة  وزراء  لوكالء 

مر�س فريو�س كورونا، وذلك عرب تقنية الت�شال املرئي.

وقال الدكتور وليد بن خليفة املانع وكيل وزارة ال�شحة 

باأنه تنفيًذا لقرار وزراء ال�شحة بدول جمل�س التعاون، لعقد 

اأ�شبوعي على م�شتوى وكالء وزراء ال�شحة بدول  اجتماع 

املجل�س، عرب الت�شال املرئي، يتم تبادل املعلومات والتن�شيق 

فريو�س  مر�س  م�شتجدات  اأهم  ملتابعة  امل�شرتك  والتعاون 

كورونا )COVID-19( والطالع على اآخر التطورات يف 

دول املجل�س ومناق�شة الإجراءات املتبعة للحد من انت�شار 

الفريو�س. 

امل�شتجدات  �شوء  على  اأنه  اإىل  »املانع«  الوكيل  واأ�شار 

يتم التن�شيق ب�شاأن اتخاذ القرارات امل�شرتكة واملوحدة بني 

دول املجل�س. وبني باأن خالل الجتماع متت مناق�شة اخلطة 

امل�شتقبلية ملجابهة تف�شي هذا الفريو�س، والإجراءات املتبعة 

وجاهزية  بالفريو�س،  املتعلقة  والإح�شاءات  املنافذ  يف 

املجتمعية  والتوعية  الإعالمية  واخلطط  ال�شحي  القطاع 

مع  التن�شيقي  ال�شحة  جمل�س  ودور  الطوارئ،  وخطط 

وزارات ال�شحة يف هـذا ال�شدد. وخالل الجتماع الثاين مت 

ال�شابق، ومراجعة حمتويات  ا�شتعرا�س حم�شر الجتماع 

التباحث  مت  كذلك  التطوير،  ومقرتحات  اليومي  التقرير 

حول مو�شوع تباحث اخلربات والتجارب بني دول املجل�س 

للحد من انت�شار املر�س ومكافحته. وا�شتعر�س املجتمعون 

يف لقائهم املرئي عملية فح�س وتتبع القادمني عرب املنافذ، 

ومتت الإ�شارة اإىل اأهمية تعزيز العزل املنزيل واإدارة املحاجر 

و�شائل  ودعم  م�شاندة  اأهيمة  على  التاأكيد  ومت  ال�شحية، 

والتوعية  الر�شائل  خالل  من  منها  وال�شتفادة  الإعالم، 

الجتماع  اأجندة  واختتمت  للمجتمع.  ال�شحي  والتثقيف 

اإىل الإجراءات امل�شتقبلية للحد من انت�شار  الثاين بالتطرق 

املر�س.

ويف هذا ال�شدد، حث الوكالء املواطنني واملقيمني بدول 

املجل�س على تطبيق معايري مكافحة العدوى وجتنب الذهاب 

اإجراءات  على  واملحافظة  الإمكان،  قدر  التجمعات  لأماكن 

واأكدوا  احلالت،  هذه  مثل  يف  املتبعة  الوقائية  ال�شالمة 

على اأهمية التعاون مع كل امل�شتجدات، ملا ي�شمن �شالمتهم 

ومتتعهم باأعلى م�شتويات الرعاية ال�شحية، موؤكدين على 

اأهمية توثيق جتارب دول املجل�س لال�شتفادة منها م�شبًقا. 

اأهمية  على  واملقيمني  املواطنني  جميع  الوكالء،  نا�شد  كما 

تلقي املعلومات من امل�شادر الر�شمية وعدم الن�شياق خلف 

ال�شائعات.

اإطالق  الإعالم  �شوؤون  وزارة  اأعلنت 

قناة  على  املتلفزة  التعليمية  احل�ش�س 

من  ابتداًء  الثانية  الريا�شية  البحرين 

اليوم الأحد، وذلك يف اإطار تفعيل التعليم 

الوزراء  جمل�س  لقرار  تنفيًذا  بعد  عن 

املنعقدة يف  العتيادية  جل�شته  املوقر يف 

اجلاري،  مار�س  �شهر  من  ع�شر  ال�شاد�س 

الأمري  امللكي  ال�شمو  �شاحب  برئا�شة 

�شلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد نائب 

القائد الأعلى النائب الأول لرئي�س جمل�س 

الرتبية  وزارة  مع  بالتعاون  الوزراء، 

والتعليم.

خالد  عبداهلل  اأكد  املنا�شبة،  وبهذه 

الن�شار الدو�شري الوكيل امل�شاعد ل�شوؤون 

�شوؤون  بوزارة  والتلفزيون  الإذاعة 

لتنفيذ  للوزارة  التام  ال�شتعداد  الإعالم 

هذا امل�شروع بالتعاون مع وزارة الرتبية 

والتعليم، انطالًقا من امل�شوؤولية الوطنية 

للوزارة يف ن�شر العلم واملعرفة، وتوفري 

املن�شة املالئمة لتعوي�س الطلبة عن زمن 

يف  الدرا�شة  تعليق  عن  الناجم  التمدر�س 

املدار�س احلكومية.

و�شدد الدو�شري على اأن وزارة �شوؤون 

الإعالم �شخرت اإمكاناتها الب�شرية والفنية 

كافة لإجناح هذا امل�شروع و�شمان حتقيق 

ظل  يف  الطلبة،  لأبنائنا  الق�شوى  الفائدة 

ما مير به العامل من حتديات مع انت�شار 

اأن  فريو�س كورونا )كوفيد-19(، موؤكًدا 

وزارة �شوؤون الإعالم ومن منطلق التزامها 

التعليمية  احل�ش�س  م�شروع  باإجناح 

املتلفزة وفرت 4 ا�شتوديوهات تلفزيونية 

الدرو�س يف وقت قيا�شي، وقامت  لإنتاج 

بت�شجيل الدرو�س على 3 نوبات خمتلفة 

ا  �شخ�شً  50 من  اأكرث  مب�شاركة  يومًيا، 

نوبة،  كل  يف  ومهند�شني  فنيني  من 

الإلكرتوين  والإعالم  الإبداع  اإدارة  وكلفت 

بالتعاون  امل�شروع  هذا  على  بالإ�شراف 

ومت  الأخبار،  واإدارة  التلفزيون  اإدارة  مع 

للطلبة  در�ًشا   145 من  اأكرث  ت�شجيل 

الآن، والعمل م�شتمر لت�شجيل بقية  حتى 

البحرين  قناة  على  وعر�شها  الدرو�س 

رفعها  اإىل  اإ�شافة  الثانية،  الريا�شية 

لتحقيق  الجتماعي  التوا�شل  مواقع  على 

ال�شتفادة للجميع.

ت�سوير 142 در�ًسا بالتعاون مع »الإعالم« 

»الرتبية«: اإطــــــالق القنــــاة التعليميــــة اليــــوم
التلفزيونية  التعليمية  القناة  لإطالق  ا�شتعداًدا 

اجلديدة اليوم الأحد املوافق 22 مار�س 2020، بالتعاون 

الإعالم،  �شوؤون  ووزارة  والتعليم  الرتبية  وزارة  بني 

للمناهج  امل�شاعد  الوكيل  العامر  اأحالم  الأ�شتاذة  تراأ�شت 

اجتماًعا  والتعليم  الرتبية  بوزارة  الرتبوي  والإ�شراف 

الدرو�س  وتقدمي  باإعداد  املكلفة  العمل  فرق  مع  تن�شيقًيا 

ديوان  يف  ال�شبت  اأم�س  �شباح  وذلك  املتلفزة،  املرئية 

وروؤ�شاء  املخت�شني  بح�شور  عي�شى،  مبدينة  الوزارة 

املجموعات املكلفني.

وقد اأكدت العامر اأن هذه الجتماعات مل تنقطع يوًما 

الرتبية  وزير  من  بتوجيهات  اأ�شابيع   3 من  اأكرث  منذ 

من  بالرغم  التعلم  ا�شتدامة  �شمان  اأجل  من  والتعليم؛ 

دور  تفعيل  جناح  بعد  اأنه  واأ�شافت  الدرا�شة.  تعليق 

الرقمي من خالل  التعليمي  التعليمية واملحتوى  البوابة 

توفري الدرو�س جلميع املواد الدرا�شية يف �شفوف املراحل 

وزارة  مع  بالتعاون  الوزارة  ت�شتعد  كافة،  التعليمية 

ا�شتجابة  التعليمية؛  القناة  هذه  لإطالق  الإعالم  �شوؤون 

حلاجة الطلبة من خمتلف الفئات، والذين ت�شكل لهم مثل 

وا�شتمرار  الدرا�شة  ملتابعة  كبرية،  اأهمية  الدرو�س  هذه 

اإعدادها  مت  التي  الدرو�س  عدد  اأن  اإىل  واأ�شارت  التعلم. 

واأن وزارة  اليوم 142 در�ًشا،  بلغ حتى  قد  وت�شويرها 

ما  للت�شوير،  ا�شتديوهات   4 وّفرت  قد  الإعالم  �شوؤون 

�شيزيد من اإمكانية ت�شوير الدرو�س وت�شريع وترية هذا 

الت�شوير.

اإنتاج  يف  م�شتمر  عمل  فريق   45 اأن  بالذكر  اجلدير 

حمتواها  ومراجعة  الإلكرتونية،  والإثراءات  الدرو�س 

التعليمية،  البوابة  على  رفعها  قبل  واللغوي،  العلمي 

الرتبية  لطلبة  منها 76  الآن،  در�ًشا حتى  ُرفع 436  اإذ 

اإىل  بالإ�شافة  واملهني،  الفني  للتعليم  و47  اخلا�شة، 

1099 اإثراًء اإلكرتونًيا.

و�سع النتائج اأمام �سانع القرار لال�ستثمار يف اخلطوات الإيجابية

»درا�سات« ي�ستطلع الآراء ب�ساأن تعامل املواطنني مع »كورونا«

للدرا�شات  البحرين  مركز  قال 

والطاقة  والدولية  ال�شرتاتيجية 

ا�شتطالع  يجري  اإنه  )درا�شات( 

مع  املواطنني  تعامل  حول  راأي 

وتاأثريه  امل�شتجد،  كورونا  فريو�س 

وال�شلوكيات  العادات  تغري  على 

يف  »درا�شات«  وذكر  املجتمعية. 

م�شتوى  يقي�س  ال�شتطالع  اأن  بيان 

الإجراءات  جتاه  العام  الر�شا 

�شبيل  يف  احلكومية  والتدابري 

الت�شدي الفّعال لهذا الوباء العاملي، 

ويتطرق لدور واأداء الفريق الوطني 

انت�شاره.  من  واحلد  مكافحته  يف 

عبداهلل  ال�شيخ  الدكتور  واأو�شح 

جمل�س  رئي�س  خليفة  اآل  اأحمد  بن 

ينفذه  الذي  ال�شتطالع  »اأن  الأمناء 

مركز  من  متخ�ش�س  بحث  فريق 

خمتلف  ي�شمل  �شوف  )درا�شات( 

العمرية  والفئات  املجتمع،  �شرائح 

حمافظات  جميع  من  اجلن�شني  من 

مالحظاتهم  على  للوقوف  اململكة، 

الأزمة  هذه  اإدارة  حول  وتوقعاتهم 

ال�شيخ  الدكتور  واأ�شار  العاملية«. 

اأن  اإىل  خليفة  اآل  اأحمد  بن  عبداهلل 

اإىل  التو�شل  اإىل  يهدف  ال�شتطالع 

علمية  مبحددات  اإح�شائي  �شند 

فريو�س  مل�شاألة  ومو�شوعية 

املوؤ�شرات  بيان  اأجل  من  كورونا؛ 

النتائج  وو�شع  وا�شتخال�س 

لال�شتثمار  القرار،  �شانع  اأمام 

وجتنب  الإيجابية،  اخلطوات  يف 

فعالية  يف  توؤثر  قد  تداعيات  اأي 

جمل�س  رئي�س  واأكد  املواجهة. 

اإىل  دائًما  ي�شعى  املركز  »اأن  الأمناء 

يف  ال�شارع  نب�س  مع  التجاوب 

بدوره  ي�شهم  واأن  البحرين،  مملكة 

يف اجلهود الوطنية الرائدة ملكافحة 

حلماية  كورونا  فريو�س  انت�شار 

�شالمة املجتمع«.

واأعرب الدكتور عبداهلل بن اأحمد 

اآل خليفة عن بالغ التقدير والعرفان 

واحلكيمة  ال�شامية  للتوجيهات 

امللك حمد  حل�شرة �شاحب اجلاللة 

البالد  عاهل  خليفة  اآل  عي�شى  بن 

)كورونا(  فريو�س  ملواجهة  املفدى، 

يف اإطار ما يوليه جاللته من حر�س 

وي�شون  يحفظ  ما  لكل  ومتابعة 

ال�شحة العامة والوطن باأكمله.

نادي اخلريجني يعلن

اإغالق مقره حتى اإ�سعار اآخر

جل�شته  يف  اخلريجني  نادي  اإدارة  جمل�س  قرر 

مار�س   21 املوافق  ال�شبت  اأم�س  يوم  املنعقدة  الطارئة 

وحتى  اأم�س  يوم  من  اعتباًرا  النادي  اإغالق   ،2020

اإ�شعار اآخر.

الطلبات  على  الإبقاء  الإدارة  جمل�س  قرر  كما 

اخلارجية لالأع�شاء فقط، وحدد اأوقات ا�شتالم الطلبات 

اخلارجية من 12 ظهًرا اإىل 3 م�شاًء، ومن 6 م�شاًء اإىل 

11 م�شاًء.

التزاًما  تاأتي  الأخرية؛  قرارته  اأن  املجل�س  واأكد   

بقرارات اللجنة التن�شيقية العليا ملكافحة وباء كورونا 

)COVID-19(، برئا�شة �شاحب ال�شمو امللكي الأمري 

�شلمان بن حمد اآل اخلليفة ويل العهد نائب القائد الأعلى 

التن�شيق  وبعد  الوزراء،  جمل�س  لرئي�س  الأول  النائب 

والت�شاور مع وزارة �شوؤون ال�شباب والريا�شة.

الهالل الأحمر يدعم جهود 

مكافحة كورونا داخل البحرين

اأعلنت جمعية الهالل الأحمر البحريني عن تقدميها 

دعًما مالًيا للجهود الوطنية ملكافحة فايرو�س كورونا 

بدورها يف  اجلمعية  نهو�س  اإطار  وذلك يف  امل�شتجد، 

والتزاًما  الأزمات،  حالت  يف  وامل�شاعدة  العون  تقدمي 

منها بواجبها جتاه دعم املجتمع البحريني.
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كتب/  عبداهلل نا�صر:

ال�صعيدي  جا�صم  م�صعب  النقيب  اأكد   

املجتمع  خدمة  �صرطة  ب�صعبة  ال�صابط 

اأن  اجلنوبية،  املحافظة  �صرطة  مبديرية 

رئي�صًيا يف  تعد حموًرا  املجتمعية،  ال�صراكة 

الحتفال  يتم  وفيما  ال�صامل،  الأمن  منظومة 

ع�صر  الثامن  يف  املجتمعية  ال�صراكة  بيوم 

ال�صعب  اأبناء  ج�ّصد  عام،  كل  من  مار�س  من 

البحريني، هذه ال�صراكة يف اأروع �صورها من 

خالل الإقبال الكثيف علي التطوع يف احلملة 

ما  وهو  كورونا،  فريو�س  ملكافحة  الوطنية 

اأفراد  بني  والتعاون  التكافل  تعزيز  يوؤكد 

املجتمع وممار�صة ال�صراكة املجتمعية، ب�صكل 

م�صوؤول يراعي �صالمة املجتمع.

املتطوعني،  ت�صجيل  من�صة  اأن  واأ�صاف   

متثل اإحدى مبادرات اخلطة الوطنية لتعزيز 

املواطنة  قيم  وتر�صيخ  الوطني  النتماء 

وزير  معايل  د�صنها  والتي  »بحريننا« 

تت�صمن  حيث  اليوم،  من  عام  قبل  الداخلية 

ويف  الأعمار  خمتلف  من  املتطوعني  ت�صجيل 

اإىل تعزيز ثقافة  التخ�ص�صات، وتهدف  كافة 

العمل  بقيم  يوؤمن  جيل  وتكوين  التطوع، 

بال�صراكة  الثقة  وتعزيز  واأهميته  التطوعي 

املجتمعية، وهو ما ي�صفي اأهمية كربى على 

يوم ال�صراكة املجتمعية هذا العام.

املجتمعية،  ال�صراكة  يوم  اأن  اإىل  ي�صار   

والذي يوافق الثامن ع�صر من مار�س من كل 

را�صد  ال�صيخ  معايل  اأول  الفريق  اأطلقه  عام، 

بن عبداهلل اآل خليفة وزير الداخلية منذ اأربعة 

الإ�صالحي  امل�صروع  اإطار  يف  عاًما،  ع�صر 

حل�صرة �صاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�صى 

اهلل  حفظه  املفدى،  البالد  عاهل  خليفة  اآل 

ورعاه.

ال�صعيدي  م�صعب  النقيب  واأو�صح 

�صور  من  �صورة  املجتمعية،  ال�صراكة  اأن 

وهي  الإن�صاين،  والتعاي�س  الوطني  التالحم 

اأن  اإىل  منوًها  والثقة،  الحرتام  على  قائمة 

املتغريات  اأجل مواكبة  ال�صرطي؛ ومن  الِفكر 

توثيق  على  يعتمد  املجتمعية،  واملتطلبات 

وعليه  واملجتمع،  الأمن  رجال  بني  العالقة 

اأ�صبحت هناك �صيطرة على اجلرمية وارتفاع 

املجتمع  يف  وال�صالمة  الأمن  م�صتوى  يف 

ب�صكل عام.

 واأ�صار اإىل اأن مهام �صعبة �صرطة خدمة 

مكتب  فريق  يقوم  حيث  متنوعة،  املجتمع، 

ميدانية  بزيارات  الأمني  والتقييم  املعاينة 

التابعة  العامة  واملرافق  التجارية  للمحالت 

�صعوبات  اأي  لر�صد  اجلنوبية  للمحافظة 

ب�صاأنها،  والتو�صيات  احللول  وو�صع 

باملدار�س؛  الطلبة  �صالمة  على  واحلفاظ 

وتهيئة  اآمنة  بيئة  لتوفري  اأولوية  باعتبارها 

اأف�صل ال�صبل ل�صالمة واأمن الطلبة، منوًها اإىل 

التدابري  كافة  باتخاذ  الدوريات  مكتب  قيام 

والإجراءات الالزمة ل�صمان ان�صياب احلركة 

املرورية وقت دخول وخروج الطلبة.

عن  ال�صعيدي  م�صعب  النقيب  واأعرب   

وموؤ�ص�صات  واملقيمني  للمواطنني  �صكره 

الثقافة  ن�صر  يف  امل�صاهمني  املدين،  املجتمع 

امل�صوؤولية، ومبا  التي تعك�س ح�سَّ  الأمنية، 

يعزز مبداأ ال�صراكة املجتمعية.

مدير  املطوع  عبداهلل  نوار  اأكد  ذلك،  اإىل 

باأعمال  القائم  والت�صويق،  الت�صال  اإدارة 

�صوؤون  بوزارة  ال�صباب  متكني  اإدارة  مدير 

ال�صراكة  يوم  اأن  والريا�صة  ال�صباب 

للم�صروع  وا�صح  انعكا�س  املجتمعية، 

امللك  اجلاللة  �صاحب  حل�صرة  الإ�صالحي 

حمد بن عي�صى اآل خليفة عاهل البالد املفدى، 

الفريق  مببادرة  م�صيداً  ورعاه،  اهلل  حفظه 

اأول معايل ال�صيخ را�صد بن عبداهلل اآل خليفة 

لل�صراكة  يوم  بتخ�صي�س  الداخلية  وزير 

م�صاعر وطنية  من  اأطلقه  والذي  املجتمعية، 

�صادقة لتحقيق ال�صراكة املجتمعية والرتقاء 

والتنمية ململكة البحرين؛ من اأجل حفظ اأمنها 

وحماية مقدَّراتها.

فكٌر  املجتمعية،  ال�صراكة  اإن  واأ�صاف 

تبناه معايل وزير الداخلية، وها نحن جنني 

احلكومية  املوؤ�ص�صات  جند  واليوم  ثمارها 

يتحدثون  واملقيمني،  واملواطنني  والأهلية 

الأمن  رجل  »املواطن  اأن  وهي  واحدة،  بلغة 

الأول واإننا جميًعا �صركاء يف الأمن«.

وقال املطوع اإن اخلطة الوطنية لتعزير 

التي  املواطنة،  قيم  وتر�صيخ  النتماء 

وجًها  ت�صّكل  الداخلية،  وزير  معايل  د�صنها 

على  وقدرتها  الداخلية،  وزارة  جهود  من 

تفعيل ال�صراكة املجتمعية؛ من اأجل مواجهة 

على  وال�صيطرة  الفتنة  وحماولت  التطرف 

الثقافة  وحتويل  ال�صباب  ونفو�س  عقول 

والولء،  بالنتماء  �صعور  اإىل  املجتمعية 

م�صيًفا اأن حر�س الوزارة على عقد اللقاءات 

امل�صتمرة مع اأطياف املجتمع والتوا�صل معهم 

ب�صكل منتظم؛ ياأتي من اأجل تعزيز ال�صراكة 

اإىل منوذج م�صرف،  التي حتّولت  املجتمعية 

يف  املن�صودة  الأهداف  حتقيق  يف  واأ�صهمت 

مثل هذه اللقاءات.

ال�صراكة  يوم  اأن  املطوع  واأو�صح 

على  للتاأكيد  عظيمة  منا�صبة  املجتمعية، 

خمتلف  بني  والتفاعل  للتعاون  اآفاق  فتح 

العامة واخلا�صة  املجتمع وموؤ�ص�صاته  فئات 

وموؤ�ص�صات املجتمع املدين، الأمر الذي ي�صهم 

يف خلق بيئة اإيجابية وبّناءة جلعل املجتمع 

روح  وتعزيز  ومتعاوًنا  اآمًنا  البحريني 

الواحدة،  الأ�صرة  وروح  واملواطنة  النتماء 

وتربية الن�سء على حب الوطن والتفاين يف 

خدمته ملوا�صلة م�صرية البناء والتحديث.

اأو�صحت غالية جمال قمرب،  من جهتها، 

عمل  اآليات  من  تعدُّ  املجتمعية  ال�صراكة  اأن 

وزارة الداخلية التي ت�صاهم يف رقي املجتمع 

وغر�س روح من احلب واملواطنة يف نفو�س 

من  بالعديد  الوزارة  قامت  حيث  املواطنني، 

فكر  ببناء  �صاهمت  التي  التوعوية  الأمور 

جديد لدى املواطنني، وعلى وجه اخل�صو�س 

من  عدد  زيارة  خالل  من  الطلبة،  لأبنائنا 

تت�صمن  واخلا�صة،  احلكومية  املدار�س 

وم�صابقات  بنَّاءة،  وور�س  حما�صرات، 

ال�صليمة  الأفكار  تعزيز  اأجل  من  توعوية؛ 

للطلبة واملدر�صني.

كما لفتت اإىل تنظيم العديد من الفعاليات 

ال�صراكة  التي �صاهمت بتعزيز مبداأ  امليدانية 

الريا�صية،  النوادي  زيارة  عرب  املجتمعية 

اإقامة  اإىل  بالإ�صافة  الوالدين،  ورعاية 

الحتفالت التي يتم فيها تثقيف عامة النا�س 

بالدور الذي تقوم به ال�صرطة؛ من اأجل حماية 

كذلك  منوهة  فيه،  يعي�س  من  وكل  الوطن 

لت�صحيح  التوعوية  املرورية  احلمالت  اإىل 

ال�صلوك اخلاطئ لدى البع�س، ون�صر الثقافة 

واملخالفات  احلوادث  من  للحدِّ  املرورية، 

من  العديد  اإقامة  اإىل  بالإ�صافة  املرورية، 

الور�س والندوات التي �صاهمت يف احلد من 

املخاطر وجتنبها.

العايل  الوطني  باحل�سِّ  اأ�صادت  كما   

مكافحة  اإدارة  جهود  خالل  من  بامل�صوؤولية، 

ال�صائعات  حماربة  يف  الإلكرتونية  اجلرائم 

تاأثريها  من  للحد  البحريني،  جمتمعنا  يف 

ردع  بهدف  ومقيم،  مواطن  كل  على  ال�صلبي 

ل متت  اأخبار  ن�صر  عن  والمتناع  مروجيها 

هذه  ت�صحيح  على  والعمل  ب�صلة،  للواقع 

وو�صوح،  بدقة  فيها  ن�صر  وما  ال�صائعات 

يف  الأمن  حتقيق  اأجل  من  احلقائق  ون�صر 

البحرين بلد العطاء.

 من جهتها، قالت روان اأنور الب�صري اإن 

وزارة الداخلية، ج�صدت ال�صراكة املجتمعية 

من  العديد  نظمت  حيث  �صورها،  باأبهى 

اإىل  الهادفة  والتثقيفية  التوعوية  املعار�س 

الأمن  مبتطلبات  والتعريف  الوعي  ن�صر 

وال�صالمة على كافة امل�صتويات، كما اأ�صهمت 

يف ظل الأو�صاع احلالية يف احلد من انت�صار 

من  واحلد  نفيها  على  والعمل  ال�صائعات 

مع  التعاون  بجانب  املجتمع،  على  تاأثريها 

الراهنة  الظروف  ظل  ويف  املعنية  اجلهات 

باحلفاظ على اأمن و�صالمة الوطن واملواطنني 

الالزمة  التدابري  اتخاذ  خالل  من  واملقيمني 

لذلك.

اأمام  التطوع  باب  فتح  اأن  واعتربت 

مل�صاركة  البحرين  يف  واملقيمني  املواطنني 

لفريو�س  الت�صدي  يف  الر�صمية  اجلهات 

ال�صعور  يعك�س  )كوفيد19(،  كورونا 

بامل�صوؤولية، ويج�ّصد باًبا من اأبواب ال�صراكة 

املجتمعية بني كافة �صرائح املجتمع.

ح�صن  يو�صف  نواف  اأ�صاد  جهته،  من 

الداخلية  وزير  معايل  تبناها  التي  باملبادرة 

ال�صراكة  روح  تعزيز  يف  عاًما   14 قبل 

منوذًجا  لتكون  عليها  واحلث  املجتمعية 

ثمارها،  جنني  اليوم  نحن  وها  به،  يحتذى 

حيث اأ�صبح كل فرد، يوؤدي دوره وي�صارك يف 

ن�صر ال�صلم الأهلي وت�صوية النزاعات، وكذلك 

والقت�صادية  الجتماعية  الظروف  درا�صة 

ال�صلم  حتقيق  اإىل  توؤدي  التي  وال�صيا�صية 

كل  اأن  مو�صًحا  الطويل،  املدى  على  الأهلي 

دور  له  اأ�صبح  البحريني،  املجتمع  يف  فرد 

من  جمتمعه  داخل  بالغة  واأهمية  حيوي 

خالل بثِّ روح الأمن والطماأنينة ون�صر ثقافة 

ومعارفه،  واأهله  ذويه  لدى  وال�صلم  الأمن 

ال�صلم  مظاهر  ون�صر  الأمن  حفظ  اأن  حيث 

الدرع  ي�صكل  الواحد،  املجتمع  اأفراد  وتكاتف 

الواقي حلماية الوطن واأهله من جميع اأنواع 

الأرواح  حفظ  على  ويعمل  واجلرائم  الفنت 

واملمتلكات العامة واخلا�صة، كما اأن له دوًرا 

كبرًيا يف حماية املكت�صبات الوطنية وتعزيز 

التنمية  عجلة  ودفع  امل�صرفة  الإجنازات 

والزدهار يف مملكتنا العزيزة.

لكافة  العالية  الوطنية  بالروح  واأ�صاد 

مع  للعمل  بالتطوع  امل�صاركني  املواطنني 

لفريو�س  الت�صدي  يف  الر�صمية  اجلهات 

عدد  بلغ  حيث   ،)19 )كوفيد  كورونا 

األف �صخ�س، وهو  املتطوعني ما يقارب 20 

لل�صراكة  مثلى  و�صورة  بارًزا  مثالً  يعد  ما 

ال�صعب  اأفراد  كافة  بني  احلقيقية  املجتمعية 

واجلهات الر�صمية والأهلية يف اململكة.

ويف �صياق مت�صل، اأكد حممد اخلالدي اأن 

املجتمعية؛  ال�صراكة  بيوم  البحرين  احتفال 

املواطنني  تعاون  لأهمية  جت�صيًدا  ياأتي 

واملقيمني وموؤ�ص�صات املجتمع املدين مع رجال 

املجتمعية  ال�صراكة  اأهمية  اإىل  منوًها  الأمن، 

يف دعم وا�صتقرار الأمن الجتماعي.

واأ�صاف اأن وزارة الداخلية اأولت جهوًدا 

العليا  واملثل  الغايات  اإىل  للو�صول  م�صنية 

على  واحلفاظ  الوطنية،  الروح  لتعزيز 

متا�صك املجتمع وتوفري الطماأنينة من خالل 

تنفيذ الوزارة العديد من الربامج والأن�صطة 

التي ت�صهم يف توعية وتثقيف املجتمع باأهمية 

الأمن، مو�صحا  التعاون والتفاعل مع رجال 

 18 يف  الداخلية  وزير  معايل  اإطالق  اأن 

مار�س 2006 يوم ال�صراكة املجتمعية؛ ياأتي 

اأجواء  وخلق  التعاون  تفعيل  على  ا  حر�صً

اإيجابية؛ من اأجل جمتمع اآمن ومتعاون يعزز 

بها مملكة  تتميز  التي  الواحدة  الأ�صرة  روح 

البحرين.

• ال�صراكة املجتمعية اإحدى �صور 
التالحم الوطني والتعاي�ش الإن�صاين 

وهي قائمة على الحرتام والثقة

• الِفكر ال�صرطي يعتمد على توثيق 
العالقة بني رجال الأمن واملجتمع 

وعليه اأ�صبحت هناك �صيطرة على 

اجلرمية وارتفاع يف م�صتوى الأمن 

وال�صالمة 

•  كل التقدير للمواطنني واملقيمني 
وموؤ�ص�صات املجتمع املدين امل�صاهمني 

يف ن�صر الثقافة الأمنية التي تعك�ش 

ح�شَّ امل�صوؤولية وتعزز ال�صراكة 

املجتمعية

•  يوم ال�صراكة املجتمعية منا�صبة 
للتاأكيد على فتح اآفاق للتعاون بني 

خمتلف فئات املجتمع وموؤ�ص�صاته 

مبا ي�صهم يف خلق بيئة اإيجابية 

وبّناءة 

• ال�صراكة املجتمعية ت�صاهم يف 
رقّي املجتمع وغر�ش روح من احلب 

واملواطنة يف نفو�ش املواطنني وقد 

�صاهمت اجلهود التوعوية يف بناء 

فكر جديد لدى املواطنني

• اإ�صادة بجهود اإدارة مكافحة 
اجلرائم الإلكرتونية يف حماربة 

ال�صائعات واحلد من تاأثريها ال�صلبي 

بهدف ردع مروجيها ون�صر احلقائق 

من�صة ت�صجيل املتطوعني اإحدى مبادرات »بحريننا«... م�صوؤولون ومواطنون:

الإقبال الكثيف على التطوع يف حملة »مواجهة كورونا« اأروع مظاهر ال�صراكة املجتمعية

حممد اخلالدينواف يو�سفروان الب�سريغالية قمربنوار املطوعالنقيب م�سعب ال�سعيدي

تعزيز الروح الوطنية واحلفاظ على متا�صك املجتمع من 

خالل العديد من الربامج التي ت�صهم يف توعية وتثقيف 

املجتمع باأهمية التعاون مع رجال الأمن

اإلقبال الكثيف للمواطنين علي التطوع في حملة »مواجهة كورونا« أروع مظاهر الشراكة المجتمعية

https://www.alayam.com/online/local/847968/News.html
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 فعاليات مجتمعية: الشائعات 
تثير البلبلة.. ونطالب بإجراءات فورية ورادعة

أكد محامون وأخصائيون وأكاديميون 
ومواطن��ون، أن الش��ائعات المغلوطة 
تس��بب الهلع وتثير البلبلة بين أفراد 
المجتم��ع وخصوصًا ف��ي ظل الظروف 
أن  مؤكدي��ن  الحالي��ة،  االس��تثنائية 
محاربته��ا تعتبر مس��ؤولية اجتماعية 

مشتركة.
وطالب��وا بإج��راءات قانوني��ة رادع��ة 
اإلش��اعات،  مروج��ي  بح��ق  وفوري��ة 
ليكون��وا عظة وعبرة لكل من تس��ول 
له نفسه القيام بذلك، مشددين على 
أهمية عدم االنسياق وراء تلك األخبار 
المغلوط��ة والتي ال ته��دف إال إلثارة 

البلبلة والرأي العام.
وقالوا، إن��ه يجب اس��تقاء المعلومات 
م��ن مصادره��ا الرس��مية الموثوقة، 
مبيني��ن أن الموقف الحالي يس��تدعي 
التكات��ف والتعاون للوق��وف في وجه 

مروجي تلك الشائعات.

 اختالق ونشر 
األخبار غير الصحيحة

وقالت األمين المالي لجمعية مبادرات 
البحري��ن األهلية ه��دى المحمود، إن 
الش��ائعات له��ا أبع��اد ق��د ال يعرفها 
الن��اس لالحتياج النفس��ي للطمأنينة 
وع��دم الخ��وف، حي��ث يلج��أ البعض 
تطوع��ًا باخت��الق أو نش��ر أخب��ار غير 

صحيحة.
وترى أن��ه »ال يجب طل��ب االطمئنان 
الداخل��ي م��ن أش��ياء خط��أ فمح��رك 
اإلنس��ان مش��اعره وخوفه مما يجعله 
لإلحس��اس  ش��يء  ب��أي  يتمس��ك 
النهاي��ة  ف��ي  ولك��ن  بالطمأنين��ة، 
ه��ذا الغل��ط يجعل��ه في حال��ة خوف 
ويتسبب بإخافة اآلخرين أيضًا فتكون 
المس��ؤولية مضاعفة عليه عن طريق 
نش��ره ألخبار غير صحيح��ة في مواقع 

التواصل االجتماعي وغيره«.
وأضافت أنه يجب أن يتم التأكد من أن 
يكون مصدر الخب��ر صحيحًا وموثوقًا، 
بعد ذلك يمكن نشره، فهناك أمور قد 
تكون مناقضة للعقل والمنطق، ولكن 
لألسف في ظل الخوف قد يكون بعض 

الناس غير متحكم عقليًا«.
وأضافت: »هناك جهات رسمية تحدد 
الصحيح والخطأ، فيجب عدم االلتفاف 
لإلشاعات التي من الممكن أن ترهب 
الناس فهم بمرحلة صعبة وحساس��ة 
تستدعي المس��اهمة من قبل الجميع 
في بث الهدوء وعدم تصعيد األمور أو 
التهويل فيها وكذلك عدم االستهانة 
فيها بل نقلها بحدثها بكل مصداقية 
عل��ى  اجتماعي��ة  مس��ؤولية  وه��ي 

الجميع«.
وعبرت المحمود، عن أملها بأن تقوم 
الجه��ات المعني��ة باتخ��اذ اإلجراءات 
القانونية الرادعة لمروجي اإلش��اعات 
التي تنش��ط بالعادة خ��الل مثل هذه 

األوقات والظروف االستثنائية.
االلت��زام  أهمي��ة  عل��ى  وش��ددت 
بالمس��ؤولية الوطني��ة والعم��ل على 
التعاون مع جه��ود الحكومة والجهات 
المختصة خصوص��ًا في الوقت الحالي 
الذي يشهد فيه الناس إحساس التوتر 
والقلق والذي يعود بشكل سلبي على 

مناعة اإلنسان.
وأش��ارت إل��ى أهمية خل��ق الثقة لدى 

الناس من خ��الل عرض جهود الدولة 
الحتواء األزم��ة وإعطائهم المعلومات 
الصحيحة بقدر اإلم��كان والعمل على 
التضام��ن م��ع الجه��ات ذات الجهود 
الكبي��رة م��ا سيس��اعد عل��ى تقوي��ة 

المناعة لديهم.

محاربة الرسائل ذات 
المضمون المبالغ فيه

فيما ي��رى أس��تاذ اإلعالم السياس��ي 
المس��اعد بجامعة البحري��ن د.عدنان 
بومطي��ع، أن »وق��ت األزم��ات ع��ادة 
م��ا يك��ون بيئ��ة نموذجي��ة إلطالق 
اإلش��اعات، وع��ادة مطل��ق اإلش��اعة 
يستخدم نصف الحقيقة ونصف الكذب 
لترويج بع��ض المفاهيم والمعلومات 
والتطورات المغلوط��ة بهدف إحداث 
خلخل��ة وإثارة الهل��ع والرعب والتأثير 

في الحالة النفسية«.
وق��ال بومطي��ع »لذل��ك م��ن الخطر 
اآلن التالع��ب بحالة الن��اس والظرف 
االس��تثنائي ال��ذي يم��رون بإط��الق 

إشاعات وتمرير أخبار غير موثوقة«.
وأضاف: »من المفترض اآلن على كل 
فرد في المجتم��ع أن يلتزم بالمصادر 

األصلي��ة التي عادة م��ا تكون مصدر 
أساسي للمعلومات في هذه األزمات، 
ومحارب��ة ووقف نش��ر الرس��ائل ذات 
المضمون المبالغ فيه واالعتماد على 
المصادر الرسمية بحيث يتم محاصرة 
هذه اإلش��اعات ووأدها من��ذ بدايتها 
ب��دل أن يح��دث تأثيره��ا المدمر في 

مواقف الرأي العام. 
فيما قال خطيب جامع جليل البوفالسة 
بقاللي د.هش��ام الرميث��ي، إن هناك 

واجبًا شرعيًا وأخالقيًا لهذا األمر.
وأك��د أن الش��ائعات فيه��ا تعري��ض 
للنف��س والض��رر للغي��ر حي��ث نهى 
الشرع عن اإلضرار بالنفس واآلخرين 
بحف��ظ  العم��ل  الضروري��ات  فم��ن 
النفس، مستش��هدًا بقوله تعالى:»يا 
أيه��ا اّلذين آمن��وا إن جاءكم فاس��ق 
بنبٍإ فتبينوا أن تصيبوا قوْمًا بجهالةٍ 

فتصبحوا على ما فعْلتم نادمين«.
الكاذب��ة  األخب��ار  إث��ارة  أن  وأوض��ح 
للن��اس  األض��رار  تس��بب  ونش��رها 
وج��ود  بجان��ب  والرهب��ة،  والخ��وف 
توجيهات صريحة ومباش��رة من والة 
األم��ر واللجنة التنس��يقية لعدم إثارة 

الفتن.

وبين أن جه��ود البحرين واضحة في 
هذا الشأن الحتواء األزمة حيث أشادت 
به��ا منظمات وجه��ات عالمية مقدرًا 
بذل��ك الجهود المبذول��ة من العديد 
من جهات الدولة منها وزارة الداخلية 
بالتع��اون مع وزارة العدل والش��ؤون 

اإلسالمية واألوقاف.
وطالب خ��الل هذه المرحل��ة الحرجة 
في العالم بالتزام الهدوء والس��كينة 
والتأك��د م��ن مص��ادر األخب��ار قب��ل 
انتقائه��ا والعم��ل عل��ى نش��رها من 
مصادره��ا الصحيحة فهي مس��ؤولية 

الجميع.
وأضاف الرميثي: »إن مملكة البحرين 
بكافة جنوده��ا المخلصين من كوادر 
يقومون  بكافة مجاالته��م  بحريني��ة 
بتأدية دورهم على أكمل وجه بجانب 
المواطن  لخدم��ة  المملك��ة  أجه��زة 
والمقيم بتوفير كل االحتياجات والرد 
على ما يتم طرحه من تس��اؤالت من 

الجهات الرسمية«.
وطم��أن كاف��ة المجتم��ع البحرين��ي 
بجه��ود المملكة وحكوم��ة البحرين 
وبكل العاملين في��ه، فهي على صغر 
حجمه��ا، إال أن تجربتها في التصدي 
لألزم��ة فاق��ت م��ا قام��ت ب��ه الدول 
المتقدم��ة، آماًل من الجمي��ع االلتزام 
بالقواني��ن والتوجيهات الصادرة من 
والة األم��ر والمس��ؤولين عدم نش��ر 
أي ش��يء غير من الجه��ات المختصة 

ومحاسبة كل من يتجاوز.
في حين، ذك��رت المواطنة مش��اعل 
يت��م  الت��ي  اإلش��اعات  أن  الش��رقي 
إطالقه��ا م��ن مص��ادر غي��ر موثوقة 
تس��بب الهل��ع والخوف ف��ي قلوبهم 

كمواطنين مخلصين لهذه األرض.
وطالبت، بأن يت��م تقصي األخبار من 
مص��ادر موثوقة وحس��ابات رس��مية 
والجه��ات  الصح��ف  مث��ل  معتم��دة 
الرس��مية في المملكة فهي حسابات 
ذات أخب��ار صحيحة وتتجنب كل ماهو 

غير صحيح.
وقال��ت: »حتى لو رأيت خب��رًا متداواًل 
دائمًا، فم��ن األفضل التأكد من مدى 
صحت��ه بنفس��ي قب��ل إرس��اله لبقية 
األصدق��اء واأله��ل، فنح��ن حاليًا نمر 
بأوض��اع صعبة ال تحت��اج للتصعيد«، 
داعي��ة إلى ع��دم تداول األخب��ار قبل 
التأك��د م��ن صحته��ا م��ن مصدرها 
الرئي��س وأن تك��ون من قب��ل جهة 
لع��دم  معروف��ة  معتم��دة  رس��مية 
المساعدة في انتشارها بشكل خاطئ.

ترويج اإلشاعات جريمة 
يعاقب عليها القانون 

يعتبر ترويج اإلشاعات الكاذبة جريمة 
يعاقب عليها القانون نظرًا لخطورتها 
في إث��ارة البلبلة بين أف��راد المجتمع 
مم��ا ينتج عنه اضط��راب األمن العام 
أو إلق��اء الرعب بين الن��اس أو إلحاق 
الضرر بالمصلح��ة العامة، فكان البد 
م��ن توافر ن��ص قانون��ي لمحاربتها 
األم��ن  لضم��ان  له��ا  والتص��دي 
واالس��تقرار داخ��ل المجتم��ع وبي��ن 
أفراده، وأصبح نش��ر هذه اإلش��اعات 
الكاذب��ة في الوقت الحالي بواس��طة 
التواصل االجتماع��ي كونها  وس��ائل 
الوسيلة األسرع انتش��ارًا وتساعد في 

إيص��ال هذه اإلش��اعات إلى أكبر عدد 
ممكن.

وأك��د المحام��ي أرحم��ة خليف��ة، أن 
قان��ون العقوبات البحريني في المادة 
168 نص على »معاقبة بالحبس مدة 
ال تزيد عن س��نتين وبالغرامة التي ال 
تج��اوز مائتي دين��ار أو بإحدى هاتين 
العقوبتي��ن م��ن أذاع عم��دًا أخبارًا أو 
بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو 
ب��ث دعايات مثيرة إذا كان من ش��أن 
ذل��ك اضط��راب األمن الع��ام أو إلقاء 
الرع��ب بين الن��اس أو إلح��اق الضرر 

بالمصلحة العامة«. 
وقال: »يتضح لن��ا أن للجريمة ركنين 
أساس��يين وهما )1( الرك��ن المادي: 
وهو قيام الجاني بإذاعة إشاعة كاذبة 
يري��د جعلها معلومة تص��ل إلى أكبر 
عدد بأي وس��يلة من الوس��ائل ومن 
ش��أن تلك اإلش��اعة حدوث اضطراب 
عام وإلحاق الض��رر بالمصلحة العامة 
وإلق��اء الرعب بين أفراد المجتمع. )2( 
الرك��ن المعن��وي: وهو عنص��ر العلم 
واإلرادة بحي��ث يك��ون الجان��ي على 
علم ب��أن تلك المعلومات كاذبة وغير 
صحيحة وأنه ه��و من قام بتأليفها أو 
غير من صحتها بالمعنى الذي يريده، 
وعنصر اإلرادة ه��و انصراف نية إرادة 
الجاني إلى نشر اإلشاعة الكاذبة وهو 
مدرك آلثارها السلبية ومردودها على 

المجتمع«.
وأضاف خليفة »علي��ه تتعامل اإلدارة 
واألم��ن  الفس��اد  لمكافح��ة  العام��ة 
االقتص��ادي واإللكترون��ي بجدية مع 
كاف��ة اإلش��اعات الكاذبة م��ن خالل 
تتبعها وجمع المعلومات واالستدالالت 

إلى أن يتم تحديد هوية الشخص«.
وقال »ف��ي اآلونة األخي��رة رصد أحد 
األش��خاص بعد نشر تس��جيل صوتي 
في أح��د مواقع التواص��ل االجتماعي 
يتضمن أخبارًا كاذبة وترويج إشاعات 
تتعلق بإج��راءات البحري��ن للحد من 
انتش��ار في��روس )كورون��ا( وصرحت 
احتياطي��ًا  بحبس��ه  العام��ة  النياب��ة 
عل��ى ذمة التحقيق تمهي��دًا لتقديمه 

لمحاكمة عاجلة«.
وواص��ل قائ��اًل: »نؤكد عل��ى أهمية 
عدم االنسياق إلى استقاء المعلومات 
المتعلق��ة بالش��أن الع��ام م��ن غي��ر 
المصادر الرس��مية في المملكة التي 

تعتمد على الشفافية والوضوح«.
فيم��ا دع��ا العدي��د م��ن المواطنين 
تصدي��ق  ع��دم  إل��ى  والمواطن��ات، 
الش��ائعات والعمل على نشرها، فهي 
تعتب��ر م��ن األدوات الخطرة خصوصًا 
في هذا الوقت من الوقت االستثنائي.
وقال��ت رقي��ة عبدالس��تار موظفة في 
إحدى الش��ركات الخاصة، إنها متابعة 
جي��دة لم��ا ي��دور ح��ول العال��م من 
في��روس كورونا،  تطورات بخصوص 
فه��ي محب��ة للق��راءة وعل��ى متابعة 
دائمًا لكل ما يحدث من أهل المعرفة 
والعل��م، حت��ى وإن س��معت بع��ض 

الشائعات ال تتخوف منها.
وأضافت: »أتابع م��ا يتم تقديمه من 
خدمات في البحرين سواء فيما يتعلق 
بالحج��ر الصحي وعدد الحاالت وأعمل 

على مقارنتها مع مختلف الدول«.
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 المانع: التنسيق التخاذ 
قرارات مشتركة بين دول التعاون 

عقد الس��بت 22 م��ارس الحالي االجتم��اع الثاني 
ل��وكالء وزراء الصحة ب��دول المجلس لمناقش��ة 
مس��تجدات م��رض في��روس كورونا وذل��ك عبر 
تقني��ة االتصال المرئي، وذلك في إطار التنس��يق 

والتعاون بين دول مجلس التعاون. 
وق��ال وكي��ل وزارة الصح��ة د.وليد المان��ع بأنه 
تنفيذًا لق��رار وزراء الصحة بدول مجلس التعاون، 
لعقد اجتماع أس��بوعي على مس��توى وكالء وزراء 
الصحة بدول المجلس، عبر االتصال المرئي، يتم 
تبادل المعلومات والتنس��يق والتعاون المشترك 
لمتابعة أهم مس��تجدات مرض في��روس كورونا 
)كوفيد 19( واالطالع على آخر التطورات في دول 
المجلس ومناقش��ة اإلج��راءات المتبعة للحد من 

انتشار الفيروس. 
وأش��ار المانع إل��ى أنه عل��ى ضوء المس��تجدات 
يتم التنس��يق بش��أن اتخاذ القرارات المش��تركة 

والموحدة بين دول المجلس. 
وبي��ن أنه خ��الل االجتماع تمت مناقش��ة الخطة 
المس��تقبلية لمجابه��ة تفش��ي ه��ذا الفيروس، 
واإلج��راءات المتبع��ة ف��ي المناف��ذ واإلحصاءات 
المتعلقة بالفي��روس، وجاهزي��ة القطاع الصحي 
والخطط اإلعالمي��ة والتوعية المجتمعية وخطط 
الط��وارئ، ودور مجل��س الصح��ة التنس��يقي مع 

وزارات الصحة في ه�ذا الصدد.
وف��ي االجتم��اع الثان��ي، ت��م اس��تعراض محضر 
االجتماع الس��ابق، ومراجع��ة محتوي��ات التقرير 

اليومي ومقترحات التطوير. 

 وتم كذلك التباحث حول موضوع تباحث الخبرات 
والتج��ارب بي��ن دول المجلس للحد من انتش��ار 

المرض ومكافحتة.
 واس��تعرض المجتمع��ون ف��ي لقائه��م المرئي 

عملية فحص وتتبع القادمين عبر المنافذ. 
وتمت اإلش��ارة إلى أهمية تعزي��ز العزل المنزلي 
وإدارة المحاج��ر الصحية، حيث ت��م التأكيد على 
أهيمة مساندة ودعم وسائل اإلعالم، واإلستفادة 
منه��ا م��ن خ��الل الرس��ائل والتوعي��ة والتثقيف 

الصحي للمجتمع.
 واختتمت أجن��دة االجتماع الثان��ي بالتطرق إلى 

اإلجراءات المستقبلية للحد من انتشار المرض.
وف��ي ه��ذا الص��دد ح��ث ال��وكالء المواطني��ن 
والمقيمي��ن بدول المجلس عل��ى تطبيق معايير 
ألماك��ن  الذه��اب  وتجن��ب  الع��دوى  مكافح��ة 
التجمع��ات قدر اإلمكان، والمحافظة على إجراءات 
الس��المة الوقائية المتبعة في مثل هذه الحاالت، 
وأكدوا على أهمية التعاون مع كل المس��تجدات، 
لما يضمن سالمتهم وتمتعهم بأعلى مستويات 
الرعاي��ة الصحي��ة مؤكداين على أهمي��ة توثيق 

تجارب دول المجلس لالستفادة منها مسبقًا.
كما ناش��د الوكالء، جميع المواطنين والمقيمين 
عل��ى أهمي��ة تلق��ي المعلوم��ات م��ن المصادر 
الرسمية وعدم االنسياق خلف الشائعات وحسابات 
التواصل االجتماعية غير الرسمية، والحرص على 
التواصل بالجهات الرس��مية لالستفس��ار عن أي 

معلومة.

»النيابة«: اإلقامة الجبرية وإحالة طبيب 
ومحامية للمحاكمة خالفا »الحجر الصحي«

صرح رئيس النيابة عدن��ان الوداعي بأن النيابة 
العام��ة أمرت بإل��زام طبيب ومحامي��ة باإلقامة 
الجبري��ة في مقر إقامتهما بعد مخالفتهما تنفيذ 
إج��راء الحج��ر المنزل��ي المفروض لغ��رض منع 

انتشار فيروس كورونا )كوفيد 19( وتفشيه. 
وبي��ن الوداعي أن إدارة الصحة العامة قد أبلغت 
ع��ن ق��دوم المتهمين إل��ى البحري��ن من دول 
موب��وءة بفيروس كورونا )كوفي��د 19(، وقد تم 

أخذ عين��ة منهما للفح��ص، وأبلغهم��ا الطبيب 
المخت��ص بوجوب االلت��زام بالعزل ف��ي المنزل 
لمدة أربعة عش��رة يومًا وفقًا لإلجراءات المتبعة 
إزاء القادمي��ن من الدول التي ظهر فيها فيروس 
كورونا، وبمتابعته لهم��ا تبين مخالفتهما إجراء 
العزل في المنزل، وذل��ك بأن توجه الطبيب إلى 
العي��ادة وباش��ر ع��الج المرضى، فيم��ا توجهت 
المحامية لمبنى المحاكم وباشرت عملها بحضور 

جلس��ات المحاكم��ة حس��بما ثبت م��ن محاضر 
الجلسات والتصوير األمني لقاعة المحكمة. 

 وقد باش��رت النياب��ة العام��ة تحقيقاتها، حيث 
اس��تمعت إلى ش��هادة األطب��اء  الذين باش��روا 
فح��ص المتهمي��ن عن��د وصولهما إل��ى البالد. 
كما اس��تجوبت المتهمي��ن وواجهتهما باألدلة 
القائمة ضدهما وأمرت بإخضاعها لتدبير اإلقامة 

الجبرية، تمهيدًا إلحالتهما للمحاكمة الجنائية.

»التربية« تعقد اجتماعات 
إلطالق القناة التعليمية

ترأس��ت الوكي��ل المس��اعد للمناهج واإلش��راف التربوي 
ب��وزارة التربية والتعليم أ.أحالم العامر اجتماعا تنس��يقيا 
مع ف��رق العمل المكلفة بإعداد وتقديم الدروس المرئية 
المتلف��زة، 21 م��ارس الحال��ي، بديوان ال��وزارة بمدينة 
المجموع��ات  ورؤس��اء  المختصي��ن،  بحض��ور  عيس��ى، 
المكلفي��ن، وذلك اس��تعدادًا إلط��الق القن��اة التعليمية 
التلفزيونية الجدي��دة، األحد، بالتعاون بين وزارة التربية 

والتعليم ووزارة شؤون اإلعالم.
وأك��دت العامر أن هذه االجتماعات ل��م تنقطع يوما منذ 
أكثر من 3 أس��ابيع، بتوجيهات من س��عادة وزير التربية 
والتعلي��م، من أجل ضمان اس��تدامة التعلم، بالرغم من 

تعليق الدراسة.
وأضافت أن��ه وبعد نج��اح تفعيل دور البواب��ة التعليمية 
والمحت��وى التعليم��ي الرقمي من خ��الل توفير الدروس 
لجمي��ع الم��واد الدراس��ية ف��ي كاف��ة صف��وف المراحل 
التعليمي��ة، تس��تعد ال��وزارة بالتعاون مع وزارة ش��ؤون 
اإلع��الم إلطالق هذه القن��اة التعليمية، اس��تجابة لحاجة 
الطلبة من مختلف الفئات، والذين تش��كل لهم مثل هذه 
الدروس أهمية كبيرة، لمتابعة الدراسة واستمرار التعلم.

»اإلعالم«: إطالق الحصص 
التعليمية المتلفزة على 

القناة الرياضية اليوم

أعلنت وزارة شؤون اإلعالم إطالق الحصص التعليمية 
المتلفزة على قناة البحري��ن الرياضية الثانية ابتداًء 
م��ن اليوم األحد، ف��ي إطار تفعي��ل التعليم عن بعد 
تنفي��ًذا لقرار مجل��س الوزراء في جلس��ته االعتيادية 
المنعق��دة في 16 م��ارس الجاري، برئاس��ة صاحب 
الس��مو الملك��ي األمير س��لمان بن حم��د آل خليفة 
ولي العهد نائ��ب القائد األعلى النائب األول لرئيس 
مجلس الوزراء، وبالتعاون مع وزارة التربية والتعليم.

وأكد الوكيل المس��اعد لش��ؤون اإلذاعة والتلفزيون 
بالوزارة عبداهلل الدوسري، االس��تعداد التام للوزارة 
لتنفي��ذ هذا المش��روع بالتع��اون م��ع وزارة التربية 
والتعلي��م، انطالًقا من المس��ؤولية الوطنية للوزارة 
في نش��ر العلم والمعرفة، وتوفير المنصة المالئمة 
لتعوي��ض الطلب��ة عن زم��ن التم��درس الناجم عن 

تعليق الدراسة في المدارس الحكومية.
وش��دد الدوس��ري عل��ى أن وزارة ش��ؤون اإلع��الم 
سخرت إمكانياتها البشرية والفنية كافة إلنجاح هذا 
المش��روع وضمان تحقيق الفائ��دة القصوى ألبنائنا 
الطلب��ة، في ظ��ل ما يمر به العالم م��ن تحديات مع 

انتشار فيروس كورونا )كوفيد-19(.

 خبراء وعلماء: إصابة غالبية كبار السن
بـ»كورونا« نتيجة مخالطة األحفاد أو األقارب

نص��ح خبراء في الصحة وعلماء »بضرورة إبعاد كبار الس��ن خاصة الجد 
والجدة عن صغار السن واألحفاد، من أجل الوقاية من اإلصابة بفيروس 
»كورونا««، مضيفين أن »أبرز طريقة لإلصابة وانتقال الفيروس ليست 
عبر المس��افة أو غس��ل اليدين فقط، لذلك يجب إبعاد الكبار في السن 
عن صغار السن«، كاشفين عن أن »أغلب كبار السن أصيبوا بالفيروس 

نتيجة مخالطتهم لألحفاد أو أقارب لهم«.
وحذر الخبراء والعلماء من »احتضان الجد أو الجدة للحفيد ألنه في هذه 
الحال��ة احتمال اإلصابة بالفي��روس تكون كبي��رة ألن الفيروس ينتقل 
بش��كل أسرع ويؤثر بشكل س��لبي للغاية وأس��رع على كبار السن منه 
على صغار الس��ن«، منوهين إلى »ضرورة عدم اختالط األحفاد مع كبار 

السن، من أجل الوقاية من اإلصابة بالمرض«.
وقالوا إن »اإلحصائيات كش��فت أن نسبة وفاة صغار السن أو من بلغوا 
م��ن 20 إلى 30 عام��ًا بالفيروس بلغت نحو 0 %، بينما نس��بة الوفيات 
بالفيروس لدى كبار الس��ن كانت كبيرة، الس��يما، م��ن هم فوق 70 أو 
80 عاما، حيث أش��ارت االحصائيات إلى أنه من بين 5 أش��خاص تجاوز 

عمره��م الثماني��ن عامًا توف��ى منهم واح��د على األقل، وم��ن بين 7 
أشخاص تجاوزوا الستين عامًا توفى منهم واحد على األقل«.  

وش��دد خبراء الصحة على »ضرورة االهتمام بكبار الس��ن السيما الجد 
والجدة، مع ضرورة إبعادهم عن األحفاد ويمكن التواصل عبر »سكايب« 
أو »الواتساب«. وفيما يتعلق بطريقة التغذية، نصح الخبراء بأن »يكون 
م��كان الطعام معقم��ًا ونق��وم بتقديم الطع��ام وتعقيم الم��كان بعد 
تناولهم للطعام، على أن تتم معاملتهم معاملة المخالط أو المصاب«.

وش��ددوا على »ضرورة تجنب عملية االحتضان ألن ذلك يش��كل خطرًا 
كبيرًا على حياتهم، لكن ذلك ال يعني عزلهم أو فصلهم لألبد«.

وتوقع الخبراء »إصابة عدد كبير من السكان في العالم بالفيروس خالل 
األس��ابيع المقبلة، وقد تكون نس��بة اإلصابة بين الس��كان 1 % أو 2 % 
لكنه��ا قد ترتفع لتص��ل إلى 60 % أو 70 % من الس��كان، وبعدها ربما 
يستغرق األمر من ش��هر إلى 3 أشهر من أجل محاصرة الفيروس، لكن 
األهم في ذلك هو المحافظة على كبار الس��ن الس��يما الجد والجدة وال 

نكون قريبين منهم«.

 »الصحة«: 184 إصابة 
بـ »كورونا« بعد تعافي 125 حالة

كشفت إحصائيات وزارة الصحة عن »رصد 12 
حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد 
)كوفي��د 19(، أم��س الس��بت، ليرتف��ع العدد 
اإلجمالي للح��االت القائمة المصابة إلى 184 
إصابة، 4 حاالت منها تح��ت العناية، فيما بلغ 

عدد المتعافين 125 حالة«.
وأوضحت الوزارة في إحصائياتها على حسابها 
بموق��ع التواص��ل االجتماع��ي »تويت��ر«، أن 
»الع��دد اإلجمال��ي للذي��ن خرجوا م��ن الحجر 
الصح��ي االحت��رازي بل��غ 250 ش��خصًا حت��ى 
مس��اء الس��بت، بعد خ��روج 245 ش��خصًا في 
وقت س��ابق«. وذكرت ال��وزارة أنه »تم خروج 
5 ح��االت إضافية من الحجر الصحي االحترازي 
بعد اس��تكمالهم فت��رة الحج��ر الالزمة لهم، 
وإج��راء كافة الفحوصات المختبرية للتأكد من 

سالمتهم وخلوهم من فيروس كورونا«.
وكش��فت الوزارة عن أن »عدد المتعافين بلغ 
125 حالة، فيما هناك حالة وفاة واحدة، بينما 

تم إجراء 20901 فحصًا طبيًا«.

وبحس��ب بيانات وزارة الصحة فإن هندي »61 
عام��ًا« يعمل ف��ي مركز عيون وزار مستش��فى 
خ��اص بس��لماباد نق��ل في��روس كورونا إلى 

6 أش��خاص »4 هن��ود ونيبالي��ن«، فيما كان 
هندي آخر تس��بب بالمخالطة بنقل الفيروس 

لهنديين آخرين.

خروج 250 شخصًا من الحجر االحترازي
إجراء 20901 فحصًا طبيًا

هنديان ينقالن الفيروس لـ 8 آسيويين

8 إصابات جديدة بكورونا.. واإلجمالي يصل إلى 180

https://bit.ly/3dgOwTE
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مواطنون بدّرة البحرين: أشخاص لم يلتزموا 
بالحجر المنزلي.. ونطلب ضمان سالمتنا

أكد مواطنون يقطنون درة البحرين، عدم التزام 
بعض القادمي��ن من الدول الموبوءة بفيروس 
كورون��ا )كوفيد19(، بإج��راءات الحجر المنزلي 
لم��دة 14 يومًا وفقًا لإلجراءات المتبعة في هذا 
الش��أن، ما يش��كل خطورة صحية عل��ى باقي 
الس��كان. وأبدوا ف��ي تصريح��ات ل�»الوطن«، 
مخاوفهم من انتشار الفيروس خصوصًا وأنهم 
خالطوا العديد من الس��كان، األمر الذي يهدد 

بالتالي صحة وسالمة السكان.
وقالوا إن بعض المالك في درة البحرين، قرروا 
أن تكون إجراءات الحج��ر المنزلي في منازلهم 

بال��درة، إال أنه��م يمارس��ون حياته��م هن��اك 
بش��كل طبيعي ويخالطون بقية السكان سواء 
ف��ي المح��الت أو الحدائق وغيره��ا، فضاًل عن 

الزيارات المتبادلة، والتجمعات.
 وأك��دوا ض��رورة أن تضمن الجه��ات المعنية 
سالمة جميع سكان مملكة البحرين، مطالبين 
الجه��ات الرس��مية بإيجاد طرق لضم��ان قيام 
األشخاص المطالبين بالحجر المنزلي بتطبيقه 
دون اإلخالل به ومخالطة اآلخرين لمنع انتشار 

الفيروس ال سمح اهلل.
وش��ددوا على ضرورة وجود تنسيق بين وزارة 

الصح��ة واللجن��ة الوطني��ة لمكافح��ة فيروس 
كورونا)كوفي��د19(، وبي��ن إدارة درة البحرين 
ح��ول األش��خاص الذي��ن ق��رروا تنفي��ذ الحجر 
المنزل��ي هن��اك، لتتول��ى اإلدارة بدورها ومن 
منطلق مس��ؤوليتها، ضم��ان تنفيذهم للحجر 

وعدم مخالطتهم لآلخرين.
يذك��ر أن مملك��ة البحري��ن، تواص��ل اتخ��اذ 
والتدابي��ر  الصارم��ة  االحترازي��ة  اإلج��راءات 
الوقائي��ة لمكافحة في��روس كورونا)كوفيد19( 
من أجل الحفاظ على صحة وسالمة المواطنين 

والمقيمين.

 »دراسات« يجري استطالعًا 
حول تعامل المواطنين مع »كورونا«

       يتناول تأثير الفيروس على تغير العادات والسلوكيات
يجري مرك��ز البحرين للدراس��ات االس��تراتيجية والدولية والطاقة 
»دراسات« استطالع رأي حول تعامل المواطنين مع فيروس كورونا 
)كوفي��د 19(، وتأثيره على تغير العادات والس��لوكيات المجتمعية، 
حيث سيقوم االستطالع بقياس مستوى الرضا العام تجاه اإلجراءات 
والتدابير الحكومية في سبيل التصدي الفعال لهذا الوباء العالمي، 
ويتطرق في هذا الصدد إلى دور وأداء الفريق الوطني في مكافحته 

والحد من انتشاره.
وأوضح رئيس مجلس األمناء د.الشيخ عبداهلل بن أحمد آل خليفة، أن 
االس��تطالع الذي ينفذه فريق بحث متخصص من مركز »دراسات« 
سوف يشمل مختلف شرائح المجتمع، والفئات العمرية من الجنسين 
من جميع محافظات المملكة، للوقوف على مالحظاتهم وتوقعاتهم 

حول إدارة هذه األزمة العالمية.
وأشار د.الشيخ عبداهلل بن أحمد آل خليفة، إلى أن االستطالع يهدف 
إلى التوصل إلى سند إحصائي بمحددات علمية وموضوعية، لمسألة 
فيروس كورونا)كوفيد19( من أجل بيان المؤش��رات واس��تخالص 
ووضع النتائج أمام صانع القرار، لالس��تثمار في الخطوات اإليجابية، 

وتجنب أية تداعيات قد تؤثر في فعالية المواجهة.
وأكد رئيس مجلس األمناء، أن مركز »دراس��ات« يس��عى دائمًا إلى 
التجاوب مع نبض الش��ارع في مملكة البحرين، وأن يس��هم بدوره 
في الجه��ود الوطنية الرائدة لمكافحة إنتش��ار في��روس »كورونا« 

لحماية سالمة المجتمع.
وأع��رب د.الش��يخ عبداهلل ب��ن أحمد آل خليف��ة، عن بال��غ التقدير 
والعرفان، للتوجيهات الس��امية والحكيم��ة لحضرة صاحب الجاللة 
المل��ك حمد بن عيس��ى آل خليفة، عاه��ل البالد المف��دى، حفظه 
اهلل ورع��اه، لمواجهة فيروس كورونا)كوفي��د19( في إطار ما يوليه 

جاللته م��ن حرص ومتابعة لكل ما يحفظ ويص��ون الصحة العامة 
والوطن بأس��ره، منوهًا إلى المس��اعي الحثيثة والجهود اإلنسانية 
الوطنية النبيلة، التي يقودها صاحب الس��مو الملكي األمير سلمان 
ب��ن حمد آل خليف��ة ولي العهد نائ��ب القائد األعل��ى النائب األول 
لرئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن، بروح فريق البحرين الواحد.

 »الحكومة اإللكترونية« تقدم 
الدعم الفني والتقني للجهات الحكومية

      تنفيذًا لتوجيهات ولي العهد بتفعيل العمل عن بعد
أكدت هيئة المعلومات والحكومة 
اإللكتروني��ة، أنه��ا عمل��ت على 
الفن��ي  الدع��م  كام��ل  تقدي��م 
والتقن��ي الالزم له��ذه الجهات، 
وبما يضمن تيس��ير آلية العمل 
واس��تمرارية تقدي��م الخدم��ات 
الحكومي��ة لجمي��ع العمالء دون 
أي تأثي��ر، وذلك ف��ي إطار التزام 
والحكوم��ة  المعلوم��ات  هيئ��ة 
صاحب  بتوجيهات  اإللكتروني��ة 
الس��مو الملك��ي األمير س��لمان 
بن حم��د آل خليفة ول��ي العهد 
النائ��ب  األعل��ى  القائ��د  نائ��ب 
األول لرئي��س مجل��س ال��وزراء، 
بتفعيل إج��راءات العمل عن بعد 
لل��وزرات والهيئ��ات الحكومي��ة 
متى ما توفرت اإلمكانيات لذلك، 
وبهدف تعزي��ز الجهود الوطنية 
الحت��واء ومن��ع انتش��ار فيروس 

كورونا )كوفيد 19(.
وأش��ارت الهيئ��ة أن م��ن حزمة 
إج��راءات الدع��م الت��ي قدمتها 
له��ذه الجهات اس��تخدام تقنية 

لالتص��ال   )-teams )الف��رق 
المرئي والمس��موع وذلك لعمل 
ودردش��ات  افتراضية  اجتماعات 
ع��ن طريق  للملفات  ومش��اركة 
التابع��ة  الس��حابية  الحوس��بة 
لشركة مايكروسوفت، وفي هذا 
الجانب فقد قامت الهيئة بش��رح 
تطبيق  تقني��ات  اس��تخدام  آلية 
لجمي��ع   Microsoft Teams
الجه��ات الحكومية؛ وهو تطبيق 

يتيح العم��ل الجماعي للفرق عن 
بعد، مع تمكينه��ا هذه الجهات 
من االس��تفادة من هذه التقنية 
واستخدامها، كما قدمت الهيئة 
تقنيات  م��ن  الدعم لالس��تفادة 
 ،Conferences Video Calls
وه��ي التقني��ة التي تتي��ح عقد 

االجتماعات عن بعد.
ال��وزارت  بتزوي��د  قام��ت  كم��ا 
بآلي��ة  الحكومي��ة  والهيئ��ات 
الدخول اآلمن لألنظمة الداخلية 
للش��بكة الحكومية )GDN(،عبر 
 remote( استخدام الربط اآلمن
ن جميع  SSL VPN( وال��ذي مكَّ
ه��ذه الجهات م��ن الدخول على 
الداخلية بأعلى درجات  أنظمتها 

اآلمان والحماية.
الرئي��س  أش��اد  جانب��ه  م��ن 
المعلوم��ات  لهيئ��ة  التنفي��ذي 
والحكوم��ة اإللكتروني��ة محم��د 
القائد بتوجيهات صاحب السمو 
الملكي ول��ي العهد نائب القائد 
لرئي��س  األول  النائ��ب  األعل��ى 

مجلس الوزراء بتفعيل آلية العمل 
عن بعد، مؤكدًا أن هذه القرارات 
الس��ديدة تأتي ف��ي ظل ظروف 
اس��تثنائية تم��ر به��ا المملك��ة 
وكافة دول العالم، مشيرًا إلى أن 
رؤية سموه وتفعيله لهذا القرار 
يجس��د اهتمام س��موه وحرصه 
عل��ى وقاي��ة جمي��ع الموظفين 

وضمان سالمتهم. 
وبين القائ��د أن الهيئ��ة نفذت 
جمل��ة من اإلج��راءات تس��هياًل 
باس��تخدام  بع��د  ع��ن  للعم��ل 
الحديثة  اإللكتروني��ة  التقني��ات 
ف��ي مختلف الجه��ات الحكومية، 
بما يجعل س��ير العم��ل في هذه 
الجه��ات سلس��ًا، دون أي تأثي��ر 
على جودة الخدمات التي تقدمها 
هذه الجهات لعموم العمالء من 
المواطني��ن والمقيمين، مضيفًا 
أن الهيئ��ة قد راعت م��ع تفعيل 
آلي��ة العمل للجه��ات الحكومية 
تحقق ش��روط األم��ن والحماية 

والسرية.

محمد القائد

 »شرطة العاصمة«:
حملة بعدة لغات لحث 

الجمهور على تجنب التجمعات

ص��رح مدير ع��ام مديرية ش��رطة محافظ��ة العاصمة، أن 
ش��رطة المديرية ممثلة بش��رطة خدم��ة المجتمع، قامت 
بحمل��ة توعوي��ة بع��دة لغ��ات في بع��ض أحي��اء المنامة 
لتوعي��ة أفراد المجتمع والجالي��ات بأهمية اتباع اإلجراءات 
واإلرش��ادات، وتجن��ب التجمعات وحثهم عل��ى اتباع هذه 
التعليمات لس��المتهم واآلخرين، وذلك ف��ي إطار الجهود 
الوطني��ة للحد من انتش��ار فيروس كورون��ا )كوفيد 19(، 
مؤكدًا على أن ش��رطة المديرية ستستمر في القيام بمثل 
هذه الحمالت لحرصها على س��المة أفراد المجتمع ودعمًا 

للجهود الوطنية في مكافحة فيروس كورونا )كوفيد19(.

 »سوق العمل«: تغيير آلية 
تقديم الطلبات وساعات العمل

أعلنت هيئة تنظيم س��وق العمل، عن تغيي��ر آلية تقديم 
الطلب��ات من قبل المراجعين مع التأكيد على االس��تفادة 
من الخدم��ات اإللكترونية التي تقدمها الهيئة، وذلك في 
إطار اإلجراءات االحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا 
)كوفيد 19(، والحرص على سالمة الموظفين والمرجعين.

وأوضح��ت الهيئة أنه اعتب��ارًا من يوم األح��د 22 مارس 
الحال��ي، س��تقدم الهيئة خدماته��ا في مقرها الرئيس��ي 
وجمي��ع الف��روع على م��دى 5 أيام عمل م��ن األحد وحتى 
الخميس من الس��اعة 8:00 صباحًا وحت��ى 3:00 ظهرًا. 
وأش��ارت الهيئة إلى أنه تم إرس��ال رس��ائل نصية قصيرة 
ورسائل إلكترونية توضيحية إلى كافة المراجعين. ودعت 
الهيئ��ة المراجعي��ن إلى تقلي��ص زيارتهم لف��رع الهيئة 
الرئي��س ف��ي منطقة الس��نابس وجميع الف��روع األخرى، 
والحرص على إنجاز معامالتهم المتوفرة إلكترونيًا س��واًء 
من خالل نظام إدارة العمالة الوافدة )EMS(، أو من خالل 
نظ��ام الدعم اإللكترون��ي )E-support (، أما فيما يتعلق 
بالمعامالت التي تتطلب حضورًا ش��خصيًا، فقد دعت إلى 
الحص��ول على موعد مس��بق م��ن نظام حج��ز المواعيد، 
باس��تثناء أصحاب العمالة المنزلي��ة الذين يمكنهم زيارة 
الهيئة دون موعد مس��بق. ودع��ت الهيئة المراجعين إلى 
االط��الع على الخدمات اإللكترونية من خالل زيارة الموقع 
اإللكتروني للهيئة www.lmra.bh، أو االتصال على مركز 

اتصال الهيئة على الرقم 17506055

 أعضاء بلدي المحرق 
 يتطوعون في الحملة 

الوطنية لمكافحة »كورونا«
س��جل أعض��اء مجل��س المح��رق البلدي رس��ميًا أس��ماءهم 
كمتطوعي��ن في الحمل��ة الوطنية لمكافحة في��روس كورونا 
)كوفي��د19(، وذلك في إطار دورهم الوطن��ي في الوقوف مع 
الوطن قيادًة وش��عبًا من أج��ل اجتياز هذه المحن��ة العالمية 
ب��إذن اهلل تعالى. وقالوا إنهم ينظرون إلى هذه الخطوة على 
أنها ليس��ت منة وال تشريفًا بل واجب وطني على كل مواطن 
يضع مصلحة الوط��ن وأهله في مقدمة أولوياته، متمنين أن 
تس��تعين بهم الدولة وفقًا إلمكانياتهم س��واًء الشخصية أو 

الصالحيات التي يمتلكونها بصفتهم ممثلين بلديين.
وأضاف��وا أن المجلس البلدي كان س��باقًا في تقديم محاضرة 
عن في��روس كورونا )كوفيد19( في بداي��ات ظهوره قدمتها 
الدكتورة هناء أبو زيد من مركز المحرق الصحي »الشمالي«، 
وذلك ف��ي إط��ار التوعية المبك��رة بهذا الفاي��روس، ناهيك 
عن نش��ر المعلومات الصحي��ة على لوح��ات المجلس واتباع 

اإلجراءات االحترازية التي اتخذتها الدولة.

»الصحة«: تطعيمات األطفال 
مستمرة في المراكز الصحية

أف��ادت وزارة الصحة ب��أن تطعيمات األطفال مس��تمرة في 
جمي��ع المراك��ز الصحية، وذلك ردًا على م��ا يتم تداوله في 
وس��ائل التواصل اإلجتماعي في اآلونة األخيرة بشأن تأجيل 
تطعيمات األطفال، مؤكدة عل��ى أهمية التزام أولياء األمور 
بجدول مواعيد تطعيم أطفالهم وعدم تأجيلها، حرصًا على 

سالمة األطفال من مختلف األمراض.
وبينت الوزارة إلى أهمي��ة تطعيم األطفال والتي توفر لهم 
الحماية من اإلصابة بالعديد من األمراض الخطيرة، كما أن 
اللقاحات ال تحمي األفراد فحسب؛ بل المجتمعات بأكملها.

ومن ه��ذا المنطلق، تح��ث وزارة الصح��ة الجميع بضرورة 
االلت��زام بج��دول مواعي��د تطعيم��ات أطفاله��م لضم��ان 

سالمتهم ووقايتهم من األمراض المحتملة.
وختام��ًا، تدع��و وزارة الصح��ة جمي��ع فئ��ات المجتمع بأخذ 
المعلوم��ات الصحيح��ة م��ن مصادره��ا الرس��مية، وع��دم 

اإلنصياع خلف الشائعات التي ال أساس لها من الصحة.

30 ألف متطوع في الحملة الوطنية لمكافحة »كورونا«
كش��ف الفريق الوطني للتص��دي لفيروس كورونا 
)كوفي��د 19( ع��ن ارتف��اٍع متصاع��دٍ ف��ي أعداد 
المس��جلين على المنص��ة الوطني��ة للتطوع منذ 
اإلع��الن عن فتح باب التطوع في 15 مارس، حيث 
فاقت أعداد المسجلين حتى اليوم 30 ألف متطوٍع.
وقدم الشكر والتقدير إلى كافة المواطنين الذين 
أب��دوا رغبتهم في التط��وع والوقوف م��ع الوطن 
لمواجه��ة هذا الفي��روس، مؤكدًا أن��ه بمثل هذه 
الروح الوطنية المعطاءة والتكاتف والتعاضد الذي 

أبداه الجميع س��تتخطى البحري��ن كافة التحديات 
التي تمر بها وليس تحدي فيروس كورونا فقط.

وأف��اد الفري��ق الوطن��ي بأن��ه س��يتم العمل على 
اس��تيعاب المتطوعي��ن قدر المس��تطاع، مش��يرًا 
إل��ى أن��ه س��يتم اس��تدعاء المتطوعي��ن أصحاب 
التخصص��ات الصحي��ة والمتطوعين المس��جلين 
لألعمال الميدانية ضمن  المجموعة األولى، منوهًا 
أن فرصة االنضمام س��تظل مفتوح��ة أمام جميع 

المتطوعين الذين تفخر بهم مملكة البحرين.
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البرلمـــــــان

 بونجمة: تأجيل أقساط القروض 
الحسنة لموظفي »النواب« 6 أشهر

بناًء عل��ى توجيهات من رئيس��ة مجلس النواب 
فوزية زينل، أكد المستشار راشد محمد بونجمة 
األمين العام لمجلس الن��واب، أن األمانة العامة 
حريص��ة على ترجم��ة التوجيه��ات الصادرة من 
ل��دن حضرة صاح��ب الجالل��ة المل��ك حمد بن 
عيسى آل خليفة عاهل البالد المفدى، في توحيد 
الجه��ود الوطنية، واتخ��اذ اإلج��راءات والتدابير 
االحترازي��ة والوقائية لمكافحة في��روس كورونا 
)كوفي��د 19( ومن��ع تفش��يه. وذك��ر بونجمة أن 

رئيس��ة مجلس الن��واب وجهت لتأجيل أقس��اط 
القروض الحس��نة لمنتس��بي المجل��س لمدة 6 
أشهر، مراعاة ومساندة لموظفي األمانة العامة، 
ودعم��ا لهم في ظل هذه الظ��روف الراهنة، بما 

يضمن االستقرار ألوضاعهم المعيشية.
وأكد أن األمان��ة العامة أدخلت توجيهات معالي 
الرئيس��ة قي��د التنفيذ بش��أن إعف��اء الموظفات 
االحتياج��ات  ذوي  م��ن  والموظفي��ن  الحوام��ل 
الخاصة من الدوام الرس��مي، واتخذت اإلجراءات 

المطلوبة لتقليص عدد الموظفين المتواجدين 
في المجلس بنس��بة 50% عل��ى أن يكون العمل 
بالتن��اوب، وبم��ا ال يؤثر عل��ى س��ير العمل في 
المجل��س، وذل��ك حرص��ًا عل��ى س��المة وصحة 

الموظفين.
لعق��د  التام��ة  والجاهزي��ة  باالس��تعداد  ون��وه 
اجتماع��ات اللج��ان النيابية ومختل��ف الفعاليات 
البرلمانية، بتقنية )العمل عن بعد(، وذلك حرصًا 

على استمرارية العمل النيابي.

 معصومة عبدالرحيم: مساٍع إليقاف
قروض اإلسكان واالستبدال والتقاعد

أك��دت النائ��ب د.معصومة عبدالرحي��م أن هناك مس��اعي من قبل 
الن��واب للعمل على المطالبة بإيقاف قروض اإلس��كان واالس��تبدال 
وقروض التقاعد على المواطنين أسوًة بإيقاف القروض لدى البنوك 
والش��ركات المصرفية لمدة 6 شهور. وقالت د.معصومة عبدالرحيم 
أن هن��اك العديد من المواطنين الذين يلجؤون إلى االس��تفادة من 
القروض الموجودة لدى الهيئة العامة للتأمين االجتماعي ويطلبون 
الحصول على قروض لمدة تصل إلى 4 س��نوات وعدم توجه البعض 
منهم إلى البنوك في ظل الخيارات المتاحة لديهم مما يحتم ضرورة 

النظر في طلب االيقاف عنهم.
وذك��رت أن االلتزامات الموجودة على عات��ق المواطنين في العديد 
من الجه��ات والتي أبرزها وزارة اإلس��كان، والتي يج��ب العمل على 
وقف االس��تقطاع البنكي عليه��م بالمثل لنفس الفترة، مع الس��ماح 
له��م بالخيارات األخ��رى المتاحة في ح��ال رغبة البع��ض منهم في 
اس��تمرار االس��تقطاع على اعتب��ار أن اإلج��راءات االحترازية يجب أن 

تكون على قدم وس��اق وأن يكون ل��دى المواطنين جميعهم القدرة 
على مواجهة أي أخطار ويتمكن��ون من الحصول على القدرة المالية 
التي تمكنهم من االستعداد الالزم لهم، وكذلك قدرتهم على تأمين 
كافة االحتياجات األس��رية وألبنائهم خاصة الموجودين على مقاعد 

الدراسة.
ونبه��ت إلى ضرورة أن يتم األخذ بكاف��ة المتطلبات التي تصب في 
مصلح��ة المواطنين، وإعطائهم الفرصة الكافية التخاذ كافة س��بل 
الحيط��ة والحذر، متطلعة في الوقت نفس��ه إلى المب��اردة واإلعالن 
عن اإليقاف والتي س��تكون لها نتائجها اإليجابي��ة في دعم الجهود 
المبذولة، مشيدًة في الوقت ذاته بكافة الجهود الحكومية المبذولة 
في التغلب على فيروس كورونا )كوفيد 19(، وإعطاء كافة االحتياطات 
الالزم��ة والتي بادر من خاللها دي��وان الخدمة المدنية باإلعالن عن 
إمكانية توافر بعض األعمال عن بعد في توجه يهدف إلى المحافظة 

على الصحة العامة وعدم االحتكاك المباشرة.

»الشورى« يناقش اليوم تعديل »اإلجراءات 
الجنائية« وإنشاء مجلس للدراسات الطبية 

يناق��ش مجلس الش��ورى  األح��د، تقري��ر لجنة 
الش��ؤون الخارجي��ة والدف��اع واألم��ن الوطن��ي 
بخصوص مش��روع قان��ون بإضافة فق��رة ثانية 
إلى الم��ادة )159( من قانون اإلجراءات الجنائية 
الص��ادر بالمرس��وم بقان��ون رق��م )46( لس��نة 
2002م، )المع��د ف��ي ض��وء االقت��راح بقان��ون 
مجل��س  م��ن  المق��دم  المعدل��ة-  -بصيغت��ه 
النواب(. ومش��روع قان��ون بتعديل بعض أحكام 
قان��ون اإلج��راءات الجنائية الصادر بالمرس��وم 
بقان��ون رقم )46( لس��نة 2002. وأوصت اللجنة 
بالموافقة على المش��روعين المذكورين، مبينة 

أن المشروعين دُمجا في مشروع واحد.
وأك��دت اللجنة أهمية مش��روع القان��ون، وذلك 
أن التعدي��الت الت��ي تضمنه��ا تُعال��ج الثغرات 
القانونية، وتس��د النقص الحاص��ل في البعض 
اآلخر منها، حيث تضمنت ج��واز عدول المحامي 
العام أو المحكمة المختصة عن األمر بالمنع من 
الس��فر، وكذلك األمر للمحكم��ة المختصة بنظر 

موضوع الدعوى، س��واء من تلقاء نفسها أو بناء 
على طل��ب النياب��ة العامة أو المته��م أو وكيله 
الخ��اص. وأفادت ب��أن هذه التعديالت تس��اهم 
ف��ي تخفي��ف الع��بء عل��ى المحاكم م��ن خالل 
توس��يع نطاق س��لطة النيابة العام��ة في إصدار 
األوامر الجنائية، وتوسيع نطاق الصلح والتصالح 
للمتهمي��ن في الدع��وى الجنائية، وس��ن نظام 
المحاكم��ة العاجلة لعدم تأخير القضايا، وتحقيق 

العدالة الناجزة بأوسع وأفضل صورها.
وينظر المجلس في تقري��ر لجنة المرافق العامة 
والبيئة بخصوص مش���روع قانون بشأن تنظيم 
ومراقب��ة التج��ارة الدولية في األن��واع المهددة 
باالنق��راض م��ن مجموع��ات الحي��وان والنبات 
الفطري��ة، المرافق للمرس��وم رقم )59( لس��نة 

.2018
ويبحث المجلس تقرير لجنة الخدمات بخصوص 
األعل��ى  المجل��س  بإنش��اء  بقان��ون  االقت��راح 
للدراسات الطبية، والمقدم من األعضاء: د.أحمد 

س��الم العريض، ود.محمد علي الخزاعي، وفؤاد 
أحمد الحاجي، وجمعة محمد الكعبي، ود. محمد 

علي حسن علي.
ورأت اللجن��ة ف��ي تقريره��ا، ال��ذي أوص��ت فيه 
بجواز نظ��ر االقتراح المذك��ور، أن وجود مجلس 
أعل��ى للدراس��ات والتدريب في المج��ال الطبي 
يدعم تحقيق التنمي��ة االقتصادية في المملكة، 
ويس��اهم ف��ي رفع المس��توى العلم��ي والعملي 
لألطب��اء العاملي��ن في مختل��ف الف��روع الطبية 
وبالتع��اون مع المؤسس��ات التعليمي��ة المعنية 
بجميع الوس��ائل المناس��بة، ويعزز فرصة تأهيل 
خريج��ي الط��ب للحص��ول عل��ى ش��هادات عليا 
مهنية من المؤسسات الطبية العربية والدولية، 
والحصول على ش��هادات الزمالة والبورد العربية 
والدولي��ة األخرى، مم��ا يوفر لمملك��ة البحرين 
موارد بش��رية وطنية ويقلل من فرص االعتماد 
على الموارد البش��رية األجنبية باستثناء الخبرات 

الطبية المتميزة.

سلمان: تعاون قائم مع 
الحكومة العتماد شهادات 

خريجي »داليان الطبية« بالصين
األول  الن������ائب  كش������ف 
الن��واب  مجل��س  لرئيس��ة 
عبدالنب��ي س�����لمان ع��ن 
بين  قائ��م  تع��اون  وج��ود 
المجلس والحكومة بش��أن 
اعتم����اد خريج��ي جامع��ة 
بالصين  الطبي��ة  دالي����ان 
في تخصص طب األس��نان 
مم��ن  البش��ري  والط��ب 
أنهوا س��نة االمتياز، مؤكدًا 
على تواصل مكتب الش��يخ 

محمد بن مبارك به ش��خصيًا صباح األح��د إلطالعه على ما تم 
به��ذا الخصوص، منوه��ًا بحرص نائب رئي��س مجلس الوزراء 
س��مو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة على متابعة هذا الملف 
ووض��ع خارطة طريٍق إلنه��اء معاناة خريج��ي الجامعة الصينية 
ومن بينهم خريجو جامعة داليان، األمر الذي أش��اع فرحة لدى 
الخريجين وأس��رهم.  وأعرب س��لمان عن تقديره للدور الكبير 
الذي يبذله سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس 
ال��وزراء، إلنهاء معان��اة أبن��اء البحرين من خريج��ي الجامعات 
الصينية من خريجي الطب، مؤكدًا أن جهود س��موه المخلصة 
لخدمة الوطن والمواطنين ما هي إال تعزيزٌ للمسيرة التنموية 
الش��املة الت��ي يقودها حضرة صاحب الجالل��ة الملك حمد بن 
عيس��ى آل خليفة عاهل البالد المف��دى التي تضع المواطن في 
أعلى أولوياتها. وثمن حرص س��مو الشيخ محمد بن مبارك آل 
خليف��ة على التعاون البناء والمثم��ر مع مجلس النواب خصوصًا 
فيم��ا يخص مس��تقبل أبناء الوط��ن كافة، وهو ما ت��م بالفعل 
بالنس��بة لمل��ف طلبة الطب م��ن خريجي الجامع��ات الصينية، 
تنفيذًا لتوجيهات صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد 
آل خليف��ة ولي العهد نائب القائ��د األعلى النائب األول لرئيس 

مجلس الوزراء بتأمين الحلول الالزمة لهؤالء الطلبة. 

عبدالنبي سلمان

المالكي: موقف كبار رجال 
األعمال من أزمة »كورونا« 

مخجل ومؤسف
قال النائب باس��م المالكي 
إن موق��ف كب��ار التجار من 
لمواجهة  الوطني��ة  الحملة 
»مؤس��ف  كورونا  في��روس 
إنه��م  حي��ث  ومخج��ل«؛ 
ل��م  اآلن  وإل��ى  غائب��ون، 
نس��مع عن أي شيء منهم 
بالرغم من الدعم الحكومي 
الكبي��ر الذي حصل��وا عليه 
الفت��رة، حي��ث  ف��ي ه��ذه 
س��تتكفل الحكومة برواتب 

القطاع الخاص.  وأضاف المالكي أن الحكومة تعمل جاهدة في 
هذه األزمة س��واًء للحد من انتشار فيروس كورونا )كوفيد 19(، 
أو ف��ي معالجة أي تداعيات وانعكاس��ات س��لبية على االقتصاد 
الوطن��ي، في المقابل ال زال كبار التج��ار يقفون موقف المتفرج 
فقط دون أي دور.  وتابع المالكي قوله: »الجميع س��مع بموقف 
تج��ار الكوي��ت والتكات��ف الذي أبدوه س��واء من خ��الل الدعم 
المالي أو اللوجس��تي س��واء بالتبرع��ات أو بتخصيص الفنادق؛ 
لتكون مواقف ومستشفيات مؤقتة لهذه األزمة، ولكن ولألسف 

الموقف مؤسف لدينا في البحرين«.  
وأض��اف المالكي أن ش��عب البحرين تكاتف ف��ي ملحمة وطنية 
من خالل التسجيل في التطوع بالحملة الوطنية، إذ تقدمت كل 
الفئات للعمل بما تس��تطيع أن تقدمه إل��ى البحرين وأهلها إال 

رجال األعمال الذين ال زالوا دون موقف.

 »تشريعية الشورى«: 
اجتماع عن ُبعد مع وزير 

العدل بـ»االتصال المرئي«
قالت رئيس لجنة الش��ؤون 
والقانوني��ة  التش��ريعية 
دالل  الش��ورى  بمجل��س 
الزاي��د، إن اللجنة س��تعقد 
الي��وم، اجتماع��ًا ع��ن بعد 
مع وزي��ر العدل والش��ؤون 
اإلس��المية واألوقاف الشيخ 
خال��د ب��ن عل��ي آل خليفة، 
مش��روعات  أح��د  لبح��ث 
إل��ى  المحال��ة  القواني��ن 
أن  الزايد  وأوضحت  اللجنة. 

هذه الخطوة تأتي اس��تكمااًل للمب��ادرة التي اتخذت اللجنة في 
عقد اجتماعاتها عن بُعد باس��تخدام تقني��ة االتصال المرئي، 
تنفي��ذًا للتوجيهات والقرارات المتعلق��ة بالتدابير الوقائية من 
في��روس كورونا )كوفي��د 19(. وأش��ارت الزايد إل��ى أّن اللجنة 
نجح��ت في عقد اجتماعي��ن عن بُعد خالل األس��بوع الماضي، 
حيث إنها تعد أولى لجان الس��لطة التش��ريعية التي تطبق هذا 
من النوع من االجتماعات في ظل اإلجراءات االحترازية لمواجهة 
فيروس كورون��ا. وأثنت على تجاوب أعض��اء اللجنة، وحرصهم 
على اس��تخدام التقنيات الحديثة من أجل استمرار عمل اللجنة 
وعقد االجتماعات لمناقشة التشريعات المحالة إلى اللجنة، آملة 
أن يت��م تعميم تجربة اللجنة في عقد االجتماعات عن بُعد على 

بقية اجتماعات اللجان في المجلس.

دالل الزايد

 مدير إدارة الخدمات في الشورى:
تعقيم دوري لمرافق المجلس

ق��ال مدي��ر إدارة الخدم��ات العامة وش��ؤون األعضاء باألمان��ة العامة 
لمجل��س الش��ورى عبدالمجي��د بوحس��ين، إن عمليات تعقي��م مباني 
ومراف��ق المجلس تتم بش��كل دوري؛ تفعياًل لتوجيه��ات األمين العام 
لمجلس الش��ورى أس��امة أحمد العصفور التي تصب ف��ي تجاه االلتزام 
باإلجراءات االحترازية والتدابير الوقائية المتخذة على المستوى المحلي 
للوقاية من فيروس كورونا، والتي تنسجم مع الواجب الوطني لمساندة 

اإلجراءات الوطنية لمكافحة فيروس كورونا )كوفيد 19(. 
وأش��ار بوحس��ين إلى أنه وانس��جامًا مع القرارات الصادرة عن سعادة 

األمين العام، فقد تم وبالتعاون مع لجنة الصحة والس��المة في األمانة 
العام��ة االعتماد في إج��راء عملية الوقاية والتعقي��م على كوادر األمانة 
العام��ة والعقود الس��نوية المبرمة مع عدد من ش��ركات توفير خدمات 
النظاف��ة والصيان��ة، وهو ما يعك��س حرص األمان��ة العامة على حفظ 
سالمة األعضاء والموظفين، إضافة إلى تسيير كافة اإلجراءات المكثفة 
المتخ��ذة لتحقيق أقصى درجات الحماي��ة والوقاية من فيروس كورونا، 
بالتواف��ق مع مختلف القرارات التي تس��اند اإلجراءات الوطنية لمكافحة 

فيروس كورونا.

  زينل:   تطبيق العمل من المنزل 
لألم العاملة بـ»أمانة النواب« اليوم

 أكدت رئيسة مجلس النواب  فوزية 
زينل، أنه سيتم تطبيق نظام العمل 
من المنزل ل��ألم العاملة في أمانة 
الن��واب ابت��داء م��ن الي��وم األحد ، 
تنفي��ذًا للتوجيه الملكي الس��امي، 
األس��رية  لالحتياج��ات  مراع��اة 
وتمكي��ن األم العاملة م��ن الرعاية 
المنزلي��ة ألبنائه��ا خ��الل الفت��رة 
المؤقت��ة إليقاف الدراس��ة وتقديرًا 

لدور األم وإسهاماتها. 
وأشادت، بالتوجيه الملكي السامي 
الص��ادر من ل��دن حض��رة صاحب 
الجالل��ة الملك حمد بن عيس��ى آل 
خليفة عاهل البالد المفدى، بش��أن 
تطبي��ق نظ��ام العمل م��ن المنزل 

لألم العاملة في الوزارات والهيئات 
والمؤسس��ات الحكومي��ة، مراع��اة 

للفترة االس��تثنائية في ظل الوضع 
الراهن. 

وأكدت أن هذه المب��ادرة الكريمة 
من لدن جاللته تؤكد ما يوليه، من 
اهتمام بتحقيق االس��تقرار األسري 
التي  المرتكزات األساس��ية  كأح��د 
توف��ر للمجتمع البحريني المقومات 
الالزم��ة للقيام بدوره في مس��يرة 
التنمي��ة الش��املة التي تش��هدها 
مملك��ة البحري��ن في ظ��ل العهد 

الزاهر لجاللة الملك المفدى. 
وأعربت عن الشكر والتقدير لجاللة 
الملك المفدى ال��ذي يحرص دائمًا 
االجتماعية  األبع��اد  عل��ى مراع��اة 
ش��رائحهم  بمختل��ف  للمواطني��ن 

انطالق��ًا م��ن إيم��ان جاللت��ه بأن 
المواطن هو محور التنمية وغايتها، 
الس��يما وأن هذا التوجي��ه الكريم 
يأت��ي في ظل ما يعانيه العالم جراء 
فيروس » كورونا المس��تجد«، وهو 
م��ا يتطلب م��ن الم��رأة البحرينية 
تركي��زًا أكب��ر ف��ي رعاية أس��رتها 

وأبنائها.
وأكدت أن هذه اللفتة الكريمة من 
جاللته لألم العاملة بمناس��بة يوم 
األم الذي تحتفل به البحرين، يمثل 
تقدي��رًا رفيعًا ل��دور األم البحرينية 
وم��ا تقوم به من مس��ؤوليات، وما 
حققت��ه من إنج��ازات متمي��زة في 

جميع المجاالت. 

باسم المالكي

 فوزية زينل

 تنفيذًا للتوجيهات الملكية.. زينل:   تطبيق العمل من المنزل لألم العاملة بـ”أمانة النواب” اليوم

https://bit.ly/2U8VmTv
https://bit.ly/2UpbaRf
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»خلك في البيت«!

ل��م يبق أحد من المختصين والمس��ؤولين وفرق 
العمل الس��اهرة على رعاي��ة الوطن وحماية أهله 
والمقيمين فيه، إال وقد أف��رغ كل جهده وطاقته 
وإلحاحه في التأكيد على أن السبيل المتاح في يد 
البش��رية اليوم لمواجهة فيروس كورونا )كوفيد 

19( هو »البقاء في المنازل«.
ال ت��كاد تم��ر س��اعة إال وتجد أمامك »بوس��ت« 
في اإلنس��تغرام أو »تغريدة« في تويتر أو رس��الة 
صوتية أو عمل مرئي توعوي في هذه الوسيلة أو 
تلك عبر الفضاء اإللكتروني يوضح خطورة تجاهل 
اإلرش��ادات والتعليمات الصحية التي تس��تهدف 
كبح جماع فيروس كورون��ا الذي تقوم قوته على 
س��رعة االنتش��ار، مما يش��كل ضغطًا هائاًل على 
الخدم��ات الصحي��ة، ويجعل حي��اة الكثيرين على 
المحك، وها هي المشاهد في إيطاليا تلوح أمامنا، 
كأنها مقب��رة كبيرة تتلقى يومي��ًا مئات الضحايا 
لفيروس كورون��ا وآالف المصابين، في وقت يقف 
الجهاز الطبي والقطاع الصحي عاجزًا أمام اجتياح 
الفي��روس، ولو راجعنا بذرة المش��كلة، لوجدناها 
تتلخص في عدم الشعور بالمسؤولية عند شريحة 
كبيرة من اإليطاليي��ن، الذين تهاونوا، ثم وقعوا 

في وضع ال يحسدون عليه.
وش��هادة يجب أن تق��ال، لألمان��ة أرى أن الدولة 
تعامل��ت مع أزمة الفي��روس التي تجت��اح العالم، 
من��ذ اللحظات األول��ى بجدية عالي��ة، وبخطوات 
اس��تباقية قادها بكل اقتدار س��مو ول��ي العهد، 
وتتابعت الخط��وات، حتى طالعتنا األيام الماضية 
بقرارات نبع��ت من حكيم الوط��ن وقائده جاللة 
المل��ك المفدى، الذي طالما كان ش��عوره األبوي 
هو المتسيد في كافة الظروف واألزمات، وبحلول 
ومعالجات فريدة م��ن نوعها، وتنفيذ التوجيهات 

الملكية السامية بتخصيص 4.3 مليار دينار لدعم 
المواطنين والقطاع الخاص، وهي رس��الة تكشف 
عن اإلدراك العمي��ق والتعامل المتقدم مع األزمة 
من جانب، ومن جانب آخر رسالة لنا نحن كشعب 
أن نتحمل المسؤولية في عدم إهدار هذه الجهود 
من خالل االس��تهتار أو تضيي��ع الطاقات بالتمرد 

على التوجيهات أو التوصيات الطبية.
يج��ب أن ن��درك جميعًا أن ش��خصًا واح��دًا حاماًل 
للفي��روس يمكن أن يحيل الوط��ن كله لوضع ال 
يحم��د عقب��اه، إذا تعامل مع األمر باس��تهتار وال 
مب��االة، وأن يعرِّض أهله وأقاربه للخطر بالدرجة 
األولى، ويض��ع مجتمعه أمام وضع صحي مرتبك، 
ويكف��ي أن نعرِّف المس��تهتر في زم��ن فيروس 
كورون��ا بأن��ه الف��رد ال��ذي ال يطبق اإلرش��ادات 
االحترازية الت��ي توصي بها الجه��ات المختصة، 
والتي يأتي في مقدمته��ا »الجلوس في المنزل« 

وعدم الخروج إال للضرورة القصوى.
وأتمنى من الجهات المختصة في الدولة أن تشدد 
اإلج��راءات عل��ى جمي��ع المخالفين في األس��واق 
العامة، والمحالت، وضبط كافة أشكال التجمعات 
العامة التي من شأنها توفير بيئة خصبة النتقال 

الفيروس بين األفراد.
ول��كل ف��رد عل��ى أرض ه��ذا الوط��ن مواطنين 
ومقيمي��ن نق��ول تحم��ل مس��ؤوليتك وواجب��ك 
اإلنس��اني واألخالقي والديني والوطني.. و»خلك 

في البيت«.
* »المواط��ن الواعي المش��ارك في اإلجراءات هو 
أفضل داعم للجهود المشتركة لمواجهة فيروس 
كورونا«.. »صاحب الس��مو الملكي األمير سلمان 
بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد األعلى 

النائب األول لرئيس مجلس الوزراء«.

عليكم السالم ومنكم 
السالم »أهل كورونا«!

س��المٌ على أهل كورونا.. عليكم الس��الم ومنكم 
الس��الم.. فهل منك��م من قارئ؟ ه��ل منكم من 
الس��الم والح��ب ورس��الة  مستش��عر لذبذب��ات 
المصافح��ة من عالم الوعي اإلنس��اني؟ كلي ثقة 
بطريقة أو بأخرى. قد يبدو حديثي مجنونًا بالنسبة 
إلى البعض، بل للغالبية، ولكني جادة فيما أقول، 
من خالل اعتقادي بتناغم الكون واتصاله، وإيماني 
بالروابط الخفية بي��ن موجوداته ومخلوقاته، بل 
وقدرتهم على االتص��ال بغير طرق االتصال التي 
نعرفها، ورغم أننا ال ندرك اتصالنا بما في الكون 
عل��ى نح��و كافٍ إاّل أننا متصلون ب��ه وننقل إليه 
مشاعرنا وأفكارنا وخواطرنا. فهل سنضبط عملية 
االتصال تلك مع كل من حولنا بما في ذلك »أهل 

كورونا« في قادم األيام؟
لعل من جميل ما شاهدت في الفترة األخيرة حول 
موضوع كورون��ا، فيديو ظريفا على اإلنس��تغرام 
https://( أدعوكم لمش��اهدته عبر الرابط التالي

youtu.be/AVqLvrO832g(. وال أخفيك��م ك��م 
إن ه��ذا الفيدي��و ألهمني حول ص��راع البقاء في 
الك��ون، بل وفي سلس��لة االعتداءات اإلنس��انية 
الطويل��ة على موجودات الك��ون بما لم ينزل اهلل 
به من سلطان، ولعله السبب الرئيس الذي أخرج 
لنا في��روس كورونا من بيئته األصلية ليس��تعمر 
اإلنس��ان. وبينم��ا كن��ا نتصارع عل��ى األرض وما 
فيه��ا، أصبحنا نتصارع اليوم م��ع الفيروس اليوم 
مباش��رة على أجس��ادنا وس��المتنا..!! فنسأل اهلل 

السالمة والمعافاة الدائمة.
 باألم��س، بينت كيف أن ص��راع البقاء مع كورونا 
جعله رس��ول س��الم للبش��رية وداعيًا لالتحاد في 

اإلنس��انية الجامعة، غير أنن��ا اليوم بحاجة لتناغم 
وس��الم أعمق م��ع الكون كل��ه، لكي ال نتس��بب 
ألنفسنا بكارما س��لبية ندفع ثمنها جرّاء ما نحن 
فاعليه ف��ي الكون ومن فيه. أعل��م أني قد أكون 
مغالي��ة لو دعوت إلى تحول العال��م أجمع إلى أن 
يكون نباتي��ًا، ولن أتحدث لمج��رد الحديث كمن 
يهرف بما ال يعرف، ولكني أود القول أن ما نعيشه 
الي��وم ونجنيه من كارما س��لبية ج��رّاء ما اقترفه 
بعض البش��ر في بيئة الفي��روس األصلية، يدعو 
فعلي��ًا للتأمل في منطق النباتيي��ن واحترامه وإن 
خالفن��اه، بل وفهم الدع��وات للحفاظ على البيئة 
بعمق وش��مولية، وبطريقة ال نتنص��ل فيها من 
مس��ؤولية الفرد بدعوى أنه ل��ن يكون مؤثرًا في 

ظل استهتار الجماعة.

* اختالج النبض:
إن م��ا أتناول��ه في ه��ذا المقال واح��دة من كثير 
من الرس��االت التي حملها إلينا كورونا بما يجعله 
»هده��د القرن« ب��ال منازع، ولكن ل��و وقفنا على 
مجمل رس��ائل كورونا إلينا لوجدناها كلها تش��ير 
إلى وج��وب تصحيح المس��ار عل��ى كل األصعدة 
بل��زوم »الصراط المس��تقيم«، ولتذكيرنا بدورنا 
الحقيق��ي على األرض بعدما مارس��نا التيه لقرون 
حت��ى أوغلن��ا ف��ي دوامات��ه. يميزن��ا عن س��ائر 
المخلوقات نفح��ة خالصة م��ن اهلل لنكون خلفاء 
في أرضه.. فهل سنعمر األرض ونؤدي األمانة أم 
سنس��فك الدماء؟!! الرسالة لنا جميعًا على كوكب 
األرض.. أخاطبك��م به��ا وإيّاي فردًا ف��ردًا: »ماذا 

ستختار؟«.

البحرين نورت بعودة ابنها 
البار األمير خليفة بن سلمان

تباشير الخير هلت على البحرين بقدوم صاحب 
الس��مو الملك��ي األمير خليفة بن س��لمان آل 
خليف��ة رئيس مجل��س ال��وزراء الموقر حفظه 
اهلل ورعاه بع��د رحلة عالج في الخ��ارج تكللت 
بالنج��اح وهلل الحم��د. رج��وع صاحب الس��مو 
الملك��ي األمير خليف��ة بن س��لمان آل خليفة 
بالس��المة إل��ى أرض الوط��ن أفض��ل وأجمل 
األخب��ار التي تلقاها المجتمع البحريني في ظل 
ما تعانيه المجتمعات ودول العالم من انتش��ار 
وب��اء كورونا )كوفي��د 19(. ف��كان الخبر الذي 
أثل��ج الصدور فالش��عب البحريني أجمع تغمره 
الس��عادة والف��رح لق��دوم س��موه حفظه اهلل 

وأمده بالصحة والعافية وطول العمر.
األمير خليفة بن سلمان حبيب الشعب صاحب 
الي��د البيض��اء والقل��ب الكبير بان��ي البحرين 
الحديث��ة، فمنج��زات س��موه حفظ��ه اهلل على 
الصعيدين المحل��ي والعالمي تزكيه وتتحدث 
ع��ن أفع��ال س��موه. باألفع��ال تع��رف الرجال 
وس��موه ش��يخ الرجال أحب��ه الصغي��ر والكبير 
ومل��ك القلوب بعطفه وتس��امحه للجميع فتح 
قلبه للجميع قبل مجلس��ه العامر الذي يتهافت 
علي��ه المواطنون والمقيمون حبًا لمجالس��ته، 
فس��موه إن ش��كى له أحد الحضور أنصت وإن 
طلبه المتعثر أعطى وإن ناش��ده المحتاج لبى، 
فس��موه األب الحاني والمعلم الحكيم صاحب 
البصيرة والخبرة الطويلة عاصر مواقف كثيرة 
فهو ابن البحرين البار الذي أحب األرض وأحب 
الشعب وكان الس��ند والعضيد ألخيه المغفور 
له بإذن اهلل األمير الراحل الش��يخ عيس��ى بن 
س��لمان اهلل خليفة طيب اهلل ثراه وهو الناصح 

األمين وهو الس��ند والعضيد لس��يدي حضرة 
صاح��ب الجالل��ة المل��ك حمد بن عيس��ى آل 
خليف��ة عاهل البالد المف��دى حفظه اهلل ورعاه 
وأيده بنصره لتقدم البالد وتطورها وازدهارها 

في كل مجال.
ق��دوم س��موه حفظه اهلل أثلج صدور الش��عب 
ول��وال تداعي��ات ه��ذا الوب��اء العالم��ي لخرج 
الش��عب أجمع من كل مدين��ة وقرية للترحيب 
بس��المة القدوم ولعبروا عن سعادتهم بهذه 
الع��ودة الميمونة التي كان ينتظرها الش��عب 
من زمان بكل شغف ولوقف الكبير قبل الصغير 
ف��ي صفوف على م��د البصر ينثرون الس��عادة 
والحب والورود ويرددون أعذب األناشيد بهذه 
المناس��بة الس��عيدة، ولكن كان الدعاء لسمو 
األمي��ر ال ينقطع والس��ؤال عن صحة س��موه 
مس��تمرًا حتى م��ن اهلل علينا بهذه التباش��ير 
وقرت عين البحرين برجوعه حفظه اهلل ورعاه.

وبهذه المناس��بة الس��عيدة نرفع أسمى آيات 
التهان��ي والتبريكات إلى مقام س��يدي حضرة 
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة 
عاهل البالد المفدى حفظ��ه اهلل ورعاه وأيده، 
وإلى صاحب الس��مو الملكي األمير خليفة بن 
سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء الموقر، 
حفظه اهلل ورع��اه، وإلى مقام صاحب الس��مو 
الملكي األمير س��لمان بن حمد آل خليفة ولي 
العهد نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس 
مجلس الوزراء، وإلى آل خليفة الكرام، والشعب 
البحرين��ي الوفي، حف��ظ اهلل وطننا الغالي من 
كل ش��ر وأدام ع��ز البحري��ن في ظ��ل قائدها 

وحاميها عاهل البالد المفدى.

األمير خليفة بن سلمان حبيب الشعب صاحب اليد البيضاء والقلب 
الكبير باني البحرين الحديثة فمنجزات سموه حفظه اهلل على 

الصعيدين المحلي والعالمي تزكيه وتتحدث عن أفعال سموه

لقد كشف وباء كورونا حقيقة ما يفعله الفساد فى المجتمعات 
اإلنسانية فتجده يدور حول مفهوم األنانية والسلطوية بغباء 

مدمر للجميع

الشيخة حصة الحمود السالم الحمود الصباح

»كورونا«.. بين تعتيم 
األشرار وشفافية األحرار

يبدو أن الكوكب لن يس��تريح من فساد اإلنسان 
وأطماعه التى ال تري��د أن تنتهي، حيث إنه وفي 
خض��م المعارك واالقتتال الش��رق أوس��طى على 
النفوذ والثروات والهيمنة تفاجأ العالم بوباء أثار 
الذعر بين بني البشر، هذا الجنس الضعيف الذي 
ال يقي��م للعدل والح��ق والخير والب��ر وزنًا إال من 
رحم ربي، وب��اء كورونا أو )كوفيد 19( جاء ليحتل 
صدارة االهتمام العالمي بس��بب انتش��اره كالنار 
فى الهش��يم ليثير الذعر حتى أننا سمعنا الرئيس 
األمريكي دونالد ترامب يعرض المس��اعدة على 

الصين وإيران! 
 لقد حول الوب��اء أعداء األمس إلى أصدقاء اليوم 
وه��و فى الحقيقة س��لوك رائع لض��رورة التكاتف 
لمكافح��ة الك��وارث الطبيعية العالمي��ة كحرائق 
الغاب��ات وال��زالزل واألوبئة والفيضان��ات، ولكن 
ه��ل ظهور كورونا فى مدينة ووهان الصينية فى 
ديسمبر 2019 سالح بيولوجي تم تخليقه معمليًا 
أم وب��اء بيولوج��ى كباقى األوبئة الفيروس��ية أو 

البكتيرية؟! 
الحقيق��ة أنن��ي أرى وأؤم��ن ب��إرادة اهلل فى كل 
ش��يء مصداقًا لقوله عز وجل »ظهر الفس��اد فى 
الب��ر والبحر بما كس��بت أيدى الن��اس ليذيقهم 
بع��ض الذي عمل��وا لعلهم يرجعون«، فالفس��اد 
هو س��لوك بش��رى لعين، وطالما تكلمنا عنه وال 
نس��تطيع حصره وال يتسع له أي مكان وال تصفه 
ألس��نة وأقالم، فإن قلنا أن الوباء مؤامرة بشرية 
أو انتق��ام إلهي فالمعنى واحد بما كس��بت أيدي 

الناس!
 عندما كنا نصرخ ونطال��ب فى مقاالتنا بمحاربة 
الفس��اد ظن بعض الناس أننا نشخصن معاركنا 
م��ع هذا أو ذاك! لقد كش��ف وب��اء كورونا حقيقة 
م��ا يفعل��ه الفس��اد ف��ى المجتمعات اإلنس��انية 
فتج��ده يدور ح��ول مفهوم األنانية والس��لطوية 

بغباء مدمر للجميع نعيش��ه بوض��وح ونحن نرى 
االنتماء الطائفي والتعتيم والمحسوبية وتصفية 
الحس��ابات السياس��ية داخليًا وخارجيًا واستغالل 

المواقف بشكل يندى له الجبين!
لق��د أعلنت منظم��ة الصحة العالمي��ة من خالل 
فروعه��ا اإلقليمي��ة األرق��ام واإلحصائي��ات بكل 
وضوح ومن ضمنها مصر والتى تعاملت بش��كل 
رائ��ع عندما أجل��ت رعاياها من ووه��ان الصينية 
ووضعته��م تح��ت الكش��ف الطبي ال��ذى أظهر 
سلبية النتائج والتزمت بتعليمات الفرع اإلقليمي 
للمنظم��ة ومق��ره القاهرة وكل األم��ور أصبحت 

مبكرًا تحت السيطرة.
ومع ذلك نجد حرب اإلش��اعات من جماعات أنقرة 
وطه��ران وعمالئهم ف��ى المنطق��ة تريد األذى 
والض��رر لمصر ضاربي��ن باالعتبارات اإلنس��انية 
واألخالقي��ة ع��رض الحائ��ط، وخاص��ة أن الوباء 
يه��دد العالم، ومنطقيًا ال توجد مصلحة ألحد فى 
إخفاء أي معلومات ولم يفعلها إال النظام اإليراني 
الذي يدفع ثم��ن خطيئت��ه اآلن وابتلينا نحن به 

وذلك بسبب الفساد.
الفساد يا سادة يا كرام هو الوباء الحقيقي وليس 
كورونا وس��ارس وأنفلونزا الخنازي��ر، جنون البقر 
لي��س مرضًا ظه��ر ف��ى بريطانيا من��ذ أكثر من 
10 أع��وام ولكنه واقع نعيش��ه فى هذه المنطقة 
الموب��وءة بفس��اد الضمير واألخالق، س��ينتهى 
كورونا في يوم ما، ولكن متى يكف الفاس��د عن 

فساده وجنونه وحماقاته؟!!!!
 اس��تقيموا يرحمك��م اهلل لكي يرف��ع اهلل عنا كل 
بالء ووباء.. كل التحية والتقدير والعرفان للجنود 
المجهولي��ن من أطباء وممرضي��ن على الجهود 
المبذولة للحد من الوباء، ونسأل اهلل جل وعال أن 
يرزقنا السالمة واليقظة والنزاهة وشفافية العقل 

والضمير.
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لم يعش حيات��ه كاآلخرين، بل ب��دأ العمل في 
س��ن مبكرة ج��دًا على الرغ��م من أن��ه ينتمي 
إل��ى أرقى الطبق��ات في المجتم��ع، إال أنه حمل 
ه��م المجتمع الذي يعيش في��ه وبدأ العمل من 
أجلهم في عمر مبكر. العمر الذي كان يستطيع 
قضاءه مثل باقي قرنائه آنذاك في لهٍو، وس��هر 
وس��فر!! إال أن��ه أخذ على نفس��ه عهد أن يحول 
تراب األرض التي يعي��ش عليها إلى مكان رائع 
يستحق العيش فيه، ويحصل كل أبنائه من أهل 
الوطن على كل متطلباتهم الحياتية بس��هولة 

ويسر.
فانطلق منذ نعومة أظاف��ره ليحقق حلمه ببناء 
م��كان رائع يس��كنه هو وجميع أبن��اء مجتمعه. 
وكان يس��تمد تطلعات��ه مما يس��معه من أبناء 
مجتمع��ه، فلقد ارتاد المجال��س وهو لم يتجاوز 
الس��بع س��نوات م��ن عم��ره، ليك��ون همه هو 

هم أبن��اء مجتمعه الذين كان��وا يتوافدون إلى 
المجال��س لط��رح آرائه��م وقضاياه��م آنذاك، 
وال يزال هذا العرف س��اريًا حت��ى يومنا هذا وال 
يزال مجلسه مفتوحًا أمام الجميع ليتحدثوا عما 

يشغلهم وما يتطلعون إليه.
وقب��ل أن يبلغ عام��ه العش��رين، انطلق ليدافع 
ع��ن حق��وق أبناء مجتمع��ه، حيث كان��ت هناك 
مش��كلة خاص��ة بالس��كن وااليج��ارات آنذاك، 
فجل��س مدافعًا عن حق��وق أبن��اء مجتمعه في 
الحصول على حق السكن وحق العيش برفاهية 
ف��ي أوطانهم. وأخ��ذ ملف التعلي��م على عاتقه 
إليمانه بأن المجتمع المتعلم قادر على تشكيل 
مجتمع ق��وي، فأكد عل��ى مبدأ أحقي��ة التعليم 
للجمي��ع، وبات ينش��ر الم��دارس النظامية هنا 
وهناك. ليس هذا وحسب بل اهتم شخصيًا بأن 
يك��ون أبناء مجتمعه أبن��اء مرفهين يصل الماء 

والكهرب��اء إل��ى بيوتهم في ذل��ك الوقت التي 
كان��ت فيه بع��ض الدول الش��قيقة تعتمد على 
الساقي وعلى »الفنر« وأدوات اإلضاءة البدائية 

في إنارة سكنهم.
كم��ا أخ��ذ عل��ى عاتقه مل��ف ش��ؤون موظفي 
الدولة، وبات يضع التشريعات التي تكفل ألبناء 
مجتمعه من الموظفين الحصول على حقوقهم 
الوظيفي��ة. ليس هذا وحس��ب ب��ل تبنى قضية 

الوافدين والمهاجرين وهموهم كذلك.
كل هذا حصل قب��ل أن تحصل مملكة البحرين 
على اس��تقاللها وقبل أن يصبح هذا الش��خص 

العظيم رئيسًا للوزاء لها.
هذه مس��يرة خليفة بن س��لمان قبل أن يتولى 
رسميًا رئاس��ة الوزراء في مملكة البحرين، هذا 
الش��خص الذي ولد وهو »قائ��د« محب لوطنه 
وألبناء ش��عبه، هذا »القائ��د« الذي كان ومازال 
ينام ويصحى عل��ى رغبته الصادقة في مواجهة 
جميع هم��وم مجتمعه، ويأم��ل أن يحقق جميع 

تطلعات شعبه من كبيرهم إلى صغيرهم.
هذا القائد الذي وضع حجر األس��اس لمرتكزات 
ه��ذه الدول��ة بمعي��ة القي��ادة الرش��يدة. هذا 
القائد الذي يحتاج إلى »مجلدات« لسرد سيرته 

وتاريخه الحافل باإلنجاز والعطاء.
هذا القائد الذي ال يحتاج إلى ش��هادة أو وس��ام 
من أي جهة كانت لتشهد له بأنه قائد، ولمن ال 
يعرف مسيرة خليفة بن سلمان العطرة فلينظر 

حوله فقط ليرى ما صنعه هذا القائد الفذ.
ولم��ن يري��د أن يتع��رف عليه أكثر م��ن الجيل 
الجديد فليس��أل ع��ن »البحري��ن« وانطالقتها، 

وثباتها وشموخها حتى في أصعب األوقات فما 
للصعاب إال »خليفة« كما يقول أبناء البحرين..

من أه��م مرتك��زات القيادة م��ن وجهة نظري 
المتواضع��ة هي الخبرة التراكمية، والتعامل مع 
مختل��ف المواقف، وأنا هنا أحدثكم عن قائد بدأ 
العمل وهو في س��ن س��بع س��نوات!! عن تاريخ 

حافل بالمواقف التي تصقل الشخص وتعلمه.
عطاء وطني جم قام به صاحب الس��مو الملكي 
األمير خليفة بن س��لمان رئي��س الوزراء الموقر 
على امتداد الس��نوات الماضية، جعلت منه رمزًا 

من رموز البالد.

* رأيي المتواضع:
احتفل المواطنون والمقيمون على هذه األرض 
الطيبة برجوع س��موكم سالمًا معافى من رحلة 
العالج، س��اجدين سجدة ش��كر هلل على عودتك 

الميمونة.
الجمي��ل في الموضوع أن معظم أفراد الش��عب 
تش��اركوا صورهم  الشخصية مع صاحب السمو 
الملك��ي األمي��ر خليفة ب��ن س��لمان آل خليفة 
معلقي��ن عليه��ا بعب��ارات الف��رح لعودت��ه مما 
جعلني ازداد إيمانًا بأن خليفة بن سلمان قريب 

من الجميع..
ن��ورت دارك يا بو عل��ي، دارك التي رفعت يدها 
مبتهل��ة إل��ى اهلل العلي القدي��ر أن يمن عليك 
بموفور الصح��ة والعافية، دارك التي اش��تاقت 

إليك، اشتاقت لوجودك بيننا..
الصح��ة  عليك��م  وأدام  س��يدي  اهلل  حفظك��م 

والعافية.
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تأخر النظام اإليراني 
عن معالجة الوضع 

الصحي في إيران 
سببه سعيه إلى 
تحقيق مكاسب 

سياسية، وليس هذا 
بغريب عليه فقد 

غامر في البدء وأخفى 
ما فعله الفيروس في 

الكثيرين

اليوم نحن بحاجة 
لتناغم وسالم أعمق 
مع الكون كله لكي 

ال نتسبب ألنفسنا 
بكارما سلبية ندفع 
ثمنها جّراء ما نحن 
فاعلوه في الكون 

ومن فيه

هذا القائد الذي ال 
يحتاج إلى شهادة أو 

وسام من أية جهة 
كانت لتشهد له 
بأنه قائد ولمن ال 

يعرف مسيرة خليفة 
بن سلمان العطرة 

فلينظر حوله فقط 
ليرى ما صنعه هذا 

القائد الفذ

لكل فرد على أرض 
هذا الوطن مواطنين 

ومقيمين نقول تحمل 
مسؤوليتك وواجبك 
اإلنساني واألخالقي 
والديني والوطني.. 
و»خلك في البيت«

اآلراء واألفكار الواردة في هذه المقاالت تعكس آراء أصحابها 
وحدهم.. وال تمثل بالضرورة رأيًا أو موقفًا رسميًا لجريدة »الوطن« 

أو سياستها التحريرية 
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نورت دارك يا بوعلي

إيران واالختباء 
وراء »كورونا«

قب��ل يومين قالت وزارة الصحة اإليرانية إن 50 ش��خصًا ف��ي إيران يصابون 
بفيروس كورونا المس��تجد )كوفيد 19( كل س��اعة، فيما يتوفى ش��خص كل 
10 دقائ��ق، أي 6 متوفي��ن في الس��اعة الواحدة، أي 144 ش��خصا في اليوم. 
وبالتأكيد ال يس��تبعد أن تستوعب الساعة الواحدة بعد قليل أعدادًا أكبر من 
المصابين بالفيروس والمتوفين بس��ببه، خصوصًا وأن الرئيس اإليراني قال 
خ��الل اجتماع عقده مع اللجن��ة الوطنية لمكافحة الفي��روس أخيرًا إنه يتوقع 
إصاب��ة نح��و 60 % إل��ى 70 % من اإليرانيي��ن، وخصوصًا أيض��ًا أنه ثبت أن 
النظام ال يزال غير متمكن من الس��يطرة على الجمهور الذي يتألف من فئات 
ال توافق��ه على بع��ض قراراته ومنها إغالق األضرحة والم��زارات الدينية، وال 
ي��زال دون القدرة على فرض قراره إغالق األس��واق والمراك��ز التجارية ومنع 
التنق��ل بي��ن المحافظات والس��فر رغم إصدار المرش��د عل��ي خامنئي فتوى 
بوج��وب االلتزام بقرارات اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا وعدم جواز الس��فر 
منعًا النتش��ار الفيروس »في اليومين الماضيين حصلت مواجهات بين رجال 

األمن والجمهور المحتج على قرار إغالق المزارات واألضرحة«. 
وعلى عكس ما كان متوقعًا لم يتناول خامنئي في كلمته صباح الجمعة الفائتة 
بمناس��بة حلول العام الهجري الشمس��ي الجديد »عيد النيروز« مأساة إيران 
المتمثلة في إصابة ووفاة أعداد كبيرة من اإليرانيين يوميًا بس��بب الفيروس 
واكتفى بتقديم الش��كر للكوادر الطبية والمتطوعي��ن لخدمة المصابين به 
واعتب��ار ذلك م��ن التضحيات وأنه أمر يبعث على الفخ��ر )...(، وبداًل عن ذلك 
أقحم في كلمته المقتضبة مش��هد جنازة قاس��م س��ليماني وكرر القول بأن 

العام اإليراني الجديد »سيكون عام ازدهار اإلنتاج.. واالنتصارات الكبرى«!
 محم��د جواد ظريف وزير خارجي��ة إيران يقول إن هذا الوضع المأس��اوي هو 
بس��بب العقوبات األمريكية ويطلب في كل اتصال يجريه مع المسؤولين في 
مختلف الدول ومنها روس��يا واليابان الضغط عل��ى الواليات المتحدة لرفعها 
»كي تتمكن بالده من الحصول على األدوية«. يقول ذلك رغم تكرار الرئيس 
ترامب والمس��ؤولين األمريكيين اس��تعداد أمريكا لمس��اعدة إيران في هذه 
المحنة ورغم وصول ش��حنات م��ن األدوية إلى إيران م��ن العديد من الدول 
ومنه��ا اإلمارات، م��ا يؤكد بأن ما يعوق الس��يطرة على الوض��ع الصحي في 
إيران ليس العقوبات األمريكية القابلة للرفع ولو مؤقتًا بقرار إنس��اني، فهذه 
العقوب��ات ال عالق��ة لها بعدم التمكن من الس��يطرة عل��ى الجمهور الذي ال 
يلتزم بق��رارات اللجنة الوطنية لمحاربة الفيروس رغ��م إصدار خامنئي فتوى 

بذلك. 
الحاصل لألس��ف ه��و أن النظام اإليراني يس��عى إلى اس��تغالل الفرصة لرفع 
العقوب��ات عن كاهله، فهو يع��رف أن للعواطف في مثل ه��ذه األحوال دورًا، 
وال ب��أس خالل هذا الس��عى لو مات في كل س��اعة عدد أكب��ر من اإليرانيين 
فمثل هذا المكس��ب يستدعي التضحية، ومثل هذه الفرصة يمكن أن تحصر 
الوالي��ات المتحدة ف��ي زاوية صعبة فتن��دم على قرار العقوب��ات، ومثل هذا 
الظرف يمكن أن يجبر دول الجوار على مس��اعدة النظام بش��كل تلقائي حيث 
تمكن الفيروس من اإليرانيي��ن والموجودين في إيران يعني احتمال تمكنه 

من الناس في تلك الدول. 
تأخر النظام اإليراني عن معالجة الوضع الصحي في إيران س��ببه س��عيه إلى 
تحقيق مكاسب سياسية، وليس هذا بغريب عليه، فقد غامر في البدء وأخفى 
م��ا فعله الفيروس ف��ي الكثيرين كي ال تتأثر االنتخابات ويخس��ر رجاله الفوز 

فيها.
الحل الوحيد للس��يطرة على الوضع الصحي في إيران وإنقاذ المنطقة والعالم 
من براثن الفيروس القاتل ه��و التدخل وقيادة العملية بداًل عنه بقرار أممي 
وبقي��ام المعارضة اإليراني��ة بعمل ما في الداخل اإليران��ي يجبر النظام على 
التوقف عن اس��تغالل الوضع الصحي لتحقي��ق أهداف ضيقة تضر باإليرانيين 

وبجميع الذين يتقاسمون الجغرافيا مع إيران.

تداركوا الوضع بسرعة.. 
 »قنبلة موقوتة« 

في سوق المنامة!!

فيديو مخيف لس��وق المنامة، جعلني في الثامنة والنصف مساء أمس أغير مقالي 
اليومي بالكامل، فالوضع خطير جدًا والبد له من معالجة سريعة. 

عبر حس��اب الزميل فاضل منس��ي الصحفي ف��ي صحيفة أخبار الخليج، تم نش��ر 
فيديو من قلب سوق المنامة، يكش��ف فيه التجمعات الكثيفة للعمالة اآلسيوية، 
والمحالت المفتوحة والتي حولها تجمعات وبالتأكيد مخالطات ال تعد وال تحصى. 
شخصيًا أعتقد بأنه ما من إنسان عاقل في ظل الوضع الذي نعيشه اليوم، يمكن 
أن »يخاطر« أو »يقامر« بسالمته ويسير في وسط هذا التجمع البشري الكثيف. 

الوض��ع غير صحي إطالقًا، بل كارثي، ففي الوقت الذي نكثف فيه التوعية للناس 
بتجنب المخالطة والتجمعات الكبيرة، يكون وضع سوق المنامة بهذا الشكل؟!

يجب التحرك بس��رعة في هذا الش��أن، فانتش��ار المرض ال س��مح اهلل في هكذا 
تجمعات حاش��دة، يعني احتمالية انفالت الس��يطرة على تفش��ي الفيروس، حاله 

كحال عود ثقاب مشتعل في كومة كبيرة من القش.  
هنا البد وأن تكون معالجات سريعة للوضع، فالجاليات يجب أن تخاطب من خالل 
الجهات التي تمثلها، كس��فارات أو أندية أجنبية، ليتم نش��ر الوعي بين العمالة 
الواف��دة، وفرض االلت��زام بالتوجيهات واإلرش��ادات، فعملية التوعي��ة الوقائية 
وااللت��زام بعدم التجمع واالختالط ليس��ت عملية مقتصرة عل��ى المواطنين، أو 
الناطقي��ن باللغة العربية، فبالدنا مثل كثير من دول المنطقة، العمالة نس��بتها 
فيها كبيرة جدًا، وهي األوس��اط التي تتواجد في الشارع، وفي المناطق الشعبية 
واألس��واق، وأي خطر الحتمالية وجود »طفرة« في األمراض واألوبئة تكون عادة 

من هذه األوساط. 
وهنا البد من تحرك الجهات المعنية لمخاطبة السفارات وهذه األندية، وضرورة 
مخاطبة الجاليات من خالل هذه الجهات التي تعتبر مرجعية رسمية لهم، ومثلما 
وجه��ت للبحرينيي��ن تعليم��ات وإرش��ادات احترازية وتوعوية من خالل وس��ائل 
اإلعالم الرسمية، ومواقع التواصل االجتماعي، البد وأن يتم القيام بشيء مشابه 
للجاليات والعمالة، فهم -كما بينت أعاله- أكثر من يتواجد في الشارع والمناطق 
المزدحمة، وإذا عدنا لإلحصائيات الرسمية للتعداد السكاني، الشامل للمواطنين 
والمقيمين، س��نجد أن النس��بة الكبيرة للمقيمي��ن وتحديدًا للعمال��ة الوافدة، 

فتخيلوا ال سمح اهلل انتشار المرض في أوساطهم؟! 
بالتالي البد من عقد ورش عمل تثقيفية لهم، والبد من إجراءات الحتواء الوضع، 
والبد من تخصيص قناة إعالمية أو إذاعية تنشر التوعية لهم، والبد من متابعات 

من السفارات واألندية األجنبية بأنفسهم بشكل يومي لهذه األمور. 
هذه »قنبلة موقوتة« س��تنفجر لو لم يتم تدارك الوض��ع، ومثلما هناك إجراءات 
للتفتيش ومتابعة تجمعات الناس والش��باب في بعض األماكن والمناطق، يجب 
أن يك��ون التفتي��ش واإلج��راء مضاعفًا في مثل ه��ذه المناطق، وتحديدًا س��وق 
المنامة الذي صدم باألمس كل من أرس��لت له مقطع الفيديو، لدرجة أن أحدهم 

يسألني: »هل هذا في البحرين؟!«. 
هذه مالحظ��ة خطيرة توصلها الصحاف��ة من خالل عملها للمس��ؤولين، ونحن 
بدورنا ككتاب نؤكد على خطورة الوضع، ووجوب اتخاذ إجراءات في هذا الش��أن، 
فنس��بة الخطر كبي��رة ج��دًا، وال تحتمل المجازف��ة، ففي الوقت ال��ذي نحث فيه 
المواطني��ن تحديدًا على الجلوس في منازلهم، وتتخ��ذ الدولة إجراءات وقرارات 
لضم��ان ذلك، بم��ا فيها إج��راءات معنية بالعم��ل والدوام��ات، ال يمكن القبول 
باحتمالية أن يتعرض المجتمع بأكمله للخطر بس��بب قلة وعي للجاليات األجنبية 
وتحديدًا العمالة، وترك األمور كما هي في أحد أكثر مناطق البلد الشعبية حيوية 

مثل »سوق المنامة«.

يجب التحرك بسرعة في هذا الشأن فانتشار 
المرض ال سمح اهلل في هكذا تجمعات حاشدة 

يعني احتمالية انفالت السيطرة على تفشي 
الفيروس حاله كحال عود ثقاب مشتعل في 

كومة كبيرة من القش

تداركوا الوضع بسرعة.. “قنبلة موقوتة” في سوق المنامة!!

https://alwatannews.net/article/871992
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روبــــرتــــاج

الكوادر الطبية جنود تحمي الوطن خلف الكواليس
أكثر من 5000 م��ن العاملين في القطاع الصحي بوزارة الصحة يقفون 
في الصف��وف األمامية لمواجهة فيروس كورونا للحد من انش��ار الوباء 

العالمي.
جنود يعملون  ليل نهار دون كلل أو ملل، فريق من 1050 طبيبًا وطبيبة 
و2983 ممرضًا وممرضة و984 من الكوادر الصحية المساندة  يبذلون 
قص��ار جهدهم لتقديم الخدمات الصحية على مدار الس��اعة للمواطنين 

والمقيمين وتوفير الرعاية الالزمة.
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صالون��ات الحالق��ة الرجالي��ة وصالون��ات التجمي��ل باألحمر
النس��ائية، ب��ؤرة خصب��ة لنش��ر »كورون��ا« البد من 
إجراءات احترازية مثل إلزام العاملين بلبس الكمامات.
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هل نعتمد على 
وعي الناس فقط؟

من اآلخر وزبدة الكالم س��نتضطر لمنع الناس م��ن الخروج من منازلهم 
بق��وة القانون أي بفرض حظر التجول، رغم مح��اوالت الدولة تجنب هذا 
القرار واس��تباق المنحنى بخطوة كما يقال، ورغم أننا لم نصل إلى الذروة 
بعد، واألمور طيبة إلى اآلن، إنما س��نضطر ليس ألن الحالة خطيرة.. بل 
ألن التزام الجميع بالتعليمات والبقاء في البيت اتكااًل على مجرد »الوعي« 

مستحيل.. مستحيل.. مستحيل خاصة مع مرور الوقت.
رغ��م جهود الدولة الجبارة والمحكمة والتي يش��هد بكفاءتها العالم كله 
م��ن أجل محاولة الس��يطرة على انتش��ار الفايروس محلي��ًا، إال أن كمية 
االس��تهتار والجهل عند مجموعات من الناس رغم قلتها س��تهدد جهود 

الدولة وتبعثرها إن استمرت على هذا المنوال.
لم تبقَ وس��يلة لم تتبع من أجل إقناع »مجموعات« لم تقتنع ولن تقتنع 
مهما حاولت، فلن تفهم، ولن تقدر، ولن تتحمل المسؤولية، وستفعل ما 

تريد، ال ينفع معها تهديد وال وعيد وال نصيحة وال استعطاف.
»أغان��ي غنيتوا لهم، ص��ور صورتوا له��م، أمثلة ونم��اذج مخيفة لنتائج 
االس��تهتار وصلتوا لهم، رس��وم توضيحية رس��متوا له��م..« لم يفهموا 
ولن يفهموا، اس��تجداء أقرب إلى التوس��ل من الجميع م��ن الوزراء ومن 
المس��ؤولين ومن األطباء ومن المرضى ومن المؤثرين ومن اإلعالميين 
ومن الفنانيين ومن الخطباء والعلماء جميعهم توس��لوا لهم أن يجلسوا 
ف��ي البيت، ولم يؤثر ذلك كله، آيات قرآنية، أحاديث نبوية، قصص وعبر 

من التاريخ.. ولم يتعظوا.
نبهتموه��م بخط��ورة المرحل��ة، منعت��م أطفاله��م ونس��بة كبيرة من 
الموظفين من الدوام، الش��رطة صورت رس��ائل مؤثرة تق��ول لهم إني 
خرج��ت م��ن منزلي مضطرًا م��ن أجلك أرجوك أتوس��ل إلي��ك اهلل يرحم 

والديك ابق في المنزل من أجلي، ولم ينفع.
على فرض نجحنا في إقناع 90% من الشعب البحريني بااللتزام بالتعليمات 
والبقاء في البيت وعدم التجمع، رغم أن ذلك مس��تحيل ولكن سنضع هذا 
االحتم��ال ب��أن الغالبية العظمى م��ن البحرينيين على درج��ة من الوعي 
والمس��ؤولية والتزم��وا في منازلهم، المش��كلة في 10% - وهي نس��بة 
افتراضية متفائلة رغم قلتها- إنما بإمكانها أن تقودنا جميعًا للهالك، لو 

كانوا من المخالطين الذين لم يحاصروا ويرصدوا.
عملي��ة محاص��رة »المخالطي��ن« وتتبعه��م مرهق��ة جدًا ج��دًا لألجهزة 
الحكومية، ومكلفة أيضًا، الشخص الواحد المصاب وغير المسؤول مادام 
يتحرك فإنه يخلق دائرة اتصال بالمئات، من أهل ومن أصدقاء ومن زمالء 
عم��ل ومن مراجعين ومن متس��وقين، تبحث عنهم تلح عليهم تالحقهم 
بف��رق تعمل على مدار الس��اعة من أجل فحصهم واتخ��اذ إجراءات العزل 
أو الحج��ر عليهم إن تطلب األمر، وتخي��ل كل واحد من هؤالء خلق دائرة 

اتصال مثلها، إنك تتحدث عن دوائر متصلة تصل للمئات وربما لآلالف.
إلى اآلن أنتم مش��كورون تضبطون الحصار على المصابين والمخالطين 
وبجه��ود خارقة، إنما إلى متى؟ إنه اس��تنزاف للجهود التي يجب أن تركز 

في المعالجة والحماية.
أحد المس��ؤولين في منظم��ة الصحة العالمية يق��ول إن ثمن التأخر في 
اتخاذ القرارات الحاس��مة أو التردد فيها خوفًا من الخطأ يبلغ أضعاف ثمن 

اتخاذ قرار خاطئ. 
الصين ل��م تنجح إال بعد أن فرضت الحظر، روس��يا أصدر بوتن بيانًا من 
ثماني كلمات فقط وانتهى بيانه، »اجلس في بيتك أسبوعين أو ستحبس 

خمس سنوات« والروس يعرفون بوتن )إذا حجى(.
الفريق الصيني قال لإليطاليين لم ننجح إال بعد حظر التجول، وهذا الفرق 

بيننا وبينكم.
دوائر المخالطين ستتس��ع إن اعتقدتم أنكم ستلزمون جميع المواطنين 
والمقيمي��ن والوافدين والزوار بالمكوث في البيت اختياريًا، فجماعة )ويه 
مل��ل خلنا نطلع( أو )جماعة يوه اش��عليكم منه��م الحافظ اهلل( أو جماعة 
)ش��هالمبالغه والتهوي��ل ما فين��ا اال العافي��ه( أو العمال��ة األجنبية التي 
تالحقه��ا من مكان إل��ى مكان كي ال تتجمع، س��ينتصرون علينا إن بقينا 

نرتجي وعيهم... ال قدر اهلل.

 ارتفاع عدد مستخدمي خدمة
Teams إلى 44 مليونًا يوميًا

قب��ل ثالثة أع��وام، أطلقت مايكروس��وفت خدمتها 
للعم��ل التش��اركي ع��ن بع��د Teams، والتي نمت 
ببطئ حتى بداية الش��هر الحال��ي كانت قد وصلت 
إلى 32 مليون مس��تخدم نش��يط يوميًا، لكن خالل 
أس��بوع واحد فقط قف��ز هذا العدد إل��ى 44 مليون 

مستخدم نشط يوميًا.
ه��ذا النم��و الكبير والمفاجئ س��ببه إيق��اف العديد 
من الش��ركات عل��ى اخت��الف أحجامه��ا العمل من 
المكات��ب والتوجه للعمل عن بعد. وخالل 4 أش��هر 
نما مس��تخدمو الخدمة بحدود 60-110%، وتتوفر 
العديد م��ن الخدمات التي تتي��ح للموظفين العمل 

مع��ًا وإجراء االجتماعات عن بع��د، من أهمها خدمة 
Teams من مايكروسوفت.

بهذا تكون خدمة Teams قد تفوقت بس��رعة على 
 Slack أب��رز الخدمات العريقة في ه��ذا المجال مثل
الت�ي لدي��ها 12 مليون مس��تخ��دم نش��ط يوم�يًا، 
وWorkplace من فيس بوك التي لديها 3 ماليين 

مستخدم باشتراك مدفوع.
وتحتسب مايكروسوفت المستخدم النشيط هو من 
يقوم بأي عمل مقصود على الش��بكة من أي منصة 
كانت، س��واء رد على رس��الة في الدردشة، أو أجرى 

اجتماع مرئي، أو فتح ملفًا مرساًل له.

 »نتفليكس« تخفض جودة 
البث لمنع انهيار اإلنترنت في أوروبا

مع تفش��ي في��روس كورونا )كوفيد19( في جمي��ع أنحاء العالم وكوقاية م��ن الفيروس التاجي، 
اضط��ر الكثير إلى البق��اء في المنزل، وعندما تكون عالقًا وال تس��تطيع الخ��روج وهناك إنترنت 

فبالطبع سوف تبدأ مشاهدة أفالمك ومسلسالتك المفضلة أونالين.
ولكن هناك مش��كلة واحدة، إذا كان هناك العديد من األشخاص يستخدمون خدمات البث فإن 
األمر سيش��كل عبئًا كبيرًا على البنية التحتية لإلنترنت وبالتالي التأثير سلبيًا على سرعة وحركة 

اإلنترنت.
ولهذا أعلنت خدمة البث الش��هيرة نتفليكس، أنها س��وف تقوم بتقليل جودة الفيديو إلى دقة 

SD بداًل من دقة HD خالل الفترة القادمة حتى ال تتأثر سرعة اإلنترنت في أوروبا.

 »كورونا« يعيد شركة 
من أربعينات القرن الماضي لدائرة الضوء

من��ذ بدء أزمة كورونا )كوفيد19( والعالم يحصي الخس��ائر المس��تمرة 
للحكومات والشركات جراء هذا الفيروس.

وكان��ت المكاس��ب من نصي��ب ش��ركات ال��دواء والمطه��رات وأيضًا 
األغذية، ولكن لم يكن يدور في خلد أحد أن تعود ش��ركة من أربعينات 
الق��رن الماضي إل��ى دائرة الض��وء بفضل هذا الفيروس وهي ش��ركة 

»الشبراويشي« المصرية.
ومن المؤكد أن األجيال الحالية ال تعرف هذه الشركة ومنتجاتها، ولكن 
يمكن أن يس��ألوا أجداده��م بالطبع عن الشبراويش��ي وكولونيا 555 

وكولونيا 55555.
فق��د أدى انتش��ار فيروس كورون��ا )كوفيد19( إلى زي��ادة الطلب خالل 
األيام الماضية على معقم��ات اليد من الصيدليات ومنافذ البيع ما أدى 

إلى نقصها في األسواق المصرية.
وكان البدي��ل ال��ذي تذك��ره الكثي��رون ه��و منتج��ات الشبراويش��ي 
وكولونيا 555، وكانت المفاجأة زحاما على منافذ بيع ش��ركة »قس��مة 

والشبراويشي«.
وتعتب��ر »كولونيا 555« و»كولونيا 55555« من أش��هر وأقدم العطور 
المحتوي��ة على نس��بة كحول عالية تص��ل إلى 70%، وتس��تخدم حاليًا 

لمقاومة فيروس كورونا )كوفيد19(.
والمفاج��أة إعالن وزي��ر التموين والتج��ارة الداخلية عل��ي المصيلحي، 
أنه س��يتم توفير منتجات 555 وقس��مة والشبراويش��ي في المجمعات 
االس��تهالكية قريبًا والتي تعد أعلى نس��بة تركي��ز للكحول وتصل في 

بعضها إلى %90.

 اإلمارات: وقف تداول الصحف
والمجالت والمنشورات الورقية مؤقتًا

ق��رر »المجل��س الوطن��ي لإلع��الم« وق��ف تداول 
الصح��ف و المجالت و»المنش��ورات التس��ويقية« 
الورقي��ة مؤقتًا اعتب��ارًا من 24 من م��ارس الجاري 
وحتى إش��عار آخ��ر. ويس��تثنى من ذل��ك توزيعها 
للمش��تركين وفي مناف��ذ البيع الكب��رى في مراكز 
التس��وق م��ع التأكي��د على مراع��اة االش��تراطات 
الصحية والسالمة المعتمدة من الجهات المختصة 
وذلك في إطار اإلجراءات الوقائية لمواجهة فيروس 

كورونا المستجد )كوفيد 19(.
وتضم��ن الق��رار من��ع ت��داول الصح��ف والمجالت 
والمنش��ورات الورقي��ة بم��ا فيها التس��ويقية في 
التجمعات الس��كنية والمطاعم والفنادق والعيادات 
والمراك��ز الصحي��ة وقاع��ات االنتظ��ار ف��ي مراكز 
الخدمات الحكومي��ة والخاصة وغيرها من األماكن 

التي تجعلها متداولة بش��كل جماعي ويستثنى من 
قرار المنع النشرات التوعوية المعتمدة من الجهات 

الصحية.
يأتي قرار المجلس انس��جامًا مع التدابير االحترازية 
بمواجه��ة فيروس كورون��ا جراء الت��داول اليومي 
للمطبوع��ات األم��ر ال��ذي قد يس��هم ف��ي انتقال 
العدوى نتيجة مالمسة أعداد كبيرة من األشخاص 

للصحف والمجالت والمنشورات.
وأك��د »المجل��س الوطن��ي لإلع��الم« أن الصحف 
اليومية وبما تمتلكه من بنية تحتية رقمية متطورة 
ستواصل دورها المحوري في نشر األخبار والقضايا 
الوطني��ة والمس��اهمة الفاعلة في جه��ود التوعية 
والتثقيف للوقاية م��ن فيروس كورونا )كوفيد 19( 

عبر منصاتها المختلفة.

شرطة خدمة المجتمع تقوم بحمالت توعوية بعدة لغات للتوعية باتباع اإلجراءات واالرشادات وتجنب التجمعات، دعمًا للجهود الوطنية في 
مكافحة فيروس كورونا

هل نعتمد على وعي الناس فقط؟

https://alwatannews.net/article/871994
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حرص سمو رئيس الوزراء على تعزيز القطاع الطبي أسهم في التصدي لفيروس كورونا
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رئيـــس  بعـــودة  البحريـــن  احتفـــت مملكـــة 
الوزراء صاحب السمو الملكي األمير خليفة 
بـــن ســـلمان آل خليفـــة، إلـــى أرض الوطـــن 
قادًمـــا من جمهورية ألمانيـــا االتحادية بعد 

أن مّن هللا عليه بنعمة العافية.
حبهـــم  عـــن  المواطنيـــن  جمـــوع  وعبـــر 
العلـــي  لســـموه، حامديـــن هللا  وتقديرهـــم 
القديـــر على كريم فضله في مشـــهد جســـد 
تقديـــر أهـــل البحريـــن لجهـــود وعطـــاءات 
ســـموه الكبيـــرة في بنـــاء الوطـــن وتقدمه، 
وتوالـــت التهانـــي والتبريـــكات من مختلف 
األوســـاط وشرائح المجتمع بعودة صاحب 
الســـمو الملكي رئيس الوزراء سالًما معافى 
إلـــى مملكـــة البحريـــن، وقالـــوا إن عودتـــه 

ألرض الوطن أثلجت صدور الجميع.
وقد أعـــرب رئيس مجلس النواب األســـبق 
خليفـــة أحمـــد الظهرانـــي عن بالغ ســـعادته 
لصاحـــب  الميمونـــة  بالعـــودة  وفرحتـــه 
الســـمو الملكـــي رئيـــس الـــوزراء، بســـامة 
مؤكـــًدا  الوطـــن،  أرض  إلـــى  وحفظـــه  هللا 
تـــزال  وال  كانـــت  ســـموه  توجيهـــات  أن 
تمثـــل محور االرتـــكاز للحيـــاة النيابية منذ 
بدايتهـــا، مضيًفـــا أن ســـموه حـــرص علـــى 
تكريـــس التعاون والتكامل بين الســـلطتين 
صالـــح  فيـــه  لمـــا  والتشـــريعية  التنفيذيـــة 

الوطن والمواطنين.
وأوضـــح أن صاحب الســـمو الملكي رئيس 
الـــوزراء شـــخصية عالميـــة لهـــا كل التقدير 
على المســـتوي العربي والدولي، وأنه رجل 
دولة بمواقفه الحاســـمة ومبادئه الراسخة، 
التي يعرفهـــا القاصي والدانـــي، منوًها بأن 
ما حققته حكومة مملكة البحرين برئاســـة 
ســـموه مـــن إنجازات علـــى األصعـــدة كافة 
ومختلـــف مجـــاالت التنميـــة والبنـــاء جـــاء 
نتيجـــة جهـــد كبيـــر ومتابعـــة حثيثـــة مـــن 
سموه لرفعة الوطن وتطوره، داعيا المولى 
عـــز وجـــل أن يمتـــع ســـموه بوافـــر الصحـــة 
والعافية، لكى يســـتمر في مســـيرة التنمية 

والبناء.
بـــدوره، أعرب النائب األول لرئيس مجلس 
الشـــورى جمـــال فخـــرو عـــن بالـــغ ســـعادته 
وفرحتـــه بعـــودة صاحـــب الســـمو الملكـــي 
رئيـــس الـــوزراء إلـــى أرض الوطـــن، قائـــًا 
بمثابـــة  هـــي  الميمونـــة  ســـموه  عـــودة  إن 
عـــودة الروح إلى البحرين وشـــعبها المحب 
لسموه، وأضاف أن الجميع يعلم بأن سموه 
وبالرغـــم من ظروفـــه الصحية لـــم يتوقف 
يوًمـــا واحـــًدا عـــن متابعة مجريـــات األمور 

في المملكة.
وأكـــد أن شـــعب البحريـــن يكن لســـموه كل 
الحـــب والتقديـــر علـــى مـــا بذله علـــى مدى 
ســـنوات مـــن العمـــل تولى خالها تأســـيس 
وإدارة العمل الحكومـــي وإيصال البحرين 
إلـــى ما آلـــت إليه اليوم مـــن مكانة متقدمة 
في العالم، لذلك ال يسعنا في هذه المناسبة 
العزيـــزة إال أن نقـــول أهـــا برجـــل الدولـــة 
الذي علمنا جميًعا كيف نبذل أرواحنا فداء 
للوطن وقيادته، مشـــيًرا إلى أن سموه كان 
وال يزال المعلم والملهم والمثل األعلى في 
السياسة واالقتصاد واالهتمام بالمواطنين 

وقضاياهم.
فيمـــا عبـــر النائـــب الثانـــي لرئيـــس مجلس 
النـــواب علـــي زايـــد عـــن فرحته وســـعادته 
رئيـــس  الملكـــي  الســـمو  صاحـــب  بعـــودة 
الوزراء، قائًا إن عودة ســـموه يوًما مباركا 
على الوطن يتجسد من خاله عمق المودة 
والمحبة الذي يكنها شـــعب البحرين الوفي 
لســـموه ووفائهم وتعلقهم بشخص صاحب 
السمو الملكي رئيس الوزراء تقديًرا لدوره 
الكبيـــر فـــي تنميـــة وازدهـــار الوطـــن علـــى 
مختلـــف األصعـــدة. وقـــال “ال يســـعني في 
هذه المناســـبة الغالية إال أن أتوجه للمولى 
عـــز وجل بـــأن يديـــم علـــى ســـموه الصحة 
والعافيـــة وأن يمتعـــه بـــكل خيـــر لمواصلة 
المســـيرة التنمويـــة الشـــاملة للبـــاد”، رافًعا 
أحر التهاني القلبية لشـــعب مملكة البحرين 
بمناســـبة العودة الميمونة لصاحب الســـمو 
الملكـــي رئيـــس الـــوزراء إلـــى أرض الوطن 

سالًما غانًما معافى بفضل هللا وكرمه.
وهنأ رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين 
ســـمير ناس، قيـــادة جالـــة الملك وشـــعب 
الســـمو  بعـــودة صاحـــب  البحريـــن  مملكـــة 
الملكـــي رئيس الـــوزراء إلـــى أرض الوطن، 
مشـــيًرا إلـــى أن ســـموه لـــه مكانـــة كبيـــرة 
فســـموه  الجميـــع،  نفـــوس  فـــي  وعظيمـــة 
بسياســـته الحكيمـــة أســـس مـــا نـــراه اليوم 
مـــن تقـــدم ونمـــاء فـــي مختلـــف المجاالت 

االقتصادية والتنموية.
وأضاف أن القطاع االقتصادي في البحرين 
يدين بالفضل الكبير إلى سموه لما بذله من 

جهـــد في بناء القواعد األساســـية لمختلف 
أن  إلـــى  مشـــيرا  االقتصاديـــة،  القطاعـــات 
ســـموه دائـــم الحـــرص علـــى دعـــم المجـــال 
االقتصـــادي من خـــال توجيهاته الحكيمة 
والقاعـــدة  االرتـــكاز  محـــور  تمثـــل  التـــي 
األســـاس للتنمية الشاملة في الباد، مؤكًدا 
أن عـــودة ســـموه ســـوف يكـــون لهـــا األثـــر 
الطيب على مختلف القطاعات والمجاالت 

في المملكة.
فيمـــا أعرب رئيـــس جمعية رجـــال األعمال 
البحرينية خالد الزياني عن سعادته بعودة 
صاحب الســـمو الملكي رئيـــس الوزراء إلى 
الوطـــن بعد أن مّن هللا على ســـموه بالتمام 
الصحة والعافية، مضيًفا أن ســـموه أســـس 
االقتصـــادي  للقطـــاع  قويـــة  بنيـــة تحتيـــة 
أســـهمت بشـــكل كبيـــر فـــي إحـــداث طفرة 
تنمويـــة كبيـــرة علـــى القطاعـــات التجارية 
كافة.  وأشار إلى أن صاحب السمو الملكي 
رئيـــس الوزراء هو صوت الحكمة والحنكة 
التـــي جعلـــت مـــن البحرين نموذًجـــا متفرد 
فـــي المجـــاالت كافـــة، الفتا إلى أن ســـموه 
تبنـــى العديـــد مـــن المبـــادرات االقتصادية 
التـــي دفعـــت بالمملكة إلى األمـــام، وعززت 
مكانتهـــا إقليمًيـــا وعالمًيـــا، منوًهـــا إلـــى أن 
ســـموه يمثل حافـــًزا قويـــا للجميـــع بالعمل 

بجد من أجل نهضة الوطن ورفعته.
مـــن جانبـــه، أعـــرب عضـــو مجلـــس النواب 
الغامـــرة  فرحتـــه  عـــن  النفيعـــي  إبراهيـــم 
بالعـــودة الميمونـــة لصاحب الســـمو الملكي 
رئيـــس الـــوزراء، مؤكدا أن شـــعب البحرين 
علـــى موعد مـــع عيد وطني زاهـــي، مضيًفا 
أن لســـموه دوًرا كبيـــرا في تعزيز الشـــراكة 
الســـلطتين  بيـــن  مـــا  المثمـــر  والتعـــاون 
التنفيذيـــة والتشـــريعية، مبيًنـــا أن ســـموه 
وتقـــارب  أمـــان  الـــدوام صمـــام  علـــى  كان 
بينهمـــا، وأنه الداعم الرئيس األول للبرامج 
الحكوميـــة الطموحـــة والتـــي تتمحور في 
تقديـــم خدمات فريدة مـــن نوعها للمواطن 
ســـموه  تواضـــع  أن  وأوضـــح  والمقيـــم. 
وفتحـــه ألبـــواب مجلســـه للنـــواب والتجار 
بهـــم،  ولقـــاءه  والعامـــة،  والصحافييـــن 
وحكمـــة  باهتمـــام  ألحاديثهـــم  واالنصـــات 
وإدراك، واعتبـــار كل ذلـــك مؤشـــر بوصلـــة 
لعمـــل الحكومة الراهـــن والمســـتقبلي، كله 

دالالت وســـمات لشـــخص القائـــد الحكيـــم، 
الـــذي يهتـــم بحياة النـــاس، مشـــيًرا إلى أن 

عودة سموه فرحة وطن لكل الشعب.
فيمـــا رفعـــت النائب سوســـن كمال أســـمى 
آيـــات التهاني والتبريـــكات إلى مقام عاهل 
البـــاد صاحـــب الجالـــة الملـــك حمـــد بـــن 
عيســـى آل خليفة، وولي العهد نائب القائد 
األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء 
صاحـــب الســـمو الملكـــي األمير ســـلمان بن 
حمد آل خليفة وإلى عموم شـــعب البحرين 
الوفي؛ بمناســـبة العـــودة الميمونة لصاحب 
الســـمو الملكي رئيـــس الوزراء بعـــد أن من 

هللا تعالى على سموه بالشفاء.
وقالـــت “إذا كان العالـــم يحتفـــل بيـــوم ٢٠ 
مـــارس يوًمـــا دولًيـــا للســـعادة؛ ألنه يســـعى 
المســـتدامة  التنميـــة  أهـــداف  لتحقيـــق 
الســـبعة عشـــر، فإن مملكة البحرين تحتفل 
خال هذا اليوم نفســـه براعي تلك التنمية 
المســـتدامة وضميرهـــا”، وبينـــت أن عـــودة 
ســـموه هي عودة الهواء لرئـــة الوطن، فقد 
ُشـــيدت الدولـــة على يديـــه، وعرفت معنى 
االســـتقال والســـيادة مـــن عطائـــه المميز، 
واســـتقام اقتصادهـــا من تاريخـــه الحافل، 
وال ِغنـــى عـــن وجوده علـــى أرضها في ظل 

ما نعيشه من مرحلة مهمة.
بدورها، قالت عضو مجلس الشـــورى دالل 
الزايـــد إن حالـــة الفرحة التي عمت شـــعب 
الســـمو  بعـــودة صاحـــب  البحريـــن  مملكـــة 
الملكـــي رئيس الوزراء إلـــى الوطن تعكس 
مكانـــة ســـموه الكبيـــرة في قلـــوب ونفوس 
أهـــل البحريـــن، معربـــًة عـــن بالغ ســـعادتها 
وفرحتهـــا باالطمئنـــان علـــى ســـموه داعية 
هللا العلي القدير أن يحفظ ســـموه ويجعله 
ذخـــًرا للبحريـــن وأهلهـــا وأن يعينـــه علـــى 
مواصلـــة مســـيرة التنميـــة والنمـــاء لصالح 

الوطن والمواطنين.
بنـــاء  فـــي  إســـهامات ســـموه  واســـتذكرت 
ونهضة مملكة البحرين، مؤكدة أن البحرين 
الملـــك ورعايـــة  بقيـــادة صاحـــب الجالـــة 
صاحب الســـمو الملكي رئيس الوزراء نالت 
اإلعجاب واالحترام على المستوى الدولي 
باتباعها سياسات التنمية والسام العالمي، 
اســـتراتيجيات  وضـــع  ســـموه  أن  وبينـــت 
فاعلـــة لارتقـــاء بالبحريـــن ودعـــم نهضتها 

فـــي مختلـــف المجـــاالت والقطاعـــات؛ مـــن 
أجل مستقبل أبناء الوطن.

وهنأت اإلعامية سوســـن الشـــاعر صاحب 
الســـمو الملكي رئيس الوزراء، في مداخلة 
لها مـــع تلفزيون البحرين؛ بمناســـبة عودته 
ألرض الوطـــن قائلـــًة: قرت أعيـــن البحرين 
بعـــودة ســـموه، ســـالما معافـــى إلـــى أرض 
الوطـــن، رافعـــة أســـمى التهاني إلـــى جالة 
عاهـــل البـــاد بمناســـبة عودة ســـمو رئيس 
الـــوزراء، مشـــيرًة إلى أن االســـتقبال الكبير 
لســـموه والتاحـــم والمحبـــة ليـــس بغريب 
لمكانة ســـموه العزيزة والكبيرة التي يكنها 

الجميع لحبيب الشعب.
تتمنـــى  كانـــت  كلهـــا  البحريـــن  إن  وقالـــت 
أن تكـــون فـــي اســـتقبال صاحـــب الســـمو 
الظـــروف  أن  إال  الـــوزراء  رئيـــس  الملكـــي 
الصحيـــة الطارئـــة فـــي البـــاد حالـــت دون 
ذلـــك، الفتـــًة أن البحريـــن افتقـــدت كثيـــًرا 
الـــذي كان يزخـــر  لمجلـــس ســـموه العامـــر 
بالعديـــد مـــن الشـــخصيات البحرينية على 
مختلـــف المســـتويات والمناقشـــات الثرية 
فـــي العديد من الموضوعـــات، وكذلك طلة 
سموه وحركته الميدانية أثناء تفقد سموه 

األعمال بشكل مستمر ودؤوب.
وأشـــارت إلى أن ظـــل األزمة الصحية التي 
يمر بها العالم كله أظهرت أهمية االستثمار 
في البنيـــة التحتية التي عمل ســـموه على 
تأسيســـها منـــذ قرنيـــن مـــن الزمـــن، واآلن 
نحصـــد ثمـــار التأســـيس للقطـــاع الصحـــي 
الذي حرص ســـموه على تطويـــره، مضيفة 
أن تجربة البحرين في التنمية المســـتدامة 
يشـــهد لها العالم أجمع، والتي تحمل جائزة 
لهـــا اســـم صاحـــب الســـمو الملكـــي رئيـــس 

الوزراء تقديًرا لجهوده في هذه الصدد.
وأضافت أن سموه كان له نظرة مستقبلية 
للرعايـــة  متكامـــل  نظـــام  تأســـيس  فـــي 
الصحيـــة ســـاهم فـــي الوقـــت الحالي وفي 
تلـــك الظروف العالميـــة الطارئة أن يحتوي 
تلك األزمة ويســـيطر عليها، بشهادة تقارير 
التنمية البشرية ومنظمة الصحة العالمية.

إن  إســـماعيل  أميـــرة  المصرفيـــة  وقالـــت 
الـــوزراء  رئيـــس  الملكـــي  الســـمو  صاحـــب 
رجـــل دولـــة مـــن طراز خـــاص، فـــي تعامله 
مع القضايـــا الوطنية واإلقليمية والعالمية، 

منوهـــًة إلى أن عطـــاءه وجهـــوده في بناء 
وازدهـــار المملكة با حـــدود، وتابعت قائلة 
“نهنئ أنفسنا على سامة سموه، عافاه هللا 

وأدام لسموه العافية وطول العمر”.
وقالـــت ســـيدة األعمـــال أفنـــان الزياني إن 
عودة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء 
لمـــت شـــمل العائلـــة البحرينيـــة، وأســـعدت 
الـــذي كان طيلـــة  الوفـــي  المملكـــة  شـــعب 
فتـــرة غياب ســـموه يلهج بالدعاء لســـموه؛ 
من أجـــل أن ينعم هللا على ســـموه بموفور 
الصحة والعافية وأن يعود للوطن بسامة 

هللا وحفظه معافى.
وأشارت إلى أن ما حققته المرأة البحرينية 
فـــي مختلـــف األصعـــدة من إنجـــازات جاء 
بفضـــل مســـاندة صاحـــب الســـمو الملكـــي 
رئيـــس الـــوزراء، للمرأة وتحفيز ســـموه لها 
بمواصلة الجهود للوصل ألفضل المناصب، 
مضيفـــة أن البحريـــن تعيـــش اليـــوم فرحة 
عارمـــة بعـــودة ســـموه للوطـــن، وأضافـــت 
أنه منـــذ اســـتقبال خبر نجـــاح الفحوصات 
الطبية لســـموه ومشـــاعر الفرحـــة والبهجة 
تغمر شـــعب البحرين ووســـام فـــرح اعتلى 

وجوه الجميع.
الصحفييـــن  رئيـــس جمعيـــة  أعربـــت  كمـــا 
عـــن ســـعادتها؛  أحمـــد  البحرينيـــة عهديـــة 
الملكـــي  الســـمو  عـــودة صاحـــب  بمناســـبة 
ألرض الوطـــن ســـالًما معافـــى، مضيفـــة أن 
مـــا يشـــعر بـــه الجميـــع مـــن فرحـــة غامـــرة 
بمناسبة عودته يعد تأكيدا للعاقة الوثيقة 
التي تربـــط أبناء البحرين بســـموه، مؤكدة 
أن ســـموه داعم رئيســـي لحريـــة الصحافة 
وأن ســـموه في قلوب جمـــوع الصحافيين 
الذيـــن يكنـــون  البحرينييـــن  واإلعامييـــن 
لســـموه كامل المحبة والتقدير عرفانا بدور 
ســـموه فـــي تطويـــر العمـــل الصحافـــي في 

المملكة.
وقالت إن جائزة خليفة بن سلمان للصحافة 
رمزا شامخ للصحافيين ينتظرونها كل عام 
لما تمثله من قيمـــة عالية للعمل الصحافي 
ومـــا تحمله مـــن معاني ســـامية تؤكد دعم 
ســـموه للمجـــال الصحافـــي واإلعامي في 
المملكة منوهة بما تشهده المملكة من دعم 
ال محـــدود لحريـــة الـــرأي والتعبير في ظل 
رعاية ودعم صاحب الســـمو الملكي رئيس 

الوزراء.
فيما أكدت نائب رئيـــس جمعية المحامين 
البحرينية سعاد ياسين أن العودة الميمونة 
لســـموه إلـــى أرض الوطـــن ســـالًما معافـــى 
مصدر سعادة وفرحة عارمة سكنت قلوب 
البحريـــن والمقيميـــن، مضيفـــة أن  شـــعب 
سموه صاحب رؤية شاملة وثاقبة ساهمت 
في تطويـــر مختلف المجاالت في المملكة، 
الـــذي حظـــي  الحقوقـــي  المجـــال  الســـيما 
برعايـــة كريمـــة مـــن لدن ســـموه، ما شـــكل 
حافـــًزا للجميع لمضاعفـــة الجهود وتحقيق 
مزيد من اإلنجازات على الصعيد اإلقليمي 

والدولي.
وقالت رئيســـة جمعية األطبـــاء البحرينية 
غـــادة القاســـم إن عـــودة صاحـــب الســـمو 
الملكـــي رئيس الوزراء إلى البحرين ســـالًما 
معافـــى تبشـــر بالخيـــر وتعـــزز األمـــل فـــي 
نفـــوس الجميع في هذه الظـــروف الدقيقة 
التـــي نمـــر بهـــا، وتحفزنـــا إلـــى مزيـــد مـــن 
العمـــل والعطـــاء، مضيفة أن ســـموه حرص 
علـــى توفيـــر كل ما يلزم للنهـــوض بالقطاع 
الســـنوات  مـــدى  علـــى  والطبـــي  الصحـــي 
الطويلـــة الماضيـــة، وهـــا نحـــن اليـــوم نرى 
ثمار ذلك في تميز وارتقاء هذا القطاع في 
مختلـــف األوجه، بما فيها النجاح بالتصدي 
لفيـــروس كورونـــا المســـتجد اعتمـــادا على 
البنيـــة التحتيـــة القوية والكـــوادر الصحية 
والطبية الخبيـــرة والمدربة والمتفانية في 
عملهـــا. وأشـــارت إلى الدعم غيـــر المحدود 
الـــذي تحظـــى بـــه جمعية األطبـــاء من لدن 
صاحـــب الســـمو الملكـــي رئيـــس الـــوزراء، 
منوهـــة إلى أن ســـموه ال يتوانى في رعاية 
ودعـــم أية مبادرة تصـــب في خدمة مملكة 
البحرين، وشددت على أن اإلنجازات التي 
حققتهـــا جمعية األطباء البحرينية، ما كان 
لهـــا أن تتحقق لوال الدعـــم الكبير، والرعاية 
الكريمة لســـموه مشـــيرة إلى أن هذا الدعم 
منتســـبي  لجميـــع  واعتـــزاز  فخـــر  مصـــدر 
بمنظومـــة  لارتقـــاء  وحافـــز  الجمعيـــة، 

الخدمات الطبية في الباد.
األوقـــاف  مجلـــس  رئيـــس  هنـــأ  بـــدوره، 
الجعفرية يوســـف الصالح، صاحب الســـمو 
الملكـــي رئيـــس الـــوزراء؛ بمناســـبة عودتـــه 
ألرض الوطـــن بعـــد أن من هللا على ســـموه 
بالشـــفاء، قائـــًا إن التهنئـــة موصولـــة إلـــى 
صاحـــب الجالة عاهل الباد وإلى صاحب 
الســـمو الملكـــي ولـــي العهـــد نائـــب القائـــد 
مجلـــس  لرئيـــس  األول  النائـــب  األعلـــى 
الـــوزراء، وشـــعب مملكـــة البحريـــن بهـــذه 
المناســـبة الغاليـــة، داعيـــا المولـــى أن يديم 
على ســـموه وافر الصحة والعافية ويجعل 

سموه ذخرا وسندا للبحرين وأهلها.
وأضاف أن الفرحة بالعودة الميمونة عمت 
ربـــوع المملكة، وأن شـــعب البحرين يعيش 
اليـــوم يومـــا مـــن أيامـــه الخالـــدة بســـامة 
صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء سالما 
معافى، إذ إن ما يربط سموه بأهل البحرين 
جميًعـــا مـــن محبة ومـــودة يتجـــاوز كل ما 
تعنيـــه الكلمـــة من معنى فســـموه ذو مكانة 

رفيعة وكبيرة في قلوب البحرينيين.
فيمـــا قـــال خطيـــب جامـــع الفاتـــح الشـــيخ 
عدنـــان القطان إن مملكـــة البحرين تحتفل 
رئيـــس  الملكـــي  الســـمو  صاحـــب  بعـــودة 
الـــوزراء لوطنه وشـــعبه الـــذي تعلق بمحبة 
سموه وبادله الحب بالحب والخير بالخير، 
مشـــيًرا إلى أن ســـموه على تواصل مستمر 
مـــع الجميـــع وباب مجلســـه العامـــر مفتوح 
أمـــام الجميـــع، بمـــا يؤكـــد صلتـــه اللصيقـــة 
بالمواطنين وحرصه على حصل قضاياهم 

المختلفة.
ولفـــت إلـــى أن عـــودة ســـموه للبحرين من 
أكبـــر الدوافـــع لمزيـــد مـــن العمـــل واإلنجاز 
والتقـــدم والرقـــي فـــي مختلـــف المناحـــي 
الحياتيـــة، مضيًفـــا أن الشـــارع البحرينـــي 
يعيش فرحة كبيرة بعودة سموه إلى أرض 
الوطن ســـالًما معافى، بعد أن مّن هللا عليه 
بالشـــفاء؛ ليواصل عطاءاتـــه المتعددة في 

خدمة الوطن والمواطنين.
مـــن جانبه، عبر رجـــل األعمال خلف حجير 
عـــن فرحتـــه وســـعادته بعودة ســـموه قائا 
“نشـــكر هللا ســـبحانه وتعالى بـــأن من علينا 
برؤيـــة ســـموه إن الفرحـــة ال توصـــف مـــن 
شـــعب البحريـــن الذيـــن غمرتهـــم الســـعادة 
والفرحة بقدوم ســـموه”، وأضاف أن عودة 
صاحب الســـمو الملكي رئيـــس الوزراء هو 
يوم فرح وبهجة؛ ألن سموه يحظى بمكانة 
خاصـــة في قلوب شـــعب البحريـــن، مؤكًدا 
أن ســـموه منبع الحكمـــة والحنكـــة، متمنًيا 
أن يديـــم المولـــى عز وجل موفـــور الصحة 
والعافيـــة علـــى ســـموه، وأن جعلـــه ذخـــًرا 
للوطن والمواطنيـــن والمقيمين على أرض 

مملكة البحرين.

المنامة - بنا

فعاليات: عودة سمو رئيس الوزراء ألرض الوطن أثلجت صدور الجميع
ــا ــروس كورونـ ــدي لفيـ ــي التصـ ــهم فـ ــي أسـ ــاع الطبـ ــز القطـ ــى تعزيـ ــموه علـ ــرص سـ حـ
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غايات إنسانية رفيعة للقرار الملكي السامي
في تصريح خاص أدلت به قرينة عاهل البالد رئيسة المجلس األعلى للمرأة صاحبة السمو الملكي األميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، في أعقاب صدور 
التوجيه السامي من لدن عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة مساء أمس وتكليف الجهات المختصة بالحكومة بتطبيق نظام العمل 
من المنزل لألم العاملة في الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية، أكدت سموها أن القرار السامي جاء في توقيت صائب وينطلق من رؤية حكيمة بما 
حمله من مدلوالت عميقة وغايات إنســانية رفيعة، تؤكد مجددًا على قرب القائد من تطلعات أفراد شــعبه، وحرصه الدائم على إحاطتهم بمشــاعره األبوية 
الحانيــة، وتوفيــر كل مــا يلــزم الســتقرار وحمايــة األســرة البحرينية وعلى وجه التحديــد األم البحرينية العاملة، وخصوصًا في ظل مــا تمر على البحرين من 
ظروف تتطلب استنفار الجميع وتأهبهم لحماية مجتمعهم والسعي الجاد للحد من انتشار الوباء العالمي، كوفيد 19، حمى هللا الجميع من مضاره ومخاطره.

عاهل  قرينة  الملكي  السمو  صاحبة  وأشـــارت 
سيعمل  للمرأة  األعلى  المجلس  أن  إلــى  البالد 
تطبيق  ضمان  على  العالقة  ذات  الجهات  مــع 
التوجيه السامي بالشكل األمثل، وبما يسهم في 
وأن  خاصة  النبيلة،  وغاياته  مضامينه  تحقيق 
هذا التوجيه يدخل في صلب توجهات الخطة 
الوطنية لنهوض المرأة البحرينية الساعية إلى 
المبادرات  وتكثيف  األســري  االستقرار  تحقيق 

في  البحرينية  المرأة  لدعم  والموجهة  النوعية 
ومسؤولياتها  األسرية  واجباتها  بين  التوفيق 
الوطنية لتعظيم مساهماتها واستدامة تقدمها 

في خدمة وطنها وحماية نشأه.
واعتبرت صاحبة السمو الملكي رئيسة المجلس 
األعلى للمرأة أن هذا التوجيه السامي من لدن 
لمرحلة جديدة  يؤسس  أن  يمكن  الملك  جاللة 
من عمل المرأة في مختلف القطاعات الخدمية 

البحرين، الفتة سموها،  مملكة  واإلنتاجية في 
إلى أن نجاح آليات عمل المرأة من المنزل يمهد 
ما  متى  النظام،  بهذا  العمل  الستدامة  الطريق 
لذلك، مشيرة  الحاجة  وتطلبت  األمر  استدعى 
المرأة  عمل  سياسات  تطوير  أن  إلــى  سموها 
وتوفير بيئة مرنة أمامها من شأنه أن يعزز من 
انتاجيتها ويرفع مؤشرات مشاركتها في سوق 
النمو  العمل ومساهماتها في االرتقاء بمعدالت 

لالقتصاد الوطني.
أظهرته  بما  الملكي  السمو  صاحبة  ــادت  وأشــ
تحمل  على  بالغة  قــدرة  من  البحرينية  الــمــرأة 
مسئوليات المرحلة التي تمر بها البالد، وتعاملها 

ــطــارئــة  ــــظــــروف ال ــع ال الــحــكــيــم والــعــقــالنــي مـ
أينما  الــواجــب  نــداء  بتلبية  الكامل  والتزامها 
والخطوط  الصفوف  فــي  وخــصــوصــًا  وجـــدت، 
األمامية التي تتعامل مع المرض وتعمل جاهدة 
وتعاملها  البالد،  بها  والصحية  احتوائهة  على 
الكامل،  الطارئة والتزامها  الحكيم مع الظروف 
لفريق  والمخلصة  الحثيثة  بالجهود  مشيدة 

البحرين تحت قيادة ، ولي العهد النائب األول 
الملكي  السمو  الــوزراء صاحب  لرئيس مجلس 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة الذين يعملون 
ليل نهار على تنفيذ التوجيهات الملكية لحفظ 
المرض،  من  إلخالئها  البالد  في  الصحي  األمن 

بإذن هللا تعالى.
بالغ  عن  سموها  أعربت  تصريحها،  ختام  وفي 
على  الــبــاعــث  الملكي  التوجيه  لــهــذا  تقديرها 
األسر  أثلج صــدر  والــذي  الطمأنينة واالرتــيــاح، 
البحرينية في مثل هذه الظروف التي تستدعي 
وجل  عــز  داعــيــة هللا  الجميع،  وتــعــاون  تكاتف 
يمد  وأن  الوفي،  وشعبه  البالد  قائد  يحفظ  أن 
الجميع بالصحة والعافية ولكل مريض بالشفاء 

العاجل.

الصورة الرسمية لصاحبة السمو )2(

الرفاع - المجلس األعلى للمرأة

اإلقامة الجبرية لطبيب ومحامية تمهيًدا لمحاكمتهما
ــزل ــ ــنـ ــ ــمـ ــ خــــــالــــــفــــــا إجــــــــــــــــراء الــــــــعــــــــزل فــــــــي الـ

صــرح رئيــس النيابة عدنــان الوداعي بــأن النيابة العامة أمــرت بإلزام 
طبيــب ومحاميــة باإلقامــة الجبرية في مقــر إقامتهما بعــد مخالفتهما 
تنفيــذ إجــراء الحجــر المنزلــي المفــروض لغــرض منع انتشــار فيروس 

كورونا المستجد وتفشيه.

الصحة  إدارة  أن  الــوداعــي  وبين 
ــدوم  ــن قــ ــد أبـــلـــغـــت عــ ــة قــ ــامـ ــعـ الـ
ــبـــحـــريـــن مــن  ــمــتــهــمــيــن إلـــــى الـ ال
بــفــيــروس كــورونــا  دول مــوبــوءة 
منهما  عينة  أخــذ  وتــم  المستجد، 
لـــلـــفـــحـــص، وأبـــلـــغـــهـــمـــا الــطــبــيــب 
بالعزل  االلتزام  بوجوب  المختص 
لــمــدة 14 يــوًمــا وفًقا  فــي الــمــنــزل 
لإلجراءات المتبعة إزاء القادمين 
من الدول التي ظهر فيها فيروس 
لهما  وبمتابعته  المستجد،  كورونا 
العزل في  تبين مخالفتهما إجراء 

الطبيب  توجه  بأن  وذلــك  المنزل، 
المرضى،  وباشر عالج  عيادة  إلى 
لمبنى  الــمــحــامــيــة  تــوجــهــت  فــيــمــا 
بحضور  عملها  وباشرت  المحاكم 
ثبت  حسبما  المحاكمة  جــلــســات 
والتصوير  الجلسات  محاضر  من 

األمني لقاعة المحكمة.
وباشرت النيابة العامة تحقيقاتها، 
األطباء  شــهــادة  إلــى  استمعت  إذ 
المتهمين  فــحــص  ــاشــروا  ب الــذيــن 
ــبـــالد. كما  عــنــد وصــولــهــمــا إلـــى الـ
وواجهتهما  المتهمين  استجوبت 

بــاألدلــة الــقــائــمــة ضــدهــمــا وأمـــرت 
بإخضاعها لتدبير اإلقامة الجبرية؛ 

ــهــمــا لــلــمــحــاكــمــة  ــت تـــمـــهـــيـــًدا إلحــال
الجنائية.

المنامة - النيابة العامة

المنامة - وزارة الصحة

بيان  فــي  الــصــحــة،  وزارة  أفــــادت 
أمـــــس، بــــأن تــطــعــيــمــات األطـــفـــال 
مستمرة في جميع المراكز الصحية، 
األمور  أولياء  التزام  أهمية  مؤكدة 
أطفالهم  تطعيم  مواعيد  بــجــدول 
وعــــــدم تــأجــيــلــهــا، وذلــــــك حـــرًصـــا 
مختلف  مــن  األطــفــال  سالمة  على 

األمراض.
تداوله  يتم  ما  على  ردا  ذلك   جاء 
اإلجتماعي  الــتــواصــل  وســائــل  فــي 
ــة األخــيــرة بــشــأن تأجيل  فــي اآلونـ

تطعيمات األطفال.
األطــفــال  تطعيم  أن  ــى  إل واشــــارت 
ــة  يــوفــر لــهــم الــحــمــايــة مـــن اإلصــاب
الخطيرة،  األمــــراض  مــن  بــالــعــديــد 
مردفة ان اللقاحات ال تحمي األفراد 

فحسب؛ بل المجتمعات بأكملها.
الجميع  الــصــحــة  وزارة  ونـــاشـــدت 
مواعيد  بجدول  االلــتــزام  بــضــرورة 

تطعيمات أطفالهم لضمان سالمتهم 
ووقايتهم من األمراض المحتملة.

وختاما، دعت وزارة الصحة جميع 
المعلومات  بــأخــذ  المجتمع  فــئــات 
الرسمية،  مصادرها  من  الصحيحة 
الشائعات  خــلــف  اإلنــصــيــاع  ــدم  وعـ

التي ال أساس لها من الصحة.

تطعيمــــات األطفـــال مستمــرة 
فــــي المراكـــــز الصحيــــة
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فــي إطــار التــزام هيئة المعلومات والحكومة اإللكترونية بتوجيهــات ولي العهد نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس 
مجلــس الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي األميــر ســلمان بــن حمــد آل خليفــة، بتفعيل إجــراءات العمــل عن بعــد للوزرات 
والهيئــات الحكوميــة متــى مــا توفرت اإلمكانيات لذلــك، وبهدف تعزيز الجهــود الوطنية الحتواء ومنع انتشــار فيروس 
كورونا )كوفيد19(، فقد أكدت الهيئة أنها عملت على تقديم كامل الدعم الفني والتقني الالزم لهذه الجهات، وبما يضمن 

تيسير آلية العمل واستمرارية تقديم الخدمات الحكومية لجميع العمالء دون أي تأثير.

حزمة  مــن  أن  الهيئة  ــارت  وأشــ
الــتــي قدمتها  ــراءات الــدعــم  إجــ
تقنية  استخدام  الجهات  لهذه 
لــالتــصــاال   )-teams ــرق  ــ ــفـ ــ )الـ
لعمل  وذلــك  والمسموع  المرئي 
اجتماعات افتراضية ودردشات 
طريق  عــن  للملفات  ومــشــاركــة 
الــحــوســبــة الــســحــابــيــة الــتــابــعــة 
لشركة مايكروسوفت، وفي هذا 

الجانب فقد قامت الهيئة بشرح 
تطبيق  تقنيات  استخدام  آلية 
لجميع   Microsoft Teams
الحكومية وهو تطبيق  الجهات 
يتيح العمل الجماعي للفرق عن 
الجهات  هــذه  تمكينها  مــع  بعد، 
التقنية  هذه  من  االستفادة  من 
واستخدامها، كما قدمت الهيئة 
لــالســتــفــادة مــن تقنيات  الــدعــم 

 ،Conferences Video Calls
عقد  تتيح  الــتــي  التقنية  وهــي 

االجتماعات عن بعد.
كــمــا قـــامـــت بــتــزويــد الـــــوزارت 
ــحــكــومــيــة بــآلــيــة  والـــهـــيـــئـــات ال
الدخول اآلمن لألنظمة الداخلية 
)GDN(،عــبــر  الحكومية  للشبكة 
 remote( استخدام الربط اآلمن
جميع  مكَّن  ــذي  وال  )SSL VPN

على  الدخول  من  الجهات  هــذه 
أنظمتها الداخلية بأعلى درجات 

اآلمان والحماية.

مــن جــانــبــه فــقــد أشـــاد الرئيس 
الــتــنــفــيــذي لــهــيــئــة الــمــعــلــومــات 
محمد  اإللكترونية  والحكومة 
القائد بتوجيهات صاحب السمو 
القائد  نائب  العهد  ولــي  الملكي 
لرئيس  األول  ــنــائــب  ال األعـــلـــى 
آلية  بتفعيل  الـــــوزراء  مجلس 
هذه  أن  مــوكــًدا  بعد،  عن  العمل 
ــســديــدة تــأتــي في  الـــقـــرارات ال
بها  تمر  استثنائية  ظــروف  ظل 
الــعــالــم،  دول  وكـــافـــة  الــمــمــلــكــة 
ــى أن رؤيـــــة ســمــوه  ــ مـــشـــيـــرًا إل
الـــقـــرار يجسد  لـــهـــذا  وتــفــعــيــلــه 
اهــتــمــام ســمــوه وحـــرصـــه على 
وقاية جميع الموظفين وضمان 

سالمتهم. 
نفذت  الهيئة  أن  الــقــائــد  وبــيــن 
تسهيالً  اإلجـــــراءات  مــن  جملة 
ــن بـــعـــد بـــاســـتـــخـــدام  ــعــمــل عــ ــل ل
الحديثة  اإللكترونية  التقنيات 
في مختلف الجهات الحكومية، 
هذه  في  العمل  سير  يجعل  بما 
الجهات سلسًا، دون أي تأثير على 
الــتــي تقدمها  الــخــدمــات  جـــودة 
هذه الجهات لعموم العمالء من 
مضيفا  والمقيمين،  المواطنين 
تفعيل  مع  راعــت  قد  الهيئة  أن 
الحكومية  للجهات  العمل  آلية 
والحماية  األمــن  شــروط  تحقق 

والسرية.

المنامة - هيئة المعلومات والحكومة اإللكترونية

ــة ــي ــوم ــك ــح ــات ال ــئـ ــيـ ــهـ ــي لــــــلــــــوزارات والـ ــنـ ــقـ ــتـ ــي والـ ــنـ ــفـ ــم الـ ــ ــدع ــ ــح ال ــنـ مـ

“الحكومة اإللكترونية”: تنفيذ حزمة إجراءات لتفعيل “العمل عن بعد”

محمد القائد

المنامة - محافظة العاصمة

للحد  الوطنية  الــجــهــود  إطـــار  فــي 
CO- كورونا  فيروس  انتشار  )من 
VID-19(، صرح مدير عام مديرية 
شـــرطـــة مــحــافــظــة الــعــاصــمــة أن 
بشرطة  ممثلة  الــمــديــريــة  شــرطــة 
بحملة  قــامــت  الــمــجــتــمــع،  خــدمــة 
تــوعــويــة بـــعـــدة لـــغـــات فـــي بعض 
ــراد  ــامــة؛ لــتــوعــيــة أفــ ــمــن ــيـــاء ال أحـ
اتباع  بأهمية  والجاليات  المجتمع 

ــادات، وتجنب  ــراءات واالرشــ اإلجـ
التجمعات وحثهم على اتباع هذه 
واآلخــريــن،  لسالمتهم  التعليمات 
الـــمـــديـــريـــة  ــة  ــرطــ شــ أن  مــــؤكــــدا 
هــذه  بــمــثــل  الــقــيــام  فــي  ستستمر 
الــحــمــالت لــحــرصــهــا عــلــى ســالمــة 
للجهود  ودعــمــا  الــمــجــتــمــع،  أفــــراد 
الــوطــنــيــة فـــي مــكــافــحــة فــيــروس 

كورونا.

حملة بلغات عدة لمنع التجمعات “دراسات”: استطالع رأي حول تعامل المواطنين مع “كوفيد 19”
الحكومية اإلجـــــــراءات  ــاه  ــج ت الـــعـــام  الـــرضـــا  ــوى  مــســت ــاس  ــي ق

يجري مركز البحرين للدراســات االســتراتيجية والدولية والطاقة )دراســات( 
استطالع رأي حول تعامل المواطنين مع فيروس كورونا المستجد، وتأثيره 
على تغير العادات والســلوكيات المجتمعية، كما ســيقوم االســتطالع بقياس 
مستوى الرضا العام تجاه اإلجراءات والتدابير الحكومية في سبيل التصدي 
الفعــال لهــذا الوبــاء العالمي، ويتطــرق في هذا الصدد إلــى دور وأداء الفريق 

الوطني في مكافحته والحد من انتشاره.

وأوضح رئيس مجلس األمناء الشيخ 
“أن  خــلــيــفــة  آل  أحـــمـــد  بـــن  عـــبـــدهللا 
بحث  فريق  ينفذه  الــذي  االستطالع 
متخصص من مركز )دراسات( سوف 
يــشــمــل مــخــتــلــف شـــرائـــح الــمــجــتــمــع، 
من  الجنسين  مــن  العمرية  والــفــئــات 
للوقوف  المملكة،  محافظات  جميع 
حول  وتوقعاتهم  مالحظاتهم  على 

إدارة هذه األزمة العالمية”.
إلى  أن االستطالع يهدف  إلى  وأشار 
التوصل إلى سند إحصائي بمحددات 
فيروس  لمسألة  وموضوعية،  علمية 
ــمــؤشــرات  ــيــان ال ــا مـــن أجـــل ب كـــورونـ
ــع الــنــتــائــج أمـــام  واســتــخــالص ووضــ
صانع القرار، لالستثمار في الخطوات 
قد  تداعيات  أية  وتجنب  اإليجابية، 

تؤثر في فعالية المواجهة.
ــــاء، “أن  ــن وأكــــد رئــيــس مــجــلــس األمــ
التجاوب مع  إلى  دائًما  المركز يسعى 
نبض الشارع في مملكة البحرين، وأن 
الوطنية  الــجــهــود  فــي  بـــدوره  يسهم 
ــدة لــمــكــافــحــة إنــتــشــار فــيــروس  ــرائـ الـ

كورونا لحماية سالمة المجتمع”.
خليفة،  آل  أحمد  بن  عبدهللا  وأعــرب 
عن بالغ التقدير والعرفان، للتوجيهات 
صاحب  لحضرة  والحكيمة  السامية 
الــمــلــك حــمــد بــن عيسى آل  الــجــاللــة 

الــمــفــدى حفظه  الــبــالد  عــاهــل  خليفة 
فـــيـــروس  لـــمـــواجـــهـــة  هللا ورعــــــــــاه، 
)كــورونــا( فــي إطــار مــا يوليه جاللته 
يحفظ  مــا  لكل  ومتابعة  حــرص  مــن 
ويـــصـــون الــصــحــة الــعــامــة والـــوطـــن 
الحثيثة  المساعي  إلى  منوها  بأسره، 
النبيلة،  الوطنية  اإلنسانية  والجهود 
الملكي  السمو  صاحب  يقودها  التي 
آل خليفة  حــمــد  بـــن  ســلــمــان  األمـــيـــر 
النائب  القائد األعلى  العهد نائب  ولي 
األول لرئيس مجلس الوزراء في هذا 

الشأن، بروح فريق البحرين الواحد.
ــتـــطـــالع نــرجــو  ــمــشــاركــة فـــي   االسـ ــل ل

الدخول عبر هذا الرابط :
https: / /derasat . l imequery.

com/677791?lang=ar

المنامة - بنا

قرينة العاهل: “األعلى 
للمرأة” سيعمل مع 

الجهات المعنية 
لضمان التطبيق
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