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 πc  áeÓ°Sh  áë°U  ¿CG  ≈∏Y  AGQRƒ`̀dG  ¢ù∏ée  Oó°T
 iƒ°üb ájƒdhCG êQÉîdG hCG πNGódÉH AGƒ°S ø«æWGƒªdG
 GócDƒe  ,äÉ«fÉμeE’G  πc  É¡∏LCG  øe  áeƒμëdG  ôî°ùà°S
 ø`̀jOƒ`̀Lƒ`̀ª`̀dG ø`̀«`̀æ`̀WGƒ`̀ª`̀dG π`̀ c IOƒ``̀Y ≈`̀∏`̀Y ¢`̀Uô`̀ë`̀dG
 áë°U »a ºgh º¡«dÉgCG ≈dEGh øWƒdG ¢VQCG ≈dEG êQÉîdÉH
 AÓLEG §£N ≥ah øμªe âbh ´ô°SCG »a ∂dPh ,á«aÉYh
 ≈dhC’G ΩÉjC’G òæe Égò«ØæàH áeƒμëdG äQOÉH áYƒ°Vƒe
 ¿ƒæWGƒªdG  ió`̀HCG  »àdGh  ,ÉfhQƒc  ¢Shô«a  QÉ°ûàf’
 øjôëÑdG  íÑ°üàd  ,øWƒdG  ≈`̀dEG  IOƒ©dÉH  º¡àÑZQ  É¡«a
 á£N ò«ØæJh ™°Vh ≈∏Y â∏ªY »àdG  ∫hódG  πFGhCG  øe

.áªμëe á«ÑW äGAGôLEG ≥ah É¡«æWGƒe AÓLE’
 äó≤Y  »àdG  ¬à°ù∏L  ∫ÓN  ¢ù∏éªdG  ¢Vô©à°SGh  

 ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  á°SÉFôH  ó©H  øY  ¢ùeCG
 ≈∏YC’G óFÉ≤dG ÖFÉf ó¡©dG »dh áØ«∏N ∫BG óªM øH ¿Éª∏°S
 áYƒaôe Iôcòe ,AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«Fôd ∫hC’G ÖFÉædG
 ôjô≤àdG  ¿CÉ°ûH  »æWƒdG  OÉ°üàb’Gh  á«dÉªdG  IQGRh  øe
 ô¡XCG …òdGh ,2019 ΩÉ©d øjôëÑdG áμ∏ªªd …OÉ°üàb’G
 áàHÉãdG  QÉ©°SC’ÉH  »dÉªLE’G  »∏ëªdG  èJÉædG  »a  Gƒªf
 áÑ°ùæH  Gƒªf  »£ØædG  ´É£≤dG  πé°S  PEG  ,%1^8  áÑ°ùæH
 ø«M  »a  ,»£ØædG  ô«Z  ´É£≤∏d  %1^7  áÑ°ùæHh  %2^2
 %2^4  áÑ°ùæH  Gƒªf  »dÉªLE’G  »∏ëªdG  èJÉædG  πé°S

.ájQÉédG QÉ©°SC’ÉH

(3¢U π«°UÉØàdG)

 π`̀°`̀†`̀a  ø```̀ H  »``̀∏``̀Y  .O  ó``````̀cCG
 Ωõ`̀Y  ΩÉ`̀©`̀dG  Ö`̀FÉ`̀æ`̀dG  ø«æ«YƒÑdG
 …QƒØdG  …ó°üàdG  áeÉ©dG  áHÉ«ædG
 ≈∏Y  Dhô`̀é`̀j  ø`̀e  πμd  º`̀°`̀SÉ`̀ë`̀dGh
 ,OÓÑ∏d  »FGò¨dG  øeC’ÉH  ¢SÉ°ùªdG
 äÉéàæªdG  ≥`̀ aó`̀J  ø``e  ó`̀ë`̀j  hCG
 äÉéàæªdG øe Égô«Z hCG á«FGò¨dG
 ±hô¶∏d  ’Ó¨à°SG  ¥Gƒ°SC’G  ≈dEG
 ≈©°ùj  hCG  ,áægGôdG  á«FÉæãà°S’G
 QÉ©°SCG  ≈∏Y  ô«KCÉàdG  ∫hÉ`̀ë`̀j  hCG
 ,¿É``̀c ≥``̀jô``̀W …CÉ````̀H äÉ`̀é`̀à`̀æ`̀ª`̀dG
 äGAGô````̀LEG  òîàJ  ±ƒ`̀°`̀S  É``̀¡``̀fCGh
 ≈dEG  ºFGôédG  ∂∏J  »ÑμJôe  ádÉMEG
 º¡àÑbÉ©ªd  á«FÉæédG  áªcÉëªdG
 ∂∏J  ø```Y  IQô``̀≤``̀ª``̀ dG  á`̀Hƒ`̀≤`̀ ©`̀ dÉ`̀ H
 ¢ùÑëdG ≈dEG π°üJ »àdGh áªjôédG
 á`̀eGô`̀¨`̀dGh  äGƒ`̀æ`̀°`̀S  ¢ùªN  Ió``e
 QÉæjO ±’BG á°ùªN øY π≤J ’ »àdG
 Éªd  kAGõL  ,IQOÉ°üªdGh  »æjôëH

 ≈∏Y mAGôàLG øe ΩôédG ∂dP ¬∏ãªj
 ÉcÉ¡àfGh ¬JGQó≤eh ™ªàéªdG øeCG

.¿ƒfÉ≤dG ΩÉμMC’
 áeÉ©dG  áHÉ«ædG  ¿CÉ`̀H  ìô°Uh
 áYÉæ°üdG  IQGRh  øe  ÉZÓH  â≤∏J
 øª°†J  á`̀MÉ`̀«`̀°`̀ù`̀dGh  IQÉ`̀é`̀ à`̀ dGh
 ¢û«àØàdG  IQGOEG  »dhDƒ°ùe  ó°UQ
 QÉ`̀©`̀ °`̀SCG ´É```Ø```JQG IQGRƒ``````̀ dG »``̀a
 äGhGô`̀°`̀†`̀î`̀dG ±É`̀æ`̀ °`̀UCG ¢`̀†`̀©`̀H
 ,IQôÑe  ô«Z  IQƒ°üH  ¬cGƒØdGh
 ≈∏Y ¢û«àØàdG äÉ«∏ªY äôØ°SCG PEG
 øY äÉ`̀YOƒ`̀à`̀°`̀ù`̀ª`̀dGh ¿RÉ`̀î`̀ª`̀ dG
 É¡∏NGóH äÉYOƒà°ùe áKÓK §Ñ°V
 äGhGô°†îdG  øe  Iô«Ñc  äÉ«ªc
 òæe É¡æjõîJ ºJ »àdGh ,¬cGƒØdGh
 ,≈°†à≤e  ¿hO  øe  ôjGôÑa  ô¡°T
 ∂∏J  ≥aóJ  øe  óëdG  ±ó¡H  ∂`̀dPh
 ƒëf ≈∏Y ¥ƒ°ùdG  ≈dEG  äÉéàæªdG

.ÉgQÉ©°SCG ´ÉØJQG ≈dEG iOCG

 áeÉ©dG  áHÉ«ædG  äô°TÉH  óbh
 AÉ`̀Yó`̀à`̀°`̀SÉ`̀H ∂````̀dPh É`̀¡`̀JÉ`̀≤`̀«`̀≤`̀ë`̀J
 áYÉæ°üdG  IQGRƒ```̀H  ø«°üàîªdG
 ø«ªFÉ≤dG øe áMÉ«°ùdGh IQÉéàdGh
 Éªc  ,áØdÉîªdG  ∂∏J  §Ñ°V  ≈∏Y
 äÓé°S  π``̀c  ≈`̀∏`̀Y  ß`̀Ø`̀ë`̀à`̀dG  º``̀J
 ∂``̀ dPh ;á````jò````ZC’G ∂`̀ ∏`̀ J ¿RÉ``̀î``̀e
 á`̀jò`̀ZC’G  äÉ«ªc  ¿É«Ñd  É¡°üëØd
 »àdG  ¬cGƒØdGh  äGhGô°†îdG  øe
 É¡≤aóJ  ø`̀e  ó`̀ë`̀dGh  É¡æjõîJ  º`̀J
 ≥M  ¬Lh  ¿hO  øe  ¥Gƒ°SC’G  »a

.ÉgQÉ©°SCG »a ÖYÓàdG ¢Vô¨H
 PÉîJÉH  ΩÉ©dG  ÖFÉædG  ô`̀eCGh
 ∂∏J  ™«Ñd  á`̀jQƒ`̀Ø`̀dG  äGAGô`````LE’G
 É`̀≤`̀ah á`̀Wƒ`̀Ñ`̀°`̀†`̀ª`̀dG äÉ`̀é`̀à`̀æ`̀ª`̀dG
 ≈∏Y  ,IQô≤ªdG  á«bƒ°ùdG  QÉ©°SCÓd
 ¥Gƒ``̀°``̀SC’G  »``a  É`̀¡`̀Mô`̀W  º`̀à`̀j  ¿CG
 »`̀YGô`̀J á`̀«`̀æ`̀eR ä’ó`̀©`̀ª`̀ d É`̀≤`̀ ah
 äÉ``̀«``̀dBGh ,¥ƒ``°``ù``dG äÉ`̀LÉ`̀«`̀à`̀MG

 º¡°ùj  É`̀ª`̀Hh ,Ö`̀∏`̀£`̀dGh  ¢`̀Vô`̀©`̀dG
 ßØëàdG ™e ,ÉgQÉ©°SCG ¢†ØN »a

.™«ÑdG äGóFÉY ≈∏Y

 áëØ°U ≈∏Y π«°UÉØàdG)
 (çOGƒMh ÉjÉ°†b

 øH óªM ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†M ócCG
 ™°VƒdG ¿CG ióØªdG OÓÑdG πgÉY áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y
 øjôëÑdG áμ∏ªe ¿CGh ,øÄª£e ¬∏dG óªëH »ë°üdG
 á«FÉbƒdG äGAGôLE’Gh ô«HGóàdG õjõ©J π°UGƒà°S
 »àdG  á«bÉÑà°S’G  äGQOÉ`̀Ñ`̀ª`̀ dGh  á`̀jRGô`̀à`̀M’Gh
 ±É°VCGh ,ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒªdG áeÓ°S øª°†J
 Oƒ¡édÉH  õà©fh  Qó`̀≤`̀fh  Öãc  ø`̀e  ™HÉàf  É`̀æ`̀fCG
 ∫ÓN  ∂dP  AÉL  .™«ªédG  øe  áã«ãëdG  á«æWƒdG
 ¢ù«FQ πæjR ¬∏dGóÑY âæH ájRƒa ¢ùeCG ¬dÉÑ≤à°SG
 ¢ù«FQ ídÉ°üdG ídÉ°U øH »∏Yh ÜGƒædG ¢ù∏ée

.iQƒ°ûdG ¢ù∏ée
 √ô`̀jó`̀≤`̀Jh √ô`̀μ`̀ °`̀T ø``̀Y ¬`̀à`̀dÓ`̀L Üô`````̀YCGh 
 ÜGƒædGh  iQƒ°ûdG  »°ù∏ée  AÉ°†YCGh  »°ù«Fôd
 ,á°ü∏îªdG  ºgOƒ¡Lh  á«æWƒdG  º¡ØbGƒe  ≈∏Y
 áeƒμëdG  á£îd  ΩÉàdG  º¡ªYóH  ¬àdÓL  OÉ`̀°`̀TCGh

 äGAGôLE’G ≥ah êQÉîdG øe ø«æWGƒªdG AÓLE’
 ,™«ªédG  áeÓ°Sh  ßØëd  á`̀eRÓ`̀dG  á`̀jRGô`̀à`̀M’G
 ÉæFÉæHCG  IOƒY ≈∏Y ¿ƒ°üjôM ÉæfEG  ¬àdÓL ∫Ébh
 ƒdCÉf  ødh  ,øμªj  Ée  ´ô°SCÉH  êQÉîdG  øe  É©«ªL

.∂dP »a Gó¡L
 Oƒ`̀¡`̀é`̀H ô`̀jó`̀≤`̀ à`̀ dG π`̀μ`̀H ¬`̀à`̀dÓ`̀L OÉ```̀°```̀TCGh 
 ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U á°SÉFôH áeƒμëdG
 ,AGQRƒ``̀dG  ¢ù«FQ  áØ«∏N  ∫BG  ¿Éª∏°S  øH  áØ«∏N
 Oƒ¡édGh ÜhDhódG  πª©dG  ≈∏Y ¬àdÓL ≈æKCG  Éªc
 øjôëÑdG  ≥jôa  É¡dòH  »`̀dGƒ`̀j  »àdG  á°ü∏îªdG
 É`̀gQOGƒ`̀ch äÉ`̀°`̀ù`̀°`̀SDƒ`̀ª`̀dGh äÉ`̀YÉ`̀£`̀≤`̀dG π`̀c ø`̀e
 ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U IOÉ«≤H ,á°ü∏îªdG
 óFÉ≤dG ÖFÉf ó¡©dG »dh áØ«∏N ∫BG óªM øH ¿Éª∏°S

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

(2¢U π«°UÉØàdG)

 »`̀ë`̀°`̀ü`̀dG ô`̀ é`̀ ë`̀ dG á``̀eó``̀N º`̀ jó`̀ ≤`̀ J
¥OÉ`̀ æ`̀ Ø`̀ dG ø``̀ e Oó```̀Y »``̀ a ¢``UÉ``î``dG
 ø¡ªdG  º«¶æàd  á«æWƒdG  áÄ«¡∏d  …ò«ØæàdG  ¢ù«FôdG  áªgÓédG  ºjôe  .O  äócCG
-ó«aƒc{ ÉfhQƒc ¢Shô«a øe á«LÓ©dG á«ë°üdG äÉeóîdG ¿CG á«ë°üdG äÉeóîdGh

 áÄ«¡dG ¿CG ≈dEG Iô«°ûe ,øjôëÑdG »a ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒª∏d ¿ÉéªdÉH Iôªà°ùe z19
 âæ«Hh  .á«Ñ£dG  ájÉYôdG  äÉeóN  ºjó≤àd  ¢UÉîdG  ´É£≤∏d  íjQÉ°üàdG  íæe  äCGó`̀H
 ä’Éë∏d  á«Ñ£dG  ájÉYôdG  äÉeóN  ºjó≤àd  AÉL  ¢UÉîdG  ´É£≤∏d  íjô°üàdG  íæe  ¿CG
 áeÉbE’G  º¡fÉμeEÉH  øjòdGh  ,¢VGôYCG  …CG  øe  ¿ƒfÉ©j  ’  øjòdGh  ¢Shô«ØdÉH  áªFÉ≤dG
 ≈dEG áaÉ°VE’ÉH ,¢UÉîdG ´É£≤dG »a êÓ©dG »≤∏J »a ø«ÑZGôdGh ≈Ø°ûà°ùªdG êQÉN
 ¥OÉæØdG øe OóY »a ¢UÉîdG …RGôàM’G »ë°üdG ôéëdG áeóN ºjó≤àd íjô°üàdG
 º¡àHÉ°UEG  âÑãJ  ºd  øjòdGh  áªFÉb  ä’Éëd  ø«£dÉîªdG  hCG  êQÉîdG  øe  ø«eOÉ≤∏d

.á°UÉîdG º¡à≤Øf ≈∏Yh OGôaC’G áÑZQ ≈∏Y AÉæH ∂dPh ,ó©H ¢Shô«ØdÉH

(7¢U π«°UÉØàdG)

 :¢SÉÑY ∫Gƒf âÑàc
 äÉeóîdGh OQGƒª∏d º«∏©àdGh á«HôàdG IQGRh π«ch á©ªL ∑QÉÑe óªëe .O ócCG
 »fÉãdG π°üØdG ájÉ¡æd …ó«∏≤J ¿ÉëàeG óLƒj ’ ¬fCG ¢ùeCG AÉ°ùe »fƒjõØ∏J AÉ≤d ∫ÓN
 ,ÉfhQƒc ¢Shô«Ød ájRGôàM’G ±hô¶dG ÖÑ°ùH πMGôªdG ™«ªéd ΩÉ©dG Gòg áÑ∏£∏d
 áYƒªée øY IQÉÑY ƒgh ÖdÉ£dG ∞∏e ≈∏Y »fÉãdG π°üØ∏d º««≤àdG óªà©«°S ÉªfEGh
 π°üØdG  èFÉàæH  OÉ°Tôà°S’G  ≈dEG  áaÉ°VE’ÉH  .™jQÉ°ûªdGh  äÉÑLGƒdGh  á£°ûfC’G  øe
 ¢SQGóª∏d  É¡°ùØf  º««≤àdG  á«∏ªY  ≥Ñ£à°S  á°UÉîdG  ¢SQGóªdG  ¿CG  É kë°Vƒe  ,∫hC’G
 »a ƒgh ¿ÉëàeG ÖdÉ£dG ≈∏Y ¢VôØoj ¿CG ±É°üfE’G ô«Z øe :±É°VCGh .á«eƒμëdG
 áÑ∏£dG ™e πjôHCG ô¡°T ∫ÓN ¿ƒ°SQóªdG π°UGƒà«°S ¬fCG ≈dEG G kô«°ûe ,±hô¶dG √òg
 á°UÉNh º¡J’ó©e ø«°ùëàd  áÑ∏£∏d  ÉMƒàØe ¿ƒμ«°S  ÜÉÑdG  ¿CGh  ,º««≤àdG  á©HÉàªd

.™«ªédG É¡H ôªj á«FÉæãà°SG á∏Môe É¡fCG
 øe ¿C’ »fÉãdG π°üØdG èFÉàf øe ø«bƒØàªdG áÑ∏£dG Qô°†àj ød ¬fCG ≈∏Y Oó°Th

.∫hC’G π°üØdG äÉLQóH OÉ°Tôà°S’G º««≤àdG äÉjƒdhCG

¿GôjEG øe ø«æWGƒªd AÓLEG IôFÉW ∫ƒ°Uh
 øe áYƒªée π≤J »àdG IôLDƒªdG IôFÉ£dG ∫ƒ°Uh ¢ùeCG áë°üdG IQGRh âæ∏YCG
 ájRGôàM’G äGAGôLE’G ≥ah AÓLE’G á£N øª°V ¿GôjEG »a øjOƒLƒªdG ø«æWGƒªdG
 ≥WÉæe øe Oó©d á«fGó«ªdG äGQÉjõdG á∏°UGƒe øY IQGRƒdG âØ°ûch .áeRÓdG á«Ñ£dG
 ™e  ¿hÉ©àdÉH  ,™«ªédG  áeÓ°Sh  áë°U  õjõ©àd  á«FGƒ°ûY  äÉæ«Y  ò`̀NC’  øjôëÑdG

.™ªàéªdG áeóN áWô°Th »fóªdG ´ÉaódG ôÑY á«∏NGódG IQGRh

 2020  »```̀ HO  ƒ``Ñ``°``ù``cEG  á`̀ æ`̀ é`̀ d
ΩÉ`̀ Y Ió```̀ e ¬`̀ ∏`̀ «`̀ LCÉ`̀ à`̀ H »`̀ °`̀ Uƒ`̀ J

 2020  »HO  ƒÑ°ùcEG  ¢Vô©ªd  ájô««°ùàdG  áæé∏dG  äQô`̀b  :ä’É`̀cƒ`̀dG  –  »HO
 á«dhódG á«eƒμëdG áª¶æªdG ,¢VQÉ©ª∏d  »dhódG ÖàμªdG øe Ö∏£dG ¢ùeCG  »ªdÉ©dG
 ÉfhQƒc ¢Shô«a  ÖÑ°ùH  ΩÉY  Ióe ìÉààa’G  π«LCÉJ  ,»dhódG  ƒÑ°ùcEG  øY ádhDƒ°ùªdG
 »∏ãªe ™e √ô««°ùJ áæé∏d zó©H øY{ ÉYÉªàLG »HO 2020 ƒÑ°ùcEG ó≤Yh .óéà°ùªdG
 AÉHh  ôKCG  ¿CÉ°ûH  äGQhÉ°ûe  QÉWEG  »a  ∂dPh  ,»dhódG  çóëdG  »a  ácQÉ°ûªdG  ∫hódG
 25 Ö£≤à°ùj ¿CG  √ƒª¶æe ™bƒàj …òdG ¢Vô©ª∏d  äGOGó©à°S’G ≈∏Y z19-ó«aƒc{
 á°SGQO{ ¢VQÉ©ª∏d »dhódG ÖàμªdG øe Ö∏£dG ≈∏Y áæé∏dG â≤Ø qJGh .IQÉjR ¿ƒ«∏e
 ,z¬H ∫ƒª©ªdG »fƒfÉ≤dG QÉWE’G øª°V ΩÉY Ióe 2020 ƒÑ°ùcEG ìÉààaG π«LCÉJ ádCÉ°ùe

 .¿É«H »a AÉL ÉªÑ°ùM
(17¢U π«°UÉØàdG)

2019 »a »``æWƒdG OÉ°üàb’G AGOCÉ``H IOÉ``°TE’G

 »FGò¨dG øeC’ÉH ¢SÉ``°ùªdG ≈∏Y Dhôéj øªd º``°SÉëdG …ó°üàdG
¥Gƒ``°SC’G »a É¡MôWh áWƒÑ``°†e á«FGòZ äÉ``éàæe ™«ÑH ô``eCÉj ΩÉ©dG Ö``FÉædG

ø«ª«≤ªdGh ø``«æWGƒªdG áeÓ``°S ¿Éª``°†d á`«`bÉ`Ñà``°S’G äGQOÉ`Ñ`ªdG õ`````jõ`©`J π```°UGƒ`æ`°S

êQÉîdG øe É¡«æWGƒe â∏LCG »àdG ∫hódG πFGhCG øe øjôëÑdG :AGQRƒdG ¢ù∏ée

âbh ´ô°SCG »a êQÉîdG øe ÉæFÉæHCG IOƒY ≈∏Y ¿ƒ°üjôM :∂∏ªdG

∫GƒeCG π``°ùZ áª¡àH »æa èàæe á``ªcÉëe
 (çOGƒMh ÉjÉ°†b áëØ°U ≈∏Y π«°UÉØàdG)

««

.ó©H øY AGQRƒdG ¢ù∏éªd á°ù∏L ∫hCG ¢SCGôàj ó¡©dG »dh ƒª°S |

 QÉ``æjO  ¿ƒ``«∏e  2^183  ´Rƒ``J  ø``jR
ø`«ªgÉ``°ùªdG  ≈``∏Y  á``jó`≤f  É```MÉHQCG

 ´ÉªàLG ¢`̀ù`̀eCG  ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  ø``̀jR á`̀cô`̀°`̀T  äó`̀≤`̀Y
 QGôbEG  ºJh  ,ájOÉ©dG  ô«Zh  ájOÉ©dG  áeÉ©dG  É¡à«©ªL
 á«dÉªdG áæ°ùdG øY á≤bóªdG IóMƒªdG á«dÉªdG äÉfÉ«ÑdG
 á«©ªédG äóªàYGh 2019 ôÑª°ùjO 31 »a á«¡àæªdG
 ìÉ`̀HQCG  »aÉ°U  ¢ü«°üîàH  IQGOE’G  ¢ù∏ée  á«°UƒJ
 2019  ôÑª°ùjO  31  »`̀a  á«¡àæªdG  á«dÉªdG  áæ°ùdG
 ≈`̀ dEG  É«æjôëH  GQÉ`̀ æ`̀ jO  526^960  ≠∏Ñe  πjƒëàH
 ≈∏Y  ájó≤f  ìÉ``HQCG  ™jRƒJh  ,»fƒfÉ≤dG  »WÉ«àM’G
 ,»æjôëH  QÉæjO  ¿ƒ«∏e  2^183  ÉgQób  ø«ªgÉ°ùªdG
 ¢ù∏ée ¢ù«FQ ∫Ébh  .óMGƒdG º¡°ù∏d ¢Sƒ∏a 6 ™bGƒH
 »∏Y  øH  óªMCG  ï«°ûdG  øjôëÑdG  ø`̀jR  ácô°T  IQGOEG

 Éªc  ,á«∏«¨°ûàdG  Ió©°UC’G  πc  ≈∏Y  Gôªãe  ÉeÉY  äó¡°T  øjôëÑdG  øjR  ácô°T  ¿CG  áØ«∏N  ∫BG
 ≈∏Y ºFÉ≤dG ™ªàéªdG äÉLÉ«àMG »Ñ∏J äÉeóN ô«aƒJ ôÑY AÓªY áHôéJ π°†aCG ºjó≤àH Éæªb
 Iƒb ∞«Xƒàd IójóL πÑ°S øY ºFGO πμ°ûH åëÑJ ácô°ûdG ¿CG ±É°VCGh .á«ªbôdG É«LƒdƒæμàdG
 ´hô`°ûdGh »°VQC’G ófÉHOhôÑdG •ƒ£N äÉeóN ¥ÓWEG ôÑY É¡JÉeóN õjõ©J »a É«LƒdƒæμàdG

.z¿ƒ°ùμjQEG{ ácô°T ™e ¿hÉ©àdÉH 5G ¢ùeÉîdG π«édG áμÑ°T ≈dEG LTE áμÑ°T ôjƒ£J »a

(ájOÉ°üàb’G äÉëØ°üdG ≈∏Y π«°UÉØàdG)

 zÉ``fhQƒ``c{  á`̀ KQÉ`̀ c  ø`̀ Y  ¿’hDƒ`̀ °`̀ ù`̀ e  »``̀fÉ``̀MhQh  »ÄæeÉN  :»``̀ fGô``̀ jEG  ô`̀«`̀Ñ`̀Nh  §`̀°`̀TÉ`̀f  100
 áMƒàØe  ádÉ°SQ  »a  »fGôjEG  ô«ÑNh  »°SÉ«°S  §°TÉf  100  º¡JG  :âf.á«Hô©dG

 »dGƒM QÉμfE’Gh ºàμàdG ∫ÓN øe ÉfhQƒc QÉ°ûàfG »a ÖÑ°ùàdÉH »ÄæeÉN »∏Y ó°TôªdG

 ¢ù«FôdG A’Dƒg ó≤àfG Éªc ,OÓÑdG AÉëfCG ™«ªL »a áKQÉc ≈dEG ¬dƒëJ ≈dEG iOCG Ée ,ô¡°T

.≥FÉ≤ëdG ≈∏Y ôà°ùàdG »a »ÄæeÉN ≈£N ≈∏Y √ô«°ùd »fÉMhQ ø°ùM

 ábÉ£∏d  á«dhódG  ádÉcƒdG  »a  ≥HÉ°ùdG  QÉ°ûà°ùªdG  ádÉ°SôdG  ≈∏Y  ø«©bƒªdG  øeh

 ôjóªdGh  ,…ƒØ£°üe  ¿Gô¡e  á«FÉjõ«ØdG  AÉ«ª«μdG  ô«ÑNh  ,äÉ«H  Rhô¡H  á`̀jQò`̀dG

.»eÉL …ó¡e Góædƒg »a »°SQÉØdG záfÉeR{ ƒjOGôd ≥HÉ°ùdG …QGOE’G

 AÉHƒdG  »°ûØJ  á«°†b  ≈∏Y  Gƒ£Z  »`̀fGô`̀jE’G  ΩÉ¶ædG  IOÉ`̀b  ¿CG  AÉ£°ûædG  ó`̀cCGh

 11  »a  z»æ«ªîdG  IQƒ`̀K{  ä’ÉØàMG  »a  ácQÉ°ûªdG  øY  ¢SÉædG  §Ñãj  ÓÄd  ;πJÉ≤dG

 Gòμgh{ :ø«Ø«°†e ,»°VÉªdG ôjGôÑa 21 »a á«HÉ«ædG äÉHÉîàf’G ºK »°VÉªdG ôjGôÑa

.zô«£îdG ¢Shô«ØdG AGƒàM’ á«ÑgòdG á°UôØdG GƒYÉ°VCG

 ób »ª°TÉg √OGR »°VÉb ø°ùM ≥HÉ°ùdG »fGôjE’G áë°üdG ôjRh ¿Éc ∂dP πÑbh

 ,»°VÉªdG  ôÑª°ùjO  òæe  AÉHƒdG  »°ûØJ  ôWÉîe  øe  ø«dhDƒ°ùªdG  QÉÑc  QòM  ¬fCG  ø∏YCG

 ™e ájGóÑdG òæe πeÉ©J »fGôjE’G ΩÉ¶ædG ¿CG ≈dEG QÉ°ûj .¬àë«°üæd GƒÑ«éà°ùj ºd º¡æμd

 ¢Shô«ØdG áëaÉμe á«dhDƒ°ùe »ÄæeÉN πchCG PEG ,á«æeCG á«°†b ÉgQÉÑàYÉH ÉfhQƒc áeRCG

 ø«æWGƒªdGh  ø««Øë°üdG  ó°V  á©°SGh  ä’É≤àYG  á∏ªM  ø°T  …òdG  …QƒãdG  ¢Sôë∏d

.áeRC’G IQGOEG Aƒ°S ¿hó≤àæj øjòdG ø«dhDƒ°ùªdGh

 ¿Gô`̀jEG  »a  ø«æWGƒªdG  IÉ«M  ¿EG  ádÉ°SôdG  ≈∏Y  ¿ƒ©bƒªdG  ¿ƒ£°TÉædG  ∫É`̀bh

 »ÄæeÉN ΩÉéMEG ÖÑ°S Ió°ûH øjó≤àæe ,√QÉ°üfCGh ó°TôªdG äÉ°SÉ«°S áæ«gQ âëÑ°UCG

.ÉfhQƒc QÉ°ûàfG áëaÉμªd »æWƒdG á«ªæàdG ¥hóæ°U øe Q’hO QÉ«∏e ¢ü«°üîJ øY .»ÄæeÉN |.»fÉMhQ ø°ùM |

.»∏Y øH óªMCG ï«°ûdG |

.iQƒ°ûdGh ÜGƒædG »°ù∏ée »°ù«FQ πÑ≤à°ùj ∂∏ªdG ádÓL |

.ΩÉ©dG ÖFÉædG |

 »fÉãdG »``°SGQódG π``°üØ∏d …ó`«`∏`≤`J ¿ÉëàeG ’
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 ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†M πÑ≤à°SG
 OÓÑdG  π`̀gÉ`̀Y  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  ø`̀H  óªM
 ájRƒa  ájôaÉ°üdG  ô°ü≤H  ¢`̀ù`̀eCG  ióØªdG
 ÜGƒædG  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  πæjR  ¬∏dGóÑY  âæH
 ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  ídÉ°üdG  ídÉ°U  øH  »∏Yh

.iQƒ°ûdG
 ¬àdÓL  ¢`̀Vô`̀©`̀à`̀°`̀SG  AÉ`̀≤`̀∏`̀ dG  ∫Ó```̀Nh
 ÜGƒædGh  iQƒ°ûdG  »°ù∏ée  »°ù«FQ  ™e
 äÉÑ∏£àeh  á`̀æ`̀gGô`̀dG  á«ë°üdG  ´É`̀ °`̀VhC’G
 õ`̀jõ`̀©`̀J á``̀ «``̀ª``̀gCGh ,á`̀ ∏`̀ Ñ`̀≤`̀ ª`̀ dG á``̀∏``̀Mô``̀ª``̀dG
 ¬«a  Ée  πμd  á∏«ÑædG  Oƒ¡édG  πc  ôaÉ°†Jh
 ≈dG  áaÉ°VG  ,ø«æWGƒªdGh  øWƒdG  ídÉ°U
 IôªãªdG  á«æWƒdG  á«ë°üdG  äGRÉ``é``f’G
 É``fhQƒ``c ¢`̀Shô`̀ «`̀ a á`̀ë`̀aÉ`̀μ`̀ª`̀d …ó`̀°`̀ü`̀à`̀∏`̀d

.(19 ó«aƒc) óéà°ùªdG
 øY ió`̀Ø`̀ª`̀dG ∂`̀∏`̀ª`̀dG á`̀dÓ`̀L Üô````̀YCGh
 »°ù∏ée AÉ°†YCGh »°ù«Fôd √ôjó≤Jh √ôμ°T
 á«æWƒdG Éª¡ØbGƒe ≈∏Y ÜGƒædGh iQƒ°ûdG
 ¬àdÓL  OÉ``°``TCGh  ,á°ü∏îªdG  É`̀ª`̀gOƒ`̀¡`̀Lh
 AÓ``̀LE’  á`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀dG  á£îd  ΩÉ`̀à`̀ dG  º¡ªYóH
 äGAGô`̀LE’G  ≥ah  êQÉîdG  øe  ø«æWGƒªdG
 á`̀eÓ`̀°`̀Sh ß`̀Ø`̀ë`̀d á``̀eRÓ``̀ dG á``̀ jRGô``̀ à``̀ME’G
 ≈∏Y ¿ƒ°üjôM ÉæfG ¬àdÓL ∫Ébh ,™«ªédG
 ´ô°SCÉH  êQÉîdG  øe  kÉ©«ªL  ÉæFÉæHCG  IOƒ`̀Y
 kGQó≤e  ,∂dP  »a  kGó¡L  ƒdCÉf  ødh  ,øμªj  Ée
 øe ¬fhóÑj Ée ÜGƒædGh iQƒ°ûdG »°ù∏éªd
 øª°V  ájò«ØæàdG  á£∏°ùdG  ™e  AÉæH  ¿hÉ©J
 »æWƒdG ≥jôØ∏d Iõ«ªªdG á°ü∏îªdG Oƒ¡édG

 ¬æe  »fÉ©j  …ò`̀dG  ¢Shô«ØdG  Gòg  áëaÉμªd
.™ªLCG ºdÉ©dG

 áeƒμëdG Oƒ¡éH ôjó≤àdG πμH OÉ°TCGh 
 ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  á°SÉFôH
 ¢`̀ù`̀«`̀FQ  á`̀Ø`̀«`̀∏`̀N  ∫BG  ¿É`̀ª`̀∏`̀°`̀S  ø``̀H  á`̀Ø`̀«`̀∏`̀N
 πª©dG  ≈∏Y  ¬àdÓL  ≈`̀æ`̀KCG  Éªc  ,AGQRƒ````dG
 »dGƒj  »àdG  á°ü∏îªdG  Oƒ¡édGh  ÜhDhó`̀dG
 äÉYÉ£≤dG  ™«ªL øe øjôëÑdG  ≥jôa  É¡dòH
 IOÉ«≤H ,á°ü∏îªdG ÉgQOGƒch äÉ°ù°SDƒªdGh
 øH  ¿Éª∏°S  ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U
 óFÉ≤dG  Ö`̀FÉ`̀f  ó¡©dG  »`̀dh  áØ«∏N  ∫BG  óªM
 ¢ù∏ée  ¢`̀ù`̀«`̀Fô`̀d  ∫hC’G  Ö`̀FÉ`̀æ`̀dG  ≈``̀∏``̀YC’G
 á∏°UGƒàe äÉMÉéf ≥≤ëJ »àdGh ,AGQRƒdG
 ,™«ªédG  Oƒ¡L  ∞JÉμàHh  ¬∏dG  øe  π°†ØH
 á∏«ÑædG  á«fÉ°ùf’G  »YÉ°ùªdG  ¬àdÓL  kGQó≤e

 á«ë°üdG  QOGƒ```̀μ```̀dGh  á`̀«`̀Ñ`̀£`̀dG  º`̀bGƒ`̀£`̀∏`̀d
 äÉ¡édG  π`̀ ch  á«æjôëÑdG  á«°†jôªàdGh
 IAÉØμH  É¡eÉ¡e  …ODƒ```J  »`̀à`̀dGh  ,á«æ©ªdG
 √òg ∫ÓN √õ«ªe áYÉé°Th á«æ¡eh á«dÉY
 ø«æWGƒªdG  kGôcÉ°T  ,á«FÉæãà°S’G  ±hô¶dG
 º¡àHÉéà°SG  ≈`̀∏`̀Y  ø`̀«`̀ª`̀«`̀≤`̀ª`̀dGh  ΩGô``̀μ``̀ dG
 ƒgh  ,á«ë°üdG  á`̀jRGô`̀à`̀M’G  äGOÉ`̀°`̀TQEÓ`̀d
 º¡ØJÉμJh  ºgô°†ëJh  º¡«Yh  ≈∏Y  ∫ój  Ée
 ¿CÉH  kÉgƒæe  ,á``̀eRC’G  √ò`̀g  RhÉéàd  kÉ©«ªL
 øjôëÑdG  π``gC’  πé°S  »æWƒdG  ÉæîjQÉJ
 ∞`̀JÉ`̀μ`̀à`̀dG »``̀a á``∏``ã``eCGh á`̀ª`̀«`̀¶`̀Y ∞``̀bGƒ``̀e
 »£îJ  ø`̀e  øjôëÑdG  âæμe  ó°VÉ©àdGh

.äÉjóëàdG øe ójó©dG
 »ë°üdG ™°VƒdG ¿CG ≈dG ¬àdÓL QÉ°TCGh 
 øjôëÑdG  áμ∏ªe  ¿CGh  ,øÄª£e  ¬∏dG  óªëH

 äGAGô``̀LE’Gh  ô«HGóàdG  õjõ©J  π°UGƒà°S
 äGQOÉ``̀Ñ``̀ª``̀dGh á``̀ jRGô``̀ à``̀M’Gh á`̀ «`̀ FÉ`̀ bƒ`̀ dG
 ø«æWGƒªdG áeÓ°S øª°†J »àdG á«bÉÑà°S’G
 Öãc  øY  ™HÉàf  ÉæfCG  ±É°VCGh  ,ø«ª«≤ªdGh
 áã«ãëdG  á«æWƒdG  Oƒ¡édÉH  õà©fh  Qó≤fh
 »æWƒdG Éæ∏ªY kÉ©e π°UGƒæ°Sh ™«ªédG øe
 Gòg  QÉ°ûàfG  ∫hõ``̀j  ¿CG  ø«∏eBG  ∑ôà°ûªdG
 ¿ƒ©H Ö`̀jô`̀b â``̀bh »`̀a »`̀ª`̀dÉ`̀©`̀dG AÉ``Hƒ``dG
 ≥«aƒàdG  QGôªà°SG  ™«ªé∏d  ø«æªàe  ,¬∏dG

.QÉgOR’Gh »bôdG ΩGhO õjõ©dG ÉææWƒdh
 ¢ù∏ée É`̀°`̀ù`̀«`̀FQ  ó```̀cCG  ,É`̀ª`̀¡`̀Ñ`̀fÉ`̀L ø`̀e
 πgÉ©dG  á`̀dÓ`̀L  ¿CG  ,ÜGƒ``̀æ``̀dGh  iQƒ`̀°`̀û`̀dG
 »a  øWGƒª∏d  ∫hC’G  º`̀YGó`̀dG  ƒ`̀g  ióØªdG
 âæ«H  å«M  ,á«FÉæãà°S’G  á∏MôªdG  √ò`̀g
 ájÉYQ  ≈∏Y  ¢`̀Uô`̀ë`̀dG  ¬àdÓL  äÉ¡«LƒJ

 ºYódG πÑ°S πc ô«aƒJh ,ø«æWGƒªdG ¿hDƒ°T
 ºgGƒà°ùe  ≈∏Y  äGô`̀«`̀KCÉ`̀J  …CG  º¡Ñ«æéàd
 ÖfÉL  ≈`̀ dEG  ,IôàØdG  √ò`̀g  ∫Ó`̀N  »°û«©ªdG
 âæ°üM  »àdG  äGQGô`̀≤`̀dG  øe  á∏ªL  PÉîJG
 ´É£≤dG  äó`̀fÉ`̀ °`̀Sh  ,»`̀æ`̀Wƒ`̀dG  OÉ`̀°`̀ü`̀à`̀b’G
 ôÑY  ¬«a  ø«∏eÉ©dG  Qƒ``̀LCG  º`̀YOh  ¢UÉîdG
 ≈dG  ±ó¡J  ájƒªæJh  á«dÉe  áeõM  ¥Ó`̀WEG
 ,…ƒ«ëdGh º¡ªdG ´É£≤dG Gòg ƒªf áeGóà°SG
.á©°SGh IOÉ°TEG äRÉM »àdG äGƒ£îdG »gh
 πgÉ©dG  ádÓéH  AÉ≤∏dG  ¿CG  ≈`̀ dEG  ÉàØdh
 äÉæ«ª£àdG  ø`̀e  ô`̀«`̀ã`̀μ`̀dG  π`̀ª`̀M  ,ió`̀Ø`̀ª`̀dG
 ∞∏àîe  RhÉ`̀é`̀J  ≈∏Y  áμ∏ªªdG  IQó`̀b  ≈∏Y
 ´É°VhC’G É¡æ«H øeh ,±hô¶dGh äÉjóëàdG
 »a ™ªLCG ºdÉ©dG ∫hO É¡¡LGƒJ »àdG áægGôdG
 »a √QÉ°ûàfGh ÉfhQƒc ¢Shô«a »°ûØJ πX

 äÉ¡«LƒàdÉH  ø«gƒæe  ,∫hó`̀dG  øe  ójó©dG
 ô°SCÓd  áªjôμdG  ¬ààØdh  ¬àdÓéd  á«fÉ°ùfE’G
 á«Ñ∏°ùdG  äGô`̀«`̀KCÉ`̀à`̀ dG  AGô``̀L  IQô`̀°`̀†`̀à`̀ª`̀dG
 ,…OÉ°üàb’G ™°VƒdG ≈∏Y ÉfhQƒc ¢Shô«Ød
 ájƒdhC’G ¬d GóHGh ÉªFGO øWGƒªdG ¿EG å«M
 hCG á£N πc »ah ,áª«μëdG IOÉ«≤dG ôμa »a

.√PÉîJG ºàj QGôb
 IófÉ°ùe ø«°ù∏éªdG  É°ù«FQ ócCG  Éª«ah
 äGQGô`̀≤`̀ dGh  äGAGô````LE’G  πμd  ø«°ù∏éªdG
 ≈∏Y äÉ``̀jó``̀ë``̀à``̀dG  á``¡``LGƒ``ª``d  Iò``î``à``ª``dG
 ≈dEG  ,≈`̀dhC’G  áLQódÉH  »ë°üdG  iƒà°ùªdG
 ó≤a  ,»æWƒdG  OÉ°üàb’ÉH  ≥∏©àj  Ée  ÖfÉL
 É¡H  Ωƒ≤J  »àdG  Iô«îdG  Oƒ¡édÉH  GOÉ`̀°`̀TCG
 »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  á°SÉFôH  áeƒμëdG
 ¢ù«FQ  áØ«∏N  ∫BG  ¿Éª∏°S  øH  áØ«∏N  ô«eC’G

 ø`̀«`̀æ`̀WGƒ`̀ª`̀dG  IOƒ```̀Y  π«¡°ùàd  ,AGQRƒ``````̀dG
 º¡FÓL’  á£N  ôÑY  êQÉîdG  »a  ø«≤dÉ©dG
 »àdG  áeRÓdG  ájRGôàM’G  äGAGôLE’G  ≥ah
 É¡H  ™∏£°†j  Éeh  ,™«ªédG  áeÓ°S  øª°†J
 øH  ¿Éª∏°S  ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U
 ≈∏YC’G óFÉ≤dG ÖFÉf ó¡©dG »dh áØ«∏N ∫BG óªM
 »a ,AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«Fôd ∫hC’G ÖFÉædG
 ¢Shô«a  áëaÉμªd  á«æWƒdG  áæé∏dG  IOÉ«b
 äÉjóëàdG  ∞∏àîe  á`̀¡`̀LGƒ`̀eh  ,É`̀ fhQƒ`̀c
 Gòg  AGô`̀L  IOó©àe  äÉYÉ£b  ¬LGƒJ  »àdG
 »`̀HÉ`̀é`̀jE’G  Qhó`̀dÉ`̀H  ø«gƒæe  ,¢`̀Shô`̀«`̀Ø`̀dG
 º¡eGõàdG  ôÑY  ¿ƒæWGƒªdG  ¬H  Ωƒ≤j  …ò`̀dG
 Ée ƒgh ,á«ª°SôdG äGQGô≤dGh äÉ¡«LƒàdÉH
 …òdG  »YÉªàL’G  »YƒdG  iƒà°ùe  ¢ùμ©j

.øjôëÑdG áμ∏ªe Ö©°T ¬H ™àªàj

π°UGƒà°S øjôëÑdGh ..ø``Äª£e »ë°üdG ™``°VƒdG
á``«bÉÑà°S’G äGQOÉ``ÑªdGh á``«FÉbƒdG äGAGô``LE’G

:∂∏ªdG ..ÜGƒædGh iQƒ°ûdG »°ù∏ée »°ù«FQ ¬àdÓL ∫ÉÑ≤à°SG ∫ÓN

øμªj É``e ´ô°SCÉH êQÉ``îdG ø``e É``©«ªL É``æFÉæHCG IOƒ``Y ≈``∏Y ¿ƒ``°üjôM ««

Oƒ``````¡éd IOÉ`````°TE’Gh ô```jó````≤``àdG π````c
 AGQRƒ````dG ¢ù``«FQ ƒ```ª°S á```°SÉ``Fô`H á```eƒ``μëdG

 ø```jô`ëÑdG π````gC’ π```é°S »```æWƒdG É```æîjQÉJ

Öjôb âbh »a »ªdÉ©dG AÉHƒdG QÉ°ûàfG ∫hõj ¿CG πeCÉf

á«æjôëÑdG á«ë°üdG QOGƒμdGh á«Ñ£dG ºbGƒ£dG

á``ã«ãëdG á````«æWƒ```dG Oƒ`````¡édÉ```H õ``````à©f

ó```¡©dG »``dh IOÉ````«≤H ø``jô`ëÑdG ≥```jô``a

ÜGƒædGh iQƒ°ûdG »°ù∏ée AÉ°†YCGh »°ù«Fôd Qó≤f

 ó```°VÉ``©àdGh ∞```JÉ```μàdG »``a á````ª«¶Y ∞`````bGƒe

Iõ«ªe á``YÉé°Th á``«æ¡eh IAÉ``ØμH É``¡eÉ¡e …ODƒ``J

∑ô````à°ûªdG »``æWƒ````dG É````æ∏ªY É```©e π°UGƒ``æ°Sh

™````«ªédG ∞``JÉ``μàH á``∏°UGƒ``àe äÉ`MÉ`éf ≥``≤M

á``°ü∏`îªdG É`ªgOƒ``¡Lh á``«æWƒ``dG É```ª¡ØbGƒ```e

:ió````ØªdG π````gÉ````©dG

á«FÉæãà°S’G á∏MôªdG √òg »a øWGƒª∏d ∫hC’G ºYGódG ióØªdG πgÉ©dG :ÜGƒædGh iQƒ°ûdG É°ù«FQ 



بيانات الخبر
اليوم

التاريخ
الخبر

جهة النشر
الصفحة

العدد
الرابط اإللكتروني

 AGQRƒ``̀dG  ¢ù∏ée  Oó°T  Égó©H
 ™«ªL  á`̀eÓ`̀ °`̀ Sh  á`̀ë`̀°`̀U  ¿CG  ≈`̀∏`̀Y
 hCG  π`̀NGó`̀ dÉ`̀ H  AGƒ``°``S ø`̀«`̀æ`̀WGƒ`̀ª`̀dG
 ôî°ùà°S  iƒ°üb  á`̀jƒ`̀dhCG  êQÉîdG
 ,äÉ«fÉμeE’G áaÉc É¡∏LCG øe áeƒμëdG
 áaÉc  IOƒ``̀Y  ≈∏Y  ¢`̀Uô`̀ë`̀dG  kGó`̀cDƒ`̀e
 êQÉîdÉH  øjOƒLƒªdG  ø«æWGƒªdG
 º¡«dÉgCG  ≈``̀dEGh  ø`̀Wƒ`̀dG  ¢``̀VQCG  ≈``̀dEG
 »a  ∂`̀dPh  ,á«aÉYh  áë°U  »a  º`̀gh
 AÓLEG §£N ≥ah øμªe âbh ´ô°SCG
 ≈`̀ dEG á`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀dG äQOÉ```̀H á`̀Yƒ`̀°`̀Vƒ`̀e
 QÉ°ûàf’ ≈dhC’G  ΩÉjC’G  òæe  Égò«ØæJ
 ¿ƒæWGƒªdG  ióHCG  »àdGh  ¢Shô«ØdG
 ,øWƒdG  ≈`̀dEG  IOƒ©dÉH  º¡àÑZQ  É¡«a
 ∫hódG  π`̀FGhCG  øe  øjôëÑdG  íÑ°üàd
 á£N ò«ØæJh ™°Vh ≈∏Y â∏ªY »àdG
 äGAGô``̀LEG  ≥`̀ah  É¡«æWGƒe  AÓ``̀LE’
 áeÓ°Sh áë°U É¡aóg áªμëe á«ÑW
 ∂``̀dò``̀ch êQÉ``̀î``̀ dÉ``̀ H ø``̀«``̀æ``̀WGƒ``̀ª``̀dG
 ø«ª«≤ªdGh  ø«æWGƒªdGh  º¡∏FGƒY
 Éª«a  ,áμ∏ªªdG  π`̀NGO  øjOƒLƒªdG
 Oƒ`̀¡`̀é`̀dÉ`̀H AGQRƒ`````̀dG ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀e √ƒ``̀ f
 QOGƒ`̀μ`̀dG  É¡H  Ωƒ≤J  »àdG  á«æWƒdG
 øe á`̀YÉ`̀°`̀ù`̀dG QGó````e ≈`̀∏`̀Y á`̀«`̀Ñ`̀£`̀dG
 áeÓ°Sh  áë°U  ≈∏Y  ®ÉØëdG  π`̀LCG
 »g  »àdGh  ø«ª«≤ªdGh  ø«æWGƒªdG
 ,™«ªédG  iód  RGõàYGh  ôjó≤J  πëe
 »àdG  èFÉàædÉH  ¢ù∏éªdG  kGó`̀«`̀°`̀û`̀e
 ÉgQOGƒc  ∫ÓN  øe  áμ∏ªªdG  É¡≤≤ëJ
 øY  ôªà°ùªdG  º¡ãëH  ôÑY  á«æWƒdG
 Ö°SÉæªdG  »LÓ©dG  ∫ƒ`̀cƒ`̀Jhô`̀Ñ`̀dG

 ¢Shô«Ød  áªFÉ≤dG  ä’É`̀ë`̀dG  êÓ©d

 ±É©J  Ö°ùf  ≥≤M  …ò`̀ dGh  É`̀fhQƒ`̀c

.óªëdG ¬∏dh Iô«Ñc

 AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢Vô©à°SG Éªc

 ôªY á```̀dÉ```̀WEG  ¢`̀Uƒ`̀°`̀ü`̀î`̀H  º```J  É```e

 ájòZCÓd  á«é«JGôà°S’G  äÉfhõîªdG

 áYÉæ°üdG  ôjRh ¢VôY PEG  ,AGhó`̀dGh

 Iô```̀jRhh á`̀MÉ`̀«`̀°`̀ù`̀dGh IQÉ``̀é``̀à``̀dGh

 Gòg  »a  ádhòÑªdG  Oƒ¡édG  áë°üdG

.¢Uƒ°üîdG

 øY AGQRƒ`̀dG  ¢ù∏ée Üô`̀YCG  ºK

 »HÉgQE’G  AGóàYÓd  Iójó°ûdG  ¬àfGOEG

 á«KƒëdG äÉ«°û«∏ªdG  ¬H âeÉb …òdG

 AÉ``̀«``̀MC’Gh ø`̀«`̀«`̀fó`̀ª`̀dG ±ó`̀¡`̀à`̀°`̀SGh

 ≈∏Y  á«à°ù«dÉH  ïjQGƒ°üH  á«fóªdG

 á«Hô©dG  áμ∏ªªdÉH ¿GRÉLh ¢VÉjôdG

 øe  ¬∏ãªj  Éªd  á≤«≤°ûdG  ájOƒ©°ùdG
 ±GôYC’Gh  ø«fGƒ≤∏d  ñQÉ°U  ∑É¡àfG
 ±ƒ`̀bh  ¢ù∏éªdG  kGó`̀cDƒ`̀e  ,á`̀«`̀dhó`̀dG
 É¡à≤«≤°T ÖfÉL ≈dEG øjôëÑdG áμ∏ªe
 πc  »a  ájOƒ©°ùdG  á«Hô©dG  áμ∏ªªdG
 É¡æeCG ßØëd äGAGôLEG øe √òîàJ Ée

.ÉgQGô≤à°SGh
 ô`̀°`̀SÉ`̀j Qƒ``̀à``̀có``̀dG ≈`````̀dOCG ó```̀bh
 ΩÉ©dG  ø`̀«`̀eC’G  ô°UÉædG  ≈°ù«Y  ø`̀H
 á°ù∏L  Ö`̀≤`̀Y  AGQRƒ``````̀ dG  ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀ª`̀d
 ∫hC’  äó≤Y  »àdG  AGQRƒ``̀dG  ¢ù∏ée
 ∫É`̀ °`̀ü`̀J’G á`̀«`̀æ`̀≤`̀à`̀H ó`̀©`̀H ø``̀Y Iô```̀e

:»dÉàdG íjô°üàdÉH »FôªdG
 »a AGQRƒ```````̀dG ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀e ô`̀¶`̀ f 
 ∫hó`̀L ≈`̀∏`̀Y á`̀LQó`̀ª`̀dG äGô`̀cò`̀ª`̀ dG
 äGQGô≤dG øe É¡fCÉ°ûH òîJGh ¬dÉªYCG

:»∏j Ée
 ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀e  ¢``Vô``©``à``°``SG  :k’hCG
 ø`̀e á``̀Yƒ``̀aô``̀e Iô```̀cò```̀e AGQRƒ````````̀ dG
 »æWƒdG  OÉ°üàb’Gh  á«dÉªdG  IQGRh
 áμ∏ªªd  …OÉ°üàb’G  ôjô≤àdG  ¿CÉ°ûH
 ô¡XCG  …ò`̀dGh  2019  ΩÉ©d  øjôëÑdG
 »dÉªLE’G  »∏ëªdG  èJÉædG  »a  Gƒªf
 å«M %1^8 áÑ°ùæH áàHÉãdG QÉ©°SC’ÉH
 áÑ°ùæH  Gƒªf  »£ØædG  ´É£≤dG  πé°S
 ô«Z  ´É£≤∏d  %1^7  áÑ°ùæHh  %2^2
 èJÉædG  πé°S  ø`̀«`̀M  »`̀a  ,»`̀£`̀Ø`̀æ`̀dG
 áÑ°ùæH  Gƒ`̀ª`̀f  »`̀ dÉ`̀ ª`̀LE’G  »`̀∏`̀ë`̀ª`̀dG
 ¢†ØîfG PEG ájQÉédG QÉ©°SC’ÉH %2^4
 %3^9  á`̀Ñ`̀°`̀ù`̀æ`̀H  »`̀£`̀Ø`̀æ`̀dG  ´É``£``≤``dG
 »£ØædG  ô«Z  ´É`̀£`̀≤`̀dG  ≥≤M  Éªæ«H

 ΩÉ©dÉH  áfQÉ≤e  %3^6  áÑ°ùæH  Gƒªf
 ∂dòc  ôjô≤àdG  ô¡XCG  Éª«a  ,»°VÉªdG
 á«£ØædG  ô«Z  äÉ`̀YÉ`̀£`̀≤`̀dG  ô`̀ã`̀cCG  ¿CG
 ¿Éc  »°VÉªdG  ΩÉ©dÉH  áfQÉ≤e  Gƒªf
 ƒªf áÑ°ùæH ºYÉ£ªdGh ¥OÉæØdG ´É£b
 äÉeóîdG  ´É£b  ¬«∏j  ,%6^8  â¨∏H
 áÑ°ùæH  á«°üî°ûdGh  á«YÉªàL’G
 ó««°ûàdGh  AÉ`̀æ`̀Ñ`̀dG  ´É`̀£`̀≤`̀a  ,%2^9
 ôjô≤àdG  í°VhCG  Éªc  ,%2^6  áÑ°ùæH
 »a  ø«ØXƒªdG  OGó`̀YCG  ƒªf  QGôªà°SG
 ≈dEG  ºgOóY  π°ü«d  ¢UÉîdG  ´É£≤dG
 áÑ°ùæH  IOÉ``jõ``H  É`̀Ø`̀Xƒ`̀e  96^333
 ÖJGhôdG  §°Sƒàe  ™`̀Ø`̀JQGh  ,%2^8
 áÑ°ùæH ¢UÉîdG ´É£≤dG »a ájô¡°ûdG
 øeh ,GQÉæjO 740 ≈dEG π°ü«d %2^4
 ´É£≤dG »a ∞«XƒàdG IOÉjR ™bƒàªdG

.¢UÉîdG
 ôjô≤àdG  ô¡XCG  ô`̀NBG  ÖfÉL  øe
 2019  ΩÉ`̀©`̀d  áμ∏ªª∏d  …OÉ`̀°`̀ü`̀à`̀b’G
 »ª«∏bE’G  ∫ó©ªdG  øjôëÑdG  »£îJ
 ô`̀°`̀TDƒ`̀e  è`̀FÉ`̀à`̀f  Ö°ùëH  »``̀dhó``̀ dGh
 íÑ°üàd  2020  ájOÉ°üàb’G  ájôëdG
 äGOÉ°üàb’G  ôãcCÉc  63  áÑJôªdG  »a
 ,ádhO 180 π°UCG øe ºdÉ©dG »a ájôM
 áÑJôªdG øjôëÑdG áμ∏ªe äCGƒÑJ Éª«a
 »a  ádhO  132  π°UCG  øe  É«ªdÉY  41
 »ªdÉ©dG  ÖgGƒªdG  á«°ùaÉæJ  ô°TDƒe
 ∫hO »a kAGOCG π°†aC’G É¡fƒμd ,2020
 π°UCG  øe  QhÉëe  5  øª°V  á≤£æªdG
 ¿CG ôjô≤àdG ø«H ø«M »a ,QhÉëe 6
 É k«ªdÉY 38 áÑJôªdG »a â∏M áμ∏ªªdG
 IOÉjQ  ô°TDƒªH  ádhO  137  π°UCG  øe

.»ªdÉ©dG ∫ÉªYC’G
 AGQRƒ``dG  ¢ù∏ée  ≥`̀ aGh  :kÉ«fÉK
 á«©jô°ûàdG  á£∏°ùdG  ≈``̀ dEG  ∫É```̀MCGh
 ø«fGƒb á°ùªN ∫ó©j ¿ƒfÉb ´hô°ûe

 ,IÉ`̀eÉ`̀ë`̀ª`̀dG ¿ƒ``fÉ``b »``̀gh ,á`̀«`̀dÉ`̀M
 ø`̀¡`̀ª`̀dG á``̀ dhGõ``̀ e º`̀«`̀¶`̀æ`̀J ¿ƒ``̀ fÉ``̀ bh
 ¿CÉ°ûH ¿ƒfÉ≤H Ωƒ°SôªdGh ,á«°Sóæ¡dG
 ÖWh  …ô°ûÑdG  Ö£dG  áæ¡e  ádhGõe
 ¿CÉ°ûH  ¿ƒfÉ≤H  Ωƒ°SôªdGh  ,¿Éæ°SC’G
 ádOÉ«°üdGh  AÉ`̀ Ñ`̀WC’G  ô«Z  á`̀dhGõ`̀e
 Ωƒ°SôªdGh ,áfhÉ©ªdG á«Ñ£dG ø¡ª∏d
 ádó«°üdG  á`̀æ`̀¡`̀e  º«¶æàH  ¿ƒ`̀fÉ`̀≤`̀H
 ±ó`̀¡`̀jh ,á`̀«`̀dó`̀«`̀°`̀ü`̀dG õ``̀cGô``̀ª``̀ dGh
 äÉHƒ≤©dG  »a  êQóàdG  ≈dEG  πjó©àdG
 ∫ÉªgE’Gh  ô«°ü≤àdG  óæY  á«FGõédG
 á«Ø«XƒdGh  á«æ¡ªdG  äÉÑLGƒdG  »a
 áæ¡ªdG  á`̀dhGõ`̀e  ø`̀Y  ∞«bƒàdG  πÑb
 ,¢ü«NôàdG  AÉ¨dEG  ºK  IOóëe  Ióªd
 ¬H  â°UhCG  …ò`̀dG  ƒëædG  ≈∏Y  ∂`̀dPh
 á«fƒfÉ≤dG ¿hDƒ°û∏d ájQGRƒdG áæé∏dG
 ¢ù«FQ  ÖFÉf  É¡°VôYh  á«©jô°ûàdGh
 áæé∏dG  ¢`̀ù`̀«`̀FQ  AGQRƒ`````̀dG  ¢ù∏ée

.IQƒcòªdG
 AGQRƒ``̀dG  ¢ù∏ée  ≥`̀ aGh  :kÉãdÉK
 ≈dEG  øjôëÑdG  áμ∏ªe  ΩÉª°†fG  ≈∏Y
 PÉîJGh  »côªédG  ¿hÉ©àdG  á«bÉØJG
 á«fƒfÉ≤dGh  ájQƒà°SódG  äGAGô`̀LE’G
 á«bÉØJ’G  ±ó`̀¡`̀Jh  ,∂`̀ dò`̀ d  á``eRÓ``dG
 ø«H  ∑ôà°ûªdG  ¿hÉ©àdG  õjõ©J  ≈`̀dEG
 π«©ØJh á«Hô©dG á«côªédG äGQGOE’G
 ájOÉ°üàb’G  ä’ÉéªdG  »a  ≥«°ùæàdG
 IóYÉ°ùªdG  ºjó≤J  ôÑY  ájQÉéàdGh
 …OÉØàd  äÉeƒ∏©ªdG  ∫OÉÑJh ájQGOE’G
 ,äÉ©jô°ûà∏d  äÉØdÉîeh  ºFGôL  …CG
 ¬H  â°UhCG  …ò`̀dG  ƒëædG  ≈∏Y  ∂`̀dPh
 á«fƒfÉ≤dG ¿hDƒ°û∏d ájQGRƒdG áæé∏dG
 ¢ù«FQ  ÖFÉf  É¡°VôYh  á«©jô°ûàdGh

.áæé∏dG ¢ù«FQ AGQRƒdG ¢ù∏ée
 AGQRƒ`̀dG  ¢ù∏ée  ≥`̀aGh  :kÉ©HGQ
 á`̀°`̀ü`̀à`̀î`̀ª`̀dG äÉ``̀¡``̀é``̀dG í``̀æ``̀e ≈``̀∏``̀Y

 á`̀j’ƒ`̀dG  ≥`̀M  É`̀«`̀fÉ`̀Ñ`̀°`̀SEG  áμ∏ªe  »`̀a
 ø«côà°ûªdG  äÉfÉ«H  ≈∏Y  á«fƒfÉ≤dG
 áÑ°SƒëdG  õcGôe  »a  É¡d  ø«©HÉàdG

.øjôëÑdG áμ∏ªªH á«HÉë°ùdG
 ¢ù∏ée  ¢`̀Vô`̀©`̀à`̀°`̀SG  :kÉ`̀°`̀ù`̀eÉ`̀N
 øª°†J  kÉ````̀ jQhO  kGô`̀ jô`̀≤`̀ J  AGQRƒ`````̀dG
 º«∏©àdGh  á`̀«`̀Hô`̀à`̀dG  IQGRh  §`̀£`̀N
 ÖjQóJh ø«¡ªJ ∫Éée »a ÉgOƒ¡Lh
 ¿Gó«ªdG  »`̀a  ø«∏eÉ©dG  ø«jƒHôàdG
 ôjƒ£àd  IQGRƒ`̀dG  Oƒ¡Lh  …ƒHôàdG
 »a  ¢SQGóªdG  AGOCG  ø«°ùëJ  èeGôH
 É`̀eh π`̀ª`̀©`̀dG äÉ``̀«``̀dBG ô`̀jƒ`̀£`̀J ∫É`̀é`̀e
 AÉ≤HE’  ∫ÉéªdG  Gò`̀g  »a  ¬≤«≤ëJ  ºJ
 »àdG  IOƒ`̀é`̀dG  »`̀a  º«∏©àdG  Iô«°ùe
 ∫ÓN  øe  ∂dPh  ,áeƒμëdG  Égó°ûæJ
 á«HôàdG ôjRh É¡°VôY »àdG IôcòªdG
 ¢ù∏éªdG  Qô```̀b  å`̀«`̀M  ,º`̀«`̀∏`̀©`̀à`̀dGh
 á``̀jQGRƒ``̀dG á`̀æ`̀é`̀∏`̀dG ≈```̀ dEG É`̀¡`̀à`̀ dÉ`̀MEG
 á`̀jOÉ`̀°`̀ü`̀à`̀b’Gh á`̀«`̀dÉ`̀ª`̀dG ¿hDƒ`̀°`̀û`̀∏`̀d

.»dÉªdG ¿RGƒàdGh
 AGQRƒdG ¢ù∏ée ≥aGh :kÉ°SOÉ°S
 áª°UÉ©dG áfÉeCG ájƒ°†Y ójóéJ ≈∏Y
 áª¶æeh á«Hô©dG  ¿óªdG  áª¶æe »a
 »a ∂``̀ dPh ,á`̀«`̀eÓ`̀°`̀SE’G º`̀°`̀UGƒ`̀©`̀dG

 Gò`̀¡`̀d á`̀Yƒ`̀aô`̀ª`̀dG Iô`̀ cò`̀ª`̀ dG Aƒ`̀ °`̀V
 ¿hDƒ°Th ∫É¨°TC’G ôjRh øe ¢Vô¨dG

.»fGôª©dG §«£îàdGh äÉjó∏ÑdG
 AGQRƒ`̀dG  ¢ù∏ée  ™HÉJ  :kÉ©HÉ°S
 »àdG  ™jQÉ°ûªdG  »`̀a  πª©dG  ô«°S
 á«ªæàdGh  π`̀ª`̀©`̀dG  IQGRh  ÉgòØæJ
 ±Gó`````gCG ≥`̀«`̀≤`̀ë`̀à`̀d á``«``YÉ``ª``à``L’G
 »a á`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀dG è``̀eGô``̀H QhÉ``̀ë``̀eh
 ,á``«``YÉ``ª``à``L’G á`̀ «`̀ª`̀ æ`̀ à`̀ dG ∫É``̀é``̀e
 ™jQÉ°ûe  áà°ùd  …ò«ØæàdG  ∞bƒªdGh
 »a ™`̀ª`̀à`̀é`̀ª`̀dG äÉ`̀LÉ`̀«`̀à`̀MG »`̀Ñ`̀∏`̀J
 ´hô`̀°`̀û`̀e »``̀gh ,¿ó``̀ª``̀ dGh iô``̀≤``̀dG
 ,™jóÑdÉH  πeÉ°T  »YÉªàLG  õ`̀cô`̀e
 á`̀jÉ`̀Yô`̀d …QÉ``¡``f …OÉ```̀f ´hô`̀ °`̀û`̀eh
 ™ªéeh  ,¢üØMóL  »a  øjódGƒdG
 ™ªéeh  ,»dÉY  »a  πeÉ°ûdG  ábÉYE’G
 ,óªM  áæjóªH  á«YÉªàL’G  ájÉYôdG
 á`̀«`̀YÉ`̀ª`̀à`̀L’G äÉ``eó``î``dG ™`̀ª`̀é`̀eh
 AÉæH  ´hô`̀°`̀û`̀eh  ,≈°ù«Y  áæjóªH
 á¶aÉëªH  πeÉ°T  »YÉªàLG  õcôe
 ºJ äÉ`̀Yhô`̀°`̀û`̀e »``̀gh ,á`̀ª`̀°`̀UÉ`̀©`̀dG
 á«Ñ∏J  ≥`̀HÉ`̀°`̀S  â``̀ bh  »``̀a  É`̀ ¡`̀ bÓ`̀WEG
 »`̀a ø``̀«``̀æ``̀WGƒ``̀ª``̀dG äÉ``̀LÉ``̀ «``̀ à``̀M’
 π`̀LCG  ø`̀e  iô`̀≤`̀ dGh  ¿ó`̀ª`̀dG  ∞∏àîe

 äÉeóîdG  iƒà°ùeh  ´ƒ`̀f  ôjƒ£J
 ∞∏àîªd  á`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀dG  É¡eó≤J  »`̀à`̀dG
 …hP  áÄa  øe  á°UÉNh  ø«æWGƒªdG
 ô«aƒJ øY kÓ°†a ø«æ°ùªdGh ábÉYE’G
 ∞∏àîe  ø``̀e  ô``̀ °``̀SC’G  äÉ`̀LÉ`̀«`̀ à`̀MG
 á`̀jÉ`̀Yô`̀dG äÉ``̀eó``̀Nh äGó`̀YÉ`̀°`̀ù`̀ª`̀dG

 .»YÉªàL’G π«gCÉàdGh
 AGQRƒ`̀dG  ¢ù∏ée  ≥`̀aGh  :kÉæeÉK
 ¢ù∏ée øe Ωó≤e áÑZôH ìGôàbG ≈∏Y
 áæWGƒªdG  è¡æe  ôjƒ£àd  ÜGƒ`̀æ`̀dG
 »a  áμ∏ªªdG  ¢`̀SQGó`̀e  »`̀a  Qô`̀≤`̀ª`̀dG
 »æjôëÑdG  ™ªàéªdG  á©«ÑW  Aƒ°V
 √ó`̀«`̀dÉ`̀≤`̀Jh á`̀«`̀æ`̀jó`̀dG ¬`̀JGó`̀≤`̀ à`̀©`̀eh
 ájƒ¡dG ≈∏Y ßaÉëj ÉªH á«YÉªàL’G

.á«æWƒdG
 AGQRƒdG  ¢ù∏ée  ≥aGh  :kÉ©°SÉJ
 ¢ù∏ée øe Ωó≤e áÑZôH ìGôàbG ≈∏Y
 IOÉÑ©dG Qhód øcÉeCG AÉ°ûfE’ ÜGƒædG

.¿Éà°ùeO ¿Éμ°SEG ´hô°ûe øª°V
 AGQRƒdG ¢ù∏ée ≥aGh :kGô°TÉY
 ìGô`̀à`̀ bG  ≈`̀∏`̀Y  á`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀dG  OQ ≈`̀∏`̀Y
 ÜGƒ`̀æ`̀dG  ¢ù∏ée  ø`̀e  Ωó`̀≤`̀e  áÑZôH
 äÉæÑ∏d áeÉY ájƒfÉK á°SQóe AÉ°ûfE’

.¿Éà°ùeO »a
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..ó©H øY AGQRƒdG ¢ù∏éªd á°ù∏L ∫hCG ¢SCGôàj ó¡©dG »dh

zÉfhQƒc{ äÉ«YGóJ øe IQô°†àªdG ô°SC’G IóYÉ°ùªH »μ∏ªdG ôeC’ÉH ó«°ûj ¢ù∏éªdG
ΩÓ°ùdG AÉæH ≈∏Y áμ∏ªªdG ¢UôMh »ªdÉ©dG ô«ª°†∏d »dhO Ωƒj OÉªàYÉH AGQRƒdG ¢ù«FQ IQOÉÑªH IOÉ°TE’G

iƒ°üb ájƒdhCG êQÉîdG hCG πNGódÉH AGƒ°S ø«æWGƒªdG ™«ªL áeÓ°Sh áë°U ¿CG ≈∏Y Oó°ûj ¢ù∏éªdG
 ∫hC’G ÖFÉædG ≈∏YC’G óFÉ≤dG ÖFÉf ó¡©dG »dh áØ«∏N ∫BG  óªM øH ¿Éª∏°S ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ¢SCGôJ
 ,ó©H øY Iôe ∫hC’ ó≤©J »àdG AGQRƒdG ¢ù∏éªd á«YƒÑ°SC’G ájOÉ«àY’G á°ù∏édG ¢ùeCG ìÉÑ°U AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«Fôd
 πgÉY áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y øH óªM ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†ëd »eÉ°ùdG »μ∏ªdG ôeC’ÉH AGQRƒdG ¢ù∏ée OÉ°TCG å«M
 ájÉYQh á∏«Ñf á«fÉ°ùfEG áàØd øe ¬∏ãªJ Éªd ÉfhQƒc ¢Shô«a äÉ«YGóJ øe IQô°†àªdG ô°SC’G IóYÉ°ùªH ióØªdG OÓÑdG

.»FÉæãà°S’G ™°VƒdG Gòg »a ô°SC’G √òg É¡¡LGƒJ »àdG á«dÉªdG AÉÑYC’G øe ∞«Øîà∏d ¬àdÓL øe
 ƒª°ùdG ÖMÉ°U øe áªjôc IQOÉÑªd áHÉéà°SG IóëàªdG ºeC’G ¬JóªàYG …òdG ô«ª°†∏d »dhódG Ωƒ«dG áÑ°SÉæªHh
 OÉ°TCG  ,ΩÉY πc øe πjôHCG  øe ¢ùeÉîdG ±OÉ°üj …òdGh AGQRƒdG ¢ù«FQ áØ«∏N ∫BG  ¿Éª∏°S øH áØ«∏N ô«eC’G »μ∏ªdG
 áμ∏ªe ¢UôM ¢ù∏éªdG kGócDƒe ,AGQRƒdG ¢ù«FQ »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U øe áªjôμdG IQOÉÑªdG √ò¡H AGQRƒdG ¢ù∏ée
 Rõ©j ÉªH áeÉ©dG á«YƒàdG á£°ûfCG ò«ØæJh ó«édG º«∏©àdG áMÉJEG ôÑY ô«ª°Vh áÑëªH ΩÓ°ùdG áaÉ≤K AÉæH ≈∏Y øjôëÑdG

.áeGóà°ùªdG á«ªæàdG

ájOƒ©°ùdG ≈``∏Y á«KƒëdG äÉ``«°û«∏ª∏d »``HÉ`gQE’G AGó``à``Y’G  á``fGOEG
»dÉªLE’G »∏ëªdG èJÉædG »a Gƒªf ô¡XCG …òdG …OÉ°üàb’G ôjô≤àdG ¢VGô©à°SG

 áØ«∏N  øH  ¿Éª∏°S  ï«°ûdG  ƒª°S  πÑ≤à°SG
 »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  QÉ°ûà°ùe  áØ«∏N  ∫BG
 …Éc  ô«Ø°ùdG  ¢ùeCG  ¬ÑàμªH  AGQRƒ``̀dG  ¢ù«FQ
 ájOÉëJ’G  É«fÉªdCG  ájQƒ¡ªL  ô«Ø°S  ¿ÉªcƒH

.øjôëÑdG áμ∏ªe iód á≤jó°üdG
 ¿Éª∏°S ï«°ûdG ƒª°S ÖMQ ,AÉ≤∏dG ∫ÓNh
 ƒª°ùdG ÖMÉ°U ôjó≤Jh ôμ°T π≤fh ,ô«Ø°ùdÉH
 áØ«∏N  ∫BG  ¿Éª∏°S  øH  áØ«∏N  ô«eC’G  »μ∏ªdG
 É«fÉªdCG ájQƒ¡ªL áeƒμM ≈dEG AGQRƒdG ¢ù«FQ

 √ƒª°S ¬H »¶M Ée ≈∏Y ,á≤jó°üdG ájOÉëJ’G
 áeƒμM  ¬àeób  Ée  ≈∏Yh  ΩÉªàgGh  ájÉYQ  øe
 äÓ«¡°ùJ  ø`̀e  á≤jó°üdG  É«fÉªdCG  ájQƒ¡ªL
 Éªc  .á«LÓ©dG  √ƒª°S  á`̀∏`̀MQh  á`̀eÉ`̀bEG  AÉ`̀æ`̀KCG
 √Oƒ¡L  ≈∏Y  »fÉªdC’G  ô«Ø°ùdG  √ƒª°S  ôμ°T
 äÉbÓ©dG õjõ©J ≈dEG √ƒª°S É k©∏£àe ,¬fhÉ©Jh
 ø«Ñ©°ûdGh  øjó∏ÑdG  ø«H  IóàªªdG  á«FÉæãdG
 øe IójóL ¥ÉaBG ≈dEG É¡H AÉ≤JQ’Gh ø«≤jó°üdG

 .ôªãªdG ¿hÉ©àdG

¬àeƒμëd AGQRƒdG ¢ù«FQ ôμ°T ¬«dEG π≤f

á``μ∏ªªdG ió``d »``fÉªdC’G ô``«Ø°ùdG π``Ñ≤à°ùj AGQRƒ``dG ¢``ù«FQ QÉ``°ûà°ùe

.ô°UÉædG ô°SÉj .O |

 ¬°†aQh  √QÉ`̀μ`̀æ`̀à`̀°`̀SG  ø`̀Y  iQƒ`̀°`̀û`̀dG  ¢ù∏ée  Üô```̀YCG
 á°üàîªdG  äÉ¡édG  πÑb  øe  ôaÉ°ùdG  πNóà∏d  øjójó°ûdG
 ,ø««æjôëÑdG  øjôaÉ°ùªdG  π≤f  äÉ«dBGh  äGAGôLE’  ô£b  »a
 IQƒ°U åH ádhÉëeh ,øjôëÑ∏d IAÉ°SE’G É¡æe OGôoj »àdGh
 øjôëÑdG  áμ∏ªe  É¡H  Ωƒ≤J  »àdG  Oƒ¡édG  ∫ƒ`̀M  áWƒ∏¨e
 ø«eCÉJh  ,êQÉîdG  »a  øjOƒLƒªdG  ø«æWGƒªdG  á©HÉàe  »a
 ÉªH  ,™«ªédG  áeÓ°S  ßØëd  Ióªà©e  äÉ«dBG  ≥ah  º¡JOƒY

 ióØªdG  ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U  Iô°†M  äÉ¡«LƒJ  ºLôàj
.áeƒμëdG á©HÉàeh

 ƒdCÉJ  ’  øjôëÑdG  áμ∏ªe  s¿CG  iQƒ°ûdG  ¢ù∏ée  ó`̀ cCGh
 øjOƒLƒªdG ÉgÉjÉYôd ΩÉªàg’Gh ájÉYôdG ô«aƒJ »a G kó¡L
 º¡æWh  ≈`̀dEG  º¡JOƒY  ≈∏Y  ¢UôëJh  ,∫hó`̀ dG  ∞∏àîe  »a
 ¢ù∏éªdG  G kôμæà°ùe  ,á∏eÉμàe  ájRGôàMG  äGAGô``̀LEG  ≥`̀ah
 QOÉ°U  ¿É«H  ¥É«°S  »a  äAÉL  »àdG  áWƒ∏¨ªdG  äÉeƒ∏©ªdG

.ô£b »a »eƒμëdG ∫É°üJ’G Öàμe øY
 ,øjôëÑdG áμ∏ªe Ö©°T ºMÓJh ∞JÉμJ ¢ù∏éªdG øªKh
 √òg  RhÉéàd  á«dhDƒ°ùe  πμH  ¬JOÉ«b  ÖfÉL  ≈`̀dEG  ¬aƒbhh
 »àdG  á«æWƒdG  áªë∏dG  ¿CG  G kócDƒe  ,á«FÉæãà°S’G  á∏MôªdG
 πc  ≈∏Y  ≥jô£dG  ™£≤à°S  »æjôëÑdG  Ö©°ûdG  É¡H  RÉàªj
 áμ∏ªªH  ¢SÉ°ùªdG  hCG  ∞°üdG  ≥°Th  ,áæàØdG  åH  ójôj  øe

 .øjôëÑdG

π`̀≤`̀f äGAGô``````````̀LEG »```̀ a ô``̀£``̀b π```Nó```J ô`̀μ`̀ æ`̀ à`̀ °`̀ ù`̀ j ziQƒ```̀ °```̀ û```̀ dG{
áμ∏ªª∏d  IAÉ````̀ °````̀SE’G  ä’hÉ````ë````eh  ø`̀ «`̀ «`̀ æ`̀ jô`̀ ë`̀ Ñ`̀ dG  ø`̀ jô`̀ aÉ`̀ °`̀ ù`̀ ª`̀ dG
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:ÜÉjO ó«dh Öàc
 áØ«∏N  ø`̀H  ¿Éª∏°S  ï«°ûdG  ó`̀cCG
 OÉ°üàb’Gh  á«dÉªdG  ôjRh  áØ«∏N  ∫BG
 ÖJGhQ  ¿ƒfÉb  ´hô°ûe  ¿G  »æWƒdG
 ´É£≤dG  »`̀a  ø«∏eÉ©dG  ø«æWGƒªdG
 π£©àdG  ¥hóæ°U  ∫ÓN  øe  ¢UÉîdG
 ΩÉ©d (ƒ«fƒjh ƒjÉeh πjôHCG) ô¡°TC’
 ÖJGhô∏d  ≈°übC’G  óëdG  ≥ah  2020
 ø«eCÉàdG ¿ƒfÉb »a ¬«∏Y ¢Uƒ°üæªdG
 áeõëdG  øe  GAõ`̀L  qó©j  »YÉªàL’G
 IôªK »g »àdG á«dÉªdGh ájOÉ°üàb’G
 ™«ªédG  É¡H  ∑QÉ°ûJ  »`̀à`̀dG  QÉ`̀μ`̀ aC’G
 áeõëdG √òg ¿EG å«M ,ÜGƒædG º¡æeh
 ,§≤a áeƒμëdG Iôμa Ió«dh êôîJ ºd
 ±É«WC’G ™«ªL ∞JÉμJ áé«àf ÉªfEGh
 â∏ªà°TG  PEG  ,ø`̀ jô`̀ë`̀ Ñ`̀ dG  á`̀μ`̀∏`̀ª`̀ª`̀H
 äGQOÉÑe  »fÉªK  ≈∏Y  áeõëdG  √ò`̀g
 É¡æª°V  ø`̀e  ,á`̀jOÉ`̀°`̀ü`̀à`̀bG  õ``aGƒ``Mh
 á£∏°ùdG  ≈`̀dEG  ¿ƒfÉb  ´hô°ûe  ádÉMEG
 ≥ah  ∫Éé©à°S’G  áØ°üH  á«©jô°ûàdG
 ±ó¡j  ,Qƒà°SódG  øe  (87)  IOÉ`̀ª`̀dG
 ø««æjôëÑdG  Ö`̀JGhô`̀H  πØμàdG  ≈``̀dEG
 ¢UÉîdG  ´É£≤dG  »a  º¡«∏Y  ø seDƒªdG
 ô¡°T  ø`̀e  kAGó`̀à`̀ HG  ô¡°TCG  á`̀KÓ`̀K  Ió`̀e
 πjƒªàdG  ¿ƒ`̀μ`̀jh  ,Ω2020  π`̀ jô`̀HCG
 ó°V  ø«eCÉàdG  ¥hóæ°U  ¢†FGƒa  øe

.π£©àdG
 IÉ qNƒàªdG  ájÉ¨dG  ¿CG  ≈dG  âØdh
 ≥jô£dG  ™£b  »g  ô«HGóàdG  √òg  øe
 ,º¡ØFÉXƒd  ø«æWGƒªdG  IQÉ°ùN  ΩÉeCG
 ≈∏Y  á«Ñ∏°ùdG  äGô«KCÉàdG  øe  qóëdGh
 AG qôL  øWGƒªdGh  »æWƒdG  OÉ°üàb’G
 Qƒ°üàdGh .ÉfhQƒc AÉHh » q°ûØJ áeRCG
 πcÉ°ûªdG øe %90 qπM ºàj ¿CG ºFÉ≤dG
 Ö`̀JGhô`̀dG  OGó`̀°`̀S  ¿Éª°V  ôÑY  kGQƒ``̀ a
 á«dÉªdG  ádƒ«°ùdG  ô«aƒJh  øWGƒª∏d
 ¬JÉeGõàdÉH  AÉaƒdG  øe  ¬æ qμªj  ÉªH  ¬d
 á∏éY  ¿GQhO  »dÉàdÉHh  ,áØ∏àîªdG

.»∏ëªdG πª©dG ¥ƒ°Sh OÉ°üàb’G
 ≈∏Y  √OQ  »a  ôjRƒdG  í`̀°`̀VhCGh
 á«HÉ«ædG äÉeóîdG áæéd äGQÉ°ùØà°SG
 É``̀gOGó``̀YEG  º`̀à`̀«`̀°`̀S  á``̀ °``̀ SGQO  á`̀ª`̀K  ¿G
 äÉ°ù°SDƒªdG  AÉæãà°SG  ¢Uƒ°üîH
 äÉÄØdG  ∫ƒª°T  hCG  IQô°†àªdG  ô«Z
 kÉjQÉ«àNG º¡«∏Y ø qeDƒªdG πãe iôNC’G
 »YÉªàL’G  ø«eCÉàdG  ¿ƒfÉb  ÖLƒªH

.¢UÉîdG º¡HÉ°ùëd ø«∏¨à°ûªdG hCG
 »àdG  ô`̀«`̀HGó`̀à`̀dG  ¢`̀Uƒ`̀°`̀ü`̀î`̀Hh
 AÉ°†≤fG  ó©H  OÓÑdG  É¡«dEG  êÉàëJ  ób
 ô«Z  çóëdG  ¿CÉH  OÉaCG  ,ô¡°TCG  áKÓãdG
 áeõëdG  ¿CGh  ,»FÉæãà°SGh  ¥ƒÑ°ùe
 øe) ≈dhC’G IôàØdG ≈∏Y õcôJ á«dÉªdG
 ∞«dÉμàdG  á«£¨àd  (ô¡°TCG  6  ≈`̀ dEG  3

 á«Ñ∏°ùdG  äÉ`̀°`̀SÉ`̀μ`̀©`̀f’G  AGƒ``̀à``̀MGh
 ,≈dhC’G  á∏MôªdG  »a  OÉ°üàb’G  ≈∏Y
 OGôaC’Gh  äÉcô°ûdG  Égó©H  ¿ƒμà°Sh
 √òg  ™e  º∏bCÉàdG  QƒW  »a  â∏NO  ób
 á``̀eRC’G  ó``̀eCG  ∫É``W  GPEGh  ,´É``̀°``̀VhC’G
 ≈``̀dEG á`̀LÉ`̀M »``̀a É`̀gó`̀æ`̀Y ¿ƒ`̀μ`̀æ`̀°`̀ù`̀a

.á«aÉ°VEG äÉédÉ©e
 πª©dG  ô```̀jRh  ó```̀cCG  ¬`̀Ñ`̀fÉ`̀L  ø``e
 π`̀«`̀ª`̀L á``̀«``̀YÉ``̀ª``̀à``̀L’G á``̀«``̀ª``̀æ``̀à``̀dGh
 á`̀ «`̀ dÉ`̀ª`̀ dG  á``̀eõ``̀ë``̀ dG  ¿G  ¿Gó``̀ «``̀ª``̀M
 äGQÉ«∏e  4^3  áª«≤H  ájOÉ°üàb’Gh
 ¿ƒfÉ≤dG  ´hô°ûe  É¡æª°V  øe  ,QÉæjO
 á«bÉÑà°SG  Iƒ£N  qó©J  ,πé©à°ùªdG
 ∫É`̀ª`̀©`̀dG  •ƒ`̀≤`̀ °`̀S  ¿hO  á`̀dƒ`̀∏`̀«`̀ë`̀∏`̀d
 ƒgh ,ádÉ£ÑdG øKGôH »a ø««æjôëÑdG
 ¥hóæ°U  ±Gó``̀gCG  Ö∏°U  »a  ™≤j  Ée
 Qƒ``̀LCG  ™``̀aO  q¿CG  kÉØ«°†e  ,π`̀£`̀©`̀à`̀dG
 ¢UÉîdG ´É£≤dG »a á«æWƒdG ádÉª©dG
 »æjôëÑdG  á«∏°†aCG  CGó`̀Ñ`̀e  R qõ©«°S
 ¿G  øY  ÉØ°TÉc  ,∫ÉªYC’G  ÜÉ`̀HQCG  iód
 Gòg  øe  Ió«Øà°ùªdG  áëjô°ûdG  ºéM
 ,»æjôëH  ∞dCG  100  øe  ôãcCG  ºYódG
 õaGƒëdG  øe  º¡JOÉØà°SG  ÖfÉL  ≈dEG

.iôNC’G ájOÉ°üàb’G
 øY ¬`̀à`̀HÉ`̀LEG »`̀a ô`̀jRƒ`̀dG ∫É``̀bh
 á«HÉ«ædG äÉeóîdG áæéd äGQÉ°ùØà°SG
 áYOGôdG  äÉfÉª°†dG  ¢Uƒ°üîH  ¬fG

 IOÉªdG  ¿EÉa  ,ø«∏eÉ©dG  QƒLCG  ójó°ùàd
 ´É£≤dG  »a  πª©dG  ¿ƒfÉb  øe  (46)
 Ωƒ°SôªdG  ÖLƒªH  ádó©ªdG  ,»∏gC’G
 ób  ,2019  áæ°ùd  (4)  º`̀bQ  ¿ƒfÉ≤H
 QGô≤dG Qó°Uh ,QƒLC’G ájÉªM â∏Øc
 OƒLh  ™e  ,2019  áæ°ùd  (68)  ºbQ
 (188)  IOÉª∏d  kÉ≤ah  áeGô¨dG  áHƒ≤Y
 »∏gC’G ´É£≤dG  »a πª©dG  ¿ƒfÉb øe
 ,Qƒ``̀LC’G  ΩÉ`̀μ`̀MCG  ∞dÉîj  ø`̀e  ≥ëH
 IQGRƒ````̀dG  ió``̀ d  ø«°ûàØe  Oƒ````̀Lhh
 πLCG  øe  ∫É©ØdG  ºgQhóH  ¿ƒeƒ≤«°S
 ΩGõàd’G ΩóY ¬°ùØf ¬d ∫ qƒ°ùJ øe ´OQ

.QƒLC’G ójó°ùàH
 äÉ``̀°``̀SGQó``̀dG  ¿CG  ≈```̀ dEG  QÉ```̀°```̀TCGh

 õcôªdG  áfÉàe  â`̀à`̀Ñ`̀KCG  ó`̀b  á≤HÉ°ùdG
 ¬JQóbh  ,π£©àdG  ¥hóæ°üd  »dÉªdG
 º¡«∏Y  øeDƒªdG  ¥ƒ≤ëH  AÉaƒdG  ≈∏Y
 áë∏°üªd  è``̀eGô``̀H  »``̀a  ΩÉ``̀¡``̀°``̀SE’Gh
 ºéM  π°üj  PEG  ,¬`̀«`̀a  ø«côà°ûªdG
 π`̀Nó`̀J »``̀à``̀dG á`̀jƒ`̀æ`̀ °`̀ù`̀ dG ≠`̀ dÉ`̀ Ñ`̀ ª`̀ dG
 ¿ƒ«∏e  (79)  ≈``̀dEG  ¥hó`̀æ`̀°`̀ü`̀dG  ≈``̀dEG
 ºéM π`̀°`̀ü`̀j É`̀ª`̀«`̀a ,kÉ`̀jƒ`̀æ`̀°`̀S QÉ`̀ æ`̀ jO
 ,QÉæjO ¿ƒ«∏e (14) ≈dEG äÉahô°üªdG
 ájƒæ°ùdG  äGQƒ`̀aƒ`̀dG  ¿ƒμJ  ∂`̀dò`̀Hh

.QÉæjO ¿ƒ«∏e (65)
 ídÉ°üdG  ìhóªe  ÖFÉædG  QÉ°TCGh
 á≤aGƒe  ≈`̀dEG  äÉeóîdG  áæéd  ¢ù«FQ
 ´hô°ûªdG  ≈∏Y  ´ÉªLE’ÉH áæé∏dG

 áaÉ°VEÉH (∫Éé©à°S’G áØ°üH) ¿ƒfÉ≤H
 (3)  Iô≤ØdG  ≈dG  (3)  ºbôH  ójóL óæH
 ¿ƒfÉ≤H Ωƒ°SôªdG øe (8) IOÉªdG øe
 ø«eCÉàdG ¿CÉ°ûH 2006 áæ°ùd (78) ºbQ
 ºbQ Ωƒ°Sôª∏d ≥aGôªdG ,π£©àdG ó°V
 øª°†àj  …ò`̀dG  ,2020  áæ°ùd  (15)
 »a ø««æjôëÑdG  ∫Éª©dG  QƒLCG  OGó°S
 Ióªd º¡«∏Y øeDƒªdG ¢UÉîdG ´É£≤dG
 πjôHCG  ô¡°T  øe  kGQÉÑàYG  ô¡°TCG  áKÓK
 â©aQ áæé∏dG ¿CG ≈dEG kGô«°ûe ,2020
 kGó«¡ªJ ¢ù∏éªdG Öàμe ≈dEG Égôjô≤J
.Ωƒ«dG ¢ù∏éªdG á°ù∏L ≈∏Y ¬°Vô©d

 á`̀æ`̀é`̀∏`̀dG  ¿CG  í``dÉ``°``ü``dG  ô````̀cPh
 ,á«æ©ªdG  äÉ¡édG ™e ¢ùeCG  â©ªàLG
 äÉ`̀«`̀Fô`̀ª`̀dG á``aÉ``c ≈`̀∏`̀Y â``©``∏``WGh
 äQô```̀ bh ,π``jó``©``à``dÉ``H á`̀≤`̀∏`̀©`̀à`̀ª`̀dG
 øe ¿ƒfÉ≤dG ´hô°ûe ≈∏Y á≤aGƒªdG
 Éªd ∂dPh ,äÓjó©J …CG AGôLEG ¿hO
 ÖÑ°ùH  ø``gGô``dG  ™`̀°`̀Vƒ`̀dG  ¬Ñ∏£àj
 kGócDƒe ,zÉfhQƒc{ ¢Shô«a äÉ«YGóJ
 õjõ©J  ƒg  πjó©àdG  øe  ±ó¡dG  ¿CG
 á¡LGƒe ≈∏Y πª©dG ÜÉë°UCG IQób
 ≈∏Y  á¶aÉëªdGh  ,äÉ«YGóàdG  √òg

. øWGƒª∏d »°û«©ªdG iƒà°ùªdG
 Qƒ```̀LCG  OGó``̀°``̀S  ¿G  í```̀°```̀VhCGh
 ™«ªL πª°û«°S ø««æjôëÑdG ∫Éª©dG
 ¥hóæ°U  »a  ácQÉ°ûªdG  äÉYÉ£≤dG
 ,´É£b  …CG  ≈æãà°ùj  ø`̀dh  π£©àdG
 äÉ`̀fÉ`̀ª`̀°`̀V É`̀æ`̀«`̀≤`̀∏`̀J É``̀æ``̀fG É`̀Ø`̀«`̀°`̀†`̀e
 ÖJGhôdG  ∫ƒ°Uh  ó«cCÉàH  á«eƒμM
 ºà«°S ¬fGh ,ø««æjôëÑdG ø«ØXƒª∏d
 ÖMÉ°U  …CG  ≈∏Y  äÉHƒ≤Y  ò«ØæJ

.ÖJGhôdG ™aO øY ™æàªj πªY
 ó`̀b ÜGƒ````æ````dG ¢``†``©``H ¿É`````̀ ch
 äÉYÉ£≤dG  ¢†©H  AÉæãà°SÉH  GƒÑdÉW
 IOÉØà°S’G  øe  ¢UÉîdG  ´É£≤dG  »a
 ¿G ø`̀jô`̀Ñ`̀à`̀©`̀e ,Qƒ`````̀LC’G º``̀YO ø``e
 äÉ«YGóàH  ôKCÉàJ  ºd  äÉYÉ£≤dG  ∂∏J

.ÉfhQƒc ¢Shô«a
 á`̀æ`̀é`̀d ¢```ù```«```FQ í`````̀ °`````̀VhCGh
 ’ ¬fG äócCG áeƒμëdG ¿G äÉeóîdG
 ÖMÉ°U  Ωƒ≤j  ¿G  ∫ÉM  …CÉ`̀H  Rƒéj
 ΩÉ«≤dG ≈∏Y ∞XƒªdG QÉÑLEÉH πª©dG
 IRÉ```̀L’G  ¿Gh  ,á`̀jƒ`̀æ`̀°`̀S  IRÉ``̀LEÉ``̀H
 á`̀Ñ`̀ZQ ≈`̀∏`̀Y AÉ`̀ æ`̀ H qº`̀ à`̀ J á`̀jƒ`̀æ`̀°`̀ù`̀dG

.§≤a ∞XƒªdG
 iƒà°ùªH  ídÉ°üdG  OÉ`̀°`̀TCG  Éªc
 ÜGƒædG ¢ù∏ée ø«H ºFÉ≤dG ¿hÉ©àdG
 ¿CÉ°ûdG  »a  kÉ°Uƒ°üNh  áeƒμëdGh
 Oƒ¡L  kÉæªãe  ,øWGƒª∏d  »°û«©ªdG
 áØ«∏N ∫BG  áØ«∏N øH ¿Éª∏°S ï«°ûdG
 »æWƒdG  OÉ°üàb’Gh  á«dÉªdG  ôjRh
 ájOÉ°üàb’G  äÉ°SÉ«°ùdG  º`̀YO  »`̀a

.øWGƒªdG ΩóîJ »àdG
 πjó©àdG ¿CG ≈dEG IQÉ°TE’G QóéJ
 ¿ƒ`̀fÉ`̀≤`̀dG  ´hô`̀°`̀û`̀e  ¬∏ªëj  …ò```̀dG
 äGQƒ````̀ah  ø``̀e  IOÉØà°S’G í«àj
 π£©àdG  ó`̀°`̀V  ø`̀«`̀eCÉ`̀à`̀dG  ¥hó`̀æ`̀°`̀U
 ¿ƒ«∏e 215`H  Qó≤J  á«dÉªLEG  áª«≤H
 ø«ØXƒªdG  ájÉªëd  »æjôëH  QÉ`æjO
 ´É£≤dG  »a  ø«∏eÉ©dG  ø««æjôëÑdG
 ÖÑ°ùH  π£©àdG  ô£N  øe  ¢UÉîdG

.áægGôdG ájOÉ`°üàb’G ´É°VhC’G
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 áØ«∏N  øH  ¿Éª∏°S  ï«°ûdG  ó≤Y
 OÉ°üàb’Gh á«dÉªdG ôjRh áØ«∏N ∫BG
 ó©H  ø`̀Y  ÉYÉªàLG  ¢`̀ù`̀eCG  »æWƒdG
 »∏Y  óªëe  ø`̀H  π«ªL  ácQÉ°ûªH
 ¿hDƒ°ûdGh  πª©dG  ô`̀jRh  ¿Gó«ªM
 ìhóªe  Ö`̀FÉ`̀æ`̀dG  ™`̀e  á«YÉªàL’G
 áæéd  ¢`̀ù`̀«`̀ FQ  í`̀ dÉ`̀ °`̀ü`̀ dG  ¢`̀SÉ`̀ Ñ`̀Y
 ÜGƒ```̀æ```̀dG ¢`̀ù`̀ ∏`̀é`̀ª`̀H äÉ```̀eó```̀î```̀dG
 ∫ƒM  IQƒcòªdG  áæé∏dG  AÉ°†YCGh
 Ö``̀JGhQ ¿ƒ``̀fÉ``̀b ´hô`̀°`̀û`̀e á``̀dÉ``̀MEG
 ´É£≤dG  »a  ø«∏eÉ©dG  ø«æWGƒªdG
 π£©àdG ¥hóæ°U ∫ÓN øe ¢UÉîdG
 zƒ«fƒjh  ƒjÉeh  π`̀jô`̀HCG{  ô¡°TCÓd
 ≈°übC’G  ó`̀ë`̀dG  ≥`̀ ah  2020  ΩÉ`̀©`̀d
 »a  ¬«∏Y  ¢Uƒ°üæªdG  Ö`̀JGhô`̀∏`̀ d
 ,»`̀YÉ`̀ ª`̀ à`̀L’G ø``̀«``̀eCÉ``̀à``̀dG ¿ƒ``̀ fÉ``̀ b
 215`H  Qó≤J  á«dÉªLEG  áª«≤H  ∂dPh

 ó©H  ∂dPh  ,»æjôëH  QÉæjO  ¿ƒ«∏e
 ¬«∏Y AGQRƒ`````̀dG  ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀e  á`̀≤`̀ aGƒ`̀e
 áØ°üH á«©jô°ûàdG  á£∏°ù∏d  ¬àdÉME’
 IOÉªdG  ¢üæH  ’É`̀ª`̀YEG  ∫Éé©à°S’G

.Qƒà°SódG øe (87)
 ¿CG  á``̀«``̀dÉ``̀ª``̀dG  ô`````̀ jRh  ó```````cCGh
 Gò«ØæJ  »`̀JCÉ`̀ j  ¿ƒ`̀fÉ`̀≤`̀ dG  ´hô`̀°`̀û`̀e
 á`̀eõ`̀ë`̀dG äGAGô````````̀LEGh äGQGô```̀≤```̀d
 4^3  áª«≤H  ájOÉ°üàb’Gh  á«dÉªdG
 »`̀à`̀dG »`̀æ`̀jô`̀ë`̀H QÉ``̀æ``̀jO äGQÉ`̀ «`̀ ∏`̀ e
 á«μ∏ªdG  äÉ¡«Lƒà∏d  É k≤ah  äAÉ`̀L
 á«æWƒdG Oƒ¡édG ó«MƒàH á«eÉ°ùdG
 QÉ`̀°`̀û`̀à`̀f’G äÉ`̀°`̀SÉ`̀μ`̀©`̀fG á`̀¡`̀LGƒ`̀ª`̀d
 É```̀fhQƒ```̀c ¢``̀Shô``̀«``̀Ø``̀d »``̀ª``̀dÉ``̀©``̀dG
 iƒ`̀à`̀°`̀ù`̀ª`̀dG ≈`̀∏`̀Y z19-ó```̀«```̀aƒ```̀c{
 áë°U  ≈∏Y  ßaÉëj  ÉªH  »∏ëªdG
 ø«ª«≤ªdGh  ø«æWGƒªdG  áeÓ°Sh

 è`̀eGô`̀H QGô`̀ª`̀à`̀°`̀SG ™`̀e …RGƒ`̀à`̀ dÉ`̀H
 É k≤«≤ëJ  É¡∏ªY  Iô«°ùeh  á`̀ dhó`̀ dG
 á`̀eGó`̀à`̀°`̀ù`̀ª`̀dG á`̀«`̀ª`̀æ`̀à`̀dG »`̀YÉ`̀°`̀ù`̀ª`̀d

 ká`̀©`̀HÉ`̀à`̀eh ø`̀«`̀æ`̀WGƒ`̀ª`̀dG í`̀dÉ`̀°`̀ü`̀d
 ÖMÉ°U á°SÉFôH áeƒμëdG äGQGô≤d
 øH  áØ«∏N  ô`̀«`̀eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG

 ÖMÉ°U  ô`̀eGhCGh  áØ«∏N  ∫BG  ¿Éª∏°S
 øH  ¿Éª∏°S  ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG
 ÖFÉf  ó¡©dG  »`̀dh  áØ«∏N  ∫BG  óªM

 ∫hC’G  Ö``̀FÉ``̀æ``̀dG  ≈```̀∏```̀YC’G  ó``̀FÉ``̀≤``̀dG
 ¥ÓWEÉH  AGQRƒ``̀dG  ¢ù∏ée  ¢ù«Fôd
 ô«aƒàd  ájOÉ°üàbGh  á«dÉe  áeõM
 ¢UÉîdG  ´É£≤∏d  áeRÓdG  ádƒ«°ùdG
 áægGôdG ´É°VhC’G QÉKBG ™e πeÉ©à∏d
 ≈∏Y  É kXÉØM  ¢Shô«Ø∏d  …ó°üà∏d

.ΩGóà°ùªdG ƒªædG
 äGAGô```̀LE’G √ò`̀g ¿CÉ``̀H √ƒ``̀fh 
 á`̀ «`̀ æ`̀Wƒ`̀ dG Oƒ``̀ ¡``̀é``̀ dG π```̀c º```Yó```J
 É```̀fhQƒ```̀c ¢```Shô```«```a á``̀¡``̀LGƒ``̀ª``̀d
 √QÉ°ûàfG  øe  óëdGh  z19-ó«aƒc{
 á``̀eÓ``̀°``̀Sh á``̀ë``̀°``̀U ß``̀Ø``̀ë``̀j É``̀ª``̀ H
 õjõ©J  á∏°UGƒe  G kó`̀cDƒ`̀e  ,™«ªédG
 ájò«ØæàdG  ø«à£∏°ùdG  ø«H  ¿hÉ©àdG
 ídÉ°üe  Ωó`̀î`̀j  ÉªH  á«©jô°ûàdGh
 »a  Ö°üjh  ø«æWGƒªdGh  øWƒdG

.»æWƒdG OÉ°üàb’G ídÉ°U

 ÜGƒædG ¢ù∏éªH äÉ``eóîdG áæéd ™``e ó©H øY ™ªàéj á«dÉªdG ô``jRh
 ¢UÉîdG ´É``£≤dG »``a ø«æWGƒªdG Ö``JGhQ ¿ƒ``fÉb ´hô``°ûe å``ëÑd

 »∏Y øH óLÉe QƒàcódG óªàYG
 º«∏©àdGh  á«HôàdG  ôjRh  »ª«©ædG
 Öàμªd  ¢ü«NôàdG  ójóéàH G kQGôb
 äÉeóî∏d  á«ªdÉ©dG  »`̀H  …O  …CG
 ,êQÉîdG »a ø«°SQGó∏d á«ª«∏©àdG
 á∏HÉb  äGƒæ°S  çÓ`̀K  Ióªd  ∂`̀ dPh
 •ô°ûH  ,Ió``ª``dG  äGò``̀ d  ójóéà∏d
 áeRÓdG  •hô°ûdG  ™«ªL  ô`̀aGƒ`̀J
 óæY  ¢ü«NôàdG  ≈∏Y  ∫ƒ°üë∏d

 ≈∏Y QGô``̀≤``̀dG  ¢`̀ü`̀fh ,ó`̀jó`̀é`̀à`̀dG
 ¢`̀ü`̀«`̀Nô`̀à`̀dG Ö``̀MÉ``̀°``̀U ΩGõ```̀à```̀ dG
 ºbQ  ¿ƒfÉ≤H  Ωƒ°SôªdG  ΩÉμMCÉH
 ÖJÉμe  ¿CÉ°ûH  Ω1997  áæ°ùd  (2)
 ø«°SQGó∏d  á«ª«∏©àdG  äÉeóîdG
 ájQGRƒdG äGQGô≤dGh ,êQÉîdG »a
 ø«fGƒ≤dÉHh  ,¬d  G kò«ØæJ  IQOÉ°üdG
 É¡H  ∫ƒª©ªdG  iô`̀NC’G  áª¶fC’Gh

 .øjôëÑdG áμ∏ªe »a

 ójóéJ QGôb óªà©j á«HôàdG  ôjRh
á«ª«∏©J äÉeóN Öàμªd ¢ü«NôàdG

 á``̀aÉ``̀≤``̀ã``̀dG ô```````̀jRh Üô````````̀YCG
 ƒd  ó«°ùdG  »æ«°üdG  áMÉ«°ùdGh
 ¬æ«ªãJh  √ô`̀μ`̀°`̀T  ø`̀Y  ≠`̀fÉ`̀Zƒ`̀°`̀T
 QÉKB’Gh  áaÉ≤ãdG  áÄ«gh  øjôëÑ∏d
 IófÉ°ùeh  ∞WÉ©J  øe  ¬JóHCG  Éªd
 AÉ``̀Hƒ``̀d É`̀ ¡`̀ j qó`̀ °`̀ü`̀ J »```̀a √OÓ```̀Ñ```̀d
 √OÓH ôjó≤J ≈dEG G kô«°ûe ÉfhQƒμdG
 Oƒ¡é∏d  É kÑ©°Th  káeƒμM  ø«°üdG
 É`̀gò`̀î`̀à`̀J »``̀à``̀dG äGAGô`````````̀LE’Gh
 QÉ`̀°`̀û`̀à`̀fG ø``̀e ó`̀ë`̀∏`̀ d ø`̀ jô`̀ë`̀Ñ`̀ dG

 ¿CÉH  ¬fÉªjEGh  ÉfhQƒμdG  ¢Shô«a
 ¿É≤≤ëj ±ƒ°S ø«°üdGh øjôëÑdG
 ∫ÓN  øe  AÉHƒdG  Gòg  ≈∏Y  ô°üædG
 ø«H  ádOÉÑàªdG  IóYÉ°ùªdGh  ºYódG
 »a  ∂dP  AÉL  .ø«≤jó°üdG  øjó∏ÑdG
 ôjRh É¡∏°SQCG á«HGƒL ôμ°T ádÉ°SQ
 ≈dEG  »æ«°üdG  áMÉ«°ùdGh  áaÉ≤ãdG
 áØ«∏N ∫BG  óªëe âæH »e áî«°ûdG
 áaÉ≤ã∏d  ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  áÄ«g  á°ù«FQ
 ≈dEG  ¬àdÉ°SQ  »a  QÉ`̀°`̀TCGh  ,QÉ``̀KB’Gh
 äÉ`̀bÓ`̀©`̀ dG iƒ`̀à`̀°`̀ù`̀ª`̀H √RGõ```̀à```̀YG
 ÉgQƒ£Jh  øjó∏ÑdG  ø«H  á«FÉæãdG
 ΩÉ`̀Y  πμ°ûH  ä’É`̀é`̀ª`̀dG  á`̀aÉ`̀c  »`̀a

 .¢UÉN  πμ°ûH  »aÉ≤ãdG  ∫ÉéªdÉHh

 øe  ó`̀jõ`̀ª`̀d  ™∏£àj  ¬``̀fCG  ±É``̀°``̀VCGh

 ™e  ∑ôà°ûªdG  π`̀ª`̀©`̀dGh  ¿hÉ`̀©`̀à`̀dG

 QÉ``̀K’Gh  áaÉ≤ã∏d  øjôëÑdG  áÄ«g

 ∑ôà°ûªdG  AÉ`̀æ`̀Ñ`̀dG  IQOÉ`̀Ñ`̀ª`̀d  É`̀≤`̀ah

 G kó```̀cDƒ```̀e ,≥```̀jô```̀£```̀ dGh ΩGõ``̀ë``̀ ∏``̀ d

 ó«jCÉàdGh  ≥«°ùæàdG  ≈∏Y  ¬°UôM

 ø«H á«aÉ≤ãdG á°SÉ«°ù∏d øjôªà°ùªdG

 áYô°ùd ¬©∏£Jh øjó∏ÑdG  »àeƒμM

 äÉ«dÉ©ØdGh  äÉWÉ°ûædG  ±ÉæÄà°SG

 πÑ≤à°ùªdG  »a  ácôà°ûªdG  á«aÉ≤ãdG

 .Öjô≤dG

 »``æ«°üdG  á``MÉ«°ùdGh  á``aÉ≤ãdG  ô``jRh
√OÓ``H  √É``éJ  ø``jôëÑdG  ∞``bƒe  ø``ªãj

.≠fÉZƒ°T ƒd |

zπ``£©àdG{  ø``e  ø``««æjôëÑdG  Qƒ``LCG  OGó``°S  Ωƒ``«dG  ¢``ûbÉæj  ÜGƒ``ædG  ¢``ù∏ée
 ø``«æWGƒª∏d  Ö``JGhôdG  OGó``°S  ¿Éª``°V  ô``ÑY  GQƒ``a  πcÉ``°ûªdG  ø``e  ٪90  π``M  :á``«dÉªdG  ô``jRh

zπ£©àdG{ »``a ôah QÉ``æjO ¿ƒ«∏e 65h  ..»``æjôëH ∞``dCG 100 ø``e ô``ãcCG IOÉ``Øà°SG :π``ª©dG ô``jRh
¿ƒ``fÉ≤dG  ´hô``°ûe  »``a  äGAÉ``æãà°SG  ’  :í``dÉ°üdG  Ö``FÉædG

 É¡æ«H  øe  ,á`̀jRGô`̀à`̀M’G  äGAGô```LE’G  πc  ≥«Ñ£àH  ΩGõ`̀à`̀d’G  QÉ`̀WEG  »a
 QÉ°ûàfG  øe  óë∏d  á«æWƒdG  á∏ªëdG  øª°V  ,»YÉªàL’G  óYÉÑàdG  ≥«≤ëJ
 áeÉ```````bE’Gh  äGRGƒé`dGh  á«°ùæédG  ¿hDƒ```````°T  âeÉb  ,ÉfhQƒc  ¢Shô«a
 äÉ¡``````L ™e ≥````«``````°ùæ```````àdÉ``````H  ,á«FÉ```````bhh ájRGôà``````MG ô«HGó```````J  PÉîJÉH
 ≥«°ù````æà``````dG  ∂dP  øeh  ,É¡jOÉJô```````e  áeÓ``````°S  ¿Éª°†`````d  ¢UÉ°üà``````N’G
 äÉYÉªàL’G  ó≤Yh  á``````jQhO  IQƒ°ü``````H  IQGOE’G  »fÉÑ``e  º«≤©``````J  ¿CÉ°û```````H
 OóY  ¢ü«∏≤``Jh  ,»`̀Fô`̀ª`̀dG  ∫É`̀°`̀ü`̀J’G  á«æ≤J  ôÑY  á`̀ jQhó`̀ dGh  á«YƒÑ°SC’G
 ¿ƒμ```````j  ¿CG  ≈∏``````Y  %50  áÑ°ùæ``````H  IQGOE’É``````H  øjOƒLƒ````ªdG  ø«ØXƒªdG
 á`̀eÉ`̀bE’Gh  äGRGƒ`̀é`̀ dGh  á«°ùæédG  ¿hDƒ`̀°`̀T  ¿G  Éªc  .ÜhÉæàdÉH  πª©``````dG
 kGQÉÑàYG  ,á«``````fhôàμ``````dE’G  äÉ```````eóî``````dG  ø``````e  áeõ``````M  ìô```````W  Oó°ü```````H
 º¡JÓeÉ©e  RÉéfEG  øe  Gƒæμªà«d  ø«©LGôª∏d  kÓ«¡°ùJ  ,πÑ≤ªdG  πjôHCG  5  øe
 äGQGô≤dG ™e ¿hÉ©àdG ≈dEG  ™«ªédG á«YGO ,IQGOE’G ≈dEG  Qƒ°†ëdG ¿hO øe

.áægGôdG ±hô¶dG ¬«Yóà°ùJ Éªdh º¡àeÓ°ùd IQOÉ°üdG

äGAGôLEG  áeõM :äGRGƒédGh á«°ùæédG
ÉfhQƒc QÉ``°ûàfG ø``e ó``ë∏d á``jRGôàMG

 ¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤ëd  á«æWƒdG  á°ù°SDƒªdG  á°ù«FQ  …Qƒ`̀N  ÉjQÉe  äó≤Y

 ¬∏dG  ∫É`̀e  QƒàcódGh  ,¢ù«FôdG  ÖFÉf  ôYÉ°ûdG  ódÉN  ™e  ó©H  øY  ÉYÉªàLG

 á°ûbÉæe ¬dÓN ºJ ,≥aGôªdGh RÉéàM’G øcÉeCG IQÉjR áæéd ¢ù«FQ …OÉªëdG

 ôéëdGh  ∫õ©dG  õcGôªd  á«fGó«e  äGQÉjõH  ΩÉ«≤∏d  á°ù°SDƒªdG  πªY  á£N

 ,øjQƒéëªdGh  ø«dhõ©ªdG  ¢†©Hh  á«Ñ£dG  ºbGƒ£dG  á∏HÉ≤eh  ,»ë°üdG

 ≥ëdG IÉYGôe IòîàªdG äGAGôLE’G ∫ÓN øe ºàJ ¬fG øe ócCÉàdG ±ó¡H ∂dPh

 äÉeóîdG ∞∏àîe ≈∏Y Üôb øY ´ÓW’Gh á«fÉ°ùfE’G ájÉYôdGh áë°üdG »a

 ±QÉ©àªdG  á«FÉbƒdG  äGAGô`̀LE’G  ™e  Ö°SÉæàj  ÉªH  ,º¡d  áeó≤ªdG  IófÉ°ùªdG

 ≈∏Y ´ÉªàL’G ∫ÓN ™«ªédG ócCGh .á«ªdÉ©dG áë°üdG áª¶æe πÑb øe É¡«∏Y

 øjQƒéëªdGh ø«dhõ©ª∏d áØ∏àîªdG ¿É°ùfE’G ¥ƒ≤M IÉYGôe ¿Éª°V á«ªgCG

 ájôëdG »a ≥ëdGh áë°üdG »a ≥ëdG É¡ªgCGh õcGôªdG »a ø«∏eÉ©∏dh É«ë°U

 Éeh ,áë°üdG »a ≥ëdÉH ádhódG ΩÉªàgG âbƒdG äGP »a ø«æªãe ,á«°üî°ûdG

 ,AÉªdGh AGò¨dG ô«aƒJ ¿Éª°V ≈dG ±ó¡J Iô«Ñc Oƒ¡L øe áeƒμëdG ¬H Ωƒ≤J

.ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒªdG ™«ªéd á«ë°üdG ájÉYôdGh

É¡à£N ¢ûbÉæJ ¿É°ùfE’G ¥ƒ≤ëd á«æWƒdG
»ë°üdG ôéëdGh ∫õ©dG õ``cGôe IQÉjõd

 áØ«∏N  ∫BG  ¿Éª∏°S  øH  áØ«∏N  ô`̀«`̀eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  ≈≤∏J
 ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  ≠fÉ«°ûJ  ¬c  »d  øe  á«HGƒL  ôμ°T  á«bôH  ,AGQRƒ`̀dG  ¢ù«FQ
 á«bôH  ≈∏Y  G vOQ  ∂`̀ dPh  ,á≤jó°üdG  á«Ñ©°ûdG  ø«°üdG  ájQƒ¡ªéH  á`̀dhó`̀dG
 ÉfhQƒc ¢Shô«a áëaÉμe »a á«æ«°üdG Oƒ¡é∏d áªYGódGh ,ájõ©ªdG √ƒª°S

.(19-ó«aƒc) óéà°ùªdG
 ƒª°ùdG  ÖMÉ°üd  ¬fÉæàeGh  √ôμ°T  ¢üdÉN  øY  ¬à«bôH  »a  Üô``̀YCGh
 √ÉéJ áÑ«W á∏«Ñf ôYÉ°ûe øe √ƒª°S √GóHCG Ée ≈∏Y ,AGQRƒdG ¢ù«FQ »μ∏ªdG
 áμ∏ªªdG ∞bƒªH É kgƒæe ,ÉfhQƒc ¢Shô«a áæëe á¡LGƒe »a ø«°üdG Ö©°T
 áeRC’G ∂∏J ∫ÓN É¡JòîJG »àdG äGAGôLE’G áaÉc »a √OÓÑd ójDƒªdGh ºYGódG

.áægGôdG
 á«FÉæãdG äÉbÓ©dG áfÉàeh Iƒ≤H »æ«°üdG ádhódG ¢ù∏ée ¢ù«FQ OÉ°TCGh
 ƒëf  »©°ùdGh  á«Ñ©°ûdG  ø«°üdG  ájQƒ¡ªLh  øjôëÑdG  áμ∏ªe  ™ªéJ  »àdG
 ¢VƒîJ É kÑ©°Th áeƒμM √OÓH ¿CG ≈dEG É kàa’ ,ä’ÉéªdG ∞∏àîe »a Égõjõ©J
 á«HÉéjEG èFÉàf Oó°üdG √òg »a ká≤≤ëe ,áëFÉédG √òg ó°V IóMƒe ácô©e

.¢Shô«ØdG QÉ°ûàfG ™æªd á«dhódG Oƒ¡édG ºYO »a º¡°ùJ ±ƒ°S
 áëFÉéd  …ó°üàdG  »a  øjôëÑdG  É¡dòÑJ  »àdG  áÑ«£dG  Oƒ¡édÉH  OÉ°TCGh
 ¿hÉ©à∏d  √OÓH  OGó©à°SG  É kjóÑe  ,(19-ó«aƒc)  óéà°ùªdG  ÉfhQƒc  ¢Shô«a
 .»ª«∏bE’Gh »ªdÉ©dG »ë°üdG øeC’G ájÉªM πLCG øe áμ∏ªªdG ™e ≥«°ùæàdGh

 ¢ù«FQ øe ôμ°T á«bôH ≈≤∏àj AGQRƒdG ¢ù«FQ
 á«Ñ©°ûdG ø«°üdG ájQƒ¡ªéH ádhódG ¢ù∏ée
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العدد
الرابط اإللكتروني

 IQGOEG  ¢```̀ù```̀∏```̀é```̀e  ™````````̀aQ
 á«fhÉ©àdG  óªM  áæjóe  á«©ªL
 ôμ°ûdG  äÉjBG  ≈ª°SCG  á«cÓ¡à°S’G
 ÖMÉ°U  Iô°†M  ≈`̀ dG  ¿É`̀aô`̀©`̀dGh

 ≈°ù«Y  ø`̀H  óªM  ∂∏ªdG  á`̀dÓ`̀é`̀dG
 …óØªdG  OÓ`̀Ñ`̀dG  πgÉY  áØ«∏N  ∫BG
 QGó`̀ °`̀UEÉ`̀H ¬`̀à`̀dÓ`̀L π`̀°`̀†`̀Ø`̀J ≈`̀∏`̀Y
 IóYÉ°ùªH  á«eÉ°ùdG  äÉ¡«LƒàdG

 iód  á∏é°ùªdG  áLÉàëªdG  ô°S’G
 ∫É`̀ª`̀YCÓ`̀d á`̀«`̀μ`̀∏`̀ª`̀dG á`̀°`̀ù`̀°`̀SDƒ`̀ª`̀dG
 π`̀ª`̀©`̀dG  IQGRhh  á``̀«``̀fÉ``̀°``̀ù``̀f’G
 IQô°†àªdG  á«YÉªàL’G  á«ªæàdGh
 ¬«LƒJh  ,É`̀fhQƒ`̀c  ¢Shô«a  øe
 ∫É`̀ª`̀YCÓ`̀d á`̀«`̀μ`̀∏`̀ª`̀dG á`̀°`̀ù`̀°`̀SDƒ`̀ª`̀dG
 ï«°ûdG  ƒª°S  á°SÉFôH  á«fÉ°ùf’G
 πãªe  áØ«∏N  ∫BG  óªM  øH  ô°UÉf
 ∫ÉªYCÓd  ió`̀Ø`̀ª`̀dG  ∂∏ªdG  á`̀dÓ`̀L
 ÜÉ`̀Ñ`̀°`̀û`̀dG ¿hDƒ```̀ °```̀Th á`̀ jô`̀ «`̀î`̀ dG
 á°ù°SDƒªdG  AÉæeG  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ
 ¿CÉH  á«fÉ°ùf’G  ∫ÉªYCÓd  á«μ∏ªdG
 ±Gô°T’G áª¡e á°ù°SDƒªdG ≈dƒàJ
 ò«ØæJ  á`̀©`̀HÉ`̀à`̀eh  ±ô``̀°``̀U  ≈`̀∏`̀Y
 äÉ¡édG ™e ≥«°ùæàdÉHh áeôμªdG
 äÉLÉ«àMG ô«aƒJ á«¨H á°üàîªdG
 AÉÑY’G øe ∞«Øîà∏dh ô°S’G ∂∏J
 øe  É¡fƒ¡LGƒj  ≈àdG  ¬«JÉ«ëdG

.»FÉæãà°S’G ™°VƒdG Gòg
 √òg  ¿G  ¢ù∏éªdG  ó``cG  Éªc
 É«≤«≤M  Gó«°ùéJ  ôÑà©J  áàØ∏dG
 πgÉ©d  ôªà°ùªdG  »fÉ°ùf’G  è¡æ∏d
 ™«ªL  √É``̀é``̀J  ió``̀Ø``̀ª``̀dG  OÓ``̀Ñ``̀ dG
 ºjôμdG  ¢û«©dG ô«aƒJh ¬«æWGƒe
 º¡JÉLÉ«àMG  ¢ùª∏Jh  É©«ªL  º¡d
 ájÉYôdG  πÑ°S  ∞∏àîe  ô«aƒJh
 õ«ªJ  É``̀e  ƒ```̀gh  ,Ió``̀YÉ``̀°``̀ù``̀ª``̀dGh
 ¢ù∏éªdG  √ƒ`̀f  Éªc  ,¬`̀à`̀dÓ`̀L  ¬`̀H
 øe  ádhòÑªdG  á«æWƒdG  Oƒ¡édÉH
 …ó°üà∏d  ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  ≥`̀jô`̀a  π`̀Ñ`̀b
 ÖMÉ°U IOÉ«≤H ÉfhQƒc ¢Shô«Ød
 ¿Éª∏°S  ô`̀«`̀e’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG
 ó¡©dG  »`̀ dh  áØ«∏N  ∫BG  óªM  ø`̀H
 Ö`̀FÉ`̀æ`̀dG ≈``̀∏``̀Y’G ó``FÉ``≤``dG Ö``̀FÉ``̀f
 ,AGQRƒ`̀dG  ¢ù∏ée  ¢ù«Fôd  ∫h’G
 Ö°ùëH  πc  ádhódG  äÉ°ù°SDƒeh
 ¢UÉîdG ´É£≤dG AGƒ°S ¬°ü°üîJ
 ™ªàéªdG  ≈`̀dG  áaÉ°VG  ,ΩÉ©dG  ΩCG
 ,áYƒæàªdG  ¬ëFGô°T  πμH  »fóªdG
 .±ô¶dG  Gòg  á¡LGƒe  π«Ñ°S  »a
 ¢ù∏ée  ¢``ù``«``FQ  ∂``̀dò``̀H  ìô``̀°``̀U
 øH  ∞`̀ °`̀Sƒ`̀j  PÉ``̀à``̀°``̀S’G  IQGO’G
 √ƒ`̀f …ò```dG ,ó`̀«`̀ª`̀ë`̀ª`̀dG ¬`̀∏`̀dGó`̀Ñ`̀Y
 ™«ªL ø`̀«`̀H  ô`̀ª`̀ã`̀ª`̀dG  ¿hÉ`̀©`̀à`̀dÉ`̀H
 Gòg ¬LGƒe »a ™ªàéªdG ±É«WCG
 ºjój ¿G ≈dÉ©J ¬∏dG ÓFÉ°S ,AÓÑdG
 áë°üdG  Qƒ`̀aƒ`̀e  Éæàμ∏ªe  ≈`̀∏`̀Y
 IOÉ`̀«`̀≤`̀ dG π``̀X â`̀ë`̀J á``«``aÉ``©``dGh

.áª«μëdG

 …ó°üà∏d  »æWƒdG  ≥jôØdG  ó≤Y
 (19-ó``̀«``̀aƒ``̀c) É``̀ fhQƒ``̀ c ¢`̀Shô`̀«`̀Ø`̀ d
 ≥jôØdG  á°SÉFôH  ó©H  ø`̀Y  É`̀ kYÉ`̀ª`̀à`̀LG
 ¬∏dGóÑY  ø``H  ó`̀ª`̀ë`̀e  ï`̀«`̀°`̀û`̀dG  Ö`̀«`̀Ñ`̀W
 ≈`̀∏`̀YC’G  ¢ù∏éªdG  ¢ù«FQ  áØ«∏N  ∫BG
 »`̀æ`̀Wƒ`̀dG ≥`̀ jô`̀ Ø`̀ dG ¢`̀ù`̀«`̀FQ á`̀ë`̀°`̀ü`̀∏`̀d

.ÉfhQƒc ¢Shô«Ød …ó°üà∏d
 ï«°ûdG  Ö`̀«`̀Ñ`̀W  ≥`̀jô`̀Ø`̀dG  ó````cCGh 
 ¢ù«FQ  áØ«∏N  ∫BG  ¬∏dGóÑY  øH  óªëe
 ¬°SDhôJ ∫ÓN áë°ü∏d ≈∏YC’G ¢ù∏éªdG
 ìÉÑ°U  ≥jôØ∏d  »`̀eƒ`̀«`̀dG  ´É`̀ª`̀à`̀L’G
 »a  ø«dhDƒ°ùªdG  QÉÑc  ácQÉ°ûªH  ¢ùeG
 »æWƒdG  ≥jôØdG  ¿CG  »ë°üdG  ´É£≤dG
-ó«aƒc)  ÉfhQƒc  ¢Shô«Ød  …ó°üà∏d
 Ö`̀MÉ`̀°`̀U  ø``̀e  äÉ`̀ ¡`̀ «`̀Lƒ`̀ à`̀ Hh  ,(19
 óªM øH ¿Éª∏°S ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG
 óFÉ≤dG  Ö`̀FÉ`̀f  ó¡©dG  »``dh  áØ«∏N  ∫BG
 ¢ù∏ée  ¢ù«Fôd  ∫hC’G  ÖFÉædG  ≈∏YC’G
 øe  óë∏d  Oƒ¡édG  π°UGƒj  ,AGQRƒ``̀dG
 áeÓ°S  ¿Éª°†d  ¢`̀Shô`̀«`̀Ø`̀dG  QÉ°ûàfG

 .ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒªdG áë°Uh
 ô`````̀NBG ´É`````ª`````à`````L’G å````̀ë````̀ Hh 
 á«ª«∏bE’Gh  á«∏ëªdG  äGóéà°ùªdG
 á©LGôeh  ,É`̀fhQƒ`̀c  ¢Shô«a  ¿CÉ°ûH
 ä’É`̀ë`̀dG  ™«ªéd  á«ë°üdG  á`̀dÉ`̀ë`̀dG
 ,êÓ`̀©`̀dGh  ∫õ`̀©`̀dG  õ`̀cGô`̀e  »`̀a  áªFÉ≤dG
 ™e ¿hÉ`̀©`̀à`̀dG äGó`̀é`̀à`̀°`̀ù`̀e á`̀©`̀HÉ`̀à`̀eh
 ô«aƒJ  ¢üîj  Éª«a  ¢UÉîdG  ´É£≤dG
 á£N á`̀©`̀LGô`̀eh ,ô`̀é`̀ë`̀dG  äÉ``̀eó``̀N
 äGóMƒdG πÑb øe »FGƒ°û©dG ¢üëØdG
 äÉÑ«JôàdG  ≈∏Y  ´Ó`̀W’Gh  ,á∏≤æàªdG
 êQÉ`̀î`̀ dG »``̀a ø`̀«`̀æ`̀WGƒ`̀ª`̀dG ´É`````̀LQE’
 ∂dòch  ,º¡àë°U  ≈∏Y  ¿É`̀æ`̀Ä`̀ª`̀W’Gh
 á«Ñ£dG  äÉeõ∏à°ùªdG  §£N  á©HÉàe
 Éªc  .á«HÉ©«à°S’G  ábÉ£dG  á©°SƒJh
 êGQOEG  §£N  ´É`̀ª`̀à`̀L’G  ¢Vô©à°SG
 ∫ÉÑ≤à°S’  ¢`̀UÉ`̀î`̀dG  »Ñ£dG  ´É`̀£`̀≤`̀dG
 ¢VGôYCG  É¡«∏Y ô¡¶J ’ »àdG  ä’ÉëdG
 IQGRhh  ≥`̀jô`̀Ø`̀dG  äÉ`̀«`̀°`̀Uƒ`̀à`̀d  É`̀ k≤`̀Ñ`̀W

.áë°üdG

 »æWƒdG  ≥jôØdG  ´ÉªàLG  ó≤©jh
-ó«aƒc)  ÉfhQƒc  ¢Shô«Ød  …ó°üà∏d
 ≥jôØdG  á°SÉFôH  á«eƒj  áØ°üH  (19
 ∫BG  ¬∏dGóÑY  øH  óªëe  ï«°ûdG  Ö«ÑW
 É k«eƒj  ´É`̀ª`̀à`̀L’G  ¢ûbÉæjh  ,áØ«∏N
 õ`̀cGô`̀e »``̀ a ä’É```̀ë```̀dG äGó`̀é`̀à`̀ °`̀ù`̀e
 õcGôe  äÉLÉ«àMGh  ,∫õ©dGh  ôéëdG
 øe áμ∏ªªdG áLÉMh ,ájÉYôdGh ∫õ©dG

 ´ÓW’Gh ,ájhOC’Gh á«ë°üdG OQGƒªdG
 äGóéà°ùeh  ,ò`̀aÉ`̀æ`̀ª`̀dG  ™`̀°`̀Vh  ≈`̀∏`̀Y
 äGóMƒdGh  äGôÑàîªdG  »a  ¢üëØdG
 …CG π«dòJh É¡éFÉàf á©HÉàeh á∏≤æàªdG
 áª¡e  π«¡°ùàd  äó`̀Lh  ¿EG  äÉHƒ©°U
 ¬«LƒJh  ,á`̀∏`̀eÉ`̀©`̀dG  á«æWƒdG  ¥ô`̀Ø`̀dG
 »a  ä’ÉëdG  Iô°TÉÑªd  ÇQGƒ£dG  ¥ôa
 º««≤Jh  ,òaÉæªdGh  äÉ«Ø°ûà°ùªdG  áaÉc

 IòîàªdG  ä’ƒ`̀cƒ`̀Jhô`̀Ñ`̀dG  á©HÉàeh
 ø`̀«`̀æ`̀WGƒ`̀ª`̀dG ø``̀e ø``«``eOÉ``≤``dG √É``̀é``̀J
 É¡H  ô°ûàæªdG  ∫hó``dG  øe  ø«ª«≤ªdGh
 äGóéà°ùªdG  ôNBG  á©HÉàeh  ¢Shô«ØdG
 á«ª«∏bE’Gh  á«∏ëªdG  Ió©°UC’G  ≈∏Y
 ™e  ≥«°ùæàdG  QGôªà°SGh  ,á`̀«`̀dhó`̀dGh
 ôNBG ¿CÉ°ûH á≤jó°üdGh á≤«≤°ûdG ∫hódG
 ´ÓWEG ≈∏Y ¢UôëdG ™e ,äGóéà°ùªdG
 áaÉμH  á«aÉØ°ûH  º`̀jô`̀μ`̀dG  Qƒ`̀¡`̀ª`̀é`̀dG
.á«ª°SôdG äÉ°üæªdG ôÑY äGóéà°ùªdG

 ¬∏dGóÑY øH óªëe ï«°ûdG OÉ°TCGh 
 ™«ªL ø«H »∏eÉμàdG πª©dÉH áØ«∏N ∫BG
 áaÉch  É¡JÉ°ù°SDƒeh  ádhódG  äGQGRh
 …ò``̀dGh zø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG ≥`̀ jô`̀ a{ AÉ`̀ °`̀†`̀YCG
 Oƒ¡édG  õ`̀jõ`̀©`̀J  »`̀a  É`̀ kHÉ`̀é`̀jEG  Ö°üj
 …ó`̀°`̀ü`̀à`̀dG ≈````dEG á``̀«``̀eGô``̀dG á`̀«`̀æ`̀Wƒ`̀dG
 áeÓ°Sh  áë°U  ájÉªMh  ¢Shô«Ø∏d

.™ªàéªdG
 »``æ``Wƒ``dG ≥``̀ jô``̀ Ø``̀ dG ≈``̀ dƒ``̀ à``̀ jh 
-ó«aƒc)  ÉfhQƒc  ¢Shô«Ød  …ó°üà∏d

 áØ°üH  ¬JÉYÉªàLG  ó≤©j  …ò``̀dG  (19
 øH  óªëe  ï`̀«`̀°`̀û`̀dG  á`̀°`̀SÉ`̀Fô`̀H  á`̀«`̀eƒ`̀j
 á©LGôªH  ΩÉ«≤dG  ,áØ«∏N  ∫BG  ¬∏dGóÑY
 ™æªd  äGAGô````̀LE’Gh  º¶ædG  ≥«Ñ£Jh
 ,øjôëÑdG áμ∏ªe »a ¢Shô«ØdG QÉ°ûàfG
 äÉ«fÉμeE’G  ô«aƒJh  §£îdG  ™°Vhh
 ,É¡H  ¬Ñà°ûe  á`̀dÉ`̀M  …CG  ™`̀e  πeÉ©à∏d
 ™e  πeÉ©àdG  á£N  ™`̀°`̀Vh  ø`̀Y  kÓ°†a
 á©HÉàeh áªFÉ≤dG ä’Éë∏d ø«£dÉîªdG
 É`̀ k«`̀ª`̀dÉ`̀Y ¢``̀Vô``̀ª``̀dG QÉ`̀ °`̀ û`̀ à`̀ fG Qƒ``̀£``̀J
 äÉª¶æªdG  ™e  π°UGƒàdÉH  É k«ª«∏bEGh
 Qƒ¡ªédG QÉ£NEÉH Ωƒ≤j Éªc ,á«ªdÉ©dG
 Iôªà°ùe  ôjQÉ≤J  ™aQh  äGóéà°ùªdÉH

 .áeƒμë∏d
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záë°ü∏d ≈∏YC’G{ ¢ù«FQ á°SÉFôH

 ™``̀°``̀Vƒ``̀dG äGó``̀é``̀à``̀ °``̀ù``̀e å``̀ë``̀Ñ``̀j z»```̀ æ```̀Wƒ```̀ dG ≥```̀ jô```̀Ø```̀ dG{ 
êQÉ``̀î``̀dG ø``̀ e ø`̀ «`̀ æ`̀ WGƒ`̀ ª`̀ dG ´É``````̀LQEG äÉ``̀Ñ``̀«``̀Jô``̀Jh »`̀ ë`̀ °`̀ ü`̀ dG

 ø«©LGôªdG  äÉÑ∏W  »≤∏J  áë°üdG  IQGRh  »a  á«Ñ£dG  ¿Éé∏dG  âæ∏YCG
 :»fhôàμdE’G ójôÑdG ôÑY ôNBG QÉ©°TEG ≈àM IôàØdG √òg ∫ÓN §≤a É«fhôàμdEG
 ,GeneralMedicalCommission@health.gov.bh
 áμ∏ªe »a ÉgPÉîJG ºJ »àdG ájRGôàM’G äGAGôLE’G ≥«Ñ£J QÉWEG »a ∂dPh
 ¢UôëdGh (19 ó«aƒc) ÉfhQƒc ¢Shô«a QÉ°ûàfG ™æeh AGƒàM’ øjôëÑdG

.áægGôdG á«ë°üdG äGóéà°ùªdG ™e kÉ«°TÉªJ äÉeóîdG »≤∏àe áeÓ°S ≈∏Y
 ø«©LGôªdG  ø`̀e  π`̀c  áeÓ°S  ≈∏Y  kÉ°UôM  äGAGô````̀LE’G  √ò`̀g  »`̀JCÉ`̀Jh
 äÉeóîdG áeƒ¶æe ôjƒ£J QÉWEG »a ∂dPh ,á«Ñ£dG ¿Éé∏dG »a ø«ØXƒªdGh
 É¡eGõàdGh  áë°üdG  IQGRh  »`̀a  á«Ñ£dG  ¿Éé∏dG  É¡eó≤J  »àdG  á«ë°üdG

.ÉfhQƒc ¢Shô«a QÉ°ûàfG øe á«FÉbƒdG äÉ¡«LƒàdÉH
 áHƒ∏£ªdG äGóæà°ùªdG πª°ûJ ¿CG »¨Ñæj ¬fCG á«Ñ£dG ¿Éé∏dG âë°VhCGh
 ∞«ØîJ/πª©∏d  ábÉ«∏dG  ≈∏Y  ºjó≤àdG  óæY  á«Ñ£dG  ¿Éé∏d  äÉÑ∏£dG  ºjó≤àd
 »ª°SQ ÜÉ£Nh ,áeÉ©dG á«Ñ£dG ¿Éé∏dG ≈∏Y ¢Vô©dG IQÉªà°SG Aπe) πª©dG
 Ö∏£dG ¬«a í°Vƒe á«Ñ£dG ¿Éé∏dG ¢ù«FQ ≈dEG ¬Lƒe πª©dG á¡L øe Ωƒàîe
 ¥Éëàd’G ïjQÉJh ,»°üî°ûdG ºbôdGh πeÉμdG º°S’G πª°ûj ,¬«a ô¶ædG OGôªdG
 ájQÉ°S á«fÉμ°ùdG ábÉ£ÑdG øe áî°ùfh ,π°UGƒà∏d ∞JGƒ¡dG ΩÉbQCGh áeóîdÉH
 ,ΩÉ©dG ¢ùØæd á«°VôªdG äGRÉLE’ÉH ∞°ûch ,»Ø«XƒdG ∞°UƒdGh ,∫ƒ©ØªdG
 ,(á«∏°UC’G  áî°ùædG)  èdÉ©ªdG  Ö«Ñ£dG  øe  åjóMh  π°üØe  »ÑW  ôjô≤Jh

.(§≤a ¢UÉîdG ´É£≤∏d) GQÉæjO 20 ™aódG Ωƒ°SQh
 ájQhôªdG çOGƒë∏d õé©dG áÑ°ùf ôjó≤J ≈∏Y ∫ƒ°üë∏d ºjó≤àdG óæY ÉeCG
 ¿Éé∏dG  ≈∏Y  ¢Vô©dG  IQÉªà°SG  Aπ`̀e  »a  πãªàJ  áHƒ∏£ªdG  äGóæà°ùªdÉa

 ΩÉbQCGh  ,∫ƒ©ØªdG  ájQÉ°S  á«fÉμ°ùdG  ábÉ£ÑdG  øe  áî°ùfh  ,áeÉ©dG  á«Ñ£dG
 Ωƒ«d  Qhô`̀ª`̀dG  ôjô≤Jh  ,GQÉ`̀æ`̀jO  20  ™aódG  Ωƒ`̀°`̀SQh  ,π°UGƒà∏d  ∞JGƒ¡dG
 Ö«Ñ£dG  ôjô≤Jh  ,(Ö∏£dG  Ωó≤e)  ¬«∏Y  øeDƒªdG  º°SG  Éæª°†àe  çOÉ`̀ë`̀dG
 øe  ádÉëdG  øY  π°üØe  »ÑW  ôjô≤Jh  ,áHÉ°UE’G  Ωƒ«d  (ÇQGƒ£dG)  èdÉ©ªdG
 çOÉëdG ô«KCÉJ ióe Éæª°†àe êÓ©dG øe AÉ¡àf’G ó©H èdÉ©ªdG …QÉ°ûà°S’G

.(á«∏°UC’G áî°ùædG) º°ùédG ∞FÉXhh AÉ°†YCG ≈∏Y
 Aπe  »¨Ñæj  á≤aGôªdG/á«aÉ°VE’G/á«°VôªdG  äGRÉLEÓd  ºjó≤àdG  óæYh
 Ωƒàîe  »ª°SQ  ÜÉ£Nh  ,áeÉ©dG  á«Ñ£dG  ¿Éé∏dG  ≈∏Y  ¢Vô©dG  IQÉªà°SG
 äGôàØdG  ¬«a  í°Vƒe  á«Ñ£dG  ¿Éé∏dG  ¢ù«FQ  ≈`̀dEG  ¬Lƒe  πª©dG  á¡L  øe
/á«aÉ°VEG/á«°Vôe)  áHƒ∏£ªdG  IRÉ``̀LE’G  ´ƒ`̀fh  É¡«a  ô¶ædG  Üƒ∏£ªdG

 ºbôdGh  πeÉμdG  º°S’G  πª°ûj  ,(øjôëÑdG  êQÉN/øjôëÑdG  πNGO  ,á≤aGôe
 ,∫ƒ©ØªdG  ájQÉ°S  á«fÉμ°ùdG  ábÉ£ÑdG  øe  áî°ùfh  ,∞Xƒª∏d  »°üî°ûdG
 ïjQGƒJ  í°VƒJ  ôØ°ùdG  RGƒ`̀L  øe  Qƒ°Uh  ,π°UGƒà∏d  ∞JGƒ¡dG  ΩÉ`̀ bQCGh
 øe  IRÉ`̀L’G  Qhó°U  ∫É`̀M  »`̀a)  ≥aGôªdGh  ¢†jôª∏d  êhô`̀î`̀dGh  ∫ƒNódG
 ô°ùØj èdÉ©ªdG Ö«Ñ£dG øe åjóMh π°üØe »ÑW ôjô≤Jh ,(øjôëÑdG êQÉN
 20 ™aódG Ωƒ°SQh ,(á«∏°UC’G áî°ùædG) ∞Xƒª∏d áMƒæªªdG IRÉL’G ÖÑ°S

.(§≤a ¢UÉîdG ´É£≤∏d) GQÉæjO
 ójôÑdG ≥jôW øY ¿ƒμà°S π°UGƒàdG áeóN ¿CG á«Ñ£dG ¿Éé∏dG âæ«Hh
 á«Ñ£dG  ¿Éé∏dG  ≈`̀dEG  IOQGƒ``̀dG  äÉÑ∏£dG  ∫ÉÑ≤à°SÉH  ¢UÉîdG  »fhôàμdE’G
GeneralMedicalCommission@health.  :áeÉ©dG

.gov.bh

 É``̀ ¡``̀ JÉ``̀ eó``̀ N Ωó````̀≤````̀J zá```̀ «```̀ Ñ```̀ £```̀ dG ¿É````̀ é````̀ ∏````̀ dG{
ø`̀ «`̀ ©`̀ LGô`̀ ª`̀ dG á``eÓ``°``S ≈``∏``Y É``°``Uô``M É``̀«``̀fhô``̀à``̀μ``̀dEG

ó«ªëŸG ó«ª

:ô£°ùdG ∫hCG
 »a  É°VÉØîfG  Ωƒ`̀«`̀dG  ∫hó``̀dG  ø`̀e  ô«ãμdG  »fÉ©J
 ∞«æ°üàdG  »`̀a  É°VÉØîfGh  ,§`̀Ø`̀æ`̀dG  π«eôH  QÉ`̀©`̀°`̀SCG
 OÉ°üàb’G ôKCÉJh ,á«∏Ñ≤à°ùªdG  ôWÉîªdG  ™e »fÉªàF’G
 ÉædhO  ∫Gõ`̀J  Óa  ∂`̀dP  πc  øe  ºZôdG  ≈∏Yh  ..»dÉëdG
 ,ø«æWGƒªdGh  ø`̀Wƒ`̀dG  º`̀YO  »`̀a  π°UGƒJ  á«é«∏îdG
 ô`̀eCG  Gò`̀g  ..™«ªédG  áeÓ°Sh  áë°U  ≈∏Y  ®ÉØëdGh
 ¿CÉ°ûdG  ™HÉàj  øe  øμdh  ,¢†©ÑdG  ¬H  ô©°ûj  ’  ÉªHQ
 ôãcCG ≈∏Y É¡∏ªYh ádhódG Oƒ¡L ó°Uôjh ,…OÉ°üàb’G
 ,á«dÉëdG  á«dhDƒ°ùªdG  ºéM  ÉeÉªJ  ∑Qó«°S  ..á¡L  øe
 ΩOÉ≤dG πÑ≤à°ùªdG πLCG øe ∞JÉμàdGh ¿hÉ©àdG á«ªgCGh

 .á∏ªàëªdG ¬JÉ«YGóJh

:§≤a º∏©∏d
 íæªH  QGô``̀b  Qó`̀°`̀U  á≤«≤°ûdG  â`̀jƒ`̀μ`̀dG  á``̀dhO  »`̀a
 ∫hC’G  øe  AGóàHG  IQOÉ¨ªdÉH  á`̀eÉ`̀bE’G  »ØdÉîªd  á∏¡e
 äÉ`̀eGô`̀Z  …CG  ™``aO  ¿hO  ,¬àjÉ¡f  ≈`̀à`̀Mh  π`̀ jô`̀HCG  ø`̀e
 ôØ°S  ôcGòJ  ô«aƒJ  ™e  IQOÉ¨ªdÉH  ìÉª°ùdGh  ,á«dÉe
 Ωƒj ≈àM äÉÑLƒdGh áªjôμdG  IÉ«ëdÉH Ohõe AGƒjEGh
 øe ™ªàéªdG ájÉªM äGAGôLEG øª°V ∂dP πc ..ºgôØ°S

.ÉfhQƒc ¢Shô«a ¢Vôe QÉ°ûàfG

:Iô«¨°üdG äÉ°ù°SDƒªdG ÜÉë°UCG øe ádÉ°SQ
 Iô«¨°üdG  äÉ°ù°SDƒªdG  ÜÉë°UCG  øe  áYƒªée
 »a  πª©f  øëf  :Gƒ`̀ dÉ`̀ bh  ádÉ°SôdG  √ò`̀¡`̀H  Éæd  Gƒã©H
 ,á«ÑæLCG  »g  Éæjód  ádÉª©dG  øe  AõLh  ,ä’Éée  IóY
 IQGRh  øe  QGô≤H  ø«YƒÑ°SCG  òæe  â≤∏ZCG  ÉæJÓëeh
 …ó°üà∏d  á`̀jRGô`̀à`̀M’G  äGAGô```̀LE’G  øª°V  ,IQÉ`̀é`̀à`̀dG
 ¥ƒ°ùdG  ¿É`̀c  ïjQÉàdG  ∂`̀dP  πÑbh  ,É`̀fhQƒ`̀c  ¢Shô«Ød
 ™aO  »a  áHƒ©°U  ¬LGƒf  øëf  ¿B’Gh  .G kó``L  ÉØ«©°V
 ¿CG  ÉeEG  :¿GQÉ«N  Éæjódh  ,ÖfÉLC’G  ø«ØXƒªdG  ÖJGhQ
 ºgOÓH  ≈dEG  äGôFÉW  óLƒJ  ’h  ,ádÉª©dG  √òg  πMôf
 »c º¡ÑJGhQ º¡d ™aóf ¿CG  hCG  ,¿Gô«£dG ∞bƒJ ÖÑ°ùH

.Éæ©e Ghôªà°ùj
 πëd  Ió`̀«`̀°`̀Tô`̀dG  IOÉ`̀«`̀≤`̀dG  ó°TÉæf  øëæa  ¬`̀«`̀∏`̀Yh
 ô¡°TCG 3 Ióªd ÖJGhQ Éæd ±ô°üJ ¿CG ìôà≤fh ,Éæà∏μ°ûe
 ∫GƒeCG øe øμdh ,»æjôëÑdG ∞XƒªdG ™e ∫ÉëdG ƒg Éªc
 â©aO »àdG ÉædGƒeCG øe ø«μªJ ∫GƒeCG ¿EG å«M .ø«μªJ
 ájô¡°ûdG  Ωƒ°SôdG  ÖfÉéH  ,ÖfÉLC’G  A’Dƒg  ∞«Xƒàd
 ¿B’G  øëfh  .πª©dG  ¥ƒ°S  º«¶æJ  áÄ«¡d  ™aóJ  »àdG

 á°ù°SDƒe πμd ™aój ¿CG ìôà≤fh ,¥RQh OQƒe ô«Z øe
 ∂dPh  ,É kjô¡°T  QÉæjO  2000  ≠∏Ñe  §°ûf  πé°S  É¡jód
 GPÉªd  ∫AÉ°ùàf  Éªc  .πª©dG  ÖMÉ°U  ∞jQÉ°üe  á«£¨àd
 øe  OóédG  øjôLCÉà°ùªdG  á«ªæà∏d  øjôëÑdG  ∂æH  ≈ØYCG
 ≈eGó≤dG  ¿hôLCÉà°ùªdG  ÉeG  ,ô¡°TCG  3  Ióªd  äGQÉéjE’G
 Éªc ?ábôØàdG √òg GPÉª∏a ,§≤a É°†«ØîJ %50 º¡d Ωó≤a
 ™aôJ  ¿CG  IQÉéàdG  áaôZh  IQÉéàdG  IQGRh  øe  ≈æªàf
 øe ÉfƒØ©j ¿CÉH äÉ©ªéªdGh äÓëªdG ∑Óe ≈dEG ádÉ°SQ

.π£©àdG Ióe »a äGQÉéjE’G

:áÑLGh á¶MÓe
 ∫ƒM  áª°UÉ©dG  á`̀fÉ`̀eCG  øe  »dÉàdG  Oô`̀ dG  Éæ∏°Uh
 :∫ƒ≤j  å«M  ,…õ`̀cô`̀ª`̀dG  ¥ƒ°ùdG  äÓëe  äGQÉ`̀é`̀jEG
 ≥aGôªdG  á∏μ«gh  º«¶æJ  IOÉYEG  ≈∏Y  πª©J  áfÉeC’G  ¿G
 É¡æ«H  ø`̀eh  É¡«∏Y  áaô°ûªdG  äGQÉ`̀é`̀ j’Gh  á«eóîdG
 ¥Gƒ°SC’G  ó`̀MCG  ôÑà©j  …ò`̀dG  …õcôªdG  áeÉæªdG  ¥ƒ°S
 É¡fGh  ,áeÉæªdG  §°Sƒàj  …ò``̀dG  ¬©bƒªH  á«°ù«FôdG
 ΩÉμMCG  Ö°ùM  á©ÑàªdG  äÉ°SQÉªªdG  π°†aC’  É`̀≤`̀ahh
 äGAGôLE’G  ò«ØæJ  ≈∏Y  πª©J  ,óMƒªdG  »dÉªdG  π«dódG
 Oƒ©J »àdG ájQÉéàdG äÓëªdG øe ´ÉØàf’ÉH á≤∏©àªdG
 §HGƒ°†dG  ≈`̀ dEG  GOÉæà°SG  áª°UÉ©dG  á`̀fÉ`̀eC’  É¡à«©ÑJ
 áeôÑªdG  QÉéj’G Oƒ≤Y É¡«∏Y â°üf »àdG  ,•hô°ûdGh
 áª«b  äGOÉ```̀jR  øª°†àJ  »`̀à`̀dGh  ,øjôLCÉà°ùªdG  ™`̀e
 ø«H  ¬«∏Y  ≥ØàªdG  ó`̀Yƒ`̀ª`̀dGh  áÑ°ùædÉH  äGQÉ``̀é``̀j’G
 á©HÉàdG  ∑ÓeCÓd  QÉéj’G  áª«b  IOÉ`̀jR  ¿CGh  ,ø«aô£dG
 OóëªdG  óYƒªdG  »a  ºàJ  (IòaÉf  âfÉc  ∫É`̀M  »`̀a)  É¡d
 ójóéàH  ôLCÉà°ùªdG  áÑZQ  ≈∏Y  AÉæH  ó≤©dG  √ójóéàd

.∑ÓeC’G ∂∏J øe ´ÉØàf’ÉH QGôªà°S’Gh ó≤©dG
 OôdG  áYô°S  ≈∏Y  áª°UÉ©dG  áfÉeC’  Éfôμ°T  ó©Hh
 IOÉ``jR  ÖLƒà°ùj  ø`̀gGô`̀ dG  ™`̀°`̀Vƒ`̀dG  ¿EG  :º`̀¡`̀d  ∫ƒ`̀≤`̀f
 ±hôX  IÉ`̀YGô`̀e  »a  á«æWƒdG  á`̀fÉ`̀eC’Gh  á«dhDƒ°ùªdG

.áfÉeCG Éj ..¢SÉædG

:ô£°ùdG ôNBG
 »°VQ ¢UÉ©dG  øH hôª©d  áHƒ°ùæªdG  ∫GƒbC’G  øe
 :∫Éb ¬fCG ,ΩÉ°ûdG »a ¿ƒYÉ£dG ô°ûàfG Éªæ«M ,¬æY ¬∏dG
 ’  ≈àM  GƒbôØJ  ..É`̀gOƒ`̀bh  ºàfCGh  ..QÉædÉc  AÉ`̀Hƒ`̀dG))
 ô°ü©dG  ≈æ©ªH  …CG  ..((ÅØ£æàa  ..É¡∏©°ûj  Ée  óéJ
 AÉØ°ûdG  ƒ¡a  ,ºμJƒ«H  »`̀a  AÉ≤ÑdÉH  ºμ«∏Y  :åjóëdG

.ÉfhQƒc ¢Shô«ØH áHÉ°UE’G øe ájÉbƒdGh

malmahmeed7@gmail.com

 ÜÉë°UCG øe ádÉ°SQ
Iô«¨°üdG äÉ°ù°SDƒªdG

.ó«ªëªdG ∞°Sƒj |

 á«μ∏ªdG äÉ``¡«LƒàdÉH ó``«°ûJ zá``«fhÉ©àdG ó``ªM{
É``fhQƒc  ø``e  IQô``°†àªdG  ô``°SC’G  Ió``YÉ°ùªH
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 á«YÉªàLG  äÉ«°üî°T  äó```̀cCG
 á`̀«`̀∏`̀gCGh á`̀jOÉ`̀°`̀ü`̀à`̀bGh á``̀«``̀eÓ``̀YEGh
 ÉæcQ  πãªJ  á«æjôëÑdG  ICGô`̀ª`̀ dG  ¿CG
 á«æWƒdG  Oƒ¡édG  ìÉéf »a É«°SÉ°SCG
 âëJ É`̀fhQƒ`̀c ¢`̀Shô`̀«`̀a AÉ`̀≤`̀ HEG »`̀a
 ,ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG á`̀μ`̀∏`̀ª`̀e »``̀a Iô`̀£`̀«`̀°`̀ù`̀dG
 ΩCÉc  É¡à«dhDƒ°ùe  øe  ÉbÓ£fG  ∂`̀dPh
 ò«ØæàH  ΩGõ``̀à``̀d’G  »`̀a  Iô`̀ °`̀ SCG  á``̀HQh
 ,áHƒ∏£ªdG  á«ë°üdG  äGOÉ``̀ °``̀ TQE’G
 »a  πYÉØdG  ÉgQƒ°†M  ≈`̀ dEG  áaÉ°VEG
 πeÉ©àdÉH á«æ©ªdG äÉYÉ£≤dG ∞∏àîe
 ´É£≤dÉc á¡L øe ¢Shô«ØdG Gòg ™e
 á∏°üdG  äGP  äÉYÉ£≤dGh  ,»ë°üdG
 πμ°ûH  πª©dG  ô«°S  ≈∏Y  á¶aÉëªdÉH
 äÉ`̀¡`̀é`̀dG »```a ø```μ```eCG É```e »`̀©`̀«`̀Ñ`̀W
 »a  á«∏gC’Gh  á°UÉîdGh  á«eƒμëdG

.iôNCG á¡L øe øjôëÑdG
 ¿ƒd uƒ©oj  º`̀¡`̀fCG  ≈``̀dEG  GhQÉ``̀°``̀TCGh
 øe óëdG »a ICGôªdG QhO ≈∏Y Gô«ãc
 óéà°ùªdG  ¢Shô«ØdG  Gò`̀g  QÉ°ûàfG
 Ö`̀æ`̀é`̀Jh ,ø``̀jô``̀ë``̀Ñ``̀dG á`̀μ`̀∏`̀ª`̀e »```a
 íª°S  ’  -  CGƒ`̀°`̀SC’G  äÉgƒjQÉæ«°ùdG
 ∫hO  »`̀a  É«dÉM  çó`̀ë`̀j  Éªc  -  ¬`̀∏`̀dG
 ôªãJ  ÉªãjQ  ∂dPh  ,IójóY  á«HhQhCG
 ìÉ≤d  OÉ`̀é`̀jEG  »`̀a  á«ªdÉ©dG  Oƒ¡édG

.¬d ∫É©a QÉ≤Yh

á«ªgC’G ≠dÉH …ô°SCG QhO
 QOƒ`̀é`̀dG  ìÓ`̀°`̀U  ï«°ûdG  ∫É``̀bh
 »ªdÉ©dG  óªM  ∂∏ªdG  õ`̀cô`̀e  ƒ°†Y
 πX »``̀a ¬````fEG »`̀ª`̀∏`̀°`̀ù`̀dG ¢`̀û`̀jÉ`̀©`̀à`̀∏`̀d
 É¡°û«©jh  É¡°û«©f  »àdG  ±hô`̀¶`̀dG
 »°ûØJ  Ö`̀Ñ`̀°`̀ù`̀H  √ô``̀ °``̀SCÉ``̀ H  º``̀dÉ``̀©``̀dG
 Gô«ãc  ∫ uƒ©of  ÉæfEÉa  ÉfhQƒc  ¢Shô«a
 ìÉéf  »`̀a  á«æjôëÑdG  ICGô`̀ª`̀dG  ≈∏Y
 øe óë∏d ádhòÑªdG á«æWƒdG Oƒ¡édG
 ,øjôëÑdG »a ¢Shô«ØdG Gòg QÉ°ûàfG
 óªëH  øjôëÑdG  »a  Éæjód{  ±É°VCGh
 ºZÉæàH  πª©J  á∏eÉμàe  áeƒ¶æe  ¬∏dG
 ™°VƒdG  AÉ`̀≤`̀ HEG  π``̀LCG  ø`̀e  π∏c  Ó`̀Hh
 ICGôªdG  ¿CG  ∂°T  ’h  ,Iô£«°ùdG  âëJ
 »a »°SÉ°SCG øcQ á«YGƒdG á«æjôëÑdG

.záeƒ¶æªdG √òg
 ¿EG  QOƒ`̀é`̀dG  ï«°ûdG  ±É``°``VCGh

 ô«ãμdG  ≈`̀dEG  Éfó°TQCG  ∞«æëdG  ÉææjO
 ,äÉ``̀eRC’G  øe  êhô`̀î`̀dG  ÜÉÑ°SCG  øe
 iôÑμdG á«dhDƒ°ùªdG √òg ™≤J ÉªHQh
 Iô``̀°``̀SC’G á`̀jÉ`̀ª`̀ë`̀d ø``̀jó``̀dGƒ``̀dG ≈`̀∏`̀Y
 ¢SÉ°SCG  Iô°SC’Éa  ,™ªàéªdG  ájÉªMh
 ≈∏Y  á¶aÉëªdG  ¿hOh  ,™ªàéªdG
 ICGôªdGh ,™ªàéªdG Qô°†à«°S Iô°SC’G
 ,Iô`̀ °`̀SCÓ`̀ d »`̀ °`̀ SÉ`̀ °`̀ SC’G ø``̀cô``̀dG »``̀g
 øY  ádhDƒ°ùªdGh  â«ÑdG  Ió«°S  »gh
 åjóëdG  É¡«∏Y  ≥Ñ£æjh  ,¬`̀à`̀jÉ`̀YQ
 ∫hDƒ°ùe  ºμ∏ch ´GQ  ºμ∏c{  ∞jô°ûdG

.z¬à«YQ øY
 ICGôªdG  á«dhDƒ°ùe ¿CG  ≈dEG  âØdh
 ;Iô°SC’G AÉ≤H πX »a áØYÉ°†e âJÉH
 äÉbhC’  ∫õæªdG  »a  ;O’hC’Gh  ÜC’G
 äGOÉ````̀°````̀TQE’G ≥`̀ «`̀ Ñ`̀£`̀Jh ,á``̀∏``̀jƒ``̀W
 á`̀aÉ`̀¶`̀æ`̀dÉ`̀H á`̀≤`̀∏`̀©`̀à`̀ª`̀dG á`̀«`̀ë`̀ °`̀ü`̀ dG
 IÉ«ëdG  Ö«dÉ°SCG  ¢ùjôμJh  º«≤©àdGh
 Ωƒ`̀fh  »ë°U  AGò``̀Z  ø`̀e  á«ë°üdG
 ,Égô«Zh  á«°VÉjQ  ø`̀jQÉ`̀ª`̀Jh  ±É`̀c
 »a  ÉªH  ;™«ªédG  ¿CG  ø`̀e  ó`̀cCÉ`̀à`̀dGh
 ∫ÉM  »a  ∫õæªdG  »a  ¿ƒ∏eÉ©dG  ∂`̀dP
 äÉª«∏©àdG  ∂∏J  ≥Ñ£j  ;º`̀gOƒ`̀Lh

.Égô«aGòëH
 ≈`̀ dEG  QOƒ`̀é`̀ dG  ï«°ûdG  QÉ``̀°``̀TCGh
 ICGô`̀ª`̀dG  ¬`̀H  ¢†¡æJ  …ò`̀ dG  Qhó``̀dG  ¿CG
 É`̀fhQƒ`̀c  á``̀eRCG  π`̀X  »`̀a  á«æjôëÑdG
 ójóéH  ¢ù«d  ¬«a  É¡MÉéfh  á«dÉëdG
 äGôàØH øjôëÑdG äôe{ ∫Ébh ,É¡«∏Y
 ,É`̀¡`̀î`̀jQÉ`̀J »``̀ a á`̀∏`̀ KÉ`̀ª`̀e á`̀Ñ`̀«`̀°`̀ü`̀Y
 ¿ƒ`̀YÉ`̀£`̀dG ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG â`̀°`̀û`̀jÉ`̀Y ó`̀≤`̀a
 ≈`̀ª`̀ë`̀dGh …Qó```̀é```̀dGh Gô``«``dƒ``μ``dGh
 Iôe  π`̀c  »`̀ah  ,Égô«Zh  á«fÉÑ°SE’G
 ∂∏J  »£îJ  ø`̀e  ¬`̀∏`̀dG  óªëH  ÉæμªJ
 »`̀ah ,™`̀«`̀ª`̀é`̀dG Oƒ`̀¡`̀é`̀H äÉ`````̀eRC’G
 ≈∏Y ÉæJGóL ¢UôMh »Yh É¡àeó≤e
 Éeh áaÉ¶ædGh ∫õ©dG  ô«HGóJ ≥«Ñ£J
 ¥ôW  øe  øeõdG  ∂`̀dP  »a  ø¡d  ôaƒJ

.zêÓYh ájÉbh

á«eÓYE’G ICGôªdG á«∏YÉa
 á`̀°`̀ù`̀«`̀FQ äó`````̀ cCG É`̀¡`̀ Ñ`̀ fÉ`̀L ø```e
 óªMCG  ájó¡Y  ø««Øë°üdG  á«©ªL
 É«Yh  äô¡XCG  á«æjôëÑdG  ICGôªdG  ¿CG

 äÉeƒ∏©ªdG  ™e  πeÉ©àdG  »a  Gô«Ñc
 ÉgQOÉ°üe øe ÉfhQƒc ¢Shô«a ∫ƒM
 π«∏ëàdG  ≈∏Y  IQó`̀b  ™e  ,ábƒKƒªdG
 ,á≤«bódG  ô«Z  äÉeƒ∏©ªdG  ó««ëJh
 ±ƒ`̀î`̀dG á`̀YÉ`̀°`̀TEG Ωó`̀©`̀H ΩGõ``̀à``̀ d’Gh
 ò`̀NCG  π`̀H  ,™ªàéªdG  »`̀a  ≈°VƒØdGh
 ¢Shô«ØdG  Gòg  øe  QòëdGh  á£«ëdG

.πjƒ¡J hCG á¨dÉÑe ¿hO
 »a  äÉ``̀«``̀eÓ``̀YE’G  QhO  ∫ƒ```̀Mh
 ájó¡Y  âdÉb  á«dÉëdG  ÉfhQƒc  á`̀eRCG
 ø««Øë°U  á«©ªL  á`̀°`̀ù`̀«`̀Fô`̀c  É```̀ fCG{
 …CGôdG äÉÑJÉch äÉ«Øë°üdÉH IQƒîa
 á«fƒjõØ∏àdG  è`̀eGô`̀Ñ`̀dG  äÉ`̀eó`̀≤`̀eh
 »a  »YÉªàL’G  ΩÓ`̀YE’G  äÉ£°TÉfh
 øgógÉ°TCG  É``̀fCGh  ,øjôëÑdG  áμ∏ªe
 π≤f  »``̀a  ø`̀¡`̀à`̀«`̀dhDƒ`̀°`̀ù`̀ª`̀H  ø°†¡æj
 πμH  …CGô``````̀dG  AGó```````HEGh  á`̀eƒ`̀∏`̀©`̀ª`̀dG
 õjõ©J  »`̀a  øª¡°ùjh  ,á`̀«`̀dhDƒ`̀°`̀ù`̀e
 ™ªàéªdG  í`̀FGô`̀°`̀T  ∞∏àîe  »``̀Yh
 ÉfhQƒc  ¢Shô«a  √ÉéJ  »æjôëÑdG

.z¬æe ájÉbƒdG á«Ø«ch óéà°ùªdG
 ø`̀e{ Oó`̀ °`̀ü`̀ dG ò``̀g »``̀a â``̀dÉ``̀bh
 á«æjôëÑdG  ICGô``̀ª``̀dG  ¿CG  iô``̀f  É`̀æ`̀g
 πFÉ°Sôd  É«≤∏àe hCG  ÓbÉf  §≤a  â°ù«d
 ¢Shô«a  øe  ájÉbƒdG  ¿CÉ°ûH  á«YƒàdG
 ádÉ°SôdG  √ò¡d  É©fÉ°U  πH  ,É`̀fhQƒ`̀c
 √òg  ICGôªdG  ™æ°üJ  ÉeóæYh  ,É°†jCG
 øe  É¡«∏Y  ∞«°†J  É`̀¡`̀fEÉ`̀a  á`̀dÉ`̀°`̀Sô`̀dG
 É¡∏©éJh ,É¡JGQóbh É¡ª∏Yh É¡JGôÑN

.z™ªàéªdG øe É≤«Ñ£Jh ’ƒÑb ôãcCG

 ó°ùéj ´ƒ£J

á«fÉ°ùfEG Éª«b
 á«©ªédG á°ù«FQ äócCG  ∂dP ≈dEG
 áéjóN  ICGô`̀ª`̀dG  á«ªæàd  á«æjôëÑdG
 á`̀«`̀æ`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  ICGô```̀ª```̀ dG  ¿CG  ó`̀«`̀ °`̀ù`̀dG
 »a  π`̀YÉ`̀Ø`̀dG  É`̀gQƒ`̀°`̀†`̀M  äôªãà°SG
 »`̀ ∏`̀gC’G π`̀ª`̀©`̀dG ä’É``̀é``̀e ∞`̀∏`̀à`̀î`̀e
 ¥ô`̀W π`̀ °`̀†`̀aCÉ`̀ H »``̀Yƒ``̀dG ô`̀°`̀û`̀f »``̀a
 »a É`̀fhQƒ`̀c ¢`̀Shô`̀«`̀a ø`̀e á`̀jÉ`̀bƒ`̀dG
 ∫ÓN  ø`̀e  ∂``̀dPh  ,ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  áμ∏ªe
 áfhô≤e  áë«ë°üdG  áeƒ∏©ªdG  ô°ûf
 ∫DhÉØàdGh  íeÉ°ùàdGh  áÑëªdG  º«≤H
 É¡JÉbÓY  áμÑ°T  ió`̀dh  É¡«£ëe  »a

.á©°SGƒdG á«YÉªàL’G
 ±’B’G ¿BG ≈dEG áéjóN äQÉ°TCGh
 äÉ«æjôëÑdG äÉ«àØdGh äGó«°ùdG øe
 á∏ªë∏d  …Qƒ```̀a  π`̀μ`̀°`̀û`̀H  ø`̀Ñ`̀é`̀à`̀°`̀SG
 »a ´ƒ``£``à``dG π````LCG ø``̀e á`̀«`̀æ`̀Wƒ`̀dG
 ¿QOÉHh  ,ÉfhQƒc  ¢Shô«a  á¡LGƒe
 á«æWƒdG  á°üæªdG  »`̀a  π«é°ùàdÉH
 ø¡©e π`̀°`̀UGƒ`̀à`̀dG  ΩÉ```̀bQCG  ø`̀©`̀°`̀Vhh
 OGó©à°S’G  áÑgCG  ≈∏Y ø¡fCG  äGócDƒe
 ∫Éée  …CG  »a  ÖLGƒdG  AGó`̀f  á«Ñ∏àd

.ø¡æe Ö∏£j »Yƒ£J
 É°†jCG  ICGôªdG  ÉfógÉ°T{  âdÉbh
 »a  Iô£îdG  ≥WÉæªdG  »`̀a  ´ƒ£àJ
 »ë°üdG  ôéëdÉH  á°UÉîdG  õcGôªdG
 ÉgOGó©à°SG  ≈``dEG  á`̀aÉ`̀°`̀VEG  ,É`̀gô`̀«`̀Zh
 ∞∏àîe  »``̀ a  ¿ƒ``̀ ©``̀ dG  ó``̀ j  º`̀jó`̀≤`̀ à`̀ d
 ∂dP  »`̀a  ÉªH  ,á«fÉ°ùfE’G  ÖfGƒédG
 ∂dP  ô«Zh  á«YÉªàL’Gh  á«°û«©ªdG
 QÉKBÉH  §ÑJôJ  »àdG  äÉLÉ«àM’G  øe
 äGAGôLE’Gh áeÉ©dG á«ë°üdG áeRC’G
 É¡æWƒd áeóN ∂dPh ,É¡dÉ«M IòîàªdG
 ≈∏YCG  ∂`̀dò`̀H  Ió°ùée  ,É¡©ªàéeh

.zá«≤«≤ëdG áæWGƒªdG äÉjƒà°ùe
 ICGô`̀ª`̀ dG  á`̀cQÉ`̀°`̀û`̀e  ¿CG  äó````̀cCGh
 É`̀¡`̀«`̀NCG Ö``̀fÉ``̀L ≈````̀ dEG á`̀«`̀æ`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG
 »a »`̀Yƒ`̀£`̀à`̀dG π`̀ª`̀©`̀dG »``a π``Lô``dG
 ô«Ñ©J  ƒ`̀g  á≤«bódG  ±hô`̀¶`̀dG  √ò`̀g

 »a  ó`̀Lƒ`̀J  »`̀à`̀dG  á∏«ÑædG  º«≤dG  ø`̀Y
 áæWGƒªdG  º«b  õjõ©Jh  ,™ªàéªdG
 íeÉ°ùàdG  º`̀«`̀ª`̀©`̀Jh  ,á`̀jhÉ`̀°`̀ù`̀à`̀ª`̀dG

.ºMGôàdGh ¿hÉ©àdGh

AGOC’G ájQGôªà°SG
 …OÉ°üàb’G  ô«ÑîdG  ∫Éb  √QhóH
 á«æjôëÑdG  ICGôªdG  ¿EG  »LGƒY  QÉªY
 É`̀¡`̀fCG ±hô```¶```dG √ò```̀g »``̀a â``à``Ñ``KCG
 ádOÉ©e  »a  ∞©°VC’G  ±ô£dG  â°ù«d
 πª©dG  â∏°UGh  πH  ,êÉàfE’Gh  πª©dG
 äÉ°ù°SDƒe  ∞∏àîe  »`̀a  AÉ`̀£`̀©`̀dGh
 ±É°VCGh ,¢UÉîdGh ΩÉ©dG ø«YÉ£≤dG
 øY  ø©LGôJ  AÉ°ùf  ø`̀Y  ™ª°ùf  º`̀d{

 iƒYóH πª©dG »a ø¡JÉ«dhDƒ°ùe AGOCG
 πH  ,É`̀fhQƒ`̀c  ¢Shô«a  ø`̀e  ±ƒ`̀î`̀dG
 ´É£≤dG  »`̀a  Iô°VÉM  ICGô`̀ª`̀dG  â«≤H
 É¡∏ªY  …ODƒ``J  ¢UÉîdGh  »eƒμëdG

.zπLôdÉc ÉeÉªJ ¬Lh πªcCG ≈∏Y
 Gòg  ¿CG  ≈`̀dEG  »LGƒY  QÉ`̀°`̀TCGh
 ICGôªdG  ºYO  èeGôH  ihó`̀L  âÑãj
 πãªJ{  ∫Ébh  ,¢UÉîdG  ´É£≤dG  »a
 ihóL  QÉÑàN’  á°Uôa  äÉ``̀eRC’G
 âfÉc  GPEG  á°UÉN  º`̀Yó`̀dG  è`̀eGô`̀H
 πãe  ábƒÑ°ùe  ô«Z  äÉ``̀eRC’G  ∂∏J
 âàÑKCG óbh ,á«dÉëdG ÉfhQƒc áeRCG
 Ió«°Sh IóFGôc á«æjôëÑdG ICGôªdG
 äÉ©ÑJ  πªëJ  ≈∏Y  É¡JQób  ∫ÉªYCG

 É¡Yhô°ûe  ∫É°üjEGh  á``eRC’G  √ò`̀g
 iôf øëf É`̀gh ,¿É```̀eC’G  ô`̀H  ≈``̀dEG
 ¿Qój  ∫ÉªYC’G  äGó«°Sh  äGó`̀FGQ
 ,QGó``à``bGh  IQGó``é``H  ø¡©jQÉ°ûe
 IOÉ``̀Ø``̀à``̀°``̀S’G ≈``̀∏``̀Y ø``̀°``̀Uô``̀ë``̀jh
 »àdG  ¿É```̀eC’G  áμÑ°T  ø`̀e  ≈∏ãªdG
 äÉ°ù°SDƒªd  á`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀dG  É`̀¡`̀Jô`̀ah
 OGó°S π«LCÉJ πãe ¢UÉîdG ´É£≤dG
 ø«ØXƒªdG ÖJGhQ ºYOh ¢Vhô≤dG

.zø««æjôëÑdG
 ºYój É`̀°`̀†`̀jCG  Gò``̀g{ ±É`̀ °`̀VCGh
 ICGô```̀ª```̀ dG í``̀æ``̀e ƒ``̀ë``̀f É``̀æ``̀¡``̀Lƒ``̀J
 ∫Ó≤à°S’G  øe  Gójõe  á«æjôëÑdG
 ô`̀KCG ø`̀e ∂`̀dò`̀d É`̀ nª`̀d ,…OÉ`̀°`̀ü`̀à`̀b’G

 É`̀¡`̀Jô`̀°`̀SCG  ≈`̀∏`̀Yh  É¡«∏Y  »`̀HÉ`̀é`̀jEG
 IQGOEG  ≈∏Y É¡JQób  ø«°ùëJ ≈∏Yh
 »a  Iô°SC’G  á«fGõ«eh  É¡à«fGõ«e
 äÉ≤Øf  ô«HóJh  ,±hô¶dG  ∞∏àîe
 ,á`̀«`̀dhDƒ`̀°`̀ù`̀eh á`̀ª`̀μ`̀ë`̀H Iô``̀ °``̀ SC’G
 ¿CG  Éªc  ,§`̀jô`̀Ø`̀J  ’h  •Gô```̀aEG  Ó`̀a
 AõéH  á«æjôëÑdG  ô°SC’G  ®ÉØàMG
 »∏Ñ≤à°ùe  QÉ`̀NOÉ`̀c  É¡dƒNóe  øe
 ∂dPh ,É°†jCG ICGôªdG á«dhDƒ°ùe ƒg
 äGôNóªdG ∂∏J ΩGóîà°SG πLCG øe
 OÉ©àH’Gh  ,áÑ©°üdG  äÉ`̀bhC’G  »a
 Gò`̀gh ,¢`̀Vhô`̀≤`̀ dG ø`̀Y ø`̀μ`̀ eCG É`̀ e
 º¡e  QGô≤à°SGh  ¿É`̀eCG  πeÉY  πãªj

.zπμc »æjôëÑdG ™ªàéª∏d

:ócDƒJ ájOÉ°üàbGh á«YÉªàLGh á«eÓYEG äÉ«dÉ©a

zÉfhQƒc{ ¢``Shô«a QÉ``°ûàfG øe ó``ëdG »a á``«æjôëÑdG ICGô``ªdG ≈∏Y Gô``«ãc ∫ƒ``©f
¢``̀Shô``̀«``̀Ø``̀dG  á``̀ ¡``̀ LGƒ``̀ ª``̀ d  á``̀ «``̀ æ``̀ Wƒ``̀ dG  á`̀ ∏`̀ ª`̀ ë`̀ ∏`̀ d  …Qƒ``````̀a  π``μ``°``û``H  ø``̀Ñ``̀é``̀à``̀°``̀SG  äÉ``̀«``̀æ``̀jô``̀ë``̀Ñ``̀dG  ±’BG

.QOƒédG ìÓ°U |.óªMCG ájó¡Y | .ó«°ùdG áéjóN |.»LGƒY QÉªY |

º∏©à∏d Ió``jóY äGQÉ``«N Iô``ah ó``cDƒJ ΩÉ``©dG º``«∏©à∏d ó``YÉ°ùªdG π``«cƒdG
 áØ«£d  IPÉ``̀à``̀°``̀SC’G  äó````̀cCG
 óYÉ°ùªdG  π`̀«`̀cƒ`̀dG  á`̀Xƒ`̀fƒ`̀Ñ`̀dG
 IQGRƒ`̀H  »æØdGh  ΩÉ©dG  º«∏©à∏d
 IQGRƒdG  ¿CG  ,º«∏©àdGh  á«HôàdG
 ¢```̀ ShQó```̀ dG ó``̀jó``̀ë``̀à``̀H â```̀eÉ```̀b
 »`̀°`̀SGQó`̀dG  π°üØ∏d  áHƒ∏£ªdG
 AÉ≤HE’Gh ÉgQÉ°üàNG ó©H »fÉãdG
 …òdG  πμ°ûdÉH  ,É¡æe  º¡ªdG  ≈∏Y
 äÉjÉØμdG  º``gCG  á«£¨J  øª°†j
 ójó©dG  äô`̀ah  Éªc  ,áHƒ∏£ªdG

 ΩÉeCG  äÉ°üæªdGh äGQÉ«îdG  øe
 ,ΩGôμdG  QƒeC’G AÉ«dhCGh áÑ∏£dG
 »ª«∏©àdG iƒàëªdG ∂dP »a ÉªH
 ¿ÉμªdÉH  §ÑJôªdG  ô«Z  »ªbôdG
 á`̀eó`̀N  äô````̀ahh  ,¿É```eõ```dG  hCG
 ájõcôªdG  á`̀«`̀ª`̀bô`̀dG  ¢``̀ShQó``̀dG
 ¢ùØfh  ,á`̀«`̀Fô`̀ª`̀dG  ¢``̀ShQó``̀dGh
 É¡©°Vh  º`̀à`̀j  ¢``̀ ShQó``̀ dG  √ò``̀g
 IÉ`̀ æ`̀ b  14  ≈``̀∏``̀Y  É`̀ ¡`̀ ∏`̀ «`̀ª`̀ë`̀Jh
 ¿CG Ö`̀dÉ`̀£`̀dG ¿É`̀μ`̀eEÉ`̀H Üƒ`̀«`̀Jƒ`̀j

.âbh …CG »a É¡«dEG ™Lôj
 ihÉμ°ûdG  ¢†©H  ∫ƒ``̀Mh
 ¢``````̀ShQó``````̀dG Iô`````̀ã`````̀c ∫ƒ````````̀M
 øe á`̀Hƒ`̀∏`̀£`̀ª`̀dG äÉ`̀≤`̀«`̀Ñ`̀£`̀à`̀dGh
 Oó©J ¿EG áXƒfƒÑdG âdÉb ,áÑ∏£dG
 ¢`̀ShQó`̀ dG Iô```̀ahh äGQÉ`̀ «`̀î`̀ dG
 »`̀HÉ`̀é`̀ jEG ô````̀eCG äGAGô`````````̀ KE’Gh
 QGôªà°SG  ó`̀cDƒ`̀j  ,¬`̀∏`̀d  óªëdGh
 OGƒªdG  ô«aƒàd  ∫hòÑªdG  ó¡édG
 º∏©àdG  ø`̀eDƒ`̀J  »àdG  á«ª«∏©àdG

 ’  Gò``̀g  ø`̀μ`̀dh  ,áÑ∏£∏d  ó`̀«`̀é`̀dG
 ,É k©«ªL É¡H ÖdÉ£dG ΩGõdEG »æ©j
 √ô``̀eCG »```dhh ¬`̀fÉ`̀μ`̀eEÉ`̀H É``̀ª``̀fEGh
 øe  Ö°SÉæe  ƒg  Ée  GQÉàîj  ¿CG
 »`̀ah  á«ª∏©àdG  äÉ`̀LÉ`̀«`̀à`̀M’G
 É kª∏Y  ,ÖdÉ£∏d  Ö°SÉæªdG  âbƒdG
 ó`̀jó`̀©`̀dG  ¢ü«°üîJ  º``̀J  ¬``̀fCÉ``̀H
 ™e π``̀°``̀UGƒ``̀à``̀dG •ƒ``̀£``̀N ø```e
 á∏Ä°SCG  ≈∏Y  Oô∏d  ø«°üàîªdG

.áÑ∏£dG.áXƒfƒÑdG áØ«£d |
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 á«FGóàHG  á°SQóªd  äGQÉ«°ù∏d  ÉØbƒe
 (AÉ``̀°``̀û``̀fE’G ó``«``b) äÉ`̀æ`̀Ñ`̀∏`̀d Ió``̀jó``̀L
 ádÉÑb  1207  ™ªéªH  óªM  áæjóªH

 Égƒæe  »Ñ«°ü≤dG  …RÉ```Z  á`̀°`̀SQó`̀e
 á°SGQO  ó©H  äAÉL  á≤aGƒªdG  ¿G  ≈dEG
 IQGRƒdÉH ø«°üàîªdG øe á°†«Øà°ùe
 ≈∏Y ó`̀cDƒ`̀ J »`̀à`̀dG á`̀«`̀°`̀Uƒ`̀à`̀dG √ò`̀¡`̀d
 »a  äGQÉ«°ù∏d  ∞bGƒe ô«aƒJ  á«ªgCG
 »a  ¿Éμ°ùdÉH  á¶àμªdG  á≤£æªdG  √òg
 ΩGhó``̀dG  AÉ`̀æ`̀KG  á°UÉN  óªM  áæjóe

.»°SQóªdG
 ºà«°S  ´hô°ûªdG  ¿CG  ±É`̀°`̀VCGh  

 äGOÉ``̀ª``̀à``̀YE’G ô``aƒ``J Qƒ```̀a √ò`̀«`̀Ø`̀æ`̀J
 IQGOEG  ¿Gh  Éª«°S  ’  ∂`̀dò`̀d  á«dÉªdG
 á`̀jQhô`̀ª`̀dG á`̀Ñ`̀bGô`̀ª`̀ dGh äÉ`̀«`̀∏`̀ª`̀©`̀dG
 ≈∏Y  â`̀≤`̀aGh  ó`̀b  á«∏NGódG  IQGRƒ``̀ H
 ,äGQÉ`̀«`̀°`̀ù`̀∏`̀d  ∞`̀ bGƒ`̀e  104  ô`̀«`̀aƒ`̀J
 AÉæH  ≥≤ëàH  ¬fG  »°ù«Ñ≤dG  ºààNGh
 ΩÉ```̀MOR’G  ∞î«°S  ∞`̀bGƒ`̀ª`̀dG  √ò``̀g
 ΩGhó`̀dG  ∫ÓN  ¢üNC’ÉHh  …QhôªdG

.ΩOÉ≤dG ΩÉ©dG ádÓWG ™e »HÓ£dG
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 ∫BG  áØ«∏N øH »∏Y øH áØ«∏N ï«°ûdG ƒª°S äÉ¡«LƒJ øª°V
 »còdG  π°UGƒàdG  ≥«Ñ£àH  á«HƒæédG  á¶aÉëªdG  ßaÉëe  áØ«∏N
 º¡JÉMôà≤eh ºgQÉμaCÉH òNC’Gh º¡JÉLÉ«àMG á«Ñ∏Jh »dÉgC’G ™e
 IQƒàcódG âMô°U ,á¶aÉëªdG É¡àeób »àdG π°UGƒàdG äÉbÉH ôÑY
 ¿CÉ`̀H  á©HÉàªdGh  äÉeƒ∏©ªdG  ôjóe  »©«Ñ°ùdG  º`̀«`̀gGô`̀HEG  Iô«æe
 ôÑY  ø«æWGƒª∏d  äÉeóîdG  π°†aCG  ºjó≤àH  á«°VÉe  á¶aÉëªdG
 â≤∏J  å«M  ,áYƒæàªdGh  á«FÉæãà°S’G  π°UGƒàdG  äGƒæb  õjõ©J

.á«YÉªàL’Gh á«eóîdGh á«æeC’G äÉÑ∏£dG øe ójó©dG

 ≥«Ñ£J  ¥Ó````̀WEG  ò`̀æ`̀e  â`̀≤`̀∏`̀J  á`̀¶`̀aÉ`̀ë`̀ª`̀dG  ¿CG  â``̀ë``̀°``̀VhCGh
 4141 ƒëf 2020 ¢SQÉe ≈àM 2019 ôÑªàÑ°S »a zá«HƒæédG{
 ,zLive Chat  ájQƒØdG  áKOÉëªdG{  ôÑY  Gô°TÉÑe  G kQÉ°ùØà°SG
 øe  286  Oó`̀Y  Ω2020  ¢SQÉe  ≈`̀dEG  Ω2019  ôjÉæj  òæe  â≤∏Jh
 ¢ù∏éªdG  »`̀a  Iô°TÉÑªdG  äGAÉ`̀≤`̀∏`̀dG  ∫Ó`̀N  ø`̀e  »`̀dÉ`̀gC’G  äÉÑ∏W
 ÉæMCG{  IÉæb  ∫Ó`̀N  øe  ÉÑ∏W  78  Oó`̀Yh  ,á¶aÉëª∏d  »YƒÑ°SC’G

.z∂∏°Uƒf
 ôÑY  É¡©aQ  ºJ  äÉÑ∏W  203  â≤∏J  á¶aÉëªdG  ¿CG  âaÉ°VCGh

 áeóN  ôÑY  áeóN  Ö∏Wh  G kQÉ°ùØà°SG  29h  zπ°UGƒJ{  èeÉfôH
 IOQGƒdG  äÉÑ∏£dG  ™«ªL  ™aQ  ºJh  ,ô°TÉÑªdG  »fhôàμdE’G  ójôÑdG
 ábÓ©dG äGP äÉ¡édG ≈dEG á«fhôàμdE’G É¡JÉ°üæe ôÑY ,»dÉgC’G øe

.»YÉªàL’Gh »eóîdGh »æeC’G ∫ÉéªdG »a
 á©HÉàe  ≈`̀ dEG  »©«Ñ°ùdG  º«gGôHEG  Iô«æe  IQƒàcódG  â`̀YOh
 ,á«LPƒªædG IQƒ°üdÉH º¡JÉLÉ«àMG ™aQh »dÉgC’G äÉÑ∏W ΩÓà°SG
 π°Uh á≤∏M É¡fƒc ,á«HƒæédG á¶aÉëªdG QhO øe Rõ©j …òdG ôeC’G

.á°UÉîdGh á«∏gC’Gh á«eƒμëdG äÉ¡édG ∞∏àîe ™e á«∏YÉØJ

ø«æWGƒª∏d  äÉ``eó``î``dG  π`̀ °`̀ †`̀ aCG  º`̀jó`̀≤`̀ J  »``̀a  á`̀«`̀°`̀VÉ`̀e  á`̀«`̀Hƒ`̀æ`̀é`̀dG

 …ò«ØæàdG  ¢ù«FôdG  ÖFÉf  ìô°U
 äÉ`̀eƒ`̀∏`̀©`̀ª`̀dGh OQGƒ``̀ª``̀ dG ¿hDƒ`̀ °`̀ û`̀ d
 ∂æμà«dƒH)  á«æ≤àdG  øjôëÑdG  á«∏μH
 ø`̀H »``̀ ∏``̀Y ï``̀«``̀°``̀û``̀dG (ø```̀jô```̀ë```̀Ñ```̀dG
 òæe  ¬`̀fCÉ`̀H  áØ«∏N  ∫BG  øªMôdGóÑY
 »°VGôàa’G  º«∏©àdG  á°üæe  ¥Ó£fG
 ¢SQÉe  ô¡°T  øe  ô°ûY  ¢ùeÉîdG  »a
 1630 ƒëf á«∏μdG â∏é°S ,Ω2020
 É¡dÓN  π`̀YÉ`̀Ø`̀J  ,á`̀«`̀Fô`̀e  Iô`̀°`̀VÉ`̀ë`̀e
 º¡«°SQóe ™e »HÉéjEG πμ°ûH áÑ∏£dG
 »©ª°ùdGh  »FôªdG  åÑdG  ≥jôW  øY
 ,É`̀ k«`̀ °`̀SGQO  G kQô``̀≤``̀e  125 ø`̀e  ô`̀ ã`̀cC’
 á`̀«`̀°`̀SGQO á`̀YÉ`̀b  577 ≈`̀∏`̀Y  á`̀YRƒ`̀e

.á«°VGôàaG
 øe-  ∂æμà«dƒÑdG  ¿CG  í°VhCGh
 äÉ`̀eƒ`̀∏`̀©`̀ª`̀dG  á`̀«`̀æ`̀≤`̀J  IQGOEG  ∫Ó``̀N
 ô`̀ «`̀ aƒ`̀ à`̀ H â```̀eÉ```̀b -∫É````̀ °````̀ü````̀ J’Gh
 »g  »`̀°`̀VGô`̀à`̀a’G  º«∏©à∏d  á°üæe
 áaÉ°VE’ÉH (BigBlueButton)
 »aGôàM’G  π°UGƒàdG  á°üæe  ≈``dEG
 ¿Éª°†d  ∂`̀dPh  ,(MS Teams)
 ¿hO  øe  º¡à°SGQO  áÑ∏£dG  á∏°UGƒe
 ∫Ó`̀N ¬```̀fCG ≈```̀dEG G kô`̀«`̀°`̀û`̀e ,´É`̀£`̀≤`̀ fG
 AóH  òæe  ø««°VÉªdG  ø`̀«`̀Yƒ`̀Ñ`̀°`̀SC’G
 »a  »`̀°`̀VGô`̀à`̀a’G  º«∏©àdG  ≥«Ñ£J
 É kÑdÉW  2248  ƒëf  øμªJ  ,á«∏μdG
 º`̀¡`̀à`̀°`̀SGQO á`̀©`̀HÉ`̀à`̀e ø``̀e á``̀Ñ``̀dÉ``̀Wh
 ,äÉ°ü°üîàdG  ∞∏àîe  »a  IQô≤ªdG
 761  å`̀H  º`̀J  ∫hC’G  ´ƒ`̀Ñ`̀°`̀SC’G  »Øa
 ácQÉ°ûe  11117  â≤≤M  Iô°VÉëe
 π°üØdG  »``̀a  ø`̀«`̀∏`̀é`̀°`̀ù`̀ª`̀dG  á`̀Ñ`̀∏`̀£`̀∏`̀d
 ´ƒÑ°SC’G ∫ÓNh ,»dÉëdG »°SGQódG
 Iô`̀°`̀VÉ`̀ë`̀e  869  å``̀H  º``̀J  »``fÉ``ã``dG
 É kgƒæe  ,ácQÉ°ûe  12044  â≤≤Mh
 ∂`̀dò`̀c á`̀Ñ`̀∏`̀£`̀dG ¿É``̀μ``̀eEÉ``̀H ¬````fCG ≈````dEG

 ¢UÉîdG  π«é°ùàdG  ≈`̀ dEG  ∫ƒ°UƒdG
.âbh …CG »a Iô°VÉëe πμH

 øe  ∂`̀æ`̀μ`̀à`̀«`̀dƒ`̀Ñ`̀dG  ¿CG  ó`````̀cCGh
 ióe â`̀à`̀Ñ`̀KCG Iƒ`̀£`̀î`̀dG √ò`̀g ∫Ó`̀N
 »a  É¡à«é«JGôà°SG  IQGóLh  É¡JQób
 É¡æe  É k°UôM ,ôWÉîªdG  ™e  πeÉ©àdG
 á«ª«∏©àdG  á«∏ª©dG  QGôªà°SG  ≈∏Y
 ,É¡àÑ∏W  áë∏°üªH  QGô°VE’G  Ωó`̀Yh
 Oƒ`̀Lh ∫É``̀M »`̀a ¬``̀fCG ≈``̀ dEG G kô`̀«`̀°`̀û`̀e
 áÑ∏£dG  π`̀Ñ`̀b  ø``̀e  QÉ`̀°`̀ù`̀Ø`̀à`̀°`̀SG  …CG
 ¿ƒ°Vô©àj ób á∏μ°ûe …CG á¡LGƒªdh
 AÉæKCG  áÑ∏£∏d  ºYódG  ºjó≤àdh  ,É¡d
 º«∏©àdG  ΩÉ`̀¶`̀æ`̀H  á``̀°``̀SGQó``̀dG  Iô``à``a
 ∫É°üJ’G  º¡fÉμeEÉÑa  ,»°VGôàa’G
 hCG ,17897111 :ºbQ ∞JÉ¡dG ≈∏Y
 :»fhôàμdE’G  ójôÑdG  ôÑY  π°UGƒàdG
I C T . S e r v i c e s @
 Gò``g  .polytechnic.bh

 ìô`̀W á``«``fÉ``μ``eEG ≈````̀dEG á``̀aÉ``̀°``̀VE’É``̀H
 ÜÉ`̀ °`̀ù`̀M ô``̀Ñ``̀Y äGQÉ``̀ °``̀ù``̀ Ø``̀ à``̀ °``̀S’G
 π°UGƒàdG äÉ°üæe ≈∏Y ∂æμà«dƒÑdG

 .áØ∏àîªdG »YÉªàL’G
 ï«°ûdG  ¬LƒJ  ,∂dP  ÖfÉL  ≈dEG
 ≈dEG  ôjó≤àdGh  ôμ°ûdG  πjõéH  »∏Y
 »`̀ª`̀jOÉ`̀cC’Gh  …QGOE’G  ø«ªbÉ£dG
 º¡∏YÉØJ  ø°ùM  ≈∏Y  ∂æμà«dƒÑdÉH
 ΩÉ¶f  π«©ØJ  á£îd  º¡àHÉéà°SGh
 É`̀ k°`̀UÉ`̀N ,»``̀ °``̀VGô``̀ à``̀ a’G º`̀«`̀∏`̀©`̀à`̀dG
 äÉeƒ∏©ªdG  á«æ≤J  IQGOEG  ôμ°ûdÉH
 Iô«ÑμdG ºgOƒ¡L ≈∏Y ä’É°üJ’Gh
 QOÉμdG  ÖjQóJh  ΩÉ¶ædG  π«©ØJ  »a
 ≈dEG  áaÉ°VE’ÉH  ,áÑ∏£dGh  »ªjOÉcC’G
 ,áÑ∏£dG  äGQÉ°ùØà°SG  »≤∏J  áª¡e
 πYÉØJ  »`̀a  ô``̀KC’G  ô«Ñc  ¬`̀d  ¿É`̀c  Éªe
 Qƒ`̀eC’G  áaÉc  ìÉ°†«à°SGh  áÑ∏£dG

 .»°VGôàa’G º«∏©àdÉH á≤∏©àªdG

 Iô`̀°`̀VÉ`̀ë`̀e  1630  å`̀ Ñ`̀ J  ∂`̀æ`̀μ`̀à`̀«`̀dƒ`̀Ñ`̀dG
 §`̀≤`̀a ø``̀ «``̀ Yƒ``̀ Ñ``̀ °``̀ SCG ∫Ó`````N á``̀ «``̀ Fô``̀ e

 ó`̀ª`̀ë`̀e ø``̀ª``̀Mô``̀dGó``̀Ñ``̀Y ¬`````` qLh
 iQƒ`̀°`̀û`̀dG  ¢ù∏ée  ƒ°†Y  ô«°ûªL
 á`̀YÉ`̀æ`̀ °`̀ü`̀ dG ô``````jRh ≈``````dEG ’GDƒ````̀°````̀S
 IOÉ`̀YEG  ¿CÉ°ûH  áMÉ«°ùdGh  IQÉéàdGh
 »a  äQó°U  »àdG  º«°SGôªdG  AÉ«MEG
 QÉ©°SCG  ≈∏Y  áHÉbô∏d  äÉ«æ«©Ñ°ùdG
 É`̀gô`̀aGƒ`̀J ø``̀e ó``̀cCÉ``̀ à``̀ dGh ,™`̀ ∏`̀ °`̀ ù`̀ dG
 ,IOó`̀ë`̀e QÉ`̀©`̀ °`̀SCÉ`̀H ¥Gƒ```̀°```̀SC’G »``̀a
 á«dÉëdG  á∏MôªdG  ¿CG  É k°Uƒ°üNh
 ¢Shô«a  áëFÉL  ™e  áHƒ©°U  ôãcCG

.(19 ó«aƒc) ÉfhQƒc
 ¬fCG  ¬dGDƒ°S  ¢üf  »a  í`̀°`̀VhCGh
 IôØ£dG  AÉ``æ``KCG  äÉ«æ«©Ñ°ùdG  »``̀a{
 Üô`̀M ó`̀©`̀H â`̀Kó`̀M »`̀à`̀dG á`̀«`̀£`̀Ø`̀æ`̀dG
 »a  É k°ü≤f  â`̀ Kó`̀MCG  »`̀à`̀dGh  1973
 ÉYÉØJQGh  ,á«°SÉ°SC’G  OGƒªdG  ¢VôY
 á`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀dG äCÉ``̀é``̀d ,QÉ``̀©``̀ °``̀ SC’G »``̀a
 áédÉ©e  ≈```̀dEG  IQƒ`̀μ`̀°`̀û`̀e  Iô`̀bƒ`̀ª`̀ dG

 Ió`̀Y QGó```̀°```̀UEGh á`̀Yô`̀°`̀ù`̀H ™`̀ °`̀Vƒ`̀ dG
.zø«fGƒ≤H º«°SGôe

 º`̀gCG  ¿CG  ≈``̀dEG  ô«°ûªL  QÉ`̀ °`̀ TCGh
 ¿ƒfÉ≤H  Ωƒ`̀°`̀Sô`̀e{  :»`̀g  º«°SGôªdG
 áHÉbôdG  ¿CÉ°ûH  1972  áæ°S  1  º`̀bQ
 ∫ó©ªdGh  ÉgójóëJh  QÉ©°SC’G  ≈∏Y
 áæ°ùd  7  º```̀bQ  ¿ƒ`̀fÉ`̀≤`̀ H  Ωƒ`̀°`̀Sô`̀ª`̀H
 7 ºbQ …ô«eC’G Ωƒ°SôªdGh .Ω1972
 øjƒªàdG IQGOEG  AÉ°ûfEÉH 1965 áæ°ùd
 Ωƒ`̀°`̀Sô`̀ª`̀dGh .QÉ``̀©``̀°``̀SC’G á`̀ Ñ`̀ bGô`̀eh
 1975  á`̀æ`̀°`̀ù`̀d  18  º```̀ bQ  ¿ƒ``̀fÉ``̀≤``̀H

.zÉ¡«∏Y áHÉbôdGh QÉ©°SC’G ójóëàH
 âàÑKCG  á``̀«``̀dB’G  √ò``̀g  ¿CG  ó```̀cCGh
 ™∏°ùdG  QÉ©°SCG  QGô≤à°SG  »a  É¡MÉéf
 ΩóY  ø`̀e  ó`̀cCÉ`̀à`̀dGh  ,É¡«∏Y  á`̀HÉ`̀bô`̀dGh
 á`̀«`̀æ`̀jƒ`̀ª`̀à`̀dG OGƒ``̀ ª``̀ dG »``̀a ¢`̀ü`̀≤`̀æ`̀dG
 É`̀¡`̀MÉ`̀é`̀f ∂```̀dò```̀ch ,¥ƒ```°```ù```dG »```̀a
 Gò`̀g ≥`̀«`̀≤`̀ë`̀J »``̀ a É``̀gQGô``̀ª``̀à``̀°``̀SGh

 »a á`̀æ`̀«`̀fCÉ`̀ª`̀£`̀dG ∫É````̀NOEGh ,±ó``̀¡``̀dG

 »àdG ÜhôëdG »a ø«æWGƒªdG Üƒ∏b

.»Hô©dG è«∏îdG á≤£æe É¡H äôe

 á∏MôªH  ôªf  øëf  ¿B’G{  :∫Ébh

 ™e  á°SGô°T  ô`̀ã`̀cCGh  áHƒ©°U  ô`̀ã`̀cCG

 óéà°ùªdG  ÉfhQƒc  ¢Shô«a  áëFÉL

 QGô°VCG øe ¬KóMCG Éeh ,(19 ó«aƒc)

 QGô≤à°SG  ΩóY  ≈`̀dEG  áaÉ°VEG  ,ájô°ûH

 …OÉ°üàb’G  ´É£≤dG  »`̀a  ´É`̀°`̀VhC’G

 ,Iô«¨°üdG  äBÉ°ûæªdGh  …QÉéàdGh

 AGô°T  ≈∏Y  âaÉ¡J  øe  ¬æY  èàf  Éeh
 áé«àf  ,á«°SÉ°SC’G  ™∏°ùdG  øjõîJh
 Gòg  QÉ°ûàfÉH  áaô©ªdG  Ωó`̀Yh  ≥∏≤∏d
 Gòg  πch  ,¬«∏Y  AÉ°†≤dGh  ¢Shô«ØdG
 ´É`̀Ø`̀JQGh  ™∏°ùdG  »`̀a  í°T  ¬æY  èàf

.zÉgQÉ©°SCG »a ÖYÓJh
 GPÉ``̀ª``̀d{ :ô`̀«`̀°`̀û`̀ª`̀L ∫AÉ``̀°``̀ù``̀Jh
 ≈``dEG ´ƒ`̀Lô`̀ dÉ`̀H IQGRƒ`````̀dG Ωƒ`̀≤`̀ J ’
 É¡d  äCÉéd  »àdG  áëLÉædG  áHôéàdG
 ,äÉ«æ«©Ñ°ùdG »a IôbƒªdG áeƒμëdG
 √ò`̀g AÉ``̀«``̀MEG IOÉ````̀YEG ≈`̀∏`̀Y π`̀ª`̀©`̀dGh
 IQGOEG  AÉ°ûfEGh  ,É¡≤«Ñ£Jh º«°SGôªdG
 »a QÉ``©``°``SC’G á`̀ Ñ`̀ bGô`̀eh ø`̀jƒ`̀ª`̀à`̀dG
 IòØæªdG  IQGOE’G  ¿ƒμàd  ,IQGRƒ```̀ dG
 IQGOEG  ™e  ¿hÉ©àdÉH  º«°SGôªdG  √ò¡d
 áHÉbôdG  ΩÉμME’  ;∂∏¡à°ùªdG  ájÉªM
 ô`̀«`̀aƒ`̀J ¿É``̀ª``̀°``̀Vh QÉ``̀©``̀ °``̀SC’G ≈`̀ ∏`̀ Y

.z?™∏°ùdG

 äÉ«æ«©Ñ°ùdG º«°SGôe AÉ«MEG IOÉYEG øY IQÉéàdG ôjRh ∫CÉ°ùj ô«°ûªL øªMôdGóÑY
zÉfhQƒc{ á``ëFÉL ™``e É``gôaGƒJ ¿É``ª°Vh ™``∏°ùdG QÉ``©°SCG ó``jóëJh á``ÑbGôªd

.ô«°ûªL øªMôdGóÑY  |.IQÉéàdG ôjRh |

 Qƒ``¡°T  3  QÉ``éjEG  ø``e  á``jó∏ÑdG  ∑Ó``eC’  ø``jôLCÉà°ùªdG  AÉ``ØYEÉH  ìGô``àbG
ó``ªM á``æjóªH Ió``jóL á``°SQóªH äGQÉ``«°ù∏d É``Øbƒe 78 AÉ``°ûfG ≈``∏Y á``≤aGƒªdGh

 iQƒ°ûdG ¢ù∏ée ƒ°†Y â¡Lh
 ≈dEG  k’GDƒ°S  ádÉ°†ØdG  áØ«∏N  áμ«Ñ°S
 ,á«YÉªàL’G á«ªæàdGh πª©dG ôjRh
 ¿Éc  GPEG  ÉªY  ¬dÓN  øe  äô°ùØà°SG
 »`̀Ñ`̀æ`̀LC’G π`̀ eÉ`̀©`̀ dG ´É``°``†``NEG º`̀à`̀j
 íjô°üJ  ójóéJ  óæY  »ÑW  ¢üëØd
 ájQGôªà°SG øe ócCÉà∏d ∂dPh ,πª©dG
 øe √ƒ``̀ ∏``̀Nh π`̀ª`̀©`̀∏`̀d  ¬`̀à`̀«`̀MÓ`̀°`̀U
 ,(á`̀jó`̀©`̀ª`̀dG) á`̀jQÉ`̀°`̀ù`̀dG ¢``̀VGô``̀eC’G
 ô«Z  äÉ`̀Ä`̀Ø`̀dG  ≈``̀dEG  áÑ°ùædÉH  ∂``̀dPh
 ¢üëØdG  äGP  ø¡ªdG  »`̀a  á∏eÉ©dG
 ∫Éëeh ájòZC’G ∫Éëe πãe …QhódG
 hCG  ™«æ°üJ  ∫É`̀ë`̀eh  äÉ`̀fƒ`̀dÉ`̀°`̀ü`̀dG
 äGô°†ëà°ùªdG  ™`̀«`̀H  hCG  á`̀Ä`̀Ñ`̀©`̀J
 É k≤ah  êÉ°ùªdG  ø`̀cÉ`̀eCGh  á«∏«ªéàdG
 QOÉ°üdG  2020  áæ°ùd  (15)  QGô≤∏d

 .áë°üdG ôjRh øe
 πª°ûj  ’  GPÉ``̀ª``̀d  :â``̀aÉ``̀°``̀VCGh
 πμH ∫Éª©dG ™«ªL …QhódG ¢üëØdG

 É¡©ÑàJ »àdG á«dB’G »g Éeh ?ø¡ªdG
 m∫ÉN πeÉ©dG  ¿CG  øe ócCÉà∏d  IQGRƒdG
 (ájó©ªdG)  ájQÉ°ùdG  ¢VGôeC’G  øe
 ¿É`̀jô`̀°`̀S AÉ``̀ æ``̀ KCG √ô`̀Ø`̀ °`̀S ∫É```̀M »``̀a
 á£N  ∑Éæg  π`̀gh  ?πª©dG  íjô°üJ
 ™e  ¿hÉ©àdÉH  IQGRƒ`̀dG  iód  á©Ñàe
 á°üàîªdG äÉ¡édGh áë°üdG IQGRh
 íjQÉ°üJ  ÜÉë°UCG  ∫Éª©dG  ¢üëØd
 øjôëÑdG  áμ∏ªªd  ø«eOÉ≤dG  πª©dG
 ¢`̀VGô`̀eC’G  É¡«a  ≈°ûØàJ  ∫hO  ø`̀e
 ∑Éæg  π`̀gh  ?(á`̀jó`̀©`̀ª`̀dG)  ájQÉ°ùdG
 »`̀Ñ`̀£`̀dG ¢`̀ü`̀ë`̀Ø`̀dG AGô`````̀LE’ á`̀£`̀N
 ÜÉ`̀ë`̀ °`̀UCG ø``̀e ∫É`̀ª`̀©`̀∏`̀ d …Qhó``````dG
 ºàj  ∞«ch  ?¿ôªdG  πª©dG  íjô°üJ
 á«°VôªdG  ä’É``ë``dG  ™`̀e  π`̀eÉ`̀©`̀à`̀dG

?áØ°ûàμªdG

¢üëa øY πª©dG ôjRh ∫CÉ°ùJ ádÉ°†ØdG áμ«Ñ°S
º¡∏ªY íjQÉ°üJ ójóéJ óæY ÖfÉLC’G ∫Éª©dG

.ádÉ°†ØdG áμ«Ñ°S |

 »HòY  ºjôe  IQƒ`̀à`̀có`̀dG  äó``̀cCG
 áÄ«¡∏d …ò«ØæàdG ¢ù«FôdG áªgÓédG
 äÉeóîdGh  ø¡ªdG  º«¶æàd  á«æWƒdG
 á«ë°üdG  äÉ`̀eó`̀î`̀dG  ¿CG  á«ë°üdG
 ô`̀é`̀Mh ¢`̀ü`̀ë`̀a ø```̀e á``̀«``̀LÓ``̀©``̀dG
 »a ¿É`̀é`̀ª`̀dÉ`̀H Iô`̀ª`̀à`̀°`̀ù`̀e êÓ````Yh
 …RGôàM’G »ë°üdG ôéëdG õcGôe
 ø`̀e êÓ```̀©```̀ dGh ∫õ```̀©```̀dG õ```̀ cGô```̀ eh
-COVID)   É`̀fhQƒ`̀c  ¢Shô«a
 »a  ø«ª«≤ªdGh  ø«æWGƒª∏d  (19
 ábÉ£dG ≠∏ÑJ å«M ,øjôëÑdG áμ∏ªe
 ∫õ©dG õcGôªd á«dÉëdG á«HÉ©«à°S’G
 ø«M  »`̀a  G kôjô°S  1667  êÓ`̀©`̀dGh
 G kôjô°S  232  É¡æe  ∫É`̀¨`̀°`̀TE’G  ≠∏H
 á«HÉ©«à°S’G  ábÉ£dG  ≠∏ÑJh  ,§≤a
 …RGôàM’G »ë°üdG ôéëdG õcGôªd
 É¡æe  ∫É`̀¨`̀°`̀TE’G  ≠∏H  I qô`̀ °`̀SCG  2504
 ¿CG  É`̀ª`̀c  ,¿B’G  ≈``̀dG  G kô`̀jô`̀°`̀S  215
 …RGôàM’G »ë°üdG ôéëdG õcGôe
 É¡∏jƒëàd  á∏eÉμdG  á«∏HÉ≤dG  ∂∏àªJ
 ∫ÉM »`̀a êÓ``̀Yh ∫õ`̀Y õ`̀cGô`̀e ≈`̀ dG

.áLÉëdG âYO
 ¿CG  á`̀ª`̀gÓ`̀é`̀ dG  â``̀ë``̀ °``̀VhCGh
 ø¡ªdG  º«¶æàd  á`̀«`̀æ`̀Wƒ`̀dG  á`̀Ä`̀«`̀¡`̀dG
 ≈∏Y  kAÉ`̀æ`̀Hh  á«ë°üdG  äÉ`̀eó`̀î`̀dGh
 á°SÉFôH  á«≤«°ùæàdG  áæé∏dG  QGô`̀ b
 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  ÖFÉædG  ≈∏YC’G  óFÉ≤dG  ÖFÉf
 äCGó``H  ,AGQRƒ````̀dG  ¢ù∏ée  ¢ù«Fôd
 ¢UÉîdG  ´É£≤∏d  íjQÉ°üàdG  íæªH
 ÉªH á«Ñ£dG ájÉYôdG äÉeóN ºjó≤àd
 á«HÉ©«à°S’G ábÉ£dG ™aQ »a º¡°ùj
 ∫õ©dGh  ôéëdGh  ¢üëØdG  õcGôªd
 á«æWƒdG  Oƒ¡édG  øª°V  êÓ`̀©`̀dGh
 ¢Shô«a QÉ°ûàfG øe óë∏d ádhòÑªdG

.(19-COVID) ÉfhQƒc
 íæe  ¿CG  á`̀ª`̀gÓ`̀é`̀dG  â`̀æ`̀«`̀Hh
 AÉL  ¢`̀UÉ`̀î`̀dG  ´É£≤∏d  íjô°üàdG
 á«Ñ£dG  á`̀jÉ`̀Yô`̀dG  äÉ`̀eó`̀N  ºjó≤àd
 ÉfhQƒc  ¢Shô«ØH  áªFÉ≤dG  ä’Éë∏d
 ’  ø```jò```dGh  (19-COVID)

 øjòdGh  ,¢VGôYCG  á`̀jCG  øe  ¿ƒfÉ©j

 ≈Ø°ûà°ùªdG êQÉN áeÉbE’G º¡fÉμeEÉH

 »a  êÓ`̀©`̀dG  »≤∏J  »`̀a  ø`̀«`̀Ñ`̀ZGô`̀dGh

 ≈`̀dEG  á`̀aÉ`̀°`̀VE’É`̀H  ,¢`̀UÉ`̀î`̀dG  ´É£≤dG

 ôéëdG  á`̀eó`̀N  ºjó≤àd  íjô°üàdG

 »a  ¢UÉîdG  …RGô`̀à`̀M’G  »ë°üdG

 øe ø`̀«`̀eOÉ`̀≤`̀∏`̀d ¥OÉ`̀ æ`̀ Ø`̀ dG ø``e Oó``̀Y

 ä’Éëd  ø«£dÉîªdG  hCG  êQÉ`̀î`̀ dG
 º¡àHÉ°UEG  âÑãJ  ºd  ø`̀jò`̀dGh  áªFÉb
 ≈∏Y  AÉæH  ∂`̀ dPh  ,ó©H  ¢Shô«ØdÉH
 º`̀¡`̀à`̀≤`̀Ø`̀f ≈``̀∏``̀Yh OGô````````̀aC’G á``̀Ñ``̀ZQ
 áÄ«¡dG  â``≤``aGh  å`̀«`̀M  ,á`̀°`̀UÉ`̀î`̀dG
 äÉeóîdGh  ø¡ªdG  º«¶æàd  á«æWƒdG
 ≈Ø°ûà°ùe  í`̀æ`̀e  ≈`̀∏`̀Y  á`̀«`̀ë`̀°`̀ü`̀dG
 ºjó≤àd  Éëjô°üJ  §°ShC’G  ¥ô°ûdG
 ä’É``̀ë``̀∏``̀d á``«``ë``°``ü``dG á```̀jÉ```̀Yô```̀dG
 º¡jód  ¢ù«dh  ¢Shô«ØdÉH  áªFÉ≤dG
 Regis  ¥ó`̀æ`̀a  »`̀a  ¢``VGô``YCG  á``̀jCG
 ,ô«ØédG á≤£æe »a øFÉμdG ,Park
 ≥`̀aô`̀ª`̀c ¬`̀°`̀ü`̀«`̀°`̀ü`̀î`̀J º``̀J …ò`````dGh
 ºbÉW ±Gô°TEG âëJ ä’ÉëdG ájÉYôd
 ábÉ£H ≈Ø°ûà°ùª∏d ™HÉJ πgDƒe »ÑW

.G kôjô°S 172 `d á«HÉ©«à°SG
 áªgÓédG  IQƒàcódG  âaÉ°VCGh
 ôéëdG  äÉeóN  ≈`̀dEG  áÑ°ùædÉH  ¬`̀fCG
 ¢`̀UÉ`̀î`̀dG …RGô```̀à```̀M’G »`̀ë`̀°`̀ü`̀dG
 É¡«a  ¢ûØàe  ø`̀cÉ`̀eCG  ø`̀e  ø«eOÉ≤∏d
 ä’Éëd  ø«£dÉîe  hCG  ,¢Shô«ØdG

 äÉeóîdG ∂∏J ºjó≤J ºà«°ùa ,áªFÉb
 ,¥ô`̀ë`̀ª`̀ dG π`̀ «`̀Jƒ`̀aƒ`̀f ¥ó``̀æ``̀a »``̀a
 »ÑW  º`̀bÉ`̀W  ±Gô``°``TEG  âëJ  ∂``̀ dPh
 øjôëÑdG  ≈Ø°ûà°ùªd  ™HÉJ  πgDƒe
 á«HÉ©«à°SG  á`̀bÉ`̀£`̀H  »°ü°üîàdG
 ÖfÉL ≈dEG ,G kôjô°S 160 ≈dG π°üJ
 ,Best Western  ¥ó```æ```a
 ±Gô````°````TEG â``̀ë``̀J êÉ`````̀J ¥ó````æ````ah
 ábÉ£H  §°ShC’G  ¥ô°ûdG  ≈Ø°ûà°ùe
 ,ø«bóæØ∏d  G kôjô°S  260 á«HÉ©«à°SG
 íjô°üàdG  íæe  ≈∏Y  πª©dG  QÉ`̀Lh
 á∏«∏≤dG  ΩÉjC’G  ∫ÓN  iôNCG  ¥OÉæØd

.áeOÉ≤dG
 ¿CG  á`̀ª`̀gÓ`̀é`̀dG  â``̀ë``̀°``̀VhCGh
 »a á`̀eó`̀≤`̀ ª`̀ dG äÉ``̀eó``̀î``̀dG ™`̀«`̀ª`̀L
 äGOÉ°TQEÓd  É k≤ah  ¿ƒμà°S  ≥aGôªdG
 πÑb ø``̀e  Ió`̀ª`̀à`̀©`̀ª`̀dG  ô`̀«`̀jÉ`̀©`̀ª`̀∏`̀dh
 IócDƒe  ,á«ªdÉ©dG  áë°üdG  áª¶æe
 ø«ÑZGôdG ≈°VôªdG ∫ÉNOEG ∫ƒÑb ¿CG
 ôÑY §`̀≤`̀ a  ¿ƒ`̀μ`̀«`̀°`̀S êÓ``̀©``̀dG  »``̀a

.444 ºbôdG ≈∏Y ∫É°üJ’G

:zá«ë°üdG ø¡ªdG{ áÄ«g

ÉfhQƒc ä’Éëd ájÉYôdG ºjó≤àd íjQÉ°üJ ¢UÉîdG ´É£≤dG »a äÉ«Ø°ûà°ùªdG íæe
 ¥OÉæØdG ø``e OóY »a ¢UÉîdG »``ë°üdG ôéëdG áeóN º``jó≤àd í``jô°üàdG

.áªgÓédG ºjôe .O |
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 ±OÉ`̀°`̀ü`̀J »``à``dG ≈`````̀dhC’G Iô``̀ª``̀dG »``̀g |
 »a É¡°ùØf øé°S GQGô£°VG ¢ûjÉ©Jh ájô°ûÑdG
 É¡à£°ûfCG  áaÉc  øe  ´QGƒ°ûdG  ƒ∏îJh  ,äƒ«ÑdG
 äÉ°ù°SDƒªdG  øe  ô«ãμdG  ∞bƒàJh  ,É¡àjƒ«Mh
 ,ó©oH  øY  º«∏©àdG  »a  ô«μØàdG  ºàjh  πª©dG  øY
 ô«Z  ¢Shô«a  ƒg  ÖÑ°ùdGh  ,ó©oH  øY  πª©dGh
 å«Mh  !É¡∏c  IÉ«ëdG  π°ûj  ¿CG  ´É£à°SG  »Fôe
 ∫õ`̀©`̀dG äGAGô``````̀LEG ò`̀î`̀à`̀J »`̀à`̀ dG ∫hó````̀dG Oó``̀Y
 ¿CG  QÉÑàYÉH  OÉ``̀jORG  »`̀a  (»dõæªdGh  »Ñ£dG)
 ¬LGƒJ ¿CG  É¡fÉμeEÉH  »àdG  »g äGAGôLE’G  √òg
 ¿CG  á«FôªdG  áé«àædGh  !¢`̀Shô`̀«`̀Ø`̀dG  QÉ°ûàfG
 áfƒé°ùe ∫hódGh É¡°†©H øY ádhõ©e Üƒ©°ûdG
 É¡°†©H  ø`̀Y  ádhõ©e  ô`̀°`̀SC’Gh  ,É`̀gOhó`̀M  »`̀a
 π°UGƒàdG  á≤jôWh  !É¡Jƒ«H  »`̀a  áfƒé°ùeh
 ô«Z  ó``̀eCG  ≈``̀ dEGh  Iô`̀à`̀Ø`̀dG  √ò`̀g  ∫Ó`̀N  áMÉàªdG
 ,»fhôàμdE’G  π°UGƒàdG  πFÉ°Sh  »g  ±hô©e
 ôÑY ¿ƒμj  á«dõæªdG  äÉLÉ«àM’G  Ö∏W ≈àMh
 ¬éà«d  ,É«fhôàμdEG  ™`̀aó`̀dGh  É«fhôàμdEG  âædG
 !(É«fhôàμdEG AGô°ûdGh ™«ÑdG áahôH) ≈dEG ºdÉ©dG

!¬°SCGôH π£j IÉ«ë∏d GójóL ÉeÉ¶f ¿CÉch
 π°üj  ¿CG  §b  π«îJ  Gó`̀MCG  ¿CG  ó≤àYCG  ’  |
 ,IôàØdG  √òg »a ¬«dEG  π°Uh Ée  ≈dEG  ¬∏c ºdÉ©dG
 (ájô°ùdG §£îdG) ∞°ûc ≈∏Y πªY øe ≈àMh
 π«îJ á«ªdÉ©dG áÑîædGh iôÑμdG iƒ≤dG ¢†©Ñd
 É¡°ùØf øé°ùd (É«YƒW) É¡∏ªcCÉH Üƒ©°T OÉ≤æJ ¿CG
 äGAGôLE’G É¡æμdh !¢Shô«a ÖÑ°ùH É¡Jƒ«H »a
 •ÉÑ°†f’ÉH{  ¢SÉædG  âeõdCG  »àdG  zá«FÉbƒdG{
 Ωƒ«dG  Qhóàd  ,º¡JÉ«M  ≈∏Y  ÉXÉØM  z»Yƒ£dG
 ∫ƒ`̀M  äÉ`̀YÉ`̀ °`̀TEGh  äÉ````̀jGhQh  Iô`̀«`̀ã`̀c  ¢ü°üb
 AGôL  ø`̀gGô`̀dG  »ªdÉ©dG  OÉ°üàb’G  QÉ«¡fG  ¿CG
 ƒg  É«dÉM  IòîàªdG  á«ªdÉ©dG  äGAGô``̀LE’G  πc
 AÉæH  ≈∏Y  πª©dG  ∂dP  Ö≤©«°Sh  !Ωƒàëe  ô`̀eCG
 ≈dhC’G áLQódÉH óªà©j zójóL »ªdÉY OÉ°üàbG{
 ,ä’B’G  ≈∏Yh  »YÉæ£°U’G  AÉcòdG  ≈∏Y  É≤M’
 ádÉ£ÑdG  QÉ°ûàfG  øe  É≤M’  ∂dP  øY  èàæj  Éeh
 √ôÄH  »`̀a  §≤°ùj  …OÉ°üàbG  Oƒ``̀cQh  ,É«ªdÉY
 Iô«¨°üdG  äÉ°ù°SDƒªdGh  äÉcô°ûdG  øe  ô«ãμdG

 âdÉW ¿EG á°UÉN ,Iô«ÑμdG ≈àMh á£°SƒàªdGh
!øgGôdG (»ªdÉ©dG øé°ùdG) Iôàa

 AÉÑWC’Gh ø«°üàîªdGh ø«∏∏ëªdG ¢†©H |
 Ö∏ZCG áHÉ°UEG ¿CG …CG ,(™«£≤dG áYÉæe) ¿hócDƒj
 Ö°ùàμj  ób  É`̀fhQƒ`̀c  ¢Shô«ØH  ºdÉ©dG  ¿Éμ°S
 (á«JGòdG  áYÉæªdG)  %70h  %60  ø«H  Ée  É¡æe
 QÉÑc  øe  »g  »àdGh  áLôëdG  ä’ÉëdG  ≈≤Ñàd
 øjòdG  áæeõªdG  ¢VGôeC’ÉH  ≈°VôªdGh  ø°ùdG
 ,ôjó≤J  ôãcCG  ≈∏Y  %5h  %2  ø«H  Ée  ¿ƒ∏μ°ûj
 á°UÉîdG á«Ñ£dG ájÉæ©dG ≈dEG áLÉëH øjòdG ºg
 äÉ«Ø°ûà°ùªdG »a AGƒ°S ,»ë°üdG ∫õ©dG ≈dEGh
 ¬LƒàdG ºàj ºd GPÉªd :∫GDƒ°ùdGh !äƒ«ÑdG »a hCG
 …CG  ,A’Dƒ``̀¡``̀H  Iõ`̀cô`̀ª`̀dG  á`̀jÉ`̀æ`̀©`̀dG  ≈``̀ dEG  É«ªdÉY
 ≈°VôªdGh  ø°ùdG  QÉÑc  øe  á∏«Ä°†dG  áÑ°ùædÉH
 ácôM  ±É`̀≤`̀jEG  øe  ’ó`̀H  ,áæeõªdG  ¢`̀VGô`̀eC’É`̀H

!?ºdÉ©dG äGQÉb πc »a IÉ«ëdG
 OÉ°üàb’G  ∫É°üjEG  πg  :ô``NB’G  ∫GDƒ°ùdGh
 Oƒ°ü≤e  ôeCG  QÉ«¡f’G  ºK  OƒcôdG  ≈dEG  »ªdÉ©dG
 ≈∏Y ºFÉb  (ójóL »ªdÉY OÉ°üàbG)  ¬∏ëe πë«d
 »YÉæ£°U’G  AÉ`̀cò`̀ dGh  á`̀«`̀fhô`̀à`̀μ`̀dE’G  IÉ«ëdG
 áHÉãªH  ƒ`̀g  ¿B’G  çó`̀ë`̀j  É`̀eh ,A»`̀°`̀T  π`̀c  »`̀a
 ∞jƒîàdG  á¡μf  Ö°ùàμJ  (á`̀«`̀ª`̀dÉ`̀Y  á`̀ ahô`̀ H)
 ô`̀NBG  ¢`̀Shô`̀«`̀a  ô°ûàfG  É`̀e  GPEÉ``̀ a  ,´õ`̀Ø`̀ dG  å``Hh
 zójóédG  É`̀fhQƒ`̀c{  øe  IQƒ£N  ôãcCGh  É≤M’
 ∫ƒNO  øe  ¬`̀JGP  §ªædG  OÉªàYG  ºà«°ùa  Ωƒ«dG
 hCG  á°UÉîdG  ÉgOhóM  ≈dEG  πFGƒ©dGh  Üƒ©°ûdG
 »ªdÉ©dG øé°ùdG ≈dEG hCG ,á«dõæªdG ÉgQÉchCG ≈dEG
 »a  GOóée  ºdÉ©dG  ™≤«d  ,QÉ°ùëf’G  QÉ¶àfÉH
 ÖJôàj  É`̀eh  …OÉ°üàb’G  QÉ«¡f’G  øe  ójõªdG

!?QÉKBG øe ¬«∏Y
 ´ƒf øe ÉYõa ≥∏îj ¬JGP óM »a ∫GDƒ°ùdG
 ´õah  ,º¡bGRQCG  ≈∏Y  ¢SÉædG  ´õa  ƒgh  ,ôNBG
 A»°T  ,É¡dÉªYCG  ≈∏Y  äÉ°ù°SDƒªdGh  äÉcô°ûdG
 QƒeC’G ¿CG ó≤à©f ’h ºdÉ©dG »a çóëj ô«Ñc Ée
 øé°S  ≈dEG  ¢SÉædG  QGô£°VÉH  É¡dƒ∏M  óéà°S

.»ªdÉ©dG øé°ùdG Gòg »a É¡°ùØf

 »a  »```̀HhQhC’G  OÉ`̀ë`̀J’G  QÉ`̀μ`̀aCG  ø`̀Y  ¿ƒ©aGóªdG  º∏©j  øμj  º`̀d
 zÉfhQƒc{  áeRCG  ¿CG  ,»°SÉ«°ùdGh  »YÉªàL’Gh  …OÉ°üàb’G  πeÉμàdG
 »a  ,∂μØàdG  øe  πàμàdG  ≈∏Y  ®ÉØëdG  »a  á«≤«≤M  á`̀eRCG  πãªJ  ób
 ¿ƒμj ¿CG øμªªdG øe Rƒé©dG IQÉ≤dG »a √QÉ°ûàfG ¿Éc …òdG âbƒdG
 øe  ºZôdG  ≈∏Yh  .¢ùμ©dG  ¢ù«dh  πeÉμàdG  ´hô°ûe  º«Yóàd  á°Uôa
 ¬«°ûØJ  øμd  ;¬à¡LGƒªd  ácôà°ûe  πªY  á£N  â©°Vh  É``HhQhCG  ¿CG
 ¬àëaÉμe  »`̀a  áÄ«£H  äGAGô```̀LEG  OÉ`̀ë`̀J’G  ∫hO  »qæÑJh  ´QÉ°ùàªdG
 OƒLh  Ωó`̀Yh  ,á«∏eÉμàdG  øe  ôãcCG  á«FÉªëdG  ™HÉW  É¡«∏Y  ≈¨£jh
 ≈aÉæàJ äGAGôLEG ∫hódG øe ô«ãμdG PÉîJGh ,ácôà°ûe á«dÉe á°SÉ«°S
 Ohóë∏d  »∏μdG  ≥∏¨dÉc  ,OÉëJÓd  áfƒμªdG  ºFÉYódGh  ¢ù°SC’G  ™e
 ∂«°ûàdGh  É°ùªædGh  ∑QÉ`̀ª`̀fó`̀dGh  É«fÉªdCG  ºK  ,É«fÉÑ°SEG  øe  AGó`̀à`̀HG
 ∂μ°ûàdG ≈∏Y óYÉ°S ;zø¨æ°T{ á«bÉØJG ™e ¢VQÉ©J »a ,É«æ«aƒ∏°Sh

 .OÉëJ’G á«∏YÉa »a
 QÉ°ûàfGh  Qƒ¡X  IQDƒH  »g  á«æ«°üdG  z¿Éghh{  âfÉc  ¿CG  ó©Hh
 »g  É«fÉÑ°SEGh  É«dÉ£jEG  πãe  á`̀«`̀HhQhCG  ∫hO  âëÑ°UCG  ,¢Shô«ØdG
 É«fÉ£jôH  πãe  ∫hO  IQó`̀b  Ωó`̀Y  ≈`̀dEG  áaÉ°VEG  ,É k«ªdÉY  ¬«°ûØJ  õcôe
 á«FÉbƒdG äGAGôLE’G ºZQ √QÉ°ûàfG øe óëdG ≈∏Y É«fÉªdCGh É°ùfôah
 äÉHÉ°UE’G  OóY óYÉ°üJ ∂dP  ≈∏Y π«dódGh ,É¡JòîJG  »àdG  áeQÉ°üdG
 É``̀HhQhCG  ø«H  ±Ó`̀à`̀N’G  ó`̀©`̀jh  .á`̀jRGô`̀à`̀M’G  Égô«HGóJ  π`̀c  º`̀ZQ
 ¥ô°T  á°UÉNh  ,¬Jô°UÉëe  »`̀a  âëéf  »àdG  iô``̀NC’G  ∫hó``̀ dGh
 øμªj  ,á«HƒæédG  ÉjQƒch  ¿GƒjÉJh  ¿ÉHÉ«dGh  ø«°üdG  πãe  É«°SBG
 »a á©jô°S ∫hódG âfÉc É«°SBG »Øa ,áHÉéà°S’G áYô°S ióªH ¬°SÉ«b
 ô¶M ¢Vôa ≥jôW øY ,¢Shô«ØdG QÉ°ûàfG AGƒàMG äGAGôLEG ò«ØæJ
 OôéªH á«YÉªàL’Gh ájOÉ°üàb’Gh á«°SÉ«°ùdG IÉ«ëdG ≈∏Y ∫GƒéàdG
 äòNCGh .A§ÑH â∏eÉ©J ó≤a á«HhQhC’G ∫hódG ÉeCG  .ä’ÉëdG Qƒ¡X
 »μd  ¢Shô«ØdÉH  áHÉ°üe  ä’ÉM  ∫hCG  øY  QÉÑNEÓd  ™«HÉ°SCG  É«dÉ£jEG
 É°†jCGh  ,ÉjOQÉÑeƒd  »a  á`̀eRC’G  õcôe  »a  ∫GƒéàdG  ô¶M  ¢VôØJ
 ,É¡JGAGôLEG òNCÉJ »c ∫ƒWCG Éàbh äòNCG É«fÉ£jôHh É°ùfôah É«fÉÑ°SEG
 ∫hódG ¿CG ≈∏Y É°†jCG Ó«dO ∂dP ó©jh ,´ô°SCG QÉ°ûàfÉH ¬d íª°S Éªe
 á«ë°üdG  äGó©ªdGh  Ö£dG  »a  ´ô°SCGh  ôãcCG  äôªãà°SG  ájƒ«°SB’G

.¢Shô«ØdG áëaÉμªd É¡LÉàëJ »àdG
 OÉëJ’G πeÉ©J ,ÉHhQhCG  »a äÉ«aƒdG ä’ÉM ójGõJ øe ºZôdÉH
 ºjó≤J  ≈∏Y  IQOÉ``b  ≈ª¶Y  á«eƒb  áª¶æªc  ¬°ùØf  ∞æ°üj  …ò``dG-
 ,¢SQÉe  17  Ωƒ`̀j  »Øa  .A§`̀Ñ`̀H  á``̀eRC’G  ™`̀e  -¬`̀dhó`̀d  á∏eÉ°T  ájÉªM
 äÉ«eƒ≤∏d  IAƒHƒªdG  ≥WÉæª∏d  ôØ°ùdG  äÓ`̀MQ  ™«ªL  ≥«∏©J  Qôb
 á«°VƒØªdG  á°ù«FQ  âæ∏YCG  ,¢SQÉe  22  Ωƒj  »ah  .á«HhQhC’G  ô«Z
 ôjó°üJ ™æªd  á£N øY ,zø`̀j’ ô`̀jO  ¿ƒ`̀a  ’ƒ`̀°`̀SQhCG{  ,á`̀«`̀HhQhC’G
 ,áª¶æª∏d IóMƒªdG ¥ƒ°ùdG øe ájƒ«ëdG á«Ñ£dG äGó©ªdG IQOÉ¨eh
 ¢ùØæàdG  Iõ¡LCG  ô«aƒàd  AÉ°†YC’G  ∫hódG  IóYÉ°ùªd  á«FÉbh  á«∏ªYh
 π«∏b  ≠∏Ñe  ¢ü«°üîJ  ºJ  ø«M  »a  .QÉÑàN’G  Ö«HÉfCGh  »YÉæ°üdG
 …òdG …OÉ°üàb’G QÉ«¡f’G ó°V áëaÉμª∏d hQƒj QÉ«∏e 400 »dGƒM
 ó©j  ∂dP  ¿CG  ’EG  ;äGAGô`̀LE’G  √òg øe ºZôdÉH  øμd  .ÉfhQƒc ¬ÑÑ°ùJ
 »àdG ∫hódG óYÉ°ùJ »μd hCG ¢Shô«Ø∏d ™jô°ùdG QÉ°ûàf’G ∞bƒd Ó«∏b

 .AÉHƒdG øe ôãcCG »fÉ©J
 áeRCÓd  OÉ`̀ë`̀J’G  áHÉéà°SG  ¿EÉ`̀a  ø«∏∏ëªdG  øe  ójó©∏d  É≤ahh
 ≈∏Yh  .¬`̀dhO  ø«H  á«∏NGódG  äÉaÓîdG  ÖÑ°ùH  ô«Ñc  πμ°ûH  â≤«YCG
 Góædƒgh É°ùªædG  ≈dEG  Gójó°T  GOÉ≤àfG  É«fÉªdCG  â¡Lh ,∫ÉãªdG  π«Ñ°S
 ≈∏Y Oƒ«≤dG ¢Vôa ºJ É°†jCGh ,É¡fGô«éd äÉeÉªμdG ôjó°üJ Éª¡aÉ≤jE’
 ¢VÉØîfG  »a  ÖÑ°ùJ  Éªe  ,AÉ°†YC’G  ∫hó`̀dG  ø«H  IQÉéàdGh  ôØ°ùdG
 ájQƒ¡ªLh  GóædƒH  âeÉbh  ,IQÉ≤dG  ∫ÓN  á«°SÉ°SC’G  ™∏°ùdG  ≥aóJ
 ≈dEG  …ODƒà°S  Oƒ«b  ¢VôØH  É«fÉªdCG  É¡à©ÑJh  ∑QÉªfódGh  ∂«°ûàdG
 ™∏°ùdGh  ,á«Ñ£dG  äGOGó``̀eE’G  ø«eCÉàd  ∫hó`̀dG  ø«H  äÉaÓN  çhó`̀M
 »àdG  É«dÉ£jEG  ÉeCG  .áeRC’G  ±É≤jE’ á«°SÉ°SCG  É©∏°S ó©J »àdG  iôNC’G
 ∫hO  øe  á∏«∏b  äGóYÉ°ùe  ’EG  º∏à°ùJ  º∏a  ¢Shô«Ø∏d  IQDƒH  âëÑ°UCG

 ájOÉe  äGóYÉ°ùe  ÉHƒch  ø«°üdG  πãe  ∫hO  â∏°SQCG  Éªæ«H  ,πàμàdG
.ôãcCG

 OÉ`̀ë`̀J’G »`̀a º`̀FGó`̀ dG É`̀«`̀dÉ`̀£`̀jEG πãªe ∫É``b ,Oó`̀°`̀ü`̀dG Gò``g »``ah
 ø`̀jQƒ`̀a{  á∏éªd  íjô°üJ  »`̀a  z…QÉ`̀°`̀ù`̀e  hõ``̀jQƒ``̀e{  ,»`````̀HhQhC’G
 ¿EG  å«M  ,ø«ÄLÓdG  á`̀eRC’  á¡HÉ°ûe  ÉfhQƒc  á`̀eRCG{  ¿EG  :z»°ù«dƒH
 ,IóYÉ°ùªdG »a áÑZGôdG ô«Z ÉÑdÉZ »g ∫ÉëdG »a ôKCÉàJ ºd »àdG ∫hódG
 ¿CG  ô©°ûæa  øëf  É`̀eCG  ,áØ∏àîe  ójó¡J  äGó≤à©e  É¡jód  á`̀ dhO  πμa
 ,´ô°SCG  áHÉéà°S’  êÉàëjh  »`̀HhQhCGh  »ªdÉY  ójó¡J  ƒg  ÉfhQƒc
 øe ,zhGôH å«HGõ«dEG{ âë°VhCGh .z∂dP iôJ ’ iôNC’G ∫hódG øμdh
 ,zá«æeC’Gh á«YÉaódG äÉ°SGQó∏d  IóëàªdG äÉeóî∏d  »μ∏ªdG ó¡©ªdG{
 É©ªéJ §≤a  ¢ù«dh GOÉëJG  ¬fƒc  ¬°ùØæH  πØàëj …òdG  OÉëJ’G{  ¿CG
 ÇOÉÑªdG √òg ¿CG 19 ó«aƒc ô¡XCG ,ájOÉ°üàb’Gh á°SÉ«°ùdG ídÉ°üª∏d
 º£M ÉªHQh ,É¡àeRCG »a ƒ°†©dG º¡à∏«eõd IóYÉ°ùªdG ºjó≤J πª°ûJ ºd

 .zºFGO πμ°ûH áª¶æªdG áfÉμe
 Gõfƒ∏ØfEGh  ¢SQÉ°S  πãe  ,Iô`̀«`̀NC’G  á`̀Ä`̀HhC’G  øe  ºZôdG  ≈∏Yh
 ∫hó``dGh  »```̀HhQhC’G  OÉ`̀ë`̀J’G  ÖæéJ  ,2000  ΩÉ`̀Y  òæe  ôjRÉæîdG
 ÖÑ°ùH  AÉHƒ∏d  áHÉéà°SÓd  áÑ°SÉæe  πcÉ«g  AÉ°ûfEG  iôNC’G  á«Hô¨dG
 ∫ÉªdG  ô«aƒJ  Oôée  ≈àM  hCG  ,iô`̀NCG  ä’Ééªd  º¡JÉjƒdhCG  AÉ£YEG
 õcôe{  øe  ,z»°ùÑªjO  …Oƒ`̀L{  âdÉbh  .á«dÉªdG  á«dhDƒ°ùªdG  º°SÉH
 OÉëJ’G  É¡æª°V  øeh  á«Hô¨dG  äÉeƒμëdG  ¢†©H{  ¿EG  :z»é«fQÉc
 ≈∏Y  ®ÉØëdG  ∫hÉëJh  ,ióªdG  Iô«°üb  Iô¶æH  πeÉ©àJ  »`̀HhQhC’G
 á«æÑdG  äGQÉªãà°SG  ¢†ØîH  ºà¡Jh  ,âHÉK  ºμëJ  âëJ  á«fGõ«ªdG
 í°†àj  Éªc  ,∂`̀dP  ™eh  .z∫ÉªdG  ô«aƒàd  ≈©°ùJh  ,áeÉ©dG  á«àëàdG
 ø∏a ;á«ë°üdG πcÉ«¡dGh çƒëÑdG â∏ªgCG GPEG{ ,ô°VÉëdG âbƒdG »a

.záeRC’G á¡LGƒªd Ió©à°ùe äÉeƒμëdG ¿ƒμJ
 ÖÑ°S  ™bGƒdG  »a  ƒg  ¥É`̀Ø`̀fE’G  ¢†«ØîJ  ¿CG  øe  ºZôdG  ≈∏Yh
 ó≤a  ,ÉfhQƒc áeRC’  áÄ«£ÑdG  »HhQhC’G  OÉëJ’G  áHÉéà°S’ »°ù«FQ
 ∫hódG √ÉæÑàJ …òdG …OôØdG è¡ædG ó©j å«M ;á«ªgCG ôãcC’G ¿ƒμj ’
 áÑ°ùædÉHh .ΩÉé°ùfÉH πª©dG ≈∏Y OÉëJ’G IQób ¢Vƒb Ée ƒg AÉ°†YC’G
 É°ùfôah É«dÉ£jEG  πãe ’hO ¿CG  á≤«≤M ¿EÉa ,ø«ÑbGôªdG øe ô«ãc ≈dEG
 ∑QÉªfódGh ,É«fÉ£jôH πãe ∫hO øY ÉeÉªJ áØ∏àîe äGAGôLEG âæÑJ ób
 Éª«a  OÉëJ’G  áÑ«côàd  á«©«ÑW  áé«àf  »gh  ,¿Éfƒ«dGh  É«æ«aƒ∏°Sh
 ¿É«JÉfhO{ ócDƒjh .áëFÉédG √òg á¡LGƒªd äGAGôLEG PÉîJÉH ≥∏©àj
 πàμàdG{  ¿CG  zá«dhódGh  á«é«JGôà°S’G  äÉ°SGQódG  õcôe{  øe  z…hQ
 ôeC’G ≥∏©àj ÉeóæY ¬JGógÉ©ªd É≤ah ,á«aÉμdG IAÉØμdÉH ™àªàj ’ ¬°ùØf
 …ójCG  »a  ô«Ñc  óM  ≈dEG  π¶J  ádCÉ°ùªdG  √ògh  ,á«ë°üdG  á°SÉ«°ùdÉH
 ¿CÉH  É¡LQÉNh  É`̀HhQhCG  »a  ™bƒJ  ∑Éæg  ,É«dÉMh  ,AÉ°†YC’G  ∫hó`̀dG
 ,z19-ó«aƒc áeRC’ áHÉéà°S’G ¬Lƒjh á«dhDƒ°ùªdG OÉëJ’G ≈dƒàj
 ¢Shô«ØdG QÉ°ûàfG Å£Ñj Éªe ,IQÉ≤dG ¥É£f ≈∏Y ádÉ©a áHÉéà°SG »a

 .zá«YÉªàL’Gh á«ë°üdGh ájOÉ°üàb’G √QÉKBG ∞Øîjh
 ¢ù«d ,¿B’G ≈àM ∂dòH ΩÉ«≤dG øe áª¶æªdG øμªàJ ºd ,∂dP ™eh
 øμdh  ,§≤a  É¡H  á°UÉîdG  ∫ƒªîdGh  Qƒ°ü≤dG  ¬LhCG  OƒLh  ÖÑ°ùH
 ´hô°ûªdG º«ª°U »a øªμJ »àdG á«°SÉ°SC’G äÉeÉ°ù≤f’G ÖÑ°ùH É°†jCG
 äÉbhCG  »a  ,OÉëJ’G  ∫hO  π°UGƒJ  ΩóY  ≈dEG  áaÉ°VE’ÉH  .»`̀HhQhC’G
 áë∏°üªdG  πÑb  ájOôØdG  É¡ëdÉ°üeh  É¡JÉLÉ«àMG  ™°Vhh  ,äÉ`̀eRC’G
 GQGôμJh GQGôe ™bGƒdG  Gòg ô°VCG  ,Iô«NC’G  äGƒæ°ùdG  »ah .áeÉ©dG
 ÜƒæédGh  ∫Éª°ûdG  ø«H  ΩÉ°ù≤f’G  ™e  ’hCG  ô¡X  å«M  ,OÉëJ’ÉH
 ΩÉ©d  øjôLÉ¡ªdG  áeRCGh  2008-2007  »a  »dÉªdG  QÉ«¡f’G  ÖÑ°ùH
 øe  É«fÉ£jôH  êhô`̀N  »`̀a  Gô`̀NDƒ`̀e  É`̀¡`̀JhQP  â¨∏H  »`̀à`̀dGh  ,2015
 äÉ¡LƒH  ø«ahô©ªdG  ø««°SÉ«°ùdG  ÜÉîàfGh  »``̀HhQhC’G  OÉëJ’G
 ôéªdG AGQRh ¢ù«FQ πãe ,»HhQhC’G OÉëJ’G »a áμμ°ûªdG ºgô¶f

.z»àfƒc »ÑjRƒL{ »dÉ£jE’G AGQRƒdG ¢ù«FQh ,z¿ÉHQhCG Qƒàμ«a{
 øe  áØ«©°†dG  áHÉéà°S’Gh  ,ÉfhQƒc  ¢Shô«a  áëFÉL  ójõJh
 .Oƒª°üdG ≈∏Y OÉëJ’G IQób »a ø«μμ°ûàªdG øe »HhQhC’G OÉëJ’G
 GôeCG OÉëJ’G ∂°SÉªJ ó©j{ :zêôÑeƒ∏H{ øe ,zçƒ∏c ¢SÉjQófCG{ ∫ƒ≤j
 ô«Zh ájOÉMC’G äGQGô≤dG áé«àf ,á«eƒ≤dGh áëFÉédG ÖÑ°ùH É≤gôe
 á≤jô£H ¬JOÉb ™ØJôj ºd Éeh ,AÉ°†YC’G ∫hódG ÉgòîàJ »àdG á≤°ùæªdG
 ,á«≤«≤M áeRCG πãªj ∂dP ¿EÉa ,áëFÉédG √òg iƒà°ùe ≈dEG iôNCÉH hCG

 ÆhO{  ô«°ûjh  .zπàμàdG  √ÉéJ  AÉ«à°S’Gh  á≤ãdG  Ωó`̀Y  øe  ójõjh
 ÖbGƒY ≈dEG ÉªFGO …ODƒJ äÉeRC’G{ ¿CG ≈dEG ,zƒJÉc ó¡©e{ øe ,zhófÉH
 á£∏°S  ∞©°V  Qƒ¡X  ƒg  ÖbGƒ©dG  √òg  ôÑcCG  ó©Jh  ;IOƒ°ü≤e  ô«Z
 ,z»é«fQÉc õcôe{ øe ,z»æjô«H ∑QÉe{ ócDƒjh .z≈£°SƒdG ÉHhQhCG
 IOÉØà°ùªdG  ¢ShQódG  ≥«Ñ£J  »a  »`̀HhQhC’G  OÉëJ’G  π°ûa  GPEG{  ¬fCG
 πc  øe  Oóéàe  Ωƒé¡d  ¢Vô©àj  ó≤a  ,ÉfhQƒc  ¢Shô«a  áëFÉL  øe
 ¬Lh  ≈∏Y  ájƒÑ©°ûdG  iƒ≤dG  π¨à°ùà°S  å«M  ,á«°SÉ«°ùdG  πFÉ°üØdG
 ø°ûd  áëFÉédG  øY  ºLÉædG  õé©dÉH  Qƒ©°ûdGh  ±ƒîdG  ¢Uƒ°üîdG
 É¡fGó∏H ™é°ûà°S hCG ,¬«a á«°ù«FôdG äÉ°SÉ«°ùdGh ÜGõMC’G ó°V á∏ªM
 ¿Éª°†d  ¬fEÉa  ,¬«∏Yh  ;π°ùchôÑd  πjóÑc  ø«μH  ≈`̀dEG  Aƒé∏dG  ≈∏Y
 iƒà°ùe  ø««HhQhCÓd  Ωó≤j  ¿CG  OÉ`̀ë`̀J’G  ≈∏Y  Öéj  ,√QGô≤à°SG

.z≥M øY ¬fƒ©bƒàj …òdG ájÉªëdG
 …òdG  OÉëJ’G  √ÉéJ  AÉ«à°S’G  ôgÉ¶e  øe  ô¡¶e  í°VhCG  π©dh
 ÜÉë°ùfG  ∫ÉªàMG  ƒg  ÉfhQƒc  áëFÉéd  ¬`̀ JQGOEG  Aƒ°S  øY  èàæ«°S
 ∫ƒ≤j  .zø¨æ°T{  á≤£æe  ,•ÉÑMEG  πbC’G  ≈∏Y  hCG  ,ºFGO  πμ°ûH  ∫hódG
 ’ »àdG ,ø¨æ°T á≤£æe{ ¿EG ,zQƒJÉàμÑ°S GP{ á∏ée »a ,zôé«c ¿ƒL{
 ,Iô«Ñc áHô°V â≤∏J ,»HhQhC’G OÉëJ’G ∫hO ø«H OhóM É¡H óLƒj
 ∫hó`̀dG  πÑb  øe  É``̀HhQhCG  AÉ`̀ë`̀fCG  ™«ªL  »a  Ohó`̀ë`̀dG  IOÉ©à°SG  º`̀Jh
 ≥«∏©J  ≈∏Y  Gƒ≤aGh  å«M  ,»`̀HhQhC’G  OÉëJ’Gh  ájOôØdG  AÉ°†YC’G
 »a Éª«°S ’- OÉëJ’G ∫hO øe ójó©dG ¿CG ÉªHh .´ƒÑ°SCG Ióe ø¨æ°T
 Iô£«°ùdG »a É¡àÑZôd á«°VƒØªdG ™e â∏JÉb -ÉHhQhCG ¥ô°Th §°Sh
 ¿CG ™bƒàoj ,2015 ΩÉY »a øjôLÉ¡ªdG áeRCG IhQP òæe ÉgOhóM ≈∏Y

 .zπ°ùchôH πLCG øe ÉYGô°U πãªà°S ø¨æ°T IOƒY
 Oƒ¡éd  õeQ  É¡fCG  ≈∏Y  á∏jƒW  Iôàa  òæe  zø¨æ°T{  ≈dEG  ô¶æojh
 ,AÉ°†YC’G  ∫hó`̀ dG  ø«H  §`̀HGhô`̀dG  õjõ©J  ƒëf  »``̀HhQhC’G  OÉ`̀ë`̀J’G
 πLCG ≈dEG É¡≤«∏©J âÑãj ó≤a ,Égó°V ∫hódG øe ójó©dG âHQÉM »àdGh
 »HhQhC’G  OÉëJ’G  äÉ«dBG  ™«ªéd  ΩÉàdG  QÉ«¡f’G  ájGóH  ≈ª°ùe  ô«Z

.á«YÉªédG
 ¢Shô«a Oó¡j ,»∏NGódG »HhQhC’G OÉëJ’G ΩÉ°ù≤fG ÖfÉL ≈dEGh
 øe  ∫hO  PƒØf  õjõ©J  ∫Ó`̀N  øe  πàμàdG  ¢†jƒ≤àH  É°†jCG  ÉfhQƒc
 íéæà°S  ø«μH  Oƒ¡L  ¿CG  ø«∏∏ëªdG  ¢†©H  ó≤à©jh  .É`̀HhQhCG  êQÉN
 øY É`̀gOÉ`̀©`̀HEGh  ÉgQƒëe ≈`̀ dEG  á`̀«`̀HhQhC’G  ∫hó``dG  ¢†©H  Üò`̀L »a
 êQÉN  øe  á«aô£dG  ∫hó`̀dG  ÜòL  ºJ  ,π©ØdÉHh  .»`̀HhQhC’G  õcôªdG
 ø«μH  âeÉb  å«M  ,ÉgQƒëe  ≈`̀dEG  É«Hô°U  πãe  »``HhQhC’G  OÉëJ’G
 âdòHh  .¿B’G  ≈àM  ádÉM  171  êÓ©d  äGó©ªH  OGô¨∏H  ójhõàH
 π°ùchôH π°ûa Aƒ°V »a É«dÉ£jE’ IóYÉ°ùªdG ºjó≤àd GOƒ¡L ø«°üdG
 á∏ée  »a  zhGô`̀H  å«HGõ«dEG{  í°Vƒj  .ádÉ©a  áHÉéà°SG  º«¶æJ  »a
 OÉëJ’G »a »°ù«FQ ƒ°†Y ¬LGƒj ø«M »a{ ¬fCG ,z»°ù«dƒH øjQƒa{
 √DhÉØ∏M ô¡¶j ,Iójó°T ÖYÉ°üe »°ù∏WC’G ∫Éª°T ∞∏Mh »HhQhC’G
 É«dÉ£jEG ¿CG »æ©j Gògh ,IOÉM áeRCG »a º¡«∏Y OÉªàY’G øμªj ’ º¡fCG
 ≈≤Ñà°S{  ,zhGôH{  ∞«°†jh  .zø«°üdG  ƒëf  ójGõàe  πμ°ûH  ¬éàJ  ób
 É¡«∏Y Öéj GPÉªd øμdh ,»HhQhC’G OÉëJ’G »a Éjƒb Gƒ°†Y É«dÉ£jEG
 GPÉªdh  ?¥RCÉ`̀e  »a  ¿ƒfƒμj  ÉeóæY  áeOÉ≤dG  IôªdG  »a  É¡FÉØ∏M  ºYO
 ΩGõëdG IQOÉÑe »a É¡àcQÉ°ûe øY ™LGôà∏d º¡JGƒYO »YGôJ ¿CG Öéj
 â≤∏Jh  .»°VÉªdG  ΩÉ©dG  É¡«dEG  âª°†fG  »àdG  ,á«æ«°üdG  ≥jô£dGh
 ∞dCG  450h  m¥Gh  ´Éæb  ¿ƒ«∏e  16^5  ø«°üdG  øe  ÉgóMh  É«dÉ£jEG
 É°†jCG  á«KÉZEG  á«ÑW OGƒe ¿Éfƒ«dGh  ∂«°ûàdG  â≤∏J  Éªc  ,á«bGh  ádóH
 π©L Ée á«Ñ£dG á©æbC’G øe Oó©H ¢ùjQÉH ø«μH äOhR Éª«a ,´ôÑàc
 äGQÉ°TEG{ øY çóëàj ¿ÉjQOƒd ∞jEG ¿ÉL »°ùfôØdG á«LQÉîdG ôjRh

.ø«μH øe äOQh zøeÉ°†J
 »a  ó`̀jGõ`̀à`̀ª`̀dG  ∂μ°ûàdG  ø`̀e  è`̀jõ`̀e  õØëj  ó`̀b  ,Ωƒ`̀ª`̀©`̀dG  ≈`̀∏`̀Y
 GójóëJh ,√Ohó``̀M êQÉ`̀N ∫hó``̀dG ÜGò`̀é`̀fGh »```̀HhQhC’G OÉ`̀ë`̀J’G
 πàμàdG ™LGôJ ≈dEG  -ÉfhQƒc ¢Shô«a áeRCG ¬JRõY …òdGh- ø«°üdG
 ..¿B’G  ∫GDƒ°ùdG  íÑ°ü«d ,á∏Ñ≤ªdG  äGƒæ°ùdGh ô¡°TC’G  »a »HhQhC’G
 ™bƒàªdG •ƒ≤°ù∏d »eÉàîdG ó¡°ûªdG áHÉàc »a ¢Shô«ØdG íéæj πg
 ≥Øf øe êôîj πgh ,áª¶æªc »HhQhC’G OÉëJÓd á∏jƒW Iôàa òæe
 GóMGh ÉfÉ«c ΩCG ,áØ∏àîe ∫hO ≈dEG Ébõªe º∏¶oªdG zÉfhQƒc{ ¢Shô«a

?AÉHƒdG ≈∏Y »YÉªédG √QÉ°üàfÉH kÓØàëe

É`̀``̀fhQƒ`̀``̀c  á````````eRCG  IQGOEGh  »``````̀ HhQhC’G  OÉ`̀ ``̀ ë`̀ ``̀ J’G
?Gó`````Mƒ`````e  ΩCG  É`̀ ``̀ bõ`̀ ``̀ ``̀ ª`̀ ``̀ e  êô````````î``j  π```̀ ````̀g..

á«é«JGÎ°SE’G äÉ°SGQó∏d è«∏ÿG õcôe

 πMGôªdG º°†N »a É©«ªL ¢û«©f ÉæëÑ°UCG ó≤d
 ºZQ  ,É`̀fhQƒ`̀c  ¢Shô«a  áëFÉL  »°ûØàd  ≈``̀ dhC’G
 áëFÉédG  √òg  ô«KCÉJ  øY  A»°T  …CG  ±ô©f  ’  ÉæfCG
 øe ¿B’G çóëj Ée ¿CG ô«Z ,ióªdG ≈∏Y á«°Shô«ØdG
 ¢ùª∏f ÉfCGóH ó≤d .ÉæHƒ∏b »a ÖYôdG ´Qõj äGQƒ£J
 ô«¨àJ ’ É¡fCG ô«Z ,ô«¨àJ äCGóH ÉæJÉ«M ¿CG ¿B’G òæe

 .π°†aC’G ≈dEG
 »ªdÉ©dG  OÉ`̀°`̀ü`̀à`̀b’G  ¿CG  äGô`̀jó`̀≤`̀à`̀dG  ô¡¶J
 π°üJ  ó`̀ b  Ió`̀YÉ`̀°`̀ü`̀à`̀e  á`̀MOÉ`̀ a  ô`̀FÉ`̀°`̀ù`̀N  óÑμà«°S
 OÉ`̀jORG  øY  Ó°†a  ,Q’hO  äÉfƒ«∏jôJ  á©Ñ°S  ≈`̀dEG
 OGóYCG  OÉjORGh  ™°SGh  ¥É£f  ≈∏Y ¢VôªdG  QÉ°ûàfG
 Ghó≤a  øjòdG  ¢SÉædG  øe  ø«jÓªdG  äÉÄeh ≈JƒªdG
 øjòdG ô°ûÑdG AÉæHCG øe äGQÉ«∏ªdGh º¡∏NO QOÉ°üe
 ôéëdG »a hCG ΩÉàdG QÉ°üëdG âëJ Ωƒ«dG ¿ƒ°û«©j
 ≈dhC’G á∏MôªdG √òg »a ∫Gõf ’ ÉæfCG ºZQ ,»JGòdG

 .¢Shô«ØdG »°ûØJ øe
 á`̀«`̀μ`̀ jô`̀eC’G Ió`̀ë`̀à`̀ª`̀dG äÉ```̀j’ƒ```̀dG »``̀a É`̀æ`̀g
 IÉ«ëdÉH  ¢†ÑæJ  âfÉc  »àdG  ¿óªdG  ∂∏J  âdƒëJ
 Éªc ,ìÉ``Ñ``°``TCG ≈```̀dEG •É`̀°`̀û`̀æ`̀dGh á`̀cô`̀ë`̀dÉ`̀H è`̀©`̀Jh
 øY  ¿ƒØXƒªdG  õéYh  É¡HGƒHCG  ¢SQGóªdG  â≤∏ZCG
 äÓëªdG  âëÑ°UCGh  º¡∏ªY  äGô≤e  ≈`̀dEG  ÜÉgòdG
 IOó¡e  ∫ÉªYC’G  õcGôeh  ájQÉéàdG  äÉ°ù°SDƒªdGh
 óLÉ°ùªdGh  ¢ùFÉæμdG  â`̀Ø`̀bhCG  ,∂`̀dò`̀c  .¥Ó`̀ZE’É`̀H
 â≤∏Yh á«æjódG  É¡JÉeóNh ÉgôFÉ©°T πc óHÉ©ªdGh
 äQÉ¡fGh  ájQhô°†dG  ô«Z  á«eƒμëdG  äÉeóîdG
 ¢SÉædG  ∫É``̀Ñ``̀bEG  OGORG  Éª«a  ,á`̀«`̀dÉ`̀ª`̀dG  ¥Gƒ``̀ °``̀SC’G
 ójGõàe πμ°ûH ¿hóªà©j ¢Shô«ØdG øe ø«HƒYôªdG
 çóëàdGh ¥ƒ°ùàdGh πª©∏d ä’É°üJ’G á«æ≤J ≈∏Y

 .º¡FÉÑMCG ™e
 É°†jCG  ∑Éæg  äGQƒ`̀£`̀à`̀dG  √ò`̀g  π`̀c  º°†N  »`̀a
 É¡ª°ûéàj  »àdG  á«°üî°ûdG  ÖYÉ°üªdG  ¢ü°üb
 ¥ÓZEG iOCG  ó≤a .á«eƒ«dG º¡JÉ«M »a ô°ûÑdG AÉæHCG
 AÉÑYCG  ™°Vh  ≈`̀ dEG  ∫ÉãªdG  π«Ñ°S  ≈∏Y  ¢`̀SQGó`̀ª`̀dG
 ºgQƒeCG AÉ«dhCGh ÜÓ£dGh ø«°SQóªdG ≈∏Y IójóL
 ô£°†jh ∫RÉæªdG »a ¿B’G º¡a ∫ÉØWC’G ÉeCG  .É°†jCG
 º¡a  º¡dRÉæe  »a  ó©oH  øY  ¿ƒ∏ª©j  øjòdG  AÉ``̀HB’G
 ø«H Ée ≥«aƒàdG πLCG øe ºgó¡L iQÉ°üb ¿ƒdòÑj
 äÉ«dhDƒ°ùe  øe  º¡«∏Y  ¬ªàëj  Éeh  º¡∏ª©H  ΩÉ«≤dG

 .º¡©e º¡FÉæHCG ájÉYQh
 ¢ShQO á©HÉàe ¢SQGóªdG ¢†©H â°Vôa ,É«fÉK
 ≈∏Y á«aÉ°VEG AÉÑYCG ™°Vh ƒgh á«°VGôàaG á«eGõdEG
 ¿CG  º¡«∏Y  ø«©àj  äÉH  øjòdG  Qƒ`̀eC’G  AÉ«dhCG  πgÉc
 »a  ¢ShQódG  √òg  ¿ƒ©HÉàj  ºgAÉæHCG  ¿CG  GhócCÉàj
 ióe ≈∏Y á«dõæªdG  º¡Ñ«°SGƒM ∫ÓN øe º¡dRÉæe
 º¡d  ≈æ°ùàj  ≈àM  √ÉÑàfG  πμH  z»°SQóªdG  Ωƒ«dG{

 .º¡JÉÑLGƒH ΩÉ«≤dG ∂dP ó©H

 ó`̀≤`̀a ¿ƒ```°```SQó```ª```dG É``````eCG
 ºgQhóH  ¿ƒ¡LGƒj  GƒëÑ°UCG
 º`̀¡`̀Ñ`̀«`̀ dÉ`̀ °`̀SCG ô`̀«`̀«`̀¨`̀J …ó``̀ë``̀ J
 AÉ`̀ °`̀†`̀Ø`̀ dG ø```̀e á``̀«``̀°``̀ù``̀jQó``̀à``̀dG
 AÉ°†a  ≈`̀ dEG  ±ƒ`̀dCÉ`̀ª`̀dG  »Ø°üdG
 Gòg ôÑμj .»°VGôàa’G º«∏©àdG
 ∂ÄdhCG  ≈`̀ dEG  áÑ°ùædÉH  …óëàdG
 ¿ƒ`̀°`̀SQó`̀j ø``̀jò``̀dG ø`̀«`̀ª`̀∏`̀©`̀ª`̀dG
 äÉH ¬``̀fC’ ,QÉ`̀¨`̀°`̀ü`̀dG ∫É``Ø``WC’G
 Gƒ£Ñæà°ùj  ¿CG  º¡«∏Y  ø«©àj
 ºjó≤J  π`̀LCG  ø`̀e  Ió`̀jó`̀L  ÉbôW
 ∂ÄdhCG  πμd  ájOôØdG  IóYÉ°ùªdG
 »a º`̀¡`̀°`̀ù`̀Ø`̀fCG ¿hó`̀é`̀j ø`̀ jò`̀ dG

 .IóYÉ°ùªdG ≈dEG áLÉM
 ∂∏J  É°†jCG  ≈°ùæf  ’CG  Öéj
 áªcGôàªdG  á«aÉ°VE’G  πcÉ°ûªdG
 øjòdG  ∫É`̀Ø`̀WC’G  É¡¡LGƒj  »àdG
 áLÉàëe  äÓFÉY  øe  ¿hQóëæj

 π°üëJ  ’h  ∫õæªdG  »a  Üƒ°SÉM  õ¡LCG  ∂∏ªJ  ’
 ∫É`̀Ø`̀WC’G  ø`̀Y  Ó°†a  ,â`̀fô`̀à`̀fE’G  áeóN  ≈∏Y  ≈àM
 ∫õæªdG »a º¡©e AÉ≤ÑdG ºgDhÉHBG ™«£à°ùj ’ øjòdG
 º¡fhóYÉ°ùj hCG  º¡dÉØWCG áÑbGôe ¿ƒ©«£à°ùj ’ hCG

 .º∏©àdG »a
 â°†ØNh  É¡JÓMQ  ¿Gô«£dG  äÉcô°T  â≤∏Y
 áYÉæ°üdG  äó`̀Ñ`̀μ`̀J  Éª«a  ,º`̀¡`̀dÉ`̀ª`̀YCG  ∫hGó```̀L  ø`̀e
 »a  ÖÑ°ùàJ  Ée  ƒ`̀gh  ,á`̀MOÉ`̀a  ôFÉ°ùN  á«MÉ«°ùdG
 ’ .OÓÑdG ≥WÉæe øe ô«ãμdÉH Iô«Ñc QGô°VCG ¥ÉëdEG
 ÉªY »¡àæà°S áeRC’G ¿CÉH áægGôdG ´É°VhC’G »MƒJ
 ∫ƒ£à°S áeRC’Éa .AGó©°üdG ¢ùØæàæ°S ÉæfCGh Öjôb
 É¡©°Vh »àdG á«Ø«°üdG §£îdG ¢Vƒ≤à°S É¡fCG Éªc

 .¿hô«ãμdG
 äÉ°ù°SDƒªdG ÜÉë°UCG  Qô°†J ¿óªdG Ö∏ZCG  »a
 ºYÉ£ªdG  É`̀eCG  .¢Uƒ°üîdG  ¬`̀Lh  ≈∏Y  Iô«¨°üdG
 á``̀jò``̀ZC’G ™`̀«`̀H äÓ``̀ë``̀eh äÓ`̀FÉ`̀©`̀∏`̀ d á`̀cƒ`̀∏`̀ª`̀ª`̀dG
 ≈∏Y  óªà©J  »àdG  Iô«¨°üdG  ôLÉàªdGh  äÉÑàμªdGh
 á°ü°üîàªdG  ∂∏J  ø«eó≤dG  ≈∏Y  π«°UƒàdG  áeóN
 äQô°†J ó≤a ,øFÉHõ∏d á°UÉîdG äÉeóîdG ºjó≤J »a

 .»ë°üdG ôéëdGh ¥ÓZE’G ÖÑ°ùH Gô«ãc
 ºjó≤àd Éªî°V ÉéeÉfôH ¢SôéfƒμdG  Qôe ó≤d
 ¿CG  ô«Z  ,äÉ°ù°SDƒªdG  √òg  õ«ØëJh  äGóYÉ°ùªdG
 ¿ƒμJ  ød  Iô«¨°üdG  äÉ°ù°SDƒªdG  √òg  øe  ô«ãμdG
 ≈∏Y  ±ƒbƒdGh  »aÉ©àdG  ≈∏Y  IQOÉ`̀b  áWÉ°ùH  πμH
 »àdG  áMOÉØdG  QGô`̀°`̀VC’G  AGô`̀L  ójóL  øe  É¡«eób

 .É¡H â≤ëd
 øY  áªLÉædG  äÉ«YGóàdG  √ò`̀g  πc  äô``KCG  ó≤d
 OGô`̀ aCG  π`̀c  ≈∏Y  Gô°TÉÑe  Gô«KCÉJ  É`̀fhQƒ`̀c  áëFÉL

 íÑ°UCG ó≤a .»FÉbó°UCGh »à∏FÉY
 ó©H  ∫õæªdG  ¿ƒ`̀eRÓ`̀j  »FÉæHCG
 º¡dÉØWCG  É`̀eCG  .º¡ÑJÉμe  ¥Ó``̀ZEG
 GƒëÑ°UCG ó≤a ºgQÉªYCG ∞∏àîªH
 ¿ƒdòÑj ºgh º¡dRÉæe ¿ƒeRÓj
 ∞«μàdG  ø`̀e  ºgó¡L  iQÉ`̀°`̀ü`̀b
 Ée ™e ó©H øY º«∏©àdG ºdÉY ™e

 .•ÉÑ°†fG øe ∂dP ¬Ñ∏£àj
 ó≤a  ,»``̀ æ``̀ HG  á````̀LhR É````̀eCG
 ∂ëªdG  ≈∏Y  É¡Yhô°ûe  íÑ°UCG
 âfÉc ¿CG ó©H áeRC’G √òg AGôL
 .IóYGh  ábÓ£fG  ¬àjGóH  »a  ¬d
 ™£à°SCG  ºd  ¥ÓZE’G  Gòg  ÖÑ°ùH
 ió`̀e  ≈`̀∏`̀Y  …OÉ``̀Ø``̀MCG  »`̀≤`̀à`̀dCG  ¿CG
 »ØàcCG  É```̀fCGh  ,Ió``jó``Y  ™`̀«`̀HÉ`̀°`̀SCG
 ≥«Ñ£J  ≈∏Y  º¡©e  π°UGƒàdÉH

.zºjÉJ ¢ùjÉa{ áKOÉëªdG
 Gòg  óæY  ô``̀eC’G  ∞bƒàj  º`̀d
 ºéM øe OGR Ée ƒgh πcÉ°ûªdG âªcGôJ ó≤a .óëdG
 õªjÉJ  ∑Qƒjƒ«f  ÉàØ«ë°U  äô°ûf  ó≤a  .IÉfÉ©ªdG
 ∂∏J  øY  Ö∏≤dG  »eóJ  É°ü°üb  â°SƒH  ø£æ°TGhh
 ¿CG  ¿hO  øe  É¡FÉÑMCG  ¢†©H  »aƒJ  »àdG  äÓFÉ©dG
 »a  º¡æaO  ≈àM  hCG  õFÉæL  º¡d  º¶æJ  ¿CG  ™«£à°ùJ

 .ôHÉ≤ªdG
 ,ø«∏jEG  »`̀à`̀LhR  ¿C’  Gô«ãc  É``̀fCG  â`̀ª`̀dCÉ`̀J  ó≤d
 ájOÉëdG  ø°S  øY  §≤a  ø«YƒÑ°SCG  πÑb  â«aƒJ  ób
 ôÑªaƒf ô¡°T »a á£∏éH âÑ«°UCG ó≤d .ø«°ùªîdGh
 á`̀©`̀HQC’G  ô`̀¡`̀°`̀TC’G  ió`̀e  ≈∏Y  â∏X  ó`̀bh  »°VÉªdG
 ¢VôàØj  ¿Éc  .π«gCÉà∏d  ™°†îJh ≈aÉ©àJ  á«°VÉªdG
 É¡æμd  ;¢`̀SQÉ`̀e  13  Ωƒ``̀j  ∫õ`̀æ`̀ª`̀dG  ≈``̀ dEG  Oƒ`̀©`̀J  ¿CG
 »a âÑÑ°ùJ á«fÉK á£∏éH ¢SQÉe 10 Ωƒj âÑ«°UCG

 .»à∏FÉ©dh »d áMOÉa É¡JÉah âfÉc ó≤d .É¡JÉah
 »a á≤∏¨e ¢ùFÉæμdG πc ¿CG ÉæªdCG øe OGR Ée π©d
 »àLhõd º«≤f ¿CG ™£à°ùf ºdh áª°UÉ©dG ø£æ°TGh
 ÖÑ°ùH  .iô`̀ã`̀dG  É`̀¡`̀JGQGƒ`̀e  πÑb  ÉjõFÉæL  É°SGób
 á©°SƒªdG  á∏FÉ©dG  ™£à°ùJ ºd  ihó©dG øe ±ƒîdG
 ¢ü°ü≤dGh Qƒ°üdG ∫OÉÑJh Éædõæe ≈dEG É©e Ωhó≤dG
 .É°†©H Éæ°†©H IÉ°SGƒeh É©e ÉæfõM øY ô«Ñ©àdGh
 π«LCÉJ  π°†aC’G  øe  ¬`̀fCG  ÉfôÑàYG  ájGóÑdG  »a
 Qô≤f  ¿CG  πÑb  π`̀jô`̀HG  ô¡°T  ájÉ¡f  ≈àM  ¢`̀SGó`̀≤`̀dG
 ,Ωƒ«dG  É`̀eCG  .ƒjÉe  ô¡°T  ájÉ¡f  ≈`̀ dEG  ô``eC’G  ô«NCÉJ
 ¿CG ÉfQôb ó≤a ¢Shô«ØdG »°ûØJ áYô°S ≈dEG ô¶ædÉHh
 πc íÑ°UCG »àdG ÉæJÉ«M πãe ÉeÉªJ ,A»°T πc πLDƒf

 .ÓLDƒe É¡«a A»°T
 ájGóÑdG »a »ãjóM ≈dEG ójóL øe Éfó«©j Gòg
 ÉæJÉ«M  Oƒ°ùJ  âëÑ°UCG  »àdG  ¢Vƒª¨dG  ádÉM  øY

 ôaGƒàj  ’  …ò``̀dG  ø«©∏dG  ¢Shô«ØdG  Gò`̀g  ÖÑ°ùH
 »ªëj  ¿CG  ¬fCÉ°T  øe  ìÉ≤d  hCG  AGhO  …CG  Ωƒ«dG  ¬d
 ∞≤f  ÉæfCÉch  ô©°ûf  Ωƒ«dG  ÉæëÑ°UCG  ó≤d  .ÉæJÉ«M
 …òdG  ≥«ë°ùdG  QóëæªdG  »a  ¥óëfh ájhÉ¡dG  óæY

.ÉæYÓàHÉH Oó¡j
 …òdG  ™°VƒdG  ¿CG  ø«∏∏ëªdG  ¢†©H  ôÑàYG  ó≤d
 áÄÑ©J  ™`̀e  ,Üô``̀M  á`̀dÉ`̀ë`̀H  ¬`̀Ñ`̀°`̀TCG  Ωƒ`̀«`̀ dG  ¬°û«©f
 Iƒ``̀YOh hó`̀©`̀ dG  á¡HÉée π``̀LCG  ø`̀e  OQGƒ``̀ª``̀dG  π`̀ c
 .äÉ«ë°†àdG  πc  ºjó≤àd  OGó©à°SÓd  ø«æWGƒªdG
 ∑Éæg  ¿ƒμ«°S  áÑ©°üdG  ´É`̀ °`̀VhC’G  √ò`̀g  π`̀X  »`̀a
 ≈dEG  ô£°†æ°S  .Égó≤Øf  ájô°ûH  ìGhQCGh  ™aój  øªK
 ôãcC’G  á«YÉªàL’G  äÉÄØdG  ¿CG  ô«Z  ÉæJÉ«M  ô««¨J
 ≈∏Y  .ôÑcC’G  AÖ©dG  πªëàà°S  »àdG  »g  á°TÉ°ûg
 GhóY Ωƒ«dG ¬LGƒf ÉæfEÉa ,ájó«∏≤àdG ÜôëdG ¢ùμY
 ¬∏ªëj  ób  ¢Shô«ØdG  ¿CG  ∂dP  ,»Fôe  ô«Zh  É«ªdÉY

 .∂∏ØW hCG ∑QÉL
 AÉHh øY áªLÉf äÉeRCG …ódGh π«L ¢TÉY ó≤d
 ≈dhC’G ø«à«ªdÉ©dG ø«HôëdG ≈dEG áaÉ°VEG ,…QóédG
 ÉfCG »∏«L ÉeCG .ájOÉ°üàb’G 1929 áeRCGh á«fÉãdGh
 øe ±ƒîdGh IOQÉÑdG ÜôëdG º°†N »a ¢TÉY ó≤a
 »dÉØWCG  ÉeCG  .»HÉgQE’G  ójó¡àdGh  …hƒædG  QÉeódG
 ∞æYh  AÉ`̀Hƒ`̀dG  Ωƒ`̀«`̀dG  ¿ƒ¡LGƒj  º¡a  …OÉ`̀Ø`̀MCGh
 ô««¨àdG  ô£Nh »YÉªédG πà≤dG  çOGƒMh ìÓ°ùdG

 .ºgGódG »NÉæªdG
 ±ÓàN’G πc áØ∏àîe áëFÉédG √òg ¿CG hóÑj
 »àdG Iô`̀°`̀VÉ`̀ë`̀dGh á`̀«`̀°`̀VÉ`̀ª`̀dG QÉ``̀£``̀NC’G π`̀ c ø`̀Y
 áëFÉédG  √òg äô¡X ó≤a  .ÉæàeÓ°Sh ÉææeCG  Oó¡àJ
 ÉæJOÉ«b ¿ƒμJ ¿CG ¿hO øe IôZ ø«M ≈∏Y ÉæàªgGOh

 .É¡à¡LGƒªd Ió©à°ùe
 á«Ø«μdG  á∏MôªdG  √ò`̀g  ≈àM  ±ô©f  ’  øëf
 Éæ≤ØJG  GPEG  –  Üô`̀ë`̀dG  √ò``̀g  É`̀¡`̀H  »¡àæà°S  »`̀à`̀dG
 ácô©ªdG  ∞°Uh  »a  IQÉÑ©dG  √òg  ΩGóîà°SG  ≈∏Y
 √òg  äôªà°SG  Ée  GPEG  .ÉfhQƒc  áëaÉμªd  IôjôªdG
 ìÉ≤d  ±É°ûàcG  ºàj  ¿CG  ≈`̀dEG  ∞«fh  áæ°S  ácô©ªdG
 ,≈°Vôª∏d  ¬ªjó≤Jh  ™°SGh  ¥É£f  ≈∏Y  ¬LÉàfEGh
 ÉæJÉ«M ≈`̀∏`̀Y  äÉ`̀«`̀YGó`̀à`̀dG  º`̀é`̀M ±ô`̀©`̀f  ’ É`̀æ`̀fEÉ`̀a

 .ÉæJÓFÉYh ÉæJÉYÉªLh ÉæJÉ°ù°SDƒeh ÉfOÉ°üàbGh
 IóbÉØdGh  ádhDƒ°ùeÓdG  äGójô¨àdG  ∂∏J  ºZQ
 ¿EÉa ,ájGóÑdG »a Éæ°ù«FQ É¡ãÑj πX »àdG áeƒ∏©ª∏d
 √òg É¡bô¨à°ùJ ób »àdG IóªdG ∞∏j ΩÉàdG ¢Vƒª¨dG
 π©d  .ÉfhQƒc  áëFÉL  AGƒàM’  IôjôªdG  ácô©ªdG
 ≥∏©àj  Éª«a  ìƒ°VƒdG  á∏b  GAƒ°S  ô`̀eC’G  ójõj  Ée
 ÉfhQƒc  ¢Shô«a  øY  ºéæJ  ób  »àdG  äÉjóëàdÉH
 Éæ©ªàée É¡«∏Y ¿ƒμ«°S »àdG IQƒ°üdGh óéà°ùªdG

.áeRC’G √òg »¡àæJ ÉeóæY
»μjôeC’G »Hô©dG ó¡©ªdG ¢ù«FQ |

É```̀ fhQƒ```̀ c á```ë```FÉ```L ó```°```V Iô```̀ jô```̀ ª```̀ dG É``̀æ``̀à``̀cô``̀©``̀e

:º∏≤H
| »ÑZR ¢ùª«L .O 

 øe  øjôëÑdG  râ`̀dò`̀H  Éª¡e
 õjõ©J  π«Ñ°S  »a  Iô«Ñc  mOƒ¡L
 AÉæHh  á«WGô≤ªjódG  É¡àHôéJ
 ºFÉ≤dG  »fóªdG  ™ªàéªdG  ¢ù°SCG
 á`̀jhÉ`̀°`̀ù`̀à`̀ª`̀dG á`̀æ`̀WGƒ`̀ª`̀dG ≈`̀∏`̀Y
 ∞bƒàj  ’  ¿ÉHô¨dG  n≥«©f  ¿EÉ`̀a
 ºFÉà°ûdG  ¿ƒ`̀∏`̀«`̀μ`̀j  º``̀gh  Gó```̀ HCG
 …CG ø`̀e á`̀ZQÉ`̀Ø`̀dG äÉ`̀eÉ`̀¡`̀J’Gh
 ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG á`̀μ`̀∏`̀ª`̀ª`̀d iƒ`̀ à`̀ë`̀e
 »fƒfÉ≤dGh  »°SÉ«°ùdG  É¡eÉ¶fh
 ¿ƒfÉ≤dG  ádhO  CGóÑe  ≈∏Y  ºFÉ≤dG
 á`̀jQƒ`̀à`̀°`̀Só`̀dG äÉ`̀°`̀ù`̀ °`̀SDƒ`̀ª`̀ dGh

.¿É°ùfE’G ¥ƒ≤Mh
 Ée  ∫ƒ`̀≤`̀dG  Gò`̀g  ≈``̀dEG  »æ©aO
 ôjô≤J  ø`̀e  ΩÉ``̀jCG  πÑb  √ÉfógÉ°T
 ¬àãH  ácôÑØdGh  ÜòμdG  ≈∏Y  ºFÉb
 áahô©ªdG  z»°S  »H  »H{`dG  IÉæb

 É¡aƒbhh  »°SÉ«°ùdG  É¡eÉ¶fh  øjôëÑ∏d  É¡FGó©H
 ô°UÉæ©dG  ø``e  Ö`̀jô`̀î`̀à`̀dG  ô`̀°`̀UÉ`̀æ`̀Y  ™``e  º``̀FGó``̀dG
 ≈dEG IAÉ°SE’G ≈∏Y QGôªà°SÉH πª©J »àdG á«ØFÉ£dG
 ∫ÓN øe á°UÉNh πFÉ°SƒdG πμH õjõ©dG ó∏ÑdG Gòg
 ájOÉ©e  äGóæLCG  ΩóîJ  »àdG  á«eÓYE’G  ¥Gƒ`̀HC’G

 .Éfó∏Ñd
 »H{`dG ¬àãH …òdG èeÉfôÑdG Gòg ¿CG á≤«≤ëdGh
:ø«aóg ≥«≤ëàd óMGh ∫Éée »a Ö°üj z»°S »H

 º°SQh øjôëÑ∏d ájOÉ©e AGƒLCG ≥∏N :∫hC’G
 äÉjôëdG  ó°V  lΩÉ`̀¶`̀f  ¬`̀fCÉ`̀H  »°SÉ«°ùdG  É¡eÉ¶f
 ≈àM  ΩÉ¡J’G  Gòg  ≥ëà°ùj  ’h  ¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤Mh
 ;§Ñ°†dÉH ∂dP ¢ùμY ºLôàj ™bGƒdG ¿C’ ¬«∏Y OôdG
 ¿É°ùfE’G ¥ƒ≤M ΩGôàMGh ¿ƒfÉ≤dG  ó∏H øjôëÑdÉa
 ¢û«©J øjôëÑdG ¿CG Éªc ¥ƒ≤ëdG √òg ÖfGƒL πμH
 á«WGô≤ªjódG  É¡àHôéJ πMGôe π°†aCG  ΩÉjC’G  √òg
 ¿ƒfÉ≤dG  ≥«Ñ£J  ºJ  ¿CG  ó©H  QGô≤à°SGh  Ahóg  »a
 øjó°SÉØdGh  ø«HôîªdG  ó°V  ìƒ°Vhh  áeGô°üH
 »a  ¬∏dG  º¡©bhCÉa  Ée  Gô°T  OÓÑdÉH  GhOGQCG  øjòdG

.º¡dÉªYCG ô°T
 áYÉ°TEGh  øjôëÑdG  ≈∏Y  ¢ûjƒ°ûàdG  :»fÉãdG
 IAÉ°SE’Gh  ™bGƒdG  »a  …ôéj  Éªd  áØdÉîe  AGƒ`̀LCG
 É¡Ñ©°T  Ió``̀Mh  ≈```̀dEGh  »°SÉ«°ùdG  É¡eÉ¶f  ≈``̀ dEG
 ∂«μØJ  º`̀J  ¿CG  ó©H  ¬`̀H  º©æJ  …ò``dG  QGô`̀≤`̀à`̀°`̀S’Gh
 »°SÉ«°ùdGh …ôμ°ù©dG É¡¡LƒH ÜÉgQE’G äÉª¶æe
 √òg √ó°V É¡àcô©e »a äô°üàfG  øjôëÑdG  ¿C’h
 Égô«ª°Vh  É¡°ùØf  âYÉH  »àdG  á°ùFÉÑdG  ô°UÉæ©dG
 ácôÑa  »`̀a  ¿hó`̀°`̀SÉ`̀Ø`̀dG  CGó`̀Ñ`̀a  »ÑæLCÓd  É`̀¡`̀à`̀ePh
 ∂dP ô«Zh õ««ªJh º∏X øY äÉjGhôdGh ¢ü°ü≤dG
 ≈∏Y  ¿hó°SÉØdG  A’Dƒ`̀g  êQO  »àdG  äGQÉÑ©dG  øe

.á«≤«≤M ihóL ¿hO Ωƒj ó©H Éeƒj ÉgQGôμJ
 á`̀Ñ`̀«`̀gô`̀dG  2011 ΩÉ``̀Y  çGó````̀MCG  â`̀æ`̀«`̀H  ó`̀≤`̀d
 øe øjôëÑdG  áμ∏ªe ≈∏Y ôeBÉàdG  ºéM ájôeBÉàdGh

:±GôWCG áKÓK
 á°VQÉ©ªdG  ≈∏Y ø«Hƒ°ùëªdG øe ô°UÉæY |
 Ωõ`̀©`̀dG GhQô````b ø``jò``dG á`̀«`̀LQÉ`̀î`̀dGh á`̀«`̀∏`̀NGó`̀dG
 äGQÉ©°T  Gƒ©aôa  ΩÉ¶ædG  •É≤°SEG  ádhÉëe  ≈∏Y
 øe  ¢``VQC’G  ≈∏Y  Gƒ∏ªYh  §«≤°ùàdGh  •É≤°SE’G
 øjôëÑdG  Ö©°T  IóMh  ¿CG  ’EG  ,∂dP  ≥«≤ëJ  πLCG
 áª«μëdG  ¬`̀JOÉ`̀«`̀b  AGQh  Gó```MGh  ÉØ°U  ¬`̀aƒ`̀bhh

 º`̀¡`̀«`̀Yƒ`̀H  ¢``̀SÉ``̀æ``̀dG  ∑GQOEGh
 áePô°ûdG  √ò``̀g  ¿CG  »`̀æ`̀Wƒ`̀dG
 ¿CGh  á«æWƒdÉH  É¡d  á`̀bÓ`̀Y  ’
 á«HÓ≤fGh  ágƒÑ°ûe  É¡aGógCG
 äGQÉ©°ûdG  øY  ô¶ædG  ¢†¨H
 É¡fƒ©aôj GƒfÉc »àdG áØjõªdG
 ≥Ñj  ºd  Gƒ£≤°S  ÉeóæY  ∂dòdh
 »eÓYE’G  ¬jƒ°ûàdG  iƒ°S  º¡d
 á``̀dhó``̀dG ó`̀ °`̀V ¢`̀†`̀jô`̀ë`̀à`̀ dGh
 ∂dP  »`̀a  ø«∏¨à°ùe  ΩÉ`̀¶`̀æ`̀dGh
 á«∏ëªdG  á«eÓYE’G  äÉ°üæªdG
 ó¡L  …CG  ¬jƒ°ûàd  á«LQÉîdGh

.ádhódG ¬H Ωƒ≤J
 »a  É`̀¡`̀YÉ`̀Ñ`̀JCGh  ¿Gô````̀ jEG  |
 º`̀«`̀∏`̀bE’G »``̀a ¿É``μ``e ø``̀e ô``̀ã``̀cCG
 ≈`̀∏`̀Y Ωõ```̀©```̀dG äQô`````̀b »```̀à```̀dGh
 πFÉ°SƒdG  πμH  á`̀dhó`̀dG  ¬jƒ°ûJ
 »°SÉ«°ùdG  ¢†jôëàdGh  äÉ≤«Ø∏àdGh  Ö`̀jPÉ`̀cC’Gh
 øe ôãcCG Gƒ°ü°üN º¡fCG ≈àM »ØFÉ£dGh »æjódGh
 É¡àdƒe  á«fÉæÑdh  á«bGôYh  á«fGôjEG  IÉæb  ø«©HQCG
 »μd áeƒ∏¶ªdG á«fGôjE’G Üƒ©°ûdG ∫GƒeCÉH ¿GôjEG
 øjôëÑdG IQƒ°U ¬jƒ°ûàd áYÉ°ùdG QGóe ≈∏Y πª©J
 ¥É`̀ë`̀dEGh  »°SÉ«°ùdG  É¡eÉ¶f  ó°V  ¢†jôëàdGh
 á«ØFÉ£dG  ábôØdG  åHh  á«æWƒdG  IóMƒdÉH  Qô°†dG
 ¢TÉY  PEG  É¡îjQÉJ  »a  øjôëÑdG  É¡aô©J  ºd  »àdG
 ¥ƒ≤ëdG »a ø«jhÉ°ùàe ø«æWGƒe á©«°ûdGh áæ°ùdG
 πNGO  º¡ØFÉXhh  º¡dÉªYCÉH  ¿ƒeƒ≤j  äÉÑLGƒdGh

.á∏eÉμdG IGhÉ°ùªdG πX »a ádhódG
 Ωõ©dG  Ghó≤Y  øjòdG  Üô`̀¨`̀dGh  É«fÉ£jôH  |
 ºZôdÉH  á«ØFÉ£dG  iƒ≤dG  √ò`̀g  GƒªYój  ¿CG  ≈∏Y
 á«WGô≤ªjódGh  ájôëdG  ø`̀Y  Üô`̀¨`̀dG  åjóM  ø`̀e
 ∂dP  ¿Éμa  á«fóªdG  á`̀dhó`̀dGh  ¿É`̀°`̀ù`̀fE’G  ¥ƒ`̀≤`̀Mh
 »μjôeC’G  ¢ù«FôdG  ΩÉb  å«M  ,Qƒ`̀eC’G  ÜôZCG  øe
 á°VQÉ©ªdG  √ò¡H  IOÉ°TE’ÉH  ÉeÉHhCG  ∑GQÉH  ≥HÉ°ùdG
 á«WGô≤ªjó∏d ájOÉ©e º«gÉØe »a ábQÉ¨dG á«ØFÉ£dG
 ¿Gó∏ÑdG  »a ±GôWC’G ¢†©H âeÉb Éªc ,ájôëdGh
 ó`̀jOô`̀à`̀H É`̀«`̀fÉ`̀£`̀jô`̀H »``̀a á`̀ °`̀UÉ`̀Nh á```̀«```̀HhQhC’G
 ΩÉ¶ædG  øY  É¡Ø«dCÉJh  É¡é°ùf  ºJ  »àdG  äÉaGôîdG
 ∞bƒªdG Gò¡d AGó°UCG óéf Éæg øeh ,øjôëÑdG »a
 Gòg  É¡æeh  »°S  »H  »ÑdG  ¬eó≤J  Ée  »a  »FGó©dG
 ΩÉ`̀ jCG  πÑb  ¬ãH  º`̀J  …ò``̀dG  »fƒjõØ«∏àdG  ôjô≤àdG

.áeó≤ªdG »a ¬«dEG Éfô°TCGh
 √òg  πãe  ≈∏Y  øjôëÑdG  áμ∏ªe  äOÉàYG  ó≤d
 É¡©HÉ£dh ÉgOƒ¡éd ágƒ°ûªdG á«FGó©dG ∞bGƒªdG
 áªLôàe  ¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤ëd  É¡eGôàM’h  »fÉ°ùfE’G
 øjôëÑdG  áμ∏ªe  π©éJ  »àdG  ä’ÉéªdG  πc  »a
 ≈∏Y  áHƒ°ùëªdG  ∫hó``̀dG  ø`̀e  ójó©dG  ø`̀e  π°†aCG
 øjôëÑdÉa .á«æZ ’hO áHƒ°ùëªdGh á«WGô≤ªjódG
 ’Éãe  »`̀YÉ`̀ª`̀à`̀L’Gh  »°SÉ«°ùdG  É¡eÉ¶æH  π¶J
 ,äÉjôëdGh ¿ƒfÉ≤dG  ádhód  ÉLPƒªfh ¬H  iòàëj
 Ée øjòdG OÉ°ùØdGh ÜÉgQE’Gh ÖjôîàdG ô°UÉæY ÉeCG
 øjôëÑdG Ö©°T ¿EÉa ádhódG ó°V ¿ƒcôëàj GƒdGR
 ΩÉeCG  º¡à≤«≤M  âØ°ûμfG  ¿CG  ó©H  º¡«dEG  ™ªà°ùj  ’
 ¢û«©fh  AGó©°üdG  ¢ùØæàf  Ωƒ«dG  øëæa  ™«ªédG
 »àdG  AGOƒ°ùdG  á≤fÉîdG  AGƒ`̀LC’G  ∂∏J  øY  Gó«©H
 .á°VQÉ©ªdG ≈ª°ù mJ »àdG äÉYƒªéªdG ∂∏J É¡à©æ°U

Iôªà°ù`ª`dG z»```°S »```H »H{`dG äÉ``£`≤°S

:º∏≤H
»eƒ°ù©dG π«Ñf .O
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ájOÉ©dG ô``«Zh ájOÉ©dG á``eÉ©dG É``¡à«©ªéd É«°VGôàaG É``YÉªàLG ó``≤©J ø``jR
QÉ``æ``jO  ¿ƒ``«``∏``e  2^183  á`̀ ª`̀ «`̀≤`̀ H  ø`̀ «`̀ ª`̀ gÉ`̀ °`̀ ù`̀ ª`̀ dG  ≈``∏``Y  á``jó``≤``f  ìÉ```````HQCG  ™```jRƒ```J

 É¡à«©ªL  ´ÉªàLG  ¢ùeG  øjôëÑdG  ø`̀jR  ácô°T  äó≤Y
 á«dÉªdG äÉfÉ«ÑdG QGôbEG ºJ å«M .ájOÉ©dG ô«Zh ájOÉ©dG áeÉ©dG
 ôÑª°ùjO 31 »a á«¡àæªdG á«dÉªdG áæ°ùdG øY á≤bóªdG IóMƒªdG

 .2019
 á°ûbÉæe  ájOÉ©dG  áeÉ©dG  á«©ªédG  ´ÉªàLG  ∫Ó`̀N  º`̀Jh
 á«dÉªdG  áæ°ù∏d  ácô°ûdG  ∫É`̀ª`̀YCG  øY  IQGOE’G  ¢ù∏ée  ôjô≤J
 ºJh  .¬«∏Y  ábOÉ°üªdGh  2019  ôÑª°ùjO  31  »`̀a  á«¡àæªdG
 øY  ø««LQÉîdG  äÉHÉ°ùëdG  »≤bóe  ôjô≤J  ≈`̀ dEG  ´Éªà°S’G
 á°ûbÉæe  ºJ  Éªc  ,á«¡àæªdG  á«dÉªdG  áæ°ù∏d  á«dÉªdG  äÉfÉ«ÑdG
 ôÑª°ùjO  31  »a  á«¡àæªdG  á«dÉªdG  áæ°ù∏d  á«dÉªdG  äÉfÉ«ÑdG

.É¡«∏Y ábOÉ°üªdGh 2019
 ¢ü«°üîàH IQGOE’G ¢ù∏ée á«°UƒJ á«©ªédG äóªàYGh
 2019 ôÑª°ùjO 31 »a á«¡àæªdG á«dÉªdG áæ°ùdG ìÉHQCG »aÉ°U
 •É«àM’G  ≈`̀ dEG  »æjôëH  QÉæjO   526^960  ≠∏Ñe  πjƒëàH
 ÉgQób  ø«ªgÉ°ùªdG  ≈∏Y  ájó≤f  ìÉ``HQCG  ™jRƒJh  ,»fƒfÉ≤dG
 º¡°ù∏d  ¢Sƒ∏a  6  ™`̀bGƒ`̀H  ,»æjôëH  QÉ`̀æ`̀jO  ¿ƒ«∏e  2^183
 ∫ÉªdG  ¢`̀SCGQ  øe  %6  hCG  (áæjõîdG  º¡°SCG  AÉæãà°SÉH)  óMGƒdG
 QÉæjO  ¿ƒ«∏e  2^559  ≠∏Ñe  πjƒëJ  ÖfÉL  ≈`̀ dEG  .´ƒaóªdG

.á«dÉàdG áæ°ù∏d IÉ≤Ñà°ùe ìÉHQCÉc »æjôëH
 ìôà≤e  ≈∏Y  á≤aGƒªdG  á«eƒª©dG  á«©ªédG  ∫ÓN  âªJh
 √Qób  »dÉªLEG  ≠∏ÑªH  IQGOE’G  ¢ù∏ée  AÉ°†YCG  ICÉaÉμe  ™jRƒJ
 31  »a  á«¡àæªdG  á«dÉªdG  áæ°ù∏d  »æjôëH  QÉæjO  223^612

.2019 ôÑª°ùjO
 áªcƒM  ôjô≤J  á°ûbÉæe  á«©ªédG  ∫ÉªYG  ∫hó`̀L  πª°Th
 IQGRh  äÉÑ∏£àªH  ácô°ûdG  ΩGõàdGh  2019  áæ°ùd  äÉcô°ûdG
 …õcôªdG øjôëÑdG ±ô°üeh áMÉ«°ùdGh IQÉéàdGh áYÉæ°üdG

.¬«∏Y ábOÉ°üªdGh
 Ée  πc  øY  IQGOE’G  ¢ù∏ée  AÉ°†YCG  á`̀eP  AGô``̀HEG  ºJ  Éªc
 31  »`̀a  á«¡àæªdG  á«dÉªdG  áæ°ùdG  ø`̀Y  º¡JÉaô°üàH  ≥∏©àj
 äôL  »`̀à`̀dG  äÉ«∏ª©dG  ø`̀Y  ≠«∏ÑàdG  º`̀ Jh  .2019  ôÑª°ùjO
 øe …CG ™e 2019 ôÑª°ùjO 31 á«¡àæªdG á«dÉªdG áæ°ùdG ∫ÓN

 øe 21 ºbQ ìÉ°†j’G »a ø«Ñe ƒg Éªc ábÓ©dG äGP ±GôWC’G
 äÉcô°ûdG ¿ƒfÉb øe 189 IOÉªdG ™e É k«°TÉªJ á«dÉªdG äÉfÉ«ÑdG
 ø««LQÉîdG  äÉHÉ°ùëdG  »≤bóe  ø««©J  ÖfÉL  ≈dEG  .ájQÉéàdG
 ¢†jƒØJh  2020  ôÑª°ùjO  31  »a  á«¡àæªdG  á«dÉªdG  áæ°ù∏d

.º¡HÉ©JCG ójóëàH IQGOE’G ¢ù∏ée
 âªJ  ,á`̀jOÉ`̀©`̀dG  ô«Z  á`̀eÉ`̀©`̀dG  á«©ªédÉH  ≥∏©àj  Éª«ah
 ¢ù«°SCÉàdG  ó≤Y  ø`̀e  3  º`̀ bQ  IOÉ`̀ª`̀ dG  πjó©J  ≈∏Y  á`̀≤`̀aGƒ`̀ª`̀dG
 ¢ü«NGôàH ≥∏©àJ á£°ûfCG áaÉ°VE’ ácô°û∏d »°SÉ°SC’G ΩÉ¶ædGh
 ,á«fhôàμdE’G ™bGƒªdG π«¨°ûJh äÉfÉ«ÑdG õ«¡éJ ,ä’É°üJ’G
 ,ä’É`̀°`̀ü`̀J’G äGó`̀©`̀e ìÓ`̀°`̀UEGh ™«Hh ¿Ó```̀YE’Gh á`̀jÉ`̀Yó`̀dGh

.ôJƒ«ÑªμdG èeGôH á£°ûfCGh øeC’G ΩÉ¶f á£°ûfCGh
 ,¢ù∏éªdG ¬æ«©j øe hCG IQGOE’G ¢ù∏ée ¢†jƒØJ ∂dòc ºJh

 ájQhô°V  äGóæà°ùe  …CG  ò«ØæJh  áeRÓdG  äGAGô`̀LE’G  PÉîJÉH
 ™«bƒàdG  ∂dP  »a  ÉªH  ,á≤HÉ°ùdG  ∫ÉªYC’G  ∫hóL  OƒæH  ò«Øæàd
 πeÉμdÉH  ø«dó©ªdG  »°SÉ°SC’G  ΩÉ¶ædGh  ¢ù«°SCÉàdG  ó≤Y  ≈∏Y
 äGóæà°ùe  hCG  êPÉªf  …CGh  ΩÉ©dG  ÖJÉμdG  ΩÉ``eCG  ø«dó©ªdGh

.á∏°üdG äGP á«ª«¶æàdG äÉ£∏°ùdG É¡Ñ∏£àJ
 ≥«≤ëJ ≈dG  äQÉ°TCG  ób ácô°û∏d  á«dÉªdG  äÉfÉ«ÑdG  âfÉch
 ∫ÓN  »æjôëH  QÉ`̀æ`̀jO  ¿ƒ«∏e  1^454  ≠∏ÑJ  ìÉ``̀HQCG  »aÉ°U
 .2019 ôÑª°ùjO  31 »a »¡àæªdGh 2019 øe ô«NC’G  ™HôdG

.%2 ¬àÑ°ùf ¢VÉØîfÉH
 ô«NC’G  ™HôdG  ∫ÓN  á«∏«¨°ûàdG  ìÉ`̀HQC’G  ºéM  ≠∏H  Éª«a

 ´ÉØJQÉH  »æjôëH  QÉæjO  ¿ƒ«∏e  1^697  »°VÉªdG  ΩÉ©dG  øe
.%16 áÑ°ùæH

 5^269  ÉgQób  á«aÉ°U  É`̀ kMÉ`̀HQCG  øjôëÑdG  øjR  â≤≤Mh
 »a 31 á«¡àæªdG ô¡°T 12 Iôàa ∫ÓN »æjôëH QÉæjO ø«jÓe

.%2 ¬àÑ°ùf ƒªæH .2019 ôÑª°ùjO
 Gô¡°T 12 Iôàa ∫ÓN á«∏«¨°ûàdG ácô°ûdG ìÉHQCG â¨∏H Éªc
 QÉæjO ø«jÓe 6^338 ƒëf ,2019 ôÑª°ùjO 31 »a á«¡àæªdG
 óMGƒdG º¡°ùdG ìÉHQCG â«≤Hh ,%24 ¬àÑ°ùf ´ÉØJQÉH »æjôëH

.É k°ù∏a 14 â¨∏H »àdGh 2019 á«dÉªdG áæ°ùdG ∫ÓN áàHÉK
 áæ°ùdG  ΩÉàN  »`̀a  á«μ∏ªdG  ¥ƒ≤ëdG  »`̀dÉ`̀ª`̀LEG  ≠∏H  Éª«a

 QÉæjO  ¿ƒ«∏e  72^261  ƒëæd  ™`̀Ø`̀JQGh  2019  ø`̀e  á«dÉªdG
.%3 É¡àÑ°ùf IOÉjõHh »æjôëH

 ≈∏Y á``̀YRƒ``̀ª``̀dG á`̀jó`̀≤`̀ æ`̀ dG ìÉ```̀ HQC’É```̀ H ≥`̀∏`̀©`̀à`̀j É`̀ª`̀ «`̀ ah
 áæ°ù∏d »æjôëH QÉæjO ¿ƒ«∏e 2^183 â¨∏H ó≤a ,ø«ªgÉ°ùªdG
 ¢Sƒ∏a  6  ™bGƒH  2019  ôÑª°ùjO  31  »a  á«¡àæªdG  á«dÉªdG
 ºéM ≠∏Hh .%6 hCG (áæjõîdG º¡°SCG AÉæãà°SÉH) óMGƒdG º¡°ù∏d
 ¿ƒ«∏e 118^739 ¬Yƒªée Ée 2019 ΩÉY ΩÉàN »a ∫ƒ°UC’G

.…ƒæ°S ¢SÉ°SCG ≈∏Y %25 É¡àÑ°ùf IOÉjõH »æjôëH QÉæjO
 øH  ó`̀ª`̀MCG  ï«°ûdG  ∫É``b  ,áÑ°SÉæªdG  √ò`̀¡`̀H  ¬àª∏c  »``ah
 :øjôëÑdG  øjR  ácô°T  IQGOEG  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  áØ«∏N  ∫BG  »∏Y
 Ió©°UC’G  áaÉc  ≈∏Y G kôªãe  É keÉY  øjôëÑdG  øjR ácô°T  äó¡°T
 ô«aƒJ ôÑY AÓªY áHôéJ π°†aCG  ºjó≤àH Éæªb Éªc á«∏«¨°ûàdG
 É«LƒdƒæμàdG  ≈∏Y  ºFÉ≤dG  ™ªàéªdG  äÉLÉ«àMG  »Ñ∏J  äÉeóN

.á«ªbôdG
 IójóL  πÑ°S  ø`̀Y  º``̀FGO  πμ°ûH  ácô°ûdG  åëÑJ  ∂`̀dò`̀dh
 ¥ÓWEG  ôÑY  É¡JÉeóN  õjõ©J  »a  É«LƒdƒæμàdG  Iƒb  ∞«Xƒàd
 ôjƒ£J »a ´hô`°ûdGh ,»°VQC’G ófÉHOhôÑdG •ƒ£N äÉeóN
 ™e ¿hÉ©àdÉH  5G  ¢ùeÉîdG  π«édG  áμÑ°T  ≈dEG  LTE  áμÑ°T

.z¿ƒ°ùμjQEG{ ácô°T
 á«dÉY  äÉfÉ«H  áeóN  ¢ùeÉîdG  π«édG  áμÑ°T  ôaƒà°Sh
 áaÉãc  ≥≤ëà°S  Éªc  .¢†Øîæe  áHÉéà°SG  ø`̀eRh  ,áYô°ùdG
 ≈∏ãe  á°üæe  ôaƒj  Éªe  áμÑ°ûdÉH  á∏°üàªdG  Iõ¡LC’G  OóY  »a

 .áμ∏ªªdG »a AÉ«°TC’G âfôàfEG á«æ≤J ºYO á∏°UGƒªd
 AÓª©dG πYÉØJ áÑ°ùf â©ØJQG »°VÉªdG ΩÉ©dG ájÉ¡f »ah
 .%94  ≈`̀dEG  á«JGòdG  ájÉYôdG  äGƒæbh  á«ªbôdG  äGƒæ≤dG  ™e
 ácô°ûdG ájDhQ ≥«≤ëJ ´hô°ûªd G kQGôªà°SG RÉéfE’G Gòg »JCÉjh

 .»ªbôdG ∫ƒëàdG ƒëf É¡aGógCGh
 â≤≤M  ó≤a  ,á«dÉªdG  äGô°TDƒªdG  RôHCÉH  ≥∏©àj  Éª«a  ÉeCGh
 »æjôëH QÉæjO ø«jÓe 5^269 ÉgQób á«aÉ°U É kMÉHQCG ácô°ûdG
 ƒªæH ,2019 ôÑª°ùjO 31 »a á«¡àæªdG Gô¡°T 12 Iôàa ∫ÓN

.%2 ¬àÑ°ùf

.»∏Y øH óªMCG ï«°ûdG |

 ÉfhQƒc ¢Shô«Ød …ó°üà∏d »æWƒdG ≥jôØdG ™e ¿hÉ©àdÉH

z»YGh ™ªàée{ ≥«Ñ£J É k«ª°SQ ø``°Tó oJ zá«fhôàμdE’G áeƒμëdG{
á£dÉîªdGh »ë°üdG ôéë∏d á©°VÉîdG ä’ÉëdG á©HÉàe á«fÉμeEG í«àj ≥«Ñ£àdG

 äÉ``̀eƒ``̀∏``̀©``̀ª``̀dG á``̀Ä``̀«``̀g â``̀æ``̀ °``̀TO
 ¿hÉ©àdÉHh  á«fhôàμdE’G  áeƒμëdGh
 …ó`̀°`̀ü`̀à`̀∏`̀d »``̀æ``̀Wƒ``̀ dG ≥``̀jô``̀Ø``̀ dG ™```̀e
-COVID)  É``̀fhQƒ``̀c  ¢`̀Shô`̀«`̀Ø`̀d
 ™ªàée{  ≥«Ñ£J  ¢`̀ù`̀eCG  É k«ª°SQ  (19
 á©HÉàe  õjõ©J  ≈``̀dEG  ±OÉ`̀¡`̀dG  z»``̀YGh
 á«fÉμeEGh  »dõæªdG  ôéëdG  ä’É``̀M
 ¬«ÑæJh  á`̀£`̀dÉ`̀î`̀ª`̀dG  ä’É``̀ë``̀dG  ó`̀°`̀UQ
 »a  ø«ª«≤ªdGh  ø«æWGƒªdG  ájÉªMh
 ä’Éë∏d  º¡à£dÉîe  hCG  º¡HGôàbG  ∫ÉM
 ,É¡àHÉ°UEG  »`̀a  ¬Ñà°ûªdG  hCG  áªFÉ≤dG
 ™ªàéªdG  OGô`̀aCG  ≈`̀dEG  IƒYódG  ká¡Lƒe
 ≥«Ñ£àdG  π«ªëàH  IQOÉÑªdG  IQhô°†H
 É kXÉØM  á«còdG  ∫É°üJ’G  Iõ¡LCG  ≈∏Y
 º¡JÓFÉY  á`̀eÓ`̀°`̀Sh  º`̀¡`̀à`̀eÓ`̀°`̀S  ≈`̀∏`̀Y
 äÉ≤«Ñ£J ôéàe IQÉjR ∫ÓN øe ∂dPh
apps.  á``«``fhô``à``μ``dE’G  á`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀ dG

.bahrain.bh
 óªëe  ìô``̀°``̀U  Oó``°``ü``dG  Gò``̀¡``̀Hh
 áÄ«¡d  …ò«ØæàdG  ¢ù«FôdG  óFÉ≤dG  »∏Y
 á«fhôàμdE’G  áeƒμëdGh  äÉeƒ∏©ªdG
 z»`̀YGh  ™ªàée{  ≥«Ñ£J  ø«°TóJ  ¿CG
 Iô`̀bƒ`̀ª`̀dG  á`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀dG  ¢`̀Uô`̀M  ¢ùμ©j
 áMÉàªdG  πFÉ°SƒdG  π`̀c  ™jƒ£J  ≈∏Y
 äÉ`̀«`̀æ`̀≤`̀à`̀∏`̀d π```̀ã```̀eC’G ΩGó``̀î``̀à``̀ °``̀S’Gh
 á«còdG  Iõ`̀¡`̀LC’G  äÉ«æ≤Jh  áãjóëdG
 »YGƒdG  ™ªàéªdG  ájÉªM  õjõ©J  á«¨H
 ò«ØæJ ™e »HÉéjE’G ¬∏YÉØJ âÑKCG …òdG
 ô«HGóàdGh  ájRGôàM’G  äGAGôLE’G  πc
 ÉfhQƒc  ¢Shô«Ød  …ó°üà∏d  á«FÉbƒdG
 ≈∏Y  á¶aÉëªdGh  ™ªàéªdG  ájÉªMh
 ø«H  áæ«fCÉª£dG  ô°ûfh  áeÉ©dG  áë°üdG
 ∫ÓN øe πãªJh ,áaÉc ™ªàéªdG OGôaCG
 äÉ¡«LƒJ  ò«ØæàH  ™«ªédG  ΩGõ``à``dG

 ¿Éª∏°S ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U
 ÖFÉf  ó¡©dG  »`̀dh  áØ«∏N  ∫BG  óªM  øH
 ¢ù«Fôd  ∫hC’G  ÖFÉædG  ≈∏YC’G  óFÉ≤dG
 IQhô°†H  á«YGódGh  ,AGQRƒdG  ¢ù∏ée
 á«æWƒdG Oƒ¡édG ºYód ™«ªédG ∞JÉμJ
 ¢`̀Shô`̀«`̀a QÉ`̀°`̀û`̀à`̀fG ™`̀ æ`̀ eh AGƒ``̀à``̀M’

.z19ó«aƒc{ ÉfhQƒc
 á`̀Ä`̀«`̀¡`̀dG  ¿CG  ó``̀FÉ``̀≤``̀dG  í```̀ °```̀VhCGh
 äô°TÉH  √ƒª°S  äÉ¡«LƒàH  É keGõàdGh
 ™e  á©HÉàªdGh  ≥«°ùæàdG  ∫Ó`̀N  ø`̀eh
 ¢Shô«Ød  …ó°üà∏d  »æWƒdG  ≥jôØdG
 ≈∏Y  ´Ó`̀W’Gh  ¢SÉæÄà°S’ÉH  ÉfhQƒc
 øe  ócCÉàdGh  á«dhódG  ÜQÉéàdG  π°†aCG
 øe  óëdG  »a  ÉgôKCGh  É¡HQÉéJ  ìÉéf
 ∫hO  »a  á°UÉN  ,¢Shô«ØdG  QÉ°ûàfG
 ≠`̀fƒ`̀gh ø`̀«`̀°`̀ü`̀dGh IQƒ`̀aÉ`̀¨`̀æ`̀°`̀S π`̀ã`̀e
 É¡«∏Y  AÉæÑdGh  É¡æ«H  èeódGh  ,≠fƒc
 êhô`̀î`̀∏`̀d ÜQÉ`̀é`̀à`̀ dG √ò``̀g ô`̀jƒ`̀£`̀Jh

 ,Iõ«ªàeh  Ió``̀FGQ  á«æjôëH  áHôéàH
 á`̀Ä`̀«`̀¡`̀dG â``̀eÉ``̀b ∂````dP Aƒ``̀°``̀V ≈``̀∏``̀Yh
 »æjôëH  ≥«Ñ£J  AÉ`̀°`̀û`̀fEGh  º«ª°üàH
 ôãcCG  ôaƒJ  á«æWh á°üæe  ó©j  »ª°SQ
 Ée  ™ªéJ  ,ó`̀MGh  ¿BG  »a  á«°UÉN  øe
 ,á«FÉbƒdG äGOÉ°TQE’Gh äÉª«∏©àdG ø«H
 á«æWƒdG  á«ª°SôdG  äÉ`̀«`̀FÉ`̀°`̀ü`̀ME’Gh
 áHÉ°UE’G ä’ÉM ¢üîj Éª«a áKóëªdG
 á«∏ªY ºYO øY Ó°†a ,ø«£dÉîªdG  hCG
 »ë°üdG  ô`̀é`̀ë`̀dG  π`̀«`̀©`̀Ø`̀Jh  ≥`̀«`̀Ñ`̀£`̀J
 hCG  á°ü°üîªdG  õ`̀cGô`̀ª`̀dG  »`̀a  AGƒ`̀°`̀S
 á°üæe  ó©j  ƒ¡a  ∫õæªdG  øe  ä’Éë∏d
 äGóéà°ùe  ô`̀°`̀û`̀æ`̀d  á`̀∏`̀eÉ`̀°`̀T  á`̀«`̀æ`̀Wh
 IQƒ°üH  øjôëÑdG  áμ∏ªªH  ¢Shô«ØdG

.á«fBGh á«ª°SQ
 Gò`̀g  ø`̀«`̀°`̀Tó`̀J  ¿CG  ó`̀FÉ`̀≤`̀ dG  ó````cCGh
 ¬à«∏YÉa øe ócCÉàdG ó©H »JCÉj ≥«Ñ£àdG
 áî°ùædG ¥ÓWEG ìÉéf ôKEG ¬∏ªY á«dBGh
 É¡ª«ª©J  iô``̀L  »`̀à`̀ dGh  á«ÑjôéàdG
 øe  Oó```Yh  ø«Yƒ£àªdG  äÉ`̀Ä`̀e  ≈`̀∏`̀Y
 G kô«°ûe  ,»ë°üdG  ôéë∏d  ø«©°VÉîdG
 ôéëdG  ä’É`̀M  á©HÉàe  á«fÉμeEG  ≈`̀ dEG
 ä’É`̀ë`̀dG  ó`̀°`̀UQ  á`̀«`̀fÉ`̀μ`̀eEGh  »dõæªdG
 ø«æWGƒªdG ájÉªMh ¬«ÑæJh á£dÉîªdG
 hCG  º`̀¡`̀HGô`̀à`̀bG  ∫É``̀M  »`̀a  ø«ª«≤ªdGh
 ,á`̀ª`̀FÉ`̀≤`̀dG  ä’É``̀ë``̀dG  ø``e  º¡à£dÉîe
 πãªàJ  ≥«Ñ£àdG  Iô`̀μ`̀a  ¿CÉ``̀H  É`̀ kgƒ`̀æ`̀e
 ø«æWGƒªdG  äÉ`̀cô`̀ë`̀J  π«é°ùJ  »`̀a
 øμªààd  ø«YƒÑ°SCG  IôàØd  ø«ª«≤ªdGh
 ±É°ûàcG  ó`̀æ`̀Y  á°üàîªdG  äÉ`̀¡`̀é`̀dG
 πc ÆÓ``̀ HEG  ø`̀e Ió`̀cDƒ`̀e äÉ`̀HÉ`̀°`̀UEG  …CG
 âbh  ´ô`̀°`̀SCG  »`̀a  ádÉë∏d  ø«£dÉîªdG

.¢Shô«ØdG QÉ°ûàfG AGƒàMGh øμªe
 øe IOÉ``̀Ø``̀à``̀°``̀S’G á``̀ «``̀ dBG ∫ƒ````̀Mh

 π«é°ùJ  ¿CG  ó`̀FÉ`̀≤`̀dG  QÉ`̀ °`̀TCG  ≥«Ñ£àdG
 »ë°üdG  ôéë∏d  á©°VÉîdG  ä’ÉëdG
 É`̀«`̀eGõ`̀dEG  ¿ƒμ«°S  ≥«Ñ£àdG  Gò``g  »`̀a
 IQGRh  π`̀Ñ`̀b  ø`̀e  º¡∏«é°ùJ  ºà«°Sh
 π«é°ùàdG  ¿ƒμ«°S  É`̀ª`̀ch  ,á`̀ë`̀°`̀ü`̀dG
 ∫ÓN  ø`̀e  OGô```̀aC’G  Ωƒª©d  ÉjQÉ«àNG
 áÑ°ùædÉH  ájƒ¡dG  ábÉ£H  º`̀bQ  ∫É``̀NOEG
 RGƒL  hCG  ø«ª«≤ªdGh  ø«æWGƒªdG  ≈dEG
 áμ∏ªe  QGhR  ≈``̀ dEG  áÑ°ùædÉH  ôØ°ùdG

.øjôëÑdG
 »`̀à`̀ dG äGõ``̀«``̀ª``̀ª``̀dG º`````̀gCG ø````̀Yh
 ¬fCÉH  óFÉ≤dG  QÉ°TCG  ,≥«Ñ£àdG  É¡æª°†àj
 áë°üdÉH  »æ©ªdG  ≥`̀jô`̀Ø`̀dG  ø uμª«°S
 ¬Ñà°ûªdG  ä’ÉëdG  ™«ªL  á©HÉàe  øe
 á©°VÉîdGh  ¢Shô«ØdÉH  É¡àHÉ°UEG  »a
 ≈dEG  ,Éeƒj  14  Ió`̀e  »dõæªdG  ôéë∏d
 ø«£dÉîªdG  ó`̀°`̀UQ  á`̀«`̀fÉ`̀μ`̀eEG  Ö`̀fÉ`̀L
 á`̀fÉ`̀©`̀à`̀°`̀S’G ∫Ó```̀N ø``̀e ∂````dPh ,º``¡``d
 GPS  ™`̀bGƒ`̀ª`̀dG  ó`̀jó`̀ë`̀J  á«°UÉîH
 π°üàe  ¢`̀UÉ`̀N  »`̀fhô`̀à`̀μ`̀ dEG  QGƒ``̀°``̀Sh
 ºà«°S  ™∏î∏d  πHÉb  ô«Zh  ≥«Ñ£àdÉH
 ôéë∏d  á©°VÉîdG  ä’Éë∏d  √ó`̀jhõ`̀J
 ≥jôØdG ¬«ÑæàH Ωƒ≤j …òdGh ,»dõæªdG
 »a  Iôªà°ùe  IQƒ`̀°`̀ü`̀Hh  ¢üàîªdG
 ¬àHÉ°UEG »a ¬Ñà°ûªdG ΩGõàdG ΩóY ∫ÉM
 ôéëdG  á«∏ªY  §HGƒ°†H  ¢Shô«ØdÉH
 ≈àM  áaÉ°ùªHh  √OÉ©àHG  óæY  »ë°üdG
 ô«¨Jh ∫ƒªëªdG √RÉ¡L øY G kôàe 15
 ≥«Ñ£àdG  ΩÉ``bh  √Oó``M  …ò``dG  ™bƒªdG
 ºà«°S  PEG  ,ô`̀é`̀ë`̀∏`̀d  ¿É`̀μ`̀ª`̀c  ¬¶ØëH
 ™°VÉîdG  ¢üî°ûdG  ÆÓ``̀HEG  kIô°TÉÑe
 ó«≤àdG  IQhô`̀°`̀†`̀H  ¬¡«ÑæJh  ôéë∏d
 É`̀ kXÉ`̀Ø`̀M  äGAGô```````LE’Gh  äÉª«∏©àdÉH
 ¬à∏FÉY  OGô``̀aCG  áeÓ°Sh  ¬àeÓ°S  ≈∏Y

.ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒªdGh
 Rõ©J  Iõ«e  ≥«Ñ£àdG  ôaƒj  Éªc
 ä’Éë∏d  áë°üdG  IQGRh  á©HÉàe  øe
 á≤«bO  IQƒ`̀°`̀ü`̀H  ôéë∏d  á`̀©`̀°`̀VÉ`̀î`̀dG
 âbƒdGh ó¡édG øe ô«ãμdG ôaƒàd á«fBGh
 êÓY  ≈∏Y  õ«côà∏d  á«Ñ£dG  ºbGƒ£∏d
 ¬fCG  ¬JGõ«ªe  øeh  ,áHÉ°üªdG  ä’ÉëdG
 á«aGô¨édG  ™bGƒªdG  ó°UQ  ≈∏Y  πª©j
 É¡©bƒe  á≤HÉ£eh  á£dÉîªdG  ä’Éë∏d
 ôéë∏d  á©°VÉîdG  ä’É`̀ë`̀dG  ø`̀cÉ`̀eCGh
 ¬«ÑæJ  ∫É°SQEÉH  Ωƒ≤«°S  PEG  ,»ë°üdG
 º¡à£dÉîªH  ó«Øj  ≥«Ñ£àdG  »∏eÉëd
 ¬«ÑæàdG  º``̀K  ø```̀eh  ,ä’É```̀ë```̀dG  √ò``¡``d
 ø«£dÉîªdG  A’Dƒ```g  ΩÉ`̀«`̀b  IQhô`̀°`̀†`̀H
 øe  ócCÉà∏d  ΩRÓ``̀dG  »Ñ£dG  ¢üëØdÉH
 .¢Shô«ØdÉH º¡àHÉ°UEG ΩóYh º¡àeÓ°S
 ™`̀ª`̀à`̀é`̀e{ ≥`̀«`̀Ñ`̀£`̀J äGõ``̀«``̀ª``̀e ø````eh
 ∫ƒ°UƒdG  ™«ªé∏d  í«àj  ¬`̀fEG  z»``YGh
 äÉ`̀eƒ`̀ ∏`̀ ©`̀ª`̀ dG ø```̀e á``Yƒ``ª``é``e ≈`````̀ dEG
 ábƒKƒªdGh  á`̀«`̀fB’G  äÉ`̀«`̀FÉ`̀°`̀ü`̀ME’Gh
 É k«∏ëe  ¢Shô«ØdG  äGóéà°ùe  ∫ƒ`̀M

.É k«ªdÉYh
 äÉ``̀eƒ``̀∏``̀©``̀ª``̀dG á``̀Ä``̀«``̀g â```````̀YOh
 ™«ªédG  á`̀«`̀fhô`̀à`̀μ`̀ dE’G  á`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀dGh
 »a  á«æWƒdG  Oƒ¡édG  ™e  áªgÉ°ùª∏d
 É`̀fhQƒ`̀c  ¢Shô«a  QÉ°ûàfG  ø`̀e  ó`̀ë`̀dG
 á`̀«`̀∏`̀YÉ`̀a ≥`̀ «`̀≤`̀ë`̀Jh ,z19-ó```̀«```̀aƒ```̀c{
 ¬∏«ªëJ  ∫Ó``̀N  ø`̀e  ∂```dPh  ≥«Ñ£àdG
 º¡àeÓ°S ≈∏Y É kXÉØM ,¬«a π«é°ùàdGh
 ø«æWGƒªdG  π`̀ch  º¡JÓFÉY  áeÓ°Sh
 ≥«Ñ£àdG  ¿CÉ```̀ H  É`̀ kª`̀∏`̀Y  ,ø`̀«`̀ª`̀«`̀≤`̀ª`̀dGh
 É kÑjôbh  IOS  ΩÉ¶æH  ôaGƒàe  É k«dÉM
 ôÑY  ¬∏«ªëJ  øμªjh  ó`̀jhQó`̀fC’G  ≈∏Y
 á«fhôàμdE’G áeƒμëdG äÉ≤«Ñ£J ôéàe

.óFÉ≤dG óªëe |

á«FGò¨dG OGƒªdG øe AÉØàc’G ≥«≤ëJh QÉ©°SC’G §Ñ°V ≈dEG QÉéàdG ƒYóJ áaô¨dG
 äÉcô°T øe ÉgAÉ°†YCG øjôëÑdG áYÉæ°Uh IQÉéJ áaôZ âYO
 øe á«°SÉ°SC’G ™∏°ùdG QÉ©°SCG  §Ñ°V ≈∏Y ¢UôëdG ≈dEG  ,QÉéJh
 áμ∏ªªd  áeÉ©dG  áë∏°üª∏d  É k≤«≤ëJ  ,Égô«Zh  á«FGò¨dG  OGƒªdG
 äGAGô``̀LE’Gh  á«FÉæãà°S’G  ±hô`̀¶`̀dG  ∂∏J  πX  »a  ,øjôëÑdG
 óéà°ùªdG  ÉfhQƒc  ¢Shô«Ød  …ó°üà∏d  áμ∏ªªdG  É¡H  Ωƒ≤J  »àdG
 ø«æWGƒªdG  áeÓ°Sh  áë°U  ≈∏Y  É kXÉØM  (19-COVID)

 .ø«ª«≤ªdGh
 áaÉμd  π`̀eÉ`̀c  πμ°ûH  É¡JófÉ°ùe  zÉ`̀¡`̀d  ¿É`̀«`̀H{  »`̀a  äó```̀cCGh
 √òg  á¡LGƒe  »a  IòîàªdG  á«eƒμëdG  äGAGô`̀LE’Gh  äGQGô≤dG
 πLCG  øe  πeÉμàdGh  ∞JÉμàdG  ≈`̀dEG  ™«ªédG  ká«YGO  ,záëFÉédG{
 QÉéàdG º¡àeó≤e »ah ,OÓÑdG É¡H ôªJ ≈àdG ±hô¶dG ∂∏J RhÉéJ
 º`̀gQhO  ¿hODƒ``̀j  Gƒ`̀ dGR  É`̀eh  GƒfÉc  øjòdG  áaô¨dG  AÉ°†YCG  øe

 á«dhDƒ°ùeh  áYÉé°T  πμH  á«æWƒdG  º¡à«dhDƒ°ùe  ¿ƒ∏ªëàjh
 Ö©°UCG  »a øWƒdG  IófÉ°ùe »a º¡àª¡e øY É keƒj  Gƒ∏îàj ºdh

.äÉbhC’G
 ôaGƒJ  ≈∏Y  ,ø«ª«≤ªdGh  ø«æWGƒªdG  áaô¨dG  â`̀fCÉ`̀ª`̀Wh
 ,ô≤à°ùeh  ±Éc  πμ°ûH  á«FGò¨dG  ™∏°ùdG  øe  »FGò¨dG  ¿hõîªdG
 á«HÉ«°ùfÉH  …ôéJ ™∏°ùdG  √ò¡d  OGô«à°S’G  äÉ«∏ªY Iô«Jh ¿CGh
 ,á«FGò¨dG OGƒªdG øe á«bƒ°ùdG áLÉëdG Ö°ùëH Iôªà°ùeh á«dÉY
 á«∏ëªdG äÉLÉ«àM’G »Ñ∏j OGƒªdG ∂∏J øe ¿hõîe OƒLh ™e
 äÉæë°ûdG  ø`̀e  ójó©dG  ∑É`̀æ`̀g  ¿CG  ≈``̀dEG  Iô«°ûe  ,Qƒ¡°T  Ió`̀©`̀d
 ™∏°ùdÉH  ¥Gƒ`̀°`̀SC’G  ójhõàd  áμ∏ªªdG  ≈`̀dEG  É¡≤jôW  »a  á«FGò¨dG

 .á«FGò¨dG OGƒªdG øe á«°ù«FôdG
 §Ñ°V äÉ`̀ «`̀ dBG ≈`̀∏`̀Y ¢`̀Uô`̀ë`̀dG π`̀c ¢`̀Uô`̀ë`̀J É`̀¡`̀fEG â`̀dÉ`̀bh

 É¡JÉÑLGhh  É`̀gQhO  ≥∏£æe  øe  »∏ëªdG  ¥ƒ°ùdG  »a  QÉ©°SC’G
 »a »Ñ°ùædG QGô≤à°S’G ≥«≤ëJ ≈∏Y É¡°UôMh ,™ªàéªdG ƒëf
 ™ªàéªdG  íFGô°T  áaÉc  ≈∏Y  ÜÉéjE’ÉH  ¢ùμ©æj  ÉªH  ¥Gƒ°SC’G
 ÉfhQƒc ¢Shô«a äÉ©ÑJ á¡HÉée »a ádƒdòÑªdG Oƒ¡édG ºYójh

 .óéà°ùªdG
 QÉéàdG  áaÉc  øe  É¡FÉ°†YC’  É¡Jó°TÉæe  áaô¨dG  äOó``Lh
 ™∏°ùdG  øe  ™FÉ°†ÑdG  ≥aóJ  ájQGôªà°SG  IQhô°V  äÉcô°ûdGh
 ¬Ñ∏£àJ  ÉªH  IójóL  OGô«à°SG  QOÉ°üe  øY  åëÑdGh  á«°SÉ°SC’G
 á«ªdÉ©dG áMÉ°ùdG ∞∏àîe ≈∏Y äGóéà°ùe øe áægGôdG á∏MôªdG
 øjòdG É¡FÉ°†YCG ™e ÖæL ≈dEG ÉÑæL É¡aƒbh IócDƒe ,á«ª«∏bE’Gh
 á«°ù«FôdG  ™∏°ùdGh  á«FGò¨dG  äÉéàæªdG  áaÉc  ô«aƒàd  ¿ƒ©°ùj

 .äÉHƒ©°üdGh äÉbƒ©ªdG ™«ªL ádGREG ≈∏Y πª©dÉH OÓÑ∏d

 â`̀jƒ`̀μ`̀ dG í`̀°`̀ü`̀æ`̀j ó`̀ ≤`̀ æ`̀ dG ¥hó``æ``°``U
AÉ```jô```KC’G ≈`̀ ∏`̀ Y Ö``FGô``°``V ¢`̀ Vô`̀ Ø`̀ H

 ó``̀YGƒ``̀ b ô``̀«``̀¨``̀J É````̀fhQƒ````̀c á```````̀eRCG
§``̀Ø``̀æ``̀dG ´É````£````b »````̀ a á``̀ Ñ``̀ ©``̀ ∏``̀ dG

 ø``«jÓe  5^15  ∫hGó``J  :á``°UQƒÑdG  AGOCG
äÉcô°ûdG AGOCG Qó``°üàJ zƒ``μ∏àH{h ..º``¡°S

 »¨Ñæj  ¬fCG  »dhódG  ó≤ædG  ¥hóæ°U  ôÑàYG
 ÖFGô°V  ¢`̀Vô`̀a  ¢``SQó``J{  ¿CG  â`̀jƒ`̀μ`̀dG  ≈`̀∏`̀Y
 ,IôNÉØdG  äÉéàæªdGh  ,äÉcô°ûdG  πNO  ≈∏Y
 ƒªf  ™bƒJh  .zAÉjôKCÓd  »°üî°ûdG  πNódGh
 %1^5  âjƒμ∏d  »≤«≤ëdG  »dÉªLE’G   èJÉædG
 ƒªædG DƒWÉÑàH äGôjó≤J ™e ,2020 ΩÉY ∫ÓN
 »a %1^2 øe 2019 »a %0^7 ≈dEG »dÉªLE’G

. 2018

 øY  ¬`̀d  ôjô≤J  »`̀a  ó≤ædG  ¥hóæ°U  ô``cPh
 ø««àjƒμdG  õ«Øëàd”  ¬fCG  ,»àjƒμdG  OÉ°üàb’G
 ,¢`̀UÉ`̀î`̀dG  ´É`̀£`̀≤`̀dG  »`̀a  πª©∏d  »©°ùdG  ≈`̀∏`̀Y
 Qƒ```̀LC’G  ΩÉ``©``dG  ´É`̀£`̀≤`̀ dG  π`̀©`̀é`̀j  ¿CG  »¨Ñæj
 .{ ¢UÉîdG ´É£≤dG »a É¡JGô«¶f ™e á«°TÉªàe
 Iô«Ñc á«dÉe äGó°üe ∂∏ªJ” âjƒμdG ¿CG ôcPh
 áédÉ©e á°Uôa øμd ,¢†Øîæe øjO iƒà°ùeh

.∫AÉ°†àJ Iƒb õcôe øe É¡JÉjóëJ

 ø«æK’G ¢ùeCG z¢ùcÉ°S ¿ÉeódƒL{ ƒ∏∏ëe ∫Éb
 ¢VÉØîfG  øe  ¬«∏Y  ÖJôJ  É`̀eh  ÉfhQƒc  AÉ`̀Hh  ¿EG
 iƒ``bCG  §Øf  ´É`̀£`̀b  ≈``̀dEG  Oƒ≤«°S  §ØædG  QÉ`̀©`̀°`̀SC’
 GPEG{  :Iôcòe  »a  ¿ÉeódƒL  ∫Ébh  .ÉªéM  ô¨°UCGh
 ¥ÓZEG  ÖÑ°ùH  Ö«HÉfC’G  •ƒ£N »a OGó°ùfG  çóM
 ¢ü∏≤Jh  äÉfhõîe  øjƒμJ  ôéj  º`̀dh  »aÉ°üªdG
 ô£î∏d GóL ™jô°S ∫ƒëàd ∂dP Oƒ≤«°ùa »WÉ«àM’G
 ób ∂dP ¿CG ™HÉJh .z§ØædG »a ¢ü≤f çhóM Üƒ°U

 QÉ©°SC’G  ™ØJôàd  »£Øf  õéY  ≈`̀dEG  √Qhó`̀H  …ODƒ`̀j
 ≠dÉÑdG  ∂æÑdG  äÉ©bƒJ »a ±ó¡à°ùªdG  ô©°ùdG  ¥ƒa
 øe{ :∂æÑdG Öàch .2021 ΩÉ©d π«eôÑ∏d GQ’hO 55
 .záYÉæ°üdG »a áÑ©∏dG óYGƒb ∂dP ô«¨j ¿CG íLôªdG
 π°†aCG  iôÑμdG  §ØædG  äÉcô°T  ™ªéà°S  :™HÉJh
 ø«M ..ÉgCGƒ°SCG øY ≈∏îàJh áYÉæ°üdG »a ∫ƒ°UC’G
 øe πbCG  OóY ∑Éæg ¿ƒμ«°S ,™LGôàdG  Iôàa »¡àæJ

.áªFÉb π¶à°S á«dÉª°SCGôdG Oƒ«≤dG øμdh äÉcô°ûdG

 óæY  ¢`̀ù`̀eCG  zΩÉ`̀©`̀dG  øjôëÑdG  ô`̀°`̀TDƒ`̀e{  π`̀Ø`̀bCG
 6^97 √Qób ¢VÉØîfÉH á£≤f 1^355^44 iƒà°ùe
 ,ó`̀MC’G  ∫hC’G  ¢ùeCG  Ωƒ`̀j  ¬`dÉØbEÉH  á`fQÉ≤`e  •É≤f
 óæY  z»`eÓ°SE’G  ø`jôëÑdG  ô°TDƒe{  πØbCG  ø«M  »a
 3^43  √Qó`b  ¢VÉØîfÉH  á£≤f  596^13  iƒà°ùe

.≥HÉ°ùdG ¬`dÉØbEÉH á`fQÉ≤`e •É≤f
 ,º¡°S  ø«jÓe  5^15  ¿hôª`ãà°ùª`dG  ∫hGó`̀Jh
 QÉæ`jO  ±’BG  710^15  É`̀gQó`̀b  á«dÉ`ª`LEG  áª`«≤H
 å«M ,á≤Ø°U 49 ∫ÓN øe Égò«ØæJ º`J ,»æ`jôëH
 ´É£b  º¡°SCG  ≈∏Y  º¡`JÓeÉ©J  ¿hôª`ãà°ùª`dG  õcQ
 á`dhGóàª`dG  ¬ª¡°SCG  áª`«b  â¨∏H  »àdGh  QÉªãà°S’G
 øe  %41^65  ¬àÑ°ùf  Ée  …CG  QÉ`æ`jO  ∞dCG  295^78
 4^01  ÉgQób  á«ª`μHh  ∫hGóà∏d  á«dÉ`ª`LE’G  áª`«≤dG

.á≤Ø°U 19 ∫ÓN øe Égò«ØæJ º`J ,º¡°S ø«jÓe
 ácô°T  äAÉL  ,äÉcô°ûdG  AGOCÉ`̀H  ≥∏©àj  Éª«ah
 ∫hC’G  õ`côª`dG  »a  (ƒμ∏àH)  ä’É°üJÓd  øjôëÑdG
 ∞dCG  231^85  á`dhGóàª`dG  É¡ª¡°SCG  áª`«b  â¨∏`H  PEG

 áª`«b »`dÉ`ª`LEG  øe %32^65 ¬àÑ°ùf Ée …CG  QÉ`æ`jO
 ∞dCG  642^22  ÉgQób  á«ª`μHh  á`dhGóàª`dG  º¡°SC’G

.á≤Ø°U 17 ∫Ó`N øe Égò«ØæJ º`J ,º¡°S
 ±CG »L áYƒªéª`d ¿É`μa »``fÉ`ã`dG õ`côª`dG É`eCG
 QÉ`æ`jO  ∞dCG  211^35  ÉgQób  áª`«≤H  á«dÉªdG  ¢ûJG
 º¡°SC’G áª`«b »`dÉ`ª`LEG øe %29^76 ¬àÑ°ùf Ée …CG
 º`J ,º¡°S ø«jÓe 3^86 ÉgQób á«ª`μHh á`dhGóàª`dG

.á≤Ø°U 16 ∫Ó`N ø`e Égò«ØæJ
 É`gQób áª`«≤H »æWƒdG øjôëÑdG ∂æH AÉL º`K
 %22^26  ¬àÑ°ùf  É`̀e  …CG  QÉ`æ`jO  ∞``̀dCG  158^10
 á«ª`μHh  á`dhGóàª`dG  º¡°SC’G  áª`«b  »`dÉ`ª`LEG  øe
 ∫ÓN øe Égò«ØæJ º`J  ,º¡°S ∞dCG  255^00 ÉgQób

.ø«à≤Ø°U
 ,äÉcô°T  9  º¡°SCG  ∫hGóJ  ¢ùeCG  Ωƒ`j  º`J  óbh
 ø«M  »a  ,Ió``̀MGh  ácô°T  º¡°SCG  QÉ©°SCG  â©ØJQG
 â¶`aÉMh  ,äÉcô°T  4  º¡°SCG  QÉ©°SCG  â°†Øî`fG

.á≤`HÉ°ùdG É¡`J’ÉØ`bEG QÉ©°SCG ≈∏Y äÉ`cô°ûdG á`«`≤H
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 É©«ªL  ÉæàÑKCÉa  ,â`̀bƒ`̀ dG  Gò``̀g  »`̀a  º`̀¡`̀e  QhO  ¬`̀d  É`̀æ`̀e  π`̀c
 äGAGô`̀LE’G  πc  ò«ØæJ  ™e  »HÉéjEG  ¬∏YÉØJh  ḿ Gh  ™ªàée  ÉæfCG
 ¢Shô«ØdG  Gò¡d  …ó°üà∏d  á«FÉbƒdG  ô«HGóàdGh  á`̀jRGô`̀à`̀M’G
 øY Gƒ©æàeGh º¡dRÉæe ™«ªédG ΩõàdGh ´QGƒ°ûdG â∏N ,ó«æ©dG
 áeƒμëdG ÉææÄª£J ÉªFGOh ,AÉHƒdG QÉ°ûàfG øe óë∏d äÉ©ªéàdG
 ÉªdÉWh  ,¬æjõîàd  »`̀YGO  ’  ¬`̀fCGh  »FGò¨dG  ¿hõîªdG  ôaGƒàH
 á«HÉ©«à°S’G  ábÉ£dG  ô`̀aGƒ`̀Jh  ™«ªé∏d  êÓ`̀©`̀dG  ô`̀aGƒ`̀J  ó`̀cDƒ`̀J
 AGhó`̀dG  ájÉªM  ¿C’  ∂`̀ dPh  ,»ë°üdG  ôéëdGh  ∫õ©dG  õcGôªd

.áeƒμë∏d ájƒdhCG AGò¨dGh
 ™«£à°ùj  ≈àM  ™∏¡dGh  ±ƒîdG  ÖæéàH  ™«ªédG  í°üæfh
 øe  øÄª£fh  É©«ªL  øÄª£æ∏a  ,¢`̀VGô`̀eC’G  áehÉ≤e  º°ùédG
 ¿ÉeC’G ƒgh ,á∏MôªdG √òg »a º¡e â«ÑdG »a ΩGõàd’G .ÉædƒM
 §HGôà∏d  á°Uôa  zâ«ÑdG  »`̀a  ∂`̀∏`̀N{  ,É©«ªL  Éæ«dEG  áÑ°ùædÉH
 á«ØJÉ¡dG  äÉªdÉμªdÉH  ∂FÉÑMCG  ™e  á∏°U  ≈∏Y  ø`̀ch  ,…ô`̀°`̀SC’G
 êhôîdG  ≈dEG  ÉfQô£°VG GPEG  »°ùæf  ’CG  Éæ«∏Yh ,áæ«fCÉª£dG  åÑd
 QOÉμ∏d  Gôμ°Th  ,ôÑcCG  ájÉªëd  áæeB’G  áaÉ°ùªdG  ≈∏Y  ßaÉëf  ¿CG
 áë°üdG  ΩGhO  ºμd  ≈æªJCGh  ,¿ƒ«≤«≤ëdG  ∫É£HC’G  ºàfCÉa  »Ñ£dG

.á«aÉ©dGh

 øWƒdG πLC’ É«YGh øc

Ω2020 ¢SQÉe 31 - `g1441 ¿ÉÑ©°T 7 AÉKÓãdG – ¿ƒ©HQC’Gh á°ùeÉîdG áæ°ùdG - (15348) Oó©dG

óªMCG ó«°S º«gGôHEG AÉ«Ÿ :º∏≤H

كالم 
في الصحة

 ™«ªédG πYÉØàj ¬fEG å«M ¢†©ÑdG º¡°†©H øY ¢UÉî°TC’G π©a OhOQ ∞∏àîJ
 á«Ø∏N  ≈∏Y  áHÉéà°S’G  óªà©Jh  äÉeR’Gh  áÑ«°ü©dG  ∞bGƒªdG  ™e  ∞∏àîe  πμ°ûH
 .™∏¡dGh ±ƒî∏d ôãcCG á°Vô©e äÉÄa ∑Éægh ,¬«a ¢û«©j …òdG ™ªàéªdGh ¢üî°ûdG
 á°VôY ôãcCG ºgh áæeõe É°VGôeCG ¿ƒfÉ©j øjòdG OGôa’Gh ø°ùdG QÉÑc kÓãe ∂dP øe
 ÉªH  ,É k≤HÉ°S  á«°ùØf  äÉHGô£°VG  ¿ƒfÉ©j  øjòdG  ¢UÉî°TC’Gh  ¢VôªdÉH  áHÉ°UEÓd
 AÉÑWC’Éc  á«ë°üdG  ájÉYôdG  ƒeó≤e  É k°†jGh  äGQóîªdG  »WÉ©J  á∏μ°ûe  ∂`̀dP  »a
 ≈°Vôe á©HÉàeh êÓ©d ∫hC’G ∞°üdG »a π∏c ÓH ¿ƒª∏©j º¡fEG å«M ø«°VôªªdGh

 .»ë°üdG ôéëdG hCG ∫õ©dG »a AGƒ°S ÉfhQƒc
…ô¡≤dG ¢SGƒ°SƒdG É k«fÉK

 ô«¡£àdGh º«≤©àdG IQhô°†H Iôªà°ùªdG á«ë°üdG äÉ¡«LƒàdG Qƒ¡X ó©H É k©ÑW
 ¢SGƒ°Sƒ∏d OGó©à°SG ≈∏Y hCG º¡jód øªd ≥∏≤dG ójGõJ á«ë°üdG íFÉ°üædÉH ΩGõàd’Gh
 ΩóY ™e áfõàe IQƒ°üH øμdh äÉWÉ«àM’G √òg πc ºàJ ¿CG øμªªdG øeh .…ô¡≤dG

 .á«eƒ«dG IÉ«ëdG äÉÑ∏£àe ∫ÉªgEG
»°ùØædG ÜÉÄàc’G ä’ÉM ¢†©H É kãdÉK

 ø«HÉ°üªdG  OGó``̀YCG  ´Éª°S  óæY  ô¡¶Jh  áàbDƒeh  ôJƒàdÉH  áHƒë°üe  ¿ƒμJ
.ºdÉ©dG AÉëfCG »a ¢Shô«ØdG QÉ°ûàfG áé«àf ø«aƒàªdGh

 ?âbƒdG Gòg »a ô¡¶J »àdG »°ùØædG ÜGô£°V’G ¢VGôYCG »g Ée -
 .AÉÑWC’G áë°Uh á°UÉîdG áë°üdG ¿CÉ°ûH ≥∏≤dGh ±ƒîdG -1

 .πcC’Gh ΩƒædG •ÉªfCG »a äGô«¨J -2
 .õ«côàdG á∏bh ΩƒædG áHƒ©°U-3

.ø«NóàdG IOÉjR -4
 ?≥Ñ°S Ée ≈∏Y Ö∏¨àdG ∂æμªj ∞«c

 ∂°ùØæH »æà©J ¿G âbƒdG Gòg πãe »a ∫hÉëa ..Gó«Mh ¢üî°ûdG »≤Ñj ’CG -1
 πeÉ©àdG  »a  øjôNB’G  IóYÉ°ùeh  ôJƒàdG  ≈∏Y  Ö∏¨àJ  ¿G  ∫hÉëJ  ¿Gh  ∂Jô°SCGh
 ≈dEG  áë«°üædG  AGó°SEG  »a  ¢üî°ûdG  CGóÑj  ÉeóæY  ¬fG  å«M  ,IÉ«ëdG  äÉWƒ¨°V  ™e

.¬°ùØf ≈∏Y É¡≤«Ñ£J âbƒdG ¢ùØf »a ƒg ∫hÉëj ôNBG ¢üî°T

 πc  ∂dP  πª°ûjh  É¡à©HÉàeh  á≤∏≤ªdG  QÉÑNC’G  IógÉ°ûe  øe  áMGôà°SG  òNCG  -2
.»YÉªàL’G π°UGƒàdG πFÉ°Sh

 ™e  áfRGƒàe  á«ë°U  äÉÑLh  ∫hÉæàH  ∂`̀ dPh  ájó°ùédG  ∂àë°üH  ºàgG  -3
.∫õæªdG πNGO ƒd ≈àM á°VÉjôdG á°SQÉªe
.áMGôdG øe §°ùb ≈∏Y ∫ƒ°üëdG -4

 â©àªà°SG  »àdG  á£°ûfC’G  ¢†©ÑH  ΩÉ«≤dGh  AÉNôà°SÓd  âbh  ¢ü«°üîJ  -5
.É k≤HÉ°S É¡H

 AGôLEG ádhÉëeh º¡H ≥ãf É°UÉî°TCG Gƒfƒμj ¿CG ≈∏Y øjôNB’G ™e π°UGƒàdG -6
.ÉfhQƒc QÉÑNCG øY Gó«©H äÉKOÉëe

 äô£«°S GPEG  ∂d á«°ùØædGh á«ë°üdG ájÉYôdG »eó≤e ™e π°UGƒJ ≈∏Y øc -7
.ÜÉÄàc’Gh ôJƒàdGh ±ƒîdG ôYÉ°ûe ∂«∏Y

 á«≤«≤ëdG  OÉ©H’G  ∑GQOEGh  É¡H  ¥ƒKƒªdG  áë«ë°üdG  äÉeƒ∏©ªdG  ácQÉ°ûe  -8
.çGóMCÓd

?ä’ÉëdG √òg »a É¡YÉÑJG Öéj »àdG íFÉ°üædG »gÉe
 É¡à©HÉàe  øμªjh  ÜÉ°üYCÓd  á≤gôªdG  QÉ`̀Ñ`̀N’G  á©HÉàe  øY  Ó«∏b  OÉ©àH’G
 QOÉ°üe  øe  äÉeƒ∏©ªdG  á©HÉàe  ,§≤a  äÉeƒ∏©ªdG  åjóëàd  IOhóëe  äÉ`̀bhCG  »a
 óë∏d  ∂dPh  ,áë°üdG  IQGRh  ™bƒeh  á«ªdÉ©dG  áë°üdG  áª¶æe  ™bƒªc  É¡H  ¥ƒKƒe
 ø«fGƒ≤dG  ´ÉÑJG  ∫hÉ`̀M  ,±hÉîªdG  π«∏≤J  »a  óYÉ°ùJ  ≥FÉ≤ëdÉa  ,äÉYÉ°T’G  øe
 øjòdÉc  á«HÉéjEG  ¢ü°üb  ≈∏Y  ±ô©àdG  ,∂dƒM  øªdh  ∂d  á«ë°üdG  äGOÉ`̀°`̀TQ’Gh
 ÉfhQƒc  ¢VôªdG  º°SÉH  ø«aÉ©àªdG  hCG  ≈°VôªdG  ∞°üf  ’CG  ,¢VôªdG  øe  GƒaÉ©J

 .19 ó«aƒc
 ?á«ë°üdG ájÉYôdG ∫Éée »a ø«∏eÉ©dG øY GPÉe

 Gòg  »a  GóL  »©«ÑW  á«ë°üdG  ájÉYôdG  »a  ø«∏eÉ©dG  ø«H  §¨°†dÉH  Qƒ©°ûdG
 º¡°†©H  »fÉ©j  óbh  ,∫õ©dG  hCG  »ë°üdG  ôéëdG  »a  øjOƒLƒª∏d  ká°UÉNh  âbƒdG
 Iô°SC’G  OGôaCÉH  ∫É°üJ’G  º¡«∏Y  Gòd  ,º¡à∏FÉY  ≈∏Y  ±ƒîdG  hCG  ≥∏≤dG  ¢SÉ°ùMEG  øe
 òNCGh G kó«L º¡°ùØfCÉH AÉæàY’G øe óH ’h áãjóëdG äÉ≤«Ñ£àdGh ∞JGƒ¡dG ∫ÓN øe

 ™aôd  »ë°üdG  AGò¨dG  ∫hÉæJh  πª©dG  äGôàa  øe  áMGôà°S’Gh  áMGôdG  øe  §°ùb
 .ôJƒàdG øe ∞«ØîàdG »a πFÉ°SƒdG áaÉc ΩGóîà°SG ™e áYÉæªdG

 ôéëdG »a øjOƒLƒªdG OGôaCÓd áÑ°ùædÉH É¡YÉÑJG Öéj »àdG íFÉ°üædG »g Ée
 ?∫õ©dG hCG »ë°üdG

 ¿CÉ°ûH  ≥∏≤dGh  ±ƒîdG  øe  á£∏àîe  ôYÉ°ûe  ¢UÉî°TC’G  A’Dƒ`̀g  ÜÉàæj  ób
 äGô«¨àdG ¢†©Hh ÖfòdÉH Qƒ©°ûdG ≈dEG ôeC’G π°üj ób .º¡dƒM øe áë°Uh º¡àë°U

 :»dÉàdÉH º¡ë°üæf ∂dòd ,ôJƒàdGh ÜÉÄàc’G øe áàbDƒe ∫É©aCG OhOôc á«°ùØædG
 ∫É°üJ’G ∫ÓN øe ¬FÉbó°UCGh ¬Jô°SG OGôaCGh OôØdG ø«H ºFGódG π°UGƒàdG -1

 äÉ°ûbÉæªdGh AGQB’G ∫OÉÑJh »fhôàμdE’G ójôÑdGh ∞JGƒ¡dG äÉ≤«Ñ£Jh »fƒØ∏àdG
 .»ë°üdG ΩÉ©£dG ∫hÉæJh ±Éc πμ°ûH ΩƒædGh á°VÉjôdG ≈∏Y áÑXGƒªdG -2

 Iôàa AÉæKCG íFÉ°üædGh äGOÉ°TQE’ÉH OhõàdGh äÉeƒ∏©ªdG åjóëJ IQhô°V -3
 .§ÑëªdG ΩÓμdGh äÉ©FÉ°ûdG ≈dEG ´Éªà°S’G ÖæéJ ™e ∫õ©dG

 ∫É°üJ’G  πFÉ°Sh  ô«aƒàH  ∂dPh  º¡d  »YÉªàL’Gh  »°ùØædG  ºYódG  ºjó≤J  -4
 …CG  øY  áHÉLEÓd  ºgOGó©à°SGh  ø««°ùØædG  ø««FÉ°üNC’Gh  AÉÑWC’G  ™e  Iô°TÉÑªdG

.á«°ùØf IQƒ°ûe
 ôªà°ùªdG  ójGõàdÉc  á«HÉéjE’G  QÉÑNC’G  ¢UÉî°TC’G  A’Dƒg  AÉ£YEG  ádhÉëe  -5
 Iôàa  AÉ¡àfG  ó©H  á«eƒ«dG  á«©«Ñ£dG  IÉ«ëdG  ≈dEG  º¡JOƒYh  ø«aÉ©àªdG  ä’ÉM  »a

 .ôéëdGh ∫õ©dG
 ?IôàØdG √òg »a ∫ÉØWCÓd »°ùØædG ºYódG Ωó≤f ¿CG Éæd ∞«c

 ôYÉ°ûªc  ºgôYÉ°ûe  øY  ô«Ñ©àdG  »a  º¡JóYÉ°ùe  Éæ«∏Y  ∫ÉØWCÓd  áÑ°ùædÉH
 √ôYÉ°ûe  øY ô«Ñ©àdG  »a  á°UÉîdG  ¬à≤jôW ¬d  πØW πc  ¿EG  å«M ≥∏≤dGh  ±ƒîdG
 ÉÑdÉZh ,º¡à∏FÉYh º¡jódGh  øY ∫ÉØWC’G  π°üa  ÖæéJ AÉ«°TC’G  ºgCG  ,Óãe  º°SôdÉH
 AÉHB’G  øe ôãcCG  πØ£dG  Üôà≤jh ∞bGƒªdG  ∂∏J  »a  QÉÑμdG  ≥∏≤H  ∫ÉØWC’G  ô©°ûj  Ée
 ,§°ùÑªdG ìô°ûdGh á°ûbÉæªdÉH ≥∏≤dG ∞«ØîàH Iô°S’G QhO »JCÉj Éæ¡a ..äÉ¡e’Gh
 á£°ûfC’G  ∂`̀dP  »a  ÉªH  ájôª©dG  áÄØ∏dh  πØ£∏d  áÑ°SÉæe  á£°ûfCG  ô«aƒJ  Gô`̀«`̀NCGh

 .á«ª«∏©àdG

 ,¿GRhC’G  πªMh  ácôëdG  øe  ¿É°ùfE’G  Ωó≤dG  øμªJ
 ¢Vô©àJ  ób  ¿É°ùfE’G  º°ùL  AGõ`̀LCG  øe  Égô«¨c  Ωó≤dGh
 ±ô©àf »μdh ,áØ∏àîªdG ¢VGôeC’Gh πcÉ°ûªdG øe ójó©∏d
 ™e  »Ñ£dG  è«∏îdG  â∏°UGƒJ  ø«eó≤dG  πcÉ°ûe  ≈∏Y  ôãcCG
 ≈Ø°ûà°ùªH ΩGóbC’G ÖW á«FÉ°üNCG »MÉæL Qƒf IQƒàcódG

.ô«c »Lô«°Sh »dGƒY
 äÉÄØdG  ºg  øeh  ?Ωó≤dG  äÉjô£a  ÜÉÑ°SCG  »gÉe  }

?É¡H áHÉ°UEÓd á°VôY ôãcC’G
 π¡°S mó`̀©`̀e ¢`̀Shô`̀«`̀a ø`̀Y IQÉ`̀Ñ`̀Y äÉ`̀jô`̀£`̀Ø`̀dG
 √óLGƒJ  ôãμjh  ô`̀NBG  ≈`̀dEG  ¢üî°T  øe  ¬dÉ≤àfG
 áMÉÑ°ùdG  äÉeÉªMh  á«°VÉjôdG  ÖYÓªdG  »a
 ≥jôW  ø©a  ,ôaÉXC’ÉH  ájÉæ©dG  äÉfƒdÉ°Uh
 ¥ôa  ∑Éægh ,ihó©dG  π≤f  π¡°ùj  ¢VGƒMC’G
 IQÉÑY ƒgh ,Ωó≤dG QÉª°ùe ø«Hh ∫ƒdÉãdG ø«H
 ƒgh ,Ö∏°U ¢ùª∏ªdG  ø°ûN »ªëd ƒªf  øY
 Ωó≤dG  §¨°V  áé«àf  ¿ƒμàjh  , mó`̀©`̀e  ô«Z
 ÖÑ°ùjh  áæ«©e  á≤£æe  ≈`̀∏`̀Y  ôªà°ùªdG
 ≈dEG  áÑ°ùædÉH  ..AGòëdG  AGóJQG  óæY  ÉªdCG
 ájGóÑdG  »a  ÉªdCG  ÖÑ°ùj  ’  ƒg  ∫ƒdÉãdG
 ô©°ûj ób â«ªdG ó∏édG ºcGôJ ™e øμdh

.ºdC’ÉH ¢†jôªdG
 áÑ°ùædÉH  ìôà≤ªdG  êÓ©dG  ƒgÉe  }

?ä’ÉëdG √ò¡d
 ≥jôW  øY  ¿ƒμj  QÉª°ùªdG  êÓY
 øe  á£«°ùH  á≤jô£H  ¬æe  ¢ü∏îàdG
 Qƒ`̀ ah  ¬`̀©`̀£`̀b  hCG  ¬£°ûc  ∫Ó``̀N
 ¢†jôªdG  ≈Ø°ûj  ∂dòH  ΩÉ«≤dG
 ∫ƒdÉã∏d  áÑ°ùædÉH  É`̀eCG  ,ÉeÉªJ
 ,¬LÓ©d á≤jôW øe ôãcCG ¬∏a
 hCG  q»`̀μ`̀dG  hCG  è«∏ãàdG  É¡æe
 ´ƒædG  Ö°ùëH  …hÉ`̀ª`̀«`̀μ`̀dG
 Ö`̀ °`̀ ù`̀ë`̀ Hh á`````̀LQó`````̀ dGh
 .É°†jCG √ôªYh ¢†jôªdG
 Gó`̀L  ô°ûàæe  ∫ƒ``dÉ``ã``dG
 äÉfƒdÉ°U  IQÉ`̀jR  áé«àf

 ¿ÉμªdG  º«≤©àH  ø«ªà¡e  ô«Z  º¡°†©Hh  ôaÉXC’ÉH  ájÉæ©dG
 ƒgh ,ô«£N ôNBG A»°T ∑Éægh í«ë°üdG πμ°ûdÉH äGhOC’Gh
 Öéj äGhOCG ∑Éæ¡a ,Iôe øe ôãcCG äGhOC’G ΩGóîà°SG IOhÉ©e
 ºK ∞«¶æàdG É¡©e í∏°üj ’h É¡eGóîà°SG ó©H É¡æe ¢ü∏îàdG
 π¡°ùj  á≤jô£dG  √ò¡H  PEG  iôNCG  Ió«°S  ™e ΩGóîà°S’G  IOÉYEG

.äÉjô£ØdG π≤f
 πμ°ûdÉH  É¡LÓY  á«Ø«ch  äÉjô£ØdG  ´Gƒ`̀fCG  øY  GPÉe  }

?í«ë°üdG
 ™HÉ°UCG ø«H Ée Ωó≤dG ó∏L Ö«°üJh ó∏édG äÉjô£a ∑Éæg
 ø¶j  óbh  äÉ≤≤°ûJh  ó∏é∏d  ±ÉØL  πμ°T  »a  ô¡¶jh  Ωó≤dG
 πμ°T øY ∞∏àîj ¬æμdh ±ÉØL Oôée É¡fCG ¢UÉî°TC’G ¢†©H
 äÉjô£ØdG  Oƒ`̀Lh  ≈∏Y  ∫ó`̀J  áeÓY  ∫hCGh  …OÉ©dG  ±ÉØédG
 »a  ¬eób  ™°†j  ÉeóæY  á°UÉNh  ¿ÉbôëH  ¢†jôªdG  ô©°T  GPEG
 âëJ  ô£ØdG  ¿ƒμjh  ôaÉXC’G  äÉjô£a  ∑Éæg  É°†jCGh  .AÉªdG
 êÓ©dG Ióeh ôaÉXC’G ô£a øe Ö©°UCG ¬LÓY ¿ƒμjh ó∏édG

.∫ƒWCG ¿ƒμJ
 OÉ°†e  …ôÑ°SCG  hCG  ºjôμH  ¿ƒμj  ó∏édG  äÉjô£a  êÓY
 øjô¡°T hCG  ô¡°T  Ióe ¬eGóîà°SG  ¢†jôªdG  ≈∏Yh äÉjô£Ø∏d
 πªY  Ωó©H  ≈°VôªdG  í°üfCGh  ,AÉØ°ûdG  ΩÉªJ  øe  ócCÉàf  ≈àM
 »a äÉjô£ØdG QÉ°ûàfG ≈∏Y óYÉ°ùj ∂dP ¿’ ó∏é∏d ô«°û≤J …CG
 óéj ¢†jôªdG ôaÉXC’G äÉjô£a êÓ©d áÑ°ùædÉHh .É¡∏c Ωó≤dG
 Éª¡æ«H  áë°VGh  Iƒéa  çóëjh  ºë∏dG  øY  ôØ¶dG  ∫É°üØfG
 ¢†©H »ah ,ôØ°UC’G ≈dEG ¢†«HC’G øe ô«¨àdG »a ¿ƒ∏dG CGóÑjh
 ä’ÉëdG  ájGóH  »a .¿ƒ∏dG  Oƒ°SCG  íÑ°üj IôNCÉàªdG  ä’ÉëdG
 âfÉc GPEG ÉeCG äÉjô£ØdG äGOÉ°†e äÉªjôμH É¡àédÉ©e Éææμªj
 äÉjô£Ø∏d  GOÉ°†e  É«LÓY  AGhO  º¡ëæªæa  IôNCÉàe  ádÉëdG
.¿Éμª∏d »MGôL ∞«¶æJ ≈dEG êÉàëJ ä’ÉëdG ¢†©H ∑Éægh

?ºë∏dG »a RQÉ¨dG ôØ¶∏d áÑ°ùædÉH áHÉ°UE’G πμ°T Ée*
 ¿ƒμJ ±GôWC’Gh É°†jôY ¿ƒμj ºë∏dG »a RQÉ¨dG ôØ¶dG
 íÑ°üJ ÅWÉN πμ°ûH  ôaÉXC’G  ¢üb ºJ  GPEÉa  πNGó∏d  á«æëæe
 CÉé∏f  ádÉëdG  √ò`̀g  »a  ÉæfC’  Ö©°U  êÓ©dG  ¿ƒμjh  á∏μ°ûe

.äÉjô£a ºgóæY ô¡X GPEG áMGôé∏d
?∑É°Vôªd ∂ëFÉ°üf »g Ée }

 ºgôaÉXCG  ¢ü≤H  ’hCG  ôμ°ùdG  ≈°Vôªd  »ëFÉ°üf  CGó``HCG
 πNGO  ÜQGƒédG  AGó`̀JQG  ™e  í«ë°üdG  πμ°ûdÉH  ∫õæªdG  »a

 ihó©dG QÉ°ûàfG ≈dEG  Gô¶f äÉfƒdÉ°ü∏d  GƒÑgòj ’CGh ∫õæªdG
 πμ°ûH  äÉHÉ¡àd’G  º¡Ñ«°üJh  áØ«©°V  áYÉæe  ÜÉë°UCG  ºgh
 …OÉJôe  ™«ªL  ≈∏Yh  ,ø««©«Ñ£dG  ¢UÉî°TC’G  øY  ™jô°S
 á«°üî°ûdG º¡JGhOCG òNCG º¡«∏Y ôaÉXC’ÉH ájÉæ©∏d äÉfƒdÉ°üdG
 ¢UÉî°TC’G  áaÉ¶fh  ¿ÉμªdG  áaÉ¶f  IÉYGôe  ™e  É¡eGóîà°S’
 áë°U  ≈∏Y  ®ÉØë∏d  Ió`̀«`̀Mƒ`̀dG  á≤jô£dG  »¡a  ø«édÉ©ªdG

.ø«eó≤dG
 ´Éæàe’G  …ôμ°ùdG  ¢†jôe  ≈∏Y  Öéj  »àdG  AÉ«°TC’G  Ée

?¬«eó≤H ájÉæ©∏d É¡æY
.ø«eó≤dG »aÉM ¢ûªJ ’ -

 ∂d  ÖÑ°ùJ  ¿CG  øμªj  áæ°ûN  í£°SCG  hCG  IOÉM  ΩÉ°ùLCG  -
 π«dÉ≤ah ÉMhôL

 áæNÉ°ùdG ΩÉ°ùLC’Gh √É«ªdÉa ,IQGôëdG øY ∂«eób ó©HCG -
 ∞∏J ¢†jôªdG iód ¿Éc GPEG á°UÉNh ÉbhôM ÖÑ°ùJ ¿CG øμªj

 .ÜÉ°üYC’G »a
 º«∏≤àd  IOÉM ÉeÉ°ùLCG  hCG  ájhÉ«ª«c  OGƒe  πª©à°ùJ  ’  -

 .∑ôaÉXCG
.º«≤à°ùe §îH É¡ª∏b ,ÉjGhõdG ≈àM ∑ôaÉXCG º∏≤J ’ -

.ø«NóàdG øY ™∏bCG -

 ¿ƒgódG íÑ°üJ ≈àe
?Iô£N á«KÓãdG

 á«KÓK ¿ƒgO πμ°T ≈∏Y ¬àLÉM ¥ƒa á«≤ÑàªdG ¿ƒgódG º°ùédG ¿õîj
 ¿ƒgódGh .Ö∏≤dG áë°U Oó¡àa ¿ƒgódG ¢SóμàJ ≈àM ø«jGô°ûdG »a ≥∏£æJ
 ô°†J  ¿CG  πÑb  GôμÑe  ∂dP  â`̀cQOCG  GPEG  É°Uƒ°üNh  É¡LÓY  øμªj  á«KÓãdG
 ¿ƒgódGh ájQGôëdG äGô©°ùdG øe ø«©e óM ≈dEG êÉàëj º°ùL πch .Ö∏≤dG
 É¡fõîj IóFGõdG ¿ƒgódG øe ¢ü∏îàdG ™£à°ùj ºd GPEÉa ,»FGò¨dG ¬eÉ¶f »a
 Ö∏°üJh  á«ZÉeódG  áàμ°ùdGh  Ö∏≤dG  ¢VGôeCÉH  áHÉ°UE’G  ≈dEG  ∂dP  …ODƒjh
 ´ÉØJQ’G áÑ°ùf øe ócCÉàf ¿CG ™«£à°ùfh .¢VGôeC’G øe Égô«Zh ø«jGô°ûdG
 499-200  øe  ôãcCG  âfÉc  GPEÉ`̀a  ,»∏ª©ªdG  π«∏ëàdG  ≥jôW  øY  ΩódG  »a

.GóL É©ØJôe ∂dP ôÑà©«a ôà∏«°ùjO/è∏e
 √Oóëj  …òdG  »FGhódG  êÓ©dG  ≈dEG  áaÉ°VE’ÉÑa  êÓ©dG  ¥ôW  øY  ÉeCG
 ájÉbƒdG ≈∏Y ÉfóYÉ°ùJ »àdG áª¡ªdG äGƒ£îdG ó©H ∑Éæg èdÉ©ªdG Ö«Ñ£dG

:É¡æe ;É¡LÓYh á«KÓãdG ¿ƒgódG ´ÉØJQG øe
 áLÉM øY IóFGõdG  äGô©°ùdG  ¿C’  óFGõdG  ¿RƒdG  øe  ¢†©H  ¿Gó≤a-  
 ¿G  äÉ°SGQódG  äô¡XCG  ó≤a  ,¿õîJh  á«KÓK  ¿ƒ`̀gO  ≈`̀dEG  ∫ƒëàJ  º°ùédG
 áÑ°ùf  øe  ∞ØîJ  »dÉëdG  º°ùédG  ¿Rh  øe  %15  ≈`̀ dEG  %5  øe  IQÉ°ùN

.á«KÓãdG ¿ƒgódG
 óFGõdG ôμ°ùdG πjƒëJ ºàj PEG ;áμ∏¡à°ùªdG ôμ°ùdG áÑ°ùf øe π«∏≤àdG- 

.ΩódG »a É¡YÉØJQG ≈dEG …ODƒjh á«KÓK ¿ƒgO ≈dEG AGò¨dG »a
 .äGQó«gƒHôμdG øe π«∏≤àdG -

 øe  π«∏≤àdG  ≈∏Y  óYÉ°ùj  ∂`̀ dP  ¿C’  ±É`̀«`̀dC’G  ∫hÉ`̀æ`̀J  ø`̀e  QÉ`̀ã`̀cE’G  -
 .AÉ©eC’G »a ôμ°ùdGh ¿ƒgódG ¢UÉ°üàeG

 ó«ªëdG ∫hôà°ù«dƒμdG áÑ°ùf ™aôJ É¡fC’ ΩÉ¶àfÉH á°VÉjôdG á°SQÉªe- 
.á«KÓãdG ¿ƒgódG ¢†ØN ≈∏Y πª©j √QhóH …òdGh ,ΩódG »a

 ≈∏Y  É¡FGƒàM’  äGô°ùμªdGh  »ægódG  ∂ª°ùdG  ∫hÉæJ  øe  QÉãcE’G  -
 ájQhô°Vh  á©Ñ°ûe  ô«Z  á«ægO  ¢VÉªMG  »¡a  ,z3  É¨«ehC’G{  ¢VÉªMCG

.º°ùé∏d

AÉ«°TCG :á«ªdÉ©dG áë°üdG áª¶æe
ÉfhQƒc Öæéàd É¡H ΩÉ«≤dG »¨Ñæj ’ 

 øe  á`̀Yƒ`̀ª`̀é`̀e  ø`̀Y  á`̀«`̀ª`̀dÉ`̀©`̀dG  á`̀ë`̀°`̀ü`̀dG  áª¶æe  âØ°ûc
 ≈∏Y  ∂```dPh  á`̀«`̀dÉ`̀ë`̀dG  Iô`̀à`̀Ø`̀dG  »`̀a  É¡ÑæéJ  »¨Ñæj  AÉ`̀ «`̀ °`̀TC’G
 ø«NóàdG  ø`̀Y  ∞bƒàdG  IQhô`̀°`̀V  »`̀g  ,»`̀fhô`̀à`̀μ`̀dE’G  É¡©bƒe
 ΩGó©fG  äó`̀cCG  »àdG  ájƒ«ëdG  äGOÉ°†ªdG  ∫hÉæJ  ΩóYh  É«FÉ¡f
 äô°ùah  ,ÖÑ°S  ¿hó`̀H  á«FÉbƒdG  á©æbC’G  AGó``̀JQGh  É¡à«dÉ©a
 É¡fC’  äÉ°Shô«ØdG  ≈∏Y  »°†≤J  ájƒ«ëdG  äGOÉ°†ªdG  ¿CÉH  ∂dP
 É¡eGóîà°SG  »¨Ñæj  ’h á«eƒKôédG  ihó©dG  ≈∏Y §≤a  »°†≤J
 äÉeÉªμdG  AGóJQÉH ≥∏©àj Éª«ah .ÉfhQƒc ¢Shô«a øe ájÉbƒc
 ¢Shô«ØH  ÜÉ°üªdG  ¢üî°û∏d  É¡FGóJQG  IQhô°V  ≈`̀dEG  äQÉ°TCG

 :â©HÉJh  .¬H  ájÉæ©dG  øY  ∫hDƒ°ùªdG  hCG  ÉfhQƒc
 ±ô°üà∏d  πHÉ≤dG  ¬LƒdG  ´Éæb  ΩGóîà°SG  øμªj{
 »æà©J  hCG  É°†jôe  øμJ  ºd  GPEG  §≤a  Ió`̀MGh  Iô`̀e

 »a ¢ü≤f ∑Éæg âbh »a ÉYÉæb Qó¡J âfCÉa ,¢†jôªH
 Ée ≈dEG áÑ°ùædÉH ÉeCGh .zºdÉ©dG iƒà°ùe ≈∏Y á©æbC’G

 ôãcCG â∏ª°T á«æ«°U á°SGQO äô°ûæa ø«NóàdÉH ≥∏©àj
 GƒfÉc A’Dƒg ™HQ ¿G ÉfhQƒc ¢Shô«ØH ¢†jôe ∞dCG øe
 Gòd  ;ø«NóàdG  ÖÑ°ùH  IõcôªdG  ájÉæ©dG  ≈dEG  ¿ƒLÉàëj

.GQƒa ¬æY ∞bƒàdG Öéj

نصيحة االسبوع

 :z»Ñ£dG è«∏îdG{ AGôb í°üæJ πeÉc ¢VƒY äƒdQÉ°T IQƒàcO

 QÉÑNC’G á©HÉàe øe áMGôà°SG GhòN
 ájó°ùédG ºμàë°üH GƒªàgGh ..á≤∏≤ªdG

 ≥∏≤dG  øe  ô«ãμdG  ÉfhQƒc  QÉÑNCG  QÉ°ûàfG  ÖÑ°S
 »a  ¬Ø«æ°üJ  º`̀J  ¿CG  ó`̀©`̀H  º`̀dÉ`̀©`̀dG  »`̀a  ô`̀Jƒ`̀à`̀dGh
 âbƒdG  ∂dP  òæeh ,AÉHh ¬fCG  ≈∏Y …QÉédG  ¢SQÉe
 ™e  πeÉ©àdG  º¡ªdG  øe  øμdh  ,±hÉîªdG  äOGORG
 â∏°UGƒJ  óbh  .í«ë°üdG  πμ°ûdÉH  ôYÉ°ûªdG  √òg
 IQƒàcódG  ™e »Øë°U OGôØfG  »a »Ñ£dG  è«∏îdG
 Ö£dG  ∫hCG  …QÉ°ûà°SG  πeÉc  ¢VƒY  äƒdQÉ°T

 IQGRƒ``̀H  »°ùØædG  Ö`̀£`̀dG  ≈Ø°ûà°ùe  ¢`̀ù`̀«`̀FQh  »°ùØædG
 .áë°üdG

 iód  ™∏¡dG  øe  ádÉM  É`̀fhQƒ`̀c  ¢Vôe  QÉ°ûàfG  QÉ`̀ KCG  -
 ?∂dP ≈∏Y Ö∏¨àdG Éææμªj ∞«c .¢†©ÑdG

 ÉfhQƒc  ¢Vôe  ∫ƒM  QÉÑNC’G  øe  ô«ãμdG  QÉ°ûàfG  ™e
 OGô``̀aC’G  ¢†©Ñd  ∫É`̀©`̀aCG  OhOQh  á«°ùØf  ¢`̀VGô`̀YCG  äô¡X

 .óFGõdG ≥∏≤dGh ±ƒîdG :»JB’Éc

:z»Ñ£dG è«∏îdG{`d ¢UÉN QGƒM »a »MÉæL Qƒf .O

 ∂JGhOCG ΩGóîà°SG ø«eó≤dG ájÉªëd áæeB’G á≤jô£dG
ôaÉXC’G äÉfƒdÉ°U ≈dEG ∂HÉgP óæY á«°üî°ûdG



بيانات الخبر
اليوم

التاريخ
الخبر

جهة النشر
الصفحة

العدد
الرابط اإللكتروني

Ω2020 ¢SQÉe 31 - `g1441 ¿ÉÑ©°T 7 AÉKÓãdG – ¿ƒ©HQC’Gh á°ùeÉîdG áæ°ùdG - (15348) Oó©dG 20

 π«°UÉØJ  ¿É«°ùfôa  ¿Éæ°ùe  ¿É``̀LhR  ihQ
 øjócDƒe ,óéà°ùªdG ÉfhQƒc ¢Shô«a øe Éª¡FÉØ°T

 .á«≤«≤M Iõé©e ôÑà©j çóM Ée ¿CG
 ób  ÉeÉY  90  ≠dÉÑdG  êhõ``̀dG  IQGô``̀M  â`̀fÉ`̀ch
 Aƒ°ùJ  ¬àdÉM  äCGó``̀Hh  ,á``LQO  38  ≈`̀ dEG  â©ØJQG
 iôLh  ,iô`̀NCG  ¢VGôYCG  ¬«∏Y  ô¡¶Jh  É«éjQóJ

 ™°Vhh  .¢`̀SQÉ`̀e  8  Ωƒ`̀j  ≈Ø°ûà°ùªdG  ≈`̀ dEG  ¬∏≤f
 ¿CG  ’EG  ,¢ùØæàdG  RÉ¡L  âëJ  ΩÉ``̀jCG  Ió`̀Y  êhõ``̀dG
 ¬à∏FÉY  â«Yóà°SG  å«M  ,Gô«ãc  äQƒgóJ  ¬àdÉM

.¬©jOƒàd
 ¢Shô«ØH  ÉeÉY  88  áLhõdG  áHÉ°UEG  âàÑKh
 ≈`̀Ø`̀°`̀û`̀à`̀°`̀ù`̀ª`̀dG »```̀a äõ```̀é```̀Mh z19-ó```̀ «```̀ aƒ```̀ c{

 ¿CG  âª∏Y  ÉeóæY{  :â`̀dÉ`̀b  å«M  ,êÓ`̀©`̀dG  »≤∏àd
 ,A»°ûH  ô©°TCG  ºd  áMGô°U  ,á«HÉéjEG  »∏«dÉëJ
 äGP  áaô¨dG  »a  ¿ƒcCÉ°S  »æfCÉH  »fhôÑNCG  º¡fC’

 .zÉ©e Éæ«≤Ña ,»LhR á≤aôH øjôjô°ùdG
 ¢Shô«ØdG  øe  AÉØ°ûdG  øe  ¿ÉLhõdG  øμªJh

.Éª¡dƒb ≥ah ,á«FÉæãà°SG á≤jô£H ,πJÉ≤dG

 Éª¡fEG ,¢ùeCG ¿É«H »a πcQÉe ¿É¨«e ¬àLhRh …QÉg ô«eC’G ∫Éb
 »a  IóYÉ°ùªdÉH  á«μjôeC’G  IQGOE’G  áÑdÉ£ªd  §£N  …CG  Éª¡jód  ¢ù«d
 ódÉfhO  ¢ù«Fô∏d  Iójô¨J  ≈∏Y  GOQ  ∂dPh  ,á«æeC’G  ∞«dÉμàdG  πªëJ
 ájÉªëdG ô«aƒJ áØ∏c ™aóJ ød IóëàªdG äÉj’ƒdG ¿EG É¡«a ∫Éb ÖeGôJ
 ¿É«∏îà«°S  Éª¡fCG  ôjÉæj  »a  Éæ∏YCG  ób  ¿ÉLhõdG  ¿Éc  .Éª¡d  á«æeC’G
 Éª¡H ô≤à°SG ΩÉ≤ªdG ¿EG á«eÓYEG ôjQÉ≤J âdÉbh ,á«μ∏ªdG Éª¡eÉ¡e øY
 ¿B’G{  :zôàjƒJ{  ≈∏Y  ÖeGôJ  Öàch  .¢Sƒ∏éfCG  ¢Sƒd  »a  GôNDƒe
 ™aóJ ød IóëàªdG äÉj’ƒdG ,øμd IóëàªdG äÉj’ƒdG ≈dEG Góæc GQOÉZ

.z!É©aój ¿CG Éª¡«∏Y .Éª¡d á«æeC’G ájÉªëdG ô«aƒJ áØ∏c
 ≥M’ âbh »a Qó°U ¿É«H »a ø«LhõdG º°SÉH áKóëàe âdÉbh
 IQGOE’G  áÑdÉ£ªd  §£N  …CG  Éª¡jód  ¢ù«d  ¢ùμ°SÉ°S  á`̀bhOh  ¥hO{

 .á«æeCG OQGƒªH á«μjôeC’G
.z¢UÉN πjƒªàH á«æeCG äÉÑ«JôJ AGôLEG ºJ

IóYÉ``°ùªdG ≈dEG êÉàëf ’ ..ÖeGôJ ≈``∏Y Oôj …QÉg

 »¡æj  õ`̀dQÉ`̀°`̀û`̀J  ô``«``eC’G
 ó©H  »```̀JGò```̀dG  ¬``̀dõ``̀Y
É``̀fhQƒ``̀μ``̀H ¬``̀ à``̀ HÉ``̀ °``̀UEG

 ô«eC’G  »fÉ£jôÑdG  ó¡©dG  »dh  áeÉbEG  ô≤e  ∫Éb

 ≈¡fCG  ô«eC’G  ¿EG  ,ø«æKE’G  ¢ùeCG  ¿óæd  »a  õdQÉ°ûJ

 ,¬°ùØf  ≈∏Y  ¬°Vôa  ó`̀b  ¿É`̀c  …òdG ,»JGòdG  ¬dõY

 óéà°ùªdG  ÉfhQƒc  ¢Shô«ØH  ¬àHÉ°UEG  äƒÑK  ó©H

.z19ó«aƒc{

 ô«eCG{ :¿EG ¢ShÉg ¢ùfQÓc ≈a çóëàªdG ∫Ébh

 z¬Ñ«ÑW ™e QhÉ°ûàdG ó©H »JGòdG ∫õ©dG QOÉZ õ∏jh

.õdQÉ°ûJ ô«eCÓd ôNBG É«μ∏e ÉÑ≤d Éeóîà°ùe

 ¿É«H  »`̀a  ø`̀∏`̀YCG  ¢`̀ShÉ`̀g  ¢ùfQÓc  ô≤e  ¿É`̀ ch

 -  ó«aƒc{`d  áØ«ØW  É°VGôYCG  ¿CG  »°VÉªdG  AÉ©HQC’G

 ºdh  zÉ keÉY  71{  õdQÉ°ûJ  ô«eC’G  ≈∏Y  äô¡X  z19

.Iôe ∫hC’ ¢VGôYC’G ∂∏J øY ≠∏HCG ≈àe ôcòj

 §≤àdG  øjCG  øe  ócCÉàdG  øμªj  ’{  :¿É«ÑdG  ∫Ébh

 äÉ«dÉ©ØdG øe ójóY »a ∑QÉ°T ¬fC’ ihó©dG ô«eC’G

.zá«°VÉªdG ™«HÉ°SC’G ∫ÓN áeÉ©dG

 á``°VôY  ôãcCG  ∫ÉLôdG
 ¢Shô«ØdG AGôL IÉaƒ∏d
AÉ``°ùædG øe óéà``°ùªdG

 øe  ø«aƒàª∏d  á«ªdÉ©dG  äÉfÉ«ÑdG  âë°VhCG

 ,z19-ó«aƒc{  óéà°ùªdG  zÉfhQƒc{  ¢Shô«a  AGôL

 OóY ø`̀e ô`̀Ñ`̀cCG  ¿ƒ`̀Jƒ`̀ª`̀j ø`̀jò`̀dG ∫É`̀Lô`̀dG Oó``Y ¿CG

.AÉ°ùædG

 ä’ÉM ø«H …OÉY ô«Z É k£ªf ¿ƒãMÉÑdG óLhh

 IÉ`̀ah  ƒ`̀gh  ,ø«°üdG  »`̀a  ¢Shô«ØdÉH  ø«HÉ°üªdG

 .AÉ°ùædG øe ôãcCG ¢Shô«ØdG øe ∫ÉLôdG

 ,ø«°üdG ≈∏Y É kjô°üM øμj ºd ôeC’G ¿CG ø«ÑJh

 ÉjQƒch É°ùfôah ¿GôjEGh É«fÉªdCGh É«dÉ£jEG âæ∏YCG PEG

 ≈°VôªdG  ø«H  äÉ`̀«`̀aƒ`̀dG  Oó`̀Y  ´É`̀Ø`̀JQG  á«HƒæédG

 äGòH  äÉHÉ°üªdG  AÉ°ùædG  øY  %50  áÑ°ùæH  QƒcòdG

 .¢Shô«ØdG

 ¬fCG  ≈`̀ dEG  á«ªdÉ©dG  áë°üdG  áª¶æe  äQÉ`̀°`̀TCGh

 %70  ƒëf  ¿ƒ∏ãªj  ∫ÉLôdG  ¿Éc  ,¢SQÉe  20  ≈àM

 πãªj Éªc ,á«Hô¨dG ÉHhQhCG »a zÉfhQƒc{ äÉ«ah øe

 á«LÉàdG äÉ°Shô«ØdG äÉ«ah øe %70 ƒëf ∫ÉLôdG

 áeóîdG  øY  IQOÉ°üdG  äÉfÉ«Ñ∏d  É k≤ah  ,É«dÉ£jEG  »a

.á«dÉ£jE’G á«æWƒdG á«ë°üdG
áHƒéYCÉH ÉfhQƒc ≈∏Y ¿Gô°üàæj ¿Éæ°ùe ¿ÉLhR

ÉfhQƒc ÖÑ``°ùH ≥``∏¨e ∞ëàe ø``e ñƒL ¿É``Ød á``Mƒd ábô``°S
 Gƒbô°S É°Uƒ°üd ¿EG ø«æK’G ¢ùeCG Góædƒg »a zøjQ’ ô¨æ«°S{ ∞ëàe ôjóe ∫Éb
 »°ûØæJ  ÖÑ°ùH  ≥∏¨ªdG  ∞ëàªdG  ΩÉëàbG  ó©H  ñƒ`̀L  ¿É`̀a  âæ°ùæa  ΩÉ°Sô∏d  áMƒd
 ≈∏Y  ™bGƒdG  ∞ëàªdG  ôjóe  ¢`̀ShCG  ¿Éa  äôØjG  ∫É`̀bh  .óéà°ùªdG  ÉfhQƒc  ¢Shô«a
 ,∞ëàª∏d  ΩÉëàbG  á«∏ªY  â∏°üM{  ΩGOôà°ùeCG  ¥ô°T  ÜƒæL  Gôàeƒ∏«c  30  áaÉ°ùe
 áMƒ∏dG  ¿CG  í°VhCGh  .zñƒL  ¿ÉØd  áMƒd  âbô°Sh  á«°VÉªdG  á∏«∏dG  ∞ëàªdG  ºëàbG
 ΩÉY  ñƒL  ¿Éa  É¡ª°SQh  z™«HôdG  »a  øfƒf  ôjO  á≤jóM{  ¿GƒæY  πªëJ  ábhô°ùªdG

 áà°Sh ¿ƒ«∏e ø«H áMƒ∏dG áª«b Qó≤Jh .√ódGh ∫õæe »a º«≤j ¿Éc âbh »a 1884

 .á«∏ëe ΩÓYEG πFÉ°Sh Ö°ùëH ,hQƒj ø«jÓe

 ∞ëàªdG Gƒ∏NO ¢Uƒ°ü∏dG ¿CG ájóædƒg ájQÉÑNEG ôjQÉ≤Jh áWô°ûdG âë°VhCGh

 ¬HÉH ô°ùc ≥jôW øY (¢ûàæjôL â«bƒàH 01^15) ÉMÉÑ°U 3^15 áYÉ°ùdG »dGƒM »a

 .»LÉLõdG »eÉeC’G

.øjôëÑdG áWô°T ïjQÉJ øe äÉ«°üî°T  |

 ≥``̀∏``̀¨``̀j AÉ```````̀ Ø```````̀WEG π````````̀ LQ
¬`````̀Lh »````````a ∞``````̀JÉ``````̀¡``````̀dG
π`̀cô`̀«`̀e Ó`̀ «`̀ é`̀ fCG IQÉ`̀ °`̀û`̀à`̀ °`̀ù`̀ª`̀dG

 PÉ≤fE’Gh  ÅaÉ£ªdG  ábôa  ¢ù«FQ  ≈≤∏J  ,áØjôW  á©bGh  »a
 É«fÉªdCG  ¥ô°T  ∫Éª°ûH  á©bGƒdG  zø``̀ZhQ{  IôjõéH  á«Yƒ£àdG
 ≈∏Y  √ôμ°ûàd  πcô«e  Ó«éfCG  IQÉ°ûà°ùªdG  øe  É k«ØJÉg  k’É°üJG
 …OÉØàd ÅaÉ£ªdG ≈æÑe »a »JGòdG ∫õ©∏d º¡Yƒ£àH ¬àbôa Oƒ¡L
 º¡ÑLGh ájOCÉàd  øjõgÉL Gƒfƒμ«dh  ÉfhQƒc  ¢Shô«ØH  ihó©dG

 .∂dP áLÉëdG âYóà°SG ∫ÉM »a ,øjôNB’G IóYÉ°ùeh
 Ö°ùëH  ,∂«Ø°Sƒe  ¬jQófCG  ø«Yƒ£àªdG  ábôa  ¢ù«FQ  ¿CG  ’EG
 ÆQƒÑª«∏cÉe áj’ƒH á«∏ëªdG zôjQƒc OQƒf{ áØ«ë°U äOQhCG Ée
 ¿CG  ¥ó°üj  ºd  ,ø`̀ZhQ  IôjõL  É¡æª°V  ™≤J  »àdG  øeƒHQƒa  -
 áØ«î°S áHÉYO ôeC’G ¿CG ó≤àYCGh πcô«e IQÉ°ûà°ùªdG »g á∏°üàªdG

 .∫É°üJ’G AÉ¡fEÉH ΩÉbh
 ôNBG »ØJÉg ∫É°üJÉH ∂«Ø°Sƒe ÅLƒa ô«°üb âbƒH ∂dP ó©H

 .IQÉ°ûà°ùª∏d »eÓYE’G ÖàμªdG øe
 âfÉc  É¡fCGh  πcô«e  π©ØdÉH  âfÉc  á∏°üàªdG  ¿CG  ÖàμªdG  ócCG
 áYƒªéª∏d õ«ªàªdG AGOC’G ≈∏Y »°üî°T πμ°ûH √ôμ°ûJ ¿CG ójôJ

.ÉgOƒ≤j »àdG á«Yƒ£àdG
 ,PÉ`̀≤`̀ fE’G  ¥ô`̀a  óFÉ≤H  ∫É`̀°`̀ü`̀J’G  πcô«e  äOhÉ``̀Y  π©ØdÉHh
 äôÑY å«M IôªdG  √òg ∞JÉ¡dG  ∫ƒM πeÉμdÉH  ≥jôØdG  ™ªéJh
 ºgOƒ¡éd É¡fÉæàeGh ≥jôØ∏d É¡eGôàMG øY á«fÉªdC’G IQÉ°ûà°ùªdG

.ÉfhQƒc áeRCG πX »a

 ¢``̀ù``̀eCG äGQÉ``````````̀eE’G â``̀Ø``̀ qØ``̀N
 É¡°VôØJ  »`̀à`̀dG  Oƒ`̀«`̀≤`̀dG  ø`̀«`̀æ`̀KE’G
 »fÉéªdG  ∫É`̀°`̀ü`̀J’G  á`̀eó`̀N  ≈`̀∏`̀Y
 â`̀aÉ`̀°`̀VCG å`̀«`̀M ,â`̀ fô`̀ à`̀ f’G ô`̀Ñ`̀Y
 »àdG  äÉ≤«Ñ£àdG  ø`̀e  áYƒªée
 ,¢Vô¨dG  Gò¡d  Ωóîà°ùJ  ¿CG  øμªj
 øY ô¶ëdG ™aôJ ¿CG ¿hO øe øμd

.á«Ñ©°T ôãcCG iôNCG äÉ≤«Ñ£J
 π«¡°ùJ ±ó¡H Iƒ£îdG »JCÉJh

 ∂`̀dò`̀ch  ó`̀©`̀H  ø``Y  º`̀∏`̀©`̀à`̀dG  á«∏ªY
 äGAGôLE’G πX »a ó©H øY πª©dG
 á«é«∏îdG  á`̀dhó`̀dG  ÉgòîàJ  »àdG
 ÉfhQƒc ¢Shô«a QÉ°ûàfG øe óë∏d
 ¢SQGóªdG ¥ÓZEG É¡æ«Hh óéà°ùªdG
 á`̀cô`̀ë`̀ dG ≈``̀∏``̀Y Oƒ``̀«``̀ b ¢```̀Vô```̀ah
 øe πª©dG ø«ØXƒªdG øe Ö∏£dGh

.º¡dRÉæe
 ø`̀«`̀ æ`̀ K’G ¢```̀ù```̀eCG äQó```̀ °```̀Uh

 AGQRƒ``̀dG  ¢ù∏ée  ø`̀e  äÉ¡«LƒJ
 º«∏©àdG  ΩÉ¶f  ≥«Ñ£J  QGôªà°SÉH
 »°SGQódG ΩÉ©dG ájÉ¡f ≈àM ó©H øY
 ∂``dPh  ,2020-2019  »`̀dÉ`̀ë`̀dG
 á«eƒμëdG  ¢`̀SQGó`̀ª`̀dG  ™«ªL  »`̀a
 º«∏©àdG  äÉ°ù°SDƒeh  á°UÉîdGh
 ádÉcƒd  É≤ah  ,á`̀dhó`̀dG  »a  »dÉ©dG

.á«eƒμëdG AÉÑfC’G
 º`̀«`̀¶`̀æ`̀J á``̀Ä``̀«``̀g â````æ````∏````YCGh

 á`̀MÉ`̀JEG{  Iójô¨J  »`̀a  ä’É`̀°`̀ü`̀J’G
 äÉ≤«Ñ£àdG  øe  á«aÉ°VEG  áYƒªée
 äGQÉ``̀eE’G  »a  äÉμÑ°ûdG  πc  ≈∏Y
 ø`̀«`̀∏`̀¨`̀°`̀û`̀ª`̀dG ™```̀ e ≥`̀ «`̀ °`̀ ù`̀ æ`̀ à`̀ dÉ`̀ H
 ,zä’É`̀°`̀ü`̀JG{h  zhO{  ø««°ù«FôdG
 z∫É`̀ª`̀YCÓ`̀ d Ö`̀jÉ`̀μ`̀°`̀S{ É`̀¡`̀æ`̀«`̀H ø``̀e
 ƒμ°ù«°S{h z¢ùJhÉ¨fÉg πZƒZ{h
 â`̀aƒ`̀°`̀Shô`̀μ`̀jÉ`̀e{h z¢``ù``cBG Ö``̀jh

.zõª«J

 äÉ`̀≤`̀ «`̀Ñ`̀£`̀J ≈``̀∏``̀Y Oƒ``̀ «``̀≤``̀ dG ∞`̀ Ø`̀ î`̀ J äGQÉ`````````̀ eE’G
â```̀ fô```̀ à```̀ fE’G ô```̀Ñ```̀Y »```̀fÉ```̀é```̀ª```̀dG ∫É````̀°````̀ü````̀J’G

 ≥``̀jô``̀M ´’ó`````````̀ fGh ´hô```````e …Qhô````````̀e çOÉ```````M
â``̀ jƒ``̀μ``̀ dÉ``̀ H äÉ```̀ Ñ```̀ cô```̀ ª```̀ dG ø`````̀e Oó``````̀ Y »`````̀a
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 الفارق »المصيري«.. 

بين استهالك الحضارة وإنتاجها!

»غًدا في األيام«
بالتعاون مع دارة األنصاري للفكر والثقافة

 مع العدد.. ملحق خا�ص عن حمافظة املحرق

17-16-15-14-13 -12-11

برئا�سة ويل العهد.. جل�سة جمل�ص الوزراء ُعقدت للمرة االأوىل عن ُبعد

اإط��ال��ة ع��م��ر امل��خ��ازن اال���س��رات��ي��ج��ي��ة ل���أغ��ذي��ة واالأدوي����ة

نثني على العمل الدوؤوب لفريق البحرين من كافة القطاعات بقيادة ويل العهد.. امللك:

حري�سون على عودة اأبنائنا جميعًا  من اخلارج باأ�سرع ما ميكن

�سمو ويل 

العهد 

مرتئ�ًسا 

جل�سة 

جمل�س 

الوزراء عن 

ُبعد

الوقائي���ة  واالإج���راءات  التداب���ر  تعزي���ز  ال�سح���ي مطمئ���ن وموا�سل���ة  الو�س���ع 

والتعا�س���د التكات���ف  م���ن  اأمثل���ة  البحري���ن  الأه���ل  �سّج���ل  الوطن���ي  تاريخن���ا 

قطر.. �سجلٌّ حافٌل بالكذب!

املوقع  هذا  يف  اأم�س  يوم  حلديثنا  ا�شتكماالً 

والالم�شوؤولة  الالاإن�شانية  القطرية  الت�شرفات  عن 

االإن�شانية  واملاآ�شي  االأزمات  ا�شتغالل  والالاأخالقية يف 

كرتنا  كورونا  وباء  اجتياح  جراء  من  جتري  التي 

االأر�شّية قاطبة، نقول اإن هذه الت�شرفات لي�شت بغريبة 

على النظام القطري، ولي�شت هي االأوىل من نوعها التي 

باخلزي  الذي ميتلك �شجالً حافالً  النظام  يرتكبها هذا 

والعار والغدر واخليانة.

عن  يتّورع  ال  النظام  هذا  اأن  اأوالً  نو�شح  دعونا 

جرائم  اأي  ارتكاب  يف  كانت  مهما  اأدوات  اأي  ا�شتخدام 

من اأجل تنفيذ موؤامراته وخططه ال�شريرة، والتي ذهب 

�شحيتها االآالف من االأبرياء يف خمتلف دول العامل بني 

على جراح  يرق�س  نظام  وهو  ومعّوق،  وم�شرد  قتيل 

النا�س واآالمهم، وهذه قمة املاأ�شاة التي يعي�شها النظام 

القطري يف عزلته.

وعندما نقول النظام القطري، فاإن هذا امل�شطلح ال 

ينطبق يف املعنى ال�شحيح على النظام القائم يف قطر، 

ففي احلقيقة لي�س هناك نظام يف قطر، هناك حاكم غري 

فعلي يف الواجهة، الحول وال قوة له، وهناك فرد يحكم 

وياأمر وينهي من وراء ال�شتار؛ الأنه ال ي�شتطيع اأن يواجه 

العامل ل�شجله احلافل باالأمور املخجلة وامل�شينة واأياديه 

امللطخة باجلرائم الدموية والتي يعرفها اجلميع.

اأو  د�شتورية  موؤ�ش�شات  هناك  لي�س  فاإنه  ولذلك 

قانونية واأنظمة اإدارية يف قطر، واإن وجدت فهي جمرد 

موؤ�ش�شات �شورية عاجزة عن اتخاذ اأي قرار اأو القيام 

على  يعتمد  الذي  االأوحد  احلاكم  باأمر  اإال  اإجراء  باأي 

ع�شابة من املرتزقة الذين يحيطون به ويغدق عليهم 

اأتاوة  من  يدفعه  ما  جانب  اإىل  القطري  ال�شعب  اأموال 

للجي�س الرتكي واحلر�س الع�شكري االإيراين.

اإن هذا النظام باأكمله اأكذوبة، ولذلك فلي�س بغريب 

ت�شرفاته  كل  يف  له  منهًجا  الكذب  يتخذ  اأن  عليه 

على  ويكذب  �شعبه،  على  يكذب  نظام  فهو  وقراراته، 

ا�شتمراأَ  نظام  هو  جفن،  له  يرفَّ  اأن  بدون  االآخرين، 

الكذب يف كل تعامالته، وهو نظام ُعرف عنه باأنه ينكث 

بوعوده، وهو نظام ال يتوّرع عن التحريف والتزوير 

يف ال�شجالت والوثائق الر�شمية والتاريخية، هو نظام 

قائم على الكذب.

اإن هذا النظام وبكل جراأة وبال حياء حاول الكذب 

على املوؤ�ش�شات واملنظمات الدولية واخلليجية والعربية 

امل�شتويات،  اأعلى  على  ولقاءات  ر�شمية  ويف حمررات 

و�شّخر قناته التلفزيونية احلقرية من اأجل بث االإ�شاعات 

االإ�شاعات  لبث  املرتزقة  من  االآالف  وجّند  واالأكاذيب، 

واالأكاذيب يف خمتلف و�شائل التوا�شل االجتماعي.

ولعّل من املنا�شب اأن نعيد اإىل االأذهان هنا، حماولة 

هذا النظام البائ�شة والفا�شلة عندما قام بتزوير الع�شرات 

من الوثائق التاريخية وقّدمها ملحكمة العدل الدولية من 

اأجل اال�شتيالء على االأرا�شي البحرينية، اإن هذا النظام 

اأمام  تزوير  عملية  اأكرب  ُيحاكم الرتكابه  اأن  كان يجب 

العدالة الدولية. 

والأنه نظام كاذب فلي�س له اأي اإجناز ي�شّرفه ويفتخر 

هو  باالأموال،  واملكا�شب  االإجنازات  ي�شرتي  واإمنا  به، 

نظام قام على الكذب والغدر واخليانة وا�شتوىل بذلك 

على اأمالك واأرا�شي وحقوق االآخرين، وعندما اأراد اأن 

ي�شنع له تاريًخا فاإنه قام ب�شرقة تاريخ وتراث واآثار 

االآخرين ون�شبها اإىل نف�شه!!

جهوًدا  بذلت  العامل  يف  اخلرّية  القوى  جميع  اإن 

حثيثة من اأجل ثني النظام القطري عن ممار�شة ومتويل 

الكّرة ويكذب على العامل  االإرهاب، ويف كل مره يعيد 

اأجمع وال يتوقف عن ممار�شة االإرهاب وال الكذب، لذلك 

فاإن الكثريين ناأوا باأنف�شهم عن هذا النظام، ولكنهم مل 

�شوؤونهم  يف  التدخل  يف  ا�شتمراره  عرب  �شّره  ي�شلموا 

الداخلية وحياكة املوؤامرات �شدهم مبختلف الو�شائل.

اإن هذا النظام حالة ميوؤو�س منها، ولذلك فهو دّمر 

اأبناء  وحرم  اخلليج،  جّنة  تكون  اأن  ميكن  التي  قطر 

ال�شعب القطري ال�شقيق من خريات بالده واأغدقها على 

االإيرانيني واالأتراك واملرتزقة، وامتّدت يده العابثة اإىل 

والتخريب،  االإرهاب  متويل  عرب  اخلليج  يف  اأ�شقائه 

وا�شتباح الدماء العربية يف كل مكان، وال زال م�شتمًرا 

وزير  على طريقة جوزيف جوبلز  كذبه  غّيه ويف  يف 

حتى  اكذْب..  »اكذْب..  هتلر  النازي  للزعيم  الدعاية 

اأن  يدرك  اأن  عليه  النظام  هذا  ولكن  النا�س«،  ي�شّدقك 

العامل اختلف منذ ذلك اليوم، وحتى هذا اليوم، فلم يعد 

الكذب ينطلي على النا�س.

ف��ائ�����ص  دي�����ن�����ار  م���ل���ي���ون   65 ال����ع����م����ل:  وزي��������ر 

�����������س����������ن����������دوق ال��������ت��������ع��������ط��������ل ال���������������س�������ن�������وي

»زين البحرين« توّزع 2.1 

مليون دينار اأرباًحا نقدية للم�ساهمني

�س�مة املواطنني 

بالداخل اأو اخلارج 

اأولوية ق�سوى

منو الناجت املحلي 

وزيادة التوظيف 

يف »اخلا�ص«

10

08

02

03

وزي����ر املالي����ة: احلزم����ة املالية حت����ى نهاي����ة يونيو..

واإذا ط����ال اأم����د االأزم����ة ف�سنحتاج ملعاجل����ات اإ�سافية

جاللة امللك م�ستقبالً رئي�سي جمل�سي النواب وال�سورى
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جاللتهي�شتقبلرئي�شيال�شورىوالنواب..امللك:

حري�شونعلىعودةاأبنائناجميًعامناخلارجباأ�شرعماميكن

واأعرب جاللة امللك املفدى عن �شكره وتقديره لرئي�شي 

واأع�شاء جمل�شي ال�شورى والنواب على مواقفهما الوطنية 

خلطة  التام  بدعمهم  جاللته  واأ�شاد  املخل�شة،  وجهودهما 

الإجراءات  وفق  اخلارج  من  املواطنني  لإجالء  احلكومة 

جاللته  وقال  اجلميع،  و�شالمة  حلفظ  الالزمة  الحرتازية 

اإننا حري�شون على عودة اأبنائنا جميًعا من اخلارج باأ�شرع 

ال�شورى  ملجل�شي  مقّدًرا  ذلك،  ناألو جهًدا يف  ولن  ما ميكن، 

التنفيذية  ال�شلطة  مع  بّناء  تعاون  من  يبدونه  ما  والنواب 

�شمن اجلهود املخل�شة املميزة للفريق الوطني ملكافحة هذا 

الفريو�س الذي يعاين منه العامل اأجمع. 

املوقرة  احلكومة  بجهود  التقدير  بكل  اهلل  رعاه  واأ�شاد 

اآل  �شلمان  بن  خليفة  الأمري  امللكي  ال�شمو  �شاحب  برئا�شة 

جاللته  اأثنى  كما  اهلل،  حفظه  املوقر  الوزراء  رئي�س  خليفة 

بذلها  يوايل  التي  املخل�شة  واجلهود  الدوؤوب  العمل  على 

وكوادرها  واملوؤ�ش�شات  القطاعات  كافة  من  البحرين  فريق 

بن  �شلمان  الأمري  امللكي  ال�شمو  �شاحب  بقيادة  املخل�شة، 

الأول  النائب  الأعلى  القائد  نائب  العهد  اآل خليفة ويل  حمد 

جناحات  حتقق  والتي  اهلل،  حفظه  الوزراء  جمل�س  لرئي�س 

مقدًرا  اجلميع،  جهود  وبتكاتف  اهلل  من  بف�شل  متوا�شلة 

جاللته امل�شاعي الإن�شانية النبيلة للطواقم الطبية والكوادر 

املعنية  اجلهات  وكافة  البحرينية  والتمري�شية  ال�شحية 

والتي توؤدي مهامها بكفاءة عالية ومهنية و�شجاعة مميزه 

خالل هذه الظروف ال�شتثنائية، �شاكًرا حفظه اهلل املواطنني 

الحرتازية  لالإر�شادات  ا�شتجابتهم  على  واملقيمني  الكرام 

ال�شحية مما يدل على وعيهم وحت�شرهم وتكاتفهم جميًعا 

الوطني  تاريخنا  باأن  اهلل  رعاه  منوهاً  الأزمة،  هذه  لتجاوز 

التكاتف  يف  واأمثلة  عظيمة  مواقف  البحرين  لأهل  �شجل 

والتعا�شد مّكنت البحرين من تخطي العديد من التحديات. 

واأ�شار جاللته اإىل اأن الو�شع ال�شحي بحمد اهلل مطمئن، 

والإجراءات  التدابري  تعزيز  �شتوا�شل  البحرين  مملكة  واأن 

ت�شمن  التي  ال�شتباقية  واملبادرات  والحرتازية  الوقائية 

اأننا نتابع عن  اأيده اهلل  �شالمة املواطنني واملقيمني، واأ�شاف 

اجلميع  من  احلثيثة  الوطنية  باجلهود  ونعتز  ونقدر  كثب 

و�شنوا�شل مًعا عملنا الوطني امل�شرتك، اآملني اأن يزول انت�شار 

هذا الوباء العاملي يف وقت قريب بعون اهلل، متمنني للجميع 

والزدهار.  الرقي  دوام  العزيز  ولوطننا  التوفيق  ا�شتمرار 

من جانبهما، اأكد رئي�شا جمل�س ال�شورى والنواب، اأن جاللة 

للمواطن  الأول  الداعم  هو  ورعاه  اهلل  حفظه  املفدى  العاهل 

يف هذه املرحلة ال�شتثنائية، حيث بّينت توجيهات جاللته 

اأّيده اهلل احلر�س على رعاية �شوؤون املواطنني، وتوفري كافة 

املعي�شي  م�شتواهم  على  تاأثريات  اأية  لتجنيبهم  الدعم  �ُشبل 

خالل هذه الفرتة، اإىل جانب اتخاذ جملة من القرارات التي 

نت القت�شاد الوطني، و�شاندت القطاع اخلا�س ودعم  ح�شّ

اأجور العاملني فيه عرب اإطالق حزمة مالية وتنموية تهدف 

اخلطوات  وهي  واحليوي،  املهم  القطاع  هذا  منو  ل�شتدامة 

التي حازت على اإ�شادة وا�شعة. ولفتا معاليهما اإىل اأن اللقاء 

من  الكثري  حمل  ورعاه،  اهلل  حفظه  املفدى  العاهل  بجاللة 

التطمينات على قدرة اململكة على جتاوز خمتلف التحديات 

والظروف، ومن بينها الأو�شاع الراهنة التي تواجهها دول 

وانت�شاره يف  كورونا  فريو�س  تف�ّشي  ظل  اأجمع يف  العامل 

الإن�شانية جلاللته  بالتوجيهات  منوهني  الدول،  من  العديد 

ال�شلبية  التاأثريات  جّراء  املت�شررة  لالأ�شر  الكرمية  ولفتته 

لفريو�س كورونا على الو�شع القت�شادي، حيث اإن املواطن 

كل  ويف  احلكيمة،  القيادة  فكر  يف  الأولوية  له  واأبًدا  دائًما 

خطة اأو قرار يتم اتخاذه. 

املجل�شني  م�شاندة  املجل�شني  رئي�شا  معايل  اأكد  وفيما 

لكافة الإجراءات والقرارات املتخذة ملواجهة التحديات على 

يتعلق  ما  جانب  اإىل  الأوىل،  بالدرجة  ال�شحي  امل�شتوى 

تقوم  التي  اخلرية  باجلهود  اأ�شادا  فقد  الوطني،  بالقت�شاد 

الأمري  امللكي  ال�شمو  �شاحب  برئا�شة  املوقرة  احلكومة  بها 

حفظه  املوقر  الوزراء  رئي�س  خليفة  اآل  �شلمان  بن  خليفة 

اهلل، لت�شهيل عودة املواطنني العالقني يف اخلارج عرب خطة 

ت�شمن  التي  الالزمة  الحرتازية  الإجراءات  وفق  لإجالئهم 

�شالمة اجلميع، وما ي�شطلع بها �شاحب ال�شمو امللكي الأمري 

الأعلى  القائد  نائب  العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد  بن  �شلمان 

قيادة  يف  اهلل،  حفظه  الوزراء  جمل�س  لرئي�س  الأول  النائب 

اللجنة الوطنية ملكافحة فريو�س كورونا، ومواجهة خمتلف 

التحديات التي تواجه قطاعات متعددة جّراء هذا الفريو�س، 

عرب  املواطنون  به  يقوم  الذي  الإيجابي  بالدور  منّوهني 

يعك�س  ما  وهو  الر�شمية،  والقرارات  بالتوجيهات  التزامهم 

مملكة  �شعب  به  يتمتع  الذي  الجتماعي  الوعي  م�شتوى 

البحرين. 

ورعاه  اهلل  املفدى حفظه  البالد  عاهل  اآل خليفة  عي�سى  بن  امللك حمد  اجلاللة  ا�ستقبل ح�سرة �ساحب 

اأم�س بق�سر ال�سافرية فوزية بنت عبداهلل زينل رئي�س جمل�س النواب وعلي بن �سالح ال�سالح رئي�س جمل�س 

ال�سورى. وخالل اللقاء ا�ستعر�س جاللته مع رئي�سي جمل�سي ال�سورى والنواب الأو�ساع ال�سحية الراهنة 

ومتطلبات املرحلة املقبلة، واأهمية تعزيز وتظافر كافة اجلهود النبيلة لكل ما فيه �سالح الوطن واملواطنني، 

اإ�سافة اإىل الإجنازات ال�سحية الوطنية املثمرة للت�سدي ملكافحة فريو�س كورونا امل�ستجد )كوفيد19-(.

رئي�سالوزراءيتلقىبرقية�شكرمنرئي�سجمل�سالدولةال�شيني

تلقى �شاحب ال�شمو امللكي الأمري خليفة بن �شلمان اآل 

خليفة رئي�س الوزراء املوقر، برقية �شكر جوابية من يل كه 

ت�شيانغ رئي�س جمل�س الدولة بجمهورية ال�شني ال�شعبية، 

والداعمة  املعزية،  �شموه  برقية  على  ردًّا  وذلك  ال�شديقة، 

امل�شتجد  كورونا  فريو�س  مكافحة  يف  ال�شينية  للجهود 

)كوفيد-19(.

اإىل  وامتنانه  �شكره  خال�س  عن  برقيته،  يف  واأعرب 

�شاحب ال�شمو امللكي رئي�س الوزراء، وما اأبداه �شموه من 

م�شاعر نبيلة طيبة جتاه �شعب ال�شني يف مواجهة حمنة 

واملوؤيد  الداعم  اململكة  مبوقف  منوًها  كورونا،  فريو�س 

الأزمة  اتخذتها خالل تلك  التي  الإجراءات  لبالده يف كافة 

بقوة  ال�شيني،  الدولة  جمل�س  رئي�س  واأ�شاد  الراهنة. 

البحرين  مملكة  جتمع  التي  الثنائية  العالقات  ومتانة 

يف  تعزيزها  نحو  وال�شعي  ال�شعبية  ال�شني  وجمهورية 

خمتلف املجالت، لفًتا اإىل اأن بالده حكومة و�شعًبا تخو�س 

معركة موحدة �شد هذه اجلائحة، حمققًة يف هذه ال�شدد 

اإيجابية �شوف ت�شهم يف دعم اجلهود الدولية ملنع  نتائج 

انت�شار الفريو�س.

يف  البحرين  تبذلها  التي  الطيبة  باجلهود  واأ�شاد، 

الت�شدي جلائحة فريو�س كورونا امل�شتجد )كوفيد-19(، 

مبدًيا ا�شتعداد بالده للتعاون والتن�شيق مع اململكة من اأجل 

حماية الأمن ال�شحي العاملي والإقليمي.
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ويل العهد يرتاأ�س جل�سة جمل�س الوزراء التي تعقد لأول مرة عن ُبعد

�سالمة كافة املواطنني �سواء بالداخل اأو اخلارج اأولوية ق�سوى

على  الوزراء  جمل�س  �شدد  بعدها 

اأن �شحة و�شالمة كافة املواطنني �شواء 

ق�شوى  اأولوية  اخلارج  اأو  بالداخل 

كافة  اأجلها  من  احلكومة  �شت�شّخر 

عودة  على  احلر�س  موؤكداً  الإمكانات، 

باخلارج  املتواجدين  املواطنني  كافة 

اأهاليهم وهم يف  واإىل  الوطن  اأر�س  اإىل 

وقت  اأ�شرع  يف  وذلك  وعافية،  �شحة 

مو�شوعة  اإجالء  خطط  وفق  ممكن 

الأيام  منذ  تنفيذها  يف  احلكومة  بادرت 

اأبدى  والتي  الفريو�س،  لنت�شار  الأوىل 

اإىل  بالعودة  رغبتهم  فيها  املواطنون 

الوطن، لت�شبح البحرين من اأوائل الدول 

خطة  وتنفيذ  و�شع  على  عملت  التي 

طبية  اإجراءات  وفق  مواطنيها  لإجالء 

حمكمة، هدفها �شحة و�شالمة املواطنني 

واملواطنني  عوائلهم  وكذلك  باخلارج، 

واملقيمني املتواجدين داخل اململكة، فيما 

الوطنية  باجلهود  الوزراء  جمل�س  نوه 

التي تقوم بها الكوادر الطبية على مدار 

�شحة  على  احلفاظ  اأجل  من  ال�شاعة؛ 

هي  والتي  واملقيمني  املواطنني  و�شالمة 

حمل تقدير واعتزاز لدى اجلميع.

واأ�شاد املجل�س بالنتائج التي حتققها 

اململكة من خالل كواردها الوطنية عرب 

بحثهم امل�شتمر عن الربوتوكول العالجي 

املنا�شب لعالج احلالت القائمة لفريو�س 

كورونا والذي حقق ن�شب تعاٍف كبرية 

وهلل احلمد.

الوزراء  جمل�س  ا�شتعر�س  كما   

املخازن  عمر  اإطالة  بخ�شو�س  مت  ما 

حيث  والدواء،  لالأغذية  ال�شرتاتيجية 

والتجارة  ال�شناعة  وزير  عر�س 

اجلهود  ال�شحة  ووزيرة  وال�شياحة 

املبذولة يف هذا اخل�شو�س.

اإدانته  عن  الوزراء  جمل�س  واأعرب 

قامت  الذي  الإرهابي  لالعتداء  ال�شديدة 

به امللي�شيات احلوثية وا�شتهدف املدنيني 

بالي�شتية  ب�شواريخ  املدنية  والأحياء 

العربية  باململكة  الريا�س وجازان  على 

ال�شعودية ال�شقيقة؛ ملا ميثله من انتهاك 

الدولية،  والأعراف  للقوانني  �شارخ 

البحرين  مملكة  وقوف  املجل�س  موؤكداً 

العربية  اململكة  �شقيقتها  جانب  اإىل 

ال�شعودية يف كل ما تتخذه من اإجراءات 

حلفظ اأمنها وا�شتقرارها.

 وقد اأدىل الدكتور يا�شر بن عي�شى 

الوزراء  ملجل�س  العام  الأمني  النا�شر 

عقب جل�شة جمل�س الوزراء التي ُعقدت 

لأول مرة عن بعد بتقنية الت�شال املرئي 

بالت�شريح التايل:

املذكرات  يف  الوزراء  جمل�س  نظر   

واتخذ  اأعماله،  جدول  على  املدرجة 

ب�شاأنها من القرارات ما يلي:

الوزراء  جمل�س  ا�شتعر�س  اأولً: 

املالية  وزارة  من  مرفوعة  مذكرة 

التقرير  ب�شاأن  الوطني  والقت�شاد 

لعام  البحرين  ململكة  القت�شادي 

الناجت  يف  منواً  اأظهر  والذي   ،2019

املحلي الإجمايل بالأ�شعار الثابتة بن�شبة 

1.8%، حيث �شجل القطاع النفطي منواً 

بن�شبة 2.2% وبن�شبة 1.7% للقطاع غري 

املحلي  الناجت  �شجل  حني  يف  النفطي، 

بالأ�شعار   %2.4 بن�شبة  منواً  الإجمايل 

اجلارية، حيث انخف�س القطاع النفطي 

غري  القطاع  حقق  بينما   ،%3.9 بن�شبة 

مقارنة   %3.6 بن�شبة  منواً  النفطي 

بالعام املا�شي، فيما اأظهر التقرير كذلك 

منواً  النفطية  غري  القطاعات  اأكرث  اأن 

مقارنة بالعام املا�شي كان قطاع الفنادق 

يليه   ،%  6.8 بلغ  بن�شبة منو  واملطاعم 

قطاع اخلدمات الجتماعية وال�شخ�شية 

والت�شييد  البناء  فقطاع   ،% بن�شبة 2.9 

التقرير  اأو�شح  كما   ،%  2.6 بن�شبة 

القطاع  املوظفني يف  اأعداد  ا�شتمرار منو 

 96،333 اإىل  عددهم  لي�شل  اخلا�س 

وارتفع   ،%  2.8 بن�شبة  بزيادة  موظًفا 

القطاع  يف  ال�شهرية  الرواتب  متو�شط 

اخلا�س بن�شبة 2.4 % لي�شل اإىل 740 

دينار، ومن املتوقع زيادة التوظيف يف 

القطاع اخلا�س.

التقرير  اأظهر  اآخر،  جانب  ومن 

القت�شادي للمملكة لعام 2019 تخطي 

والدويل  الإقليمي  املعدل  البحرين 

ح�شب نتائج موؤ�شر احلرية القت�شادية 

كاأكرث   63 املرتبة  يف  لت�شبح   2020

اأ�شل  من  العامل  يف  حرية  القت�شادات 

180 دولة، فيما تبواأت مملكة البحرين 

املرتبة 41 عامليا من اأ�شل 132 دولة يف 

موؤ�شر تناف�شية املواهب العاملي 2020، 

املنطقة  دول  يف  اأداًء  الأف�شل  لكونها 

حماور،   6 اأ�شل  من  حماور   5 �شمن 

يف حني بني التقرير اأن اململكة حلت يف 

دولة  اأ�شل 137  من  عاملًيا  املرتبة 38 

مبوؤ�شر ريادة الأعمال العاملي.

واأحال  الوزراء  ثانياً: وافق جمل�س 

قانون  م�شروع  الت�شريعية  ال�شلطة  اإىل 

يعدل خم�شة قوانني حالية، وهي قانون 

املهن  مزاولة  تنظيم  وقانون  املحاماة، 

ب�شاأن  بقانون  واملر�شوم  الهند�شية، 

وطب  الب�شري  الطب  مهنة  مزاولة 

الأ�شنان، واملر�شوم بقانون ب�شاأن مزاولة 

الطبية  للمهن  وال�شيادلة  الأطباء  غري 

املعاونة، واملر�شوم بقانون بتنظيم مهنة 

ويهدف  ال�شيدلية،  واملراكز  ال�شيدلة 

العقوبات  يف  التدرج  اإىل  التعديل 

يف  والإهمال  التق�شري  عند  اجلزائية 

قبل  والوظيفية  املهنية  الواجبات 

ملدة حمددة  املهنة  مزاولة  عن  التوقيف 

النحو  على  وذلك  الرتخي�س،  اإلغاء  ثم 

الذي اأو�شت به اللجنة الوزارية لل�شئون 

نائب  وعر�شها  والت�شريعية،  القانونية 

اللجنة  رئي�س  الوزراء  جمل�س  رئي�س 

املذكورة.

الوزراء  جمل�س  وافق  ثالثاً: 

اإىل  البحرين  مملكة  ان�شمام  على 

واتخاذ  اجلمركي  التعاون  اتفاقية 

والقانونية  الد�شتورية  الإجراءات 

اإىل  التفاقية  وتهدف  لذلك،  الالزمة 

الإدارات  بني  امل�شرتك  التعاون  تعزيز 

التن�شيق  وتفعيل  العربية  اجلمركية 

والتجارية  القت�شادية  املجالت  يف 

وتبادل  الإدارية  امل�شاعدة  تقدمي  عرب 

املعلومات لتفادي اأي جرائم وخمالفات 

الذي  النحو  على  وذلك  للت�شريعات، 

لل�شئون  الوزارية  اللجنة  به  اأو�شت 

نائب  وعر�شها  والت�شريعية  القانونية 

رئي�س جمل�س الوزراء رئي�س اللجنة.

الوزراء  جمل�س  وافق  رابعاً: 

مملكة  يف  املخت�شة  اجلهات  منح  على 

على  القانونية  الولية  حق  ا�شبانيا 

بيانات امل�شرتكني التابعني لها يف مراكز 

احلو�شبة ال�شحابية مبملكة البحرين.

الوزراء  ا�شتعر�س جمل�س  خام�شاً: 

وزارة  خطط  ت�شمن  دورياً  تقريراً 

جمال  يف  وجهودها  والتعليم  الرتبية 

يف  العاملني  الرتبويني  وتدريب  متهني 

امليدان الرتبوي وجهود الوزارة لتطوير 

جمال  يف  املدار�س  اأداء  حت�شني  برامج 

العمل وما مت حتقيقه يف  اآليات  تطوير 

يف  التعليم  م�شرية  لإبقاء  املجال  هذا 

اجلودة التي تن�شدها احلكومة، وذلك من 

خالل املذكرة التي عر�شها �شعادة وزير 

املجل�س  قرر  حيث  والتعليم،  الرتبية 

لل�شئون  الوزارية  اللجنة  اإىل  اإحالتها 

املالية والقت�شادية والتوازن املايل.

الوزراء على  �شاد�شاً: وافق جمل�س 

يف  العا�شمة  اأمانة  ع�شوية  جتديد 

منظمة املدن العربية ومنظمة العوا�شم 

املذكرة  �شوء  يف  وذلك  الإ�شالمية، 

املرفوعة لهذا الغر�س من وزير الأ�شغال 

و�شئون البلديات والتخطيط العمراين.

�شري  الوزراء  جمل�س  تابع  �شابعاً: 

وزارة  تنفذها  التي  امل�شاريع  يف  العمل 

لتحقيق  الجتماعية  والتنمية  العمل 

يف  احلكومة  برامج  وحماور  اأهداف 

واملوقف  الجتماعية،  التنمية  جمال 

التنفيذي ل�شتة م�شاريع تلبي احتياجات 

املجتمع يف القرى واملدن، وهي م�شروع 

مركز اجتماعي �شامل بالبديع، وم�شروع 

جد  يف  الوالدين  لرعاية  نهاري  ناٍد 

حف�س، وجممع الإعاقة ال�شامل يف عايل، 

مبدينة  الجتماعية  الرعاية  وجممع 

الجتماعية  اخلدمات  وجممع  حمد، 

مركز  بناء  وم�شروع  عي�شى،  مبدينة 

العا�شمة،  مبحافظة  �شامل  اجتماعي 

وقت  يف  اإطالقها  مت  م�شروعات  وهي 

يف  املواطنني  لحتياجات  تلبية  �شابق 

تطوير  اأجل  من  والقرى؛  املدن  خمتلف 

تقدمها  التي  اخلدمات  وم�شتوى  نوع 

وخا�شة  املواطنني،  ملختلف  احلكومة 

ف�شالً  وامل�شنني  الإعاقة  ذوي  فئة  من 

عن توفري احتياجات الأ�شر من خمتلف 

والتاأهيل  الرعاية  وخدمات  امل�شاعدات 

الجتماعي. 

على  الوزراء  جمل�س  وافق  ثامناً:   

النواب  جمل�س  من  مقدم  برغبة  اقرتاح 

يف  املقررة  املواطنة  منهج  لتطوير 

مدار�س اململكة يف �شوء طبيعة املجتمع 

وتقاليده  الدينية  ومعتقداته  البحريني 

الهوية  على  يحافظ  مبا  الجتماعية 

الوطنية.

على  الوزراء  جمل�س  وافق  تا�شعاً: 

النواب  جمل�س  من  مقدم  برغبة  اقرتاح 

�شمن  العبادة  لدور  اأماكن  لإن�شاء 

م�شروع اإ�شكان دم�شتان.

على  الوزراء  جمل�س  وافق  عا�شراً: 

رد احلكومة على اقرتاح برغبة مقدم من 

ثانوية  مدر�شة  لإن�شاء  النواب  جمل�س 

عامة للبنات يف دم�شتان.

اإع��������ادة امل����واط����ن����ني ب����اخل����ارج يف ���س��ح��ة وع����اف����ي����ة.. واإط�����ال�����ة ع���م���ر امل����خ����ازن ال����س���رتات���ي���ج���ي���ة ل����الأغ����ذي����ة وال�������دواء

ن���������س����ب ت������ع������اٍف ك�����ب�����رة م������ن »ك���������ورون���������ا« ب���ف�������س���ل ب�����ح�����وث ال��������ك��������وادر ال����وط����ن����ي����ة وال�������روت�������وك�������ول ال����ع����الج����ي 

تراأ�س �ساحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد نائب القائد الأعلى 

النائب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء اأم�س اجلل�سة العتيادية الأ�سبوعية ملجل�س الوزراء التي 

تعقد لأول مرة عن بعد.

واأ�ساد جمل�س الوزراء بالأمر امللكي ال�سامي حل�سرة �ساحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى 

اآل خليفة عاهل البالد املفدى، مب�ساعدة الأ�سر املت�سررة من تداعيات فريو�س كورونا ملا متثله 

هذه  تواجهها  التي  املالية  الأعباء  من  للتخفيف  جاللته؛  من  ورعاية  نبيلة  اإن�سانية  لفتة  من 

الأ�سر يف هذا الو�سع ال�ستثنائي. ومبنا�سبة اليوم الدويل لل�سمري الذي اعتمدته الأمم املتحدة 

اآل خليفة رئي�س  �سلمان  بن  الأمري خليفة  امللكي  ال�سمو  ملبادرة كرمية من �ساحب  ا�ستجابة 

الوزراء والذي ي�سادف اخلام�س من اأبريل من كل عام، فقد اأ�ساد جمل�س الوزراء بهذه املبادرة 

الكرمية من �ساحب ال�سمو امللكي رئي�س الوزراء موؤكداً املجل�س حر�س مملكة البحرين على 

بناء ثقافة ال�سالم مبحبة و�سمري، عرب اإتاحة التعليم اجليد وتنفيذ اأن�سطة التوعية العامة مبا 

يعزز التنمية امل�ستدامة.
د. يا�سر النا�سر
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وزير التجارة يبحث م�ستجدات 

توافــر ال�سلـــع الغذائيـــة الرئي�سيــة

اجتمع وزير ال�شناعة والتجارة وال�شياحة زايد بن را�شد 

الزياين برئي�س جلنة الرثوة الغذائية بغرفة جتارة و�شناعة 

البحرين خالد علي االأمني؛ وذلك ال�شتعرا�س اآخر م�شتجدات 

االأ�شواق املحلية يف مملكة البحرين فيما يخ�س توافر ال�شلع 

الغذائية الرئي�شية ومراقبة اأ�شعارها.

وخالل االجتماع، اأ�شاد الوزير باجلهود التي تقوم بها غرفة 

جتارة و�شناعة البحرين ممثلة بخالد علي االأمني خالل هذه 

بالوزارة،  التفتي�س  اإدارة  مع  وبالتعاون  اال�شتثنائية،  الفرتة 

للتعرف على حركة العر�س والطلب يف ال�شوق ومدى توافر 

وباأ�شعار  والفواكه  اخل�شراوات  ا  وخ�شو�شً الغذائية  ال�شلع 

معقولة، مطمئًنا اجلمهور الكرمي بتوافر كميات كافية من هذه 

ال�شلع لتغّطي احتياجات ال�شوق املحلية وامل�شتهلكني بالكامل.

ومن جانبه، اأ�شاد خالد علي االأمني باالإجراءات والقرارات 

ال�شناعة  بــوزارة  متمثلة  املوقرة  احلكومة  بها  تقوم  التي 

االأزمــة،  هذه  تداعيات  من  للحيلولة  وال�شياحة  والتجارة 

اأنه والوزارة -على حد �شواء- مطلعون ب�شكل يومي  موؤكًدا 

والفواكه  اخل�شروات  كميات  وتوافر  االأ�شواق  حركة  على 

باأ�شعار معقولــة، م�شيًفا باأن تدفق ال�شلع يف االأيام االأخيــرة 

باالإ�شــافة لل�شحنات القادمة يف الطريق �شــوف ت�شــهم يف 

توفيـر ال�شلع وتراجع االأ�شعار مل�شتواها املعتاد.

»الفريق الوطني« يبحث م�ستجدات الو�سع ال�سحي واإرجاع املواطنني:

اال�ستعانة بامل�ست�سفيات اخلا�سة ال�ستقبال حاالت ال تظهر عليها اأعرا�ض
عقد الفريق الوطني للت�شدي لفريو�س 

ُبعد  عن  اجتماًعا   )19 )كوفيد  كورونا 

بن  حممد  ال�شيخ  طبيب  الفريق  برئا�شة 

االأعلى  املجل�س  رئي�س  خليفة  اآل  عبداهلل 

للت�شدي  الوطني  الفريق  رئي�س  لل�شحة 

لفريو�س كورونا.

بن  حممد  ال�شيخ  طبيب  الفريق  واأكد 

االأعلى  املجل�س  رئي�س  خليفة  اآل  عبداهلل 

لل�شحة - خالل تروؤ�شه االجتماع اليومي 

كبار  مب�شاركة  اأم�س  �شباح  للفريق 

امل�شوؤولني يف القطاع ال�شحي - اأن الفريق 

كورونا،  لفريو�س  للت�شدي  الوطني 

امللكي  ال�شمو  �شاحب  من  وبتوجيهات 

االأمري �شلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد 

لرئي�س  االأول  النائب  االأعلى  القائد  نائب 

جمل�س الوزراء، يوا�شل اجلهود للحد من 

انت�شار الفريو�س؛ ل�شمان �شالمة و�شحة 

املواطنني واملقيمني.

امل�شتجدات  اآخــر  االجتماع  وبحث 

املحلية واالإقليمية ب�شاأن فريو�س كورونا، 

ومراجعة احلالة ال�شحية جلميع احلاالت 

القائمة يف مراكز العزل والعالج، ومتابعة 

م�شتجدات التعاون مع القطاع اخلا�س فيما 

ومراجعة  احلجر،  خدمات  توفري  يخ�س 

خطة الفح�س الع�شوائي من قبل الوحدات 

الإرجاع  الرتتيبات  املتنقلة، واالطالع على 

على  واالطمئنان  اخلــارج  يف  املواطنني 

�شحتهم، وكذلك متابعة خطط امل�شتلزمات 

الطاقة اال�شتيعابية. كما  الطبية وتو�شعة 

القطاع  اإدراج  خطط  االجتماع  ا�شتعر�س 

التي  احلاالت  ال�شتقبال  اخلا�س  الطبي 

لتو�شيات  طبًقا  اأعرا�س  عليها  تظهر  ال 

الفريق ووزارة ال�شحة.

الوطني  الفريق  اجتماع  ويعقد 

يومية  ب�شفة  كورونا  لفريو�س  للت�شدي 

بن  حممد  ال�شيخ  طبيب  الفريق  برئا�شة 

االجتماع  ويناق�س  خليفة،  اآل  عبداهلل 

مراكز  يف  احلــاالت  م�شتجدات  يومًيا 

مراكز  واحتياجات  ــعــزل،  وال احلجر 

من  اململكة  وحاجة  والرعاية،  العزل 

على  واالطالع  واالأدوية،  ال�شحية  املوارد 

يف  الفح�س  وم�شتجدات  املنافذ،  و�شع 

ومتابعة  املتنقلة  والوحدات  املختربات 

وجدت  اإن  �شعوبات  اأية  وتذليل  نتائجها 

العاملة،  الوطنية  الفرق  مهمة  لت�شهيل 

احلاالت  ملبا�شرة  الطوارئ  فرق  وتوجيه 

وتقييم  كافة،  واملنافذ  امل�شت�شفيات  يف 

جتاه  املتخذة  الربوتوكوالت  ومتابعة 

من  واملقيمني  املواطنني  من  القادمني 

ومتابعة  الفريو�س  بها  املنت�شر  الــدول 

املحلية  االأ�شعدة  على  امل�شتجدات  اآخر 

التن�شيق  وا�شتمرار  والدولية،  واالإقليمية 

اآخر  ب�شاأن  وال�شديقة  ال�شقيقة  الدول  مع 

اإطــالع  على  احلر�س  مع  امل�شتجدات، 

امل�شتجدات  بكل  ب�شفافية  الكرمي  اجلمهور 

عرب املن�شات الر�شمية.

عبداهلل  بــن  حممد  ال�شيخ  ــاد  ــش واأ�

جميع  بني  التكاملي  بالعمل  خليفة  اآل 

وزارات الدولة وموؤ�ش�شاتها وكافة اأع�شاء 

اإيجاًبا يف  البحرين« والذي ي�شب  »فريق 

للت�شدي  الرامية  الوطنية  اجلهود  تعزيز 

للفريو�س وحماية �شحة و�شالمة املجتمع.

للت�شدي  الوطني  الفريق  ويتوىل 

اجتماعاته  يعقد  الذي  كورونا  لفريو�س 

بن  حممد  ال�شيخ  برئا�شة  يومية  ب�شفة 

عبداهلل اآل خليفة، القيام مبراجعة وتطبيق 

الفريو�س  انت�شار  ملنع  واالإجراءات  النظم 

اخلطط  وو�ــشــع  البحرين،  مملكة  يف 

حالة  اأي  مع  للتعامل  االإمكانيات  وتوفري 

م�شتبه بها، ف�شالً عن و�شع خطة التعامل 

ومتابعة  القائمة  للحاالت  املخالطني  مع 

واإقليمًيا  عاملًيا  املر�س  انت�شار  تطور 

كما  العاملية،  املنظمات  مع  بالتوا�شل 

يقوم باإخطار اجلمهور بامل�شتجدات ورفع 

تقارير م�شتمرة للحكومة.

م�ست�سار رئي�ض الوزراء ي�سكر

برلني على ت�سهيالتها العالجية

خليفة  اآل  خليفة  بن  �شلمان  ال�شيخ  �شمو  ا�شتقبل 

الوزراء  جمل�س  رئي�س  امللكي  ال�شمو  �شاحب  م�شت�شار 

جمهورية  �شفري  بوكمان  كاي  ال�شفري  اأم�س،  مبكتبه 

البحرين. لدى مملكة  ال�شديقة  االحتادية  اأملانيا 

بال�شفري،  �شلمان  ال�شيخ  �شمو  رحب  اللقاء،  وخالل 

ونقل �شكر وتقدير �شاحب ال�شمو امللكي االأمري خليفة بن 

جمهورية  حكومة  اإىل  الوزراء  رئي�س  خليفة  اآل  �شلمان 

من  �شموه  به  حظي  ما  على  ال�شديقة،  االحتادية  اأملانيا 

املانيا  قدمته حكومة جمهورية  ما  واهتمام، وعلى  رعاية 

ال�شديقة من ت�شهيالت اأثناء اإقامة ورحلة �شموه العالجية.

جهوده  على  االأملـــاين  ال�شفري  �شموه  �شكر  كما 

الثنائية  العالقات  تعزيز  اإىل  �شموه  متطلعاً  وتعاونه، 

بها  واالرتقاء  ال�شديقني،  وال�شعبني  البلدين  بني  املمتدة 

اآفاق جديدة من التعاون املثمر. اإىل 

»اجلوازات«: حزمة اإجراءات 

احرتازية للحد من »كورونا«

ـــراءات  االإج كل  بتطبيق  ــتــزام  االل اإطــار  يف 

االجتماعي،  التباعد  بينها حتقيق  االحرتازية، ومن 

فريو�س  انت�شار  من  للحد  الوطنية  احلملة  �شمن 

كورونا، قامت �شوؤون اجلن�شية واجلوازات واالإقامة 

مع  بالتن�شيق  ووقائية،  احرتازية  تدابري  باتخاذ 

جهات االخت�شا�س ل�شمان �شالمة مرتاديها، ومن ذلك 

التن�شيق ب�شاأن تعقيم مباين االإدارة ب�شورة دورية، 

تقنية  عرب  والدورية  االأ�شبوعية  االجتماعات  وعقد 

االت�شال املرئي، وتقلي�س عدد املوظفني املتواجدين 

باالإدارة بن�شبة 50% على اأن يكون العمل بالتناوب. 

كما اأن �شوؤون اجلن�شية واجلوازات واالإقامة، ب�شدد 

طرح حزمة من اخلدمات االإلكرتونية، اعتباًرا من 5 

اأبريل املقبل، ت�شهيالً للمراجعني ليتمكنوا من اإجناز 

معامالتهم دون احل�شور اإىل االإدارة، داعية اجلميع 

وملا  ل�شالمتهم  ال�شادرة  القرارات  مع  التعاون  اإىل 

ت�شتدعيه الظروف الراهنة.

جتديد ترخي�ض ملكتب خدمات تعليمية للدار�سني باخلارج

وفرة املواد التعليمية 

غري ملزمة للطالب

الرتبية  وزير  النعيمي  علي  بن  ماجد  الدكتور  اعتمد 

بي«  دي  »اأي  ملكتب  الرتخي�س  بتجديد  قراًرا  والتعليم 

وذلك  اخلارج،  للدار�شني يف  التعليمية  للخدمات  العاملية 

ملدة ثالث �شنوات قابلة للتجديد لذات املدة، ب�شرط توافر 

عند  الرتخي�س  على  للح�شول  الالزمة  ال�شروط  جميع 

الرتخي�س  �شاحب  التزام  على  القرار  ون�س  التجديد. 

ب�شاأن  1997م  ل�شنة   )2( رقم  بقانون  املر�شوم  باأحكام 

مكاتب اخلدمات التعليمية للدار�شني يف اخلارج، والقرارات 

الوزارية ال�شادرة تنفيًذا له، وبالقوانني واالأنظمة االأخرى 

املعمول بها يف مملكة البحرين.

امل�شاعد  الوكيل  اأكدت 

والفني  الــعــام  للتعليم 

والتعليم  الرتبية  بوزارة 

اأن  الــبــونــوظــة  لطيفة 

بتحديد  قامت  ـــوزارة  ال

الــــدرو�ــــس املــطــلــوبــة 

الثاين  الدرا�شي  للف�شل 

واالإبقاء  اخت�شارها  بعد 

بال�شكل  منها،  املهم  على 

اأهم  تغطية  ي�شمن  الذي 

الكفايات املطلوبة. ونبهت 

وفــرت  الـــوزارة  اأن  اإىل 

ــارات  ــن اخلــي الــعــديــد م

الطلبة  ــام  اأم واملن�شات 

واأولــيــاء االأمــور، مبا يف 

التعليمي  املحتوى  ذلــك 

الرقمي غري املرتبط باملكان 

خدمة  ووفرت  الزمان،  اأو 

املركزية  الرقمية  الدرو�س 

بحيث  املرئية،  والدرو�س 

وحتميلها  و�شعها  يتم 

يوتيوب  قناة   14 على 

يرجع  اأن  الطالب  باإمكان 

لها يف اأي وقت.

ــعــ�ــس  وحـــــــول ب

كرثة  حــول  الــ�ــشــكــاوى 

والتطبيقات  ــس  ــدرو� ال

الطلبة،  ــن  م املطلوبة 

»اإن  الــبــونــوظــة:  قــالــت 

ووفــرة  اخلــيــارات  تعدد 

اأمر  ــراءات  واالإث الدرو�س 

ا�شتمرار  ويوؤكد  اإيجابي، 

لتوفري  ــذول  ــب امل اجلــهــد 

املواد التعليمية التي توؤّمن 

للطلبة،  اجليد  التعلم 

اإلزام  يعني  ال  هذا  ولكن 

الطالب بها جميًعا.
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داعًيا اإىل املبادرة بتحميل التطبيق حفًظا ل�سالمة الأفراد وعائالتهم.. القائد:

اإطالق تطبيق يفعل احلجر ال�سحي والعزل املنزيل مدعم ب�سوار اإلكرتوين 
واحلكومة  املعلومات  هيئة  د�شنت 

الوطني  الفريق  مع  وبالتعاون  الإلكرتونية 

 )19-COVID( للت�شدي لفريو�س كورونا

ر�شمًيا اأم�س تطبيق »جمتمع واعي« الهادف 

املنزيل  احلجر  حالت  متابعة  لتعزيز 

وتنبيه  املخالطة  احلالت  ر�شد  واإمكانية 

وحماية املواطنني واملقيمني يف حال اقرتابهم 

امل�شتبه  اأو  القائمة  للحالت  خمالطتهم  اأو 

باإ�شابتها.

املجتمع  لأفراد  الدعوة  الهيئة  ووجهت 

على  التطبيق  بتحميل  املبادرة  ب�شرورة 

اأجهزة الت�شال الذكية؛ حفاًظا على �شالمتهم 

زيارة  خالل  من  وذلك  عائالتهم،  و�شالمة 

apps. متجر تطبيقات احلكومة الإلكرتونية

.bahrain.bh
القائد  علي  حممد  �شرح  ال�شدد،  وبهذا 

الرئي�س التنفيذي لهيئة املعلومات واحلكومة 

»جمتمع  تطبيق  تد�شني  اأن  الإلكرتونية، 

واعي« يعك�س حر�س احلكومة على تطويع 

الأمثل  وال�شتخدام  املتاحة  الو�شائل  كل 

الذكية  الأجهزة  وتقنيات  احلديثة  للتقنيات 

الذي  الواعي  املجتمع  حماية  تعزيز  بغية 

الإجراءات  تنفيذ  مع  الإيجابي  تفاعله  اأثبت 

الحرتازية والتدابري الوقائية كافة للت�شدي 

لفريو�س كورونا وحماية املجتمع واملحافظة 

بني  الطماأنينة  ون�شر  العامة  ال�شحة  على 

التزام  اأفراد املجتمع كافة، ومتثل من خالل 

ال�شمو  �شاحب  توجيهات  بتنفيذ  اجلميع 

اآل خليفة ويل  الأمري �شلمان بن حمد  امللكي 

العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئي�س 

جمل�س الوزراء، والداعية اإىل �شرورة تكاتف 

اجلميع لدعم اجلهود الوطنية لحتواء ومنع 

انت�شار فريو�س كورونا )كوفيد 19(.

والتزاًما  الهيئة  اأن  القائد  واأو�شح 

خالل  ومن  با�شرت  �شموه  بتوجيهات 

الوطني  الفريق  مع  واملتابعة  التن�شيق 

بال�شتئنا�س  كورونا  لفريو�س  للت�شدي 

الدولية  التجارب  اأف�شل  على  والطالع 

واأثرها يف احلد  والتاأكد من جناح جتاربها 

مثل  دول  خا�شة يف  الفريو�س،  انت�شار  من 

والدمج  كونغ،  وهونغ  وال�شني  �شنغافورة 

التجارب  هذه  وتطوير  عليها  والبناء  بينها 

ومتميزة،  رائدة  بحرينية  بتجربة  للخروج 

بت�شميم  الهيئة  قامت  ذلك  �شوء  وعلى 

من�شة  يعد  ر�شمي  بحريني  تطبيق  واإن�شاء 

اآن واحد،  وطنية توفر اأكرث من خا�شية يف 

والإر�شادات  التعليمات  بني  ما  جتمع 

الوطنية  الر�شمية  والإح�شائيات  الوقائية، 

اأو  الإ�شابة  حالت  يخ�س  فيما  املحدثة 

تطبيق  عملية  دعم  عن  ف�شالً  املخالطني، 

املراكز  يف  �شواء  ال�شحي  احلجر  وتفعيل 

يعد  فهو  املنزل  من  للحالت  اأو  املخ�ش�شة 

م�شتجدات  لن�شر  �شاملة  وطنية  من�شة 

ر�شمية  ب�شورة  البحرين  مبملكة  الفريو�س 

واآنية.

واأكد القائد اأن تد�شني هذا التطبيق ياأتي 

بعد التاأكد من فاعليته واآلية عمله اإثر جناح 

جرى  والتي  التجريبية  الن�شخة  اإطالق 

من  وعدد  املتطوعني  مئات  على  تعميمها 

اخلا�شعني للحجر ال�شحي.

واأ�شار اإىل اإمكانية متابعة حالت احلجر 

املخالطة  احلالت  ر�شد  واإمكانية  املنزيل 

وتنبيه وحماية املواطنني واملقيمني يف حال 

القائمة،  اأو خمالطتهم من احلالت  اقرتابهم 

منوًها باأن فكرة التطبيق تتمثل يف ت�شجيل 

حتركات املواطنني واملقيمني لفرتة اأ�شبوعني 

اأية  اكت�شاف  عند  املخت�شة  اجلهات  لتتمكن 

املخالطني  جميع  اإبالغ  من  موؤكدة  اإ�شابات 

للحالة يف اأ�شرع وقت ممكن واحتواء انت�شار 

الفريو�س.

وحول اآلية ال�شتفادة من التطبيق، اأ�شار 

اخلا�شعة  احلالت  ت�شجيل  اأن  اإىل  القائد 

�شيكون  التطبيق  هذا  يف  ال�شحي  للحجر 

وزارة  قبل  من  ت�شجيلهم  و�شيتم  اإلزامًيا 

اختيارًيا  الت�شجيل  �شيكون  وكما  ال�شحة، 

بطاقة  رقم  اإدخال  خالل  من  الأفراد  لعموم 

اأو  واملقيمني  للمواطنني  بالن�شبة  الهوية 

جواز ال�شفر بالن�شبة لزوار مملكة البحرين.

يت�شمنها  التي  املميزات  اأهم  وعن 

التطبيق، اأ�شار القائد اإىل اأنه �شيمّكن الفريق 

احلالت  جميع  متابعة  من  بال�شحة  املعني 

واخلا�شعة  بالفريو�س  باإ�شابتها  امل�شتبه 

جانب  اإىل  يوًما،   14 ملدة  املنزيل  للحجر 

اإمكانية ر�شد املخالطني لهم، وذلك من خالل 

 GPS املواقع  حتديد  بخا�شية  ال�شتعانة 

بالتطبيق  مت�شل  خا�س  اإلكرتوين  و�شوار 

للحالت  تزويده  �شيتم  للخلع  قابل  وغري 

اخلا�شعة للحجر املنزيل، والذي يقوم بتنبيه 

الفريق املخت�س وب�شورة م�شتمرة يف حال 

بالفريو�س  باإ�شابته  امل�شتبه  التزام  عدم 

ب�شوابط عملية احلجر ال�شحي عند ابتعاده 

ومب�شافة حتى 15 مرًتا عن جهازه املحمول 

التطبيق  وقام  حدده  الذي  املوقع  وتغري 

مبا�شرًة  �شيتم  اإذ  للحجر،  كمكان  بحفظه 

وتنبيهه  للحجر  اخلا�شع  ال�شخ�س  اإبالغ 

والإجراءات  بالتعليمات  التقيد  ب�شرورة 

عائلته  اأفراد  و�شالمة  �شالمته  على  حفاًظا 

واملواطنني واملقيمني.

كما يوفر التطبيق ميزة تعزز من متابعة 

للحجر  اخلا�شعة  للحالت  ال�شحة  وزارة 

اجلهد  من  الكثري  لتوفر  واآنية  دقيقة  ب�شورة 

عالج  على  للرتكيز  الطبية  للطواقم  والوقت 

احلالت امل�شابة، ومن مميزاته اإنه يعمل على 

املخالطة  للحالت  اجلغرافية  املواقع  ر�شد 

اخلا�شعة  احلالت  واأماكن  موقعها  ومطابقة 

تنبيه  باإر�شال  �شيقوم  ال�شحي، حيث  للحجر 

لهذه  مبخالطتهم  يفيد  التطبيق  حلاملي 

احلالت، ومن ثم التنبيه ب�شرورة قيام هوؤلء 

من  للتاأكد  الالزم  الطبي  بالفح�س  املخالطني 

�شالمتهم وعدم اإ�شابتهم بالفريو�س. 

واعي«  »جمتمع  تطبيق  مميزات  ومن 

اأنه يتيح للجميع الو�شول اإىل جمموعة من 

واملوثوقة  الآنية  والح�شائيات  املعلومات 

حول م�شتجدات الفايرو�س حملًيا وعاملًيا.

واحلكومة  املعلومات  هيئة  ودعت 

اجلهود  مع  للم�شاهمة  اجلميع  الإلكرتونية 

الوطنية يف احلد من انت�شار فريو�س كورونا 

التطبيق،  فاعلية  وحتقيق   ،)19 )كوفيد 

فيه؛  والت�شجيل  حتميله  خالل  من  وذلك 

حفاًظا على �شالمتهم و�شالمة عائالتهم وكافة 

املواطنني واملقيمني، علًما باأن التطبيق حالًيا 

الأندرويد  على  وقريًبا   IOS بنظام  متوافر 

وميكن حتميله عرب متجر تطبيقات احلكومة 

.apps.bahrain.bh الإلكرتونية

»بنفت« تتربع بـ200 األف دينار ملت�سرري »كورونا«
مكتبه  يف  ال�شيد  م�شطفى  الدكتور  ا�شتقبل 

مبقر املوؤ�ش�شة يف �شاحية ال�شيف، رئي�س جمل�س 

الب�شتكي،  اإبراهيم  حممد  بنفت  �شركة  اإدارة 

والرئي�س التنفيذي لل�شركة عبدالواحد جناحي، 

 200 وقدره  مببلغ  ال�شركة  من  تربًعا  قّدما  اإذ 

األف دينار مل�شاعدة الأ�شر املت�شررة من فريو�س 

الكورونا.

ال�شيد  الدكتور م�شطفى  نقل  اللقاء،  وخالل 

اآل  حمد  بن  نا�شر  ال�شيخ  �شمو  وتقدير  حتيات 

الإن�شانية  لالأعمال  امللك  جاللة  ممثل  خليفة 

اإىل  الأمناء  جمل�س  رئي�س  ال�شباب  و�شوؤون 

الكرمي  الدعم  بهذا  مبادرتهم  على  بنفت  �شركة 

وما  كورونا،  فريو�س  من  املت�شررين  ل�شالح 

البحريني  للمجتمع  ال�شركة من خدمة  به  تقوم 

خالل هذه الظروف.

مببادرة  ال�شيد  م�شطفى  الدكتور  اأ�شاد  كما 

مع  املجتمعية  ال�شراكة  تعزيز  يف  بنفت  �شركة 

املوؤ�ش�شة امللكية لالأعمال الإن�شانية من خالل هذا 

الدعم الكرمي والذي ياأتي جتاوًبا مع الأمر امللكي 

بن  امللك حمد  ال�شامي حل�شرة �شاحب اجلاللة 

اهلل  املفدى حفظه  البالد  عاهل  اآل خليفة  عي�شى 

املت�شررة من  الأ�شر املحتاجة  ورعاه، مب�شاعدة 

فريو�س الكورونا، موؤكًدا باأن هذا الدعم ال�شخي 

�شي�شاهم يف تخفيف جزء من معاناتهم.

�شركة  باأن  الب�شتكي  حممد  قال  جانبه،  من 

بنفت تت�شرف بالتجاوب مع الأمر امللكي ال�شامي 

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

اآل خليفة عاهل البالد املفدى حفظه اهلل ورعاه، 

مب�شاعدة الأ�شر املحتاجة املت�شررة من فريو�س 

لي�س  ال�شامي  الأمر  هذا  اأن  مو�شًحا  الكورونا، 

اهلل  حفظه  املفدى  امللك  جاللة  على  بامل�شتغرب 

الدائم بجميع  اهتمامه  ورعاه حيث عودنا على 

خمتلف  يف  احتياجاتهم  وتلم�س  املواطنني 

الظروف واملنا�شبات والعمل على توفري احلياة 

الكرمية لهم، وما يوليه جاللته من اهتمام بارز 

ومبادرات  والإن�شاين  اخلريي  للعمل  ورعاية 

ال�شيخ  �شمو  جهود  مثمًنا  الإن�شانية،  جاللته 

نا�شر بن حمد اآل خليفة يف قيادة العمل اخلريي 

والإن�شاين الذي تقدمه املوؤ�ش�شة امللكية لالأعمال 

الإن�شانية والإجنازات التي حققتها املوؤ�ش�شة من 

خالل اخلدمات الرعائية التي تقدمها للمحتاجني 

يف مملكة البحرين.

ارتفاع معدل ت�سخم الأ�سعار

ال�سنوي بن�سبة %1 يف فرباير 2020

كاظم عبداهلل:

ارتفع موؤ�شر اأ�شعار امل�شتهلك »ت�شخم 

بن�شبة  فرباير 2020  �شهر  الأ�شعار« يف 

من  فرباير  ب�شهر  مقارنة   %0.1 بلغت 

الأخري  التقرير  عام 2019، وذلك ح�شب 

واحلكومة  املعلومات  هيئة  عن  ال�شادر 

الإلكرتونية. 

واأ�شار التقرير اإىل اأن ال�شبب الرئي�شي 

يف ارتفاع املوؤ�شر يعود اىل ارتفاع ا�شعار 

غري  وامل�شروبات  الطعام  جمموعة 

وذلك   ،%2.1 من  اأكرث  بن�شبة  الكحولية 

الأ�شماك  من  كل  اأ�شعار  لرتفاع  نتيجة 

وذلك   %6.9 بن�شبة  البحرية  واملاأكولت 

بالأجواء  البحرين  مملكة  تاأثر  نتيجة 

الباردة يف اول اأ�شبوعني من �شهر فرباير.

بن�شبة  اخل�شروات  ارتفعت  كما 

الثوم  اأ�شعار  لرتفاع  نتيجة   %21.1

مقارنة  واخليار  والفا�شوليا  ال�شيني 

بنف�س ال�شهر من العام ال�شابق، بالإ�شافة 

اإىل اإرتفاع الدهون والزيوت بن�شبة %12.1 

نتيجة لرتفاع اأ�شعار زيوت الطهي مقارنة 

بنف�س ال�شهر من العام ال�شابق.

وذكر التقرير اأنه مقارنة ب�شهر يناير 

2020، فقد ارتفع موؤ�شر اأ�شعار امل�شتهلك 

 99.6 اىل  لي�شل   %0.2 بن�شبة  الت�شخم 

نقطة »باعتبار اأبريل 2019 = 100«.

الت�شخم  موؤ�شر  ارتفاع  املتوقع  ومن 

ارتفاع  ب�شبب  اجلاري  مار�س  �شهر  خالل 

واخل�شروات  الغذائية  املواد  ا�شعار 

ال�شادرات  تاأثر حركة  عن  الناجت  الفواكه 

تف�شي  �شد  الحرتازية  الإجراءات  ب�شبب 

التي  ال�شارمة  والقيود  كورونا  فريو�س 

فر�شتها العديد من الدول على ال�شادرات 

والواردات املختلفة.

بعد اإثارة اجلدل حول الأن�سطة امل�سموح مبزاولتها وغري امل�سموحة

»ال�سناعة والتجارة« ترّد على الأ�سئلة املتكررة حول اإغالق املحال التجارية
دخل القرار رقم 29 ل�شنة 2020 بغلق املحال 

ال�شناعية والتجارية احرتازًيا ملنع انت�شار فريو�س 

بدًءا  التنفيذ،  )كوفيد 19( حّيز  امل�شتجد  كورونا 

من ال�شاعة ال�شابعة من م�شاء يوم اخلمي�س 26 

مار�س 2020، و�شي�شتمر حتى ال�شابعة من م�شاء 

يوم 9 اأبريل 2020.

الت�شاوؤلت  من  العديد  القرار  واأثار 

والإ�شتف�شارات حول اأنواع الأن�شطة التي ي�شملها 

الإ�شكالت  تلك  ولتو�شيح  منه،  واملعفية  القرار 

قامت وزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة بن�شر 

ردودها التو�شيحية على اأكرث 36 �شوؤالً متكرًرا 

على  وذلك  ال�شاأن،  بهذا  واملواطنني  التجار  من 

خمتلف مواقعها الر�شمية على الإنرتنت والتوا�شل 

الجتماعي.

وقالت الوزراة يف ردها على اأحد ال�شتف�شارات 

اإنه ميكن ممار�شة الأن�شطة التجارية املختلفة غري 

القرار،  يف  الواردة  ال�شتثناءات  يف  اإليها  امل�شار 

على اأن تكون املحال مغلقة واأل ت�شتقبل الزبائن، 

واأن تكتفي بعمليات بيع ال�شلع واخلدمات بالطرق 

عن  الجتماعي  التوا�شل  وو�شائل  الإلكرتونية 

طريق خدمة تو�شيل الب�شائع.

ن�شاط  تزاول  التي  املحالت  اأن  اأكدت  كما 

البقالت  مثل  وامل�شروبات،  الأغذية  وجتارة  بيع 

اأن�شطتها  متار�س  واخل�شار،  الفواكه  وحمالت 

بال�شكل املعتاد.

اأ�شارت  الفنادق،  يف  العمل  مزاولة  وب�شاأن 

ب�شكل  اأعمالها  تزاول  الفنادق  اأن  اإىل  الوزارة 

اعتيادي، على األ تقدم خدمات الأطعمة يف املطاعم 

واإمنا يف الغرف اأو للطلبات اخلارجية والتو�شيل.

فروع  لديها  التي  التجارية  املحال  وب�شاأن 

داخل الهايربماركت ول تقدم الأطعمة، واإذا كان 

�س  خم�شّ اأحدها  متعددة  طوابق  للهايربماركت 

لبيع املواد الغذائية، فيما الطوابق الأخرى لغري 

واملالب�س  والديكور  الأثاث  مثل  الغذائية  املواد 

وغريها، قالت الوزارة اإنه ي�شمح للهايربماركت 

نف�شه اأن يقوم بفتح املحل وجميع الطوابق التي 

الهايربماركت،  حدود  يف  الفروع  اأن  طاملا  به 

ولي�شت يف املحالت املقاربة اأو املقابلة اإن كانت 

يف جممع جتاري.

البيطرية وحمال بيع  العيادات  اأن  اأكدت  كما 

اأدوية احليوانات ت�شتطيع ممار�شة اأن�شطتها ب�شكل 

طبيعي.

واللحام  النجارة  ور�س  بخ�شو�س  اأما 

الور�س  لتلك  م�شموح  فاإنه  والتنجيد،  والأملنيوم 

بال�شتقبال والرتكيب للطلبات املتعلقة باملواقع قيد 

الإن�شاء، ول ي�شمح بالرتكيب يف املواقع املاأهولة.

وب�شاأن حمالت تاأجري ال�شيارات، فقد اأ�شارت 

ا�شرتجاع  على  تقت�شر  اأعمالها  اأن  اإىل  الوزارة 

عقد  انتهاء  لتاريخ  وفًقا  فقط  املوؤّجرة  ال�شيارات 

اللتزام بالقواعد والإجراءات  ال�شيارة، مع  اإيجار 

ال�شادرة عن وزارة ال�شحة، وعلى الأخ�ّس التباعد 

الجتماعي.

زين،  »بتلكو،  الت�شالت  ل�شركات  وبالن�شبة 

املكاتب  داخل  العمل  لها  م�شموح  فاإنه   ،»STC
دون ا�شتقبال الزبائن، على اأن يتم تقدمي اخلدمات 

وو�شائل  الإلكرتونية  بالطرق  والعمالء  للزبائن 

التوا�شل الجتماعي.

الزياين: ا�ستكمال املنظومة

الإلكرتونية لرفع الدعاوى املدنية والتجارية

ك�شفت دانة الزياين وكيل التخطيط 

والتوفيق الأ�شري والنفقة بوزارة العدل 

عن  والأوقاف،  الإ�شالمية  وال�شوؤون 

خلدمات  الإلكرتوين  النظام  ا�شتكمال 

�شمن  وذلك  الق�شائية،  الدعوى  رفع 

الرقمي  للتحول  ال�شرتاتيجي  امل�شروع 

منذ  تنفيذه  العدل  وزارة  بداأت  الذي 

الأعلى  املجل�س  مع  بالتعاون  �شنوات، 

واحلكومة  املعلومات  وهيئة  للق�شاء، 

الإلكرتونية. 

للتخطيط  العدل  وكيل  وقالت 

اإجناز  اإن  والنفقة،  الأ�شري  والتوفيق 

هذا امل�شروع �شيمهد لإحداث حتول كبري 

حيث  العدلية،  اخلدمات  م�شتوى  على 

املدنية  الدعاوى  جميع  رفع  �شيتيح 

يف  وكذلك  درجة،  اأول  يف  والتجارية 

اأمام  والطعون  ال�شتئناف،  مرحلة 

جميع  بذلك  �شاماًل  التمييز،  حمكمة 

املذكرات  تقدمي  من  الدعوى  مراحل 

اأثناء  عليها  والرد  والطلبات  وتبادلها، 

اإ�شدار  اإىل  وو�شوًل  الدعوى،  �شري 

ب�شكل  كله  وذلك  الق�شائية،  الأحكام 

اإلكرتوين �شمن نظام متكامل. 

دانة الزياين

حممد القائد

ال�سحة: متابعة حالة املري�ض بـ»الف�سل الكلوي«

من  عدد  وتداولته  »الأيام«  �شحيفة  ن�شرته  ما  على  ا  رًدّ ال�شحة  وزارة  اأفادت 

مواقع التوا�شل الجتماعي يوم »الأحد« املوافق 29 مار�س 2020م بعنوان: »عائلة 

مري�س ف�شل كلوي: حياة والدنا مهّددة ب�شبب بطء اإجراءات توفري اأنبوب منا�شب 

ل�شتئناف غ�شيل كلى«، اأنها تابعت املو�شوع باهتمام وحّثت املعنيني ل�شرعة اتخاذ 

و�شيقوم  توفريها  مت  قد  املواد  اأن  املعنية  اجلهة  واأفادت  الالزمة.  الإجراءات  كافة 

الق�شم املعني باتخاذ الالزم وتركيبها للمري�س يف اأ�شرع وقت ممكن.
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وفًقا ملعدالت زمنية تراعي احتياجات ال�سوق.. النائب العام:

بيع منتجات االأغذية امل�سبوطة وطرحها يف االأ�سواق

حمذًرا من التالعب واحلد من تدفق املنتجات الغذائية.. البوعينني: 

النيابة العامة �ستت�سدى بكل ح�سم ملن مي�س باأمن البالد الغذائي

املمار�شات  من  للحد  العامة  النيابة  لتحقيقات  ا�شتكماالً 

اأ�شفرت  والتي  الغذائية،  واملواد  لل�شلع  امل�شروعة  االحتكارية غري 

احلد  بهدف  والفواكه  اخل�شراوات  من  خمزنة  كميات  �شبط  عن 

للظروف  اأ�شعارها ا�شتغالالً  اإىل ال�شوق، وبغر�ض رفع  من تدفقها 

ف�شل  بن  علي  الدكتور  العام  النائب  اأمر  الراهنة،  اال�شتثنائية 

البوعينني باتخاذ االإجراءات الفورية لبيع تلك املنتجات امل�شبوطة 

االأ�شواق  يتم طرحها يف  اأن  على  املقررة،  ال�شوقية  لالأ�شعار  وفًقا 

العر�ض  واآليات  ال�شوق،  احتياجات  تراعي  زمنية  ملعدالت  وفًقا 

والطلب، ومبا ي�شهم يف خف�ض اأ�شعارها، مع التحفظ على عائدات 

البيع.

وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  وزارة  العام  النائب  كلف  كما 

تلك  �شرف  مبعدالت  دورية  وب�شورة  العامة  النيابة  باإخطار 

املغاالة  وعدم  االأ�شواق،  يف  وفرتها  من  للتحقق  وذلك  املنتجات، 

تطبيق  تتوانى يف  لن  العامة  النيابة  اأن  موؤكًدا  بيعها،  اأ�شعار  يف 

ذلك  مغبة  من  املجتمع  على  وحفاًظا  خمالف،  لكل  ردًعا  القانون؛ 

اجلرم، وما يتبعه من اآثار �شلبيه تطال جموع ال�شعب.

البوعينني  ف�شل  بن  علي  الدكتور  قال 

النائب العام اإنه يف اإطار اجلهود التي تبذلها 

النيابة العامة للحد من املمار�شات االحتكارية 

والتي  الغذائية  واملواد  لل�شلع  امل�شروعة  غري 

اال�شتثنائية  للظروف  ا�شتغالاًل  ترتكب 

فقد  كورونا،  فريو�ض  النت�شار  امل�شاحبة 

تلقت النيابة العامة بالغاً من وزارة ال�شناعة 

م�شوؤويل  ر�شد  ت�شمن  وال�شياحة  والتجارة 

اأ�شعار  ارتفاع  الوزارة  يف  التفتي�ض  اإدارة 

اأ�شناف اخل�شروات والفواكه ب�شورة  بع�ض 

التفتي�ض  عمليات  اأ�شفرت  حيث  مربرة،  غري 

ثالثة  �شبط  وامل�شتودعات  املخازن  على 

من  كبرية  كميات  وبداخلها  م�شتودعات 

اخل�شراوات والفواكه، والتي مت تخزينها منذ 

احلد  بهدف  وذلك  مقت�ض،  دون  فرباير  �شهر 

ال�شوق على نحو  اإىل  من تدفق تلك املنتجات 

اأدى اإىل ارتفاع ا�شعارها.

حتقيقاتها،  العامة  النيابة  با�شرت  وقد 

ال�شناعة  بوزارة  املخت�شني  با�شتدعاء  وذلك 

القائمني على �شبط  من  وال�شياحة  والتجارة 

كافة  على  التحفظ  مت  كما  املخالفة،  تلك 

لفح�شها  وذلك  االأغذية،  تلك  �شجالت خمازن 

لبيان كميات االأغذية من اخل�شروات والفواكه 

التي مت تخزينها واحلد من تدفقها يف االأ�شواق 

دون وجه حق بغر�ض التالعب يف اأ�شعارها.

وزير  خماطبة  مت  فقد  ال�شدد،  هذا  يف  و 

التخاذ  وذلك  وال�شياحة،  والتجارة  ال�شناعة 

املمار�شات  ملنع  الالزمة  االإجراءات  كافة 

 15 باملادة  املقررة  لالأ�ش�ض  وفقا  االحتكارية 

ب�شاأن   2012 ل�شنة   35 رقم  القانون  من 

والتي  التنفيذية،  الئحته  و  امل�شتهلك  حماية 

تلك  من  للحد  االإجراءات  كافة  اتخاذ  تتيح 

وحتقيق  االأ�شواق،  �شبط  بهدف  الزيادة، 

من  واحلد  الغذائية،  املواد  كافة  يف  الوفرة 

حقوق  حماية  يكفل  ومبا  اأ�شعارها،  ارتفاع 

امل�شتهلكني. 

النيابة  عزم  على  العام  النائب  واأكد 

من  لكل  واحلا�شم  الفوري  الت�شدي  العامة 

يجروؤ على امل�شا�ض باالأمن الغذائي للبالد، اأو 

غريها  اأو  الغذائية،  املنتجات  تدفق  من  يحد 

للظروف  ا�شتغالال  االأ�شواق  اإىل  املنتجات  من 

يحاول  اأو  ي�شعى  اأو  الراهنة،  اال�شتثنائية 

التاأثري على اأ�شعار املنتجات باأي طريق كان، 

مرتكبي  اإحالة  اإجراءات  تتخذ  �شوف  واأنها 

ملعاقبتهم  اجلنائية  املحاكمة  اإىل  اجلرائم  تلك 

التي  و  اجلرمية  تلك  عن  املقررة  بالعقوبة 

ت�شل اإىل احلب�ض ملدة خم�ض �شنوات والغرامة 

بحريني  دينار  اآالف  خم�شة  عن  تقل  ال  التي 

من  اجلرم  ذلك  ميثله  ملا  جزاًء  وامل�شادرة، 

وانتهاكاً  ومقدراته  املجتمع  اأمن  على  اجرتاٍء 

الأحكام القانون.

الدكتور علي بن ف�ضل البوعينني

»اللجان الطبية«: تقدمي

اخلدمات اإلكرتونًيا ل�سالمة املراجعني

وزارة  يف  الطبية  اللجان  اأعلنت 

املراجعني  طلبات  تلقي  عن  ال�شحة، 

العامة  الطبية  الــلــجــان  لطلبات 

الكرتونًيا فقط خالل هذه الفرتة وحتى 

االإلكرتوين  الربيد  عرب  اآخــر  اإ�شعار 

GeneralMedicalCommission@
اإطــار  يف  ــك  وذل  ،health.gov.bh
مت  التي  االحرتازية  االإجراءات  تطبيق 

الحتواء  البحرين  مملكة  يف  اتخاذها 

)كوفيد  كورونا  فريو�ض  انت�شار  ومنع 

متلقي  �شالمة  على  واحلر�ض   )19

امل�شتجدات  مــع  متا�شًيا  اخلــدمــات 

الراهنة. ال�شحية 

هذه  اإن  ال�شحة  وزارة  وقــالــت 

�شالمة  على  ا  حر�شً تاأتي  ــراءات  االإج

اللجان  واملوظفني يف  املراجعني  من  كل 

منظومة  تطوير  اإطار  الطبية، وذلك يف 

اللجان  تقدمها  التي  ال�شحية  اخلدمات 

والتزامها  ال�شحة  وزارة  يف  الطبية 

انت�شار  من  الوقائية  بالتوجيهات 

فريو�ض كورونا.

ينبغي  اأنه  الطبية  اللجان  واأو�شحت 

لتقدمي  املطلوبة  امل�شتندات  ت�شمل  اأن 

على  التقدمي  عند  الطبية  للجان  الطلبات 

ملء  العمل(؛  تخفيف   - للعمل  )اللياقة 

الطبية  اللجان  على  العر�ض  ا�شتمارة 

العامة، وخطاب ر�شمي خمتوم من جهة 

الطبية  اللجان  رئي�ض  اإىل  موجه  العمل 

فيه،  النظر  املــراد  الطلب  فيه  مو�شح 

ال�شخ�شي،  والرقم  الكامل  اال�شم  ي�شمل 

ــام  واأرق باخلدمة،  االلتحاق  وتاريخ 

البطاقة  من  ون�شخة  للتوا�شل،  الهواتف 

والو�شف  املفعول،  �شارية  ال�شكانية 

املر�شية  باالإجازات  وك�شف  الوظيفي، 

من  وحديث  مف�شل  طبي  وتقرير  للعام، 

االأ�شلية(،  )الن�شخة  املعالج  الطبيب 

)للقطاع  ديــنــاًرا   20 الدفع  ور�ــشــوم 

اخلا�ض فقط(.

على  للح�شول  التقدمي  عند  ــا  اأم

املرورية،  للحوادث  العجز  ن�شبة  تقدير 

ملء  يف  تتمثل  املطلوبة  فامل�شتندات 

الطبية  اللجان  على  العر�ض  ا�شتمارة 

ال�شكانية  البطاقة  من  ون�شخة  العامة، 

الهواتف  واأرقــــام  املــفــعــول،  �شارية 

ديناًرا،   20 الدفع  ور�شوم  للتوا�شل، 

مت�شمًنا  احلــادث  ليوم  املــرور  وتقرير 

الطلب(، وتقرير  )مقدم  املوؤمن عليه  ا�شم 

ليوم  )الــطــوارئ(  املعالج  الطبيب 

االإ�شابة، وتقرير طبي مف�شل عن احلالة 

االنتهاء  بعد  املعالج  اال�شت�شاري  من 

احلادث  تاأثري  مدى  مت�شمًنا  العالج  من 

)الن�شخة  اجل�شم  ووظائف  اأع�شاء  على 

االأ�شلية(.

ـــد الـــتـــقـــدمي لــــالإجــــازات  وعـــن

ملء  فينبغي  املر�شيةاالإ�شافيةاملرافقة، 

الطبية  اللجان  على  العر�ض  ا�شتمارة 

من  خمتوم  ر�شمي  وخطاب  العامة، 

اللجان  رئي�ض  اإىل  موجه  العمل  جهة 

املطلوب  الفرتات  فيه  مو�شح  الطبية 

املطلوبة  االإجـــازة  ــوع  ون فيها  النظر 

داخــل  )مر�شية/ اإ�شافية/ مرافقة، 

اال�شم  ي�شمل  البحرين(،  البحرين/ خارج 

للموظف،  ال�شخ�شي  والرقم  الكامل 

�شارية  ال�شكانية  البطاقة  من  ون�شخة 

للتوا�شل،  الهواتف  ــام  واأرق املفعول، 

تواريخ  تو�شح  ال�شفر  جواز  من  و�شور 

الدخول واخلروج للمري�ض واملرافق )يف 

حال �شدور االإجازة من خارج البحرين(، 

الطبيب  من  وتقرير طبي مف�شل وحديث 

املمنوحة  االإجــازة  �شبب  يف�شر  املعالج 

ور�شوم  االأ�شلية(،  )الن�شخة  للموظف 

الدفع 20 ديناًرا )للقطاع اخلا�ض فقط(.

خدمة  اأن  الطبية  اللجان  وبينت 

الربيد  طريق  عن  �شتكون  التوا�شل 

الطلبات  با�شتقبال  اخلا�ض  االإلكرتوين 

العامة:  الطبية  اللجان  اإىل  ــواردة  ال

GeneralMedicalCommission@
.health.gov.bh

اأظهرت وعًيا كبرًيا وقدرة على حتمل امل�سوؤولية.. �سخ�سيات جمتمعية:

ل كثرًيا على املراأة البحرينية يف اجتياز »اأزمة كورونا« ُنعوِّ

دور اأ�سري بالغ االأهمية

مركز  اجلودر ع�شو  ال�شيخ �شالح  وقال 

يف  اإنه  ال�شلمي  للتعاي�ض  العاملي  حمد  امللك 

العامل  ويعي�شها  نعي�شها  التي  الظروف  ظل 

فاإننا  كورونا  فايرو�ض  تف�شي  ب�شبب  باأ�شره 

جناح  يف  البحرينية  املراأة  على  كثريا  ل  ُنعوِّ

انت�شار  من  للحد  املبذولة  الوطنية  اجلهود 

»لدينا  واأ�شاف  البحرين،  يف  الفايرو�ض  هذا 

يف البحرين بحمد اهلل منظومة متكاملة تعمل 

اإبقاء الو�شع حتت  اأجل  بتناغم وبال كلل من 

ال�شيطرة، وال �شك اأن املراأة البحرينية الواعية 

ركن اأ�شا�شي يف هذه املنظومة«.

واأ�شاف ال�شيخ اجلودر اإن ديننا احلنيف 

من  اخلروج  اأ�شباب  من  الكثري  اإىل  اأر�شدنا 

الكربى  امل�شوؤولية  هذه  تقع  ورمبا  االأزمات، 

وحماية  االأ�ــشــرة  حلماية  الوالدين  على 

ودون  املجتمع،  اأ�شا�ض  فاالأ�شرة  املجتمع، 

املجتمع،  �شي�شرر  االأ�شرة  على  املحافظة 

وهي  لالأ�شرة،  االأ�شا�شي  الركن  هي  واملــراأة 

�شيدة البيت وامل�شوؤولة عن رعايته، وينطبق 

وكلكم  راٍع  »كلكم  ال�شريف  احلديث  عليها 

م�شوؤول عن رعيته«.

ولفت اإىل اأن م�شوؤولية املراأة باتت م�شاعفة 

املنزل  االأب واالأوالد، يف  االأ�شرة؛  يف ظل بقاء 

ال�شحية  االإر�شادات  وتطبيق  طويلة،  الأوقات 

اأ�شاليب  املتعلقة بالنظافة والتعقيم وتكري�ض 

كاف  ونوم  �شحي  غذاء  من  ال�شحية  احلياة 

اأن  من  والتاأكد  وغريها،  ريا�شية  ومتارين 

اجلميع، مبا يف ذلك العاملني يف املنزل يف حال 

وجودهم، يطبق تلك التعليمات بحذافريها.

واأ�شار ال�شيخ اجلودر اإىل اأن الدور الذي 

اأزمة  ظل  يف  البحرينية  ــراأة  امل به  تنه�ض 

بجديد  لي�ض  فيه  وجناحها  احلالية  كورونا 

بفرتات ع�شيبة  البحرين  عليها، وقال »مرت 

البحرين  عاي�شت  فقد  تاريخها،  يف  مماثلة 

واحلمى  واجلـــدري  والكولريا  الطاعون 

االإ�شبانية وغريها، ويف كل مرة متكنا بحمد 

اجلميع،  بجهود  االأزمات  تلك  تخطي  من  اهلل 

على  جداتنا  وحر�ض  وعي  مقدمتها  ويف 

تطبيق تدابري العزل والنظافة وما توفر لهن 

يف ذلك الزمن من طرق وقاية وعالج«.

فاعلية املراأة االإعالمية

جمعية  رئي�شة  اأكـــدت  جانبها،  مــن 

البحرينية  املراأة  اأن  اأحمد  عهدية  ال�شحفيني 

اأظهرت وعًيا كبرًيا يف التعامل مع املعلومات 

حول فايرو�ض كورونا من م�شادرها املوثوقة، 

املعلومات  وحتييد  التحليل  على  قدرة  مع 

اخلوف  اإ�شاعة  بعدم  وااللتزام  الدقيقة،  غري 

والفو�شى يف املجتمع، بل اأخذ احليطة واحلذر 

من هذا الفايرو�ض دون مبالغة اأو تهويل.

كورونا  اأزمة  يف  االإعالميات  دور  وحول 

جمعية  كرئي�شة  »اأنــا  اأحمد  قالت  احلالية 

�شحفيني فخورة بال�شحفيات وكاتبات الراأي 

ونا�شطات  التلفزيونية  الربامج  ومقدمات 

البحرين،  مملكة  يف  االجتماعي  االإعـــالم 

يف  مب�شوؤوليتهن  ينه�شن  اأ�شاهدهن  واأنــا 

م�شوؤولية،  بكل  الراأي  واإبــداء  املعلومة  نقل 

�شرائح  خمتلف  وعي  تعزيز  يف  وي�شهمن 

كورونا  فايرو�ض  جتاه  البحريني  املجتمع 

امل�شتجد وكيفية الوقاية منه«.

اأن  نرى  هنا  »من  ال�شدد  هذا  يف  وقالت 

متلقي  اأو  ناقالً  فقط  لي�شت  البحرينية  املراأة 

فايرو�ض  من  الوقاية  ب�شاأن  التوعية  لر�شائل 

اأي�شا،  الر�شالة  لهذه  �شانع  بل  كورونا، 

فاإنها  الر�شالة  هذه  ــراأة  امل ت�شنع  وعندما 

وقدراتها،  وعلمها  خرباتها  من  عليها  ت�شيف 

وجتعلها اأكرث قبوال وتطبيقيا من املجتمع«.

 تطوع يج�سد قيًما اإن�سانيًة نبيلة

اإىل ذلك، اأكدت رئي�شة اجلمعية البحرينية 

ــراأة  امل اأن  ال�شيد  خديجة  املـــراأة  لتنمية 

يف  الفاعل  ح�شورها  ا�شتثمرت  البحرينية 

خمتلف جماالت العمل االأهلي يف ن�شر الوعي 

باأف�شل طرق الوقاية من فايرو�ض كورونا يف 

مملكة البحرين، وذلك من خالل ن�شر املعلومة 

والت�شامح  املحبة  بقيم  مقرونة  ال�شحيحة 

عالقاتها  �شبكة  ولدى  حمطيها  يف  والتفاوؤل 

االجتماعية الوا�شعة.

واأ�شارت ال�شيد اإىل اأن االآالف من ال�شيدات 

فوري  ب�شكل  ا�شتجنب  البحرينيات  والفتيات 

للحملة الوطنية من اأجل التطوع يف مواجهة 

يف  بالت�شجيل  ــادرن  وب كورونا،  فريو�ض 

التوا�شل  اأرقــام  وو�شعن  الوطنية  املن�شة 

اال�شتعداد  اأهبة  على  اأنهن  موؤكدات  معهن 

تطوعي  جمال  اأي  يف  الواجب  نداء  لتلبية 

يطلب منهن.

يف  تتطوع  ا  اأي�شً املراأة  »�شاهدنا  وقالت 

باحلجر  اخلا�شة  املراكز  اخلطرة يف  املناطق 

ال�شحي وغريها، اإ�شافة اإىل ا�شتعدادها لتقدمي 

يد العون يف خمتلف اجلوانب االإن�شانية، مبا 

يف ذلك املعي�شية واالجتماعية وغري ذلك من 

االحتياجات التي ترتبط باآثار االأزمة ال�شحية 

وذلك  حيالها،  املتخذة  ــراءات  واالإج العامة 

خدمة لوطنها وجمتمعها، جم�شدة بذلك اأعلى 

م�شتويات املواطنة احلقيقية«.

اإىل  البحرينية  املراأة  م�شاركة  اأن  واأكدت 

يف  التطوعي  العمل  يف  الرجل  اأخيها  جانب 

القيم  عن  تعبري  هو  الدقيقة  الظروف  هذه 

وتعزيز  املجتمع،  يف  توجد  التي  النبيلة 

الت�شامح  وتعميم  املت�شاوية،  املواطنة  قيم 

والتعاون والرتاحم.

 ا�ستمرارية االأداء

عمار  االقت�شادي  اخلبري  قال  ــدوره،  ب

هذه  يف  اأثبتت  البحرينية  املراأة  اإن  عواجي 

الظروف اأنها لي�ض الطرف االأ�شعف يف معادلة 

العمل واالإنتاج، بل وا�شلت العمل والعطاء يف 

العام واخلا�ض،  القطاعني  خمتلف موؤ�ش�شات 

واأ�شاف »مل ن�شمع عن ن�شاء تراجعن عن اأداء 

من  اخلوف  بدعوى  العمل  يف  م�شوؤولياتهن 

فايرو�ض كورونا، بل بقيت املراأة حا�شرة يف 

القطاع احلكومي واخلا�ض توؤدي علمها على 

اأكمل وجه متاما كالرجل«.

جدوى  يثبت  هذا  اأن  اإىل  عواجي  واأ�شار 

وقال  اخلا�ض،  القطاع  يف  املراأة  دعم  برامج 

برامج  فر�شة الختبار جدوى  االأزمات  »متثل 

غري  ــات  االأزم تلك  كانت  اإذا  خا�شة  الدعم 

وقد  احلالية،  كورونا  اأزمــة  مثل  م�شبوقة 

اأعمال  و�شيدة  كرائدة  البحرينية  املراأة  اأثبتت 

قدرتها على حتمل تبعات هذه االأزمة واإي�شال 

م�شروعها اإىل بر االأمان، وها نحن نرى رائدات 

بجدارة  م�شاريعهن  يدرن  االأعمال  و�شيدات 

من  املثلى  اال�شتفادة  على  ويحر�شن  واقتدار، 

�شبكة االأمان التي وفرتها احلكومة ملوؤ�ش�شات 

القرو�ض  �شداد  تاأجيل  مثل  اخلا�ض  القطاع 

ودعم رواتب املوظفني البحرينيني«.

نحو  توجهنا  يدعم  اأي�شا  »هذا  واأ�شاف 

اال�شتقالل  من  مزيدا  البحرينية  املــراأة  منح 

عليها  اإيجابي  اأثر  من  لذلك  مَل  االقت�شادي، 

على  قدرتها  حت�شني  وعلى  اأ�شرتها  وعلى 

االأ�شرة يف خمتلف  وميزانية  ميزانيتها  اإدارة 

بحكمة  االأ�ــشــرة  نفقات  وتدبري  الــظــروف، 

اأن  كما  تفريط،  وال  اإفــراط  فال  وم�شوؤولية، 

مدخولها  من  بجزء  البحرينية  االأ�شر  احتفاظ 

اأي�شا،  املراأة  م�شوؤولية  هو  م�شتقبلي  كادخار 

يف  املدخرات  تلك  ا�شتخدام  اأجل  من  وذلك 

عن  اأمكن  ما  واالبتعاد  ال�شعبة،  ــات  االأوق

القرو�ض، وهذا ميثل عامل اأمان وا�شتقرار مهم 

للمجتمع البحريني ككل«.

خديجة ال�ضيد �ضالح اجلودرعهدية اأحمد عمار عواجي

اأكدت �ضخ�ضيات اجتماعية واإعالمية واقت�ضادية واأهلية اأن املراأة البحرينية متثل ركنًا اأ�ضا�ضيًا يف جناح اجلهود الوطنية يف اإبقاء فايرو�س كورونا حتت ال�ضيطرة يف مملكة البحرين، 

وذلك انطالًقا من م�ضوؤوليتها كاأم وربة اأ�ضرة يف اللتزام بتنفيذ الإر�ضادات ال�ضحية املطلوبة، اإ�ضافة اإىل ح�ضورها الفاعل يف خمتلف القطاعات املعنية بالتعامل مع هذا الفايرو�س من جهة 

كالقطاع ال�ضحي، والقطاعات ذات ال�ضلة باملحافظة على �ضري العمل ب�ضكل طبيعي ما اأمكن يف اجلهات احلكومية واخلا�ضة والأهلية يف البحرين من جهة اأخرى.

واأ�ضاروا اإىل اأنهم ُيعوِّلون كثريًا على دور املراأة يف احلد من انت�ضار هذا الفايرو�س امل�ضتجد يف مملكة البحرين، وجتنب ال�ضيناريوهات الأ�ضواأ ل �ضمح اهلل كما يحدث حاليًا يف دول اأوروبية 

عديدة، وذلك ريثما تثمر اجلهود العاملية يف اإيجاد لقاح وعقار فعال له.
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متام �أبو�صايف

»�لدوحة« �لبتذ�ل �ل�صيا�صي و�لإعالمي

عدة  دول  يف  عالقني  اليوم  باتوا  بريطاين  مليون  من  اأكرث 

ب�شبب وباء كورونا وفق تاأكيدات وزارة اخلارجية الربيطانية.

بالطبع الرقم كبري جًدا، لكن الواقع يقول اإن اململكة املتحدة 

العدد  هذا  لإجالء  قررت و�شع خطة  اإذا  ما  كبرًيا  تواجه حتدًيا 

وزير  دفع  ما  متاًما  وهذا  العامل،  حول  مواطنيها  من  الكبري 

اخلارجية الربيطاين دومنييك راب عندما �ُشئل عن اآفاق اإعادتهم 

اإىل الوطن للقول: »اإذا كان باإمكانهم البقاء باأمان يف البلدان التي 

ُيقيمون فيها، فاأعتقد اأن هذا خيار عليهم التفكري فيه بجدية«.

ال�شوؤال هل اململكة املتحدة تتاآمر على مواطنيها العالقني؟ اأم 

تريد اأن تخذلهم؟ بالطبع ل، لكن ل اأحد على هذه الكرة الأر�شية 

 - كورونا  فريو�س  انت�شار  فر�شه  الذي  بال�شيناريو  يتنباأ  كان 

كوفيد-19 على العامل باأ�شرة كي ي�شع خطط اإجالء ا�شتباقية، 

على  العامل  حول  املر�س  انت�شار  موؤ�شرات  اإىل  ننظر  اأن  ويكفي 

الكبري  الإرباك  حجم  لندرك  املا�شية،  اأ�شابيع  الثالثة  فقط  مدار 

احليوية،  القطاعات  ملختلف  الفريو�س  انت�شار  به  ت�شبب  الذي 

املرتبطة  اللوج�شتية  والقطاعات  الطريان  قطاع  راأ�شها  وعلى 

به، والذي جعل دولة عريقة مثل بريطانيا تعرتف بغياب اآفاق 

اإعادة مواطنيها يف الوقت احلايل. وهذا الو�شع وان كان قا�شًيا 

لكنه ل يجرد بريطانيا من اإن�شانيتها؛ لأنها بب�شاطة لي�شت حالة 

بريطانية، بل حالة عاملية فر�شها الوباء.

ومن بني ماليني الب�شر العالقني ب�شبب وباء كورونا خارج 

خارج  مقيمني  بحريني  األف   43 من  اأكرث  بني  ومن  اأوطانهم، 

اإيران َمن قررت  البحرين، وحدهم 1300 بحريني العالقني يف 

اأن ت�شنع منهم ملفًّا �شيا�شيًّا للمتاجرة يف حفالت البتذال  قطر 

ال�شيا�شي والإعالمي الذي متار�شه الدوحة بانحراف، متاًما كما 

اختزلوا  حني  اخلارج  يف  كمعار�شني  اأنف�شهم  يقدمون  من  فعل 

الذي  لأن  اإيران«؛  يف  بـ»العالقني  باخلارج  »الرعايا«  مفردة 

يحّرك الطرفني ذات البتذال، والعتيا�س على الطائفية والكراهية 

للبحرين.

نعرات  على  لتعتا�س  ُولدت  معار�شة  على  ال�شعب  فمن 

طائفية �شّيقة، اأن يت�شع اأفقها وترى وطًنا باأكمله ومواطنني من 

اأخذ  واأهمية  اأفراد  و�شالمة  جمتمع  وم�شلحة  الأطياف  خمتلف 

احرتازات م�شبقة من اأجل �شالمة البحرين، لأن ذلك �شيكلفها تقّبل 

العتبارات الوطنية التي ل ت�شتطيع اأن ت�شتن�شقها رئتها الطائفية 

اإل يف  اأن ل ترى »الرعايا«  املري�شة، وبالتايل من الطبيعي جداً 

واجهة واحدة، ومن طائفة واحدة، واإل كيف �شتعتا�س؟

الكرة  الدوحة -رغم ما متر به  ال�شعب على  كذلك كان من 

الأر�شية وما ي�شغل العامل باأ�شره اليوم- اأن تفوت فر�شة لالبتذال 

والإ�شاءة اإىل البحرين دون اأن ت�شتثمر فيها حتى لو كلفتها طبائع 

البتذال اأن ت�شتغل ظروف رعايا دولة اأخرى يتم اإجالوؤهم عرب 

دفعات من قبل وطنهم الأم، وت�شنع منهم جمرد اأدوات لتوظيفها 

ثم  ومن  اإليها،  اإيران  من  بنقلهم  وتقوم  ال�شيا�شية،  اأمرا�شها  يف 

تطري بهم نحو م�شقط، دون تن�شيق ول ترتيب مع بلدهم، ودون 

اأدنى معايري ال�شالمة، والحرتازات ال�شحية التي تاأخذ يف عني 

العتبار يف هذه احلالت، ومل تراِع حتى اإمكانية وجود م�شابني 

حمتملني بينهم، اأمٌر ل ميكن اأن ي�شتبعد على الإطالق لأنهم اأتوا 

من جهة متف�ٍس فيها املر�س على نطاق وا�شع، وهو ما يزيد من 

فر�س نقل العدوى لبقية امل�شافرين واأطقم الطائرة يف الرحالت 

التجارية. 

وكل ذلك بحًثا عن حدث ميكن توظيفه يف من�شات اإعالميه 

تنفق عليها »الدوحة« نظري م�شكنات لأوجاع النق�س دون حتى 

املهمة  بهذه  القيام  الدوحة  من  طلب  من  واإل  مبفعول.  تاأتي  اأن 

نتظاهر  اأن  اردنا  اإذا  هذا  »م�شاعدة«؟  ن�شميها  اأن  لنحاول  اأو 

بال�شذاجة، ونعترب اأن ما قامت به الدوحة كان من اجل امل�شاعدة 

ولي�س من اجل البحث عن دور حتى لو كان جمرد »كومبار�س« 

يدفع ب�شخاء لأي خمرج نظري الظهور يف اأي م�شهد.

من  افرتا�شية  مل�شاعدة  بحاجة  البحرين  هل  املقابل،  يف 

اتخذتها  التي  اخلطوات  اأن  والداين  القا�شي  يعرفه  ما  الدوحة؟ 

اململكة للتعامل مع هذه اجلائحة قوبلت باإ�شادة دولية، كما كانت 

الك�شف  رزم  على  ح�شلت  التي  العامل  دول  اأوائل  من  البحرين 

ا من  اأي�شً ال�شريع عن الفريو�س، لي�س هذا كل �شيء، بل متكنت 

فقط، هذا  اأ�شبوعني  للفح�س والعزل خالل  متكامل  اإن�شاء مركز 

من  القادمني  ل�شتقبال  البداية  منذ  التي و�شعتها  املراكز  خالف 

املتنقلة،  الفح�س  فرق  وتنظيم  وعزلهم،  واملخالطني  اخلارج 

بحريني  اإن�شان  األف   30 من  اكرث  هناك  اأن  ذلك  كل  من  والهم 

تطوعوا من اجل خدمة وطنهم يف خمتلف القطاعات التي حتتاجها 

البلد للتعامل مع الوباء، وهذا حتماً يدل على اأن البحرين مل تقف 

تنتظر م�شاعدة احد بنقل رعاياها، ول اأبناوؤها الذين تطوعوا لأجل 

خدمة بلدهم ينتظرون مقابالً، وهذا الفرق ال�شا�شع ما بني وطن 

يف  ومن�شات  اإعالمية  قناة  على  يعتمد  من  وبني  دولة،  حتكمه 

العامل الفرتا�شي ينفق عليها ب�شخاء لتختبئ خلفها الدولة.

ح�شًنا، �شنحاول اأن ن�شاعد الدوحة قليالً، ونقتب�س من بيانها 

الذي قالت فيه: »اإن �شحة و�شالمة اجلميع يف قطر وحول العامل 

هي اأولوية ق�شوى يف هذه الأو�شاع ال�شعبة«. و�شنقرتح على 

احلقوقي،  ملفها  حت�ّشن  اأن  ال�شعبة  الظروف  هذه  يف  الدوحة 

وكذلك  الأمّرين،  تعاين  التي  لديها  الوافدة  العمالة  وبالأخ�س 

الدوحة  منهم  �شحبت  الذين  اجلن�شية  عدميي  ملف  معاجلة 

احل�شول  من  وحرمتهم  اإن�شانية  اعتبارات  اأدنى  دون  اجلن�شية 

على الرعاية ال�شحية - األي�شت �شحة و�شالمة اجلميع يف العامل 

اأولوية ق�شوى - وفق بيان الدوحة؟! كما حرمتهم الدوحة من 

حق التعليم والزواج والتملّك وحرية التنقل.

ق�شاء  دون  الأمن  يد  ترتك  ل  باأن  الدوحة  على  نقرتح  كما 

ا من  ا ملف الن�شاء وخ�شو�شً تتحكم مب�شري طالبي اللجوء، واأي�شً

عدميي اجلن�شية الذين يتعّر�شون لكل اأ�شكال ال�شطهاد، جميعها 

بالإ�شالحات.  وال�شخاء  »امل�شاعدة«  الدوحة  من  حتتاج  ملفات 

الأخرى.  بالدول  التدخل  من  بدلً  الداخلية  بامللفات  والن�شغال 

ومراعاة الظروف ال�شعبة التي مير بها العامل - وفق بيانها - 

بطولت  �شناعة  اأجل  من  للخطر؛  النا�س  حياة  تعري�س  وعدم 

و�شهامة ل وجود لها على اأر�س الواقع.

�صمن تعاون بني »�جلر�ئم �لإلكرتونية« و»�لإعالم �لأمني«:

متابعة �صبكات �لتو��صل وحما�صبة مرّوجي �لكذب و�ل�صائعات

ال�شابط  العبداهلل  عبداللطيف  حممد  النقيب  اأكد 

القت�شادي  والأمن  الف�شاد  ملكافحة  العامة  بالإدارة 

العامة  الإدارة  مع  وثيًقا  تعاوًنا  هناك  اأن  والإلكرتوين 

امل�شرتكة  اجلهود  اإطار  يف  الأمنية،  والثقافة  لالإعالم 

ال�شحيحة  املعلومات  ون�شر  ال�شائعات  ملواجهة 

و�شائل  متابعة  اإىل  واملقيمني  املواطنني  داعًيا  املوثوقة، 

الإعالم الر�شمية وا�شتقاء املعلومات ال�شحيحة منها.

جميع  ومتابعة  بر�شد  تقوم  الإدارة  اأن  واأو�شح 

الإجراءات  وتتخذ  الجتماعي،  التوا�شل  مواقع 

القانونية الالزمة حيال من يقوم ببث وترويج الأخبار 

تاأثريها  مدى  وتقييم  واخلاطئة،  الكاذبة  واملعلومات 

باإمكان  اأنه  اإىل  م�شرًيا  البحريني،  املجتمع  اأفراد  على 

ر�شمية  ب�شكوى  يتقدم  اأن  اأراد  اأو  مت�شرر  �شخ�س  اأي 

لتخاذ   992 ال�شاخن  اخلط  على  الت�شال  لالإدارة، 

الإجراء املنا�شب حيال ذلك.

ي�شتغلون  الأ�شخا�س  بع�س  هناك  اأن  اإىل  واأ�شار 

وروابط  كاذبة  اأخبار  بن�شر  ويقومون  الأزمات  فرتة 

وهمية يقع �شحيتها عدد من اأفراد املجتمع، كاأن ت�شل 

ر�شالة ن�شية على الهاتف باأن البنك قام بوقف احل�شاب 

الرابط  على  الدخول  منه  ويطلب  لل�شخ�س  البنكي 

املرفق لإدخال بع�س البيانات اخلا�شة، وهو ما يجعل 

يف  هاتفه  واخرتاق  اأمواله  ل�شرقة  �شحية  ال�شخ�س 

الوقت ذاته.

العامة  الإدارة  اأن  العبداهلل  حممد  النقيب  واأو�شح 

تعّول  والإلكرتوين  القت�شادي  والأمن  الف�شاد  ملكافحة 

ال�شائعات  دح�س  يف  البحريني  املجتمع  وعي  على 

�شحايا  وقوعهم  وعدم  لها  الت�شدي  على  والعمل 

دورات  بعمل  الإدارة  تقوم  الإلكرتونية، حيث  للجرائم 

وحما�شرات ت�شتهدف من خاللها توعية �شرائح املجتمع 

كافة.

»�جلنوبية« تتلقى �أكثـر من 4 �آلف طلب عرب �ملحادثة �لفورية

�شمن توجيهات �شمو ال�شيخ خليفة بن علي بن خليفة اآل خليفة حمافظ اجلنوبية 

بتطبيق التوا�شل الذكي مع الأهايل وتلبية احتياجاتهم والأخذ باأفكارهم ومقرتحاتهم 

عرب باقات التوا�شل التي قدمتها املحافظة، �شّرحت الدكتورة منرية اإبراهيم ال�شبيعي 

مدير املعلومات واملتابعة، اإن املحافظة ما�شية بتقدمي اأف�شل اخلدمات للمواطنني عرب 

تعزيز قنوات التوا�شل ال�شتثنائية واملتنوعة، حيث تلقت العديد من الطلبات الأمنية 

واخلدمية والجتماعية. واأو�شحت اأن املحافظة، تلقت منذ اإطالق تطبيق »اجلنوبية« 

يف �شبتمرب 2019 وحتى مار�س 2020 نحو 4141 ا�شتف�شاًرا مبا�شًرا عرب »املحادثة 

الفورية« Live Chat، وتلقت منذ يناير 2019م اإىل مار�س 2020م عدد 286 من 

طلبات الأهايل من خالل اللقاءات املبا�شرة يف املجل�س الأ�شبوعي للمحافظة، وعدد 78 

طلًبا من خالل قناة »احنا نو�شلك«.

�صمن حملة م�صاعدة �صائقي �لتاك�صي و�لبا�صات

جمعية مدينة عي�صى: �صرف 100 �إىل 200 دينار لـ13 مت�صرًر� من تبعات »كورونا«

ال�شاخوري: م�شطفى 

عي�شى  مدينة  جمعية  اإدارة  جمل�س  رئي�س  اأعلن 

اإطالق  عن  البناء  �شلمان  ن�شال  الجتماعية،  اخلريية 

ومن  »كورونا«،  تبعات  من  املت�شررين  لدعم  مبادرة 

�شيارات  و�شواق  الطالب  نقل  با�شات  �شّواق  بينهم 

الفرتة  هذه  خالل  رواتبهم  توّقفت  من  وكل  التاك�شي 

هذه  خالل  املت�شررين  ال�شغرية  املوؤ�ش�شات  واأ�شحاب 

الفرتة.

انطالًقا  اإنه  لـ»الأيام«  ت�شريح  يف  الّبناء  وقال 

التعاون  مبداأ  وتر�شيخ  تعزيز  يف  اجلمعية  دور  من 

احلكومة  لتعليمات  ودعًما  املجتمعي،  والتكافل 

اجلمعية  فاإن  الكورونا  وباء  من  املت�شررين  مب�شاندة 

املت�شررين  املجتمع  لأفراد  دعمها  اإىل  �شابقت  كعادتها 

من  للتخفيف  تهدف  جمتمعية  مبادرة  طرح  عرب 

يف  وغريهم  املدار�س  طلبة  با�شات  �شائقي  معاناة 

املت�شررين  لها  املجاورة  والقرى  عي�شى  مدينة  منطقة 

من تبعات واأحداث كورونا.

دفع  عن  عبارة  اإنها  قال  املبادرة  تفا�شيل  وحول 

للمت�شررين  دينار   200 اإىل   100 بني  يرتاوح  مبلغ 

انتهاء  حتى  �شهري  ب�شكل  اجلارية  الأحداث  جراء 

�شّجلت  وقد  ن�شابها،  اإىل  الأمور  وعودة  الأزمة 

من  اأغلبهم  مت�شرًرا   13 الآن  حتى  اجلمعية  ور�شدت 

الطلبة. نقل  با�شات  �شّواق 

من  املرخ�شة  البا�شات  �شواق  اجلمعية  ودعت 

تزويدها  اإىل  املت�شررين  وبقية  للمرور  العامة  الإدارة 

بالبيانات املطلوب، وذلك وفق قرار املجل�س وت�شديقه 

�شرف خدمتهم. لنا  ليت�شّنى  الداخلي  املدقق  قبل  من 

مبادرات  اأطلقت  قد  عدة  جمعيات  اأن  البناء  واأكد 

وقوف  جراء  للفخر  يدعو  الذي  الأمر  وهو  م�شابهة، 

ا  خ�شو�شً البع�س  بع�شهم  جانب  اإىل  املجتمع  اأفراد 

يف ظل الظروف احلالية، موؤكًدا اأن املجتمع �شّباق ملثل 

الكبري  املجتمعي  التفاعل  على  وموؤكًدا  املبادرات  هذه 

بها  تقوم  التي  احلمالت  من  وغريها  احلملة  هذه  مع 

واملحافظات. املناطق  اجلمعيات اخلريية يف خمتلف 

كما دعا املجتمع ورجال الأعمال للتكاتف والتكافل 

تطلقها  التي  وامل�شاركة يف احلمالت  الفرتة  هذه  خالل 

اجلمعيات.

اجلمعيات  مع  التن�شيق  �شرورة  اإىل  منوًها 

ر�شد  ليت�شنى  الر�شمية  اجلهات  قبل  من  اخلريية 

طيلة  معها  والوقوف  بدقة  املختلفة  باملناطق  احلالت 

الفرتة. هذه 

تقدمي خدمة �حلجر �لحرت�زي يف عدد من �لفنادق.. »�ملهن �ل�صحية«: 

�لت�صريح للم�صت�صفيات �خلا�صة لعالج �إ�صابات »كورونا«

Teams 11 �ألف طالب بال�صف �لثالث �لإعد�دي قامو� بالت�صجيل يف تطبيق

وكيل �لرتبية: تفا�صيل تقييم �لطالب عرب »ملف �لطالب« بد�ية �أبريل

عذبي  مرمي  الدكتورة  اأكدت 

للهيئة  التنفيذي  الرئي�س  اجلالهمة 

واخلدمات  املهن  لتنظيم  الوطنية 

ال�شحية  اخلدمات  اأن  ال�شحية 

وعالج  وحجر  فح�س  من  العالجية 

احلجر  مراكز  يف  باملجان  م�شتمرة 

العزل  ومراكز  الحرتازي  ال�شحي 

كورونا  فريو�س  من  والعالج 

واملقيمني  للمواطنني   )19-COVID(

الطاقة  تبلغ  البحرين، حيث  يف مملكة 

العزل  ملراكز  احلالية  ال�شتيعابية 

بلغ  حني  يف  �شريًرا   1667 والعالج 

فقط،  �شريًرا   232 منها  الإ�شغال 

ملراكز  ال�شتيعابية  الطاقة  وتبلغ 

 2504 الحرتازي  ال�شحي  احلجر 

�شريًرا   215 منها  الإ�شغال  بلغ  اأ�شّرة 

حلد الآن، كما اأن مراكز احلجر ال�شحي 

الكاملة  القابلية  متتلك  الحرتازي 

حال  يف  وعالج  عزل  ملراكز  لتحويلها 

دعت احلاجة.

الهيئة  اأن  اجلالهمة  واأو�شحت   

واخلدمات  املهن  لتنظيم  الوطنية 

اللجنة  قرار  على  وبناًء  ال�شحية 

ال�شمو  �شاحب  برئا�شة  التن�شيقية 

اآل خليفة  امللكي الأمري �شلمان بن حمد 

النائب  الأعلى  القائد  نائب  العهد  ويل 

حفظه  الوزراء  جمل�س  لرئي�س  الأول 

للقطاع  الت�شاريح  مبنح  بداأت  اهلل، 

اخلا�س لتقدمي خدمات الرعاية الطبية 

ال�شتيعابية  الطاقة  مبا ي�شهم يف رفع 

والعزل  واحلجر  الفح�س  ملراكز 

الوطنية  اجلهود  �شمن  والعالج 

فريو�س  انت�شار  من  للحد  املبذولة 

.)19-COVID( كورونا

 وبينت اجلالهمة اأن منح الت�شريح 

خدمات  لتقدمي  جاء  اخلا�س  للقطاع 

الرعاية الطبية للحالت القائمة بفريو�س 

ل  والذين   )19-COVID( كورونا 

يعانون من اأية اأعرا�س، والذين باإمكانهم 

والراغبني  امل�شت�شفى  خارج  الإقامة 

اخلا�س،  القطاع  يف  العالج  تلقي  يف 

خدمة  لتقدمي  الت�شريح  اإىل  بالإ�شافة 

يف  اخلا�س  الحرتازي  ال�شحي  احلجر 

اخلارج  من  للقادمني  الفنادق  من  عدد 

مل  والذين  قائمة  حلالت  املخالطني  اأو 

وذلك  بعد،  بالفريو�س  اإ�شابتهم  تثبت 

نفقتهم  وعلى  الأفراد  رغبة  على  بناء 

الوطنية  الهيئة  وافقت  حيث  اخلا�شة، 

على  ال�شحية  واخلدمات  املهن  لتنظيم 

منح م�شت�شفى ال�شرق الأو�شط ت�شريح 

لتقدمي الرعاية ال�شحية للحالت القائمة 

بالفريو�س ولي�س لديهم اأية اأعرا�س يف 

منطقة  يف  الكائن   ،Regis Park فندق 

كمرفق  تخ�شي�شه  مت  والذي  اجلفري، 

لرعاية احلالت حتت اإ�شراف طاقم طبي 

موؤهل تابع للم�شت�شفى بطاقة ا�شتيعابية 

لـ172 �شريًرا.

اجلالهمة  الدكتورة  واأ�شافت   

ال�شحي  بالن�شبة خلدمات احلجر  اأنه 

من  للقادمني  اخلا�س  الحرتازي 

اأو  الفريو�س،  فيها  متف�شي  اأماكن 

خمالطني حلالت قائمة، ف�شيتم تقدمي 

نوفوتيل  فندق  يف  اخلدمات  تلك 

طاقم  اإ�شراف  حتت  وذلك  املحرق، 

البحرين  مل�شت�شفى  تابع  موؤهل  طبي 

ت�شل  ا�شتيعابية  بطاقة  التخ�ش�شي 

 Best لـ160 �شريًرا، اإىل جانب فندق

اإ�شراف  Western، وفندق تاج حتت 
بطاقة  الأو�شط  ال�شرق  م�شت�شفى 

للفندقني،  �شريًرا   260 ا�شتيعابية 

الت�شريح  منح  على  العمل  وجاري 

القليلة  الأيام  خالل  اأخرى  لفنادق 

القادمة.

جميع  اأن  اجلالهمة  واأو�شحت   

�شتكون  املرافق  يف  املقدمة  اخلدمات 

املعتمدة  وللمعايري  لالإر�شادات  وفًقا 

العاملية،  ال�شحة  منظمة  قبل  من 

املر�شى  اإدخال  قبول  اأن  موؤكدة 

الراغبني يف العالج �شيكون فقط عرب 

الت�شال على الرقم 444.

الدكتورة مرمي اجلالهمة

الدكتور حممد مبارك جمعة

�شارة جنيب:

واخلدمات  للموارد  والتعليم  الرتبية  وزارة  وكيل  اأكد 

الثالث  ال�شف  طلبة  عدد  اأن  جمعة  مبارك  حممد  الدكتور 

 teams الت�شجيل عرب تطبيق  اإجراءات  اأمتوا  الذين  الإعدادي 

بلغ 11 األف طالب من اإجمايل 13 األف.

وقال يف لقاء له عر�س بتلفزيون البحرين اإنه: »من غري 

املنطقي اإلغاء الف�شل بالكامل واعتماد نتيجة الف�شل الدرا�شي 

ملف  على  بناًء  الطلبة  تقييم  �شيتم  اأنه  واحلا�شل  الأول، 

الطالب، والذي �شيتم الإعالن عن تفا�شيله بداية �شهر اأبريل، 

كما  التفا�شيل،  تلك  ب�شاأن  الطلبة  مع  املعلمون  و�شيتوا�شل 

�شيتم ال�شرت�شاد بنتائج الف�شل الدرا�شي الأول، وهو اأ�شلوب 

ا�شتثنائي وعادل بالن�شبة للطلبة«.

واأ�شاف: »نريد من اأولياء الأمور اأن ي�شعروا بالطمئنان، 

التقييم ي�شب يف م�شلحة الطالب، وحني نقول اإنه لي�س هناك 

امتحان تقليدي فهذا ل يعني اأنه لن يكون هناك تقييم«، موؤكًدا 

املرتبطة  القرارات  اتخاذ  �شباقة يف  كانت  البحرين  اأن مملكة 

بالتعليم.

الطالب  تقييم  »�شيتم  قال:  بالبعثات،  يتعلق  وفيما 

متفوًقا  �شيبقى  املتفوق  الطالب  الرتاكمي،  معدله  على  بناًء 

و�شي�شتحق بعثة اأو منحة مالية، وبالتايل لي�س هناك خوف 

يف هذا املو�شوع، املرحلة تتطلب اإجراءات ا�شتثنائية«. 

وتابع: »�شيتم الإعالن عن القرارات املتخذة ب�شاأن املدار�س 

تلك  الأمور ولإدارات  اخلا�شة والتي �شتكون من�شفة لأولياء 

املدار�س«. 

خيارين  اأمام  ونحن  ا�شتثنائية،  املرحلة  هذه  اأن  وبنينَّ 

الأ�شاليب  كافة  ا�شتخدام  اأو  تعليم،  غري  من  الطالب  ترك  اإما 

املتاحة ملواكبة الإجراءات ال�شتثنائية، وجتدر الإ�شارة اإىل اأن 

بع�س الدول األغت المتحانات والف�شل الدرا�شي باأكمله، لكننا 

ملتزمون بتقدمي التعليم للطالب.
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ال�شالح: ال�شركات غري املت�شررة يجب اأن ت�شارك يف الدعم

فاطمة �شلمان:

اخلدمات  جلنة  رئي�س  اأّكد 

ال�شالح  ممدوح  النواب  مبجل�س 

البحرينيني  رواتب  دفع  لالأيام 

اأ�شهر   3 ملدة  اخلا�س  القطاع  يف 

اال�شتقرار  حتقيق  يف  �شي�شهم 

حماية  يف  و�شي�شاعد  االقت�شادي 

يف  العاملني  البحرينيني  املوظفني 

التعطل  خطر  من  اخلا�س  القطاع 

االقت�شادية  االأو�شاع  ب�شبب 

الراهنة.

كما اأ�شار النائب باأن دفع رواتب 

البحرينيني يف القطاع اخلا�س من 

التعطل وعلى مدى  خالل �شندوق 

العمل  �شوق  �شينع�س  �شهور   3

دعم  يف  مبا�شر  ب�شكل  و�شي�شاهم 

كافة القطاعات التجارية واأ�شحاب 

امل�شتفيدين  غري  من  حتى  االأعمال 

من دعم الرواتب.

اخلدمات  جلنة  باأن  وقال 

وافقت اأم�س باالإجماع على م�شروع 

القانون.

ال�شالح  دعا  الوقت  ذات  ويف 

غري  ال�شركات  دعوة  �شرورة  اإىل 

الدعم  من  وامل�شتفيدة  املت�شررة 

اإثراء  يف  امل�شاهمة  اىل  احلكومي 

يف  وامل�شاهمة  االقت�شادية  احلركة 

العمل الوطني، منوها ان ما منر به 

املت�شررين  وعدد  عاملية  اأزمة  هو 

من  والبّد  القطاعات  كل  من  كبري 

اأجل  من  اجلهود  جميع  ت�شافر 

امل�شاهمة يف اخلروج من هذه االأزمة 

باأقل اخل�شائر.

احلكومي  الوفد  باأن  واأفاد 

اأن  على  اأم�س  االجتماع  خالل  اأكد 

عقوبات  �شتطبق  املعنية  اجلهات 

رادعة لكل �شاحب عمل يف القطاع 

الرواتب  �شداد  عن  يتخلف  اخلا�س 

اأو مينح موظفيه البحرينيني اإجازة 

اإجبارية خالل الـ 3 �شهور القادمة.

العقوبات  باأن  ال�شالح  واأكد 

للمخالفني ت�شل اىل غرامة مالية ال 

عن  تزيد  وال  دينار   200 عن  تقل 

500 دينار عن كل موظف بحريني.

ال�شكر  وجه  حديثه  ختام  ويف 

والفريق  احلكومي  الوفد  اىل 

الوطني بقيادة �شمو ويل العهد على 

االقت�شاد  لدعم  الكبرية  املبادرات 

الوطني يف هذه املحنة.

ممدوح ال�صالح

كمال: حزمة مالية جديدة لدعم اأ�شحاب الأعمال احلرة قيد الدرا�شة

فاطمة �شلمان:

جلنة  رئي�س  نــائــب  قــالــت 

اخلدمات مبجل�س النواب د.�شو�شن 

احلكومي  الوفد  باأن  لالأيام  كمال 

-برئا�شة وزير املالية ال�شيخ �شلمان 

جلنة  اأبلغ  خليفة-  اآل  خليفة  بن 

باأن  االأم�س  اجتماع  يف  اخلدمات 

م�شروع دعم اأجور القطاع اخلا�س 

جزء من حزمة اقت�شادية م�شتمرة 

الوقت  يف  تدر�س  احلكومة  واأن 

احلايل طرح خطوات لدعم اأ�شحاب 

االأعمال احلّرة من غري امل�شجلني يف 

و�شغار  االجتماعي  التاأمني  هيئة 

التداعيات  من  املت�شررين  التجار 

املرتتبة عن فريو�س )كورونا(.

اأن  لالأيام  كمال  واأو�شحت 

الوفد احلكومي اأكد باأن دفع رواتب 

اخلا�س  القطاع  يف  البحرينيني 

و�شي�شاهم  العمل  �شوق  �شينع�س 

القطاعات  دعم  يف  مبا�شر  ب�شكل 

االأعــمــال  واأ�ــشــحــاب  التجارية 

دعم  امل�شتفيدين من  حتى من غري 

الرواتب.

نعي�س  »نحن  كمال  وقالت 

اأزمة عاملية، واخل�شائر االقت�شادية 

ي�شتطيع  ال  ومن  منه،  مفر  ال  اأمٌر 

ال�شمود �شيقل�س م�شاريفه ورمبا 

مملكة  يف  ونحن  عمله،  يغلق 

البحرين بوجود �شناديقنا ال�شخية 

و�شندوق  التعطل  دعم  ك�شندوق 

ال�شتدامة  خـــرًيا  ــاأمــل  ن متكني 

اأكــر،  تدهوره  وعــدم  االقت�شاد 

رواتب  لدفع  القانون  وم�شروع 

القطاع اخلا�س لثالثة اأ�شهر ي�شمن 

عدم ت�شريح البحرينيني«.

�شباقة  »البحرين  واأ�شافت: 

يف �شمان حقوق مواطنيها ونحن 

البحريني،  العامل  ن�شاند  عندما 

و�شيعود  ال�شوق  ننع�س  فاإننا 

العمل،  �شاحب  على  بالنفع  ذلك 

-كما  املوقرة  احلكومة  و�شت�شتمر 

يف  اليوم-  اجتماع  يف  لنا  اأكــدت 

الراهن  االقت�شادي  الو�شع  درا�شة 

اأ�شهر  الثالثة  بعد  ما  خطة  الإعداد 

ال�شمو  �شاحب  �شاكرة  احلالية«، 

اآل  حمد  بن  �شلمان  االأمــري  امللكي 

على  ورعـــاه  اهلل  حفظه  خليفة 

االأزمة  اإدارة  يف  الكبرية  جهوده 

بحكمة واإتقان.

�صو�صن كمال

»النواب« ي�شتعد للت�شويت اليوم على �شحب 215 مليون دينار لقانون »رواتب البحرينيني يف اخلا�ص«

قانون »دفع الرواتب« خطوة ا�شتباقية للحماية من البطالة.. وعدد امل�شتفيدين 100 األف

فاطمة �شلمان

يف  النواب  جمل�س  ي�شّوت  اأن  املزمع  من 

اليوم على م�شروع بقانون م�شتعجل  جل�شته 

ويق�شي  املا�شي  االأ�شبوع  احلكومة  اأحالته 

�شندوق  من  دينار  مليون   215 ب�شحب 

دفع  متويل  ل�شالح  التعّطل«  �شّد  »التاأمني 

 3 ملّدة  القطاع  يف  البحرينيني  رواتب  جميع 

اأ�شهر من اأبريل القادم وحتى �شهر يونيو.

لها  اجتماٍع  يف  اخلدمات  جلنة  واأو�شت 

بعد  القانون  م�شروع  على  باملوافقة  اأم�س 

مداوالت -عن بعد- مع وفٍد حكومي برئا�شة 

وزير املالية ال�شيخ �شلمان بن خليفة اآل خليفة 

جميل  االجتماعية  والتنمية  العمل  ووزير 

حميدان وممثلني عن هيئة التاأمني االجتماعي.

وقالت احلكومة اإن م�شروع القانون يهدف 

العمل على مواجهة  اأ�شحاب  اإىل تعزيز قدرة 

بالو�شع  العمال  تاأثر  جراء  ال�شلبية  االآثار 

انت�شار  نتيجة  واملحلي  العاملي  االقت�شادي 

يف  واالإ�شهام   ،)19 )كوفيد  كورونا  فريو�س 

اال�شتفادة  تتم  بحيث  االقت�شادي  اال�شتقرار 

التعطل  �شد  التاأمني  �شندوق  وفورات  من 

دينار  مليون  بـ)215(  تقدر  اإجمالية  بقيمة 

بحريني حلماية املوظفني البحرينيني العاملني 

ب�شبب  التعطل  خطر  من  اخلا�س  القطاع  يف 

االأو�شاع االقت�شادية الراهنة، وهو االأمر الذي 

ياأتي مت�شًقا مع االأهداف التي اأُن�شئ من اأجلها 

ال�شندوق.

واملالية  الت�شريعية  اللجنتان  واأّكدت 

القانون،  م�شروع  على  موافقتهما  باملجل�س 

الكلفة  مبلغ  اأن  اإىل  املالية  اللجنة  واأ�شارت 

�شندوق  دميومة  على  يوؤثر  لن  اإليه  امل�شار 

بوجود  يتميز  كونه  التعطل؛  �شد  التاأمني 

اإىل  اللجنة  ونّوهت  م�شتمرة،  مالية  تدفقات 

ما اأورده امل�شت�شار االقت�شادي للجنة من اآراء 

ومالحظات ب�شاأنه.

على  املالية  وزير  اأّكد  االجتماع  وخالل 

جزًءا  ُيعد  امل�شتعجل  القانون  م�شروع  اأن 

هي  التي  واملالية  االقت�شادية  احلزمة  من 

ومنهم  اجلميع  بها  ت�شارك  التي  االأفكار  ثمرة 

هذه  اإن  حيث  النواب،  ال�شعادة  اأ�شحاب 

احلكومة  فكرة  وليدة  تخرج  مل  احلزمة 

االأطياف  جميع  تكاتف  نتيجة  واإمنا  فقط، 

احلزمة  هذه  ا�شتملت  حيث  البحرين،  مبملكة 

من  اقت�شادية،  وحوافز  مبادرات  ثماين  على 

ال�شلطة  اإىل  قانون  م�شروع  اإحالة  �شمنها 

املادة  وفق  اال�شتعجال  ب�شفة  الت�شريعية 

)87( من الد�شتور، يهدف اإىل التكفل برواتب 

اخلا�س  القطاع  عليهم يف  ن  املوؤمَّ البحرينيني 

ملدة ثالثة اأ�شهر ابتداًء من �شهر اأبريل 2020م، 

التاأمني  فوائ�س �شندوق  من  التمويل  ويكون 

�شد التعطل.

ا�شتثناء  ب�شاأن  برملاين  �شوؤال  على  ورًدا 

الفئات  �شمول  اأو  املت�شررة  غري  املوؤ�ش�شات 

مبوجب  اختيارًيا  عليهم  املوؤّمن  مثل  االأخرى 

امل�شتغلني  اأو  االجتماعي  التاأمني  قانون 

درا�شة  »ثمة  الوزير  قال  اخلا�س،  حل�شابهم 

�شيتم اإعدادها بخ�شو�س هذه احلاالت«.

التدابري  بخ�شو�س  �شوؤال  على  ورًدا 

التي قد حتتاج لها البالد بعد انق�شاء الثالثة 

م�شبوق  غري  احلدث  باأن  الوزير  اأفاد  اأ�شهر، 

على  تركز  املالية  احلزمة  واأن  وا�شتثنائي، 

لتغطية  اأ�شهر(   6 اإىل   3 )من  االأوىل  الفرتة 

على  ال�شلبية  االنعكا�شات  واحتواء  التكاليف 

بعدها  و�شتكون  االأوىل،  املرحلة  االقت�شاد يف 

ال�شركات واالأفراد قد دخلت يف طور التاقلم مع 

ف�شنكون  االأزمة  اأمد  طال  واإذا  االأو�شاع،  هذه 

عندها يف حاجة اإىل معاجلات اإ�شافية.

م�شروع  وب�شمنها  املالية،  احلزمة  اإن 

ا�شتباقية  خطوة  تعّد  امل�شتعجل،  القانون 

البحرينيني يف  العمال  للحيلولة دون �شقوط 

اأهداف  �شلب  يقع يف  ما  وهو  البطالة،  براثن 

اأّن  اإىل ذلك  �شندوق التعطل، م�شيًفا �شعادته 

دفع اأجور العمالة الوطنية يف القطاع اخلا�س 

اأرباب  لدى  البحريني  اأف�شلية  مبداأ  �شيعّزز 

امل�شتفيدة  ال�شريحة  حجم  و�شيبلغ  االأعمال، 

جانب  اإىل  بحريني،  األف   100 من  اأكر 

ا�شتفادتهم من احلوافز االقت�شادية االأخرى.

والتنمية  العمل  وزير  اأّكد  جانبه  من 

وب�شمنها  املالية،  احلزمة  باأن  االجتماعية 

خطوة  تعّد  امل�شتعجل،  القانون  م�شروع 

العمال  �شقوط  دون  للحيلولة  ا�شتباقية 

يقع  ما  وهو  البطالة،  براثن  يف  البحرينيني 

يف �شلب اأهداف �شندوق التعطل، م�شيًفا اإىل 

ذلك اأّن دفع اأجور العمالة الوطنية يف القطاع 

لدى  البحريني  اأف�شلية  مبداأ  �شيعّزز  اخلا�س 

ال�شريحة  حجم  و�شيبلغ  االأعمال،  اأرباب 

اإىل  بحريني،  األف   100 من  اأكر  امل�شتفيدة 

االقت�شادية  احلوافز  من  ا�شتفادتهم  جانب 

االأخرى.

ورًدا على �شوؤال ب�شاأن ال�شمانات الرادعة 

لت�شديد اأجور العاملني، اأفاد الوزير باأن املادة 

االأهلي،  القطاع  يف  العمل  قانون  من   )46(

 )4( رقم  بقانون  املر�شوم  مبوجب  املعدلة 

ل�شنة 2019، قد كفلت حماية االأجور، و�شدر 

وجود  مع   ،2019 ل�شنة   )68( رقم  القرار 

عقوبة الغرامة وفقاً للمادة )188( من قانون 

يخالف  من  بحق  االأهلي  القطاع  يف  العمل 

الوزارة  لدى  مفت�شني  االأجور، ووجود  اأحكام 

من  ردع  الأجل  من  الفعال  بدورهم  �شيقومون 

ت�شّول له نف�شه عدم االلتزام بت�شديد االأجور.

قد  ال�شابقة  الدرا�شات  اأن  اإىل  اأ�شار  كما 

التعطل،  ل�شندوق  املايل  املركز  متانة  اأثبتت 

عليهم  املوؤمن  بحقوق  الوفاء  على  وقدرته 

فيه،  امل�شرتكني  مل�شلحة  برامج  يف  واالإ�شهام 

تدخل  التي  ال�شنوية  املبالغ  حجم  ي�شل  اإذ 

اإىل ال�شندوق اإىل )79( مليون دينار �شنوًيا، 

فيما ي�شل حجم امل�شروفات اإىل )14( مليون 

دينار، وبذلك تكون الوفورات ال�شنوية )65( 

مليون دينار.

التاأمني  هيئة  ممثل  اأو�شح  جانبه  من 

االجتماعي رًدا على �شوؤال ب�شاأن اإجراء درا�شة 

بقانون  امل�شروع  تاأثريات  لدرا�شة  اكتوارية 

امل�شتعجل على املركز املايل ل�شندوق التعطل، 

باأنه مل يتم اإجراء درا�شة اكتوارية، لكن يوجد 

لدى الهيئة ت�شور عام حول الكلفة.

الدعم يف  اأخ���رى  ف��ئ��ات  �شمول  اأو  املت�شررة  غ��ري  املوؤ�ش�شات  ا�شتثناء  ُت��ع��د  درا���ش��ة  ث��ّم��ة  امل��ال��ي��ة:  وزي���ر 

وزي����ر ال��ع��م��ل: امل���رك���ز امل����ايل ل�����ش��ن��دوق »ال��ت��ع��ّط��ل« ق����وي وف��وائ�����ش��ه ال�����ش��ن��وي��ة 65 م��ل��ي��ون دي��ن��ار

زايد: تن�شيق خليجي ملنع انت�شار »كورونا« وقطر تغرد خارج ال�شرب

لرئي�س جمل�س  الثاين  النائب  قال 

اخلليج  دول  اإن  زايد  علي  النواب 

وم�شتمر،  وثيق  ب�شكل  متعاونة 

يف  �شفاف  ب�شكل  املعلومات  وتتبادل 

الوقائية  باالإجراءات  يتعلق  ما  كل 

فريو�س  انت�شار  ملنع  واالحرتازية 

ال�شرب  واأن من يغرد خارج  كورونا، 

فاالأو�شاع  اخلا�شر،  الطرف  هو 

اإثارة  العاملية ال تتطلب الت�شيي�س وال 

الواجب  ومن  والعن�شرية،  الطائفية 

اأن يركز اجلميع على حماية ال�شعوب 

اخلليجية من فريو�س كورونا، وعدم 

اتخاذ اإجراءات من �شاأنها اأن توؤثر على 

ال�شحة العامة.

النيابي  االجتماع  اأن  اإىل  واأ�شار 

حول  كامالً  تف�شيالً  ت�شمن  احلكومي 

التعاون اخلليجي يف هذا ال�شاأن، موؤكًدا 

باأن مملكة البحرين ويف بداية ا�شتقبالها 

للرحالت القادمة من اإيران وورود اأول 

اإ�شابة فيها للبحرين ت�شمنت الرحالت 

عدًدا من املواطنني ال�شعوديني وتعاملت 

معهم البحرين �شحًيا واأدخلتهم احلجر 

ال�شحي وقدمت العناية ال�شحية لهم 

املقابل  انتهت فرتة احلجر، ويف  حتى 

قامت دول خليجية بتقدمي الدعم الكامل 

يف  الدار�شني  البحرينيني  للمواطنني 

دول  مواطنو  تناقل  ولقد  اخلارج، 

ومقاطع  تغريدات  التعاون  جمل�س 

اهتمام  مدى  تعك�س  ور�شائل  فيديو 

تعاين  فيما  بهم  اخلليجية  احلكومات 

اأكرب الدول تقدًما يف الرعاية ال�شحية 

من انهيار كبري يف اأنظمتها ب�شبب فقد 

ال�شيطرة على انت�شار فريو�س كورونا 

وعدم وجود وعي لدى جمتماعتهم يف 

االختالط،  وعدم  املر�س  من  الوقاية 

وهذا ما يجب اأن ي�شتفيد منه مواطنو 

دول جمل�س التعاون من اأجل احلفاظ 

على املكت�شبات التي ينعمون بها.

احلالية  املرحلة  اأن  زايد  وذكر 

تتطلب تكاتف املجتمع البحريني �شد اأي 

فتنة اأو �شق لل�شف الوطني، فبتما�شك 

اجلميع �شوف تتعدى البحرين مرحلة 

االنت�شار اإىل مرحلة االنح�شار.

علي زايد

خدمات ال�شورى تبحث تو�شياتها 

للحد من ا�شتهالك م�شروبات الطاقة

وا�شلت جلنة اخلدمات مبجل�س 

ال�شورى خالل اجتماعها املنعقد عن 

الفا�شل،  عبداهلل  جهاد  برئا�شة  بعد 

احلد  ب�شاأن  قانون  م�شروع  بحث 

الطاقة  م�شروبات  ا�شتهالك  من 

بقانون  ــرتاح  االق �شوء  يف  )املعد 

»ب�شيغته املعدلة« املقدم من جمل�س 

و�شع  اإىل  يهدف  والذي  ال�شورى(، 

عدد من االأحكام والتدابري التي تكفل 

احلد من ا�شتهالك م�شروبات الطاقة؛ 

غري  ــواد  م مــن  حتتويه  ملــا  نــظــًرا 

�شحية توؤدي اإىل اعتالل ال�شحة.

من  عــــدًدا  اللجنة  وبــحــثــت 

اإليها  تو�شلت  التي  التو�شيات 

امل�شت�شار  راأي  على  االطــالع  بعد 

التي  واملرئيات  للجنة  القانوين 

اإىل  املعنية،  اجلهات  بها  تقدمت 

حيث  االأع�شاء،  مالحظات  جانب 

خم�س  العتماد  اللجنة  خل�شت 

اللجنة،  تقرير  �شيت�شمنها  تو�شيات 

م�شودته يف  اللجنة  �شتبحث  والذي 

االجتماع القادم.
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ثانياً  عقد »اإك�شبو 2020 دبي«، االثنني، اجتماعاً 

»عن بعد« للجنة ت�شيريه، مع ممثلي الدول امل�شاركة 

اجلارية  امل�شاورات  اإطار  يف  الدويل،  احلدث  يف 

ب�شاأن اأثر فريو�س كورونا، على ا�شتعدادات العامل 

الإك�شبو 2020 دبي.

يف  ب�شرعة  يتطور  املوقف  الها�شمي  رمي  وقالت 

العامل بينما ما زلوا ملتزمني بثبات على امل�شاركة الكثري من 

ت هذه البلدان عن  البلدان تاأثرت كثريا بكوفيد-19، ومن ثم فقد عبرّ

حاجتها لتاأجيل افتتاح اإك�شبو 2020 دبي ملدة عام، مبا ي�شمح لها 

بالتغلب على هذا التحدي.

ردت املتحدثة با�شم اخلارجية االأمريكية، مورغان 

اأورتاغو�س، على تغريدة لوزير اخلارجية االإيراين 

يتهم فيها اأمريكا مبمار�شة »االإرهاب الطبي« �شد 

بالده يف ظل تف�شي فريو�س كورونا، قائلة »كف 

عن الكذب وال�شرقة«.

اأورتاغو�س على ح�شابها يف تويرت »اإذا  وكتبت 

فريو�س  مع  للتعامل  الأموال  يحتاج  االإيراين  النظام  كان 

كورونا، فيمكنه احل�شول على املليارات من �شندوق التحوط التابع 

خلامنئي«.

كما اأ�شافت »االأمر ال يتعلق بالعقوبات، بل بالنظام«.

ال  اأنها  االثنني،  العاملية،  ال�شحة  منظمة  اأكدت 

ت�شجع على ا�شتخدام عقاقري معينة دون اختبارات 

العامل  دول  مع  ت�شعى  اأنها  اإىل  م�شرية  موثقة، 

لتوفري معينات مواجهة كورونا.

وكانت اإدارة الغذاء والدواء االأمريكية �شمحت 

كعالج  وهيدروك�شيكلوروكني  كلوروكني  با�شتخدام 

لكورونا، لكن يف امل�شت�شفيات فقط، وهما عقاران م�شادان 

للمالريا، يعلق عليهما الرئي�س االأمريكي، دونالد ترمب، اآماالً كبرية.

كما وجهت ال�شحة العاملية �شكرها ملركز امللك �شلمان للم�شاهمة 

يف جمهودات مكافحة الوباء بع�شرة ماليني دوالر.

منظمو »�إك�سبو 2020 دبي« 

يبحثون �لتاأجيل يف ظل كورونا

و��سنطن لإير�ن: كافحو� كورونا من 

�سندوق �لتحوط �لتابع خلامنئي

�ل�سحة �لعاملية: ل ن�سجع على ��ستخد�م 

عقاقري معينة دون �ختبار�ت موثقة

�ملالكي: م�ستمرون يف تنفيذ �لإجر�ء�ت �حلازمة للتعامل مع هذه �لتهديد�ت و�لنتهاكات

�لتحالف ينفذ عملية نوعية على مقار ع�سكرية تابعة مليلي�سيات �حلوثي

عوا�شم - وكاالت:

با�شم  الر�شمي  املتحدث  اأعلن 

دعم  »حتالف  التحالف  قوات 

ال�شرعية يف اليمن« العقيد الركن 

تركي املالكي، االثنني، اأن االأهداف 

احلوثية التي دمرت خالل العملية 

الع�شكرية النوعية، �شملت خمازن 

اأ�شلحة وطائرات م�شرية، ومواقع 

للحر�س الثوري يف اليمن.

جاء ذلك بعدما �شنت مقاتالت 

اليمن،  يف  ال�شرعية  دعم  حتالف 

مقار  على  غارات  عدة  االثنني، 

ع�شكرية تابعة مليلي�شيات احلوثي 

بعد  وذلك  �شنعاء،  العا�شمة  يف 

احلوثي  ميلي�شيات  اأطلقت  اأن 

ال�شبت  م�شاء  بالي�شتية  �شواريخ 

باجتاه الريا�س وجازان.

»وا�س«،  ن�شرته  بيان  ويف 

اأو�شح اأن قيادة القوات امل�شرتكة 

نوعية  عملية  نفذت  للتحالف 

ع�شكرية  »اأهداف  وتدمري  لتحييد 

للميلي�شيا  تتبع  م�شروعة« 

مع  تتوافق  االإرهابية  احلوثية 

القانون الدويل االإن�شاين وقواعده 

العرفية للتعامل مع التهديد القائم 

والو�شيك.

مت  التي  االأهداف  اأن  اأكد  كما 

النوعية  القدرات  �شملت  تدمريها 

االإرهابية  للميلي�شيا  املتقدمة 

وتركيب  وجتميع  كتخزين 

ال�شواريخ البالي�شتية والطائرات 

تواجد  واأماكن  طيار،  بدون 

الثوري  احلر�س  من  اخلباء 

االإيراين وخمازن االأ�شلحة.

الع�شكرية  االأهداف  وتوزعت 

مبناطق  املحافظات  من  عدد  على 

االإرهابية،  امليلي�شيا  �شيطرة 

اأن  بعد  احلديدة  حمافظة  ومنها 

بتخزين  احلوثية  امليلي�شيا  قامت 

وا�شتحداث  باأنواعها  ال�شواريخ 

قدراتها  لالأ�شلحة وتعزيز  خمازن 

والتعزيزات  باملعدات  القتالية 

وقف  اتفاق  مع  يتوافق  ال  مبا 

واتفاقية  باحلديدة  النار  اإطالق 

اتخاذ  مت  وقد  )�شتوكهومل(، 

حلماية  الوقائية  االإجراءات 

امليلي�شيا  قامت  اأن  بعد  املدنيني 

ال�شكنية  االأحياء  باتخاذ  احلوثية 

املدنيني  واتخاذ  ع�شكرية  كمقار 

كدروع ب�شرية.

هذا  يف  اأنه  املالكي  واأ�شاف 

تف�شي  ملحاربة  الع�شيب  الوقت 

)كوفيد-19(  كورونا  فريو�س 

وتوحد وت�شامن دول العامل يوؤكد 

امل�شتمر  بدعمه  االإيراين  النظام 

لذراعه االإرهابية باليمن ورعايته 

الأعمالها العدائية واالإرهابية اأنهما 

يقفان يف كفة العدائية واخلراب، 

واإ�شهاماته  بجهوده  العامل  واأن 

االأخرى  الكفة  يف  يقف  اجلماعية 

ُي�شخر  حيث  العاملي،  للنظام 

املالية  مقدراته  االإيراين  النظام 

لدعم  واللوج�شتية  والب�شرية 

امليلي�شيا االإرهابية لتحقيق اأفكاره 

ح�شاب  على  التو�شعية  واأطماعه 

يف  يعاين  الذي  االإيراين  ال�شعب 

خ�شائر  من  الع�شيب  الوقت  هذا 

تف�شي  نتيجة  فادحة  ب�شرية 

فريو�س كورونا.

القوات  قيادة  اأن  اأكد  كما 

يف  م�شتمرة  للتحالف  امل�شرتكة 

ال�شرورية  االإجراءات  تنفيذ 

هذه  مع  للتعامل  واحلازمة 

ومبا  واالنتهاكات،  التهديدات 

ي�شمن �شالمة مواطنينا واملقيمني 

على اأرا�شينا.

�مللك �سلمان ياأمر مبعاجلة مر�سى كورونا يف 

�ل�سعودية جماًنا.. �إجر�ء�ت جديدة يف مكة

ال�شعودية - وكاالت:

توفيق  ال�شعودي،  ال�شحة  وزير  اأعلن 

احلرمني  خادم  اأن  االثنني،  الربيعة، 

قد  عبدالعزيز  بن  �شلمان  امللك  ال�شريفني 

اململكة  يف  كورونا  مر�شى  بعالج  اأمر 

لنظام  واملخالفني  واملقيمني  املواطنني  من 

االإقامة جماًنا، م�شرًيا اإىل اأن اململكة تعد بني 

اختبارات  اإجراء  يف  االأوائل  الـ10  الدول 

الت�شخي�س. كما اأكد يف موؤمتر �شحايف له 

اأن على  الريا�س،  ال�شعودية  العا�شمة  من 

االحرتازية  بالتعليمات  االلتزام  اجلميع 

يف  امل�شتجد  كورونا  بفريو�س  اخلا�شة 

عن  مبناأى  اأحد  ال  اأنه  اإىل  منوًها  البالد، 

االإ�شابة بالوباء القاتل.

الدولية،  للجائحة  اأو عالج  لقاح  وعن 

لفت الربيعة اإىل اأنه ال يوجد حتى اليوم اأي 

اإىل  لكورونا، م�شرًيا  ثابت  اأو  عالج معتمد 

اإىل فرتة  املتداولة حتتاج  اللقاحات  اأن كل 

جتريب.

الداخلية  وزارة  اأعلنت  اخر  جانب  من 

جديدة  اإجراءات  اتخاذ  عن  ال�شعودية 

كورونا،  فريو�س  النت�شار  منًعا  مكة  يف 

اإليها  الدخول  ومنع  اأحياء   6 بعزل  وذلك 

واخلروج منها، على اأن ي�شمح ل�شكان تلك 

االأحياء باخلروج لل�شرورة.

اإىل ذلك، اأكدت الوزارة اأن تلك االإجراءات 

تهدف اإىل احلفاظ على ال�شحة العامة مبنع 

انت�شار الفريو�س.

كما اأو�شحت اأن تلك اخلطوات تخ�شع 

ال�شحية،  اجلهات  مع  امل�شتمر  للتقييم 

م�شوؤولياتهم  ا�شت�شعار  اجلميع  منا�شدة 

الفردية وااللتزام والتقيد باإجراءات العزل 

حتقيًقا للم�شلحة العامة.

وزارة  اإعالن  مع  بالتزامن  هذا  ياأتي 

ال�شحة ت�شجيل 154 اإ�شابة جديدة اأم�س، 

اإىل  اململكة  يف  االإ�شابات  اإجمايل  يرفع  ما 

1453 غالبيتها م�شتقرة.

خادم احلرمني ال�شريفني

وفيات �لوباء تتجاوز 35 �ألًفا عاملًيا.. �مل�سروع �لأوروبي مهّدد بالغرق

�لعامل ينغلق �أكثـر يف �نتظار بلوغ �نت�سار »كوفيد19-« ذروته
عوا�شم - وكاالت:

األف   35 من  اكرث  وفاة  مع  االرتفاع  كورونا  وباء  ح�شيلة  توا�شل 

وفاة   500 �شقف  بلجيكا  جتاوزت  فيما  العامل  يف  طفل  بينهم  �شخ�س 

واإيطاليا �شقف ع�شرة اآالف ف�شالً عن م�شرع 800 �شخ�س اإ�شافيني يف 

اأ�شبانيا.

دولة   183 يف  ا  �شخ�شً  727080 من  اأكرث  اإ�شابة  ر�شمًيا  وتاأكدت 

ومنطقة. غري اأن هذه احل�شيلة ال تعك�س �شوى جزء من االأرقام احلقيقية، 

ت�شتوجب  التي  للحاالت  اإال  ال يجري فحو�شاً  الدول  من  كبرًيا  عدًدا  الأن 

االأقل  ال�شفاء 142300 �شخ�س على  اإىل  اإىل امل�شت�شفيات. ومتاثل  النقل 

حتى االثنني.

 11591 مع  للوفيات  ت�شجيالً  االأكرث  الدول  قائمة  اإيطاليا  وتت�شدرّر 

حالة، تليها اإ�شبانيا مع 7340 حالة ثم ال�شني 3304 حاالت، وفرن�شا 

3024 حالة.

اجلميع  وبات  الفريو�س.  جراء  املتحدة  الواليات  يف   2405 وتويف 

ير�شد املوعد الذي يبلغ فيه الوباء ذروته جلهة عدد الوفيات.

وتوقع ترامب اأن يح�شل ذلك يف الواليات املتحدة »خالل اأ�شبوعني«، 

فيما تاأمل ال�شلطات ال�شحية يف اأوروبا اأن يكون هذا املوعد و�شيًكا.

الفريو�س  عبء  حتت  الغارقة  مدريد  االإ�شبانية  العا�شمة  ونكرّ�شت 

الوفيات  معدل  ارتفاع  الر�شمية  ال�شلطات  اإعالن  مع  اأعالمها،  امل�شتجد 

بكورونا.

وو�شط حمى الوباء الذي عم البالد، اأعلنت ماريا خو�شيه �شيريا، نائبة 

رئي�س خدمات الطوارئ ال�شحية يف اإ�شبانيا خالل موؤمتر �شحايف اأم�س 

اأن نحو 12298 من العاملني يف قطاع ال�شحة م�شابون بكورونا.

وُتعدرّ  تاأ�شي�شه  يف  اأ�شهمت  الذي  االأوروبي  االحتاد  اإيطاليا  وحت�سرّ 

وباء  يطرحها  التي  التحديات  م�شتوى  يكون يف  اأن  على  دعائمه،  اإحدى 

»كوفيد-19«، واإال فاإن البناء االأوروبي �شيكون مهدًدا.

من جهته، قال املفو�س االأوروبي لالقت�شاد االإيطايل باولو جنتيلوين 

اخلالفات  اأن  الوا�شح  من  بالغرق.  مهدد  االأوروبي  »امل�شروع  اإن  االثنني 

االقت�شادية بني الدول االأوروبية تتزايد.

ويبدو اأن العزل التام امل�شتمر منذ ثالثة اأ�شابيع بداأ يوؤتي ثماًرا م�شجعة 

يف اإيطاليا، البلد الذي �شجل عدًدا قيا�شًيرّا عامليا للوفيات )10779( مقابل 

97 األًفا و689 اإ�شابة.

�إير�ن: ن�سطاء �سيا�سيون ومدنّيون يتهمون خامنئي بالت�سبب يف �نت�سار كورونا

عوا�شم - وكاالت:

اإيراين  ومدين  �شيا�شي  نا�شط   100 اتهم 

خامنئي،  علي  املر�شد  مفتوحة،  ر�شالة  يف 

التكتم  انت�شار كورونا من خالل  بالت�شبب يف 

اإىل  لتحولها  اأدى  ما  �شهر،  حلوايل  واالإنكار 

كارثة يف جميع اأنحاء البالد.

روحاين  ح�شن  الرئي�س  هوؤالء  انتقد  كما 

على  الت�شرت  يف  خامنئي  خطى  على  ل�شريه 

احلقائق.

امل�شت�شار  الر�شالة  على  املوقعني  ومن 

الذرية،  للطاقة  الدولية  الوكالة  يف  ال�شابق 

الفيزيائية،  الكيمياء  وخبري  بيات،  بهروز 

ال�شابق  االإداري  واملدير  م�شطفوي،  مهران 

مهدي  هولندا،  يف  الفار�شي  »زمانة«  لراديو 

االإيراين  النظام  اأن قادة  الن�شطاء  جامي. واأكد 

لئال  القاتل،  الوباء  تف�شي  ق�شية  على  غطوا 

يثبط النا�س عن امل�شاركة يف احتفاالت »ثورة 

اخلميني« يف 11 فباير املا�شي ثم االنتخابات 

م�شيفني:  املا�شي،  فباير   21 يف  النيابية 

الحتواء  الذهبية  الفر�شة  اأ�شاعوا  »وهكذا 

الفريو�س اخلطري«.

باملركز  االأوبئة  اأن رئي�س جلنة علم  يذكر 

علي  اإيران،  يف  كورونا  ملكافحة  الوطني 

موؤمتر  خالل  ك�شف،  قد  كان  حقدو�شت،  اأكب 

البالد  يف  انت�شر  كورونا  اأن  ال�شبت،  �شحايف 

منذ الثلث االأخري من يناير املا�شي، م�شدًدا على 

اأن ال�شلطات تاأخرت يف االإعالن عن تف�شيه.

االإيراين  ال�شحة  وزير  كان  ذلك  وقبل 

قد  ها�شمي،  زاده  قا�شي  ح�شن  ال�شابق، 

خماطر  من  امل�شوؤولني  كبار  حذر  اأنه  اأعلن 

مل  لكنهم  املا�شي،  دي�شمب  منذ  الوباء  تف�شي 

ي�شتجيبوا لن�شيحته.

منذ  تعامل  االإيراين  النظام  اأن  اإىل  ي�شار 

ق�شية  باعتبارها  كورونا  اأزمة  مع  البداية 

مقر  م�شوؤولية  خامنئي  اأوكل  حيث  اأمنية، 

الذي  الثوري  للحر�س  الفريو�س  مكافحة 

ال�شحافيني  �شد  وا�شعة  اعتقاالت  حملة  �شن 

�شوء  ينتقدون  الذين  وامل�شوؤولني  واملواطنني 

اإدارة االأزمة.

�لإمار�ت: حالتا وفاة بكورونا.. و��ستمر�ر 

»�لتعليم عن ُبعد« حتى نهاية �لعام �لدر��سي

دبي - وكاالت:

ال�شحة  وزارة  با�شم  املتحدثة  اأعلنت 

االإثنني،  احلو�شني،  فريدة  االإماراتية 

بفايرو�س  جديدة  اإ�شابة   41 ت�شجيل 

حاالت   3 و�شفاء  وفاة،  وحالتي  كورونا 

هم  املتعافني  من  اإجمايل  وبالتايل  جديدة، 

61 حالة واإجمايل الوفيات 5 حاالت.

ملراكز  االإمارات  تد�شني  عن  وحتدثت 

االإ�شابة  لك�شف  فح�س  الإجراء  متخ�ش�شة 

بفايرو�س كورونا من ال�شيارة يف العا�شمة 

منطقة  يف  نوعه  من  االأول  هو  اأبوظبي، 

اخلليج، واأ�شارت باأنه �شيتم تد�شني مراكز 

اأخرى. وبح�شب املكتب االإعالمي للعا�شمة 

بـ»توفري  �شيقوم  املركز  فاإن  االإماراتية، 

امل�شح االآمن خالل 5 دقائق من خالل اأحدث 

اأجهزة امل�شح، وكادر طبي موؤهل«.

املتحدث عن  اأعلنت  �شياق مت�شل  ويف 

اآمنة  االإماراتية  والتعليم  الرتبية  وزارة 

جمل�س  من  وبتوجيهات  اأنه  ال�شحاك، 

نظام  تطبيق  يف  اال�شتمرار  تقررّر  الوزراء، 

التعليم عن ُبعد، حتى نهاية العام الدرا�شي 

جلميع  وذلك   ،2020-2019 احلايل 

وموؤ�ش�شات  واخلا�شة،  احلكومية  املدار�س 

التعليم العايل على م�شتوى الدولة.
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األولى بحرينيًا
و 16 عربــــــــــيًا

 »ترافكو« 
توزع 15٪ أرباحًا 

نقدية على 
المساهمين

 »زين« توزع ٪6 
 أرباحًا سنوية 

على المساهمين
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استيراد معقمات بـ 644 ألف دينار في شهرين

نواب ومواطنون: ال لجشع التجار.. وقرار النائب العام في مكانه 

2817 وفاة و153 ألف إصابة بـ»كورونا«..وحاكم نيويورك يستغيث

تعافي 295 حالة من »كورونا« وخروج 472 من الحجر االحترازي

5 سنوات وغرامة 5 آالف دينار لمن يمس باألمن الغذائي

السعودية: 1453 إصابة بـ»كورونا«  وعزل 6 أحياء في مكة 

»التربية«: اجتماع مع المدارس الخاصة وقريبًا قرارات تسعد الجميع

418 وفاة بـ»كورونا« في فرنسا خالل 24 ساعة 

 تدشين تطبيق »مجتمع واعي« لتتبع »كورونا«

2757 وفاة و41495 إصابة بـ»كورونا« في إيران

جهود مخلصة لفريق البحرين بقيادة ولي العهد

مواصلة اإلجراءات االحترازية االستباقية

Tue 31 Mar 2020  |  السنة 15  |  العدد 5225   |  الثالثاء 7 شعبان 1441هـ

 الملك: عودة أبنائنا من الخارج 
بأسرع ما يمكن.. والوضع الصحي مطمئن

قال حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيس��ى 
آل خليف��ة عاهل البالد المفدى »إننا حريصون على 
ع��ودة أبنائن��ا جميعًا من الخارج بأس��رع ما يمكن، 
ول��ن نألو جه��دًا في ذلك«، مش��يرًا جاللته إلى أن 

الوضع الصحي بحمد اهلل مطمئن.
واس��تعرض جاللته، أثن��اء اس��تقباله أمس رئيس 
مجل��س الن��واب فوزي��ة زين��ل، ورئي��س مجل��س 
الش��ورى علي الصال��ح، األوضاع الصحي��ة الراهنة 
تعزي��ز  وأهمي��ة  المقبل��ة،  المرحل��ة  ومتطلب��ات 
وتظاف��ر كافة الجه��ود النبيلة لكل م��ا فيه صالح 
الوطن والمواطنين، إضافة إلى اإلنجازات الصحية 
الوطنية المثمرة للتصدي لمكافحة فيروس كورونا 

المس��تجد )كوفيد 19(. وأعرب جاللته عن ش��كره 
وتقديره لرئيسي وأعضاء مجلسي الشورى والنواب 
عل��ى مواقفهما الوطني��ة وجهودهم��ا المخلصة، 
مشيدًا جاللته بدعمهم التام لخطة الحكومة إلجالء 
المواطنين م��ن الخارج وفق اإلج��راءات اإلحترازية 

الالزمة لحفظ وسالمة الجميع.
وأض��اف جاللت��ه، أننا نتابع عن كث��ب ونقدر ونعتز 
بالجه��ود الوطنية الحثيثة من الجميع وس��نواصل 
معًا عملنا الوطني المشترك آملين أن يزول انتشار 
ه��ذا الوب��اء العالمي ف��ي وقت قريب بع��ون اهلل، 
متمنين للجميع اس��تمرار التوفي��ق ولوطننا العزيز 

دوام الرقي واالزدهار.

مجتمع واعي 

مـشارك
بــاإلجــراءات 

#معًا_ضد_الكورونا

مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد عن بعد: 
صحة المواطنين أولوية قصوى

ش��دد مجلس الوزراء، خالل الجلس��ة التي ترأس��ها صاحب الس��مو 
الملكي األمير س��لمان بن حم��د آل خليفة ولي العه��د نائب القائد 
األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء والتي تعقد ألول مرة عن 
بعد، على أن صحة وسالمة كافة المواطنين سواء بالداخل أو الخارج 

أولوية قصوى ستسخر الحكومة من أجلها كافة اإلمكانيات.
وأكد المجلس حرص الحكومة على عودة كافة المواطنين الموجودين 
بالخ��ارج إلى أرض الوطن وإلى أهاليهم وه��م في صحة وعافية في 
أس��رع وقت ممكن وفق خطط إجالء موضوع��ة بادرت الحكومة في 
تنفيذها منذ األيام األولى النتشار فيروس كورونا )كوفيد19(، والتي 

أبدى المواطنون فيها رغبتهم بالعودة إلى الوطن.
وبي��ن مجلس الوزراء أن البحرين من أوائ��ل الدول التي عملت على 
وض��ع وتنفيذ خط��ة إلجالء مواطنيه��ا وفق إج��راءات طبية محكمة 
هدفه��ا صح��ة وس��المة المواطني��ن بالخ��ارج وكذل��ك عوائله��م 

والمواطنين والمقيمين الموجودين داخل المملكة.

 بيع األغذية المضبوطة باألسواق
وإيداع المبالغ في خزينة الدولة

أمر النائب الع��ام د.علي البوعينين باتخاذ اإلجراءات 
الفوري��ة لبي��ع الكمي��ات المخزن��ة م��ن الخضروات 

والفواكه مع  التحفظ على عائدات البيع.
 فيما علمت الوطن أن المبالغ المحصلة ستحول إلى 

ميزانية الدولة. 
من جانب آخر، أكد البوعيني��ن عزم النيابة التصدي 
الفوري والحاسم لكل من يجرؤ على المساس باألمن 

الغذائ أو يحد من تدفق المنتجات الغذائية.

إبراهيم الرقيمي

 مستشفيات خاصة لعالج »كورونا«.. 
وتحويل فنادق لمراكز حجر

 وزير المالية: معالجات
إضافية إذا طال أمد »كورونا«

أك��د وزير المالية واالقتصاد الوطني الش��يخ س��لمان بن 
خليف��ة آل خليف��ة، أننا س��نكون في حاجة إل��ى معالجات 

إضافية، إذا طل أمد األزمة الراهنة.
وأوض��ح، في رده على أس��ئلة النواب ح��ول التدابير التي 
ق��د تحتاجه��ا البحرين بع��د انقضاء فترة الثالثة أش��هر، 
أن الحزم��ة المالية تركز على الفت��رة األولى من 3 إلى 6 
أشهر لتغطية التكاليف واحتواء االنعكاسات السلبية على 
االقتصاد في المرحلة األولى، وس��تكون بعدها الشركات 

واألفراد دخلت في طور التأقلم مع هذه األوضاع.
من جانب آخر، أكد وزير العمل والتنمية االجتماعية جميل 
حميدان، أن إجمالي الوفورات السنوية لصندوق التأمين 
ضد التعطل تبلغ 65 مليون دينار، الفتًا إلى استفادة أكثر 
من 100 ألف موظف بالقطاع الخاص من مش��روع قانون 

سداد رواتب القطاع الخاص.

حسن الستري

النائب العام 
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 الملك: حريصون على عودة 
أبنائنا جميعًا من الخارج بأسرع ما يمكن

قال صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة 
عاه��ل الب��الد المفدى، إنن��ا حريص��ون على عودة 
أبنائنا جميعًا من الخارج بأس��رع ما يمكن، ولن نألو 

جهدًا في ذلك.
ج��اء ذل��ك، أثناء اس��تقباله بقص��ر الصافرية أمس 
رئيس مجلس الن��واب فوزية زينل، ورئيس مجلس 
الش��ورى عل��ي الصالح، حيث اس��تعرض جاللته مع 
رئيسي مجلسي الش��ورى والنواب األوضاع الصحية 
الراهن��ة ومتطلبات المرحلة المقبلة، وأهمية تعزيز 
وتظاف��ر كاف��ة الجه��ود النبيلة لكل م��ا فيه صالح 
الوط��ن والمواطنين، إضافة إلى اإلنجازات الصحية 
الوطنية المثمرة للتصدي لمكافحة فيروس كورونا 

المستجد )كوفيد 19(.
وأع��رب جالل��ة الملك المفدى عن ش��كره وتقديره 
لرئيس��ي وأعضاء مجلس��ي الش��ورى والنواب على 

مواقفهما الوطنية وجهودهما المخلصة.
وأشاد جاللته بدعمهم التام لخطة الحكومة إلجالء 
المواطنين من الخ��ارج وفق اإلج��راءات اإلحترازية 
الالزم��ة لحفظ وس��المة الجميع، مقدرًا لمجلس��ي 
الش��ورى والن��واب ما يبدون��ه من تع��اون بناء مع 
السلطة التنفيذية ضمن الجهود المخلصة المميزة 
للفريق الوطني لمكافحة هذا الفيروس الذي يعاني 

منه العالم أجمع.
وأش��اد ب��كل التقدي��ر بجه��ود الحكومة برئاس��ة 
صاحب الس��مو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل 
خليف��ة رئيس الوزراء، كم��ا أثنى جاللته على العمل 
الدؤوب والجهود المخلصة التي يوالي بذلها فريق 
البحرين من كافة القطاعات والمؤسسات وكوادرها 
المخلص��ة، بقيادة صاح��ب الس��مو الملكي األمير 
س��لمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد 
األعلى النائب األول لرئي��س مجلس الوزراء، والتي 
تحق��ق نجاحات متواصلة بفضل م��ن اهلل وبتكاتف 

جهود الجميع.
وقدر جاللته المس��اعي اإلنس��انية النبيلة للطواقم 
الطبية والك��وادر الصحية والتمريضي��ة البحرينية 
وكافة الجهات المعنية والتي تؤدي مهامها بكفاءة 
عالية ومهنية وش��جاعة ممي��زه خالل هذه الظروف 
اإلستثنائية، ش��اكرًا المواطنين الكرام والمقيمين 
على اس��تجابتهم لإلرش��ادات االحترازي��ة الصحية 
مم��ا يدل على وعيهم وتحضرهم وتكاتفهم جميعًا 

لتجاوز هذه األزمة.
ون��وه جاللت��ه، ب��أن تاريخن��ا الوطني س��جل ألهل 
البحري��ن مواق��ف عظيم��ة وأمثل��ة ف��ي التكات��ف 
والتعاض��د مكنت البحرين من تخط��ي العديد من 

التحديات.
وأش��ار جاللت��ه إل��ى أن الوضع الصح��ي بحمد اهلل 
مطمئ��ن، وأن مملك��ة البحري��ن س��تواصل تعزيز 
التدابير واإلجراءات الوقائية واالحترازية والمبادرات 

المواطني��ن  س��المة  تضم��ن  الت��ي  االس��تباقية 
والمقيمين. وأضاف أننا نتابع عن كثب ونقدر ونعتز 
بالجه��ود الوطنية الحثيثة من الجميع وس��نواصل 
معًا عملنا الوطني المش��ترك آملين أن يزول انتشار 
ه��ذا الوب��اء العالمي في وق��ت قريب بع��ون اهلل، 
متمنين للجميع اس��تمرار التوفي��ق ولوطننا العزيز 
دوام الرق��ي واالزدهار. فيما، أكد رئيس��ا الش��ورى 
والن��واب، أن جالل��ة العاه��ل المفدى ه��و الداعم 
األول للمواطن في هذه المرحلة االستثنائية، حيث 
بينت توجيهات جاللته الحرص على رعاية ش��ؤون 
المواطنين، وتوفير كافة سبل الدعم لتجنيبهم أية 
تأثيرات على مستواهم المعيشي خالل هذه الفترة، 
إل��ى جانب اتخ��اذ جملة من الق��رارات التي حصنت 
االقتصاد الوطني، وس��اندت القطاع الخاص ودعم 
أج��ور العاملين فيه عبر إطالق حزمة مالية وتنموية 
تهدف الس��تدامة نمو هذا القطاع المهم والحيوي، 

وهي الخطوات التي حازت على إشادة واسعة.
ولفتا إل��ى أن اللقاء بجاللة العاه��ل المفدى، حمل 
الكثي��ر م��ن التطمينات عل��ى ق��درة المملكة على 
تج��اوز مختل��ف التحدي��ات والظروف، وم��ن بينها 
األوضاع الراهن��ة التي تواجهه��ا دول العالم أجمع 
في ظل تفشي فيروس كورونا وانتشاره في العديد 
من الدول، منوهين بالتوجيهات اإلنسانية لجاللته 
ولفتت��ه الكريمة لألس��ر المتضررة ج��راء التأثيرات 
الس��لبية لفيروس كورونا عل��ى الوضع االقتصادي، 
حي��ث إن المواطن دائمًا وأب��دًا له األولوية في فكر 
القيادة الحكيمة، وفي كل خطة أو قرار يتم اتخاذه.

وفيما أكد رئيس��ا المجلسين مس��اندة المجلسين 
لكاف��ة اإلج��راءات والق��رارات المتخ��ذة لمواجه��ة 
التحديات على المس��توى الصح��ي بالدرجة األولى، 
إلى جان��ب ما يتعل��ق باالقتص��اد الوطني، أش��ادا 
بالجه��ود الخيرة التي تقوم به��ا الحكومة الموقرة 

برئاس��ة صاحب الس��مو الملكي األمي��ر خليفة بن 
س��لمان آل خليفة رئي��س الوزراء، لتس��هيل عودة 
المواطنين العالقين في الخارج عبر خطة الجالئهم 
وف��ق اإلج��راءات االحترازي��ة الالزمة الت��ي تضمن 
س��المة الجميع، وم��ا يضطلع بها صاحب الس��مو 
الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد 
نائ��ب القائد األعل��ى النائ��ب األول لرئيس مجلس 
ال��وزراء، في قيادة اللجنة الوطنية لمكافحة فيروس 
كورون��ا، ومواجه��ة مختلف التحدي��ات التي تواجه 

قطاعات متعددة جراء هذا الفيروس.
ونوه��ا بالدور اإليجابي الذي يق��وم به المواطنون 
عبر التزامهم بالتوجيهات والقرارات الرسمية، وهو 
ما يعكس مستوى الوعي االجتماعي الذي يتمتع به 

شعب مملكة البحرين.

الوضع الصحي 
مطمئن ومواصلة 

تعزيز اإلجراءات 
االحترازية االستباقية 

مواقف وطنية 
وجهود مخلصة 
لرئيسي وأعضاء 

»الشورى والنواب«

الطواقم الطبية 
تؤدي مهامها 

بكفاءة عالية 
وشجاعة مميزة

 تاريخنا الوطني 
سجل ألهل البحرين 

مواقف عظيمة 

نتابع عن كثب ونعتز 
بالجهود الوطنية 

الحثيثة من الجميع

 »الفريق الوطني« يبحث مستجدات الوضع 
الصحي وترتيبات إرجاع المواطنين من الخارج

بح��ث الفري��ق الوطن��ي للتص��دي 
لفي��روس كورونا )كوفيد 19( خالل 
عق��ده االجتم��اع اليوم��ي للفريق، 
االثني��ن، عن بُعد برئاس��ة رئيس 
المجل��س األعل��ى للصح��ة رئيس 
الفريق الوطن��ي للتصدي لفيروس 
الش��يخ  طبي��ب  الفري��ق  كورون��ا، 
محمد ب��ن عب��داهلل آل خليفة  آخر 
واإلقليمية  المحلي��ة  المس��تجدات 
ومراجعة  كورون��ا،  فيروس  بش��أن 
الحال��ة الصحي��ة لجمي��ع الح��االت 
القائم��ة في مراكز الع��زل والعالج، 
ومتابع��ة مس��تجدات التع��اون مع 
القطاع الخاص فيم��ا يخص توفير 
خدم��ات الحج��ر، ومراجع��ة خط��ة 
الفحص العشوائي من قبل الوحدات 
المتنقلة، واالط��الع على الترتيبات 
الخ��ارج  ف��ي  المواطني��ن  إلرج��اع 
واالطمئن��ان على صحتهم، وكذلك 

متابعة خطط المس��تلزمات الطبية 
وتوسعة الطاقة االستيعابية.

 كما استعرض خطط إدراج القطاع 
الطب��ي الخاص الس��تقبال الحاالت 
الت��ي ال تظهر عليه��ا أعراض طبقًا 

لتوصيات الفريق ووزارة الصحة.
وأك��د الفريق طبيب الش��يخ محمد 
خ��الل  خليف��ة  آل  عب��داهلل  ب��ن 
ترؤس��ه االجتم��اع بمش��اركة كبار 
المس��ؤولين في القطاع الصحي أن 
الفريق الوطن��ي للتصدي لفيروس 
كورون��ا )كوفي��د 19(، وبتوجيهات 
م��ن صاحب الس��مو الملكي األمير 
س��لمان بن حم��د آل خليف��ة ولي 
العه��د نائب القائ��د األعلى النائب 
ال��وزراء،  مجل��س  لرئي��س  األول 
يواص��ل الجهود للحد من انتش��ار 
الفي��روس لضمان س��المة وصحة 
والمقيمي��ن، مش��يدًا  المواطني��ن 

بالعمل التكاملي بين جميع وزارات 
الدولة ومؤسس��اتها وكافة أعضاء 
»فري��ق البحري��ن« وال��ذي يص��ب 
إيجاب��ًا في تعزيز الجه��ود الوطنية 
وحماية  للفيروس  للتصدي  الرامية 
المجتم��ع. ويتولى  صحة وس��المة 
الفريق الوطن��ي للتصدي لفيروس 
القي��ام   ،)19 )كوفي��د  كورون��ا 
بمراجعة وتطبيق النظم واإلجراءات 
لمنع انتش��ار الفي��روس في مملكة 
الخط��ط وتوفير  البحري��ن، ووضع 
اإلمكاني��ات للتعام��ل م��ع أي حالة 
مش��تبه بها، فضاًل عن وضع خطة 
التعام��ل م��ع المخالطي��ن للحاالت 
القائم��ة ومتابع��ة تط��ور انتش��ار 
المرض عالمي��ًا وإقليميًا بالتواصل 
مع المنظم��ات العالمية، كما يقوم 
بإخطار الجمهور بالمستجدات ورفع 

تقارير مستمرة للحكومة.

 رئيس الوزراء يتلقى برقية شكر 
جوابية من رئيس مجلس الدولة بالصين

تلق��ى صاحب الس��مو الملكي األمير خليف��ة بن س��لمان آل خليفة رئيس 
ال��وزراء، برقية ش��كر جوابية من رئيس مجلس الدول��ة بجمهورية الصين 
الش��عبية الصديقة لي كه تش��يانغ، وذلك ردًا على برقية س��موه المعزية، 
والداعم��ة للجهود الصينية في مكافحة فيروس كورونا المس��تجد )كوفيد 

.)19
وأعرب في برقيته، عن خالص ش��كره وامتنانه إلى صاحب الس��مو الملكي 
رئيس الوزراء، وما أبداه س��موه من مش��اعر نبيلة طيبة تجاه شعب الصين 
ف��ي مواجهة محنة فيروس كورونا، منوهًا بموقف المملكة الداعم والمؤيد 

لبالده في كافة اإلجراءات التي اتخذتها خالل تلك األزمة الراهنة.
وأش��اد رئيس مجلس الدولة الصيني، بقوة ومتان��ة العالقات الثنائية التي 
تجمع مملكة البحرين وجمهورية الصين الشعبية والسعي نحو تعزيزها في 
مختلف المجاالت، الفتًا إلى أن بالده حكومة وش��عبًا تخوض معركة موحدة 
ضد هذه الجائحة، محققًة في هذه الصدد نتائج إيجابية س��وف تسهم في 

دعم الجهود الدولية لمنع انتشار الفيروس.
وأش��اد، بالجهود الطيبة التي تبذلها البحرين في التصدي لجائحة فيروس 
كورونا المس��تجد )كوفيد 19(، مبديًا استعداد بالده للتعاون والتنسيق مع 

المملكة من أجل حماية األمن الصحي العالمي واإلقليمي.
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أك��د مجلس ال��وزراء ح��رص الحكومة على 
عودة كافة المواطنين المتواجدين بالخارج 
إل��ى أرض الوط��ن وإل��ى أهاليه��م وه��م 
ف��ي صح��ة وعافية وذل��ك في أس��رع وقت 
ممكن وف��ق خطط إج��اء موضوعة بادرت 
الحكوم��ة ف��ي تنفيذه��ا منذ األي��ام األولى 
النتش��ار الفيروس والتي أب��دى المواطنون 
فيها رغبته��م بالعودة إلى الوطن، مبينًا أن 
البحري��ن من أوائل ال��دول التي عملت على 
وض��ع وتنفيذ خط��ة إلج��اء مواطنيها وفق 
إجراءات طبية محكمة هدفها صحة وسامة 
عوائله��م  وكذل��ك  بالخ��ارج  المواطني��ن 
والمواطني��ن والمقيمين المتواجدين داخل 

المملكة.
وش��دد المجلس خال الجلسة التي ترأسها 
صاح��ب الس��مو الملكي األمير س��لمان بن 
حم��د آل خليف��ة ولي العه��د نائ��ب القائد 
األعلى النائب األول لرئي��س مجلس الوزراء 
وتعق��د ألول م��رة ع��ن بعد عل��ى أن صحة 
وسامة كافة المواطنين س��واء بالداخل أو 
الخارج أولوية قصوى ستس��خر الحكومة من 

أجلها كافة اإلمكانيات.
ون��وه مجل��س ال��وزراء بالجه��ود الوطنية 
الت��ي تقوم بها الك��وادر الطبي��ة على مدار 
الساعة من أجل الحفاظ على صحة وسامة 
المواطني��ن والمقيمي��ن والت��ي ه��ي محل 
تقدير واعتزاز لدى الجميع، مشيدًا المجلس 
بالنتائ��ج الت��ي تحققها المملك��ة من خال 
كوارده��ا الوطني��ة عب��ر بحثهم المس��تمر 
عن البروتوك��ول العاجي المناس��ب لعاج 
الحاالت القائمة لفيروس كورونا )كوفيد19( 

والذي حقق نسب تعافي كبيرة.
وأش��اد المجل��س باألم��ر الملكي الس��امي 
لحض��رة صاح��ب الجال��ة المل��ك حمد بن 
عيس��ى آل خليف��ة عاه��ل الب��اد المف��دى 
بمس��اعدة األس��ر المتضررة م��ن تداعيات 
في��روس كورونا )كوفي��د19( لما تمثله من 
لفت��ة إنس��انية نبيل��ة ورعاي��ة م��ن جالته 
للتخفيف من األعباء المالي��ة التي تواجهها 

هذه األسر في هذا الوضع االستثنائي.
وبمناس��بة الي��وم الدول��ي للضمي��ر الذي 
اعتمدت��ه األمم المتحدة اس��تجابة لمبادرة 
كريم��ة من صاحب الس��مو الملك��ي األمير 
خليفة بن س��لمان آل خليف��ة رئيس الوزراء 
الموقر والذي يصادف الخامس من أبريل من 
كل عام، أشاد مجلس الوزراء بهذه المبادرة 
الكريمة من صاحب الس��مو الملكي رئيس 
الوزراء مؤكدًا المجلس حرص البحرين على 
بناء ثقافة الس��ام بمحبة وضمير عبر إتاحة 
التعليم الجيد وتنفيذ أنشطة التوعية العامة 

بما يعزز التنمية المستدامة.
واس��تعرض مجلس الوزراء ما تم بخصوص 
إطالة عمر المخازين االس��تراتيجية لألغذية 
وال��دواء، حيث عرض وزير الصناعة والتجارة 
والس��ياحة ووزيرة الصحة الجهود المبذولة 

في هذا الخصوص.
وأع��رب مجلس الوزراء عن إدانته الش��ديدة 

لاعتداء اإلرهابي الذي قامت به المليشيات 
واألحي��اء  المدنيي��ن  واس��تهدف  الحوثي��ة 
المدني��ة بصواريخ باليس��تية على الرياض 
وجازان بالس��عودية لما يمثل��ه من انتهاك 
صارخ للقواني��ن واألعراف الدولي��ة، مؤكدًا 
وق��وف المملكة إل��ى جانب الس��عودية في 
كل م��ا تتخ��ذه من إج��راءات لحف��ظ أمنها 

واستقرارها.
وأدلى األمين العام لمجلس الوزراء الدكتور 
ياس��ر بن عيسى الناصر عقب جلسة مجلس 
الوزراء التي عقدت ألول مرة عن بعد بتقنية 

االتصال المرئي بالتصريح التالي:
واس��تعرض مجلس ال��وزراء مذكرة مرفوعة 
من وزارة المالية واالقتصاد الوطني بش��أن 
التقري��ر االقتصادي لمملك��ة البحرين لعام 
2019 والذي أظه��ر نموًا في الناتج المحلي 
اإلجمالي باألسعار الثابتة بنسبة 1.8% حيث 
س��جل القطاع النفط��ي نموًا بنس��بة %2.2 
وبنسبة 1.7% للقطاع غير النفطي، في حين 
س��جل الناتج المحلي اإلجمالي نموًا بنس��بة 
2.4% باألسعار الجارية حيث انخفض القطاع 
النفطي بنسبة 3.9% بينما حقق القطاع غير 
النفطي نم��وًا بنس��بة 3.6% مقارنة بالعام 

الماضي.
وأظه��ر التقرير كذل��ك أن أكث��ر القطاعات 
غي��ر النفطية نم��وًا مقارنة بالع��ام الماضي 
كان قط��اع الفنادق والمطاعم بنس��بة نمو 
بل��غ 6.8 %، يليه قطاع الخدمات االجتماعية 
والش��خصية بنس��بة 2.9 %، فقط��اع البناء 
والتشييد بنس��بة 2.6 %، كما أوضح التقرير 
اس��تمرار نمو أعداد الموظفي��ن في القطاع 
الخاص ليصل عددهم إلى 96,333 موظف 
بزي��ادة بنس��بة 2.8 %، وارتف��ع متوس��ط 
الرواتب الشهرية في القطاع الخاص بنسبة 
2.4 % ليص��ل إلى 740 دينارًا، ومن المتوقع 

زيادة التوظيف في القطاع الخاص.
م��ن جانب آخ��ر أظه��ر التقري��ر االقتصادي 
للمملكة لعام 2019 تخطي البحرين المعدل 
اإلقليمي والدولي حسب نتائج مؤشر الحرية 
االقتصادي��ة 2020 لتصبح ف��ي المرتبة 63 
كأكثر االقتصادات حرية في العالم من أصل 
180 دول��ة، فيم��ا تبوأت البحري��ن المرتبة 
41 عالمي��ًا من أصل 132 دولة في مؤش��ر 
تنافس��ية المواهب العالمي 2020، لكونها 
األفض��ل أداًء ف��ي دول المنطق��ة ضم��ن 5 
مح��اور م��ن أصل 6 مح��اور، ف��ي حين بين 
التقري��ر أن المملك��ة حلت ف��ي المرتبة 38 
عالمي��ًا م��ن أصل 137 دولة بمؤش��ر ريادة 

األعمال العالمي.
وواف��ق مجلس ال��وزراء وأحال إلى الس��لطة 
التش��ريعية مش��روع قان��ون يعدل خمس��ة 
قوانين حالية، وهي قانون المحاماة، وقانون 
تنظيم مزاولة المهن الهندسية، والمرسوم 
بقانون بش��أن مزاولة مهنة الطب البش��ري 
وطب األس��نان، والمرس��وم بقانون بش��أن 
مزاول��ة غي��ر األطب��اء والصيادل��ة للمه��ن 
الطبية المعاونة، والمرسوم بقانون بتنظيم 

مهنة الصيدلة والمراكز الصيدلية، ويهدف 
التعديل إلى التدرج ف��ي العقوبات الجزائية 
عند التقصير واإلهمال في الواجبات المهنية 
والوظيفي��ة قبل التوقيف عن مزاولة المهنة 
لمدة مح��ددة ثم إلغ��اء الترخي��ص، وذلك 
عل��ى النحو الذي أوصت ب��ه اللجنة الوزارية 
للش��ؤون القانوني��ة والتش��ريعية وعرضها 
معال��ي نائ��ب رئيس مجلس ال��وزراء رئيس 

اللجنة المذكورة.
كما واف��ق المجلس على انضم��ام البحرين 
إل��ى اتفاقي��ة التع��اون الجمرك��ي واتخ��اذ 
اإلج��راءات الدس��تورية والقانوني��ة الازمة 
لذلك، وته��دف االتفاقية إلى تعزيز التعاون 
المش��ترك بي��ن اإلدارات الجمركية العربية 
وتفعيل التنس��يق في المجاالت االقتصادية 
والتجاري��ة عبر تقدي��م المس��اعدة اإلدارية 
جرائ��م  أي  لتف��ادي  المعلوم��ات  وتب��ادل 
ومخالف��ات للتش��ريعات، وذلك عل��ى النحو 
ال��ذي أوصت ب��ه اللجنة الوزارية للش��ؤون 
القانونية والتشريعية وعرضها معالي نائب 

رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة.
وواف��ق أيضًا على منح الجهات المختصة في 
إس��بانيا حق الوالية القانوني��ة على بيانات 
المشتركين التابعين لها في مراكز الحوسبة 

السحابية بمملكة البحرين.
واس��تعرض مجل��س ال��وزراء تقري��رًا دوريًا 
والتعلي��م  التربي��ة  وزارة  خط��ط  تضم��ن 
وجهوده��ا ف��ي مج��ال تمهي��ن وتدري��ب 
التربويي��ن العاملين في المي��دان التربوي 
وجه��ود الوزارة لتطوير برامج تحس��ين أداء 
الم��دارس في مجال تطوير آليات العمل وما 
تم تحقيقه ف��ي هذا المجال إلبقاء مس��يرة 
التعليم في الجودة التي تنش��دها الحكومة، 
وذلك م��ن خ��ال المذك��رة الت��ي عرضها 
وزير التربي��ة والتعليم، حيث ق��رر المجلس 
إحالتها إلى اللجنة الوزارية للشؤون المالية 

واالقتصادية والتوازن المالي.
المجل��س عل��ى تجدي��د عضوي��ة  وواف��ق 
أمان��ة العاصمة في منظم��ة المدن العربية 
ومنظم��ة العواص��م اإلس��امية، وذلك في 
ض��وء المذكرة المرفوعة له��ذا الغرض من 
س��عادة وزي��ر األش��غال وش��ؤون البلديات 

والتخطيط العمران��ي. وتابع مجلس الوزراء 
س��ير العمل في المشاريع التي تنفذها وزارة 
العمل والتنمي��ة االجتماعية لتحقيق أهداف 
ومحاور برام��ج الحكومة في مج��ال التنمية 
االجتماعية، والموقف التنفيذي لستة مشاريع 
تلب��ي احتياجات المجتمع في القرى والمدن، 
وهي مشروع مركز اجتماعي شامل بالبديع، 
ومش��روع نادي نهاري لرعاي��ة الوالدين في 
جد حفص، ومجمع اإلعاقة الشامل في عالي، 
ومجمع الرعاي��ة االجتماعي��ة بمدينة حمد، 
ومجمع الخدمات االجتماعية بمدينة عيسى، 
ومشروع بناء مركز اجتماعي شامل بمحافظة 
العاصم��ة، وهي مش��روعات تم إطاقها في 
وقت سابق تلبية الحتياجات المواطنين في 
مختلف المدن والقرى م��ن أجل تطوير نوع 

ومس��توى الخدمات الت��ي تقدمها الحكومة 
لمختل��ف المواطنين وخاصة م��ن فئة ذوي 
اإلعاقة والمسنين فضًا عن توفير احتياجات 
األس��ر م��ن مختل��ف المس��اعدات وخدمات 
الرعاي��ة والتأهي��ل االجتماع��ي. ووافق على 
اقت��راح برغب��ة مقدم م��ن مجل��س النواب 
لتطوير منهج المواطنة المقررة في مدارس 
المملكة في ضوء طبيعة المجتمع البحريني 
ومعتقداته الدينية وتقاليده االجتماعية بما 
يحافظ عل��ى الهوية الوطني��ة وعلى اقتراح 
برغب��ة مق��دم من مجل��س النواب إلنش��اء 
أماكن لدور العبادة ضمن مش��روع إس��كان 
دمس��تان وعل��ى رد الحكوم��ة عل��ى اقتراح 
برغب��ة مق��دم من مجل��س النواب إلنش��اء 

مدرسة ثانوية عامة للبنات في دمستان.
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 ولي العهد مترئسًا مجلس الوزراء عن بعد: 
عودة البحرينيين في الخارج بأسرع وقت 

أبرز ما جاء في الجلسة

التدرج في العقوبات الجزائية 
عند التقصير واإلهمال قبل 
التوقيف عن مزاولة المهنة 

إدانة االعتداء الحوثي اإلرهابي 
على الرياض وجازان بالسعودية

 البروتوكول العالجي 
 الخاص بـ»كورونا« حقق 

نسب تعاف كبيرة

 استعراض جهود إطالة 
عمر المخزون االستراتيجي 

لألغذية والدواء

 البحرين من أوائل 
 الدول التي وضعت 

خططًا إلجالء مواطنيها 

 البحرين 63 عالميًا 
 في الحرية االقتصادية 

و38 في ريادة األعمال 

د. ياسر الناصر
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»الحكومة اإللكترونية« تدشن تطبيق »مجتمع واعي«
والحكومة  المعلومات  هيئة  دشنت 
اإللكتروني��ة وبالتع��اون مع الفريق 
الوطني للتص��دي لفيروس كورونا 
)كوفيد19( رسميًا، اإلثنين، تطبيق 
»مجتم��ع واع��ي« اله��ادف لتعزيز 
المنزل��ي  الحج��ر  ح��االت  متابع��ة 
وإمكاني��ة رصد الح��االت المخالطة 
المواطني��ن  وحماي��ة  وتنبي��ه 
والمقيمي��ن ف��ي ح��ال اقترابه��م 
القائم��ة  للح��االت  مخالطته��م  أو 
موجه��ًة  بإصابته��ا،  المش��تبه  أو 
الدع��وة ألف��راد المجتم��ع بضرورة 
المب��ادرة بتحمي��ل التطبي��ق على 
أجه��زة االتصال الذكية حفاظًا على 
سالمتهم وسالمة عائالتهم وذلك 
م��ن خ��الل زي��ارة متج��ر تطبيقات 
apps. اإللكتروني��ة  الحكوم��ة 

.bahrain.bh
وق��ال الرئي��س التنفي��ذي لهيئ��ة 
اإللكترونية  والحكوم��ة  المعلومات 
محم��د القائد، إن تدش��ين تطبيق 
»مجتم��ع واع��ي« يعك��س ح��رص 
الحكوم��ة الموق��رة عل��ى تطوي��ع 
كافة الوسائل المتاحة واالستخدام 
األمثل للتقني��ات الحديثة وتقنيات 
تعزي��ز  بغي��ة  الذكي��ة  األجه��زة 
حماية المجتم��ع الواعي الذي أثبت 
تفاعل��ه اإليجاب��ي مع تنفي��ذ كافة 
والتدابي��ر  االحترازي��ة  اإلج��راءات 
الوقائية للتص��دي لفيروس كورونا 
المجتم��ع  وحماي��ة  )كوفي��د19( 
والمحافظ��ة عل��ى الصح��ة العامة 
ونشر الطمأنينة بين أفراد المجتمع 
كاف��ة، وتمث��ل م��ن خ��الل التزام 
الجمي��ع  بتنفي��ذ توجيهات صاحب 
الس��مو الملكي األمير س��لمان بن 
حم��د آل خليف��ة ولي العه��د نائب 
القائد األعل��ى النائب األول لرئيس 
مجل��س ال��وزراء، والداعية لضرورة 
الجه��ود  لدع��م  الجمي��ع  تكات��ف 
انتش��ار  ومن��ع  الحت��واء  الوطني��ة 

فيروس كورونا )كوفيد 19(.
وأوض��ح القائد أن الهيئ��ة والتزامًا 

بتوجيه��ات س��موه باش��رت ومن 
خالل التنسيق والمتابعة مع الفريق 
الوطني للتص��دي لفيروس كورونا 
)كوفيد19( باالس��تئناس واالطالع 
على أفضل التجارب الدولية والتأكد 
من نجاح تجاربه��ا وأثرها في الحد 
م��ن انتش��ار الفي��روس، خاصة في 
دول مثل سنغافورة والصين وهونغ 
كونغ، والدمج بينه��ا والبناء عليها 
وتطوي��ر ه��ذه التج��ارب للخ��روج 
بتجرب��ة بحرينية رائ��دة ومتميزة، 
وعل��ى ض��وء ذل��ك قام��ت الهيئة 
بتصميم وإنش��اء تطبي��ق بحريني 
رسمي يعد منصة وطنية توفر أكثر 
م��ن خاصية ف��ي آن واح��د، تجمع 
م��ا بي��ن التعليم��ات واإلرش��ادات 
الرس��مية  واإلحصائيات  الوقائي��ة، 
الوطني��ة المحدث��ة فيم��ا يخ��ص 
حاالت اإلصابة أو المخالطين، فضاًل 
ع��ن دعم عملي��ة تطبي��ق وتفعيل 
الحج��ر الصحي س��واء ف��ي المراكز 
المخصصة أو للح��االت من المنزل 
فه��و يع��د منص��ة وطنية ش��املة 
بمملكة  الفيروس  لنشر مستجدات 

البحرين بصورة رسمية وآنية.
ه��ذا  تدش��ين  أن  القائ��د  وأك��د 
التطبي��ق يأت��ي بع��د التأك��د من 
فاعليته وآلية عمله إثر نجاح إطالق 
النس��خة التجريبي��ة والت��ي ج��رى 
تعميمه��ا على مئ��ات المتطوعين 
للحج��ر  الخاضعي��ن  م��ن  وع��دد 
الصحي، مشيرًا إلى إمكانية متابعة 
ح��االت الحج��ر المنزل��ي وإمكانية 
رص��د الح��االت المخالط��ة وتنبيه 
وحماي��ة المواطني��ن والمقيمي��ن 
ف��ي ح��ال اقترابه��م أو مخالطتهم 
م��ن الح��االت القائم��ة، منوهًا بأن 
فك��رة التطبيق تتمثل في تس��جيل 
تح��ركات المواطني��ن والمقيمي��ن 
لفترة أس��بوعين لتتمك��ن الجهات 
المختصة عند اكتشاف أية إصابات 
مؤكدة م��ن إبالغ كافة المخالطين 
للحال��ة ف��ي أس��رع وق��ت ممك��ن 

واحتواء انتشار الفيروس.
وحول آلية االس��تفادة من التطبيق 
أش��ار القائ��د أن تس��جيل الحاالت 
الخاضع��ة للحجر الصح��ي في هذا 
التطبيق س��يكون إ&لزاميًا وسيتم 
تس��جيلهم من قب��ل وزارة الصحة، 
وكم��ا س��يكون التس��جيل اختياريًا 
لعموم األفراد من خالل إدخال رقم 
للمواطنين  بالنسبة  الهوية  بطاقة 
والمقيمين أو جواز الس��فر بالنسبة 

لزوار البحرين.
وعن أهم المميزات التي يتضمنها 
التطبيق، أش��ار القائد بأنه سيمكن 
م��ن  بالصح��ة  المعن��ي  الفري��ق 
المش��تبه  الحاالت  متابع��ة جمي��ع 
بإصابته��ا بالفي��روس والخاضع��ة 
للحج��ر المنزلي لمدة 14 يومًا، إلى 
جان��ب إمكاني��ة رص��د المخالطين 
له��م، وذل��ك من خالل االس��تعانة 
 GPS المواق��ع  تحدي��د  بخاصي��ة 
وس��وار إلكترون��ي خ��اص متص��ل 
بالتطبي��ق وغير قابل للخلع س��يتم 
للحجر  الخاضع��ة  للح��االت  تزويده 
المنزلي، والذي يقوم بتنبيه الفريق 
المخت��ص وبص��ورة مس��تمرة في 
حال عدم التزام المش��تبه بإصابته 
بالفيروس بضواب��ط عملية الحجر 
الصحي عند ابتعاده وبمسافة حتى 
15 مترًا عن جهازه المحمول وتغير 
الموقع الذي حدده وق��ام التطبيق 
بحفظ��ه كم��كان للحجر، إذ س��يتم 

مباش��رًة اب��الغ الش��خص الخاضع 
للحج��ر وتنبيه��ه بض��رورة التقيد 
حفاظ��ًا  واإلج��راءات  بالتعليم��ات 
على سالمته وس��المة أفراد عائلته 

والمواطنين والمقيمين.
كم��ا يوفر التطبيق مي��زة تعزز من 
للح��االت  الصح��ة  وزارة  متابع��ة 
الخاضع��ة للحج��ر بص��ورة دقيق��ة 
وآني��ة لتوف��ر الكثي��ر م��ن الجهد 
والوق��ت للطواقم الطبي��ة للتركيز 
المصاب��ة،  الح��االت  ع��الج  عل��ى 
وم��ن مميزات��ه إن��ه يعم��ل عل��ى 
للحاالت  الجغرافي��ة  المواق��ع  رصد 

المخالطة ومطابقة موقعها وأماكن 
الح��االت الخاضعة للحج��ر الصحي، 
حيث س��يقوم بإرسال تنبيه لحاملي 
التطبي��ق يفي��د بمخالطتهم لهذه 
الحاالت، ومن ث��م التنبيه بضرورة 
قيام ه��ؤالء المخالطي��ن بالفحص 
الطبي الالزم للتأكد من س��المتهم 
وع��دم إصابتهم بالفي��روس. ومن 
مميزات تطبيق »مجتمع واعي« إنه 
يتيح للجميع الوصول إلى مجموعة 
واإلحصائي��ات  المعلوم��ات  م��ن 
والموثوقة حول مس��تجدات  اآلنية 

الفايروس محليًا وعالميًا.

ودعت هيئ��ة المعلومات والحكومة 
للمس��اهمة  الجمي��ع  اإللكتروني��ة 
م��ع الجهود الوطنية ف��ي الحد من 
انتشار فيروس كورونا )كوفيد19(، 
وتحقيق فاعلية التطبيق وذلك من 
خالل تحميله والتسجيل فيه، حفاظًا 
على سالمتهم وس��المة عائالتهم 
والمقيمي��ن،  المواطني��ن  وكاف��ة 
علم��ًا ب��أن التطبي��ق حالي��ًا متوفر 
بنظام IOS وقريب��ًا على األندرويد 
ويمكن تحميله عبر متجر تطبيقات 
apps.« اإللكتروني�����ة  الحكوم��ة 

.»bahrain.bh

 محمد القائد

 »اللجان الطبية« تقدم خدماتها 
إلكترونيًا حرصًا على سالمة المراجعين

أعلن��ت اللجان الطبية ف��ي وزارة الصحة، عن تلقي طلب��ات المراجعين 
لطلبات اللج��ان الطبية العامة إلكترونيًا فقط خ��الل هذه الفترة وحتى 
GeneralMedicalCommission@ إش��عار آخر عبر البريد اإللكتروني

health.gov.bh، وذل��ك في إطار تطبيق اإلج��راءات االحترازية التي تم 
اتخاذها في مملكة البحرين الحتواء ومنع انتشار فيروس كورونا )كوفيد 
19( والح��رص على س��المة متلقي الخدمات تماش��يًا مع المس��تجدات 

الصحية الراهنة.
وتأتي هذه اإلجراءات حرصًا على سالمة كل من المراجعين والموظفين 
ف��ي اللجان الطبية، وذل��ك في إطار تطوير منظوم��ة الخدمات الصحية 
الت��ي تقدمها اللجان الطبية ف��ي وزارة الصحة والتزامه��ا بالتوجيهات 

الوقائية من انتشار فيروس كورونا )كوفيد19(.
وأوضح��ت اللجان الطبية أنه ينبغي أن تش��مل المس��تندات المطلوبة 
لتقدي��م الطلبات للجان الطبية عند التقديم على اللياقة للعمل/ تخفيف 
العم��ل »ملء اس��تمارة الع��رض على اللج��ان الطبية العام��ة، وخطاب 

رس��مي مختوم من جهة العمل موجه إل��ى رئيس اللجان الطبية موضح 
فيه الطلب المراد النظر فيه، يش��مل االس��م الكامل والرقم الشخصي، 
وتاريخ االلتحاق بالخدمة وأرقام الهواتف للتواصل، ونسخة من البطاقة 
السكانية سارية المفعول، والوصف الوظيفي، وكشف باإلجازات المرضية 
لنفس العام، وتقرير طبي مفصل وحديث من الطبيب المعالج »النسخة 

األصلية«، ورسوم الدفع 20 دينارًا »للقطاع الخاص فقط«.
أما عند التقديم للحصول على تقدير نس��بة العج��ز للحوادث المرورية، 
فالمس��تندات المطلوبة تتمثل في ملء اس��تمارة الع��رض على اللجان 
الطبية العامة، ونس��خة من البطاقة السكانية س��ارية المفعول، وأرقام 
الهواتف للتواصل، ورسوم الدفع 20 دينارًا، وتقرير المرور ليوم الحادث 
متضمنا اس��م المؤم��ن عليه »مقدم الطلب«، وتقري��ر الطبيب المعالج 
»الطوارئ« ليوم اإلصابة، وتقرير طبي مفصل عن الحالة من االستشاري 
المعال��ج بعد االنتهاء من العالج متضمنًا مدى تأثير الحادث على أعضاء 

ووظائف الجسم »النسخة األصلية«.

وعن��د التقدي��م لإلج��ازات المرضية/اإلضافية/المرافق��ة، فينبغي ملء 
اس��تمارة الع��رض على اللجان الطبي��ة العامة، وخطاب رس��مي مختوم 
من جه��ة العمل موجه إلى رئي��س اللجان الطبية موض��ح فيه الفترات 
المطلوب النظر فيها ونوع اإلجازة المطلوبة »مرضية/إضافية/مرافقة، 
داخل البحرين/خارج البحرين«، يش��مل االسم الكامل والرقم الشخصي 
للموظ��ف، ونس��خة م��ن البطاقة الس��كانية س��ارية المفع��ول، وأرقام 
الهواتف للتواصل، وصور من جواز السفر توضح تواريخ الدخول والخروج 
للمري��ض والمرافق »في حال صدور االجازة من خارج البحرين«، وتقرير 
طبي مفصل وحديث من الطبيب المعالج يفسر سبب االجازة الممنوحة 
للموظف »النسخة األصلية«، ورس��وم الدفع 20 دينارًا »للقطاع الخاص 

فقط«.
وبين��ت اللجان الطبي��ة أن خدمة التواصل س��تكون ع��ن طريق البريد 
اإللكتروني الخاص باستقبال الطلبات الواردة إلى اللجان الطبية العامة: 

.GeneralMedicalCommission@health.gov.bh

»المهن الصحية«: منح مستشفيات خاصة تصاريح لعالج »كورونا«
ب��دأت الهيئة الوطني��ة لتنظيم المهن 
والخدم��ات الصحي��ة، بمن��ح التصاريح 
للقط��اع الخاص لتقديم خدمات الرعاية 
الطبية لرفع الطاقة االستيعابية لمراكز 
الفحص والحجر والع��زل والعالج ضمن 
الجه��ود الوطني��ة المبذول��ة للحد من 

انتشار فيروس كورونا )كوفيد19(.
يأت��ي ذل��ك، بن��اًء عل��ى ق��رار اللجن��ة 
الس��مو  صاح��ب  برئاس��ة  التنس��يقية 
الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة 
ول��ي العهد نائب القائ��د األعلى النائب 

األول لرئيس مجلس الوزراء.
للهيئ��ة  التنفي��ذي  الرئي��س  وأك��دت 
د.مريم الجالهمة، أن الخدمات الصحية 
العالجي��ة م��ن فح��ص وحج��ر وع��الج 
مس��تمرة بالمج��ان ف��ي مراك��ز الحجر 
الصحي االحترازي ومراكز العزل والعالج 
من الفي��روس للمواطني��ن والمقيمين 

في البحرين.
الحالي��ة  االس��تيعابية  الطاق��ة  وتبل��غ 
لمراك��ز الع��زل والعالج 1667 س��ريرًا، 
في حين بلغ اإلش��غال منها 232 سريرًا 
فقط، وتبلغ الطاقة االستيعابية لمراكز 
الحج��ر الصحي االحترازي 2504 أس��رّة 

بلغ اإلشغال منها 215 سريرًا لحد اآلن.
وأوضح��ت الجالهمة، أن مراك��ز الحجر 
القابلي��ة  تمتل��ك  االحت��رازي  الصح��ي 
الكاملة لتحويلها لمراكز عزل وعالج في 

حال دعت الحاجة.
وبين��ت الجالهم��ة أن من��ح التصري��ح 
للقط��اع الخاص ج��اء لتقدي��م خدمات 
القائم��ة  للح��االت  الطبي��ة  الرعاي��ة 
بالفي��روس  والذي��ن ال يعان��ون م��ن 
أية أع��راض، وبإمكانه��م اإلقامة خارج 
المستش��فى والراغبين في تلقي العالج 
ف��ي القط��اع الخ��اص، باإلضاف��ة إل��ى 
التصريح لتقديم خدم��ة الحجر الصحي 
االحترازي الخ��اص في عدد من الفنادق 
للقادمي��ن م��ن الخ��ارج أو المخالطين 
لحاالت قائمة والذين لم تثبت إصابتهم 
بالفي��روس بعد، بناء عل��ى رغبة األفراد 

وعلى نفقتهم الخاصة.
ووافق��ت الهيئ��ة على منح مستش��فى 
الشرق األوسط تصريح لتقديم الرعاية 
الصحي��ة للح��االت القائم��ة بالفيروس 
ولي��س لديهم أي��ة أعراض ف��ي فندق 
Regis Park، الكائن في منطقة الجفير، 
وال��ذي تم تخصيص��ه كمرف��ق لرعاية 

الحاالت تحت إش��راف طاقم طبي مؤهل 
تابع للمستش��فى بطاقة اس��تيعابية ل� 

172 سريرًا.
وأضاف��ت أنه بالنس��بة لخدم��ات الحجر 
الصح��ي االحت��رازي الخ��اص للقادمين 
م��ن أماك��ن متفش��ي فيه��ا الفيروس، 
أو مخالطي��ن لح��االت قائم��ة، فس��يتم 
تقديم تلك الخدمات في فندق نوفوتيل 
المحرق، تحت إشراف طاقم طبي مؤهل 
التخصصي  البحري��ن  لمستش��فى  تابع 
بطاقة اس��تيعابية تصل ل� 160 سريرًا، 
بجانب فن��دق Best Western، وفندق 
ت��اج تحت إش��راف مستش��فى الش��رق 
األوسط بطاقة اس��تيعابية 260 سريرًا 
للفندقي��ن، وج��اري العم��ل عل��ى منح 
التصري��ح لفن��ادق أخ��رى خ��الل األيام 

القليلة القادمة.
وأوضحت الجالهم��ة أن جميع الخدمات 
المقدم��ة ف��ي المراف��ق س��تكون وفقًا 
لإلرش��ادات وللمعايي��ر المعتم��دة من 
قب��ل منظمة الصح��ة العالمية، مؤكدة 
أن قب��ول إدخال المرض��ى الراغبين في 
العالج س��يكون فقط عبر االتصال على 

الرقم 444.
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أخبار الوطن

 الشاليهات 
والفنادق معطلة

كشف مسؤولو فنادق وش��اليهات عن انخفاض اإلقبال بنسبة 
كبيرة مقارنة بنفس الفترة للعام الماضي جراء انتشار فيروس 

كورونا )كوفيد19(.
قال أحد المس��ؤولين في فندق الس��وفوتيل ع��ادل امرير إنه 
تم إغالق كاف��ة المرافق والمطاعم في الفن��دق وذلك امتثااًل 
للتوجيه��ات الرس��مية للحرص على الحد من انتش��ار فيروس 

كورونا )كوفيد19( فال خدمة متوفرة غير خدمة الغرفة.
بدوره قال مدير عام فندق جولدن توليب عبدالرحيم السيد إن 
التأثير كبير جدًا، مبينًا أنه ال وجود لخدمات غير خدمة الغرف.

وأض��اف أنه ت��م تقليص عدد الموظفي��ن األجانب بإعطائهم 
اجازة س��نوية مقدم��ًا لعدم حدوث أزمة مالي��ة وذلك كخطوة 

احترازية فقط.
وبالنس��بة لألس��عار أش��ار الس��يد أنها في تف��اوت خالل هذه 
الفت��رة مع تقديمهم العديد من العروض. فيما قال أحد مالك 
الش��اليهات في منطقة أمواج، منذ ب��دء األزمة وتراجع اإلقبال 
بشكل كبير على التأجير للش��اليه أصبح الناس تقوم بالتأجير 

خالل أيام نهاية األسبوع فقط.

 استيراد معقمات وغواسل 
جسم بـ 644 ألف دينار في شهرين

كشف بيانات أولية صادرة عن »شؤون الجمارك«، عن ارتفاع حجم 
اس��تيراد المعقمات ومستحضرات غواسل الجلد بنسبة 73% خالل 
ش��هري يناير وفبراير الماضيين مقارنة بالفترة ذاتها لعام 2019، 

بكلفة 644 ألف دينار.
وس��جلت »ش��ؤون الجمارك« للمرة األولى ارتفاع��ًا في حجم كلفة 
اس��تيراد المعقمات ومس��تحضرات غواس��ل الجلد لتتجاوز النصف 
ملي��ون دينار، بس��بب اإلقب��ال الكبير على الش��راء ف��ي ظل أزمة 

فيروس كورونا )كوفيد19(.
وبلغ حجم االس��تيراد خالل الش��هرين الماضيين 26 ألف طن من 
المعقمات ومستحضرات غواسل الجلد بكلفة 644 ألف دينار مقارنة 
بإجمال��ي 15 طن وبكلف��ة 203 ألف دينار في الفت��رة ذاتها لعام 
2019. وبحسب منصة البيانات المفتوحة فقد استوردت البحرين 
108 أطنان من المعقمات ومستحضرات غواسل الجلد بكلفة 277 
ألف دينار خالل ش��هر فبراير مقارنة ب�41 طن بقيمة 94 ألف دينار 

في الفترة ذاتها من عام 2019، فيما بلغ حجم استيراد المعقمات 
ومستحضرات غواسل الجلد في شهر يناير 151 طنًا من المعقمات 
ومس��تحضرات غواسل الجلد بكلفة 366 ألف دينار مقارنة ب� 109 

أطنان من المعقمات بكلفة 275 ألف دينار.
كما كشفت اإلحصائية عن توقف استيراد المعقمات ومستحضرات 
غواس��ل الجلد من إيران وكوريا الجنوبية وسلطنة عمان في شهر 
فبراير مقارنة في شهر يناير الحالي واستوردت البحرين في شهري 
يناير وفبراير المعقمات ومس��تحضرات غواسل الجلد من 27 دولة 
مختلف��ة وهم: االم��ارات العربية المتحدة، بلجي��كا، بلغاريا، كندا، 
الصين، جمهورية التش��يك، ألمانيا، إس��تونيا، إس��بانيا، فرنس��ا، 
منطق��ة حرة جبل عل��ي، المملكة المتحدة، جواديل��وب، اليونان، 
إندونيس��يا، الهن��د، إي��ران، إيطاليا، الكوي��ت، هولن��دا، بولندا، 
المملك��ة العربية الس��عودية، تايلند، تركي��ا، والواليات المتحدة 

األمريكية، وكوريا الجنوبية، وسلطنة عمان.

فبرايريناير 151
طن

108
طن

 استيراد المعقمات في البحرين
HandSanitizerلمواجهة "كورونا"

260
طن

644
ألف دينار

االستيراد من المعقمات
وغواسل الجلد خالل شهرين

$$ 366,000
دينار

277,000
دينار

تصميم: محمد بوعباس

إبراهيم الرقيمي

موزة فريد

»الغرفة«: الحفاظ على جودة 
وسالمة المعروض الغذائي

شددت لجنة األسواق التجارية بغرفة تجارة وصناعة البحرين، 
على أهمية الحفاظ على جودة وسالمة المعروض من السلع 
الغذائية. وقامت اللجنة برئاس��ة عبدالحكيم الشمري بزيارة 
تفقدية إلى كل من س��وق المحرق المركزي، وس��وق مدينة 
حمد الش��عبي، وسوق مدينة عيس��ى؛ لإلطمئنان على توافر 
الس��لع الغذائية األساس��ية بالكميات واألس��عار االعتيادية 
لتلبية احتياجات المواطنين والمقيمين خالل األزمة الراهنة.
واطلع��ت عل��ى مس��تجدات حرك��ة الس��وق وتوافر الس��لع 
وكمياته��ا، ورصد األس��عار ومدى مالءمتها للمس��تهلكين، 
كما اس��تمعت لمالحظات التج��ار والمواطني��ن ومرئياتهم 

خالل الفترة الحالية والمقبلة.

 »التربية«: االسترشاد بدرجات الفصل 
األول لن يغلق الباب لتحسين المستوى

أكد وكيل وزارة التربية والتعليم للموارد والخدمات د. محمد جمعة، أنه 
لن يكون هناك امتحان تقليدي هذا العام، وأن الدرجة النهائية للطلبة 

سيتم احتسابها باالسترشاد بدرجات الفصل األول.
لكن��ه أك��د، أن الباب لن يغلق أمام الطلبة لتحس��ين مس��توياتهم في 
الفصل الثاني من خالل األنشطة والواجبات والمشروعات التي ستطلب 
منهم، وس��يتواصل المدرس��ون خالل ش��هر أبريل مع الطلبة لمتابعة 

التقييم، داعيًا أولياء األمور لعدم القلق على مستقبل أبنائهم.
وقال جمعة في لقاء عل��ى تلفزيون البحرين إنه ال يمكن فرض امتحان 
عل��ى الطلب��ة الجالس��ين في المن��ازل، ولكن س��يكون هن��اك تواصل 
بي��ن الطلبة والمدرس��ين ويتم عمل تقييم من خالل عمل مش��روعات 
وواجب��ات، بما يع��رف بملف الطال��ب، والذي س��يتضمن مجموعة من 
األنش��طة والواجبات ويتم تقييمه على هذا االس��اس، الفتا إلى أن هذا 

التطبيق متبع في الجامعات.
وأش��ار وكي��ل التربية إل��ى أن المختصين في قط��اع المناهج اختصروا 
المناه��ج دون اإلخ��الل بالمضمون، وق��ال إن احتس��اب درجة الفصل 

الدراسي األول جزء من التقييم.
ولف��ت إلى وجود 14 قناة عل��ى يوتيوب تغطي كافة مراحل الدراس��ة، 
والبواب��ة التعليمية موج��ودة وكثير من المعلمي��ن يرفعون مواد وتم 
مضاعفته��ا وهن��اك فرق تق��وم بإثراء البواب��ة بال��دروس واإلثراءات، 

وسيتواصل المدرسين خالل شهر أبريل مع الطلبة لمتابعة التقييم.
وكش��ف وكيل التربية عن اجتماع��ات تجري مع جميع المدارس الخاصة 
التخاذ إج��راءات، وطمأن بوجود حلول وقرارات س��ترضي أولياء األمور، 
ولكن المسألة قيد الدراسة وستعلن النتائج في الوقت المناسب، وشدد 
على أن تلك الحلول ستسعد الجميع. وقال: »التعلم عن بعد ليس باألمر 
الجديد وكنا مس��تعدين له والبنى التحتية متوفرة، ونستخدم أكثر من 

وسيلة إليصال المعلومة للطالب وبأسلوب مبسط«.

وأوض��ح جمعة أن المدارس الخاصة تطب��ق التعليم عن بعد ودخلت 
هذا النطاق بالتوازي مع وزارة التربية والتعليم، مش��يرًا إلى أن طالب 
المرحلة الثانوية يتم تقييمه بالنظام التراكمي، ولكن يمكن للطلبة 
تحس��ين مس��توياتهم من خالل أداء الواجبات والمشاريع المطلوبة 

منهم.
 وأض��اف جمعة: »المطلوب من الطلبة إنجاز ما يطلب منهم في هذه 
المرحلة، خاص��ة بعد اختص��ار المناهج«، مؤكدًا أن اإلج��راءات التي 
اتخذتها وزارة التربية والتعليم تعتبر قمة النجاح ألن هناك دواًل أخرى 
ألغت االمتحانات والفصل الدراسي كله، ولم توفر أي بديل لطلبتها.

 »الصناعة«: تكثيف الحمالت 
التفتيشية لمراقبة أسعار األغذية

كش��فت إدارة التفتي��ش ب��وزارة الصناعة والتج��ارة والس��ياحة، عن تكثيف 
جوالتها التفتيش��ية في الفترتين الصباحية والمس��ائية، حيث ش��ملت عدة 
مناطق مختلف��ة للمحالت التجارية  الهايبر ماركت، بهدف مراقبة األس��واق 
ورص��د المخالفات وضمان قيام المحالت بعرض الس��لع خ��الل هذه الفترة 
االس��تثنائية في ظل اإلجراءات االحترازية المتخذه لمواجهة فيروس كورونا 

)كوفيد 19(.
وتستهدف الحملة، التأكد من توافر المنتجات األساسية في األسواق وااللتزام 
بكافة األنظمة الت��ي وضعت بقرار إغالق المحالت خالل هذه الفترة والتأكد 
من المحالت المس��تثناة والتزامه��ا بمعيار التباع��د االجتماعي في األماكن 
المغلقة، وكذلك االطالع على حركة العرض والطلب في السوق ومدى توافر 

السلع الغذائية، باإلضافة إلى عدم زيادة أسعارها وضمان استقرارها.
وأك��دت ال��وزارة جاهزيتها لضبط أية حاالت من خالل الحمالت التفتيش��ية 
المس��تمرة والمتواصلة حتى ف��ي أيام اإلجازات وبأوق��ات مختلفة، حيث تم 

إعداد خطط تفتيشية متكاملة لهذا الغرض.

 »الداخلية«: وفاة 
آسيوي إثر تدهور دراجة 

نارية كان يقودها
أعلنت وزارة الداخلية عبر حس��ابها عل��ى موقع التواصل 
االجتماعي »تويتر«، عن وفاة آسيوي )28 عامًا( إثر تدهور 
دراجة نارية كان يقودها على شارع الشيخ سلمان باتجاه 
المنامة بالقرب من منطقة الصالحية، والجهات المختصة 

تباشر إجراءاتها بالموقع.

أيمن شكل

»الصحة«: تعافي 295 حالة من »كورونا«
كش��فت إحصائي��ات وزارة الصحة عن أن 
»الع��دد اإلجمالي للح��االت المتعافية في 
البحرين من فيروس كورونا )كوفيد 19( 
بلغ 295 حالة حتى اآلن، بعد اإلعالن عن 
تعافي 8 ح��االت إضافي��ة وإخراجهم من 

مركز العزل والعالج«.
وأوضح��ت ال��وزارة أن »الع��دد اإلجمالي 
للذين خرجوا من الحجر الصحي االحترازي 
بلغ 472 ش��خصًا حتى مساء االثنين بعد 

خروج 459 شخصًا في وقت سابق«.
وذكرت الوزارة عل��ى موقعها اإللكتروني 
أن »عدد المصابين بلغ 216 حالة، بينها 
214 حالة مس��تقرة، فيم��ا تخضع حالتان 
تحت العناية، في حين لم تسجل أية وفاة 
حتى مساء أمس وبقي العدد كما هو عند 

4 حاالت وفاة«.
وأضافت أن »نسبة زيادة أعداد المتعافين 
عن المصابين ارتفعت إلى 26.7 % مساء 
أم��س االثنين، بعد أن س��جلت النس��بة 

18 % مس��اء أم��س األول األح��د«، وفق��ا 
ال��وزارة. وبينت اإلحصائيات  إلحصائيات 
النهائي��ة أن��ه ت��م إج��راء 33290 فحصًا 
طبيبًا«. وأعلنت وزارة الصحة عن »وصول 

الطائرة المؤج��رة التي تقل مجموعة من 
المواطني��ن المتواجدين في إيران ضمن 

خطة اإلج��الء وفق اإلج��راءات االحترازية 
الطبية الالزمة«.

خروج 472 شخصًا من الحجر االحترازي

 26.7 ٪ نسبة زيادة 
أعداد المتعافين عن المصابين

 216 مصابًا بالفيروس 
بينهم حالتان تحت العناية

إجراء 33290 فحصًا طبيبًا

اجتماعات مع المدارس الخاصة.. 
وقريبًا قرارات تسعد الجميع
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الــــــــــــــرأي

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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فاطمة عبداهلل خليل

نبضات

fatima.a.khalil@gmail.com @FatemaAbdulla

سجون مفاهيمية

فللي معللرض حديثنا ليومين سللابقين تناولنللا ما تلقي به األنظمللة الفكرية من ظللال على حياتنا 
وأجسللادنا، وكيف أنه أصبح من الضرورة بمكان مراقبة تلك األنظمة وإعادة إدارتها أو برمجتها من 
جديد، ولعل من الجيد القول هنا أن بعض األنظمة الفكرية بما تحمله من معتقدات وتصورات حول 
أمور معينة في الحياة إنما هي بمثابة سللجن فكري يقيدنا عن االنطاق في سعة الكون الذي أوجده 
اهلل لخدمتنا. ربما مهمًا هنا اإلشارة أيضًا إلى تعطيل قانون الجذب لدى كثيرين من مطبقيه ومرجع 
ذلك معتقد قديم مترسللخ في العقل الاواعي ويحجب اسللتقبال الفرصة التي نسللعى لجذبها، أفكار 
كهللذه إنما هي بمثابة أصنام قائمة فللي العقل وال يمكن تجاوزها والمضي قدمًا في الحياة وضمان 

سامة األجساد وتفعيل التشافي الذاتي إاّل من خال تحطيم تلك األصنام.
قد يتساءل البعض عن أهمية التركيز إلى هذا الحد على األنظمة الفكرية التي نعيش وفقًا لها، ولكن 
منشللأ ذلك أن الحياة برمتها قد تتعطل وتتوقف فرص أن نحيا الحياة ال أن نعيشللها وحسللب بسبب 
تلك األصنام الفكرية وهو أمر أشللار إليه إكهارت تول في كتابه المقتضب الرائع »حديث السللكون« 
بقوللله: »يُمضي معظم الناس حياتهم بأكملها مسللجونين داخل حللدود أفكارهم«، وبين كيف أن 
كثيرًا من الناس »عالقين في سجونهم المفاهيمية«، فالمشكلة قد ال تكون في الحياة وال في الناس 
مللن حولنا وال في الظروف المحيطة بنا، فهناك آخرون في ظروف »أسللوأ« وتمكنوا من تحقيق كثير 
من اإلنجازات حتى بات يشللار إليهم بالبنان، بينما ما زال يقللف آخرون على األعذار وإلقاء اللوم على 
اآلخريللن والتململ من الظروف، بينما األصل أن كل هذا ما هو إاّل ترجمة وانعكاس ألفكارنا تجاه ما 
نعيشه، بل ان واقعنا المعاش إنما هو انعكاس ألفكارنا، ما يعني أننا بمأمن وأنه من الممكن تجاوز 

األمر في المستقبل بمزيد من الفهم وقليل من اإلصاح والتركيز والعمل على التغيير. 
أحيانللًا ننظر لألمور من منطلللق العقل، ونرى أن كل المبررات المنطقية تؤكللد أعذارنا الملقاة على 
الخارج دون حمل أدنى مسللؤولية تجاه األحداث في حياتنا، ولكن ها هو إكهارت تول يؤكد على »إن 
الذهن اُلمفكر أداة مفيدة وقوية، ولكنه مُقيد جدًا عندما يُسيطر على حياتك على نحٍو تام، وعندما 
ال تُدرك أنه جانب صغير فقط من الوعي الذي هو أنت« ما يعني ان ثمة مسللاحات أخرى غير العقل 

تستحق أن نمنحها فرصتها إلدارة أفكارنا وحياتنا واستعادة وعينا من خالها.

* اختالج النبض:
تكمن مفاتيح التحرر من السللجون المفاهيمية داخل أنظمتنا الفكرية في اكتشللاف أصنام الفكر عبر 
التأمل ومكاشللفة النفس وطرح األسللئلة المناسبة واإلصغاء لصوت القلب، وفي طلب العون من اهلل 
ليكشللف لنا الحقائق وهدايتنا للصراط المسللتقيم، وإصاح الثغرات المكتشفة بتكرار التأمل وإحال 

المعاني بعكسها عبر توكيدات وتأمات عميقة.

علي شاهين الجزاف

صهيل

@alshaheen7661ashaheen7661@gmail .com

هيفاء عدوان

@Haifadwanhaifa. juma@gmail .com

نقطة ضوء

 استغالل النظام 
اإليراني لـ»كورونا«

النظام اإليراني اسللتغل انشللغال العالم بوباء »كورونا« 
ليواصللل إرهابلله في المنطقللة، خاصة خال الشللهرين 
الماضيين، وهو مدرك بأن الوسائل اإلعامية لن تلتفت 
إليه بذات األهمية كما كانت تفعل في السللابق، بسللبب 
سيطرة مستجدات فيروس »كورونا« على كافه الوسائل 

اإلعامية.
ولو أمعنا النظر أكثر، فللإن إيران ورغم معاناتها من هذا 
الوبللاء الذي حصد أكثللر من 2300 شللخص فيها، حتى 
سللاعة كتابة المقال، إال أنها ال تزال تمارس إرهابها في 
المنطقللة، ولم تعمللل على مكافحة هذا الوباء بالشللكل 
المطلوب كما تفعل بقية الدول، وهذا ما يجعلنا نتساءل، 
هل النظام اإليراني تهمه حياة شللعبه حقًا؟ هذا الشعب 
الذي فقد قبل تفشللي وباء فيروس »كورونا« كل أمل في 
أن يعيش بخير وسللام، بسبب سللوء أحواله المعيشية، 
ممللا دفعه في نهايللة األمر إلى الثورة فللي وجه نظامه، 
ولكن مع تفشللي هذا المرض وانشللغال العالم به، كان 
النظام اإليراني وال يزال متجاهًا لشعبه تمامًا في سبيل 

تحقيق أهدافه الشيطانية في المنطقة. 
  ومللن األمثلة علللى اإلرهاب اإليراني، محللاوالت النظام 
الفاشلللة في إدخال شللحنات من المتفجرات إلى األراضي 
اليمنيللة عبر قارب تابع للنظللام، وتحديدًا في 23 فبراير، 
ولكللن بفضل اهلل ثللم يقظة قوات التحالللف العربي، تم 
اكتشللاف تلك النوايللا اإلرهابيللة، وفي 11 مارس شللن 
النظللام اإليراني عبر ذراعه »حللزب اهلل« العراقي هجومًا 
صاروخيًا على قاعدة أمريكية في العراق، أسفر عن مقتل 
جنديين اثنين من األمريكيين وجندي بريطاني، وبالرغم 
مللن رد الواليات المتحدة على هللذا الهجوم إال أن صدى 
هذه األخبار لم تكن بالشللكل المطلوب، لتصدر فيروس  

»كورونا« المشهد اإلعامي.
العالم بالفعل مشللغول بلفيروس »كورونا«، ومستجداته 
وما يحصده من مصابين ومتوفين بشكل يومي، ولكن ال 
يجب أن نغفل عن إرهاب إيران في المنطقة، وتدخله في 
شللؤونها، فالنظام اإليراني لم يردعه فيروس »كورونا« 
وال غيره، وكما قال وزير اإلعام الكويتي السللابق سامي 

النصف في تصريحه لصحيفة »اليوم السللابع« المصرية 
وأقتبللس، ».. إيللران ورغم ضرب فيللروس »كورونا« لها 
وتزايد عللدد اإلصابات والوفيات إال أنهللا لم تتوقف عن 

التدخل في الشأن العربي«، انتهى.
ولعل كل ما سللبق يؤكللد أن النظام اإليراني يسللير في 
اتجاه واحد وهو تحقيق أهدافه الشيطانية في المنطقة، 
وبالرغم من تأثير العقوبات األمريكية على تلك األهداف 
وتعطيلها نوعللًا ما، إال أن انشللغال العالم بوباء فيروس 
»كورونا« أعللاد عجلة اإلرهاب اإليراني إلللى الدوران في 
المنطقة، مسللتغًا هذه الظللروف الصعبللة، ليمارس ما 
اعتللاد عليه، فاإلرهللاب والنظام اإليرانللي وجهان لعملة 
واحللدة، فا يمكللن فصل هذه عن تلللك، لذلك البد من 
الحذر من هذا النظام، واتخاذ المزيد من التدابير التي قد 
توقف إرهابه في المنطقة، وخيرًا فعلت الواليات المتحدة 
التي أعلنت قبل أيام عن عقوبات جديدة على هذا النظام 
الذي حاول اسللتغال فيروس »كورونا«  ليشللحذ تعاطف 
اآلخرين معه، كما ادعى وزير خارجية النظام  محمد جواد 
ظريف ذلك ووصف بأن باده تتعرض لما أسماه »إرهاب 

صحي« .
لللو كان النظام اإليراني حريص فعًا على شللعبه، لعمل 
علللى التوقف فللورًا عن ممارسللة اإلرهاب فللي المنطقة، 
وتفرغ لمكافحة وباء »كورونا« كما تفعل كل دول العالم، 
ولكن هللذا النظام عمل العكس تمامًا، اسللتغل فيروس 
»كورونا« لممارسللة إرهابه، وأهمل شللعبه وتسبب ذلك 
في وفللاة العديد مللن اإليرانيين جراء هللذا الوباء، الذي 
تؤكللد جماعللة »مجاهدي خلللق« المعارضللة أن النظام 
اإليراني على علم بتفشللي هللذا الوباء منذ منتصف يناير 
الماضي، وليس 19 فبراير كما صرح رئيس النظام حسن 
روحاني بذلك، مشتشللهدة بوثيقة مسربة من »منظمة 
حاالت الطللوارئ« التابعللة للنظام تؤكد صحللة ادعائها 
وتكللذب ما ذهب إليه روحاني، وهذا يجعلنا نتسللاءل عن 
حقيقة عدد الوفيات بسبب فيروس  كورونا والمعلن عنه 
من النظام هل تخطت حاجز الل 2000 أم الل 12 ألف حالة 
وفاة كما صرحت بذلك المعارضة اإليرانية قبل عدة أيام؟

المهندس عبداهلل الحويحي

 قناة الـ »بي بي سي« 
وحقوق اإلنسان في البحرين

في الوقت الذي كانت البشرية وفي كل بقاع العالم منشغلة 
بكارثة انتشار فيروس كورونا والذي أصاب مئات اآلالف من 
البشر  وأدى لووفاة عشرات اآلالف منهم بسبب المرض في 
ظل هذا الوضع غير الطبيعي في العالم تفاجئنا قناة الل »بي 
بي سللي«، »هيئللة اإلذاعة البريطانية الناطقللة بالعربية«، 
بوضع تحقيق عن قضية حقوق اإلنسللان في البحرين، وهو 
ما يثير االستغراب، فما هي أهمية هذا الموضوع في ظل ما 
تتعرض له البشرية من أخطار إلى جانب لماذا هذا التوقيت 
 M16 لكي تقوم القناة المعروفة بتبعيتها لجهاز المخابرات
ودورها المشبوه بالطعن في قضايا البحرين الوطنية؟ لماذا 
تنشللر هذا التحقيق في مثل هذا التوقيت وفي ظل انشغال 
النللاس جميعًا بقضية فيروس كورونا؟ وهو ما سللنحاول أن 

نوضحه في هذا المقال. 
كمللا الحظنا أن الرسللالة في هذا التحقيق موجهة بشللكل 
مباشر للشلليعة في البحرين ومنطقة الخليج العربي عمومًا 
بالدرجللة األولللى، وهو مللا يطرح سللؤااًل آخر لماذا شلليعة 

البحرين والخليج العربي؟ 
كمللا نعلم أن نظللام المالي في إيران قللد تأخر باالعتراف 
بانتشار مرض فيروس كورونا بإيران بهدف انتشار المرض 
بين الزوار الخليجيين وبالتالي نشر المرض في دول مجلس 
التعللاون قبللل أن تأخللذ دول الخليج االسللتعدادات الازمة 
لمواجهة الخطر وانتشللار المرض بالمنطقة وهذا ما وعته 
القيللادات السياسللية في الخليللج وقامت بحركة اسللتباقية 
بوضللع الخطط والبرامج لمواجهة األخطللار وقبل أن يصل 
المللرض للمنطقللة كمللا أرادت إيللران والللذي اتضح لدى 
أخواننا البحرينيين الذين كانوا في زيارة األماكن المقدسة 
فللي إيللران.  إلى جانب ذلللك ما قامت به إيللران من أعمال 
مشللينة بحق البحرينيين الذين طردتهم من الفنادق التي 
أسللتأجرتها لهم حكومللة البحرين لإلقامللة فيها إلى حين 
ترتيللب وتنظيم عودتهللم ألرض الوطن بغللرض الضغط 
عليهللم وبالتالي على حكومة البحرين ليعودوا بشللكل غير 
منظم مما يتيح لهم إفشال خطط المواجهة التي قامت بها 
الحكومة وجهود صاحب السللمو الملكي األمير سلمان بن 
حمد آل خليفة، ولي العهد، نائب القائد األعلى، النائب األول 
لرئيس مجلس الوزراء، والذي قاد بنفسلله حملة المواجهة، 
وهو مللا يؤكد اهتمام سللموه بصحللة وحيللاة المواطنين 
البحرينيين على حد سواء، فالجميع بحرينيون حسب دستور 
مملكة البحرين، وهو ما حصل على تقدير وإشللادة منظمة 
الصحللة العالميلله بالخطللوات والخطللط التللي قامت بها 
مملكللة البحرين في التعاطي مع هذه المشللكلة والقرارات 

االسللتباقية جعلت اآلخرين يتعلمون منها، في الوقت الذي 
فشللل النظام اإليراني في حمايللة المواطنين اإليرانيين أو 
كما تدعي في دسللتورها فللي الدفاع عللن المظلومين في 
العالم وليتضح للمواطنين البحرينيين والخليجيين أن هذه 
مجرد ادعاءات يستخدمها النظام اإليراني من أجل استغال 
العرب الشلليعة لتحقيق أجندة المالللي بالمنطقة وبعد أن 
اتضحللت الصورة لدى أخواننا العراقييللن الذين قادوا ثورة 
على نظامهللم الطائفي وضد التدخللل اإليراني في العراق 
وبالتالي بات النظام اإليراني مكشللوفًا لدى العرب الشيعة 

في كل الوطن العربي. 
مللا حصل في هذا المفصل في افتضاح النظام اإليراني دفع 
بعض عمائلله الذين يعيشللون في لندن والذيللن حاولوا 
في أحد األشللرطة المسجلة تسللييس وطأفنة ملف الصحة 
وفيللروس كورونللا فللي البحريللن من خللال الطعللن فيما 
قامللت به حكومة البحرين وبقيادة صاحب السللمو الملكي 
ولي العهللد ولكنهم فشلللوا في تحقيق أهداف أسلليادهم 
والذيللن دفعوهللم لتحريللك عمائهم في »بي بي سللي« 
لنشر التحقيق حول حقوق اإلنسان في البحرين في محاولة 
بائسة لسحب الثقة التي حصلت عليها حكومة البحرين من 
قبل المواطنين البحرينيين العائدين من الزيارة وأهاليهم 
وأخللذ تيار واسللع يقف ويدعم ويشلليد بللدور الحكومة في 
الرعايللة الصحيللة الراقيللة وبعللد أن ضاقللت األرض علللى 
أذناب النظام اإليراني فللي البحرين فكان البد من محاولة 
للتشللكيك ومحاولة الللدس لتقليب المواجللع وقلب التأييد 
الذي حصلت عليه الحكومللة بين المواطنين العائدين من 
إيران وأهاليهم وأسللرهم التي أثبتت بالممارسللة العملية 
أنهم مواطنون يسللتحقون كامل الرعاية وحقوق المواطنة 
إلى درجة تم اسللتنفار كافة الطاقللات واإلمكانيات بالدولة 
لخدمتهللم والمحافظة على سللامتهم وحياتهم وصحتهم 
وتأتللي األرقللام التي تللم اكتشللافها وحللاالت التعافي من 
المرض والللذي تجاوز أكثر من 50% مللن اإلصابات لتؤكد 
جدية الحكومة في التعامل مع هذه الكارثة الصحية ولتثبت 
أن حقوق اإلنسان البحريني تأتي على رأس أولويات حكومة 
البحريللن وقيادتها السياسللية باعتبارها جزءًا أساسلليًا من 
المشللروع اإلصاحي لحضرة صاحللب الجالة الملك حفظه 
اهلل، وما تقوم به الل»بي بي سللي« وأذناب النظام اإليراني 
ليس سوى محاولة فاشلة وبائسة لخدمة نظام المالي في 
إيران الذي بدأ بالتهاوي، والذي سللتثبت األيام فشللله في 
إقامللة إمبراطوريته الفارسللية الموهومللة، وأن غدًا لناظره 

قريب.

الجهود الجبارة 
للحكومة.. ومبادرات 

التجار الخجولة

منللذ بداية تفشللي فيللروس كورونا حول العالم، سللارعت الدول إلللى اتخاذ العديد مللن االحتياطات 
واإلجراءات الوقائية للحد من انتشللار الفيروس، إجراءات تراوحت بين الصحية واالقتصادية والمالية 

وحتى األمنية والعسكرية، لما يشكله هذا الوباء من خطر على حياة األفراد واستقرار المجتمعات.
وفي ظل هذا الوضع االسللتثنائي، سللارع العديد من رجال المال واألعمال حول العالم بشللكل خاص 
في دعم الجهود الرسللمية، وتقديللم مبادرات وقيادة حمات دعم مالللي للحكومات وتقديم تبرعات 
عينية كبيرة، إيمانًا بأهمية الشراكة المجتمعية ومساهمة في تخفيف األعباء المالية التي طرأت على 
دولهم، وكمساهمة في رد بعض الجميل للوطن، ما كان موضع تقدير واحترام خصوصًا في محيطنا 

الخليجي.
أمللا في البحريللن، ورغم ما تبذله الدولة من جهللود جبارة في احتواء تداعيللات األزمة، وما قامت به 
من إجراءات صحية ومالية واقتصادية، كانت موضع ترحيب واحترام وإشللادة من العالم أجمع؛ إال أن 
مبادرات رجال األعمال ال تزال خجولة، بل ومتواضعة في كثير من األحيان، مقارنة بما قدمه أقرانهم 
في دول مجاورة، وهو ما يفتح أمامي سلليًا من األسللئلة التي لم أسللتطع أن أجد لها تفسيرًا منطقيًا، 
بللل وربما تدفعني إلى إجابات قد ال تسللتقيم مع ما عهدناه فللي جميع تجارنا من قيم وعادات كانت، 
وأظنهللا باقية، عبر أحداث تاريخية تناقلها األجداد واآلباء تظهللر المعدن الحقيقي ألبناء هذا الوطن 

في مختلف الظروف والمحن.
وكغيللري من أبنللاء وبنات هذا الوطن، أتابع عللن كثب تطورات األوضاع عبر ما يتاح لي من وسللائل 
إعام ومواقع تواصل اجتماعي، فأجدني حائرة تائهة من كم التصريحات الباغية والصور الشخصية 
والفيديوهات التي يتم تداولها، والكل يدعو إلى الوقوف مع الوطن لتجاوز هذه المحنة، دون أن يطل 

علينا أحد، إال قليًا، بمبادرة فعلية تساهم بشكل حقيقي في دعم الجهود الوطنية في هذه األزمة.
الكويت والسللعودية واإلمارات.. وغيرها من الدول الشقيقية والصديقة، سارع تجارها ورجال أعمالها 
إلى مد يد العون لدولهم، وتقديم عشللرات المايين من الدوالرات، إضافة لقيام كثير منهم بالتبرع 
العينللي من فنادق ومنتجعات وبنايات سللكنية وتجارية لتكون تحت إمللرة الحكومة لتحويلها ألماكن 
عللزل صحي أو مستشللفيات ميدانية مؤقتللة، وتقديم التبرعات للقطاع الصحللي على وجه الخصوص 

وللفئات األكثر فقرًا في المجتمع.
عديد من مؤسسللاتنا الوطنية، ورغم ما قدمته الدولة لهم من تسهيات على مدى العقود الماضية، 
ورغللم مللا يتم تحقيقه من أرباح مليونية، لم تتوقف فقط عند دفن رأسللها في الرمال واتخاذ وضعية 
»اعمل نفسك ميتًا«، بل خرج علينا بعضهم بمطالبة الدولة بدعمهم، وهو مطلب يمكن أن أتفهمه 
ويتفهمه كثيرون إذا صدر عن صغار التجار أو رواد األعمال الشباب، أما أن يصدر من أشخاص وشركات 

ومؤسسات مالية تتجاوز أرصدتها عشرات بل مئات المايين، فهذا ما يجعل الحليم حيرانًا.

* إضاءة..
الوطن لم ولن يكون في يوم من األيام شللقة مفروشللة نعيش فيها أشللهر أو سنوات ثم نبدله كلما 
شللعرنا بضيق أو أزمة.. ألنه الروح التي تسللري في أجسللادنا.. الوطن هو األب واألم واألخ واألخت.. 
نعيش فيه جميعًا متحدين متكاتفين.. ننعم بخيراته ونتظلل بظاله.. نرفع رؤوسنا بإنجازاته.. وعند 
األزمات والمحن نضحي بالغالي والنفيس من أجله.. نقف معه ليس ردًا لجميل سللداد لدين.. فمهما 
عملنللا ومهما قدمنللا ال يمكننا أن نرد دين هذه األرض.. وألننا نؤمن أن »وطنًا ال نحميه ال نسللتحق 

العيش فيه«..
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انشغال العالم بوباء 
فيروس »كورونا« أعاد 
عجلة اإلرهاب اإليراني 

إلى الدوران في المنطقة 
مستغاًل هذه الظروف 

الصعبة ليمارس ما اعتاد 
عليه

الوطن هو األب واألم 
واألخ واألخت.. نعيش 
فيه جميعًا متحدين 

متكاتفين.. ننعم بخيراته 
ونتظلل بظالله.. نرفع 

رؤوسنا بإنجازاته.. وعند 
األزمات والمحن نضحي 

بالغالي والنفيس من 
أجله

ما تقوم به الـ »بي بي 
سي« وأذناب النظام 

اإليراني ليس سوى 
محاولة فاشلة وبائسة 

لخدمة نظام الماللي 
في إيران الذي بدأ 

بالتهاوي والذي ستثبت 
األيام فشله في إقامة 
إمبراطوريته الفارسية 

الموهومة

أحيانًا ننظر لألمور من 
منطلق العقل ونرى أن 
كل المبررات المنطقية 

تؤكد أعذارنا الملقاة على 
الخارج دون حمل أدنى 

مسؤولية تجاه األحداث 
في حياتنا

هذا ما حصل أمام نجاح 
البحرين في إدارة أزمة 

كورونا مقابل انهيار 
وفشل نظام الماللي في 

إيران في اتخاذ إجراءات 
»أقلها صحيحة وتقيد 
انتشار كورونا« وتخبط 

نظام الدوحة في اتخاذ 
التدابير الوقائية

في موضوع المواطنين العالقين في إيران تم وضع خطة 
إلجالئهم مبكرًا سارت األمور بالكيفية التي يراد لها 

لبعض الوقت ثم برزت معوقات أدت إلى مراجعة الخطة 
وتعديلها

دعوا األبواق مدفوعة األجر تصدح، فالبحرين ال تكترث اليوم 
إال ألبنائها، همها سالمتهم، وهمها حمايتهم، ففارق كبير 

بين من يخدم الشعب ومن يحاول استغالل الشعب.

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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التصريح الحاسم 
لسمو رئيس الوزراء

حس��م صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس الوزراء، الجدل 
ال��ذي عمد البعض إلى إثارته بعد تأخر بعض رحالت إع��ادة المواطنين العالقين في 
إي��ران بس��بب التطورات المفاجئ��ة وغير العادية النتش��ار فيروس كورونا المس��تجد 
)كوفيد 19( وح��رص المملكة على االلتزام بمعايير الس��المة واالحتراز الصحي حيث 
أكد س��موه أن »الحكومة حريصة على عودة أبنائنا الذين تقطعت بهم السبل بسبب 
إغالق المط��ارات احترازيًا، مع أخذ كافة اإلجراءات االحترازي��ة والتدابير الوقائية التي 
تضم��ن س��المة المواطنين العائدي��ن وطاقم الطائ��رة، وتكفل عودته��م لبالدهم 
معززين مكرمين«، ولفت س��موه إلى أن »سالمة المواطن هي أولوية أينما كان، وال 
نقبل أبدًا وتحت أي مبرر أن يتعرض مواطن ألي مكروه« وشدد على أن »الحكومة لم 

ولن تتخلى عن مواطنيها فهم في رعايتها أينما كانوا«. 
وم��ع هذا عمد البع��ض – أفرادًا ومنظمات ودواًل – إلى اس��تغالل تعط��ل عملية نقل 
العالقين لإلس��اءة إل��ى مملكة البحرين رغم وضوح ومنطقية األس��باب التي أدت إلى 
تأخي��ر عملية اإلج��الء ورغم معرفتهم األكيدة بتلك الظروف واألس��باب وتيقنهم من 
أن البحري��ن ال يمك��ن أن تترك مواطنيه��ا في مثل هذه الظروف. أم��ا المثير في كل 
ه��ذا فهو أن هؤالء ل��ن يتوقفوا عن »البربرة« في هذا الموض��وع حتى مع عودة آخر 
العالقي��ن، فمثل ه��ذا الموضوع قابل للنفخ فيه وتوظيفه لإلس��اءة للبحرين حتى مع 
علمه��م بأنه يوجد للعديد من الدول مواطنون عالقون في العديد من البلدان، حيث 
الظرف يحكم.  التواصل المفضوح بين أولئك األفراد وتلك التنظيمات والدول لم يعد 
مفيدًا بعد التصريح الحاس��م والواضح لصاحب الس��مو الملكي رئيس الوزراء، فالباب 
الذي اعتقدوا أن بإمكانهم الولوج منه بغية ممارسة فعل األذى والتخريب أغلق بذلك 
التصري��ح، لك��ن هذا ال يعني أنهم س��يتوقفون عن محاوالت توظي��ف ما جرى، فمثل 
ه��ذه الفرص��ة ال تفوت حتى مع التيق��ن من أنه ال عائد من ورائه��ا، فهؤالء يعملون 
بنظري��ة »العيار اللي ما يصيبش ي��دوش«! يؤمنون بها حتى بعد أن تبين لهم مرارًا 

بأن البحرين ال »تندوش« جراء تلك العيارات الفارغة. 
البحرين ليس��ت في حاجة إلى مس��اعدة تلك الدول وتلك التنظيمات وأولئك األفراد، 
كل ما تريده منهم هو أن »ينقطونا بس��كوتهم« ويتوقفون عن التدخل في ش��أن ال 
يفهمون فيه وعن استغالل موضوع ال يمكن أن يعود عليهم بالنفع، بل على العكس 

يمكن أن يفضحهم أمام العالم ويظهرهم على حقيقتهم، صغارًا. 
ف��ي موض��وع المواطنين العالقين ف��ي إيران تم وضع خطة إلجالئهم مبكرًا، س��ارت 
األمور بالكيفية التي يراد لها لبعض الوقت ثم برزت معوقات أدت إلى مراجعة الخطة 
وتعديلها. القصة ليس��ت قصة إعادتهم إلى الوط��ن ولكن إعادتهم مع الحرص على 
عدم التس��بب في نش��ر الفيروس في المنطقة وتوفير كل الظروف التي تضمن لهم 
الس��المة واالنصراف بعد ذلك إلى بيوتهم وأهليهم سالمين. هذا باختصار كل الذي 
حص��ل. أما ما حصل بعد ذلك فكله من ترتيب تلك الدول والتنظيمات وأولئك األفراد 
الذي��ن عم��دوا كعادتهم إلى االس��تفادة من كل ذلك وتوظيفه بغي��ة تحقيق أهداف 
سياس��ية وإظه��ار حكومة البحرين ف��ي صورة غير الئق��ة والزعم بأنه��ا »تخلت عن 

مواطنيها وخذلتهم وأهانتهم وأنها نظرت إليهم بمنظار طائفي وفئوي«. 
الحقيقتان اللتان ال يمكن لعاقل أن يغفل عنهما هما أن الظروف الطارئة تس��ببت في 
إرب��اك العالم وأدت إلى عدم تمكن العديد من ال��دول حتى اآلن من إعادة مواطنيها 
م��ن البلدان األخ��رى وأن البحرين ال يمكن أن تتخلى ع��ن مواطنيها ورعايتهم أينما 
كانوا. وهو ما تأكد تمامًا بتصريح صاحب الس��مو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل 

خليفة، رئيس الوزراء الموقر.

علي شاهين الجزاف
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حينما »يتالحم 
الشعب«.. تدق 

طبول »الكارهين«!

من��ذ أن بدأت البحرين إجراءاتها الجادة للتصدي لخطر تفش��ي وباء »كورونا«، ونحن 
ن��رى البحرينيين يتحركون وكأنهم جس��د واحد، ونتحدث ع��ن الغالبية العظمى التي 
أثبتت أنها تعمل وفق��ًا لثقتها بالبلد وكيفية إدارة الملف من قبل الحكومة عبر فريق 
البحرين، هذا الفريق الذي تش��عب وكبرت مظلته لتشمل الجميع، وحتى الفرد الواحد 

عبر تمثله بمسؤوليته. 
تحرك البحرين كان »وطنيًا خالصًا«، جمع تحته جميع األطياف، وحتى المقيمين، الكل 
كان يعمل ألجل س��المة هذا الوطن وس��المة أهله ومن يعيش عل��ى أرضه، والدولة 

بنفسها تحركت بكل جدية لتؤكد بأن »سالمة الفرد« أهم شيء بالنسبة إليها. 
اإلجراءات االحترازية التي طبقت، القوانين التي س��نت، التوجيهات التي صدرت، كلها 
كانت في اتجاه حماية الوطن والناس. المش��هد كان يمث��ل تالحمًا رائعًا بين الدولة 
والش��عب، بين الناس أنفس��هم، والكل كانت لغته واحدة وموح��دة، بأن يحفظ اهلل 

البحرين وشعبها ومن فيها. 
هنا تذك��روا التاريخ جيدًا، إذ من هم الذين »يكرهون« رؤي��ة بالدنا متحدة عبر أبناء 

شعبها، ال اختالف بينهم، وال تفريق، والكل يعمل معًا، ساعدًا بساعد، وكتفًا بكتف؟!
حت��ى والبحرين تقوم بخطوات جبارة وكبيرة، فرضت احترام العالم، وإش��ادة منظمة 
الصح��ة العالمية نفس��ها، حتى ونحن ننج��ح في كبح  االنتش��ار الخطير للمرض، هل 
س��معتم هؤالء يقولون »كلمة طيبة« بحق البحرين؟! هل س��معتموهم يقولون خيرًا 

بحق بلد »يدعون« أنهم ينتمون إليه؟!
لألس��ف وال مرة خيبوا الظنون فيهم، وال مرة أحرجوا من يتهمهم بالعمالة واالرتزاق 
واالرتهان ألجل أجنداتهم الخاصة والتي تدعمهم فيها إيران المس��تهدفة للبحرين، 
وحينما يتم الرد عليهم، يسارعون بالنعيق والصراخ »طائفيون، تأزيميون، تقسيميون 
.. إلخ«، متناس��ين بأن أش��نع أنواع البش��ر هو من يعمل ضد بالده، بل أسوأ النفوس 

تلك التي تستغل األزمات لتضرب بالخناجر في ظهر الوطن. 
بينم��ا البحريني��ون جميع��ًا يحاربون هذا الم��رض، وينش��رون الوعي فيم��ا بينهم، 
ويساعدون الحكومة في عملية الرقابة والتنفيذ، بشأن اإلرشادات والتوجيهات المعنية 
بعدم التالعب في األسعار وضبط األمور، هناك من خرج بفعل »التومان اإليراني« من 
مكان��ه الذي »يُصرف عليه فيه« ليهاجم البحرين، وليس��خر كل جهوده إعالميًا وعبر 

وسائل التواصل ل�»يشوه« صورة البحرين ويقلل مما تقوم به. 
ملف البحرينيين في الخارج، والذي تعمل عليه حكومة البحرين ليل نهار لتضمن عودة 
أبنائها وسالمتهم، هذا الملف تاجروا فيه تجارة رخيصة، تحدثت هذه األبواق المرتزقة 
وكأن البحرين تركتهم وتخلت عنهم، بينما كل طائرة تعود محملة بالبحرينيين وكل 

تعامل طبي لفحصهم وعالجهم إنما هو بمثابة »صفعة« على وجوه هؤالء. 
ف��ارق شاس��ع جدًا بين كي��ان حكومة تمثل بل��دًا يعمل ألجل مصلح��ة مواطنيه بكل 
الوس��ائل المتاحة، وبكل الس��بل العقالنية السليمة في ظل أزمة عصفت بأكبر الدول 
المتقدمة، وبين من يمارس النعيق والصراخ والتش��ويه، فقط ألنه يحترق حينما يرى 
البحرين حكومة وش��عبًا كيانًا واحدًا، ويعملون بنس��ق واحد، وألن البحرينيين كلهم 
بات��وا يرفعون أيديهم هلل »يدعون للبحرين« ويطلبون من اهلل أن »يحفظ بالدهم«، 

ويشيدون بخطوات الدولة وإجراءاتها. 
حقب التاريخ تشهد، حينما تتجلى »أصالة البحرينيين« ويقفون معًا صفًا واحدًا، ككيان 
إنسان واحد، حينما يواجهون معًا مصيرًا مشتركًا يهدد بالدهم، تجد دائمًا من يحاول 
التفريق والتقس��يم بينهم، تج��د دائمًا من يحاول ضرب إس��فين التفرقة والطائفية، 
والمضحك أن هؤالء االنقالبيين الذين باعوا بالدهم، وس��عوا لتقديمها هدية إليران 

في عام 2011، هم من يتهمون اآلخرين بالتقسيم والطائفية والعنصرية. 
دع��وا األب��واق مدفوعة األج��ر تصدح، فالبحري��ن ال تكترث الي��وم إال ألبنائها، همها 
سالمتهم، وهمها حمايتهم، ففارق كبير بين من يخدم الشعب، ومن يحاول استغالل 

الشعب.

كورونا يفضح سياسة 
الدوحة وطهران ويسقط 

مهنية »بي بي سي«

أكانت اإلش��ادة بالبحرين عالميًا وتصدرها 
المش��هد الدولي موجعًا بش��كل ال يطاق، 
فيم��ا يخص إجراءاته��ا الوقائية وتدابيرها 
المالي��ة  الق��رارات  وحزم��ة  االحترازي��ة 
واالقتصادية التي تخدم المواطن والمقيم 
عل��ى أرض البحرين، لنظ��ام دأب ليل نهار 
على الردح بش��أن شرعية وس��يادة مملكة 
البحري��ن وال يمكن��ه أن يتحم��ل مطالع��ة 
إنجازاتها وخطواتها اإلنسانية الالفتة تجاه 
شعبها، الذي لطالما كان طموح هذا النظام 
المعادي اختراقه وممارس��ة غسيل المخ له 
باألجن��دة العدائية واإلرهابي��ة، وحثه على 

االنقالب على شرعية البحرين وعروبتها؟
نع��م ه��ذا صحي��ح لك��ن األكثر دق��ة في 
الجواب أن نظام الدوحة »إخوان ش��ريفة« 
ونظ��ام المالل��ي في طهران »محور الش��ر 
واإلره��اب« ش��عروا بالنق��ص والغيرة من 
ق��درة البحري��ن الفائق��ة ف��ي التعامل مع 
األزمة، فلم يس��تطيعوا كبح جماح غضبهم 

فأخذوا يمارس��ون »التنمر« ورمي الكلمات 
و»النغ��زات« ومحاولة البحث عن اي ش��يء 

يفسد الجو.
 هل هذا هو السبب الوحيد ونحن هنا نقدم 
تعبي��رًا مجازيًا عن »فعاي��ل« نظام الدوحة 
وطه��ران؟ ال طبع��ًا! هناك ما ه��و أكثر من 
ذلك.. المس��ألة هذه المرة تتعلق بالتفاف 
العالم وتقدي��ره للبحرين ف��ي التعامل مع 
أزمة كورونا، خاصة أن نظام الدوحة ونظام 
طه��ران يس��تهدفان في األس��اس »نظام 
الحكم في البحري��ن«، وهذا ناتج عن غيرة 
وحقد ومشاكل نفسية وعقد تاريخية ليس 

إال. 
ف��ي عل��م النفس هن��اك منهجية تس��مى 
»اإلسقاط« يشعر الشخص فيها بالتهديد 
النفسي أمام اآلخرين ويعتقد أنه مفضوح، 
فيلجأ الفتعال مش��كلة ألحدهم أو إس��قاط 
أفعاله وس��وء تصرفات��ه عليه حت��ى تتجه 
األنظ��ار نح��و اآلخر، فيش��عر أن��ه نجا من 

التركيز عليه وانكشاف أمره، وهذا ما حصل 
أم��ام نجاح البحرين ف��ي إدارة أزمة كورونا 
مقابل انهيار وفشل نظام الماللي في إيران 
في اتخ��اذ إجراءات »أقله��ا صحيحة وتقيد 
انتش��ار كورونا« وتخبط نظام الدوحة في 
اتخاذ التدابير الوقائية »إنهم خائفون أمام 
انتقاده��م المس��تمر للبحرين م��ن مقارنة 
تخبطه��م في اإلدارة أص��ال بالبحرين التي 

لم تنجح فحسب، بل إنها تميزت!«.
باختصار الكلمة المناسبة لوضعهم »نجاح 
البحرين يعريهم ويكشف األسباب الحقيقية 
لعدائيتهم تج��اه البحرين »وق��د يجعلهم 
عرضة لمقولة« قبل انتقاد البحرين في أي 
ش��يء حتى وإن كان تافهًا ماذا عملتم أنتم 
لش��عوبكم وف��ي دولكم، هل م��ا تنتقدون 
البحري��ن فيه أنتم باألس��اس ناجحون فيه 
وتطبقون��ه أم ماذا؟ »فكل أقوالهم تبددت 
أمام أفعال البحرين، ولطالما الحظنا أن كل 
المنهجيات العدائية واستراتيجيات اإلساءة 
وطرق االفت��راءات من نظ��ام الدوحة تجاه 
مملكة البحرين »مثل سوالف الحريم وتأخذ 
قالب هذه السياس��ة وهذا الشيء الطريف 

نوعًا ما واهلل أعلم بأسبابه وخفاياه!!«.
وهذا هو تفس��ير الحملة المس��يئة األخيرة 
من الذباب اإللكتروني التابع لنظام الدوحة 
وطهران بشأن البحرينيين المتواجدين في 
إيران والتكثيف على إثارته وتسييسه، رغم 
أن هن��اك بحرينيي��ن متواجدي��ن في دول 
عربية وأجنبية عدي��دة، وأيضًا تجاه الفيلم 
المس��يء المل��يء باألكاذي��ب والفب��ركات 
»ه��ذا أمر مخ��ٍز ومحزن أن تلج��أ قناة مثل 
ال� BBC« إلى ه��ذه المنهجية البعيدة عن 

اخالقيات العم��ل االعالمي ولكن يقال »اذا 
عرف الس��بب بطل العجب« ولربما توقيت 
عرض التقرير »فيلم مصور مصغر« يذكرنا 
بمخطط االنق��الب على نظ��ام الحكم في 
مملك��ة البحرين 2011، فق��د كانت رحمة 
م��ن اهلل أن يخت��اروا التوقي��ت الخاط��ىء 
ويستعجلوا فيه في ظل موجة الربيع العربي 
المدمر وتزامنًا مع مخططات الدوحة وإيران 
والدول المعادية لكل ما هو عربي ومس��لم 
لينفضح��وا وينكش��فوا. فأبس��ط م��ا يقال 
عن��د مطالعة هذا التقري��ر المصور الذي ال 
قيمة إخبارية له وال يوجد به أي »اس��اس« 
من أساس��يات التقارير واألف��الم االخبارية 
الت��ي تحمل مضمون��َا مفيدًا يس��تند على 
حقائ��ق واثبات��ات ولغة ارق��ام واحصائيات 
»هل فقدت BBC مهنيتها واصبح الطاقم 
العام��ل فيها يحتاج لدورات تدريبية مكثفة 
عن العم��ل االعالم��ي؟« هل ه��ذا توقيت 
مناس��ب امام غرق العالم باكمله وانشغاله 
بأزمة فيروس كورون��ا؟ »الناس وين وانتو 
وي��ن؟«، واض��ح ج��دًا أن في��روس كورونا 
كان »رب ض��ارة نافعة«، فه��و أطاح »كما 
أسلفنا في مقاالت سابقة« بمخططات دول 
ومؤامرات وغير المعادالت وقلب الموازين 
وجعل كل هب��اء العصابات اإلجرامية ودول 
الش��ر المعادية للبحرين والمنطقة العربية 
ومخطط نش��ر هذا التقرير المصور البعيد 
ع��ن اخالقيات العمل اإلعالم��ي ومتطلبات 
اإلع��داد الرئيس��ية مع س��باق الفورمال في 

مملكة البحرين هباًء منثورًا!
ش��اهدنا  لطالم��ا  كبحرينيي��ن   ونق��ول 
العجب العج��اب خالل المنعطف��ات األمنية 

والسياس��ية الحساس��ة وصدمن��ا بقن��وات 
ووس��ائل إعالم عالمي��ة تهاج��م البحرين 
لمجرد اإلس��اءة والمهاجمة، وال تمتلك أي 
حقائ��ق تبني عليه��ا أس��باب عدائيتها لنا. 
إن اإلس��اءة المس��تمرة لمملك��ة البحرين 
ل��ن تلغ��ي تاريخن��ا العري��ق، وكذل��ك لن 
تس��تبدل حقائق م��ا يجري الي��وم مع أزمة 
كورون��ا. فالبحرين بلد منجز ومتقدم ورائد 
ويش��كل قدوة لدول العالم في كيفية إدارة 
األزمات واالس��تعداد المس��بق ألي كوارث، 
وهذا ال��كالم نقوله بلغة األرقام والحقائق، 
ولي��س كم��ا فع��ل التقري��ر المس��يء من 
قناة BBC الذي ل��م يقدم معلومة حقيقية 
واحدة بل اس��تعرض ذكر أس��ماء تأزيمية 
وأشخاص كانوا ضمن أجندة مخطط التآمر 

على شرعية وعروبة مملكة البحرين.
في األزمات الكبيرة تكشف حقيقة المعادن 
وتتض��ح الحقائ��ق، العالم اليوم مش��غول 
والتص��دي  كورون��ا  في��روس  بمكافح��ة 
ل��ه، ب��ل هن��اك دول تس��ارع لنج��دة دول 
الكارث��ة  أم��ام  معه��ا  والتكات��ف  أخ��رى، 
الحاصل��ة فيه��ا.  والمأس��اوية  االنس��انية 
فيما نظ��ام الدوحة وطه��ران ورغم ارتفاع 
أع��داد اإلصاب��ات »ف��ي 15 م��ارس نش��ر 
موقع CNN بالعربي��ة اإلخب��اري أن قط��ر 
تتصدر عدد االصابات بكورونا في الخليج« 
والوفيات »ع��دد الوفيات في إيران يتخطى 
ال��� 2500 بحس��ب ع��دة مواق��ع إخباري��ة 
أهمها س��كاي نيوز« ما يزالون مس��تمرين 
في االنش��غال بالشأن الداخلي في البحرين 
وتس��ييس أي قضية بحرينية وتجاهل واقع 

دولهم.
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 سقطتم 
من أعيننا

مجرم من يس��تغل وباًء عالميًا للتكس��ب من أي نوع، س��واء تكس��بًا 
سياس��يًا أو تكسبًا ماديًا ال فرق، مجرم من يفكر في نفسه وحده اآلن 
ويتس��بب بإرب��اك أوخوف أوهل��ع الجموع أو إحداث فتن��ة بين الناس 
يتقاتلون وينش��غلون بها عن أمنهم وس��امتهم، ثم يظهر نفس��ه 

بمظهر من قلبه على الناس ويفكر بهم ويقلق عليهم.
مجرم من تاجر بقضية البحرينيين الموجودين خارج البحرين، س��واء 
كان بحرينيًا أو غير بحريني، مجرم من أحدث ش��رخًا وخلق جوًا متوترًا 
وتس��بب بإثارة الناس ض��د بعضهم البعض في ه��ذا الوقت، مجرم 
وجرم��ه ال يختل��ف أبدًا ابدًا عمّ��ن أغلق على بضائع��ه وخزنها بغية 
التكس��ب من بيعها الحقًا بعد رفع األس��عار، الجرم واحد واالستغال 

واحد وهو استغال لحاجة الناس من أجل نفسه ومصالحه.
ال أح��د يلوم قطر، قطر لو لم تجد من يقدم لها خدمة من الداخل ما 
تحرك��ت، وال أحد يق��دم لنا أعذارًا ويدعي عدم علم��ه أوجهله أوعدم 
قصده أوعدم فهمه نحن في وقت كل من ينطق بكلمة عليه أن يعد 
للعش��رة ويفكر بتبعات أقواله وتبعات أفعاله، ومن لم يجد في نفسه 
الق��درة على العد للعش��رة واالنتظار والتفكير علي��ه أن يتفضل علينا 

بسكوته، ففي صمته أجر وثواب.
المجتم��ع البحرين��ي مجتم��ع واٍع فه��م اللعب��ة منذ اللحظ��ة األولى 
واس��توعبها وس��قط من عينه كل م��ن تاجر من أجل مكاس��به على 

حسابه وحساب أمنه واستقراره وسامته ووحدة صفه.
ال تختلف��ون عمن خزن بضائعه وأغلق مخازنه وجعل البضاعة تش��ح 
من الس��وق ويرتفع س��عرها، كذلك تجار الحروب، هذا الشخص يجب 
أن يعرف��ه الناس ويعرفون اس��مه مثلما عرفوا م��ن خرج يبتز ويهدد 

الدولة في هذا الوقت، فا فرق واألعذار كلها واهية وضعيفة.
حت��ى العقوب��ة التي تصل لم��ن يحتكر بضاعة بغرض رفع أس��عارها 
خمس سنوات وغرامة خمسة آالف دينار ومصادرة بضاعته قليل عليه 
في هذا الظرف تحديدًا والبد أن تش��دد وتغل��ظ، وكذلك عقوبة كل 
من تاجر لمكاسب سياسية في هذه الفترة يستحق أن يفهم أن شعب 

البحرين لن ينسى مواقفه وتبعات أفعاله.
 نحت��اج فيها فع��ًا لتكاتفنا وتعاضدن��ا ووحدتنا والوق��وف صفًا وراء 
الحكوم��ة في إجراءاتها نحت��اج أن ندع الحكوم��ة تعمل با تدخات 
وتهديدات وإخفاء بضائع ونشر إشاعات بائسة، دعوهم يركزون فيما 

يفعلون با تشويش من هنا ومن هناك يأخذون وقتًا وجهدًا.
قالوا لكم برامجنا وخططنا لعودة من يريد العودة، انتهى ونقطة من 
أول الس��طر، دعوهم يعملون وفق الطاقة االستيعابية با ضغط وال 
تهديد وعنترة فارغة، ما حدث في إيطاليا هو أن عدد من احتاج لغرف 
عناية مركزية كان أكبر من الطاقة االس��تيعابية فهل تريدون أن تقع 
البحرين بذات الخطأ ثم نلطم جميعنا بعد أن يقع الفأس في الرأس؟ 
قال��وا لكم المخ��زون الغذائي يكف��ي فلتعرض البضائ��ع با تخزين 

واحتكار، وليحاكم التاجر الذي خزن البضائع فورًا ويعلن اسمه.
دع��وا الكبار يعملون وليصمت صغار النفوس ويحترمون الظرف الذي 

نحن فيه.

وزارة الصحة والدفاع المدني وشرطة خدمة المجتمع، يواصلون الزيارات الميدانية لعدد من المناطق ألخذ عينات عشوائية 
احترازيًا  ضمن خطة مكافحة »كورونا«

 خطأ لترامب يثير سخرية 
السعوديين على تويتر: »جاب العيد«

ف��ي تغري��دة ل��ه بش��أن في������روس كورونا 
)كوفيد-19(، أخطأ الرئيس األمريكي دونالد 
ترامب باإلشارة إلى حساب كان المفترض أن 
يك��ون خاصًا بإدارة الغذاء وال��دواء المعروفة 
اختص��ارًا ب�)FDA(، لكنه بداًل من ذلك أش��ار 
إلى ش��اب س��عودي، يدعى أبو الفدا، واس��م 

.FDA@ حسابه هو
ويشتهر أبو الفدا، على نطاق محدود، بمقاطع 
الفيديو المتنوعة التي ينش��رها على حسابيه 
في يوتيوب وسناب شات، تحت اسم »سنابات 

أبو الفدا«.
وتتعلق تغريدة ترامب بطلبه من هيئة الغذاء 
وال��دواء األمريكية بالمصادق��ة على معدات 

طبية اقترحها عمدة والية أوهايو.
وبع��د التغري��دة، حظ��ي أب��و الف��دا ب��آالف 
الس��عوديين،  حدي��ث  وأصب��ح  المتابع��ات، 
بعد إش��ارة الرئي��س األمريك��ي الخاطئة له، 
وانهالت التعليقات الس��اخرة والسيناريوهات 
االفتراضية إلنقاذ الش��اب الس��عودي للوضع 

في الواليات المتحدة.
األمريكي��ة  وال��دواء  الغ��ذاء  إدارة  وكان��ت 
كلوروكي��ن  باس��تخدام  األح��د،  س��محت، 
وهيدروكسيكلوروكين كعاج لفيروس كورونا 
المس��تجد، لكن في المستشفيات فقط، وهما 

عق��اران مضادان للماريا يعلق عليهما ترامب 
آم��اال كبي��رة في مواجه��ة وب��اء كورونا الذي 
تس��بب في أكثر م��ن 140 ألف إصابة و2489 
وف��اة بالوالي��ات المتحدة، وف��ق جامعة جونز 

هوبكينز.

منشفة الراحل كوبي براينت بـ33 ألف دوالر
بيعت منش��فة اس��تعملها الراحل كوبي براينت أسطورة كرة الس��لة األمريكية، الذي لقي 
مصرعه في حادث تحطم طائرة في يناير الماضي، بآخر مباراة رسمية له أقيمت في أبريل 
2016 بأكثر من 33 ألف دوالر، وفقًا لما أعلنته ش��ركة المزاد العلني »آيكونيك أوكشينز« 

األمريكية.
وكش��فت الش��ركة بأن المنش��فة البيضاء لكوبي براينت بيعت ب�33.077 ألف دوالر، كما 

حصل الشاري كذلك على تذكرتين مستعملتين من تلك المباراة.
وقال رئيس ش��ركة المزاد جيف وولف لش��بكة »سي إن إن« إن الشاري يملك مجموعة من 

المقتنيات المرتبطة بلوس أنجلوس ليكرز.
وخ��اض براينت الفائز بال��دوري األمريكي لكرة الس��لة 5 مرات مع ل��وس أنجلوس ليكرز 
ومرتي��ن بالذهبية األولمبية م��ع منتخب الواليات المتحدة، آخر مباراة رس��مية له في 13 

أبريل 2016 والتي فاز بها فريقه على يوتا جاز 101-96 بعد التمديد.
وس��جل براينت 60 نقطة في تلك المباراة قبل أن يضع منشفته حول عنقه ويطلق جملته 

الشهيرة »مامبا أوت«، أي لقد انتهى األمر ل�»مامبا« وهو لقب براينت.
ولقي براينت )41 عامًا( مصرعه في حادث تحطم طائرة مروحية يوم 26 يناير الماضي مع 

8 أشخاص آخرين، بينهم ابنته جيانا.

 مصابة بالوباء تلد توأمًا.. 
وتسميهما »فيروس وكورونا«

س��يطر فيروس كورونا وأخباره على العالم، حتى إن األمر 
وصل المرأة مكسيكية مصابة بالوباء ولدت توأمًا، وقررت 

أن تطلق عليهما اسم »فيروس« و»كورونا«.
وذك��ر موق��ع world news أن أناماري��ا خوس��يه ذات ال� 
34 عامًا ق��ررت أن تلقب طفليها التوأم باس��مي فيروس 
وكورون��ا. كما أك��د الموقع أن الطفلين ف��ي حالة صحية 

جيدة رغم إصابة األم ب)كوفيد - 19(.
وقالت األم إنها لم تكن قد اس��تقرت على اسمي طفليها 
واقترح عليها أحد األطباء بالمستش��فى تسمية الطفلين 
ب� في��روس وكورونا، والق��ت الفكرة إعجابه��ا، خاصة أن 

الفيروس حديث الكرة األرضية.
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العاهـل: حريصـون علـى عـودة أبنائنـا مـن الخـارج بأسـرع وقـت

جاللة الملك يستعرض مع رئيسي مجلسي الشورى والنواب األوضاع الصحية الراهنة ومتطلبات المرحلة المقبلة

المنامة - بنا

أكد عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى 
آل خليفـــة أن الوضـــع الصحي بحمد هللا مطمئن، وأن 
مملكة البحرين ستواصل تعزيز التدابير واإلجراءات 
الوقائيـــة واالحترازيـــة والمبـــادرات االســـتباقية التي 
تضمن سالمة المواطنين والمقيمين.وكان جاللته قد 
استقبل، بقصر الصافرية أمس، رئيس مجلس النواب 

فوزية زينل ورئيس مجلس الشورى علي الصالح.
الراهنـــة  الصحيـــة  األوضـــاع  جاللتـــه  واســـتعرض   
ومتطلبـــات المرحلـــة المقبلة، وأهميـــة تعزيز وتضافر 

الوطـــن  صالـــح  فيـــه  مـــا  لـــكل  النبيلـــة  الجهـــود  كل 
والمواطنيـــن. وقال جاللتـــه إننا حريصون على عودة 
أبنائنـــا جميعـــا من الخارج بأســـرع ما يمكـــن، ولن نألو 

)٠٢(جهدا في ذلك.

المنامة - بنا

المعلومـــات  هيئـــة  دشـــنت 
اإللكترونيـــة  والحكومـــة 
وبالتعـــاون مع الفريـــق الوطني 
CO� )للتصدي لفيروس كورونا 

ا أمـــس تطبيـــق  VID�19( رســـميًّ
“مجتمـــع واعي” الهـــادف لتعزيز 

متابعة حـــاالت الحجـــر المنزلي 
وإمكان رصد الحاالت المخالطة 
المواطنيـــن  وحمايـــة  وتنبيـــه 
والمقيمين في حال اقترابهم أو 
مخالطتهـــم للحـــاالت القائمة أو 

المشتبه بإصابتها.

تدشين تطبيق “مجتمع واعي”

)04(

بدأت المحكمة الكبرى الجنائية  «
األولى النظر بقضية غسيل 

أموال بلغت أكثر من 450 ألف 
دينار، تضم رجل أعمال - منتج 

تلفزيوني - وصاحب لشركة 
العالقات العامة - المتهمة 

الثانية - والمدان في 2017.

أطفأ بنك األسرة والمملوك من  «
جانب الحكومة وعدد من البنوك 
الحكومية خسائر متراكمة  تقدر 

بنحو 2.84 مليون دينار وذلك بعد 
أن خفض رأس ماله بمقدار 3 ماليين 

دينار، وذلك من 5 ماليين دينار 
لتصبح مليوني دينار.

اتهم 100 ناشط سياسي  «
ومدني إيراني في رسالة 

مفتوحة، المرشد علي خامنئي، 
بالتسبب في انتشار كورونا عبر 

التكتم واإلنكار لحوالي شهر، 
ما أدى لتحولها إلى كارثة في 

جميع أنحاء البالد.

بعد قرار إغالق المحالت التجارية،  «
اتجه العديد من الشباب إلى الحالقة 

المنزلية، باستخدام آالت الحالقة 
وبمساعدة األخوان أو الزوجات في 

بعض األحيان. وشهدت مبيعات آالت 
الحالقة البسيطة إقباال كبيرا من 

طرف المواطنين.

أعلنت اللجنة األولمبية الدولية  «
واللجنة المنظمة لدورة األلعاب 
األولمبية )طوكيو 2020(، أمس، 

عن الموعد الجديد للدورة. وسيكون 
الموعد الجديد إلقامة دورة األلعاب 

األولمبية المؤجلة من هذا العام، في الفترة 23 يوليو وحتى 8 
أغسطس من العام المقبل )2021(.

1011162218

تحديد الموعد الجديد ألولمبياد “طوكيو 2020”“كورونا” يحول الحالقة إلى البيترسالة غضب لخامنئي“األسرة” يطفئ خسائر بـ 2.8 مليونمحاكمة منتج تلفزيوني

مجلس الوزراء: يوم الضمير مبادرة كريمة من سمو رئيس الوزراء

صحة المواطنين بالداخل أو الخارج أولوية

المنامة - بنا

تـــرأس ولي العهد نائـــب القائد األعلى 
النائب األول لرئيـــس مجلس الوزراء 
صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان 
بـــن حمـــد آل خليفـــة أمـــس الجلســـة 
لمجلـــس  األســـبوعية  االعتياديـــة 
الـــوزراء التي تعقد ألول مرة عن بعد، 
حيـــث أشـــاد مجلـــس الـــوزراء باألمر 
الملكي الســـامي لعاهل البالد صاحب 
الجاللـــة الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل 
خليفة بمســـاعدة األسر المتضررة من 
تداعيـــات فيـــروس كورونا لمـــا تمثله 
مـــن لفتـــة إنســـانية نبيلـــة ورعاية من 
جاللتـــه للتخفيف من األعبـــاء المالية 
التـــي تواجههـــا هـــذه األســـر فـــي هذا 

الوضع االستثنائي.
وبمناســـبة اليوم الدولي للضمير الذي 
اعتمدتـــه األمـــم المتحـــدة اســـتجابة 
لمبـــادرة كريمـــة مـــن رئيـــس الـــوزراء 
صاحب الســـمو الملكـــي األمير خليفة 
بن ســـلمان آل خليفـــة والذي يصادف 

الخامـــس من أبريل مـــن كل عام، فقد 
أشـــاد مجلس الـــوزراء بهـــذه المبادرة 

الكريمة من سموه.
أن  علـــى  الـــوزراء  المجلـــس   وشـــدد 
صحة وســـالمة كل المواطنين ســـواء 
بالداخـــل أو الخـــارج أولويـــة قصـــوى 
ستســـخر الحكومـــة مـــن أجلهـــا كافـــة 

علـــى  الحـــرص  مؤكـــدًا  اإلمكانـــات، 
عـــودة كل المواطنيـــن بالخـــارج إلـــى 
أرض الوطـــن وإلـــى أهاليهم وهم في 
صحة وعافية في أســـرع وقت ممكن 
وفـــق خطط إجـــالء موضوعة بادرت 
الحكومـــة فـــي تنفيذهـــا منـــذ األيـــام 

األولى النتشار الفيروس.

سمو ولي العهد مترئسا الجلسة االعتيادية األسبوعية لمجلس الوزراء

الصين تشيد بجهود البحرين في التصدي لـ “كورونا”
سمو رئيس الوزراء يتلقى برقية شكر من رئيس مجلس الدولة

المنامة - بنا

تلقـــى رئيس الـــوزراء صاحب الســـمو الملكـــي األمير 
خليفة بن ســـلمان آل خليفة، برقية شـــكر جوابية من 
رئيـــس مجلـــس الدولـــة بجمهوريـــة الصين الشـــعبية 
الصديقـــة  لـــي كـــه تشـــيانغ، ردًا علـــى برقيـــة ســـموه 
المعزيـــة، والداعمـــة للجهـــود الصينيـــة فـــي مكافحة 

فيروس كورونا المستجد )كوفيد 19(.
وأعرب رئيس مجلس الدولة في برقيته، عن خالص 
شـــكره وامتنانـــه إلـــى صاحب الســـمو الملكـــي رئيس 
الوزراء، وما أبداه سموه من مشاعر نبيلة طيبة تجاه 
شـــعب الصين فـــي مواجهـــة محنة فيـــروس كورونا، 
منوهًا بموقف المملكة الداعم والمؤيد لبالده في كل 

اإلجراءات التي اتخذتها في األزمة الراهنة. 
وأشـــاد رئيس مجلـــس الدولة الصيني، بقـــوة ومتانة 
البحريـــن  مملكـــة  تجمـــع  التـــي  الثنائيـــة  العالقـــات 
وجمهوريـــة الصين الشـــعبية والســـعي نحـــو تعزيزها 
فـــي مختلـــف المجاالت، الفتـــًا إلى أن بـــالده حكومة 
وشـــعبًا تخوض معركة موحدة ضد الجائحة، محققًة 
في هذه الصدد نتائج إيجابية سوف تسهم في دعم 

الجهود الدولية لمنع انتشار الفيروس.
وأشـــاد بالجهـــود الطيبـــة التـــي تبذلهـــا البحريـــن في 
التصـــدي لجائحة فيروس كورونا المســـتجد )كوفيد 
والتنســـيق  للتعـــاون  بـــالده  اســـتعداد  ومبدًيـــا   ،)19
مـــع المملكـــة من أجـــل حماية األمن الصحـــي العالمي 

واإلقليمي.
)٠٣(

سمو رئيس الوزراء

توافق نيابي بشأن أحقية موظفي “الخاص” برواتب 3 أشهر

أكـــد رئيـــس لجنـــة الخدمـــات بمجلس 
أن  الصالـــح  ممـــدوح  النائـــب  النـــواب 
االجتماع الذي عقد ظهر أمس عن بعد، 
جـــرى فيه توافـــق بين أعضـــاء اللجنة 
الوطنـــي  واالقتصـــاد  الماليـــة  ووزيـــر 

الشـــيخ ســـلمان بـــن خليفـــة آل خليفة، 
ووزير العمـــل والتأمينـــات االجتماعية 
جميـــل حميـــدان والرئيـــس التنفيـــذي 
للتأمينات االجتماعية إيمان المرباطي، 
بشـــأن مرئيات مشروع بقانون بإضافة 
بنـــد رقم جديد رقـــم )3( من الفقرة )ج( 
مـــن المـــادة ثمانية من مرســـوم بقانون 

)78( لســـنة 2006 بشـــأن التأميـــن ضـــد 
التعطل، واآللية التي ســـيتم تنفيذ في 

صرف الرواتب بالقطاع الخاص.
وأوضـــح الصالح بتصريحه لــــ “البالد”: 
“أكدنـــا من خالل التواصل مع الجمهور 
البحرينـــي فـــي القطـــاع الخـــاص ومـــع 
“كرورنـــا”  فيـــروس  بأزمـــة  المتأثريـــن 

تحديـــدًا، حـــول أحقية صـــرف رواتب 
الثالثـــة شـــهور )4،5،6(، وفق مادة )46( 
من قانون العمل، والتي نصت على أنه 
ال تبـــرأ ذمـــة صاحب العمل مـــن األجر، 
إال اذا قام بســـداده للعامل، وفقًا لآللية 
التي يصـــدر بتحديدها قرار من الوزير 

المختص”.

“النيابة”: الحبس 5 سنوات وغرامات للتجار المحتكرين
المنامة - النيابة العامة

صـــرح النائـــب العـــام علـــي البوعينيـــن 
بأنـــه بأن النيابـــة العامة تلقت بالغًا من 
وزارة الصناعـــة والتجـــارة والســـياحة 
تضمـــن رصد مســـؤولي إدارة التفتيش 
في الوزارة ارتفاع أسعار بعض أصناف 
غيـــر  بصـــورة  والفواكـــه  الخضـــراوات 
مبررة، حيث أسفرت عمليات التفتيش 

علـــى المخازن والمســـتودعات ضبط 3 
مســـتودعات وبداخلهـــا كميـــات كبيره 
مـــن الخضـــروات والفواكـــه، والتـــي تم 
تخزينهـــا منـــذ فبرايـــر دون مقتضـــى، 
بهـــدف الحـــد من تدفـــق المنتجات إلى 
ارتفـــاع  إلـــى  الســـوق علـــى نحـــو أدى 
أســـعارها. وباشـــرت النيابة تحقيقاتها، 
كمـــا تـــم التحفـــظ علـــى كل ســـجالت 
مخازن األغدية، لفحصها لبيان كميات 

والفواكـــه  الخضـــراوات  مـــن  األغديـــة 
التـــي تـــم تخزينهـــا والحد مـــن تدفقها 
فـــي األســـواق دون وجـــه حـــق بغرض 

التالعب في أسعارها.
وأكـــد النائـــب العام عـــزم النيابة العامة 
التصـــدي الفـــوري والحاســـم لـــكل مـــن 
يجـــرؤ علـــى المســـاس باألمـــن الغذائي 
للبـــالد، أو يحـــد مـــن تدفـــق المنتجات 
الغذائيـــة، أو غيرها مـــن المنتجات إلى 

األسواق استغالال للظروف االستثنائية 
الراهنـــة، أو يســـعى أو يحـــاول التأثيـــر 
طريـــق  بـــأي  المنتجـــات  أســـعار  علـــى 
كان، وأنهـــا ســـتتخذ إجـــراءات إحالـــة 
المحاكمـــة  إلـــى  الجرائـــم  مرتكبـــي 
الجنائيـــة لمعاقبتهم بالعقوبـــة المقررة 
عـــن الجريمة والتي تصـــل إلى الحبس 
5 ســـنوات والغرامة التـــي ال تقل عن 5 

آالف دينار والمصادرة.

إبراهيم النهام

)07(

)06(

الوضع الصحي مطمئن 
وتعزيز اإلجراءات 
االحترازية مستمر



بيانات الخبر
اليوم

التاريخ
الخبر

جهة النشر
الصفحة

العدد
الرابط اإللكتروني

الثالثاء 31 مارس 2020 - 7 شعبان 1441 - العدد 4186

جاللة الملك يستعرض مع رئيسي مجلسي الشورى والنواب األوضاع الصحية الراهنة ومتطلبات المرحلة المقبلة

المنامة - بنا

اســـتقبل عاهل البالد صاحب الجاللة 
الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة، 
بقصـــر الصافرية أمس، رئيس مجلس 
النـــواب فوزية زينـــل ورئيس مجلس 

الشورى علي بن صالح الصالح.
 وفـــي اللقـــاء اســـتعرض جاللتـــه مـــع 
رئيســـي مجلســـي الشـــورى والنـــواب 
األوضـــاع الصحية الراهنة ومتطلبات 
تعزيـــز  وأهميـــة  المقبلـــة،  المرحلـــة 
وتضافـــر كافة الجهـــود النبيلة لكل ما 
فيه صالح الوطن والمواطنين، إضافة 
الوطنيـــة  الصحيـــة  اإلنجـــازات  إلـــى 
المثمـــرة للتصـــدي لمكافحـــة فيروس 

كورونا المستجد )كوفيد 19(.
شـــكره  عـــن  الملـــك  وأعـــرب جاللـــة   
وتقديره لرئيســـي وأعضاء مجلســـي 
مواقفهمـــا  علـــى  والنـــواب  الشـــورى 
الوطنية وجهودهما المخلصة، وأشاد 
جاللته بدعمهم التام لخطة الحكومة 
إلجـــالء المواطنين من الخـــارج وفق 
اإلجراءات االحترازية الالزمة لحفظ 
وســـالمة الجميـــع، وقـــال جاللتـــه إننا 
حريصـــون على عـــودة أبنائنـــا جميعًا 
مـــن الخـــارج بأســـرع مـــا يمكـــن، ولـــن 
نألـــو جهدًا فـــي ذلك، مقدرًا لمجلســـي 
الشورى والنواب ما يبدونه من تعاون 
بنـــاء مـــع الســـلطة التنفيذيـــة ضمـــن 
للفريـــق  المميـــزة  المخلصـــة  الجهـــود 
الوطنـــي لمكافحة هذا الفيروس الذي 

يعاني منه العالم أجمع.
 وأشـــاد بكل التقدير بجهود الحكومة 
برئاســـة رئيس الوزراء صاحب السمو 
الملكـــي األميـــر خليفـــة بن ســـلمان آل 
خليفة، كمـــا أثنى جاللتـــه على العمل 
التـــي  المخلصـــة  والجهـــود  الـــدؤوب 
يوالـــي بذلها فريـــق البحرين من كافة 
وكوادرهـــا  والمؤسســـات  القطاعـــات 
المخلصـــة، بقيـــادة ولـــي العهـــد نائـــب 
القائـــد األعلـــى النائـــب األول لرئيـــس 
مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة، والتي 
تحقـــق نجاحـــات متواصلة بفضل من 
هللا وبتكاتـــف جهـــود الجميـــع، مقدرًا 
جاللتـــه المســـاعي اإلنســـانية النبيلـــة 
للطواقـــم الطبيـــة والكـــوادر الصحيـــة 
والتمريضية البحرينية وكافة الجهات 
المعنيـــة والتي تؤدي مهامهـــا بكفاءة 
عالية ومهنية وشـــجاعة مميزه خالل 
شـــاكرًا  االســـتثنائية،  الظـــروف  هـــذه 
المواطنين المقيمين على استجابتهم 
الصحيـــة  االحترازيـــة  لإلرشـــادات 
ممـــا يـــدل علـــى وعيهـــم وتحضرهـــم 
وتكاتفهـــم جميعًا لتجاوز هذه األزمة، 
منوهـــًا بـــأن تاريخنـــا الوطنـــي ســـجل 
ألهل البحرين مواقف عظيمة وأمثلة 
في التكاتف والتعاضد مكنت البحرين 

من تخطي العديد من التحديات.
 وأشار جاللته إلى أن الوضع الصحي 
مملكـــة  وأن  مطمئـــن،  هللا  بحمـــد 

البحريـــن ســـتواصل تعزيـــز التدابيـــر 
واالحترازيـــة  الوقائيـــة  واإلجـــراءات 
والمبـــادرات االســـتباقية التـــي تضمن 

والمقيميـــن،  المواطنيـــن  ســـالمة 
وأضـــاف أننـــا نتابـــع عن كثـــب ونقدر 
ونعتز بالجهـــود الوطنية الحثيثة من 

الجميع وســـنواصل معًا عملنا الوطني 
المشـــترك آملين أن يزول انتشـــار هذا 
الوبـــاء العالمي في وقت قريب بعون 

هللا، متمنين للجميع استمرار التوفيق 
ولوطننا العزيز دوام الرقي واالزدهار.
رئيســـا مجلـــس  أكـــد  مـــن جانبهمـــا،   
الشـــورى والنـــواب، أن جاللـــة العاهل 
هـــو الداعـــم األول للمواطـــن في هذه 
بينـــت  االســـتثنائية، حيـــث  المرحلـــة 
توجيهات جاللته الحرص على رعاية 
شؤون المواطنين، وتوفير كافة سبل 
الدعـــم لتجنيبهـــم أيـــة تأثيـــرات على 
مســـتواهم المعيشـــي في هذه الفترة، 
إلـــى جانب اتخاذ جملة مـــن القرارات 
الوطنـــي،  االقتصـــاد  حصنـــت  التـــي 
ودعـــم  الخـــاص  القطـــاع  وســـاندت 
أجـــور العاملين فيه عبر إطالق حزمة 
ماليـــة وتنموية تهدف الســـتدامة نمو 
هـــذا القطـــاع المهـــم والحيـــوي، وهي 
الخطوات التي حازت إشادة واسعة.

 ولفتـــا إلـــى أن اللقـــاء بجاللـــة العاهـــل، حمـــل 
الكثيـــر مـــن التطمينـــات علـــى قـــدرة المملكـــة 
علـــى تجـــاوز مختلـــف التحديـــات والظروف، 
ومـــن بينهـــا األوضـــاع الراهنـــة التـــي تواجهها 
دول العالـــم أجمـــع فـــي ظـــل تفشـــي فيروس 
كورونـــا وانتشـــاره فـــي العديـــد مـــن الـــدول، 
لجاللتـــه  اإلنســـانية  بالتوجيهـــات  منوهيـــن 
جـــراء  المتضـــررة  لألســـر  الكريمـــة  ولفتتـــه 
علـــى  كورونـــا  لفيـــروس  الســـلبية  التأثيـــرات 
الوضـــع االقتصادي، إذ إن المواطن دائما وأبدا 
لـــه األولويـــة في فكـــر القيـــادة الحكيمة، وفي 
كل خطـــة أو قـــرار يتـــم اتخـــاذه. وفيما أكد 
رئيسا المجلســـين مساندة المجلسين 
لكل اإلجـــراءات والقـــرارات المتخذة 
لمواجهـــة التحديـــات على المســـتوى 
الصحـــي بالدرجة األولـــى، إلى جانب 
مـــا يتعلـــق باالقتصـــاد الوطنـــي، فقد 
أشـــادا بالجهـــود الخيـــرة التـــي تقـــوم 
بها الحكومة برئاســـة رئيـــس الوزراء 
صاحب الســـمو الملكـــي األمير خليفة 
بن ســـلمان آل خليفة، لتســـهيل عودة 
المواطنيـــن العالقين فـــي الخارج عبر 
اإلجـــراءات  وفـــق  إلجالئهـــم  خطـــة 
تضمـــن  التـــي  الالزمـــة  االحترازيـــة 
ســـالمة الجميع، ومـــا يضطلع بها ولي 
النائـــب  األعلـــى  القائـــد  نائـــب  العهـــد 
األول لرئيس مجلس الوزراء صاحب 
الســـمو الملكي األمير سلمان بن حمد 
آل خليفـــة، في قيادة اللجنة الوطنية 
لمكافحة فيـــروس كورونا، ومواجهة 
تواجـــه  التـــي  التحديـــات  مختلـــف 
قطاعـــات متعـــددة جـــراء الفيـــروس، 
الـــذي  اإليجابـــي  بالـــدور  منوهيـــن 
يقـــوم بـــه المواطنـــون عبـــر التزامهم 
بالتوجيهات والقرارات الرسمية، وهو 
ما يعكس مستوى الوعي االجتماعي 
الذي يتمتع به شعب مملكة البحرين.

الــخــارج ــن  م المواطنين  ــاء  إجـ لخطة  ــام  ــت ال النيابي  ــم  ــدع ال نــقــدر  الــمــلــك:  جــالــة 

الوضع الصحي مطمئن وتعزيز اإلجراءات االحترازية مستمر

ننوه بالمساعي 
اإلنسانية النبيلة 
للطواقم الطبية 

والتمريضية 
وشجاعتهم 

بهذه الظروف 

رئيسا الشورى 
والنواب: جاللة 

الملك الداعم 
األول للمواطن 

بالمرحلة 
االستثنائية 

تقدير لتوجيهات 
جاللته لتجنيب 
المواطنين أية 

تأثيرات على 
مستواهم 
المعيشي

تاريخنا الوطني 
ل ألهل  سجَّ

البحرين مواقف 
عظيمة وأمثلة 

في التكاتف 
والتعاضد 

لقاء جاللته 
حمل الكثير من 

التطمينات بشأن 
قدرة المملكة 

على تجاوز 
التحديات 

إشادة بالدور 
اإليجابي 

للمواطنين 
عبر التزامهم 

بالتوجيهات 
والقرارات الرسمية

حريصون على عودة 
أبنائنا جميًعا من الخارج 

بأسرع ما يمكن ولن نألو 
جهًدا في ذلك.

 جاللته استعرض مع 
رئيسي الشورى والنواب 
األوضاع الصحية الراهنة 

ومتطلبات المرحلة 

نشكر جهود الحكومة 
برئاسة سمو رئيس 

الوزراء وفريق البحرين 
بقيادة سمو ولي العهد



بيانات الخبر
اليوم

التاريخ
الخبر

جهة النشر
الصفحة

العدد
الرابط اإللكتروني

ترأس ولي العهد نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء 
صاحــب الســمو الملكــي األميــر ســلمان بــن حمــد آل خليفة أمس الجلســة 
االعتياديــة األســبوعية لمجلــس الــوزراء التــي تعقــد ألول مــرة عــن بعد، 
حيــث أشــاد مجلس الــوزراء باألمر الملكي الســامي لعاهــل البالد صاحب 
الجاللــة الملــك حمد بن عيســى آل خليفة بمســاعدة األســر المتضررة من 
تداعيــات فيــروس كورونــا لمــا تمثلــه من لفتة إنســانية نبيلــة ورعاية من 
جاللتــه للتخفيــف مــن األعبــاء الماليــة التــي تواجهها هذه األســر في هذا 

الوضع االستثنائي.

 وبمناسبة اليوم الدولي للضمير الذي 
اعتمدتـــه األمـــم المتحـــدة اســـتجابة 
لمبـــادرة كريمـــة مـــن رئيـــس الـــوزراء 
صاحب الســـمو الملكـــي األمير خليفة 
بن ســـلمان آل خليفـــة والذي يصادف 
الخامـــس من أبريل مـــن كل عام، فقد 
أشـــاد مجلس الـــوزراء بهـــذه المبادرة 
الكريمـــة مـــن صاحـــب الســـمو الملكي 
رئيس الوزراء مؤكدًا المجلس حرص 

ثقافـــة  بنـــاء  علـــى  البحريـــن  مملكـــة 
الســـام بمحبـــة وضميـــر عبـــر إتاحـــة 
التعليم الجيد وتنفيذ أنشطة التوعية 

العامة بما يعزز التنمية المستدامة.
 بعدهـــا شـــدد مجلـــس الـــوزراء علـــى 
أن صحـــة وســـامة كافـــة المواطنين 
أولويـــة  الخـــارج  أو  بالداخـــل  ســـواء 
قصوى ستســـخر الحكومـــة من أجلها 
كافة اإلمكانيات، مؤكدًا الحرص على 

عـــودة كافـــة المواطنيـــن المتواجدين 
وإلـــى  الوطـــن  أرض  إلـــى  بالخـــارج 
أهاليهم وهم في صحة وعافية وذلك 
فـــي أســـرع وقـــت ممكن وفـــق خطط 
إجاء موضوعة بادرت الحكومة في 
تنفيذهـــا منـــذ األيـــام األولى النتشـــار 
الفيـــروس والتـــي أبـــدى المواطنـــون 
فيهـــا رغبتهـــم بالعـــودة إلـــى الوطـــن، 
لتصبـــح البحريـــن مـــن أوائـــل الـــدول 

التـــي عملت على وضـــع وتنفيذ خطة 
إجـــراءات  وفـــق  مواطنيهـــا  إلجـــاء 
طبيـــة محكمة هدفها صحة وســـامة 
المواطنيـــن بالخـــارج وكذلك عوائلهم 
المتواجدين  والمقيميـــن  والمواطنين 
نـــوه مجلـــس  فيمـــا  المملكـــة،  داخـــل 
الوزراء بالجهـــود الوطنية التي تقوم 
بها الكوادر الطبية على مدار الســـاعة 
من أجل الحفاظ على صحة وســـامة 

هـــي  والتـــي  والمقيميـــن  المواطنيـــن 
محـــل تقديـــر واعتـــزاز لـــدى الجميـــع، 
مشيدًا المجلس بالنتائج التي تحققها 
المملكة مـــن خال كواردهـــا الوطنية 
عبر بحثهم المســـتمر عن البروتوكول 
العاجـــي المناســـب لعـــاج الحـــاالت 
القائمة لفيـــروس كورونا والذي حقق 

نسب تعافي كبيرة ولله الحمد.
 كمـــا اســـتعرض مجلس الـــوزراء ما 

تـــم بخصوص إطالة عمـــر المخازين 
والـــدواء،  لألغذيـــة  االســـتراتيجية 
الصناعـــة  وزيـــر  عـــرض  حيـــث 
والتجارة والســـياحة وسعادة وزيرة 
الصحـــة الجهـــود المبذولـــة فـــي هذا 

الخصوص.
عـــن  الـــوزراء  مجلـــس  أعـــرب  ثـــم   
إدانتـــه الشـــديدة لاعتـــداء اإلرهابي 
الـــذي قامت بـــه المليشـــيات الحوثية 
واستهدف المدنيين واألحياء المدنية 
الريـــاض  علـــى  باليســـتية  بصواريـــخ 
وجـــازان بالمملكة العربية الســـعودية 
الشـــقيقة لما يمثله مـــن انتهاك صارخ 
للقوانيـــن واألعـــراف الدوليـــة، مؤكدًا 
البحريـــن  مملكـــة  وقـــوف  المجلـــس 
إلى جانب شـــقيقتها المملكـــة العربية 
الســـعودية فـــي كل مـــا تتخـــذه مـــن 

إجراءات لحفظ أمنها واستقرارها.

سمو ولي العهد يترأس الجلسة االعتيادية األسبوعية لمجلس الوزراء

المنامة - بنا

حريصون على عودة المواطنين كافة في أسرع وقت ممكن
قصوى أولـــويـــة  ــارج  ــخـ والـ ــل  ــداخ ــال ب الــمــواطــنــيــن  جميع  ــة  ــام س ــوزراء:  ــ ــ ال مجلس 
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وقـــد أدلـــى األميـــن العـــام لمجلـــس 
الـــوزراء ياســـر الناصر عقب جلســـة 
مجلـــس الـــوزراء التـــي عقدت ألول 
مرة عن بعد بتقنية االتصال المرئي 

بالتصريح التالي:
 نظـــر مجلس الوزراء في المذكرات 
المدرجة على جدول أعماله واتخذ 

بشأنها من القرارات ما يلي:
الـــوزراء  مجلـــس  اســـتعرض  أوالً: 
مذكـــرة مرفوعـــة مـــن وزارة المالية 
واالقتصـــاد الوطنـــي بشـــأن التقرير 
االقتصـــادي لمملكـــة البحريـــن لعـــام 
2019 والـــذي أظهر نمـــوًا في الناتج 
المحلـــي اإلجمالي باألســـعار الثابتة 
بنســـبة 1.8 % حيث ســـجل القطاع 
النفطي نموًا بنســـبة 2.2 % وبنسبة 
1.7 % للقطـــاع غيـــر النفطـــي، فـــي 
حين سجل الناتج المحلي اإلجمالي 
نموًا بنسبة 2.4 % باألسعار الجارية 
النفطـــي  القطـــاع  انخفـــض  حيـــث 
بنســـبة 3.9 % بينمـــا حقـــق القطاع 
غيـــر النفطـــي نمـــوًا بنســـبة 3.6 % 
مقارنـــة بالعـــام الماضـــي، فيما أظهر 
التقرير كذلك أن أكثر القطاعات غير 
النفطية نموًا مقارنة بالعام الماضي 
كان قطاع الفنادق والمطاعم بنسبة 
نمو بلغ 6.8 %، يليه قطاع الخدمات 
بنســـبة  والشـــخصية  االجتماعيـــة 
البنـــاء والتشـــييد  2.9 %، فقطـــاع 

بنســـبة 2.6 %، كمـــا أوضـــح التقرير 
اســـتمرار نمو أعـــداد الموظفين في 
عددهـــم  ليصـــل  الخـــاص  القطـــاع 
إلـــى 96,333 موظفا بزيادة بنســـبة 
2.8 %، وارتفـــع متوســـط الرواتـــب 
الشـــهرية في القطاع الخاص بنسبة 
2.4 % ليصـــل إلى 740 دينارا، ومن 
المتوقع زيادة التوظيف في القطاع 

الخاص.
التقريـــر  أظهـــر  آخـــر،  جانـــب  مـــن 
 2019 لعـــام  للمملكـــة  االقتصـــادي 
تخطـــي البحرين المعـــدل اإلقليمي 
مؤشـــر  نتائـــج  حســـب  والدولـــي 
الحريـــة االقتصاديـــة 2020 لتصبح 
فـــي المرتبة 63 كأكثـــر االقتصادات 
حرية في العالم من أصل 180 دولة، 
فيما تبوأت مملكة البحرين المرتبة 
41 عالميـــا من أصـــل 132 دولة في 
مؤشـــر تنافســـية المواهـــب العالمي 
2020، لكونها األفضل أداًء في دول 
المنطقـــة ضمن 5 محاور من أصل 6 
محـــاور، فـــي حيـــن بيـــن التقرير أن 
المملكة حلت في المرتبة 38 عالمًيا 
مـــن أصـــل 137 دولة بمؤشـــر ريادة 

األعمال العالمي.
ثانيـــًا: وافق مجلس الوزراء وأحال 
إلـــى الســـلطة التشـــريعية مشـــروع 
قانون يعدل خمســـة قوانين حالية، 
وقانـــون  المحامـــاة،  قانـــون  وهـــي 

الهندســـية،  المهـــن  تنظيـــم مزاولـــة 
والمرســـوم بقانـــون بشـــأن مزاولـــة 
مهنة الطب البشـــري وطب األسنان، 
والمرسوم بقانون بشأن مزاولة غير 
األطبـــاء والصيادلـــة للمهـــن الطبية 
المعاونة، والمرسوم بقانون بتنظيم 
مهنـــة الصيدلة والمراكـــز الصيدلية، 
ويهـــدف التعديـــل إلـــى التـــدرج في 
العقوبـــات الجزائيـــة عنـــد التقصيـــر 
واإلهمـــال فـــي الواجبـــات المهنيـــة 
عـــن  التوقيـــف  قبـــل  والوظيفيـــة 
مزاولة المهنة لمدة محددة ثم إلغاء 
الترخيـــص، وذلك علـــى النحو الذي 
أوصـــت به اللجنة الوزارية للشـــئون 
وعرضهـــا  والتشـــريعية  القانونيـــة 
نائب رئيـــس مجلس الوزراء رئيس 

اللجنة المذكورة.
ثالثـــًا: وافـــق مجلـــس الـــوزراء على 
إلـــى  البحريـــن  مملكـــة  انضمـــام 
اتفاقيـــة التعـــاون الجمركي واتخاذ 
اإلجـــراءات الدســـتورية والقانونية 
الازمـــة لذلـــك، وتهـــدف االتفاقيـــة 
إلـــى تعزيـــز التعـــاون المشـــترك بين 
اإلدارات الجمركية العربية وتفعيل 
التنســـيق في المجاالت االقتصادية 
والتجاريـــة عبـــر تقديـــم المســـاعدة 
اإلدارية وتبـــادل المعلومات لتفادي 
أي جرائـــم ومخالفات للتشـــريعات، 
وذلـــك علـــى النحو الـــذي أوصت به 

اللجنـــة الوزارية للشـــئون القانونية 
والتشـــريعية وعرضهـــا نائب رئيس 

مجلس الوزراء رئيس اللجنة.
رابعـــًا: وافـــق مجلس الـــوزراء على 
منـــح الجهات المختصـــة في مملكة 
اســـبانيا حق الواليـــة القانونية على 
بيانات المشـــتركين التابعين لها في 
مراكز الحوســـبة الســـحابية بمملكة 

البحرين.
خامسًا: اســـتعرض مجلس الوزراء 
تقريـــرًا دوريـــًا تضمن خطـــط وزارة 
فـــي  وجهودهـــا  والتعليـــم  التربيـــة 
مجـــال تمهيـــن وتدريـــب التربويين 
التربـــوي  الميـــدان  فـــي  العامليـــن 
برامـــج  لتطويـــر  الـــوزارة  وجهـــود 
تحســـين أداء المـــدارس في مجال 
تطوير آليات العمل وما تم تحقيقه 
المجـــال إلبقـــاء مســـيرة  فـــي هـــذا 

التعليـــم فـــي الجودة التي تنشـــدها 
الحكومة، وذلـــك من خال المذكرة 
التي عرضها وزير التربية والتعليم، 
حيـــث قـــرر المجلـــس إحالتهـــا إلـــى 
الماليـــة  للشـــئون  الوزاريـــة  اللجنـــة 

واالقتصادية والتوازن المالي.
سادسًا: وافق مجلس الوزراء على 
العاصمـــة  أمانـــة  عضويـــة  تجديـــد 
في منظمة المـــدن العربية ومنظمة 
فـــي  وذلـــك  اإلســـامية،  العواصـــم 
لهـــذا  المرفوعـــة  المذكـــرة  ضـــوء 
الغـــرض من ســـعادة وزير األشـــغال 
والتخطيـــط  البلديـــات  وشـــئون 

العمراني.
ســـابعًا: تابـــع مجلس الوزراء ســـير 
العمـــل فـــي المشـــاريع التـــي تنفذها 
وزارة العمـــل والتنميـــة االجتماعية 
لتحقيـــق أهـــداف ومحـــاور برامـــج 
التنميـــة  مجـــال  فـــي  الحكومـــة 
التنفيـــذي  والموقـــف  االجتماعيـــة، 
احتياجـــات  تلبـــي  مشـــاريع  لســـتة 
المجتمـــع فـــي القرى والمـــدن، وهي 
شـــامل  اجتماعـــي  مركـــز  مشـــروع 
نهـــاري  نـــادي  ومشـــروع  بالبديـــع، 
لرعايـــة الوالديـــن فـــي جـــد حفص، 
ومجمـــع اإلعاقة الشـــامل في عالي، 
ومجمع الرعاية االجتماعية بمدينة 
حمد، ومجمع الخدمات االجتماعية 
بنـــاء  ومشـــروع  عيســـى،  بمدينـــة 

مركـــز اجتماعـــي شـــامل بمحافظـــة 
تـــم  مشـــروعات  وهـــي  العاصمـــة، 
تلبيـــة  فـــي وقـــت ســـابق  إطاقهـــا 
فـــي  المواطنيـــن  الحتياجـــات 
مختلـــف المـــدن والقـــرى مـــن أجـــل 
تطويـــر نـــوع ومســـتوى الخدمـــات 
لمختلـــف  الحكومـــة  تقدمهـــا  التـــي 
المواطنيـــن وخاصـــة من فئـــة ذوي 
اإلعاقة والمســـنين فضاً عن توفير 
مختلـــف  مـــن  األســـر  احتياجـــات 
الرعايـــة  وخدمـــات  المســـاعدات 

والتأهيل االجتماعي. 
 ثامنـــًا: وافق مجلس الـــوزراء على 
اقتـــراح برغبـــة مقـــدم مـــن مجلـــس 
المواطنـــة  منهـــج  لتطويـــر  النـــواب 
المقـــررة فـــي مـــدارس المملكـــة في 
ضـــوء طبيعـــة المجتمـــع البحرينـــي 
وتقاليـــده  الدينيـــة  ومعتقداتـــه 
االجتماعية بما يحافظ على الهوية 

الوطنية.
تاســـعًا: وافق مجلـــس الوزراء على 
اقتـــراح برغبـــة مقـــدم مـــن مجلـــس 
النواب إلنشـــاء أماكن لـــدور العبادة 

ضمن مشروع إسكان دمستان.
عاشـــرًا: وافق مجلس الوزراء على 
رد الحكومـــة علـــى اقتـــراح برغبـــة 
مقـــدم مـــن مجلـــس النواب إلنشـــاء 
مدرســـة ثانويـــة عامـــة للبنـــات فـــي 

دمستان.
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المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات

أعلن وزير األشـــغال وشـــؤون البلديات 
والتخطيط العمرانـــي عصام خلف، عن 
بدء أعمال المرحلة األولى من مشـــروع 
تطويـــر شـــارع 47 فـــي عـــراد بمحافظة 
المحرق، ضمن برنامج التنمية الخليجي 

من قبل المملكة العربية السعودية.
وتمت ترسية أعمال المرحلة األولى من 
المشـــروع من قبل مجلـــس المناقصات 
shade cor�  والمزايـــدات علـــى شـــركة

 5,685,000 تبلـــغ  بتكلفـــة   poration
مليـــون دينار. وقـــال خلـــف: إن الوزارة 
تعمـــل علـــى تطويـــر شـــبكة الطـــرق في 
لضمـــان  المملكـــة  محافظـــات  مختلـــف 
انســـيابية الحركـــة المروريـــة، إذ يعتبـــر 
مشروع تطوير شارع 47 احد المشاريع 
التطويرية المهمة، وستنفذ أعماله على 
مرحلتين، وتشتمل المرحلة األولى على 

تطوير شـــارع 47 في الجزء الواقع بين 
شـــارع حاتـــم الطائي في الحد وشـــارع 
توســـعة  المرحلـــة  هـــذه  وتتضمـــن   ،28
الشـــارع إلى 3 مســـارات فـــي كل اتجاه 
علـــى امتـــداد 2 كيلومتر من تقاطعه مع 
شـــارع حاتم الطائي شـــرًقا إلى تقاطعه 
مع شـــارع 28 غرًبا والمؤدي إلى حالتي 

النعيم والسلطة.
وأوضح أن المرحلة الثانية من مشروع 
الجـــزء  ســـتتضمن   47 شـــارع  تطويـــر 
المحصور بين شـــارع 28 وشارع خليفة 
الكبير، إذ ستشـــمل إنشـــاء جسر بحري 
يربط بين شارع 28 بالقرب من الحاالت 
شرقًا وشارع خليفة الكبير غرًبا بإنشاء 
تقاطـــع متعـــدد المســـتويات مع شـــارع 
خليفـــة الكبير، وســـيتم تنفيـــذ المرحلة 

في وقت الحق.

قال وكيل الزراعة والثروة البحرية 
بوزارة األشـــغال وشـــؤون البلديات 
والتخطيط العمراني نبيل أبوالفتح 
إن الوكالة وبالتنســـيق مـــع الجهات 
الرســـمية ذات العالقـــة عازمة على 
مضاعفة الجهود وفق جدول زمني 
محـــدد لتنفيـــذ مشـــروع البحث عن 
الرمـــال؛ انطالقـــا مـــن اهتمـــام مـــن 
اللجنـــة الوزاريـــة لمشـــاريع التنمية 
نائـــب  برئاســـة  التحتيـــة  والبنيـــة 
رئيس مجلس الوزراء الشـــيخ خالد 
بن عبدهللا آل خليفـــة، ومتابعة من 

وزيـــر األشـــغال وشـــؤون البلديـــات 
والتخطيط العمرانـــي عصام خلف.

جاء ذلك لدى ترؤس أبوالفتح اجتماعا 
عـــن ُبعـــد مع مديـــر عام جهاز المســـاحة 
والتســـجيل العقاري ناجي ســـبت سالم، 
راشـــد  البحـــري  المســـح  إدارة  ومديـــر 
بأعمـــال  القائـــم  وبمشـــاركة  الســـويدي، 
خالـــد  البحريـــة  الرقابـــة  إدارة  مديـــر 
الشـــيراوي. وبحـــث االجتمـــاع المواقـــع 
المقترحـــة لتنفيـــذ المشـــروع، مع بحث 
جميع الجوانب المتعلقة باالستفادة من 

كل موقع.

البدء بتطوير شارع 47 في عراد بكلفة 5.6 ماليين دينار

مضاعفة الجهود لتنفيذ مشروع البحث عن الرمال
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تلقي 4 آالف طلب عبر تطبيق “الجنوبية”
توجيهـــات ســـمو الشـــيخ خليفـــة بن علـــي تؤكـــد أهميـــة التواصل مـــع األهالي

محافـــظ  توجيهـــات  ضمـــن 
الجنوبية ســـمو الشـــيخ خليفة 
بـــن علي بـــن خليفـــة آل خليفة 
بتطبيـــق التواصـــل الذكـــي مـــع 
احتياجاتهـــم  وتلبيـــة  األهالـــي 
واألخذ بأفكارهم ومقترحاتهم 
التـــي  التواصـــل  باقـــات  عبـــر 
صرحـــت  المحافظـــة،  قدمتهـــا 
والمتابعـــة  المعلومـــات  مديـــر 
منيـــرة إبراهيـــم الســـبيعي بـــأن 
بتقديـــم  ماضيـــة  المحافظـــة، 
للمواطنيـــن  الخدمـــات  أفضـــل 
عبـــر تعزيـــز قنـــوات التواصـــل 
والمتنوعـــة،  االســـتثنائية 
مـــن  العديـــد  تلقـــت  حيـــث 
والخدميـــة  األمنيـــة  الطلبـــات 

واالجتماعية.
وأوضحت أن المحافظة، تلقت 
منذ إطالق تطبيـــق “الجنوبية” 
في سبتمبر 2019 وحتى مارس 
استفســـاًرا   4141 نحـــو   2020
مباشـــرا عبر “المحادثة الفورية 
“Live Chat”، وتلقت منذ يناير 
2019م إلى مارس 2020م عدد 
286 مـــن طلبـــات األهالـــي مـــن 
خـــالل اللقـــاءات المباشـــرة في 
المجلس األسبوعي للمحافظة، 
وعـــدد 78 طلبا مـــن خالل قناة 

“احنا نوصلك”.
المحافظـــة،  أن  وأضافـــت 
تلقـــت 203 طلبـــات تـــم رفعهـــا 
و29  “تواصـــل”  برنامـــج  عبـــر 
استفســـاًرا وطلـــب خدمـــة عبر 
االلكترونـــي  البريـــد  خدمـــة 
جميـــع  رفـــع  وتـــم  المباشـــر، 
الطلبـــات الـــواردة مـــن األهالي، 
اإللكترونيـــة  منصاتهـــا  عبـــر 
إلـــى الجهـــات ذات العالقـــة في 
والخدمـــي  األمنـــي  المجـــال 

واالجتماعي.
ودعـــت الســـبيعي إلـــى متابعـــة 
األهالـــي  طلبـــات  اســـتالم 
بالصـــورة  احتياجاتهـــم  ورفـــع 
النموذجيـــة، االمـــر الـــذي يعـــزز 
مـــن دور المحافظـــة الجنوبية، 
كونهـــا حلقة وصـــل تفاعلية مع 
الحكوميـــة  الجهـــات  مختلـــف 

واألهلية والخاصة.

المنامة - وزارة الداخلية

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

اعتمـــد وزير التربية والتعليم ماجد 
النعيمـــي قـــراًرا بتجديـــد الترخيص 
لمكتب أي دي بي العالمية للخدمات 
التعليميـــة للدارســـين فـــي الخارج، 
وذلـــك لمـــدة ثـــالث ســـنوات قابلـــة 
للتجديد لذات المدة، بشـــرط توافر 
جميـــع الشـــروط الالزمـــة للحصول 
التجديـــد،  عنـــد  الترخيـــص  علـــى 
ونـــص القـــرار علـــى التـــزام صاحب 
الترخيص بأحكام المرسوم بقانون 
رقم )2( لســـنة 1997م بشأن مكاتب 
للدارســـين  التعليميـــة  الخدمـــات 
فـــي الخـــارج، والقـــرارات الوزاريـــة 

وبالقوانيـــن  لـــه،  تنفيـــًذا  الصـــادرة 
واألنظمـــة األخرى المعمـــول بها في 

مملكة البحرين.

تجديد الترخيص لمكتب خدمات تعليمية للدارسين بالخارج

تطلع إلى تعزيز العالقات مع ألمانيا
ســـمو الشـــيخ ســـلمان بـــن خليفـــة ينقـــل شـــكر ســـمو رئيـــس الـــوزراء لحكومـــة ألمانيـــا

اســـتقبل مستشـــار صاحـــب الســـمو 
الملكي رئيس مجلس الوزراء سمو 
الشيخ ســـلمان بن خليفة آل خليفة 
بمكتبه أمس سفير جمهورية ألمانيا 
مملكـــة  لـــدى  الصديقـــة  االتحاديـــة 

البحرين كاي بوكمان.
ورحب سمو الشيخ سلمان بالسفير، 
ونقل شـــكر وتقدير رئيـــس الوزراء 
األميـــر  الملكـــي  الســـمو  صاحـــب 
خليفـــة بـــن ســـلمان آل خليفـــة إلـــى 
حكومة جمهورية ألمانيا االتحادية 

الصديقـــة، على ما حظي به ســـموه 
من رعاية واهتمام وعلى ما قدمته 
حكومـــة جمهوريـــة ألمانيا الصديقة 
مـــن تســـهيالت أثناء إقامـــة ورحلة 

سموه العالجية.
كما شكر سموه السفير األلماني على 
جهوده وتعاونه، متطلًعا سموه إلى 
تعزيـــز العالقـــات الثنائيـــة الممتـــدة 
بين البلديـــن والشـــعبين الصديقين 
واالرتقـــاء بها إلـــى آفاق جديدة من 

مستشار سمو رئيس الوزراء مستقبال السفير األلمانيالتعاون المثمر.

المنامة - بنا

تدشين رسمي لتطبيق “مجتمع واعي”
دشـــنت هيئـــة المعلومـــات والحكومـــة 
الفريـــق  مـــع  وبالتعـــاون  اإللكترونيـــة 
كورونـــا  لفيـــروس  للتصـــدي  الوطنـــي 
تطبيـــق  أمـــس  ا  رســـميًّ  )COVID�19(
“مجتمع واعي” الهـــادف لتعزيز متابعة 
حاالت الحجر المنزلـــي وإمكانية رصد 
وحمايـــة  وتنبيـــه  المخالطـــة  الحـــاالت 
حـــال  فـــي  والمقيميـــن  المواطنيـــن 
اقترابهم أو مخالطتهم للحاالت القائمة 
أو المشـــتبه بإصابتها، موجهـــًة الدعوة 
المبـــادرة  بضـــرورة  المجتمـــع  ألفـــراد 
بتحميـــل التطبيق على أجهزة االتصال 
الذكية حفاظًا على ســـالمتهم وسالمة 
عائالتهم وذلك من خـــالل زيارة متجر 
apps. تطبيقات الحكومة اإللكترونية

.bahrain.bh
الرئيـــس  صـــرح  الصـــدد،  وبهـــذا 

التنفيـــذي لهيئة المعلومـــات والحكومة 
اإللكترونيـــة محمـــد  القائد أن تدشـــين 
تطبيـــق “مجتمع واعـــي” يعكس حرص 
الحكومـــة علـــى تطويع كافة الوســـائل 
المتاحة واالســـتخدام األمثل للتقنيات 
الذكيـــة  األجهـــزة  وتقنيـــات  الحديثـــة 

بغيـــة تعزيـــز حمايـــة المجتمـــع الواعي 
الـــذي أثبت تفاعلـــه اإليجابي مع تنفيذ 
كافة اإلجـــراءات االحترازية والتدابير 
كورونـــا  لفيـــروس  للتصـــدي  الوقائيـــة 
علـــى  والمحافظـــة  المجتمـــع  وحمايـــة 
الصحـــة العامـــة ونشـــر الطمأنينـــة بين 
أفراد المجتمع كافـــة، وتمثل من خالل 
توجيهـــات  بتنفيـــذ  الجميـــع   التـــزام 
صاحـــب الســـمو الملكي األمير ســـلمان 
بـــن حمـــد آل خليفـــة ولـــي العهـــد نائب 
لرئيـــس  األول  النائـــب  األعلـــى  القائـــد 
مجلـــس الـــوزراء، والداعيـــة بضـــرورة 

تكاتـــف الجميع لدعـــم الجهود الوطنية 
الحتواء ومنع انتشـــار فيروس كورونا 

)كوفيد19(.
وأوضح أن الهيئـــة والتزامًا بتوجيهات 
ســـموه باشـــرت ومـــن خـــالل التنســـيق 
والمتابعة مع الفريـــق الوطني للتصدي 
لفيروس كورونا باالستئناس واالطالع 
على أفضـــل التجارب الدوليـــة والتأكد 
مـــن نجـــاح تجاربهـــا وأثرهـــا فـــي الحد 
من انتشـــار الفيـــروس، خاصة في دول 
مثل ســـنغافورة والصيـــن وهونغ كونغ، 
والدمـــج بينهـــا والبنـــاء عليهـــا وتطوير 
هذه التجارب للخروج بتجربة بحرينية 
رائـــدة ومتميزة، وفي ضوء ذلك قامت 
الهيئة بتصميم وإنشاء تطبيق بحريني 
رســـمي يعـــد منصـــة وطنية توفـــر أكثر 
مـــن خاصيـــة فـــي آن واحـــد، تجمـــع ما 
بين التعليمـــات واإلرشـــادات الوقائية، 

الوطنيـــة  الرســـمية  واإلحصائيـــات 
المحدثـــة فيمـــا يخص حـــاالت اإلصابة 
أو المخالطيـــن، فضـــالً عن دعـــم عملية 
تطبيق وتفعيل الحجر الصحي ســـواء 

في المراكـــز المخصصة أو للحاالت من 
المنـــزل فهو يعد منصة وطنية شـــاملة 
بمملكـــة  الفيـــروس  مســـتجدات  لنشـــر 

البحرين بصورة رسمية وآنية.

المنامة - بنا

يتيح إمكانية متابعة 
الحاالت الخاضعة للحجر 

الصحي والمخالطة

 وزير التربية والتعليم

محمد  القائد



بيانات الخبر
اليوم

التاريخ
الخبر

جهة النشر
الصفحة

العدد
الرابط اإللكتروني
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المنامة - بنا

والتوفيق  التخطيط  وكيل  كشفت 
ــعــدل  ــفــقــة بـــــــوزارة ال ــن األســــــري وال
ــؤون اإلســـامـــيـــة واألوقـــــاف  ــشــ ــ وال
ــن اســـتـــكـــمـــال  ــ ــي، عـ ــ ــانـ ــ ــزيـ ــ دانـــــــة الـ
الــنــظــام اإللــكــتــرونــي لــخــدمــات رفــع 
المشروع  ضمن  القضائية،  الدعوى 
ــلــتــحــول الــرقــمــي  االســتــراتــيــجــي ل
تنفيذه  ــعــدل  ال وزارة  بـــدأت  الـــذي 
المجلس  مع  بالتعاون  سنوات،  منذ 
المعلومات  وهيئة  للقضاء،  األعلى 
ــت  ــيــة.وقــال ــكــتــرون والــحــكــومــة اإلل
سيمهد  المشروع  إنجاز  إن  الزياني 
مستوى  على  كبير  تحول  إلحـــداث 
رفع  سيتيح  إذ  العدلية،  الخدمات 
والتجارية  المدنية  الــدعــاوى  جميع 
درجــة، وكذلك في مرحلة  أول  في 

محكمة  أمــام  والطعون  االستئناف، 
مراحل  جميع  بذلك  شامًا  التمييز، 
ــمـــذكـــرات  ــن تـــقـــديـــم الـ الــــدعــــوى مــ
وتــبــادلــهــا، والــطــلــبــات والــــرد عليها 
ــواًل إلى  الــدعــوى، ووصــ أثــنــاء سير 
إصدار األحكام القضائية، كله بشكل 

إلكتروني ضمن نظام متكامل.
وأشارت إلى أن فريق العمل بإدارة 
وبالعمل  بــالــوزارة،  المعلومات  نظم 
الــمــشــتــرك مـــع هــيــئــة الــمــعــلــومــات 
ــيـــة عــكــف  ــتـــرونـ ــكـ ــة اإللـ ــومـ ــكـ ــحـ والـ
لنظام  التقنية  البنية  تجهيز  على 
اإللكترونية  والخدمات  المعلومات 
الــازمــة، ذاكــرة  البرمجيات  وإعــداد 
ــدء  وب للتدشين  جــاهــز  الــنــظــام  أن 

العمل به.

استكمال النظام اإللكتروني 
للدعاوى المدنية والتجارية

ضبط 3 مستودعات لكميات كبيرة من الخضراوات والفواكه
ــار الــمــحــتــكــريــن ــج ــت ــل ــع غـــرامـــات ل ــ ــس ودفـ ــب ــح ــال عــقــوبــات ب

بأنه  البوعينين  علي  العام  النائب  صــرح 
في إطار الجهود التي تبذلها النيابة العامة 
االحــتــكــاريــة غير  الــمــمــارســات  مــن  للحد 
والتي  الغذائية  والمواد  للسلع  المشروعة 
االستثنائية  لــلــظــروف  اســتــغــااًل  ترتكب 
فقد  كورونا،  فيروس  النتشار  المصاحبة 
تــلــقــت الــنــيــابــة الــعــامــة بــاغــًا مــن وزارة 
الصناعة والتجارة والسياحة تضمن رصد 
ــوزارة  ــ ال فــي  التفتيش  إدارة  مــســؤولــي 
الخضروات  أصناف  بعض  أسعار  ارتفاع 
ــورة غــيــر مـــبـــررة، حيث  ــصـ ــه بـ ــواكـ ــفـ والـ
المخازن  على  التفتيش  عمليات  أسفرت 
مستودعات  ثاثة  ضبط  والمستودعات 
الخضروات  من  كبيره  كميات  وبداخلها 
شهر  منذ  تخزينها  تــم  والــتــي  والــفــواكــه، 
الحد  بهدف  وذلــك  مقتضى،  دون  فبراير 

من تدفق تلك المنتجات إلى السوق على 
نحو أدى إلى ارتفاع اسعارها.

تحقيقاتها،  العامة  النيابة  بــاشــرت  وقــد 
وذلــــك بــاســتــدعــاء الــمــخــتــصــيــن بــــوزارة 
الصناعة والتجارة والسياحة من القائمين 
على ضبط تلك المخالفة، كما تم التحفظ 
االغذية،  تلك  كافة سجات مخازن  على 
من  االغذية  كميات  لبيان  لفحصها  وذلك 
تــم تخزينها  التي  والــفــواكــه  الــخــضــروات 
والحد من تدفقها في األسواق دون وجه 

حق بغرض التاعب في أسعارها.
وزير  مخاطبة  تم  فقد  الصدد  هــذا  وفــي 
الصناعة والتجارة والسياحة وذلك التخاذ 
الممارسات  لمنع  الازمة  كافة اإلجراءات 
بالمادة  المقررة  لألسس  وفقا  االحتكارية 
15 من القانون رقم 35 لسنة 2012 بشأن 

التنفيذية،  الئحته  و  المستهلك  حماية 
والتي تتيح اتخاذ كافة اإلجراءات للحد 
األســواق،  بهدف ضبط  الــزيــادة،  تلك  من 
وتحقيق الوفرة في كافة المواد الغذائية، 
والــحــد مــن ارتــفــاع أســعــارهــا، وبما يكفل 

حماية حقوق المستهلكين.

وأكد النائب العام على عزم النيابة العامة 
الفوري والحاسم لكل من يجرؤ  التصدي 
ــغــذائــي لــلــبــاد،  عــلــى الــمــســاس بــاألمــن ال
الغذائية،  المنتجات  تــدفــق  مــن  يحد  أو 
أو غــيــرهــا مــن الــمــنــتــجــات إلـــى األســـواق 
الراهنه،  االستثنائية  للظروف  استغاال 
أسعار  على  التأثير  يحاول  أو  يسعى  أو 
سوف  وأنــهــا  كــان،  طريق  بــأي  المنتجات 
تــتــخــذ إجـــــــراءات إحـــالـــة مــرتــكــبــي تلك 
الجرائم إلى المحاكمة الجنائية لمعاقبتهم 
بالعقوبة المقررة عن تلك الجريمة والتي 
سنوات  خمس  لــمــدة  الحبس  إلــى  تصل 
تقل عــن خمسة آالف  الــتــي ال  والــغــرامــة 
دينار بحريني والمصادرة، جزاًء لما يمثله 
ذلك الجرم من اجتراٍء على أمن المجتمع 

ومقدراته وانتهاكًا ألحكام القانون.

علي البوعينين

المنامة - النيابة العامة

السيد وهبي عبدالله تماري
رئيس مجلس اإلدارة

السيد سامر أبوجودة
املدير العام

السيد آالن جّر
مدير فرع البحرين

السادة ديلويت آند توش-الرشق األوسط
الحسابات مدققني 

رشكة التأمني العربية ش.م.ل. )فرع البحرين( بيان املركز 
املايل املوحد كما يف ٣١ ديسمرب ٢٠١٩

٢٠١٩٢٠١8
دينار بحرينيدينار بحريني

املوجودات

3,217,648 3,020,342 نقد وأرصدة لدى البنوك

232,448 230,7٩6 استثمار بتكلفة مطفأة

182,2٩3 ٩55,٩2٩ ذمم التأمني املدينة

167,666 334,45٩ املستحقات من أطراف ذات عالقة

63٩,2٩0 1,052,036 موجودات عقود إعادة التأمني

71,046 201,268 تكاليف اقتناء مؤجلة

54,854 33,865 موجودات أخرى

- 14,401 موجودات حق االستخدام
13,056 16,855 أثاث ومعدات

5,85٩,٩514,578,301مجموع املوجودات - قسم التأمني العام

1,017,575٩58,65٩مجموع املوجودات لقسم الحياة - ملحق 1

6,877,5265,536,٩60مجموع املوجودات

حساب املكتب الرئييس واملطلوبات

٩76,4317٩3,671حساب املكتب الرئييس - قسم التأمني العام

450,47٩417,1٩3حساب املكتب الرئييس - قسم الحياة

1,426,٩101,210,864مجموع حساب املكتب الرئييس

املطلوبات 

61٩,654 501,486 ذمم التأمني الدائنة ومطلوبات أخرى

3,050,610 4,26٩,132 مطلوبات عقود التأمني

- 14,582 مطلوبات اإليجار

٩4,504 58,077 مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفني

1٩,862 40,243 عموالت غري مكتسبة من معيدي التأمني

4,883,5203,784,630مجموع املطلوبات - قسم التأمني العام

567,0٩6541,466مجموع املطلوبات لقسم الحياة - ملحق 1

5,450,6164,326,0٩6مجموع املطلوبات

6,877,5265,536,٩60مجموع حساب املكتب الرئييس واملطلوبات

 رشكة التأمني العربية ش.م.ل. )فرع البحرين( بيـان الربح
أو الخسـارة والدخـل الشامل اآلخـر - قسم التأمـني العام 

للسنة املنتهية يف ٣١ ديسمرب ٢٠١٩

٢٠١٩٢٠١8
دينار بحرينيدينار بحريني

4,36٩,5402,838,710 إجمايل األقساط املكتتبة

)1,267,211()1,803,141(ناقص األقساط املتنازل عنها ملعيدي التأمني

1,571,4٩٩ 2,566,3٩٩ صايف األقساط املكتتبة

8,310)71٩,840(صايف التغري يف األقساط غري املكتسبة

52,820 73,828 عمولة إعادة التأمني

1,632,62٩ 1,٩20,387 صايف األقساط املكتسبة

1,201,080 2,540,75٩ املطالبات املتكبدة

)737,153()1,446,354(ناقص: حصة رشكات إعادة التأمني

463,٩27 1,0٩4,405 صايف املطالبات املتكبدة

٩4,268 116,580 مصاريف إقتناء األقساط

558,1٩5 1,210,٩85 مجموع مصاريف التأمني

1,074,434 70٩,402 ربح اإلكتتاب للسنة

104,705 110,٩26 إيرادات أخرى

)585,16٩( )656,٩٩7(مصاريف عمومية وإدارية

5٩3,٩70 163,331 الربح للسنة

--ايرادات شاملة أخرى
163,3315٩3,٩70مجموع الربح الشامل للسنة

رشكة التأمني العربية ش.م.ل. )فرع البحرين( بيان املركز 
املايل - فرع الحياة للسنة املنتهية يف   ٣١  ديسمرب ٢٠١٩

٢٠١٩٢٠١8
دينار بحرينيدينار بحريني

املوجودات 
713,560722,700نقد وأرصدة لدى البنوك

 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح 
253,258183,2٩4   أو الخسارة

30,10335,085تأمني وحسابات مدينة أخرى

15,5٩413,٩٩0موجودات عقود إعادة التأمني

1,861325موجودات أخرى
-267تكاليف اقتناء مؤجلة

2,٩323,265أثاث ومعدات

1,017,575٩58,65٩مجموع املوجودات

 

حساب املكتب الرئييس واملطلوبات 
حساب املكتب الرئييس

423,578408,٩20حساب املكتب الرئييس
26,٩018,273أرباح مستبقاة

450,47٩417,1٩3مجموع حساب املكتب الرئييس

املطلوبات 

5٩5٩مستحق لبنك
38,43752,217ذمم التأمني الدائنة ومطلوبات أخرى
4٩٩,464432,37٩مطلوبات عقود التأمني عىل الحياة

2٩,0864٩,518املرصوفات املستحقة واملطلوبات األخرى
507,2٩3مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفني

567,0٩6541,466مجموع املطلوبات

1,017,575٩58,65٩مجموع حساب املكتب الرئييس واملطلوبات

رشكة التأمني العربية ش.م.ل. )فرع البحرين( بيان الربح 
أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر - فرع الحياة

للسنة املنتهية يف ٣١ ديسمرب ٢٠١٩

٢٠١٩٢٠١8
دينار بحرينيدينار بحريني

اإليرادات

82,6٩777,333أقساط التأمني
)35,367()35,327(حصة معيدي التأمني من أقساط التأمني

47,37041,٩66صايف أقساط التأمني
٩,6254,3٩7دخل الرسوم و العموالت

56,٩٩546,363صايف إيرادات التأمني
18,83417,452الفائدة املحصلة من إيداعات لدى البنوك

1٩0)347(صايف )خسارة( / مكسب رصف العمالت األجنبية 

75,48264,005مجموع اإليرادا ت

املرصوفات

60,15٩)27,750(التغيري يف مطلوبات  عقود التأمني
1,6044٩6التغري يف حصة معيدي التأمني من مطلوبات عقود التأمني

 التغري يف القيمة العادلة للموجودات املالية بالقيمة 
)20,013(37,550    العادلة من خالل الربح أو الخسارة

 مكسب محقق من بيع أوراق مالية استثمارية بالقيمة 
-2,58٩    العادلة من خالل الربح أو الخسارة

)3,125()7,447(رسوم وعموالت ومرصوفات اقتنائية أخرى
)8٩,750()45,115(مرصوفات تشغيلية وإدارية أخرى

)3,4٩٩()10,012(مساهمة تجاه نفقات املكتب الرئييس

)55,732()48,581(مجموع املرصوفات

26,٩018,273الربح للسنة

--إيرادات شاملة أخرى

26,٩018,273مجموع الربح الشامل للسنة
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هل غيرت “كورونا” نمط حياتنا إلى األبد؟
Û  البيــع عــن ُبعــد، واالجتمــاع عــن ُبعــد، والتعليــم عــن ُبعد، هــي األلوان

“كورونــا”  فيــروس  فرضــه  الــذي  المغايــرة  الحيــاه  لنمــط  الجديــدة 
المســتجد على البشــرية، والذي اســتنفر بتحركه الماكر والقاتل دول 
وحكومات العالم كلها، وأقفل قسرًا المحات، والمجمعات، والمساجد، 

والكنائس، واألسواق، ودفع المواطنين للبقاء في بيوتهم.
Û  هــذا الواقــع الجديــد، والــذي لم يتوقع حتــى كتاب “هوليود” أنفســهم

حدوثة، أصبح اليوم أمرًا مســلما، يتشــارك بدفع فاتورته الجميع، من 
شرق األرض وحتى مغربها.

Û  بعــد مــا  وبمرحلــة  اآلن  الكبيــرة،  االســتفهام  عامــات  يثيــر  واقــع   
“الكورونــا” هــذه، حــول مســتقبل )باكــج( عــن )بعد هــذا(، ومــا اذا كان 

سيظل مازما لنمط حياة الناس والدول نفسها، أم ال؟
Û  المقولة الشهيرة )الحاجة أم االختراع( أثبتت جدواها هذه المرة، في

توفيره األموال والمصاريف التشــغيلية على الدول والشــركات، وفي 
تخفيــف االختناقــات المرورية، وفي الحد من الضغط على الخدمات 

الحكومية والرسمية، بشكل مبدئي على األقل.
Û  وتقودنــا األســواق المقفلة التي باشــر أصحاب المحــال بها، إلى لصق

وريقات صغيرة على أبوابها، بأن )نوفر خدماتنا باألون الين، تواصلوا 
معنا عبر الواتســاب، أو االنســتغرام( إلى هذا المشــهد الجديد، والذي 
قلب نمط البيع والحياة رأسا على عقب، وحول الشوارع والمدن إلى 

أقرب إلى مدن األشباح.
Û  كاتــب ظريــف قال بإحدى المدونات أخيرا، بأن القطط والكاب التي

تســير لوحدها اآلن في الطرق واألحياء الســكنية باتت مقتنعة بأنها 
المسيطر األول على كوكب األرض.

Û  وما بين هذه المعتقدات واألفكار والتي لن تتوقف حتى انزياح غمة
“كوفيــد 19” نقــول بــأن الوقــت كفيل بتحديــد كل اإلجابات وفك كل 

عامات االستفهام.

ebrahim.alnahham@albiladpress.com

إبراهيم النهام

المنامة - بنا

ــة  ــافــ ــقــ ــ ــث ــ أعـــــــــــرب وزيـــــــــــر ال
ــي لــو  ــنـ ــيـ ــصـ ــة الـ ــاحــ ــ ــي ــســ ــ وال
شوغانغ عن تقديره للبحرين 
ــار لما  ــ وهــيــئــة الــثــقــافــة واآلثـ
ومساندة  تعاطف  من  أبدته 
لـــبـــاده فـــي تــصــّديــهــا لــوبــاء 
تقدير  إلــى  مشيًرا  الــكــورونــا 
وشعًبا  حكومًة  الصين  بــاده 
التي  لــلــجــهــود واإلجـــــــراءات 
من  للحد  البحرين  تتخذها 
انــتــشــار فـــايـــروس الــكــورونــا 
وإيمانه بأن البحرين والصين 
على  الــنــصــر  يحققان  ســـوف 
هــذا الــوبــاء من خــال الدعم 
ــمــســاعــدة الــمــتــبــادلــة بين  وال

البلدين الصديقين.
جـــاء ذلـــك فـــي رســـالـــة شكر 
الثقافة  وزير  أرسلها  جوابية 
ــة الـــصـــيـــنـــي إلـــى  ــاحـ ــيـ ــسـ والـ
رئيسة هيئة البحرين للثقافة 
واالثــــــآر الــشــيــخــة مـــي بنت 
محمد آل خليفة، وأشــار في 
رسالته الى اعتزازه بمستوى 
العاقات الثنائية بين البلدين 
وتطورها في كافة المجاالت 
بشكل عام وبالمجال الثقافي 

بشكل خاص.
وأضاف أنه يتطلع لمزيد من 
مع  المشترك  والعمل  التعاون 
هيئة البحرين للثقافة واالثار 
المشترك  البناء  لمبادرة  وفقا 

للحزام والطريق.

وزير الثقافة 
الصيني يقدر 

تعاطف البحرين 
مع بالده

مالحقة مروجي الشائعات على مواقع التواصل االجتماعي
ــن ــ ــرري ــ ــض ــ ــت ــ ــم ــ تــــوفــــيــــر خــــــط ســـــاخـــــن لـــــشـــــكـــــاوى ال

الــعــامــة لمكافحة  ــاإلدارة  ــ بـ الــضــابــط  أكـــد 
واإللكتروني  االقتصادي  واألمــن  الفساد 
الــنــقــيــب مــحــمــد عــبــدالــلــطــيــف الــعــبــدهللا، 
العامة  اإلدارة  مع  وثيًقا  تعاوًنا  هناك  أن 
لإلعام والثقافة األمنية، في إطار الجهود 
الــمــشــتــركــة لــمــواجــهــة الــشــائــعــات ونــشــر 
داعًيا  الموثوقة،  الصحيحة  المعلومات 
المواطنين والمقيمين إلى متابعة وسائل 

المعلومات  واســتــقــاء  الــرســمــيــة  اإلعــــام 
الصحيحة منها.

برصد ومتابعة  تقوم  اإلدارة  أن  وأوضــح 
كافة مواقع التواصل االجتماعي، وتتخذ 
من  حيال  الــازمــة  القانونية  اإلجـــراءات 
والمعلومات  األخبار  وترويج  ببث  يقوم 
تأثيرها  مدى  وتقييم  والخاطئة،  الكاذبة 
مشيًرا  البحريني،  المجتمع  ــراد  أفـ على 
إن  متضرر  شخص  أي  بــإمــكــان  أنــه  إلــى 
لـــإلدارة،  رسمية  بشكوى  يتقدم  أن  أراد 

)992(؛  ــســاخــن  ال ــخــط  ال عــلــى  ــال  ــصـ االتـ
ــك. ــراء الــمــنــاســب حــيــال ذل ــ التــخــاذ اإلجـ

ــى أن هــنــاك بــعــض األشــخــاص  وأشــــار إلـ
بنشر  ويقومون  األزمــات  فترة  يستغلون 
أخبار كاذبة وروابط وهمية يقع ضحيتها 
عدد من أفراد المجتمع، كأن تصل رسالة 
بوقف  قام  البنك  بأن  الهاتف  على  نصية 
منه  ويطلب  للشخص،  البنكي  الحساب 
الدخول على الرابط المرفق إلدخال بعض 
البيانات الخاصة، وهو ما يجعل الشخص 

ضحية لسرقة أمواله واختراق هاتفه في 
الوقت ذاته.

وأوضح النقيب محمد العبدهللا أن اإلدارة 
العامة لمكافحة الفساد واألمن االقتصادي 
المجتمع  وعــي  على  تعول  واإللكتروني 
والعمل  الشائعات  دحــض  في  البحريني 
على التصدي لها، وعدم وقوعهم ضحايا 
اإلدارة  تــقــوم  إذ  اإللــكــتــرونــيــة،  لــلــجــرائــم 
بعمل دورات ومحاضرات تستهدف فيها 

توعية شرائح المجتمع كافة.

المنامة - وزارة الداخلية

12 نقابة: الخصم من رصيد إجازات عمال لبقاؤهم بالمنزل
القيادة  بسياسة  العمالية  النقابات  أشــادت 
الموقرة  الحكومة  توجيه  وسرعة  الرشيدة 
ــحــزمــة الــمــالــيــة واالقــتــصــاديــة  وإصــــــدار ال
للمحافظة على الوضع اإلقتصادي الذي تمر 
تداعيات  بسبب  أجمع  والعالم  البحرين  به 

التفشي العالمي لفيروس كورونا المستجد.
المجتمع  بــمــؤســســات  ــقــابــات  ــن ال ــت  ــابـ وأهـ
المدني والقطاع الخاص على ضرورة القيام 
بواجبها المعمول حيال هذه الحزمة المالية 
لبر  الوطني  باإلقتصاد  للعبور  واإلقتصادية 
األمان  تنفيذا لتوجيهات عاهل الباد جالة 

والجهود  خليفة،  آل  عيسى  بن  حمد  الملك 
الكبيرة التي تبذلها الحكومة الموقرة برئاسة 
رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير 
وبمساندة  خليفة،   آل  سلمان  بــن  خليفة 
نائب  العهد  ولــي  لــدن  من  مباشرة  ومتابعة 
مجلس  لرئيس  األول  النائب  األعلى  القائد 
الوزراء صاحب السمو الملكي األمير سلمان 
بن حمد آل خليفة؛ لتسخير اإلمكانات كافة 
بالعالم  تعصف  التي  األزمــة  هــذه  لمواجهة 

أجمع.
العمالية  النقابات  تشيد  الــذي  الوقت  وفــي 
واجبا  أبــدت  التي  والمؤسسات،  بالشركات 
المرحلة  مستجدات  مــع  يتناسب  مــســؤوال 

القيادة  توجيهات  مع  وتناغمت  وتحدياتها 
ــان، إال  الــرشــيــدة لــلــوصــول معا إلــى بــر األمــ
ــدت أســفــهــا حـــول بــعــض الــشــركــات  ــ ــهــا أب أن
بالتوجيهات  تلتزم  لــم  الــتــي  والــمــؤســســات 

الصادرة أعاه وكأن األمر ال يعنيها.
الشركات  بعض  طلب  النقابات  وتستغرب 
مــن عــمــالــهــا بــالــبــقــاء بــالــمــنــزل، شــريــطــة أن 
تــخــصــم هـــذه الــمــدة مــن رصــيــد إجــازاتــهــم 
السنوية أو المرضية، وأخرى تخير موظفيها 
ما بين “الفصل من العمل” أو إجازة لمدة 6 
تستغل  التي  الشركات  أو  أجر،  بدون  أشهر 
بالرغم  العمال،  إنهاء عقود  الظرف في  هذا 
من الدعم الحكومي لها واألولى بهم التفهم 

التي  المالية  الحزمة  هذه  وغايات  ألهــداف 
العمال  رصيد  إستهاك  بــدل  لهم  ستصرف 

في هذا الوضع االستثنائي.
الحد  شركة  نقابة   ،DHL نقابة  عــن:  صــادر 
لمجموعة  العامة  العمالية  النقابة  للطاقة، 
الجويين،  للمضيفين  العامة  النقابة  فــوالذ، 
عمال  نقابة  ألــبــا،  لشركة  العمالية  النقابة 
جارمكو، نقابة شركة البحرين الدولية لرذاذ 
والمقاوالت  اإلنشاء  العامة  النقابة  المعادن، 
العامة  النقابة  التأمين،  نقابة  والــخــدمــات، 
العامة  الــنــقــابــة  الــبــحــريــة،  ــمــوانــي  ال لــعــمــال 
للعاملين في قطاع الفندقة و التموين، نقابة 

عمال بلكسكو.

محرر الشؤون المحلية
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“الوطنية” تزور مراكز العزل والحجر الصحي
المؤسســـة  رئيســـة  عقـــدت 
اإلنســـان  لحقـــوق  الوطنيـــة 
عـــن  اجتماعـــا  خـــوري  ماريـــا 
بعـــد مـــع نائـــب الرئيـــس خالد 
الشـــاعر، ورئيس لجنـــة زيارة 
والمرافـــق  االحتجـــاز  أماكـــن 
تـــم  الحمـــادي،  هللا  مـــال 
عمـــل  خطـــة  مناقشـــة  فيـــه 
بزيـــارات  للقيـــام  المؤسســـة 
العـــزل  مراكـــز  إلـــى  ميدانيـــة 
ومقابلـــة  الصحـــي،  والحجـــر 

وبعـــض  الطبيـــة  الطواقـــم 
والمحجوريـــن؛  المعزوليـــن 
بهـــدف التأكد مـــن اإلجراءات 
المتخـــذة ولمراعـــاة الحق في 
الصحـــة والرعايـــة اإلنســـانية 
علـــى  قـــرب  عـــن  واالطـــاع 
المســـاندة  مختلـــف الخدمات 
المقدمة لهم، بما يتناســـب مع 
اإلجراءات الوقائية المتعارف 
عليهـــا من قبل منظمة الصحة 

العالمية.
وأكد الجميـــع أثناء االجتماع، 

أهميـــة ضمان مراعـــاة حقوق 
للمعزولين  المختلفة  اإلنســـان 
صحيـــا  والمحجوريـــن 
وللعاملين في المراكز، وأهمها 
الحق فـــي الصحة والحق في 
الحريـــة الشـــخصية، مثمنيـــن 
في ذات الوقت اهتمام الدولة 
بالحق فـــي الصحة، وما تقوم 
به الحكومة مـــن جهود كبيرة 
تهدف لضمـــان توفيـــر الغذاء 
الصحيـــة  والرعايـــة  والمـــاء، 
لجميع المواطنين والمقيمين.

e-meeting

ضاحية السيف - المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان

“الفريق الوطني” يتابع مستجدات الحاالت بمراكز الحجر والعزل
صحتهم على  واالطمئنان  الخارج  من  المواطنين  إرجاع  ترتيبات  بحث 

عقد الفريق الوطنـــي للتصدي لفيروس 
عـــن  اجتماعـــا  )كوفيـــد-١٩(  كورونـــا 
ُبعـــد برئاســـة رئيـــس المجلـــس األعلـــى 
للصحـــة رئيس الفريق الوطني للتصدي 
لفيـــروس كورنـــا الفريق طبيب الشـــيخ 

محمد بن عبدهللا آل خليفة.
وأكـــد الفريـــق طبيب الشـــيخ محمد بن 
المجلـــس  رئيـــس  خليفـــة  آل  عبـــدهللا 
األعلى للصحة - خال ترؤسه االجتماع 
اليومـــي للفريـــق صباح أمس بمشـــاركة 
كبـــار المســـؤولين فـــي القطـــاع الصحي 
بـــأن الفريق الوطني للتصـــدي لفيروس 
كورونـــا )كوفيـــد-١٩(، وبتوجيهـــات من 
ولـــي العهد نائـــب القائد األعلـــى النائب 
األول لرئيـــس مجلس الـــوزراء صاحب 
السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل 
خليفة، يواصل الجهود للحد من انتشار 
وصحـــة  ســـامة  لضمـــان  الفيـــروس؛ 

المواطنين والمقيمين.

المســـتجدات  آخـــر  االجتمـــاع  وبحـــث 
فيـــروس  بشـــأن  واإلقليميـــة  المحليـــة 
الصحيـــة  الحالـــة  ومراجعـــة  كورونـــا، 
لجميع الحاالت القائمة في مراكز العزل 
والعـــاج، ومتابعة مســـتجدات التعاون 
مـــع القطاع الخاص فيمـــا يخص توفير 
خدمات الحجر، ومراجعة خطة الفحص 
العشـــوائي من قبل الوحـــدات المتنقلة، 
إلرجـــاع  الترتيبـــات  علـــى  واالطـــاع 
واالطمئنـــان  الخـــارج  فـــي  المواطنيـــن 
علـــى صحتهـــم، وكذلـــك متابعـــة خطط 
المســـتلزمات الطبيـــة وتوســـعة الطاقة 
االســـتيعابية. كمـــا اســـتعرض االجتماع 
خطـــط إدراج القطـــاع الطبـــي الخـــاص 
الســـتقبال الحاالت التـــي ال تظهر عليها 
أعـــراض طبقا لتوصيات الفريق ووزارة 

الصحة.
ويعقد اجتماع الفريق الوطني للتصدي 
لفيـــروس كورونـــا )كوفيـــد-١٩( بصفـــة 
يوميـــة برئاســـة الفريـــق طبيب الشـــيخ 
محمد بـــن عبدهللا آل خليفـــة، ويناقش 

االجتمـــاع يوميـــا مســـتجدات الحاالت 
في مراكز الحجـــر والعزل، واحتياجات 
مراكز العـــزل والرعاية، وحاجة المملكة 
من الموارد الصحية واألدوية، واالطاع 
ومســـتجدات  المنافـــذ،  وضـــع  علـــى 
المختبـــرات والوحـــدات  فـــي  الفحـــص 
المتنقلـــة ومتابعـــة نتائجهـــا وتذليل أية 
لتســـهيل مهمـــة  إن وجـــدت  صعوبـــات 
وتوجيـــه  العاملـــة،  الوطنيـــة  الفـــرق 
فـــرق الطـــوارئ لمباشـــرة الحـــاالت فـــي 
كافـــة المستشـــفيات والمنافـــذ، وتقييم 
ومتابعـــة البروتوكـــوالت المتخذة تجاه 
القادمين من المواطنين والمقيمين من 
الـــدول المنتشـــر بها الفيـــروس ومتابعة 
األصعـــدة  علـــى  المســـتجدات  آخـــر 
المحلية واإلقليمية والدولية، واستمرار 
التنســـيق مع الدول الشقيقة والصديقة 
بشـــأن آخـــر المســـتجدات، مـــع الحرص 
على إطـــاع الجمهور الكريم بشـــفافية 
المنصـــات  عبـــر  المســـتجدات  بكافـــة 

الرسمية.

وأشـــار الشـــيخ محمـــد بـــن عبـــدهللا آل 
خليفـــة بالعمـــل التكاملـــي بيـــن جميـــع 
وكافـــة  ومؤسســـاتها  الدولـــة  وزارات 
أعضـــاء “فريق البحريـــن”، والذي يصب 
الوطنيـــة  الجهـــود  تعزيـــز  فـــي  إيجابـــا 
وحمايـــة  للفيـــروس  للتصـــدي  الراميـــة 

صحة وسامة المجتمع.
للتصـــدي  الوطنـــي  الفريـــق  ويتولـــى 
لفيروس كورونا )كوفيد-١٩( الذي يعقد 
اجتماعاته بصفة يومية برئاسة الشيخ 
محمـــد بـــن عبـــدهللا آل خليفـــة، القيـــام 
بمراجعـــة وتطبيق النظـــم واإلجراءات؛ 
مملكـــة  فـــي  الفيـــروس  انتشـــار  لمنـــع 
وتوفيـــر  الخطـــط  ووضـــع  البحريـــن، 
اإلمكانـــات للتعامل مع أي حالة مشـــتبه 
بهـــا، فضـــاً عن وضع خطـــة التعامل مع 
المخالطيـــن للحـــاالت القائمـــة ومتابعة 
تطور انتشـــار المـــرض عالمًيـــا واقليمًيا 
بالتواصـــل مـــع المنظمـــات العالمية، كما 
يقـــوم بإخطـــار الجمهور بالمســـتجدات 

ورفع تقارير مستمرة للحكومة.

SCH 9071

المنامة - المجلس األعلى للصحة

أكدت شـــخصيات اجتماعية وإعامية 
واقتصادية وأهلية أن المرأة البحرينية 
تمثـــل ركنـــا أساســـيا في نجـــاح الجهود 
الوطنيـــة فـــي إبقـــاء فايـــروس كورونـــا 
تحـــت الســـيطرة فـــي مملكـــة البحرين، 
وذلك انطاقا من مســـؤوليتها كأم وربة 
أســـرة فـــي االلتـــزام بتنفيذ اإلرشـــادات 
إلـــى  إضافـــة  المطلوبـــة،  الصحيـــة 
حضورها الفاعل في مختلف القطاعات 
المعنية بالتعامل مع هذا الفايروس من 
الصحـــي، والقطاعـــات  جهـــة كالقطـــاع 
ذات الصلة بالمحافظة على ســـير العمل 
بشـــكل طبيعـــي ما أمكـــن فـــي الجهات 
فـــي  واألهليـــة  والخاصـــة  الحكوميـــة 

البحرين من جهة أخرى.
كثيـــرا  لـــون  ُيعوِّ أنهـــم  إلـــى  وأشـــاروا 
علـــى دور المـــرأة فـــي الحد من انتشـــار 
هـــذا الفايـــروس المســـتجد فـــي مملكة 
الســـيناريوهات  وتجنـــب  البحريـــن، 
األســـوأ ال ســـمح هللا كمـــا يحـــدث حاليا 
فـــي دول أوربيـــة عديـــدة، وذلـــك ريثما 
تثمـــر الجهـــود العالمية فـــي إيجاد لقاح 

وعقار فعال له.

دور أسري بالغ األهمية

وقـــال عضو مركـــز الملك حمـــد العالمي 
الجـــودر  صـــاح  الســـلمي  للتعايـــش 
إنـــه فـــي ظـــل الظـــروف التـــي نعيشـــها 
ويعيشـــها العالم بأســـره بســـبب تفشـــي 
ل كثيرا على  فايـــروس كورونا فإننا ُنعوِّ
المـــرأة البحرينيـــة فـــي نجـــاح الجهـــود 
الوطنيـــة المبذولـــة للحـــد مـــن انتشـــار 
هـــذا الفايـــروس في البحريـــن، وأضاف 
“لدينا في البحريـــن بحمد هللا منظومة 
متكاملـــة تعمـــل بتناغـــم وبـــا كلـــل من 
أجـــل إبقاء الوضع تحت الســـيطرة، وال 

شـــك أن المرأة البحرينيـــة الواعية ركن 
أساسي في هذه المنظومة”.

وأضاف الشيخ الجودر أن ديننا الحنيف 
أرشـــدنا إلى الكثير من أســـباب الخروج 
من األزمات، وربما تقع هذه المسؤولية 
الكبـــرى علـــى الوالدين لحماية األســـرة 
أســـاس  فاألســـرة  المجتمـــع،  وحمايـــة 
المجتمع، ودون المحافظة على األسرة 
ســـيضرر المجتمـــع، والمـــرأة هـــي الركن 
األساســـي لألســـرة، وهي ســـيدة البيت 
والمســـؤولة عن رعايته، وينطبق عليها 
الحديـــث الشـــريف “كلكـــم راع وكلكـــم 

مسؤول عن رعيته”.
ولفـــت إلـــى أن مســـؤولية المـــرأة باتت 
مضاعفـــة فـــي ظل بقـــاء األســـرة؛ األب 
واألوالد؛ فـــي المنـــزل ألوقـــات طويلـــة، 
وتطبيق اإلرشـــادات الصحيـــة المتعلقة 
بالنظافـــة والتعقيـــم وتكريس أســـاليب 
الحيـــاة الصحية من غذاء صحي ونوم 
كاف وتمارين رياضية وغيرها، والتأكد 
مـــن أن الجميـــع؛ بمـــا في ذلـــك العاملين 
فـــي المنزل فـــي حال وجودهـــم؛ يطبق 

تلك التعليمات بحذافيرها.
وأشـــار الشـــيخ الجـــودر إلـــى أن الـــدور 
الـــذي تنهـــض بـــه المـــرأة البحرينية في 
ظـــل أزمـــة كورونـــا الحاليـــة ونجاحهـــا 
فيـــه ليـــس بجديـــد عليها، وقـــال “مرت 
مماثلـــة  عصيبـــة  بفتـــرات  البحريـــن 
فـــي تاريخهـــا، فقـــد عايشـــت البحريـــن 

الطاعـــون والكوليرا والجـــدري والحمى 
اإلســـبانية وغيرها، وفـــي كل مرة تمكنا 
بحمـــد هللا مـــن تخطـــي تلـــك األزمـــات 
بجهـــود الجميـــع، وفـــي مقدمتهـــا وعي 
وحـــرص جداتنـــا علـــى تطبيـــق تدابيـــر 
العزل والنظافـــة وما توفر لهن في ذلك 

الزمن من طرق وقاية وعاج”.

فاعلية المرأة اإلعالمية

جمعيـــة  رئيســـة  أكـــدت  جانبهـــا  مـــن 
المـــرأة  أن  أحمـــد  عهديـــة  الصحفييـــن 
فـــي  كبيـــرا  أظهـــرت وعيـــا  البحرينيـــة 
التعامـــل مع المعلومـــات حول فايروس 
كورونـــا مـــن مصادرهـــا الموثوقـــة، مـــع 
قدرة على التحليل وتحييد المعلومات 
غيـــر الدقيقـــة، وااللتـــزام بعدم إشـــاعة 
الخـــوف والفوضـــى فـــي المجتمـــع، بـــل 
أخذ الحيطة والحذر من هذا الفايروس 

دون مبالغة أو تهويل.
وحول دور اإلعاميات في أزمة كورونا 
الحالية قالت أحمد “أنا كرئيسة جمعية 
صحفيين فخورة بالصحفيات وكاتبات 
الـــرأي ومقدمـــات البرامـــج التلفزيونية 
فـــي  االجتماعـــي  اإلعـــام  وناشـــطات 
مملكة البحرين، وأنا أشـــاهدهن ينهضن 
بمســـؤوليتهن في نقل المعلومة وإبداء 
الـــرأي بـــكل مســـؤولية، ويســـهمن فـــي 
تعزيـــز وعـــي مختلف شـــرائح المجتمع 

كورونـــا  فايـــروس  تجـــاه  البحرينـــي 
المستجد وكيفية الوقاية منه”.

وقالـــت في هذ الصدد “مـــن هنا نرى أن 
المرأة البحرينية ليســـت فقـــط ناقا أو 
متلقيـــا لرســـائل التوعية بشـــأن الوقاية 
مـــن فايـــروس كورونـــا، بل صانعـــا لهذه 
الرسالة أيضا، وعندما تصنع المرأة هذه 
الرســـالة فإنها تضيف عليها من خبراتها 
وعلمهـــا وقدراتها، وتجعلهـــا أكثر قبوال 

وتطبيقيا من المجتمع”.

قيم إنسانية نبيلة

الجمعيـــة  رئيســـة  أكـــدت  ذلـــك،  إلـــى 
البحرينية لتنمية المرأة خديجة الســـيد 
أن المرأة البحرينية استثمرت حضورها 
الفاعـــل فـــي مختلـــف مجـــاالت العمـــل 
األهلـــي فـــي نشـــر الوعـــي بأفضل طرق 
الوقاية من فايروس كورونا في مملكة 
البحرين، وذلك من خال نشر المعلومة 
المحبـــة  بقيـــم  مقرونـــة  الصحيحـــة 
والتسامح والتفاؤل في محطيها ولدى 

شبكة عاقاتها االجتماعية الواسعة.
مـــن  اآلالف  آن  إلـــى  الســـيد  وأشـــارت 
البحرينيـــات  والفتيـــات  الســـيدات 
استجبن بشـــكل فوري للحملة الوطنية 
مواجهـــة  فـــي  التطـــوع  أجـــل  مـــن 
فيـــروس كورونـــا، وبـــادرن بالتســـجيل 
فـــي المنصـــة الوطنيـــة ووضعـــن أرقام 

التواصـــل معهـــن مؤكـــدات أنهـــن علـــى 
أهبـــة االســـتعداد لتلبيـــة نـــداء الواجب 
فـــي أي مجـــال تطوعـــي يطلـــب منهن. 
وقالت “شاهدنا المرأة أيضا تتطوع في 
المناطـــق الخطرة في المراكـــز الخاصة 
بالحجـــر الصحـــي وغيرهـــا، إضافة إلى 
فـــي  العـــون  يـــد  لتقديـــم  اســـتعدادها 
مختلـــف الجوانـــب اإلنســـانية، بمـــا في 
وغيـــر  واالجتماعيـــة  المعيشـــية  ذلـــك 
ذلك مـــن االحتياجات التي ترتبط بآثار 
األزمـــة الصحيـــة العامـــة واإلجـــراءات 
المتخـــذة حيالهـــا، وذلك خدمـــة لوطنها 
أعلـــى  بذلـــك  مجســـدة  ومجتمعهـــا، 

مستويات المواطنة الحقيقية.
وأكـــدت أن مشـــاركة المـــرأة البحرينية 
إلـــى جانـــب أخيهـــا الرجـــل فـــي العمـــل 
التطوعـــي فـــي هـــذه الظـــروف الدقيقة 
هـــو تعبير عن القيـــم النبيلة التي توجد 
فـــي المجتمـــع، وتعزيـــز قيـــم المواطنة 
المتســـاوية، وتعميم التسامح والتعاون 

والتراحم.

استمرارية األداء

بـــدوره، قـــال الخبيـــر االقتصـــادي عمار 
عواجـــي إن المـــرأة البحرينيـــة أثبتـــت 
فـــي هـــذه الظـــروف أنهـــا ليـــس الطرف 
األضعـــف فـــي معادلـــة العمـــل واإلنتاج، 
بل واصلت العمل والعطاء في مختلف 

مؤسســـات القطاعيـــن العـــام والخاص، 
وأضـــاف “لم نســـمع عن نســـاء تراجعن 
عن أداء مسؤولياتهن في العمل بدعوى 
الخوف مـــن فايروس كورونا، بل بقيت 
المـــرأة حاضرة فـــي القطـــاع الحكومي 
والخـــاص تؤدي علمها علـــى أكمل وجه 
تمامـــا كالرجل”. وأشـــار عواجي إلى أن 
هذا يثبت جدوى برامج دعم المرأة في 
القطاع الخـــاص، وقال “تمثـــل األزمات 
فرصـــة الختبـــار جـــدوى برامـــج الدعم 
خاصـــة إذا كانـــت تلـــك األزمـــات غيـــر 
مسبوقة مثل أزمة كورونا الحالية، وقد 
أثبتت المرأة البحرينية كرائدة وســـيدة 
أعمـــال قدرتها على تحمـــل تبعات هذه 
األزمة وإيصال مشروعها إلى بر األمان، 
وها نحن نرى رائدات وسيدات األعمال 
واقتـــدار،  بجـــدارة  مشـــاريعهن  يـــدرن 
ويحرصـــن علـــى االســـتفادة المثلى من 
شـــبكة األمـــان التـــي وفرتهـــا الحكومـــة 
لمؤسســـات القطاع الخاص مثل تأجيل 
سداد القروض ودعم رواتب الموظفين 
البحرينييـــن”. وأضاف “هذا أيضا يدعم 
توجهنـــا نحـــو منـــح المـــرأة البحرينيـــة 
مزيـــدا مـــن االســـتقال االقتصـــادي، لَم 
لذلـــك مـــن أثـــر إيجابـــي عليهـــا وعلـــى 
أسرتها وعلى تحسين قدرتها على إدارة 
ميزانيتها وميزانية األسرة في مختلف 
الظروف، وتدبير نفقات األسرة بحكمة 
ومســـؤولية، فا إفراط وال تفريط، كما 
بجـــزء  البحرينيـــة  األســـر  احتفـــاظ  أن 
مـــن مدخولهـــا كادخـــار مســـتقبلي هـــو 
مســـؤولية المرأة أيضـــا، وذلك من أجل 
اســـتخدام تلك المدخرات في األوقات 
الصعبة، واالبتعاد ما أمكن عن القروض، 
وهـــذا يمثل عامل أمان واســـتقرار مهم 

للمجتمع البحريني ككل”.

الرفاع -المجلس األعلى للمرأة

تعويـل كبيـر على المــرأة في اجتيــاز “أزمة كورونـا”

عهدية أحمد خديجة السيد عمار عواجي صالح الجودر

الوعي المجتمعي.. موطن وُمواطن
Û  تســارعت موجــة األحــداث العالميــة هــذا العام لتكشــف عن

مــدى جاهزيــة دول العالــم نحــو اســتقبال موجــات عارمــة 
أزمــة  نواجــه  محملــة بتحديــات جديــدة.. واليــوم ونحــن 
صحيــة كبيــرة بســبب انتشــار فيــروس كورونــا المســتجد، 
يمكننا قياس مدى تحضر األمم من خال الوعي المجتمعي 

انعكاًسا على ما يحدث في البحرين والدول المجاورة..
Û  نبدأ بقياس مدى الوعي الذاتي الذي يعتبر المكون األساس

لتشكيل الوعي المجتمعي..
Û  ففــي كل أزمــة مهمــا تفاقمــت وتقاربــت فإنها قــد تصل إلى

ذروة تأزمها وذلك قبل انحسارها.
Û  ..وفي كل مرحلة منها يتوجب اإللمام التام بحســن إدارتها

ال، بــل التخصصيــة التامــة فــي ذلــك حتــى ال نقــع فــي أزمة 
أخرى وتتعقد األزمات..

Û  لذلــك فــإن اإلدراك الذاتي يظهر من خال الســلوكيات التي
يظهرهــا الفــرد نتيجــة إداركــه لنفســه وللواقــع المحيــط به، 
وتفاعلــه مــع العالم من حوله. وهذا بالطبع يلعب دوًرا كبيًرا 
في التطور االجتماعي. نقيس على ذلك ما يحدث لنا اآلن، 
فــي االســتجابة لكافــة التعليمــات والتوجيهــات االحترازية 

لمواجهة أزمة كورونا وبرغبة وطنية تامة.
Û  ومــن منطلــق هــذا الوعي الذاتــي ودرجته بإمكاننــا التعرف

علــى مــدى جاهزية المجتمع إلدارة األزمــة حيث إن الوعي 
الفردي يتحول إلى سلوك جماعي من خال تبادل المعارف 
والتجارب الفردية التي تظهر في المجتمع وتؤثر فيه إيجاًبا 

أو سلًبا، وبالتالي تساهم في تشكيل الوعي المجتمعي..
Û  وبالنظــر فــي متطلبات الوعي الذاتي فإنها ذلك الجهد الذي

يبذله الشخص بشكل شخصي لتشكل الوعي العام، إضافة 
إلــى الوعي التخصصــي في مجال معين والذي يختلف من 
شــخص آلخر اســتناًدا إلى التخصصية التامة، وهذا كله ما 
يشــكل الوعي المجتمعي الذي يظهر مما يمتزج من معارف 

وسلوكيات وقوانين وأنظمة خاصة بتشكيل الحياة.
Û  بالرجــوع إلــى أزمــة الكورونــا فــي البحريــن فقد بــدا الوعي

المجتمعــي انعكاًســا لــكل ذلــك.. لما يتجســد لنا مــن طريقة 
إدارتهــا وقيادتهــا ســواء مــن خــال الوعــي الحكومــي أو 
القيــادة  قــوة  فــي  ظهــرت  والتــي  الفــردي  أو  المؤسســي 
و  وتعاونهــم  الشــعب  وتكاتــف  الصاحيــات  وتفويــض 
االمتثال للتعليمات الحكومية لمنع تفاقم األزمة.. فتعددت 
المشــاركات والحمــات المجتمعيــة والتطوعية ضمن فريق 
وطنــي تحكمــه ثقافــة مجتمعيــة واحــدة متعــددة الخبرات 
والتخصصــات مدركة تماًما للواقــع والمخاطر المحيطة به، 
تسعى بوعي تام نحو السيطرة التامة للوصول إلى مرحلة 

التاشي لألزمة وتجاوزها.
Û  تلــك هــي، محصات هامة تعكــس التأثيــر االيجابي للوعي

المجتمعي في البحرين، الذي يبعث الراحة والطمأنينة في 
نفــس كل مواطــن ممــن تؤرقــه هــذه األزمة، والــذي يتنامى 
من وجهة نظري بمدى إيمان المواطن بأحقية موطنه عليه.

د. حورية الديري

شخصيات: 
أظهرت وعيا 
وقدرة على 

تحمل المسؤولية
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اآلراء الواردة في 
»منطلقات« تعبر 
عن أصحابها وال 
تلزم »             «

للتواصل: 17111483

التاجر البحريني... أين وقفتك مع الوطن
وقفـــة التاجر البحريني في مثل هذه الظروف االســـتثنائية والصعبة 
التي تمر بها البالد، تدعو لمزيد من التأمل والتحليل، وتكتسب أهمية 
بالغـــة، فكمـــا ذكرت “البالد” في افتتاحية يوم األحد الماضي “في ظل 
األزمـــة الراهنـــة التي تفرضها جائحة “كورونا” علـــى العالم كله، والتي 
عزلت أكثر من 3 مليارات إنسان في مساكنهم، يبدو أن بعض التجار 
فـــي البحريـــن وضعـــوا حســـهم بالمســـؤولية االجتماعية قيـــد الحجر 

المنزلي، فلم نر سوى عدد محدود جدا من المبادرات الخجولة”.
التاجر البحريني غير مهتم بدعم األنشـــطة الثقافية والفنية، ولم يؤد 
دوره المطلوب في هذا الحقل، “قلنا ما عليش” فلربما يرى في الثقافة 
والفن الشـــر المطلق، وال تســـتحق المسألة إنفاق دينار واحد، لكن غير 
مقبـــول أن ال يســـاهم التاجـــر البحرينـــي مـــع حكومتـــه بأي شـــكل من 
أشـــكال الدعم لمواجهة فيـــروس كورونا، ورصـــد االعتمادات الالزمة 
كنـــوع مـــن رد الجميل والعرفـــان للوطن الذي لم يبخـــل على أحد من 
أبنائـــه تاجرا أم فقيرا، هناك تجار في دول مجاورة تبرعوا بســـيارات 
إســـعاف مجهـــزة ومطـــورة ومبـــان للحجر الصحـــي وأنشـــأوا مختبرا 

متكامـــال لعلم الفيروســـات واألبحـــاث، وقدم بعضهم دعمـــا بالماليين 
إلعفاء المســـتأجرين المســـتحقين فـــي المراكز التابعـــة لمجموعاتهم، 
وعللوا هذا التصرف “الشـــهم” بأنه مسؤولية اجتماعية ووقفة تكاتف 

مع الوطن.
فـــي مثل هـــذه المواقـــف الصعبة تقفل جميـــع األبواب التـــي تتحدث 
عن الربح والخســـارة، وينظر إلى األمر على أنه مساهمة مع الحكومة 
“جهـــدا ومـــاال ووقتا” لتحقيق األهداف على المـــدى القصير والطويل، 
خصوصـــا أن التاجـــر البحرينـــي وجد مـــن الحكومة الموقرة برئاســـة 
ســـيدي صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر خليفة بـــن ســـلمان آل خليفة 
رئيس الوزراء الموقر حفظه هللا ورعاه، الدعم والمساندة ووقفت مع 
متطلباتـــه وذللت المعوقات والتحديات التي تعترض طريقه، فإذا لم 
يظهر المعدن األصيل للتاجر والذي هو قبل كل شـــيء مواطن اليوم، 

متى سوف يظهر.
ال تكفي الشعارات والكتابات، بل المواقف، وعار على التاجر الذي ال  «

يتحرك إال بدافع الربح في مثل هذه األوضاع.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

هل من مجيب
وجـــه مصرف البحرين المركـــزي جميع البنوك المحلية بتأجيل تســـديد 
قروض المواطنين لمدة ســـتة أشـــهر ومن دون أرباح، وبغض النظر عن 
ما دار في أروقة مجلس النواب من مناقشـــات حادة وجهت إلى البنوك 
بســـبب عدم التزامها بتلك األوامر وهو ما يشـــكر عليه النواب األفاضل، 
إال أن مصرف البحرين المركزي ســـارع بتوضيح األمر وتمت الســـيطرة 
علـــى زمـــام األمور وكانت لـــه الكلمة الفاصلـــة، ما أثلج صـــدور الدائنين 

وتنفسوا الصعداء بهذا الخبر المفرح.
إذا القـــرار واضـــح وهـــو تخفيف الضغوطـــات وااللتزامـــات المالية على 
المواطنيـــن، والســـؤال الـــذي يطـــرح نفســـه: هـــل بنـــك اإلســـكان وهيئة 
التأمينـــات االجتماعيـــة وصنـــدوق التقاعد جهات مســـتثناة من القرار؟ 
بالتأكيـــد ال، فالجهـــات التنفيذيـــة يجـــب عليها تطبيق مـــا تضمنه القرار 
ويجـــب أن تبـــادر بأخذ قرارات تنفيذية حســـب اختصاصها. هناك أمور 
إداريـــة بحتـــة يجـــب أن يعيهـــا المســـؤولون، فالتوجيهـــات ال تتضمـــن 
التفاصيـــل ولكن من واجب كل مؤسســـة معنية العمـــل على تنفيذها أو 

أخذ زمام المبادرة واستشارة أصحاب الشأن والتأكد من صحتها.
ال أنكـــر أبـــدا حجم التحديات التي تواجهها وزارات ومؤسســـات الدولة 
وكذلـــك القطـــاع الخـــاص أثناء هذه الفتـــرة العصيبة علـــى العالم أجمع، 
لكـــن الحكومة الرشـــيدة لم تقصر ولم تدخر جهًدا فـــي دعم المواطنين 
للتخفيـــف عليهـــم وحزمـــة القـــرارات االقتصاديـــة كانـــت مصـــدر فخـــر 
واعتـــزاز. لـــذا ومن خالل هـــذا المنبر أدعو جهـــات االختصاص في بنك 
اإلســـكان وهيئـــة التأمينات االجتماعية وصنـــدوق التقاعد لحلحلة هذا 
الموضوع الذي وقع كالصاعقة على الجميع، وعلى المســـؤولين معالجة 
هذا األمر من جميع مناحي الحياة وبشـــكل شـــمولي )Holystic( لضمان 
فعالية تطبيق تلك التوجيهات وذلك للمصلحة العامة، فالمواطن بأمس 
الحاجـــة إلـــى توفيـــر مصاريفه حيث إن شـــهر رمضـــان المبـــارك والعيد 

سيحالن قريبا جًدا والكل يعلم كم يثقل ذلك ميزانية األسرة.
إنني على ثقة تامة بأن المسؤولين عن تلك الجهات لن يترددوا في إصدار  «

القرارات التي ستكون مصدر تقدير واعتزاز وثناء من قبل المواطنين، وكما قلنا 
مرارًا وتكرارًا “البحرين تستاهل” والمواطنون يستحقون أكثر بسبب مواقفهم 

النبيلة والمخلصة في أحلك الظروف فداء لهذا الوطن وترابه الغالي. اللهم 
أبعد عنا هذا الوباء واحفظ قيادتنا وحكومتنا وشعبنا من كل سوء.

ztawfeeqi@gmail.com

زهير توفيقي

سينما الفيروسات
لعلنـــا كنا نعتقد بســـطوة عنصر المبالغة في أحـــداث ووقائع قصص 
الكثير من األفالم السينمائية، خصوصا األميركية منها، لكننا اليوم، 
وبعـــد إعالن فيروس كورونا )كوبيد 19( وباًء عالميًا، واتباع معظم 
دول العالم تدابير وقائية مشـــددة للحد من انتشـــار الفيروس الذي 
يقلـــق العالـــم، ويبـــث الرعـــب فـــي النفـــوس، فإننـــا ننظر بشـــيء من 
الواقعية لألعمال التي تناولت قســـاوة الفيروســـات على العالم في 
األفـــالم الســـينمائية، وبكثيـــر مـــن التصديق لألحداث التـــي قدمتها 

السينما طوال السنوات الطويلة الماضية.
هـــذه األعمـــال تناولت غـــزو الفيروســـات للعالـــم، ومحاولـــة أبطالها 
محاربتها حتى ال تنتشـــر أكثر، وتقضي على البشـــرية، ومنها قائمة 
طويلـــة من األفالم، مثـــل فيلم )الفيروس القاتـــل(، الذي عرض عام 
2010، والفيلم البريطاني )يوم القيامة(، الذي عرض عام 2008، لكن 
من أكثر األفالم قربًا إلى ما يدور هذه األيام من أحداث، هو الفيلم 
األميركـــي )كونتجيـــن( أو )عدوى(، الذي عرض عـــام 2011، للمخرج 
ستيفن سودربرغ؛ إذ يحكي قصة انتشار فيروس عن طريق اللمس، 
ويتـــم فحـــص العينات مـــن األنف كما هـــي طريقة فحـــص فيروس 
)كورونا(، والغريب من حيث التطابق أن سبب انتشار الفيروس في 
الفيلـــم يبـــدأ مـــن الخفاش تحديـــدًا، وينتقل بدوره إلـــى الخنزير؛ إذ 
يشـــتري أحدهم الخنزير، وبعد مالمسة الطباخ الصيني فم الخنزير 
وهو مذبوح، يسلم على امرأة أميركية دون غسل يديه فينقل إليها 

العدوى، ومن ثم تنتشر بين الماليين في أنحاء العالم!
إنَّ أصل الفيروسات وضراوتها، والتاريخ الطويل للتعامل الصعب  «

معها ليس محض خيال، أو مبالغة، فالعلم ال يزال مجاهداً في سبيل 
فك طالسم مخلوق يصغر حتى عن البكتيريا بعشرات المرات، كائن 

مراوغ شرس، يتحور حتى يجدد هجومه بطرق مختلفة ومفاجئة، وهنا 
تكمن صعوبة التعامل معه، وهو ما يجعلنا اليوم جميعًا مدركين 
ألهمية االلتزام بكل اإلرشادات الصحية التي توجهها إلينا الحكومة 

حتى نكون في مأمن، ونسلم من شراسة العدو األول اليوم للبشرية.

Ali.alsayegh15@gmail.com

د. علي الصايغ

“يـــا عزنـــا دار آل خليفة دارنا... يا بختنا أرض الكـــرام دارنا”، فبالله عليكم من مثل 
مملكة البحرين اليوم، بل من مثلها بالماضي والحاضر والمستقبل، مملكة سطرت 
تاريخهـــا بالذهـــب الخالص، الذي ال يتغير وال يذوب مهما حاولت القلة الحاقدة أن 
تســـيء إلى البحرين حكومة وشـــعبا، نعم أســـاءت هذه القلة عندما حاولت شـــغل 

الحكومة عن القيام بواجبها تجاه شعبها.
نعـــم هـــذه القلـــة ال تريد أن يلمع اســـم البحرين ويبـــرق عالميًا بتفـــوق المملكة في 
مكافحة الوباء، في الوقت الذي تسقط فيه إيران عاجزة عن حماية شعبها، لذلك 
حاولـــت هذه القلة أن تقلل من هذا اللمعان. حكومة البحرين لم تخل مســـؤوليتها 
عن مواطنيها، وهللا دائمًا يوفقها في إدارة كل ضيق ومحنة ويخرجها هللا سالمة 

غانمة، حيث ضربت أروع األمثلة في اإلنسانية والرقي والعفو عن المسيء.

ونتســـاءل هنا عن بعض الذين تطرقوا إلى وضع المواطنين في إيران، وتجاهلوا 
فـــي الوقـــت نفســـه المواطنيـــن فـــي الـــدول األخـــرى كالطلبـــة المبتعثيـــن وباقـــي 
المواطنيـــن بالخـــارج، وعلقـــوا فقط على من ســـافر إلـــى إيران، فلمـــاذا يتجاهلون 

سالمة شعب وهم عليهم حمل المسؤولية بدعم مساعي الحكومة.
إنهـــا مملكـــة البحرين التي ليســـت مثلها أية دولـــة اليوم، إذ قامـــت لوحدها ودون 
إمـــداد ال من تجار وال شـــركات، مملكة البحرين قيادة وحكومة مشـــكورة، وجزاك 

هللا كل خير عن كل ما قمت به من عمل جبار ومجهود.
وال نقول لتلك القلة الحاقدة إال موتوا بغيظكم فشعب البحرين فخور بقيادته  «

ومرفوع الرأس وينام ليله هانئا عندما سلم أمره لله ثم لوالة أمره، “فيا بختنا من 
مثلنا أرض الكرام أرضنا”.

نجاة المضحكي

موتوا بغيظكم

كثـــرت المقارنـــات بيـــن الصيـــن وأميركا عمالقـــي االقتصـــاد العالمي، فارتكـــزت أغلب 
المقارنات على النظامين االقتصاديين الرأسمالي واالشتراكي. في بداية تولي الرئيس 
الصينـــي الحالي “شـــي جين بينغ” وهو أميـــن عام اللجنة المركزية للحزب الشـــيوعي، 
قـــال: إذا انحرفنـــا أو تخلينـــا عن الماركســـية فإن حزبنا ســـيفقد روحـــه وتوجهه، على 
الحزب أن يحرص على دمج المبادئ األساســـية الماركســـية في واقع الصين المعاصر. 
أتـــى ماركـــس بمفاهيم مناهضـــة للرأســـمالية وتدعو مجتمعاتهـــا للثـــورة البروليتارية 

لتتحول إلى االشتراكية، وأن هذا التحول حتمية تاريخية قادمة ال محالة.
ولكن الواقع أن أغلب الدول االشتراكية انهارت اقتصاديًا واحدة تلو األخرى وعلى 
رأســـها االتحـــاد الســـوفياتي. األهـــم من ذلـــك أن الصين نفســـها وبالرغـــم من حرص 
رئيســـها علـــى الماركســـية إال أنهـــا أبعد ما تكـــون اليوم عـــن االشـــتراكية. عندما قام 
“ماوتســـي دونـــغ” بتطبيق مشـــروعه “القفزة الكبـــرى” أحدث اختـــالال اقتصاديا دمر 
المجتمع الصيني وأدخله أســـوأ مجاعات التاريخ البشـــري ومات ما يناهز 40 مليون 
صيني، ولوال إصالحات “دنغ شـــياوبينغ” االقتصادية نهاية الســـبعينات من الســـماح 
للملكيـــة الفردية واالنفتاح على الواليات المتحـــدة والدخول في النظام االقتصادي 
العالمي واالســـتثمارات األجنبية وغيرها من اإلجراءات، لما تحققت معجزة الصين 
التـــي نراهـــا اليوم. على الجانـــب اآلخر نرى أن الواليات المتحـــدة جنحت كثيرًا عن 
الرأســـمالية التقليدية التي نظر لها “آدم شـــميث” و”جون لوك” وغيرهما، لقد تعلمت 
أميـــركا من أزماتها الســـابقة، ورأينا حكومة أوباما تدعم الشـــركات الكبرى ماليًا في 
أزمـــة 2008م، كمـــا نـــرى اليـــوم الكونغرس يوافـــق لحكومة ترامب على مســـاعدات 
بترليونـــي دوالر لدعم محدودي الدخل من إجـــازات مدفوعة وقروض وإنفاق على 
العاطلين والمحاربين القدماء والمتعثرين في القروض الســـكنية والتعليمية، ودعم 
الشـــركات بشـــتى أنواعها وعلى رأســـها قطاعـــات الصحة والتصنيـــع الطبي والغذاء 
والتعليـــم بأموال وإعفاءات من الضرائب، ودعـــم المدن والواليات المتعثرة والقرى 

النائيـــة والـــوزارات والبلديـــات وغيرها. الواقع كمـــا نراه أننا نعيـــش نظاما اقتصاديا 
عالميا مشـــتركا ومتشـــابها في كثير من جوانبه وأبعـــاده، وأن النجاح واإلخفاق في 
جائحـــة كورونـــا ليس قائمـــًا على النظـــم االقتصادية وحدها، بل تدخـــل فيه العديد 
مـــن الجوانـــب األخـــرى. كما علينا العلـــم بأن الكثير مـــن األرقام المعلنـــة والنجاحات 
النهائية لبعض الدول مازالت غير دقيقة بما فيها الصين نفسها، وأن كثيرًا من الدول 
العربية والعالم الثالث ال تمتلك عددا كافيا من أجهزة الفحص المخبري أو المحاليل، 
وبالتالـــي الكثيـــر مـــن النـــاس تمرض وتتعافـــى أو تمـــوت دون دخـــول اإلحصائيات 
الرسمية. أما نحن في دول الخليج فطالما أزكم أنوفنا بعض إخواننا العرب وغيرهم 
مـــن المتعالين بعقدة التفـــوق التاريخي، أنهم أصحاب حضـــارات وأننا بدو ال نمتلك 
ســـوى النفط، تعاملت حكوماتنا مع هذه الجائحة بكل نجاح حتى اآلن ولله الحمد، 
المســـألة ليســـت امتالكنا النفط، ففنزويال تمتلك من النفط ما يفوقنا، وإيران تمتلك 
النفط والعراق وليبيا وغيرها. في هذا الظرف الطارئ، المســـألة هي ماذا تمتلك من 
بنية تحتية تنموية، وماذا تمتلك من كفاءات وكوادر متعلمة ومدربة، وماذا تمتلك 
مـــن تصنيع ومخزون غذائي، وتصنيع ومخزون للمســـتلزمات الطبية األولية، وماذا 
تمتلك من نظم تقنية متطورة، وماذا تمتلك من شراكات علمية دولية، وماذا تمتلك 
من عالقات دبلوماســـية متشـــعبة، وماذا تمتلك من قوة وســـيطرة، وماذا تمتلك من 
وعي اجتماعي وثقة بين الحكومة والشـــعب، وكيف تســـخر كل ذلك ليكون اإلنسان 
أوال وليكـــون المواطن معززًا مكرمًا حتى في البالد المنكوبة. كذلك البد من التنويه 
بأن هناك من الدول من باغتتها وفاجأتها الجائحة، وأن هذا الفيروس ال يعرف عرقا 
ولونا ودينا ومذهبا وكبيرا وصغيرا ووزيرا وخفيرا، ومن أبشع ما نراه اليوم لألسف 
هو عبارات الشـــماتة والتشفي من بعض الجهلة أو أصحاب اآليديولوجيات الدينية 
أو السياســـية، كفانـــا هللا وإياكـــم كل الشـــرور وإن شـــاء هللا تعود الحيـــاة كما كانت 

وأجمل، بعد أن نتعلم من هذه الدروس.

خالد عبدالعزيز النزر

كورونا ما بين الرأسمالية واالشتراكية
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