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 óLƒj ’ ¬fCG áë°üdG IQGRh äócCG
 ádÉª©dG  ø«H  ÉfhQƒc ¢Shô«Ød  QÉ°ûàfG
 âHÉgCGh ,¬d  èjhôàdG  ºàj  Éªc IóaGƒdG
 äÉeƒ∏©ªdG  AÉ≤à°SG  IQhô°V  ™«ªédÉH
 äGQGôb  …CG  hCG  áªFÉ≤dG  ä’ÉëdG  ∫ƒM

.á«ª°SôdG QOÉ°üªdG øe äÉeƒ∏©e hCG
 ádÉM 47``̀dG ¿CÉH IQGRƒ`̀dG äOÉ`̀aCGh
 É¡fÓYEG  ºJ  »àdG  áªFÉ≤dG  ä’ÉëdG  øe
 ôéëdG  âëJ  Gƒ`̀fÉ`̀c  ø`̀jó`̀aGh  ∫Éª©d
 ≥ah º¡æμ°S ô≤ªH …RGôàM’G »ë°üdG
 ø«©HÉàdG  ácô°ûdG  IQGOEG  ™e  ≥«°ùæàdG
 GhQOÉ¨j  º`̀dh  zOÉHÉª∏°S{  á≤£æªH  É¡d

 »a  …RGô`̀à`̀M’G  »ë°üdG  ôéëdG  ô≤e
.ôéëdG Iôàa ∫GƒW º¡æμ°S

 ∫Éª©dG  ¢üëa  ºJ  ¬fCG  âë°VhCGh
 ô`̀é`̀ë`̀dG Ió```̀e á`̀jÉ`̀¡`̀f ™``̀e ø``̀jó``̀aGƒ``̀dG
 äGAGô`̀LE’G  ≥ah  …RGôàM’G  »ë°üdG
 ,¢Shô«ØdG  QÉ°ûàfG  øe  óë∏d  á©ÑàªdG
 äÉ``̀°``̀Uƒ``̀ë``̀Ø``̀dG ∫Ó`````̀N ø```̀ e ø``̀«``̀Ñ``̀Jh
 ÓeÉY  47````̀dG  è`̀FÉ`̀à`̀f  ¿CG  ájôÑàîªdG
 ä’ÉëdG  ≈dEG  º¡àaÉ°VEG  ºJh  ,á«HÉéjEG
-ó«aƒc{  É`̀fhQƒ`̀c  ¢Shô«Ød  áªFÉ≤dG
 õcôe ≈dEG º¡∏≤f QƒØdG ≈∏Y ºJ Éªc ,z19
 ¢ü«°üîJh Iôà°S »a êÓ©dGh ∫õ©dG

 PÉîJG  ÖfÉL  ≈dEG  ,º¡d  ¢ü°üîe  ô≤e
 á«FÉbƒdGh  á`̀jRGô`̀à`̀M’G  äGAGô````̀LE’G
 ä’É`̀ë`̀dG  √ò`̀¡`̀d  ø`̀«`̀£`̀dÉ`̀î`̀ª`̀dG  ™«ªéd
 ájôÑàîªdG  äÉ`̀°`̀Uƒ`̀ë`̀Ø`̀dG  AGô`````̀LEGh
 âëJ  º¡©°Vhh  º¡àeÓ°S  øe  ócCÉà∏d
 º¡àeÉbEG  ó`̀jó`̀ª`̀J  Qô`̀≤`̀ Jh  ,á`̀¶`̀MÓ`̀ª`̀dG
 Ió`̀e …RGô``̀à``̀M’G »`̀ë`̀°`̀ü`̀dG ô`̀é`̀ë`̀dÉ`̀H
 á«FÉbƒdG äGAGôLE’G Ö°ùëH ø«YƒÑ°SCG

.á©ÑàªdG
 ¬fEG  IQGRƒ`̀dG  âdÉb  á«fÉK  á¡L  øe
 øe  π`̀c  á`̀eÓ`̀°`̀Sh  áë°U  ≈∏Y  É°UôM
 »dõæªdG  »ë°üdG  ôéëdG  ¬«∏Y  ≥Ñ£j

 ø«æWGƒªdG  ™«ªLh  º¡JÓFÉY  áë°Uh
 πÑb  º¡«∏Y  Ö`̀é`̀j  ¬`̀ fEÉ`̀ a  ø«ª«≤ªdGh
 óYƒªd  π«é°ùàdG  ôéëdG  Ióe  AÉ°†≤fG
 ôéëdG  ø`̀e  êhô`̀î`̀dG  πÑb  É`̀e  ¢üëa
 ,444  ≈∏Y  ∫É°üJ’ÉH  ∂dPh  »eGõdE’G
 …ôÑàîªdG  ¢`̀ü`̀ë`̀Ø`̀dG  ¿CG  á`̀ë`̀°`̀Vƒ`̀e
 »dõæªdG  »ë°üdG  ôéëdG  AÉ¡àfG  óæY
 ôéëdG Ióe Gƒ∏ªcCG øjò∏d §≤a ¿ƒμ«°S
 ¿CG Éª∏Y ,√ó©H Éeh 2020 πjôHCG 1 »a
 …RGôàM’G  »ë°üdG  ôéëdG  πªcCG  øe
 ¬æe Üƒ`̀∏`̀£`̀e ô`̀«`̀Z ó`̀Yƒ`̀ª`̀dG Gò``̀g π`̀Ñ`̀b

.¢üëØdG AGôLEG

 ¢ù«FQ  ø«æ«YƒÑdG  ¬∏dGóÑY  QÉ°ûà°ùªdG  ø∏YCG  

 ≈∏YC’G  ¢ù∏éªdG  ¢ù«FQ  ÖFÉf  õ««ªàdG  áªμëe

 á«fóªdG  ihÉ`̀Yó`̀dG  ™`̀aQ  áeóN  ø«°TóJ  AÉ°†≤∏d

 É«fhôàμdEG  É¡JÉLQOh  É¡YGƒfCG  ™«ªéH  ájQÉéàdGh

 äGAGôLEG »a …QòL ∫ƒëJ »a ∂dPh ,πeÉc πμ°ûH

 ´ÉªàL’G  ∫ÓN  ∂dP  AÉL  .ºcÉëªdG  ΩÉeCG  ádGó©dG

 áãjóëdG  äÉ«æ≤àdG  ΩGóîà°SÉH  ¢ùeCG  ó≤ oY  …ò`̀dG

.ó©H øY »FôªdG π°UGƒà∏d

 IójóédG  á`̀eó`̀î`̀dG  ¿CG  ø«æ«YƒÑdG  ∞°ûch

 äGôcòªdG  ™«ªL  ºjó≤Jh  ihÉYódG  ™aQ  í«àà°S

 πª°ûàd  ,iƒ`̀Yó`̀dG  π`̀MGô`̀e  π`̀c  ∫Ó`̀N  äÉÑ∏£dGh

 É¡æ«°TóJ ¿ÓYEG ºJ »àdG áLQO ∫hCG ≈dEG áaÉ°VE’ÉH

 ¿ƒ©£dG  ºjó≤Jh  ,±ÉæÄà°S’G  á∏Môe  G kô`̀NDƒ`̀e

 QGó°UEG á∏Môe ≈dEG ’ƒ°Uh ,õ««ªàdG áªμëe ΩÉeCG

 äÉfÉª°†dG  π``c  ô``aGƒ``J  IÉ``̀YGô``̀e  ™``e  ,ΩÉ``̀μ``̀MC’G

 áªcÉëª∏d  IQô`̀≤`̀ª`̀dG  á`̀«`̀fƒ`̀fÉ`̀≤`̀dGh  á`̀jQƒ`̀à`̀°`̀Só`̀dG

.ádOÉ©dG

 íÑ°üJ  áeóîdG  √òg  ¥ÓWEÉH  ¬fCG  ≈dEG  âØdh

 ∂dòch  ájQÉéàdGh  á«fóªdG  ºcÉëªdG  áeƒ¶æe

 ,πeÉc  πμ°ûH  É«fhôàμdEG  áMÉàe  ò«ØæàdG  ºcÉëe

 ò«ØæJ  á∏Môe  ≈àM  iƒYódG  ™aQ  øe  G kAó`̀H  ∂dPh

 ò«ØæàdG äÉeóN ø«°TóJ ºJ PEG ,á«FÉ°†≤dG ΩÉμMC’G

.2015 ΩÉY òæe á«fhôàμdE’G
 »∏Y ø``H ó`̀dÉ`̀N ï`̀«`̀°`̀û`̀dG Üô```̀YCG ¬`̀Ñ`̀fÉ`̀L ø``e
 á«eÓ°SE’G  ¿hDƒ`̀°`̀û`̀dGh  ∫ó`̀©`̀dG  ô``̀jRh  áØ«∏N  ∫BG
 áÄ«¡d  √ô`̀jó`̀≤`̀ Jh √ô`̀μ`̀°`̀T  ≠`̀ dÉ`̀ H  ø``̀Y  ±É``````̀bhC’Gh
 øe ¬àeób Éªd á«fhôàμdE’G áeƒμëdGh äÉeƒ∏©ªdG
 »fhôàμdE’G  ΩÉ¶ædG  RÉéfE’  øjô«Ñc  º`̀YOh  ó¡L
 πª©dÉH Gó«°ûe ,ájQÉéàdGh á«fóªdG ihÉYódG ™aôd
 á°UÉîHh IQGRƒdG äGQGOEG ¬H Ωƒ≤J …òdG õ«ªàªdG
 ô«aƒJ »a ,ò«ØæàdGh ,ºcÉëªdGh ,äÉeƒ∏©ªdG º¶f
 ôjƒ£àdG  á∏éY  ™`̀aO  ≈∏Y  IQOÉ``̀b  áÑ∏°U  á«°VQCG

.á«dó©dG äGAGôLEÓd ôªà°ùªdG
 (8¢U π«°UÉØàdG)

 É¡fCG øjôëÑdG áμ∏ªe »a »æWƒdG OÉ°üàb’Gh á«dÉªdG IQGRh âæ∏YCG
 É¡bÉ≤ëà°SG ºJ Q’hO QÉ«∏e 1^25 áª«≤H á«dhO äGóæ°S ójó°ùàH âeÉb
 ¿RGƒàdG  èeÉfôH  Iƒb  ≈∏Y  ô°TDƒe  »a  ,ìÉéæH  2020  ¢SQÉe  31  »a
 ø«H  ¿RGƒ`̀à`̀dG  ≥«≤ëàd  2018  ôHƒàcCG  »`̀a  ¬`̀bÓ`̀WEG  º`̀J  …ò``dG  »dÉªdG
 äÉ«YGóJ πX »a á°UÉNh ,2022 ΩÉY ∫ƒ∏ëH äGOGôjE’Gh äÉahô°üªdG
 áμ∏ªe  â∏°UGh  PEG  ,z19-ó«aƒc{  ÉfhQƒc  ¢Shô«Ød  »ªdÉ©dG  QÉ°ûàf’G
 É¡££N ò«ØæJ áÑ∏°U ájOÉ°üàbG IóYÉb øe ¬H ™àªàJ Ée π°†ØH øjôëÑdG
 …OÉ°üàb’G ƒªædG ≈∏Y ®ÉØëdG ™e …RGƒàdÉH »dÉªdG ¿RGƒàdG ≥«≤ëàd

.»HÉéjE’G
 É¡JÉLÉ«àMG  ø«eCÉàH  Ωƒ≤J  øjôëÑdG  áμ∏ªe  ¿CG  IQGRƒ`̀dG  âØ°ûch
 áμ∏ªªdG ∫ƒ°Uh áeGóà°SG ≥«≤ëàd áæμªªdG ∞«dÉμàdG π°†aCÉH á«∏jƒªàdG
 ájQÉWE’G  á«bÉØJ’G  øe  IOÉØà°S’G  ÖfÉL  ≈`̀dEG  ,á«dÉªdG  ¥Gƒ°SC’G  ≈`̀dEG
 ø«H  É¡©«bƒJ  ºJ  »àdG  »dÉªdG  ¿RGƒàdG  èeÉfôH  ¿CÉ°ûH  »dÉªdG  ¿hÉ©à∏d
 ádhOh  ájOƒ©°ùdG  á«Hô©dG  áμ∏ªªdG  á≤«≤°ûdG  ∫hódGh  øjôëÑdG  áμ∏ªe

.âjƒμdG ádhOh IóëàªdG á«Hô©dG äGQÉeE’G
 ≥«≤ëJ »a º¡°ùj »dÉªdG ¿RGƒàdG èeÉfôH ¿CG ≈dEG IQGRƒdG âgƒfh
 ájOÉ°üàb’G  á«ªæàdG  á∏é©H  ™aódGh  á«HÉéjE’G  äGƒ£îdG  øe  ójõªdG

 ∞∏àîe  ™e  É«°TÉªJ  áfhôe  øe  ¬eó≤j  Ée  ∫ÓN  øe  ä’ÉéªdG  πc  »a
 ™e »dÉªdG ™°VƒdG ôjƒ£J ôKCG πeÉμà«d á«∏Ñ≤à°ùªdGh áægGôdG ±hô¶dG

.¬YƒæJh …OÉ°üàb’G »HÉéjE’G ƒªædG Iô«Jh
 …OÉ°üàb’G  ôjô≤àdG  »æWƒdG  OÉ°üàb’Gh  á«dÉªdG  IQGRh  äô°ûfh
 ,¢ùeCG »fhôàμdE’G É¡©bƒe ôÑY 2019 ΩÉ©d øjôëÑdG áμ∏ªªd …ƒæ°ùdG
 á≤∏©àªdG  ájOÉ°üàb’G  äGô°TDƒªdGh  äÉfÉ«ÑdG  çó`̀MCG  ôjô≤àdG  ∫hÉæJh
 äGô«¨àªdG ºgCG ≈∏Y πªà°TG Éªc ,áμ∏ªªdG »a OÉ°üàb’G ÖfGƒL ∞∏àîªH

.á«ª«∏bE’Gh á«ªdÉ©dG ájOÉ°üàb’G
 áfQÉ≤e »æWƒdG OÉ°üàbÓd »HÉéjE’G ƒªædG QGôªà°SG ôjô≤àdG øq«Hh
 ájOÉ°üàb’G  §£îdG  ≥«Ñ£àH  ÉeƒYóe  2018  ΩÉY  øe  É¡°ùØf  IôàØdÉH

.2030 ájOÉ°üàb’G øjôëÑdG ájDhQ QÉWEG øª°V äAÉL »àdG IóYGƒdG
 áμ∏ªe »a »dÉªLE’G »∏ëªdG èJÉædG ƒªf AGOC’G äGô°TDƒe â°ùμYh
 É«°TÉªàe  …ƒæ°S  ¢SÉ°SCG  ≈∏Y  %1^8  áÑ°ùæH  2019  ΩÉY  »a  øjôëÑdG
 ´É£≤dG  ¢û©àfG  PEG  ,2018 ΩÉY »a πé°ùªdG  …ƒæ°ùdG  ƒªædG  ∫ó©e ™e
 ô«Z  ´É£≤dG  ≥≤M  ø«M  »a  ,%2^2  ≠∏H  ƒªf  ∫ó©e  Óé°ùe  »£ØædG

.2018 ΩÉ©H áfQÉ≤e %1^7 â¨∏H ƒªf áÑ°ùf »£ØædG
 ô«Z  äÉYÉ£≤∏d  »HÉéjE’G  AGOC’G  QGôªà°SG  äGô°TDƒªdG  â°ùμYh

 PEG  ,áμ∏ªªdG  »a  …OÉ°üàb’G  ƒªædG  á∏éY  ºYO  »a  º¡°SCG  Ée  ,á«£ØædG
 ô«Z  äÉYÉ£≤dG  ø«H  ´ô`̀°`̀SC’G  ƒªædG  ºYÉ£ªdGh  ¥OÉæØdG  ´É£b  πé°S
 â∏μ°Th  .%6^8  â¨∏H  ájƒæ°S  ƒªf  áÑ°ùæH  2019  ΩÉ`̀Y  »a  á«£ØædG
 ¢TÉ©àfG »a Éª¡e GQhO ó¡a ∂∏ªdG ô°ùL ôÑY QGhõdG OGóYCG »a IOÉjõdG
 QÉ£e ôÑY ø«eOÉ≤dG OGóYCG ´ÉØJQG ÖfÉL ≈dEG  ,%3^8 â¨∏H PEG  ;´É£≤dG

.%5^5 â¨∏H áÑ°ùæH »dhódG øjôëÑdG
 á«£ØædG  ô«Z  ájOÉ°üàb’G  äÉYÉ£≤dG  áªgÉ°ùe  ≈`̀ dEG  áÑ°ùædÉHh
 á«dÉªdG  äÉYhô°ûªdG  ´É£b  πàMG  ó≤a  »dÉªLE’G  »∏ëªdG  èJÉædG  »a
 äÉYÉæ°üdG ´É£b √ÓJ ,%16^5 â¨∏H áªgÉ°ùe áÑ°ùæH ≈dhC’G áÑJôªdG
.%11^8 áÑ°ùæH á«eƒμëdG äÉeóîdG ´É£≤a ,%14^5 áÑ°ùæH á«∏jƒëàdG
 áμ∏ªªdG »a ájƒªæàdG  ™jQÉ°ûªdG RÉéfEG  QGôªà°SG ôjô≤àdG  ¢ùμYh
 ,»é«∏îdG á«ªæàdG èeÉfôH á∏¶e âëJ ™jQÉ°ûªdG É¡æe ,2019 ΩÉY ∫ÓN
 ,áØ«∏N  áæjóe  »a  á«æμ°S  IóMh  1560  AÉæH  øe  AÉ¡àf’G  ÉgRôHCG  øe
 ´É£≤dG ó¡°T Éªc ,ìÉÑ°üdG óªMC’G ôHÉL ï«°ûdG ´QÉ°T ôjƒ£J ´hô°ûeh
 åjóëJ ´hô°ûe øe %40 ΩÉªJEG  É¡ªgCG  äGRÉéfE’G  øe ójó©dG  »£ØædG
 .2022 ΩÉY »a √RÉéfEG ™bƒàªdG (ƒμHÉH) øjôëÑdG §Øf ácô°T IÉØ°üe

 OGó``°S{ ≈∏Y ≥aGƒJ iQƒ``°ûdG ¿É``éd
zπ£©àdG{ øe z¢UÉîdG ´É£≤dG ÖJGhQ
 ™aód  ¿ƒfÉb  ´hô°ûe ≈∏Y ÜGƒædG  ¢ù∏ée á≤aGƒe øe áYÉ°S  24 øe πbCG  »a
 ƒjÉeh πjôHCG) ô¡°TCG ¢UÉîdG ´É£≤dG »a ø«∏eÉ©dG ø««æjôëÑdG ø«æWGƒªdG ÖJGhQ
 ¢ù∏ée  ¿Ééd  â¡àfG  ,π£©àdG  ó°V  ø«eCÉàdG  ÜÉ°ùM  øe  ,2020  ΩÉ©d  (ƒ«fƒjh
 ≈∏Y ¬°Vô©d Gó«¡ªJ ¬«∏Y â≤aGhh ¿ƒfÉ≤dG  ´hô°ûe á°ûbÉæeh åëH øe iQƒ°ûdG
 π°VÉØdG  OÉ¡L .O  âdÉbh .ΩOÉ≤dG  óMC’G  Ωƒj IQô≤ªdG  ¬à°ù∏L »a iQƒ°ûdG  ¢ù∏ée
 zπª©dG{h zá«dÉªdG{ … nôjRh ™e ó©oH øY áæé∏dG ´ÉªàLG Ö≤Y äÉeóîdG áæéd á°ù«FQ
 äÉ°ù°SDƒªdG  »a  á°UÉNh  ,»æWƒdG  OÉ°üàbÓd  ÉªYO  πãªj  ¿ƒfÉ≤dG  ´hô°ûe  ¿EG
 ,z19-ó«aƒc{  ÉfhQƒc  ¢Shô«a  QÉ°ûàfG  øe  äQô°†J  »àdG  á£°SƒàªdGh  Iô«¨°üdG
 ô¡°TCG ¢UÉîdG ´É£≤dG »a ø«∏eÉ©dG ø««æjôëÑdG ø«æWGƒªdG ÖJGhQ ™aO ¿CG áæ«Ñe
 IQhô°V  πãªjh  äÉ°ù°SDƒªdG  √òg  ºYó«°S  Ω2020  ΩÉ©d  (ƒ«fƒjh  ƒjÉeh  πjôHCG)

.áægGôdG ájOÉ°üàb’G ´É°VhC’G á¡LGƒªd

(6¢U π«°UÉØàdG)

Ió``aGƒdG á``dÉª©dG ø``«H É``fhQƒc ¢``Shô«Ød QÉ``°ûàfG ’
á«ª°SôdG É``gQOÉ°üe ø``e äÉ``eƒ∏©ªdG AÉ``≤à°SÉH Ö``dÉ£J zá``ë°üdG{

É¡JÉLQO πμ``H É«fhôàμdEG á``jQÉéàdGh á``«fóªdG ihÉYódG ™``aQ áeóN ø``«°TóJ
º`̀cÉ`̀ë`̀ª`̀dG ΩÉ`````eCG á``̀dGó``̀©``̀dG äGAGô```````̀LEG »``̀ a …Qò````̀L ∫ƒ``̀ë``̀J :ø`̀ «`̀ æ`̀ «`̀ Yƒ`̀ Ñ`̀ dG

»dÉªdG ¿RGƒàdG èeÉfôH Iƒb ≈∏Y π«dO OGó°ùdG ìÉéf :á«dÉªdG IQGRh

Q’hO QÉ«∏e 1^25 áª«≤H á``«dhO äGóæ°S Oó°ùJ øjôëÑdG

 ™``bhCG ∫É``Lód äGƒ``æ°S 10 ø``é°ùdG
!!Qƒ¶ëªdG »``a AÉ``°ùædG  ø``e √É``jÉë°V
(çOGƒMh ÉjÉ°†b áëØ°U ≈∏Y π«°UÉØàdG)

¿CÉ°ûH  äGQGôb Qó°üJ øjôëÑdG  á©eÉL
»fÉãdG »°SGQódG π``°üØdG äÉLQO ÜÉ°ùàMG
(4¢U π«°UÉØàdG)

««

««

CGó``̀ Ñ``̀ J AÉ``̀ Hô``̀ ¡``̀ μ``̀ dG
 ô`̀«`̀JGƒ`̀Ø`̀dG  πªëJ  »`̀ a
ô`̀ ¡`̀ °`̀ TCG á``̀KÓ``̀K Ió```̀ e

 ∞«dÉμJ  πªëJ  »a  AÉªdGh  AÉHô¡μdG  IQGRh  äCGó`̀H

 Ióe  πjôHCG  øe  ∫hC’G  ¢ùeCG  Ωƒj  øe  AÉªdGh  AÉHô¡μdG

.ô¡°TCG áKÓK

 ÉgOÉØe ø«côà°ûªdG ≈dEG ádÉ°SQ »a IQGRƒdG äócCGh

 ô¡°TCG  ô«JGƒa  ™aóH  øjôëÑdG  áμ∏ªe  áeƒμM  πØμàà°S{

 Ωƒ°SôdG  á∏eÉ°T ΩÉ©dG  Gòg  øe  ƒ«fƒjh  ƒjÉeh  πjôHCG

 áª«b ≈∏Y ójõj ’ ÉªH ájó∏ÑdG Ωƒ°SôdGh áàHÉãdG ájQGOE’G

.z2019 ΩÉY øe ô¡°TC’G äGP IQƒJÉa

¬cGƒØdGh äGhGô°†îdG øe øW 100 øe ôãcCG OGô«à°SG  í``ª°ùf ø``d :OGó``¨H »``a ¢``Só≤dG ≥``∏«a ó``FÉb
 ¿Gô``jEG ¬``æY ≈``°VôJ ’ AGQRh ¢``ù«FQ ø``««©àH:≥dÉÿGóÑY »∏Y Öàc

 ácô°T ΩÉ«b øY ∫É©dGóÑY óªëe ∫ÉªYC’G πLQ ∞°ûc
 øW 100`dG ÜQÉ≤j Ée øë°ûH á«FGò¨dG OGƒª∏d zOƒa ∫hCG{
 IôFÉW  øàe  ≈∏Y  áLRÉ£dG  ¬cGƒØdGh  äGhGô°†îdG  øe
 »àdGh ,è«∏îdG ¿Gô«£d á©HÉJ ôæjÓªjQO 787-9 èæjƒH
 »a  É¡Mô£d  Gó«¡ªJ  ;¢ùeCG  AÉ°ùe  áμ∏ªªdG  ≈`̀dEG  â∏°Uh
 äÉ«ªc ¢VôY ºJ ¬fCG ≈dEG Gô«°ûe ,Ωƒ«dG á«∏ëªdG ¥Gƒ°SC’G
 ∂dPh  ájOƒ©°ùdG  á«Hô©dG  áμ∏ªªdG  øe  IOQƒà°ùe  Iô«ah

.QÉ©°SC’G QGô≤à°SG ºYO ±ó¡H
 IQOÉÑªdG  √ò`̀g  :zè«∏îdG  QÉÑNCG{`d  ∫É©dGóÑY  ∫É`̀bh
 »a  ¢Vhô©ªdG  IOÉ`̀jõ`̀H  ,áμ∏ªª∏d  ¬eó≤f  §«°ùH  A»°T
 ¬fCG ÉØ«°†e ,ÉgQGô≤à°SG ºYOh QÉ©°SC’G ¢†«Øîàd ádhÉëe
 ¿CG  ÉfQôb  ¥ƒ°ùdG  »a  â∏°üM  »àdG  Iô«NC’G  áμHôdG  ó©H

 ,QÉ©°SC’G QGô≤à°S’ ¢Vhô©ªdG IOÉjR á«é«JGôà°SÉH Ωƒ≤f
 øe  áeOÉb  ájƒL  áæë°T  ∫ƒ°Uƒd  Oƒ≤Y  ™«bƒJ  ºJ  ó`̀bh

.áeOÉ≤dG IôàØ∏d »FGò¨dG ¿hõîªdG ø«eCÉJ ±ó¡H ÉHhQhCG
 ¿hÉ©J  á£N  â©°Vh  zOƒ`̀a  ∫hCG{  ácô°T  ¿CG  ô`̀cPh
 AÓZ  ìÉªL  íÑμd  ºdÉ©dG  AÉëfCG  ™«ªL  øe  øjQó°üe  ™e
 É¡H  ôªJ  »àdG  áægGôdG  ±hô¶dG  √ò`̀g  πX  »a  QÉ©°SC’G
 ∂∏¡à°ùª∏d  á«FGò¨dG  ¿Dƒ`̀ª`̀dG  Oƒ``̀LCG  º`̀jó`̀≤`̀Jh  ,áμ∏ªªdG

.»∏ëªdG
 ô«î°ùJ  »a  è«∏îdG  ¿Gô«W  ôªà°ùà°S  É¡ÑfÉL  øe
 øjOQƒªdG  πc  ™e  ¿hÉ©à∏d  É¡d  á©HÉàdG  øë°ûdG  äÉ«∏ªY
 äÉ¡Lh ∞∏àîe øe á«FGò¨dG äÉæë°ûdG π≤f »a ø««∏ëªdG
 »FGò¨dG  ¿hõ`̀î`̀ª`̀dG  ø«eCÉJ  ¿Éª°V  π«Ñ°S  »`̀a  É¡àμÑ°T

.IOƒ°ûæªdG äÉ©∏£àdG ≥«≤ëJh áμ∏ªª∏d
(ájOÉ°üàb’G äÉëØ°üdG ≈∏Y π«°UÉØàdG)

:¬∏dGóÑY ó«ªM .O - OGó¨H
 »fBGÉb  π«YÉª°SEG  »`̀fGô`̀jE’G  ¢Só≤dG  ≥∏«a  óFÉb  ≠∏HCG
 ôjôªJ  ¿Gô¡W  ¢†aQ  á«©«°ûdG  ÜGõ`̀MC’G  IOÉ`̀b  øe  GOó`̀Y

.¿GôjE’ AGó©dG ô¡¶J hCG ôª°†J á«°üî°T
 ,≥Ñ°ùe  óYƒe  ô«Z  øe  OGó¨H  ≈`̀ dEG  »`̀fBGÉ`̀b  π°Uhh
 ¢ù«FQh  ,…ô`̀eÉ`̀©`̀dG  …OÉ`̀g  Qó`̀H  áª¶æe  ¢ù«FQ  ≈≤àdGh
 QÉ«J  ¢ù«FQh  ,»μdÉªdG  …Qƒ`̀f  ¿ƒfÉ≤dG  á`̀ dhO  ±Ó`̀à`̀FG
 …Qó°üdG  QÉ«àdG  º«YR  »≤à∏«°Sh  ,º«μëdG  QÉªY  áªμëdG

.Qó°üdG ióà≤e
 πªëj »fBGÉb ¿EÉa íàØdG ±ÓàFG »a QOÉ°üe Ö°ùëHh
 á«©«°ûdG  iƒ≤dG  ≈`̀dEG  »`̀fGô`̀jE’G  ó°TôªdG  øe  äÉ¡«LƒJ

 äGƒæb  ¬d  ¢üî°T  …C’  ìÉª°ùdG  Ωó©H  ¿Gô`̀jE’  á«dGƒªdG
 á°SÉFQ  ≈`̀dEG  ∫ƒ°UƒdÉH  á«μjôeC’G  IQGOE’G  ™e  π°UGƒJ
 ∞Øîj ¿CG  ∫hÉM »fGôjE’G  ∫hDƒ°ùªdG  ¿CG  Éæ«Ñe ,AGQRƒdG
 ø«M  »bGô©dG  ¿CÉ°ûdG  »a  ô°TÉÑªdG  »fGôjE’G  πNóàdG  øe
 ¢ù«FQ QÉ«àNÉH πNóàJ ’ ¿GôjEG ¿CÉH á©«°ûdG IOÉ≤dG ≠∏HCG
 á«°üî°T A»ée ≈∏Y ≥aGƒJ ’ É¡æμd á«bGô©dG áeƒμëdG

.¿GôjE’ AGó©dG øμJ
 íàØdG ±ÓàFG ø∏YCG ¥Gô©dG ≈dEG »fBGÉb ∫ƒ°Uh ∫ÉMh
 ádAÉ°ùªd  É«fÉªdôH  ÉcGôM  CGóH  ób  ¬fCG  ¿GôjEG  øe  ΩƒYóªdG
 ∞«∏μJh  Qƒà°SódG  ¬`̀bô`̀N  ÖÑ°ùH  ájQƒ¡ªédG  ¢ù«FQ

.á«©«°ûdG πàμdG ´ÉªLEÉH ßëJ ºd á«°üî°T
(16¢U π«°UÉØàdG)

.ø«æ«YƒÑdG ¬∏dGóÑY QÉ°ûà°ùªdG | .∫ó©dG ôjRh |

.á«dÉªdG ôjRh |

á«aô°üªdG áeƒ¶æª∏d ô``°üàæj AÉ°†≤dG
(ájOÉ°üàb’G äÉëØ°üdG ≈∏Y π«°UÉØàdG)

««

 π``ª`©`dG Aó```H :zICGô``ª∏d  ≈```∏YC’G{
zø«ØJÉμàe{ á«æWƒdG á∏ªë∏d »fGó«ªdG

 ¢``ù``∏``é``ª``dG CGó````````̀H
 ¢ùeCG  ICGôª∏d  ≈∏YC’G
 πª©dG  ÖfÉL  ò«ØæJ
 á∏ªëd  »``̀fGó``̀«``̀ª``̀dG
 π`̀LC’  ..ø«ØJÉμàe{
 zø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG á`̀eÓ`̀°`̀S
 É¡æ«°TóàH  ΩÉb  »àdG
 ∂````̀dPh ,kGô``````̀NDƒ``````̀e
 á`̀∏`̀ª`̀ë`̀dG QÉ````̀WEG »``̀a
 áëaÉμªd  á`̀«`̀æ`̀Wƒ`̀dG
 É``̀fhQƒ``̀c ¢``̀Shô``̀«``̀a
 »a  (19  ó``̀«``̀aƒ``̀c)
 ,ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG á`̀μ`̀∏`̀ª`̀e
 √ò```̀g ø``̀ª``̀ °``̀†``̀à``̀Jh
 ≈∏Y πª©dG á∏MôªdG
 ∫É``̀°``̀ü``̀jEGh ô``̀«``̀aƒ``̀J
 á«æ«©dG äÉªgÉ°ùªdG
 äÉ`̀eõ`̀∏`̀à`̀°`̀ù`̀ª`̀dG ø``̀e

 ,á«æjôëÑdG  ICGôªdG  É¡∏«©J  »àdG  ô°SC’G  ≈dG  ájQhô°†dG  á«ë°üdGh  á«cÓ¡à°S’G
 IófÉ°ùªdh  ,á«JÉ«ëdG  É¡ahôX  á©HÉàe  ≈∏Y  ¢ù∏éªdG  πª©j  »àdG  ºFGƒ≤dG  Ö°ùëH
 øe OÓÑdG  ¬H  ôªJ  Ée  πX »a á«eÉeC’G  ±ƒØ°üdG  »a  á∏eÉ©dG  á«Ñ£dG  QOGƒμdG  ô°SCG

  .á«FÉæãà°SG ±hôX
 »μ∏ªdG ƒª°ùdG áÑMÉ°U äÉ¡«Lƒàd kGò«ØæJ zø«ØJÉμàe{ á∏ªM ¥ÓWEG AÉL óbh
 ¢ù∏éªdG á°ù«FQ ,ióØªdG OÓÑdG πgÉY áæjôb áØ«∏N ∫ BG º«gGôHEG âæH áμ«Ñ°S Iô«eC’G
 ,É¡Jô°SCGh á«æjôëÑdG ICGôªdG äÉLÉ«àMG IófÉ°ùªd Ωõ∏j Ée πc ºjó≤àH ,ICGôª∏d ≈∏YC’G

.´ƒ£à∏d á«æWƒdG á°üæªdG ™e ô°TÉÑªdG ≥«°ùæàdGh ¿hÉ©àdÉH

(7¢U π«°UÉØàdG)

.áμ«Ñ°S Iô«eC’G ƒª°S |
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 øH  óªM  ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U  Iô°†M  ¥OÉ°U
 É kfƒfÉb  Qó°UCGh  ióØªdG  OÓÑdG  ∂∏e  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y
 IOÉªdG  øe  (CG)  Iô≤ØdG  πjó©àH  2020  áæ°ùd  (6)  ºbQ
 QOÉ`̀°`̀ü`̀dG  á`̀jQÉ`̀é`̀à`̀dG  äÉ`̀cô`̀°`̀û`̀dG  ¿ƒ`̀ fÉ`̀ b  ø`̀e  (284)
 ¢üfh  ,2001  áæ°ùd  (21)  º`̀bQ  ¿ƒfÉ≤H  Ωƒ°SôªdÉH

:»JCÉj Ée ≈∏Y ¿ƒfÉ≤dG
 ∫óÑà°ùoj ¬fCG ¿ƒfÉ≤dG øe ≈dhC’G IOÉªdG »a AÉLh
 äÉcô°ûdG ¿ƒfÉb øe (284) IOÉªdG øe (CG) Iô≤ØdG ¢üæH
 áæ°ùd (21) ºbQ ¿ƒfÉ≤H Ωƒ°SôªdÉH QOÉ°üdG ájQÉéàdG

:»JB’G ¢üædG 2001

 áeÉ©dG  á«©ªédG  Qƒ°†M  ≥`̀M  ∂jô°T  πμd  -CG{
 AÉ°†YCG  ô«Z  ø`̀e  ,¬`̀æ`̀Y  π`̀«`̀ch  ≥`̀jô`̀W  ø`̀Y  hCG  ¬°ùØæH
 ∂dPh  ,É¡«ØXƒe  hCG  ácô°ûdG  ôjóe  hCG  áHÉbôdG  ¢ù∏ée
 ácô°ûdG √ó©oJ áHÉàμdÉH âHÉKh ¢UÉN π«cƒJ ≈°†à≤ªH
 äGƒ°UC’G  øe  OóY  ∂jô°T  πμd  ¿ƒμjh  ,¢Vô¨dG  Gò¡d

.zácô°ûdG »a É¡μ∏ªj »àdG ¢ü°üëdG OóY ∫OÉ©oj
 ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  ≈∏Y  ¬fCG  á«fÉãdG  IOÉªdG  »a  AÉLh
 Gòg ΩÉμMCG ò«ØæJ -¬°üîj Éª«a πc- AGQRƒdGh AGQRƒdG
 »a √ô°ûf ïjQÉàd »dÉàdG Ωƒ«dG øe ¬H πª©ojh ,¿ƒfÉ≤dG

 .á«ª°SôdG IójôédG

 IOÉ`̀ e  πjó©àH  É`̀fƒ`̀fÉ`̀b  Qó`̀°`̀ü`̀j  ∂`̀∏`̀ª`̀dG
á`̀ jQÉ`̀ é`̀ à`̀ dG äÉ``cô``°``û``dG ¿ƒ``̀ fÉ``̀ b ø``̀ e

 ≈∏YC’G{ ¢ù«FQ πÑ≤à°ùj ΩÉ``©dG óFÉ≤dG
áeó≤ªdG äÉeóîdÉH  ó``«°ûjh záë°ü∏d
 Iƒ≤d ΩÉ©dG óFÉ≤dG áØ«∏N ∫BG óªMCG øH áØ«∏N ï«°ûdG øcôdG ô«°ûªdG πÑ≤à°SG
 ≥jôØdG ,Ω2020 πjôHCG 1 AÉ©HQC’G ¢ùeCG ìÉÑ°U áeÉ©dG IOÉ«≤dG »a øjôëÑdG ´ÉaO

 .áë°ü∏d ≈∏YC’G ¢ù∏éªdG ¢ù«FQ áØ«∏N ∫BG ¬∏dGóÑY øH óªëe ï«°ûdG Ö«ÑW
 ¢ù∏éªdG  ¢ù«FôH  øjôëÑdG  ´É`̀aO  Iƒ≤d  ΩÉ©dG  óFÉ≤dG  ÖMQ  AÉ≤∏dG  ∫Ó`̀Nh
 ≈∏YC’G ¢ù∏éªdG É¡eó≤j »àdG ádhòÑªdG áÑ«£dG Oƒ¡édÉH G kó«°ûe ,áë°ü∏d ≈∏YC’G
 ø«æWGƒª∏d  áeó≤ªdG  á«ë°üdG  äÉeóîdG  IOƒ`̀L  ø«°ùëJh  ôjƒ£àd  áë°ü∏d

.øjôëÑdG áμ∏ªªH ø«ª«≤ªdGh

 Ö«∏°ü∏d »dhódG  OÉ``̀ë``̀J’G êQOCG

 áμ∏ªe  ô```̀ª```̀MC’G  ∫Ó```̀¡```̀dGh ô```̀ª```̀MC’G

 ∫Ó`̀¡`̀dG  á«©ªéH  ká`̀∏`̀ã`̀ª`̀e  ;ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG

 ∫hódG  áªFÉb  ≈∏Y  ;»æjôëÑdG  ôªMC’G

 ¢UÉîdG OÉëJ’G AGóæd âHÉéà°SG »àdG

 ¢Vô¨H  ¬FÉ°†YCG  ø`̀e  äÉYôÑJ  ™ªéH

 ÉfhQƒc áeRCG  á¡LGƒe »a É¡eGóîà°SG

 ∫ƒ`̀M GQô`̀°`̀†`̀J ô``̀ã``̀cC’G ≥`̀WÉ`̀æ`̀ª`̀dG »`̀a

.ºdÉ©dG

 IQGOEG  ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀e  ƒ`̀°`̀†`̀Y  Üô````̀ YCGh

 »æjôëÑdG  ô``̀ª``̀MC’G  ∫Ó``¡``dG  á«©ªL

 øY ø`̀«`̀eCG ¬`̀∏`̀dGó`̀Ñ`̀Y …Rƒ```a Qƒ`̀à`̀có`̀dG

 »a øjôëÑdG º°SG π«é°ùJ AGREG √ôjó≤J

 ºYO ≈∏Y πª©J »àdG ∫hódG áªFÉb á©«∏W

 ≈∏Y »fÉ°ùfE’Gh »KÉZE’G  πª©dG  Oƒ¡L

 Iôe ócDƒj  Gòg{  ∫Ébh ,ºdÉ©dG  iƒà°ùe

 Ωó≤àªdG  øjôëÑdG  áμ∏ªe  õcôe  iôNCG

 »fÉ°ùfE’Gh »KÉZE’G πª©dG áWQÉN ≈∏Y

 ≈∏Y áμ∏ªªdG ¢UôM ¢ùμ©jh ,»ªdÉ©dG

 ∫ÉéªdG Gòg »a É¡à«dhDƒ°ùªH ¢Vƒ¡ædG

 »a  »dhódG  øeÉ°†àdG  ìhQ  ó«°ùéJh

.zçQGƒμdGh äÉeRC’G

 áμ∏ªe  ¿CG  ø``̀«``̀eCG  .O  í```°```VhCGh

 á`̀«`̀©`̀ª`̀L ∫Ó`````̀N ø`````̀eh ;ø```jô```ë```Ñ```dG

 ∫hCG  »`̀g  ;»æjôëÑdG  ô`̀ª`̀MC’G  ∫Ó`̀¡`̀dG

 OÉëJ’G  AGóæd  áHÉéà°SÓd  øjQOÉÑªdG

 ∫Ó`̀¡`̀ dGh ô`̀ª`̀MC’G  Ö«∏°ü∏d »dhódG

 äÉ`̀Yô`̀Ñ`̀à`̀dG ™`̀ª`̀é`̀H ¢`̀UÉ`̀î`̀dG ô``̀ª``̀MC’G

 ,ÉfhQƒc  ¢Shô«a  á¡LGƒªH  á°UÉîdG

 OÉëJ’G  πÑb  øe ôjó≤àdG  Gòg ¿EG  ∫Ébh

 á«©ªédG  ΩGõàd’  IôªK  »JCÉj  »dhódG

 äÉfÉ«c  ∞∏àîe  ™`̀e  º`̀ FGó`̀ dG  πª©dÉH

 ô``̀ª``̀MC’G ∫Ó`̀¡`̀ ∏`̀ d á``̀«``̀dhó``̀dG á``̀cô``̀ë``̀dG

 á«©ªédG  »æÑJh  ,ô`̀ª`̀MC’G  Ö«∏°üdGh

 »KÉZE’G  πª©dG  »a  á«dhódG  ô«jÉ©ª∏d

 πªY ΩÉ`̀¶`̀f êÉ`̀ ¡`̀ à`̀ fGh ,»``̀fÉ``̀°``̀ù``̀fE’Gh

 IOÉ`̀jQ  RôÑjh  AGOC’G  Rõ©j  »°ù°SDƒe

 πª©dG  ∫É`̀é`̀e  »``̀a  ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  á`̀μ`̀∏`̀ª`̀e

.πμc »fÉ°ùfE’G

 ΩÉ©dG  ø«eC’G  í°VhCG  ¬ÑfÉL  øe

 »æjôëÑdG  ô``ª``MC’G  ∫Ó`̀¡`̀dG  á«©ªéd

 á«©ªé∏d  ΩÉ`̀©`̀ dG  ô`̀jó`̀ª`̀dGh  á`̀dÉ`̀cƒ`̀dÉ`̀H

 ∂∏J ¿CÉ```̀H …OÉ``̀ë``̀dG ∑QÉ``̀Ñ``̀e PÉ``̀à``̀°``̀SC’G

 »JCÉJ »dhódG OÉëJ’G AGóæd áHÉéà°S’G

 É¡H  ¢†¡æj  »`̀à`̀dG  Oƒ`̀¡`̀é`̀dG  QÉ```WEG  »`̀a

 ¿ƒ©dG ºjó≤àd »æjôëÑdG ôªMC’G ∫Ó¡dG

 ∞∏àîe  ≈`̀∏`̀Y  »`̀fÉ`̀ °`̀ù`̀fE’Gh  »``̀KÉ``̀ZE’G
 ≈dEG  QÉWE’G  Gòg »a Éàa’ ,äÉjƒà°ùªdG
 »æjôëÑdG  ôªMC’G  ∫Ó¡dG  á«©ªL  ¿CG
 Oƒ¡é∏d  É«dÉe  ÉªYO  âeób  É°†jCG  âfÉc
 á`̀ë`̀aÉ`̀μ`̀ª`̀d ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀ dG »``̀a á`̀ «`̀ æ`̀Wƒ`̀ dG
 »a  ∂dPh  ,óéà°ùªdG  ÉfhQƒc  ¢Shô«a
 »a  É`̀gQhó`̀H  á«©ªédG  ¢Vƒ¡f  QÉ``̀WEG
 ä’ÉM  »a  IóYÉ°ùªdGh  ¿ƒ©dG  ºjó≤J
 √ÉéJ É¡ÑLGƒH É¡æe ÉeGõàdGh ,äÉeRC’G

.»æjôëÑdG ™ªàéªdG ºYO
 á«©ªL  ¢`̀Uô`̀M  …OÉ``̀ë``̀dG  ó```̀ cCGh

 AÉ≤JQ’G ≈∏Y »æjôëÑdG ôªMC’G ∫Ó¡dG
 á`̀«`̀KÉ`̀ZE’G  É`̀gOƒ`̀¡`̀L  π«©ØJh  É¡∏ª©H
 ,ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG á`̀μ`̀∏`̀ª`̀e êQÉ`````̀Nh π````̀NGO
 áeó≤àªdG  É¡àfÉμe  ≈∏Y  á¶aÉëªdGh
 ,á«æWƒdG äÉ«©ªédG π°†aCG áªFÉb ≈∏Y
 É¡dòÑj »àdG Oƒ¡édG á«ªgCG ≈∏Y GOó°ûe
 ≥«≤ëJ  »a  á«©ªédG  »Ñ°ùàæe  ™«ªL
 »ª«∏bE’Gh  »∏ëªdG  õ«ªàdG  øe  ójõªdG
 ô`̀ª`̀MC’G  ∫Ó`̀¡`̀ dG  á«©ªéd  »`̀ª`̀dÉ`̀©`̀dGh

.»æjôëÑdG
 ∫Ó`̀¡`̀dG  á«©ªL  ¿CG  ≈```dEG  QÉ`̀°`̀û`̀j

 øª°V  âs∏M  âfÉc  »æjôëÑdG  ôªMC’G

 ∫ƒM á«æWh á«©ªL 50 π°†aCG  áeÉb

 ∫Éãàe’G  áæéd  ôjô≤àd  É≤ah  ºdÉ©dG

 »``dhó``dG OÉ``̀ë``̀J’G »``̀a á``WÉ``°``Sƒ``dGh

 ∫Ó¡dGh  ôªMC’G  Ö«∏°üdG  äÉ«©ªéd

 óbh  ,Gô°ùjƒ°ùH  ∞«æL  »a  ôªMC’G

 áfÉμªdG  √ò`̀g  ≈∏Y  á«©ªédG  äRÉ``̀M

 ™«ªéd  â∏ãàeG  ¿CG  ó©H  á`̀bƒ`̀eô`̀ª`̀dG

 Iô°TÉÑªdGh  á«Yƒ°VƒªdG  ô«jÉ©ªdG

 ,OÉ``̀ë``̀J’G Qƒ``à``°``SO ø``̀e Ió`̀ª`̀à`̀©`̀ª`̀dG

 áªgÉ°ùe  »a  ô«jÉ©ªdG  √òg  πãªàJh

 äÉfÉ«ÑdG IóYÉb »a á«æWƒdG á«©ªédG

 ,»dhódG  OÉëJ’G  »a  IOÉ`̀ aE’G  ΩÉ¶fh

 äÉfÉ«Ñ∏d  á«æWƒdG  á«©ªédG  ºjó≤Jh

 çÓ`̀ã`̀dG äGƒ`̀æ`̀ °`̀ù`̀ dG ∫Ó```̀N á`̀«`̀dÉ`̀ª`̀dG

 á©LGôe  á«©ªédG  AGô`̀LEGh  ,Iô«NC’G

 É`̀¡`̀ª`̀jó`̀≤`̀Jh ,äÉ`̀HÉ`̀°`̀ù`̀ë`̀∏`̀d á`̀ «`̀LQÉ`̀N

 É¡eÉ«bh ,É¡à£°ûfCG øY Éjƒæ°S Gôjô≤J

 »a »`̀ °`̀SÉ`̀ °`̀ SC’G É`̀¡`̀eÉ`̀¶`̀f á`̀©`̀LGô`̀ª`̀H

 ,á«°VÉªdG  Iô«NC’G  ô°û©dG  äGƒæ°ùdG

 É¡JÉcGôà°T’ á«æWƒdG  á«©ªédG  ™aOh

 áëFÓdG  »a  IOóëªdG  ïjQGƒàdG  »a

.á«dÉªdG

á«dhódG áWQÉîdG ≈∏Y É¡àfÉμe äRõY

á`̀ ª`̀ YGó`̀ dG  ∫hó`````̀dG  á`̀ ª`̀ FÉ`̀ b  ø`̀ ª`̀ °`̀ V  ø`̀ jô`̀ ë`̀ Ñ`̀ dG  êGQOEG
É``̀«``̀ª``̀dÉ``̀Y zÉ``````̀fhQƒ``````̀c{```````̀d …ó```̀ °```̀ü```̀ à```̀ dG Oƒ```̀¡```̀é```̀ d

.…OÉëdG ∑QÉÑe |.ø«eCG …Rƒa .O |

 á«fhôàμdE’G áeƒμëdGh äÉeƒ∏©ªdG áÄ«g äQó°UCG
 ô¡°ûd á«LQÉîdG IQÉéàdG äGAÉ°üME’ »dhC’G Égôjô≤J
 ≈∏Y  ôjô≤àdG  πªà°ûj  å«M  ,2020  ΩÉ©dG  øe  ôjGôÑa
 (CÉ°ûæªdG á«æWƒdG) äGQOÉ°üdGh äGOQGƒdG øY äÉfÉ«H

.…QÉéàdG ¿Gõ«ªdG ≈dEG áaÉ°VE’ÉH ,ôjó°üàdG IOÉYEGh
 ,»°VÉªdG  ôjGôÑa  ô¡°T  ∫ÓN  ¬fCG  ôjô≤àdG  ôcPh  
 394)  ƒëf  á«©∏°ùdG  äGOQGƒ``̀dG  »dÉªLEG  áª«b  â¨∏H
 ¢ùØæd  (QÉ`̀æ`̀jO  ¿ƒ«∏e  350)  πHÉ≤e  (QÉ`̀æ`̀jO  ¿ƒ«∏e
 πãªjh ,%13 ´ÉØJQG áÑ°ùæH ≥HÉ°ùdG ΩÉ©dG øe ô¡°ûdG
 øe  %68  ¬àÑ°ùf  Ée  ∫hO  ô°ûY  ºgCG  äGOQGh  ´ƒªée
 ∫hódG »bÉH øe äGOQGƒdG ÉeCG ,äGOQGƒdG »dÉªLEG ºéM

.%32 áÑ°ùf πãªJ »¡a
 ≈dhC’G áÑJôªdG ø«°üdG πàëJ ,ôjô≤àdG Ö°ùëHh 
 ,(QÉæjO  ¿ƒ«∏e  57)  â¨∏H  »àdG  äGOQGƒ`̀ dG  ºéM  »a
 »JCÉJ Éªæ«H ,(QÉæjO ¿ƒ«∏e 38) áª«≤H πjRGôÑdG É¡«∏J
 øe  áãdÉãdG  áÑJôªdG  »a  ájOƒ©°ùdG  á«Hô©dG  áμ∏ªªdG
.(QÉæjO ¿ƒ«∏e 30) â¨`∏`H »àdG äGOQGƒdG ºéM å«M
 ™∏`°ù`dG  ô`ã`cCG  Ωƒ`«`æ`eƒ`dC’G  ó«°ùchCG  ô`Ñ`à`©`jh  
 ójóëdG  äÉ`̀eÉ`̀N  º`K  (QÉ`̀æ`̀jO  ¿ƒ«∏e  31)  kGOGô`«à`°SG
 (QÉæjO  ¿ƒ«∏e  24)  É`«`fÉ``K  á∏àμe  ô«Z  É¡JGõcôeh

.(QÉæjO ¿ƒ«∏e 15) Ö«édG äGQÉ«°S Éª`¡`«`∏`jh
 äGQOÉ`̀°`̀ü`̀dG  áª«b â`̀©`̀Ø`̀JQG  ,ô```̀NBG  Ö`̀fÉ`̀L ø``̀eh 
 ¿ƒ«∏e 196) â¨∏H å«M %11 áÑ°ùæH CÉ°ûæªdG á«æWƒdG
 øe ô¡°ûdG  ¢ùØæd  (QÉæjO ¿ƒ«∏e 177) π`HÉ`≤`e  (QÉæjO
 ô°ûY  º`̀gCG  äGQOÉ°U  ´ƒªée  πãªjh  ,≥HÉ°ùdG  ΩÉ©dG
 ,äGQOÉ°üdG  ºéM  »dÉªLEG  øe  %85  ¬àÑ°ùf  Ée  ∫hO

.%15 É¡àÑ°ùf RhÉéàJ ’ ∫hódG á«≤H ´ƒªée Éªæ«H

 áÑJôª`dG  ájOƒ©`°ù`dG  á`«`Hô`©`dG  áμ∏`ª`ª`dG  â∏àMGh
 CÉ°û`æª`dG  á`«æ`Wh  äGQOÉ`°üdG  ºéM  å«M  øe  ≈`̀dhC’G
 á«Hô©dG äGQÉeE’G É¡«∏Jh (QÉæjO ¿ƒ«∏e 57) á`¨`dÉ`Ñ`dG
 áæ£∏°S »JCÉJ Éªæ«H ,(QÉæjO ¿ƒ«∏e 28) áª«≤H IóëàªdG
 äGQOÉ°üdG  ºéM  å«M  øe  áãdÉãdG  áÑJôªdG  »a  ¿ÉªY

.(QÉæjO ¿ƒ«∏e 19) á¨dÉÑdG
 Ö°ùëH CÉ°ûæªdG á«æWƒdG äGQOÉ°üdG ó«©°U ≈∏Yh 
 ™∏°ùdG  ôãcCG  á∏àμe  É¡JGõcôeh  ójóM  äÉeÉN  ,™∏°ùdG
 »àdGh ,2020 ΩÉ©dG  øe ôjGôÑa  ô`¡`°T  ∫ÓN kGôjó°üJ
 áÑJôªdG  »a  »JCÉjh  ,(QÉæjO  ¿ƒ«∏e 29)  É¡àª«b  â¨∏H
 Ö°U  ójóM  øe  äBÉ°ûæª∏d  ÉgDhGõLGh  Qƒ°ùL  á«fÉãdG
 (QÉæjO ¿ƒ«∏e 16) É¡àª«`b â¨∏H …òdG Ö∏°U ójóM hCG
 ô«Z  Ωƒ«æeƒdC’G  ∑Ó°SG  áãdÉãdG  áÑJôªdG  »a  Éª¡«∏Jh

.(QÉæjO ¿ƒ«∏e 15) É¡àª«b â¨∏H »àdGh •ƒ∏îe
 â©ØJQG  ó≤a  ,ôjó°üàdG  IOÉ``̀YEG  ¢üîj  Éª«a  É`̀eCG
 75)  â¨∏H  å«M  %6  áÑ°ùæH  ôjó°üàdG  IOÉ``̀YEG  áª«b
 ô¡°ûdG ¢ùØæd (QÉæjO ¿ƒ«∏e 71) πHÉ≤e (QÉæjO ¿ƒ«∏e
 ∫hO  ô°ûY  º`̀gCG  ´ƒªée  πãªjh  ,≥HÉ°ùdG  ΩÉ©dG  øe
 IOÉ`̀YEG  ºéM  »dÉªLEG  ø`̀e  %  90  ¬àÑ°ùf  RhÉéàJ  É`̀e
 øe  §≤a  %10  É¡Ñ«°üæa  ∫hó`̀dG  á«≤H  É`̀eCG  ,ôjó°üàdG

.ôjó°üàdG IOÉYEG ºéM
 »a  IóëàªdG  á«Hô©dG  äGQÉ````̀eE’G  »`̀JCÉ`̀J  å«M
 ô`jó`°üà`dG  IOÉ``̀YEG  ºéM  å«M  øe  ≈``̀dhC’G  áÑJôªdG
 É¡«∏Jh  (QÉ`̀ æ`̀ jO  ¿ƒ«∏e  23)  ¬àª`«b  â`¨∏`H  …ò``̀dG
 ¿ƒ«∏e  17)  áª«≤H  ájOƒ©°ùdG  á«Hô©dG  áμ∏ªªdG
 á«μjôeC’G  IóëàªdG  äÉj’ƒdG  »JCÉJ  ºK  øeh  ,(QÉæjO
 ôjó°üJ IOÉYEG áª«b â¨∏H »àdGh áãdÉãdG áÑJôªdG »a

.(QÉæjO ø«jÓe 8) É¡d
 å«M  øe  ™∏°ùdG  ôãcCG  ÖgòdG  ∂FÉÑ°S  ôÑà©Jh
 ,(QÉæjO ¿ƒ«∏e 15) É¡àª«b â¨∏Hh ,ôjó°üàdG IOÉYEG
 »àdG  Ö«édG  äGQÉ`̀«`̀°`̀S  á«fÉãdG  áÑJôªdG  »`̀a  É¡«∏J
 AGõLCG  πàëJh ,(QÉæjO ø«jÓe 8) ≈dEG  É¡àª«b π°üJ
 ,ôjó°üàdG IOÉYEG å«M øe áãdÉãdG áÑJôªdG äGôFÉ£dG

.(QÉæjO ø«jÓe 7) É¡àª«b â¨∏H »àdGh
 ø«H  ¥ôØdG  πãªj  …ò`̀dG  …QÉéàdG  ¿Gõ«ªdG  É`̀eCG  
 (QÉæjO ¿ƒ«∏e 123) ≠∏H ó≤a ,äGOQGƒdGh äGQOÉ°üdG
 ΩÉY øe ôjGôÑa »a õé©dG  áª«b »a ÉYÉØJQG Óé°ùe
 ≥HÉ°ùdG  ΩÉ©dG  øe  ô¡°ûdG  ¢ùØf  »a  ¬«∏Y ÉªY  2020

.%21 áÑ°ùæH (QÉæjO ¿ƒ«∏e 102)

 øjôëÑdG  á©eÉL  ¢ù«FQ  ∫É`̀b
 ¿EG  IõªM  ¢VÉjQ  QƒàcódG  PÉà°SC’G
 º««≤J  ¢ùeCG  Qô`̀b  á©eÉédG  ¢ù∏ée
 »`̀°`̀SGQó`̀dG π`̀°`̀ü`̀Ø`̀dG ∫Ó``̀N á`̀Ñ`̀∏`̀£`̀dG
 πªà°ûJ  º««≤J  π`̀FÉ`̀°`̀Sƒ`̀H  »`̀fÉ`̀ã`̀dG
 Ióªà©ªdGh  á©ÑàªdG  πFÉ°SƒdG  ≈∏Y
 »fhôàμd’G º«∏©àdG ΩÉ¶f »a kÉ«ªdÉY
 ô`̀«`̀μ`̀Ø`̀à`̀dG  hCG  ,á``̀dÉ``̀ë``̀dG  á``̀°``̀SGQó``̀c
 hCG  π`̀FÉ`̀°`̀ù`̀e qπ`̀ë`̀ d  »`̀FÉ`̀°`̀ü`̀≤`̀à`̀°`̀S’G
 AÉ£YEGh äÓμ°ûªdG  ójóëàd »©°ùdG
 ,É¡d  á©æ≤ªdG  äGô«°ùØàdGh  ∫ƒ∏ëdG
 hCG  ,™`̀jQÉ`̀°`̀û`̀ª`̀dG  hCG  ,ä’É`̀≤`̀ª`̀dG  hCG
 ¢Vhô©dG hCG ,çƒëÑdG hCG ,ôjQÉ≤àdG
 π`̀FÉ`̀°`̀Sh ≥``̀jô``̀W ø``̀Y Iô`̀ °`̀ TÉ`̀ Ñ`̀ ª`̀ dG
 ácQÉ°ûªdG  hCG  ,»fhôàμd’G  º«∏©àdG
 ,äÉ``̀Yƒ``̀ª``̀é``̀ª``̀dG äÉ``̀°``̀û``̀bÉ``̀æ``̀e »```̀a
 hCG  ,Iô`̀«`̀°`̀ü`̀≤`̀ dG  äGQÉ``̀Ñ``̀à``̀N’G  hCG

.äÉÑLGƒdG
 ,øjôëÑdG á©eÉL ¿EG :±É°VCGh
 ,»fhôàμd’G  º«∏©àdG  Iôàa  AóH  òæe
 π`̀°`̀†`̀aCG äÉ`̀°`̀SQÉ`̀ª`̀e ó`̀°`̀Uô`̀H â`̀eÉ`̀b
 á«ªdÉ©dGh  á`̀«`̀ª`̀«`̀∏`̀bE’G  äÉ`̀©`̀eÉ`̀é`̀dG

 ∫ÓN  º««≤àdG  ¥ô£H  ≥∏©àj  Éª«a
 ≈∏Y  ßaÉëj  ÉªH  ,ó©oH  øY  º«∏©àdG
 iƒàëª∏d  á``«``ª``jOÉ``cC’G  IOƒ``̀é``̀dG
 ¬`̀JGP  â`̀bƒ`̀dG  »`̀a  ≥≤ëjh  ,»ª∏©dG
 ±hô¶dG  √òg  »a  áÑ∏£dG  áë∏°üe

.á«FÉæãà°S’G
 ÖdÉ£dG  á`̀LQO  ¿CG  ≈`̀dEG  QÉ°TCGh
 Égó°UQ  ºà«°S  π°üØdG  ájÉ¡f  »`̀a
 ÉgóæYh  (Ö`̀°`̀SGQ/í`̀LÉ`̀f)  áé«àæH
 ød  ÖdÉ£∏d  »ªcGôàdG  ∫ó©ªdG  ¿EÉ`̀a
 π°üØdG  »`̀a  ¬«∏Y  ¿É``c  ÉªY  ô`̀KCÉ`̀à`̀j
 äÉ`̀YÉ`̀°`̀S Ö`̀°`̀ù`̀ë`̀à`̀°`̀Sh ,≥``HÉ``°``ù``dG
 ´ƒªée øª°V √RÉàLG …òdG Qô≤ªdG
 ºJ »``̀à``̀dG Ió`̀ª`̀ à`̀©`̀ª`̀ dG äÉ``̀YÉ``̀°``̀ù``̀dG
 qóëdG  ¿ƒμ«°Sh  ,kÉ«ªcGôJ  ÉgRÉ«àLG
 ≈∏Y  ∫ƒ°üëdG  äÉÑ∏£àªd  ≈``̀fOC’G
 É¡JGP äÉÑ∏£àªdG »g (íLÉf) áé«àf
 »bÉÑH Qô≤ªdG »a ìÉéædG äÉÑ∏£àe
 ÖdÉ£dG  QÉ`̀à`̀NG  GPEG  É``eCG  ,∫ƒ°üØdG
 »a  ¬ª««≤J  ºàj  ¿CG  »a  ÖZôj  …òdG
 ¬àLQO ó°UQ ∫ÓN øe π°üØdG  Gòg
 »Øa ,∫ƒ`̀°`̀ü`̀Ø`̀dG  »`̀bÉ`̀Ñ`̀c á`̀jƒ`̀Ä`̀ª`̀dG

 ÖdÉ£dG  áé«àf  ó°UôJ  ádÉëdG  √òg
 zπªàμe ô«Z{ áé«àæH π°üØdG ájÉ¡f
 ºàj Qô≤ª∏d »FÉ¡f ¿Éëàe’ Ωó≤àjh
 ¬æ∏©J »`̀æ`̀eR ∫hó``̀L ∫Ó``̀N √ó`̀≤`̀Y
 ∫hC’G ´ƒÑ°SC’G »a ¿ƒμ«d á©eÉédG
 ΩOÉ≤dG  ∫hC’G  »°SGQódG  π°üØdG  øe
 áé«àædG  Ö°ùàëJh  .2021/2020
 ∫ó`̀©`̀ª`̀dG ø`̀ª`̀°`̀V Qô`̀≤`̀ª`̀∏`̀d á`̀«`̀FÉ`̀¡`̀æ`̀dG
 ∫ƒ°üØdG »a ™Ñàe ƒg Éªc »ªcGôàdG
 ∑Éæg ¿ƒμJ ¿CG »æ©j Gògh ,iôNC’G
 øªd á«FÉ¡ædG áLQódG øe %60 áÑ°ùf
 ,π°üØdG ∫ÉªYCÉc QÉ°ùªdG Gòg QÉàîj
 ¬d  ¢ü°üîj  »FÉ¡ædG  ¿É`̀ë`̀à`̀e’Gh
 ôjó≤àdG hCG áLQódG Ö°ùàëJh %40
 Éªc  »∏μdG  ´ƒªéªdG  ø`̀e  »FÉ¡ædG
 ¿CG ó©H ∫ƒ°üØdG »bÉH »a ™Ñàe ƒg

.»FÉ¡ædG ¿Éëàe’G …ODƒj
 »a  ≥ëdG  ¬d  ÖdÉ£dG  ¿CG  ó`̀cCGh
 hCG  Qô`̀≤`̀ª`̀dG  ø`̀e  ÜÉë°ùfÓd  Ö`̀∏`̀W
 ïjQÉJ  ≈àM  (W)  ôjó≤àH  π°üØdG
 ºjó≤àH  ∂``̀dPh  ,Ω2020  ƒ`̀jÉ`̀e  14
 äÉeƒ∏©e  ΩÉ¶f  ∫Ó`̀N  ø`̀e  Ö∏£dG

 QÉ«àNG  ¿CG  Éªc  ,(SIS)  ÖdÉ£dG

 »a  zπªàμe  ô«Z{  á`̀LQó`̀d  ÖdÉ£dG

 Ée Qô`̀≤`̀ª`̀d »`̀fÉ`̀ã`̀dG π`̀°`̀ü`̀Ø`̀dG á`̀jÉ`̀¡`̀f

 QÉ«àNÉH  ¬àÑZQ  ΩóY  kÉ«æª°V  »æ©j

 π°üØdG  ájÉ¡f  »`̀a  ¬àé«àf  ó`̀°`̀UQ

 ,(Ö°SGQ) hCG (íLÉf)`H Qô≤ªdG ∂dòd

 ó©H  á«FÉ¡ædG  áé«àædÉH  ¬eGõàdGh

 ájGóH »a OóëªdG ¿Éëàe’G ¬FGôLEG

 »a Ö°ùàëà°S »àdGh ∫hC’G π°üØdG
.»ªcGôàdG ¬dó©e

 Ö°ùàëj  ø``̀d  ¬````̀fCG  ø``̀ q«``̀H  É`̀ª`̀c
 »dÉëdG  »fÉãdG  »°SGQódG  π°üØdG
 ÖdÉ£dÉa  ,»ªjOÉcC’G  QGòfE’G  øª°V
 »ªjOÉcC’G  QGò`̀f’G  âëJ  ¿Éc  …òdG
 íæe hCG ∫hC’G »°SGQódG π°üØdG »a
 π°üØdG  á°SGQód  kÉ«FÉæãà°SG  kÓ°üa
 øe  øμªàj  º``dh  ,»`̀dÉ`̀ë`̀dG  »`̀fÉ`̀ã`̀dG
 ájÉ¡æH  »`̀ª`̀jOÉ`̀cC’G  ¬©°Vh  πjó©J
 ¬àdÉM  ô`̀KCÉ`̀ à`̀ J  ø``̀d  ;π`̀ °`̀ü`̀Ø`̀dG  Gò```g
 π«é°ùàdG  ¬`̀æ`̀μ`̀ª`̀jh  ,á`̀ «`̀ª`̀ jOÉ`̀cC’G
 ô¶ædG ±ô°üH ΩOÉ≤dG ∫hC’G π°üØ∏d
 ájÉ¡f  »a  √Gƒà°ùe  hCG  ¬àé«àf  øY

.π°üØdG Gòg
 áæ°ùdG  á`̀Ñ`̀∏`̀W  ¢`̀ü`̀î`̀j  É`̀ª`̀«`̀ah
 º¡ª««≤J  á≤jôW  ¿EÉ``̀a  ,ájó«¡ªàdG
 ,É¡«∏Y  ô««¨J  ’h  »g  Éªc  ôªà°ùJ
 ºà«a  É«∏©dG  äÉ`̀°`̀SGQó`̀dG  áÑ∏W  É``eCG
 ∫ÓN º¡dÉªYCG πªéªd kÉ≤ah º¡ª««≤J
 ájÉ¡f »a º¡JÉLQO ó°UôJh ,π°üØdG

.∂dP ≈∏Y kAÉæH π°üØdG

 á`̀≤`̀jô`̀£`̀H ≥`̀∏`̀©`̀à`̀J äGQGô``````̀b Qó`̀ °`̀ ü`̀ J ø`̀ jô`̀ ë`̀ Ñ`̀ dG á`̀ ©`̀ eÉ`̀ L
»``fÉ``ã``dG »```̀ °```̀ SGQó```̀ dG π``̀°``̀ü``̀Ø``̀dG äÉ```````̀LQO ÜÉ``̀ °``̀ ù``̀ à``̀MG

.IõªM ¢VÉjQ .O |
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 øH  ≈°ù«Y  ø`̀H  ¿Éª∏°S  ™``̀aQ
 á¶aÉëe  ßaÉëe  »YÉæªdG  …óæg
 º«¶Yh  ôμ°ûdG  ¢üdÉN  ¥ôëªdG
 »dÉgCG  πc º°SÉHh ¬ª°SÉH ¿Éæàe’G
 ÖMÉ°U  Iô°†M  ≈``̀dEG  á¶aÉëªdG
 ≈°ù«Y ø`̀H  ó`̀ª`̀M ∂`̀∏`̀ª`̀dG  á`̀dÓ`̀é`̀dG
 ióØªdG  OÓ`̀Ñ`̀dG  π`̀gÉ`̀Y  áØ«∏N  ∫BG
 á°ù°SDƒª∏d  ¬`̀à`̀dÓ`̀L  äÉ`̀¡`̀«`̀Lƒ`̀à`̀d
 á`̀«`̀fÉ`̀ °`̀ù`̀fE’G ∫É``̀ª``̀YCÓ``̀d á`̀«`̀μ`̀∏`̀ª`̀dG
 á`̀LÉ`̀à`̀ë`̀ª`̀dG ô```̀°```̀SC’G Ió`̀YÉ`̀ °`̀ù`̀ª`̀ d
 IQGRhh á°ù°SDƒªdG  iód  á∏é°ùªdG
 á`̀«`̀YÉ`̀ª`̀à`̀L’G á`̀«`̀ª`̀æ`̀à`̀dGh π`̀ª`̀©`̀ dG
.ÉfhQƒc ¢Shô«a øe IQô°†àªdGh

 íjô°üJ  »a  ßaÉëªdG  ∫É`̀bh
 ájÉYQ ≈∏Y ∫óJ ΩQÉμªdG √òg ¿G ¬d
 øjôëÑdG  Ö©°T  AÉæHCG  πμd  ¬àdÓL
 ¬`̀à`̀ dÓ`̀L Ö``̀∏``̀b »```̀ a º``̀¡``̀à``̀fÉ``̀μ``̀eh

 ±hô`̀¶`̀dG  π`̀c  »`̀a  º¡dÉØZEG  Ωó``̀Yh
 IÉ«ëdG  ô«aƒàd  πª©dG  á∏°UGƒeh

.™«ªé∏d áªjôμdG
 á¶aÉëe ¿CG ßaÉëªdG ±É°VCGh
 πFÉ°SQ  øe  ójó©dG  â≤∏J  ¥ôëªdG
 ¬àdÓéd  A’ƒ``̀dGh  AÉæãdGh  ôμ°ûdG

 ¿óe  ∞∏àîªH  »``dÉ``gC’G  πÑb  ø`̀e
 ôμ°ûdG  ø«eó≤e  ,á¶aÉëªdG  iôbh
 ¢`̀Uô`̀ë`̀d ¿É``̀æ``̀à``̀e’Gh ô`̀jó`̀≤`̀ à`̀ dGh
 á«Ñ∏àH »°üî°ûdG ¬àdÓL ΩÉªàgGh
 ø«æWGƒªdG  äÉÑ∏£àeh äÉLÉ«àMG
 ≈∏Y ¿ÉæÄªW’Gh Égò«ØæJ á©HÉàeh
 ≈∏Y  Öãc  øY  ±ƒbƒdGh  º¡dGƒMCG

.ºgQƒeCGh º¡YÉ°VhCG
 »`̀dÉ`̀gC’Gh  ßaÉëªdG  OÉ`̀ °`̀TCGh
 øH  ô°UÉf  ï«°ûdG  ƒª°S  Oƒ¡éH
 ∂∏ªdG  ádÓL πãªe áØ«∏N ∫BG  óªM
 ÜÉÑ°ûdG ¿hDƒ°Th ájô«îdG ∫ÉªYCÓd
 á°ù°SDƒªdG  AÉ`̀æ`̀eCG  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ
 »a  á«fÉ°ùfE’G  ∫É`̀ª`̀YCÓ`̀d  á«μ∏ªdG
 øe  ™«ªédG  äÉ`̀LÉ`̀«`̀à`̀MG  ¢ùª∏J
 ∞∏àîe  »`̀a  ø«ª«≤eh  ø«æWGƒe

.±hô¶dGh äÉÑ°SÉæªdG

 á`̀Ø`̀«`̀∏`̀N á`̀μ`̀«`̀Ñ`̀°`̀S äOÉ````̀°````̀TCG

 ¿hDƒ`̀°`̀T  áæéd  ¢ù«FQ  ádÉ°†ØdG

 iQƒ`̀ °`̀ û`̀ dG ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀ª`̀H ÜÉ`̀ Ñ`̀ °`̀ û`̀ dG

 ƒª°S  É`̀¡`̀à`̀dò`̀H  »``à``dG  Oƒ`̀¡`̀é`̀dÉ`̀H

 áØ«∏N ∫BG ódÉN âæH øjR áî«°ûdG

 á°ù°SDƒe  AÉ`̀æ`̀eCG  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ

 ¥Ó```WEG »``̀a á`̀«`̀Ø`̀«`̀∏`̀î`̀dG Iô`̀Ñ`̀ª`̀ dG

 Ég qƒª°S ¢UôMh ,zô°ùL{ IQOÉÑe

 º¡æ«μªJh  ÜÉ`̀Ñ`̀°`̀û`̀dG  º``̀YO  ≈`̀∏`̀Y

 IócDƒe  ,ä’É`̀é`̀ª`̀dG  ∞∏àîe  »`̀a

 øe  ô`̀Ñ`̀à`̀©`̀J  IQOÉ``̀Ñ``̀ª``̀dG  √ò``̀g  ¿CG

 ÖcGƒJ  »àdG  á«YƒædG  äGQOÉÑªdG

 äGhOC’Gh  á«æ≤àdG  äGQƒ`̀£`̀à`̀dG

 äÉéàæªdG  ¢VôY  »`̀a  áãjóëdG

 ,á`̀«`̀YGó`̀HE’Gh  á«æØdG  ∫É``̀ª``̀YC’Gh

 º¡JGQÉ¡e á«ªæàd ÜÉÑ°ûdG õ«ØëJh

 »a ÜÉÑ°ûdG s¿CG IócDƒe ,ºgQÉμaCGh

 äÉbÉW ¿ƒμ∏àªj øjôëÑdG áμ∏ªe

 AÉ£©dG  ≈∏Y  ¿hQOÉ``bh  ,Iõ«ªàe

 º```̀gQhO Rô``̀Ñ``̀ oj É`̀ª`̀H ´Gó```````̀ HE’Gh

.á«æWƒdG º¡à«dhDƒ°ùeh

 IQOÉÑe  ¿EG  ádÉ°†ØdG  âdÉbh

 á°ù°SDƒe  É¡àæ∏YCG  »àdG  zô°ùL{

 É`̀bÉ`̀aBG  í`̀à`̀Ø`̀J  á«Ø«∏îdG  Iô`̀Ñ`̀ª`̀dG

 ΩÉ`̀eCG  á©°SGh  áMÉ°ùeh  Ió`̀jó`̀L

 øe  ,ø««æjôëÑdG  ø«HƒgƒªdG

 ,º¡JGQóbh  º¡JGQÉ¡e  RGôHEG  πLCG

 »``̀ah ,º```̀¡```̀JÉ```̀YGó```̀HEG õ``̀jõ``̀©``̀Jh

 º¡©jQÉ°ûe  ≥jƒ°ùJ  ¬JGP  âbƒdG

.á«YGóHE’G º¡dÉªYCGh

 √ò`̀g  ¿CG  ádÉ°†ØdG  äó```̀ cCGh

 ±GógCG  øe  ¬∏ªëJ  Éeh  IQOÉÑªdG

 ¬LhCG  óMCG  πμ°ûJ  á∏«Ñfh  ábÓN

 ≈¶ëj  »àdG  IófÉ°ùªdGh  ºYódG

 ,ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀ dG »``̀ a ÜÉ``Ñ``°``û``dG É``¡``H

 ø``̀«``̀Hƒ``̀gƒ``̀ª``̀dG É``̀ k°``̀Uƒ``̀ °``̀ü``̀Nh

 ∞«ãμJ ≈dEG º¡©aóJh ,ø«YóÑªdGh

 ,º¡ÑgGƒe  QÉªãà°SGh  ,ºgOƒ¡L

 ,πª©dG  ¥ƒ°S  ∫ƒNód  º¡Ä«¡Jh

 hCG »∏ëªdG iƒà°ùªdG ≈∏Y AGƒ°S

.»LQÉîdG

 ¿ƒÄ°T áæéd ¢ù«FQ âg qƒfh

 iQƒ`̀ °`̀ û`̀ dG ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀ª`̀H ÜÉ`̀ Ñ`̀ °`̀ û`̀ dG

 á«Ø«∏îdG  IôÑªdG  á°ù°SDƒe  ΩÉ«≤H

 ióMEG  ™e  ºgÉØJ  Iôcòe  ™«bƒàH

 ò«Øæàd  á°ü°üîàªdG  äÉcô°ûdG

 ≥∏îd ∂```̀dPh ,zô`̀°`̀ù`̀L{  IQOÉ``̀Ñ``̀e

 ≥`̀jƒ`̀°`̀ù`̀à`̀dGh è``̀jhô``̀à``̀dG ¢``Uô``a

 ¢`̀Uô`̀a OÉ``̀é``̀ jEGh ,ø`̀«`̀Hƒ`̀gƒ`̀ª`̀∏`̀d

 âbDƒªdG  πª©dGh  ó©oH  øY  πª©∏d

 iód  áãjóëdG  äÉ¡LƒàdG  ≥`̀ ah

 ,äÉcô°ûdGh äÉ°ù°SDƒªdG ∞∏àîe

 è`̀FÉ`̀à`̀æ`̀H É``¡``dDhÉ``Ø``J ø``̀Y á`̀Hô`̀©`̀e

 É¡°SÉμ©fGh ,IQOÉÑªdG äÉLôîeh

 áμ∏ªe »a ø«HƒgƒªdG OGóYCG ≈∏Y

.øjôëÑdG

 ¿hó`̀ «`̀ °`̀ û`̀ j ¥ô``̀ë``̀ª``̀dG »````dÉ````gCGh ß``aÉ``ë``e
áμ∏ªªdG  AÉ``̀æ``̀HCG  π`̀μ`̀ d  á`̀«`̀μ`̀∏`̀ª`̀dG  á`̀ jÉ`̀ Yô`̀ dÉ`̀ H

 ø`̀jR  áî«°ûdG  ƒª°S  Oƒ`̀¡`̀é`̀H  á`̀jQƒ`̀°`̀T  IOÉ``̀°``̀TEG
zô`̀°`̀ù`̀L{ IQOÉ``̀ Ñ``̀ e ¥Ó````̀ WEG »``̀a ó``dÉ``N â`̀ æ`̀ H

.¥ôëªdG ßaÉëe |

.ódÉN âæH øjR áî«°ûdG |.ádÉ°†ØdG áμ«Ñ°S |

 ≈dEG  zá``«HôàdG{ ƒYój »``©«ØædG  Ö``FÉædG
á°UÉîdG äÉ°ù°SDƒªdG Ωƒ°SQ »a ô¶ædG IOÉYEG

 á«HôàdG  IQGRh »©«ØædG  ódÉN º«gGôHEG  ÜGƒædG  ¢ù∏ée ƒ°†Y ÉYO

 á°UÉîdG á«ª«∏©àdG äÉ°ù°SDƒªdG π«°üëJ »a ô¶ædG IOÉYEG ≈dEG º«∏©àdGh

 ,áægGôdG  ´É°VhC’G  πX  »a  äÉ©eÉLh  ¢SQGóe  øe  á«°SGQódG  É¡eƒ°SQ

 √òg π«°üëJ »a πãªàj á«æjôëÑdG Iô°SC’G ≈∏Y GQô°V ∑Éæg ¿CG kGócDƒe

.É¡eó≤J äÉeóN ô«¨H Éeƒ°SQ äÉ°ù°SDƒªdG

 ,äÓ°UGƒªdG Ωƒ°SQ Ωƒ°SôdG √òg øe ¿CG ¬d ¿É«H »a »©«ØædG ø«Hh

 äÓaÉëdG  ∑ôëJ  Ωó`̀Y  øe  ºZôdÉH  äÉ°ù°SDƒªdG  √ò`̀g  É¡∏°üëJ  »àdG

 »a ô«°ùJ iôNCG áØ∏àîe Ωƒ°SQ É¡«dEG  ±É°†j ,GóMGh GôÑ°T á«°SQóªdG

.(áeóN ¿hóH ™aódG) ∂∏a

 øe ΩRÉM ∞bƒe ∑Éæg ¿ƒμj ¿CÉH  ÉæàÑdÉ£e Qôμf ÉæfCG  ≈dEG  QÉ°TCGh

 á«eƒμëdG ájOÉ°üàb’G áeõëdG ¿CG Éæ«Ñe ,º«∏©àdGh á«HôàdG IQGRh πÑb

 Ö`̀JGhQ  OGó°ùH  πãªàj  ÉªYO  á°UÉîdG  á«ª«∏©àdG  äÉ°ù°SDƒª∏d  âeób

 »a-  É¡æμd  ,AÉªdGh  AÉHô¡μdG  Ωƒ°SQ  OGó°Sh  ô¡°TCG  áKÓK  ø««æjôëÑdG

.ø«æWGƒªdGh øWƒdG ídÉ°üd ∞bƒe …CG π«é°ùàH º≤J ºd -πHÉ≤ªdG

 á«HôàdG  IQGRh  É¡eó≤J  »àdG  Oƒ¡é∏d  √ôjó≤J  øY  »©«ØædG  ôÑYh

 ,»°SÉ«b  âbh  »a  ,ó©H  øY  º«∏©àdG  á«dBG  ò«ØæàH  ≥∏©àj  Éª«a  º«∏©àdGh

 äÉ°ù°SDƒªdG Ωõ∏Jh ,kÉ©«ªL áÑ∏£dG ¥ƒ≤M ßØëJ áeQÉ°U §HGƒ°V ≥ahh

.áHƒ∏£ªdG É¡JÉ«dhDƒ°ùe AGOCG ájƒHôàdGh á«ª«∏©àdG

 ôjRh  ™e  ±Gh  ìô°ûH  Gƒeó≤J  äÉeóîdG  áæé∏H  ÜGƒædG  ¿CG  ø«Hh

 øμdh  ,ô«NC’G  ´ÉªàL’G  »a  IQGRƒ``dG  »dhDƒ°ùeh  º«∏©àdGh  á«HôàdG

 QƒeC’G  AÉ«dhCG  ≈∏Y  Qô°†dG  º««≤J  iƒà°ùªH  øμJ  ºd  á«FÉ¡ædG  èFÉàædG

.á°UÉîdG á«ª«∏©àdG äÉ°ù°SDƒªdG áÑ∏£d
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 ó`̀«`̀©`̀°`̀S â``̀æ``̀H á``̀≤``̀FÉ``̀a äó```````̀cCG
 ºbÉ£dG  ¿CG  áë°üdG  Iô`̀jRh  ídÉ°üdG
 É«°SÉ°SCG  É`̀ kæ`̀cQ  πμ°ûj  »°†jôªàdG
 áμ∏ªe  ¿CG  Éªc  ,»ë°üdG  ´É£≤dG  »a
 É k°UÉN  É`̀ keÉ`̀ª`̀à`̀gG  »`̀dƒ`̀J  ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG
 ºgOƒ¡éa  ;á«°†jôªàdG  QOGƒ`̀μ`̀∏`̀d
 ¢UÓNEGh  m¿ÉØàH  Iôªà°ùªdG  á∏«ÑædG
 ø«æWGƒªdG  áeóN »a RQÉH  QhO  É¡d
 Éªc ,øjôëÑdG áμ∏ªe »a ø«ª«≤ªdGh
 Iô«°ùe  »a  áë°VGh  áª°üH  º¡d  ¿CG
 Égó¡°ûj  »àdG  åjóëàdGh  ôjƒ£àdG
 ¿CG  ≈`̀ dEG  kIô«°ûe  ,»ë°üdG  ´É£≤dG
 πLCG øe √ó¡L iQÉ°üb ∫òÑj QOÉμdG
 »a Gó¡L ôNój ’h ≈°VôªdG  áMGQ
 πμH  ¬JÉÑLGhh  ¬JÉeGõàdÉH  AÉaƒdG
.äÉbhC’G ™«ªL »a á«æ¡eh á«fÉ°ùfEG

 IRQÉÑdG  äÉeÉ¡°SE’G  ¿EG  âdÉbh
 »°†jôªàdG  º`̀bÉ`̀£`̀dG  É¡dòÑj  »`̀à`̀dG
 ÉfhQƒc ¢Shô«a áëFÉL Iôàa ∫ÓN
 »a IQÉÑédG ºgOƒ¡Lh z19-ó«aƒc{
 πª©dG  ™bGƒe  »a  ≈dhC’G  ±ƒØ°üdG
 »g  ¢`̀Shô`̀«`̀Ø`̀dG  QÉ`̀°`̀û`̀à`̀fG  ø`̀e  óë∏d
 ,ôjó≤àdGh  ôμ°ûdG  ≥ëà°ùJ  Oƒ¡L
 »a  âÑKCG  »æjôëÑdG  »Ñ£dG  QOÉμdÉa
 QOÉb ¬fCG á«FÉæãà°S’G ±hô¶dG √òg
 äÉjóëàdG ∞∏àîe ™e πeÉ©àdG ≈∏Y
 áë°U  ßØM  ¬«æ«Y  Ö°üf  É k©°VGh

.iƒ°üb ájƒdhCÉc ™«ªédG áeÓ°Sh
 ìÉÑ°U  É¡eÉ«b  ió``d  ∂``dP  AÉ``L
 ∞∏àîªd  á`̀«`̀fGó`̀«`̀e  IQÉ``̀jõ``̀H  ¢`̀ù`̀eCG
 á«°†jôªàdG  QOGƒ`̀μ`̀ dG  πªY  ™`̀bGƒ`̀e
 QƒàcódG  IQGRƒ```dG  π«ch  Qƒ°†ëH
 IQGRh  AÓ`̀chh  ™fÉªdG  áØ«∏N  ó«dh
 ôμ°ûdG  ºjó≤àd  ,øjóYÉ°ùªdG  áë°üdG
 á∏eÉ©dG  ¢†jôªàdG  ¥ôØd  AÉ`̀æ`̀ã`̀dGh
 ∂``̀dPh  ,π`̀ª`̀©`̀ dG  ø`̀jOÉ`̀«`̀e  ∞∏àîªH
 …òdG »ªdÉ©dG áë°üdG Ωƒj áÑ°SÉæªH
 CGóÑjh ,ΩÉY πc øe πjôHCG 7 ±OÉ°üj
 øe ∫hC’G ´ƒÑ°SC’G øe ¬H ∫ÉØàM’G
 ΩÉ©dG Gòg QÉ©°T πªëjh ,ô¡°ûdG Gòg
 É kæeGõJ  ,zádÉÑ≤dGh  ¢†jôªàdG  º`̀YO{
 áë°üdG  á`̀ª`̀¶`̀æ`̀e  ¢`̀ü`̀«`̀°`̀ü`̀î`̀J  ™``̀e
 AÉ`̀Ø`̀à`̀MÓ`̀d  2020  ΩÉ```̀Y  á`̀«`̀ª`̀dÉ`̀©`̀dG

.ádÉÑ≤dGh ¢†jôªàdÉH
 ≈∏Y  áë°üdG  Iô```̀jRh  â`̀æ`̀ KCGh
 á«ªdÉ©dG  áë°üdG  áª¶æe  QÉ«àNG
 QOÉμd  á«dhO  áæ°S  2020  ΩÉ©dG  Gòg
 AÉ`̀Ø`̀à`̀MÓ`̀d ,á`̀ dÉ`̀ Ñ`̀≤`̀ dGh ¢`̀†`̀jô`̀ª`̀à`̀dG
 ,ºdÉ©dG  AÉ`̀ë`̀fCG  ™«ªL  »a  º`̀gQhó`̀H
 Ωƒ«dG  »`̀a  º¡ªYO  ≈∏Y  õ`̀«`̀cô`̀à`̀dGh
 ¢`̀ü`̀«`̀°`̀ü`̀î`̀Jh á`̀ë`̀°`̀ü`̀∏`̀d »`̀ª`̀ dÉ`̀©`̀ dG
 áæªãe  ,¢†jôªàdG  áæ¡ªd  QÉ©°ûdG
 …ƒ«ëdG  Qhó`̀dÉ`̀H  áª¶æªdG  ΩÉªàgG
 »a á`̀dÉ`̀Ñ`̀≤`̀dGh ¢`̀†`̀jô`̀ª`̀à`̀dG QOGƒ``̀μ``̀d

.á«ë°üdG äÉeóîdG ºjó≤J

 ó«dh  QƒàcódG  ó`̀cCG  ¬ÑfÉL  ø`̀e

 áë°üdG  IQGRh  π«ch  ™fÉªdG  áØ«∏N

 »a  AÉ`̀L  2020  ¢†jôªàdG  ΩÉ`̀Y  ¿CG

 »ªdÉ©dG QÉ°ûàf’G ™e »FÉæãà°SG âbh

 ¬«a  äRô``̀H  PEG  ;É`̀ fhQƒ`̀c  ¢Shô«Ød

 »a  ø«fÉØàªdGh  ø«°ü∏îªdG  Oƒ¡L

 ,äÉ°VôªªdGh ø«°VôªªdG øe º¡∏ªY

 á«≤«≤ëdG  á¡LGƒdG  ¿ƒ∏ãªj  øjòdG

 Gògh  ,áÑ«£dG  ¢`̀VQC’G  √òg  áeóîd

 ±hô¶dG  πX  »a  ™«ªédG  ¬àÑKCG  Ée

 ¢†jôªàdG  áfÉμªH  É kgƒæe  ,á«dÉëdG

 »dhódGh  »∏ëªdG  ø«jƒà°ùªdG  ≈∏Y

 ô«ãμdG ∫òÑj …òdG …QƒëªdG QhódGh

 √òg  QÉ°ûàfG  øe  óë∏d  Oƒ¡édG  øe

.áëFÉédG

 â∏ª°T »àdG IQÉjõdG ΩÉàN »ah

 ÉfhQƒc  ¢Shô«Ød  ¢üëØdG  õcGôe

 QÉ`̀£`̀e ø``̀e π``̀c »``̀a (19-ó``̀«``̀ aƒ``̀c)

 ¢üëØdG  õcôeh  »dhódG  øjôëÑdG

 ¢VQÉ©ª∏d  »dhódG  øjôëÑdG  õcôªH

 ™ªée  ÇQGƒ````̀Wh  ,äGô``̀ª``̀JDƒ``̀ª``̀dGh

 IôjRƒdG  äOóL  ,»Ñ£dG  á«fÉª∏°ùdG

 ¿hóYÉ°ùªdG  AÓ``cƒ``dGh  π`̀«`̀cƒ`̀dGh

 »`̀à`̀dG º``̀bGƒ``̀£``̀dG ™`̀«`̀ª`̀é`̀d º`̀gô`̀μ`̀°`̀T

 ø`̀jó`̀cDƒ`̀e  ,¢``̀UÓ``̀NEGh  ó`̀é`̀H  πª©J

 ≥`̀∏`̀£`̀ª`̀dGh ΩÉ``̀ à``̀ dG IQGRƒ```````̀dG º```̀YO

 ΩóîJ  »àdG  IQÉÑédG  Oƒ¡édG  √ò¡d

 áμ∏ªe  »a  ø«ª«≤ªdGh  ø«æWGƒªdG

.øjôëÑdG

:áë°üdG IôjRh ..»ªdÉ©dG áë°üdG Ωƒj áÑ°SÉæªH

äÉjóëàdG ∞∏àîe ™e πeÉ©àdG ≈∏Y QOÉb ¬fCG âÑKCG »æjôëÑdG »Ñ£dG QOÉμdG
ôjó≤àdGh ôμ``°ûdG ≥ëà``°ùJ ÉfhQƒc áëFÉL Iôàa ∫ÓN »``°†jôªàdG ºbÉ£dG äÉeÉ¡``°SEG

ó«°ûj ÖjQóàdG äÉ``ª¶æªd »dhódG OÉëJ’G
É``fhQƒc  á``¡LGƒe  »``a  ø``jôëÑdG  Oƒ``¡éH

 ¢ù∏ée  ´ÉªàLG  G kô`̀NDƒ`̀e  ó≤ oY
 äÉª¶æªd  »`̀dhó`̀dG  OÉ`̀ë`̀J’G  IQGOEG
 ájô°ûÑdG  OQGƒªdG  á«ªæJh  ÖjQóàdG
 áØ«∏N øH º«gGôHEG QƒàcódG á°SÉFôH
 IQGOEG  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  …ô`̀°`̀Shó`̀dG

.ÖîàæªdG OÉëJ’G
 ôªJ »àdG ±hô¶dG ≈dEG  G kô¶fh
 ó≤Y  ºJ  ó≤a  ºdÉ©dG  ∫hO  º¶©e  É¡H
 G kƒ°†Y 15 º°Vh ó©H øY ´ÉªàL’G
 ∫hO  º¶©e  øe  IQGOE’G  ¢ù∏ée  øe

.áØ∏àîªdG äGQÉ≤dG ¿ƒ∏ãªj ºdÉ©dG
 íæe  ºJ  ´ÉªàL’G  ájGóH  »ah
 ´É`̀°`̀VhC’G  ìô°ûd  Oô`̀ a  πμd  á°Uôa
 Qƒ`̀à`̀có`̀dG õ`̀¡`̀à`̀fG ó`̀≤`̀ dh ,√OÓ```̀H »`̀a
 ≈¡àfG  ¿CG  ó©H  á°UôØdG  …ô°ShódG
 º`̀¡`̀JÉ`̀fÉ`̀©`̀e ìô``̀ °``̀ T ø```̀e ™``«``ª``é``dG
 øjôëÑdG  »`̀a  ™`̀°`̀Vƒ`̀dG  í«°VƒàH
 »`̀à`̀dG á`̀«`̀bÉ`̀Ñ`̀à`̀ °`̀S’G äGƒ``̀£``̀î``̀ dGh
 »àdG äÓ«¡°ùàdGh áμ∏ªªdG É¡JòîJG
 ,ø«ª«≤ªdGh  ø«æWGƒª∏d  âëæe
 º`̀¡`̀HÉ`̀é`̀YEG ™`̀«`̀ª`̀é`̀dG ió````̀ HCG å`̀«`̀M
 á`̀jRGô`̀à`̀M’G  äGAGô``̀LE’É``̀H  ójó°ûdG
 ∫ój  Éªe  øjôëÑdG  É¡JòîJG  »`̀à`̀dG
 á`̀ª`̀«`̀μ`̀ë`̀dG  IQGOE’G  Oƒ````̀Lh  ≈``∏``Y
 √QÉ°ûàfG  ™æeh  AÉHƒdG  ™e  πeÉ©à∏d

.»Ñ©°ûdG »YƒdGh
 ∫hóL  ≈dEG  ¢ù∏éªdG  π≤àfG  ºK
 øe ójó©dG  QGôbEG  ºJ  å«M ,∫ÉªYC’G
 »a  ó©H  øY  äÉ°ûbÉæªdGh  èeGôÑdG
 á«fÉμeEGh  á`̀æ`̀gGô`̀dG  ´É`̀ °`̀VhC’G  π`̀X

 á«ªæàdG  »`̀a  äGQÉ`̀°`̀û`̀à`̀°`̀S’G  ºjó≤J
 ∫hódG  ¢†©Ñd  á«°ùØædGh  ájô°ûÑdG
 AGôL  Égô«Z  øe  ôãcCG  äôKCÉJ  »àdG

.(19-ó«aƒc) ÉfhQƒc áëfÉL
 π«LCÉJ  ≈∏Y  ¥É`̀Ø`̀J’G  º`̀J  ó`̀ bh
 Qô≤ªdGh  OÉëJÓd  »ªdÉ©dG  ôªJDƒªdG
 ,ΩÉ©dG  ájÉ¡f  ≈àM  óæ¡dG  »a  √ó≤Y
 áÑWÉîe  ≈`̀∏`̀Y  á`̀≤`̀ aGƒ`̀ª`̀ dG  â``ª``Jh
 ô«Z  »fóªdG  ™ªàéªdG  äÉ°ù°SDƒe
 Iô«≤ØdG  ∫hó`̀dG  ¢†©H  »a  á«ëHôdG
 »à°ù«Lƒ∏dG  º`̀Yó`̀dG  ºjó≤àd  ∂``̀dPh

.AÉHƒdG Gòg áëaÉμªd
 OÉ``̀ë``̀J’G  ¿CG  √ô````̀cP  ô``jó``é``dG
 á«ªæJh  ÖjQóàdG  äÉª¶æªd  »dhódG
 ƒg  IFTDO  ájô°ûÑdG  OQGƒ`̀ª`̀dG
 ºeC’ÉH  á∏é°ùe  á«ëHQ  ô«Z  áª¶æe
 ∞«æL  »`̀a  É`̀gDhÉ`̀°`̀û`̀fEG  º`̀J  IóëàªdG

 ÜÉîàfG  É```̀ kjQhO  º`̀à`̀jh  1972  ΩÉ`̀Y
 º°†jh  IQGOEG  ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀eh  ¢`̀ù`̀«`̀FQ
 á«ëHôdG äÉ°ù°SDƒªdG º¶©e OÉëJ’G
 »àdGh  ºdÉ©dG  ∫ƒM  á«ëHôdG  ô«Zh
 »dGƒM ≈dEG É¡FÉ°†YCG ´ƒªée π°üj

.¿ƒ«∏e ∞°üf
 ÜÉ``î``à``fG IOÉ````````̀YEG º```̀J ó```≤```dh
 á«Ñ∏ZCÉH …ô°ShódG º«gGôHEG QƒàcódG
 ó≤Y  …ò`̀dG  ´ÉªàL’G  ∫ÓN  á≤MÉ°S
 G kQƒ£J  çó`̀MCG  å«M  ,áæ°SƒÑdG  »a
 ≈∏Y  OÉ`̀ë`̀J’G  IQGOEG  »`̀a  É kXƒë∏e
 ¬JGP  óM  »a  Gò`̀gh  Ió©°UC’G  áaÉc
 áμ∏ªe AÉæHC’ á«HÉéjEG áaÉ°VEG ôÑà©j
 ≈``̀dEG Gƒ`̀∏`̀ °`̀Uh ø``̀jò``̀ dGh ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG
 ¬H  ¿ƒ©àªàj  É`̀e  π°†ØH  á«ªdÉ©dG
 óL  πμH  AÉ£©dG  ≈∏Y  QGô`̀°`̀UEG  ø`̀e

.OÉ¡àLGh

 äGAGô````````̀LE’G ™```̀e É`̀ «`̀ °`̀TÉ`̀ª`̀J
 á«FÉbƒdG  ô«HGóàdGh  á`̀jRGô`̀à`̀M’G
 ¢``̀Shô``̀«``̀a QÉ``̀°``̀û``̀à``̀fG ø```̀e ó``̀ë``̀∏``̀d
 QÉWEG  »ah  ,z19-ó«aƒc{  ÉfhQƒc
 IAÉØc  ™aôd  ájôjƒ£àdG  §£îdG

 πμd  áeó≤ªdG  äÉ`̀eó`̀î`̀dG  IOƒ``̀Lh
 âæ∏YCG  ,ø`̀«`̀©`̀LGô`̀ª`̀dGh  ≈°VôªdG
 »Ñ£dG  á«fÉª∏°ùdG  ™ªée  IQGOEG
 ó«YGƒªd  ∫É°üJ’G  õcôe  ø«°TóJ
 ™ªéªdÉH  á`̀«`̀LQÉ`̀î`̀dG  äGOÉ`̀«`̀©`̀ dG

 ádhóL äÉeóN ºjó≤J ±ó¡H ∂dPh
 áàFÉØdG  ø`̀«`̀©`̀LGô`̀ª`̀∏`̀d  ó`̀«`̀YGƒ`̀ª`̀dG
 ó`̀«`̀YGƒ`̀e AÉ```£```YEGh ,º`̀gó`̀ «`̀YGƒ`̀e
 äÉØ°Uh  ójóéàd  äGOÉ`̀«`̀©`̀dG  »`̀a
 øY á`̀HÉ`̀LE’G ÖfÉL ≈`̀dEG  ,á``̀jhOC’G
 á≤∏©àªdG  äGQÉ`̀°`̀ù`̀Ø`̀à`̀°`̀S’G  ™«ªL

.ó«YGƒªdÉH
 ™`̀ª`̀é`̀e  IQGOEG  â````̀gƒ````̀fh
 Qƒ`̀¡`̀ª`̀é`̀∏`̀d »`̀Ñ`̀£`̀ dG á`̀«`̀fÉ`̀ª`̀∏`̀°`̀ù`̀dG
 ™«ªL  ≈∏Y  Öéj  ¬`̀fCG  ≈`̀dEG  ºjôμdG
 óYƒe  ≈∏Y  ∫ƒ°üëdG  ø«©LGôªdG
 õ`̀cô`̀e ∫Ó```N ø``̀e äGOÉ``̀«``̀©``̀dG »``̀a
 ,á«Ñ£dG  õcGôªdG  øe  hCG  ∫É°üJ’G
 äGQÉ°ûà°SG …CG ºjó≤J ºàj ød ¬fEG PEG
 óYƒe ≈∏Y ∫ƒ°üëdG ¿hO øe á«ÑW
 :á«JB’G ΩÉbQC’G ≈∏Y ∂dPh ;≥Ñ°ùe
 .1 7 2 8 5 1 2 8 -1 7 2 8 5 1 2 9
 øe  »ª°SôdG  ΩGhó``̀dG  Iôàa  ∫Ó`̀N
 áYÉ°ùdG  ≈àM ÉMÉÑ°U 8`dG  áYÉ°ùdG

.kGô¡X 3`dG
 ™`̀ª`̀é`̀e  IQGOEG  äó```````````cCGh
 Iƒ£îdG √òg ¿CG »Ñ£dG á«fÉª∏°ùdG
 ±ó`̀¡`̀J  π```̀jô```̀HCG  1 äCGó``````H  »``̀à``̀dG
 áªgÉ°ùªdG  ≈`̀ dEG  ≈``̀dhC’G  áLQódÉH
 ø«©LGôªdG  IQÉ```̀jR  ¢ü«∏≤J  »`̀a
 ∫ƒ°üë∏d  á`̀«`̀LQÉ`̀î`̀dG  äGOÉ`̀«`̀©`̀∏`̀d
 π∏≤j  Ée  ;ó«YGƒªdG  äÉeóN  ≈∏Y
 äGOÉ«©dG  »a  ΩÉ`̀MOR’G  ºéM  øe
 QÉ¶àf’G äGôàa π«∏≤Jh á«LQÉîdG

.ø«©LGôªdGh ≈°Vôª∏d

 õ`̀ cô`̀ e á``̀ eó``̀ N ø``̀°``̀Tó``̀j zá``̀«``̀fÉ``̀ª``̀∏``̀°``̀ù``̀dG{
á`̀«`̀LQÉ`̀î`̀dG äGOÉ`̀ «`̀ ©`̀ dG ó`̀«`̀YGƒ`̀ª`̀d ∫É`̀ °`̀ ü`̀ J’G

 á°ù«FQ  πæjR  ¬∏dGóÑY  âæH  ájRƒa  á°SÉFôH

 ¢ù∏ée  Öàμe  áÄ«g  äó`̀≤`̀Y  ÜGƒ`̀ æ`̀ dG  ¢ù∏ée

 ,AÉ``̀©``̀HQC’G ¢`̀ù`̀eG ìÉ`̀Ñ`̀°`̀U É`̀¡`̀YÉ`̀ª`̀à`̀LG ÜGƒ``̀æ``̀dG

 øe OóY åëÑd ¢ü°ü oNh ,zó©H øY{ ó≤Y …òdGh

 äGóéà°ùªdGh á«fÉªdôÑdGh á«æWƒdG ™«°VGƒªdG

 Oƒ¡édÉH  IOÉ``̀ °``̀ TE’Gh  ,á`̀«`̀∏`̀ë`̀ª`̀dG  á`̀MÉ`̀°`̀ù`̀dG  »`̀a

 ó«aƒc{  É`̀fhQƒ`̀c  ¢Shô«Ød  …ó°üà∏d  á«æWƒdG

.z19

 ¢ù∏ée Öàμe áÄ«g â©aQ ´ÉªàL’G ∫ÓNh

 ¿Éæàe’G  º«¶Yh  ôμ°ûdG  äÉ`̀jBG  ≈ª°SCG  ÜGƒædG

 øH  óªM  ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U  Iô°†M  ≈``dEG

 ≈∏Y  ió`̀Ø`̀ª`̀dG  OÓ`̀Ñ`̀dG  π`̀gÉ`̀Y  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y

 øWƒ∏d ,Ohóëe ÓdG ¬ªYOh ,Iójó°ùdG ¬JÉ¡«LƒJ

.á«FÉæãà°S’G á∏MôªdG √òg »a ,ø«æWGƒªdGh

 ¢üdÉîH  ¢ù∏éªdG  Öàμe  áÄ«g  âeó≤J  Éªc

 ÖMÉ°U á°SÉFôH ,áeƒμëdG ≈dEG ôjó≤àdGh ôμ°ûdG

 ∫BG  ¿Éª∏°S  ø`̀H  áØ«∏N  ô`̀«`̀eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG

 ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  ºYóHh  ,AGQRƒ`̀dG  ¢ù«FQ  áØ«∏N

 »dh  áØ«∏N  ∫BG  óªM  øH  ¿Éª∏°S  ô«eC’G  »μ∏ªdG

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

 πYÉØdG ¿hÉ©àdG QGôªà°SG ≈∏Y ,AGQRƒdG ¢ù∏ée

 á£N ≈∏Y ¢ù∏éªdG ´ÓWEGh ,ÜGƒædG ¢ù∏ée ™e

 ,êQÉîdG  »a  øjOƒLƒªdG  ø««æjôëÑdG  AÓ`̀LEG

 »àdG á`̀eRÓ`̀ dG á`̀jRGô`̀à`̀M’G äGAGô`````̀LE’G ≥``̀ah

.™«ªédG áeÓ°S øª°†J

 øY  ÜGƒædG  ¢ù∏ée  Öàμe  áÄ«g  âHôYCGh

 äGQGô≤dGh  äGAGô`̀LE’G  πμd  É¡JófÉ°ùeh  É¡ªYO

 ∫É`̀é`̀ª`̀dG »``a äÉ`̀jó`̀ë`̀à`̀dG á`̀¡`̀LGƒ`̀ª`̀d Iò`̀î`̀à`̀ª`̀dG

 ó«°ûfh ,ä’ÉéªdG  πch ,…OÉ°üàb’Gh »ë°üdG

 QhódÉHh  ,øjôëÑdG  ≥jôa  äÉ«ë°†Jh  Oƒ¡éH

 ôÑY ¿ƒ`̀æ`̀WGƒ`̀ª`̀dG ¬`̀ H Ωƒ`̀≤`̀j …ò```dG »`̀HÉ`̀é`̀jE’G

 ,á«ª°SôdG  äGQGô`̀≤`̀ dGh  äÉ¡«LƒàdÉH  º¡eGõàdG

.»©ªàéªdG »YƒdG iƒà°ùe ¢ùμ©j Ée ƒgh

 IQób  ÜGƒædG  ¢ù∏ée  Öàμe  áÄ«g  IócDƒe

 ∂∏ªdG  á`̀dÓ`̀L  IOÉ«≤H  ,øjôëÑdG  áμ∏ªe  Ö©°T

 ∞JÉμàdG ôÑY äÉjóëàdG πc »£îJ ≈∏Y ióØªdG

 õjõ©Jh  áª∏μdGh  ∞°üdG  Ió`̀Mhh  ,ó°VÉ©àdGh

 á«æWƒdG áë∏°üªdG AÓYEGh ,»©ªàéªdG ∂°SÉªàdG

.QÉÑàYG πc ¥ƒa

 äGP  »`̀a  ÖàμªdG  áÄ«g  â°Vô©à°SG  Éªc

 ¿hDƒ°T  ô`̀jRh  øe  IOQGƒ``dG  πFÉ°SôdG  ´ÉªàL’G

 ¢`̀Uƒ`̀°`̀ü`̀î`̀H ÜGƒ```̀æ```̀dGh iQƒ``̀°``̀û``̀dG »`̀°`̀ù`̀∏`̀é`̀e

 ≈∏Y  á`̀jQGRƒ`̀dG  OhOô```dGh  ,áÑZôH  äÉ`̀MGô`̀à`̀b’G

 á«fÉªdôÑdG  ¿Éé∏dG  ôjQÉ≤Jh  ,á«HÉ«ædG  á∏Ä°SC’G

 äÉMGôàb’Gh  ,¿ƒfÉ≤H  ™jQÉ°ûªdG  :¢Uƒ°üîH

.áÑZôH

ó©H øY É¡YÉªàLG ó≤©J ÜGƒædG Öàμe áÄ«g

á«FÉæãà°S’G á∏MôªdG √òg »a á«æWƒdGh á«fÉ°ùfE’G Oƒ¡é∏d ΩÉJ »HÉ«f ºYO

 É``̀gOƒ``̀¡``̀é``̀ d G kQGô`````ª`````à`````°`````SG
 ≥«°ùæàdG  õ`̀jõ`̀©`̀à`̀d  á`̀∏`̀°`̀UGƒ`̀à`̀ª`̀dG
 äÉ`̀ ¡`̀é`̀ dG á``̀ aÉ``̀ c ™```̀e ∑ô``à``°``û``ª``dG
 äÉLÉ«àM’G  ø«eCÉàd  á«eƒμëdG
 á°ù«FôdG  ™∏°ùdG  ø`̀e  á`̀«`̀°`̀SÉ`̀°`̀SC’G
 ø«ª«≤ªdGh  ,ø«æWGƒª∏d  á«FGò¨dG
 ¿hõ```̀î```̀ª```̀dG ≈```̀∏```̀Y ®É````̀Ø````̀ë````̀dGh
 áμ∏ªª∏d  »©∏°ùdG  »é«JGôà°S’G
 AGô`̀L á`̀æ`̀gGô`̀dG ±hô`̀¶`̀dG π`̀X »`̀a
 ,É``̀ fhQƒ``̀ c ¢``Shô``«``Ø``d …ó``°``ü``à``dG
 IQÉéJ  áaôZ  IQGOEG  ¢ù∏ée  ¬`̀Lh
 ô«ª°S  á°SÉFôH  øjôëÑdG  áYÉæ°Uh
 IhôãdG áæéd ¢ù«FQ ,¢SÉf ¬∏dGóÑY
 ø`̀«`̀eC’G ó`̀dÉ`̀N á`̀aô`̀¨`̀dÉ`̀H á`̀«`̀FGò`̀¨`̀dG
 ájQÉéàdG ¥Gƒ°SC’G øe OóY IQÉjõH
 áFõéàdG  ™`̀«`̀H  äÓ`̀ë`̀eh  iô`̀Ñ`̀μ`̀dG
 ¥ƒ`̀°`̀ù`̀dG á`̀cô`̀M ≈`̀∏`̀Y ¿É`̀æ`̀Ä`̀ª`̀WÓ`̀d
 á`̀«`̀°`̀ù`̀«`̀Fô`̀dG ™`̀FÉ`̀ °`̀†`̀Ñ`̀ dG ô```̀aGƒ```̀Jh
 ÉgQÉ©°SCÉH  á`̀«`̀FGò`̀¨`̀dG  ™∏°ùdG  ø`̀e

.ájOÉ«àY’G
 â∏ª°T  »àdG  IQÉ`̀jõ`̀dG  ∫Ó`̀Nh

 ¥Gƒ°SCGh IôjõédG  äGOGôH  øe Óc
 ôÑjÉg  ƒdƒ∏dG  ¥Gƒ`̀°`̀SCGh  ,…hó`̀«`̀e
 ¥Gƒ°SCGh  Iô°SC’G  ¥Gƒ°SCGh  âcQÉe
 ¿CG ø``̀ «``̀ eC’G ó``̀dÉ``̀N ó````̀cCG  Qƒ``̀ aQÉ``̀ c
 øe »`̀é`̀ «`̀ JGô`̀ à`̀ °`̀ S’G ¿hõ``̀î``̀ª``̀dG
 ôaGƒàe  á«FGò¨dG  ™∏°ùdG  ∞∏àîe
 πμ°ûH  ø`̀«`̀ª`̀«`̀≤`̀ª`̀dGh  ø`̀«`̀æ`̀WGƒ`̀ª`̀∏`̀d
 ácôM  QGôªà°SG  ≈dEG  G kô«°ûe  ,±Éc
 ≈`̀ dEGh  ø`̀e  ™FÉ°†ÑdG  π`̀≤`̀fh  øë°T
 ¥Gƒ°SC’G ¿CG ≈dEG  Gô«°ûe ,øjôëÑdG
 äÉéàæªdG øe äÉ«ªc ≈∏Y …ƒàëJ
 Ió`̀ª`̀d á`̀μ`̀∏`̀ª`̀ª`̀dG »`̀Ø`̀μ`̀J á`̀«`̀ FGò`̀¨`̀ dG
 ,ô¡°TCG 8h ô¡°TCG 6 ø«H Ée ìhGôàJ
 πeÉμàe ≥«°ùæJ OƒLh ≈dEG  G kô«°ûe
 »a áμ∏ªªdG »a äÉ¡édG ™«ªL ø«H

.∫ÉéªdG Gòg
 äGAGô``LE’É``H ø`̀«`̀eC’G OÉ`̀ °`̀TCGh
 É¡©ÑàJ »àdG á«FÉbƒdGh ájRGôàME’G
 ÉªHh  áægGôdG  IôàØdG  »a  ¥Gƒ°SC’G
 IQGRh  äÉ`̀¡`̀«`̀Lƒ`̀J  ™``e  ≈`̀°`̀TÉ`̀ª`̀à`̀j
 áMÉ«°ùdGh  IQÉ`̀é`̀à`̀dGh  áYÉæ°üdG

 ΩGõ`̀à`̀dG  å`̀«`̀M  ,á`̀ë`̀°`̀ü`̀dG  IQGRhh
 á«ë°üdG  äGAGô```̀LE’É```̀H  ™`̀«`̀ª`̀é`̀dG
 »a IQƒ``°``û``æ``ª``dG  äGOÉ`````̀ °`````̀TQE’Gh
 Gó°TÉæe  ,¥Gƒ``̀°``̀SC’G  ∂∏J  ∞∏àîe
 ∂∏J  IÉYGôe  IQhô°†H  ø«æWGƒªdG
 áeÓ°ùdG  ≈∏Y  É kXÉØM  äGOÉ`̀°`̀TQE’G

.áeÉ©dG áë°üdGh
 ø```̀«```̀æ```̀WGƒ```̀ª```̀dG ¿CÉ```````̀ª```````̀Wh
 OGô«à°SG  äÉ«∏ªY  ¿CÉ`̀H  ø«ª«≤ªdGh
 »©«ÑW πμ°ûH ºàJ á«FGò¨dG OGƒªdG
 πªY  …QÉéàdG  ´É£≤dG  ¿CG  GócDƒe
 äÉcô°ûdG  iôÑc  ™e  ≥«°ùæàdG  ≈∏Y
 ¥Gƒ°SCG  íàØd  ,á«ªdÉ©dG  á«FGò¨dG
 ¥ƒ`̀°`̀ù`̀dG ó``̀jhõ``̀J ±ó``̀¡``̀H Ió``̀jó``̀L
 øe  ¬JÉLÉ«àMG  áaÉμH  »æjôëÑdG

 .á«°ù«FôdG á«FGò¨dG ™∏°ùdG
 á«ªgCG  ≈```dEG  ø``̀«``̀eC’G  QÉ``̀°``̀TCGh
 øe  ¥ƒ°ùàdG  äÉ«∏ªY  »a  ó«°TôàdG
 ∞JÉ¡àdG  ΩóYh  ,ø«μ∏¡à°ùªdG  πÑb
 øjõîàdGh  AGô°ûdG  äÉ«∏ªY  ≈∏Y
 øe  ¢Vhô©ªdG  ô`̀aGƒ`̀J  ≈``dEG  G kô`̀¶`̀f

 É≤«°ùæJ  ∑Éæg  ¿CG  É kØ«°†e  ,™∏°ùdG
 QÉéàdGh  áaô¨dG  ø«H  Ée  Gôªà°ùe
 áØ∏àîªdG äÉYÉªàL’G ó≤Y ºJ å«M
 ™FÉ°†ÑdG  ÜÉ«°ùfG  ¿Éª°V  πLCG  øe
 ¿CG  ≈dEG  Éàa’  ,»∏ëªdG  ¥ƒ°ùdG  ≈dEG
 ó«L  É¡fhõîeh  á«FGò¨dG  ™∏°ùdG
 »a ¢ü≤f …CG çóëj ødh øÄª£eh

.¥ƒ°ùdG

 ø«H  ≥«°ùæàdG  ¿CG  ≈∏Y  Oó°Th
 á©HÉàªH  ,ôªà°ùe  QÉéàdGh  áæé∏dG
 …ò`̀«`̀Ø`̀æ`̀à`̀dG Ö`̀à`̀μ`̀ª`̀dG ø``̀e á`̀ã`̀«`̀ã`̀M
 á∏°ù∏°S  QGôªà°SG  ¿Éª°†d  áaô¨∏d
 ≈``̀dEG á`̀«`̀FGò`̀¨`̀dG OGƒ``̀ª``̀ dGh ™`̀∏`̀°`̀ù`̀dG
 ,áÑ°SÉæe QÉ©°SCÉHh »∏ëªdG ¥ƒ°ùdG
 ∂∏àªJ  è«∏îdG  ¿Gô«W  ¿CG  É kë°Vƒe
 øe  ôãcCG  ≈dEG  π°üj  ÉjƒL  ’ƒ£°SCG

 …ò`̀dG ô``̀eC’G º`̀dÉ`̀©`̀dG »`̀a á``̀dhO 40
 ¬àª¡e …QÉéàdG ´É£≤dG ≈∏Y π¡°ùj
 ¿hOh  ¥ƒ°ùdG  á`̀LÉ`̀M  ø«eCÉJ  »`̀a
 ≈dEG  áaÉ°VE’ÉH ,äÉbƒ©e …CG OƒLh
 ¿Éª∏°S  ø`̀H  áØ«∏N  AÉæ«e  •É`̀Ñ`̀JQG
 á«ª«∏bE’G  Å`̀fGƒ`̀ª`̀dG  ø`̀e  ójó©dÉH
 áμ∏ªªdG  •É```̀Ñ```̀JQGh  á`̀«`̀ª`̀ dÉ`̀©`̀ dGh

 .ó¡a ∂∏ªdG ô°ùL ôÑY ájOƒ©°ùdÉH

 á`̀æ`̀é`̀∏`̀dG  ¿CG  ø```̀«```̀eC’G  ∫É````̀ bh
 áYÉæ°Uh IQÉéJ áaôZ è¡f π°UGƒJ
 π`̀°`̀UGƒ`̀à`̀dG äÉ``̀«``̀dBG »``a ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG
 áaÉc  ™``e  ∑ô`̀à`̀°`̀û`̀ª`̀dG  ≥`̀«`̀°`̀ù`̀æ`̀à`̀dGh
 ÉehO ≈©°ùJh ,á«eƒμëdG Iõ¡LC’G
 äÉ«é«JGôà°SGh ±GógCG  ò«ØæJ  ≈dEG
 áeóN  ¬fCÉ°T  øe  Ée  πc  »a  áaô¨dG
 AÉ≤JQ’Gh  ,áμ∏ª∏d  ΩÉ©dG  ídÉ°üdG
 á`̀aÉ`̀c ≈``̀∏``̀Y ¢``̀UÉ``̀î``̀dG ´É``̀£``̀≤``̀dÉ``̀H
 ∞∏àîe  ¿CG  Gó``̀cDƒ``̀e  ,Ió``̀©``̀°``̀UC’G
 É¡fhÉ©J  äó`̀HCG  áμ∏ªªdÉH  äÉ¡édG
 äÉ`̀«`̀°`̀Uƒ`̀Jh Ö`̀ dÉ`̀£`̀e ™``̀e ΩÉ``̀ à``̀ dG
 ¿hÉ`̀©`̀Jh  Oƒ`̀¡`̀L  Éæªãe  ,á`̀aô`̀¨`̀ dG
 ,á«∏NGódG IQGRƒH ∑QÉªédG ¿hDƒ°T
 á`̀YÉ`̀æ`̀°`̀ü`̀dGh  IQÉ``̀é``̀à``̀dG  IQGRhh
 áë°üdG  IQGRhh  ,á`̀MÉ`̀ «`̀ °`̀ù`̀ dGh
 ∫É¨°TC’G IQGRƒH áYGQõdG ¿hDƒ°Th
 §«£îàdGh  äÉ`̀jó`̀∏`̀Ñ`̀dG  ¿hDƒ``̀°``̀Th
 õjõ©J  ƒ`̀ë`̀f  ô`̀ª`̀ã`̀ª`̀dG  »`̀fGô`̀ª`̀©`̀dG
 »é«JGôà°S’G  ¿hõîªdG  áeƒ¶æe

.OÓÑ∏d á«FGò¨dG OGƒªdG øe

ôªà°ùe πμ°ûH ¥Gƒ``°SC’G »a á«FGò¨dG OGƒªdG ¿hõ``îe á©HÉàªH zá``«FGò¨dG IhôãdG{ ∞∏μJ á``aô¨dG

 ¢ù«FQ  ø°ùëdG  ø°ùM  ø`̀H  ¥QÉ``W  ≥jôØdG  OÉ`̀°`̀TCG
 á°SÉFôH  á«≤«°ùæàdG  áæé∏dG  äGQGô`̀≤`̀ H  ΩÉ`̀©`̀dG  ø``̀eC’G
 ∫BG  óªM  ø`̀H  ¿Éª∏°S  ô`̀«`̀eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U
 ∫hC’G  ÖFÉædG  ,≈∏YC’G  óFÉ≤dG  ÖFÉf  ,ó¡©dG  »dh  áØ«∏N
 É¡JòîJG  »àdG  äGƒ£îdÉHh  ,AGQRƒ`̀dG  ¢ù∏ée  ¢ù«Fôd
 Éæªãe  ,ÉfhQƒc  ¢Shô«a  QÉ°ûàfG  øe  óëdG  π«Ñ°S  »a
 ™e  πeÉ©àdG  »a  »Ñ£dG  ≥jôØdG  ¬H  Ωƒ≤j  …ò`̀dG  Qhó`̀dG

.»ë°üdG ôéëdGh ∫õ©dGh êÓ©dG ä’ÉM
 ÉYÉªàLG ¬°SDhôJ ∫ÓN ΩÉ©dG øeC’G ¢ù«FQ ≈æKCGh
 á°SÉFôd  á©HÉàdG  äGQGOE’G  IOÉ`̀bh  ø«eÉ©dG  øjôjóª∏d
 ,»FôªdG ∫É°üJ’G á«æ≤J ôÑY ó©H øY ó≤Y ,ΩÉ©dG øeC’G

 ójõJ »àdG äÉ©ªéàdG ô¶ëH á«∏NGódG ôjRh QGôb ≈∏Y
 Iô«Ñc  áHÉéà°SG  ≈b’  …ò`̀dGh  ,¢UÉî°TCG  á°ùªN  ≈∏Y
 ΩGõàd’G  QÉ`̀WEG  »a  ø«ª«≤ªdGh  ø«æWGƒªdG  áaÉc  ió`̀d

.áeÉ©dG áeÓ°ùdG äGAGôLEÉH
 äGóéà°ùªdG øe OóY åëH ´ÉªàL’G ∫ÓN ºJ óbh
 øY ΩÉ©dG øeC’G ¢ù«FQ ÜôYCG å«M ,á«æeC’G ÉjÉ°†≤dGh
 πeÉ©à∏d  ¬H Ωƒ≤J Éeh á«æ©ªdG äGQGOE’G ™«ªéd √ôμ°T
 áeÓ°Sh øeCG ßØM ≈∏Y ¢UôëdGh øgGôdG ™°VƒdG ™e
 AGOCÉ`̀H  ΩGõàd’Gh  πª©dG  á∏°UGƒe  ≈`̀dEG  É«YGO  ,™«ªédG
 QÉ°ûàfG øe óë∏d á«æWƒdG á∏ªëdG QÉWEG  »a äÉÑLGƒdG

 .ÉfhQƒc

á«æeC’G ÉjÉ°†≤dGh äGóéà°ùªdG øe GOóY åëH

 ÉYÉªàLG  ¢`̀ SCGô`̀ à`̀ j  ΩÉ`̀ ©`̀ dG  ø```̀ eC’G  ¢`̀ù`̀«`̀FQ
äGQGOE’G IOÉbh ø«eÉ©dG ø``jôjóª∏d zó©oH øY{



بيانات الخبر
اليوم

التاريخ
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العدد
الرابط اإللكتروني

 ICGôª∏d  ≈`̀∏`̀YC’G  ¢ù∏éªdG  CGó``̀H
 »fGó«ªdG  πª©dG  ÖfÉL  ò«ØæJ  ¢ùeCG
 áeÓ°S  π``LC’  ..ø«ØJÉμàe{  á∏ªëd
 É¡æ«°TóàH  ΩÉ```b  »``à``dG  zø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀ dG
 á∏ªëdG  QÉ```̀WEG  »`̀a  ∂``̀ dPh  ,kGô``̀NDƒ``̀e
 ÉfhQƒc  ¢Shô«a  áëaÉμªd  á«æWƒdG
 ,øjôëÑdG  áμ∏ªe  »a  (19  ó«aƒc)
 ≈∏Y  πª©dG  á∏MôªdG  √òg  øª°†àJh
 á«æ«©dG äÉªgÉ°ùªdG ∫É°üjEGh ô«aƒJ
 á`̀«`̀cÓ`̀¡`̀à`̀°`̀S’G äÉ`̀eõ`̀∏`̀à`̀°`̀ù`̀ª`̀dG ø``̀e
 ô°SC’G  ≈`̀dG  ájQhô°†dG  á«ë°üdGh
 ,á«æjôëÑdG  ICGô``̀ª``̀dG  É¡∏«©J  »`̀à`̀dG
 ¢ù∏éªdG πª©j »àdG ºFGƒ≤dG Ö°ùëH
 ,á«JÉ«ëdG  É`̀¡`̀ahô`̀X  á`̀©`̀HÉ`̀à`̀e  ≈`̀∏`̀Y
 á«Ñ£dG  QOGƒ``μ``dG  ô`̀°`̀SCG  IófÉ°ùªdh
 »a  á«eÉeC’G  ±ƒØ°üdG  »a  á∏eÉ©dG
 ±hô`̀X ø`̀e OÓ`̀Ñ`̀dG ¬`̀H ô`̀ª`̀J É`̀e π`̀X

.á«FÉæãà°SG
 ™``̀jRƒ``̀à``̀dG äÉ`̀ «`̀ ∏`̀ ª`̀Y ô``̀°``̀TÉ``̀Hh
 ø«∏é°ùªdG  ø«Yƒ£àªdG  ø`̀e  Oó``̀Y
 ,z´ƒ£à∏d  á«æWƒdG  á°üæªdG{  ≈∏Y
 á`̀aÉ`̀°`̀û`̀c á`̀«`̀©`̀ª`̀L ø``̀e á`̀cQÉ`̀ °`̀û`̀ª`̀Hh
 ±Gô`̀°`̀TEÉ`̀Hh ,ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG äGó`̀°`̀Tô`̀eh
 »a  ájò«ØæàdG  IQGOE’G  ø`̀e  ô°TÉÑe
 ≈`̀∏`̀YC’G  ¢ù∏éª∏d  á`̀eÉ`̀©`̀dG  á``̀fÉ``̀eC’G
 »a  É≤jôa  11  ¬LƒJ  å«M  ,ICGôª∏d
 É°ü«°üN  Égô«aƒJ  iô`̀L  äÓ`̀aÉ`̀M
 á`̀cô`̀°`̀T π``̀Ñ``̀b ø```̀e á``̀ª``̀¡``̀ª``̀dG √ò```¡```d
 ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG õ``̀ cô``̀ eh …Qƒ``°``ü``æ``ª``dG
 ≥WÉæe øe OóY ≈dG ,»dhódG ∑Gôë∏d
 …ôé«°Sh  ,≈dhCG  á∏Môªc  øjôëÑdG
 Ö°ùëH  ºYódG  Gò`̀g  á∏°UGƒe  ÉYÉÑJ
 ≥Ñ£j Éeh ±hôX øe óéà°ù«°S Ée
 ∫Ó`̀N ô``°``SC’G º`̀Yó`̀d äGAGô````̀LEG ø`̀e

.ájQhô°†dG äÉª«∏©àdÉH º¡eGõàdG
 ≥«Ñ£Jh ´ÉÑJÉH á∏ªëdG âeÉbh
 äÉ«∏ªY »a á«ë°üdG äGOÉ°TQE’G πc
 äÉªgÉ°ùªdG º«∏°ùJh ™jRƒJh áÄÑ©J
 ¢ü«°üîJ  º``J  å`̀«`̀M  ,á`̀«`̀Yƒ`̀£`̀à`̀dG
 ô≤e »a á∏ªëdG äÉ«∏ªY IQGOE’ õcôe
 ,´ÉaôdÉH  ICGôª∏d  ≈`̀∏`̀YC’G  ¢ù∏éªdG

 äGó©e  øe  Ωõ∏j  Ée  πμH  √õ«¡éJh
 ´ÉÑJG  øe  ócCÉàdGh  ,º«≤©Jh  ájÉbh
 ,á`̀«`̀ FÉ`̀ bƒ`̀ dG äÉ`̀ª`̀«`̀∏`̀©`̀à`̀dG ™`̀«`̀ª`̀é`̀dG
 óYÉÑàdG  ≈∏Y  ®ÉØëdÉH  kÉ°Uƒ°üNh

.πª©dG ∫ÓN »YÉªàL’G
 äÉªgÉ°ùªdG  ™``jRƒ``J  π`̀ã`̀ª`̀jh
 ICGôªdG  ≈∏Y  á«æ«©dG  äGóYÉ°ùªdGh
 ™HQCG  øe  GóMGh  á≤ëà°ùªdG  ô°SC’Gh
 ..ø«ØJÉμàe{ á∏ªM É¡æª°†àJ ä’Éée
 ∫Éée ƒgh ,zøjôëÑdG áeÓ°S πLC’
 ºjó≤J  »a  πãªàªdG  z…ô°SC’G  ºYódG{
 ,áFQÉ£dG  äÉ`̀eó`̀î`̀dGh  äGóYÉ°ùªdG
 iô```̀NC’G ä’É``é``ª``dG π`̀ª`̀°`̀û`̀J É`̀ª`̀«`̀a
 äGQÉ°ûà°S’Gh  »eóîdG  OÉ`̀ °`̀TQE’G{
 ,á`̀jQƒ`̀Ø`̀dG zá`̀«`̀fƒ`̀fÉ`̀≤`̀dGh á`̀jô`̀ °`̀SC’G
 ¿É`̀ª`̀°`̀†`̀d z…OÉ``̀°``̀ü``̀à``̀b’G º```̀Yó```̀dG{h
 á«dÉªdG  ô`̀«`̀HGó`̀à`̀dG  ø`̀e  IOÉ`̀Ø`̀à`̀°`̀S’G
 ádhódG πÑb øe áMhô£ªdG IOó©àªdG
 …QÉéàdG  ICGô`̀ª`̀dG  •É°ûf  QGôªà°S’
 z»ª«∏©àdG ºYódG{h ,πª©dG ¥ƒ°S »a
 á«ª«∏©àdG  äÉLÉ«àM’G  ó°UQ  ôÑY
 á`̀∏`̀°`̀UGƒ`̀e AÉ``̀æ``̀KCG º`̀¡`̀ª`̀Yó`̀d ô`̀ °`̀SCÓ`̀ d

.zó©H øY{ á«ª«∏©àdG á«∏ª©dG
 äÉªgÉ°ùe  á∏ªëdG  â∏Ñ≤à°SGh
 äÉ°ù°SDƒe øe OóY πÑb øe IQƒμ°ûe
 áaÉ°VE’ÉH  OGôaC’Gh  ¢UÉîdG  ´É£≤dG
 äÉ°ù°SDƒe øe áYƒæàe äGQOÉÑe ≈dEG
 ¬Lƒà°S  »`̀à`̀dG  »`̀fó`̀ª`̀dG  ™ªàéªdG
 Ö°ùëH á«æ«©dG äÉLÉ«àM’G ô«aƒàd

.á∏ªëdG ä’Éée
 á`̀∏`̀ª`̀M ¥Ó````````̀WEG AÉ`````̀L ó`````̀ bh 
 äÉ¡«Lƒàd  kGò`̀«`̀Ø`̀æ`̀J  zø`̀«`̀Ø`̀JÉ`̀μ`̀à`̀e{
 Iô`̀«`̀eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  áÑMÉ°U
 áØ«∏N  ∫BG  º`̀ «`̀gGô`̀HEG  â`̀æ`̀H  áμ«Ñ°S
 á°ù«FQ  ,ióØªdG  OÓÑdG  πgÉY  áæjôb
 πc ºjó≤àH  ,ICGôª∏d  ≈∏YC’G  ¢ù∏éªdG
 ICGôªdG  äÉLÉ«àMG IófÉ°ùªd  Ωõ∏j  Ée
 ¿hÉ©àdÉH  ,É`̀¡`̀Jô`̀°`̀SCGh  á«æjôëÑdG
 á°üæªdG  ™`̀e  ô°TÉÑªdG  ≥«°ùæàdGh

.´ƒ£à∏d á«æWƒdG
 ΩÉ¡°SE’G  ≈``dEG  á∏ªëdG  ±ó`̀¡`̀Jh

 äÉÄa ø«H πª©dG ä’Éée ájƒ≤J »a
 zøjôëÑdG  ≥`̀jô`̀a{  ìhô`̀H  ™ªàéªdG
 »°ùØædG QGô≤à°S’G ø«eCÉJh ,óMGƒdG
 Iô°SC’G  OGô`̀aCG  ™«ªéd  »YÉªàL’Gh
 á«YGƒdG  á«©ªàéªdG  áaÉ≤ãdG  á«ªæJh
 ,±hô¶dG √òg πãe »a ádhDƒ°ùªdGh
 QÉ`̀¡`̀XE’  ôªà°ùe  πμ°ûH  »`̀©`̀°`̀ù`̀dGh
 »àdG  á«HÉéjE’G  äÉ°SQÉªªdG  π°†aCG
 »æjôëÑdG  ™ªàéªdG  OGôaCG  É¡°SQÉªj
 √òg  πãe  »a  º¡ØJÉμJh  º¡∏aÉμJ  »a
 AGƒàMG  πLCG  øe  áLôëdG  ±hô¶dG
 ¢Shô«a  áëFÉL  äÉ`̀©`̀Ñ`̀Jh  ôWÉîe

.(19 ó«aƒc) ÉfhQƒc
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:ô£°ùdG ∫hCG 
 äÉ©eÉédG  ¬«LƒàH  »dÉ©dG  º«∏©àdG  áfÉeCG  ƒYóf
 ô«Z  äGAGô``̀LEÉ``̀ H  äÉ`̀Ñ`̀dÉ`̀£`̀dGh  áÑ∏£dG  ∫É`̀≤`̀ KEG  Ωó`̀©`̀H
 ¿CG  á°UÉN  ,º««≤àdGh  äÉ`̀LQó`̀dG  ÜÉ°ùàM’  á«©«ÑW
 ¬fCG  Éªc  ÉeÉªJ  ..êôîàdG  ∂°Th  ≈∏Y  ºg  øjòdG  º¡æe
 äÉ©eÉédG  ¢†©H  π°UGƒJ  ¿CG  ∫ƒ≤©ªdG  ø`̀e  ¢ù«d
 ôjQÉ≤àdGh äÉfÉëàe’Gh »°SGQódG  Üƒ∏°SC’G  á«é¡æe

 .áægGôdG ±hô¶dG πX »a ,çƒëÑdGh

:§≤a º∏©∏d 
 ôéëªdG  »`̀a  ôjƒ°üàdG  ™æe  ºàj  ¿CÉ``̀H  ÖdÉ£f
 QÉÑNC’G  πbÉæJ  øe  É©æeh  ,äÉ©FÉ°û∏d  GAQO  ,»ë°üdG
 ,´QÉ°ûdG  ô«ãJ  »àdG  ,áFõéàªdG  ™WÉ≤ªdGh  á«Ñ∏°ùdG
 ÖfÉédG  »a  øjôëÑdG  ≥jôa  Oƒ¡éd  äAÉ`̀°`̀SCG  ÉªHQh

.É«LQÉNh É«∏ëe ,»fÉ°ùfE’Gh »ë°üdG
:º¡d A»°ùf ’ øμdh ..QÉéàdG ƒYóf **

 π°UÉëdG  »©ªédG  ô«μØàdG  ±ôëæj  ’CG  ƒ``LQCG
 Oƒ¡L  º`̀YO  »a  áªgÉ°ùª∏d  QÉéàdG  Iƒ`̀YO  »a  Ωƒ«dG
 ,z19-ó`̀«`̀aƒ`̀c{  É`̀fhQƒ`̀c  ¢Shô«Ød  …ó°üà∏d  á`̀dhó`̀dG
 ,QÉéàdG  ≈∏Y  ∫hÉ£àdGh  ,ô«¡°ûàdGh  IAÉ`̀°`̀SE’G  ≈`̀ dEG
 hCG  ∂«μ°ûàdG  ≈àM  hCG  ,º¡∏FGƒ©Hh  º¡H  ¢SÉ°ùªdGh

.º¡à«æWh »a IójGõªdG
 ¿CG  Qƒ°üàj  ¿CG  ≈``̀dEG  ¢†©ÑdG  ôéæj  ’CG  ƒ``̀LQCG
 º¡jód  ¿CG  hCG  ,É`̀fhQƒ`̀c  ¢Shô«a  ÖÑ°S  º`̀g  QÉéàdG
 ,¢SÉædG  øY  ¬H  ¿ƒ∏îÑj  º¡æμdh  ,AGhó```dGh  êÓ©dG
 ¢Sóμj  …òdG  ™°ûédG  ôLÉàdG  ∂dP  πãe  º¡∏c  º¡fCG  hCG
 ,ádOÉY ô«Z äGQƒ°üJ √òg ..QÉ©°SC’G ™aôjh ™FÉ°†ÑdG

.á«Yƒ°Vƒe ô«Z ,áØ°üæe ô«Z
 hCG  ¢ù««°ùà∏d  ä’É`̀ë`̀e  …CG  ¢†aôf  É`̀æ`̀fCG  Éªch
 ±ô¶dG  ™`̀e  πeÉ©àdG  »`̀a  ájô°üæ©dG  hCG  á«ØFÉ£dG
 ø«H  ™ªàéªdG  ∞°U  ≥°ûH  πÑ≤f  ’  ∂dòμa  ,ø`̀gGô`̀dG
 ádhO  ø«H  ,QÉéJh  ø«æWGƒe  ø«H  ,äÉcô°Th  OGô`̀ aCG
 πch  ,ó``MGh  ≥jôa  É¡∏c  øjôëÑdG  ..¢`̀UÉ`̀N  ´É£bh
 ¿Éc ÉjCG ,±ÉØ£°U’G ΩóY hCG ô«£°ûàdG ƒëf ™aój ôeCG
 ô«Z ƒ¡a ,™ªàéªdG äÉÄah äÉfƒμe ø«H ¬∏μ°Th ¬Yƒf

 .ÉbÓWEG ∫ƒÑ≤e
 ∫É`̀LQh  ,ºgQÉ¨°Uh  ºgQÉÑc  ,øjôëÑdG  QÉéJ

 AõL  ,äÉ°ù°SDƒªdGh  äÉcô°ûdGh  ,∫É`̀ª`̀YC’Gh  ∫ÉªdG

 Oƒ¡L  ºYóH  ÉªFGO  ¿ƒÑdÉ£e  ºgh  ,™ªàéªdG  Gòg  øe

 äÉbhC’G »a ,á«©ªàéªdG á«dhDƒ°ùªdG õjõ©Jh ádhódG

 ±hô¶dGh áÑ©°üdG á∏MôªdG »ah ,á«©«Ñ£dG ájOÉ©dG

 º¡JÉeÉ¡°SEGh º¡dÉªYCG º¡d º¡æe ô«ãμdGh ..á«FÉæãà°S’G

 øμdh ,∂dòc Gƒ°ù«d º¡æe ¢†©ÑdG ¿CG Éªc ,ºgOƒ¡Lh

 QÉéàdG  ∞°Uh  ºàj  ¿CG  áfÉeC’Gh  ±É°üf’G  øe  ¢ù«d

.áLQÉN äGQÉÑYh äÉª∏ch Ö«dÉ°SCÉH

 áªgÉ°ùªdG  ≈`̀ dEG  äÉcô°ûdGh  QÉéàdG  ƒYóf  º©f

 QÉ©°SC’G  ¢†«ØîJh  ,¿hÉ©àdGh  ºYódGh  ,ácQÉ°ûªdGh

 π«ªédGh øjódG OQh ,äÓ«¡°ùàdGh äÉeóîdG ºjó≤Jh

 ,º¡ªà°ûf  ’h  ,º¡d  A»°ùf  ’  øμdh  ,øWƒ∏d  AÉaƒdGh

 QÉéàdG  øe  ô«ãμdG  ¿CG  ôcòàædh  ..º¡«∏Y  ∫hÉ£àf  ’h

 ∫É`̀ª`̀YCGh äÉ`̀Yô`̀Ñ`̀Jh ,á`̀«`̀æ`̀Wh Iô`̀«`̀°`̀ù`̀eh Iô`̀«`̀°`̀S º`̀¡`̀d

 IQÉéàdG  áaôZ  Ωƒ≤J  ¿C’  âbƒdG  ¿É`̀M  ó`̀bh  ,ájô«N

 Oƒ¡L ºYód …QÉéàdG ´QÉ°ûdG IOÉ«bh ,ÉgQhO π«©ØàH

 áaô¨dG ≈≤ÑJ ¿CG øe ’óH ..øgGôdG ±ô¶dG »a ádhódG

 .áLôØàe

:áÑLGh á¶MÓe 
 ≥`̀jô`̀£`̀dÉ`̀H äGAGô```````̀LE’Gh äÓ`̀eÉ`̀©`̀ª`̀dG RÉ``̀é``̀fEG

 º«∏©àdGh  ,ó©H  øY  äÉYÉªàL’G  ó≤Yh  ,»fhôàμdE’G

 ∫ƒ`̀ë`̀à`̀dG »``̀a Ö`̀°`̀ü`̀J »``à``dG Qƒ`````̀eC’G ø``̀e É`̀gô`̀ «`̀Zh

 ¢†«ØîJh ó¡édG π«∏≤Jh RÉéfE’G áYô°Sh »fhôàμdE’G

 ¿CG πeCÉfh ,øgGôdG ™°VƒdG äÉ«HÉéjEG øe ..∞«dÉμàdG

 ¿PEÉH ÉfhQƒc áëfÉL AÉ¡àfG ó©H áaÉ≤ãdG √òg ôªà°ùJ

.≈dÉ©J ¬∏dG

:ô£°ùdG ôNBG **
 É¡d  zó`̀¡`̀Ø`̀dG  IÉ`̀«`̀M{  Iô`̀jó`̀≤`̀dG  á«àjƒμdG  áfÉæØdG

 ÉJÉàH  ≥`̀aƒ`̀J  º`̀d  É¡æμdh  ,ôÑà©ªdG  »æØdG  É¡îjQÉJ

 ≈`̀dEG  º`̀gOô`̀Wh  Ö`̀fÉ`̀LC’G  OÉ`̀©`̀HEG  ¿CÉ°ûH  ≥«∏©àdG  »`̀a

 ¢``̀VGô``̀eC’Gh  ihó``©``dG  »°ûØàd  ÉÑæéJ  ,AGô`̀ë`̀°`̀ü`̀dG

 Ó«ãªJ â°ù«dh ™bGh á«fÉ°ùfE’Éa ..ÉfhQƒc ¢Shô«ah

 øe  ∫É`̀©`̀Ø`̀fG  á¶ëd  »`̀a  Iƒ`̀Ñ`̀c  »`̀g  ó«cCÉàdÉH  ..§`̀≤`̀a

.Iôjó≤dG áfÉæØdGh á∏°VÉØdG Ió«°ùdG

ó«ªëŸG ó«ª malmahmeed7@gmail.com

º¡d A»°ùf ’ øμdh ..QÉéàdG ƒYóf

 …ó«©°ùdG ódÉN PÉà°SC’G ì qô°U
 á`̀°`̀UÉ`̀î`̀dG  á`̀«`̀Hô`̀à`̀dG  IQGOEG  ô`̀jó`̀e
 ¿CÉ`̀H  º«∏©àdGh  á`̀«`̀Hô`̀à`̀dG  IQGRƒ```̀ H
 π«©ØJ  ≈`̀∏`̀Y  á`̀°`̀ü`̀jô`̀M  IQGRƒ`````̀ dG
 áÑ∏£∏d  ¬LƒªdG  ó©H  ø`̀Y  º«∏©àdG
 á°UÉîdG  äÉ`̀LÉ`̀«`̀à`̀M’G  …hP  ø`̀e
 º¡æ«H  ø`̀e  ,äÉ`̀Ä`̀Ø`̀dG  ∞∏àîe  ø`̀e
 áeRÓàeh  á«ægòdG  á``bÉ``YE’G  áÄa
 ∂dPh  ,óMƒàdG  ÜGô£°VGh  ¿hGO
 ,á``̀°``̀SGQó``̀dG ≥`̀«`̀∏`̀©`̀J Iô``̀à``̀a ∫Ó```̀N
 AÉ`̀«`̀dhCG  ™`̀e  π°UGƒàdG  ≥jôW  ø`̀Y
 ≥«Ñ£Jh  ∞`̀JÉ`̀¡`̀dG  ô`̀Ñ`̀Y  º``̀gQƒ``̀eCG
 ≥«Ñ£J  ∂dòch  WhatsApp
 øe  ôÑà©j  …òdG  Class Dojo
 á«fÉéªdG  á«fhôàμd’G  äÉ≤«Ñ£àdG
 ∑ƒ∏°ùdG  õjõ©àd  Ωóîà°ùJ  »`̀à`̀dG
 ∫Ó``N ø```e Ö`̀ dÉ`̀£`̀∏`̀ d »```HÉ```é```jE’G
 •É`̀≤`̀æ`̀dGh  Rƒ``eô``dG  ø`̀e  áYƒªée
 øe ¬``̀d í`̀æ`̀ª`̀J »``à``dG á`̀jõ`̀jõ`̀©`̀à`̀dG
 √ô«jÉ©e  ≈∏Y  kAÉ`̀æ`̀H  º∏©ªdG  πÑb
 ô`̀eC’G  »dƒd  øμªj  PEG  ,á«cƒ∏°ùdG
 øe áYƒªée ¬dÓN øe ¢Vô©j ¿CG
 º«∏©àd  ƒjó«ØdG  ™WÉ≤eh  Qƒ°üdG

.º∏©ªdG ™e ∂dP á©HÉàeh ,ÖdÉ£dG
 ¿CG  ≈```̀dEG  …ó`̀«`̀©`̀°`̀ù`̀dG  QÉ``̀ °``̀TCGh
 Gƒ`̀eÉ`̀b IQGRƒ```̀ dÉ```̀ H ø`̀«`̀°`̀ü`̀à`̀î`̀ª`̀dG
 á«°VÉªdG  IôàØdG  ∫ÓN  π°UGƒàdÉH
 ,áÑ∏£dG ∂`̀Ä`̀dhCG  Qƒ``̀eCG  AÉ`̀«`̀dhCG  ™`̀e
 ™e  π°UGƒàdG  äGô``̀e  Oó`̀Y  ≠∏H  PEG
 áÄa ø``̀e á`̀Ñ`̀∏`̀£`̀dG Qƒ````̀eCG  AÉ```̀«```̀dhCG
 ¿hGO  áeRÓàeh  á«ægòdG  á`̀bÉ`̀YE’G
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 áÄa  ø`̀e  áÑ∏£dG  Qƒ``̀eCG  AÉ`̀«`̀dhCG  ™`̀e
 ,¿B’G  ≈`̀à`̀M  ó`̀Mƒ`̀à`̀dG  ÜGô`̀£`̀ °`̀VG
 ±ó¡j  π°UGƒàdG  Gòg  ¿CG  Éë°Vƒe
 Qƒ`̀eC’G  AÉ`̀«`̀dhCG  ™e  åMÉÑàdG  ≈`̀ dEG
 ,º`̀¡`̀FÉ`̀æ`̀HCG Ωó`̀≤`̀ J iƒ`̀à`̀°`̀ù`̀e ∫ƒ``̀M
 ≥≤ëàdGh  ,º`̀¡`̀FGOCG  ≈∏Y  ´Ó`̀W’Gh
 á£°ûfCÓd  º¡àHÉéà°SG  ió``e  ø`̀e
 ™`̀bƒ`̀e ≈``̀∏``̀Y É``̀¡``̀©``̀aQ º``̀à``̀j »``̀à``̀ dG
 ºjó≤Jh  ,âfôàf’G  ≈∏Y  IQGRƒ``̀dG
 QƒeC’G  AÉ«dhC’  áeRÓdG  äÉª«∏©àdG
 »`̀à`̀dG êPÉ``ª``æ``dG ∞`̀«`̀Xƒ`̀J ¿CÉ`̀ °`̀ û`̀ H
 ÖjQóàdG  ºjó≤J  ≈∏Y  ºgóYÉ°ùJ
 º`̀¡`̀FÉ`̀æ`̀HC’ á`̀Ñ`̀°`̀SÉ`̀æ`̀ª`̀dG ¥ô``̀£``̀dÉ``̀H
 ,º`̀¡`̀JGQó`̀bh  º¡JÉ«fÉμeEG  Ö°ùëH
 øe  äÉeƒ∏©ª∏d  QOÉ°üe  ô«aƒJh
 äGƒæ≤dGh  IQGRƒ```̀dG  ™`̀bƒ`̀e  ∫Ó`̀N
 OGƒ``ª``dG Ωó``≤``J »``à``dG á`̀«`̀ª`̀«`̀∏`̀©`̀à`̀dG
 ™`̀aQ  »`̀a  º¡°ùJ  »`̀à`̀dG  á``«``FGô``KE’G
 ºjó≤J ÖfÉL ≈dEG ,ÖdÉ£dG iƒà°ùe
 ∫ÓN  øe  IQƒ°üe  ájOôa  ¢`̀ShQO
 Ωƒ≤j  Class Dojo  ≥«Ñ£J
 áÑ∏£dG  ÖjQóàH  É¡dÓN  øe  º∏©ªdG
 á`̀HÉ`̀à`̀ch ¢`̀ü`̀°`̀ü`̀≤`̀dG IAGô````̀ b ≈`̀∏`̀Y
 »a  ºgQƒ£J  á©HÉàeh  ±hô`̀ë`̀dG
 á«HÉàμdGh á«FGô≤dG äGQÉ¡ªdG ¿É≤JEG
 ká`̀aÉ`̀°`̀VEG ,á`̀∏`̀Ä`̀°`̀SC’G ø`̀Y á``̀HÉ``̀LE’Gh
 §£îdG  »`̀a  Ωó≤àdG  á°ûbÉæe  ≈`̀ dEG
 πjó©àdGh  áÑ∏£dG  AGOCÉ`̀ H  á°UÉîdG
 á∏°UÉëdG äGô«¨àdG ≈∏Y kAÉæH É¡«∏Y
 ™e  ≥aGƒàj  ÉªHh  ¿CÉ°ûdG  Gò`̀g  »a

.á«dÉëdG º¡YÉ°VhCG
 øe  É≤jôa  ¿CG  ôcòdÉH  ôjóédG

 õcôeh  á°UÉîdG  á«HôàdG  IQGOEG
 ΩÉb  ób  ø«HƒgƒªdG  áÑ∏£dG  ájÉYQ
 »«°UÉ°üàNGh  »ª∏©e  IófÉ°ùªH
 OGóYEÉH ¢SQGóªdÉH á°UÉîdG á«HôàdG
 á¡Lƒe  á«ªbQ  äGAGô``̀KEGh  ¢`̀ShQO
 äÉLÉ«àM’G  …hP  øe  áÑ∏£dG  ≈dEG
 äÉHƒ©°U  äÉ`̀Ä`̀a  ø``e  ,á`̀°`̀UÉ`̀î`̀dG
 ,ó`̀Mƒ`̀à`̀dG ÜGô``̀£``̀°``̀VGh ,º`̀ q∏`̀ ©`̀ à`̀ dG
 á`̀£`̀«`̀°`̀ù`̀Ñ`̀dG á`̀ «`̀ æ`̀gò`̀ dG á````bÉ````YE’Gh
 ¥ƒ``̀Ø``̀à``̀dGh  ,¿hGO  á```̀eRÓ```̀à```̀eh
 πª©dG  ≈`̀dEG  áaÉ°VE’ÉH  ,áÑgƒªdGh
 IQÉ°TE’G á¨∏H ¢ShQódG ºjó≤J ≈∏Y
 ¢ShQódG  OGó``̀YEGh  ,º t°üdG  áÑ∏£∏d
 ábÉYE’G  …hP  áÑ∏£∏d  áYƒª°ùªdG
 IQGRƒ```̀ dG â`̀eÉ`̀b É`̀ª`̀c ,á`̀jô`̀°`̀ü`̀Ñ`̀dG
 á°UÉîdG  á«Hôà∏d  IÉæb  ¢ü«°üîàH
 IOƒLƒªdG á«YôØdG äGƒæ≤dG øª°V
 ™`̀bƒ`̀e ≈`̀∏`̀Y IQGRƒ`````̀ dG IÉ`̀ æ`̀ b ô`̀Ñ`̀Y
 ¢ShQódÉH  Égójhõàd  ,Üƒ«Jƒ«dG

 .áYƒæàªdG äGAGôKE’Gh

 áÑ∏£∏d  ó`̀ ©`̀ H  ø``̀Y  º`̀«`̀∏`̀©`̀à`̀dG  π`̀«`̀©`̀Ø`̀J
á`̀°`̀UÉ`̀î`̀dG  äÉ`̀ ``̀LÉ`̀«`̀à`̀ ``̀M’G  …hP  ø`̀``̀e

.…ó«©°ùdG ódÉN |

 ÉfhQƒc ¢Shô«a áëaÉμªd øjôëÑdG ≥jôa É¡H Ωƒ≤j »àdG á«æWƒdG Oƒ¡édG QÉWEG »a
 QÉ°ûàfÉH ºdÉ©dG ¬LGƒJ »àdG áeRC’G ºYód á«©ªàéªdG ácGô°ûdG CGóÑªd G kõjõ©Jh óéà°ùªdG
 á«ªæJh  ÖjQóà∏d  øjôëÑdG  á«©ªL  â≤∏WCG  ,(19  ó«aƒc)  óéà°ùªdG  ÉfhQƒc  ¢Shô«a
 ¢Shô«a áëaÉμªd á«æWƒdG á∏ªëdG ºYO ±ó¡H ,ΩGõàdGh ºYO èeÉfôH ájô°ûÑdG OQGƒªdG
 »àdG  äGAGô`̀LE’G  πμH  É¡«Ñ°ùàæeh  É¡FÉ°†YCG  ΩGõàdGh  ó«jCÉJ  ióe  øY  ô«Ñ©Jh  ÉfhQƒc

.OÓÑdG »a √QÉ°ûàfG øe óëdGh ÉfhQƒc ¢Shô«Ød …ó°üà∏d áeƒμëdG É¡H Ωƒ≤J
 …òdG  èeÉfôÑdG  ¿CG  ,á«©ªédG  IQGOEG  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  á«£Y  óªMCG  ó«°ùdG  í°VhCGh
 º¡°ùØfCG √ÉéJ ºgQGhOCÉH ÉgQƒ¡ªL ø«H »YƒdG ô°ûf »a º¡°ùj ,G kôNDƒe á«©ªédG ¬à≤∏WCG
 ô°üæ©dÉH  ≈æ©J  »àdG  äÉYÉ£≤dGh  äÉ°ù°SDƒªdG  ∞∏àîe  »a  ø«°üàîeh  ¢UÉî°TCÉc
 É¡¡LGƒf »àdG  á«ë°üdG áeRC’G πX »a øWƒdG √ÉéJ º¡à«dhDƒ°ùe ócDƒJ Éªc ,…ô°ûÑdG

.™ªLCG ºdÉ©dGh á°UÉN øjôëÑdG áμ∏ªe »a É k©«ªL
 ≥∏£fG å«M ,äÉ«dÉ©ØdG øe ójó©dG øª°†àj ΩGõàdGh ºYO èeÉfôH ¿CÉH ,á«£Y OÉaCGh
 QƒàcódG  É¡eób  (ÉfhQƒc  ádÉM)  äÉ°ù°SDƒªdG  »a  äÉ`̀eRC’G  IQGOEG  øa  ∫ƒM  Iô°VÉëªH
 ádhO øe ájô°ûÑdG á«ªæàdGh »é«JGôà°S’G §«£îàdG »a ÜQóeh QÉ°ûà°ùe ôHRƒH óªMCG
 øe 93 »dGƒM É¡©e πYÉØJ ,á«fhôàμdE’G äÉ≤«Ñ£àdG óMCG ΩGóîà°SÉH ,á≤«≤°ûdG âjƒμdG
 OÉ©HC’G ≈∏Y Iô°VÉëªdG äõcQ å«M ,äÉeRC’G IQGOEG ´ƒ°VƒªH ø«ªà¡ªdGh ø«°üàîªdG
 âdhÉæJh ,É¡JQGOEG á«Ø«ch áeRC’G Qƒ¡X ádÉM øe G kAóH á«ÑjQóàdGh á«°ùØædGh ájQGOE’G

 á¶ëd òæe ,áeRC’G IQGOEG ≥jôa π«μ°ûJ äÉÑ∏£àeh ,áeRC’G IÉ«M IQhO Qƒëe π«°üØàdÉH
 ,É¡KhóM  AÉæKCG  É¡JQGOEG  äGAGô`̀LEGh  É¡à¡LGƒªd  OGó©à°S’G  äÉ«dBGh  áeRC’ÉH  Qƒ©°ûdG
 AóH  äGô°TDƒe  ºgCGh  ,áeRC’G  AÉ¡àfG  ó©H  É¡éFÉàfh  á©ÑàªdG  á«é«JGôà°S’G  á©LGôeh

.áeRC’G RhÉéJ
 äÉ≤«Ñ£J  IóY  ΩGóîà°SÉH  èeGôÑdG  øe  áeõM  ¥Ó`̀WE’  É k«dÉM  á«©ªédG  ó©à°ùJh
 É¡eó≤J  Iô°VÉëªH ΩOÉ≤dG  óMC’G  Ωƒj AÉ°ùe áeOÉ≤dG  á«dÉ©ØdG  ≥∏£æJ å«M ,á«fhôàμdEG
 ™e á«YÉªàL’G äÉbÓ©dG  ∫ƒM ójGõdG  ≈æe IPÉà°SC’G  ∫ƒcƒJhôÑdGh â«μ«J’G  Iô«ÑN
 √òg πX »a ¢SÉædG  ø«H äÉbÓ©dG º«¶æJ â«μ«JG ≈dEG  É¡dÓN ¥ô£àJ ,ÉfhQƒμdG  øeR

 .ø«æWGƒªdG áeÓ°S ¿Éª°†d á«ë°üdG ±hô¶dG
 πc  AÉ¨dEG  É¡æe  á«FÉbh  äGAGô``̀LEG  Ió©H  á«©ªédG  âeÉb  ó≤a  π°üàe  ó«©°U  ≈∏Y
 Ée ≈∏Y É¡fƒª°†e »a õcôJ ó©H øY Ωó≤J á£°ûfCG ≈∏Y õ«côàdGh ájô«gÉªédG äÉ«dÉ©ØdG
 óæY ÖàμªdG ™e π°UGƒàdG ≈dEG  É¡FÉ°†YCG IƒYóH âeÉb Éªc ,á«dÉëdG IôàØdG »a ¬LGƒf
 á«©ªédG â≤ÑWh ,áØ∏àîªdG π°UGƒàdG πFÉ°Sh ôÑY äÓeÉ©ªdG πμH ΩÉ«≤dGh IQhô°†dG
 É¡dòÑj »àdG á°ü∏îªdG Oƒ¡édG πμH á«£Y OÉ°TCG Éªc É¡JÉØXƒªd ∫õæªdG øe πª©dG á«dBG
 ióØªdG ∂∏ªdG ádÓL äÉ¡«LƒJ ≥ah OÓÑdÉH ¢Shô«ØdG áëaÉμªd á«æWƒdG á∏ªëdG ≥jôa
 á«∏YÉa ióe áØ∏àîªdG ÉgOÉ©HCÉH ócDƒJ »àdGh ,ó¡©dG »dh ƒª°S πÑb øe áª«μM IOÉ«≤Hh

.OÓÑdG »a áeRC’G IQGOE’ á©ÑàªdG áé«JGôà°S’G

É``fhQƒc á``ëaÉμªd á``∏ªM º``¶æJ Ö``jQóà∏d ø``jôëÑdG á``«©ªL

 …QÉ``````̀JhQ …OÉ``````̀f ø````∏````YCG 
 äÉ`̀«`̀dÉ`̀©`̀a ≥`̀«`̀∏`̀©`̀J á`̀«`̀fÉ`̀ª`̀∏`̀°`̀ù`̀dG
 z¢ùjQ  â`̀aGQ{  äÉeGƒ©dG  ¥ÉÑ°S
 IóMGƒdG  ¬àî°ùf  ∫ÓN  …ô«îdG
 Qô≤ªdG øe ¿Éc »àdG ,ø«©HQC’Gh
 π``̀jô``̀HCG  17  ∫Ó````̀N  É``̀¡``̀bÓ``̀£``̀fG
 äGAGôLE’G ™e kÉ«°TÉªJ ,…QÉédG
 ≈àdG  á`̀«`̀FÉ`̀bƒ`̀dGh  á``̀jRGô``̀à``̀M’G
 øe  á`̀jÉ`̀bƒ`̀∏`̀d  áμ∏ªªdG  ÉgòîàJ
 óéà°ùªdG  É``̀ fhQƒ``̀c  ¢`̀Shô`̀ «`̀ a

.√QÉ°ûàfG øe óëdGh
 π`̀«`̀YÉ`̀ª`̀°`̀SEG Iô``̀«``̀eCG â``dÉ``bh
 äÉ```̀eGƒ```̀©```̀dG ¥É``̀ Ñ``̀ °``̀S ¢``̀ù``̀ «``̀ FQ
 …OÉ``æ``∏``d ΩOÉ````̀≤````̀dG ¢``̀ù``̀«``̀Fô``̀ dGh
 á`̀¡`̀LGƒ`̀e  ¿EG  ,2021/2020

 ∞JÉμJ Ö∏£àJ á«dÉëdG ±hô¶dG
 AÉ`̀æ`̀HCG ™`̀«`̀ª`̀L ø``e Oƒ`̀¡`̀é`̀dG π``c
 á```̀eRC’G √ò``̀g RhÉ`̀é`̀à`̀ d ø``̀Wƒ``̀dG
 áμ∏ªe  ¿CG  IócDƒe  ,á«FÉæãà°S’G
 πc  ø`̀e  iƒ``̀bCGh  ô`̀Ñ`̀cCG  øjôëÑdG
 É¡JOÉ«≤H  á`̀Ñ`̀©`̀°`̀ü`̀dG  ∞``bGƒ``ª``dG
 É`̀ ¡`̀ FÉ`̀ æ`̀ HCG Oƒ```̀¡```̀Lh Ió``̀«``̀°``̀Tô``̀dG
 á«ªgCG ≈∏Y äOó°Th .ø«°ü∏îªdG
 ájRGôàM’G äGAGôLE’ÉH ΩGõàd’G
 ájÉbƒdÉH  á°UÉîdG  äÉª«∏©àdGh
 ¢Shô«ØH  á`̀ HÉ`̀ °`̀UE’G  ô`̀£`̀N  ø`̀e
 ,(19  ó«aƒc)  óéà°ùªdG  ÉfhQƒc
 ∂∏ªj øjôëÑdG Ö©°T ¿CÉH kágƒæe
 ¬∏gDƒJ  á`̀jƒ`̀Yƒ`̀J  á`̀aÉ`̀≤`̀Kh  kÉ`̀«`̀Yh
 áÑ©°üdG  á∏MôªdG  √òg  RhÉéàd

 Ée  ƒ``gh  ,ájô°ûÑdG  ï`̀jQÉ`̀J  ø`̀e
 ΩGõàdG øe á«°VÉªdG ΩÉjC’G ¬JócCG
 äGQGô`̀≤`̀ dGh  äÉª«∏©àdÉH  π`̀eÉ`̀c
 äÉ``¡``é``dG π```̀c ø```̀e á``̀«``̀FÉ``̀bƒ``̀ dG

 .OGôaC’Gh
 ,π``̀«``̀YÉ``̀ª``̀°``̀SEG äOÉ`````̀ °`````̀ TCGh
 ÉgOƒ≤j  »àdG  á«æWƒdG  Oƒ¡édÉH
 ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U
 áØ«∏N  ∫BG  ó`̀ª`̀M  ø``̀ H  ¿É`̀ª`̀∏`̀ °`̀S
 ≈∏YC’G  óFÉ≤dG  ÖFÉf  ó¡©dG  »dh
 ¢ù∏ée  ¢ù«Fôd  ∫hC’G  ÖFÉædG
 ¢Shô«Ød  …ó°üà∏d  ,AGQRƒ`````dG
 ,((19-COVID  É``̀fhQƒ``̀c
 ™e â∏eÉ©J øjôëÑdG ¿CG áØ«°†e
 »bÉÑà°SG  πμ°ûH  zAÉ`̀Hƒ`̀dG{  Gò`̀g

 áeÓ°Sh  áë°U  ßØM  øe  É¡æμe
 áæªãe  ,ø«ª«≤ªdGh  ø«æWGƒªdG
 ≥jôØ∏d  ô`̀«`̀Ñ`̀μ`̀dG  Qhó```̀ dG  kÉ`̀ °`̀†`̀jCG
 ¢`̀Shô`̀«`̀Ø`̀d …ó`̀°`̀ü`̀à`̀∏`̀d »`̀æ`̀Wƒ`̀ dG
 ™`̀e π``̀eÉ``̀©``̀ à``̀ dG »````̀a É````̀ fhQƒ````̀ c
 º¡°SCG »aGôàMG πμ°ûH ¢Shô«ØdG
 »ë°üdG  øeC’G  ≈∏Y ®ÉØëdG  »a

 .OÓÑ∏d

 ¥É`̀Ñ`̀ °`̀S ≥`̀ ∏`̀ ©`̀ j á`̀ «`̀ fÉ`̀ ª`̀ ∏`̀ °`̀ ù`̀ dG …QÉ```````̀JhQ
zÉ``̀ fhQƒ``̀ c{ Ö`̀Ñ`̀°`̀ù`̀H …ô`̀ «`̀ î`̀ dG äÉ``̀eGƒ``̀©``̀dG

.π«YÉª°SEG Iô«eCG |

ICGôªdG ≈∏Y z19 ó«aƒc{ äÉ«YGóJh QÉKBG øe ∞Øîj πeÉ°T èeÉfôH

 á∏ªë∏d  »`̀fGó`̀«`̀ª`̀dG  π`̀ª`̀©`̀dG  á`̀∏`̀Mô`̀e  Aó``̀H  :zICGô`̀ ª`̀ ∏`̀ d  ≈``̀∏``̀YC’G{
zø`̀ jô`̀ ë`̀ Ñ`̀ dG á``eÓ``°``S π`````LC’ ..ø``«``Ø``JÉ``μ``à``e{ á``«``æ``Wƒ``dG

  ´É``£≤dG  äÉ``°ù°SDƒe  ø``e  Oó```Y  äÉ``ª`gÉ`°ù`e  â``∏`Ñ`≤`à`°SG  á``∏ªëdG
»``fóªdG  ™``ªàéªdG  äÉ``°ù°SDƒe  ø``e  äGQOÉ``Ñeh  OGô``aC’Gh  ¢``UÉîdG



بيانات الخبر
اليوم

التاريخ
الخبر

جهة النشر
الصفحة

العدد
الرابط اإللكتروني

 iôÑμdG  áªμëªdG  äQô``b
 π`̀«`̀LCÉ`̀J ≈``````̀dhC’G á`̀«`̀FÉ`̀æ`̀é`̀dG
 ø««æjôëH  ø«≤«≤°T  áªcÉëe
 ∫Gƒ```````̀eCG ™``̀ª``̀é``̀H ø``̀«``̀ª``̀¡``̀à``̀e
 øe  QÉæjO  ¿ƒ«∏ªdG  äRhÉ`̀é`̀J
 äÉ«°ùæL øe É k°üî°T 38 ƒëf
 ÉgQÉªãà°SG  º`̀gƒ`̀H  ,áØ∏àîe
 ≈dEG  ,z¢ùcQƒØdG{  IQÉéJ  »a
 OhQƒd ∂dPh ,πjôHCG 26 á°ù∏L

.ÉjÉë°†dG øY »∏«ªμJ ôjô≤J
 á«æ©ªdG  äÉ¡édG  âfÉch
 ó°V äÉ``ZÓ``H Ió``̀Y â`̀≤`̀∏`̀J ó``b
 ,»`̀fÉ`̀ã`̀dGh  ∫hC’G  ø«ª¡àªdG
 ≠dÉÑe  Éª∏°ùJ  É`̀ª`̀¡`̀fCÉ`̀H  ó`̀«`̀Ø`̀J
 á«æH ,º¡«∏Y »æéªdG øe á∏FÉW
 ∫hGóJ  ∫Éée  »a  ÉgQÉªãà°SG
 ™eh ,z¢`̀ù`̀cQƒ`̀Ø`̀dG{ äÓ`̀ª`̀©`̀dG
 ,á∏FÉW ìÉHQCG Ö°ùμH º¡d OƒYh
 ìÉHQCG ≈∏Y º¡°†©H π°üM óbh
 Ió`̀e π`̀©`̀Ø`̀dÉ`̀H ø`̀«`̀ª`̀¡`̀à`̀ª`̀dG ø``̀e
 ºdh ∂dP ó©H ™£≤fG ºK ,Qƒ¡°T
 áª∏°ùàªdG ≠dÉÑªdG ´ÉLQEÉH º≤j

.ÉjÉë°†dG øe
 äÉ`̀jô`̀ë`̀J AGô`````̀LEG ó``©``Hh

 á`̀©`̀LGô`̀eh ø`̀«`̀ª`̀¡`̀à`̀ª`̀dG ∫ƒ``̀M
 ,…õcôªdG  øjôëÑdG  ±ô°üe
 ∂∏ªj  ’ º¡àªdG  ¿CG  ø«ÑJ  å«M
 óbh  ,∫GƒeC’G  ™ªéd  É k°ü«NôJ
 »æéªdG  øe  áYƒªéªd  ≈`̀YOG
 ájQÉ≤Y  ácô°T  ¬jód  ¿CG  º¡«∏Y
 ’h  á∏é°ùe  ô«Z  É`̀¡`̀fCG  ø«ÑJ

.™bGƒdG ¢VQCG ≈∏Y É¡d OƒLh
 ±ôàYG ¬«∏Y ¢†Ñ≤dG ó©Hh
 ™ªL  áª¡àH  »`̀fÉ`̀ã`̀dG  º¡àªdG
 ,¢ü«NôJ  ¿hO  ø`̀e  ∫Gƒ```̀eC’G
 »`̀a É``̀gQÉ``̀ª``̀ã``̀à``̀°``̀SG ¢``̀Vô``̀¨``̀H
 ≥jôW ø`̀Y  äÓ`̀ª`̀©`̀dG  IQÉ`̀é`̀J
 ,á«fhôàμdE’G  äÓª©dG  IQÉéJ
 øe  ≠dÉÑe  π°üëàj  ¿É`̀c  Éª«a
 150  ø«H  ÉªH  º¡«∏Y  »æéªdG
 7500h  ,…Oƒ©°S  ∫É`̀jQ  ∞`̀dCG
 ∞dCG  50 ≈`̀ dEG  k’ƒ`̀°`̀Uh ,QÉ`̀æ`̀jO
 RhÉéJ  ≈àM  ,»æjôëH  QÉæjO
 ó©H  ,QÉæjO  ¿ƒ«∏e  ´ƒªéªdG
 ∞`̀dCG  250  ≠dÉÑªdG  â`̀fÉ`̀c  ¿CG
 ∞°üfh  ø«àæ°S  ∫Ó`̀N  QÉ`̀æ`̀jO
 ¿É`̀ª`̀¡`̀à`̀ª`̀dG  CGó````̀H  PEG  ,á`̀æ`̀ °`̀ù`̀ dG
 ™ªLh IQÉéàdG ∂∏J »a Éª¡∏ªY

.2015 ΩÉY òæe ∫GƒeC’G
 áeÉ©dG  áHÉ«ædG  äóæ°SCÉa
 »a É``̀ª``̀¡``̀fCG ø`̀«`̀ª`̀¡`̀à`̀ª`̀dG ≈```̀ dG
 ≈àM  2015  ΩÉ```̀Y  ¿ƒ``°``†``Z
 ô«¨dG  øe k’GƒeCG  É©ªL 2017
 ¿hO  ø`̀e  ÉgQÉªãà°SG  ó°ü≤H
 øe  ¢ü«NôJ  ≈∏Y  ∫ƒ°üëdG
 ,…õcôªdG  øjôëÑdG  ±ô°üe
 ájQGOE’G  äÉ¡édG  øe √ô«Z hCG
 á£°ûfC’G  ádhGõªH  á°üàîªdG
 øe  ∫Gƒ```̀eC’G  ™ªL  ºàj  »`̀à`̀dG
 πÑb øe ∫ÉªdG Éª¡©ªéH ,É¡∏LCG
 ,ø«°ùæédG  ø`̀e  É k°üî°T  38
 ¿hO  øe  ÉgQÉªãà°SG  ¢Vô¨H

.¢ü«NôJ
 Éª¡«dEG  áHÉ«ædG  â¡Lh Éªc
 ≠dÉÑªdG  ójóÑJh  ¢SÓàNG  º¡J
 »æéª∏d  ácƒ∏ªªdG  á`̀jó`̀≤`̀æ`̀dG
 äÉ``̀eó``̀N º``̀jó``̀≤``̀ Jh ,º``¡``«``∏``Y
 ∫ƒ°üë∏d  á`̀HÉ`̀bô`̀∏`̀d  á©°VÉN
 ±ô°üe πÑb øe ¢ü«NôJ ≈∏Y
 ∂dòch  ,…õ`̀cô`̀ª`̀dG  øjôëÑdG
 øe …QÉ``é``J •É`̀°`̀û`̀f á``̀dhGõ``̀e

.¢ü«NôJ ¿hO
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 ó`̀YÉ`̀°`̀ü`̀à`̀e ¿É``````̀NOh Iô``̀î``̀Ñ``̀e
  ¿GQó````L ≈``∏``Y äô``̀Ø``̀M º``̀°``̀SÓ``̀Wh
 ,áÑjôZ  áÄ«g  hP  ¢üî°Th  ,áaô¨dG
 »Ø°†«d  ,áª¡Ñe  äGQÉ`̀Ñ`̀©`̀H  ºàªàj
 ¬d  íª°ùJ ¬dƒM ¢Vƒª¨dG  øe ádÉg
 ≈∏Y Iô£«°ùdÉH äGOhó©e ≥FÉbO »a
 ..¬`̀JQÉ`̀°`̀TEG  ø`̀gQ  íÑ°üàd  ¬à«ë°V
 »æ«©HQC’G  ∫ÉLódG  ´É£à°SG  Gòμg
 ¬cÉÑ°T  »``̀a  É`̀jÉ`̀ë`̀°`̀V  §`̀≤`̀°`̀ù`̀j  ¿CG
 IóYÉ°ùªH  É«°ùæL  ø`̀gô`̀°`̀TÉ`̀©`̀jh
 ±hô``̀X Ó`̀¨`̀à`̀°`̀SG å`̀«`̀M ,¬``̀ à``̀LhR
 ø¡H âbÉ°V ¿G ó©H ø¡«∏Y »æéªdG
 ,á`̀jô`̀°`̀SC’G  ø¡∏cÉ°ûe  πëd  πÑ°ùdG
 ≈`̀dEG  ø¡∏LQCÉH  ¿É£«°ûdG  ø`̀gOÉ`̀bh

.πM OÉéjEG »a ÓeCG ¬eOÉN
 É¡«a äQó``°``UCG  »`̀à`̀dG  á`̀©`̀bGƒ`̀dG
 á©HGôdG  iôÑμdG  á«FÉæédG  áªμëªdG
 10  ∫É`̀Ló`̀dG  º¡àªdG  øé°ùH  ÉªμM
 »àdGh ¬àLhõd äGƒæ°S 5h äGƒæ°S
 zè«∏îdG  QÉ``̀Ñ``̀NCG{  É¡«∏Y  â`̀©`̀∏`̀WCG
 47  ``̀dG  ÖMÉ°U  º¡àªdG  ¿CG  âØ°ûc
 ¬`̀fCÉ`̀H √É`̀jÉ`̀ë`̀°`̀V ™`̀æ`̀≤`̀j ¿É```c É`̀ eÉ`̀Y
 πcÉ°ûªdG  π``̀Mh  êÓ``̀Y  ™«£à°ùj
 ≥jôW  ø`̀Y  ∂`̀ dP  ≈`̀ dEG  É`̀eh  ájô°S’G
 ∂`̀ dP ó``©``Hh ,»``̀fÉ``̀Mhô``̀ dG êÓ``̀©``̀dG
 IóYÉ°ùªH  √ÉjÉë°V  ≈∏Y  §¨°†j
 áeÉbEG  IQhô°†H  (áæ°S  45)  ¬àLhR
 Éeh  ,ø¡©e  áYhô°ûe  ô«Z  á`̀bÓ`̀Y
 Ωƒ≤J  ≈àM  √É¨àÑe  ≈`̀ dEG  π°üj  ¿EG
 á«ë°†dG  ôjƒ°üàH  á«fÉãdG  áª¡àªdG
 á«fÉK  á∏Môe  »a  ÉgRGõàHG  ¢Vô¨H

.áªjôédG øe
 √ÉjÉë°V ≈dhG ¬d äô°†M óbh
 É`̀¡`̀∏`̀cÉ`̀°`̀û`̀e ¢`̀†`̀©`̀ H π```̀M ¢``̀Vô``̀¨``̀H
 ¢VôY äÉ°ù∏L IóY ó©Hh ,ájô°S’G
 ¥ô`̀Wh  π`̀«`̀ë`̀dG  ø`̀e  ô`̀«`̀ã`̀μ`̀dG  É¡«∏Y
 ºYõH  É¡YGóîd  IPƒ©°ûdGh  πLódG
 âbƒdG  ¢ùØf  »a  É¡d  êÓ©dG  ô«aƒJ
 á«ë°†dG  ™æ≤J  ¬àLhR  âfÉc  …ò`̀dG
 ±ó¡H É¡d É¡LhR Iô°TÉ©e IQhô°†H
 ¿CGh  êÓ©dG  øe øμªàj  »c É¡LÓY
 É¡d  Iô«ãc  äÉ`̀eRG  ÖÑ°ù«°S  É¡°†aQ
 πμ°ûH  É¡∏cÉ°ûe  ºbÉØJ  ø`̀e  ó`̀jõ`̀jh
 ó©Hh  ,É`̀¡`̀H  ø«£«ëªdG  πμH  ô°†j
 âî°VQ  ø«ª¡àªdG  ø``e  •ƒ`̀¨`̀°`̀V

.±ƒîdG ™aGóH √ôeGhC’ á«ë°†dG
 ™e  á`̀©`̀bGƒ`̀dG  ¿Éª¡àªdG  Qô``̀ch
 ,ø`̀¡`̀LGhRG  º∏Y ¿hO  ø`̀e  äÉ`̀jô`̀NCG
 ¿É`̀°`̀SQÉ`̀ª`̀j ¬```à```LhRh ¿É```̀c å`̀«`̀M
 ø¡©aód ø¡«∏Y »æéªdG ≈∏Y É£¨°V
 ô«Z ábÓY áeÉbG ≈∏Y á≤aGƒªdG ≈dEG
 ™e ¬æjôb AÉ≤àdG ºYõH ¬©e áYhô°ûe
 ¬Jô£«°S  Ó¨à°ùe  ,á«ë°†dG  øjôb
 π∏°ûdG  ádÉMh  ÉjÉë°†dG  ∫ƒ≤Y  ≈∏Y
 ó©H  á°UÉN  ø¡Ñ«°üJ  »àdG  »∏≤©dG
 ójõ«°S ¢†aôdG ¿CÉH ø¡«∏Y §¨°†dG
 πμd  GQô`̀°`̀V  ÖÑ°ù«°Sh  ø¡∏cÉ°ûe
 Qƒ¶ëªdG ™≤j ¿EG Éeh ,ø¡H §«ëªdG
 ôjƒ°üàH  á«fÉãdG  áª¡àªdG  Ωƒ`̀≤`̀J
 øgRGõàHG  ±ó¡H  ø¡«∏Y  »æéªdG

.∫GƒeC’G ≈∏Y ∫ƒ°üëdGh
 äôe  ¿CG  ó©H  º¡àªdG  §≤°Sh

 á«°ùØf  á``̀eRCÉ``̀H  √É`̀jÉ`̀ë`̀°`̀V  ió```̀MG
 á©bGƒdG  øY  ÆÓ`̀HE’G  ≈∏Y  É¡JôÑLCG
 ¢†Ñ≤dG  ºà«d  ÉjÉë°†dG  »bÉH  á≤aôH
 âaôàYG »àdG  ¬àLhRh º¡àªdG  ≈∏Y
 ´ÉæbEG  ¿Éc  É`̀gQhO  ¿CGh  Éª¡ªFGôéH
 ábÓY  á°SQÉªe  IQhô°†H  ÉjÉë°†dG
 É¡eÉ«bh  É¡LhR  ™e  áYhô°ûe  ô«Z
 âfÉc  É¡fCG  áë°Vƒe  ,øgôjƒ°üàH
 áªjôédG  AGQh  ø`̀e  É«dÉe  Ö°ùμàJ
 á≤aôH Ió`̀Y ø`̀cÉ`̀eCG  ≈``̀dEG  äô`̀aÉ`̀°`̀Sh
 ¿Ó°üëàj ÉfÉc Ée ≥jôW øY É¡LhR

.∫GƒeCG øe ¬«∏Y
 ¬«dEG  Ö°ùf  É`̀e  º¡àªdG  ô`̀μ`̀fCGh
 ø¡«∏Y  »æéª∏d  ¬àédÉ©e  ≈`̀Ø`̀fh
 ™`̀e  â``̀ fÉ``̀ c  á``̀bÓ``̀©``̀ dG  ¿G  É```̀ª```̀YGR
 ,QÉÑLEG ¿hO øe øgÉ°VôH ÉjÉë°†dG
 ¬«dEG  äóæ°SCG  áeÉ©dG  áHÉ«ædG  ¿CG  ’EG
 ôë°ùdG  á`̀°`̀SQÉ`̀ª`̀e  º`̀¡`̀J  ¬``̀à``̀LhRh
 AGQh  ø`̀e  Ö°ùμàdGh  IPƒ`̀©`̀°`̀û`̀dGh
 AGóàY’G ≈dEG áaÉ°VE’ÉH ∫É©aC’G ∂∏J
 ø`̀¡`̀«`̀∏`̀Y »``̀æ``̀é``̀ª``̀dG ¢```Vô```Y ≈``̀∏``̀Y
 ,ø`̀gÉ`̀°`̀VQ  ¿hO  ø`̀e  ø`̀¡`̀à`̀©`̀bGƒ`̀eh

 »a  ∑Gôà°T’G  áª¡J  ¬àLhR  ≈`̀ dEGh
 Éª¡JRÉ«Mh  ôjƒ°üàdGh  áªjôédG
 á«æ≤J  á∏«°Sh  π`̀NGO  á«MÉHEG  OGƒ`̀e

.äÉeƒ∏©ªdG
 á«FÉæédG áªμëªdG â°†b Éª«a
 º¡àªdG  øé°ùH  á`̀©`̀HGô`̀dG  iô`̀Ñ`̀μ`̀dG
 äGƒæ°S  5  øé°ùdGh  ,äGƒæ°S  10
 IQOÉ°üeh á«fÉãdG áª¡àªdG ¬àLhõd
 ∞dCG  ™aóH  É¡eGõdEGh  äÉWƒÑ°†ªdG
 ø¡«∏Y  »`̀æ`̀é`̀ª`̀dG  ø``̀e  π`̀μ`̀d  QÉ``̀æ``̀jO

.»fóªdG ≥ëdG øY ÉàbDƒe É°†jƒ©J

¬àLhR ™e ¥ÉØJ’ÉH ø¡«∏Y ióàYG

!!Qƒ¶ëªdG »a √ÉjÉë``°V ™bhCG ∫ÉLód äGƒæ``°S 10 øé``°ùdG

 ±ÉæÄà°S’G  áªμëe  äó`̀jCG
 5 ø`̀é`̀°`̀ù`̀dG á`̀«`̀FÉ`̀æ`̀é`̀dG É`̀«`̀∏`̀©`̀dG
 IQGRƒ`````̀H ∞``̀Xƒ``̀ª``̀d äGƒ``̀æ``̀°``̀S
 ¬`̀ª`̀jô`̀¨`̀Jh ∫É``̀¨``̀°``̀TC’G ¿hDƒ``̀°``̀T
 Ö∏W ¿CG ó©H ,QÉæjO »ØdCG ≠∏ÑªH
 ió`̀MG  ø`̀e  QÉ`̀æ`̀jO  »`̀Ø`̀ dCG  ≠∏Ñe
 Ió`̀bÉ`̀©`̀à`̀ª`̀dG ä’hÉ``̀≤``̀e á`̀cô`̀°`̀T
 ô`̀jô`̀ª`̀J π`̀ HÉ`̀≤`̀ e IQGRƒ``````̀ dG ™``̀e
 á≤HÉ£e  ô«Z  í«HÉ°üe  áæë°T
 Ö°ùëH  IQGRƒ```̀dG  äÉØ°UGƒªd
 »àdG á`̀cô`̀°`̀û`̀dG  ™`̀e Ωô`̀Ñ`̀e ó`̀≤`̀Y
 äÉ`̀Yhô`̀°`̀û`̀e  ó```MCG  òØæJ  â`̀fÉ`̀c
 º¡àªdG  Ö∏W  å«M  ,IQGRƒ````̀dG
 zá«eGôcEG{  π«Ñ°S  ≈∏Y  ≠∏ÑªdG
 πjó©J  ôjôªàH  ¬eÉ«b  π`̀LCG  øe

 .óbÉ©àdG OƒæH øe óæH
 ™`̀jQÉ`̀°`̀û`̀e Iô``̀jó``̀e â``̀fÉ``̀ch
 âeó≤J  ób  ä’hÉ≤e  ácô°T  »a
 ácô°ûdG  ¿CÉ`̀H  ¬«a  äOÉ`̀aCG  ÆÓÑH
 óMCG  ∫É¨°T’G  IQGRƒ`̀H  É¡£HôJ
 ∫Ó`̀Nh IQGRƒ````̀dG äÉ`̀Yhô`̀°`̀û`̀e
 âØ°ûàcG  ´hô``°``û``ª``dG  ò`̀«`̀Ø`̀æ`̀J
 »gh  ,IQÉ`̀fE’É`̀H  ≥∏©àJ  á∏μ°ûe
 »àdG  í`̀«`̀HÉ`̀°`̀ü`̀ª`̀dG  á`̀«`̀Yƒ`̀f  ¿CG

 ∫hÉ≤ªdG  πÑb  ø`̀e  É¡Ñ«côJ  º`̀J
 ¢UÉîdG  ≈æÑªdG  »`̀a  »`̀Yô`̀Ø`̀dG
 á«YƒædG øY ∞∏àîJ ´hô°ûªdÉH
 ºàa ,IQGRƒdG πÑb øe Ióªà©ªdG
 â°VôYh Iô«NC’G ™e π°UGƒàdG
 É`̀eEG  ä’hÉ`̀≤`̀ª`̀dG  ácô°T  º¡«∏Y
 πeÉc  πμ°ûH  í«HÉ°üªdG  ô««¨J
 πjóÑdG hCG QÉæjO ∞dCG 18 áØ∏μH
 áØ∏μH  ∫ƒ``̀ë``̀e  Ö`̀«`̀cô`̀J  ƒ```̀gh

.QÉæjO 2000
 äOQ  IQGRƒdG  ¿CG  âaÉ°VCGh
 í«HÉ°üªdG  πc ô««¨J IQhô°†H
 ¥É``̀Ø``̀J’G Oƒ``æ``Ñ``H ΩGõ````̀à````̀d’Gh
 Ö«côJ  ¿CG  á`̀°`̀UÉ`̀Nh  ,Ωô`̀Ñ`̀ª`̀dG
 øY  ¿Éª°†dG  §≤°ù«°S  ∫ƒëªdG
 â¡LƒJ  ¬`̀«`̀∏`̀Yh  ,í`̀«`̀HÉ`̀°`̀ü`̀ª`̀dG
 …ò``̀dG º`̀¡`̀à`̀ª`̀dG ≈````̀dEG á`̀¨`̀∏`̀Ñ`̀ª`̀dG
 πM »a É¡JóYÉ°ùe É¡«∏Y ¢VôY
 ¢ùØæH  ¥É`̀Ø`̀J’G  ôjôªJh  ô`̀eC’G
 É¡Ñ«côJ  º`̀J  »`̀à`̀dG  í«HÉ°üªdG
 ,zá«eGôcEG{  πHÉ≤e  áØ∏c  πbCÉHh
 É¡«dEG  π°Sô«°S  ¬``̀fCG  ±É``̀°``̀VCGh
 áMÉ°ùªH  ¢ùJGƒdG  ≈∏Y  ádÉ°SQ
 ≠∏Ñe  É`̀ ¡`̀ Hh  …Qƒ`̀ª`̀«`̀e  ¢`̀TÓ`̀a

 π©ØdÉHh  ,Üƒ∏£ªdG  á«eGôc’G

 z2  ¢TÓa  ô¶àfG{  É¡«dG  π°SQG

 QƒØdG ≈∏Yh ,QÉæjO »ØdCG ≈æ©ªH

 IQGOE’G  ™e  á¨∏ÑªdG  â∏°UGƒJ

 Ö`̀«`̀Jô`̀à`̀dG º```̀Jh IQGRƒ``````̀dG »``̀a

 ¢ùÑ∏J  ádÉM  »a  º¡àªdG  §Ñ°†d

 ¿É`̀eõ`̀dGh  ¿ÉμªdG  ≈∏Y  É≤ØJGh

 á¨∏ÑªdG ≈≤àdGh º¡àªdG ô°†Mh

.≠∏ÑªdG É¡æe º∏°ùJh

 º¡àªdG  ô`̀μ`̀fCG  ¬ÑfÉL  ø`̀eh

 ≈≤àdG  ¬fCG  ≈dEG  QÉ°TCGh  á©bGƒdG

 ÖÑ°ùH  Iô`̀e  ø`̀e  ô`̀ã`̀cCG  á¨∏ÑªdG

 Ωƒ`̀j É```̀¡```̀fCGh π`̀ ª`̀ ©`̀ dG ±hô````̀X

 âÑ∏Wh  ¬`̀H  â∏°üJG  á`̀©`̀bGƒ`̀dG

 ø`̀cÉ`̀eC’G ó``̀MCG »`̀a √AÉ`̀≤`̀ d ¬`̀æ`̀e

 ô««¨J á∏μ°ûe åëÑd á«LQÉîdG

 ô°†M  π`̀©`̀Ø`̀dÉ`̀Hh  í`̀«`̀HÉ`̀°`̀ü`̀ª`̀dG

 êPÉªædG  ¬`̀©`̀eh  á`̀©`̀bGƒ`̀dG  Ωƒ``j

 Ö°ùëH  ,É`̀¡`̀Ñ`̀«`̀cô`̀J  Üƒ`̀∏`̀£`̀ª`̀dG

 ¿CG  ≈````̀ YOGh ,IQGRƒ```````̀dG  Ö`̀∏`̀W

 ∫GƒeC’G âLôNCG ICÉéa á¨∏ÑªdG

 »a  ¬d  É¡à©°Vhh  É¡àÑ«≤M  øe

 äQOÉ```̀Zh ,¬`̀ JRƒ`̀ë`̀H êƒ`̀dÉ`̀à`̀c
 »a  Qô`̀bh  ƒg  ∂ÑJQÉa  ,™bƒªdG
 É¡ª«∏°ùJh ∫GƒeC’G òNCG äÉ¶ëd
 ¿CG  ’EG  IQGRƒdG  »a ¬Jôjóe ≈dEG
 ™bƒªdG  â`̀ª`̀gGO  ø``̀eC’G  äGƒ``̀b

.¬«∏Y ¢†Ñ≤dG ºJh
 ≈``̀ dEG á`̀ HÉ`̀ «`̀ æ`̀ dG äó``̀æ``̀ °``̀SCGh
 ¢ù£°ùZCG  25  »`̀a  ¬``fCG  º¡àªdG
 á¶aÉëe  ø``̀eCG  Iô`̀FGó`̀H  2019
 ÉØXƒe  ¬`̀fƒ`̀c  ∫É``̀M  áª°UÉ©dG
 ô°TÉÑe  πμ°ûH  ¬°ùØæd  πÑb  ÉeÉY
 ’hDƒ°ùe ¬fƒc ∫ÉM ¬∏ªY AGOC’
 »ØdCG ≠∏Ñe ,∫É¨°TE’G IQGRh »a
 ¬«©°S  πHÉ≤e  »æjôëH  QÉ`̀æ`̀jO
 »a ¬∏ªY á¡L QGôb ≈∏Y ô«KCÉà∏d
 á«FÉHô¡μdG  ∫ÉªYC’G  ∫ƒÑb  ¿CÉ°T
 ä’hÉ≤e  ácô°T  ø`̀e  IõéæªdG
 äÉ``Ø``°``UGƒ``ª``∏``d á``̀Ø``̀dÉ``̀î``̀ª``̀dÉ``̀H
 QGó°üà°SG  ™e  É¡«∏Y  óbÉ©àªdG
 á¡éH  ø«dhDƒ°ùªdG  ø`̀e  QGô``̀b
 ä’hÉ≤ªdG  ácô°T  »Ø©j  ¬∏ªY
 ∫É``̀ª``̀YC’G ∂`̀∏`̀ J ∫Gó`̀ Ñ`̀ à`̀ °`̀ SG ø``̀e
 ƒëædG  ≈`̀∏`̀Y  É¡«∏Y  AÉ``̀≤``̀ HE’Gh

.¥GQhC’ÉH ø«ÑªdG

QÉ``æjO  2000  zá``«eGôcEG{  Ö``∏W  ∞``Xƒªd  äGƒæ``°S  5  øé``°ùdG  ó``«jCÉJ

 iôÑμdG  á«FÉæédG  áªμëªdG  â∏°UGh
 Üô≤j  É`̀e  ¥ô`̀°`̀S  »æ«KÓK  á«°†b  ô`̀¶`̀f
 ¿CG  ó©H  …ƒ«°SBG  ø`̀e  QÉ`̀æ`̀jO  2500  ø`̀e
 í∏ªdG  ø``̀e  ’ƒ`̀∏`̀ë`̀e  ¬`̀æ`̀«`̀Y  ≈`̀∏`̀Y  ≈``̀≤``̀dCG
 á`̀jDhô`̀dG  ø`̀e  ¬©æe  ¢`̀Vô`̀¨`̀H  ¿ƒ`̀ª`̀«`̀∏`̀dGh
 á©bGƒdG QôH óbh ,äÉbhô°ùªdÉH QGôØdGh
 ºbQ  √AÉ`̀£`̀YEG  ¢†aQ  ¬«∏Y  »æéªdG  ¿CÉ`̀H
 áªμëªdG  äQô``̀b  .ô``̀NBG  ¢üî°T  ∞`̀JÉ`̀g
 πjôHCG  7  ≈`̀ dEG  áeOÉ≤dG  á°ù∏édG  π«LCÉJ
 äô``̀eCGh äÉ``̀Ñ``̀KE’G …ó`̀gÉ`̀°`̀T AÉ`̀Yó`̀à`̀°`̀S’
 ¿Éª°†H  º¡àªdG  π«Ñ°S  AÓNEÉH  áªμëªdG

.¬àeÉbEG πëe
 ídÉ°U  ¬«ÑædG  áWô°T  õ`̀cô`̀e  ¿É``̀ch
 …ƒ«°SBG ¢üî°T OƒLƒH ó«Øj ÉZÓH ≈≤∏J
 ¬«∏Y  AGó`̀à`̀Y’G  ó©H  ¢``̀VQC’G  ≈∏Y  ≈≤∏e
 ∫É°SQEG  ºJh  ¢üî°T  πÑb  øe  Üô°†dÉH
 ¬fCÉH OÉaCG …òdG ¬«∏Y »æéªdG ≈dEG ájQhO

 ,GQÉæjO 2419 ≠∏ÑªH ∂«°T ±ô°üd ÖgP
 ΩÉbh  ¢üî°T  ¬«∏Y  ºég  ¬JOƒY  óæYh
 Üôgh ≠∏ÑªdG ¥ô°S ºK ¬«∏Y IOÉe ¢TôH
 áeRÓdG äÉjôëàdG AGôLEÉHh ,™bƒªdG øe

.º¡àªdG ájƒg ≈dEG π°UƒàdG ºJ
 çOÉëdG  ™bƒªH  âfÉc  IÉàa  âdÉbh
 áeÉæªdG  á≤£æªH  Égô«°S  AÉ``æ``KCG  É`̀¡`̀fEG
 »æéªdG ≈©°ùjh ,…ôéj º¡àªdG äógÉ°T
 Üôg ¿CG ≈dEG  Éª¡à©Ñààa ,¬H ¥Éë∏d ¬«∏Y
 Ö©àdG QÉKBG ¬«∏Yh ô«NC’G ∞bhh º¡àªdG
 AGôªM ¬æ«Y äógÉ°Th ¬àæjÉ©ªH âeÉ≤a
 øY  ¬àdCÉ°ùa  á``jDhô``dG  ≈∏Y  QOÉ``̀b  ô`̀«`̀Zh
 ábô°ùH ΩÉb º¡àªdG ¿CÉH ÉgôÑNCÉa á©bGƒdG
 ≈∏Y IOÉe ¢TQh ¬Hô°V ó©H ¬æe ∫GƒeC’G

.¬æ«Y
 ¬`̀«`̀dEG  Ö°ùf  É`̀ª`̀H  º`̀¡`̀à`̀ª`̀dG  ±ô``̀à``̀YGh
 »HôY  ¢üî°T  ójhõàH  Ωƒ≤j  ¬fG  ∫É`̀bh

 Ωƒ≤j Éª«a ,¬ª©£e øe ΩÉ©£dÉH á«°ùæédG
 ,áFõéàdG  äÓëe ≈∏Y ¬©jRƒàH  ô«NC’G
 ¬àÑdÉ£e  ÖÑ°ùH  ±ÓN  Éª¡æ«H  π°üMh
 ,äÉ©«ÑªdG  πHÉ≤e  QÉæjO  ±’BG  8  ≠∏ÑªH
 É°üî°T ógÉ°T ¬Ñàμe »a √OƒLh ∫ÓNh

.’GƒeCG º∏°ùàj äGôe IóY Éjƒ«°SBG
 ó°V ÆÓ``̀Ñ``̀H  Ωó``̀≤``̀J  ¬````̀fCG  ±É```̀°```̀VCGh
 ¬àÑdÉ£ªd  á«°ùæédG  »Hô©dG  ¢üî°ûdG
 AõL ™aóH ô«NC’G ΩÉb π©ØdÉHh ,¬dGƒeCÉH
 π°ûah  ,ô«NCG  AõL  ≈≤ÑJh  ∫Gƒ`̀eC’G  øe
 ¬fCG  ±É°VCGh  ,¬©e  π°UGƒàdG  »a  Égó©H
 …ƒ«°SB’G  ¢üî°ûdG  ógÉ°T  á©bGƒdG  Ωƒj
 Ö∏Wh  ¬`̀H  ∂°ùeCÉa  áeÉæªdG  á≤£æe  »`̀a
 ¿Éc  Éªa  ,»`̀Hô`̀©`̀dG  ¢üî°ûdG  º`̀ bQ  ¬æe
 ¬«∏Y  Oôa  ¬©aóH  ΩÉb  ¿CG  ’EG  ô«NC’G  øe
 í∏ªdG  øe  ’ƒ∏ëe  ¬«∏Y  Öμ°Sh  ¬Hô°†H
 P’ ºK ,¿Éæ°SC’ÉH ¢UÉN ƒgh ¿ƒª«∏dGh

 ,∫GƒeC’G  ábô°ùH  ΩÉb  ¬fCG  ôμfCGh  QGôØdÉH
 ¢†aQ  ÖÑ°ùH  ∂dòH  ΩÉb  ¬fCG  ≈dEG  Gô«°ûe
.Üƒ∏£ªdG ¢üî°ûdG ºbQ ¬ª«∏°ùJ ô«NC’G
 »a ¬fCG º¡àªdG ≈dEG áHÉ«ædG äóæ°SCGh
 á¶aÉëe  ø`̀eCG  IôFGóH  2020  ôjÉæj  11
 ≠dÉÑdG  …ó≤ædG  ≠∏ÑªdG  ¥ô°S  áª°UÉ©dG
 »ë°üdG  õcôª∏d  ∑ƒ∏ªªdG  GQÉæjO  2419
 »æéªdG  ≈∏Y  ™`̀bGƒ`̀dG  √Gô```cE’G  ≥jô£H
 ™æeh  ¬àehÉ≤e  π°T  ¿CÉ``̀H  ∂``̀dPh  ,¬«∏Y
 á∏FÉ°S IOÉe Öμ°S ¿CÉH ¬àehÉ≤eh ¬àcôM
 ,ájDhôdG  øe  ¬à©æeh  ¬àªdBG  ¬¡Lh  ≈∏Y
 …ƒëJ  â`̀fÉ`̀c  »`̀à`̀dG  áÑ∏©dG  â`̀ª`̀£`̀JQGh
 äÉHÉ°UE’G ¬d âÑÑ°ùa ¬°SCGôH IOÉªdG ∂∏J
 øμªJh  ,»Ñ£dG  ôjô≤àdÉH  áaƒ°UƒªdG
 Oƒ≤ædG òNCG øe √GôcE’G øe á∏«°SƒdG ∂∏àH
 É¡H  QGôØdGh  É¡«∏Y  AÓ«à°S’Gh  √ój  øe

.¥GQhC’ÉH ø«ÑªdG ƒëædG ≈∏Y

..√GôcE’ÉH ábô°S á©bGh »a äÉÑKE’G ógÉ°T AÉYóà°SG

 ¿ƒª«∏dGh í``∏ªdG ∫ƒ``∏ëªH ¬næ«Y ¬``°TQ ó©H ¬à«ë``°V á``côM qπ``°T º``¡àªdG

 ø«≤«≤°T  ÉjÉë°V øY É«∏«ªμJ Gôjô≤J ô¶àæJ áªμëªdG
z¢ùcQƒØdG{ º``gƒH QÉ``æjO ¿ƒ``«∏e øe ô``ãcCG É``©ªL

 äGAGôLE’G ™«ªL ≥«Ñ£àH ΩGõàd’G QÉWEG »a
 øe ó`̀ë`̀∏`̀d á`̀«`̀FÉ`̀bƒ`̀dG ô`̀«`̀HGó`̀à`̀ dGh á``̀jRGô``̀à``̀M’G
 áeÓ°S  øª°†j  ÉªH  ,É`̀fhQƒ`̀c  ¢Shô«a  QÉ°ûàfG
 äGRGƒ`̀é`̀dGh  á«°ùæédG  ¿hDƒ°T  ø∏©J  ,™«ªédG
 á«fhôàμdE’G äÉeóîdG øe áeõM ¥ÓWEG áeÉbE’Gh
 ΩÉ¶f  ôÑY  ,QGhõ```̀ dGh  ø«ª«≤ªdGh  ø«æWGƒª∏d
 »`̀fhô`̀à`̀μ`̀ d’G É`̀¡`̀©`̀bƒ`̀ª`̀H ¢`̀UÉ`̀î`̀ dG π`̀ °`̀UGƒ`̀à`̀ dG
 π«é°ùJ  ±ó`̀¡`̀H  www.npra.gov.bh
 ,áHƒ∏£ªdG IOƒédÉHh äÓeÉ©ªdG RÉéfG ™jô°ùJh
 ≈∏Y  Oô`̀∏`̀d  ∫É`̀°`̀ü`̀J’G  õ`̀cô`̀e  ¢ü«°üîJ  º`̀J  Éªc
 IófÉ°ùªdGh  ºYódG  ºjó≤Jh  AÓª©dG  äGQÉ°ùØà°SG

.á«fhôàμdE’G äÉeóîdG ¿CÉ°ûH
 á«°ùæédG  ¿hDƒ°T  ócDƒJ  ,¥É«°ùdG  Gòg  »ah
 ó`̀MC’G ø`̀e kGQÉ`̀Ñ`̀à`̀YG ¬`̀ fCG á`̀eÉ`̀bE’Gh äGRGƒ`̀é`̀ dGh
 π`̀°`̀UGƒ`̀à`̀dG  ΩÉ`̀¶`̀ f  ¿ƒ`̀μ`̀«`̀°`̀S  2020  π``̀jô``̀HCG  5
 ™e  kÉ«fhôàμdEG  º¡JÉÑ∏W  ºjó≤àd  AÓª©∏d  ÉMÉàe
 ≈∏Y  kÉXÉØM  ∂`̀dPh  ,ø«©LGôªdG  ∫ÉÑ≤à°SG  ∞bh
 ≈∏Y ΩÉ¶ædG  …ƒàëj  å«M ,º¡àeÓ°Sh º¡àë°U
 á≤∏©àªdG  á«°SÉ°SC’G  äÉ`̀eó`̀î`̀dG  ø`̀e  áYƒªée
 áeóNh  äGô«°TCÉàdG  AÉ`̀¨`̀dEGh  ójóªJh  QGó°UEÉH
 QGó°UEGh  äÉeóN  ≈dEG  áaÉ°VEG  »∏ëªdG  πjƒëàdG
 ádÉØμdÉH  áeÉbE’G  á°üNQ  áeóNh  áeÉbE’G  AÉ¨dEGh

 ±ƒ°Sh ,ìÉª°ùdG Iôàa ≈dEG áaÉ°VE’ÉH á«°üî°ûdG
 ôØ°ùdG  ∫ÉM  »a  RGƒédÉH  áeÉbE’G  ≥°ü∏e  óªà©j

.…ƒédG òØæªdG ôÑY
 …ó`̀≤`̀æ`̀dG ó`̀«`̀°`̀Uô`̀dG OÉ`̀ ª`̀ à`̀YG º`̀à`̀j ±ƒ``̀°``̀Sh
 ,IQGOE’G  ÉgõéæJ  »àdG  äÓeÉ©ª∏d  êôîà°ùªc
 äGô«°TCÉàH á≤∏©àªdG äÓeÉ©ªdG ≈dG áÑ°ùædÉH ÉeCG
 QOÉ°üdG  êôîà°ùªdG  OÉ`̀ª`̀à`̀YG  ºà«°ùa  ,π`̀ª`̀©`̀dG
 ≥∏©àj  Éª«ah  ,πª©dG  ¥ƒ°S  º«¶æJ  áÄ«g  ø`̀e
 QGó°UEG  äÉeóN  áaÉ°VEG  âªJ  ,äGRGƒédG  IQGOEÉH
 RGƒédG  QGó°UEGh  Iôe  ∫hC’  »æjôëÑdG  RGƒédG
 äÉeóîdG  ≈`̀ dEG  ∞dÉàdG  hCG  óbÉa  ∫ó`̀H  »æjôëÑdG
 äÉeóN ≈∏Y AÉ≤HE’Gh zπ°UGƒJ{ ôÑY á«fhôàμd’G
 áeƒμëdG  ™bƒe  ∫ÓN  øe  äGRGƒédG  ∫GóÑà°SG
 º∏°ùJ  áeóîdG  ÖdÉW  ≈∏Y  ø«©àjh  ,á«fhôàμdE’G
 ´ôØH  äÉeóîdG  õcôe  ø`̀e  »æjôëÑdG  RGƒ`̀é`̀dG

.§≤a ≈°ù«Y áæjóe
 äGRGƒ``̀é``̀dGh  á«°ùæédG  ¿hDƒ``̀°``̀T  ƒ``Yó``Jh
 ≈∏Y ´Ó``̀W’G ≈``̀dEG ΩGô`̀μ`̀ dG É`̀gAÓ`̀ª`̀Y á``̀eÉ``̀bE’Gh
 RÉ`̀é`̀fE’ á`̀Hƒ`̀∏`̀£`̀ª`̀dG äGó`̀æ`̀à`̀°`̀ù`̀ª`̀dGh •hô`̀ °`̀û`̀ dG
 IQÉ`̀jR  ∫Ó`̀N  øe  áeóîdG  ºjó≤J  πÑb  á∏eÉ©ªdG
www.npra.gov.  »fhôàμd’G  ™bƒªdG

.17399764  ºbQ  ≈∏Y  ∫É°üJ’G  hCG   bh

 ∞bh ..πjôHCG 5 ø``e GQÉÑàYG :zäGRGƒ``édGh á«``°ùæédG{
É`` k«fhôàμdEG  äÉ``eóîdG π``jƒëJh  ø``«©LGôªdG ∫ÉÑ≤à``°SG

z»fóªdG  ´É`̀aó`̀dG{  ò«ØæJ  ¢ûbÉæj  »``̀YGPE’G  zø``̀eC’G{
É`̀ fhQƒ`̀ c QÉ`̀ °`̀ û`̀ à`̀ fG ø``̀e qó`̀ ë`̀ ∏`̀ d ô`̀«`̀¡`̀£`̀à`̀dG ∫É``̀ ª``̀ YCG

 Ωƒ≤J  »`̀à`̀dG  Oƒ`̀¡`̀é`̀dG  øª°V
 QÉ``̀WEG  »`̀a  á`̀«`̀∏`̀NGó`̀dG  IQGRh  É`̀¡`̀H
 QÉ°ûàfG øe óë∏d á«æWƒdG á∏ªëdG
 èeÉfôH ¢ûbÉæj ,ÉfhQƒc ¢Shô«a
 »àdG  ¬à≤∏M »a »`̀YGPE’G  zø`̀eC’G{
 Oƒ`̀¡`̀L ¢`̀ù`̀«`̀ª`̀î`̀dG Ωƒ``̀«``̀dG ´Gò````J
 »fóªdG  ´É`̀aó`̀∏`̀d  á`̀eÉ`̀©`̀dG  IQGOE’G
 ô`̀«`̀¡`̀£`̀à`̀dG äÉ`̀«`̀∏`̀ ª`̀Y ò`̀«`̀Ø`̀æ`̀J »```a
 äÉYƒªée  É¡ÑjQóJh  º«≤©àdGh
 »a  áªgÉ°ùª∏d  ,ø«Yƒ£àªdG  øe

 ,ÉfhQƒc  QÉ°ûàfG  øe  óëdG  ∫ÉªYCG
 ó«ª©dG  è`̀eÉ`̀fô`̀Ñ`̀dG  ∞«°†à°ùjh
 ΩÉY  ôjóe  »WƒëdG  óªëe  »∏Y

.IQGOE’G
 á≤HÉ°ùe èeÉfôÑdG π∏îàj Éªc 
 øjòdG  ø«cQÉ°ûª∏d  ájó≤f õFGƒLh
 ºbQ  ∞JÉg  ≈∏Y  ∫É°üJ’G  º¡æμªj

.17684888
 »````YGPE’G zø`````̀eC’G{ è`̀eÉ`̀fô`̀H
 á`̀eÉ`̀©`̀dG  IQGOE’G  ¬`̀eó`̀≤`̀Jh  √ó`̀©`̀J

 IQGRƒH  á«æeC’G  áaÉ≤ãdGh  ΩÓYEÓd
 á``̀YGPEG ™`̀e ¿hÉ`̀©`̀à`̀dÉ`̀H á`̀«`̀∏`̀NGó`̀dG
 πc å``̀Ñ``̀jh ,ø``̀jô``̀ë``̀Ñ``̀dG á`̀μ`̀∏`̀ª`̀e
 1:00  áYÉ°ùdG  ΩÉªJ  »a  ¢ù«ªN
 ,FM102^3 áLƒªdG ≈∏Y kGô¡X
 º°SÉL Ö«≤ædG ºjó≤J øe á≤∏ëdGh
 øeh  ,»fÉjõdG  áî«°Th  ΩOBG  ó«Y
 óªM Ihô````̀ e  ΩRÓ```̀ª```̀dG  êGô``````̀NEG
 óYÉ°ùe òØæªdG êôîªdGh êGô©ªdG

.»£ÑdG øªMôdGóÑY »fÉK ΩRÓe

É«fhôàμdEG ÆÓH …CG ∫É°SQEG ≈dEG ƒYóJ zOÉ°ùØdG ºFGôL{
 ô«HGóàdGh  äGAGô``̀LE’G  ò«ØæàH  ΩGõàd’G  QÉ`̀WEG  »a
 ,É`̀ fhQƒ`̀c  ¢`̀Shô`̀«`̀a  QÉ`̀°`̀û`̀à`̀fG  ø`̀e  óë∏d  á``jRGô``à``M’G
 ƒYóJ  ,ø«ª«≤ªdGh  ø«æWGƒªdG  áeÓ°S  ≈∏Y  É°UôMh
 ¿ƒª°†e  ∫É`̀°`̀SQEG  ≈`̀ dEG  OÉ°ùØdG  ºFGôL  áëaÉμe  IQGOEG
 IQGOE’É``H  ¢UÉîdG  »fhôàμdE’G  ójôÑdG  ≈∏Y  ÆÓ`̀H  …CG
 (anticorruption@interior.gov.bh)

 ábÉ£H  øe  áî°ùf  ,áHƒ∏£ªdG  äGóæà°ùªdG  ¥É`̀ aQEG  ™e
 ≈∏Y ∫É°üJ’G  ∫ÓN øe hCG  ,π°UGƒàdG  ΩÉbQCGh  ájƒ¡dG
 áëaÉμªd  áeÉ©dG  IQGOE’É```̀H  ¢UÉîdG  øNÉ°ùdG  §îdG
 ≈∏Y  z992{  »fhôàμdE’Gh  …OÉ°üàb’G  øeC’Gh  OÉ°ùØdG
 øY ø«Hô©e ,ÆÓÑdG ÖMÉ°U ™e É≤M’ π°UGƒàdG ºàj ¿CG

.™«ªé∏d áeÓ°ùdÉH äÉ«æªàdG ¢üdÉN
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!ÉHhQhCG »a ¥ô¨J áæ«Ø°ùdG
ó«°TQ ájRƒa

13 Ω2020 πjôHCG 2 - `g1441 ¿ÉÑ©°T 9 ¢ù«ªîdG - ¿ƒ©HQC’Gh á°ùeÉîdG áæ°ùdG - (15350) Oó©dG

 ´É£≤dG  ¿CG  π«îàj  ó``̀MCG  ø`̀μ`̀j  º`̀ d  |
 Gò¡H  ÉμjôeCG  É¡©eh  É`̀ HhQhCG  »a  »ë°üdG
 âë°†JG  »àdG  á°TÉ°û¡dG  √ò`̀gh  ∞©°†dG
 π«îàj óMCG øμj ºd !ÉfhQƒc áeRCG ™e ºdÉ©∏d
 ¢û«©j øeh äƒªj øe ø«H QÉ«àN’G ºàj ¿CG
 ∫Éª∏d  ÉÑ«∏¨J  ,¢Shô«ØdÉH  ø«HÉ°üªdG  øe
 πμH áMÉWE’Gh ¿É°ùfE’G ≈∏Y OÉ°üàb’G hCG
 øeh  ,¿É`̀°`̀ù`̀fE’G  ¥ƒ≤M  ∫ƒ`̀M  äGQÉ©°ûdG
 …hPh  ø°ùdG  QÉÑch  ≈°VôªdG)  ¿É°ùfE’G
 º¡©e πeÉ©àdG ºà«a (á°UÉîdG äÉLÉ«àM’G
 ™aôH  É¡æe  ¢ü∏îà∏d  á∏HÉb  óFGhR  º¡fCÉch
 ∑Éæg  !É¡æY  IÉ«ëdG  hCG  ¢ùØæàdG  Iõ`̀¡`̀LCG
 ≈°Vôeh  AÉ`̀Ñ`̀WCG  ø`̀e  áªdDƒe  äÉgƒjó«a
 É«fÉ£jôH hCG É«dÉ£jEG hCG É«fÉÑ°SEG øe AGƒ°S
 iƒμ°T É¡HÉë°UCG ƒμ°ûj ..hCG ..ÉμjôeCG hCG
 »fÉ°ùfE’G  ™°VƒdG  øY  ´ƒeódÉH  áLhõªe
 AÉ`̀Ñ`̀WC’G ¬`̀¡`̀LGƒ`̀j …ò``̀dG ,»``bÓ``NCG Ó``̀dGh
 ø«HÉ°üªdG  ™e  πeÉ©àdG  »a  ¿ƒ°VôªªdGh
 ¢ùØæàdG  Iõ¡LCG  »a  ô«ÑμdG  ¢ü≤ædG  AG qôL
 ¥ƒa ƒg øe πμH á«ë°†àdG ºà«a I qô°SC’Gh
 øªd  á°UôØdG  AÉ`̀£`̀YE’  π`̀ bCG  hCG  65```dG  ø°S
 »a  ¿ƒ∏eÉ©dG  ¬ÑàfG  ó≤d  !Éæ°S  ô¨°UCG  ºg
 »a º¡dhO áª¶fCG  ¿CG  ≈dEG  »ë°üdG  ´É£≤dG
 á«fÉ°ùfE’G ô«Z á«dÉª°SCGôdG ÉμjôeCGh Üô¨dG
 äÉYÉ£≤H  Gó«L  âæàYG  á«bÓNC’G  ô«Zh
 â∏ªgCG  É¡æμdh OÉ°üàb’Gh ∑ƒæÑdGh ∫ÉªdG
 ,¬bƒ≤Mh  ¿É°ùfE’G  IÉ«ëH  ≥∏©àj  Ée  πc
 øμj ºd …òdG »ë°üdG ´É£≤dG É¡°SCGQ ≈∏Y
 áeRCG  …CG  á¡LGƒªd  ÉbÓWEG  OGó©à°SG  ≈∏Y

!âKóM ¿EG Iô«Ñc á«ë°U
 á∏FÉg  áeó°üH  ºdÉ©dG  Ö«°UCG  ó≤d  |
 áfÉN »a áYƒ°VƒªdG á«Hô¨dG ∫hódG ∫ƒM
 É`̀gBGQ  ø«M  áeó≤àªdGh  IQƒ£àªdG  ∫hó`̀dG
 ¢Shô«a áeRCG ΩÉeCG ¥ó°üj ’ πμ°ûH IõLÉY
 ≥HÉ°ùdG  ∫É`̀ª`̀gE’G  ºéM  iCGQh  !É`̀fhQƒ`̀c
 äGAGôLE’G ¢ü≤f ºK ,¢SÉædG ø«H QÉ°ûàfÓd
 Iõ```̀¡```̀LC’Gh á``̀«``̀LÓ``̀©``̀dGh á```̀jRGô```̀à```̀M’G
 ºZQ  »ë°üdG  ôéëdG  øcÉeCGh  äGó©ªdGh
 »ª∏©dG  É¡eó≤Jh  Iô«ÑμdG  É¡JGOÉ°üàbG
 í°†JG  …ò`̀dG  »LƒdƒæμàdGh  »YÉæ°üdGh

 »ë°üdG ´É£≤∏d Gô«Ñc GQÉÑàYG ™°†j ºd ¬fCG
!iôÑμdG äÉeRC’G øeR »a »fÉ°ùfE’Gh

 á«æ«°üdG  äGAGô```̀LE’G  âØ°ûc  ó≤d   |
 ºK á`````̀eRC’G AGƒ``̀à``̀MG ø``̀e â`̀æ`̀μ`̀ª`̀J »``à``dG
 øe  πμd  É«°ShQh  »g  IóYÉ°ùª∏d  âeó≤J
 ¿CG ∞«c ÉμjôeCG ≈àM πH É«fÉÑ°SEGh É«dÉ£jEG
 âμ°ThCG ób ÉgOÉëJGh á«HhQhC’G áæ«Ø°ùdG
 πc  AÉ`̀æ`̀à`̀YG  ÖÑ°ùH  ,»`̀∏`̀μ`̀dG  ¥ô`̀¨`̀dG  ≈`̀∏`̀Y
 ≈àM  ,ÉgOhóëHh  É¡°ùØæH  á«HhQhCG  ádhO
 ¢ù«dh  Iô«édG  ¥Ó``NCG  IÉ`̀YGô`̀e  ¿hO  øe
 ø«°üdG  πãe  Ió«©H  ∫hO  »JCÉàd  ,OÉëJ’G

!IóYÉ°ùªdG ój óªàa
 ƒg »HhQhC’G OÉëJ’G ¿CG  ∞°ûμfG ó≤d
 ¢ù«dh IQÉéàdGh OÉ°üàb’Gh ∫ÉªdG  OÉëJG
 πμa ,á«fÉ°ùfE’G §HGhôdGh Üƒ©°ûdG OÉëJG
 ,ÉfhQƒc á`̀eRCG  »a √Oƒ`̀Lh ΩóY âÑK ∂dP
 ôãcC’G  á`̀«`̀HhQhC’G  Üƒ©°ûdG  ¿CG  âÑK  πH
 AGƒ``N â````̀cQOCG ¢`̀Shô`̀«`̀Ø`̀dG ø``e GQô`̀°`̀†`̀J
 Ωƒ«dG  ìô£j  ¬∏©L  Ée  ,OÉëJ’G  Gòg  πãe
 á«WGô≤ªjódG  iõ¨e  øY  Iôjôe  ä’DhÉ°ùJ
 ójóédG  »dGôÑ«∏dG  ΩÉ¶ædGh  á«dÉª°SCGôdGh
 áª«bh  ¿É°ùfE’G  ™°†j  …ò`̀dG  ,ºdƒ©ªdGh
 πc  ºZQ  ,¬JÉjƒdhCG  º∏°S  ôNBG  »a  ¿É°ùfE’G
 ∫ƒMh á«fÉ°ùfE’G ¥ƒ≤ëdG ∫ƒM ¬JGAÉYOG
 »a ƒ`̀g …ò``dG  ,Ωó`̀≤`̀à`̀dGh Qƒ`̀£`̀à`̀dGh º«≤dG
 äÉ©ªéJ  hCG  äÓ`̀JQÉ`̀c  ’EG  ¢ù«d  ájÉ¡ædG

!Üô¨dG »a ∫ÉªdG OÉ«°SC’
 ¿Éfƒ«dGh É«fÉÑ°SEGh É«dÉ£jEG πãe ∫hO
 ∞jõdG  ºéM  É¡Hƒ©°T  â`̀cQOCG  Égô«Zh
 ¿ƒ¡LGƒj  ºgh)  º¡JÉ«ëH  •É`̀MCG  …òdG
 ¿CGh  ,¢Shô«ØdG  QÉ°ûàfG  AGôL  (äƒªdG
 (IOƒ≤ØªdG) á«bÓNC’Gh á«fÉ°ùfE’G º«≤dG
 øe π©éJ »HhQhC’G OÉëJ’G áª¶fCG »a
 øe øμªàj ºd ,ÉZQÉa GQƒμjO OÉëJ’G Gòg
 ó©H  ábQÉ¨dG  á«HhQhC’G  áæ«Ø°ùdG  PÉ≤fEG
 ,É¡«a Iô«Ñc äGô¨K ≈dEG AÉªdG Üô°ùJ ¿CG
 ÉfhQƒc ó©H áeOÉ≤dG á∏Ä°SC’G π©é«°S Ée
 Gòg  ihó`̀L  øY  Iô«Ñch  á≤∏≤e  á∏Ä°SCG

!»HhQhC’G OÉëJ’G

 ¢Shô«a »a á∏ãªàªdG á«FÉHƒdG áeRCÓd ¿Éc
 áμ∏ªe  »a  ÉfóæY  á«HÉéjE’G  É¡ÑfGƒL  ÉfhQƒc
 ø«H »æWƒdG ºMÓàdG ∂dP ô¡X å«M ,øjôëÑdG
 á¡LGƒe  »a  Ωƒ`̀j  ∫hCG  òæe  Ö©°ûdGh  IOÉ«≤dG
 á«ª°SôdG  Oƒ¡édG  π`̀c  äôaÉ°†J  PEG  .á```̀eRC’G
 â£YCGh  AÉ`̀Hƒ`̀dG  Gò`̀g  á¡LGƒe  »`̀a  á`̀«`̀∏`̀gC’Gh
 ∂°SÉªàdG ¿ƒμj ∞«c »a ºdÉ©∏d É k°SQO øjôëÑdG
 âëÑ°UCÉa  ,äÉ``̀eRC’G  óæY  á«æWƒdG  Ió`̀Mƒ`̀dGh
 πª©j π``̀μ``̀dG  π`̀ë`̀æ`̀ dG  á`̀«`̀∏`̀N π`̀ ã`̀e  ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀ dG
 Ö©°T  ≈∏Y  Öjô¨H  ¢ù«d  Gò``̀gh  ,¬©bƒe  »`̀a
 Gòg  äÉ`̀Ä`̀a  πμd  á«ëJ  ∫ƒ`̀≤`̀f  ∂`̀dò`̀d  ,øjôëÑdG
 á∏ªëdG  A róH  òæe  âª°üH  Gƒ∏ªY  øjòdG  øWƒdG
 âfÉμa  É`̀fhQƒ`̀c  ¢Shô«a  áëaÉμªd  á«æWƒdG
 òNCÉH  äCGó`̀H  »àdG  ∫hó`̀dG  π`̀ FGhCG  øe  øjôëÑdG
 ôéëdGh  á«Ñ£dG  äGRGô``̀à``̀M’G  ÜÉ`̀Ñ`̀°`̀SC’G  π`̀c
 ¥ô°ûd  »ª«∏bE’G  ÖàμªdG  OÉ`̀ °`̀ TCGh  ,»ë°üdG
 Oƒ¡éH  á«ªdÉ©dG  áë°üdG  áª¶æªd  §°SƒàªdG
 QÉ°ûàfG  ™`̀æ`̀eh  AGƒàMG »a  øjôëÑdG  áμ∏ªe
 »àdG  Oƒ¡édG  ∂∏J  (COVID-19)  ÉfhQƒc
 ¬∏dG  ¬¶ØM  ∂∏ªdG  ádÓL  øe  äÉ¡«LƒàH   âªJ
 »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  øe  ô°TÉÑ oe  ±Gô°TEÉHh
 ó¡©dG  »dh  áØ«∏N  ∫BG  óªM  øH  ¿Éª∏°S  ô«eC’G
 ¢ù«Fôd  ∫hC’G  Ö`̀FÉ`̀æ`̀dG  ≈`̀∏`̀YC’G  ó`̀FÉ`̀≤`̀dG  Ö`̀FÉ`̀f
 √ƒª°S  ¢`̀SDhô`̀J  ∫Ó`̀N  ø`̀e   AGQRƒ````dG  ¢ù∏ée
 ƒª°S ócCG  å«M ,á«≤«°ùæàdG áæé∏dG  äÉYÉªàLG
 øWGƒªdG  ¿EG  :´É`̀ª`̀à`̀LG  ∫hCG  »`̀a  ó¡©dG  »`̀dh
 π°†aCG  ƒg  äGAGô``̀LE’G  »a  ∑QÉ°ûªdG  »YGƒdG
 ¢Shô«a  á¡LGƒªd  ácôà°ûªdG  Oƒ¡é∏d  º`̀YGO
 á∏°UGƒàªdG øjôëÑdG Oƒ¡L q¿CG GócDƒe ,ÉfhQƒc
 ™«ªL  áeÓ°Sh  áë°U  ≈∏Y  ®ÉØëdG  ¿Éª°†d
 äÉ≤«≤ëàdÉH á∏ qãªàªdGh ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒªdG
 øcÉeCG ô°üM ≈dEG áaÉ°VE’ÉH á©°SƒªdG á«FÉHƒdG
 ô«HGóJ ™°Vhh ø«£dÉîªdGh ø«HÉ°üªdG óLGƒJ
 õcGôe çGóëà°SGh ihó©dG áëaÉμªd ájRGôàMG
 ≥jôa ±Gô°TEG âëJ êÓ©dGh ∫õ©∏d á°ü°üîe

 ióe ¢ùμ©j ¢üàîe »ÑW
 ä’ƒ`̀cƒ`̀Jô`̀Ñ`̀dÉ`̀H É`̀¡`̀eGõ`̀à`̀dG
 Ió``̀ª``̀à``̀©``̀ª``̀dG á```«```LÓ```©```dG
 äGAGô```̀LEÓ```̀ d É`̀¡`̀≤`̀«`̀Ñ`̀£`̀Jh
 á``̀«``̀HÉ``̀bô``̀ dGh á```«```FÉ```bƒ```dG
 Gò¡d …ó°üàdG πÑ°S õjõ©àd
 âàÑKCG  å`̀«`̀M  ,¢`̀Shô`̀«`̀Ø`̀dG
 ó°UôàdG  á©HÉàeh  ôjQÉ≤àdG
 ≥«Ñ£àH  áμ∏ªªdG  ΩGõ`̀ à`̀ dG
 äÉª«∏©àdGh  äGOÉ``̀ °``̀ TQE’G
 øe IQOÉ`̀ °`̀ü`̀ dG á`̀jƒ`̀Yƒ`̀à`̀dG
 á«ªdÉ©dG  áë°üdG  áª¶æe

 πªY äÉ```̀ jƒ```̀ dhCG  ø``̀e  ¿É````̀ch
 ø«æWGƒªdG  AÓ`̀LEG  áeƒμëdG
 âeÉ≤a  êQÉîdG  »a  ø«≤dÉ©dG
 QÉ£e ≈``̀ dEG  Iô`̀FÉ`̀W ∫É`̀ °`̀SQEÉ`̀H

 á≤Øf ≈∏Y ÉæWGƒe ø«à°Sh áFÉe AÓLEGh ¿Gô¡W
 âfÉc  Égó©Hh  º¡æWh  ≈`̀ dEG  º¡JOƒ©d  á`̀dhó`̀dG

.á«fÉãdG á©aódG
 OƒæédG  ∑Éæg ¿Éc á«eÉeC’G  ±ƒØ°üdG  »a
 øjòdG  ¿ƒ°VôªªdGh AÉÑWC’G  ºgh ¿ƒdƒ¡éªdG
 ≈∏Y  ¿ƒ∏ª©j  πJÉ≤dG  AÉ`̀Hƒ`̀dG  ¬`̀Lh  »a  GƒfÉc
 ôLÉëªdGh  äÉ«Ø°ûà°ùªdG  »`̀a  áYÉ°ùdG  QGó`̀e
 ø«Kôàμe  ô«Z  ¿ÉØJh  ¢UÓNEG  πμH  á«ë°üdG
 º¡fC’ ºgô°SCG øY øjó«©H ΩGhódG äÉYÉ°S Oó©H
 ¥ôØj  ’  AÉHƒdGh  ™«ªé∏d  øWƒdG  ¿CG  ¿ƒª∏©j
 ó≤dh  ,Ohóë∏d  ôHÉY  ƒ¡a  iô`̀NCGh  áØFÉW  ø«H
 ¿CÉ`̀Hh  º¡H  á«ªdÉ©dG  áë°üdG  áª¶æe  äOÉ`̀°`̀TCG
 πFGhC’G  AÉÑWC’G  øe ºg øjôëÑdG  AÉÑWCG  ≥jôa
 ó°V GƒØbhh áæ¡ªdG äÉ«bÓNCÉH GƒeõàdG øjòdG
 ÉeóæY OGóLC’Gh AÉHB’G ¿Éc Gòμgh ,AÉHƒdG Gòg
 âfÉc  á∏μ°ûe  ™≤J  hCG  ÉÄ«°T  º¡æe  ó`̀MCG  Ö∏£j

.øjôëÑdG πgCG óæY áahô©ªdG záYõØdG{ ∑Éæg
 º«∏©àdGh  á«HôàdG  IQGRh  É¡ÑfÉL  ø`̀eh
 âeÉbCG  å«M  ,ó©H  øY  º«∏©àdG  áÑ∏£∏d  ôaƒJ

 áÄ«g ™e ¿hÉ©àdÉH IQGRƒdG
 á`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀dGh äÉ`̀eƒ`̀∏`̀©`̀ª`̀dG
 áμ∏ªªdG  »`̀a  á«fhôàμdE’G
 Öjh  ¿hRÉ``̀eCG{  ™e  ácGô°T
 (AWS)  {  õ°ù«aô«°S
 á«fhôàμdEG  áHGƒH  AÉ°ûfE’
 »`̀ah  º«∏©à∏d  á°ü°üîe
 Ωóîà°ùj  »`̀dÉ`̀ë`̀dG  â`̀bƒ`̀dG
 É kÑdÉW  146^498  áHGƒÑdG
 á«eƒμëdG  ¢`̀SQGó`̀ª`̀dG  ø`̀e
 ±’B’G  É¡æe  ó«Øà°ùj  Éªc
 ¢SQGóªdG  ø`̀e  áÑ∏£dG  ø`̀e
 ¿ƒ`̀©`̀HÉ`̀à`̀j ø``̀jò``̀dG á`̀°`̀UÉ`̀î`̀dG
 á`̀«`̀æ`̀Wƒ`̀dG OGƒ```ª```dG á```°```SGQO
 áHGƒÑdG  ∫ÓN  øe  ácôà°ûªdG
 º°†Jh  IQGRƒ`̀ ∏`̀ d  á«ª«∏©àdG
 á«ª«∏©J IóMh 1030h ,É k«fhôàμdEG É kHÉàc 372
 á«ª«∏©J  IOÉe  273h  ,É k«fhôàμdEG  É k°SQO  587h
 äÉfÉëàe’G äÉfÉëàe’Gh á∏Ä°SCÓd áæ«Y 754h
 7305 ô°ûf .áHÉLE’G êPÉªfh á≤HÉ°ùdG á«FÉ¡ædG
 É°SQO 6582h ÉWÉ°ûf 30793h ¢TÉ≤f äÉ≤∏M
 ábÓ©dG  øª°V  ¢`̀SQGó`̀ª`̀dG  »ª∏©e  êÉ`̀à`̀fEG  ø`̀e
 øe ó«Øà°ùj Éªc ,¬àÑ∏Wh º∏©ªdG ø«H Iô°TÉÑªdG
 »ª«∏©àdG iƒàëªdG øeh áHGƒÑdG √òg äÉeóN
 øμªjh ,áª∏©eh º∏©e ∞dCG 18 øe ôãcCG »ªbôdG
 áHGƒÑdG  √òg  ΩGóîà°SG  É k°†jCG  Qƒ`̀eC’G  AÉ«dhC’

 .¢SQGóªdG É¡H Ωƒ≤J »àdG á£°ûfC’G á©HÉàªd
 áªë∏ªdG  »`̀a  øjôëÑdG  Ö©°T  •ô`̀î`̀fGh
 ≈`̀ dEG ¿ƒ`̀Yƒ`̀£`̀à`̀ª`̀dG º`̀°`̀†`̀fG å`̀«`̀M á`̀«`̀î`̀jQÉ`̀à`̀dG
 øμj  ºdh  ä’ÉéªdG  áaÉc  »a  »fGó«ªdG  πª©dG
 á«dhDƒ°ùe  º¡∏ªëJh  º¡«Yh  ’ƒd  ≥≤ëàj  ∂dP
 á∏MôªdG  √ò`̀g  QƒÑYh  á«©ªàéªdG  ácQÉ°ûªdG

 .áæμªe QÉKBG πbCÉHh ΩÓ°ùH
 äQó`̀°`̀UCG  á«∏NGódG  IQGRh  ,É¡ÑfÉL  ø`̀e
 º«≤ªdGh  ø`̀WGƒ`̀ª`̀∏`̀d  ø````eC’G  ß`̀Ø`̀ë`̀d  äGQGô````̀ b

 øe  ôãcC’  äÉ©ªéàdG  ™æªH  QGô`̀b  ∑Éæg  ¿Éμa
 òNC’G ™e áeÉ©dG øcÉeC’G »a ¢UÉî°TCG á°ùªN
 ¿ƒfÉ≤dG  ≥«Ñ£J  ∫ÓN  øe  IOó°ûe  äGAGôLEÉH
 ™æe ≈```dEG á`̀aÉ`̀°`̀VEG QGô``̀≤``̀dG Gò``̀g ∞`̀dÉ`̀î`̀j ø`̀ª`̀d
 áeÉ©dG  πMGƒ°ùdGh  äÉgõæàªdÉH  äÉ©ªéàdG
 ájRGôàM’G  äGAGô``̀LE’G  √òg  ¿CG  ≈∏Y  IOó°ûe
 »JCÉJ  ÉgPÉîJG  ºàj  »àdG  á«FÉbƒdG ô«HGóàdGh
 Iôªà°ùe ™ªàéªdG áWô°T ¿CGh ™ªàéª∏d ájÉªM
 OGôaCG á«Yƒàd äÉ¨d Ió©H ájƒYƒàdG É¡JÓªM »a
 ÖæéJh  äGAGôLE’G  ´ÉÑJG  IQhô°†H  ™ªàéªdG
 ßØëd äÉª«∏©àdG ´ÉÑJG ≈∏Y º¡ãMh äÉ©ªéàdG
 ô°ûæH  ¿ƒeƒ≤j  øe  á¡LGƒeh  ™«ªédG  áeÓ°S

.äÉ©FÉ°ûdG
 IQÉ`̀é`̀à`̀ dG  IQGRh  ,É`̀ ¡`̀ Ñ`̀ fÉ`̀L  ø``̀e  ∂``̀dò``̀c
 ƒdCÉJ  ºd  IOÉ«≤dG  øe  äÉ¡«LƒàHh  áYÉæ°üdGh
 QÉéàdG åMh ájQÉéàdG ™∏°ùdG áÑbGôe »a G kó¡L
 á©ÑàªdG  ±Gô``̀YC’Gh  ø«fGƒ≤dÉH  ΩGõ`̀à`̀d’G  ≈∏Y
 πc  ô«aƒJ  ≈∏Y  πª©dGh  ™∏°ùdG  øjõîJ  ΩóYh
 Oƒ¡édG  √òg  πc  ,á«FGhódGh  á«FGò¨dG  OGƒªdG
 Ωƒ≤J  »àdG  ∂∏J  á°ü∏îeh  áë°VGh  âëÑ°UCG
 á«FÉHƒdG  áeRC’G  AGƒàMG »a äGQGRƒdG  πc É¡H

.øWGƒªdGh øWƒdG áeóN ¬«a Éªd πª©dGh
 GƒØb  ,ÜGƒædG  IOÉ°ù∏d  Iô«NCG  áª∏c  É keÉàN
 GƒYOh  ºμ«dEG  áLÉëH  »¡a  ,¿B’G  øjôëÑdG  ™e
 Óa  ,´QÉ°ûdG  è«LCÉJh  ºjRCÉàdG  ∞bGƒe  ºμæY
 ÜÉë°UCGh ø«°ü∏îª∏d ’EG âbƒdG Gòg »a ¿Éμe
 ïjQÉàdG  Égôcòj  áª°üH  ºμd  øμà∏a  áYõØdG

.ÖgòdG øe ±hôëH
 áμæM  πμH  ô«°ùJ  ìÓ°UE’G  á∏aÉb  ≈≤ÑJh
 øe  πch  øWGƒªdGh  øWƒdG  ô«N  ≈dEG  QGóàbGh
 ∂dòd  ,áÑ«£dG  ¢`̀VQC’G  √òg  ÜGôJ  ≈∏Y  ¢û«©j
 ∫CÉ°ùfh ,É¡Ñ©°Th øjôëÑdG IOÉ«≤d  G kôμ°T ∫ƒ≤f
 »a  ¿É``̀eC’Gh  ø`̀eC’G  áª©f  Éæ«∏Y  ºjój  ¿CG  ¬∏dG
 øjôëÑdG áμ∏ªe ¬∏dG ßØëj ¿CGh ,ΩÓ°ùdG øWh

 .√hôμe πc øe ÉÑ©°Th káeƒμMh É kμ∏e

 ÉfhQƒc á¡LGƒe »``a óMGƒdG ≥``jôØdG áHôéJh ø``jôëÑdG

 ¿É°ùª°T .O :º∏≤H
»YÉæŸG ¬∏dGóÑY øH

 ôØ°ùdGh  áMÉ«°ùdG  ´É£b  ó©oj
 ójõJ  áÑ°ùæH  º¡°SCG  …ò`̀dG  »ªdÉ©dG
 …OÉ°üàb’G  ƒªædG  øe  (%10)  ≈∏Y
 ôãcCG  ø«H øe Ω  2019 ΩÉY »ªdÉ©dG
 áëFÉL  ø`̀e  IQô°†àªdG  äÉYÉ£≤dG
 øe  IóMGƒd  ¢Vô©J  å«M  ,ÉfhQƒc
 áeRC’G  òæe  á«ªdÉ©dG  äÉeRC’G  CGƒ°SCG
 ó≤a  ,Ω2008  ΩÉY  á«ªdÉ©dG  á«dÉªdG
 GOƒ«b  º`̀dÉ`̀©`̀dG  ∫hO  Ö`̀∏`̀ZCG  â°Vôa
 Égó°UÉ≤e  â`̀≤`̀∏`̀ZCGh  ô`̀Ø`̀°`̀ù`̀dG  ≈`̀∏`̀Y
 É¡JÉWÉ°ûf  â``̀∏``̀LCGh  ,á`̀«`̀MÉ`̀«`̀°`̀ù`̀dG
 QÉWEG »a ∂dPh ,áØ∏àîªdG á«MÉ«°ùdG
 á¡LGƒªd  á`̀jRGô`̀à`̀M’G  É`̀¡`̀JGAGô`̀LEG
 ô«°ûjh  .É`̀fhQƒ`̀c  ¢Shô«a  QÉ°ûàfG
 28 ï`̀jQÉ`̀à`̀H QOÉ`̀ °`̀U »```̀ dhCG ô`̀jô`̀≤`̀J
 áMÉ«°ùdG ¢ù∏ée øY ,Ω2020ôjGôÑa
 ácô°T ™e ¿hÉ©àdÉH »ªdÉ©dG ôØ°ùdGh
 äÓ«∏ëà∏d ¢ùμ«eƒfƒμjEG OQƒØ°ùcCG
 ô`̀FÉ`̀°`̀ù`̀N  ¿CG  ≈````̀dEG  ,á``̀jOÉ``̀°``̀ü``̀à``̀b’G
 Qó≤J  ,á©bƒàªdG  á«ªdÉ©dG  áMÉ«°ùdG
 ôÑcCG  ¿CGh ,Q’hO QÉ«∏e (22) ƒëæH
 ≈∏Y  ÉfhQƒc  áëFÉéd  »Ñ∏°S  ô«KCÉJ
 ,ø«°üdG »a ôØ°ùdGh áMÉ«°ùdG ´É£b
 øe  (%11)  á`̀Ñ`̀°`̀ù`̀f  π`̀ã`̀ª`̀j  …ò````̀dGh
 ,»æ«°üdG  »dÉªLE’G  »∏ëªdG  èJÉædG
 ø`̀jô`̀aÉ`̀°`̀ù`̀ª`̀dG Oó```̀Y ¢`̀†`̀Ø`̀î`̀fG ó`̀≤`̀ a
 πFÉ°Sh  ∞∏àîe  ôÑY  ,ø««æ«°üdG
 IôàØdÉH áfQÉ≤e ,%70 áÑ°ùæH ,π≤ædG
 ¿CÉH Éª∏Y ,»°VÉªdG ΩÉ©dG øe É¡°ùØf
 ôØ°ù∏d  »ªdÉY  ¥ƒ°S  ôÑcCG  ø«°üdG
 øjôaÉ°ùªdG  Oó`̀Y  ¿G  PEG  ,»LQÉîdG
 ôaÉ°ùe ¿ƒ«∏e (150) ƒëf ≠∏H É¡æe
 (277) ƒëf Gƒ≤ØfCG ,Ω2018 ΩÉY »a
 ófBG  OQófÉà°S{  Ö°ùëH  Q’hO  QÉ«∏e
 ¿ƒμà°S  ¿ÉHÉ«dG  ¿CG  ó≤à©jh  .zRQƒH
 äGOGô`̀jEG  ¿Gó≤ØH  øjQô°†àªdG  ôÑcCG
 Q’hO QÉ«∏e (1^29) ÉgQób á«MÉ«°S
 QÉ«∏e (1^15) ¿Gó≤ØH ófÓjÉJ É¡«∏j
 ìÉ«°ùdG  ≥aóJ  ∞bƒJ  áé«àf  Q’hO
 ¿ƒμà°S  Éªc  ,Éª¡«∏Y  ø««æ«°üdG
 »àdG  ∫hódG  ióMEG  É°†jCG  É«dGôà°SCG
 ÉgóFGƒY  øe  Iô«Ñc  áÑ°ùf  ó≤Øà°S

 É¡fEG  å«M  ,∂dòd  áé«àf  á«MÉ«°ùdG
 (9^4)  ƒëf  Ω2019  ΩÉY  â∏Ñ≤à°SG
 ø«jÓe (7^96) º¡æe ,íFÉ°S ø«jÓe
 ƒëf º¡bÉØfEG ≠∏H ,ø«°üdG øe íFÉ°S

.Q’hO QÉ«∏e (21^95)
 »dÉªLE’G èJÉædG ≈∏Y √QÉKBG ÉeCG
 »MÉ«°ùdG  ´É`̀£`̀≤`̀dG  »`̀a  ≥≤ëàªdG
 øe  ôãcCG  πÑ≤à°ùJ  »àdG  É°ùfôa  »a
 ,Éjƒæ°S »ÑæLCG  íFÉ°S  ¿ƒ«∏e (80)
 »°ùfôØdG  OÉ°üàb’G  ôjRh  ÉgQó≤«a
 ájÉ¨d  (%0^1)  áÑ°ùæH  ¢VÉØîf’G
 äô°ùN  å«M  ,Ω2020  ¢`̀SQÉ`̀e12
 Éªc  ,É¡JGRƒéM  øe  %20  ¥OÉæØdG
 á«∏«∏dG  …OGƒ`̀æ`̀ dG  •É°ûf  ¢†ØîfG
 ôFÉ°ùîdG  øY  ∂«gÉf  ,%30  áÑ°ùæH
 º`̀YÉ`̀£`̀ª`̀ dG É``̀¡``̀d â``̀°``̀Vô``̀©``̀J »```à```dG
 ≥WÉæªdG  »a  ájQÉéàdG  äÓëªdGh
 ôaƒ∏dG  ∞ëàe  ¥Ó`̀ZEGh  ,á«MÉ«°ùdG
 iƒà°ùªH ¬WÉ°ûf OhÉY ºK ΩÉjCG IóY
 .áëFÉédG  πÑb  ¬«∏Y  ¿É`̀c  Éªe  π`̀ bCG
 ¿Gô«£dG  äÓMQ  øe  OóY  »¨dCG  Éªc
 äó¡°T »àdG ¿Gó∏ÑdG ƒëf É°ùfôa øe
 âæ∏YCG ó≤a ,¢Shô«Ø∏d kÉ©°SGh kÉ«°ûØJ
 Air  á«°ùfôØdG  ájƒédG  •ƒ£îdG
 AÉ¨dEÉH É¡æFÉHõd ìÉª°ùdG  France

.É¡æàe ≈∏Y º¡JÓMQ π«LCÉJh
 É¡Ø«æ°üJ ™LGôJ ó≤a É«côJ ÉeCG
 ΩÉ©d zõjOƒe{ ádÉcƒd É≤ah »fÉªàF’G
 á©bƒàªdG ôFÉ°ùîdG ÖÑ°ùH ,Ω2020
 É``̀fhQƒ``̀c á`̀ë`̀FÉ`̀L É`̀¡`̀Ñ`̀Ñ`̀°`̀ù`̀J »``̀à``̀dG
 âë°VhCG  å«M ,»MÉ«°ùdG  É¡YÉ£≤d
 ô«Z  áeó°üd  á°VôY  ôãcCG  É«côJ  ¿CG
 AÉLh  ,»ªdÉ©dG  OÉ°üàbÓd  ábƒÑ°ùe
 ¿ƒμj  ¿CG  ™bƒàf{  õjOƒe  ôjô≤J  »a
 zGQô°†J  ôãcC’G  »côàdG  OÉ°üàb’G
 áYƒªée äGOÉ°üàbG ø«H AÉHƒdG øe
 »a  »ªcGôJ  ¢TÉªμfG  ™e  ,øjô°û©dG
 ø«©Hô∏d  »dÉªLE’G  »∏ëªdG  èJÉædG

.(%7) ƒëæH ådÉãdGh »fÉãdG
 á°VhôØªdG  Oƒ`̀«`̀≤`̀dG  áé«àfh
 ∫hO  ø`̀e  ó`̀jó`̀©`̀dG  »`̀a  ôØ°ùdG  ≈`̀∏`̀Y
 ,É`̀fhQƒ`̀c  áëFÉL  AGƒ`̀à`̀M’  ºdÉ©dG

 ¿Gô«£dG äÉcô°T øe ójó©dG ¬LGƒJ
 Ée  ,É¡JÉ«∏ªY  »a  kGójó°T  kÉ°VÉØîfG
 PÉ≤fEG  äÉ«∏ª©H  áÑdÉ£ªdG  ≈dEG  É¡©aO
 ¢SÓaE’G  Öæéàd  á©°SGh  á«eƒμM
 ájó≤ædG  É¡JÉWÉ«àMG  ¢übÉæJ  ÖÑ°ùH
 øY  É¡∏«WÉ°SCG  ∞`̀bƒ`̀J  ™`̀e  áYô°ùH
 »a ¿Gô«£dG ´É£b ¿CÉH Éª∏Y ,πª©dG
 (2^700^000)  ƒëf  π¨°ûj  ºdÉ©dG
 ô`̀Ñ`̀cCG çÓ```K â`̀ã`̀M ó```bh .¢`̀ü`̀î`̀°`̀T
 ,á«ªdÉY  ¿Gô«W  äÉcô°T  äÉØdÉëJ
 zº`̀«`̀J  …É``̀μ``̀ °``̀S{h  zó``````̀ dQhh  ¿Gh{
 ≈∏Y  äÉeƒμëdG  ,z¢ùæj’CG  QÉà°S{h
 π`̀FÉ`̀°`̀Sƒ`̀dG ™`̀«`̀ª`̀L º`̀jó`̀≤`̀ Jh º`̀«`̀«`̀≤`̀J
 πãªJh  .´É£≤dG  IóYÉ°ùªd  áæμªªdG
 ácô°T (58) øe ôãcCG äÉcô°ûdG √òg
 Éªæ«H  .º`̀dÉ`̀©`̀dG  »`̀a  Ió```̀FGQ  ¿Gô`̀«`̀W
 äÉcô°T  ¢†©H  äQó`̀°`̀UCG  ¿CG  ≥Ñ°S
 á∏LÉY  äGAGóf  á«HhQhC’G  ¿Gô«£dG
 äÉcô°T Ö∏ZCG â≤ q∏Y ó≤a ,IóYÉ°ùª∏d
 øe  ô«ãμdG  ≈`̀ dG  É¡JÓMQ  ¿Gô«£dG
 ìô°S  øe É¡æeh ,á«ªdÉ©dG  É¡JÉ¡Lh
 óªàYGh  ∫Éª©dG  øe  Iô«Ñc  GOGó``̀YCG
 Iójó°T  á«Ø°û≤J  ¥É`̀Ø`̀fEG  äGAGô```̀LEG
 Ö∏ o£dG  πãe  ádƒ«°ùdG  ≈∏Y  ®ÉØë∏d
 á«YƒW äGRÉLEG òNCG ø«ØXƒªdG øe
 AGô`````̀LEGh ,ô``````̀LC’G á``̀Yƒ``̀aó``̀e ô`̀ «`̀Z

 Ö``̀JGhQ  »`̀a  á`̀jQÉ`̀Ñ`̀LEG  äÉ°†«ØîJ
 ,ø«jò«ØæàdG  ø`̀«`̀dhDƒ`̀°`̀ù`̀ª`̀dG  QÉ`̀Ñ`̀c
 ¿Gô«W  á`̀eRCG  CGƒ`̀°`̀SCG  ôÑà©J  ób  Éª«a
 √ò`̀g ≈`̀∏`̀Y AÉ``̀æ``̀Hh ,ï``̀jQÉ``̀à``̀ dG »``̀a
 »`̀dhó`̀dG OÉ``̀ë``̀J’G Qó``̀b äÉ`̀«`̀£`̀©`̀ª`̀dG
 ´É£b  ôFÉ°ùN  zÉJÉjG{  …ƒédG  π≤æ∏d
 (113-63)  ø«H  »ªdÉ©dG  ¿Gô«£dG
 ,…QÉédG  ΩÉ©dG  ∫Ó`̀N  Q’hO  QÉ«∏e
 áeRCG  É¡bô¨à°ùà°S  »àdG  Ióª∏d  É≤ah
 â°ü°üN  ó``̀bh  .É``̀fhQƒ``̀c  á`̀ë`̀FÉ`̀L
 äÉcô°ûd  PÉ≤fEG  ΩõM  ∫hódG  øe  OóY
 QÉ`̀ «`̀ ¡`̀ f’G ø``̀e É`̀¡`̀©`̀æ`̀eh É`̀ ¡`̀ fGô`̀ «`̀W
 áeƒμëdG â°ü°üN Óãªa ¢SÓaE’Gh
 (Q’hO QÉ«∏e 1^44) ƒëf á«dÉ£j’G
 •ƒ`̀£`̀î`̀dG á`̀cô`̀°`̀T PÉ``̀≤``̀fEG π```̀LCG ø`̀e

 .zÉ«dÉà«dCG{ á«dÉ£jE’G ájƒédG
 ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀e ó``````̀cCG ,¬```Ñ```fÉ```L ø```̀ e
 òîàj  …ò```̀ dG  »``̀ dhó``̀ dG  äGQÉ``̀£``̀ª``̀dG
 áëFÉL  ¿CG  ,¬`̀d  Gô≤e  Gô°ùjƒ°S  øe
 ´É£b ≈∏Y ≠dÉH ƒëæH ôKDƒJ ÉfhQƒc
 AGƒ`̀°`̀S ¬`̀∏`̀ª`̀cCÉ`̀H »`̀ª`̀dÉ`̀©`̀dG ¿Gô`̀«`̀£`̀dG
 Ó°†a ,¿Gô«£dG äÉcô°T hCG äGQÉ£e
 º`̀Yó`̀dG Ωó`̀≤`̀J »`̀à`̀dG äÉ`̀cô`̀°`̀û`̀dG ø`̀Y
 ,¿Gô«£dG ´É£≤d »à°ùLƒ∏dGh »æØdG
 Öæéàd  ºYódG  ºjó≤àH  Ωõ∏j  Ée  ƒgh

 .QÉ«¡f’G
 ¢Vô©J »Hô©dG ó«©°üdG ≈∏Yh
 ôFÉ°ùîd  π`̀≤`̀æ`̀dGh  áMÉ«°ùdG  ´É`̀£`̀b
 OÉ`̀ë`̀J’G ¬`̀æ`̀∏`̀YCG É`̀ª`̀d É`̀≤`̀ ah á``̀MOÉ``̀a
 ,zÉ``̀JÉ``̀jG{ …ƒ``̀é``̀dG π`̀≤`̀æ`̀∏`̀d »``̀dhó``̀dG
 ¿Gô«£dG  ´É£b  ôFÉ°ùN  â¨∏H  å«M
 11  ≈`̀à`̀M  Q’hO  äGQÉ`̀«`̀∏`̀e  (7^2)
 ôãcCG  AÉ¨dEG  áé«àf  ,Ω2020¢`̀SQÉ`̀e
 ,ÜÉcô∏d ¿Gô«W á∏MQ ∞dCG (16) øe
 áMÉ«°ùdG  ´É£b ¢Vô©J ¿OQC’G »Øa
 áëFÉL  AGô`̀L  IOÉ`̀M  á`̀eRC’  π≤ædGh
 áaôZ IQGOEG ¢ù∏ée ™aO Ée ,ÉfhQƒc
 »a  ¿É«H  QGó°UEG  ≈`̀dEG  ¿ÉªY  IQÉéJ
 Ω2020  ¢`̀SQÉ`̀e  ø`̀e  ô°ûY  ™`̀HGô`̀ dG
 PÉ≤fEG  ≈dEG  á«fOQC’G  áeƒμëdG  ƒYój
 ¬`̀Jó`̀YÉ`̀°`̀ù`̀eh »`̀MÉ`̀«`̀°`̀ù`̀dG ´É``£``≤``dG
 â≤ëd  »àdG  QGô°VC’G  øe  ∞«Øîà∏d

 óë∏d  ÇQGƒW  á£N  áZÉ«°U  ôÑY  ¬H
 GócDƒe ,¬∏ªY QGôªà°SG ¿Éª°Vh É¡æe
 AÓchh  Iôª©dGh  èëdG  äÉcô°T  ¿CG
 »MÉ«°ùdG π≤ædGh ôØ°ùdGh áMÉ«°ùdG
 ¥OÉ`̀æ`̀Ø`̀dGh  ø««MÉ«°ùdG  A’OE’Gh
 ∞ëàdG  ™«Hh  á«MÉ«°ùdG  ºYÉ£ªdGh
 »g  á«MÉ«°ùdG  äGQÉ«°ùdG  ô«LCÉJh

.´É£≤dG Gòg »a GôKCÉJ ôãcC’G
 ¬`̀«`̀dEG  IQÉ```°```TE’G  »¨Ñæj  É`̀ª`̀eh
 ≠∏H  ¿OQCÓ```̀d  »MÉ«°ùdG  π`̀Nó`̀dG  ¿CG
 (4^108)  ƒëf  ,Ω2019  ΩÉY  ∫ÓN
 ¥É`̀Ø`̀fE’Gh  ,»```fOQCG  QÉ`̀æ`̀jO  äGQÉ«∏e
 QÉ«∏e  (1^038)  ƒ`̀ë`̀f  »MÉ«°ùdG
 áÑ°ùf  â¨∏H  Éª«a  ,»````̀fOQCG  QÉ`̀æ`̀jO
 »dÉªLE’G »∏ëªdG èJÉædÉH ¬àªgÉ°ùe
 ,Ω2018  ΩÉ```̀Y  ∫Ó```̀N  (%12^4)
 ≈`̀dEG  ø«eOÉ≤dG  ìÉ«°ùdG  Oó`̀Y  ≠`̀∏`̀Hh
 (5^4)  ƒëf  Ω2019  ΩÉ`̀Y  ¿OQC’G
 ´É£≤dG  ∞Xƒj Éª«a  ,íFÉ°S  ø«jÓe
 ,πeÉY  ∞`̀ dCG  (54)  ƒëf  »MÉ«°ùdG
 ¿CG  ™bƒàj  á«Hô¨ªdG  áμ∏ªªdG  »`̀ah
 ƒëf  áMÉ«°ùdG  ´É£b  ôFÉ°ùN  ≠∏ÑJ
 ájÉ¡f  ≈àM  Q’hO  äGQÉ«∏e  (3^5)
 ó¡°ûj ¿CG ™bƒàj å«M ,Ω2020 ΩÉY
 (%39)  áÑ°ùæH  É`̀©`̀LGô`̀J  ´É`̀£`̀≤`̀ dG
 ,Ω2019  ΩÉ``̀Y  »`̀a  ¬«∏Y  ¿É``̀c  É`̀ª`̀Y
 á`̀«`̀dGQó`̀Ø`̀fƒ`̀μ`̀dG ¬`̀à`̀æ`̀∏`̀YCG É`̀ª`̀d É`̀≤`̀ ah
 ,Üô`̀¨`̀ª`̀dG  »`̀a  áMÉ«°ù∏d  á`̀«`̀æ`̀Wƒ`̀dG
 âëÑ°UCG ¥OÉæØdG ¿CG âë°VhCG »àdG
 ∫Éª©dG  ø`̀e  ±’B’G  äÉ``̀Hh  ,á`̀ZQÉ`̀a
 ô`̀£`̀N ¿ƒ``̀ ¡``̀LGƒ``̀ j ø``̀«``̀Ø``̀Xƒ``̀ª``̀dGh
 áÑ°ùædÉH  ¬°ùØf  ô``̀eC’Gh  ,íjô°ùàdG
 ,π≤ædG äÉcô°Th ôØ°ùdG ä’Éch ≈dEG
 ìÉ«°ù∏d  ¢ù«FôdG  Qó°üªdG  ¿CÉH  Éª∏Y
 á≤£æe  ƒg  Üô¨ªdG  ≈`̀ dEG  ø«eOÉ≤dG
 ´É£≤dG  πãªjh  »``̀HhQhC’G  OÉëJ’G
 èJÉædG  øe  (%7)  áÑ°ùf  »MÉ«°ùdG

  .Üô¨ª∏d »dÉªLE’G »∏ëªdG

…OÉ°üàbG ô«ÑNh »ªjOÉcCG |

(3) É``fhQƒc á``ëFÉéd  á``jOÉ°üàb’G QÉ``KB’G  ≈``∏Y AGƒ``°VCG

:º∏≤H
| ¿hó©°ùdG OƒªM ó©°SCG .O 

 ä’DhÉ`̀°`̀ù`̀à`̀dG  áé«àf  ø``Y  ô`̀¶`̀æ`̀dG  ¢`̀†`̀¨`̀H
 âfÉc ¿EG  ÉfhQƒc AÉHh ôWÉîe øY áMhô£ªdG
 ,Gô£N  π`̀bCG  hCG  IQƒ£îdG  øe  iƒà°ùªdG  Gò¡H
 CÉ£N  hCG  Oƒ°ü≤e  CÉ£N  øY  áªLÉf  âfÉc  ¿EGh
 äÉ°Shô«ØdG  ôjƒ£àd  äGôÑàîe  »a  »Lƒdƒ«H
 äô¡X  ∂dP  πc  AGQh  ¿EÉa  ,Oƒ°ü≤e  ô«Z  πμ°ûH
 iƒà°ùe  ≈∏Y  ¢ù«d  áØ«îeh  áÑYôe  äÉYÉ°TEG
 πãe  iôÑμdG  ∫hó`̀ dG  ó«©°U  ≈∏Y  πH  ¿É°ùfE’G
 áëFÉédG  á`̀¡`̀LGƒ`̀e  »`̀a  â∏°ûa  »`̀à`̀dG  É```̀HhQhCG
 ,ÉjOÉ°üàbGh  É«FGòZh  É«ë°U  ™ªàéªdG  IQGOEGh
 ø∏©ªdG ∞∏N ƒg Ée ≈dEG Oƒ≤j ∂°T Éæjód ódƒàa
 Éæ¡LGƒJ  ób  á«∏Ñ≤à°ùe  ÉjÉØN  øe  ±ƒ°ûμªdGh
 »g  â`̀fÉ`̀c  ¿EG  á```̀eRC’G  √ò`̀g  AÉ`̀¡`̀à`̀fG  ó©H  Éª«a
 IóëàªdG  äÉj’ƒdG  ø«H  á«Lƒdƒ«H  ÉHôM  Ó©a

!?’ ΩCG ø«°üdGh
 ∫ƒ≤j ≥HÉ°S …CGQ ≈∏Y ¿ƒæ¶dG óæà°ùJ ÉªHQ
 ,zGõfƒ∏ØfE’ÉH ÜÉ°üj ºdÉ©dÉa â°ù£Y ÉμjôeCG GPEG{
 QÉ©°SCÉa êÉàfE’G øY á¶ëd âØbƒJ ø«°üdG{ GPEGh
 .zá«ªdÉ©dG  ¥ƒ°ùdG  »a  Gô«ãc  ™ØJôJ  ™FÉ°†ÑdG
 ¬Lƒàj ¿CG …Qhô°†dG øe π©éJ AGQB’G √òg πc
 »a  á«YÉªàL’G  ¬à«dhDƒ°ùe  »æÑJ  ≈dEG  ΩÓ`̀YE’G
 ÜôëdGh ±ƒîdG øe ™ªàéªdGh ¿É°ùfE’G ájÉªM
 õ«côàdG ™e ,ºdÉ©dG É¡JCÉWh »fÉ©j »àdG á«°ùØædG

 øe QÉÑNC’G ô°ûf ó©H Ée ≈∏Y
 ¢ü«ëªàdGh  π«∏ëàdG  å«M
 É`̀ª`̀d ió``̀°``̀ü``̀à``̀jh π``̀«``̀b É``̀ª``̀H
 ô«°ùØàdGh  π«∏ëàdÉH  ∫É≤«°S
 á`̀jÉ`̀ª`̀M á`̀«`̀¨`̀H ¢``̀TÉ``̀≤``̀æ``̀dGh
 …ò```dG …ô``̀μ``̀Ø``̀dG ¿RGƒ````à````dG
 äÉ©ªàéªdG  QGô≤à°SG  ºjój
 IÉ«ëdG  QGô≤à°SGh  ∫hó``dGh
 òNC’G  ¿ÉμeE’ÉH  ¬fCG  Éª«°S’
 ,zÖYôªdG  ÖcôªdG{  ájô¶æH
 Qƒ°üj  …ò```̀ dG  …CGô`````dG  ∂``̀ dP
 ô`̀«`̀Z Ö```̀cô```̀e »```̀ a º```dÉ```©```dG
 ôëH »``̀a  ô`̀«`̀°`̀ù`̀j  ¿RGƒ```à```e

 ¢û«©j  ¬«∏Y  øe  π`̀ch  èFÉg
 ¥ô¨dG  ø`̀e  ±ƒ`̀î`̀dG  äÉ¶ëd

.äƒªdGh
 ô«Z  ±hô``¶``dG  ¿CG  ∂``̀dP

 AGôL ¢SÉædG Qƒ©°T ô°UÉëJ ÉeóæY ájOÉ«àY’G
 á«FÉHƒdG  ¢``̀VGô``̀eC’Gh  çQGƒ``μ``dGh  çOGƒ`̀ë`̀ dG
 É¡d  ô°†ëà°ùJ  ¿CG  »¨Ñæjh  á«FÉæãà°SG  ó©J
 »a  á`̀«`̀dÉ`̀°`̀ü`̀JGh  á«°ùØf  á«YÉªàLG  á«é¡æe
 ≈∏Y  ¬cƒ∏°Sh  ¿É°ùfE’G  ô«μØJ  á©«ÑW  ¢SÉ«b
 á«FÉæãà°SG  Oƒ¡L  ΩÓ``̀YE’G  πFÉ°Sƒd  ¿ƒμJ  ¿CG

 ≥HÉ£àJ  á«Yƒf  á«é¡æeh
 ¥ƒØJ ,Ió©ªdG äÉjô¶ædG ™e
 ±hô¶dG  »a  ¬«∏Y  »g  ÉªY
 ±Ó`̀î`̀H ∂```dP ,á``̀jOÉ``̀«``̀à``̀Y’G
 øμªj PEG ájOÉ«àY’G ±hô¶dG
 zè∏ãdG  Iô`̀c{  ájô¶æH  ò`̀NC’G
 »a äÉeƒ∏©ªdÉH áLôMóàªdG
 á«∏°UGƒàdGh  á«∏YÉØàdG  ºdÉY
 zπjÉHƒªdG áëjô°T ºdÉY{ »a
 í∏£°üe  ø``̀e  á```̀bO  ô``̀ ã``̀cC’G
 hCG  zIô«¨°üdG  ájô≤dG  ºdÉY{

.zIô«¨°üdG á°TÉ°ûdG{ ≈àM
 ¿CG  »``̀©``̀ «``̀ Ñ``̀£``̀ dG  ø`````̀e
 ΩÓ```̀YE’G ΩÉ``¡``e ø``̀e Ió````̀MGh
 ô«î°ùJ  á`̀∏`̀Mô`̀ª`̀dG  √ò``̀g  »`̀a
 QÉ¶fC’G  πjƒëàd  äÉ©FÉ°ûdG
 ±Gô````̀WC’Gh ,≥`̀FÉ`̀≤`̀ë`̀dG ø``̀Y
 ßaÉëJ  ¿CG  É¡«∏Y  Ö`̀LGh  É«ªdÉY  áaó¡à°ùªdG
 É`̀gOQGƒ`̀e  ø`̀Y  É`̀¡`̀YÉ`̀aO  ø«H  É`̀e  ¿RGƒ``à``dG  ≈∏Y
 ájOÉ°üàb’G  É``gOQGƒ``eh  ,á`̀¡`̀L  ø`̀e  ájô°ûÑdG
 ¿CG Éæ¶M’ ÉæfCG ™e ,iôNCG á¡L øe á«eóîdGh
 …òdG  ô`̀NB’G  ºdÉ©dG  ∂dòch  ,»dÉª°SCGôdG  ºdÉ©dG
 ,ájOÉ°üàb’G  Iƒ≤dÉH  Qƒ¡¶dG  ≥£æªH  íª£j

 Qó`̀¡`̀J  ¿CG  IQhô`̀ °`̀†`̀ dÉ`̀ H  ¢`̀ù`̀«`̀d  á`̀Ø`̀°`̀ù`̀∏`̀a  ≈`̀æ`̀Ñ`̀J
 øe Oó``̀Y  IÉ`̀«`̀M π``̀LC’ É¡∏c á`̀«`̀dÉ`̀ª`̀dG  OQGƒ``̀ª``̀dG
 √ògh  ,º`̀gC’G  ó©j  º¡fGó∏H  πÑ≤à°ùªa  ,¢SÉædG
 ø««fÉ£jôÑdG  πeÉ©J  »a  äó°UQ  áª¡e  á«FõL
 äOQh ∂dòch ,¿ÉÑ°SC’Gh ¿ÉªdC’Gh ø««dÉ£j’Gh
 zèæ«H ø«L »°T »æ«°üdG ¢ù«FôdG{ ÜÉ£N »a
 á«dÉZ  ìGhQC’G  ¿CG  ¿É``̀ghh  á``̀eRCG  »`̀a  ¬Ñ©°ûd
 õjõYh  ∫É`̀Z  ø«°üdG  πÑ≤à°ùe  øμdh  Iõ`̀jõ`̀Yh
 Éæ∏Ñ≤à°ùe  πà≤j  ¿CG  ¢Vôª∏d  íª°ùf  ød  ,É°†jCG
 iôj ƒgh ,»g Éªc ÉæJÉ«ëH ôªà°ùf ¿CG Öéjh
 øe  ô°ûÑdG  ø«jÓªH  á«ë°†àdG  øμªj  ’  ¬``̀fCG
 »ØdCG hG ∞dCG ájÉªM πLCG øe ,πÑ≤à°ùªdÉH √OÓH

.äƒªdG øe ô°VÉëdG âbƒdÉH ¢üî°T
 ¿ƒμà°Sh ÉfhQƒc áëFÉL »¡àæà°S ÉªàMh
 ≥ëH  ∫É≤J  á«∏Ñ≤à°ùe  äÉØ°ù∏ah  AGQBG  ∑Éæg
 √ó©f  á¶ë∏dG  ≈`̀à`̀M  …ò``̀ dG  »``dhó``dG  ΩÓ````YE’G
 ΩÓ````YE’G ¢`̀ù`̀ª`̀¨`̀fG ,è``∏``K Iô```̀c »``̀a êô`̀Mó`̀ à`̀ j
 ΩÓYEÓd  ¿É`̀c  Éªe  ôãcCG  äÉYÉ°TEÉH  »YÉªàL’G
 ™ªàéªdG  PÉ≤fEG  »a  á«æ¡e  á°SQÉªe  øe  OÉédG
 »a ó``̀MGh ÖcôªH ƒ``gh ¥ô`̀¨`̀dG  ø`̀e  »`̀ dhó`̀ dG

  .ÉfhQƒc ™≤æà°ùe

á«bGô©dG á©eÉédG – ΩÓYE’G PÉà°SCG |

É```̀fhQƒ```̀c á````````eRCG á```̀ ¡```̀ LGƒ```̀ eh »``̀ ª``̀ dÉ``̀ ©``̀ dG ΩÓ`````````̀YE’G

:º∏≤H
| ÊGQóÑdG π°VÉa .O 

 √ô``̀°``̀SCÉ``̀H º``̀dÉ``̀©``̀dG ¢``̀û``̀«``̀©``̀j
 ÉfhQƒc  AÉHh  ™e  áæMÉW  ácô©e
 ø«H  ¥ô`̀Ø`̀j  ’ …ò``̀ dG  ,óéà°ùªdG
 ¿É°ùfEG  hCG  ô``̀jRh  ,ô`̀«`̀≤`̀ah  »æZ
 »gh.ô«Ñc  hCG  ô«¨°U  ,…OÉ```̀Y
 ,AÉ©ªL á«fÉ°ùfEÓd QÉÑàNG á¶ëd

.Oôa πμdh ,Ö©°T πμdh
 ób  AÉ``̀Hƒ``̀dG  Gò``̀g  ¿É``̀c  GPEGh
 ,»ªdÉ©dG  ΩÉ¶ædG  Üƒ«Y  ∞°ûc
 ,á`̀°`̀û`̀Mƒ`̀à`̀ª`̀dG ¬``̀à``̀«``̀dÉ``̀ª``̀°``̀SCGQh
 ô``̀ «``̀ aƒ``̀ J »``````̀a √ô```̀ «```̀ °```̀ü```̀≤```̀ Jh

 ´É``£``≤``∏``d äGõ``«``¡``é``à``dGh OQGƒ``ª``dG

 á«dhC’G  áë°üdG  á°UÉNh  ,»ë°üdG

 ∂`̀ dò`̀c iô````̀Y ¬```̀fEÉ```̀a ,á```̀«```̀FÉ```̀bƒ```̀dGh

 ájƒÑ©°ûdGh ,ájô°üæ©dGh ,á«dGôÑ«dƒ«ædG  äÉ°SÉ«°ùdG

 .É¡H áªjõ¡dG ¥ÉëdEG Öéj »àdG ,

 IQƒK çóëj ¿CG ¿hO øe AÉHƒdG Gòg ôªj ødh
 πμH »ªdÉ©dG ΩÉ¶æ∏d ÓeÉ°T ÉMÓ°UEG ≥≤ëJ iôÑc
 .á«ë°üdGh ,á«YÉªàL’Gh ,ájOÉ°üàb’G ¬ÑfGƒL

 GQÉÑàNG A»°T πc πÑb πãªj ,AÉHƒdG Gòg øμd
 áHƒ©°U º`̀ZQ ,∫DhÉ`̀Ø`̀à`̀dG  ≈∏Y IQó`̀≤`̀dGh  IOGQEÓ``̀ d

.…óëàdG Iƒ°ùbh
 ¿CG  ¿B’G  ≈àM  âYÉ£à°SG  ø«£°ù∏a
 ,¿Gó`̀∏`̀Ñ`̀dG  ø`̀e  ô«ãc  ø`̀e  π`̀°`̀†`̀aCG  óª°üJ
 ∫Ó`̀à`̀M’G QÉ`̀°`̀ü`̀Mh OQGƒ`̀ª`̀ dG qí`̀°`̀T º`̀ZQ
 É`̀¡`̀FÉ`̀æ`̀HCG  IOGQEG  π`̀°`̀†`̀Ø`̀H  ,¬`̀à`̀jô`̀°`̀ü`̀æ`̀Yh
 ∞`̀JÉ`̀μ`̀à`̀dG  ìhQ  π`̀ °`̀†`̀Ø`̀ Hh  ,É``̀¡``̀JÉ``̀æ``̀Hh

.ºMGôàdGh øeÉ°†àdGh
 ,IQOÉ``̀Ñ``̀ª``̀dG äGAGô````````̀LE’G π`̀ °`̀†`̀Ø`̀Hh
 π°†ØHh  ,áª°SÉëdG  ,á«Ñ©°ûdGh  á«ª°SôdG
 óYGƒ≤H  ΩGõàd’Gh  ,»YƒdGh  •ÉÑ°†f’G
 ôéëdGh  ,äƒ«ÑdG  »a  AÉ≤ÑdGh  ájÉbƒdG

 .¬H ÖdÉ£e ƒg øªd »dõæªdG
 ÉædÉªY  ájÉYQ  …óëJ  ÉæeÉeCG  Ωƒ«dGh
 »a πª©dG øe ¿hOƒ©«°Sh ,GhOÉY øjò∏dG
 äÉHÉ°UE’G  áÑ°ùf  â©ØJQG  »àdG  π«FGô°SEG

.Iô«£N IQƒ°üH É¡«a
 ’h ,™ªàéªdG OÉªY ºg ø«£°ù∏a ∫ÉªY
 ôéëdÉH  ΩGõàd’G  ≈∏Y º¡JóYÉ°ùe øe óH
 ó«æéJ øe óH ’ Éªc ,ø«YƒÑ°SC’ »dõæªdG
 äÓFÉ©dG OÉæ°SE’ á«©ªàéªdG äÉbÉ£dG πc

 ø```̀jò```̀ dGh ,á``̀LÉ``̀ à``̀ë``̀ ª``̀ dG
 ´É``̀£``̀≤``̀fG ø````̀e ¿ƒ```̀fÉ```̀©```̀j

 .º¡∏NO
 ôéëdG øe ´ƒÑ°SCG ó©H
 êhô`̀î`̀dG  ™`̀æ`̀eh  ,πeÉ°ûdG
 º`̀XÉ`̀©`̀à`̀J ,äƒ```«```Ñ```dG ø```̀e
 Gògh  ,á«°ùØædG  •ƒ¨°†dG
 Ö``é``jh ,»``̀©``̀«``̀Ñ``̀W ô``````̀eCG
 ,ôÑ°üdÉH  ∂dP  ™e  πeÉ©àdG
 ,∫DhÉ```̀Ø```̀à```̀dG  ìhQ  å````̀ Hh
 πμ°ûH  âbƒdG  ΩGóîà°SÉHh

 .»HÉéjEGh ó«Øe
 πμd  á°Uôa  »`̀g  É`̀ª`̀HQh
 ¿Éc GQƒeCG õéæj ¿CG ,¿É°ùfEG

.âbƒdG ≥«°†d QGôªà°SÉH É¡∏LDƒj
 Ωƒj  πc  ºXÉ©àJ  ,iôNCG  á«MÉf  øeh
 ¿óªdGh iô≤dG »a á«©ªàéªdG äGQOÉÑªdG
 ¿Ééd  π«μ°ûàd  ,AÉ«MC’Gh äÉª«îªdGh
 á«ë°Uh á«FGòZ äÉYôÑJ ™ªLh ÇQGƒW
 ≈∏Y  ™FGQ  π«dO  Gògh  ,áLÉàëªdG  ô°SCÓd

.Iõ«ªªdG á«æ«£°ù∏ØdG ∞JÉμàdG ìhQ
 ¿ƒ``∏``eÉ``©``dGh AÉ```̀ Ñ```̀WC’G π``̀ °``̀UGƒ``̀jh
 º`̀¡`̀©`̀eh ,á```̀KÉ```̀ZE’G ¥ô```̀ ah ¿ƒ`̀«`̀ë`̀°`̀ü`̀dG
 »YÉªàL’Gh »æeC’G ´É£≤dG »a ¿ƒ∏eÉ©dG

.ôjó≤J πc ≥ëà°ùj ¿ÉØàH º¡∏ªY AGOCG
 ,ô°UÉëªdG  IõZ  ´É£b  »a  Éæ∏gCG  É`̀eCG
 ,IÉ«ëdG  äÉeƒ≤e  §°ùHC’  ó≤àØj  …ò`̀dGh
 OQGƒªdG  πc ¢ü«°üîJ ¿ƒ≤ëà°ùj º¡fEÉa

.AÉHƒdG á¡LGƒe »a ºgOÉæ°SE’ áæμªªdG
 ÉgRhÉéàæ°Sh  ,áª°SÉM  ΩÉ`̀jCG  ÉæeÉeCG
 ,•ÉÑ°†f’Gh ,∞JÉμàdGh ,∫DhÉØàdG  ìhôH
 »àdG  ∫É«LC’G  ¬«a  »μëJ  Ωƒj  »JCÉ«°Sh
 º¡FÉæHC’  É°ü°üb  ,AÉ`̀Hƒ`̀ dG  Gò`̀g  ¬`̀LGƒ`̀J
 ,ø«£°ù∏a  Ö©°T  ádƒ£H  ø`̀Y  º¡JÉæHh
 AÉHh  ¬Lh  »a  óª°üj  ¿CG  ´É£à°SG  …òdG
 »a ∫ÓàMG ∫ƒWC’ óª°U ¿CG ó©H ,ÉfhQƒc
 π°üa  ΩÉ¶f  ™°ûHC’h  ,åjóëdG  ïjQÉàdG

.ájô°ûÑdG ¬àaôY …ô°üæY
 ôÑ°üæ∏a  ,á``̀YÉ``̀°``̀S  ô`̀Ñ`̀ °`̀U  ô`̀ °`̀ü`̀æ`̀ dG

 .∫DhÉØàdÉH í∏°ùàædh
á«æ«£°ù∏ØdG á«æWƒdG IQOÉÑªdG ácôëd ΩÉ©dG ø«eC’G |

á``YÉ°S ô``Ñ°U ô``°üædG ..É``fhQƒμdGh ø``ëf

 :º∏≤H
 | »KƒZÈdG ≈Ø£°üe .O
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حتّول جذري يف اإجراءات العدالة.. الأعلى للق�ساء:

رفع الدعاوى املدنيـة والتجاريـة اإلكرتونيـًّا
البوعينني رئي�س  امل�شت�شار عبداهلل بن ح�شن  اأعلن 

للق�شاء  الأعلى  املجل�س  رئي�س  نائب  التمييز  حمكمة 

تد�شني خدمة رفع الدعاوى املدنية والتجارية، بجميع 

يف  وذلك  كامل،  ب�شكل  اإلكرتونًيا  ودرجاتها،  اأنواعها 

حتّول جذري باإجراءات العدالة اأمام املحاكم.

اإىل ذلك، ك�شف نائب رئي�س املجل�س الأعلى للق�شاء 

امل�شت�شار عبداهلل البوعينني اأن اخلدمة اجلديدة �شتتيح 

والطلبات خالل  املذكرات  الدعاوى وتقدمي جميع  رفع 

درجة  اأول  اإىل  بالإ�شافة  لت�شمل  الدعوى،  مراحل  كل 

التي اأُعلن تد�شينها موؤخًرا، مرحلة ال�شتئناف، وتقدمي 

الطعون اأمام حمكمة التمييز، و�شولً اإىل مرحلة اإ�شدار 

الأحكام، مع مراعاة توافر جميع ال�شمانات الد�شتورية 

والقانونية املقّررة للمحاكمة العادلة.

ولفت نائب رئي�س املجل�س الأعلى للق�شاء اإىل اأنه 

املدنية  املحاكم  منظومة  ت�شبح  اخلدمة  هذه  باإطالق 

اإلكرتونًيا  متاحة  التنفيذ،  حماكم  كذلك  والتجارية، 

الدعوى حتى مرحلة  ب�شكل كامل، وذلك بدًءا من رفع 

تنفيذ الأحكام الق�شائية. جانب من اجتماع عن ُبعد لتد�شني اخلدمات العدلية الإلكرتونية

اإي�سال اأغذية لطلبتنا يف »اإربد«.. �سفارتنا يف الأردن:

ل اإ�سابات بني البحرينيني بـ»كورونا«

ر�سد حالتني ملواطنني قادمني من بريطانيا.. »ال�سّحة«: 

ل انت�سار للفريو�س بني العمالة الوافدة

متام اأبو�شايف:

البحرين  ب�شفارة  م�شوؤول  م�شدر  اأكد 

عدم  الها�شمية  الأردنية  اململكة  لدى 

كورونا  بفريو�س  اإ�شابات  اأي  ت�شجيل 

)كوفيد 19( بني اأفراد اجلالية البحرينية 

اإىل 650  ي�شل عددها  والتي  الأردن،  يف 

ت�شريح  يف  امل�شدر،  وقال  بحرينًيا. 

تقوم  البحرينية  ال�شفارة  اإن  لـ»الأيام«، 

باإي�شال امل�شاعدات الغذائية اإىل طلبتنا يف 

اإربد.

اأفادت وزارة ال�شحة باأن الـ47 حالة من احلالت القائمة التي اأُعلن عنها اأم�س الأول 

هي لعّمال وافدين كانوا حتت احلجر ال�شحي الحرتازي يف مقر �شكنهم، وفق التن�شيق 

واأكدت  احلجر.  مقر  يغادروا  ومل  »�شلماباد«،  مبنطقة  لها  التابعني  ال�شركة  اإدارة  مع 

الوزارة اأنه ل يوجد انت�شار للفريو�س بني العمالة الوافدة كما يتم الرتويج له. اإىل ذلك، 

اأعلنت الوزارة ر�شد حالتني �شمن احلالت القائمة ملواطنني قادمني من بريطانيا.

يف موؤ�سر اإىل قوة برنامج التوازن املايل.. وزارة املالية:

 البحرين ت�سّدد �سندات دولية بـ1.25 مليار دولر
الوطني  والقت�شاد  املالية  وزارة  اأعلنت 

بت�شديد  قامت  اأنها  البحرين  مملكة  يف 

مت  دولر،  مليار   1.25 بقيمة  دولية  �شندات 

بنجاح،   ،2020 مار�س   31 يف  ا�شتحقاقها 

يف موؤ�شر اإىل قوة برنامج التوازن املايل الذي 

اأُطلق يف اأكتوبر 2018 لتحقيق التوازن بني 

 ،2022 عام  بحلول  والإيرادات  امل�شروفات 

العاملي  النت�شار  تداعيات  ظل  يف  ة  خا�شّ

لفريو�س كورونا )كوفيد 19(.

البحرين،  مملكة  اأن  للوزارة  بيان  واأكد 

بف�شل ما تتمتع به من قاعدة اقت�شادية �شلبة، 

املايل  التوازن  وا�شلت تنفيذ خططها لتحقيق 

القت�شادي  النمو  على  احلفاظ  مع  بالتوازي 

الإيجابي.

البحرين  مملكة  اأن  عن  الوزارة  وك�شفت 

باأف�شل  التمويلية  احتياجاتها  بتاأمني  تقوم 

و�شول  ا�شتدامة  لتحقيق  املمكنة  التكاليف 

جانب  اإىل  املالية،  الأ�شواق  اإىل  اململكة 

ال�شتفادة من التفاقية الإطارية للتعاون املايل 

ب�شاأن برنامج التوازن املايل التي مت توقيعها 

اململكة  ال�شقيقة؛  والدول  البحرين  مملكة  بني 

العربية  الإمارات  ودولة  ال�شعودية  العربية 

املتحدة ودولة الكويت.

بن  �شلمان  ال�شيخ  اأكد  اآخر،  جانب  من 

والقت�شاد  املالية  وزير  خليفة  اآل  خليفة 

جلنة  مع  ُبعد  عن  اجتماع  خالل  الوطني، 

اإطالق  اأن  ال�شورى،  مبجل�س  اخلدمات 

احلزمة املالية والقت�شادية حفاًظا على النمو 

امل�شتدام، ودعًما جلميع املواطنني العاملني يف 

وزير املاليةالقطاع اخلا�س.
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اتخاذ تدابري لدرء التداعيات املحتملة

القطاع امل�سريف اخلليجي قادر على مواجهة الأزمات
اأكد حمافظو موؤ�ش�شات النقد والبنوك 

لدول  التعاون  جمل�س  بدول  املركزية 

امل�شريف  القطاع  متانة  العربية  اخلليج 

مواجهة  على  وقدرته  املجل�س،  دول  يف 

التحديات والأزمات.

حمافظي  جلنة  اجتماع  يف  واأ�شاروا 

اإىل  املركزية  والبنوك  النقدية  املوؤ�ش�شات 

التداعيات  اآثار  كثب  عن  يراقبون  اأنهم 

واتخاذ  املخاطر  درء  بهدف  املحتملة؛ 

10التدابري املطلوبة.

0919

تراجع وفيات »كورونا« يف اإيطاليا

بريطانيا وفرن�سا.. 1000 وفاة يف يوم واحد

لتوفري امل�ساهمات العينّية ال�ستهالكية وال�سحية.. »الأعلى للمراأة«:

 بدء حملة »متكاتفني لأجل �سالمة البحرين«

عوا�شم - وكالت:

�شّجلت بريطانيا، اأم�س، 563 حالة وفاة بفريو�س كورونا امل�شتجد، وهي املرة الأوىل التي تتخّطى فيها احل�شيلة 

اليومية للوفيات يف البالد عتبة 500 وفاة، ما يرفع احل�شيلة الإجمالية للمتوفني بالوباء على الأرا�شي الربيطانية 

اأنها �شّجلت اأم�س 509 حالت وفاة جديدة بفريو�س كورونا، ليتخّطى العدد  اأعلنت فرن�شا  اإىل 2352. اإىل ذلك، 

الإجمايل 4000 �شخ�س، فيما تراجعت اأعداد الوفيات يف اإيطاليا، اإل اأن عدد الإ�شابات ارتفع.

طواقم طبية 

فرن�شية 

خالل 

م�شاعدتها 

للم�شابني 

بفريو�س 

كورونا

عدد من 

املتطوعني 

يبا�شرون 

عمليات 

التوزيع 

لدعم الأ�شر 

التي تعيلها 

املراأة 

البحرينية

14

جانب  تنفيذ  اأم�س،  للمراأة،  الأعلى  املجل�س  بداأ 

�شالمة  لأجل  »متكاتفني..  حلملة  امليداين  العمل 

اإطار  موؤخًرا، وذلك يف  بتد�شينها  قام  التي  البحرين« 

احلملة الوطنية ملكافحة فريو�س كورونا )كوفيد 19( 

يف مملكة البحرين، وتت�شمن هذه املرحلة العمل على 

امل�شتلزمات  من  العينية  امل�شاهمات  واإي�شال  توفري 

ال�شتهالكية وال�شحية ال�شرورية لالأ�شر التي تعيلها 

املجل�س  يعمل  التي  القوائم  بح�شب  البحرينية،  املراأة 

على متابعة ظروفها احلياتية، ومل�شاندة اأ�شر الكوادر 

الطبية العاملة يف ال�شفوف الأمامية.
06
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امللك ي�سدر قانوًنا با�ستبدال 

ن�ص فقرة من قانون ال�سركات التجارية
حمد  امللك  اجلاللة  �شاحب  ح�شرة  �شادق 

بن عي�شى اآل خليفة ملك البالد املفدى حفظه اهلل 

 2020 ل�شنة   )6( رقم  قانوًنا  واأ�شدر  ورعاه، 

قانون  من   )284( املادة  من  )اأ(  الفقرة  بتعديل 

ال�شركات التجارية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم 

)21( ل�شنة 2001، ون�س القانون على ما يلي:

وجاء يف املادة الأوىل من القانون اأنه ُي�شتبدل 

قانون  من   )284( املادة  من  )اأ(  الفقرة  بن�س 

ال�شركات التجارية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم 

)21( ل�شنة 2001، الن�س الآتي:

»اأ- لكل �شريك حق ح�شور اجلمعية العامة 

بنف�شه اأو عن طريق وكيل عنه، من غري اأع�شاء 

موظفيها،  اأو  ال�شركة  مدير  اأو  الرقابة  جمل�س 

بالكتابة  وثابت  خا�س  توكيل  مبقت�شى  وذلك 

�شريك  لكل  ويكون  الغر�س،  لهذا  ال�شركة  ُتعده 

التي  احل�ش�س  عدد  ُيعادل  الأ�شوات  من  عدد 

اأنه  الثانية  املادة  ال�شركة«. وجاء يف  ميلكها يف 

فيما  والوزراء -كل  الوزراء  رئي�س جمل�س  على 

يخ�شه- تنفيذ اأحكام هذا القانون، وُيعمل به من 

اليوم التايل لتاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�شمية.

القائد العام ي�سيد بجهود »الأعلى لل�سحة«

ال�شيخ  الركن  امل�شري  العامة  القيادة  يف  البحرين  دفاع  لقوة  العام  القائد  ا�شتقبل 

خليفة بن اأحمد اآل خليفة، اأم�س، الفريق طبيب ال�شيخ حممد بن عبداهلل اآل خليفة رئي�س 

املجل�س الأعلى لل�شحة.

الأعلى  املجل�س  برئي�س  البحرين  دفاع  لقوة  العام  القائد  رّحب  اللقاء،  وخالل   

لل�شحة، م�شيًدا باجلهود الطيبة املبذولة التي يقدمها املجل�س الأعلى لل�شحة لتطوير 

وحت�شني جودة اخلدمات ال�شحية املقدمة للمواطنني واملقيمني مبملكة البحرين.

جاللة امللك

وزارة املالية: ت�سديد �سندات 

دوليـــة بقيمــــة 1.25 مليـــار دولر

داعًيا لت�سريع الت�سريع املتعلق باأحد اأهم قرارات احلزمة املالية.. وزير املالية: 

دفع رواتب العاملني يف القطاع اخلا�ص ي�سمن موا�سلة النمو

اأو�ست باملوافقة على م�سروع القانون.. »خدمات ال�سورى«:

قانون دفع رواتب املواطنني يف »اخلا�ص« �سروري ملواجهة »كورونا«

والقت�شاد  املالية  وزارة  اأعلنت 

قامت  اأنها  البحرين  مملكة  يف  الوطني 

 1.25 بقيمة  دولية  �شندات  بت�شديد 

مليار دولر مت ا�شتحقاقها يف 31 مار�س 

2020 بنجاح، يف موؤ�شر اإىل قوة برنامج 

اأكتوبر  اإطالقه يف  التوازن املايل الذي مت 

امل�شروفات  التوازن بني  لتحقيق   2018

خا�شة   ،2022 عام  بحلول  والإيرادات 

يف ظل تداعيات النت�شار العاملي لفريو�س 

كورونا )كوفيد 19(.

واأكد بيان للوزارة اأن مملكة البحرين، 

اقت�شادية  قاعدة  من  به  تتمتع  ما  بف�شل 

لتحقيق  خططها  تنفيذ  وا�شلت  �شلبة، 

بالتوازي مع احلفاظ على  املايل  التوازن 

النمو القت�شادي الإيجابي.

وك�شفت الوزارة عن اأن مملكة البحرين 

تقوم بتاأمني احتياجاتها التمويلية باأف�شل 

التكاليف املمكنة لتحقيق ا�شتدامة و�شول 

جانب  اإىل  املالية،  الأ�شواق  اإىل  اململكة 

ال�شتفادة من التفاقية الإطارية للتعاون 

التي  املايل  التوازن  برنامج  ب�شاأن  املايل 

والدول  البحرين  مملكة  بني  توقيعها  مت 

ال�شعودية  العربية  اململكة  ال�شقيقة 

ودولة  املتحدة  العربية  الإمارات  ودولة 

برنامج  اأن  الوزارة  واأ�شافت  الكويت. 

املزيد  حتقيق  يف  ي�شهم  املايل  التوازن 

بعجلة  والدفع  الإيجابية  اخلطوات  من 

كافة،  املجالت  يف  القت�شادية  التنمية 

للتما�شي  مرونة  من  يقدمه  ما  خالل  من 

مع خمتلف الظروف الراهنة وامل�شتقبلية، 

ليتكامل اأثر تطوير الو�شع املايل مع وترية 

النمو الإيجابي القت�شادي وتنوعه.

اأكد ال�شيخ �شلمان بن خليفة اآل خليفة وزير 

املالية والقت�شاد الوطني اأن م�شروع قانون ب�شاأن 

ال�شورى  اإىل جمل�س  املحال  التعطل  التاأمني �شد 

يف  العاملني  املواطنني  رواتب  دفع  اإىل  يهدف 

القطاع اخلا�س من خالل �شندوق التعطل لالأ�شهر 

)اأبريل ومايو ويونيو(، وياأتي تنفيًذا للتوجيهات 

امللك  اجلاللة  �شاحب  حل�شرة  ال�شامية  امللكية 

املفدى،  البالد  عاهل  خليفة  اآل  عي�شى  بن  حمد 

املالية  احلزمة  عن  الإعالن  مت  اإثرها  على  والتي 

ملواجهة  دينار  مليار   4.3 بقيمة  والقت�شادية 

كورونا  لفريو�س  العاملي  النت�شار  انعكا�شات 

يحافظ  مبا  املحلي،  امل�شتوى  على  )كوفيد 19( 

على �شحة و�شالمة املواطنني واملقيمني بالتوازي 

مع ا�شتمرار برامج الدولة وم�شرية عملها؛ حتقيًقا 

مل�شاعي التنمية امل�شتدامة ل�شالح املواطنني.

لقرارات  متابعة  ياأتي  القرار  اأن  اإىل  واأ�شار 

الأمري  امللكي  ال�شمو  �شاحب  برئا�شة  احلكومة 

خليفة بن �شلمان اآل خليفة، واأوامر �شاحب ال�شمو 

امللكي الأمري �شلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد 

لرئي�س جمل�س  الأول  النائب  الأعلى  القائد  نائب 

الوزراء، باإطالق حزمة مالية واقت�شادية؛ وذلك 

القطاع  على  املرتتبة  القت�شادية  الآثار  لتخفيف 

لكل  ودعًما  امل�شتدام  النمو  على  اخلا�س، حفاًظا 

املواطنني العاملني يف القطاع اخلا�س.

وزير  عقده  الذي  الجتماع  خالل  ذلك  جاء 

وزير  حميدان  جميل  مب�شاركة  ُبعد،  عن  املالية 

العمل والتنمية الجتماعية، مع رئي�س واأع�شاء 

جلنة اخلدمات مبجل�س ال�شورى، وذلك ملناق�شة 

اإىل  باإ�شافة بند جديد برقم )3(  م�شروع قانون 

الفقرة )ج( من املادة )8( من املر�شوم بقانون رقم 

التعطل  �شد  التاأمني  ب�شاأن  ل�شنة 2006   )78(

العاملني  املواطنني  رواتب  دفع  اإىل  يهدف  الذي 

التعطل  �شندوق  خالل  من  اخلا�س  القطاع  يف 

لالأ�شهر )اأبريل ومايو ويونيو( وفق احلد الأق�شى 

التاأمني  قانون  يف  عليه  املن�شو�س  للرواتب 

اإذ  دينار.  مليون  بقيمة 215  وذلك  الجتماعي، 

اأطلع رئي�س واأع�شاء اللجنة باإيجابيات م�شروع 

القانون املحال اإىل جمل�س ال�شورى واأهميته لدعم 

والدفع  اخلا�س  القطاع  يف  العاملني  املواطنني 

بعجلة التنمية القت�شادية، معرًبا عن تطلعه اإىل 

اأهم  اأحد  لتفعيل  الت�شريعية  الإجراءات  ت�شريع 

ي�شّب  مبا  والقت�شادية،  املالية  احلزمة  قرارات 

يف م�شلحة املواطنني وموا�شلة النمو يف القطاع 

اخلا�س مبملكة البحرين.

واأو�شح اأن جميع اجلهات يف مملكة البحرين 

من �شلطة تنفيذية وت�شريعية وقطاع خا�س تعمل 

يًدا بيد مبا يحقق امل�شلحة العامة التي يقت�شيها 

الو�شع الراهن ملواجهة فريو�س كورونا )كوفيد 

يحفظ  انت�شاره مبا  من  احلد  على  والعمل   )19

�شحة و�شالمة اجلميع.

واأكد موا�شلة تعزيز التعاون بني ال�شلطتني 

التنفيذية والت�شريعية، مبا يخدم م�شالح الوطن 

واملواطنني وي�شّب يف �شالح القت�شاد الوطني.

ال�شورى  مبجل�س  اخلدمات  جلنة  اأو�شت 

اللجنة  رئي�س  الفا�شل  عبداهلل  جهاد  برئا�شة 

بند  باإ�شافة  قانون  م�شروع  على  باملوافقة 

املادة )8(  الفقرة )ج( من  اإىل  جديد برقم )3( 

 2006 ل�شنة   )78( رقم  بقانون  املر�شوم  من 

اإىل  يهدف  والذي  التعطل،  �شد  التاأمني  ب�شاأن 

يف  العاملني  البحرينيني  املواطنني  رواتب  دفع 

)اأبريل، مايو، ويونيو(  القطاع اخلا�س لأ�شهر 

يف  بذلك  تو�شيتها  و�شّمنت   ،2020 للعام 

املجل�س  مكتب  هيئة  اإىل  �شريفع  الذي  تقريرها 

خالل الأ�شبوع احلايل.

الفا�شل  عبداهلل  جهاد  الدكتورة  واأ�شارت 

اأم�س،  �شباح  اجتماًعا  عقدت  اللجنة  اأن  اإىل 

مب�شاركة  ُبعد،  عن  مغلقة  بث  دائرة  خالل  من 

ال�شيخ �شلمان بن خليفة اآل خليفة وزير املالية 

علي  حممد  بن  وجميل  الوطني،  والقت�شاد 

الجتماعية،  والتنمية  العمل  وزير  حميدان 

جرى  اإذ  املذكور،  القانون  م�شروع  ملناق�شة 

القانون والأ�شباب  ا�شتعرا�س احلاجة مل�شروع 

اإىل  ال�شتعجال،  ب�شفة  لإحالته  املو�شوعية 

اأر�س  على  تطبيقه  على  املرتتبة  الآثار  جانب 

التاأمني �شد  الواقع، والو�شع احلايل ل�شندوق 

التعطل.

واأكدت اأن جلنة اخلدمات وجدت من خالل 

يف  املعنية  اجلهات  بها  تقدمت  التي  املرئيات 

ل بها وزير املالية  احلكومة، والردود التي تف�شّ

والتنمية  العمل  ووزير  الوطني،  والقت�شاد 

الجتماعية، وجاهة الأ�شباب التي دعت اإىل اإحالة 

اإىل جانب  ال�شتعجال،  ب�شفة  القانون  م�شروع 

ما ميثله من دعم لالقت�شاد الوطني، خا�شة يف 

التي ت�شّررت  ال�شغرية واملتو�شطة  املوؤ�ش�شات 

من انت�شار فريو�س كورونا )كوفيد 19(، مبّينة 

اأن دفع رواتب املواطنني البحرينيني العاملني يف 

)اأبريل، مايو، ويونيو(  القطاع اخلا�س لأ�شهر 

وميثل  املوؤ�ش�شات  هذه  �شيدعم   2020 للعام 

�شرورة ملواجهة الأو�شاع القت�شادية الراهنة. 

التعاون والتكامل  اأهمية  الفا�شل على  و�شددت 

هذه  يف  والتنفيذية  الت�شريعية  ال�شلطتني  بني 

التي  التحديات  ملواجهة  ال�شتثنائية،  املرحلة 

امل�شتوى  على  كورونا  انت�شار فريو�س  فر�شها 

ن  العاملي، واتخاذ املزيد من اخلطوات التي حت�شّ

اخلدمات  م�شتوى  وتدعم  الوطني،  القت�شاد 

ال�شحية ملواجهة تداعيات هذا الفريو�س، والتي 

ت�شّكل اأولوية للجميع.

بن هندي ي�سيد بالتوجيهات

 امللكيـــة مل�ساعــــدة الأ�ســـر املحتاجـــة

�شلمان  املحرق  رفع حمافظ حمافظة 

خال�س  املناعي  هندي  بن  عي�شى  بن 

وبا�شم  با�شمه  المتنان،  وعظيم  ال�شكر 

اأهايل املحافظة كافة، اإىل ح�شرة �شاحب 

خليفة  اآل  عي�شى  بن  حمد  املك  اجلاللة 

توجيهات  على  املفدى؛  البالد  عاهل 

لالأعمال  امللكية  املوؤ�ش�شة  اإىل  جاللته 

املحتاجة  الأ�شر  مل�شاعدة  الإن�شانية 

العمل  ووزارة  املوؤ�ش�شة  لدى  امل�شجلة 

من  املت�شّررة  الجتماعية  والتنمية 

فريو�س كورونا.

وقال املحافظ يف ت�شريح له اإن هذه 

املكارم تدل على رعاية جاللته حفظه اهلل 

لأبناء �شعب البحرين كافة، ومكانتهم يف 

الظروف  يف  اإغفالهم  وعدم  جاللته  قلب 

احلياة  لتوفري  العمل  وموا�شلة  كافة، 

الكرمية للجميع.

اأن حمافظة املحرق  واأ�شاف املحافظ 

والثناء  ال�شكر  ر�شائل  من  العديد  تلقت 

والولء جلاللته من قبل الأهايل مبختلف 

ال�شكر  مقدمني  املحافظة،  وقرى  مدن 

واهتمام  حلر�س  والمتنان  والتقدير 

احتياجات  بتلبية  ال�شخ�شي  جاللته 

تنفيذها  ومتابعة  املواطنني  ومتطلبات 

والوقوف عن  اأحوالهم،  والطمئنان على 

واأ�شاد  واأمورهم.  اأو�شاعهم  على  كثب 

ال�شيخ  �شمو  بجهود  والأهايل  املحافظ 

جاللة  ممثل  خليفة  اآل  حمد  بن  نا�شر 

ال�شباب  و�شوؤون  اخلريية  لالأعمال  امللك 

امللكية  املوؤ�ش�شة  اأمناء  جمل�س  رئي�س 

احتياجات  تلّم�س  يف  الإن�شانية  لالأعمال 

اجلميع من مواطنني ومقيمني يف خمتلف 

املنا�شبات والظروف.

�سلمان بن هندي
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اإ�سحاقي: عودة البحرينيني 

مطلب مهم واأرف�س مقاطعة جمل�س النواب

م�سدر م�سوؤول ب�سفارة البحرين لدى اململكة الها�سمية لـ »الأيام«:

العمل مع ال�سلطات لإي�سال م�ساعدات غذائية لطلبتنا يف اإربد املعزولة

متام اأبو�شايف:

الأردنية  اململكة  لدى  البحرين  ب�شفارة  م�شوؤول  م�شدر  نفى 

بني   )19 )كوفيد  كورونا  بفريو�س  اإ�شابات  اأي  ت�شجيل  الها�شمية 

 650 اإىل  عددها  ي�شل  والتي  الأردن  يف  البحرينية  اجلالية  اأفراد 

بحرينًيا. 

البحرينية  ال�شفارة  اإن  »الأيام«  لـ  ت�شريحات  امل�شدر يف  وقال 

امل�شاعدات  باإي�شال  تقوم  الأردنية  الأمنية  ال�شلطات  مع  وبالتعاون 

الذين  البحرينيني  لطلبتها  ال�شرورية  والحتياجات  الغذائية 

اأن فر�س على املدينة  الأردن بعد  اإربد - �شمال  يدر�شون يف مدينة 

عزل كامل وحظر جتوال داخل املدينة منذ 26 من مار�س اجلاري. 

واأ�شار امل�شدر اإىل اأن من بني 650 بحرينًيا، هناك 364 بحرينًيا 

هذه  يف  عائالتهم  بجانب  ليكونوا  ديارهم  اإىل  العودة  يف  يرغبون 

الظروف التي مير بها العامل. 

باتخاذ  الأردنية  ال�شلطات  بداأت  اأن  »منذ  امل�شدر:  وقال 

بعدها  ومن   )1 )دفاع  قانون  اإ�شدار  ومنها  الحرتازية  الإجراءات 

اململكة،  اأنحاء  امل�شلحة يف خمتلف  القوات  قانون )دفاع 2(، ون�شر 

حظر  وفر�س  التعليمية،  املوؤ�ش�شات  خمتلف  يف  الدرا�شة  وتعليق 

التجوال، حر�شنا على توجيه اجلالية البحرينية لتباع الإر�شادات 

وتفادي  الر�شمية،  الأردنية  ال�شلطات  عن  ت�شدر  التي  والتحذيرات 

التجمعات، واللتزام بالبقاء يف اأماكن �شكنهم«. 

عن  املعزولة  اإربد  مدينة  يف  املقيمة  البحرينية  اجلالية  وحول 

�شيطرة  اإىل  املدينة  تخ�شع  حيث  مار�س،   26 منذ  املحافظات  بقية 

يدر�شون يف اجلامعات  »لدينا طلبة  امل�شوؤول  قال  امل�شلحة،  القوات 

هناك، وقد متّكنا من خالل التعاون مع ال�شلطات الأمنية والع�شكرية 

من تو�شيل املواد الغذائية اإليهم«.

كبرًيا  تعاوًنا  تبدي  الأردنية  ال�شلطات  اإن  �شك  »بال  واأ�شاف: 

يف  البحرينية  اجلالية  م�شاندة  اأجل  من  معها  ونعمل  �شفارتنا،  مع 

اتخذتها  التي  الإجراءات  كل  جيًدا  ونتفهم  ال�شعبة،  الظروف  هذا 

ال�شلطات الأردنية ملنع تف�شي املر�س يف الأردن«.

وتابع: »كانت هناك طالبة بحرينية عادت من البحرين اإىل الأردن، 

الأردنية  ال�شحية  ال�شلطات  لدى  الحرتازي  العزل  مدة  وق�شت 

الأردنية  ال�شلطات  مع  بالتعاون  مت  وقد  اإ�شابتها،  عدم  من  لتاأكد 

تاأمني اإعادتها اإىل مقر �شكنها، كذلك حر�شنا على التوا�شل مع جميع 

الثقافية، وطلبنا منهم اللتزام بالبقاء  اإربد عرب امللحقية  طلبتنا يف 

يف اأماكن �شكنهم، والتقييد بكل التوجيهات التي ت�شدر عن ال�شلطات 

كي  بينهم  للمر�س  اأعرا�س  ظهور  اأي  عن  الإبالغ  وكذلك  الأردنية، 

تتمكن ال�شلطات ال�شحية من تقدمي الرعاية الطبية الالزمة لهم، وهلل 

احلمد مل ت�شجل اأي اإ�شابة بني البحرينيني يف الأردن والبالغ عددهم 

نحو 650 بحرينًيا، من بينهم طلبة وزوار للمملكة«. 

وحول ح�شر اأعداد الراغبني بالعودة اىل البحرين، قال امل�شوؤول 

اأعداد الراغبني يف  »بناًء على توجيهات وزارة اخلارجية، مت ح�شر 

العودة من الأردن، وعددهم 364 بحرينًيا من اأ�شل 650 بحرينًيا، 

جلانب  يكونوا  اأن  يريدون  حيث  معنوية،  لأ�شباب  يعود  وهذا 

اأن  ل�شيما  ال�شتثنائية،  الظروف  هذه  يف  البحرين  يف  عائالتهم 

الدرا�شة معلقة الآن يف الأردن«. 

امل�شوؤول »كما تعلمون  الأردن، قال  وحول الظروف احلالية يف 

هناك حظر جتوال جزئي يف الأردن يبداأ من ال�شاعة 6 م�شاًء وحتى 

العا�شرة من �شباح اليوم التايل. با�شتثناء مدينة اإربد التي تخ�شع 

اإن مظاهر احلياة يف العا�شمة  لعزل وحظر جتوال كامل. بال �شك، 

عمان �شبه طبيعية، حيث ي�شمح ملحالت املواد الغذائية وال�شيدليات 

البنوك وحمالت  تفتح  كذلك  العا�شرة �شباًحا.  من  بالعمل  واملخابز 

ال�شرافة اعتباًرا من يوم اأم�س الثنني مع اإجراءات احرتازية، حيث 

التباعد  تطبيق  من  للتاأكد  واملن�شاآت  املحال  هذه  قرب  الأمن  يتواجد 

متوافرة  احلياتية  الحتياجات  معظم  عام  ب�شكل  لكن  الجتماعي، 

رغم هذه الظروف«. 

كورونا  بفريو�س  اإ�شابة  حالة  اأول  �شجلت  قد  الأردن  وكانت 

وقد  اإيطاليا  من  عائد  اأردين  ل�شاب  مار�س  من   2 يف   »19 »كوفيد 

اإ�شابة يف 15 مار�س بني  اأن ت�شجل الأردن 12  متاثل لل�شفاء، قبل 

�شياح ووافدين ومواطنني اأردنيني جميعها ارتبطت بال�شفر للخارج. 

وقد اأ�شدرت ال�شلطات الأردنية يف 18 مار�س اأمر )دفاع 1( والذي 

ق�شى بتعليق الدرا�شة والعمل يف خمتلف املوؤ�ش�شات ون�شر اجلي�س 

اأمر  اإ�شدار  اإىل  الأردنية  ال�شلطات  تعود  اأن  قبل  املدن،  مداخل  عند 

)دفاع 2( يفيِ 21 من مار�س والذي ق�شى بحظر جتوال كامل ون�شر 

اجلي�س والقوات الأمنية داخل املدن. لتعاود تخفيف هذه الإجراءات 

من  وت�شبح  مار�س   25 يف  التجوال  حظر  فرتة  وتقت�شر  امل�شددة 

الغذائية  املواد  ال�شاد�شة م�شاًء، وت�شمح ملحالت  10 �شباًحا وحتى 

�شمن  جديد  من  بالعمل  واملخابز  الأحياء  ودكاكني  وال�شيدليات 

احرتازات ت�شمن التباعد الجتماعي. 

اإربد  مدينة  على  كامالً  حظًرا  الر�شمية  ال�شلطات  فر�شت  فيما 

بعد  اجلاري  مار�س   26 يف   - عمان  العا�شمة  �شمال  كم   100  -

ثالث  تعترب  التي  املحافظة  هذه  مواطني  بني  الإ�شابات  اأعداد  تزايد 

اإذ يبلغ تعدادها ال�شكاين اأكرث من مليون ون�شف  اأكرب مدن الأردن، 

املليون ي�شكل املواطنون منهم ما ن�شبته 85%. فيما ت�شتقبل املدينة 

عادة اأعداًدا كبرية من الطلبة من بلدان عدة لوجود جامعات وكليات 

فيها. تخ�ش�شية 

 18 منهم  تعافى  اإ�شابة،   259 الآن  حتى  الأردن  �شجلت  وقد 

ا، فيما تويف 3 مواطنني من فئة كبار ال�شن. �شخ�شً

و�سول �سحنة غذائية ثانية �سمن 

التعاون بني »لولو« وطريان اخلليج

اأعلنت جمموعة »لولو« عن تعاونها جمدًدا مع �شركة طريان اخلليج، 

الناقلة الوطنية، وذلك لنقل ال�شحنة الغذائية الثانية اإىل مملكة البحرين. 

يبذلها  التي  اجلهود  اإطار  �شمن  تاأتي  اجلديدة  ال�شحنة  اإن  وقالت 

فريق البحرين ملكافحة فريو�س كورونا )كوفيد 19(.

تابعة  م�شتاأجرة  طائرة  منت  على  اأم�س  الغذائية  ال�شحنة  وو�شلت 

لطريان اخلليج، من طراز »بوينج 9-787 درمياليرن«، قادمة من الهند. 

اإىل خدمة �شكان اململكة  ال�شركتان من خالل هدفهما امل�شرتك  وت�شعى 

كجزء من اللتزام باحلفاظ على الأمن الغذائي للمملكة.

الأردن  يف  ــــنــــيــــني  الــــبــــحــــري بـــــــني  ــــــــا  كــــــــورون بــــــفــــــريو�ــــــس  ـــــــابـــــــات  اإ�ـــــــس ل 

الـــبـــحـــريـــن اإىل  ـــــعـــــودة  ال يف  يــــرغــــبــــون   650 اأ�ـــــســـــل  مـــــن  ــــا  مــــواطــــًن  364

 كما اأن �شاحب ال�شمو امللكي الأمري خليفة بن �شلمان 

اأن  ر�شمي  ت�شريح  يف  اأكد  قد  الوزراء،  رئي�س  خليفة  اآل 

احلكومة لن يهداأ لها بال حتى اإجالء اآخر مواطن بحريني 

�شاملًا  واأ�شرته  وطنه  اأح�شان  اإىل  وعودته  اخلارج  يف 

بن  �شلمان  الأمري  امللكي  ال�شمو  �شاحب  اأن  كما  معافى، 

حمد اآل خليفة ويل العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول 

لرئي�س جمل�س الوزراء، قد تراأ�س جل�شة جمل�س الوزراء، 

لتنفيذ  املتخذة  والإجراءات  الرتتيبات  على  بالطالع  وقام 

البحرينيني  املواطنني  ب�شاأن  املفدى  امللك  جاللة  توجيهات 

التنفيذية  واخلطط  الإيرانية،  الإ�شالمية  اجلمهورية  يف 

لإجالئهم وفق الإجراءات الحرتازية والتدابري الوقائية من 

اأجل �شالمتهم.

واأ�شار اإىل اأن البيان مل يكن اأول اهتماماته ومل يوقع 

مت  اأن  بعد  رف�شه  اأو  عليه  املوافقة  على  ي�شر  ومل  عليه، 

اإ�شداره با�شم 15 نائًبا طالبوا فيه بتعليق م�شاركتهم يف 

جمل�س النواب يف حال عدم اإعادة البحرينيني يف اخلارج، 

والتي  امل�شتمرة مع احلكومة،  الجتماعات  من  الرغم  على 

يح�شرها النواب، واجلميع يعلم مدى التجاوب والهتمام 

الإجالء، ومقاطعة جل�شات  الوا�شعة لعمليات  والتحركات 

ذنب  ول  مربر،  وغري  كبرًيا  خطاأ  �شيكون  النواب  جمل�س 

تهتم  التي  واملقرتحات  الت�شريعات  تعطيل  يف  للمواطنني 

فريو�س  انت�شار  منع  يف  البحرين  بها  متر  التي  باملرحلة 

كورونا، والتي تتطلب تكاتًفا وطنًيا بعيًدا عن �شق ال�شف، 

اأو ترك املجال للتدخالت اخلارجية ال�شافرة بال�شاأن املحلي، 

ترف�س  باأنها  والدعاء  البحرين،  ت�شوية �شورة  وحماولة 

عودة اأبنائها من اخلارج وهذا يتنافى مع جميع احلقائق.

برئا�شة  البحرين«  »فريق  اأن  اإ�شحاقي  النائب  وذكر 

من  كبرية  ثقة  اكت�شب  العهد،  ويل  امللكي  ال�شمو  �شاحب 

املجتمع كافة، والفرق الطبية والأمنية والتطوعية �شاهمت 

ب�شكل كبري يف اجلهود الوطنية الحرتازية للت�شدي، ومنع 

الذي تعاين فيه كربى  الوقت  انت�شار فريو�س كورونا يف 

اأنظمة الرعاية ال�شحية  الدول من انت�شار الوباء و�شقوط 

نظر  حتت  الواحد  اليوم  يف  الآلف  ووفاة  وانهيارها، 

حكوماتهم وهم مكتوفو الأيدي.

علي 

اإ�شحاقي

اأكد النائب علي اإ�شحاقي اأن عودة البحرينيني من اخلارج م�شاألة هامة، ومطلب 

اأي  يوجد  النواب؛ فال  مقاطعة جمل�س  اإىل  الأمر  ي�شل  ولكن ل  ر�شمي و�شعبي، 

على  النواب  وغالبية  البحرينيني،  اإجالء  تق�شري يف  اأو  اإهمال  على وجود  موؤ�شر 

ات�شال م�شتمر مع احلكومة ملعرفة تفا�شيل الإجالء ولكن التحديات كانت وا�شحة 

للجميع، والتوجيهات جاءت ب�شكل مبا�شر من ح�شرة �شاحب اجلاللة امللك حمد 

بن عي�شى اآل خليفة عاهل البالد املفدى؛ لإجالء البحرينيني كافة.

اعتباًرا من الأحد املقبل.. »اجلن�سية واجلوازات«: 

وقف ا�ستقبال املراجعني.. وتقدمي اخلدمات اإلكرتونًيا

يف اإطار اللتزام بتطبيق الإجراءات 

كافة  الوقائية  والتدابري  الحرتازية 

كورونا،  فريو�س  انت�شار  من  للحد 

اأعلنت  اجلميع،  �شالمة  ي�شمن  مبا 

�شوؤون اجلن�شية واجلوازات والإقامة، 

اإطالق حزمة من اخلدمات الإلكرتونية 

عرب  والزوار،  واملقيمني  للمواطنني 

موقعها  يف  اخلا�س  التوا�شل  نظام 

www.npra.gov. الإلكرتوين 

اإجناز  وت�شريع  ت�شجيل  بهدف   bh
مت  كما  املطلوبة،  وباجلودة  املعامالت 

على  للرد  الت�شال  مركز  تخ�شي�س 

الدعم  وتقدمي  العمالء  ا�شتف�شارات 

وامل�شاندة ب�شاأن اخلدمات الإلكرتونية.

واأكدت �شوؤون اجلن�شية واجلوازات 

والإقامة اأنه اعتباًرا من الأحد 5 اأبريل 

التوا�شل متاًحا  2020 �شيكون نظام 

اإلكرتونًيا مع  للعمالء لتقدمي طلباتهم 

وقف ا�شتقبال املراجعني، وذلك حفاًظا 

على �شحتهم و�شالمتهم، حيث يحتوي 

اخلدمات  من  جمموعة  على  النظام 

ومتديد  باإ�شدار  املتعلقة  الأ�شا�شية 

التحويل  وخدمة  التاأ�شريات  واإلغاء 

واإ�شدار  خدمات  اإىل  اإ�شافة  املحلي، 

واإلغاء الإقامة وخدمة رخ�شة الإقامة 

بالكفالة ال�شخ�شية بالإ�شافة اإىل فرتة 

ال�شماح، و�شوف يعتمد مل�شق الإقامة 

املنفذ  عرب  ال�شفر  حال  يف  باجلواز 

اجلوي.

و�شوف يتم اعتماد الر�شيد النقدي 

تنجزها  التي  للمعامالت  كم�شتخرج 

للمعامالت  بالن�شبة  اأما  الإدارة، 

ف�شيتم  العمل،  بتاأ�شريات  املتعلقة 

هيئة  من  ال�شادر  امل�شتخرج  اعتماد 

يتعلق  وفيما  العمل،  �شوق  تنظيم 

باإدارة اجلوازات، فتمت اإ�شافة خدمات 

مرة  لأول  البحريني  اجلواز  اإ�شدار 

فاقد  بدل  البحريني  اجلواز  واإ�شدار 

الإلكرتونية  اخلدمات  اإىل  التالف  اأو 

خدمات  على  والإبقاء  »توا�شل«  عرب 

موقع  خالل  من  اجلوازات  ا�شتبدال 

على  ويتعني  الإلكرتونية،  احلكومة 

طالب اخلدمة ا�شتالم اجلواز البحريني 

من مركز اخلدمات بفرع مدينة عي�شى 

فقط.

ودعت �شوؤون اجلن�شية واجلوازات 

الطالع  اإىل  الكرام  عمالءها  والإقامة، 

املطلوبة  وامل�شتندات  ال�شروط  على 

لإجناز املعاملة قبل تقدمي اخلدمة من 

www. خالل زيارة املوقع الإلكرتوين

رقم  على  الت�شال  اأو   npra.gov.bh
.17399764
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اأم�س الأربعاء، تنفيذ  بداأ املجل�س الأعلى للمراأة، 

جانب العمل امليداين حلملة »متكاتفني.. لأجل �شالمة 

البحرين« التي قام بتد�شينها م�ؤخًرا، وذلك يف اإطار 

)ك�فيد  ك�رونا  فريو�س  ملكافحة  ال�طنية  احلملة 

املرحلة  هذه  وتت�شمن  البحرين،  مملكة  يف   )19

من  العينية  امل�شاهمات  واإي�شال  ت�فري  على  العمل 

ال�شرورية  وال�شحية  ال�شتهالكية  امل�شتلزمات 

لالأ�شر التي تعيلها املراأة البحرينية، بح�شب الق�ائم 

احلياتية،  ظروفها  متابعة  على  املجل�س  يعمل  التي 

ال�شف�ف  العاملة يف  الطبية  الك�ادر  اأ�شر  ومل�شاندة 

الأمامية يف ظل ما متر به البالد من ظروف ا�شتثنائية.

املتط�عني  من  عدد  الت�زيع  عمليات  وبا�شر 

امل�شجلني على »املن�شة ال�طنية للتط�ع«، مب�شاركة 

وباإ�شراف  البحرين،  ومر�شدات  ك�شافة  جمعية  من 

العامة  الأمانة  يف  التنفيذية  الإدارة  من  مبا�شر 

يف  فريًقا   11 ت�جه  اإذ  للمراأة،  الأعلى  للمجل�س 

ا لهذه املهمة من قبل  حافالت جرى ت�فريها خ�شي�شً

الدويل،  للحراك  البحرين  ومركز  املن�ش�ري  �شركة 

اأوىل، و�شيجري  البحرين كمرحلة  لعدد من مناطق 

من  �شي�شتجد  ما  بح�شب  الدعم  هذا  م�ا�شلة  تباًعا 

خالل  الأ�شر  لدعم  اإجراءات  من  يطبق  وما  ظروف 

التزامهم بالتعليمات ال�شرورية.

وقامت احلملة باتباع وتطبيق جميع الإر�شادات 

وت�شليم  وت�زيع  تعبئة  عمليات  يف  ال�شحية 

لإدارة  اإذ مت تخ�شي�س مركز  التط�عية،  امل�شاهمات 

للمراأة  الأعلى  املجل�س  مقر  يف  احلملة  عمليات 

وقاية  معدات  من  يلزم  ما  بكل  وجتهيزه  بالرفاع، 

للتعليمات  اجلميع  اتباع  من  والتاأكد  وتعقيم، 

ا احلفاظ على التباعد الجتماعي  ال�قائية، خ�ش��شً

خالل العمل.

العينية  وامل�شاعدات  امل�شاهمات  ت�زيع  وميثل 

على املراأة والأ�شر امل�شتحقة واحًدا من اأربعة جمالت 

تت�شمنها حملة »متكاتفني.. لأجل �شالمة البحرين«، 

تقدمي  يف  املتمثل  الأ�شري«  »الدعم  جمال  ه� 

املجالت  ت�شمل  فيما  الطارئة،  امل�شاعدات واخلدمات 

الأ�شرية  وال�شت�شارات  اخلدمي  »الإر�شاد  الأخرى 

والقان�نية« الف�رية، و»الدعم القت�شادي« ل�شمان 

ال�شتفادة من التدابري املالية املتعددة املطروحة من 

قبل الدولة ل�شتمرار ن�شاط املراأة التجاري يف �ش�ق 

الحتياجات  ر�شد  عرب  التعليمي«  و»الدعم  العمل، 

العملية  م�ا�شلة  اأثناء  يف  لدعمها  لالأ�شر  التعليمية 

التعليمية »عن ُبعد«.

قبل  من  م�شك�رة  م�شاهمات  احلملة  وا�شتقبلت 

عدد من م�ؤ�ش�شات القطاع اخلا�س والأفراد، بالإ�شافة 

املدين  املجتمع  م�ؤ�ش�شات  من  متن�عة  مبادرات  اإىل 

بح�شب  العينية  الحتياجات  لت�فري  �شت�جه  التي 

جمالت احلملة.

تنفيًذا  »متكاتفني«  حملة  اإطالق  جاء  وقد 

لت�جيهات �شاحبة ال�شم� امللكي الأمرية �شبيكة بنت 

املفدى رئي�شة  البالد  اآل خليفة قرينة عاهل  اإبراهيم 

ما  كل  بتقدمي  اهلل،  حفظها  للمراأة  الأعلى  املجل�س 

واأ�شرتها،  البحرينية  املراأة  احتياجات  مل�شاندة  يلزم 

ال�طنية  املن�شة  مع  املبا�شر  والتن�شيق  بالتعاون 

للتط�ع.

جمالت  تق�ية  يف  الإ�شهام  اإىل  احلملة  وتهدف 

البحرين«  »فريق  بروح  املجتمع  فئات  بني  العمل 

والجتماعي  النف�شي  ال�شتقرار  وتاأمني  ال�احد، 

املجتمعية  الثقافة  وتنمية  الأ�شرة  اأفراد  جلميع 

الظروف، وال�شعي  ال�اعية وامل�ش�ؤولة يف مثل هذه 

ب�شكل م�شتمر اإىل اإظهار اأف�شل املمار�شات الإيجابية 

تكافلهم  يف  البحريني  املجتمع  اأفراد  ميار�شها  التي 

اأجل  من  احلرجة  الظروف  هذه  مثل  يف  وتكاتفهم 

ك�رونا  فريو�س  جائحة  وتبعات  خماطر  احت�اء 

)ك�فيد 19(.

برنامج �شامل يخفف من �آثار وتد�عيات »كوفيد 19« على �ملر�أة.. »�لأعلى للمر�أة«: 

بدء مرحلة �لعمل �مليد�ين للحملة �لوطنية »متكاتفني.. لأجل �شالمة �لبحرين«
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بدًءا من رفع الدعوى حتى تنفيذ الأحكام.. البوعينني: 

ا�ضتكمال منظومة الق�ضاء املدين والتجاري اإلكرتونًيا

نائب  التمييز  حمكمة  رئي�س  اأعلن 

امل�شت�شار  للق�شاء  الأعلى  املجل�س  رئي�س 

تد�شني  عن  البوعينني  ح�شن  بن  عبداهلل 

والتجارية  املدنية  الدعاوى  رفع  خدمة 

بجميع اأنواعها ودرجاتها اإلكرتونًيا ب�شكل 

باإجراءات  جذري  حتّول  يف  وذلك  كامل، 

العدالة اأمام املحاكم.

الأعلى  املجل�س  رئي�س  نائب  وثّمن   

التن�شيقية  اللجنة  للق�شاء، متابعة ودعم 

الأمري  امللكي  ال�شمو  �شاحب  برئا�شة 

�شلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد نائب 

القائد الأعلى النائب الأول لرئي�س جمل�س 

الوزراء، ما كان له الدور البارز يف اإجناح 

وفًقا  الإجناز  هذا  وحتقيق  اجلهود  هذه 

ال�شاملة بقيادة  التنموية  لأهداف امل�شرية 

بن  حمد  امللك  اجلاللة  �شاحب  ح�شرة 

عي�شى اآل خليفة عاهل البالد املفدى.

ُعقد  الذي  الجتماع  خالل  ذلك  جاء   

اأم�س الأربعاء با�شتخدام التقنيات احلديثة 

للتوا�شل املرئي عن ُبعد، مب�شاركة ال�شيخ 

العدل  وزير  خليفة  اآل  علي  بن  خالد 

وحممد  والأوقاف،  الإ�شالمية  وال�شوؤون 

لهيئة  التنفيذي  الرئي�س  القائد  علي 

املعلومات واحلكومة الإلكرتونية.

 من جانبه، اأعرب ال�شيخ خالد بن علي 

اآل خليفة وزير العدل وال�شوؤون الإ�شالمية 

والأوقاف عن بالغ �شكره وتقديره لهيئة 

ملا  الإلكرتونية  واحلكومة  املعلومات 

لإجناز  كبريين  ودعم  جهد  من  قدمته 

املدنية  الدعاوى  لرفع  الإلكرتوين  النظام 

الذي  املتميز  بالعمل  م�شيًدا  والتجارية، 

نظم  وبخا�شة  الوزارة  اإدارات  به  تقوم 

املعلومات، واملحاكم، والتنفيذ، يف توفري 

عجلة  دفع  على  قادرة  �شلبة  اأر�شية 

التطوير امل�شتمر لالإجراءات العدلية.

 اإىل ذلك، ك�شف نائب رئي�س املجل�س 

الأعلى للق�شاء امل�شت�شار عبداهلل البوعينني 

اأن اخلدمة اجلديدة �شتتيح رفع الدعاوى 

خالل  والطلبات  املذكرات  جميع  وتقدمي 

اإىل  كل مراحل الدعوى، لت�شمل بالإ�شافة 

اأول درجة التي مت اإعالن تد�شينها موؤخًرا، 

اأمام  الطعون  وتقدمي  ال�شتئناف،  مرحلة 

حمكمة التمييز، و�شولً اإىل مرحلة اإ�شدار 

ال�شمانات  كل  توافر  مراعاة  الأحكام، مع 

للمحاكمة  املقررة  والقانونية  الد�شتورية 

العادلة.

املجل�س  رئي�س  نائب  ولفت   

هذه  باإطالق  اأنه  اإىل  للق�شاء  الأعلى 

املدنية  املحاكم  منظومة  ت�شبح  اخلدمة 

والتجارية وكذلك حماكم التنفيذ، متاحة 

من  بدًءا  وذلك  كامل،  ب�شكل  اإلكرتونًيا 

رفع الدعوى حتى مرحلة تنفيذ الأحكام 

التنفيذ  خدمات  تد�شني  مت  اإذ  الق�شائية، 

الإلكرتونية منذ العام 2015.

البوعينني  عبداهلل  امل�شت�شار  ونوه   

العدل  وزارة  مع  امل�شرتك  بالتعاون 

وهيئة  والأوقاف،  الإ�شالمية  وال�شوؤون 

الذي  الإلكرتونية،  املعلومات واحلكومة 

التحديثي  امل�شروع  هذا  اإجناز  عن  اأثمر 

املنظومة  تطور  م�شرية  يف  الكبري 

مزايا  دعم  ويف  والعدلية،  الق�شائية 

البيئة ال�شتثمارية اجلاذبة.

علي  حممد  اأكد  املنا�شبة،  وبهذه   

القائد الرئي�س التنفيذي لهيئة املعلومات 

حتويل  اأن  الإلكرتونية  واحلكومة 

اإلكرتوين  نظام  اإىل  التقا�شي  نظام 

التطوير  تطلعات  مع  يتما�شى  بالكامل 

تطويع  خالل  من  وذلك  والتحديث، 

ت�شهم  التي  احلديثة  الو�شائل  خمتلف 

اخلدمات  وجودة  مب�شتوى  الرتقاء  يف 

املت�شلة  اخلدمات  خا�شة  احلكومية 

نف�شه  الوقت  م�شيًدا يف  العديل،  بال�شاأن 

الإ�شالمية  وال�شوؤون  العدل  بوزارة 

ذات  الوزارات  من  ٌتعد  كونها  والأوقاف 

اجلهود امل�شهودة لها يف �شعيها لتحقيق 

تقدمي  اأن  م�شيًفا  الإلكرتوين،  التحول 

قدرات  وبناء  اإلكرتونًيا  الق�شاء  خدمات 

الأنظمة  ا�شتخدام  على  الوزارة  موظفي 

اإجناز  ت�شريع  يف  �شي�شهم  اجلديدة، 

جميع  على  الطالع  وت�شهيل  الق�شايا، 

من  تفا�شيلها  مبختلف  الق�شية  مراحل 

قبل املتقا�شني.

�شارة جنيب:

اأمانة العا�شمة اجتماعه  عقد جمل�س 

يوم اأم�س )الأربعاء( اإلكرتونًيا، وقد متت 

مناق�شة عدد من املوا�شيع، اأبرزها مقرتح 

واملتنزهات  للحدائق  املوؤقت  بالإغالق 

واملما�شي واملالعب اخلا�شعة لإدارة اأمانة 

العا�شمة.

اإن هذه اخلظوة تهدف  وقال املجل�س 

والتدابري  الوقائية  الإجراءات  دعم  اإىل 

فريو�س  انت�شار  من  للحد  الحرتازية 

على  واحلفاظ   ،)19 )كوفيد  كورونا 

واملتنزهات  احلدائق  مرتادي  �شالمة 

وتعاون  وتكاتف  واملالعب،  واملما�شي 

باملحافظة  موؤ�ش�شاته  مع  املجتمع  اأفراد 

على �شالمة اجلميع.

املقرتح  على  التو�شية  اإعادة  ومتت 

واملرافق  اخلدمات  جلنة  اإىل  اأخرى  مرة 

العامة ليتم حتديد بع�س ال�شتثناءات.

مناق�شة  على  املجل�س  اأع�شاء  ووافق 

العا�شمة  اأمانة  اأمالك  م�شتاأجري  اإعفاء 

من الر�شوم ملدة 3 �شهور ابتداًء من مار�س 

مناق�شته  تتم  اأن  املقرر  ومن  املا�شي، 

ب�شفة ال�شتعجال يف اللجنة املعنية على 

اأن يتم اإقراره خالل الجتماع القادم.

الطلب، وهم كل من  وبح�شب مقدمي 

مطلق،  ولولوة  القطان،  خلود  الأع�شاء 

النعيمي؛  ومبارك  عبا�س،  اآل  وحممد 

جهود  مع  متا�شًيا  ياأتي  الطلب  هذا  فاإن 

التجار  الأعباء على  احلكومة يف تخفيف 

تدايات  من  املت�شررين  وامل�شتثمرين 

على  وتاأثريه  كورونا،  فريو�س  انت�شار 

القطاعات القت�شادية املختلفة.

اأع�شاء  �شّوت  اجلل�شة،  وخالل 

على  باملوافقة  العا�شمة  اأمانة  جمل�س 

الت�شاميم الأولية حلديقة جدعلي 721، 

مع ال�شتغناء عن امللعب املتعدد الأغرا�س 

القدم،  كرة  ملعب  تو�شعة  ل�شالح 

توفري  يف  املتبقية  امل�شاحة  وا�شتغالل 

منطقة  وتو�شعة  ريا�شية  األعاب  اأجهزة 

الأطفال.

اخلدمات  جلنة  تقرير  وبح�شب 

يف  احلديقة  �شت�شاهم  العامة،  واملرافق 

املنطقة،  يف  اخل�شراء  امل�شطحات  زيادة 

يف  ِبُحرّية  الألعاب  الأطفال  وممار�شة 

ال�شيارات،  اأخطار  عن  بعيًدا  نظيف  جو 

والتخفيف من التلوث، بالإ�شافة اإىل تقدمي 

والت�شجيع  للمجتمع،  نوعية  مبادرات 

على ممار�شة الريا�شة ب�شكل �شحي. 

املجل�س على تغيري  اأع�شاء  ووافق 

ت�شنيف 5 عقارات، منها مقرتح هيئة 

التخطيط والتطوير العمراين، وتغيري 

ت�شنيف عقار يف ال�شيف مبجمع 428 

اإىل  ال�شفارات  منطقة  ت�شنيف  من 

واملرافق  اخلدمات  مناطق  ت�شنيف 

العام  الطابع  مع  ليتالءم  العامة، 

تنظيم  يف  وامل�شاهمة  للمنطقة، 

يف  للدولة  التابعة  العقارات 

وتوفري  العا�شمة،  اأمانة  حدود 

واخلدمات  للمرافق  مناطق 

توفري  اإىل  تهدف  والتي  العامة 

اخلدمات الالزمة للعا�شمة.

التي  الت�شنيفات  و�شملت 

تابعة  عقارات  تغيريها 3  مت 

والريا�شة  ال�شباب  لوزارة 

منطقة  يف  اأحدها  العا�شمة،  مبحافظة 

با�شم  مبنى  عن  عبارة  وهي  اجلفري، 

حكومة مملكة البحرين ل�شالح املوؤ�ش�شة 

وت�شنيفه  والريا�شة  لل�شباب  العامة 

املعتمد حالًيا )مناطق ال�شكن اخلا�س ب( 

جهة  من  جتاري  �شارع  على  مطل  وهو 

ال�شمال، واآخر يف توبلي بالت�شنيف نف�شه 

وهو عبارة عن قطعة اأر�س با�شم املجل�س 

لتخ�شي�شها  والريا�شة  لل�شباب  الأعلى 

يف  عقار  اإىل  بالإ�شافة  توبلي،  لنادي 

)مناطق  املعتمد  ت�شنيفه  الديه  منطقة 

با�شم  مبنى  وهو  ب(  املت�شل  ال�شكن 

يطل  والريا�شة  لل�شباب  الأعلى  املجل�س 

على 

جتاري  �شارع 

املوافقة  متت  وقد  الغربية،  اجلهة  من 

على تغيري ت�شنيف العقارات الثالثة اإىل 

مناطق اخلدمات واملرافق العامة.

املوافقة  املجل�س  اأع�شاء  وارتاأى 

والتطوير  التخطيط  هيئة  مقرتح  على 

العمراين بتغيري ت�شنيف عقار يف �شرتة 

ت�شنيف  من   601 مبجمع  ال�شناعية 

ت�شنيف  اإىل  ال�شناعية  امل�شاريع  مناطق 

العامة،  واملرافق  اخلدمات  منــاطق 

العليا  اللجنة  من  موافقة  اأخذ  ب�شرط 

للتخطيط العمراين.

مقرتح باإعفاء م�ضتاأجري اأمالك »الأمانة« من ر�ضوم 3 اأ�ضهر 

»العا�ضمة« يناق�ش اإغالق احلدائق واملتنزهات واملما�ضي موؤقًتا

�صالح طرادة

ريا�ض حمزة

»مكافحة جرائم الف�ضاد« 

تدعو لتقدمي البالغات اإلكرتونًيا

قالت اإدارة مكافحة جرائم الف�شاد اإنه يف اإطار اللتزام 

انت�شار  من  للحد  الحرتازية  والتدابري  الإجراءات  بتنفيذ 

ا على �شالمة املواطنني واملقيمني،  فريو�س كورونا، وحر�شً

الإلكرتوين  اأي بالغ على الربيد  اإر�شال م�شمون  اإىل  ندعو 

anticorruption@interior.gov.( بالإدارة  اخلا�س 

.)bh
ونبهت اإىل �شرورة اإرفاق امل�شتندات املطلوبة، ون�شخة 

الت�شال  اأو من خالل  التوا�شل،  واأرقام  الهوية  من بطاقة 

ملكافحة  العامة  بالإدارة  اخلا�س  ال�شاخن  اخلط  على 

اأن  على   »992« والإلكرتوين  القت�شادي  والأمن  الف�شاد 

يتم التوا�شل لحًقا مع �شاحب البالغ، معربة عن خال�س 

التمنيات بال�شالمة للجميع.

 »INOVEST« اأبوالفتح يبحث مع

 توجهها لإطالق م�ضروع لال�ضتزراع ال�ضمكي

الأ�شغال  بوزارة  البحرية  والرثوة  الزراعة  وكيل  اأكد 

و�شوؤون البلديات والتخطيط العمراين، الدكتور نبيل حممد 

اأبوالفتح، احلر�س على تعزيز ال�شراكة مع القطاع اخلا�س 

ال�شتزراع  جمالت  يف  ا�شتثمارية  م�شروعات  لإطالق 

ال�شمكي الذي ي�شكل قطاًعا واعًدا.

بالبديع مع  اأبوالفتح يف مكتبه  لقاء  جــاء ذلك خالل 

الرئيــ�س التنــفيذي ل�شركة »INOVEST« يا�شر اجلار، 

عبدالعزيز  طالل  ال�شركة  يف  ال�شتثـمار  اإدارة  ورئيـ�س 

بالوكالة  بحرية  موارد  اأول  اخت�شا�شي  وبحـ�شور  املال، 

با�شم ال�شويخ.

د. في�ضل يعقوب احلمر

وطننا البحرين بخري للـه احلمد.. و�ضكًرا

 لقيادتنا الر�ضيدة واملواطنني وفريقنا الطبي 

قيادتنا  من  وبدعم  املا�صية،  العقود  خالل 

الر�صيدة، �صهدت مملكة البحرين كثريًا من التطورات 

بحيث  والإقليمي،  املحلي  امل�صتوى  على  امل�صهودة 

توؤدي  حمدودة  عيادة  من  اخلدمات  هذه  تطورت 

خدمات ب�صيطة ل�صيادي اللوؤلوؤ يف اخلليج العربي 

وتكنولوجيًا  علميًا  متقدًما  مرفًقا  اأ�صبحت  اأن  اإىل 

يخدم فئة كبرية من املواطنني واملقيمني.

الأمرا�ض  الزمن من خمتلف  تعاملت عرب  ولقد 

تقدير  على  حازت  اإذ  مبهر،  بنجاح  والأوبئة 

املوؤ�ص�صات واملنظمات ال�صحية العاملية.

املختلفة  بكوادره  الطبي  الطاقم  �صعى  ولقد 

جهود  بذل  اإىل  املتقدمة  التكنولوجيا  وبا�صتخدام 

جبّارة لالرتقاء باخلدمات ال�صحية، بحيث اأ�صبحت 

قادرة على مواجهة جائحة تف�صي فريو�ض كورونا 

)كوفيد 19(.

الفريق  بهذا  الإ�صادة  على  اجلميع  واأجمع 

ال�صكر  العالية، وتقدمي خال�ض  املهنية  املتكامل ذي 

الذين  الأبطال  هوؤلء  اإىل  والحرتام  والتقدير 

ي�صتحقون  والذين  وجهدهم،  باأرواحهم  ي�صّحون 

اأن نفخر بهم واأن يفخروا باأنف�صهم.

طبيب  ولكل  الر�صيدة  لقيادتنا  واإجالل  فتحية 

اأفراد  وجميع  وم�صعف،  واإداري  وفني  وممر�ض 

خطاكم  و�صّدد  اهلل  وّفقكم  الطبي،  الوطني  الفريق 

على طريق النجاح والتميز.

حمى اهلل البحرين قيادة وحكومة و�صعبًا.

 درجة الطالب يف نهاية الف�ضل �ضيتم ر�ضدها بنتيجة )ناجح/   را�ضب(.. جامعة البحرين:

لن يحت�ضب الف�ضل الدرا�ضي الثاين احلايل �ضمن الإنذار الأكادميي
يو�شف  ريا�س  الدكتور  الأ�شتاذ  البحرين  جامعة  رئي�س  قال 

حمزة، اإن جمل�س اجلامعة قرر تقييم الطلبة خالل الف�شل الدرا�شي 

واملعتمدة  املتبعة  الو�شائل  على  ت�شتمل  تقييم  بو�شائل  الثاين 

التفكري  اأو  احلالة،  كدرا�شة  الإلكرتوين؛  التعليم  نظام  يف  عاملًيا 

واإعطاء  امل�شكالت  لتحديد  ال�شعي  اأو  م�شائل،  حلّل  ال�شتق�شائي 

اأو  امل�شاريع،  اأو  املقالت،  اأو  لها،  املقنعة  والتف�شريات  احللول 

و�شائل  طريق  عن  املبا�شرة  العرو�س  اأو  البحوث،  اأو  التقارير، 

اأو  املجموعات،  مناق�شات  يف  امل�شاركة  اأو  الإلكرتوين،  التعليم 

»اإن  اجلامعة:  رئي�س  وقال  الواجبات.  اأو  الق�شرية،  الختبارات 

الإلكرتوين، قامت بر�شد  التعليم  بدء فرتة  البحرين، ومنذ  جامعة 

بطرق  يتعلق  فيما  والعاملية  الإقليمية  اجلامعات  اأف�شل  ممار�شات 

التقييم خالل التعليم عن ُبعد، مبا يحافظ على اجلودة الأكادميية 

للمحتوى العلمي، ويحقق يف الوقت ذاته م�شلحة الطلبة يف هذه 

الطالب  »درجة  اإن  اجلامعة  رئي�س  وقال  ال�شتثنائية«.  الظروف 

وعندها  )ناجح/ را�شب(  بنتيجة  ر�شدها  �شيتم  الف�شل  نهاية  يف 

املعدل الرتاكمي للطالب لن يتاأثر عما كان عليه يف الف�شل ال�شابق، 

ال�شاعات  جمموع  �شمن  اجتازه  الذي  املقرر  �شاعات  و�شتح�شب 

املعتمدة التي مت اجتيازها تراكمًيا، و�شيكون احلّد الأدنى ملتطلبات 

احل�شول على نتيجة )ناجح( هي املتطلبات ذاتها متطلبات النجاح 

يف املقرر بباقي الف�شول«. اأما اإذا اختار الطالب الذي يرغب باأن يتم 

تقييمه يف هذا الف�شل من خالل ر�شد درجته املئوية كباقي الف�شول، 

ففي هذه احلالة تر�شد نتيجة الطالب نهاية الف�شل بنتيجة »غري 

مكتمل« ويتقدم لمتحان نهائي للمقرر يتم عقده خالل جدول زمني 

تعلنه اجلامعة ليكون يف الأ�شبوع الأول من الف�شل الدرا�شي الأول 

�شمن  للمقرر  النهائية  النتيجة  وحتت�شب   .2020 /2021 القادم 

املعدل الرتاكمي كما هو متبع يف الف�شول الأخرى، وهذا يعني اأن 

تكون هناك ن�شبة 60% من الدرجة النهائية ملن يختار هذا امل�شار 

وحتت�شب   %40 له  يخ�ش�س  النهائي  والمتحان  الف�شل،  كاأعمال 

الدرجة اأو التقدير النهائي من املجموع الكلي كما هو متبع يف باقي 

الف�شول بعد اأن يوؤدي المتحان النهائي.

واأكد الدكتور حمزة على اأن الطالب له احلق بطلب لالن�شحاب 

اأو الف�شل بتقدير )W( حتى تاريخ 14 مايو 2020م،  من املقرر 

وذلك بتقدمي الطلب من خالل نظام معلومات الطالب )SIS(. كما اأن 

اختيار الطالب لدرجة »غري مكتمل« يف نهاية الف�شل الثاين ملقرر ما، 

يعني �شمنًيا عدم رغبته يف اختيار ر�شد نتيجته يف نهاية الف�شل 

لذلك املقرر بـ )ناجح( اأو )را�شب(، والتزامه بالنتيجة النهائية بعد 

اإجرائه المتحان املحدد يف بداية الف�شل الأول والتي �شتحت�شب يف 

معدله الرتاكمي.

كما بنّي الأ�شتاذ الدكتور ريا�س يو�شف حمزة اأنه لن يحت�شب 

فالطالب  الأكادميي،  الإنذار  �شمن  احلايل  الثاين  الدرا�شي  الف�شل 

الذي كان حتت الإنذار الأكادميي يف الف�شل الدرا�شي الأول اأو ُمنح 

ف�شالً ا�شتثنائًيا لدرا�شة الف�شل الثاين احلايل، ومل يتمكن من تعديل 

الأكادميية،  حالته  تتاأثر  لن  الف�شل؛  هذا  بنهاية  الأكادميي  و�شعه 

وميكنه الت�شجيل للف�شل الأول القادم ب�شرف النظر عن نتيجته اأو 

م�شتواه يف نهاية هذا الف�شل. وفيما يخ�س طلبة ال�شنة التمهيدية، 

طلبة  اأما  عليها،  تغيري  ول  هي  كما  �شت�شتمر  تقييمهم  طريقة  فاإن 

الف�شل،  خالل  اأعمالهم  ملجمل  وفًقا  تقييمهم  فيتم  العليا  الدرا�شات 

وتر�شد درجاتهم يف نهاية الف�شل بناًء على ذلك.
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»دعم التمري�ض والقبالة« �صعار اليوم العاملي لل�صحة.. ال�صالح: 

الكادر الطبي البحريني قادر على التعامل مع خمتلف التحديات

وزيرة  ال�شالح  �شعيد  بنت  فائقة  اأكدت 

ركًنا  ي�شكل  التمري�شي  الطاقم  اأن  ال�شحة 

اأن  اإىل  م�شرية  ال�شحي،  القطاع  يف  اأ�شا�شًيا 

للكوادر  ا  خا�شً اهتماًما  تويل  البحرين  مملكة 

التمري�شية، فجهودهم النبيلة امل�شتمرة بتفاٍن 

املواطنني  خدمة  يف  بارز  دور  لها  واإخال�س 

اأن  اإىل  ولفتت  البحرين،  مملكة  يف  واملقيمني 

الكادر التمري�شي له ب�شمة وا�شحة يف م�شرية 

القطاع  ي�شهدها  التي  والتحديث  التطوير 

ق�شارى  يبذل  الكادر  اأن  اإىل  م�شرية  ال�شحي، 

جهًدا  يدخر  وال  املر�شى  راحة  اأجل  من  جهده 

اإن�شانية  بكل  وواجباته  بالتزاماته  الوفاء  يف 

ومهنية يف جميع االأوقات.

وقالت ال�شالح اإن االإ�شهامات البارزة التي 

جائحة  فرتة  خالل  التمري�شي  الطاقم  يبذلها 

وجهودهم   ،)19 )كوفيد  كورونا  فريو�س 

العمل  مواقع  االأوىل يف  ال�شفوف  اجلّبارة يف 

للحدِّ من انت�شار الفريو�س، هي جهود ت�شتحق 

البحريني  الطبي  فالكادر  والتقدير،  ال�شكر 

قادر  اأنه  اال�شتثنائية  الظروف  هذه  يف  اأثبت 

وا�شًعا  التحديات،  خمتلف  مع  التعامل  على 

اجلميع  و�شالمة  �شحة  حفظ  عينيه  ن�شب 

كاأولوية ق�شوى، جاء ذلك لدى قيامها �شباح 

عمل  مواقع  ملختلف  ميدانية  بزيارة  اأم�س 

الوزارة  وكيل  بح�شور  التمري�شية  الكوادر 

وزارة  ووكالء  املانع،  خليفة  وليد  الدكتور 

ال�شحة امل�شاعدين، لتقدمي ال�شكر والثناء لفرق 

العمل،  ميادين  مبختلف  العاملة  التمري�س 

الذي  العاملي  ال�شحة  يوم  مبنا�شبة  وذلك 

اأبريل من كل عام، ويبداأ االحتفال  ي�شادف 7 

ال�شهر، ويحمل  االأول من هذا  االأ�شبوع  به من 

والقبالة«،  التمري�س  »دعم  العام  هذا  �شعار 

العاملية  ال�شحة  منظمة  تخ�شي�س  مع  تزامًنا 

عام 2020 لالحتفاء بالتمري�س والقبالة. 

واأثنت وزيرة ال�شحة على اختيار منظمة 

ال�شحة العاملية هذا العام 2020 �شنًة دوليًة 

بدورهم  لالحتفاء  والقبالة؛  التمري�س  لكادر 

دعمهم  على  والرتكيز  العامل  اأنحاء  جميع  يف 

ال�شعار  العاملي لل�شحة وتخ�شي�س  اليوم  يف 

ملهنة التمري�س، مثّمنة اهتمام املنظمة بالدور 

تقدمي  يف  والقبالة  التمري�س  لكوادر  احليوي 

اخلدمات ال�شحية. 

�شّرح خالد ال�شعيدي مدير اإدارة الرتبية 

باأن  والتعليم  الرتبية  بوزارة  اخلا�شة 

عن  التعليم  تفعيل  على  حري�شة  الوزارة 

االحتياجات  ذوي  من  للطلبة  املوجه  بعد 

بينهم فئة  الفئات، ومن  اخلا�شة من خمتلف 

وا�شطراب  داون  ومتالزمة  الذهنية  االإعاقة 

الدرا�شة،  تعليق  فرتة  خالل  وذلك  التوحد، 

اأمورهم  اأولياء  مع  التوا�شل  طريق  عن 

وتطبيق  )وات�شاب(  وتطبيق  الهاتف  عرب 

التطبيقات  من  يعترب  الذي   Class Dojo
لتعزيز  ت�شتخدم  التي  املجانية  االلكرتونية 

ال�شلوك االإيجابي للطالب من خالل جمموعة 

من الرموز والنقاط التعزيزية التي متنح له 

ال�شلوكية،  معايريه  على  بناًء  املعلم  قبل  من 

خالله  من  يعر�س  اأن  االأمر  لويل  ميكن  اإذ 

الفيديو لتعليم  جمموعة من ال�شور ومقاطع 

الطالب، ومتابعة ذلك مع املعلم.

املخت�شني  اأن  اإىل  ال�شعيدي  واأ�شار 

بالوزارة قاموا بالتوا�شل خالل الفرتة املا�شية 

عدد  بلغ  اإذ  الطلبة،  اأولئك  اأمور  اأولياء  مع 

مرات التوا�شل مع اأولياء اأمور الطلبة من فئة 

مرة،   268 داون  ومتالزمة  الذهنية  االإعاقة 

الطلبة  اأمور  اأولياء  مع  مرة   733 مقابل  يف 

من فئة ا�شطراب التوحد حتى االآن، مو�شًحا 

اأن هذا التوا�شل يهدف اإىل التباحث مع اأولياء 

واالطالع  اأبنائهم  تقدم  م�شتوى  حول  االأمور 

ا�شتجابتهم  مدى  من  والتحقق  اأدائهم،  على 

لالأن�شطة التي يتم رفعها على موقع الوزارة 

الالزمة  التعليمات  وتقدمي  االنرتنت،  على 

التي  النماذج  توظيف  ب�شاأن  االأمور  الأولياء 

بالطرق  التدريب  تقدمي  على  ت�شاعدهم 

اإمكاناتهم وقدراتهم،  الأبنائهم ح�شب  املنا�شبة 

موقع  خالل  من  للمعلومات  م�شادر  وتوفري 

املواد  تقدم  التي  التعليمية  الوزارة والقنوات 

االإثرائية التي ت�شهم يف رفع م�شتوى الطالب، 

من  م�شورة  فردية  درو�س  تقدمي  جانب  اإىل 

من  املعلم  يقوم   Class Dojo تطبيق  خالل 

الق�ش�س  قراءة  على  الطلبة  بتدريب  خاللها 

اإتقان  تطورهم يف  ومتابعة  احلروف  وكتابة 

عن  واالإجابة  والكتابية  القرائية  املهارات 

االأ�شئلة، اإ�شافًة اإىل مناق�شة التقدم يف اخلطط 

بناًء  عليها  والتعديل  الطلبة  باأداء  اخلا�شة 

ال�شاأن ومبا  هذا  احلا�شلة يف  التغريات  على 

يتوافق مع اأو�شاعهم احلالية.

كاظم عبداهلل:

اأكد املدير التنفيذي ملجموعة �شركات نادر 

واإبراهيم اأبناء ح�شن، اإبراهيم االأمري، �شرورة 

يف  البحرينية  اال�شتثمارات  من  املزيد  �شخ 

جمال االأمن الغذائي والزراعي، وزيادة حجم 

يف  القطاع  هذا  يف  البحرينية  اال�شتثمارات 

خمتلف دول وقارات العامل لتفادي اأي اأزمات 

قد توؤثر على االأمن الغذائي يف البحرين.

واأو�شح االأمري اأن على احلكومة والقطاع 

قطاع   يف  اال�شتثمار  نحو  التوجه  اخلا�س 

الزراعة واالأغذية خارج البحرين، وبالتحديد 

ت�شغيل  خالل  من  وذلك  الزراعية،  الدول  يف 

ت�شديرها  اأجل  من  املنتجات  ملختلف  مزارع 

اخلليج  دول  كل  اأن  اإىل  م�شرًيا  البحرين،  اإىل 

الزراعة  قطاع  يف  كثرية  ا�شتثمارات  لديها 

والقارات  العامل  دول  خمتلف  يف  واالأغذية 

العام،  مدار  اإىل دولها على  بالت�شدير  وتقوم 

لديها  الغذائي  االأمن  ا�شتقرار  على  ي�شاعد  ما 

وا�شتقرار االأ�شعار.

بخطوات  بداأت  احلكومة  اأن  اإىل  ولفت 

لال�شتزراع  �شركات  تاأ�شي�س  خالل  من  جيدة 

املحا�شيل  زيادة  على  والرتكيز  االأ�شماك، 

من  العديد  خالل  من  البحرينية  الزراعية 

االنتاج  على  وامل�شّجعة  امل�شاعدة  الربامج 

الزراعي، اإال اأن هذا االهتمام يجب اأن يت�شاعد 

تاأمني  على  ت�شاعد  خارجية  ا�شتثمارات  اإىل 

الغذاء للبحرين مبختلف اأنواعه.

الفواكه  اأ�شعار  اأن  االأمري  اأكد  ذلك،  اإىل 

تغري  ب�شبب  قليالً  تاأثرت  واخل�شروات 

والذي  للبحرين  املوردة  الدول  يف  املوا�شم 

االأ�شناف  بع�س  اأ�شعار  يف  تغري  عنه  نتج 

اأن انتهاء  الفواكه واخل�شروات، مو�شًحا  من 

نتج  الدول  بع�س  يف  معّينة  اأ�شناف  مو�شم 

عنه وجود فجوة زمنية قبل و�شول اأ�شناف 

يف  النق�س  لتغطية  اأخرى  دول  من  مماثلة 

اإىل  ال�شلع  تلك  نق�س  اأدى  اإذ  املحلي،  ال�شوق 

اأدى  االأمر  اأن هذا  اإىل  االأ�شعار، م�شرًيا  ارتفاع 

املثال،  �شبيل  على  الب�شل  اأ�شعار  ارتفاع  اإىل 

من  ال�شحنات  و�شول  تاأّخر  مع  ا  خ�شو�شً

امل�شادر البديلة كالهند.

اأثر  الذي  االآخر  االأمر  اأن  االأمري  واأ�شاف 

القيود  هو  واخل�شروات  الفواكه  اأ�شعار  على 

ال�شادرات،  على  الدول  بع�س  فر�شتها  التي 

واالأنظمة  القوانني  بع�س  تغري  اإىل  باالإ�شافة 

من قبل بع�س الدول والذي اأدى اإىل تاأّخر يف 

قيام  كذلك  االأ�شعار،  وارتفاع  الب�شائع  �شحن 

بع�س الدول بوقف الت�شدير على غرار االأردن 

والهند التي اأوقفت ت�شدير الب�شل قبل اأن تعيد 

فتح باب الت�شدير مرة اأخرى.

من  تعاين  ال  البحرين  اأن  االأمري  واأكد 

من  نوع  اأي  يف  نق�س  يوجد  وال  غذاء  اأزمة 

االآن  الت�شدير  م�شادر  ومعظم  الغذاء،  اأنواع 

مفتوحة، وال داعي للقلق ب�شاأن االأغذية، داعًيا 

يف الوقت ذاته املواطنني كافة اإىل عدم ال�شغط 

على ال�شوق بال�شراء املبالغ فيه وغري املرّبر، 

دون  فقط  يحتاجونه  ما  ب�شراء  واالكتفاء 

مبالغات.

من جانبه، قال تاجر الفواكه واخل�شروات 

يف ال�شوق املركزي اإبراهيم الدرازي اإن االأ�شعار 

التي  املا�شية  باالأيام  مقارنة  كثرًيا  تراجعت 

الزراعية،  املوا�شم  االأ�شعار بتغري  تاأثرت فيها 

ببع�س  ال�شحن  عمليات  تاأثر  اإىل  باالإ�شافة 

والتي  الدول  بع�س  من  فر�شت  التي  القيود 

عادت اإىل العمل ب�شكل طبيعي جمدًدا.

بع�س  اأ�شعار  اأن  اإىل  الدرازي  واأ�شار 

مو�شم  انتهاء  ب�شبب  تاأثر  كالربتقال  الفواكه 

�شعر  ي�شل  اإذ  امل�شري،  اأبو�شّرة  برتقال 

�شندوق الربتقال 4.5 دينار، اأما الب�شل في�شل 

دنانري،   6 اإىل  اليمني  كغ  الـ10  كي�س  �شعر 

متوقًعا اأن ترتاجع اأ�شعار الب�شل ب�شكل اأكرب 

خالل  الهندي  الب�شل  �شحنات  و�شول  بعد 

الطماطم  بخ�شو�س  اأما  املقبلني،  االأ�شبوعني 

كغ   8 ال�شندوق  �شعر  انخف�س  فقد  االأردين 

�شعر  بلغ  فيما  دينارين،  اأو  دينار   1.8 اإىل 

 3.5 كغ   10 الباك�شتاين  ال�شنطرة  �شندوق 

دينار.

انخفا�س  ا�شتمرار  الدرازي  وتوقع 

االأ�شعار يف ظل حتّرر بع�س �شادرات الفواكه 

عليها  ُفر�شت  التي  القيود  من  واخل�شروات 

ب�شبب اأزمة كورونا، وتراجع االأ�شعار اإىل ما 

كانت عليه يف ال�شابق.

توا�صلت مع اأولياء اأمورهم اإلكرتونًيا ملتابعة تقدم اأدائهم و�صلوكياتهم

»الرتبية« تفّعل التعلم عن بعد للطلبة من ذوي االحتياجات اخلا�صة

الدرازي يوؤّكد تراجع االأ�صعار.. االأمري:

زيادة اال�صتثمار يف القطاع الزارعي مهم لتوفري االأمن الغذائي 

خالد ال�سعيدي

�صرورة ا�صتقاء املعلومات من م�صادرها الر�صمية 

»ال�صّحة«: ال يوجد انت�صار للفريو�ض بني العمالة الوافدة

اأفادت وزارة ال�شحة باأن الـ47 حالة 

اأم�س  اأُعلن عنها  التي  القائمة  من احلاالت 

احلجر  حتت  كانوا  وافدين  لعمال  االأول 

وفق  �شكنهم،  مبقر  االحرتازي  ال�شحي 

لها  التابعني  ال�شركة  اإدارة  مع  التن�شيق 

مقر  يغادروا  ومل  »�شلماباد«،  مبنطقة 

�شكنهم  يف  االحرتازي  ال�شحي  احلجر 

طوال فرتة احلجر.

مت  اأنه  ال�شحة  وزارة  واأو�شحت   

مدة  نهاية  مع  الوافدين  العمال  فح�س 

احلجر ال�شحي االحرتازي وفق االإجراءات 

الفريو�س، وتبنّي  انت�شار  املتبعة للحد من 

اأن نتائج  الفحو�شات املختربية  من خالل 

اإىل  اإ�شافتهم  ومت  اإيجابية  الـ47  العمال 

القائمة لفريو�س كورونا )كوفيد  احلاالت 

مركز  اإىل  نقلهم  الفور  على  مت  كما   ،)19

العزل والعالج يف �شرتة وتخ�شي�س مقر 

خم�ش�س لهم، اإىل جانب اتخاذ االإجراءات 

املخالطني  جلميع  والوقائية  االحرتازية 

الفحو�شات  واإجراء  احلاالت  لهذه 

وو�شعهم  �شالمتهم  من  للتاأكد  املختربية 

اإقامتهم  متديد  وتقّرر  املالحظة،  حتت 

باحلجر ال�شحي االحرتازي ملدة اأ�شبوعني 

ح�شب االإجراءات الوقائية املتبعة. واأكدت 

انت�شار  يوجد  ال  اأنه  ال�شحة  وزارة 

يتــم  كما  الوافدة  العمالة  بني  للفريو�س 

�شرورة  باجلميع  وُتهيب  له،  الرتويج 

احلاالت  حول  املعلومــات  ا�شتقــاء 

من  ومعلومات  قرارات  اأي  اأو  القائمة 

الر�شمية. امل�شادر 

»ال�صلمانية« يد�ّصن خدمة

مركز االت�صال ملواعيد العيادات اخلارجية

االحرتازية  االإجراءات  مع  متا�شًيا 

انت�شار  من  للحد  الوقائية  والتدابري 

ويف   ،»19 »كوفيد  كورونا  فريو�س 

كفاءة  لرفع  التطويرية  اخلطط  اإطار 

جلميع  املقدمة  اخلدمات  وجودة 

جممع  اإدارة  اأعلنت  واملراجعني،  املر�شى 

االت�شال  مركز  تد�شني  الطبي  ال�شلمانية 

باملجمع؛  اخلارجية  العيادات  ملواعيد 

جدولة  خدمات  تقدمي  بهدف  وذلك 

مواعيدهم،  الفائتة  للمراجعني  املواعيد 

لتجديد  العيادات  يف  مواعيد  واإعطاء 

عن  االإجابة  جانب  اإىل  االأدوية،  و�شفات 

جميع اال�شتف�شارات املتعلقة باملواعيد.

ال�شلمانية  جممع  اإدارة  واأو�شحت 

اأنه يتوّجب على جميع املراجعني  الطبي 

من  العيادات  يف  موعد  على  احل�شول 

خالل مركز االت�شال اأو من املراكز الطبية، 

اإذ اإنه لن يتم تقدمي اأي ا�شت�شارات طبية 

وذلك  م�شبق،  موعد  على  احل�شول  دون 

-17285129 االآتية  االأرقام  على 

الدوام  فرتة  خالل   ،17285128

وحتى  �شباًحا   8 ال�شاعة  من  الر�شمي 

ال�شاعة 3 ظهًرا.

واأكدت اإدارة جممع ال�شلمانية الطبي 

اأن هذه اخلطوة املقّرر اأن تبداأ من اليوم 1 

االإ�شهام  اإىل  االأوىل  بالدرجة  اأبريل تهدف 

للعيادات  املراجعني  زيارة  تقلي�س  يف 

خدمات  على  للح�شول  اخلارجية 

االزدحام  حجم  من  يقلل  ما  املواعيد، 

فرتات  وتقليل  اخلارجية  العيادات  يف 

االنتظار للمر�شى واملراجعني.

االأمري ينفي توّرط �صركات

نادر واإبراهيم اأبناء ح�صن يف ق�صية التخزين

»مالية ال�صمالية« تبداأ

 بعقد اجتماعاتها عن ُبعد

والقانونية  املالية  اللجنة  عقدت 

رقم  اجتماعها  ال�شمايل  البلدي  باملجل�س 

عن  )االت�شال  تقنية  با�شتخدام   )15(

االحرتازية  االإجراءات  مع  متا�شًيا  بعد( 

والتدابري الوقائية الحتواء ومنع انت�شار 

وتناول   ،)19 )كوفيد  كورونا  فريو�س 

االجتماع عدًدا من املو�شوعات.

اأحمد  البلدي  املجل�س  رئي�س  واأكد 

اإىل توظيف  اأن املجل�س ي�شعى  الكوهجي 

تقليل  �شاأنه  من  ما  كل  يف  التكنولوجيا 

على  حفاًظا  منت�شبيه  بني  االختالط 

القيادة  لتوجيهات  وتطبيًقا  �شالمتهم، 

باتخاذ  احلكومية  واجلهات  احلكيمة 

ومنع  الحتواء  املنا�شبة  االإجراءات 

انت�شار الفريو�س، م�شرًيا اإىل اأن ا�شتخدام 

مع  تاأتي متا�شًيا  بعد  عن  االت�شال  تقنية 

ا�شتخدام  بتفعيل  الر�شمية  التوجيهات 

احللول  على  واالعتماد  التكنولوجيا 

املبتكرة.

اللجنة  مبادرة  الكوهجي على  واأثنى 

عقد  على  العمل  يف  والقانونية  املالية 

بقية  من  متطلًعا  ُبعد،  عن  االجتماع 

يف  احلذو  املجل�س  يف  العاملة  اللجــان 

اجتماعاته  املجل�س  يوا�شــل  واأن  ذلك، 

وت�شيري  عمله  ا�شتمرارية  يحفظ  مبا 

النا�س. م�شالح 

»االأمن االإذاعي« يناق�ض تنفيذ 

»الدفاع املدين« اأعمال التطهري والتعقيم

للحد  الوطنية  احلملة  اإطار  يف  الداخلية  وزارة  بها  تقوم  التي  اجلهود  �شمن 

تذاع  التي  حلقته  يف  االإذاعي  »االأمن«  برنامج  يناق�س  كورونا،  فريو�س  انت�شار  من 

التطهري  عمليات  تنفيذ  يف  املدين  للدفاع  العامة  االإدارة  جهود  »اخلمي�س«  اليوم 

انت�شار  من  احلد  اأعمال  يف  لالإ�شهام  املتطوعني،  من  جمموعات  وتدريبها  والتعقيم 

كما  االإدارة.  عام  مدير  احلوطي  حممد  علي  العميد  الربنامج  وي�شت�شيف  كورونا، 

يتخلل الربنامج م�شابقة وجوائز نقدية للم�شاركني الذين ميكنهم االت�شال على هاتف 

.17684888

االأمنية  والثقافة  لالإعالم  العامة  االإدارة  وتقدمه  تعده  االإذاعي  »االأمن«  برنامج 

متام  يف  خمي�س  كل  ويبث  البحرين،  مملكة  اإذاعة  مع  بالتعاون  الداخلية،  بوزارة 

اآدم  النقيب جا�شم عيد  تقدمي  املوجة FM102.3 واحللقة من  1 ظهًرا على  ال�شاعة 

و�شيخة الزياين، ومن اإخراج املالزم مروة حمد املعراج، واملخرج املنفذ م�شاعد مالزم 

ثاٍن عبدالرحمن البطي. 

نفى املدير التنفيذي ملجموعة �شركات 

اإبراهيم  ح�شن،  اأبناء  واإبراهيم  نادر 

تخزين  ق�شية  يف  ال�شركة  توّرط  االأمري، 

الفواكهة واخل�شروات بهدف التالعب يف 

زّجت  التي  االأخبار  كل  نافيا  اأ�شعارها، 

اإدارتها  جمل�س  ورئي�س  ال�شركة  با�شم 

�شمن املوقوفني للتحقيق معهم.

�شركة  با�شم  الزج  »مت  االأمري:  وقال 

�شمن  ح�شن  اأبناء  واإبراهيم  نادر 

املتورطني يف الق�شية عرب توا�شل برامج 

االإ�شارة  متت  كما  االجتماعي،  التوا�شل 

من  كان  االإدارة  جمل�س  رئي�س  اأن  اإىل 

على  بحب�شهم  النيابة  اأمرت  الذين  �شمن 

ننفي  ونحن  الق�شية،  يف  التحقيق  ذمة 

ورئي�س  ال�شركة  واإن  قاطعا،  نفيا  ذلك 

بتلك  عالقة  لهم  لي�س  اإدارتها  جمل�س 

الق�شية«.

واإبراهيم  نادر  »�شركة  واأ�شاف: 

الفواكه  جمال  يف  تعمل  ح�شن  اأبناء 

�شنة،   48 من  اأكرث  منذ  واخل�شروات 

وهي ملتزمة دائما بتعاونها مع احلكومة 

معروفة  �شركة  وهي  الظروف،  كافة  يف 

ولها �شمعتها الكبرية يف هذا املجال، وال 

الق�شايا  با�شمها يف مثل هذه  الزج  ميكن 

وندعو  دالئل،  دون  ومن  دون وجه حق 

يف  وامل�شداقية  الدقة  حتري  اإىل  اجلميع 

نقل اأي خرب«.

اإبراهيم الأمري
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عبيديل العبيديل 

من اخلطاأ اإنكار ما حتققه

�ضبكات اجليل اخلام�س �ضد كورونا

اأحمد زمان

كلمات لها معنى

جائحة كورونا لن تكون نهاية العامل 1/ 2

اأو و�شع جديد  نوعية  نقلة  بالبيت«  »خليك  �شعار  ي�شكل يل  مل 

»فعادة  فيها  دخلت  التي  احلالة  من  النفور  اأو  بال�شيق  يل  يت�شبب 

كثرية  كتابية  مب�شاريع  من�شغالً  ابنتي  من  اإال  الفارغ  بيتي  يف  اأظل 

وقراءات مكثفة« واأ�شتطيع اأن اأقول اإنني اأعي�س يف الغرفة مبعدل 18 

�شاعة يف اليوم اأوزعها بني مو�شوعات خمتلفة من �شمنها اال�شتماع 

بحاجة  كتب  النتقاء  مكتبتي  رفوف  اإىل  النظر  واإعادة  املو�شيقى  اإىل 

لقراءتها. بقية ال�شاعات اأنزل فيها الطابق ال�شفلي اأتناول فيها وجباتي 

الثالث ثم ا�شرتيح يف ال�شالة لقراءة ال�شعر والرواية وبع�س الف�شول 

من كتب متنوعة.

جزء من اليوم يكون من ن�شيب احلو�س امل�شم�س يف طق�س �شرق 

والقلق  اخلوف  تطرد  لعلك  الذهن  يف  كامالً  ارتخاًء  مينحك  اأو�شطي 

ما  �شخ�شًيا  املرعبة.  اجلائحة  اأخبار  مع  اليومية  العامل  ومعاناة 

عليه  مدمًنا  كنت  الذي  للخارج  ال�شفر  تعوي�شها  �شهل  اأمور  خ�شرته 

اإجراءات  اأما  ذلك،  من  اأكرث  واأحياًنا  للمقهى  االأ�شبوعي  واخلروج 

الت�شوق ال�شرورية فهي اأ�شا�ًشا كانت من مهمات ابنتي قبل االأزمة.

 لهذا لي�س لدي ما اأخ�شره كثرًيا يف نعمة معانقة ال�شارع واحت�شان 

مما  وامل�شنية  الع�شرية  درو�شها  من  احلياة  علمتني  االأزيل.  ع�شقه 

االإن�شان  ما  وبقدر  ومرح.  هدوء  بكل  احلايل  و�شعي  اأتقّبل  جعلني 

التكّيف مع �شتى  قادر على  االآخر  فاإنه من اجلانب  اجتماعي بطبعه 

ملثل  ومعاناة  لي�شت خطيئة  البيت  فاجللو�س يف  اجلديدة.  الظروف 

حالتي واإمنا فر�شة الإجناز ما كان معلًقا ومت تاأجيله.

الثورة  حيث  والع�شرين  الواحد  للقرن  ننتمي  اأن  �شعداء  نحن 

الرقمية وو�شائل االت�شال والتوا�شل وّفرت لنا ت�شهيالت ال ميكن الأي 

اأجيال �شبقتنا بعقود اأو بقرون كانت قادرة على العي�س فيه. ال اأريد 

اأن اأغرق يف املبالغة اأو التقليل من خطورة الو�شع العاملي للجائحة 

االإفراط  النا�س بحياتها وبحياة غريها، كما ال يجوز  لكي ال ت�شتهرت 

من  بكثري  حماربته  كيفية  يف  بالتهاون  الكابو�س  اأمام  التفاوؤل  يف 

اأنف�شهم  النا�س  بني  ال�شارمة  التعليمات  متابعة  من  وبقليل  ال�شرب 

اأن نتحّرك  املتنوعة حياتًيّا ومهنًيّا. علينا  املجتمع وجمموعاته  وبني 

جماعًيا بروح و�شعار موحد على اأن من الالزم »التفكري بالق�شاء على 

الفريو�س باأ�شرع وقت ممكن ويف ذات الوقت التعامل معه على اأ�شا�س 

ما  حالة  بني  املتناق�س  التوازي  هذا  ممكنة«،  مدة  اطول  �شيظل  انه 

نهدف اإليه وما لي�س ممكن حتقيقه ب�شرعة خيالية، خا�شة واإننا ل�شنا 

وحدنا يف جزيرة نائية من الكون منعزلني يف منفى روبن�شون كروزو 

الطوباوي. اإن اال�شتهتار بحياتك بال�شرورة ا�شتهتار تلقائي بحياة من 

حولك »�شواء يف نطاق �شيق اأو وا�شع« فعندما يقع الفاأ�س يف الراأ�س 

لن ينفعك الندم ولن ت�شتطيع تقدمي ما هو نافع من اعتذار ملن ت�شّببت 

يف �شررهم واإيذائهم.

لقد قيل اأن العقل زينة وعلينا التحلّي بتلك احلكمة يف اال�شتماع 

جمتمعية  منظمة  ولكل  الر�شمية  ال�شحية  للجهات  والثابت  اليومي 

و�شحية حتاول م�شاعدتنا يف املحنة على اأمل اخلروج من هذه الدائرة 

ال�شوداء. ولوال احلالة التي نحن بها وهي حالة االلتزام البقاء بالبيت 

كما التزم املعري ببيته كرجل �شرير ملا التفت اإىل اأهمية قراءة التاريخ 

االإن�شاين مع كوارث االأوبئة التي عرفتها الب�شرية خالل قرون طويلة 

بل  املئات،  ثم  االآالف  اإىل  املاليني  من  الوفيات  اأرقام  تراجعت  وكيف 

ووجدت اأن االإن�شانية نتيجة التح�شن يف الو�شع ال�شحي واملعي�شي 

فاإن الوالدات كانت تفوق الوفيات، فاأ�شبحنا باملليارات من الب�شر عن 

العهود ال�شابقة.

والبحوث  الطب  خا�شة  العلم  تقدم  مثلما  االأوبئة  تنوعت  لقد 

�شيول  اإيقاف  على  قادرة  ولقاحات  اأدوية  واإنتاج  اإعداد  يف  العلمية 

املوت اجلارفة يف مدن العامل. مل تخلوا يف جميع الدول حالة االأوبئة 

اإقليم  اأو  بلد  اأو  مدينة  اأو  بلدة  اأو  �شغرية  قرية  م�شتوى  على  �شواء 

وقارة حتى عمت االأوبئة العامل اإىل م�شتوى اأعلى كجائحة كونية تثري 

الزوابع االإعالمية واملجتمعية يف االألفية الثالثة. لن تخ�شر االإن�شانية 

بني 30ـ50  ما  قتل  فقد  )541ـ750م(  ج�شتنيان  كطاعون  �شحايا 

مليون �شخ�س اأي ما يعادل ن�شف �شكان العامل يف ذلك الوقت فيما، 

املوت االأ�شود )الطاعون( بني عامي )1347ـ1351م( انت�شر يف جميع 

اأنحاء اأوروبا فيما وباء اجلدري بني القرنني )15ـ17( اأودى بحياة 

20 مليون �شخ�س يف القارتني االأمريكيتني فقتل 90% من ال�شكان.

املناطق  وتطوير  ا�شتعمار  على  االأوروبيني  الوباء  �شاعد  وبذلك 

�شحايا  اأما  القارتني.  تاريخ  وتغيري  ما  حد  اإىل  اإخالوؤها  مت  التي 

الكولريا االأوىل )1817ـ 1823م( يف جي�شور بالهند فقد اأودى بحياة 

املاليني، والزال هذا الوباء م�شتمًرا حتى يومنا. كما ح�شدت االإنفلونزا 

االإ�شبانية املرعبة )1918ـ 1919م( فقد اأ�شابت ما يقرب من 500 

مليون �شخ�س وت�شببت يف قتل 50 مليوًنا على م�شتوى العامل.

التكنولوجيا �ضالح فعال ملحاربة الكورونا 1 ـ 3

�سرعة  متابعة  و�أخبار  �لكورونا،  فريو�س  �حلديث  �سيطر 

�نتقاله، ومر�قبة حماوالت �حلد من �نت�ساره، و�أرقام �سحاياه، من 

م�سابني، وقتلى، ومت�سافني، على �ملو�د �لتي تناقلتها بتفا�سيل غري 

�لتو��سل �الجتماعي. وكما هو متوقع يف فرت�ت  م�سبوقة قنو�ت 

�نت�سار �الأوبئة، يخلط �لغث بال�سمني. ف�سوية مع ذلك �ملحتوى �لتي 

روج لو�سائل �لتح�سن من ذلك �لعدو �لفتاك، وطرق حتا�سي تلقي 

�لعدوى، كانت هناك حمالت �لرتويج الأدوية غري جمدية. وبني هذ� 

وذلك مل يخُل ذلك من �إ�سار�ت متباعدة عن دور �لتكنولوجيا يف 

م�ساعي �لت�سدي لذلك �لفريو�س. وت�سمنت تلك �الإ�سار�ت دعو�ت 

�ال�ستعانة  مغبات  من  يحذر  ب�سدة  ومعار�س  ال�ستخد�مها،  موؤيد 

بها.

بعيًد� عن كل ذلك، كانت هناك �إ�سار�ت غري مبا�سرة، وتلميحات 

�سبه خجولة للدور �لذي مار�سته �لتكنولوجيا يف �حلرب �لكونية 

مكونات  من  يديه  �أ�سبح حتت  ما  م�ستخدًما  �الإن�سان  �سنها  �لتي 

�ملعلومات.  تقنية  با�سم  �أ�سبح يعرف  ملا  تنت�سب جميعها  خمتلفة، 

تفاجاأ  �لذي  بعد  عن  �لتعليم  مثل  تطبيقات  عند  هنا  نتوقف  ولن 

�لطارئة  �لظروف  �سروط  حتت  ��سطر  �أو  ��ستخدمه،  من  جميع 

�لتي فر�سها �نت�سار �لفريو�س، و�سبل �لتح�سن �سده، لال�ستعانة 

بتطبيقاته، بجدوى ذلك، بل وبكفاءة �أد�ئه.

ما  �أو  �الت�سال،  من  �خلام�س  �جليل  كانت  �لتقنيات  تلك  �أول 

فيها  تفوقت  �لتي  �الت�ساالت  تقنية  وهي   ،)G5( با�سم  يعرف 

�ل�سني على �سائر �لبلد�ن �الأخرى، مبا فيها كوريا �جلنوبية، كي ال 

نقول �لواليات �ملتحدة �لتي تعترب متخلفة عندما يتعلق �الأمر بهذ� 

�لقطاع من تقنية �الت�ساالت. وهناك �لكثري من �لتو�سيفات �لعلمية 

�لتي تك�سف �ملميز�ت �لتي تتفوق فيها �سبكات )5G( على �الأجيال 

)4G( لتي �سبقتها مبا �الأقرب زمنيا لها وهي�

وكما تتحدث �لعديد من �مل�سادر فاإن �أول مميز�ت هذ� �جليل 

�خلام�س هي قدرته على توفري »نطاق ترددي عال للغاية باالإ�سافة 

�إىل �ت�ساالت �أكرث موثوقية للهو�تف �لذكية و�الأجهزة �الأخرى. �إذ 

�سيكون �أ�سرع من 4G مبئة مرة على �الأقل وقد ت�سل �إىل 1000 

معدودة  ثو�ن  �لدقة يف  عالية  �الأفالم  بتنزيل  �سي�سمح  مرة، مما 

مثالً«.

وقد �عرتفت �ملفو�سية �الأوروبية بعالقة هذ� �جليل باالقت�ساد 

�لرقمي  �قت�سادنا  بناء  لبنات  �أهم  من  »و�حدة  باأنها،  موؤكدة 

�لذي  �خلام�س  �جليل  باأن  )م�سيفة(  �لقادم،  �لعقد  يف  وجمتمعنا 

�سي�سمح لالأجهزة مبعاجلة حجم هائل من �لبيانات باأقل قدر من 

�لتاأخري �سيعزز �لذكاء �ال�سطناعي وكذلك �حلو�سبة �ل�سحابية«.

�الأجيال  من  �سو�ه  عن  �ل�سبكات  من  �جلديد  �جليل  مييز  وما 

�الأخرى قدرته �لفائقة على دعم »كل �أطياف �ملوجات، فعلى عك�س 

متو�سط  �لطيف  على  يعتمد  �لذي  �ملثال  �سبيل  على  �لر�بع  �جلبل 

�أنو�ع  كل  على  �العتماد  �جلديد  �جليل  باإمكان  �سيكون  �لرتدد 

�الأطياف لتتم تلك �لعملية على مرحلتني، �الأوىل �ستكون باالعتماد 

6 غيغا هريتز(  تردد�ت )حتت  و��ستخد�م  �حلالية  �لرتدد�ت  على 

�لعامة  �الأماكن  WIFI يف  تثبيت عدد كبري من خاليا  من خالل 

�لرتدد�ت  على  ف�ستعتمد  �لثانية  �ملرحلة  �أما  �سكانيا.  و�ملاأهولة 

�الأعلى وت�ستهدف �أغلب �ل�سركات دعم تردد�ت ت�سل ما بني 18 

و24 غيغا هريتز«.

على �أن ما جتمع عليه تقارير �ملوؤ�س�سات �لتي تاأخذ على عاتقها 

�أن »�ل�سرعة لي�ست هي  تقومي �سبكات �الت�ساالت �مل�ستخدمة هو 

م�سيفة،  �لب�سرية«،  �ل�سمعية  �ل�سناعة  يف  �ملهم  �لوحيد  �ل�سيء 

بالن�سبة لهوؤالء �لعاملني يف �سناعة �ل�سوت و�لفيديو، فاإن �لتاأخري 

�لفروق  من  تعد  �ل�سبكات  عرب  �ملرور  وقدرة  �الت�سال  وكثافة 

 ،5G �سبكات  يف  ثانية  مللي   1 �إىل  �لتاأخري  �سينخف�س  �ملهمة.. 

مقارنًة بتاأخري 4G �حلايل �لبالغ 50 مللي ثانية«.

�ليوم  نخو�سها  �لتي  باحلرب  �خلام�س  �جليل  عالقة  وحول 

�سد تف�سي وباء فريو�س كورونا، تناولت در��سة �سدرت موؤخًر�، 

�الأمريكية  �ال�ست�سارية  �ل�سركة  بني  م�سرتك،  ب�سكل  بها،  قامت 

�مليز�ت  �ل�سينية هو�وي »طرق دمج  ديلويت و�سركة �الت�ساالت 

�أجل  من  �الأخرى  �لتقنيات  مع  �خلام�س  �جليل  لتقنية  �لرئي�سية 

و�لفريو�سات  �مل�ستجد  كورونا  فريو�س  من  �لوقاية  فعالية  تعزيز 

�جلائحة وعالجها عن نتائج هامة ميكن للقطاع �ل�سحي �ال�ستفادة 

منها. كما �سلطت �لدر��سة �ل�سوء حول �آفاق جديدة لتحفيز عملية 

�لتحول �لرقمي الأنظمة �لرعاية �ل�سحية ��ستجابة حلاالت �لطو�رئ 

�لعامة �لكربى«.

فريو�س  على  �ل�سيطرة  الأمثلة  »حتليالً  �لدر��سة  وتت�سمن 

كورونا �مل�ستجد وعالجه يف �ل�سني، وذلك من �أجل �سمان �لوفاء 

حاالت  �أثناء  بالبيانات  �ملتعلقة  �ملعنية  �جلهات  خمتلف  مبتطلبات 

تناق�س  �لنتائج،  و�إىل جانب عر�س هذه  �لكربى.  �لعامة  �لطو�رئ 

�لدر��سة كيف ت�ستطيع �مليز�ت �لرئي�سية ل�سبكات �جليل �خلام�س 

�الت�سال،  لنقاط  �لهائل  و�لعدد  �ل�سرعة،  عايل  باالت�سال  �ملتمثلة 

وزمن �لتاأخري �ملنخف�س، ومعدل نقل �لبيانات �ل�سريع �أن تتعاون 

و�حلو�سبة  �ال�سطناعي،  و�لذكاء  �ل�سخمة،  �لبيانات  تقنيات  مع 

�ل�سحابية من �أجل حت�سني جهود �لوقاية من �الأوبئة ... وتطرقت 

وتبادل  �الت�سال  فعالية  �إليها  تو�سلت  �لتي  نتائجها  �لدر��سة يف 

�لبيانات كانت �سرورية خالل فح�س �الأفر�د �مل�سابني و�ل�سيطرة 

�جليل  ل�سبكات  �لقوية  �لتحتية  �لبنية  وتتيح  �ملر�س.  تف�سي  على 

�خلام�س �أي�ساً مبر�قبة عمليات نقل �ملر�سى عن ُبعد و�لت�سخي�س 

�مل�ستمر للم�سابني، وتدعم �لت�سوير �حلر�ري لر�سد �لعدوى«. 

وجاء يف تقرير �آخر عن �لدور �الإيجابي �لذي متار�سه �سبكات 

�جليل �خلام�س يف حماربة فريو�س كورونا، �أن »فعالية �الت�سال 

�مل�سابني  �الأفر�د  فح�س  خالل  �سرورية  كانت  �لبيانات  وتبادل 

يف  �الآالف  مبوت  ت�سبب  �لذي  �ملر�س  تف�سي  على  و�ل�سيطرة 

ل�سبكات  �لقوية  �لتحتية  �لبنية  �إن  )كما(  �لعامل«...   بقاع  خمتلف 

ُبعد  عن  �ملر�سى  نقل  عمليات  »مر�قبة  تتيح  �خلام�س  �جليل 

و�لت�سخي�س �مل�ستمر للم�سابني، وتدعم �لت�سوير �حلر�ري لر�سد 

�لعدوى. وتوجد ��ستخد�مات ثالثة �إ�سافية لتقنية �جليل �خلام�س 

ي�ستفاد منها بعد �لتف�سي �ل�سريع لفريو�س كورونا �مل�ستجد، وهي 

دعم من�سات مر�قبة �لوباء، ودعم مر�كز قيادة �لكو�رث �لطبيعية، 

وتقدمي �ال�ست�سار�ت �لطبية عن ُبعد«.

�لتو��سل �الجتماعي من  ورًد� على بع�س ما جاء يف و�سائل 

و�جلدل  �ل�سبكات،  من  �جليل  هذ�  ��ستخد�م  تر�فق  �لتي  �ملخاطر 

�لذي بات يدور يف بع�س �ملو�قع �الإلكرتونية �لتي حذرت من �الآثار 

�خلام�س »خرجت  �جليل  ��ستخد�م  على  �ملرتتبة  �ل�سلبية  �ل�سحية 

�لهيئة �لدولية للوقاية من �الإ�سعاع لتفند �ملز�عم �ملتعلقة بهذ� �الأمر. 

وقالت �لهيئة، وهي منظمة غري ربحية تتخذ من �أملانيا مقًر� لها، �إن 

�جلديدة يف  �لتكنولوجيا  ت�سبب  باإمكانية  �ملتعلقة  �الدعاء�ت  كافة 

�الأمر��س �أو ت�سكيلها الأي خطر حمتمل على �سحة �الإن�سان، غري 

�سحيحة«.

�ضاعد الوباء الأوروبيني على ا�ضتعمار وتطوير املناطق 

التي مت اإخالوؤها اإىل حد ما وتغيري تاريخ القارتني

ملاذا يا قطر؟!!

قطر  ودولة  �لبحرين  مملكة  بني  �لعالقات  مرت 

مبنعطفات كثرية، وتعمدت قطر �أن ت�سيء �إىل جارتها 

للجر�ئم  متويلها  �أهمها  لعل  عديدة  مر�ت  �لبحرين 

�الإرهابية �لتي حدثت يف مملكة �لبحرين و�لتي �أدت 

�إىل �غتيال بع�س رجال �ل�سرطة و�ملو�طنني و�ملقيمني 

يف مملكة �لبحرين.

فبدالً من �أن تبني دولة قطر »ج�سر �ملحبة« �لذي 

كان من �ملقرر �أن يربط مملكة �لبحرين بدولة قطر، 

يت�سدره  �لقطرية  �لبحرينية  �لعالقات  تاريخ  فاإن 

�مل�سينة  و�ملمار�سات  �لقطرية  �ل�سيا�سات  من  �سل�سلة 

�لتي ال ميكن �أن تعربرّ بحال من �الأحو�ل عن مفاهيم 

�الأخوة وح�سن �جلو�ر.

بل �إن دولة قطر مل تهتم مب�سرية جمل�س �لتعاون 

تت�سرف  �أن  خليجية  قمم  يف  وحاولت  �خلليجي 

على  �ل�سيا�سية  �ملكا�سب  بع�س  حتقق  حتى  باأنانية 

ح�ساب �لوحدة �خلليجية.

تعميق  يف  �ساهمت  �لتي  �لعو�مل  �أهم  من  ولعلرّ 

يف  هزميتها  �لبحرين،  ململكة  �لقطرية  �الإ�ساء�ت 

حمكمة �لعدل �لدولية فيما يتعلق بق�سية جزر حو�ر 

يف حماولة منها الإثبات باأن جزر حو�ر هي جزء من 

�جلزر  هذه  �بتلعت  �لبحرين  و�أن  �لقطري،  �لرت�ب 

�لربيطاين..  �ال�ستعمار  �لزمن مب�ساعدة  من  غفلة  يف 

وكانت ف�سيحة قطر �أمام �ملحكمة �لدولية �أنها قدمت 

وثائق تاريخية مزورة تثبت �أحقيتها يف هذه �جلزر.. 

وكانت ف�سيحتها �آنذ�ك »بجالجل«.

�لقانونية و�ل�سيا�سية تركت  ولعلرّ هذه �لف�سيحة 

��ستمرت  �لقطرية  �ل�سيا�سية  �لعقلية  جرحا غائر� يف 

�لطفولة  تدل على  �إىل ت�سرفات  �ليوم وقادتها  حتى 

�ل�سيا�سية �لتي تت�سم بالعبث و�لرغبة يف �النتقام.

نف�سية  يف  �لنكر�ء  �لقطرية  �لهزمية  لهذه  وكان 

حكام قطر �أن حتالفت قطر مع ماليل �إير�ن لتحقيق 

و�سيادة  عروبة  على  �لق�ساء  يف  �مل�سرتك  هدفهما 

�لبحرين، وهو ما جتلى يف �أخطر �سوره منذ �الأحد�ث 

�لتي �سهدتها �لبحرين يف عام 2011 بهدف زعزعة 

ت�سدى  �لتي  �لبحرين  مملكة  يف  و�ال�ستقر�ر  �الأمن 

حتى  �لقطري  �الإير�ين  للمخطط  �سالبة  بكل  قادتها 

وعمقها  كيانها  على  وحافظت  �ملخطط  هذ�  دحرت 

�لعربي.

ولعلرّنا ال نن�سى �لوقفة �ل�سجاعة خلادم �حلرمني 

�ل�سريفني جاللة �مللك عبد�هلل بن عبد�لعزيز �آل �سعود 

درع  قو�ت  �أر�سل  عندما  ثر�ه  �هلل  وطيب  �هلل  رحمه 

�جلزيرة حلماية ��ستقالل وعروبة �لبحرين.

لقد كانت �إير�ن هي �لتي تقوم بتدريب �الإرهابيني 

باملتفجر�ت و�ملفرقعات، يف حني  وت�سليحهم ومدهم 

�لدوالر�ت من  �الإرهابيني مباليني  باإمد�د  قطر  تقوم 

�أجل حتقيق �أهد�فهم �ل�سيطانية.

هذ� غي�س من في�س من �ملوؤ�مر�ت �لقطرية �سد 

�سيكون  موؤ�مر�ت  وهي  و�سعبها،  �لبحرين  مملكة 

م�سريها �لف�سل و�لعار د�ئًما و�أبًد�.
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قناة »بي بي �ضي« 

وحقوق الإن�ضان يف البحرين

يف الوقت الذي كانت الب�شرية ويف كل بقاع العامل 

والذي  الكورونا،  فريو�س  انت�شار  بكارثة  من�شغلة 

اأ�شاب مئات االآالف من الب�شر ووفاة ع�شرات االآالف 

منهم ب�شبب املر�س، يف ظل هذا الو�شع غري الطبيعي 

االإذاعة  )هيئة  بي �شي  البي  قناة  تفاجئنا  العامل،  يف 

الربيطانية الناطقة بالعربية( بو�شع حتقيق عن ق�شية 

حقوق االن�شان يف البحرين، وهو ما يثري اال�شتغراب، 

له  تتعر�س  ما  املو�شوع يف ظل  هذا  اأهمية  فما هي 

الب�شرية من اأخطار؟ اىل جانب، ملاذا هذا الوقت لكي 

تقوم القناة املعروفة بتبعيتها جلهاز ودورها امل�شبوه 

بالطعن يف ق�شايا البحرين الوطنية، ملاذا تن�شر هذا 

املخابرات  ظل  ويف  التوقيت  هذا  مثل  يف  التحقيق 

الكورونا؟  بق�شية  جميًعا  النا�س  ان�شغال   »M16«

وهو ما �شنحاول اأن نو�شحه يف هذا املقال.

التحقيق موجهة  الر�شالة يف هذا  اأن  كما الحظنا 

اخلليج  ومنطقة  البحرين  يف  لل�شيعة  مبا�شر  ب�شكل 

العربي عموًما بالدرجة االأوىل، وهو ما يطرح �شوؤاالً 

اآخر، ملاذا �شيعة البحرين واخلليج العربي؟

تاأخر  قد  ايران  يف  املاليل  نظام  اأن  نعلم  كما 

بهدف  باإيران  الكورونا  مر�س  بانت�شار  باالعرتاف 

انت�شار املر�س بني الزوار اخلليجيني، وبالتايل لن�شر 

دول  تاأخذ  اأن  قبل  التعاون  جمل�س  دول  يف  املر�س 

اخلليج اال�شتعدادات الالزمة ملواجهة اخلطر وانت�شار 

ال�شيا�شية  القيادات  وعته  ما  وهذا  باملنطقة،  املر�س 

اخلطط  بو�شع  ا�شتباقية  بحركة  وقامت  اخلليج  يف 

املر�س  ي�شل  اأن  قبل  االأخطار  ملواجهة  والربامج 

للمنطقة، كما اأرادت ايران، والذي ات�شح لدى اإخواننا 

البحرينيني الذين كانوا يف زيارة االأماكن املقد�شة يف 

اأعمال  ايران من  به  ايران، اىل جانب ذلك، ما قامت 

الفنادق  من  طردتهم  الذين  البحرينيني  بحق  م�شينة 

فيها  لالإقامة  البحرين  حكومة  لهم  ا�شتاأجرتها  التي 

حلني ترتيب وتنظيم عودتهم الأر�س الوطن؛ بغر�س 

ال�شغط عليهم وبالتايل على حكومة البحرين ليعودوا 

ب�شكل غري منظم، ما يتيح لهم اإف�شال خطط املواجهة 

ال�شمو ويل  بقيادة �شاحب  بها احلكومة  قامت  التي 

العهد النائب االأول والذي قاد بنف�شه حملة املواجهة، 

وهو ما يوؤكد اهتمام �شموه ب�شحة وحياة املواطنني 

البحرينيني على حد �شواء، فاجلميع بحرينيون ح�شب 

تقدير  على  ما ح�شل  وهو  البحرين،  د�شتور مملكة 

واخلطط  باخلطوات  العاملية  ال�شحة  منظمة  واإ�شادة 

مع  التعاطي  يف  البحرين  مملكة  بها  قامت  التي 

االآخرين  جعلت  اال�شتباقية  والقرارات  امل�شكلة  هذه 

يتعلمون منها، يف الوقت الذي ف�شل النظام االإيراين 

يف  تدعي  كما  او  االيرانيني  املواطنني  حماية  يف 

د�شتورها يف الدفاع عن املظلومني يف العامل، وليت�شح 

جمرد  هذه  اأن  واخلليجيني  البحرينيني  للمواطنني 

ادعاءات ي�شتخدمها النظام االإيراين من اأجل ا�شتغالل 

العرب ال�شيعة لتحقيق اأجندة املاليل باملنطقة، وبعد اأن 

ات�شحت ال�شورة لدى اخوتنا العراقيني الذين قادوا 

ثورة على النظام الطائفي و�شد التدخل االإيراين يف 

لدى  مك�شوًفا  االيراين  النظام  بات  وبالتايل  العراق، 

العرب ال�شيعة يف كل الوطن العربي.

النظام  افت�شاح  يف  املف�شل  هذا  يف  ح�شل  ما 

االإيراين دفع بع�س عمالئه الذين يعي�شون يف لندن، 

ت�شيي�س  امل�شجلة  االأ�شرطة  اأحد  يف  حاولوا  والذين 

البحرين،  يف  والكورونا  ال�شحة  ملف  وطاأفنة 

البحرين  حكومة  به  قامت  فيما  الطعن  خالل  من 

وبقيادة ويل العهد، ولكنهم ف�شلوا يف حتقيق اأهداف 

بي  يف  عمالئهم  لتحريك  دفعهم  والذي  اأ�شيادهم، 

يف  االن�شان  حقوق  حول  التحقيق  لن�شر  �شي  بي 

البحرين يف حماولة بائ�شة ل�شحب الثقة التي ح�شلت 

عليها حكومة البحرين من قبل املواطنني البحرينيني 

وا�شع  تيار  واأخذ  واأهاليهم،  الزيارة  من  العائدين 

الرعاية  يف  احلكومة  بدور  وي�شيد  ويدعم  يقف 

ال�شحية الراقية وبعد اأن �شاقت االأر�س على اأذناب 

النظام االإيراين يف البحرين، فكان ال بد من حماولة 

وقلب  املواجع  لتقليب  الد�س  وحماولة  للت�شكيك 

املواطنني  بني  احلكومة  عليه  ح�شلت  الذي  التاأييد 

اأثبتت  التي  واأ�شرهم  واأهاليهم  ايران  من  العائدين 

كامل  ي�شتحقون  مواطنون  اأنهم  العملية  باملمار�شة 

الرعاية وحقوق املواطنة، اىل درجة مت ا�شتنفار كافة 

الطاقات واالإمكانات بالدولة خلدمتهم واملحافظة على 

�شالمتهم وحياتهم و�شحتهم، وتاأتي االأرقام التي مت 

اكت�شافها وحاالت التعايف من املر�س والذي جتاوز 

اأكرث من %50 من االإ�شابات، لتوؤكد جدية احلكومة 

اأن  ولتثبت  ال�شحية،  الكارثة  هذه  مع  التعامل  يف 

حقوق االن�شان البحريني تاأتي على اأولويات حكومة 

البحرين وقيادتها ال�شيا�شية باعتبارها جزًءا اأ�شا�شيًا 

من امل�شروع االإ�شالحي جلاللة امللك حفظه اهلل، وما 

تقوم به »بي بي �شي« واأذناب النظام االيراين لي�شت 

�شوى حماولة فا�شلة وبائ�شة خلدمة نظام املاليل يف 

ايران الذي بداأ بالتهاوي، والتي �شتثبت االأيام ف�شله 

غًدا  واإن  املوهومة،  الفار�شية  امرباطوريته  اإقامة  يف 

لناظره لقريب.

خليل علي حيدر

راجح اخلوري

بعيًدا عن هموم كورونا )4-3(

»علي  بالروائي  القراء  العربي  جملة  من   2020 مار�س  عدد  عرف 

املقري«، وقالت املجلة يف التعريف اإنه »روائي ميني بارز معروف على 

ال�شعيدين العربي والعاملي، يقيم يف باري�س، ولد عام 1966 وبداأ حياته 

بكتابة ال�شعر«.

روايتك  »اأحداث  اليمن:  يهود  املقري«  »علي  روايات  اإحدى  حمور 

»اليهودي احلايل« تبداأ يف اإحدى قرى اليمن، عندما تقوم »فاطمة« الفتاة 

القراءة  اليهودي  ال�شاب  »�شامل«  بتعليم  امل�شلم،  الإمام  ابنة  املراهقة، 

والكتابة بالعربية، ويعلمها هو اللغة العربية، فيقعان يف حب بع�شهما، 

حيث هربا مًعا للعي�س يف �شنعاء، غري مكرتثني بالأ�شوات املعرت�شة، 

فبداأت رحلتها ال�شاقة«.

ن�شرت »العربي« مع املقابلة �شورة غالف الرواية، والتي طبعت للمرة 

ال�شاد�شة، وقال جمري املقابلة »اأحمد الالوندي« اإن الرواية ترجمت اإىل 

لغات كثرية... ويقول الالوندي: �شاألته بهذه املنا�شبة عن نطرته اإىل واقع 

ترجمة الأعمال العربية اإىل اللغات الأوروبية، فاأجاب الروائي اليمني اأن 

الأدباء العرب يجرون خلف وهم يف جمال الرتجمة: »رمبا تكون رواياتي 

�شمن روايات عربية قليلة ا�شتطاعت اأن ت�شل اإىل القارئ يف خمتلف اأنحاء 

العامل، ولكن، باملقابل هناك وهم ي�شيب الكثريين من الأدباء العرب، وهو 

وهم الرتجمة، فالكثري من الروايات العربية املرتجمة اإىل اللغات املنت�شرة 

تذهب اإىل املخازن، وتكاد مبيعاتها ل تذكر، هذا ما �شمعته من دور ن�شر 

ومن مرتجمني كرث، ول اأعرف يف احلقيقة، هل يتعلق الأمر مب�شتوى ما 

ينجزه الكاتب العربي، اأم اأن معاملة دور الن�شر لهذه الكتابات من حيث 

الرتويج اأو الدعاية لي�س يف امل�شتوى املطلوب؟!«. )العربي، �س72(

من املعروف اأن بع�س الأدباء والكّتاب العرب يدفعون مالً يف �شبيل 

ترجمة اأعمالهم التي قد ل ت�شتحق الرتجمة بال�شرورة، ول بد للمهتمني 

الناجحة، كذلك  الأعمال  العربي من درا�شة  الأدب  بازدهار �شوق ترجمة 

تلك التي ين�شرف عنها الغربيون، وهل تكمن الأ�شباب يف احلالة الثانية 

يف  اأم  املرتجمة،  الأعمال  موا�شيع  يف  اأم  وامل�شلمني  العرب  �شورة  يف 

م�شتوى املعاجلة والرتجمة اأم دار الن�شر والدعاية، وقد تكون الكرة كما 

يف اأ�شياء اأخرى... داخل ملعبنا!

نا�شر  ربى  »د.  اللبنانية  الأكادميية  نف�شه  العدد  يف  وتناولت 

ال�شعراين« م�شاكل واآفات التعليم يف العامل العربي، فوجَدْتها تزيد على 

ع�شرة اأمرا�س وم�شاكل! منها �شبابية املنهاج الدرا�شي وغمو�س الأهداف 

التعليمية على جميع امل�شتويات يف ظل غياب روؤية وفل�شفة اجتماعية 

واملهن  التعليمي،  اجلهد  يف  والنتائج  الغايات  حتديد  مبعنى  تربوية، 

املت�شورة للخريجني.

القرارات  »مزاجية  التعليم  م�شاكل  من  اإن  اللبنانية  الباحثة  وقالت 

توؤخذ  فهي  علمي،  و�شند  تربوية  ملنظومة  خ�شوعها  عدم  اأي  الإدارية، 

جزاًفا بعيًدا عن خطة مدرو�شة حمكمة تتناول حاجات البالد التعليمية«، 

ومن امل�شاكل التي ت�شري اإليها �شعف م�شتوى الإدارة الرتبوية ب�شبب عجز 

اأجواء  وهيمنة  العلمية  والدرا�شات  اخلطط  غياب  كذلك  ومنها  التاأهيل، 

امل�شرية  »تبقى  ت�شيف،  وهكذا،  كالم«  يف  والكالم  تنظري،  يف  »التنظري 

اإ�شباعها تنظرًيا وفق منهجية كالم  الرتبوية جامدة، تراوح مكانها رغم 

يف كالم«.

املعلمني،  تدريب  ا�شرتاتيجية  »غياب  ب�شبب  �شوًءا  الو�شع  ويزداد 

الع�شر«.  متطلبات  عن  وبعد  الإداري،  ال�شياع  مع  تالطم  يف  فاأهدافهم 

ومن امل�شاكل هيمنة ح�شو الأدمغة واإهمال تطوير الإبداع الفكري، وكذلك 

املهني والتقني، وتختتم  التعليم  الفنية، واإهمال  التعليمية  البيئة  غياب 

ذوي  الطالب  بتعليم  الهتمام  ثقافة  »غياب  اإىل  بالإ�شارة  مالحظاتها 

املجتمع  من  بها  ي�شتهان  ل  ن�شبة  ي�شكلون  الذين  اخلا�شة  الحتياجات 

العربي، ترتاوح بني 10-15 يف املئة«. )العربي، �س29(

النه�شة«،  »معوقات  من  العربي  العامل  التعليم يف  يبقى  كله  ولهذا 

اإىل  ويظل بعيًدا عن التعليم الآ�شيوي بخا�شة، الذي ت�شعى دول كثرية 

تطوير جتربتها التعليمية على خطاها. وت�شري الباحثة يف خامتة مقالها 

عام  موؤمترات  اأقامت  ماليزيا  مثل  »دولة  فتقول:  املاليزية  التجربة  اإىل 

1985 لتحديد روؤيتها يف ق�شية التعليم، ليكون القرار يف جعل ماليزيا 

ونظم  والتعليم  الرتبية  مناهج  تتغري  اأ�شا�شه  وعلى  �شناعية،  دولة 

البعثات الدرا�شية ونظم الهجرة وال�شتثمار، وتتحول الربامج واملقررات 

عام 1995  اأ�شبحت  اأن  النتيجة  وكانت  الروؤية.  هذه  الدرا�شية خلدمة 

عا�شر دولة �شناعية يف العامل«.

»كورونا« والعودة اإىل »الكهوف«!

خيوط  من  اأوهى  الأر�س  وكوكب  الإن�شان  بدا  �شهرين  من  اأقّل  يف 

العنكبوت، لكنه عنكبوت خفي جمهول ل ُيرى بالعني املجردة. اإنه جائحة 

»كورونا« التي يبدو اأنها �شتغرّي، يف امل�شتقبل، كثرًيا من قواعد العالقات، 

�شواء بني الدول والب�شر، وبني الب�شرية والطبيعة!

الأعداد لي�شت �شيًئا مرعًبا حتى الآن قيا�ًشا بتاريخ طويل من الأوبئة، 

التي �شبق اأن قتلت من الب�شر اأكرث مما قتلت احلروب، حتى كتابة هذه 

ال�شطور. اإن عّداد »منظمة ال�شحة العاملية« يوؤ�شر اإىل 250 األف اإ�شابة، 

اآلف جناة، لكننا يف  اآلف حالة وفاة، واإىل ت�شعة  اأكرث من ع�شرة  واإىل 

عامل خمتلف من حيث تقدُّم العلوم واحل�شارة، ل�شنا يف عام 430 قبل 

زمن  �شخ�س، ول يف  األف  مائة  نحو  اأثينا«  »طاعون  قتل  عندما  امليالد، 

»الطاعون الأ�شود« عام 1350، عندما قتل ما �ُشمي »املوت العظيم« ثلث 

زمن  ول يف  الأدنى،  وال�شرق  اآ�شيا  اإىل  وانتقل  الأوروبية،  القارة  �شكان 

الإنفلونزا الإ�شبانية )H1N1( بعد احلرب العاملية، التي اأ�شابت 500 

مليون �شخ�س، وقتلت ما بني 50 و100 مليون �شخ�س، وهو �شعف 

عدد القتلى يف احلرب العاملية الأوىل.

اإىل  اكت�شفت ما ي�شري  باأنها  قبل �شهرين كانت وكالة »نا�شا« تفاخر 

اإىل  م�شتقبالً  للو�شول  الطموح  �شمًنا  يعني  ما  املريخ،  يف  مياه  وجود 

عاًما  خم�شني  قبل  ونحن  الأر�س،  كوكب  خّربنا  بعدما  وتخريبه  املريخ 

اأر�شلنا نيل اأرم�شرتونغ ليهبط على القمر، حيت كان ال�شينيون ي�شتعدون 

لرحلة مماثلة، قبل اأن تقول الأر�س لهم ولنا جميًعا قبل �شهرين: مهالً، 

التحدي الآن اإيجاد عالج لوباء ل ُيرى بالعني املجردة ُيدعى »كورونا«. 

والغريب اأن تكون الكلمة م�شتقة من »كورون«، اأي التاج!

الكرة  وجه  على  كمامة  و�شع  �شيء،  كل  اأوقف  �شغري  وباء  جمرد 

اأن  عاملية  حرب  لأي  ي�شبق  مل  العامل،  دول  بني  احلدود  اأقفل  الأر�شية، 

فعلت ذلك، اأوقف مطارات العامل، وفق »غوغل«، منع ما يقرب من ن�شف 

مليون راكب يومًيا من التحّرك، وبعدما و�شع خم�شني مليوًنا يف العزل 

ال�شحي يف يوهان ال�شينية، ها هو ير�شل كل العامل اإىل احلجر ال�شحي 

تقريًبا. كنا نقول مفاخرة اإننا بالعلم جعلنا العامل يف حجم غرفة �شغرية، 

ل �شيدي، ها هو وباء جمهول �شغري يغزو الأر�س وي�شع كل النا�س يف 

العزل، ما الفرق بني العزل يف البيت اأو يف الغرفة، والكهوف التي عا�س 

»كورونا«،  ال�شغري،  الوح�س  هذا  اإن  الوحو�س؟  من  رعًبا  فيها جدودنا 

ميكن اأن يت�شلَّل اإىل داخل كل منا، واأن يكمن فيه كقنبلة موقوتة ميكنها 

تعميم املوت

اأدهانوم  تيدرو�س  العاملية«،  »ال�شحة  منظمة  مدير  �شّنف 

»عدو  باأنه  »كورونا«  فريو�س  املا�شي،  الأربعاء  يوم  غيربيي�شو�س، 

ا فر�شة غري م�شبوقة لكي نحت�شد �شد عدّو  اأي�شً للب�شرية«، لكنه مينح 

م�شرتك، عدو للب�شرية، ولكن مالمح الب�شرية وب�شماتها لي�شت تلك التي 

عرفتها ال�شني وميالنو حتديًدا، فلقد راأيت كما راأى اجلميع اأفالًما مروعة 

كان  لأنه  والأ�شى،  واإيطاليني غارقني يف دموعهم  لأطباء �شينيني  متاًما 

عليهم يف حلظات تفوق الحتمال الب�شري، اأن يلعبوا، وهم الأطباء، دور 

اجلالد واتخاذ قرارات املوت وحفاري القبور، عندما كان عليهم اأن يقرروا 

َمن ُير�شلون من امل�شابني امليوؤو�س منهم اإىل حتفهم كي تت�شع امل�شت�شفيات 

ملن ميكن اأن ينجوا.

فعالً... يا للهول! ولكاأن هذه القرون الثالثة من احل�شارة تنهار مثل 

اأمام  ينتحبون  اأحياًنا  املفجوعون  والأهل  امل�شعفون  كان  رماد،  اأو  ركام 

املوت  لهذا  يا  اإذن،  للم�شابني.  تت�شع  تعد  مل  التي  امل�شت�شفيات  مداخل 

نقلت  كما  يوهان،  يف  الأطباء  وكان  امل�شت�شفى.  باب  على  جًدا  القا�شي 

الأنباء، ي�شعون حّفا�شات الأطفال حتت ثيابهم العازلة الثقيلة، لأنهم ل 

ميلكون الوقت للذهاب اإىل احلمامات!

حتت  الآن  يرزح  الذي  مثالً،  لبنان  مثل  بائ�س  بلد  يف  نفعل  ماذا 

املال  املتوح�س، و»كورونا« يتطلب  ال�شيا�شي  النهب  ثقيلة نتيجة  ديون 

للح�شول على الإ�شعافات؟! قراأت اأم�س اأن لي�س لدينا اأكرث من 300 جهاز 

تنفُّ�س �شناعي فقط، يف م�شت�شفيات ت�شرخ منذ عامني، والدولة ل تدفع 

ما عليها من متوجبات، لكن لبنان يف احتفال البوؤ�س الذي يلّف العامل كله 

يبقى �شحية كغريه من ال�شحايا، اإىل اأن ت�شل اإليه نخوة هلل يا حم�شنني!

مل اأ�شهد يف حياتي نهًرا ب�شرًيا يتدفق على امتداد النظر، كالذي كنُت 

خروج  عند  م�شاء  اخلام�شة  يف  نيويورك  من  اخلام�س  ال�شارع  يف  اأراه 

املوظفني. اأم�س، ح�شبته نهًرا �شخًما جّفت مياهه متاًما. هل �شاهدمت فراغ 

�شوارع بكني و�شاحات املدن الكربى يف العامل؟! اأين ذهب املاليني؟! اأين 

نحتاج  وبتنا  قيل،  كما  الأر�س  بهم  �شاقت  الذين  من  املليارات  يختبئ 

قرون  ثالثة  املحدود؟!  غري  جلوعنا  ليت�شع  الكوكب  ون�شف  كوكب  اإىل 

من التقدُّم والعلوم واحل�شارة والبتكارات واملهارات، ولكننا كمن يقف 

عاجًزا و�شعيًفا يف بداية طريق جديد. الطبيعة تغرّيت، والب�شر يتغرّيون. 

تعالوا نتذكر الفراغ املدّوي يف كل مكان، املالعب ومدرجاتها و�شراخها، 

نتذكر  تعالوا  القطارات.  حمطات  املطاعم،  امل�شارف،  امل�شارح،  ال�شينما، 

اأنه يف املغاور مل يكن هناك �شوى احلذر والأنانية. ولكننا اليوم حذرون 

اأنانيون منتنع عن امل�شافحة، عن العناق، وتبادل القبالت.

ماذا تفعل اأيها »الكورونا« اللعني بنا؟! 850 مليون طالب يخ�شرون 

رغم  الب�شري  الثقايف  امل�شتوى  يف  هائالً  تراجًعا  يعني  هذا  درو�شهم، 

التدري�س عرب التلفزيون، يعني اإ�شعاف الألفة وال�شداقات التي تن�شاأ بني 

الطالب يف �شفوفهم، وميكن اأن يعني اأن الأمهات والآباء �شاروا �شارمني، 

نتيجة ال�شغط يف احَلْجر، وباتوا نزقني. لي�س من املزاح احلديث عن اأن 

اخلوف واحلجر زادا من ن�شبة طالق الأزواج، فاجلميع تقريًبا يف ال�شيق 

وعلى حاّفة النفجار، ففي مدينة دات�شو مبقاطعة �شيت�شوان يف ال�شني، 

ك�شف مدير �شجّل الزواج اأن 300 طلبوا الطالق بعد اأ�شبوعني من احلجر 

املنزيل، ويف فوجيان ال�شينية يبلغ عدد طلبات الطالق اليومية 14 طلًبا!

حتى الآن الوباء و�شل اإىل 160 بلًدا، لكن اجلانب القت�شادي يرتنح 

اإن تف�شي »كورونا«  الب�شر متاًما. �شحيفة »نيويورك تاميز« تقول  مثل 

ي�شع اقت�شاد العامل اأمام حتدٍّ حقيقي، واملجل�س العاملي لل�شفر وال�شياحة 

)WTTC( يقول اإن 50 مليون وظيفة �شتتحول اإىل البطالة، و»ال�شكوا« 

تقول اإن العامل العربي مهدد بخ�شارة 1.7 مليون وظيفة، وخ�شارة 42 

مليار دولر!

بداأ  جتريبي  لقاح  على  تعمل  بالده  اإن  قال  ترامب  دونالد  الرئي�س 

العمل به وجتربته على الإن�شان يف �شياتل يوم الثالثاء املا�شي، وك�شفت 

دونالد  الرئي�س  �شّم  الأبي�س  البيت  يف  اجتماع  عن  تاميز«  »نيويورك 

ترامب ونائبه مايك بن�س والرئي�س التنفيذي ل�شركة »كيورفاك« الأملانية، 

لقاح حمتمل يف غ�شون  تطوير  اإنه ميكن  تقول  التي  ميني�شيال،  دانييل 

اأ�شهر.

لكن املثري هو ال�شباق على ال�شتثمار يف اللقاح، فقد كتبت �شحيفة 

»دي فيلت« الأملانية اأن ترامب يحاول اأن ي�شع يده على املخترب الأملاين 

اللقاح،  م�شروع  يعملون على  اأملان  علماء  اجتذاب  »كيورفاك«، ويحاول 

وبينهم دانييل مينيت�شيال، التي يبدو اأن ترامب متكن من اأن يجذبها لقاء 

عرو�س مغرية… رمبا لنظل يف عامل يقول: م�شائب قوم عند قوم فوائد! 

ينزع  لقاح  لكت�شاف  تت�شابق  �شركة   25 من  اأكرث  هناك  حال،  اأي  ويف 

الكمامة عن وجه الكرة الأر�شية، التي غرّي »كورونا« فيها وفينا اأ�شياء 

كثرية جًدا.

عن ال�شرق الأ�شط

حتى الآن الوباء و�ضل اإىل 160 بلًدا، لكن 

اجلانب القت�ضادي يرتنح مثل الب�ضر متاًما

 ن�ضرت »العربي« مع املقابلة �ضورة 

غالف الرواية والتي طبعت للمرة ال�ضاد�ضة
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األولى بحرينيًا
و 16 عربــــــــــيًا

 وزير المالية: تسريع
إجراءات دفع رواتب »الخاص«

 بريطانيا تسجل
563 وفاة بـ»كورونا« في 24 ساعة

 »الجوازات«: وقف استقبال المراجعين
وتقديم الخدمات إلكترونية

 »الغرفة«: المخزون 
الغذائي يكفي 8 أشهر
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تحول
جذري

في إجراءات
العدالة

 رفع الدعاوى بجميع 
 أنواعها ودرجاتها

 إلكتروني	

 تقديم جميع المذكرات
 والطلبات خالل كل

مراحل الدعوى

 المحاكم المستفيدة 

التنفيذالتجاريةالمدنية

 درجات التقاضي المشمولة بالخدمة

أول
درجة

االستئناف
تقديم الطعون 

أمام محكمة
التمييز

مرحلة
إصدار

ا�حكام

تصميم: محمد بوعباس

مجتمع واعي 

مـشارك
بــاإلجــراءات 

#معًا_ضد_الكورونا

الملك يصادق 
على تعديل قانون 
الشركات التجارية

 عاهل البالد المفدى

صادق حضرة صاحب الجاللة الملك حمد 
بن عيس��ى آل خليفة ملك البالد المفدى، 
 2020 )6( لس��نة  وأص��در قانون��ًا رق��م 
بتعدي��ل الفق��رة )أ( م��ن الم��ادة )284( 
م��ن قان��ون الش��ركات التجاري��ة الصادر 
بالمرسوم بقانون رقم )21( لسنة 2001، 

ونص القانون على: 
 المادة األولى يس��تبدل بن��ص الفقرة )أ( 
من الم��ادة )284( من قانون الش��ركات 
بقان��ون  بالمرس��وم  الص��ادر  التجاري��ة 
 رق��م )21( لس��نة 2001، للن��ص اآلتي: 
»أ- لكل شريك حق حضور الجمعية العامة 
بنفس��ه أو عن طريق وكيل عنه، من غير 
أعضاء مجلس الرقابة أو مدير الش��ركة أو 
موظفيها، بمقتضى توكيل خاص وثابت 
بالكتاب��ة تعده الش��ركة له��ذا الغرض، 
ويك��ون لكل ش��ريك عدد م��ن األصوات 
يع��ادل ع��دد الحصص الت��ي يملكها في 

الشركة«.

 العدالة تصل إليك..
رفع الدعاوى المدنية والتجارية إلكترونيًا

أعل��ن رئيس محكم��ة التمييز نائب 
رئي��س المجل��س األعل��ى للقض��اء 
المستش��ار عب��داهلل البوعينين عن 
تدشين خدمة رفع الدعاوى المدنية 
والتجارية بجمي��ع أنواعها ودرجاتها 

إلكترونيًا بشكل كامل.
وأكد، خالل اجتماع أمس باستخدام 
التقنيات الحديث��ة للتواصل المرئي 
الجدي��دة  الخدم��ة  أن  بع��د،  ع��ن 
س��تتيح رفع الدعاوى وتقديم جميع 
كل  خ��الل  والطلب��ات  المذك��رات 
مراح��ل الدعوى، لتش��مل باإلضافة 
إل��ى أول درج��ة الت��ي ت��م إع��الن 

تدشينها مؤخرًا، مرحلة االستئناف.
كما ستش��مل، تقديم الطعون أمام 
محكمة التميي��ز، وصواًل إلى مرحلة 
إصدار األحكام، مع مراعاة توفر كافة 
والقانونية  الدس��تورية  الضمان��ات 

المقررة للمحاكمة العادلة. 
من جانبه أكد وزير العدل والشؤون 
العمل  عل��ى  واألوق��اف  اإلس��المية 
إدارات  ب��ه  تق��وم  ال��ذي  المتمي��ز 
ال��وزارة وبخاصة نظ��م المعلومات، 
والمحاك��م، والتنفي��ذ، ف��ي توفي��ر 
أرضي��ة صلب��ة ق��ادرة عل��ى دف��ع 
المس��تمر لإلجراءات  التطوير  عجلة 

العدلية.
وأك��د الرئي������س التنفي��ذي لهيئ��ة 
المعلوم��ات والحكوم��ة اإللكتروني��ة 
أن تحوي��ل نظ��ام التقاضي إلى نظام 
م��ع  يتماش��ى  بالكام��ل  إلكترون��ي 
تطلعات التطوير والتحديث وذلك من 
خالل تطويع مختلف الوسائل الحديثة 
التي تس��هم ف��ي االرتقاء بمس��توى 
وج��ودة الخدم��ات الحكومي��ة خاصة 

الخدمات المتصلة بالشأن العدلي.

م��ا بين إيجابي��ات في��روس كورونا )كوفي��د19( المجتمعية وس��لبياته، 
تسبب العمل من المنزل بنشوب نزاعات زوجية بسبب البقاء في البيوت، 
وصلت إل��ى حد البدء يإجراءات الطالق، لكن لم يخل األمر من إيجابيات، 
 إذ كان��ت إصابة األزواج بالفيروس س��ببًا في ع��ودة زوجات إلى بيوتهن. 
وقال��ت المحامية فوزية جناحي إنها تتلقى يوميًا ومنذ بداية تطبيق قرار 
»البق��اء في المنزل«، وب��دء العديد من األزواج تفعي��ل العمل من البيت 
باس��تخدام الوس��ائل اإللكترونية، ما بين 3 إلى 5 اتصاالت لالستش��ارة 

بشأن البدء في إجراءات الطالق.
لك��ن ل�»كورون��ا« وجه آخ��ر إيجابي، بحس��ب ما ذكرت��ه المحامية هدى 
المهزع، حيث اكتشفت سيدة بحرينية متزوجة من أجنبي، أنه طلقها دون 
علمها، لكن الزوج أصيب بكورونا )كوفيد 19(، وعندما علمت الزوجة رق 

قلبها إليه، وقررت العودة لبيت الزوجية للبقاء بجانبه في هذه المحنة.
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 »األعلى للمرأة«: 
 بدء مرحلة الميدانية

 لحملة »متكاتفين«

 البحرين تسدد سندات 
دولية بـ1.25 مليار دوالر في موعدها

أعلن��ت وزارة المالي��ة واالقتص��اد الوطن��ي، ع��ن 
تسديد س��ندات دولية بقيمة 1.25 مليار دوالر تم 
استحقاقها في 31 مارس بنجاح، في مؤشر على قوة 
برنامج التوازن المالي الذي أطلق في أكتوبر 2018 
لتحقيق التوازن بين المصروفات واإليرادات بحلول 
الع��ام 2022، خاص��ة في ظ��ل تداعيات االنتش��ار 

العالمي لفيروس كورونا )كوفيد 19(.

وواصل��ت البحرين بفضل ما تتمت��ع به من قاعدة 
اقتصادي��ة صلبة تنفي��ذ خططها لتحقي��ق التوازن 
المالي بالتوازي مع الحف��اظ على النمو االقتصادي 

اإليجابي.
وكش��فت ال��وزارة ع��ن أن البحرين تق��وم بتأمين 
احتياجاته��ا التمويلي��ة بأفضل التكالي��ف الممكنة 
لتحقي��ق اس��تدامة وص��ول المملكة إلى األس��واق 

المالية.
إلى ذلك، أكدت وزارة المالية في التقرير االقتصادي 
الس��نوي لمملك��ة البحرين للعام 2019، اس��تمرار 
النمو اإليجابي لالقتص��اد الوطني مقارنة مع نفس 
الفترة م��ن العام 2018 مدعوم��ًا بتطبيق الخطط 
االقتصادي��ة الواعدة التي جاءت ضم��ن إطار رؤية 

البحرين االقتصادية 2030.

100 ألف مشترك في تطبيق مجتمع واعي
      16 إصابة بـ»كورونا« في عزاء جنوسان

علم��ت »الوط��ن« أن عدد المش��تركين ف��ي تطبيق مجتمع 
واعي الذي أطلقته الحكومة اإللكترونية ضمن خطة مواجهة  
في��روس كورون��ا )كوفي��د 19( ف��اق 100 ألف مش��ترك منذ 

اإلعالن عنه.
وأش��اد مواطن��ون بالتطبي��ق ال��ذي يعط��ي تحديث��ًا بآخ��ر 
والح��االت  والمتعافي��ة  القائم��ة  الح��االت  مس��تجدات 
 الحرج��ة، مبيني��ن أن التطبي��ق ممتاز وس��هل االس��تخدام.

 وأوضح��وا أن التطبي��ق لم يالق إش��ادة محليًا فحس��ب، بل 
تعداه إلى اإلش��ادة من دول مجلس التعاون والدول العربية، 

حيث باتوا يطالبون بتطبيق مماثل له في بلدانهم.

»كورونا« يزيد حاالت الطالق

 تسريع تسليم الحاويات 
بميناء خليفة لتوفير المخزون الغذائي

 ترامب: سنمر بأسبوعين عصيبين 
وخطر »كورونا« فاق التهديدات اإلرهابية 
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 »األعلى للمرأة«: بدء مرحلة العمل الميداني 
للحملة الوطنية »متكاتفين.. ألجل سالمة البحرين«

      برنامج شامل يخفف من آثار »كورونا« وتداعياته على المرأة

بدأ المجل��س األعلى للمرأة أم��س، تنفيذ 
جانب العمل الميداني لحملة »متكاتفين.. 
ألجل س��امة البحرين« التي قام بتدشينها 
مؤخ��رًا، وذل��ك في إط��ار الحمل��ة الوطنية 
لمكافح��ة فيروس كورون��ا )كوفيد 19( في 
مملك��ة البحرين. وتتضمن ه��ذه المرحلة 
العمل عل��ى توفي��ر وإيصال المس��اهمات 
العيني��ة م��ن المس��تلزمات االس��تهاكية 
والصحي��ة الضرورية لألس��ر الت��ي تعيلها 
الم��رأة البحريني��ة، بحس��ب القوائ��م التي 
يعم��ل المجل��س عل��ى متابع��ة ظروفه��ا 
الحياتية، ولمس��اندة أس��ر الكوادر الطبية 
العاملة ف��ي الصفوف األمامي��ة في ظل ما 

تمر به الباد من ظروف استثنائية.
وباشر عمليات التوزيع عدد من المتطوعين 
الوطني��ة  »المنص��ة  عل��ى  المس��جلين 
للتطوع«، وبمش��اركة من جمعية كش��افة 
مباش��ر  وبإش��راف  البحري��ن،  ومرش��دات 
م��ن اإلدارة التنفيذي��ة في األمان��ة العامة 

للمجلس األعلى للمرأة.
وتوج��ه 11 فريق في حافات جرى توفيرها 
خصيص��ًا له��ذه المهم��ة من قبل ش��ركة 
المنصوري ومركز البحرين للحراك الدولي، 
لعدد م��ن مناطق البحري��ن كمرحلة أولى، 
وس��يجري تباعًا مواصلة هذا الدعم بحسب 
م��ا سيس��تجد من ظ��روف وم��ا يطبق من 
إج��راءات لدع��م األس��ر خ��ال التزامه��م 

بالتعليمات الضرورية.
وقام��ت الحمل��ة باتب��اع وتطبي��ق كاف��ة 
اإلرش��ادات الصحي��ة ف��ي عملي��ات تعبئة 
وتوزي��ع وتس��ليم المس��اهمات التطوعية، 
حي��ث تم تخصي��ص مرك��ز إلدارة عمليات 

الحمل��ة في مق��ر المجلس األعل��ى للمرأة 
بالرف��اع، وتجهيزه بكل ما يلزم من معدات 
وقاية وتعقي��م، والتأكد من اتب��اع الجميع 
بالحفاظ  الوقائية، وخصوص��ًا  للتعليم��ات 

على التباعد االجتماعي خال العمل.
ويمث��ل توزيع المس��اهمات والمس��اعدات 
العيني��ة عل��ى المرأة واألس��ر المس��تحقة 
واح��د م��ن أربع مج��االت تتضمنه��ا حملة 
»متكاتفي��ن.. ألجل س��امة البحرين«، هو 
مجال »الدعم األسري« المتمثل في تقديم 

المساعدات والخدمات الطارئة.
فيما تش��مل المج��االت األخرى »اإلرش��اد 
الخدمي واالستشارات األسرية والقانونية« 
الفوري��ة، و»الدع��م االقتص��ادي« لضمان 
االس��تفادة من التدابير المالي��ة المتعددة 

المطروحة من قبل الدولة الستمرار نشاط 
الم��رأة التجاري في س��وق العمل، و»الدعم 
التعليمي« عبر رص��د االحتياجات التعليمية 
لألس��ر لدعمه��م أثن��اء مواصل��ة العملية 

التعليمية »عن بعد«.
واس��تقبلت الحملة مساهمات مشكورة من 
قب��ل عدد من مؤسس��ات القط��اع الخاص 
واألفراد، باإلضافة إلى مبادرات متنوعة من 
مؤسس��ات المجتمع المدني التي س��توجه 
لتوفير االحتياجات العينية بحس��ب مجاالت 

الحملة.
وج��اء إط��اق حمل��ة »متكاتفي��ن« تنفيذًا 
لتوجيهات صاحبة الس��مو الملكي األميرة 
سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل 
الب��اد المفدى، رئيس��ة المجل��س األعلى 

للم��رأة، بتقدي��م كل م��ا يلزم لمس��اندة 
وأس��رتها،  البحريني��ة  الم��رأة  احتياج��ات 
بالتعاون والتنس��يق المباش��ر مع المنصة 

الوطنية للتطوع.
وته��دف الحملة إلى اإلس��هام ف��ي تقوية 
المجتم��ع  فئ��ات  بي��ن  العم��ل  مج��االت 
ب��روح »فريق البحري��ن« الواح��د، وتأمين 
النفس��ي واالجتماع��ي لجمي��ع  االس��تقرار 

أف��راد األس��رة وتنمية الثقاف��ة المجتمعية 
الواعية والمس��ؤولة في مثل هذه الظروف، 
والس��عي بشكل مس��تمر إلى إظهار أفضل 
الممارس��ات اإليجابية التي يمارس��ها أفراد 
المجتمع البحريني في تكافلهم وتكاتفهم 
ف��ي مثل ه��ذه الظ��روف الحرج��ة من أجل 
احت��واء مخاط��ر وتبع��ات جائح��ة فيروس 

كورونا )كوفيد 19(.
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 القائد العام لقوة دفاع البحرين
يستقبل رئيس »األعلى للصحة«

اس��تقبل القائ��د الع��ام لق��وة دف��اع 
البحرين المش��ير الركن الشيخ خليفة 
ب��ن أحم��د آل خليف��ة ف��ي القي��ادة 
العامة،األربعاء، رئيس المجلس األعلى 
للصحة الفريق طبيب الشيخ محمد بن 

عبداهلل آل خليفة. 
 وخ��ال اللق��اء رح��ب القائ��د الع��ام 
برئي��س المجل��س األعل��ى للصح��ة، 
المبذولة  الطيب��ة  بالجه��ود  مش��يدًا 
التي يقدمه��ا المجلس األعلى للصحة 
لتطوي��ر وتحس��ين ج��ودة الخدم��ات 
للمواطني��ن  المقدم��ة  الصحي��ة 

والمقيمين بالبحرين.

 اعتماد بطاقة الهوية لكبار 
المواطنين مؤقتًا بداًل من »خدمات المسن«

أعلن��ت وزارة العم��ل والتنمية االجتماعي��ة عن اعتماد 
بطاق��ة الهوية مؤقتًا لكب��ار المواطنين لمن بلغ عمره 
60 عام��ًا فأكثر، بداًل من بطاقة خدمات المس��ن، التي 
تصدره��ا الوزارة ف��ي مركز عبد اهلل بن يوس��ف فخرو 
االجتماعي بمدينة عيسى، وذلك اعتبارًا من 29 مارس 

الماضي. 
وأوضح��ت ال��وزارة ان��ه س��يتم تأجيل تلق��ي الطلبات 
الجديدة إلص��دار بطاقة خدمات المس��ن، وذلك حتى 
إش��عار آخر، علمًا بأنها اتخ��ذت كافة اإلجراءات الكفيلة 
باستفادة هذه الشريحة من المواطنين من مزايا بطاقة 
خدمات المس��ن المتمثلة في الحصول على تخفيضات 
من الجهات الرسمية والخاصة الداعمة لهذه البطاقة. 
وخصصت الوزارة قنوات للرد على أي استفس��ارات في 
هذا الش��أن، وذلك عبر التواصل من خال الهاتف رقم 
17103224 أو الخط المجاني الس��اخن 80008001، 

.Sameer.ali@mlsd.gov.bh أو البريد اإللكتروني

 »التربية« تفّعل التعلم
عن ُبعد لذوي االحتياجات الخاصة

ق��ال مدي��ر إدارة التربية الخاصة 
ب��وزارة التربي��ة والتعلي��م خالد 
السعيدي، إن الوزارة حريصة على 
تفعيل التعلي��م عن بُعد الموجه 
االحتياج��ات  ذوي  م��ن  للطلب��ة 
الخاص��ة م��ن مختل��ف الفئ��ات، 
وم��ن بينهم فئة اإلعاقة الذهنية 
واضط��راب  داون  ومتازم��ة 
التوحد، وذل��ك خال فترة تعليق 
الدراس��ة، ع��ن طري��ق التواصل 
م��ع أولي��اء أمورهم عب��ر الهاتف 
WhatsApp وكذل��ك  وتطبي��ق 
وال��ذي   ،Class Dojo تطبي��ق 
يعتبر من التطبيقات اإللكترونية 
المجاني��ة التي تس��تخدم لتعزيز 
للطالب من  اإليجاب��ي  الس��لوك 

الرم��وز  م��ن  مجموع��ة  خ��ال 
والنق��اط التعزيزي��ة الت��ي تمنح 
ل��ه من قب��ل المعل��م بن��اًء على 
معاييره الس��لوكية، حيث يمكن 
لولي األم��ر أن يعرض من خاله 
الص��ور ومقاطع  مجموع��ة م��ن 
الطالب، ومتابعة  الفيديو لتعليم 

ذلك مع المعلم.
وأشار السعيدي إلى أن المختصين 
بال��وزارة قام��وا بالتواصل خال 
الفت��رة الماضية مع أولي��اء أمور 
أولئ��ك الطلب��ة، حيث بل��غ عدد 
م��رات التواص��ل مع أولي��اء أمور 
الطلبة من فئ��ة اإلعاقة الذهنية 
ومتازم��ة داون 268 م��رة، ف��ي 
مقاب��ل 733 مرة م��ع أولياء أمور 

الطلب��ة من فئة اضطراب التوحد 
ه��ذا  أن  موضح��ًا  اآلن،  حت��ى 
التواصل يه��دف إلى التباحث مع 

أولياء األمور حول مس��توى تقدم 
أبنائهم، واالط��اع على أدائهم، 
والتحق��ق من مدى اس��تجابتهم 
لألنش��طة التي يت��م رفعها على 
موق��ع ال��وزارة عل��ى اإلنترن��ت، 
وتقديم التعليمات الازمة ألولياء 
األمور بشأن توظيف النماذج التي 
التدريب  تس��اعدهم على تقديم 
بالطرق المناسبة ألبنائهم حسب 
إمكانياته��م وقدراته��م، وتوفير 
مص��ادر للمعلوم��ات م��ن خال 
التعليمية  الوزارة والقنوات  موقع 
التي تقدم الم��واد اإلثرائية التي 
تساهم في رفع مستوى الطالب، 
إلى جانب تقدي��م دروس فردية 
 Class مصورة من خال تطبيق

Dojo يق��وم المعل��م من خالها 
ق��راءة  عل��ى  الطلب��ة  بتدري��ب 
القصص وكتابة الحروف ومتابعة 
تطوره��م ف��ي إتق��ان المهارات 
والكتابي��ة واإلجابة عن  القرائية 
األس��ئلة، إضاف��ًة إل��ى مناقش��ة 
التقدم في الخطط الخاصة بأداء 
الطلب��ة والتعدي��ل عليه��ا بن��اًء 
عل��ى التغي��رات الحاصلة في هذا 
الشأن وبما يتوافق مع أوضاعهم 

الحالية.
الجدير بالذكر أن فريقًا من إدارة 
التربي��ة الخاص��ة ومرك��ز رعاية 
الطلب��ة الموهوبي��ن، ق��د ق��ام 
بمس��اندة معلم��ي واختصاصيي 
التربية الخاصة بالمدارس بإعداد 

دروس وإث��راءات رقمي��ة موجهة 
االحتياج��ات  ذوي  م��ن  للطلب��ة 
الخاص��ة، م��ن فئ��ات صعوب��ات 
التوح��د،  واضط��راب  التعّل��م، 
البس��يطة  الذهني��ة  واإلعاق��ة 
والتف��وق  داون،  ومتازم��ة 
والموهبة، باإلضاف��ة إلى العمل 
على تقديم الدروس بلغة اإلشارة 
للطلبة الصُ��م، وإعداد الدروس 
المس��موعة للطلبة ذوي اإلعاقة 
البصري��ة، كم��ا قام��ت ال��وزارة 
بتخصيص قن��اة للتربية الخاصة 
ضمن القنوات الفرعية الموجودة 
عب��ر قن��اة ال��وزارة عل��ى موق��ع 
اليوتي��وب، لتزويده��ا بالدروس 

واإلثراءات المتنوعة.

خالد السعيدي 

 »مكافحة جرائم الفساد«
تدعو لتقديم البالغات إلكترونيًا

الفس��اد  جرائ��م  مكافح��ة  إدارة  دع��ت 
عل��ى  ب��اغ  أي  مضم��ون  إرس��ال  إل��ى 
ب��اإلدارة  الخ��اص  اإللكترون��ي  البري��د 
 )anticorruption@interior.gov.bh(

مع إرفاق المس��تندات المطلوبة، نس��خة 
من بطاقة الهوية وأرقام التواصل، أو من 
خال االتصال على الخط الساخن الخاص 
ب��اإلدارة العامة لمكافحة الفس��اد واألمن 

االقتصادي واإللكترون��ي »992« على أن 
يت��م التواصل الحق��ا مع صاح��ب الباغ، 
معربين ع��ن خالص التمنيات بالس��امة 

للجميع.

حميدان: مركز حكومي 
متخصص للمتوحدين قريبًا

تش��ارك البحرين دول العالم بالذكرى الس��نوية »لليوم 
العالمي للتوعية باضطرابات طيف التوحد«، في 2 أبريل 
م��ن كل ع��ام، بناء عل��ى إع��ان الجمعية العام��ة لألمم 
المتح��دة في الع��ام 2007، وذلك لتس��ليط الضوء على 
الحاجة للمساعدة في تحسين نوعية حياة الذين يعانون 
من التوحد، كفئة من فئات األشخاص ذوي اإلعاقة )ذوي 
العزيم��ة(، حتى يتمكن��وا من العيش حي��اة كاملة وذات 

مغزى كجزء ال يتجزأ من المجتمع. 
وبهذه المناس��بة، أعلن وزير العمل والتنمية االجتماعية 
رئيس مجلس إدارة اللجنة العليا لرعاية شؤون األشخاص 
ذوي اإلعاقة، جميل حميدان عن تخصيص واحد من أكبر 
مبان��ي مجمع اإلعاقة الش��امل الكائن ف��ي منطقة عالي 
ليك��ون المرك��ز المتخص��ص واألول من نوع��ه وحجمه 
لتأهي��ل المصابي��ن باضطراب��ات طيف التوح��د، بطاقة 
اس��تيعابية ال تق��ل عن 80 مس��تفيدًا م��ن ذوي التوحد، 
وذل��ك في إطار الس��عي لتنفي��ذ االس��تراتيجية الوطنية 
لحقوق األش��خاص ذوي اإلعاقة وخطط وبرامج ومشاريع 
منظوم��ة العمل الحكوم��ي التي تس��عى لتلبية خدمات 

المواطنين وباألخص خدمات األشخاص ذوي اإلعاقة. 
وأوضح أن المركز والذي س��يتم تدشينه خال هذا العام، 
س��يقدم العديد من الخدم��ات لفئ��ة ذوي التوحد، منها 
 ABA تطبيق أساسيات برنامج تحليل السلوك التطبيقي
»أيفر لوفاس«، المعتمد دوليًا، والذي استمد من برنامج 
تعديل الس��لوك، حيث يس��تخدم فيه التعزي��ز اإليجابي، 
والتواص��ل البص��ري ومه��ارات التقلي��د، باإلضاف��ة إلى 
اس��تخدام بعض األنش��طة في التكامل الحس��ي لتطوير 

الحواس بصورة تكاملية وغيرها من البرامج.
وقال حمي��دان، إن االهتمام بفئ��ة المصابين باضطراب 
طي��ف التوحد، أو أي فئة أخرى من ذوي اإلعاقة، ال تقتصر 
عل��ى يوم في الس��نة، بل ه��و اهتمام مس��تمر ومتراكم 
عبر الس��نوات والخبرات، ك��ي تأخذ هذه الفئ��ة والفئات 
المجتمعي��ة األخرى حقوقها من االهتم��ام والرعاية التي 
تس��تحقها، وذلك تنفي��ذًا لتوجيهات الحكومة الرش��يدة 
في تذلي��ل كافة الصعاب أم��ام ذوي العزيم��ة، والفئات 
غي��ر القادرة عل��ى االندماج الكامل في المجتمع، مش��يرًا 
إل��ى التزام البحرين بقيم المس��اواة واإلنصاف واإلدماج، 
وتعزيز المش��اركة الكاملة لجميع األش��خاص المصابين 
باضطراب طيف التوحد، والذين أثبتوا امتاكهم لطاقات 

ومهارات خاقة.

محافظ وأهالي المحرق: 
نشكر الملك على مساعدة 
األسر المتضررة من »كورونا«
رفع محافظ محافظة المحرق س��لمان بن هندي المناعي 
خالص الشكر وعظيم االمتنان باسمه وباسم كافة أهالي 
المحافظة إلى حضرة صاحب الجالة الملك حمد بن عيسى 
آل خليف��ة عاهل الباد المفدى على توجيهات جالته إلى 
المؤسس��ة الملكية لألعمال اإلنس��انية لمساعدة األسر 
المحتاجة المسجلة لدى المؤسسة ووزارة العمل والتنمية 

االجتماعية والمتضررة من فيروس كورونا.
وأش��اد المحاف��ظ واألهالي بجهود س��مو الش��يخ ناصر 
ب��ن حمد آل خليفة ممثل جالة المل��ك لألعمال الخيرية 
وشؤون الش��باب رئيس مجلس أمناء المؤسسة الملكية 
لألعم��ال اإلنس��انية في تلم��س احتياج��ات الجميع من 

مواطنين ومقيمين في مختلف المناسبات والظروف.
 وق��ال المحاف��ظ في تصريح له، إن »ه��ذه المكارم تدل 
على رعاية جالته حفظه اهلل لكافة أبناء ش��عب البحرين 
ومكانته��م في قل��ب جالته وع��دم إغفالهم ف��ي كافة 
الظروف ومواصلة العمل لتوفير الحياة الكريمة للجميع«، 
مضيف��ًا أن »محافظ��ة المحرق تلقت العديد من رس��ائل 
الش��كر والثناء والوالء لجالته م��ن قبل األهالي بمختلف 
مدن وقرى المحافظة، مقدمين الشكر والتقدير واالمتنان 
لح��رص واهتمام جالت��ه الش��خصي بتلبي��ة احتياجات 
ومتطلبات المواطنين ومتابعة تنفيذها واالطمئنان على 

أحوالهم والوقوف عن كثب على أوضاعهم وأمورهم«.

 رئيس األمن العام: االلتزام بأداء
الواجبات للحد من انتشار »كورونا«

أك��د رئيس األم��ن الع��ام الفريق طارق 
الحسن، أهمية مواصلة العمل وااللتزام 
ب��أداء الواجبات في إطار الحملة الوطنية 
كورون��ا  في��روس  انتش��ار  م��ن  للح��د 
)كوفي��د19(. وأش��اد بق��رارات اللجن��ة 
الس��مو  صاح��ب  برئاس��ة  التنس��يقية 
الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة 
ولي العهد، نائ��ب القائد األعلى، النائب 
األول لرئيس مجلس الوزراء، والخطوات 
التي اتخذتها في سبيل الحد من انتشار 
فيروس كورونا )كوفيد19(، مثمنًا الدور 
الذي يقوم به الفريق الطبي في التعامل 
مع حاالت العاج والعزل والحجر الصحي.
وأثنى رئيس األمن العام، خال ترؤس��ه 

وق��ادة  العامي��ن  للمديري��ن  اجتماع��ًا 
اإلدارات التابع��ة لرئاس��ة األم��ن العام، 
عقد عن بعد عبر تقنية االتصال المرئي، 
على قرار وزير الداخلية بحظر التجمعات 
التي تزيد عن 5 أش��خاص، والذي القى 
اس��تجابة كبيرة لدى كاف��ة المواطنين 
والمقيمي��ن في إطار االلت��زام بإجراءات 

السامة العامة.
وت��م خ��ال االجتم��اع، بحث ع��دد من 
المس��تجدات والقضاي��ا األمني��ة، حيث 
أع��رب رئي��س األم��ن العام عن ش��كره 
لجمي��ع اإلدارات المعني��ة وم��ا تقوم به 
للتعامل مع الوضع الراهن والحرص على 

حفظ أمن وسامة الجميع.
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 الصالح: الكادر الطبي البحريني أثبت 
قدرته على التعامل مع مختلف التحديات

أك��دت وزي��رة الصح��ة فائق��ة الصال��ح أن الطاق��م 
التمريضي يشكل ركنًا أساسيًا في القطاع الصحي، كما 
أن البحري��ن تولي اهتمامًا خاصًا بالكوادر التمريضية  
فجهودهم النبيلة المستمرة بتفاني وإخالص لها دور 
بارز ف��ي خدمة المواطني��ن والمقيمين في البحرين، 
كم��ا أن له��م بصم��ة واضحة ف��ي مس��يرة التطوير 
والتحديث التي يشهدها القطاع الصحي، مشيرًة إلى 
أن ال��كادر يبذل قصارى جهده من أجل راحة المرضى 
وال يدخر جه��دًا في الوفاء بالتزامات��ه وواجباته بكل 

إنسانية ومهنية في جميع األوقات.
وقال��ت الصال��ح إن اإلس��هامات البارزة الت��ي يبذلها 
الطاقم التمريضي خ��الل فترة جائحة فيروس كورونا 
)كوفي��د 19( وجهودهم الجب��ارة في الصفوف األولى 
في مواقع العمل للحد من انتشار الفيروس هي جهود 
تس��تحق الش��كر والتقدير، فالكادر الطب��ي البحريني 
أثب��ت في ه��ذه الظروف االس��تثنائية أنه ق��ادر على 
التعام��ل م��ع مختلف التحدي��ات واضعًا نص��ب عينيه 

حفظ صحة وسالمة الجميع كأولوية قصوى.
ج��اء ذل��ك ل��دى قيامه��ا، األربع��اء، بزي��ارة ميدانية 
لمختل��ف مواقع عم��ل الك��وادر التمريضي��ة بحضور 
وكي��ل ال��وزارة د.ولي��د المان��ع ووكالء وزارة الصحة 
المس��اعدين، لتقديم الش��كر والثناء لفرق التمريض 

العاملة بمختلف ميادين العمل، وذلك بمناس��بة يوم 
الصح��ة العالمي والذي يصادف 7 أبريل من كل عام، 
ويبدأ االحتفال به من األسبوع األول من هذا الشهر، 
ويحمل ش��عار هذا العام »دع��م التمريض والقبالة«، 

تزامنًا م��ع تخصيص منظم��ة الصح��ة العالمية عام 
2020 لالحتفاء بالتمريض والقبالة.  

وأثنت الصالح على اختيار منظمة الصحة العالمية هذا 
العام 2020 كس��نة دولية ل��كادر التمريض والقبالة، 

لالحتف��اء بدورهم في جمي��ع أنحاء العال��م، والتركيز 
على دعمه��م في اليوم العالم��ي للصحة وتخصيص 
الش��عار لمهنة التمري��ض، مثمنة اهتم��ام المنظمة 
بالدور الحيوي لك��وادر التمريض والقبالة في تقديم 

الخدمات الصحية. 
م��ن جانبه المانع، على أن ع��ام التمريض 2020 جاء 
ف��ي وقت اس��تثنائي مع االنتش��ار العالم��ي لفيروس 
كورونا )كوفيد 19( حيث برزت فيه جهود المخلصين 
والمتفانين في عملهم من الممرضين والممرضات، 
الذين يمثلون الواجهة الحقيقية لخدمة هذه األرض 
الطيب��ة، وه��ذا ما أثبت��ه الجمي��ع في ظ��ل الظروف 
الحالي��ة، منوه��ًا بمكان��ة التمريض على المس��توى 
المحلي والدولي وال��دور المحوري، الذي يبذل الكثير 

من الجهود للحد من انتشار هذه الجائحة.
وفي ختام الزيارة التي شملت مراكز الفحص لفيروس 
كورونا )كوفيد 19( في كل من مطار البحرين الدولي 
ومرك��ز الفحص بمرك��ز البحرين الدول��ي للمعارض 
والمؤتم��رات، وط��وارئ مجم��ع الس��لمانية الطبي، 
جددت الصالح والمانع شكرهما لجميع الطواقم التي 
تعمل بجد وإخالص، مؤكدين على دعم الوزارة التام 
والمطلق لهذه الجهود الجبارة التي تخدم المواطنين 

والمقيمين في البحرين.

حسن الستري

16مصابًا بـ»كورونا« حضروا عزاء جنوسان
      سبعيني خالط شخصين قادمين من إيران في شهر فبراير

أظه��رت األرق��ام الرس��مية ل��وزارة الصحة والمنش��ورة عل��ى موقعها 
اإللكترون��ي حضور نح��و 16 مواطنًا ومواطنة مصاب��ًا بفيروس كورونا 

)كوفيد 19( لمجلس التعزية الذي أقيم في قرية جنوسان.
وأعلن��ت وزارة الصحة أن رجاًل س��بعيني، خالط ش��خصين قادمين من 
إيران في ش��هر فبراير، وق��ام بزيارة مركز الموس��وي للعيون بتاريخ 5 
م��ارس الماض��ي، كما حضر دف��ان بمقبرة الحورة بتاري��خ 8 من نفس 
الش��هر، وحضر تعزية بمآتم جنوسان الش��مالي في 9 مارس، في حين 
تم إدخاله في مجمع الس��لمانية الطبي بسبب إلتهاب رئوي حاد بتاريخ 
12 مارس، وكانت نتيجته سلبية في نفس اليوم، وتم فحصه مرة أخرى 
بتاري��خ 15 مارس وكانت نتيجته إيجابية، ومنها بدأ حصر الحاالت التي 

حضرت العزاء في جنوسان والبالغة 15 حالة.
وأوضح��ت ال��وزارة أن الحال��ة األولى الت��ي حضرت مجل��س العزاء في 
جنوس��ان كانت رقم 243 بحرينية تبلغ من العمر 57 عامًا، وقد تعافت 
م��ن المرض، أما الحالة الثالث��ة فكانت رقم 244 وهو بحريني يبلغ من 

العمر 78 عامًا، وتوفي مؤخرًا وكانت الحالة 246 هي الحالة الثالثة من 
أهالي جنوس��ان، وه��ي بحرينية تبلغ من العمر 36 عام��ًا، وتعافت من 
الم��رض، أما الرابعة فهي الحالة رقم 247 لبحرينية تبلغ من العمر 48 

عامًا، وقد تعافت أيضًا.
وقال��ت ال��وزارة إن الحال��ة الخامس��ة رقمه��ا 248 وعمرها 23 س��نة، 
أما السادس��ة فهي رق��م 249 لبحريني عمره 59 عام��ًا وقد تعافى من 
المرض، كما تعافت الحالة الس��ابعة رق��م 250 لبحريني عمره 16 عامًا 
والحال��ة الثامنة والتاس��عة رقمهما 251 و252 لس��يدتين عمرهما 30 
و43 عامًا على الترتيب، وقد تعافتنا أيضًا، أما الحالة العاش��رة رقم 253 
عامًا فهي لسيدة عمرها 45 عامًا والحالة الحادية عشر رقم 259 لسيدة 
بحريني��ة عمرها 58، أما الثانية عش��ر رق��م 260 فالبحريني عمره 63، 
وكانت الثالثة عش��ر رق��م 263 لبحريني عمره 12 عامًا، والرابعة عش��ر 
لبحريني��ة عمرها 16 عامًا، وكانت الحال��ة 276 هي الحالة رقم 15 من 

الذين حضروا العزاء وهي لبحريني عمره 63 عامًا.

فاطمة يتيم

 شبيب لـ                  : أرض إلنشاء مستشفى 
عام باسم عيسى بن سلمان في »الشمالية«

      تخفيف الضغط على »السلمانية الطبي« و»حمد الجامعي«

كش��ف عض��و المجل��س البل��دي 
ممث��ل  الش��مالية  للمنطق��ة 
الدائ��رة الرابع��ة، فيصل ش��بيب، 
ع��ن مقترح��ه بش��أن تخصي��ص 
أرض إلنش��اء مستش��فى عام في 
المحافظة الشمالية باسم صاحب 
السمو األمير الراحل الشيخ عيسى 
بن س��لمان آل خليفة، مشيرًا إلى 
المقترح  بمناقش��ة  س��يقوم  أن��ه 
مع رئي��س وأعض��اء المجلس في 

االجتماع القادم.
وأك��د ل�»الوط��ن« أن المادة 47 
م��ن الالئح��ة الداخلي��ة للمجلس 
باللج��ان  والمتعلق��ة  البل��دي، 
أن��ه  عل��ى  تن��ص  المتخصص��ة، 
والمرافق  الخدمات  لجنة  »تختص 
العام��ة بدراس��ة إقام��ة وإنش��اء 
العام��ة  المستش��فيات  وتطوي��ر 
الصحية  والمراك��ز  والتخصصي��ة 
والكليات الصحية ووحدات الصحة 
المدرس��ية ومراكز رعاية األمومة 

اإلس��عاف  ووح��دات  والطفول��ة 
الطبي«.

وقال شبيب: »إن المقترح جاء نظرًا 
إلس��هامات األمير الراحل الش��يخ 
عيس��ى ب��ن س��لمان آل خليف��ة، 
ومكانت��ه الكبي��رة ف��ي البحري��ن 
وف��ي قلوب المواطني��ن، حيث إن 
دراسة سيرة سموه وما قدمه من 

جلي��ل األعمال في مج��االت الخير 
واإلص��الح والعم��ران، تجعله بين 
قلي��ل من أمثاله، فقد نش��ر ظالل 
األمن على بالده وتطورت اإلدارة 
وازده��رت التجارة وعم��رت البالد 
وامتدت يد اإلصالح لجميع مرافق 
الحياة، والحدي��ث عن اإلصالحات 
في عهده حديث طويل تضيق به 
الصفحات فق��د كان يؤمن بخلود 

العمل المخلص الدؤوب«.
وأض��اف، »لذلك تقدي��رًا لجهوده 
وفضله الكبير على شعب البحرين، 
ارتأينا أن يحمل المستش��فى اسم 
سموه، بحيث يكون بمثابة صدقة 
جارية له من خالل عالج المرضى«.
وأوض��ح ش��بيب، أن »المحافظ��ة 
الش��مالية هي المحافظة الوحيدة 
الت��ي تفتق��ر لوج��ود مستش��فى 
حكومي مقارنة بباقي المحافظات، 
على الرغم من الكثافة الس��كانية 
الكبي��رة الت��ي تش��هدها مدين��ة 

حم��د وباقي المناط��ق، باإلضافة 
إلى التوس��ع الحاصل ف��ي مدينة 
سلمان، ففي سبيل تخفيف الحمل 
المستش��فيات  عل��ى  والضغ��ط 
األخ��رى مث��ل مجم��ع الس��لمانية 
الطب��ي ومستش��فى المل��ك حمد 
الض��رورة  م��ن  ب��ات  الجامع��ي، 
الحتمية إنش��اء المستش��فى، وأن 
يكون م��ن ضمنه مرك��زًا حكوميًا 
لألبحاث الطبي��ة وجميع ما يتعلق 
بصحة اإلنسان في مجال الطب«.

وقال: »نري��د أن تتمي��ز البحرين 
في الس��ياحة العالجي��ة، من خالل 
تخصيص أرض بحس��ب م��ا تراه 
الحكومة مناسبًا، وأقترح أن يكون 
في أحد جانبي شارع الشيخ عيسى 
بن س��لمان، حيث توج��د العديد 
من األراضي الشاسعة، ناهيك عن 
أن��ه يتوس��ط 4 دوائ��ر تطل على 
الشارع، والمسافة بينه وبين باقي 

المستشفيات متساوية نوعا مًا«.

فيصل شبيب

 337 متعافيًا 
 من »كورونا« بعد 

إعالن 21 حالة جديدة

كش��فت إحصائيات وزارة الصحة على الموقع اإللكتروني 
ع��ن »رصد حالت��ي إصابة بفيروس كورون��ا )كوفيد 19( 
ضمن الح��االت القائمة لمواطنين قادمين من بريطانيا، 
حيث بلغ عدد حاالت اإلصابة 228 حالة، بينها 225 حالة 
مس��تقرة، بينما س��جلت 3 حاالت تحت العناية، في حين 
لم تس��جل أية حالة وفاة حتى مساء أمس األربعاء، ليبقى 

العدد عند 4 حاالت وفاة«.
وأعلنت ال��وزارة أن »العدد اإلجمالي للح��االت المتعافية 
بل��غ 337 حال��ة حت��ى اآلن، بعد اإلعالن ع��ن تعافي 21 
حالة إضافية من في��روس كورونا)كوفيد 19( وإخراجهم 
من مركز الع��زل والعالج«. وأوضحت ال��وزارة أنها أجرت 

»34860 فحصًا طبيًا«.
ووفقًا إلحصائيات الوزارة فقد »ارتفعت نسبة زيادة أعداد 
المتعافي��ن ع��ن المصابين إلى 32.3%، بعد أن س��جلت 

النسبة 18% مساء األحد الماضي«.

»الصحة«: ال انتشار لـ»كورونا« 
بين العمالة الوافدة

نف��ت وزارة الصحة انتش��ار فيروس كورون��ا )كوفيد19(، 
بين العمال��ة الوافدة كما يتم الترويج ل��ه، داعية الجميع 
إلى ضرورة اس��تقاء المعلومات حول الحاالت القائمة أو أي 

قرارات ومعلومات من المصادر الرسمية.
وأكدت الوزارة، أن ال� 47 حالة من الحاالت القائمة التي تم 
اإلع��الن عنها أمس األول لعمال وافدين كانوا تحت الحجر 
الصحي االحترازي بمقر س��كنهم وفق التنس��يق مع إدارة 
الشركة التابعين لها بمنطقة »سلماباد« ولم يغادروا مقر 

الحجر الصحي االحترازي في سكنهم طوال فترة الحجر.
وأوضحت »الصح��ة« أنه تم فحص العم��ال الوافدين مع 
نهاية مدة الحجر الصحي االحترازي وفق اإلجراءات المتبعة 
للحد من انتش��ار الفي��روس، وتبين من خ��الل الفحوص 
المختبري��ة أن نتائ��ج ال� 47 عاماًل إيجابي��ة وتم إضافتهم 

إلى الحاالت القائمة لفيروس كورونا)كوفيد 19(.
كم��ا تم على الفور نقلهم لمركز العزل والعالج في س��ترة 
وتخصيص مقر مخصص لهم، إلى جانب اتخاذ اإلجراءات 
االحترازية والوقائية لكافة المخالطين لهذه الحاالت وإجراء 
الفحوص المختبرية للتأكد من سالمتهم ووضعهم تحت 
المالحظة، وتقرر تمديد إقامتهم بالحجر الصحي االحترازي 

لمدة أسبوعين حسب اإلجراءات الوقائية المتبعة.
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»الجوازات«: وقف استقبال 
المراجعين وتحويل 

الخدمات إلكترونيًا من األحد
أعلنت شؤون الجنس��ية والجوازات واإلقامة، عن وقف 
استقبال المراجعين اعتبارًا من األحد المقبل، وتحويل 
جميع الخدم��ات إلكترونيًا، في إط��ار االلتزام بتطبيق 
كافة اإلجراءات االحترازية والتدابير الوقائية للحد من 
انتشار فيروس كورونا )كوفيد19(، بما يضمن سالمة 

الجميع.
وأطلق��ت ش��ؤون الجنس��ية، حزم��ة م��ن الخدم��ات 
اإللكترونية للمواطني��ن والمقيمين والزوار عبر نظام 
www.npra. التواصل الخاص بموقعه��ا اإللكتروني

gov.bh لتس��جيل وتسريع إنجاز المعامالت وبالجودة 
المطلوبة.

 كما تم تخصيص مركز االتصال للرد على استفسارات 
العم��الء وتقديم الدعم والمس��اندة بش��أن الخدمات 

اإللكترونية.
وأك��دت ش��ؤون الجنس��ية والج��وازات واإلقام��ة أنه 
اعتب��ارًا من 5 أبريل س��يكون نظام التواص��ل، متاحًا 
للعمالء لتقديم طلباتهم إلكترونيًا مع وقف اس��تقبال 

المراجعين، حفاظًا على صحتهم وسالمتهم.
ويحتوي النظام على مجموعة من الخدمات األساسية 
المتعلقة بإص��دار وتمديد وإلغاء التأش��يرات وخدمة 
التحويل المحل��ي، إضافة إلى خدم��ات وإصدار وإلغاء 
اإلقام��ة وخدمة رخص��ة اإلقامة بالكفالة الش��خصية 
باإلضافة إلى فترة الس��ماح، وسيعتمد ملصق اإلقامة 

بالجواز في حال السفر عبر المنفذ الجوي.
وس��يتم اعتماد الرصيد النقدي كمستخرج للمعامالت 
التي تنجزها اإلدارة، أما بالنسبة للمعامالت المتعلقة 
بتأشيرات العمل فسيتم اعتماد المستخرج الصادر من 

هيئة تنظيم سوق العمل.
وفيم��ا يتعلق ب��إدارة الجوازات، تم��ت إضافة خدمات 
إص��دار الج��واز البحرين��ي ألول م��رة وإص��دار الجواز 
البحريني بدل فاقد أو التالف إلى الخدمات اإللكترونية 
عبر »تواصل«، واإلبقاء على خدمات استبدال الجوازات 
من خالل موق��ع الحكومة اإللكتروني��ة، ويتعين على 
طال��ب الخدمة اس��تالم الج��واز البحريني م��ن مركز 

الخدمات بفرع مدينة عيسى فقط.
ودعت شؤون الجنس��ية والجوازات واإلقامة، عمالءها 
إلى االط��الع على الش��روط والمس��تندات المطلوبة 
إلنجاز المعامل��ة قبل تقديم الخدمة م��ن خالل زيارة 
الموقع اإللكترون��ي www.npra.gov.bh أو االتصال 

على رقم 17399764.

فاطمة يتيم

 »أمانة العاصمة«: مناقشة 
إعفاء المستأجرين من الرسوم لـ3 أشهر

عق��د مجل��س أمان��ة العاصم��ة اجتماع��ه، 
األربعاء، عبر الفضاء اإللكتروني »أونالين«، 
وواف��ق المجل��س م��ن خ��الل الموضوعات 
المطروحة في جدول األعمال، على مناقشة 
مقت��رح إعف��اء مس��تأجري أم��الك األمان��ة 
من الرس��وم لمدة ثالثة أش��هر، ب��دءًا من 
ش��هر مارس، حيث س��تتم مناقشته بصفة 
االس��تعجال في اللجن��ة، عل��ى أن يرفع في 

الجلسة المقبلة لإلقرار.
وفيما يتعلق بردود وزير األش��غال وش��ؤون 
البلدي��ات والتخطي��ط العمران��ي م.عصام 
خل��ف، عل��ى توصي��ات المجلس الس��ابقة، 
فقد أح��ال 3 توصيات إلى هيئ��ة التخطيط 
والتطوي��ر العمران��ي إلب��داء ال��رأي، منها 
توصية بش��أن دراس��ة تغيير تصنيف العقار 
06023846 بمجمع 623 في منطقة العكر 
الش��رقي من تصني��ف المقاب��ر »GY« إلى 
تصني��ف مناطق الخدم��ات والمرافق العامة 
»PS«، وكذلك توصية بش��أن دراسة تغيير 
تصنيف العقار 03010166 بمجمع 317 في 
المنطقة الدبلوماس��ية من تصنيف مناطق 
العمارات االستثمارية »BA« إلى مناطق ذات 

طبيعة خاصة »SP« بش��رط إجراء دراس��ة 
مرورية، وتوصية أخرى بش��أن دراسة تغيير 
تصني��ف العق��ار 03090715 بمجمع 307 
وس��ط المنامة من تصنيف مناطق السكن 
المتصل »RHB« إل��ى تصنيف مناطق ذات 
طبيعة خاصة »SP« ش��ريطة إجراء الدراسة 
المروري��ة، نظ��رًا لوقوع العق��ار في منطقة 

س��كنية – تجاري��ة، مكتظ��ة بالمواطني��ن، 
وتوفير مواقف سيارات كافية للمشروع.

وبالنسبة للتوصية األخيرة المتعلقة بدراسة 
إنش��اء دورات مياه في سوق المنامة لخدمة 
مرتادي الس��وق من المواطنين والمقيمين 
والسواح، فقد أحالها الوزير خلف إلى الجهاز 

التنفيذي إلبداء مرئياته حولها.

 »الشمالية«: إعفاء المستأجرين
ألمالك البلدية من اإليجارات 3 أشهر

عق��دت اللجنة المالية والقانونية بالمجلس البلدي الش��مالي اجتماعها 
باس��تخدام تقنية )االتصال عن بُعد( تماش��يًا مع اإلجراءات االحترازية 
والتدابي��ر الوقائية الحتواء ومنع انتش��ار في��روس كورونا )كوفيد 19(، 

وتناول االجتماع عددًا من الموضوعات.
وأكد رئي��س المجلس البلدي أحمد الكوهجي أن المجلس يس��عى إلى 
توظيف التكنولوجيا في كل ما من ش��أنه تقليل االختالط بين منتسبيه 
حفاظًا على س��المتهم، مبينًا أن المجلس يواصل اجتماعاته بما يحفظ 

استمرارية عمله وتسيير مصالح الناس.
من جانبها، ذكرت رئيس��ة اللجن��ة المالية والقانوني��ة بالمجلس زينة 
جاسم أن اللجنة ناقشت خالل اجتماعها األول عن بُعد، مستجدات عقد 
أكي��اس القمامة، وتحفظ المجلس على الكمي��ة التي تم إقرارها لمدة 
أربع س��نوات ضمن المناقص��ة الموحدة التي طرحتها وزارة األش��غال 
وش��ؤون البلديات والتخطيط العمراني في الفترة األخيرة، بما يضمن 

اس��تمرار صرف األكياس على المش��تركين وال يك��ون هناك نقص في 
ذلك.

وأوضح��ت زين��ة أن اللجنة أبدت تأييده��ا لمقترح إعفاء المس��تأجرين 
ألمالك بلدية المنطقة الش��مالية من اإليجارات الشهرية ولمدة ثالثة 
أش��هر ابتداء من شهر إبريل والذي يأتي تماشيًا مع الجهود الحكومية 
واألهلية في مواجهة تداعيات االنتش��ار العالمي لوباء فيروس كورونا، 
والت��ي طال��ت تداعياته مختل��ف القطاع��ات وأصبحت ته��دد بعضها 

باإلغالق والخسارة.
وأضافت زينة بأن اللجنة اطلعت على تقرير مالحظات الرقابة النظامية 
عل��ى بلدية المنطقة الش��مالية للعام 2019م الص��ادر من قبل ديوان 
الرقاب��ة المالية واإلدارية، كما تمت مناقش��ة الخطة الس��نوية للجهاز 
التنفيذي للع��ام 2020م في الجزء المتعلق باختصاصات اللجنة المالية 

والقانونية.

مواطنون: التسجيل فيه واجب وطني وأخالقي

100 ألف مشترك في التطبيق منذ تدشينه

 إشادات واسعة بتطبيق
»مجتمع واعي« للتحذير من »كورونا«

أشاد مواطنون بتطبيق مجتمع 
واع��ي ال��ذي أطلقت��ه الحكومة 
المواطنين  لتحذير  اإللكترونية 
والمقيمين، م��ن وجوده بقرب 
ش��خص مص�������اب بفي��روس 
كورونا )كوفيد19(، فيما علمت 
»الوطن« أن عدد المش��تركين 
ف��ي التطبيق ال��ذي أع��د بأيد 
بحرينية فاق 100 ألف مش��ترك 

منذ اإلعالن عنه.
وقالت المواطنة أحالم يوس��ف 
»التطبي��ق ممت��از وس��هل  إن 
أي  أواج��ه  ول��م  االس��تخدام 
التس��جيل خالله،  ف��ي  صعوبة 
وهو ينب��ه األش��خاص إذا كان 
هناك حالة مصابة قريبة منهم، 
وشخصيًا لم أتعرض لهذا األمر 

بتاتًا.
وتابعت »ب��ات التطبيق يعطينا 
تحديث���ًا بآخ������ر مس���تجدات 
الح��االت القائم��ة والمتعافي��ة 
داعي��ة  الحرج��ة«،  والح��االت 
جمي��ع المواطني��ن والمقيمين 
للتس����جيل ف�����ي التطبي�����ق 
واس��تخدامه لما ل��ه من أهمية 
تنعكس على صحة المواطنين.

فيم��ا ق��ال المواط��ن حس��ين 
إس��ماعيل، إن التطبيق لم يالق 
إش��ادة من المواطنين فحسب، 
ب��ل تع��داه إل��ى اإلش��ادة من 
التعاون  أش��قائنا بدول مجلس 
وال��دول العربي��ة، حي��ث باتوا 
يطالبون بتطبيق مماثل له في 

بلدانهم.
وأضاف إس��ماعيل »لم يصادف 
بوج��ود  التطبي��ق  نبهن��ي  أن 
حال��ة قريب��ة من��ي، أو أني زرت 
مكانًا زاره شخص مصاب، لكني 
سمعت من البعض أن التطبيق 

المكان  حذرهم، ول��م يدخل��وا 
ألنه��م علم��وا أنه توج��د حالة 
قائم��ة زارت ه��ذا المكان خالل 

األسبوعين الماضيين«.
وق��ال، إن��ه ب��ات م��ن الواجب 
الوطن��ي واألخالق��ي عل��ى كل 
في  التس��جيل  ومقيم  مواط��ن 
التطبي��ق حفاظ��ًا على صحتهم 
وصحة عوائله��م وصحة جميع 

المواطنين والمقيمين.
من جانبه، قال المواطن س��يد 
إن »التطبي��ق  محم��د عاش��ور 
بش��كل ع��ام ممت��از ونأمل أن 
فه��و  الجمي��ع،  في��ه  يس��جل 
يش��عر الش��خص بوج��ود حالة 
كورون��ا  بفي��روس  مصاب��ة 
)كوفي��د19( زارت ه��ذا المكان 
الماضيين،  األس��بوعين  خ��الل 
األش��خاص  أن  يضم��ن  كم��ا 
الموجودي��ن بالحج��ر ملتزمين 

به.
وعلى صعيد السوش��يال ميديا، 
ق��ال المواط��ن عمر ف��اروق إن 
تطبيق »مجتمع واعي«، إلزامي 
للذي��ن عليه��م حج��ر منزل��ي، 
ومفيد للجميع بحيث يحمي من 
أي اختالط مع شخص يمكن أن 

يكون مصابًا بأنه يرسل تنبيهًا، 
واأله��م أن��ه يس��اعد الجه��ات 
المختص��ة لمعرفة أين ينتش��ر 
الفيروس وم��ن خالط المصاب 

تحديدًا.
وفيم��ا دع��ا المواطن حس��ين 
س��عيد، لتحمي��ل التطبيق، قال 
المواطن إبراهيم المناعي: »إن 
التطبي��ق يح��ذر الش��خص من 
وجود شخص مصاب بالفيروس 
ف��ي نفس الم��كان«، داعيًا إلى 

التسجيل في التطبيق.
من جانبه، قال المواطن بش��ار 
العبس��ي: »إن هن��اك إج��راءات 
ف��ي  مس��بوقة  غي��ر  تقني��ة 
المواطن  أك��د  فيما  البحرين«، 
التطبي��ق  أن  الف��ردان  محم��د 
يساهم في الوقاية من فيروس 
داعي��ًا  )كوفي��د19(،  كورون��ا 
الجمي��ع إل��ى تحمي��ل التطبيق 

والتسجيل من خالله.
إلى ذلك، ق��ال المواطن حسن 
المعول��ي، إن إط��الق التطبيق 
يعتبر خطوة رائدة تس��اهم في 
تحذي��ر األش��خاص م��ن وجود 
)كوفيد19(  كورون��ا  ح������االت 

بالقرب منك.

محرر الشؤون المحلية

سيد محمد عاشورحسين اسماعيل
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تحوالت »كورونا« وما بعدها: 
االستثمار في اإلنسان ومن أجله

م��ن المؤك��د بأن العالم م��ا بعد في��روس )كورونا( لن 
يكون مثلم��ا كان قبلها. هذا ما يقول��ه الجميع. العالم 
س��وف يتغير بكل تأكيد، وسوف تكون هنالك مراجعات 
عميقة سياس��ية واقتصادي��ة وثقافية وحت��ى أخالقية. 
فهنالك اليوم مؤش��رات على أن ه��ذا العالم مقدم على 
مرحل��ة تاريخي��ة وحضارية في أفق ه��ذا العقد الجديد. 
ولكن لألس��ف فالتركيز حاليًا في معظم بلداننا العربية 
منصب عل��ى األزمة، معايش��تها والحد م��ن أذاها حتى 
النهاي��ة، إن كان له��ا نهاي��ة في األف��ق القريب. ولكن 
ال أح��د تقريب��ًا يخصص، ولو جزءًا بس��يطًا م��ن الجهود 
الفكرية والتخطيطية والسياسية واالقتصادية لمواجهة 
احتماالت المستقبل، وإلعداد خطة لمرحلتي الخروج من 
األزم��ة والتعافي منها بإذن اهلل. وه��ذا أمر يجعل مدى 
التفكي��ر والتخطي��ط متطابقين مع م��دى األزمة فقط 
في أفضل األحوال، وهذا التماش��ي سيعقد عملية تجاوز 
اآلثار العميقة والمتش��عبة لما يج��ري على أرض الواقع 
ف��ي المس��تقبل. ولذلك فالمفروض العمل على: س��كة 
المعالجة وسكة التحسب لما بعد األزمة. وضرورة النظر 

إلى تبعات هذا الزلزال من اآلن. 
إن العال��م بعد هذه الجائحة مقب��ل بالتأكيد على حقبة 
جدي��دة مختلفة في نم��ط التفكير وفي أس��لوب الحياة 
على األرج��ح، وبإمكاننا من اآلن اس��تخالص بعض أهم 

هذه الدروس:
األول: عل��ى الصعي��د المحل��ي، البد من االعت��راف بكل 
التقدي��ر ب��أن إدارة األزم��ة كان��ت عل��ى درج��ة عالي��ة 
م��ن الفعالي��ة والحكمة. فعالة وجس��ورة ف��ي قراراتها 
وتوقيتاتها، مما أس��هم في احتواء هذه الكارثة، والحد 
من آثارها، بفضل حس��ن التدبير والتخطيط وش��جاعة 
القرار، مدعومًا كل ذلك بوعي مجتمعي كبير في مجمله. 
كما أكدت هذه المحنة أن ما أنفقته الدولة خالل العقود 
الماضية في االس��تثمار ف��ي الصحة العام��ة لم يذهب 
س��دى، حيث ظهرالنظام الصحي في البحرين كأفضل ما 
يك��ون، بل هو من أفضل األنظمة في العالم، ألنه نظام 
عمومي، تديره الدولة وألنه نظام متقدم استثمرت فيه 
الدول��ة كثيرًا. وتخيلوا لو أن هذا النظام كان تحت رحمة 

القطاع الخاص، ال قدر اهلل، ماذا كان سيحدث؟؟!!
الثان��ي: إن أغل��ب الدول اآلس��يوية أثبت��ت كفاءتها في 
إدارة هذه األزمة، بما تمتلك��ه من التزام وحنكة إدارية 

وانضباط مجتمع��ي، وصرامة في األنظم��ة الحكومية، 
وعدم التردد في اتخاذ القرار وتنفيذه، والتعامل بطريقة 
إبداعي��ة مع األزمة، واألهم من ذل��ك أنها تمتلك نظامًا 
قيمي��ًا صارمًا وقويًا. ومثال ذلك الصين التي أثبتت أنها 
األقدر عل��ى إدارة هذه األزمة، بقوة نظامها السياس��ي، 
وانضب��اط ش��عبها وصبرها، ف��ي مقاب��ل المجتمعات 
الغربي��ة، والت��ي بالرغم م��ن تقدمه��ا، كان واضحًا أن 
نظامه��ا الصحي كان مترهاًل وغير كفء، وأنها ال تمتلك 
نفس القدر من االنضب��اط االجتماعي والقيمي، ولذلك 

كانت األكثرتضررًا.
الثالث: أظهرت األزمة فش��ل الرأسمالية المتوحشة في 
إدارة مجتمعاتها التي تعاني من فوارق طبقية طاحنة، 
وتركز معظم الموارد بين أيٍد أقلية رأس��مالية جشعة ال 
تعبأ بالش��عوب، وكان واضحًا أن هذا النظام لم يستطع 
حماي��ة الناس من ه��ذا الوباء بالرغم م��ن امتالك هذه 
الدول الرأس��مالية أم��وااًل وثروات هائل��ة. حيث نجد أن 
ع��دد اإلصابات في القارة األوروبية قد بلغ أرقامًا مرعبة، 
وأن ع��دد الوفيات هو األكثر في العال��م. ومثال ذلك أن 
الوالي��ات المتح��دة األمريكي��ة – بالرغم م��ن عملقتها 
االقتصادي��ة والعس��كرية ف��ي العالم – بات جلي��ًا أنها 
تعاني من هشاش��ة نظامها الصحي واالجتماعي، ومن 
انهيار منظومتها القيمية، ولذلك من المرجح أنها سوف 
تكون في المستقبل معرضة ألزمات خانقة، قد تتسبب 

في تراجع مكانتها الدولية في النهاية.
وباختصار شديد فإن الدول التي ستنجو من براثن هذه 
األزمة الخانقة بأقل األثمان هي الدول التي اس��تثمرت 
في الخدمات لصالح اإلنسان، وفي بناء الطاقات العلمية، 
وأن الش��عوب التي س��تنجو هي األكث��ر انضباطًا وصبرًا 
واألبعد عن األنانية، والتي تملتك منظومة قيم أخالقية.  

* همس:
ألوذ بالصمت الهادر

في بياض الصمت،
والعمر ذهاب،
في لجة الروح،

في أقاصي الغابة المطرية،
وفي صفحات البحر الزاحف

على قلبي.

كلٌّ يشهد لسموه بالحكمة والعلم والحلم والرأي السديد 
والمحافظة على الوحدة الوطنية والتأليف بين جميع أطياف 

المواطنين وحبه لهم وعطفه عليهم سواٌء بسواء

 أشرقت البحرين بنور 
رئيس الوزراء الوفي

صاحب الس��مو الملكي األمير خليفة بن س��لمان 
آل خليف��ة رئيس الوزراء الموقر، عاصر ثالثة من 
ح��كام البحرين، أوله��م والده، والثاني ش��قيقه 
أميرن��ا الراح��ل تغمدهم��ا اهلل بواس��ع رحمت��ه 
وأس��كنهما فسيح جناته، والثالث مليكنا المفدى 
أط��ال اهلل عمره بالصح��ة والعافية وطول العمر 

والتوفيق والسداد.
ثالث مراحل تولى رئي��س الوزراء الموقر خاللها، 
بناء وتأس��يس اإلدارات الحكومية قبل االستقالل 
وترأسها، والثانية تشكيل الوزارات، وهي تجربة 
جدي��دة علين��ا، فكان النج��اح والتوفي��ق حليفه، 
والثالثة عندما تولى س��دة الحكم حضرة صاحب 
الجالل��ة الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة عاهل 
الب��الد المف��دى حفظه اهلل تعال��ى ورعاه وأطال 

عمره، وتحول البالد إلى مملكة دستورية.
ه��ذه المس��ؤولية الهام��ة، أثبتت مع��دن هذه 
الش��خصية القديرة الملهمة، في عصر التحوالت 
السياسية واالقتصادية واالجتماعية المتسارعة، 
وتحتاج إلى اتخاذ قرارات تجاهها بعزم وحس��م، 
وتأتي نتائجها بنتائج إيجابية في صالح الوطن، 
خاص��ًة عندم��ا يك��ون الوط��ن وأمنه وس��المته 

وصون كيانه محورها.
والكل يش��هد لس��موه بالحكمة والعل��م والحلم 
والرأي السديد، والمحافظة على الوحدة الوطنية، 
والتألي��ف بين جمي��ع أطياف المواطني��ن، وحبه 

وعطفه عليهم سواٌء بسواء.

الوط��ن  هم��وم  فيه��ا  تحم��ل  طويل��ة  رحل��ٌة 
والمواطن، لم تشغله نفس��ه عن تحقيق اآلمال 
الكبار، وأولها عيش المواط��ن البحريني بكرامة 
في وطنه، ضامنًا للجميع توفير التعليم والصحة 
مجانًا، موفرًا بسياسته االقتصادية، والتوسع في 
االس��تثمار واس��تقطاب رؤوس األموال األجنبية 
التخ��اذ المملكة مقرًا ألصحابها، ومس��اهمتهم 
في بن��اء نهض��ة وعم��ران البحري��ن حتى غدت 
المملكة مضرب األمثال، وقدوة لكثيٍر من الدول.

كل ذل��ك العمل المضني، لم يثن��ِه عن مواصلة 
العم��ل لي��اًل ونه��ارًا، ف��إذا غادرنا خ��الل الفترة 
الماضي��ة إلج��راء الفحوص��ات الطبي��ة الالزم��ة 
لالطمئن��ان عل��ى صحته ف��ي ألماني��ا، لم تغب 
البحرين عن��ه طرفة عين، حيث عاد إلينا س��المًا 
معاف��ى. إن نب��أ مقدمه ي��وم الجمع��ة 3-20-
2020 إلى وطن��ه الذي أحبه وتفانى في خدمته، 
كان ي��وم عيد وف��رح وس��رور بالنس��بة للجميع، 
للمملك��ة وعلى رأس��ها حضرة صاح��ب الجاللة 
مليكن��ا المف��دى واألس��رة المالك��ة الكريم��ة، 
ولعم��وم ش��عب البحري��ن الوف��ي، تس��تاهل يا 
صاحب الس��مو الملكي األمير خليفة بن س��لمان 
آل خليفة رئي��س الوزراء حفظ��ك اهلل ورعاك كل 
هذه الفرحة واالبتس��امات المرتسمة على وجوه 
أبنائك المواطني��ن المخلصين، أنعم اهلل عليكم 
بالصحة والعافية وطول العمر والس��داد، وحمدًا 

هلل على السالمة.

الدفاع المدني »الجندي المجهول« 
في معركة الفيروس

اليوم، هناك العديد من الجهات الرس��مية واألهلية التي 
تعمل بطريقة جادة ومتواصلة للحد من انتشار فيروس 
كورونا )كوفيد 19( في مملكة البحرين. وبطبيعة الحال، 
فقد س��لطنا الضوء بش��كل مكثف على دور وزارة الصحة 
والطواق��م الطبي��ة العامل��ة في هذا المج��ال خالل هذه 
المرحل��ة، كم��ا تكلمنا ع��ن بعض الجه��ات األخرى ذات 
العالق��ة بمواجهة الحد من انتش��ار الفي��روس، ودورها 

الحيوي في هذا الشأن.
م��ن الجه��ات التي ال ينبغ��ي تغافل دوره��ا الرئيس في 
مواجهة المرض، واستعمال كل الطرق الممكنة للوقاية 
منه، ه��ي »اإلدارة العامة للدف��اع المدني«. هذه اإلدارة 
الت��ي لم تأُل جهدًا في إب��راز العمل الكبير ودورها الرائد 
تجاه مجابهة انتش��ار الفيروس، فكانت الجندي الحقيقي 
ف��ي تنظي��ف وتعقي��م وتطهي��ر الش��وارع والمباني في 
كافة مدن وق��رى البحرين، وذلك عبر رش��ها للمعقمات 
المنصوص باس��تخدامها دوليًا، حتى أصبحت هي الواقي 
»رقم واح��د« في مي��دان المعركة ضد الفي��روس، ولها 
س��يعود الفضل الكبير بانتصارنا ضد المرض، حتى قبل 

أن يصل إلينا.
ل��م يُك هذا الدور المهم، هو الدور الوحيد لإلدارة العامة 
للدف��اع المدني ف��ي مواجهة المرض، ب��ل كان لها أكبر 
األثر في توعية الجمهور من مخاطر الفيروس، وذلك عبر 
حمالت إعالمية وإرشادية وتوعوية منظمة وُمْحَكمة، قام 
بها ضباط ورجال الدفاع المدني بش��كل مكثف ومستمر 
في مختلف المناطق وعبر كافة وسائل اإلعالم المختلفة.
لع��ل م��ن أبرز الجه��ود التي قام��ت وتقوم به��ا اإلدارة 
العام��ة للدف��اع المدني خالل ه��ذه المرحل��ة لمواجهة 
الفيروس، هو تدريب كاف��ة المتطوعين والذين يعدون 
باآلالف في مجال تطهير ش��وارع ومباني البحرين. فخالل 
الدفعات األولى، اس��تطاع الدفاع المدن��ي جمع مجاميع 
كبي��رة منهم في »مدرس��ة الدف��اع المدن��ي للتدريب« 
إلعطائهم نبذة للوقاية من هذا المرض، وصرف مالبس 
العم��ل الخاصة بالتطهير، وكيفية اس��تخدامها في ظل 

العمل كمجموعات تنتش��ر في مختل��ف مناطق البحرين 
للتعقيم، ويكون ذلك كله تحت إشراف الدفاع المدني.

يؤكد الدفاع المدني للمواطنين والمقيمين في »عملية 
تطميني��ة« بأن عملية تطهير المناطق خش��ية انتش��ار 
الفي��روس ما هو إال إجراء احت��رازي ووقائي فقط، وليس 
ألي سبب آخر، وهذا القرار هو األمر الصادر من ِقَبل وزارة 

الداخلية ألجل سالمة الجميع.
المهم في هذا الشأن، هو مطالبة اإلدارة العامة للدفاع 
المدني م��ن الجميع، س��واء كانوا أف��رادًا أو جمعيات أو 
جماع��ات مدني��ة مختلفة في ح��ال رغبته��ا العمل في 
هذا االتجاه، ب��أن يعملوا جميعهم تح��ت مظلة الدفاع 
المدن��ي، وذلك من أجل س��المة الجميع عبر اس��تخدام 
الوسائل العلمية والمعايير الدولية فيما يخص عمليات 
التطهي��ر، وألجل تظافر الجهود وع��دم تبعثرها حتى ال 

تضيع سدى.
كذل��ك م��ن الجه��ود المش��هودة للدف��اع المدن��ي في 
ه��ذا اإلطار، ه��و قي��ام اإلدارة بتدري��ب مجموعة كبيرة 
م��ن الجهات الحكومي��ة والوزارات عل��ى عملية التعقيم 
االحترازي لضمان أمان واس��تمرارية العمل في الموقع. 
إضافة لتدريب اإلدارة لعدد من شركات التنظيف الخاصة 
على كيفية استخدامها المواد المطلوبة وطريقة عملها 

بالشكل الصحيح وفق المعايير الدولية.
هذا الجندي المجه��ول »اإلدارة العامة للدفاع المدني«، 
يجب أن نشكره كل الشكر، ألن ما يقوم به من مجهودات 
احترازي��ة عمالق��ة، ال تقل ش��أنًا ع��ن بقي��ة الفصائل 
المقاِومة للفي��روس ومحاربته، كاألطب��اء والممرضين 
وغيره��م، فلدف��اع المدني ال��دور الناه��ض والمهم في 
محارب��ة الم��رض حت��ى قب��ل انتش��اره، وهذا الس��لوك 
المتطور يعتبر م��ن أهم األمور التي نجحت البحرين في 
تحقيقه قبل كافة الدول األخرى. فش��كرًا لإلدارة العامة 
للدفاع المدني على جهودكم الطيبة لخدمة هذا الوطن 
وبقائكم المس��تمر والدائم في الخط��وط األمامية من 

المعركة.

من منطلق تراكمية العلم فإن أفضل ما وصلنا إليه اليوم 
وكل الجوانب التي أحطنا بها حول الشخصية البشرية إنما 

هي نزر يسير من إجمالي العلم المتعلق بها

السببية الماورائية »2-2«

أليام مضت ونحن نتداول الحديث حول األنظمة 
الفكرية للفرد من��ا، وتأثيرها على نحو كبير في 
رسم ش��خصياتنا وس��لوكنا وتركيبتنا النفسية. 
في الحقيق��ة ال يمكننا إنكار ذل��ك على اإلطالق، 
وأتفه��م جي��دًا أن ال��دور الضخ��م ال��ذي تلعبه 
األنظمة الفكرية في صياغة مش��اعرنا وسلوكنا 
وتغيراتنا البيولوجية والحياتية كان منشأ تركيز 
أغل��ب الكتب النفس��ية والمش��تغلين بالبرمجة 
العصبية عل��ى الموضوع، وهو الس��بب الرئيس 
الذي انبث��ق منه إحالل األفكار بأفكار معاكس��ة 
لحل المش��كالت الصحية أو النفسية التي تشكل 
عائق��ًا في الحي��اة، والتي يت��م إدارتها من خالل 
التأمالت والتوكيدات. ولكن.. هل هذا كل ما في 

األمر؟!!  
أن��ا واح��دة م��ن المؤمني��ن بج��دوى التأمالت 
والتوكي��دات، وأدع��و لها كثيرًا لما لمس��ته من 
آثار إيجابية بعد ممارس��تها، ولكن سؤالي أبعد 
من ه��ذا.. ح��ول إذا م��ا كان يمكن إيج��از األمر 
باألنظم��ة الفكرية وإصالحها وحس��ب أم أن لما 
نش��هده في الحي��اة أبعاد أخرى تؤث��ر بنا أيضًا. 
إنها محاولة لفهم التركيبة الشاملة التي تحكم 
مجموع الصفات واألفكار والس��لوك لكل فرد منا، 
وجئ��ت إلى هذا ألننا نالحظ أحيانًا أن ش��خصين 
ف��ي بيت واحد ومع ذل��ك ال يتأثران بنفس القدر 
وال الطريقة بالمواقف المشتركة التي يتعرضان 
لها، ب��ل ربما تأتي نتيجة بع��ض المواقف لدى 
كل منهم��ا عل��ى النقيض من اآلخ��ر، األمر الذي 
يعن��ي أن ثمة عوامل أخ��رى كامنة، وإن لم تكن 
األنظمة الفكرية وحده��ا هي الحاكمة في األمر 
فلعل ذلك يدعونا للبحث عن إجابة منصفة أكثر.

م��ن منطل��ق تراكمي��ة العل��م، ف��إن أفضل ما 

وصلنا إليه الي��وم، وكل الجوانب التي أحطنا بها 
حول الش��خصية البش��رية إنما هي نزر يسير من 
إجمال��ي العلم المتعلق بها، تلك مس��ألة أؤمن 
بها بش��دة، ولعلك عزيزي القارئ توافقني فيما 
أذهب إليه. من جهة أخ��رى نحن نعلم أن علمنا 
ببعض األمور ال يعني اإلحاطة بها، وال يعني أننا 
توصلنا بما يكفي لحقيقتها، فالحقيقة المطلقة 
ال يعلمها إال اهلل وحده، تلك الحقيقة التي تربط 
كافة العلوم ببعضها وتشتمل على كثير مما لم 

نتوصل إليه بعد.
صحيح أننا نعترف بقص��ور علمنا رغم تراكميته 
على م��دى التاريخ البش��ري، صار م��ن الضرورة 
بم��كان البح��ث فعلي��ًا في كثي��ر م��ن الجوانب 
المتعلق��ة بتفرد كل منا، وما تجعل منه تركيبة 
وتوليف��ة متف��ردة، ما يعني ض��رورة البحث في 
إطار »الروحية، السببية الماورائية« والتي تحمل 
ف��ي طياتها حديثًا واس��عًا حول ال��روح والنفس 
البش��رية وقوانين الكون وتفاعالته غير المرئية 
وجن��ود اهلل التي يأتي م��ن بينه��ا البركة مثاًل، 
وه��ي أمور رغم تأكيدنا عل��ى تطورنا العلمي إال 
أننا لم ندرس��ها بما يكفي، وأن األنظار لم تتجه 
إليها إال من خالل نس��بة بسيطة من الناس من 

الصفوات الفكرية والروحية.

* اختالج النبض:
إن دراس��ة وفهم وتفس��ير الماورائي��ات ما زالت 
بحاجة لكثير م��ن المهتمي��ن والباحثين الذين 
يكرسون حياتهم لسبر أغوار هذا العالم وفهمه 
كم��ا أولينا للعل��م أهمية بالغة اس��تغرقت منا 
زمنًا ممتدًا من عمر البشرية، علنا نصل لحقيقة 

اإلنسان وتفسيره.
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كنت قب��ل أيام ف��ي حديث مع أح��د األصدقاء 
المختصي��ن ف��ي القط��اع الصح��ي ح��ول آخر 
في��روس  بانتش��ار  المرتبط��ة  المس��تجدات 
كورون��ا )كوفيد 19(، وم��دى فاعلية اإلجراءات 
الت��ي تتخذها مملكتنا الغالي��ة خاصة، ودول 
العالم بش��كل ع��ام، للحد من اآلثار الس��لبية 
المترتب��ة عل��ى اجتي��اح الم��رض كل العالم 
تقريب��ًا، وتأثيراته��ا الكبي��رة عل��ى القط��اع 

الصحي واالقتصادي واالجتماعي وغيرها.
ولع��ل أهم م��ا لفتني في الحدي��ث، هو إجابة 
صديقنا عن تساؤل طرحته بشأن »المعوقات 

غي��ر الواضح��ة الت��ي يمك��ن أن تح��د م��ن 
التع��رف على الح��االت لألش��خاص المصابين 
االحتم��االت  إل��ى  فباإلضاف��ة  بالفي��روس؟« 
العدي��دة المرتبطة بخصوصية هذا الفيروس 
الخف��ي وغير المرئ��ي، وقدرت��ه الهائلة على 
االنتقال بين األف��راد، وجعل البعض حواضن 
له من دون أن تب��دو عليهم أية أعراض، كان 
من األس��باب المعيقة والصادمة بالنسبة لي 

هو »التنمر«!
نع��م، تخيل عزيزي الق��ارئ، أن تغريدة عابرة 
تكتب من إنس��ان عابث، أو تعليقًا ال مسؤول، 

أو تعاطيًا غير إنساني، يمكن أن يؤدي إلى فتح 
نافذة تسهم في إحداث مشكلة مجتمعية، في 
جعل اآلخرين يترددون ف��ي الذهاب إلجراءات 
بفي��روس  والمتعلق��ة  الالزم��ة  الفحوص��ات 
كورونا، فقط لخش��يتهم من تنم��ر اآلخرين، 
أو م��ن النظ��رة الغبية التي يوجهها ش��خص 
آلخر فقط لكون��ه أصيب بالفيروس، في وقت 
تف��رض كل المش��اعر اإلنس��انية، والدواف��ع 
األخالقي��ة أن يت��م الوق��وف م��ع المصابي��ن 
ودعمهم ورفع معنوياتهم، لينشأ لنا مجتمعًا 

قويًا متمكاسًا، قادرًا على مواجهة الظروف.
وحين نتوغل في ال��دالالت المرتبطة بالتنمر 
نج��د أنه يمثل »ش��كاًل من أش��كال اإلس��اءة 
واإليذاء«، ما يعني أن هناك أثرًا س��لبيًا مترتبًا 
على الش��خص المتضرر، ل��ذا آمل من الجهات 
المختصة دراسة هذه الحالة السيما في وسائل 
التواص��ل االجتماع��ي، ورصده��ا، ومحاس��بة 

األشخاص »المتنمرين« إن لزم األمر.

وأنا في هذا المقام أربأ بأبناء الشعب البحريني 
القيام بمثل ه��ذه التصرفات، ليقيني بالوعي 
الكبير الذي يتمتعون به، والذي نراه جليًا من 
خالل االلتزام باإلرش��ادات الوقائية والصحية، 
وأثق بأن الش��عب البحرين��ي أكثر وعيًا من أن 
يس��تخدم المصابين للتن��در أو مصادر للنفور 
المجتمعي، وإنما ذلك قد يصدر من ش��رذمة 
بس��يطة ج��دًا ق��د تطبع��ت بغير طب��اع هذا 

الشعب الطيب.
يج��ب أن ال ننظر للمصابين عل��ى أنهم أوبئة 
تس��ير على األرض، فهذا الفيروس كغيره من 
األمراض المعدية، يمكن أن يصاب أي إنسان، 
ويأخذ العالج المطلوب ويتشافى، كما يجب أن 
يمارس المجتم��ع دوره في رفض المتنمرين، 

ونبذ أطروحاتهم المتخلفة..
* »الن��اس الذين يحبون أنفس��هم، ال يؤذون 
اآلخري��ن، كلما كرهنا أنفس��نا، كلم��ا أردنا أن 

يعاني اآلخرون«، »دان بيرس«.

لماذا ال يستطيع النظامان العراقي واإليراني 
مكافحة فيروس كورونا رغم غنى هذين البلدين؟ 
ولماذا يصل األمر إلى حد أن يشحذ النظام اإليراني 

الكمامات ويفرض على المصابين تحمل جزء من 
قيمة عالجهم؟

في أحلك الظروف التي مرت على بلدنا لم 
نشاهد الملك حمد بن عيسى إال وهو واثق وهادئ 

وحكيم في أفعاله وأقواله، شاهدناه دائمًا شادًا 
من عزيمة مواطنيه ينصحهم بالصبر واإلخالص 

وحب الوطن، ويذكرهم دائمًا بأن بالدهم بفضل 
من اهلل ونعمته بخير

»وطنية« ماللي 
إيران والعراق

عبر برنامج بإحدى الفضائيات العراقية المستقلة أبدى مقدمه مالحظة مفادها 
أن زعم��اء المافيا في إيطاليا قدموا للحكومة اإليطالية 7 مليارات يورو »تعبيرًا 
ع��ن التزامهم الوطني« والمس��اهمة ف��ي مكافحة فيروس كورونا المس��تجد 
)كوفيد 19( بينما لم يقدم أي مسؤول من الذين أثروا من حكم العراق ما بعد 
صدام فلس��ًا واحدًا للتعبير عن »وطنيتهم« والمساهمة في مكافحة الفيروس 

الذي صار يزداد انتشارًا في العراق ويهدد حياة المواطنين جميعًا. 
ما أراد مقدم البرنامج قوله باختصار هو أن هؤالء كأولئك – أثروا من الحرام – إال 
أن أولئك شعروا بمسؤوليتهم تجاه وطنهم وخجلوا فقدموا ذلك المبلغ الضخم 
الذي س��يدونه التاريخ بعناية بينما لم يش��عر هؤالء بما ينبغي أن يشعروا به 
فلم يخجلوا ولم يقدموا شيئًا للعراق وقرروا عدم لمس ثرواتهم مهما حصل. 

األمر نفس��ه حدث ويحدث في إيران، فالماللي الذين أثروا من خالل سيطرتهم 
على المناصب وابتزازهم للش��عب اإليراني على مدى أربعة عقود سكتوا وقرروا 
بدل التبرع بجزء ولو يس��ير من الذي اقتطعوه من ثروة البالد مطالبة الواليات 
المتحدة برفع العقوبات االقتصادية ليتمكنوا من ش��راء الدواء! وألن هذا األمر 
مفض��وح لذا س��ارعت وزارة الخارجية األمريكية إلى الرد بالقول بأن المش��كلة 
ليس��ت مش��كلة العقوبات وإنما مش��كلة النظام اإليراني وأنه »إذا كانت إيران 
بحاج��ة إلى تموي��ل لمكافحة في��روس كورون��ا فبإمكانها اس��تخدام مليارات 

خامنئي«. 
واق��ع الحال يقول ب��أن ماللي إيران ومالل��ي العراق ينامون عل��ى صناديق من 
الذه��ب بداخلها الكثير من المليارات، واقع الح��ال يقول أيضًا بأن أيًا كان عدد 
المصابي��ن بالفي��روس والمتوفين بس��ببه ومهما حصل فإن أح��دًا من الذين 
يتوس��دون تلك الصناديق لن يقرر فتحها حت��ى لو تبين له بأن أبناءه وأحفاده 

وكل أهله من ضحايا الفيروس. 
هذه لألس��ف حقيق��ة ال يمكن إنكاره��ا وإال أين صارت ثروة هذين الش��عبين؟ 
ولماذا ال يس��تطيع النظامان العراقي واإليراني مكافحة كورونا رغم غنى هذين 
البلدين؟ ولماذا يصل األمر إلى حد أن يشحذ النظام اإليراني الكمامات ويفرض 

على المصابين تحمل جزء من قيمة عالجهم؟ 
مؤلم أن تنتهي أو تتدمر حياة اآلالف من اإليرانيين في كل يوم بس��بب انتشار 
الفي��روس، ومؤل��م أن يصير بع��د قليل هكذا ه��و حال العراقيي��ن، ومؤلم أن 
يقف المس��ؤولون ف��ي البلدين مكتوفي األيدي وال يبادر أح��د من الذين نهبوا 
ثرواتهم��ا فيفعل مفيدًا. لكن ألن األذى في هذه الحالة لن يكون مقتصرًا على 
إي��ران والعراق لذا ص��ار من حقنا في دول مجلس التع��اون الخليجي أن نتحرك 
ونحمي ش��عوبنا، فالفيروس لن يبقى يأكل في أجس��اد اإليرانيين والعراقيين 
فقط وإنما س��يجد الوسيلة التي ينتقل بها من هذين البلدين إلينا، وهذه هي 
النتيجة التي يس��عى إليها النظام اإليراني المتحكم في العراق »ليس بعيدًا أن 
يقوم النظام اإليراني بعمل ما ينقل به الفيروس إلينا«. هذا النظام يعتقد بأن 
تخ��وف دول المجلس م��ن انتقال الفيروس من إيران والعراق إليها س��يجعلها 
تطل��ب من الواليات المتحدة رفع العقوبات االقتصادية عن إيران بل ويجعلها 
تدف��ع األموال الت��ي يخطط النظام اإليراني للحصول عليه��ا بدل فتح صناديق 
الذهب المنهوبة من أربابه وأرباب العراق الذي هو اليوم – شئنا أم أبينا – جزء 

من إيران. 
كثيرون هم اإليرانيون الذين س��يموتون أو يتضررون بس��بب فيروس كورونا، 
وكثيرون هم العراقيون الذين س��يموتون أو يتضررون للسبب نفسه، وأيًا كان 
الرقم الذي يتنامى أمام اس��م البلدين في قائمة أع��داد المصابين بالفيروس 
والمتوفين بسببه فاألكيد هو أن أحدًا من الذين ابتلعوا ثروة الشعبين اإليراني 
والعراقي لن يفعل ش��يئًا كالذي فعلته المافيا في إيطاليا، فمثل ذلك »الفعل 
الوطني« ال مكان له وال قيمة عند الذين يتوسدون اليوم ثروة هذين الشعبين.

»التنمر« في زمن »كورونا«

تخيل عزيزي القارئ أن تغريدة عابرة تكتب من إنسان عابث أو تعليقًا 
المسؤواًل أو تعاطيًا غير إنساني يمكن أن يؤدي إلى فتح نافذة 

تسهم في إحداث مشكلة مجتمعية

»الدنيا بخير 
طال عمرك«

البحرينيون المخلصون لبالدهم، الموالون لملكهم حمد بن عيسى، هم 
الذي��ن يمكنهم إجابتك حينما تس��ألهم: متى رأيتم الملك حمد حفظه 

اهلل »غير مبتسم«؟!
إجابتن��ا بأننا دائمًا نرى ملكنا »مبتس��مًا« و»باش��ًا«، ن��راه في كالمه 
وأفعال��ه دائمًا »إيجابيًا«، وفي أصعب الظروف والمواقف، نرى حمد بن 
عيس��ى »رمزًا للتفاؤل«، قائ��دًا »واثقًا« بأن البحري��ن وأهلها »الحصن 
الحصين« للتصدي ألي ظرف معقد، أو استهداف مريض، أو أزمة صعبة. 

باألمس سمو الشيخ ناصر بن حمد 
 نش��ر مقطع��ًا »جمي��اًل« تداول��ه عش��رات اآلالف م��ن البحرينيين عبر 
حساباتهم في وس��ائل التواصل اإلجتماعي، وانتشر انتشارًا كبيرًا، فيه 
جاللة الملك حفظه اهلل يمارس هوايته المحببة وهي ركوب الخيل وعن 
يمينه نجله س��مو الشيخ ناصر ويساره نجله سمو الشيخ خالد، وفي هذا 
المقطع يقول الش��يخ ناص��ر لجاللة الملك: »الدني��ا بخير طال عمرك«، 

فيرد عليه جاللته وهو مبتسم كعادته: »الحمد هلل«. 
حمد بن عيسى رجل يعرف تمامًا »رمزيته« ومكانته لدى شعبه، يعرف 
حبه��م الجارف له، ويعرف كي��ف أنهم ينظرون له كمث��ال وقدوة، وهنا 
حينم��ا طرحت الس��ؤال في البداية: متى لم تروا ملكنا باس��مًا باش��ًا؟! 
هدف��ي كان التركيز في الرس��الة اإليجابية الدائمة الت��ي يبثها جاللة 
الملك، ويطبقها بنفسه لتصل بكل أريحية وساللة للناس لتعزز لديهم 
»نمط��ًا إيجابيًا« معنيًا بالتفاؤل، والبحث الدائم عن الس��كينة والهدوء 

والسعادة. 
في أحلك الظروف التي مرت على بلدنا، لم نشاهد الملك حمد بن عيسى 
إال وهو واثق وهادئ وحكيم في أفعاله وأقواله، ش��اهدناه دائمًا ش��ادًا 
من عزيمة مواطنيه، ينصحهم بالصبر واإلخالص وحب الوطن، يذكرهم 
دائمًا بأن بالده��م بفضل من اهلل ونعمته بخير، وهي محفوظة بفعل 
الرجال المخلصين والمجتهدين، وأن هذا الشعب يستحق دومًا السعادة 
والفرح، ويفعل كل ذلك وإبتسامة اإلنسان الواثق المؤمن تعلو محياه. 
لي��س مقطع فيدي��و فقط نضعه في حس��اباته بس��بب محبتنا لرمزنا 
جاللة الملك، أو لس��عادتنا برؤيته في لحظ��ة عفوية أبوية جميلة، بل 
هي رس��الة ملك متمثلة بكلمتين هم��ا »الحمدهلل«، تعليقًا على وصف 

أننا »بخير وهلل الحمد«، وفيها كالم كثير جميل.  
نع��م البحري��ن بخير ب��إذن اهلل في ظ��ل هذه الظ��روف الصعب��ة التي 
عصفت بالعالم بس��بب في��روس كورونا، والبحري��ن بخير بإذن اهلل ألن 
بالدنا بتوفيق من اهلل قامت بخطوات اس��تباقية واحترازية، سعت فيها 
للحف��اظ على الوط��ن ومواطنيه والمقيمين فيه. وه��ي بخير بإذن اهلل 
ألننا نتذكر المرات التي خرج علينا قائدنا الملك حمد بن عيسى بوجهه 
المبتس��م وشخصيته المحبوبة ليرس��ل لنا رسالة إنسان واثق بأن هذه 
البلد س��تظل بخير، وأن جهود المخلصين المبذولة جميعهم ستضمن 

بعون اهلل أن تكون بخير. 
هو تذكير من قائد لش��عبه، بأن كلم��ة »الحمد هلل« فيها معان أصيلة 
للوف��اء والثقة بالمولى ع��ز وجل، حينم��ا ينعم علينا باألم��ن واألمان، 
والحف��ظ من كل كي��د وش��ر، وأن يزيدنا من فضله ورحمت��ه بأن وفق 
الجه��ود للتعامل م��ع هذه األوض��اع بطريقة تبين لك الف��ارق بين ما 
نشهده وما تشهده عديد من الدول التي ندعو اهلل أن يحفظها ويحفظ 
ش��عوبها، »الحمدهلل« التي نطقها حمد بن عيسى هي تذكير بأن نرفع 
يدنا هلل ونقول »الحمدهلل على س��المة وطننا، وإن ش��اء اهلل يظل سالمًا 

بأهله ومواطنيه«. 
الدنيا والبلد بخير بإذن اهلل طال عمرك، ومعك يا بوسلمان سنردد وفاًء 

وامتنانًا للمولى عز وجل بأن »الحمد هلل«.
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ــرر مـــصـــرف الــبــحــريــن  ــ ق
ــا مــنــه  ــًيـ ــعـ ــزي سـ ــ ــرك ــ ــم ــ ال
لــتــخــفــيــف االلـــتـــزامـــات 
ــــى كـــاهـــل  ــل ــاة عــ ــقــ ــ ــل ــمــ ــ ال
الشركات جراء تداعيات 
فايروس “كورونا”، إعفاء 
ــبــنــوك والـــشـــركـــات من  ال
المالية  نتائجها  إعـــان 
الــعــام  مـــن  األول  ــلــربــع  ل

الجاري.

إعفاء الشركات من إعالن نتائج الربع األول

)09(

قانون ملكي بتعديل فقرة من قانون “الشركات”
المنامة - بنا

الملك حمد بن عيسى  الباد صاحب الجالة  صادق ملك 
بتعديل   2020 لسنة   )6( رقــم  قــانــوًنــا  وأصـــدر  خليفة  آل 
التجارية  الشركات  قانون  )284( من  المادة  )أ( من  الفقرة 
ونص   ،2001 لسنة   )21( رقــم  بقانون  بالمرسوم  الــصــادر 

القانون على ما يلي:
ُيستبدل  أنــه  القانون  األولــى من  الــمــادة  وجــاء في 
بنص الفقرة )أ( من المادة )284( من قانون الشركات 
لسنة   )21( رقم  بقانون  بالمرسوم  الصادر  التجارية 

2001، للنص اآلتي:
“أ- لكل شريك حق حضور الجمعية العامة بنفسه أو عن 
طريق وكيل عنه، من غير أعضاء مجلس الرقابة أو مدير 
الشركة أو موظفيها، وذلك بمقتضى توكيل خاص وثابت 
شريك  لكل  ويكون  الغرض،  لهذا  الشركة  ُتعده  بالكتابة 
عدد من األصــوات ُيعادل عدد الحصص التي يملكها في 
الشركة”. وجاء في المادة الثانية، أنه على رئيس مجلس 
تنفيذ أحكام هذا   - - كل فيما يخصه  والـــوزراء  الـــوزراء 
في  نشره  لتاريخ  التالي  الــيــوم  مــن  بــه  وُيعمل  الــقــانــون، 

الجريدة الرسمية.

“األعلــى للمرأة”: برنامج شــامل يخفف مــن آثار “كوفيــد 19” على المرأة

بدء العمل الميداني لـ “متكاتفين... ألجل سالمة البحرين”

الرفاع - المجلس األعلى للمرأة

ــمــجــلــس األعـــلـــى لـــلـــمـــرأة أمــس  بــــدأ ال
لحملة  الــمــيــدانــي  العمل  جــانــب  تنفيذ 
البحرين”  ســامــة  ألجـــل  “مــتــكــاتــفــيــن.. 
في  وذلــك  مؤخرًا،  بتدشينها  قام  التي 
إطار الحملة الوطنية لمكافحة فيروس 
كورونا )كوفيد 19( في مملكة البحرين، 
ــذه الــمــرحــلــة الــعــمــل على  وتــتــضــمــن هـ
توفير وإيصال المساهمات العينية من 
والصحية  االستهاكية  المستلزمات 
الــمــرأة  الــتــي تعيلها  لــأســر  الــضــروريــة 
يعمل  التي  القوائم  بحسب  البحرينية، 
المجلس على متابعة ظروفها الحياتية، 
العاملة  الطبية  الكوادر  أسر  ولمساندة 
تمر  ما  األمامية في ظل  الصفوف  في 

به الباد من ظروف استثنائية.
ــع عــــدد من  ــوزيـ ــتـ ــيــات الـ وبـــاشـــر عــمــل
“المنصة  على  المسجلين  المتطوعين 
ــمــشــاركــة من  ــتــطــوع”، وب الــوطــنــيــة لــل

البحرين،  ومـــرشـــدات  كــشــافــة  جمعية 
التنفيذية  اإلدارة  من  مباشر  وبإشراف 
األعــلــى  للمجلس  الــعــامــة  األمـــانـــة  فــي 
لـــلـــمـــرأة، حــيــث تـــوجـــه 11 فـــريـــق في 
لهذه  خصيصا  توفيرها  جــرى  حافات 
ــن قــبــل شـــركـــة الــمــنــصــوري  الــمــهــمــة مـ

لعدد  الــدولــي،  للحراك  البحرين  ومركز 
أولـــى،  كمرحلة  الــبــحــريــن  مــنــاطــق  مــن 
وســيــجــري تــبــاعــًا مــواصــلــة هــذا الدعم 
وما  ظــروف  مــن  مــا سيستجد  بحسب 
يطبق من إجــراءات لدعم األسر خال 

التزامهم بالتعليمات الضرورية.

األعلى للمرأة بدء مرحلة العمل الميداني للحملة الوطنية )متكاتفين.. ألجل سالمة البحرين(

)٠٤(

ذكر رئيس جامعة البحرين رياض  «
حمزة أن درجة الطالب في نهاية 

الفصل سيتم رصدها بنتيجة 
)ناجح/راسب( وعندها فإن 

المعدل التراكمي للطالب لن 
يتأثر عما كان عليه في الفصل 

السابق.

أكد خبراء ومسؤولون في مجال  «
التأمين بالبحرين أن فيروس 

كورونا )كوفيد 19( ال يشمل 
األمراض التي تغطيها وثائق 

التأمين بالمملكة، إذ تم تصنيفه 
وباء من قبل منظمة الصحة 

العالمية.

توّقعت لجنة األمم المتحدة  «
االجتماعية واالقتصادية 

لغرب آسيا )إسكوا( أمس 
أن ينضم أكثر من 8 ماليين 

عربي إلى “عداد الفقراء” 
في المنطقة جراء انتشار 
فيروس كورونا المستجد.

عشقت المصممة البحرينية  «
فاطمة فتحي مجال تصميم 

المالبس واألزياء من سن صغيرة، 
فكانت دائما تتابع عروض األزياء 

عبر المجالت والصحف والتلفزيون، 
وكان إحساسها موجودا لالنخراط 

في هذا المجال االبداعي.

قال اتحاد السباحة  «
المجري أمس إن بوجالركا 

كاباش بطلة العالم في 
سباحة الفراشة بين 9 
سباحين في المنتخب 

الوطني أصيبوا بفيروس 
كورونا.

0609121915

إصابة 9 سباحين مجريين بـ “كورونا”فاطمة فتحي شابة تصمم األزياء8,3 مليون عربي مهددون بالفقروثيقة التأمين الصحي تستثني األوبئة“ناجح/راسب” لتقييم الجامعيين

جاللة الملك

علي الفردان

للمواد  فـــود”  “ُأوول  شــركــة  شحنت 
تتكون  دفــعــة  البحرينية  الــغــذائــيــة 
مما يقارب من 4 آالف كيلوغرام من 
من  الــطــازجــة  الــغــذائــيــة  المنتوجات 
أوروبا على متن طائرة بوينغ 9-787 
الخليج،  لطيران  التابعة  دريماينر 
مساء  المملكة  إلـــى  وصــلــت  ــتــي  وال
الغذائية  الشحنة  نقل  اليوم. ويصب 
للناقلة الوطنية  المشترك  الهدف  في 
بــاإلســهــام في  ــود(  فـ )ُأوول  وشــركــة 
الجهود الوطنية التي يقوم بها كافة 

أعضاء فريق البحرين.

“طيران الخليج”: نقل شحنة غذائية من أوروبا
المنامة - طيران الخليج

أكد رجل األعمال محمد عبدالعال 
استيراد 100 طن من الخضروات 
ــه، أمــــس، وضــخــهــا في  ــواكـ ــفـ والـ

األسواق المحلية أمس.

ضخ 100 طن من الخصروات والفواكه

)06(

)٠٨(

المحرر االقتصادي

المحرق - باس

 ردت نفت شركة خدمات مطار البحرين 
“بـــاس”، على مــا تــم تــداولــه يــتــداول في 
عن  االجتماعي  الــتــواصــل  وســائــل  بعض 
بــعــض موظفيها  ألــزمــت  قــد  الــشــركــة  أن 
إجبارية،  سنوية  ــازات  إجـ فــي  بــالــخــروج 
ورد  مــا  أن  على  الــشــركــة(  )إدارة  مــؤكــدة 

ليس صحيًحا إجبارية.

“باس”: ال إجازات 
إجبارية للموظفين

وافق أعضاء مجلس العاصمة على إغاق 
والمماشي  والمتنزهات  للحدائق  مؤقت 
والماعب الخاضعة إلدارة أمانة العاصمة. 
وبــيــن رئــيــس لجنة الــخــدمــات والــمــرافــق 
العامة أن الهدف دعم اإلجراءات الوقائية 
انتشار  مــن  للحد  االحــتــرازيــة؛  والتدابير 

فيروس كرونا )كوفيد 19(.

إغالق حدائق 
ومالعب المنامة

)08(

)17(

مروة خميس

المنامة - بنا

نائب  التمييز  محكمة  رئيس  أعلن 
للقضاء  األعـــلـــى  الــمــجــلــس  ــيــس  رئ
عن  البوعينين  عــبــدهللا  المستشار 
تدشين خدمة رفع الدعاوى المدنية 
والتجارية بجميع أنواعها ودرجاتها 
تحول  في  كامل،  بشكل  إلكترونًيا 
أمام  العدالة  إجـــراءات  في  جــذري 

المحاكم.
جاء ذلك خال االجتماع الذي ُعقد 
الحديثة  التقنيات  أمس باستخدام 
بعد، بمشاركة  المرئي عن  للتواصل 
ــشــؤون اإلسامية  وال الــعــدل  وزيـــر 
بن  خالد  الشيخ  معالي  واألوقـــاف 
التنفيذي  علي آل خليفة، والرئيس 
ــهــيــئــة الـــمـــعـــلـــومـــات والــحــكــومــة  ل

اإللكترونية محمد علي القائد.
الــخــدمــة  أن  الــبــوعــيــنــيــن  وكـــشـــف 
الــجــديــدة ســتــتــيــح رفـــع الـــدعـــاوى 

والطلبات  المذكرات  جميع  وتقديم 
لتشمل  الــدعــوى،  خــال كل مراحل 
تم  التي  درجــة  أول  إلــى  باإلضافة 
مـــؤخـــًرا، مرحلة  تــدشــيــنــهــا  ــان  إعــ
ــم الــطــعــون  ــديـ ــقـ االســـتـــئـــنـــاف، وتـ
إلى  وصـــواًل  التمييز،  محكمة  أمــام 
مراعاة  األحكام، مع  إصــدار  مرحلة 
الدستورية  الضمانات  كافة  توفر 
والــقــانــونــيــة الـــمـــقـــررة لــلــمــحــاكــمــة 
العادلة. ولفت إلى أنه بإطاق هذه 
المحاكم  منظومة  تصبح  الخدمة 
محاكم  وكذلك  والتجارية  المدنية 
بشكل  إلكترونًيا  متاحة  التنفيذ، 
الدعوى  بــدًءا من رفع  كامل، وذلك 
ــام  ــكــ ــة تــنــفــيــذ األحــ ــلـ ــرحـ ــى مـ ــتـ حـ
القضائية، حيث تم تدشين خدمات 
ــيــة مــنــذ الــعــام  ــكــتــرون الــتــنــفــيــذ اإلل

.2015

إجراءات التقاضي المدنية 
والتجارية إلكترونًيا

أفادت وزارة الصحة بأن الـ 47 حالة من الحاالت 
لعمال  األول  أمس  عنها  اإلعــان  تم  التي  القائمة 
االحــتــرازي  الصحي  الحجر  تحت  كانوا  وافــديــن 
الشركة  إدارة  مــع  التنسيق  وفـــق  سكنهم  بمقر 
مقر  يغادروا  ولم  “سلماباد”  بمنطقة  لها  التابعين 
الحجر الصحي االحترازي في سكنهم طوال فترة 

الحجر.
وأوضحت الوزارة أنه تم فحص العمال الوافدين 
وفق  االحــتــرازي  الصحي  الحجر  مــدة  نهاية  مــع 
الفيروس،  انتشار  من  للحد  المتبعة؛  اإلجـــراءات 
وتبين من خال الفحوصات المختبرية أن نتائج 
الحاالت  إلى  إضافتهم  وتم  إيجابية  عامًا   47 الـ 
تم  كما   ،)COVID-19( كــورونــا  لفيروس  القائمة 
والعاج في سترة  العزل  لمركز  نقلهم  الفور  على 
اتخاذ  جانب  إلى  لهم،  مخصص  مقر  وتخصيص 
اإلجراءات االحترازية والوقائية لكافة المخالطين 
المختبرية؛  الفحوصات  وإجـــراء  الــحــاالت  لهذه 
الماحظة،  تحت  ووضعهم  سامتهم  من  للتأكد 
وتقرر تمديد إقامتهم بالحجر الصحي االحترازي 

أسبوعين وفق اإلجراءات الوقائية المتبعة.
وأكدت وزارة الصحة أنه ال يوجد انتشار للفيروس 
له، وتهيب  الترويج  يتم  كما  الوافدة  العمالة  بين 

بالجميع ضرورة استقاء المعلومات حول الحاالت 
المصادر  مــن  ومعلومات  قـــرارات  أي  أو  القائمة 

الرسمية.

ال انتشار للفيروس بين العمالة الوافدة
الـ 47 حالة كانوا تحت الحجر بمقر سكنهم في سلماباد ونقلوا إلى “عزل سترة”

المنامة - بنا
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بـــدأ المجلـــس األعلـــى للمـــرأة أمـــس تنفيـــذ 
جانـــب العمـــل الميدانـــي لحملـــة “متكاتفين.. 
ألجل ســـامة البحريـــن” التي قام بتدشـــينها 
مؤخـــًرا وذلـــك فـــي إطـــار الحملـــة الوطنيـــة 
لمكافحـــة فيـــروس كورونـــا )كوفيـــد 19( في 
المرحلـــة  البحريـــن، وتتضمـــن هـــذه  مملكـــة 
المســـاهمات  وإيصـــال  توفيـــر  علـــى  العمـــل 
االســـتهاكية  المســـتلزمات  مـــن  العينيـــة 
تعيلهـــا  التـــي  لألســـر  الضروريـــة  والصحيـــة 
المرأة البحرينية، بحســـب القوائم التي يعمل 
المجلـــس علـــى متابعـــة ظروفهـــا الحياتيـــة، 
ولمســـاندة أســـر الكـــوادر الطبيـــة العاملة في 
الصفـــوف األماميـــة في ظل ما تمـــر به الباد 

من ظروف استثنائية.
وباشـــر عمليات التوزيع عدد من المتطوعين 
المســـجلين على “المنصـــة الوطنية للتطوع”، 
وبمشـــاركة مـــن جمعيـــة كشـــافة ومرشـــدات 
اإلدارة  مـــن  مباشـــر  وبإشـــراف  البحريـــن، 
التنفيذية في األمانة العامة للمجلس األعلى 
للمـــرأة، حيث توجـــه 11 فريق فـــي حافات 
جـــرى توفيرها خصيصا لهذه المهمة من قبل 
شـــركة المنصـــوري ومركـــز البحريـــن للحراك 
الدولـــي، لعدد مـــن مناطق البحريـــن كمرحلة 
أولـــى، وســـيجري تباعـــًا مواصلة هـــذا الدعم 
بحســـب ما سيســـتجد من ظروف وما يطبق 
مـــن إجـــراءات لدعم األســـر خـــال التزامهم 

بالتعليمات الضرورية.
وقامت الحملة باتباع وتطبيق كل اإلرشادات 
الصحية في عمليات تعبئة وتوزيع وتســـليم 
المســـاهمات التطوعية، حيـــث تم تخصيص 
مركز إلدارة عمليات الحملة في مقر المجلس 
األعلـــى للمـــرأة بالرفـــاع، وتجهيـــزه بـــكل مـــا 
يلزم من معدات وقايـــة وتعقيم، والتأكد من 
اتباع الجميع للتعليمات الوقائية، وخصوصًا 
بالحفـــاظ علـــى التباعـــد االجتماعـــي خـــال 

العمل.
والمســـاعدات  المســـاهمات  توزيـــع  ويمثـــل 
المســـتحقة  واألســـر  المـــرأة  علـــى  العينيـــة 
واحـــد مـــن أربـــع مجـــاالت تتضمنهـــا حملـــة 
“متكاتفيـــن.. ألجـــل ســـامة البحريـــن”، هـــو 
مجـــال “الدعم األســـري” المتمثل فـــي تقديم 
فيمـــا  الطارئـــة،  والخدمـــات  المســـاعدات 
تشـــمل المجـــاالت األخرى “اإلرشـــاد الخدمي 

واالستشارات األســـرية والقانونية” الفورية، 
و”الدعـــم االقتصادي” لضمان االســـتفادة من 
التدابير المالية المتعددة المطروحة من قبل 
الدولة الســـتمرار نشـــاط المـــرأة التجاري في 
ســـوق العمل، و”الدعـــم التعليمـــي” عبر رصد 
االحتياجـــات التعليمية لألســـر لدعمهم أثناء 

مواصلة العملية التعليمية “عن بعد“.
واســـتقبلت الحملة مســـاهمات مشـــكورة من 
قبـــل عـــدد مـــن مؤسســـات القطـــاع الخـــاص 
واألفراد باإلضافـــة إلى مبادرات متنوعة من 
مؤسســـات المجتمـــع المدنـــي التـــي ســـتوجه 
لتوفير االحتياجات العينية بحسب مجاالت 

الحملة.
تنفيـــذًا  “متكاتفيـــن”  حملـــة  إطـــاق  وجـــاء 
لتوجيهات قرينة عاهل الباد رئيسة المجلس 
األعلى للمرأة صاحبة الســـمو الملكي األميرة 

ســـبيكة بنت إبراهيم آل خليفـــة، بتقديم كل 
ما يلزم لمساندة احتياجات المرأة البحرينية 
وأســـرتها، بالتعـــاون والتنســـيق المباشـــر مـــع 

المنصة الوطنية للتطوع.
وتهـــدف الحملـــة إلـــى اإلســـهام فـــي تقويـــة 
مجـــاالت العمـــل بيـــن فئـــات المجتمـــع بروح 
“فريـــق البحرين” الواحد، وتأمين االســـتقرار 
النفســـي واالجتماعـــي لجميـــع أفراد األســـرة 
الواعيـــة  المجتمعيـــة  الثقافـــة  وتنميـــة 
والمســـئولة في مثل هذه الظروف، والســـعي 
بشـــكل مســـتمر إلى إظهار أفضل الممارسات 
المجتمـــع  أفـــراد  يمارســـها  التـــي  اإليجابيـــة 
البحرينـــي فـــي تكافلهـــم وتكاتفهـــم في مثل 
هـــذه الظـــروف الحرجـــة مـــن أجـــل احتـــواء 
مخاطـــر وتبعـــات جائحـــة فيـــروس كورونـــا 

)كوفيد 19(.

الرفاع - المجلس األعلى للمرأة

بدء مرحلة العمل الميداني للحملة الوطنية “متكاتفين... ألجل سالمة البحرين”
“األعلــى للمــرأة”: برنامــج شــامل يخفف من آثــار وتداعيــات “كوفيــد 19” علــى المرأة
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أشـــادت رئيـــس لجنـــة شـــؤون الشـــباب 
الفضالـــة  ســـبيكة  الشـــورى  بمجلـــس 
بالجهـــود التـــي بذلتهـــا رئيـــس مجلـــس 
أمنـــاء مؤسســـة المبـــرة الخليفيـــة ســـمو 
الشـــيخة زيـــن بنـــت خالـــد آل خليفة في 
إطـــاق مبادرة “جســـر” وحرص ســـمّوها 
على دعم الشباب وتمكينهم في مختلف 
المجاالت، مؤكدة أن هذه المبادرة تعتبر 
مـــن المبـــادرات النوعيـــة التـــي تواكـــب 
التطـــورات التقنيـــة واألدوات الحديثـــة 

فـــي عـــرض المنتجـــات واألعمـــال الفنية 
لتنميـــة  الشـــباب  وتحفيـــز  واإلبداعيـــة، 
مهاراتهم وأفكارهم، مؤكدة أنَّ الشـــباب 
فـــي مملكـــة البحريـــن يمتلكـــون طاقات 
متميـــزة، وقادرون على العطاء واإلبداع 

بما ُيبرز دورهم ومسؤوليتهم الوطنية.
وقالـــت الفضالة إن مبادرة “جســـر” التي 
أعلنـــت عنها مؤسســـة المبـــرة الخليفية، 
تفتح آفاًقا جديدة ومساحة واسعة أمام 
الموهوبيـــن البحرينييـــن؛ مـــن أجل إبراز 
مهاراتهم وقدراتهـــم، وتعزيز إبداعاتهم، 

وفـــي الوقـــت ذاته تســـويق مشـــاريعهم 
وأعمالهم اإلبداعية.

وأكـــدت الفضالـــة أن هـــذه المبـــادرة وما 
تحمله من أهداف خاقة ونبيلة، تشـــكل 
أحد أوجه الدعم والمساندة التي يحظى 
بهـــا الشـــباب فـــي البحريـــن، وخصوًصـــا 
وتدفعهـــم  والمبدعيـــن،  الموهوبيـــن 
لتكثيـــف جهودهم، واســـتثمار مواهبهم، 
وتهيئهـــم لدخـــول ســـوق العمـــل، ســـواًء 

على المستوى المحلي أو الخارجي.
ونّوهـــت رئيـــس لجنـــة شـــؤون الشـــباب 

بمجلس الشـــورى بقيام مؤسســـة المبرة 
مـــع  تفاهـــم  بتوقيـــع مذكـــرة  الخليفيـــة 
لتنفيـــذ  المتخصصـــة  الشـــركات  إحـــدى 
مبـــادرة “جســـر”؛ لخلـــق فـــرص الترويج 
والتســـويق للموهوبيـــن، وإيجـــاد فرص 
للعمـــل عـــن ُبعـــد والعمـــل المؤقـــت وفق 
مختلـــف  لـــدى  الحديثـــة  التوجهـــات 
عـــن  معربـــة  والشـــركات،  المؤسســـات 
تفاؤلهـــا في نتائـــج ومخرجات المبادرة، 
وانعكاســـها علـــى أعـــداد الموهوبين في 

مملكة البحرين.

القضيبة - مجلس الشورى

مبادرة “جسر” لسمو الشيخة زين تفتح آفاقا واسعة للموهوبين
ــن ــي ــي ــن ــري ــح ــب ــارات وقـــــــــدرات وإبــــــداعــــــات ال ــ ــهـ ــ ــرز مـ ــبـ ــتـ الـــفـــضـــالـــة: سـ

أصحاب المجالس العائلية: أثبتنا وعَينا وسنغلب “كورونا”
أكــد عــدد من أصحــاب المجالس العائلية واألهلية لــــ )البالد( أهمية 
اســتثمار قنــوات التواصــل االجتماعي في تنوير الــرأي العام، وفي 
تزويــده بالمعلومــة الصحيحــة، واألهــم االلتــزام بكافــة الضوابــط 
واإلجراءات االحترازية الرسمية لحملة مواجهة فيروس “كورونا”.

تالحم ووعي

وشـــددد صاحب مجلـــس الدوي 
الـــدوي  إبراهيـــم  بالمحـــرق، 
علـــى أهميـــة التـــزام المواطنيـــن 
اإلجـــراءات  بكافـــة  والمقيميـــن 
االحترازية؛ للوقاية من فيروس 
“كورونـــا”، مبينـــًا بـــأن “اســـتجابة 
والشـــبابية  العائليـــة  المجالـــس 
لذلك فـــي كافة مناطق البحرين، 
والتاحـــم  الوعـــي  يعكـــس 

المجتمعي االستثنائي”.

وبين الـــدوي بتصريحه لـ )الباد( 
بـــأن االجتماع األخيـــر الذي جمع 
وزير الداخلية الشـــيخ راشـــد بن 
عبدهللا آل خليفة مـــع الفعاليات 
الوطنية بنادي الضباط بالوزارة، 
جـــاء حينهـــا بالوقـــت المناســـب، 
ووضـــع النقـــاط علـــى الحـــروف، 
وحـــدد للجميـــع ماهيـــة تحديات 
المرحلـــة ومـــا هـــو مطلـــوب مـــن 

الجميع.
وأشـــار الـــدوي إلـــى ضـــرورة ان 
المجالـــس  أصحـــاب  يســـتثمر 

واألهليـــة  والشـــبابية  العائليـــة 
وقنـــوات  المميـــزة،  عاقاتهـــم 
التواصل الغنيـــة لديهم مع فئات 
المجتمـــع كافـــة، ومـــع معارفهـــم 
المســـتمر  للتأكيـــد  وروادهـــم، 
علـــى ضـــرورة عدم الخـــروج من 
المنـــزل اال للضـــرورة، وااللتـــزام 
التـــام بكافـــة التعليمـــات من قبل 
مـــن  للحـــد  المختصـــة؛  الجهـــات 

الضرر، وحماية األسرة.

قنوات التواصل

من جهته، شجع صاحب مجلس 
الشـــرقي،  بالرفـــاع  الحوســـني 
أصحـــاب  الحوســـني  محمـــد 
شـــبكات  الســـتثمار  المجالـــس 
لوصـــل  االجتماعـــي  التواصـــل 
النـــاس، وتقويـــة أواصـــر العاقة 
وتزويدهـــم  ونصحهـــم،  معهـــم، 

بالمعلومة الجديدة والمفيدة.
وقـــال “لدينا بمجلس الحوســـني 
)قـــروب  عبـــر  توعـــوي  برنامـــج 
الواتســـاب(،  بتطبيـــق  المجلـــس 
حيث نؤكد خاله أهمية االلتزام 
والجلـــوس  العامـــة،  بالمصلحـــة 
فـــي البيت، وبأن يكون التواصل 
الهاتـــف  بنطـــاق  اآلخريـــن  مـــع 
النقـــال، وبــــ )السوشـــيال الميديا( 

المتنوعة”.
أيضـــا  النـــاس  “نشـــجع  وأضـــاف 
على اســـتثمار الوقت بالبقاء مع 
األوالد واإلشـــراف على دروسهم 
عبر البوابـــة التعليميـــة، والعودة 
كالطبـــخ  القديمـــة  للعـــادات 
وغيرهـــا،  والزراعـــة  والقـــراءة 
هـــذه الظروف االســـتثنائية تلزم 
والنخـــب  المجلـــس  أصحـــاب 
المختلفة ألن يـــؤدوا دورهم كما 
يجـــب؛ دعمـــا للمصلحـــة العامـــة، 

والستقرار الوطن”.

تنوير المجتمع

إلـــى ذلـــك، أكـــد مجلس الشـــاعر 
بقالـــي ســـامي الشـــاعر ضـــرورة 
أخـــذ  بأهميـــة  المجتمـــع  تنويـــر 
المعلومات من مصدرها الرسمي 

والصحيـــح، محذرا مـــن مخاطر 
انتشـــار االشـــاعات بيـــن العامـــة 
والتي تهدف إلى اإلضرار باألمن 

والسلم األهليين.
وأوضـــح الشـــاعر بـــأن اعتمادية 
أصحـــاب المجالـــس لحســـاباتهم 
الرســـمية بالتواصـــل االجتماعي 
باألخـــص تطبيقي )االنســـتغرام( 
و)الواتســـاب( يســـاعد كثيرا على 
البحريـــن،  فريـــق  جهـــود  دعـــم 
والـــذي يهـــدف لحمايـــة البلد من 
مخاطـــر آفـــة فيـــروس “كورونا” 

المستجد.
وبيـــن بـــأن الوعـــي العـــام خـــال 
تميـــز  أثبـــت  الماضيـــة  الفتـــرة 
هـــذه البقعة المضيئـــة من العالم، 
بطموح ملك وإرادة شـــعب قادر 

بالتغلب على الصعوبات.

التواصل بـ 
“السوشيال 

ميديا”... وإحياء 
العادات القديمة

بحث عدد من المستجدات والقضايا األمنية

الصالح: الممرضون ركن أساس بالقطاع الصحي

التجمعات بحظر  إلــكــتــرونــي  بــاجــتــمــاع  ــاد  أشـ ــام  ــع ال ــن  األمـ رئــيــس 

ــة فـــي الـــصـــفـــوف األولــــى ــي ــب ــط ــود جـــبـــارة لـــكـــوادرنـــا ال ــهـ جـ

أشاد رئيس األمن العام الفريق طارق بن 
حسن الحسن بقرارات اللجنة التنسيقية 
برئاســـة ولـــي العهـــد نائب القائـــد األعلى 
النائـــب األول لرئيـــس مجلـــس الـــوزراء 
صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان 
بـــن حمـــد آل خليفـــة، والخطـــوات التـــي 
اتخذتهـــا فـــي ســـبيل الحـــد مـــن انتشـــار 
فيـــروس كورونا، مثمنا الدور الذي يقوم 
بـــه الفريق الطبي في التعامل مع حاالت 

العاج والعزل والحجر الصحي.
وأثنى رئيس األمن العام، خال ترؤســـه 
وقـــادة  العاميـــن  للمديريـــن  اجتماعـــا 
اإلدارات التابعة لرئاسة األمن العام، عقد 
عن بعد عبر تقنية االتصال المرئي، على 

قـــرار وزيـــر الداخليـــة بحظـــر التجمعات 
التـــي تزيد عن 5 أشـــخاص، والذي القى 
اســـتجابة كبيـــرة لـــدى كافـــة المواطنين 
والمقيميـــن في إطار االلتـــزام بإجراءات 

السامة العامة .
وقـــد تم خال االجتماع ، بحث عدد من 
المســـتجدات والقضايـــا األمنيـــة ، حيث 
أعـــرب رئيـــس األمـــن العـــام عـــن شـــكره 
لجميـــع اإلدارات المعنيـــة ومـــا تقـــوم به 
للتعامل مع الوضع الراهن والحرص على 
حفـــظ أمن وســـامة الجميـــع، داعيا إلى 
مواصلة العمل وااللتزام بأداء الواجبات 
فـــي إطـــار الحملـــة الوطنيـــة للحـــد مـــن 

انتشار فيروس كورونا.

أكـــدت وزيـــرة الصحـــة فائقـــة الصالح أن 
الطاقـــم التمريضـــي يشـــكل ركًنا أساســـًيا 
مملكـــة  أن  كمـــا  الصحـــي،  القطـــاع  فـــي 
البحريـــن تولـــي اهتماًمـــا خاًصـــا بالكوادر 
التمريضيـــة، فجهودهم النبيلة المســـتمرة 
بتفـــاٍن وإخاص لهـــا دور بـــارز في خدمة 
مملكـــة  فـــي  والمقيميـــن  المواطنيـــن 
واضحـــة  بصمـــة  لهـــم  أن  كمـــا  البحريـــن، 
فـــي مســـيرة التطويـــر والتحديـــث التـــي 
يشـــهدها القطـــاع الصحـــي، مشـــيرًة إلـــى 
أن الـــكادر يبـــذل قصـــارى جهـــده من أجل 
راحـــة المرضى وال يدخر جهدا في الوفاء 
بالتزاماته وواجباته بكل إنسانية ومهنية 

في جميع األوقات.
وقالت الصالح إن اإلسهامات البارزة التي 
يبذلها الطاقم التمريضي في فترة جائحة 
فيروس كورونـــا )COVID-19( وجهودهم 
الجبـــارة فـــي الصفوف األولـــى في مواقع 
العمـــل للحـــد مـــن انتشـــار الفيـــروس هـــي 

جهود تســـتحق الشـــكر والتقديـــر، فالكادر 
الظـــروف  فـــي  أثبـــت  البحرينـــي  الطبـــي 
االســـتثنائية أنـــه قـــادر علـــى التعامـــل مع 
مختلـــف التحديـــات واضًعا نصـــب عينيه 
حفـــظ صحـــة وســـامة الجميـــع كأولويـــة 

قصوى.
جـــاء ذلك لدى قيامهـــا صباح أمس بزيارة 
ميدانيـــة لمختلـــف مواقـــع عمـــل الكـــوادر 
التمريضيـــة بحضـــور وكيل الـــوزارة وليد 

المانع ووكاء وزارة الصحة المســـاعدين، 
لتقديـــم الشـــكر والثنـــاء لفـــرق التمريـــض 
العاملـــة بمختلف ميادين العمل، بمناســـبة 
يـــوم الصحـــة العالمـــي والـــذي يصـــادف 7 
أبريـــل من كل عام، ويبدأ االحتفال به من 
األســـبوع األول من الشـــهر، ويحمل شعار 
هذا العام “دعم التمريض والقبالة”، تزامًنا 
مـــع تخصيـــص منظمـــة الصحـــة العالميـــة 
العام 2020 لاحتفاء بالتمريض والقبالة.

منظمـــة  اختيـــار  علـــى  الوزيـــرة  وأثنـــت 
الصحـــة العالميـــة هـــذا العام 2020 كســـنة 
دولية لكادر التمريـــض والقبالة، لاحتفاء 
بدورهم في جميع أنحاء العالم، والتركيز 
علـــى دعمهم فـــي اليـــوم العالمـــي للصحة 
وتخصيص الشعار لمهنة التمريض، مثمنة 
اهتمـــام المنظمـــة بالـــدور الحيـــوي لكوادر 
التمريـــض والقبالـــة في تقديـــم الخدمات 

الصحية.

المنامة - وزارة الداخلية
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سبيكة الفضالة سمو الشيخة زين بنت خالد

الرفاع - قوة الدفاع

المنامة - وزارة الصحة

المنامة - وزارة الصحة

اســـتقبل القائد العام لقوة دفاع البحرين المشـــير الركن الشيخ خليفة بن أحمد 
آل خليفـــة فـــي القيـــادة العامـــة صباح امـــس رئيـــس المجلس األعلـــى للصحة 
الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدهللا آل خليفة. وأشاد القائد العام بالجهود 
الطيبة المبذولة التي يقدمها المجلس األعلى للصحة لتطوير وتحسين جودة 

الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والمقيمين.

تماشـــًيا مـــع اإلجـــراءات االحترازيـــة 
والتدابيـــر الوقائيـــة للحد من انتشـــار 
فيـــروس كورونا )COVID- 19(، وفي 
إطار الخطـــط التطويرية لرفع كفاءة 
لكافـــة  المقدمـــة  الخدمـــات  وجـــودة 
المرضـــى والمراجعيـــن، أعلنـــت إدارة 
مجمع الســـلمانية الطبي عن تدشـــين 

العيـــادات  لمواعيـــد  االتصـــال  مركـــز 
الخارجيـــة بالمجمـــع؛ بهـــدف تقديـــم 
خدمـــات جدولة المواعيد للمراجعين 
الفائتة مواعيدهـــم، وإعطاء مواعيد 
وصفـــات  لتجديـــد  العيـــادات  فـــي 
األدوية، إلى جانب اإلجابة عن جميع 

االستفسارات المتعلقة بالمواعيد.

أعلنت شـــؤون الجنســـية والجوازات 
مـــن  حزمـــة  إطـــاق  عـــن  واإلقامـــة 
للمواطنيـــن  اإللكترونيـــة  الخدمـــات 
نظـــام  عبـــر  والـــزوار،  والمقيميـــن 
التواصل الخاص بموقعها اإللكتروني 
www.npra.gov.bh بهدف تسجيل 
وتســـريع إنجاز المعامات وبالجودة 
المطلوبـــة، كمـــا تـــم تخصيـــص مركز 
استفســـارات  علـــى  للـــرد  االتصـــال 
العمـــاء وتقديـــم الدعم والمســـاندة 
بشـــأن الخدمـــات اإللكترونيـــة، يأتي 
ذلك في إطار االلتـــزام بتطبيق كافة 
والتدابيـــر  االحترازيـــة  اإلجـــراءات 
الوقائيـــة للحد مـــن انتشـــار فيروس 

كورونا.
وأكدت أنه اعتباًرا من األحد 5 أبريل 
الجاري سيكون نظام التواصل متاحا 
للعمـــاء لتقديـــم طلباتهـــم إلكترونًيا 

مع وقف استقبال المراجعين، حفاظًا 
على صحتهم وسامتهم.

كمـــا ســـيتم اعتمـــاد الرصيـــد النقدي 
كمســـتخرج للمعامـــات التي تنجزها 
للمعامـــات  بالنســـبة  أمـــا  اإلدارة، 
المتعلقـــة بتأشـــيرات العمل، فســـيتم 
اعتماد المســـتخرج الصادر من هيئة 
تنظيـــم ســـوق العمـــل، وفيمـــا يتعلق 
إضافـــة  تمـــت  الجـــوازات،  بـــإدارة 
خدمـــات إصـــدار الجـــواز البحرينـــي 
ألول مرة وإصـــدار الجواز البحريني 
بـــدل فاقـــد أو التالف إلـــى الخدمات 
اإللكترونيـــة عبـــر “تواصـــل” واإلبقاء 
على خدمات استبدال الجوازات من 
خـــال موقـــع الحكومـــة اإللكترونية، 
ويتعين على طالب الخدمة اســـتام 
الجـــواز مـــن مركـــز الخدمـــات بفـــرع 

مدينة عيسى فقط.

القائد العام يستقبل رئيس “األعلى للصحة”

تدشين “مركز االتصال” لمواعيد العيادات الخارجية

“الجنسية”: تحويل الخدمات إلكترونًيا من 5 أبريل
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إّن حالـــة الهلـــع التي تســـود العالم مـــن أقصاه إلى أقصاه أحالت البشـــر إلى 
مجـــرد كائنات هشـــة يترصدها الموت في كل لحظة مـــن عدو ضعيف غير 
مرئـــي بالغ الهشاشـــة بيـــد أنه قادر على الفتك بالبشـــر. هنـــاك جهود خارقة 
تبذل بهدف الحد من انتشـــاره أو التقليل من الخسائر الناجمة عنه، لكن ما 
يعلن من نتائج المختبرات يبدو ضئيال وال يدخل شـــيئا من المطأنينة إلى 

النفوس التي نخرها القلق واستشرى بها اليأس. 
وأمام التقيد باإلجراءات الصحية بالبقاء في المنازل طوال الوقت خشية 
التعـــرض ألعـــراض المـــرض، فإّنـــه مـــن المحتمـــل أن يواجـــه اآلالف وربمـــا 
الماليين من البشـــر آثارا جانبية ناجمة عن العزل وأشـــدها االكتئاب والقلق 
وحاالت نفســـية مشـــابهة قد تضر بالحالة النفسية، وهذه تمتد إلى سنوات 
طويلـــة مـــن عمر اإلنســـان. في الصين قام عـــدد من الباحثيـــن بتوثيق آثار 
الصحـــة العقلية على الســـكان واتضح أّنها تســـببت في آثـــار جانبية نجمت 
عنهـــا أمراض عقلية أدت إلى تكاليـــف اجتماعية ومالية ضخمة، كما أكدت 
دراســـة أخرى أجريـــت على عدد من الناجين من مرض ســـارس في هونج 

كونج أن 40 % منهم يعانون من مرض نفسي حاد بعد سنوات من انتشار 
المرض بما في ذلك إجهاد ما بعد الصدمة واالكتئاب واضطراب الوسواس 
القهري. اســـتمرارية المرض الناجم عن األوبئة تشـــير إلى أن الدول تتعامل 

مع اآلثار الجانبية لفترة قد تطول وبالطبع ستكبدها خسائر فادحة.
ولتفادي الوقوع في االكتئاب أو القلق وغيرهما من أمراض نفسية مدمرة 
فـــي هذا الظـــرف الصعب نتيجة البقاء فـــي المنزل لفتـــرات طويلة فإّن ما 
يتوجب على األفراد الحرص عليه هو مقاومة الرغبات االســـتهالكية التي 
اعتـــادوا عليهـــا والتكيف مع األجـــواء الطارئة، فالذين اعتـــادوا على تناول 
القهوة الصباحية من المقاهي بشكل يومي فإّن عليهم إجراء تغيير جذري 
باحتســـائها مـــن البيـــت، فالتـــدرب على مقاومـــة الرغبات االســـتهالكية أمر 
حتمي البد منه، وعلينا بث روح جيدة في المنزل الذي كان البعض يمضي 
به ســـاعات متقطعـــة، ومن األهمية بمـــكان وضع برنامج للقـــراءة واختيار 
مـــكان للجلـــوس، فهـــذه األمـــور قادرة علـــى أن تخرجـــك من حالـــة الضيق 

والسأم.

sm.adnan56 
@hotmail.com

محمد المحفوظ

كيف تستثمر فائض الوقت

اآلراء الواردة في 
»منطلقات« تعبر 
عن أصحابها وال 
تلزم »             «

للتواصل: 17111483

شكرا سيدي سمو رئيس الوزراء على توجيهاتكم
االتصـــال المباشـــر بالحيـــاة اليوميـــة للمواطنين ومعرفـــة كل كبيرة 
وصغيـــرة، الصفـــة العظيمـــة التي يتصف بها ســـيدي صاحب الســـمو 
الملكـــي األميـــر خليفة بن ســـلمان آل خليفـــة رئيس الـــوزراء الموقر 
حفظه هللا ورعاه، فسموه يهتم اهتماما بالغا بكل األمور التي تتصل 
بحيـــاة المواطـــن ويتابع اإلجـــراءات وتنفيـــذ القـــرارات بحذافيرها، 
ويدافـــع عنـــه ويضـــرب علـــى أيـــدي االســـتغالليين الذيـــن ال تهمهـــم 
مصلحـــة وراحـــة المواطن أيـــا كانت مواقعهم، ومؤخرا وجه ســـموه 
أيـــده هللا )إلـــى تكثيـــف حمـــالت التفتيـــش والرقابة لضبط األســـعار 
ومكافحـــة الممارســـات االحتكاريـــة والتصدي بكل حـــزم لمحاوالت 
اســـتغالل المواطنيـــن بالتالعـــب باألســـعار وخصوصا أســـعار الســـلع 
الرئيســـية باســـتغالل اإلجراءات الوقائية واالحترازية التي تتخذها 
الحكومة الحتواء انتشـــار فيروس كورونا المســـتجد، وكلف ســـموه 
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بذلك، موجهًا سموه في السياق 
ذاتـــه بالعمل علـــى إطالة عمـــر المخازين االســـتراتيجية مـــن الغذاء 

لضمان وفرة المواد الغذائية والسلع واستقرارها في السوق(.

نحـــن كمواطنين - خصوصا أصحاب الدخـــل المحدود - تضررنا من 
تالعـــب بعض التجار باألســـعار في هذه الفتـــرة الصعبة التي يمر بها 
المجتمع، فمن كان يتخيل أن ســـعر كيلو الليمون قفز من 600 فلس 
إلـــى دينـــار و600 فلـــس، والكارتون الـــذي كان يباع في الســـابق بـ 6 
دنانير، اليوم وصل إلى 18 دينارا، وهناك سلع أخرى بمختلف فئاتها 
ودرجاتها ارتفع سعرها بشكل جنوني واشتدت أيادي كل من ال يملك 
ذمة وضميرا على رقبة المواطن الذي وجد نفسه فجأة في عواصف 
من الغالء غير الطبيعي مرتجفا في الهواء ال يعرف كيف يبدد هذه 
الغيمة وعتمتها، بســـبب تكســـب بعض التجار وتنفعهـــم من كورونا، 
وتخزينهم السلع بقصد استغالل الوضع ومن ثم رفع األسعار، مع أنه 
وفقا للبيانات التي يتم تجميعها وتحليلها عن السلع الغذائية يتضح 
بشكل جلي أن “بلدنا ولله الحمد بخير ونعمة” والحكومة تقوم بعمل 
جبـــار لتحقيق األمن الغذائي وال خـــوف علينا أبدا ال من الحاضر وال 
من المســـتقبل. فشـــكرا من القلب ســـيدي ســـمو رئيس الوزراء على 

توجيهاتكم.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

تحية ألهالي بني جمرة
تعول الجهات الحكومية كثيرًا على وعي واستشعار أفراد المجتمع مسؤوليتهم 
تجـــاه التعامـــل مع فيروس كورونا والحد من انتشـــاره، فكما يعرف الجميع فإن 
جميع الجهود التي تبذلها مؤسسات الدولة ال يمكن أن تؤتي أكلها دون مشاركة 

فعالة وتطبيق ميداني إلجراءات الحد من انتشار هذا المرض.
شـــباب مملكة البحريـــن كانوا كما عهدناهم دائمًا على قدر عال من المســـؤولية، 
حيث شهدنا صورا عديدة لمدى استجابتهم وتعاونهم مع توجيهات وتعليمات 
الجهات المختصة، لكنني اليوم سأخص عبر هذه السطور شباب وأهالي منطقة 
بني جمرة لما لمســـت في مبادراتهم - والتي كانوا رائدين فيها - من استشـــعار 

كبير لمسؤولياتهم الوطنية تجاه وطنهم.
فمنـــذ أيـــام قليلـــة رصـــدت صحيفة “البـــالد” صـــورا أبلغ ما يقـــال عنهـــا إنها تنم 
عـــن وعي وتحضـــر نباهي به أرقى الـــدول المتقدمة والمتمدنة، عدســـة “البالد” 
التقطـــت صـــورا لزبائن خباز شـــعبي في منطقة بني جمرة، وقد اصطف ســـكان 
المنطقـــة مـــن راغبـــي شـــراء الخبز بتباعـــد كل واحد عـــن اآلخر، حيـــث إن تلك 
المســـافة هي منطقة األمان لضمان عدم انتقال الفيروس من شـــخص آلخر في 

حال إصابة أي شخص.
لـــم ينتـــه المشـــهد في بنـــي جمرة عنـــد ذلك الخبـــاز، فمـــع التوجيهات الرســـمية 
بأهميـــة الجلـــوس فـــي المنـــزل وكيف يمكـــن للفرد أن يســـهم في القضـــاء على 
الفيروس ببقائه في المنزل، أطلق شـــباب القرية مبادرة تطوعية قادها شـــباب 
تلك المنطقة، حيث عرضوا على األهالي توصيل احتياجاتهم اليومية من مواد 
غذائيـــة وغيرهـــا إلـــى باب المنزل دون احتســـاب أية رســـوم توصيل أو رســـوم 
أخرى، ذلك في ســـبيل ضمان جلوس الناس في بيوتهم وعدم تعريض حياتهم 

وحياة اآلخرين للخطر. 
للـــه دركـــم يا شـــباب بني جمـــرة، تضربون للعالـــم أبهى صور التكاتـــف والتعاون 
االجتماعـــي، صـــورة نباهي بها العالم لنرفع الرأس بكم ونقول هذه هي البحرين 

وهؤالء هم أعضاء فريق البحرين.
فلكل من يسأل كيف استطاعت تلك الدولة الصغيرة احتواء الوضع،  «

فجوابنا دون تردد بسبب مواطنينا الكبار في أفعالهم وتفكيرهم وإدراكهم. 
بارك الله فيكم وبارك جهودكم يا أبناء البحرين.

بدور عدنان

تمـــر هذه األيام الذكـــرى األولى لمبادرة بحريننا، وهـــي خطة وطنية لتعزيز 
المواطنة واالنتماء الوطني في مملكة البحرين، والتي تقدم بها الفريق أول 
معالي الشـــيخ راشد بن عبدهللا آل خليفة وزير الداخلية، والهادفة لترسيخ 
قيـــم المواطنة واالنتمـــاء والتعاضد بين أبناء المجتمع البحريني وتماســـك 

نسيجه الوطني واالجتماعي وتحقيق األمن واالستقرار للبحرين وشعبها.
إن التـــزام المواطنيـــن باألنظمة والقوانين وحرصهم علـــى التكاتف الوطني 
واالبتعـــاد عـــن كل أشـــكال الُعنف المـــادي والمعنوي ومحافظتهـــم على قيم 
وعادات وتقاليد بالدهم األصيلة والتمسك بقيم التسامح وتسلحهم بثقافة 
التعايش مع اآلخر، أمور تجعل من المواطنة ســـلوًكا يومًيا إيجابًيا ُيســـاهم 
فـــي دعـــم وتنفيذ توجهـــات الخطة الوطنيـــة للمواطنة واالنتمـــاء التي هي 

جزء أساسي للتنمية االجتماعية واالقتصادية واألمن والسالم.
إن المشـــاركة المجتمعيـــة فـــي قضايـــا الوطـــن االرتبـــاط الحقيقـــي بالوطن 
واألرض، حيـــث تجســـد هذه المشـــاركة بأنواعهـــا روح المســـؤولية الوطنية 
وتغـــرس التكاتـــف والتماســـك الذي دعـــت إليه خطـــة المواطنـــة واالنتماء. 
إن انفتـــاح المواطـــن البحريني على الثقافات األخرى ُيعـــزز ثقافة التعايش 
مـــع اآلخـــر التـــي ورثها األبنـــاء عن األجداد مما ُيســـاهم في حفـــظ المجتمع 

البحرينـــي وتحصينـــه مـــن المخاطـــر الفئويـــة والخارجيـــة، وحفظ ســـيادة 
البحرين وهويتها العربية.

وتتضح في هذه األيام الصحية العصيبة صالبة الموقف الوطني البحريني 
المتمثـــل بالجهـــود الوطنيـــة المبذولـــة الحتواء فيـــروس كورونا بمـــا تبذله 
القيـــادة السياســـية والحكومـــة الرشـــيدة وتطـــوع اآلالف مـــن المواطنيـــن 
ومســـاهمات وتضحيـــات تعـــزز االنتمـــاء الوطنـــي للبحريـــن وترســـخ قيـــم 
المواطنة، وهي وقفة وطنية أصيلة تعمل على تحقيق الهدف األسمى لهذه 
الخطـــة وهو ســـالمة وصحة الجميـــع، وتعكس أيًضا الحـــس الوطني النبيل 

للشعب البحريني، وهو مكسب وطني لهذه الخطة الوطنية.

إن غرس ثقافة االنتماء الوطني بين أبناء البحرين وخصوصا بين الجيل  «
الحاضر واجب وطني يستند على مجموعة من البرامج والمبادرات السياسية 

واالجتماعية والثقافية والحقوقية التي وضعتها خطة االنتماء والمواطنة 
لجميع الفئات الوطنية وتشارك بتنفيذها الجهات الرسمية واألهلية 

والمجتمعية لترسم بسواعدها مستقبل البحرين وتحافظ على القيم والهوية 
والثوابت البحرينية، وهي مسؤولية مشتركة من الجميع للسير في هذا 

المنهاج الوطني.

عبدعلي الغسرة

بحريننا... مواطنة وانتماء

كيف سنتعامل مع المصابين؟
حتـــى اللحظة، الشـــعب من مواطنين ومقيمين على دراية باإلرشـــادات 
الصحيـــة، والطـــرق الوقائيـــة االحترازية التـــي يمكن مـــن خاللها تقليل 
فرص اإلصابة بمرض الكورونا، كااللتزام بغسل اليدين، ولبس القفازات 
والكمامـــات وغيرها، ففريق البحرين لمكافحـــة فايروس كورونا - ومن 
ضمنه وزارة الصحة - لم يبخل بمعلومة في هذا االتجاه، ناهيك عن كل 
الجهود الحكوميـــة وحتى الفردية المعززة من ثقافة الناس حول طرق 

الوقاية من المرض.
لكـــن، ما يجـــب أن يعرفه الناس، ومـــا يجب أن يلموا بثقافـــة عنه هو... 
طـــرق التعامـــل مع أولئـــك المصابين فعالً بالمرض لو شـــاء هللا وقدر أن 
صادفوهـــم فـــي حياتهـــم اليومية، فما يحـــدث في بعـــض البلدان حول 
العالم من تســـاقط للمرضى في الشوارع ال يمكن التغافل عنه أو نكرانه 
أو حتـــى صرف النظـــر عنه، فكل االحتماالت واردة طالما أن شـــبح هذا 

الوباء يخيم على كل بلدان العالم، والبحرين ليست بمعزل عنه. 
فما هي الكيفية والطريقة الصحيحة والســـليمة التي يمكن عن طريقها 
التعامل مع المصاب بالفايروس الملقى بالشـــارع، أو في العمل أو حتى 
المنزل، والتي من خاللها يمكن مد يد المســـاعدة إليه، وفي ذات الوقت 

نحمي أنفسنا، ونمنع انتقال المرض لنا؟ 
فكمـــا ُيـــدرب النـــاس علـــى اإلســـعافات األوليـــة، نحـــن بحاجـــة في ظل 
األوضـــاع الراهنـــة إلـــى تثقيف الناس حـــول طرق التعامل مـــع الحاالت 
المصابـــة، ولـــو بشـــكل ألف بـــاء طرق التعامـــل مع الحـــاالت. صحيح أن 
المملكة دشنت خطًا وطنيًا لمكافحة المرض عبر االتصال بــ )444(، لكن 
كـــم الوقـــت الفاصل ما بين االتصال ووصـــول الفريق الطبي أو الصحي 
للمريض الملقى في الشارع؟ فالمسؤولية المجتمعية، وقبلها المسؤولية 
اإلنســـانية تحتـــم علينا أن ال نترك روحـــًا تطلب النجدة دون مســـاعدة، 
وال يمكـــن بـــأي حال مـــن األحوال كذلك تـــرك تلك الـــروح تواجه الموت 
دون تقديـــم ما يمكـــن تقديمه لنجدتها. وألن المســـؤولية جماعية، على 
الجهات الطبية أو المختصة أن ترشـــدنا على طرق التعامل مع الحاالت 
المصابـــة والتـــي تعانـــي من أعـــراض شـــديدة تمنعهم مثالً مـــن الحركة 

والتنفس كأسوأ السيناريوهات. 

ياسمينة: كلنا ضد الكورونا. «

ياسمين خلف
yasmeeniat@yasmeeniat.com
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