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 z»YGh ™ªàée{ èeÉfôÑH »Fôe ∫É°üJG ôÑY ∂∏ª∏d á«eÉ°S áª∏c

 ∂∏e áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y øH óªM ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†M ≈≤∏J
 ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U øe ¿ÉæàeGh ôμ°T á«bôH ,ióØªdG OÓÑdG
 ∫hC’G ÖFÉædG ≈∏YC’G óFÉ≤dG ÖFÉf ó¡©dG »dh áØ«∏N ∫BG óªM øH ¿Éª∏°S
 ≈dEG á¡LƒªdG á«eÉ°ùdG ¬àdÓL áª∏c áÑ°SÉæªH ,AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«Fôd
 πX »a ø«æWGƒªdG ™«ªL ≈dEGh äÉÑdÉ£dGh áÑ∏£dG øe áμ∏ªªdG AÉæHCG
 Oƒ¡édGh  (19  ó«aƒc)  ÉfhQƒc  ¢Shô«a  áëFÉéd  áægGôdG  ±hô¶dG

.¬d …ó°üà∏d á«æWƒdG
:á«bôÑdG ¢üf Gòg

 øH  óªM  ∂∏ªdG  õjõ©dG  ódGƒdG  ádÓédG  ÖMÉ°U  Iô°†M  …ó«°S
áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y

√ÉYQh ¬∏dG ¬¶ØM ióØªdG øjôëÑdG áμ∏ªe ∂∏e
,,¬JÉcôHh ¬∏dG áªMQh ºμ«∏Y ΩÓ°ùdG

 áª∏c  ≈∏Y  ¿Éæàe’Gh  ôμ°ûdG  ¢üdÉN  ºμàdÓL  ΩÉ≤e  ≈`̀ dEG  ™``aQCG
 ≈dEGh äÉÑdÉ£dGh áÑ∏£dG øe áμ∏ªªdG AÉæHC’ á¡LƒªdG á«eÉ°ùdG ºμàdÓL
 ÉfhQƒc ¢Shô«a  áëFÉéd  áægGôdG  ±hô¶dG  πX »a ø«æWGƒªdG  áaÉc

.¬d …ó°üà∏d á«æWƒdG Oƒ¡édGh (19 ó«aƒc)
 øWƒdG ≥jôW A»°†j …òdG ´É©°ûdG »g ÉªFGO ºμàdÓL äÉª∏c ¿EG
 ô«°ùf  è¡f  ºμàdÓL  äÉª∏μa  ,¬FÉæHCÉH  ôgOõe  ¥ô°ûe  πÑ≤à°ùe  ƒëf
 Ö∏¨àdGh  äÉjóëàdG  á¡LGƒªd  ºª¡dG  É¡dÓN  øe  ¢†¡æà°ùJh  ,¬«∏Y
 ≈∏Y IQOÉb É¡fCG âàÑKCG »àdG á°ü∏îªdG á«æWƒdG Oƒ¡édG π°†ØH É¡«∏Y

 πLCG  øe  ∞JÉμàªdG  óMGƒdG øjôëÑdG  ≥jôa  ìhôH  ÜÉ©°üdG  á¡HÉée
.õjõ©dG øWƒdG Gòg

 »æWƒdG  ºμ≤jôa  AÉ°†YCG  áaÉc  øe  πª©dG  ¿CÉ`̀H  ºμàdÓL  ógÉ©f
 ¢Shô«a  …óëJ  á¡LGƒªd  Oƒ¡édG  ¬∏LCG  øe  ∫òÑà°Sh  π°UGƒà«°S
 »àdG  áægGôdG  á∏MôªdG  √ò`̀g  ™`̀e  »WÉ©àdGh  (19  ó«aƒc)  É`̀fhQƒ`̀c
 á«FÉbƒdG  ô«HGóàdGh  ájRGôàM’G  äGAGô`̀LE’G  áaÉc  ∞«ãμJ  ÖLƒà°ùJ

.™«ªédG áeÓ°Sh áë°U ≈∏Y ®ÉØë∏d
 ºμàdÓL ≈∏Y ºjój ¿CGh ºμàdÓL ßØëj ¿CG πLh õY ≈dƒªdG kÓFÉ°S

.ôª©dG ∫ƒWh IOÉ©°ùdGh áë°üdG Qƒaƒe
ø«≤aƒe ø«ªdÉ°S ¬∏dG ¿ƒ©H …ó«°S ºàeOh
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 ÖMÉ°U á°SÉFôH ÉæàeƒμM ≈dEG ôjó≤àdG πé°ùf ¿CG ’EG Éæg Éæ©°ùj ’h
 áeóîd  ¢ù«ØædGh  »dÉ¨dG  ∫òÑJ  »àdGh  ,AGQRƒdG  ¢ù«FQ  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG

.õjõ©dG øWƒdG
 »©bƒe øe ºμ©e π°UGƒJCG  ¿CG  áÑ«W á°UôØd  É¡fEG  ,»JÉæHh »FÉæHCG
 Gòg  Éæd  ¬MÉJCG  …òdG  »FôªdG  ∫É°üJ’G  Gòg  ôÑY  Öëe  ÜCGh  ôeCG  »dƒc
 πX »a ,»ª∏©dG  ºμ∏«°üëJh ºμª«∏©J ô«°S ≈∏Y ¿ÉæÄªWÓd ,èeÉfôÑdG
 É¡d  ió°üàJh  ™ªLCG  ºdÉ©dG  ≈∏Y  ôªJ  »àdG  á«FÉæãà°S’G  ±hô¶dG  √òg
 á«°SGQódG  ºμfhDƒ°T  ¿CG  oâª∏Y  ó≤dh  ,äÉÑKh  ôÑ°Uh  áªjõY  πμH  ÉfOÓH

.óªëdG ¬∏dh ΩGôj Ée ô«N ≈∏Y

 á¶aÉëªdGh ºμàjÉªëd ÉæJÉjƒdhCG áeó≤e »a ,AÉæHC’G É¡jCG ,ºàæc ó≤dh
 πc PÉîJGh ,áëFÉédG √òg AGƒàM’ ≈dhC’G äÉ¶ë∏dG òæe ºμàeÓ°S ≈∏Y
 á∏°UGƒªdh ,ìÉéfh ¿ÉeCGh á°SÓ°ùH »°SGQódG ºμeÉY ∫Éªμà°S’ Ωõ∏j Ée
 ¿ƒ≤≤ëà°S  ºμfCG  ø«≤j  ≈∏Y  »``fEGh  ,OÉ¡àLGh  óéH  ºμÑLGƒH  ΩÉ«≤dG

.ºμH ó¡©dG Éªc IƒLôªdG èFÉàædG
 IòJÉ°SCÓd  ôjó≤àdGh  á«ëàdÉH  É¡«a  ¬Lƒàf  áÑ«W  á°UôØd  É`̀¡`̀fEGh
 QGôªà°S’  ¢ü∏îªdG  º¡«©°S  ≈∏Y  ,ø`̀«`̀jQGOEGh  ø«ª∏©e  øe  ,π°VÉaC’G
 É¡jCG  GhôcòJh  .øμªe  ¬Lh  π°†aCG  ≈∏Yh  ,ó©H  øY  á«ª«∏©àdG  á«∏ª©dG
 ,á«°SGQódG ºμ©bGƒe πãe »a GƒfÉc ,zøjôëÑdG ≥jôa{ AÉ°†YCG ¿CG ,AGõYC’G

 Gƒ∏°UGƒàd  ,ºcOÉ¡àL’  áé«àfh  ¬∏dG  øe  ≥«aƒàH  ,Ωƒ«dG  ∂dP  »JCÉ«°Sh
.øjOÉ«ªdG ∞∏àîe »a ¬fCÉ°T ƒ∏Yh øWƒdG áeóN »a º¡Jô«°ùe

 »æWƒdG  Éæé¡æH  Ωõà∏f  ¿CG  Éæ«∏Y  ºàëàj  ,±hô¶dG  √òg  πãe  »ah
 ôgÉX  ôeCG  ƒgh  ,øWƒ∏d  É«∏©dG  áë∏°üªdG  ºjó≤Jh  ájÉªM  »a  ºjƒ≤dG
 º¡WÉÑ°†fGh ,¢ü∏îªdG º¡dòÑH ,ΩGôμdG øjôëÑdG πgCG ∑ƒ∏°S »a ¿É«©∏d
 ΩÉàdG  AÉØ°ûdGh  ¿É``̀eC’G  ôH  ≈`̀ dEG  k’ƒ`̀°`̀Uh  ,∫hDƒ°ùªdG  º¡«Yhh  »`̀JGò`̀dG

.≈dÉ©J ¬∏dG ¿ƒ©H ,Égó¡Y ≥HÉ°ùd IÉ«ëdG IOƒ©Hh
 ¬∏dG ≈∏Y πcƒàdG ’EG ,ÜÉÑ°SC’G áaÉμH òNC’G ó©H øe ÉæeÉeCG ≈≤Ñj ’h
 Gòg ™aQ ≈∏Y ¬JQó≤H ø«≤«dGh ¿ÉªjE’G ájƒ≤Jh ,¬«dEG Aƒé∏dGh πLh õY

 ßØëH ¢ü∏îªdG AÉYódÉH ¬d è¡∏f ¿CGh ,ø«ªdÉ©dGh ø«ª∏°ùªdG øY AÓÑdG
 ¿ÉæÄªW’Gh ô«îdG  ¬«a  Ée  πμd  ≥«aƒàdÉHh  ,ô°Vh ô°T  πc  øe  ™«ªédG
 ¿CG ,Gòg ÉæãjóM ΩÉàN »a ÉæJƒØj ’h .Éæ«∏Y ≥M ¬d øeh É¡∏gCGh ÉfOÓÑd
 ∑QÉÑªdG  ¿É°†eQ ô¡°T ∫ƒ∏M Üô≤H á°üdÉîdG  Éæ«fÉ¡àH ™«ªé∏d  ¬Lƒàf
 ¬ahôX  âfÉc  ¿EGh  ,ìô`̀Ø`̀dGh  ô«îdG  ôFÉ°ûH  ¬ehób  »a  iôëàf  …ò`̀dG
 ¿CGh ,¬JÉcôHh ¬∏°†a ºcÉjEGh Éæ¨∏Ñj ¿CG ¬∏dG ∫CÉ°ùfh ,ΩÉ©dG Gòg áØ∏àîe
 ™«ª°S ¬fEG  ,∫ÉM π°†aCÉH ™«ªédGh á«eÓ°SE’G áeC’G ≈∏Yh Éæ«∏Y √ó«©j

.AÉYódG Ö«ée
.¬JÉcôHh ¬∏dG áªMQh ºμ«∏Y ΩÓ°ùdGh

 Éfó¡Y »``dƒd ¿É``æàe’G Oó``éf
zø``jôëÑdG ≥``jôØd{ ¬``JQGOEGh

:ióØªdG πgÉ©dG

 É`æàeƒ`μM ≈`dEG ôjó≤àdG πé°ùf
 AGQRƒ```dG ¢ù``«FQ á``°SÉ``Fô```H

 á«FÉæãà°S’G ±hô¶dG √òg πX »a äÉÑdÉ£dGh áÑ∏£dG º«∏©J ô«°S ≈∏Y øÄª£j ¬àdÓL
áëFÉédG AGƒàM’ ≈dhC’G äÉ¶ë∏dG òæe ºμàjÉªëd ÉæJÉjƒdhCG áeó≤e »a AÉæHC’G É¡jCG ºàæc :ó``cDƒjh

ó©H øY á«ª«∏©àdG á«∏ª©dG QGôªà°S’ ¢ü∏îªdG º¡«©°S ≈∏Y IòJÉ°SC’G ≈dEG á«ëàdG ¬Lƒj πgÉ©dG

 ô«îdG ôFÉ°ûH ¬ehób »``a iôëàjh ∑QÉÑªdG ¿É°†eQ ô¡°T ∫ƒ``∏M Üô≤H Åæ¡j ∂``∏ªdG

 á¡Lƒe á«eÉ°S áª∏c ,ióØªdG OÓÑdG πgÉY áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y øH óªM ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†M ¬Lh
 ó«aƒc) óéà°ùªdG ÉfhQƒc ¢Shô«a áëFÉéd áægGôdG ±hô¶dG πX »a äÉÑdÉ£dGh áÑ∏£dG ¬JÉæHh ¬FÉæHCG ≈dEG
 ôÑY åÑj …òdG z»YGh ™ªàée{ èeÉfôÑH »Fôe ∫É°üJG ∫ÓN øe ∂dPh ,¬d …ó°üà∏d á«æWƒdG Oƒ¡édGh (19

:É¡°üf Gòg øjôëÑdG ¿ƒjõØ∏J
º«MôdG øªMôdG ¬∏dG º°ùH

,¬JÉcôHh ¬∏dG áªMQh ºμ«∏Y ΩÓ°ùdG ,äÉÑdÉ£dGh áÑ∏£dG »JÉæHh »FÉæHCG
 ¬dhÉæJh ¬Mô£H õ«ªàj …òdG ,±OÉ¡dG èeÉfôÑdG Gòg ≈∏Y ø«ªFÉ≤∏d áÑ«£dG Oƒ¡édG ∑QÉHCG ¿CG ájGóH OhCG

.¬∏dG ¿PEÉH ôHÉ©dG AÉHƒdG Gòg á¡LGƒe »a É k©«ªL Éæª¡J »àdG ™«°VGƒª∏d
 ≈∏Y ,ø«eC’G Éfó¡Y »dƒd ≥«ª©dG ¿Éæàe’Gh ¢üdÉîdG ôμ°ûdG Oóéf ¿CG Éæd Ö«£j ,™«ªédG øY áHÉ«ædÉHh
 ójó©∏d  ¬bÉÑà°SÉH  ,øgGôdG  ±ô¶dG  äÉÑ∏£àe  ™e  πeÉ©àdG  »a  zøjôëÑdG  ≥jôa{`d  ¬`̀JQGOEGh  áã«ãëdG  ¬à©HÉàe
 ôWÉîe ™e ∫hDƒ°ùªdG πeÉ©àdG »a QGôªà°S’Gh ,á«dÉ©dG IAÉØμdG äGP ájRGôàM’Gh á«LÓ©dG äGAGôLE’G øe
 π«∏dG π°üJ »àdG √Oƒ¡L ≈∏Y »Ñ£dG øjôëÑdG ≥jôØd ô«ÑμdG …ôjó≤J ™e ,¬∏dG øe ¿ƒ©H ,¬«∏Y AÉ°†≤∏d AÉHƒdG

.çóëdG iƒà°ùªd »≤JôJ èFÉàæHh ,QÉ¡ædÉH

ó``¡©dG  »``dh  ø``e  ¿É``æàeGh  ô``μ°T  á``«bôH  ≈``≤∏àj  ∂``∏ªdG

.ó¡©dG »dh ƒª°S |
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 »`̀à`̀ dG  á`̀ «`̀ μ`̀ ∏`̀ ª`̀ dG äÉ`̀ ¡`̀ «`̀ Lƒ`̀ à`̀ dÉ`̀ H √ƒ``̀æ``̀j AGQRƒ```````̀dG ¢`̀ ù`̀ «`̀ FQ
ó`̀¡`̀©`̀dG »```̀dh Oƒ`̀ ¡`̀ é`̀ H ó`̀ «`̀ °`̀ û`̀ jh »`̀©`̀ª`̀à`̀é`̀ª`̀dG »``̀ Yƒ``̀ dG Rõ``̀©``̀J
zÉ``fhQƒc{  ¢``Shô«a  á``¡LGƒe  »``a  á``«HÉéjEG  è``FÉàf  ≥``«≤ëàd  á``«bÉÑà°S’G  äGAGô``LE’G  QhO  ó``cDƒj  √ƒ``ª°S

  ÇQÉ`````̀ £`````̀ dG ±ô``````̀ ¶``````̀ dG Gò`````````̀g RhÉ``````̀ é``````̀ J »``````̀ a ô```̀ «```̀ Ñ```̀ c π`````````````̀ eC’G :∫ƒ````````≤````````jh
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 »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  ó`̀cCG
 áØ«∏N ∫BG ¿Éª∏°S øH áØ«∏N ô«eC’G
 äGƒ`̀£`̀î`̀dG  ¿CG  AGQRƒ````̀dG  ¢`̀ù`̀«`̀FQ
 »àdG  á«bÉÑà°S’G  äGAGô`````̀LE’Gh
 »a ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG á`̀μ`̀∏`̀ª`̀e É`̀¡`̀Jò`̀î`̀JG
 É```̀fhQƒ```̀c ¢```Shô```«```a á```¡```LGƒ```e
 ≥«≤ëJ  »`̀a  âª¡°SCG  ,óéà°ùªdG
 âãHh ,Iô`̀ª`̀ã`̀e  á`̀«`̀HÉ`̀é`̀jEG  è`̀FÉ`̀à`̀f
 ,™«ªédG  ¢SƒØf  »`̀a  áæ«fCÉª£dG
 ô«Ñc  π````̀eC’G  ¿EG{  √ƒ`̀ª`̀°`̀S  ∫É```̀bh
 ÇQÉ£dG  ±ô¶dG  Gò`̀g  RhÉéJ  »a
 øjôëÑdG Ö©°T AÉæHCG »Yh π°†ØH

.zkÉ©«ªL º¡ØJÉμJh ø«ª«≤ªdGh
 ¢üdÉN  ø`̀Y  √ƒª°S  Üô```̀YCGh
 ÖMÉ°U Iô°†ëd ôjó≤àdGh ôμ°ûdG
 ∫BG  ≈°ù«Y øH óªM ∂∏ªdG  ádÓédG

 ≈∏Y  ,ióØªdG  OÓÑdG  πgÉY  áØ«∏N
 Éeh  á«eÉ°ùdG  ¬àdÓL  äÉ¡«LƒJ
 Rõ©J  ø«eÉ°†e  øe  ¬«∏Y  â∏ªà°TG
 øe …ƒ≤Jh »©ªàéªdG »YƒdG øe
 ,áeRC’G  √òg á¡LGƒe »a ¬àªjõY
 á©HÉàeh  Oƒ¡éH  √ƒª°S  Égƒæe
 ô`̀«`̀eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U
 »dh  áØ«∏N  ∫BG  óªM  ø`̀H  ¿Éª∏°S
 ÖFÉædG  ≈∏YC’G  óFÉ≤dG  ÖFÉf  ó¡©dG
 AGQRƒ``̀dG  ¢ù∏ée  ¢ù«Fôd  ∫hC’G
 …ó°üàdG  π«Ñ°S  »`̀a  Iôªà°ùªdG

.zÉfhQƒc{ ¢Shô«a QÉ°ûàfG ™æªd
 äGQGRƒ``````dG √ƒ`̀ª`̀ °`̀S ¬````̀Lhh
 á°üàîªdG  á«eƒμëdG  äÉ¡édGh
 äGOGó```̀©```̀à```̀°```̀S’G IOÉ````````̀jR ≈``````̀ dEG
 »a  º¡°ùJ  »`̀à`̀dG  äÉ`̀WÉ`̀«`̀à`̀M’Gh

 ΩÉ`̀©`̀dG »`̀ë`̀°`̀ü`̀dG ™`̀ °`̀Vƒ`̀ dG π`̀©`̀L
 »æÑJ  ≈`̀dEG  √ƒª°S  É«YGO  ,kÉæÄª£e
 ∫ƒëJ  »àdG  ádÉ©ØdG  äGAGô```̀LE’G
 á°UÉNh  ,¢Shô«ØdG  QÉ°ûàfG  ¿hO
 ôÑY  Ió`̀aGƒ`̀dG  ádÉª©dG  äÉÄa  ø«H
 äGAGô``````̀LE’Gh á``HÉ``bô``dG ó`̀jó`̀°`̀û`̀J
 º¡æμ°S  ø``̀cÉ``̀eCG  »``a  á«ª«¶æàdG

.º¡à°û«©eh
 ∫É`̀Ñ`̀≤`̀à`̀°`̀SG ió````̀d ∂````̀dP AÉ````̀L

 ¢ù«FQ  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U
 ´ÉaôdÉH  √ƒª°S  ô°ü≤H  AGQRƒ`̀ dG
 óªëe ï«°ûdG ƒª°S øe Óc ,¢ùeCG

 ¢ù«FQ  ÖFÉf  áØ«∏N ∫BG  ∑QÉÑe  øH
 ï«°ûdG  ƒª°Sh  ,AGQRƒ``̀dG  ¢ù∏ée
 ÖFÉf  áØ«∏N  ∫BG  áØ«∏N  ø`̀H  »∏Y
 ï«°ûdGh  ,AGQRƒdG  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ

 ÖFÉf  áØ«∏N  ∫BG  ¬∏dGóÑY  øH  ódÉN
.AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«FQ

 ¢`̀Vô`̀©`̀à`̀°`̀SG AÉ`̀≤`̀ ∏`̀ dG ∫Ó```̀Nh
 ´É``̀ °``̀VhC’G äGó`̀é`̀à`̀°`̀ù`̀e √ƒ`̀ª`̀°`̀S
 á`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀dG Oƒ``¡``L ¢`̀ü`̀î`̀j É`̀ª`̀«`̀a
 É`̀fhQƒ`̀c ¢`̀Shô`̀«`̀a á`̀¡`̀LGƒ`̀e »``a
 á«ë°üdG  Ió`̀©`̀°`̀UC’G  ™«ªL  ≈∏Y
 ,Égô«Zh á«eóîdGh ájOÉ°üàb’Gh
 ¿CÉ`̀°`̀û`̀H º``J É``e √ƒ`̀ª`̀°`̀S ™`̀HÉ`̀J É`̀ª`̀c

 ºYóH  á≤∏©àªdG  √ƒª°S  äÉ¡«LƒJ
 ¿hÉ``̀©``̀Jh á`̀«`̀ª`̀«`̀∏`̀©`̀à`̀dG á`̀«`̀∏`̀ª`̀©`̀dG
 AÉ`̀«`̀dhCG ™`̀e á`̀°`̀UÉ`̀î`̀dG ¢`̀SQGó`̀ª`̀dG
 áÑbGôeh  ô«aƒJ  ∂dòch  ,Qƒ``̀eC’G
 á`̀«`̀cÓ`̀¡`̀à`̀°`̀S’G ™`̀∏`̀ °`̀ù`̀dG ∞`̀∏`̀à`̀î`̀e
 ≈dEG  áaÉ°VE’ÉH  QÉ©°SC’G  §Ñ°Vh
 ádÉª©dG  ¢üëah §Ñ°V ¢üîj Ée
 äÉ¡«LƒàdG  øe  Égô«Zh  IóaGƒdG
 äÉÑ∏£àe  ô«aƒJ  »a  º¡°ùJ  »àdG

.É¡à«Ñ∏Jh ø«æWGƒªdG
 á`̀cGô`̀°`̀û`̀dÉ`̀H √ƒ`̀ª`̀°`̀S OÉ```°```TCGh
 ø«æWGƒªdG  ÜhÉéJh  á«©ªàéªdG
 äÉ`̀ª`̀«`̀∏`̀©`̀à`̀dG ™```̀e ø``«``ª``«``≤``ª``dGh
 ájÉbƒ∏d  ájRGôàM’G  äGAGô`̀LE’Gh
 π©L  ≈∏Y  πª©dGh  ¢VôªdG  ø`̀e
 Gô«°ûe  ,¬`̀æ`̀e  á`̀«`̀dÉ`̀N  ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG
 äGAGô`̀LE’G  ™«ªL  ¿CG  ≈dEG  √ƒª°S
 ºJ  »àdG  äGQGô`̀≤`̀dGh  ájRGôàM’G

 ®ÉØëdG É¡àjÉZ É¡≤«Ñ£Jh ÉgPÉîJG
 ø`̀WGƒ`̀ª`̀dG á`̀ë`̀°`̀Uh á`̀eÓ`̀°`̀S ≈`̀∏`̀Y

.º«≤ªdGh
 É«dÉY Qó≤f ÉæfEG{ :√ƒª°S ∫Ébh
 ¿hÉ©J øe øjôëÑdG AÉæHCG √GóHCG Ée
 äGAGô`̀LE’É`̀H  ΩGõàd’G  »a  »`̀Yhh
 ôμ°ûdG  πc  Éæe  º¡∏a  ,ájRGôàM’G

.zôjó≤àdGh
 Oƒ`̀¡`̀é`̀dÉ`̀H √ƒ`̀ª`̀ °`̀ S OÉ```̀ °```̀TCGh

 É¡H  â``̀eÉ``̀b  »``̀à``̀dG  äGƒ``̀£``̀î``̀ dGh
 á`̀ dhó`̀ dG  äÉ`̀°`̀ù`̀ °`̀SDƒ`̀eh  äGQGRh
 Égƒæe  ,AÉ`̀Hƒ`̀dG  Gò`̀g  á¡LGƒe  »a
 πch áë°üdG IQGRh Oƒ¡éH √ƒª°S
 á«°†jôªàdGh  á«Ñ£dG  É`̀gQOGƒ`̀c
 äÉ«ë°†J  ø`̀e  ¬fƒeó≤j  É`̀e  ≈∏Y
 áë°U  ≈`̀∏`̀Y  ®É`̀Ø`̀ë`̀dG  π«Ñ°S  »`̀a
 ø«ª«≤ªdGh  ø«æWGƒªdG  áeÓ°Sh

.º¡àjÉªMh

ÉæÄª£e »ë°üdG ™°VƒdG π©L »a áªgÉ°ùª∏d äÉWÉ«àM’Gh äGOGó©à°S’G IOÉjR ≈dEG ¬Lƒj AGQRƒdG ¢ù«FQ

 …ó°üà∏d  ácQÉÑªdG  á«æWƒdG Oƒ¡é∏d  É kªYO
 ÖMÉ°U IOÉ«≤H (19-ó«aƒc) ÉfhQƒc ¢Shô«Ød
 ∫BG  óªM  ø`̀H  ¿Éª∏°S  ô`̀«`̀eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG
 ÖFÉædG  ≈∏YC’G  óFÉ≤dG  ÖFÉf  ó¡©dG  »dh  áØ«∏N
 G kò«ØæJh  ,AGQRƒ````̀ dG  ¢ù∏ée  ¢ù«Fôd  ∫hC’G
 ∫BG  óªM  øH  ô°UÉf  ï«°ûdG  ƒª°S  äÉ¡«Lƒàd
 á«fÉ°ùfE’G  ∫ÉªYCÓd  ∂∏ªdG  ádÓL  πãªe  áØ«∏N
 »æWƒdG  ø``̀eC’G  QÉ°ûà°ùe  ÜÉÑ°ûdG  ¿hDƒ`̀°`̀Th
 á«μ∏ªdG  á`̀°`̀ù`̀°`̀SDƒ`̀ª`̀dG  AÉ``æ``eCG  ¢ù∏ée  ¢`̀ù`̀«`̀FQ
 ≈Ø£°üe  QƒàcódG  ø∏YCG  ,á«fÉ°ùfE’G  ∫ÉªYCÓd
 ∫ÉªYCÓd á«μ∏ªdG á°ù°SDƒª∏d ΩÉ©dG ø«eC’G ó«°ùdG
 á«eÉæàªdG  äÉÑ∏£∏d  áHÉéà°SG  ¬`̀fCG  á«fÉ°ùfE’G
 ÜÉÑdG íàa ºà«°S OGôaC’Gh ¢UÉîdG ´É£≤dG øe
 OGô`̀a’Gh  äÉcô°ûdGh  äÉ°ù°SDƒªdG  áaÉc  ΩÉ`̀eCG
 zô«N  Éæ«a{  ¿GƒæY  âëJ  ,á«dÉªdG  äÉYôÑà∏d
 »`̀dÉ`̀à`̀dG »`̀μ`̀æ`̀Ñ`̀dG ÜÉ`̀°`̀ù`̀ë`̀dG ∫Ó``̀N ø``e ∂```̀dPh
 á«dÉªdG  IQGRh  πÑb  øe  ¬°ü«°üîJ  ºJ  …ò`̀dG

:»æWƒdG OÉ°üàb’Gh
 ~»æWƒdG  OÉ`̀°`̀ü`̀à`̀b’Gh  á«dÉªdG  IQGRh
 Éfhôc  ¢`̀Shô`̀«`̀a  áëaÉμªd  á«æWƒdG  á∏ªëdG
 NBOB  BH66  :ÜÉ°ùëdG  ºbQ19  ó«aƒc
»æWƒdG øjôëÑdG ∂æH 70 1093 0082 0000

 á«μ∏ªdG  á°ù°SDƒª∏d  ΩÉ©dG  ø«eC’G  QÉ°TCGh
 IQOÉ`̀Ñ`̀ª`̀dG √ò`̀g ¿CG ≈``̀dEG  á`̀«`̀fÉ`̀°`̀ù`̀fE’G ∫É`̀ª`̀YCÓ`̀d
 …ó°üà∏d  »æWƒdG  ≥jôØdG  ™e  ≥«°ùæàdÉH  »JCÉJ
 ≥jôØdG á°SÉFôH (19-ó«aƒc) ÉfhQƒc ¢Shô«Ød
 áØ«∏N  ∫BG  ¬∏dGóÑY  ø`̀H  óªëe  ï«°ûdG  Ö«ÑW

 ™e  kÓeÉμJh  áë°üdG  ≈∏YC’G  ¢ù∏éªdG  ¢ù«FQ
 Ωƒ≤J »àdG ácQÉÑªdG äÓªëdGh Oƒ¡édG ™«ªL
 ≈∏YC’G ¢ù∏éªdG øe πμd ájò«ØæàdG Iõ¡LC’G É¡H
 á«eÓ°SE’G  ¿hDƒ°ûdGh  ∫ó©dG  IQGRhh  ICGôª∏d
 ÜGƒædG  ¢ù∏ée  ™`̀e  ≥«°ùæàdÉHh  ±É```̀bhC’Gh

.øjôëÑdG áYÉæ°Uh IQÉéJ áaôZh
 øjôëÑdG áμ∏ªe ¢UôM ≈dEG ó«°ùdG QÉ°TCGh
 áØ«∏N ∫BG  ≈°ù«Y øH óªM ∂∏ªdG ádÓL IOÉ«≤H
 á«eƒμëdG  Oƒ`̀¡`̀é`̀dGh  ,ió`̀Ø`̀ª`̀dG  OÓ`̀Ñ`̀dG  πgÉY
 áØ«∏N  ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  á°SÉFôH
 ,AGQRƒdG  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  áØ«∏N  ∫BG  ¿Éª∏°S  øH
 ô`̀«`̀eC’G »`̀μ`̀∏`̀ª`̀dG ƒ`̀ª`̀°`̀ù`̀dG Ö`̀MÉ`̀°`̀U á`̀©`̀HÉ`̀à`̀eh
 ÖFÉf  ó¡©dG  »`̀dh  áØ«∏N  ∫BG  óªM  øH  ¿Éª∏°S
 ¢ù∏ée  ¢ù«Fôd  ∫hC’G  ÖFÉædG  ≈∏YC’G  óFÉ≤dG
 äÉ`̀«`̀fÉ`̀μ`̀eE’G  á`̀aÉ`̀c  ¢ü«°üîJ  ≈∏Y  AGQRƒ```̀ dG
 Ée  ƒ`̀gh  ÉfhQƒc  ¢Shô«Ød  …ó°üà∏d  áeRÓdG
 ≈dEG ∫ƒ°UƒdGh IôμÑªdG äGOGó©à°S’G øY èàf
 √òg  πãe  »a  áHƒ∏£ªdG  iƒ°ü≤dG  ájõgÉédG
 á«dÉY  IAÉ`̀Ø`̀μ`̀Hh  ô«°üb  â`̀bh  »`̀ah  ±hô`̀¶`̀dG

.á«ªdÉ©dG áë°üdG áª¶æe É¡«∏Y âæKCG
 äÉcô°Th äÉ°ù°SDƒe ¢UôëH ó«°ùdG OÉ°TCGh
 ºYO »a ΩÉ¡°SE’G ≈∏Y OGôaC’Gh ¢UÉîdG ´É£≤dG
 ÉfhQƒc  ¢Shô«a  áëaÉμªd  á«æWƒdG  Oƒ¡édG
 øe ¬fƒ∏ªëj Ée ≈∏Y ócDƒJh ,IQ qó≤e »g »àdGh
 áeÓ°Sh  áë°Uh  øWƒdG  áë∏°üe  ≈∏Y  ¢UôM
 º¡°ùM øe á©HÉf É¡fƒc ,ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒªdG
 øe  ∂dPh  ,Oƒ¡édG  √òg  óaQ  á«ªgCÉH  »æWƒdG

 É keó≤e ,ácôà°ûªdG á«YÉªàL’G á«dhDƒ°ùªdG ÜÉH
 ¢UÉîdG  ´É£≤dÉH  äÉ¡édG  áaÉc  ≈``dEG  √ôμ°T
 ºYO  ≈∏Y  ¿ƒ°Uôëj  ø`̀jò`̀dG  OGô```̀aC’G  ∂`̀dò`̀ch
 óë∏d áμ∏ªªdG É¡H Ωƒ≤J »àdG á«æWƒdG Oƒ¡édG

.ÉfhQƒc ¢Shô«a QÉ°ûàfG øe
 øjôëÑdG áYÉæ°Uh IQÉéJ áaôZ âæ∏YCGh
 øª°V  QÉ`̀æ`̀jO  ∞``̀dCG  300  ≠∏ÑªH  É¡àªgÉ°ùe
 á«μ∏ªdG  á°ù°SDƒªdG  É¡à≤∏WCG  »`̀à`̀dG  á∏ªëdG
 Éæ«a{  ¿Gƒ``̀æ``̀Y  â`̀ë`̀J  á`̀«`̀fÉ`̀°`̀ù`̀fE’G  ∫É`̀ ª`̀YCÓ`̀ d
 ácQÉÑªdG  á«æWƒdG  Oƒ¡é∏d  É kªYO  ∂dPh  ,zô«N

 ÖMÉ°U  IOÉ«≤H  ÉfhQƒc  ¢Shô«Ød  …ó°üà∏d
 ∫BG  óªM  ø`̀H  ¿Éª∏°S  ô`̀«`̀eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG
 ÖFÉædG  ≈∏YC’G óFÉ≤dG  ÖFÉf ó¡©dG »dh áØ«∏N
 G kò«ØæJh  ,AGQRƒ````̀dG  ¢ù∏ée  ¢ù«Fôd  ∫hC’G
 ∫BG  óªM  øH  ô°UÉf  ï«°ûdG  ƒª°S  äÉ¡«Lƒàd
 á«fÉ°ùfE’G  ∫ÉªYCÓd  ∂∏ªdG  ádÓL  πãªe  áØ«∏N
 »æWƒdG  ø`̀eC’G  QÉ°ûà°ùe  ÜÉÑ°ûdG  ¿hDƒ`̀°`̀Th
 á«μ∏ªdG  á°ù°SDƒªdG  AÉ`̀ æ`̀eCG  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ
 áaÉc  ΩÉ`̀eCG  ÜÉÑdG  íàØH ,á«fÉ°ùfE’G  ∫ÉªYCÓd
 äÉYôÑà∏d  OGô`̀ aC’Gh  äÉcô°ûdGh  äÉ°ù°SDƒªdG

 .zô«N Éæ«a{ ¿GƒæY âëJ ,á«dÉªdG
 ¢SÉf  ¬∏dGóÑY ô«ª°S  áaô¨dG  ¢ù«FQ  ÉYOh
 áaô¨dG  AÉ`̀°`̀†`̀YCG  á`̀aÉ`̀ch  …QÉ`̀é`̀à`̀dG  ´QÉ`̀°`̀û`̀dG
 äÉ°ù°SDƒªdGh  ∫É``̀ª``̀YC’G  ÜÉ`̀ë`̀°`̀UCG  ™`̀«`̀ª`̀Lh
 ∑ƒæÑdGh  äÉcô°ûdGh  á«YÉæ°üdGh  ájQÉéàdG
 IQOÉÑe  ™e  »HÉéjE’G  πYÉØà∏d  áYQÉ°ùªdG  ≈dEG
 ôÑY  á«fÉ°ùfE’G  ∫ÉªYCÓd  á«μ∏ªdG  á°ù°SDƒªdG

.IQƒcòªdG äÉYôÑàdG á∏ªM »a áªgÉ°ùªdG
 √ôjó≤J  ¢üdÉN  á`̀aô`̀¨`̀dG  ¢ù«FQ  ™``̀aQh
 »àdGh  ,zô«N  Éæ«a{  á∏ªM  IQOÉÑªd  √RGõàYGh
 ô°UÉf  ï«°ûdG  ƒª°S  äÉ¡«Lƒàd  Gò«ØæJ  äAÉL
 ÜhÉéàH  ¬à≤K  øY ÉHô©e ,áØ«∏N ∫BG  óªM øH
 á«æjôëÑdG  ∫ÉªYC’Gh  IQÉéàdG  äÉYÉ£b  áaÉc
 á«dÉªdG  äÉYôÑàdG  ºjó≤àH  IQOÉÑªdG  √òg  »a
 õjõ©J »a ºgÉ°ùj ÉªH ,á∏ªëdG √ò¡d º¡æe É kªYO
 ΩÉ©dG  ø«YÉ£≤dG  ø«H  ácGô°ûdG  CGóÑe  ≥«KƒJh

 .¢UÉîdGh

 ..óªM øH ô°UÉf øe ¬«LƒàH

 áëaÉμe º``Yód zô``«N É``æ«a{ á``∏ªM ø``°TóJ á``«fÉ°ùfE’G ∫É``ªYCÓd á``«μ∏ªdG
QÉ``æjO  ∞``dCG  300```H  ø``«YôÑàªdG  ∫hCG  á``aô¨dGh  ..É``fhQƒc  ¢``Shô«a

 »fÉjõdG  ó`̀°`̀TGQ  ø`̀H  ∞«£∏dGóÑY  Qƒ`̀à`̀có`̀dG  OÉ`̀°`̀TCG
 É¡¡Lh »àdG ájƒHC’G áª∏μdG ø«eÉ°†ªH á«LQÉîdG ôjRh
 ∫BG  ≈°ù«Y  ø`̀H  óªM  ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U  Iô°†M
 »FôªdG  ∫É°üJ’G  ôÑY  ,ióØªdG  OÓÑdG  πgÉY  ,áØ«∏N
 èeÉfôÑdG  ∫Ó`̀N  ø`̀e  äÉ`̀Ñ`̀dÉ`̀£`̀dGh  áÑ∏£dG  ¬`̀FÉ`̀æ`̀HCG  ≈``̀dEG
 ¿ƒjõØ∏J  ¬`̀ sã`̀H  …ò``̀dG  ,z»```̀YGh  ™ªàée{  »fƒjõØ∏àdG
 ábOÉ°üdG ¬àdÓL ôYÉ°ûe â°ùμY »àdGh ,¢ùeCG ,øjôëÑdG
 ¬àdÓL É¡tæμj »àdG áÑëªdGh á«fÉëdG ájƒHC’G ájÉYôdGh

.øWƒdG AÉæHCG ΩƒªYh ,äÉÑdÉ£dGh áÑ∏£dG ¬FÉæHC’
 ∂∏ªdG  á`̀dÓ`̀L  áª∏c  ¿EG  á`̀«`̀LQÉ`̀î`̀dG  ô``̀jRh  ∫É``̀bh
 º`̀FGó`̀dG  ¬àdÓL  ΩÉ`̀ª`̀à`̀gGh  ¢`̀Uô`̀M  ø`̀Y  äô`̀Ñ`̀Y  ióØªdG
 nπ«L ¿ƒ`̀∏`̀ã`̀ª`̀j ø``jò``dG äÉ`̀Ñ`̀dÉ`̀£`̀dGh á`̀Ñ`̀∏`̀£`̀dG ¬`̀FÉ`̀æ`̀HCÉ`̀H
 »àdG  ácQÉÑªdG  ájƒªæàdG  Iô«°ùªdG  nOÉªYh  πÑ≤à°ùªdG
 πc  »a  Égõ«ªJh É¡JÉMÉéfh É¡JGRÉéfEG  ≥«≤ëJ »dGƒJ

 Oƒ¡éHh ,≈dÉ©J  ¬∏dG  øe π°†ØH ,øjOÉ«ªdGh ä’ÉéªdG
 GƒægôH øjòdGh ,øWƒdG AÉæHCG øe ø«°ü∏îªdG AÉ«ahC’G
 »a  á∏YÉah  á«dÉY  IAÉØc  ÉfhQƒc  áëFÉL  …óëJ  ΩÉ`̀eCG
 É¡JÉ«YGóJ  á¡LGƒªd  ºμëªdG  §«£îàdGh  áeRC’G  IQGOEG
 áeÓ°Sh  áë°U  ≈∏Y  É kXÉØM  É`̀gQGô`̀°`̀VCG  øe  π«∏≤àdGh

.øjôëÑdG áμ∏ªe »a ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒªdG
 ô«ædG  √ô`̀μ`̀Ø`̀H  ,ió`̀Ø`̀ª`̀dG  ∂`̀∏`̀ª`̀dG  á`̀dÓ`̀L  ¿CG  ó```̀cCGh
 çóëàj  ¿CG  ôKBG  á©FGôdG  ¬à«fÉ°ùfEGh  IOƒ¡©ªdG  ¬àªμMh
 G kô°TÉÑe É kãjóM äÉÑdÉ£dGh áÑ∏£dG ¬FÉæHCG ≈dEG Ö∏≤dG øe
 πX  »a  »ª∏©dG  º¡∏«°üëJ  ≈∏Y  øÄª£«d  ,É`̀ kë`̀°`̀VGhh
 áëFÉL  É¡à°Vôa  »`̀à`̀dG  á`̀FQÉ`̀£`̀dG  á«ë°üdG  ±hô`̀¶`̀dG
 ,¿ÉæÄªW’G º¡Hƒ∏b »a åÑ«dh ,™ªLCG ºdÉ©dG »a ÉfhQƒc
 øWƒdG  ídÉ°üe  ≈∏Y  IôgÉ°ùdG  ¿ƒ«©dG  ¿CG  º¡d  ócDƒjh
 ÜÉ©°üdG πc á¡LGƒªd Ió©à°ùeh äÉjóëàdG πμd á«YGh

 kájÉYQh  »æjôëÑdG  ¿É°ùfE’G  ≈∏Y  É kXÉØM  ,äÉÑ≤©dGh
.¬ëdÉ°üeh ¬fhDƒ°ûd

 »fÉjõdG  ó°TGQ  øH  ∞«£∏dGóÑY  QƒàcódG  Üô`̀YCGh
 ∂∏ªdG  ádÓL  áª∏c  ä’ƒdóeh  ø«eÉ°†ªH  √RGõàYG  øY
 ìƒ°Vhh »æWƒdG ¬àdÓL è¡f øe ¬à°ùμY Éªd ,ióØªdG
 »a  áî°SGôdG  ¬à≤Kh  ,äÉ©∏£àdGh  ±Gó``̀gC’Gh  á`̀jDhô`̀dG
 á¡LGƒeh äÉeRC’G  RhÉéJ ≈∏Y º¡JQóbh øWƒdG  AÉæHCG
 á«HÉéjE’G  ìhôdÉH  »∏ëàdG  á∏°UGƒeh  ,äÉjóëàdG  πc
 áëFÉédG  √òg á¡LGƒe π«Ñ°S  »a ¿hÉ©àdGh ∞JÉμàdGh
 »∏©dG  ≈dƒªdG  ÓFÉ°S  ,áÑ©°üdG  á∏MôªdG  √òg  RhÉéJh
 πc  ø`̀e  É kÑ©°Th  kIOÉ`̀«`̀b  ø`̀Wƒ`̀dG  Gò`̀g  ßØëj  ¿CG  ôjó≤dG
 ø`̀eC’G  áª©f  øjôëÑdG  áμ∏ªe  ≈∏Y  ºjój  ¿CGh  ,√hôμe
 áëFÉédG  √ò``g  ô°T  ™`̀ª`̀LCG  º`̀dÉ`̀©`̀dG  Öæéjh  ¿É```̀ eC’Gh

.IôHÉ©dG .á«LQÉîdG ôjRh |

äÉ``ÑdÉ£dGh á``Ñ∏£dG ¬``FÉæHCG ≈``dEG ∂``∏ªdG á``dÓL á``ª∏μH ó``«°ûj á``«LQÉîdG ô``jRh

.óªM øH ô°UÉf ï«°ûdG ƒª°S |



بيانات الخبر
اليوم

التاريخ
الخبر

جهة النشر
الصفحة

العدد
الرابط اإللكتروني

3
Ω2020 πjôHCG 13 - `g1441 ¿ÉÑ©°T 20 ø«æKE’G - ¿ƒ©HQC’Gh á°ùeÉîdG áæ°ùdG - (15361) Oó©dG5

 ≥jôØdG  äÉ¡«Lƒàd  Gò«ØæJ
 ¬∏dGóÑY  ø`̀H  ó`̀°`̀TGQ  ï«°ûdG  ∫hCG
 åëÑd  ,á«∏NGódG  ôjRh  áØ«∏N  ∫BG
 ádÉª©dG  áaÉãc  ∞«ØîJ  πªY  á«dBG
 ,º¡æμ°S  ≥`̀WÉ`̀æ`̀e  »`̀a  á`̀«`̀Ñ`̀æ`̀LC’G
 Oƒ¡édG  øª°V  …RGôàMG  AGôLEÉc
 ¢Shô«a QÉ°ûàfG øe óë∏d á«æWƒdG
 øH  ΩÉ°ûg  ï«°ûdG  ó≤Y  ,É`̀fhQƒ`̀c
 ßaÉëe  áØ«∏N  ∫BG  øªMôdGóÑY
 ÉYÉªàLG  ,á`̀ª`̀°`̀UÉ`̀©`̀dG  á`̀¶`̀aÉ`̀ë`̀e
 ßaÉëªdG  Ö`̀FÉ`̀f  º°V  ,É«≤«°ùæJ
 á`̀Wô`̀°`̀T á``̀jô``̀jó``̀e ΩÉ````Y ô```jó```eh
 ø«dhDƒ°ùªdG øe GOóYh á¶aÉëªdG

.ájôjóªdGh á¶aÉëªdÉH
 ¢`̀Uô`̀M ß``̀aÉ``̀ë``̀ª``̀dG ó```````cCGh
 ¿hÉ©àdG  ≈∏Y  áª°UÉ©dG  á¶aÉëe
 äÉ¡édG  ∞∏àîe  ™e  ≥«°ùæàdGh
 áaÉãc  ∞«ØîJ  ¢Vô¨H  á«æ©ªdG

 ≥WÉæe  »``a  á`̀«`̀Ñ`̀æ`̀LC’G  á`̀dÉ`̀ª`̀©`̀dG
 á«∏ªY  ≥«≤ëJ  ¿Éª°Vh  ,º¡æμ°S
 »a á`̀«`̀ Ñ`̀ æ`̀LC’G á`̀dÉ`̀ª`̀©`̀dG AGƒ`````̀jEG
 á«eƒμëdG  ¢`̀SQGó`̀ª`̀ dG  ø`̀e  Oó``̀Y
 äGAGô``````̀LEG ≥```̀ ah á`̀¶`̀aÉ`̀ë`̀ª`̀dÉ`̀H
 øe  ócCÉàdG  ™e  ,áªμëe ájRGôàMG
 ∫ÓN  áMGôdG  πÑ°S  ™«ªL  ô«aƒJ
 AGƒ`̀jE’G  õcGôe  »a  º¡àeÉbEG  Iôàa

 ô«HGóàdG  áaÉc  PÉîJGh  ,áàbDƒªdG
 øª°†j  ÉªH  á`̀«`̀FÉ`̀bƒ`̀dG  á«ë°üdG

.º¡àeÓ°S
 áª°UÉ©dG  ß`̀aÉ`̀ë`̀e  OÉ``̀°``̀TCGh
 º`̀MÓ`̀à`̀ dGh á`̀ «`̀ æ`̀Wƒ`̀ dG ìhô```̀dÉ```̀H
 π«Ñ°S  »a  »©ªàéªdG  ∞JÉμàdGh
 ∫ÓN  øe  …óëàdG  Gò`̀g  á¡LGƒe
 äGAGô```̀LE’É```̀H ™`̀«`̀ª`̀é`̀dG ΩGõ``̀ à``̀ dG

 á«FÉbƒdG  ô«HGóàdGh  ájRGôàM’G
 á«∏NGódG  »`̀ JQGRh  øe  IQOÉ°üdG
 ájÉªM  ≈`̀dEG  áaOÉ¡dGh  ,áë°üdGh
 áë∏°üªdG  ≥`̀«`̀≤`̀ë`̀Jh  ™ªàéªdG
 Iô«ÑμdG  Oƒ¡édG  É kæªãe  ,áeÉ©dG
 øe  øjôëÑdG  ≥jôa  É¡dòÑj  »àdG
 ø«Yƒ£àeh ø«ØXƒeh ø«dhDƒ°ùe

.á∏MôªdG √òg RhÉéJ ±ó¡H

..á«∏NGódG ôjRh äÉ¡«Lƒàd Gò«ØæJ

 É`̀«`̀≤`̀«`̀°`̀ù`̀æ`̀J É``̀ YÉ``̀ ª``̀ à``̀ LG ó``̀≤``̀©``̀j á``̀ª``̀°``̀UÉ``̀©``̀dG ß``̀ aÉ``̀ ë``̀ e

Ió```̀aGƒ```̀dG á``̀dÉ``̀ª``̀©``̀dG á``̀aÉ``̀ã``̀c ∞`̀ «`̀ Ø`̀ î`̀ J á```̀«```̀dBG å`̀ ë`̀ Ñ`̀ d

 ≥jôa  »a  ø«∏eÉ©dG  øe  ø«dƒ¡éªdG  Oƒoæ oédG  ≈dEG  IGó¡e  Ió«°üb
 ¿Éæàe’Gh ôjó≤àdGh ôμ°ûdG ¢üdÉN ™e Éfhôc AÉHh áëaÉμªd øjôëÑdG
 ∑ÉàØdG  AÉHƒdG  Gòg áëaÉμe »a  ÜhoDhó`̀dG  º¡∏ªY »a  º¡«fÉØJ  ≈∏Y º¡d
 .AÉHƒdG äÉ«YGóJ øe É¡∏gCGh øjôëÑdG ájÉªM ≈∏Y ójó°ûdG º¡°UôMh

 .ºcOƒ¡L ¬∏dG ∑QÉHh ºμd Gôμ°ûa

 z mÜ pQÉ` në oe uπ` oμ pd m∫Ó`LpEG oá` s« pë nJ{

É`` nfƒ` o« oY sô` nbnCG ó` nb kÉ` nª`¡ n°T n¿É` nc ø` nª pd

É` nfƒ` oæ nM nh kÉ n°ü p∏îoe kÉ` nª« pM nQ n¿É` nc nh
o¬` sfpEÉ na … pô`μ o°T nh … pô`j pó`≤ nJ tπ` oc o¬`nd

É nfƒ`` o°ü oM qo∑ oó` nj m∫ƒ`` o¡é ne u… pó`æ oé nc

mÜ pQÉ`` në oe uπ`` oμ` pd m∫Ó`LEG oá`` qn«` pënJ

É nfh oô oc só p°V pÜô nëdG »a ¬ n°ùØnf ≈ ne nQ

m¢V uô`` nª` oe nh mπ` peÉ` nY mÖ«`` pÑ nW uπ` oμ pd

É nfƒ` nª` nM nh  º` o¡ nM nhQnCG Gh oQ nò` nf º o¡ na

p¬` p∏``«ndh pQÉ`¡ sædG »a kÉ` neÉ« nb  o√Gô` qJ

É` nfƒ` nY nh pÜÉ` n°üª∏ pd mhG nó` oe  qoπ` n¶nj

má` sª`` p¡ pH  mäÓ` peÉ`Y mó`jCG o¬∏dG G nõ` nL

É` nfƒ` oÑ` n¡ nj º` og p¬∏ pd ƒ` oª` og nó`¡ oL nh

inPCG ø` pe pá` s« pY sôdG oß`Ø pM ƒ oª` o¡ tª` n¡ na

É` nfƒ`` o¡ nj o√GPCG »c mAÉ`H nh oô`MnO nh

É``` n¡ p∏` pgnCG nh pOÓ` pÑ∏ pd kAÉ`a nh Gƒ` nfÉ nØ nJ

É`fƒ` o°ü oZ n¿hCÓ`ªj mπ`ënæ nc º`` ogG nô nJ

É`` næ p∏`L nC p’ läÉ`` n̈ pdÉ nH läÉ`« pë°†nJ º` o¡od

É`` nfƒo `` oæ ne p¢Sƒ`` oØ tædÉ pH É` sæ nY n¿htó`` o°ünj

¿nCÉ pH Gƒ o°Uô` nM má n«à pa ø pe º p¡ pH Ω pô`cnCÉ` na

É` nfƒ`∏` p°ünj É` nH nƒdG pôMnO » pa pô`°üqnædG ≈dpEG

º``¡∏`LC p’ oó`« p°ûof kÉ nÑ` r°üof É` nænd t≥` oënj

É` nfƒoÑ ng nh º pg pô`ª oY ø` pe É ne oó`q p∏` nîof

p¬` pH GƒnJnCG Éª«a päGòdG n¿h oô pcÉ nf º o¡` na

É nfh nQnCG pAÉ n£ n©dG »a m¢SQnO nô« nN ºg nh

lÖ`` pLG nh nh É næ«`n∏ nY w≥` nM º` o¡ oeG nô`cEÉ na

É`` nfƒ`` oæ o°S  o√h oô` qn£ n°S ó` nb  Ée  oßnØënà n°S

mø`` pWGƒ` oe  uπ` oμ` pd mô``j pó``≤ nJ  oá`` s«` pënJ

É` nfƒ` o°ünj  nOÉ` nÑ p©`dG ≈ sà` nM  kI nhó` ob Gó` nZ

ø` oμ nj ºnd nh o¬æ pe nÜƒ`o∏£nªdG n™nÑ` qnJG ó nb

É` nfƒ` oæ oX p¬«` pÑ nà°ùnJ m¢UÉ` nY u∂` s°ûdG nø` pe

É``¡s∏` oc pá` sÑ` në nªdG nøj nô`ënH o¬∏dG » p≤ nj

É` nfƒ` oé o°T nh  inPC’G É` næ«`` pØμ njh kAÉ nH nh

Ó nY É`¡ pH lÖ``© n°T nh wΩoCG É` næ` oæj nôënÑ na

É nfƒ``` oμ` nj nøjó` pFG qnô`dG »a ¿ nCG nº n°ùbnCG nh
lI nó`M ph ó pFG nó` s°ûdG oâb nh É`` næ oæj nôënH nh

É`` nfƒ`` oæ nH n¿ƒ`` oæ pWÉ` n≤dG nh lÜCG l∂`« p∏ ne

»°VQ ∫BG Qƒ°üæe óªMCG ¬∏dGóÑY .O

 π°UGƒàdG  »a  ÖjQóàdGh  º«∏©àdG  IOƒL  áÄ«g  âYô°T
 á°UÉîdGh á«eƒμëdG ¢SQGóªdG »a áÑ∏£dG QƒeCG AÉ«dhCG ™e
 ´Ó£à°SG  ∫ƒ`̀M  º`̀¡`̀FGQBG  ≈∏Y  ±ƒbƒ∏d  ;øjôëÑdG  áμ∏ªªH
 ¢SQGóe  »a  á≤Ñ£ªdG  ó©H  øY  º«∏©àdG  äÉ°SQÉªe  á«∏YÉa

 .áμ∏ªªdG
 AGOCG  á`̀©`̀LGô`̀ª`̀d  á`̀eÉ`̀©`̀dG  IQGOE’G  ΩÉ``̀Y  ôjóe âdÉbh
 :»YÉæªdG É«g IQƒàcódG á«ÑjQóàdGh á«ª«∏©àdG äÉ°ù°SDƒªdG
 ÖjQóàdGh º«∏©àdG IOƒL áÄ«g ÉgòîàJ »àdG äGƒ£îdG s¿EG{
 áμ∏ªe  »`̀a  ó©H  ø`̀Y  º«∏©àdG  äÉ°SQÉªe  º««≤J  QÉ``̀WEG  »`̀a
 ™°Vh ∫ƒM ôjQÉ≤àdG ô°ûæH É¡eGõàdG ≥∏£æe øeh ,øjôëÑdG
 äGQƒ£àdGh ,áμ∏ªªdG »a ΩÉ©dG »ÑjQóàdGh »ª«∏©àdG ΩÉ¶ædG
 Gòg  »a  »ª«∏©àdG  ™°VƒdG  á≤«≤M  ¢ùμ©J  ¬«∏Y  CGô£J  »àdG

 .zÇQÉ£dG »FÉæãà°S’G ±ô¶dG
 …QƒëªdG  QhódG  á«ªgCG  »YÉæªdG  IQƒàcódG  äócCG  Éªc
 º¡FÉæHCG ΩGõàdG á©HÉàe »a áÑ∏£dG QƒeCG AÉ«dhCG ¬jODƒj …òdG

 á«ª«∏©àdG  º¡àHôéJ  ∫Ó``̀N  ó`̀©`̀H  ø`̀Y  äÉ≤«Ñ£àdG  ò«ØæJ
 IQGRh ¬H  Ωƒ≤J  Ée  πμd  ∫hC’G  ºYGódG  º¡fEG  PEG  ,á«FÉæãà°S’G
 º¡àjò¨J »£©j Ée ;Oƒ¡L øe á°SQóªdGh º«∏©àdGh á«HôàdG
 áeó≤ªdG  á«ª«∏©àdG  äÉeóîdG  ∫ƒ`̀M  º¡JÉ«Fôeh  á©LGôdG

 .G kô«Ñc É kfRh
 ôeC’G »dh QhO Qƒ£àH »YÉæªdG IQƒàcódG äOÉ°TCG Éªc
 ¬ØJÉμJ  á«ªgCG  øY ¬«Yh áÑ°ù pf  Ω qó≤Jh ,øjôëÑdG  áμ∏ªe »a
 ∂dòch  ,á«ª«∏©àdG  á«∏ª©dG  ôjƒ£J  »a  áÑ∏£dG  ¬©«é°ûJh

.º∏©àdG ƒëf ¬FÉæHCG äÉ¡LƒJ ≈∏Y ô°TÉÑªdG √ô«KCÉJ
 áfÉÑà°SG  â`̀∏`̀°`̀SQCG  áÄ«¡dG  ¿CG  ≈``̀dEG  IQÉ``°``TE’G  Qó`̀é`̀Jh
 á«°üædG πFÉ°SôdG ≥jôW øY áÑ∏£dG QƒeCG AÉ«dhC’ á«fhôàμdEG
 á°ù«FôdG  OƒæÑdG  øe  ójóY  ≈∏Y  äƒàMG  »àdGh  ,SMS
 »a ™Ñqà oªdG ó©H øY º«∏©àdG ΩÉ¶f øY º¡FGQBG ∫ƒM äQƒëªJ
 ,ºjó≤àdG äÉ«dBG IOƒLh ,Ωó≤j Ée iƒàëeh ,º¡FÉæHCG á°SQóe
 .IófÉ°ùªdGh ºYódGh π°UGƒàdG äÉ«dBG á«∏YÉa óæH ≈dEG áaÉ°VEG

 ∫ƒM  OƒæÑdG  øe  OóY  ≈∏Y  IQÉªà°S’G  â∏ªà°TG  Éªc  
 º¡©e  π`̀°`̀UGƒ`̀à`̀dG  äGƒ`̀ æ`̀ b{  ¿CÉ`̀°`̀û`̀H  Qƒ```̀eC’G  AÉ``̀«``̀dhCG  AGQBG
 Ée  πc  ∫ƒM  º¡JGQÉ°ùØà°SG  ≈∏Y  Oô∏d  É¡àÑ°SÉæeh  ,º¡°ùØfCG
 ¬YÓWGh  ô`̀eC’G  »`̀dh  ójhõJh  ,ó©H  øY  º«∏©àdÉH  §ÑJôj
 èeGôÑdG  ôaGƒJ  ≈`̀dEG  áaÉ°VE’ÉH  ,¬æHG  AGOCG  iƒà°ùe  ≈∏Y
 QOÉ°üªdGh ,ó©H øY º«∏©àdG áMÉJE’ IófÉ°ùªdG á«fhôàμdE’G
 ™LGôªdGh  ,ÖàμdÉc  ó©H  øY  º∏©à∏d  áØ∏àîªdG  á«fhôàμdE’G
 ΩÉ¡ªdÉH  ΩÓ```̀YE’Gh  ,á«ª«∏©àdG  ™`̀bGƒ`̀ª`̀dGh  ,á«fhôàμdE’G
 »dhh  ÖdÉ£dG  ≈dEG  áÑ°ùædÉH  á°SQóªdG  πÑb  øe  áª∏à°ùªdG

 .zôeC’G
 äÉ°SQÉªe  á«∏YÉa  º««≤J  øª°V  Iƒ£îdG  √òg  »JCÉJh
 äÓHÉ≤e  º««≤àdG  á«∏ªY  πª°ûJ  å«M  ,ó©H  ø`̀Y  º«∏©àdG
 ,ø«ª∏©ªdGh  ,áÑ∏£dGh  ,Qƒ``̀eC’G  AÉ`̀«`̀dhCG  ø`̀e  ¢†©ÑdG  ™`̀e
 ∞bGƒª∏d  Iô°TÉÑªdG  á¶MÓªdGh  ,á«°SQóªdG  äGOÉ«≤dGh

.áØ∏àîªdG á«ª«∏©àdG äÉ°üæªdGh ,á«°VGôàa’G á«ª«∏©àdG

 á``Ñ∏£dG Qƒ``eCG AÉ``«dhCG AGQBG ™``∏£à°ùJ Ö``jQóàdGh º``«∏©àdG IOƒ``L á``Ä«g
øjôëÑdG á``μ∏ªe ¢``SQGóe »a ó``©H øY º``«∏©àdG äÉ``°SQÉªe º``««≤J ∫ƒ``M

.»YÉæªdG É«g |

 Ió``̀Mh ≥`̀ jô`̀ a ƒ`̀°`̀†`̀Y â`̀ dÉ`̀ f
 äGQÉ`̀ ¡`̀eh  º«∏©àdG  »`̀a  õ`̀«`̀ª`̀à`̀dG
 ,øjôëÑdG  á`̀©`̀eÉ`̀L  »`̀a  IOÉ`̀«`̀≤`̀dG
 º°ùb  ¢`̀ù`̀ jQó`̀ à`̀ dG  á`̀Ä`̀«`̀g  ƒ`̀°`̀†`̀Y
 »a É¡HGOBGh  á`̀jõ`̀«`̀∏`̀é`̀fE’G  á¨∏dG
 âaô«e  IQƒàcódG  ,ÜGOB’G  á«∏c
 ádÉeõdG IOÉ¡°T á°SÓaƒÑdG ≈°ù«Y
 º«∏©àdG  á«ªjOÉcCG  øe  áeó≤àªdG
 ™°SÉJ  ¿ƒμàd  á«fÉ£jôÑdG  »dÉ©dG
 »a  IOÉ¡°ûdG  √òg  ∫ÉæJ  á«ªjOÉcCG

.øjôëÑdG á©eÉL
 á°SÓaƒÑdG  .O  â≤ëà°SGh
 Ió`̀Y  É¡FÉØ«à°SG  ó`̀©`̀H  IOÉ`̀¡`̀°`̀û`̀dG
 ô`̀jƒ`̀£`̀J ∫É```̀é```̀e »```̀ a •hô```̀ °```̀ T
 .á©eÉédG  »a  ¢ùjQóàdG  Ö«dÉ°SCG
 èeÉfôH »a IOó©àªdG É¡JÉeÉ¡°SEGh
 ,á«ªjOÉcC’G  á°SQÉªªdG  ôjƒ£J
 ≥«Ñ£J  ≈``̀ dEG  å«ãëdG  É¡«©°Sh
 º∏©àdGh ¢ùjQóàdG ≥FGôW ÇOÉÑe
 »a á`̀ã`̀jó`̀ë`̀dG äÉ`̀jô`̀¶`̀æ`̀dG ≥``̀ ah

 É¡JóYÉ°ùeh  ,á«°SGQódG  ∫ƒ°üØdG

 ≥«Ñ£J »a ø««ªjOÉcC’G  É¡FÓeõd

.äÉ°SQÉªªdG π°†aCG

 äÉ°SGQódG  ÉéeÉfôH  ±ó¡jh

 ,á«ªjOÉcC’G  á°SQÉªªdG  »a  É«∏©dG

 ,ôªà°ùªdG  »æ¡ªdG  ô`̀jƒ`̀£`̀à`̀dGh

 á«ª«∏©àdG  á`̀Ä`̀«`̀Ñ`̀dG  á«ªæJ  ≈```̀dEG
 ∫ÓN  øe  ,øjôëÑdG  á©eÉL  »a
 ¢`̀ù`̀jQó`̀à`̀dG á`̀Ä`̀«`̀g AÉ`̀ °`̀†`̀YCG º``̀YO
 ô`̀jƒ`̀£`̀J ≈``̀∏``̀Y º``̀¡``̀Jó``̀YÉ``̀°``̀ù``̀eh
 äÉ`̀°`̀SQÉ`̀ª`̀ª`̀dG π`̀ °`̀†`̀aCG ≥`̀«`̀Ñ`̀£`̀Jh
 º∏©àdGh ¢ùjQóàdG ≥FGôW ÇOÉÑªd
 »a á`̀ã`̀jó`̀ë`̀dG äÉ`̀jô`̀¶`̀æ`̀dG ≥``̀ ah

.á«°SGQódG ∫ƒ°üØdG
 á``°``SÓ``aƒ``Ñ``dG  .O  â``̀∏``̀ª``̀Yh
 ôjƒ£àdG  è`̀eÉ`̀fô`̀H  »a ó°Tôªc
 á©eÉL  »``a  ôªà°ùªdG  »`̀æ`̀¡`̀ª`̀dG
 .Ω2016  ΩÉ```̀Y  ò`̀æ`̀e  ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀ dG
 ≈àM  Ω2017  ΩÉ`̀Y  òæe  πª©Jh
 ó©H  Ée  IOÉ¡°T  »a  Ió°Tôªc  ¿B’G
 á©eÉL  »a  á«ªjOÉcC’G  á°SQÉªªdG

.øjôëÑdG
 á`̀°`̀SÓ`̀aƒ`̀Ñ`̀dG  â``aô``«``e  .Oh
 √GQƒàcódG  IOÉ¡°T  ≈∏Y  á∏°UÉM
 á«≤«Ñ£àdG  äÉ`̀jƒ`̀¨`̀∏`̀dG  º`̀∏`̀Y  »`̀a
 ø`̀e á``̀jõ``̀«``̀∏``̀é``̀fE’G á``̀¨``̀∏``̀dG »```̀a

 á`̀μ`̀∏`̀ª`̀ª`̀dG »``̀ a ô`̀à`̀°`̀ù`̀«`̀d á`̀ ©`̀ eÉ`̀L
 IOÉ¡°Th  .Ω2013 ΩÉ``̀Y  IóëàªdG
 á«≤«Ñ£àdG Ωƒ∏©dG »a ô«à°ùLÉªdG
 á©eÉL  »``̀a  á`̀jõ`̀«`̀∏`̀é`̀fE’G  á`̀¨`̀∏`̀d
 â∏°üMh ,Ω2002 ΩÉY øjôëÑdG
 »a  ¢SƒjQƒdÉμÑdG  IOÉ¡°T  ≈∏Y
 »a  á«HôàdGh  …õ«∏éfE’G  ÜOC’G

.Ω1995 ΩÉY øjôëÑdG á©eÉL
 IQƒ````````````̀à````````````̀có````````````̀∏````````````̀ dh
 äÉ```̀eÉ```̀ª```̀ à```̀gG á```̀ °```̀ SÓ```̀ aƒ```̀ Ñ```̀ dG
 ,äÉ`̀jƒ`̀¨`̀∏`̀ dG º`̀ ∏`̀ Y »`̀a äGô`̀Ñ`̀Nh
 á¨∏dG  »a  á«≤«Ñ£àdG  äÉjƒ¨∏dGh
 äGQÉ¡e  äÉjô¶fh  ,ájõ«∏éfE’G
 ,á`̀jõ`̀«`̀∏`̀é`̀fE’G á`̀¨`̀∏`̀dÉ`̀H á`̀HÉ`̀à`̀μ`̀ dG
 …õ`̀«`̀∏`̀é`̀fE’G  ÜOC’G  ¢``ù``jQó``Jh
 á¨∏dG  ±ƒ`̀Ø`̀°`̀U  »`̀a  ¬JÉ≤«Ñ£Jh
 ΩÉ`̀ª`̀à`̀gG É`̀¡`̀d É`̀ª`̀c .á`̀jõ`̀«`̀∏`̀é`̀fE’G
 ,»`̀ª`̀∏`̀©`̀ dG å``̀ë``̀Ñ``̀dG äÉ``̀jô``̀¶``̀æ``̀H
 ô«jÉ©e π°†aCG ¿Éª°†d ¬JÉ≤«Ñ£Jh

.º«∏©àdG »a IOƒédG

 á``dÉeõdG  ∫É``æJ  ø``jôëÑdG  á``©eÉL  »``a  á``«ªjOÉcCG
á«fÉ``£jôÑ``dG »``dÉ©dG º``«∏©àdG á«ªjOÉcCG ø``e á``eó≤àªdG

.≈°ù«Y âaô«e |

 øe  QGƒ`̀M  QõL  ¥ô°T  á≤£æe  ¿G  πMGƒ°ùdG  ôØN  IOÉ«b  âæ∏YCG
 IQƒ¶ëe á≤£æe ÉHƒæL ÖjòdG óM á≤£æe ≈dEG ’Éª°T Iô«éY IôjõL
 GQÉÑàYG ∂dPh ,á≤aôªdG á£jôîdG Ö°ùM ,ôëÑdG …OÉJôe ™«ªL ≈∏Y

 .ôNBG QÉ©°TEG ≈àMh ¬îjQÉJ øe
 QòëdGh á£«ëdG  òNG  ≈dEG  ™«ªédG  πMGƒ°ùdG  ôØN IOÉ«b  âYOh

.º¡àeÓ°S ≈∏Y ÉXÉØM á≤£æªdG √òg øe ÜGôàb’G ΩóYh

:»∏Y áªWÉa âÑàc
 á`̀HÉ`̀°`̀UEG  96  ¢``ù``eCG  pá`̀ë`̀°`̀ü`̀dG  oIQGRh  räó``̀°``̀UQ
 áHÉ°UEG  94  ,ÉfhQƒc  z19  ó«aƒc{  ¢Shô«ØH  IójóL
 päÓªëdG  øª°V  Ió`̀aGƒ`̀dG  pádÉª©dG  ø«H  âØ°û oc  É¡æe
 º¡æcÉ°ùe  »a  Ió`̀aGƒ`̀dG  pádÉª©dG  p¢üëØd  á«bÉÑà°S’G
 øe  ¿É`̀à`̀eOÉ`̀b  ¿É`̀à`̀dÉ`̀Mh  øjôëÑdG  ≥WÉæe  ø`̀e  Oó©H
 òæe  á«∏ëªdG  äÉHÉ°UE’G  »dÉªLEG  níÑ°ü«d  ,êQÉ`̀î`̀dG
 ádÉM  1136  »°VÉªdG  ôjGôÑa  »a  áHÉ°UEG  ∫hCG  ¿ÓYEG

 ájÉæ©dG  âëJ  pä’ÉM  4  É¡æ«H  áªFÉb  ádÉM  572  É¡æe

 râ¨∏H  Éª«a  ,áHÉ°UEG  558 »aÉ©J  ≈dEG  káaÉ°VEG  IõcôªdG

 É¡JôLCG  »àdG  ájôÑîªdG  päÉ°UƒëØdG  Oó`̀Y  »dÉªLEG

.É°üëa 63973 áeÉ©dG áë°üdG äGôÑàîe

 päGAGô``````̀LE’G räò``̀î``̀JG É``̀¡``̀fEG oIQGRƒ``````̀dG â``̀dÉ``̀bh

 äô``̀LCGh  º¡«£dÉîe  π`̀μ`̀d  á`̀«`̀FÉ`̀bƒ`̀dGh  pá``jRGô``à``M’G

 º¡©°Vhh º¡àeÓ°S øe pócCÉà∏d nájôÑàîªdG päÉ°UƒëØdG

 ¿CG  áë°Vƒe  ,…RGô``̀à``̀M’G  »ë°üdG  pô`̀é`̀ë`̀dG  âëJ

 øcÉeCG  º¡JQOÉ¨e  Ωó`̀Y  øs«ÑJ  IOƒ°UôªdG  pä’É`̀ë`̀dG

 øª°V  á«ª°SôdG  äÉ¡édG  äGQGô`̀≤`̀H  É keGõàdG  º¡æμ°S

 áeÓ°Sh  áë°U  ¿Éª°†d  á`̀jRGô`̀à`̀M’G  äGAGô`````̀LE’G

.ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒªdG

 3 »aÉ©J áë°üdG oIQGRh âæ∏YCG ¥É«°ùdG äGP »ah

 º¡LGôNEGh z19-ó«aƒc{ ÉfhQƒc ¢Shô«a øe ä’ÉM

 ä’ÉëdG  »dÉªLEG  nπ°ü«d  êÓ©dGh  p∫õ©dG  õcôe  øe

 .¿B’G ≈àM ádÉM 558 øjôëÑdG »a á«aÉ©àªdG

..ä’ÉM 3 »aÉ©J

IóaGƒdG ádÉª©dG øe 94 º¡æe ..ÉfhQƒc ¢Shô«ØH IójóL áHÉ°UEG 96 ó°UQ

 ø`̀∏`̀©`̀J π``̀ MGƒ``̀ °``̀ ù``̀ dG ô``̀ Ø``̀ N
 á≤£æe  QGƒ````̀M  Qõ```̀L  ¥ô``̀°``̀T
ô`̀ NBG QÉ`̀ ©`̀ °`̀ TEG ≈`̀à`̀M IQƒ`̀¶`̀ë`̀e
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 IQGOE’G  ¢`̀SÉ`̀≤`̀J  É``̀e  IOÉ```̀Y
 RÉéfEG ≥«≤ëJ ≈∏Y óFÉ≤dG IQó≤H
 ’h  ,á££îe  ±Gó```̀gCGh  ô`̀cò`̀j
 äÉeRC’G ™e πeÉ©àdG óæY Éª«°S
 É`̀ ¡`̀ JGQƒ`̀£`̀ J ™```̀e »``̀WÉ``̀©``̀à``̀dGh

.É¡JGóéà°ùeh
 É``fhQƒ``c ¢``Shô``«``a á````̀ eRCG
 ΩÉ```̀eCG Gô`̀ «`̀ Ñ`̀ c É`̀ jó`̀ë`̀J â`̀∏`̀μ`̀°`̀T
 ,á``̀«``̀æ``̀jô``̀ë``̀Ñ``̀ dG á```̀eƒ```̀μ```̀ë```̀dG
 ´É``̀°``̀VhC’G  É`̀¡`̀d  âëª°S  »`̀à`̀ dG
 ÖYÓdG  ¿ƒμJ  ¿CÉ`̀H  Ióéà°ùªdG
 »`̀æ`̀ jô`̀ë`̀Ñ`̀ dG ™``̀ª``̀à``̀é``̀ª``̀dG ™```̀ e

 ´Éæ°U ø`̀Y Gó`̀«`̀©`̀H  á`̀MÉ`̀°`̀ù`̀dG  »`̀a
.á°SÉ«°ùdG

 »dh ƒª°S IOÉ«b â≤≤M GPÉªa
 AGô```WE’G  Gò``g  ∫É`̀æ`̀J  ≈àM  ó¡©dG

 áWÉ°ùÑH É¡fEG ?ºdÉ©dGh ø««æjôëÑdG øe ™«é°ûàdGh
 ¿EGh ,áeRCÓd á«ª∏©dG IQGOE’G ¢ù°SCG â≤ÑW IOÉ°S Éj
 ™HÉàæ∏a  ..É¡d  IójóL  ÇOÉÑe  â©°Vh  ób  øμj  ºd
 »a  »g Éªc  ¢ù°SC’Gh  ÇOÉÑªdG  √ò¡d  ÉØ«°UƒJ  É©e
 πNGO  á«ë°üdG  ´É°Vh’G  IQGOEGh  »∏ª©dG  ¿Gó«ªdG

.Ωƒ«dG ≈àM OÓÑdG
 Oƒ°ùj ¿CG »æØdG …CGô∏d ó¡©dG »dh ƒª°S ìÉJCG -
 áMÉ°ùªdG »æ©ªdG ≥jôØdGh AÉÑWCÓd ≈£YCGh QGô≤dG

.áeRC’G ™e »WÉ©à∏d á«aÉμdG
 ™e  á«bÉÑà°SG  É££N  ó¡©dG  »dh  ƒª°S  óYCG  -

.¬°üîj Éª«a πc ,IQGRh πμd AGQRƒdG
 »WÉ©à∏d  ájô«°üeh ájQƒa äGQGôb Qó°UCG  - 

.´É°VhC’G äGóéà°ùe ™e
 ø«H  »cQÉ°ûàdG  πYÉØàdG  ¢ù°SCGh  ìhQ ≥ÑW -

.»eƒμëdG ≥jôØdG AÉ°†YCG
 øμªj IójóL πªY äÉgƒjQÉæ«°S çóëà°SG  -

.ÓÑ≤à°ùe áeRC’G ™e Qƒ£àJ ¿CG
 á«dÉªdG  áμ∏ªªdG  Ió`̀°`̀UQCGh  á«fGõ«e  ôî°S  -

.á«dÉªdG ôjRh ™e áeRC’G ™e πeÉ©à∏d
 á«eÉeC’G  ±ƒØ°üdG  »a  ø«∏eÉ©dG  ™e  πYÉØJ  -
 ¥ôØd  á«fGó«e  äGQÉ`̀ jõ`̀ H  á`̀¡`̀LGƒ`̀ª`̀dG  •ƒ`̀£`̀î`̀Hh

.πª©dG
 ΩGóîà°SG π°†aCG á«eÓYE’G äGhOC’G Ωóîà°SG -
 É¡à©HÉàeh  áeƒμëdG  QhO  ø`̀∏`̀YCGh  á«YƒàdG  »`̀a

.äGóéà°ùª∏d
 ¬à≤jô£H  á«©jô°ûàdG  á£∏°ùdG  ™e  ¿hÉ©J  -
 ≈dEG  ÜGƒædGh  iQƒ°ûdG  »°ù∏ée  ¬Lhh  á°UÉîdG

.Éfhôc ¢Shô«Ød …ó°üàdG á«Ø«c
 øY  Gó«©H  ô¶æ∏d  âa’  Ahó¡H  á`̀eRC’G  QGOCG  -

.Öî°üdG á°SÉ«°S
 äÉ`̀«`̀MÓ`̀°`̀ü`̀dG  ≈```̀£```̀YCG  -
 º``̀ YOh AGQRƒ```̀ ∏```̀ d á`̀jò`̀«`̀Ø`̀æ`̀à`̀ dG

.º¡JGQGôb
 äGô`̀Ñ`̀N  ø``̀e  OÉ`̀Ø`̀ à`̀ °`̀SG  -  
 iô`̀NC’G  äÉeƒμëdG  ÜQÉ`̀é`̀Jh
 äÉ`̀jô`̀é`̀e ™``̀e »`̀WÉ`̀©`̀ à`̀ dG »``̀ a

.áeRC’G
 ™e  π°UGƒàdG  º`̀YO  ó``̀cCG  -
 á`̀«`̀æ`̀©`̀ª`̀dG á``̀«``̀dhó``̀dG äÉ``̀¡``̀é``̀dG

.á«ªdÉ©dG áë°üdG áª¶æªc
 äÉ``¡``«``Lƒ``à``dG  ≈```̀£```̀YCG  -
 »a  áμ∏ªªdG  QhO  π©ah  áeRÓdG
 ø«æWGƒªdÉH  ΩÉªàg’Gh  ájÉYôdG
 º¡H  â©£≤fG  øªe  êQÉ`̀î`̀dG  »a
 ≈`̀dEG  IOƒ`̀©`̀dG  ≥jôW  »`̀a  πÑ°ùdG

.øjôëÑdG
 á«æØdG  §`̀£`̀î`̀dG  ò«ØæJ  »`̀a  É`̀«`̀æ`̀eR  êQó``̀J  -  

.¢UÉ°üàN’G ÜÉë°UCG ¬«dEG QÉ°TCG Éªc ,É«fGó«e
 »æjôëÑdG  ™ªàéªdG  ácQÉ°ûe  ≈∏Y  å`̀M  -  

.ó©H øY πª©dGh »Yƒ£àdG πª©dG »a »YGƒdG
 ø«ª«≤ªdG ™e πeÉ©àdÉH ΩÉªàg’G ≈∏Y ¢UôM - 

.øjôëÑdG áμ∏ªe »a IOƒLƒªdG äÉ«dÉédGh
 á«Hô©dG äÉ«dÉédG AÓLEGh Ö«JôJ ≈dEG ¬Lh - 
 ºgh º¡fGó∏H ≈dEG ∫ƒ°UƒdG øe Gƒæμªà«d á«ªdÉ©dGh

.áeÓ°Sh áë°üH
 Üƒ∏°SCÉH  ,QGó`̀à`̀bGh  ôîØH  á`̀eRC’G  QGó`̀J  Gòμg
 »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  πÑb  øe  á«ª∏©dG  IQGOE’G
 ¬∏dG  ¬¶ØM  ,áØ«∏N  ∫BG  óªM  ø`̀H  ¿Éª∏°S  ô`̀«`̀eC’G
 ácQÉ°ûªH  πª©dG  »a  ø«eC’G  ó¡©dG  »`̀dh  ,√É``YQh
 ób  ¿ƒμJ  ÉªHQ  á``̀eRCG  ô`̀Ñ`̀cCG  »`̀a  »eƒμëdG  ¬≤jôa

.É¡Ñ©°Th øjôëÑdG áμ∏ªe É¡d â°Vô©J
 ,áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y øH óªM ∂∏ªdG ádÓéd Gôμ°T
 ÖMÉ°U  AGQRƒ```dG  ¢ù«Fôdh  ,√É``̀YQh  ¬∏dG  ¬¶ØM
 ,áØ«∏N ∫BG ¿Éª∏°S øH áØ«∏N ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG
 AGQRƒ``dG  ¢ù«FQ  ÖFÉf  ó¡©dG  »`̀dhh  ,¬∏dG  ¬¶ØM
 ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  áë∏°ùªdG  äGƒ≤∏d  ≈∏YC’G  óFÉ≤dG
 ¬¶ØM  ,áØ«∏N  ∫BG  óªM  øH  ¿Éª∏°S  ô«eC’G  »μ∏ªdG
 AÉHƒd …ó°üà∏d øjôëÑdG ≥jôa πμdh ..√ÉYQh ¬∏dG

.(19-ó«aƒc) ÉfhQƒc
 »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  áÑMÉ°U  äÉ¡«LƒJ  ≈°ùæf  ’h
 ¬∏dG É¡¶ØM ,áØ«∏N ∫BG º«gGôHEG âæH áμ«Ñ°S Iô«eC’G
 …ƒYƒàdG ICGôª∏d  ≈∏YC’G ¢ù∏éªdG QhOh ,ÉgÉYQh

.ÉfhQƒc ¢Shô«Ød …ó°üàdG »a »fGó«ªdGh
á«æjôëÑdG ∫ÉªYC’G äGó«°S á«©ªL á°ù«FQ |

 ≥``jôa Oƒ``¡Lh ó``¡©dG »``dh ƒ``ª°S
áeRCÓd á«ª∏©dG IQGOE’G »a øjôëÑdG

 :º∏≤H
| »MÉæL ΩÓMCG

 º∏©àdG  IQGOEG  ôjóe  ∫ÉªYCÉH  ºFÉ≤dG  ø«ªdÉ°S  ºéf  ∑QÉ°ûj

 ìƒàØe  QGƒ`̀M  »`̀ah  (ÉÑ«H)  áeÉ©dG  IQGOE’G  ó¡©ªH  ôjƒ£àdGh

 åjóëdG ,ø«æK’G Ωƒ«dG »eƒμëdG ´É£≤dG »ØXƒe ™e ô°TÉÑeh

 ,(óªà©e  »eƒμM  ÖjQóJ  ,»fhôàμdE’G  º∏©àdG)  ´ƒ°Vƒe  øY

 áeƒμëdGh äÉeƒ∏©ªdG áÄ«g ÜÉ°ùëH (Instalive) ôÑY ∂dPh

 Ióªdh  ,iGABahrain@  ΩGô¨à°ùf’G  ≈∏Y  á«fhôàμdE’G

 ≥∏£æà°Sh  .ÉMÉÑ°U  10:30  áYÉ°ùdG  øe  kAGóàHG  áYÉ°S  ∞°üf

 ôÑY »ëdG åÑdG ó©H ∂dPh á«fhôàμdE’G ¬àfhóe Ωƒ«dG ¢ùØf »a

 . Bahrain.bhá«æWƒdG áHGƒÑdG

 ¿hÉ©àdG  QÉ`̀WEG  »a  á«fhôàμdE’G  áfhóªdG  ¥Ó`̀WEG  »JCÉjh

 øe IOÉØà°S’G πLCG øe ,(ÉÑ«H) áeÉ©dG IQGOE’Gh áÄ«¡dG ø«H ºFÉ≤dG

 »a á°UÉN ,áeƒμëdG »ØXƒe ™e π°UGƒà∏d  áãjóëdG äÉ«æ≤àdG

 É«LƒdƒæμàdG ™jƒ£J ôÑY ,ÖjQóàdGh »fhôàμdE’G º∏©àdG ∫Éée

 øe óë∏d á«æWƒdG Oƒ¡édG ºYO »a º¡°ùj ÉªH ä’ÉéªdG ≈à°T »a

.(19 ó«aƒc) óéà°ùªdG ÉfhQƒc ¢Shô«a QÉ°ûàfG

 º∏©àdG  QhÉ`̀ë`̀e  ø«ªdÉ°S  ó`̀«`̀°`̀ù`̀dG  á`̀ fhó`̀e  øª°†àà°Sh

 πÑb  øe  Ióªà©e  á«ÑjQóJ  äÉYÉ°S  øe  √ôaƒj  Éeh  »fhôàμdE’G

 …CG  »a  ºàj  É kfôe  É«JGP  É kª∏©J  ¬fƒch  ,á«fóªdG  áeóîdG  ¿Gƒ`̀jO

 º∏©àdG  IQGOEG  ôjóe  ∫ÉªYCÉH  ºFÉ≤dG  ¿CÉH  É kª∏Y  .¿Éμe  …CGh  âbh

 AÉ¡àfG  ó©H  ôªà°ù«°S  (ÉÑ«H)  áeÉ©dG  IQGOE’G  ó¡©ªH  ôjƒ£àdGh

 ¬àfhóe  ≈∏Y  Oô`̀j  É`̀e  ™«ªL  ≈∏Y  Oô``̀dGh  π°UGƒàdG  »`̀a  åÑdG

.Bahrain.bh á«æWƒdG áHGƒÑdG »a á«fhôàμdE’G

 ô°UÉ©ªdG ºdÉ©dG √ó¡°ûj Ée ¿CG ø«ªdÉ°S ócCG Oó°üdG Gòg »ah

 á«æ≤J  ä’É`̀é`̀e  »`̀a  ¥ƒÑ°ùe  ô`̀«`̀Z  »`̀ª`̀ch  »`̀Yƒ`̀f  Qƒ`̀£`̀J  ø`̀e

 øjOÉ«e  »a  ¬eGóîà°SG  ≈∏Y  ¢ùμ©fG  ,ä’É°üJ’Gh  äÉeƒ∏©ªdG

 ¿ÉμªH  ádƒ¡°ùdG  øe  íÑ°UCG  PEG  ,∞«≤ãàdGh  ÖjQóàdGh  º«∏©àdG

 áHÉéà°S’Gh  ,¿ÉμªdGh  ¿ÉeõdG  Oƒ«b  »£îàd  á«æ≤àdG  ∞«XƒJ

 º«∏©àdG  Ωó`̀≤`̀j  å«ëH  ,á«FÉæãà°S’G  ±hô`̀¶`̀ dG  ¬°VôØJ  É`̀ª`̀d

 ≈∏Y Ióªà©ªdG  äÉ≤«Ñ£àdÉH  á«æZ á«∏YÉØJ  áÄ«H  »a  »fhôàμdE’G

 øμªoJ »àdG ,IOó©àªdG ¬£FÉ°Shh ¬JÉμÑ°Th »dB’G Ö°SÉëdG á«æ≤J

 áfhóªdG  √òg  »a  øëfh  ,á«∏ª©dG  ±Gó`̀gCG  Æƒ∏H  øe  ÜQóàªdG

 ∞XƒªdG  CGóÑj  å«ëH  π«°UÉØàdG  √òg  áaÉc  ≈∏Y  Aƒ°†dG  §∏°ùf

 ájGQOh  »Yh  ≈∏Y  ƒgh  ó©H  øY  á«ª«∏©àdG  á«∏ª©dG  »eƒμëdG

.É¡ÑfGƒL ∞∏àîªH á«aÉc

 ø`̀«`̀Ø`̀Xƒ`̀ª`̀ dG  ±ô```©``` oj  á``̀eÉ``̀©``̀dG  IQGOE’G  ó`̀ ¡`̀ ©`̀ e
»````̀ fhô````̀ à````̀μ````̀ dE’G Ö`````̀jQó`````̀à`````̀dG É````̀ jGõ````̀ ª````̀ H

 IPÉ````à````°````SC’G  äõ```«```ª```J   
 áª∏©e  ,QÉ`̀ë`̀Ñ`̀dG  É`̀°`̀VQ  ΩÉ``¡``dEG
 á°SQóªH  á`̀jõ`̀«`̀∏`̀é`̀fE’G  á`̀¨`̀∏`̀dG
 ,äÉ`̀æ`̀Ñ`̀∏`̀d á``jƒ``fÉ``ã``dG AÉ```aƒ```dG
 á«ªbôdG  ¢`̀ShQó`̀dG  ºjó≤J  »`̀a
 ôÑY  á`̀«`̀∏`̀YÉ`̀Ø`̀à`̀dG  á``̀jõ``̀cô``̀ª``̀dG
 á`̀aÉ`̀ °`̀VEG ,zõ`̀ª`̀ «`̀ «`̀ J{ è``eÉ``fô``H
 ºjó≤J  »``̀a  É`̀¡`̀à`̀ª`̀gÉ`̀°`̀ù`̀e  ≈```̀ dEG
 IÉæb  ôÑY  IõØ∏àªdG  ¢ü°üëdG
 ,á«fÉãdG  á«°VÉjôdG  øjôëÑdG
 QOGƒ```μ```dG ø```e á`̀Ñ`̀î`̀f ø`̀ª`̀ °`̀V
 ÉgDhÉ≤àfG  ºJ  »àdG  á«ª«∏©àdG
 ¢ShQO  ºjó≤J  ≈dƒààd  ,ájÉæ©H
 QÉ`̀WEG  »a  ,OGƒ`̀ª`̀dG  øe  ójó©dG
 á`̀«`̀Hô`̀à`̀dG  IQGRh  äGAGô```````̀LEG
 áeGóà°S’  Iójó©dG  º«∏©àdGh
 Iôàa  ∫ÓN  á«ª«∏©àdG  áeóîdG

.á«eÉ¶ædG á°SGQódG ≥«∏©J
 ÉfCG{  :ΩÉ¡dEG  áª∏©ªdG  ∫ƒ≤J
 »a  ácQÉ°ûªdÉH  G kó``̀L  IQƒ`̀î`̀a
 º«∏©àdG ô«aƒàd IQGRƒdG Oƒ¡L
 á`̀eó`̀N π````bCG √ò``¡``a ,ó``©``H ø``̀Y
 »a  ÉæàÑ∏£dh  ÉææWƒd  É¡eó≤f
 âÑ°ùàcG  ó≤dh  ,á∏MôªdG  √òg
 ò«Øæàd  á```eRÓ```dG  äGQÉ``̀¡``̀ª``̀dG

 IQƒ°üdÉH  ájõcôªdG  ¢ShQódG
 øª°†J  »``̀à``̀dGh  ,á`̀Hƒ`̀∏`̀£`̀ª`̀dG
 äÉ`̀jÉ`̀Ø`̀μ`̀dÉ`̀H á`̀Ñ`̀∏`̀£`̀dG ó``̀jhõ``̀J
 ,¢````SQO π```c »```a á`̀ Hƒ`̀ ∏`̀£`̀ª`̀ dG
 É kHhÉéJh G kô«Ñc k’ÉÑbEG â°ùªdh
 øe äógÉ°T å«M ,º¡æe É k©FGQ
 AÉæKCG  Üƒ°SÉëdG  á°TÉ°T  ∫ÓN
 ¬H  Ωƒ`̀bCG  …ò`̀dG  ô°TÉÑªdG  åÑdG
 π°Uh  ó`̀b  ø«©HÉàªdG  Oó`̀Y  ¿CG
 §≤a ≈````̀dhC’G á`̀YÉ`̀°`̀ù`̀dG ∫Ó``̀N
 »a  Oó©dGh  ,™HÉàe  6000  ≈dEG
 ¢`̀ShQó`̀dG  »`̀a  ôªà°ùe  OÉ``̀jORG
 ìÉ`̀é`̀f ó``̀ cDƒ``̀ j É``̀ e ,á``̀≤``̀MÓ``̀dG
 ÜÉ£≤à°SG  »`̀a  èeÉfôÑdG  Gò`̀g
 ,¬eGóîà°SG  ádƒ¡°ùd  ,áÑ∏£dG
 á`̀ «`̀ ∏`̀ YÉ`̀ Ø`̀ à`̀ dG äÉ```̀ fÉ```̀μ```̀eEÓ```̀ dh

.z¬«a IôaGƒàªdG
 äGõ«ªe  ø`̀e{  :â`̀aÉ`̀°`̀VCGh
 IógÉ°ûe  á`̀«`̀fÉ`̀μ`̀eEG  è`̀eÉ`̀fô`̀Ñ`̀dG
 ,âbh …CG »a iôNCG Iôe åÑdG
 ìô`̀W ≈`̀∏`̀Y Ö``dÉ``£``dG IQó`````bh
 AÉæKCG  ¬JGQÉ°ùØà°SGh  ¬à∏Ä°SCG
 á`̀HÉ`̀LE’G  »≤∏Jh  ,»`̀ë`̀dG  åÑdG
 AÉ¡àfG ó©H Iô°TÉÑe º∏©ªdG øe
 ¿CG ∂`̀ dò`̀c äó````̀cCGh .z¢``̀SQó``̀ dG

 ¢ü°üëdG  ºjó≤J  »a  É¡àHôéJ
 ¿ƒ`̀jõ`̀Ø`̀∏`̀J ô``Ñ``Y á`̀«`̀ª`̀«`̀∏`̀©`̀à`̀dG
 É¡d  â``̀aÉ``̀°``̀VCG  ó``̀ b  ø``jô``ë``Ñ``dG
 »a Iójôa áHôéJ ó©Jh ,ô«ãμdG
 â≤∏J óbh ,ájƒHôàdG É¡Jô«°ùe
 AGó`̀°`̀UC’G  ø`̀e  ójó©dG  É¡fCÉ°ûH
 AÉ«dhCGh  áÑ∏£dG  øe  á«HÉéjE’G
 Iƒ`̀£`̀N ó`̀©`̀J »```̀gh ,Qƒ``````̀eC’G
 á«HôàdG  IQGRh  ø`̀e  IRÉ`̀à`̀ª`̀e
 øe  Qƒμ°ûe  ¿hÉ©àH  º«∏©àdGh

.ΩÓYE’G ¿hDƒ°T IQGRh
 §HôJ »àdG ábÓ©dG ∫ƒMh
 èeÉfôH ôÑY áMÉàªdG ¢ShQódG
 ¿ƒjõØ∏àdG  ôÑY  hCG  zõª««J{
 hCG  á«ª«∏©àdG  áHGƒÑdG  ôÑY  hCG
 ≈dEG QÉëÑdG äQÉ°TCG ,Üƒ«Jƒ«dG
 •ÉÑJQGh Iô°TÉÑe ábÓY OƒLh
 äÉ«æ≤àdG √òg πc ¿C’ ,¢ShQóe
 ôaƒJh ,É¡°†©H πªμJ áãjóëdG
 øjòdG  áÑ∏£∏d  áYƒæàe  k’ƒ∏M
 »a á`̀Hƒ`̀©`̀°`̀U ¿ƒ``̀¡``̀LGƒ``̀j ó``̀b
 Ö∏£àJ  »`̀à`̀dG  OGƒ``ª``dG  ¢†©H
 ¢SQó∏d  É k«∏YÉØJ  É k«Fôe  É kMô°T
 hCG  …ô¶ædG  ìô°ûdG  øe  Rõ©j

.Ahô≤ªdG hCG ´ƒª°ùªdG

 áÑ∏£dG ±’BG Ö``£≤à°ùJ zΩÉ¡dEG{ á``ª∏©ªdG
ó©H øY á«∏YÉØàdG ájõcôªdG É¡°ShQO ≈dEG

π«YÉª°SEG ÖæjR -âÑàc
 ∫É`̀é`̀e Rõ``̀©``̀J äGQOÉ````Ñ````e »```a
 äGô°ûY  º°†fG  ,»Yƒ£àdG  πª©dG
 ácÉ«M  »a  áªgÉ°ùª∏d  ø««æjôëÑdG
 É«∏ëe á©æ°üªdG  äÉeÉªμdG  ™jRƒJh
 ø««ª«≤ªdGh ø«æWGƒªdG ≈∏Y ÉfÉée
 »YÉ°ùe øª°V øjôëÑdG »a ∫Éª©dGh

.IOó©àeh áØ∏àîe
 º°†fG  äGQOÉ`̀Ñ`̀ª`̀dG  ∂∏J  ió``̀MEG
 ≈©°ùJh »æjôëH 200 øe ôãcCG É¡d
 áeÉªc  ∞``dCG  30  ™jRƒàd  IQOÉ`̀Ñ`̀ª`̀dG
 ≥WÉæe  áaÉc  »a  π°ù¨∏d  á∏HÉb  á«ÑW
 ¿Éª∏°S  ΩÉ°ùàHG  â`̀dÉ`̀bh  .øjôëÑdG
 ≈dƒàJ  »`̀à`̀dG  äÉªgÉ°ùªdG  ió```MEG
 IôμØdG äCGóH{ IQOÉÑª∏d êÉàfE’G §N
 √ô°ûf  º`̀ J  â`̀°`̀SÉ`̀cOhô`̀H  ∫Ó``̀N ø`̀e
 ,»YÉªàL’G  π°UGƒàdG  πFÉ°Sh  »a
 200  ø`̀e  ô`̀ã`̀cCG  áYƒªéª∏d  º°†fG
 ø«H  ΩÉ¡ªdG  º«°ù≤J  ºà«d  »æjôëH
 ôNBG  ≥jôah á«dÉe  ≠dÉÑªH  ´ôÑJ  øe
 ≥jôah äÉ«LÉëdG AGô°T áª¡e ≈dƒJ

 ,øjôëÑdG  ≥WÉæe  áaÉc  ≈∏Y  ´Rƒ`̀j
.z¬æe áÑjô≤dG á≤£æªdG Ö°ùM lπc

 ,IôμØdG ÖMÉ°U ócCG ,¬ÑfÉL øe
 IôμØdG  äAÉ```̀L{  »∏¡°ùdG  ¬`̀∏`̀dGó`̀Ñ`̀Y
 äÉeÉªμdG  QÉ©°SCG  ´ÉØJQG  á¡LGƒªd
 ∫Éëeh ¥Gƒ``̀°``̀SC’G »`̀a ´É`̀Ñ`̀ oJ  »`̀à`̀dG
 OGô``aCG  ìGhQC’  ájÉªMh  ,áWÉ«îdG
 ∞dCG  ™jRƒJ  ºàj  .»∏ëªdG  ™ªàéªdG
 ∞JÉμàd áLÉëH ÉædR’ .É«eƒj áeÉªc
 ºbôdG  ≥«≤ëàd  »∏ëªdG  ™ªàéªdG

 .záeRC’G √òg »£îJh Üƒ∏£ªdG
 äÉ``eÉ``ª``μ``dG  ¿CG  ≈`````̀dEG  â``̀ Ø``̀ dh
 IOƒ``̀L  äGP  á`̀©`̀æ`̀°`̀ü`̀ª`̀dG  á`̀«`̀æ`̀£`̀≤`̀dG
 ø«Hh  .É«ÑW  Gôà∏a  øª°†àJh  á«dÉY
 äÉWÉ«îdG  øe  Oó©H  áfÉ©à°S’G  ºJ{
 ,Oó`̀©`̀dG  Gò``̀g  á«£¨àd  ∫RÉ`̀æ`̀ª`̀dG  »`̀a
 »FÉ°üNCG  á≤aGƒe  ≈∏Y  Éæ∏°üM  Éªc
 ,¥hRôªdG QÉªY ,á«æ«édG ¢VGôeC’G
 »a  Ωóîà°ùªdG  ôà∏ØdG  á«Yƒf  ∫ƒM
 ¿Éª°V  π``LCG  ø`̀e  ∂``dPh  ,äÉeÉªμdG
 .zá`̀«`̀Ñ`̀£`̀dG  ô`̀«`̀jÉ`̀©`̀ª`̀dG  ™`̀e  É¡≤HÉ£J

 ø«ÑFÉædG  øe  πc  IQOÉÑª∏d  º°†fGh

.»bÉë°SG »∏Yh ôeÉ©dG óªMCG

 äÉeÉªc  êÉàfEG  ºà«°S{  ±É°VCGh

 äÉeƒ°SQ øª°†àJh ∫ÉØWC’G Ö°SÉæJ

 áÄØdG  º¡fCG  QÉÑàYG  ≈∏Y  ,á«fƒJQÉc

.zÉ¡àjÉªëd áLÉM ôãcC’G

 É¡©jRƒJ ºà«°S{ »∏¡°ùdG ™HÉJh

 π°üà°S  É`̀ª`̀c  á`̀æ`̀«`̀©`̀e  ™``̀bGƒ``̀e  »``̀a

 πμd  ø«©e  OóY  •ôà°ûj  ’  .∫RÉæª∏d
 É≤ah ô°SC’G áLÉM ≈Ñ∏à°S PEG ,Iô°SCG
 ¿CG  »∏¡°ùdG  ó``̀cCGh  .zOGô````̀aC’G  Oó`̀©`̀d
 øëfh ,∞bƒàj ød äÉeÉªμdG êÉàfEG{
 ™àªàj …òdG »YƒdG ºéëH á≤K ≈∏Y

.z»æjôëÑdG Ö©°ûdG ¬H
 ,iôNCG ájOôa äGQOÉÑe øª°Vh
 á«μdÉªdG  …OÉf  ádGƒL  ¢ù«FQ  ø∏YCG
 ≈∏Y ÉfÉée ¢ùeCG áeÉªc ∞dCG ™jRƒàH
 âYôÑJ ,á«μdÉªdG á≤£æe »a »dÉgC’G
 âæ∏YCG  Éªc  .äGó«°ùdG  ió``̀MEG  É¡H
 òæe ájQÉéàdG  ∫ÉëªdG  øe áYƒªée
 øe  Oó`̀Y  ™jRƒJ  á«°VÉªdG  á©ªédG

.á«fÉéªdG äÉeÉªμdG
 á`̀YÉ`̀æ`̀ °`̀ü`̀dG  IQGRh  â```̀fÉ```̀ch
 øY  âæ∏YCG  áMÉ«°ùdGh  IQÉ`̀é`̀à`̀dGh
 ¥Gƒ°SC’G  »a  áeÉªc  »fƒ«∏e  ìôW
 äGQGô≤∏d  Gò«ØæJ  ∂``̀dPh  ,á«∏ëªdG
 ø«æWGƒªdG  áaÉc  ΩGõ`̀dEÉ`̀H  IQOÉ°üdG
 á``̀©``̀æ``̀bC’G AGó````̀JQÉ````̀H ø`̀«`̀ª`̀ «`̀≤`̀ ª`̀ dGh
 .áeÉ©dG øcÉeC’G »a ¬LƒdG äÉeÉªch

É`̀ fÉ`̀ é`̀ e äÉ``̀ eÉ``̀ ª``̀μ``̀ dG ¿ƒ````YRƒ````j ø`̀ «`̀ «`̀ æ`̀ jô`̀ ë`̀ Ñ`̀ dG äGô``̀ °``̀ û``̀ Y

»∏Y áªWÉa :âÑàc
 »`̀°`̀ù`̀Ø`̀æ`̀dG êÓ```̀©```̀dG á``̀«``̀FÉ``̀°``̀ü``̀NCG äQò`````̀M
 ôéëdG  ¿CG  øe  QõædG  π«∏N  áªWÉa  »cƒ∏°ùdGh
 øe ™°SGh AõL ¬°û«©j …òdG  »dõæªdG  »ë°üdG
 IóMƒdÉH  ¢SÉ°ùME’G  IOÉjR  »a  ÖÑ°ùàj  ,ºdÉ©dG
 π«∏≤àdG IQhô°V »∏Y IOó°ûe ,≥∏≤dGh ôJƒàdGh
 ÉfhQƒc z19 ó«aƒc{ áëFÉL QÉÑNCG  á©HÉàe øe
 »a  áæ«©e  äÉ`̀bhCG  ≈∏Y GQƒ°üëe ∂dP  π©L hCG
 …OÉØJh  ,§≤a  ø«Jôe  hCG  Iô`̀e  ∫ó©ªH  Ωƒ`̀«`̀dG
 QOÉ°üe ≈∏Y óªà©J ’ »àdG  äGƒæ≤dGh ™bGƒªdG
 QÉÑNC’G  ≈∏Y  õcôJ  »àdG  ∂∏J  á°UÉN  ábƒKƒe
 É`̀fhQƒ`̀c  äÉ`̀«`̀YGó`̀J  á¡LGƒªd  ∂``̀dPh  .áÑYôªdG

..É«°ùØf
 ™«ªédG  ≈`̀∏`̀Y  ¢`̀Vô`̀a  AÉ``Hƒ``dG  ¿EG  â`̀dÉ`̀bh
 êÓ©dG  »«FÉ°üNCG  ¿G  q’EG  ,»YÉªàL’G  óYÉÑàdG
 π°UGƒàdÉH  QGôªà°S’G  ≈∏Y  ¿ƒ©é°ûj  »°ùØædG
 ΩGóîà°SGh  ,AÉ`̀Hô`̀bC’Gh  AÉbó°UC’G  ™e  É k«ØJÉg
 øY ¬`̀«`̀aô`̀à`̀dG  á`̀dhÉ`̀ë`̀eh ,ø``μ``eCG  ¿EG  Gô`̀«`̀eÉ`̀μ`̀dG
 ô`̀NBG  A»°ûH  hCG  á«dõæªdG  á°VÉjôdÉH  ¢ùØædG
 ´Éªà°S’Gh ΩÓaC’G IógÉ°ûeh IAGô≤dÉc ÜƒÑëe
 AÉæHC’G  ™e  á«dõæe  á£°ûfCG  QÉμàHGh  ≈≤«°Sƒª∏d
 ,º¡JGQÉ¡e á«ªæJh …ô°SC’G ÜQÉ≤àdG »a ºgÉ°ùJ
 äOó°T á«ªdÉ©dG áë°üdG áª¶æe ¿G ≈dEG Iô«°ûe
 IóYÉ°ùe  IQhô°V  ≈∏Y  äÉfÉ«H  IóY  ∫ÓN  øe
 ™e  π°UGƒàdÉc  ,±hô`̀¶`̀dG  √ò`̀g  »`̀a  ø`̀jô`̀NB’G
 ,É kÄ«°T  Gƒ`̀LÉ`̀à`̀MG  É`̀e  GPEG  º¡dGDƒ°ùd  ¿Gô`̀«`̀é`̀dG
 á`̀¡`̀LGƒ`̀ª`̀d »`̀æ`̀eÉ`̀°`̀†`̀J π`̀à`̀μ`̀J ≥`̀∏`̀N á`̀ dhÉ`̀ë`̀eh
 á«HÉéjEG  ¢ü°üb  ø`̀Y  å`̀jó`̀ë`̀dGh  ,¢`̀Shô`̀«`̀Ø`̀dG

 Éªc  ,¢VôªdG  Gòg  áæëe  GhRhÉéJ  ¢UÉî°TC’
 ≥jƒ£àd G kó¡L ∫òÑj øe πμH IOÉ°TE’ÉH âë°üf
 äÉ`̀eó`̀î`̀dG »`̀a ¿ƒ`̀∏`̀eÉ`̀©`̀dG º`̀¡`̀æ`̀eh ,¢`̀Shô`̀«`̀Ø`̀dG

 á«ë°üdG
 Üô©dG  á«ÑdÉ¨d  á«°ùØædG  ádÉëdG  ¿CG  äócCGh
 Üƒ©°T ≈∏Y √ô«KCÉJ ºéM ¢ùØæH É«°ùØf ôKCÉàJ ød
 ó≤ØdG á«∏ª©H ≥∏©àj Éª«a á°UÉN ,»Hô¨dG ºdÉ©dG
 ∫ƒ¡ªdG  Oó©dÉH  â°ù«d  äÉ«aƒdG  OGóYCG  ¿EG  å«M
 ΩóY hCG πª©dG ¿Gó≤a øY ºLÉædG §¨°†dG ¿CG Éªc
 ,ôLC’G  áYƒaóe  á«°Vôe  IRÉLEG  ≈∏Y  ∫ƒ°üëdG
 É¡fG  ≈``̀dEG  Iô«°ûe  ,∂`̀dò`̀c  É`̀æ`̀dhO  »`̀a  ¬«fÉ©f  ’
 øe  ¿ƒfÉ©j  øjò∏d  ÉªYOh  á«°üî°T  IQOÉÑªc
 »dõæªdG  ôéëdG  áé«àf  á«°ùØædG  πcÉ°ûªdG  √òg
 ø«eƒj  ¢ü«°üîàH  âeÉb  AÉ`̀Hƒ`̀dG  äÉ`̀«`̀YGó`̀Jh
 äGQÉ°ùØà°SGh ä’É°üJG »≤∏àd ÉfÉée É«YƒÑ°SCG
 øe »°ùØædG ºYó∏d ¿ƒLÉàëj øjòdG ¢UÉî°TC’G
 ∫ÓN øe hCG »YÉªàL’G π°UGƒàdG ™bGƒe ∫ÓN

.ƒjó«ØdG
 øY  èJÉædG  »°ùØædG  §¨°†dG  ¿EG  â`̀dÉ`̀bh
 Iô«Ñc  áLQóH  ôKDƒ«°S  ÉfhQƒc  AÉ`̀Hh  äÉ«YGóJ
 å«M ø`̀°`̀ù`̀dG  QÉ`̀Ñ`̀c  º`̀¡`̀æ`̀eh  áæ«©e  äÉ`̀Ä`̀a  »`̀∏`̀Y
 OGô`̀aC’G  ∂dòch  ¢VôªdÉH  áHÉ°UE’G  øe  ±ƒîdG
 á«°ùØædG äÉHGô£°V’G ¢†©ÑH Ó°UCG ¿ƒHÉ°üªdG
 å«M  …ô¡≤dG  ¢SGƒ°SƒdGh  ÜÉÄàc’Gh  ≥∏≤dÉc
 ∂dòch  äÉHGô£°V’G  √òg  IóM  º¡jód  ójõà°S
 »°ùØædG  OGó©à°S’G  º¡jód  øjòdG  ¢UÉî°TC’G
 ójó©dG  Oƒ`̀Lh  ™e  äÉHGô£°V’G  √ò`̀g  Qƒ¡¶d
 πeGƒY íÑ°üJ ¿G øμªªdG øe »àdG πeGƒ©dG øe
 OGôaC’ÉH ájÉæ©dG Öéj ¬fCÉH áë°Vƒe ,º¡d IõØëe

 øe  ø`̀jò`̀dGh  á°UÉîdG  äÉ`̀LÉ`̀«`̀à`̀M’G  …hP  ø`̀e

 ÉgƒÑ°ùàcG  »àdG  º¡JGQÉ¡e  QƒgóàJ  ¿G  øμªªdG

 õ`̀cGô`̀ª`̀dG ¥Ó````̀ZEG Ö`̀Ñ`̀°`̀ù`̀H º`̀∏`̀©`̀à`̀dG ∫Ó```̀N ø``̀e

 iód  äÓμ°ûªdG  IóM  ójõJ  ób  ∂dòc  ,á«∏«gCÉàdG

 ≈∏Y  º¡JQób  ΩóY  áé«àf  ø«≤gGôªdGh  ∫ÉØWC’G

.á«°ùØædGh á«ª°ùédG º¡àbÉW ≠jôØJ

 äÉÄØdG ø«H øe ¿G ≈dEG É¡ãjóM »a äQÉ°TCGh

 »YÉªàL’Gh  »°ùØædG  ºYódG  ≈dG  êÉàëJ  »àdG

 ∫ÉéªdG  »a  á«eÉeC’G  •ƒ£îdG  »a  ¿ƒ∏eÉ©dG

 áHÉ°UE’G  ô£N  ¿ƒ¡LGƒj  º¡fG  å«M  ,»ë°üdG

 ΩóYh πª©dG äÉYÉ°S IOÉjR ≈dEG áaÉ°VEG ¢VôªdÉH

 øe  ±ƒîdG  ∂dòch  ºgô°SCG  øY  ó©ÑdGh  áMGôdG
 ¿Gó≤a  ø`̀e  º`̀FGó`̀dG  º¡aƒNh  º¡d  ihó`̀©`̀dG  π≤f
 »©ªàéªdG  §¨°†dG  ≈`̀dEG  áaÉ°VE’ÉH  ,ºgÉ°Vôe

.º¡«∏Y
 á«ªdÉ©dG  áë°üdG  áª¶æe  ¿CÉ``̀H  äOÉ````̀aCGh
 »a »YÉªàL’Gh »°ùØædG πeÉ©àdG π«dO äQó°UCG
 ºdÉ©dG  »a  ÉfhQƒc  ¢Shô«a  IôgÉX  »°ûØJ  πX
 ø«°üàîª∏d  áeRÓdG  äÉ«°UƒàdG  ™°Vhh  ™ªLCG
 â`̀bƒ`̀dG  »`̀a  AÉ`̀ Hƒ`̀ dG  Gò``̀g  äÉ`̀©`̀Ñ`̀J  ™`̀e  πeÉ©à∏d
 ™bƒàªdG  øe  å«M  ¬FÉ¡àfG  ó©H  ≈àMh  »dÉëdG
 âbƒd  á«YÉªàL’Gh  á«°ùØædG  √QÉ``̀KBG  π¶J  ¿G
 áë°Vƒe ,OGôaC’G øe ójó©dG ≈∏Y ô«°ü≤H ¢ù«d
 áë°üdG  áª¶æe  øe  QOÉ°üdG  π«dó∏d  É k≤ah  ¬fCÉH
 ,zá«°ùØædG  áë°üdG  »a  IƒéØdG  ÜCGQ{  á«ªdÉ©dG
 Iô«ÑμdG  ôFÉ°ùîdGh  »°ùØædG  §¨°†dG{  ¿EÉ``̀a
 ób  á«fÉ°ùfE’G  ÇQGƒ`̀£`̀dG  ä’É`̀M  ø`̀Y  áªLÉædG
 ,¢SCÉ«dGh QÉ©dGh ÖfòdGh ±ƒîdGh ¿õëdG ódƒJ
 »HÉÄàcG  ÜGô£°VÉH  áHÉ°UE’G  ô£N  øe  ™aôàa

.zOÉM ≈dEG ∫óà©e
 ób ¿É«MC’G øe ô«ãc »a ±ƒîdG ¿G ºZQh
 ™°VƒdG  Gòg ™e á°UÉN É«HÉéjG  GQƒ©°T  ¿ƒμj
 QòëdGh  á£«ëdG  òNCÉj  ¿C’  OôØdG  ™aój  å«M
 ¿G  á«°ûîdG  ¿G  ’G  ,ìÉÑe  …õjôZ  Qƒ©°T  ƒgh
 πμ°ûH  ô«μØà∏d  ¢†©ÑdG  Iõ`̀jô`̀¨`̀dG  √ò`̀g  ™`̀aó`̀J
 äÉLÉ«àM’G  øjõîJ  ∫ÓN  øe  ∂dPh  ´Gh  ô«Z
 Éªe ¬`̀à`̀LÉ`̀M ø``̀Y ó``jõ``J »``̀à``̀dGh á`̀«`̀ °`̀SÉ`̀ °`̀SC’G
 ájOÉ°üàb’G  äÓμ°ûªdG  ø`̀e  Oó`̀Y  »`̀a  ºgÉ°ùj
 §¨°†dG  πeGƒY  ójGõJ  »dÉàdÉHh  á«YÉªàL’Gh

.áeRC’G √òg øY èJÉædG

»dõæªdG »ë°üdG ôéëdG ΩÉjCG ™e πeÉ©à∏d á«ÑW íFÉ°üf

á«°ùØædG áë°üdG ≈∏Y ÉXÉØM ÉfhQƒc AÉHh QÉÑNCG á©HÉàe øe QòëJ á«æjôëH á«FÉ°üNCG

.QõædG π«∏N áªWÉa |

 OÉYCG …òdG Gòg
A»°T πc äÉHÉ°ùM

 ,äÉ©jô°ûàdGh  ∫hó``̀dGh  º¶ædG  ,Üô¨dÉH  QÉ¡Ñf’G  √ò`̀NCÉ`̀j  ÉæÑ∏ZCG
.íàØæªdG ™ªàéªdGh á«WGô≤ªjódGh á«fóªdGh IQÉ°†ëdG

 ÜÉéYEÓd ƒYój ä’ÉéªdG ≈à°T »a »ª∏©dG Ωó≤àdG ¿EÉa ∂°T ¿hO øe
 Ωƒ∏©dG »a ,¬«a ∫GóL ’ Gòg ,É¡ª∏©Jh É¡∏≤fh Ωƒ∏©dG √òg òNG πLG øe
 iôNC’G  äÉ©ªàéªdG  ¿G  »æ©j  ’  Gòg  øμd  ,Gô«ãc  Éæ«∏Y  Ωó≤àe  Üô¨dG

.AÉª∏Yh ∫ƒ≤Yh Ωƒ∏Y É¡jód ¢ù«d
 πc ¥ƒa ’hCG ¬∏dG IQób ¿G ™«ªé∏d ∞°ûμàd ÉfhQƒc áëFÉL äAÉL
 øFÉc  ¬eõg  ïjôªdG  ≈dEG  äÉÑcôe  π°SQCGh  ôª≤dG  ≈dEG  π°Uh  øe  ,A»°T

.IOôéªdG ø«©dÉH iôj ’ ô«¨°U
 »àdG  äÉeóîdÉH  ÉfQÉ¡ÑfG  »æ©j  ’  Üô¨dG  Ωó≤Jh  Ωƒ∏©H  ÉfQÉ¡ÑfG

.ÉfhQƒc áeRCG »a âØ°ûμfG »àdGh ∫hódG ¢†©H É¡eó≤J
 è«∏îdG ∫hO Ωƒ«dG ¬eó≤J Ée ,äÓeÉée ¿hO øeh äÉ¨dÉÑe ¿hO øe
 ôîØ∏d ƒYój áFQÉ£dG áeRÓd AGƒàMG øeh äÉeóN øe øjôëÑdG …ó∏Hh

.Éª«≤e ΩCG ¿Éc ÉæWGƒe ¿É°ùfE’G áª«b É«dÉY Qó≤j ΩÉ¶fh ádhO »a ÉæfCÉH
 ájOÉªdGh  ájô°ûÑdG  äÉfÉμeE’Gh  Oƒ¡édG  äôî°S  øjôëÑdG  áeƒμM
 ,¢VQC’G  √òg ¥ƒa  ¢û«©j  øe  πc  ≈∏Y á`̀eRC’G  ICÉWh ∞«ØîJ  πLG øe

.ôîØ∏d ƒYój Gògh
 ôcP  ¿hO  øe  Üô¨dG  ∫hO  ¢†©H  ô«ãμH  ¥ƒØj  øjôëÑdG  ¬àeób  Ée
 iód  Qƒ£àdGh  É«LƒdƒæμàdGh  Ωƒ∏©dG  »a  ¥QÉØdG  ºZQ  ∫hó`̀dG  AÉª°SG

.Üô¨dG
 øjòdG  ≈àM  ,Iô«ãc  Qƒ`̀eCG  øe  ºgCG  øWGƒª∏d  Ωó≤J  »àdG  äÉeóîdG
 ¬Ñ∏b  »a  øe  ÉeCG  ,¬fhó«°üàj  Ée  Ghóéj  ºd  ôμ©dG  AÉªdG  »a  ¿hOÉ£°üj

.¬d AGhO Óa ¢Vôe
 π©L  ø«HÉ°üªdG  AÉØ°T  »a  á«dÉY  ìÉéf  Ö°ùf  øjôëÑdG  ≥«≤ëJ
 äOGQCG ∫hódG ¢†©H ¿G π«bh ,∫hódG øe ô«ãμdG øe É¡«dG ¬éàJ ¿ƒ«©dG

.êÓY øe øjôëÑdG AÉÑWCG Ωóîà°ùj GPÉe ±ô©J ¿G
 äÉeRC’G øe º∏©àJ »àdG ∫hódGh ,A»°T πc äÉHÉ°ùM OÉYCG ÉfhQƒc

.¢VôªdG Gòg ó©H A»°T πc äÉHÉ°ùM ó«©J ±ƒ°S
 áéeôH  ó«©fh  ¢ShQódG  ¬æe  »≤à°ùf  ¿G  »¨Ñæj  ¢SÉb  ¢`̀SQO  Gòg

.πÑ≤à°ùªdG äÉ°SÉ«°Sh ,πÑ≤à°ùªdG ™jQÉ°ûeh ,πÑ≤à°ùªdG §£N
 ΩÉªàg’Gh  ,É`̀¡`̀«`̀dEG  êÉàëf  »`̀à`̀dG  áYÉæ°üdG  »`̀a  ÉæJÉHÉ°ùM  ó«©f
 º«∏©àdG  ´hô°ûe  áZÉ«°U  ó«©fh  ,»fGƒ«ëdGh  »`̀YGQõ`̀dG  ø«YÉ£≤dÉH
 äÉLÉ«àMÉH  »Øj  ’  QÉ°ùe  äGP  »a  ≈≤Ñf  ¿G  »¨Ñæj  Óa  ,¬àeôH  ádhó∏d

.≈dhCG Iõ«cQ º«∏©àdGh ,πÑ≤à°ùªdG
 ,äÉjƒdhC’G ójóëJ » pah äÉ«fGõ«ªdG OƒæH ™°Vh »a ÉæJÉHÉ°ùM ó«©f
 ¿G »¨Ñæj A»°T πc ,ÉfhQƒc áHôéJ øe √Éæª∏©J Éªd äÉfÉμeE’G ô«î°ùJh

.Ωƒ«dG ºdÉ©dÉH çóëjh çóM Ée ≈∏Y AÉæH ¬«a ô¶ædG OÉ©j

ÊÉjõdG ÜÉgƒdGóÑY ΩÉ°ûg riffa3al3z@gmail.com

 »ë«eôdG  óªëe  øH  »∏Y  ócCG   
 áª∏μdG  á«ªgCG  ΩÓYE’G  ¿hDƒ°T  ôjRh
 ÖMÉ°U Iô°†M É¡¡Lh »àdG á«eÉ°ùdG
 ∫BG  ≈°ù«Y  ø`̀H  óªM  ∂∏ªdG  ádÓédG
 ¬FÉæHC’  ióØªdG  OÓÑdG  πgÉY  áØ«∏N
 »Fôe ∫É°üJG ôÑY äÉÑdÉ£dGh áÑ∏£dG
 ∫Ébh  ,(»`̀YGh  ™ªàée)  èeÉfôH  ™e
 √ò¡H  ¢ùeCG  ¬àdÓL  ¬H  ¢üN  Ée  ¿EG
 Gò¡d Ée ¢ùμ©j º«∏©àdG ´É£≤d áª∏μdG
 øe Iô«Ñc ájÉYQh á«ªgCG øe ´É£≤dG

.¬àdÓL ¿ód
 á`̀ dÓ`̀L  á``ª``∏``c  ¿CG  ±É````̀°````̀VCGh
 É©«é°ûJ  âæª°†J  ió`̀Ø`̀ª`̀dG  ∂∏ªdG
 äÉÑdÉ£dGh  áÑ∏£dG  ¬FÉæHC’  Gõ«ØëJh
 ¿Éc  ¿EGh  ≈àM  º«∏©àdG  á«ªgCG  ≈∏Y
 ±ô¶dG  Gò``g  »`̀a  á°UÉN  ,ó`̀©`̀H  ø`̀Y
 É¡æ«eÉ°†e  äó`̀cCG  Éªc  ,»FÉæãà°S’G
 √QhOh π`̀«`̀é`̀dG  Gò`̀¡`̀H  ¬`̀à`̀dÓ`̀L á`̀≤`̀K
 ºgóéH  »æWƒdG  Qhó`̀dG  ΩÓà°SG  »a
 ádÓL  á©HÉàe  ∂`̀dò`̀ch  ºgOÉ¡àLGh
 äGAGô```````LE’G π``̀c ió``̀Ø``̀ª``̀dG ∂`̀ ∏`̀ ª`̀ dG

 ¿CÉ°T øe É¡H π°üàj Éeh ájRGôàM’G
 ¢ùμ©j  ÉªH  …OÉ°üàbGh  »YÉªàLG
 ∂∏ªdG  á`̀ dÓ`̀L  ô````̀eC’G  »``̀ dh  ¢`̀Uô`̀M
 ¢VQCG  ≈∏Y  º«≤eh  øWGƒe  πc  ≈∏Y

.øjôëÑdG
 ΩÓ``̀YE’G ¿hDƒ``°``T ô``̀ jRh √ƒ``̀fh
 ∂∏ªf  ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  áμ∏ªe  »`̀ a  É`̀æ`̀fCÉ`̀H

 ÖYÉ°üªdG  π`̀jƒ`̀ë`̀J  ≈`̀∏`̀Y  IQó``̀≤``̀dG
 ¢ü°üb ≈dEG  á«FÉæãà°S’G  ±hô¶dGh
 ≈dÉ©Jh  ¬fÉëÑ°S  ¬∏dG  π°†ØH  ìÉéf
 ácQÉÑªdG  Iô`̀«`̀°`̀ù`̀ª`̀dG  ó`̀FÉ`̀b  π`̀X  »`̀a
 ∂`̀∏`̀ª`̀dG á`̀ dÓ`̀é`̀ dG Ö`̀MÉ`̀°`̀U Iô`̀°`̀†`̀M

.ióØªdG
 áμ∏ªe äÉjóëàdG πc ºZQ :∫Ébh
 øe  π°†ØH  iƒ``̀bCG  êôîJ  øjôëÑdG
 óFÉ≤dG  ø«H  ádOÉÑàªdG  á≤ãdG  ºK  ¬∏dG
 Ωƒ«dG  -óªëdG  ¬∏d-  øëæa  ,¬Ñ©°Th
 áaÉ≤K  õ`̀jõ`̀©`̀J  ≈`̀∏`̀Y  Éæ°UôM  Qó`̀≤`̀H
 ’Éãe  Éæ°ùªd  »`̀YÉ`̀ª`̀à`̀L’G  óYÉÑàdG
 »gh  Ió`̀jó`̀L  áaÉ≤K  õjõ©àd  Gô«Ñc
 ,ó©H  øY âfÉc  ¿EGh  ≈àM π°UGƒàdG
 Ωƒ≤j É``̀eh ΩÓ````̀YE’G Qhó```H  Gó`̀«`̀°`̀û`̀e
 πeÉ©àdG  π`̀X  »`̀a  ô«Ñc  QhO  ø`̀e  ¬`̀H
 ¿Éc  AGƒ`̀°`̀S  ∫hDƒ°ùªdG  π°UGƒàdGh
 á`̀aÉ`̀ë`̀°`̀ü`̀dG  hCG  »`̀ª`̀°`̀Sô`̀dG  ΩÓ`````̀YE’G
 »YÉªàL’G  π°UGƒàdG  πFÉ°Sh  hCG
 ≈∏Y √QhóH Ωƒ≤j πμdG ,øjôKDƒªdGh

 .¬Lh πªcCG

 ∂``∏ªdG  á``dÓL  á``ª∏c  :ΩÓ``YE’G  ô``jRh
π«édG Gò``¡H ¬à≤K É``¡æ«eÉ°†e »``a äó``cCG

.ΩÓYE’G ôjRh |



بيانات الخبر
اليوم

التاريخ
الخبر

جهة النشر
الصفحة

العدد
الرابط اإللكتروني

 Rôà°SÉªà°SƒJ  …OÉf  º¶f
 øjôëÑdG  áμ∏ªe  »a  ∞«°ùdG
 ∞`̀ «`̀£`̀≤`̀ dG á``````̀MGh …OÉ```````̀ fh
 É`̀YÉ`̀ª`̀à`̀LG Rô`̀à`̀°`̀SÉ`̀ª`̀à`̀°`̀Sƒ`̀J
 âÑ°ùdG  Ωƒ`̀j  AÉ°ùe  É kcôà°ûe
 Qƒ°†ëH  .2020  πjôHCG  11
 ™`̀ª`̀Lh ø`̀«`̀ jOÉ`̀ æ`̀ dG AÉ``̀°``̀†``̀YCG

 øe ¢`̀ü`̀î`̀°`̀T 100```````̀dG ¥É```̀a
 ,è«∏îdG  ∫hO  øe  ø«ªà¡ªdG
 ¿ÉeCG  ≈°ù«Y  ôà°SÉªà°SƒàdGh
 º°ù≤dG øª°V 4 á≤£æªdG ôjóe
 áμ∏ªe  ø`̀e  20  ´É`̀£`̀≤`̀dG  A
 ôà°SÉªà°SƒàdGh  ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG
 ôjóe »`̀fGó`̀jõ`̀dG  OhOƒ`̀dGó`̀Ñ`̀Y
 ôà°SÉªà°SƒàdGh  23 á≤£æªdG
 º°ù≤dG  ¢ù«FQ  çQÉëdG  »côJ
 øe  79  ´É`̀£`̀≤`̀dG  øª°V   Q
 ,ájOƒ©°ùdG  á«Hô©dG  áμ∏ªªdG
 ô`̀ «`̀gR ô``à``°``SÉ``ª``à``°``Sƒ``à``dGh
 ∞«°ùdG  …OÉ`̀f  ¢ù«FQ  GRô«e
 ø``̀«``̀eCG ô``à``°``SÉ``ª``à``°``Sƒ``à``dGh
 áMGh  …OÉf  ¢ù«FQ  º«gGôÑdG
 ôà°SÉªà°SƒàdGh  ,∞«£≤dG
 ¢`̀TÉ`̀Ñ`̀¡`̀dG ø`̀°`̀ù`̀ë`̀e õ`̀ q«`̀ª`̀à`̀ª`̀dG

.∞«°ùdG …OÉf ¢ù°SDƒe
 ´É```̀ª```̀à```̀L’G á``````̀aO OÉ``````̀b
 ô`̀à`̀°`̀SÉ`̀ª`̀à`̀°`̀Sƒ`̀à`̀dG ∞``̀jô``̀©``̀dG
 Éªc ,»`̀fGó`̀jõ`̀dG OhOƒ`̀dGó`̀Ñ`̀Y
 øe πc ájOÉ«≤dG  QGhOC’ÉH ΩÉb
 óªëe  ó«°ùdG  ôà°SÉªà°SƒàdG
 ≥`̀bó`̀ª`̀dG Qhó````̀H ®ƒ`̀Ø`̀ë`̀ª`̀ dG
 ô`̀à`̀°`̀SÉ`̀ª`̀à`̀°`̀Sƒ`̀à`̀dG ,…ƒ``̀¨``̀∏``̀dG
 Qhó``̀ H ¢``̀Shô``̀ë``̀ª``̀dG ó`̀ª`̀ë`̀e
 ôà°SÉªà°SƒàdGh  ,â`̀bDƒ`̀ª`̀dG
 OGóY  QhóH  ∫É©dGóÑY  ¢ùfƒj
 ôà°SÉªà°SƒàdGh  ,äGƒ``̀°``̀UCG

.ΩÉ©dG º«≤ªdG ¬∏dGóÑY á°ù«fCG
 ´ƒæàH  ´É`̀ª`̀à`̀L’G  õ«ªJ
 ø`̀e á`̀«`̀ª`̀«`̀∏`̀©`̀à`̀dG äGô``̀≤``̀ Ø``̀ dG
 ºjƒ≤J  Ö£Nh  á«HôY  Ö£N
 ó`̀«`̀é`̀dG ™`̀ª`̀à`̀°`̀ù`̀ª`̀dG Iô``̀≤``̀ ah
 óªëe  ôà°SÉªà°SƒàdG  IOÉ«≤H

 á°ûaôØdG  Iô≤ah  ºjôμdGóÑY
 ,ïjƒ°ûdG  A’BG  ôà°SÉªà°SƒàdG
 ∞«°ùdG  …OÉ`̀ f  ø`̀e  ∑QÉ`̀°`̀T  PEG
 øe  πc  á«Hô©dG  Ö£îdG  »a
 ø°ùM  ó«°S  ôà°SÉªà°SƒàdG
 »ah  ,QóÑdG  óªMCGh  …QÉ°ùdG
 øe ∑QÉ``°``T º`̀jƒ`̀≤`̀à`̀dG Ö`̀£`̀N
 á≤£æªdG  π£H  ∞«°ùdG  …OÉ`̀f
 AGô```̀gR  ô`̀à`̀°`̀SÉ`̀ª`̀à`̀°`̀Sƒ`̀à`̀dG  4

.π«ÑM π«∏Nh ¿GôªëdG
 ôà°SÉªà°SƒàdG  ìô`̀°`̀Uh
 Ö`̀FÉ`̀ f{ ∫É``©``dGó``Ñ``Y ¢`̀ù`̀fƒ`̀j
 zá«ª«∏©àdG  ¿hDƒ°û∏d  ¢ù«FQ
 äGôÑîdG  ∫OÉÑJ  QÉ`̀WEG  øª°V
 Rôà°SÉªà°SƒàdG  á`̀jó`̀fCG  ™`̀e
 ó`̀©`̀j  è``̀ «``̀ ∏``̀î``̀ dG  ∫hO  »````̀ a
 iƒ```̀bCG ø``̀e ´É``̀ª``̀à``̀L’G Gò```̀g
 ôÑY  á«ª«∏©àdG  äÉYÉªàL’G
 »a á`̀«`̀°`̀VGô`̀à`̀a’G á`̀°`̀ü`̀æ`̀ª`̀dG
 π≤°U ≈dEG ≈©°ùJ »àdG ºdÉ©dG
 ÜÉÑ°ûdG  iód  IójóY  äGQÉ¡e
 á`̀dÉ`̀°`̀SQ  É`̀¡`̀ª`̀gCGh  »é«∏îdG
 ôjƒ£J  »a  Rôà°SÉªà°SƒàdG
 ,IOÉ«≤dGh  π°UGƒàdG  IQÉ`̀¡`̀e
 õFÉØdG  z∫É©dGóÑY{  CÉæg  Éªc
 Ö£îdG  »`̀a  ∫hC’G  õcôªdÉH
 óªëe  Ö`̀«`̀£`̀î`̀dG  á`̀«`̀Hô`̀©`̀ dG
 á`̀jOƒ`̀©`̀°`̀ù`̀dG ø``̀e OhDhGó````````̀dG
 »a  ∫hC’G  õcôªdÉH  õFÉØdGh
 ôà°SÉªà°SƒàdG  º««≤àdG  Ö£N
 áμ∏ªe  ø`̀e  ¿GôªëdG  AGô``̀gR
 õcôªdÉH  õFÉØdGh  ,øjôëÑdG
 ∫É`̀é`̀JQ’G  Ö£N  »`̀a  ∫hC’G
 áæ£∏°S øe »fGóªëdG áª«∏°S

.¿ÉªY
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ó«ªëŸG ó«ª

:ô£°ùdG ∫hCG
 πØμàà°S  É¡fCG  ,Ée  ácô°T  ø∏©J  ¿CG  ≈æªJCG  ºc
 ø««æjôëÑdG IOƒY ôØ°S ôcGòJ áaÉc Ωƒ°SQ ™aóH
 ,IóMGh ádhO øe ƒdh ,zÓãe áÑ∏£dG{ êQÉîdG »a
 ácô°ûdG øe ÉeÉ¡°SEG ,IôFÉ£dG ô«LCÉJ áØ∏c ™aO hCG
 IQƒμ°ûe  π`̀°`̀UGƒ`̀J  »`̀à`̀dG  á`̀ dhó`̀ dG  Oƒ`̀¡`̀L º`̀Yó`̀d
 ±hô¶dG  πX  »a  Qƒ``̀eC’G  ∞∏àîªH  πØμàdG  »a
 øe øμdh ..Iô«ãch IójóY QÉμaC’G ..á«FÉæãà°S’G

 ?...¬Ñ©°Th øWƒ∏d ÉÑMh AÉah QOÉÑj

:§≤a º∏©∏d
 ∫Ó¨à°SG  ΩCG  ∫ƒ≤©dÉH  ±ÉØîà°SG  ƒ`̀g  π`̀g
 ¢†©H Ωƒ≤J ¿CÉH ..¿ƒbòdG ≈∏Y ∂ë°V ΩCG ™°Vƒ∏d
 ø∏©Jh  áæ«©e  áYÉ°†H  ™«Ñd  èjhôàdÉH  äÓëe
 ájóg  áYÉ°†ÑdG  ∂∏J  …ôà°ûj  øe  …ó¡à°S  É¡fCG
 Ö°SÉæj ≥«∏©J …CG …QOCG ’h ..(áeÉªc) øY IQÉÑY
 áeÉªμdG  iôJ  ??..áØ«î°ùdG  äÉfÓYE’G  √òg  πãe
 180  É¡àª«b  -É«dÉM  ¥ƒ°ùdG  »a  âë°T  ¿EGh-
 øeh  IQƒμ°ûe  äQOÉH  äÓëªdG  ¢†©Hh  ..É°ù∏a
 ..¢SÉædG  ≈∏Y  ÉfÉée  É¡©jRƒàH  »æWh  ≥∏£æe

 ??..±ô°üàdG Gòg øe ∂∏¡à°ùªdG ájÉªM øjCÉa

:áØ«¶fh áæeBG Éæ°SQGóe ..âbDƒe øμ°S
 AÉ`̀«`̀dhCG  ¢†©H  ±hÉ`̀î`̀eh  ¢ùLGƒg  º¡ØJCG
 á«eƒμM  ¢`̀SQGó`̀e  ¢†©H  πjƒëJ  ø`̀e  Qƒ```̀eC’G
 ¿Éc  AGƒ°S  ..Ió`̀aGƒ`̀dG  ádÉª©∏d  âbDƒe  øμ°S  ≈`̀dEG
 É¡≤aGôeh  ¢`̀SQGó`̀ª`̀dG  áaÉ¶f  ø`̀e  Éæg  ¢ùLÉ¡dG
 ¢ùLÉg  ø`̀e  hCG  ,â`̀bDƒ`̀ª`̀ dG  ø`̀μ`̀°`̀ù`̀dG  Iô`̀à`̀a  ó`̀©`̀H
 äƒ«ÑdGh  ∫RÉæªdG  ΩÉ`̀eCG  IóaGƒdG  ádÉª©dG  ójGõJ

.¢SQGóªdG ∂∏J øe áÑjô≤dG äÓëªdGh
 ôeC’G Gòg »dƒà°S á«æ©ªdG äÉ¡édG ¿CÉH ≥KCGh
 ¢SQGóªdG  Ó`̀a  ,á°UÉN  á`̀jÉ`̀YQh  É¨dÉH  ÉeÉªàgG
 ,º«≤©Jh  ∞«¶æJ  ¿hO  ø`̀e  ∑ôàà°S  É¡≤aGôeh
 ô°ûY  IôªdG  ∫ó`̀H  º«≤©àdGh  ∞«¶æàdG  ºà«°S  πH
 »a  IóaGƒdG  ádÉª©dG  óLGƒàH  íª°ùj  ødh  ,äGôe
 Éªc ¿ƒ∏Nójh ¿ƒLôîj ,ìƒàØe πμ°ûH á°SQóªdG
 ¿ƒ©ªéàjh ,äÉbô£dG »a ¿ƒdƒéàjh ,¿hDhÉ°ûj

 ¿ƒ°ùÑ∏j ºgh hCG º¡HÉ«ãH ,äƒ«ÑdGh ∫RÉæªdG ΩÉeCG
 »a GhOÉàYG Éªc ((∫Ghô°ùdGh á∏«fÉØdGh QGRƒdG))
 ∫ƒ°üØdG ≈dEG Gƒ∏Nój ¿CÉH º¡d íª°ùj ødh ,º¡æμ°S
 πH  ,äÉ°SQóªdGh  ø«°SQóªdG  ÖJÉμeh  á«°SGQódG
 á«ë°Uh  á«æeCG  áHÉbQ  ∑Éæg  ¿ƒμ«°S  ó«cCÉàdÉH

.áeQÉ°U ájQGOEGh
 á«∏NGódG  ô`̀jRh  »dÉ©e  π°†ØJ  Éªch  ∂dòd
 πª©dG  á£N  ¿É«Hh  ,ø«¶aÉëªdG  ™e  ´ÉªàL’ÉH
 ó°ü≤dG  ¿CG))  IQGRƒdG  âë°VhCG  Éªch ,ø«μ°ùà∏d
 IóaGƒdG ádÉª©∏d ÉàbDƒe Éæμ°S ¢SQGóªdG π©L øe
 ádÉª©dG  √ò``g  áaÉãc  ∞«ØîJ  ≈∏Y  πª©dG  ƒ`̀g
 …RGô`̀à`̀MG  AGô```̀LEG  ƒ``̀gh  ,º¡æμ°S  ≥`̀WÉ`̀æ`̀e  »`̀a
 ø«¶aÉëªdG  IOÉ°ùdG  øe  πeCÉf  ÉæfEÉa  ..((â`̀bDƒ`̀e
 ,¢SQGóª∏d  á«eƒj  á«fGó«e  äGQÉ``jõ``H  ΩÉ`̀«`̀≤`̀dG
 hCG  º¡JÉ¶MÓe  ≈∏Y  ±ô©à∏d  »dÉgC’ÉH  AÉ≤∏dGh
 AGô``̀LE’G  ¿CÉ``̀H  ∂`̀dò`̀c  º¡æ«ª£àdh  ,º¡JÉMôà≤e
 IOó`̀ë`̀e äÉ`̀WGô`̀à`̀°`̀TGh §`̀HGƒ`̀°`̀V ¬``̀dh ,â``bDƒ``e

.áeR’h
 âÑLƒà°SG  ,á«FÉæãà°SG  á∏MôªH  ôªf  ÉæfEG
 »a áØYÉ°†e âeõ∏à°SGh ,ájó«∏≤J ô«Z äGAGôLEG
 Ö©°ûdG É¡«a íéf »àdG ,á«©ªàéªdG á«dhDƒ°ùªdG

 .RÉ«àeÉHh »æjôëÑdG

:áÑLGh á¶MÓe
 ô«°üe  øY  z∫RÉæªdG  áÑ∏W{  øe  OóY  Éæ¨∏HCG
 äÉfÉëàeG  ¿ƒeó≤«°S  π`̀g  ,»FÉ¡ædG  º¡ª««≤J
 ºà«°S ΩCG  áæ«©e ôjQÉ≤J º¡æe Ö∏£«°S ΩCG  á«FÉ¡f
 »°SGQódG  π°üØdG  èFÉàf  ≥ah  º¡éFÉàf  ádOÉ©e

 .á«ëàdG ™e IQGRƒdG ≈dEG Éæeh ?..∫hC’G

:ô£°ùdG ôNBG
 á«Ñ©°ûdG  ¢ùdÉéªdG  ÜÉ`̀ë`̀°`̀UCG  ø`̀e  ≈æªJCG
 ∞bƒJ  Gƒ`̀æ`̀∏`̀YCG  ¿CG  ó`̀©`̀Hh  ,á`̀«`̀∏`̀gC’G  ¿É`̀é`̀∏`̀ dGh
 ¥ÓWEÉH  GhQOÉÑj  ¿CG  ,º¡fÉédh º¡°ùdÉée •É°ûf
 ,»æμ°S ™ªéeh á≤£æe πc »a ájƒYƒJ äÓªM
 ±hô¶dG  πX  »a  áaÉ¶ædG  á«∏ªY  »a  áªgÉ°ùª∏d

 .É«dÉM áaÉ¶ædG ∫ÉªY ¢üëØd áàbDƒªdG

malmahmeed7@gmail.com

áØ«¶fh áæeBG Éæ°SQGóe ..âbDƒe øμ°S
 §«£îàdGh  äÉjó∏ÑdG  ¿hDƒ`̀°`̀Th  ∫É¨°TC’G  ô`̀jRh  ó≤Y
 ÉYÉªàLG  ∞∏N  ¬∏dGóÑY  ø`̀H  ΩÉ°üY  ¢Sóæ¡ªdG  »fGôª©dG
 π«ch  Qƒ°†ëH  áaÉ¶ædG  äÉcô°T  ™e  »FôªdG  ∫É°üJ’ÉH
 »a  ájò«ØæàdG  Iõ``̀¡``̀LC’Gh  äÉ`̀jó`̀∏`̀Ñ`̀dG  ¿hDƒ`̀°`̀û`̀d  IQGRƒ````̀dG
 Ö∏¨àdGh äÉ¶aÉëªdG »a áaÉ¶ædG ™°Vh á°ûbÉæªd äÉjó∏ÑdG

.áªFÉ≤dG äÉjóëàdG ≈∏Y
 §«£îàdGh äÉjó∏ÑdG ¿hDƒ°Th ∫É¨°TC’G IQGRh äócCGh
 áeÉª≤dG  ¢SÉ«cCG  á``̀dGREG  á«∏ªY  ¿CG  É¡d  ¿É«H  »a  »fGôª©dG
 ájƒdhG  ƒg  á«dBG  IQƒ°üH  ∫RÉæªdG  ΩÉeCG  øeh  ≥WÉæªdG  øe
 áë°Uh  áeÓ°S  ≈∏Y  ÉXÉØM  ∂`̀dPh  áaÉ¶ædG  äÉcô°T  ió`̀d
 ádGREG »a áaÉ¶ædG äÉcô°T πªY QGôªà°SG IócDƒe ,™ªàéªdG

.…OÉ«àY’G πμ°ûdÉH äÉjhÉëdG ≠jôØJh äÉØ∏îªdG
 »a  ø«æWGƒªdG  øe ºFÉ≤dG  ¿hÉ©àdÉH  IQGRƒdG  äOÉ°TCGh
 ¢SÉ«cCG  ™°Vh  ≈∏Y  ¢UôëdG  ∫ÓN  øe  ≥WÉæªdG  ∞∏àîe
 π¡°ùj Ée äÉjhÉëdG πNGO á°ü°üîªdG É¡©bGƒe »a áeÉª≤dG

 ¿EG å«M ≥WÉæªdG áaÉ¶f ≈∏Y ßaÉëjh áaÉ¶ædG ∫ÉªY πªY
 ≥WÉæªdG √ƒ°ûj áeÉª≤dG äÉjhÉM øY Gó«©H äÉØ∏îªdG »eQ
 πX »a ádGRE’G á«∏ªY øe Ö©°üjh áeÉ©dG áë°üdÉH ô°†jh

.á«ë°üdG ájRGôàM’G äGAGôLE’G
 ¢UôëdG  ≈dG  ø«ª«≤ªdGh  ø«æWGƒªdG  IQGRƒ`̀dG  âYOh
 …CG  ™æªd  áeÉª≤dG  äÉ`̀jhÉ`̀M  π``NGO  äÉØ∏îªdG  »`̀eQ  ≈∏Y
 áeÉª≤dG  ¢SÉ«cCG  ∑ôJ  ΩóYh  º¡≤WÉæe  »a  áeÉª≤∏d  äÉ©ªéJ

.äÉjhÉëdG »a É¡©°Vh ¿hO äÉbô£dG hCG ∫RÉæªdG ΩÉeCG
 äGAGô``̀LEÓ``̀ d G kò`̀«`̀Ø`̀æ`̀J ¬```̀fCG ≈```̀dEG IQGRƒ`````̀dG äQÉ```°```TCGh
 ™æeh  AGƒàM’  IòîàªdG  á«FÉbƒdG  ô«HGóàdGh  ájRGôàM’G
 äGAGôLEG  πX  »ah  (19-ó«aƒc)  ÉfhQƒc  ¢Shô«a  QÉ°ûàfG
 ¿EÉa  ∫Éª©dG  øμ°S  ≥WÉæe  »a  ∫Éª©dÉH  á≤∏©àªdG  ¢üëØdG
 »dÉgC’G ¿hÉ©àHh áaÉ¶ædG äÉcô°T ™e ≥«°ùæàdÉHh IQGRƒdG
 ∫ÓN  øe  ºFÉ≤dG  ™°VƒdG  áédÉ©e  ≈∏Y  πª©J  º¡≤WÉæe  »a
 IQGRƒ``dG  ócDƒJ  å«M  ,á©jô°ùdG  äGAGô```̀LE’G  øe  á∏°ù∏°S

 ±ó¡J  »`̀à`̀dG  á«ª«¶æàdG  äGAGô````̀LE’G  ø`̀e  GOó``̀Y  É`̀gPÉ`̀î`̀JG
 §£N  π«©ØJ  ∫ÓN  øe  ºFÉ≤dG  …óëàdG  ≈∏Y  Ö∏¨àdG  ≈`̀dEG

.áªFÉ≤dG ÇQGƒ£dG
 ¿hÉ©àdG  IQhô°†H  ºjôμdG  Qƒ¡ªédÉH  IQGRƒdG  Ö«¡Jh
 á«∏ªY ô«°S øª°†j ÉªH ¿hÉ©àdGh á«ª«¶æàdG äGAGôLE’G ™e

.»©«ÑW πμ°ûH áaÉ¶ædG
 ¿hÉ©àdGh  á«©ªàéªdG  ácGô°ûdG  IQGRƒ`̀ dG  ócDƒJ  å«M
 OƒLh øe óëdG »a »HÉéjE’G ∂dP ôKCGh ™ªàéªdG OGôaCG ø«H
 ¿CG  ≈∏Y  É¡d  á°ü°üîªdG  øcÉeC’G  »a  É¡©°VƒH  äÉØ∏îªdG
 ,äÉjhÉëdG øe äÉØ∏îªdG ádGREÉH á°üàîªdG äÉcô°ûdG Ωƒ≤J
 áæ°ùd 10 ºbQ áeÉ©dG áaÉ¶ædG ¿ƒfÉb É°†jCG √ócDƒj Ée ƒgh
.á°ü°üîªdG É¡©bGƒe »a äÉØ∏îªdG ™°Vh IQhô°†H 2019
 ájó∏ÑdG  ™e  π°UGƒàdG  ≈dEG  »dÉgC’G  IQGRƒ`̀dG  âYO  Éªc
 »a  áeRÓdG  äÉjhÉëdÉH  Égójhõàd  á≤£æe  …CG  »a  á«æ©ªdG

.äÉjhÉëdG »a ¢ü≤f OƒLh ∫ÉM

äÉcô°ûdG ™e áaÉ¶ædG ∫ÉªYCG ôjƒ£J åëH

™ªàéªdG áeÓ``°S ≈∏Y ®É``Øë∏d ájƒdhCG zÉ``«dBG{ äÉ``Ø∏îªdG á``dGREG

:ø°ùM »μe Öàc
 á°ù«FQ  ¥hRôªdG  ájQóH  á°Sóæ¡ªdG  äócCG
 OÉëJ’G  ±ƒbh  »æjôëÑdG  »FÉ°ùædG  OÉëJ’G
 ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  IQOÉ`̀Ñ`̀e  ™`̀e
 AGQRƒ`̀dG  ¢ù«FQ  áØ«∏N  ∫BG  ¿Éª∏°S  øH  áØ«∏N

.»ªdÉ©dG ô«ª°†dG Ωƒ«H

 ô«ª°†dG  Ωƒ`̀«`̀ H  ∫É``Ø``à``M’G  ¿G  â``̀dÉ``̀bh
 áKQÉμH  ºdÉ©dG  ∫hO  ¬«a  ôªJ  â`̀bh  »`̀a  AÉ`̀L
 ≈dEG  Iƒ`̀Yó`̀dG  á«ªgCG  äRô`̀H  Éægh  ,É`̀fhQƒ`̀μ`̀dG
 á«ªgCG  »dÉàdÉHh  ,»`̀dhó`̀dG  ô«ª°†dG  Iƒë°U
 á¡LGƒe »a »YÉªédG πª©dG ≈dEG √ƒª°S IƒYO
 ≥ªY  ≈`̀ dG  ìƒ°VƒH  ô«°ûj  Éªe  AÉ`̀Hƒ`̀dG  Gò`̀g
 ÖMÉ°U ájDhôd »∏Ñ≤à°ùªdGh »∏«∏ëàdG ¬LƒàdG

 √ÉéJ ¿Éª∏°S øH áØ«∏N ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG
 óéà°ùJ  »àdG  äÉjóëàdGh  á«dhódG  πcÉ°ûªdG
 øe  πcÉ°ûªdG  √ò¡d  ôμÑªdG  OGó©à°S’G  á«Ø«ch
 »dhódG  ¿hÉ©àdGh  Oƒ¡édG  »a  ôaÉ°†J  ∫ÓN
 ΩÓ°ùdG  ≥«≤ëJh  á«fÉ°ùf’G  Ωó≤J  π`̀LCG  ø`̀e

.ºdÉ©dG »a
 »FÉ°ùædG  OÉ``̀ë``̀J’G  á`̀°`̀ù`̀«`̀FQ  äOÉ```̀°```̀TCGh

 á¡LGƒªd  IRÉàªªdG  äÉ«dÉ©ØdGh  äÉcôëàdÉH
 πªY øe πc Oƒ¡L É«dÉY Qó≤f ¬«∏Yh ,ÉfhQƒc
 øªe  hG  á«°†jôªàdGh  á«Ñ£dG  QOGƒ`̀μ`̀ dG  ø`̀e
 ≈∏Y  Gƒ`̀°`̀Uô`̀Mh  ´ƒ£àdG  ¥ô`̀a  »`̀a  GƒYƒ£J
 øY  ΩÉã∏dG  •É`̀eCG  Éªe  á«©ªàéªdG  ácQÉ°ûªdG
 »a AGƒ°S äÉ qª∏ªdG »a øjôëÑdG Ö©°T á≤«≤M

 .»°VÉªdG »a hG ô°VÉëdG

ô«ª°†∏d »dhódG Ωƒ``«dÉH AGQRƒdG ¢ù«FQ IQOÉ``ÑªH ó«°ûj »FÉ°ùædG OÉ``ëJ’G

 á``æ``gGô``dG ±hô```̀¶```̀dG π``̀X »``̀ a
 áªLÉædG  ájô°ûÑdG  É¡°û«©J  »`̀à`̀dG
 á∏ãªàªdG  á`̀ «`̀ dhó`̀ dG  á`̀ë`̀FÉ`̀é`̀dG  ø``Y
 á«©ªL â`̀eÉ`̀b  .É``̀fhQƒ``̀c  AÉ``̀Hh »`̀a
 ™e  ácGô°ûdÉH  ø«aƒØμª∏d  ábGó°üdG
 -É`̀Ñ`̀dCG-  øjôëÑdG  Ωƒ`̀«`̀æ`̀ª`̀dCG  ácô°T
 Iƒ£îdG √òg »JCÉJh ,Égô≤e º«≤©àH
 ájRGôàM’G  äGAGô`̀LE’G  QÉWEG  øª°V
 É`̀ keGõ`̀à`̀dG  á«©ªédG  É`̀¡`̀Jò`̀î`̀JG  »`̀à`̀dG
 äGOÉ`̀°`̀TQE’Gh  á«ë°üdG  äÉª«∏©àdÉH
 ≥jôa  πÑb  øe  IQOÉ°üdG  ájƒYƒàdG
-ó«aƒc ¢Shô«a á¡LGƒªd øjôëÑdG

 á°VhôH  º«∏©àdG  âØbhCG  å«M  ,19
 á«©ªé∏d á©HÉàdG ø«aƒØμªdG ∫ÉØWC’G
 É¡H  ø«∏eÉ©dG  ø«ØXƒªdG  âëæeh
 â¨dCGh  ,∫õæªdG  øe  πª©dG  á«fÉμeEG
 ô≤ªdÉH  AÉ`̀°`̀†`̀YCÓ`̀d  ΩÉ`̀©`̀dG  ó`̀LGƒ`̀à`̀dG
 »àdGh  ,á«eƒª©dG  É¡à«©ªL  â∏LCGh
 ∫Ó`̀N É`̀gó`̀≤`̀Y ¢`̀Vô`̀à`̀Ø`̀ª`̀dG ø`̀e ¿É``̀c
 á£°ûfC’G  πc  â∏£Yh  ,¢SQÉe  ô¡°T

 óYÉÑàdG  CGó`̀Ñ`̀ª`̀d  É k≤«≤ëJ  è`̀eGô`̀Ñ`̀dGh
 ¢ù∏ée  ¬`̀Lƒ`̀J  å«M  ,»`̀YÉ`̀ª`̀à`̀L’G
 ó≤©d  á∏jóÑdG  äÉ«æ≤àdG  ≈dEG  IQGOE’G
 øY  É k°VƒY  ¬JGQhÉ°ûJh  ¬JÉYÉªàLG

.ô°TÉÑªdG AÉ≤àd’G
 áØjô°T  É`̀æ`̀d  äó```̀ cCG  É``̀gQhó``̀Hh
 á«©ªédG  ¢`̀ù`̀«`̀FQ  Ö`̀FÉ`̀ f  »`̀μ`̀dÉ`̀ª`̀dG
 ó«jCÉJ  πØ£dGh  ICGôªdG  áæéd  á°ù«FQ
 äÓªë∏d  É`̀¡`̀©`̀«`̀é`̀°`̀û`̀Jh  á`̀«`̀©`̀ª`̀é`̀dG
 ΩÉ©dG π°UGƒàdG ∫ÓN øe á«Yƒ£àdG
 èjhôà∏d  »`̀©`̀°`̀ù`̀dGh  ™ªàéªdG  ™`̀e
~ø«ØJÉμàe#)  á«æWƒdG  á∏ªë∏d

 á©HÉàdG  (øjôëÑdG~áeÓ°S~πLC’
.ICGôª∏d ≈∏YC’G ¢ù∏éª∏d

 ø«°ùM  ¢`̀ù`̀«`̀Fô`̀dG  Üô```̀YCG  ó``̀bh
 AÉ°†YCGh  IQGOEG  øY  káHÉ«f  »Ñ«∏ëdG
 ôjó≤àdGh AÉæãdG πjõL øY á«©ªédG
 »æWƒdG É¡∏eÉ©J »a áª«μëdG IOÉ«≤∏d
 ,á`̀ë`̀FÉ`̀é`̀dG √ò```̀g ™``̀e ∫hDƒ``̀°``̀ù``̀ª``̀dG
 ÖMÉ°üd á°ü∏îªdG Oƒ¡édG øjQó≤e

 ¿Éª∏°S  ô``̀ «``̀ eC’G  »`̀μ`̀∏`̀ª`̀dG  ƒ`̀ª`̀°`̀ù`̀dG
 ó`̀¡`̀©`̀dG  »```̀dh  á`̀Ø`̀«`̀∏`̀N  ∫BG  ó`̀ª`̀M  ø``̀H
 ∫hC’G  ÖFÉædG  ≈`̀∏`̀YC’G  óFÉ≤dG  ÖFÉf
 ¬à©HÉàeh  AGQRƒ`̀dG  ¢ù∏ée  ¢ù«Fôd
 ,áeRC’G  √òg  äGóéà°ùªd  Iôªà°ùªdG

 áã«ãëdG  Oƒ`̀¡`̀é`̀dG  ≈∏Y  Gƒ`̀æ`̀KCG  Éªc
 á«ÑW  QOGƒ``̀c  ø`̀e  »æWƒdG  ≥jôØ∏d
 á`̀«`̀eÓ`̀YEGh  á«Yƒ£Jh  á«°†jôªJh

.IófÉ°ùªdG äÉ¡édG πch
 ô`̀jó`̀e »``̀LÉ``̀M »``∏``Y ¬``̀Lƒ``̀ Jh

 ácô°ûd  ¿Éæàe’Gh  ôμ°ûdÉH  á«©ªédG
 Ée  ≈∏Y  –ÉÑdCG–  øjôëÑdG  Ωƒ«æªdCG
 ócCG …òdGh ,»Yƒ£J πªY øe ¬àeób
 ácGô°ûdG  á«dhDƒ°ùe  CGóÑªH  É¡eGõàdG

.á«©ªàéªdG

 á``MGh  …OÉ``fh  z∞``«°ùdG  Rô``à°SÉªà°SƒJ{
ó©oH øY É kcôà°ûe ÉYÉªàLG ¿Éª¶æj ∞«£≤dG

zÉfhQƒc{`d …ó°üàdG »a ájRGôàMG äGAGôLEG IóY òîàJ zø«aƒØμªdG{

 ÉfhQƒc ¢Shô«Ød …ó°üà∏d øjôëÑdG áμ∏ªe »YÉ°ùe øª°V
 ™ªàéªdG  »a  Oô`̀a  πμd  πYÉØdG  Qhó`̀dÉ`̀H  É kfÉªjEGh  ,¬FGƒàMGh
 á«ª°SôdG  ÉgQOÉ°üe  øe  áaô©ªdG  π≤æd  É k«©°Sh  ,»æjôëÑdG
 á¨d  ƒªLôàe  ø∏YCG  ;áμ∏ªªdG  »a  º°üdG  ÉæfGƒNC’  ábƒKƒªdG
 á«©ªL  ¢ù«FQ  ÖFÉf  »Øjô¨dG  ø°ùM  ó«°ùdG  á°SÉFôH  IQÉ°TE’G
 º¡Yƒ£J á«©ªédÉH ø«ªLôàªdG áæéd ¢ù«FQ  á«æjôëÑdG º°üdG
 Égô«Zh  ,ô°TÉÑªdG  åÑdG  AÉæKCG  ájQƒØdG  ájQÉ°TE’G  áªLôà∏d
 QÉÑNCG  π≤æd  á«ª°SôdG  ™bGƒªdG  »a  á∏é°ùªdG  äÉªLôàdG  øe
 »a º¡æe káÑZQ ;∫hCÉH ’hCG ÉfhQƒc ¢Shô«a »°ûØJ äÉjôéeh

.øjôëÑdG ÖM »a øμªj Ée ºjó≤Jh øWƒdG áeóN
 á«©ªL ¢ù«FQ »∏Y π«≤Y ó«°ùdG Ω qó≤J ,Oó°üdG Gòg »ah
 QOGƒμdG  ™«ªéd  ôjó≤àdGh  ôμ°ûdG  ¢üdÉîH  á«æjôëÑdG  º°üdG
 ∂dòch  á`̀«`̀eÉ`̀eC’G  ±ƒØ°üdG  »`̀a  á`` q«``HC’G  á`̀«`̀æ`̀eC’Gh  á«Ñ£dG
 äGOƒ¡ée  øe  ¬H  ¿ƒeƒ≤j  Ée  ô«¶f  ICGôª∏d  ≈∏YC’G  ¢ù∏éªdG
 É¡°û«©j  »àdG  äÉjóëàdGh  ±hô¶dG  πX  »a  á°Sƒª∏e  IQÉ qÑL
 –ó«aƒc{ óéà°ùªdG ÉfhQƒc ¢Shô«a »°ûØJ AG qôL É k«dÉM ºdÉ©dG
 øWGƒe  πc  ájÉªëd  º¡JÉbÉWh  ºgOƒ¡L  ≈°übCG  ø«dPÉH  z19
 ,øjôëÑdG  á«dÉ¨dG  Éæàμ∏ªe  ¢VQCG  ≈∏Y  πª©jh  ¢û«©j  º«≤eh
 ø«YÉ°S ¬JÉÄa πμH »æjôëÑdG ™ªàéªdG áeÓ°S ≈∏Y ø«°üjôM

.áæeBG á«ë°U áÄ«H ô«aƒàd

 ,AÉ°†YCGh  ø`̀«`̀jQGOEG  ø`̀e  á«©ªédG  »Ñ°ùàæe  ø`̀Y  Ó≤fh

 »dÉ¨dG ÉææWh ≈∏Y øªj ¿CÉH ábOÉ°U á«Ñ∏b »fÉeCG ÉgDƒ∏e ádÉ°SQ

 ≈∏Y  øeh  øjôëÑdG  º«¶©dG  »∏©dG  ßØëjh  ¿É`̀eC’Gh  øeC’ÉH

.á«aÉ©dGh áë°üdG áª©f É¡Ñ©°T ≈∏Y ºjój ¿CGh É¡°VQCG

 zá``̀ «``̀ æ``̀ jô``̀ ë``̀ Ñ``̀ dG º````̀°````̀ü````̀dG{ ƒ```̀ª```̀Lô```̀à```̀e
zÉ````̀ fhQƒ````̀ c{ QÉ````̀ Ñ````̀ NCG π``̀≤``̀æ``̀d ¿ƒ``̀ Yƒ``̀ £``̀ à``̀ j

.»∏Y π«≤Y |

¢UÉ q°ü≤dG óª :Öàc
 á`̀ã`̀dÉ`̀ã`̀dG Iô``̀ FGó``̀ dG π`̀ã`̀ª`̀e ô``̀ cP
 º`̀°`̀SÉ`̀H ¥ô`̀ë`̀ª`̀ dG …ó``∏``H ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀ª`̀H
 AÉ°ûfE’G ∫ÉªYCG Iô«Jh ¿G »eóéªdG
 äOGORG iôÑμdG ¥ôëªdG á≤jóM »a
 »°†ªj  å«M  Iô`̀«`̀NC’G  á``̀fhB’G  »a
 ìÉÑ°üdG øe á≤jóëdÉH º¡àbh ∫Éª©dG

 øe  AÉ¡àf’G  á«¨H  π«∏dG  Iôàa  ≈àM
.á≤jóëdG ´hô°ûe

 AÉ`̀Hh  á``̀ eRCG  ÖÑ°ùH  ¬``fG  ∫É``̀bh
 π`̀«`̀LCÉ`̀J  ºà«°S  É``̀fhQƒ``̀c  ¢`̀Shô`̀«`̀a
 ≈ª°ùe  ô«Z  π`̀LC’  á≤jóëdG  ìÉààaG

 .»dÉëdG âbƒdG »a
 ¥ô``ë``ª``dG á``̀≤``̀jó``̀M RÉ``̀ à``̀ ª``̀ Jh
 »dGƒM  É¡àMÉ°ùe  á¨dÉÑdG  iôÑμdG
 AGô°†îdG É¡JÉë£°ùeh äGQÉàμg 9
 ™`̀Hô`̀e ô`̀à`̀e ∞````dCG  34 ≈````dEG  π`̀°`̀ü`̀J
 øe  É¡Hô≤d  »é«JGôà°S’G  É¡©bƒªH
 á``̀MhOh »``dhó``dG ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG QÉ`̀£`̀e

 .OGôY
 ¿EÉ```̀ a äÉ``̀ jó``̀ ∏``̀ Ñ``̀ dG Ö``̀°``̀ù``̀ë``̀Hh

 ≈∏Y π`̀ª`̀à`̀°`̀û`̀J  á`̀«`̀fÉ`̀ã`̀ dG  á`̀∏`̀Mô`̀ª`̀dG
 áμÑ°T AÉ°ûfEGh ™bƒªdG áÄ«¡J ∫ÉªYCG
 á«FÉHô¡μdG  ∫É`̀ª`̀YC’G  ò«ØæJh  …ô`̀dG
 »fÉÑeh  IQGOE’G  ≈æÑeh  IAÉ°VE’Gh
 ≈°ûªe AÉ°ûfEG ≈∏Y IhÓY äÉeóîdG
 ≈°ûªªdÉH  á£«ëe á∏∏¶e  äÉ°ù∏Lh
 ∫ÉØWCÓd  áYƒæàe  ÜÉ©dCG  Ö«côJ  ™e
 áÄØH á°UÉN ÜÉ©dCG ô«aƒJ ºà«°S Éªc
 Ó°†a  á°UÉîdG  äÉLÉ«àM’G  …hP
 ôªãà°ù«°S á≤jóëdG ´hô°ûe ¿G øY
 ™`̀bƒ`̀ª`̀dG á`̀MÉ`̀°`̀ù`̀e ™``̀bGƒ``̀e 6 Oó```Y
 .É©Hôe Gôàe 480 ƒëf ≠∏ÑJ óMGƒdG
 äGQÉ«°ùdG  ∞bGƒe OóY π°üjh

 .∞bƒe 500 ≈dEG á≤jóë∏d

 ¥ô``̀ë``̀ª``̀dG á``̀≤``̀ jó``̀ M ìÉ```à```à```aG π```«```LCÉ```J
É````̀ fhQƒ````̀ c AÉ`````````̀ Hh AÉ````̀ ¡````̀ à````̀ fG ≈```̀ à```̀ M



بيانات الخبر
اليوم

التاريخ
الخبر

جهة النشر
الصفحة

العدد
الرابط اإللكتروني

 á``aÉ``«``°``†``dG á``̀æ``̀é``̀d äó```̀≤```̀Y
 áYÉæ°Uh IQÉéJ áaô¨H áMÉ«°ùdGh
 º«gGôHEG  OÉ¡L  á°SÉFôH  øjôëÑdG
 øe  áYƒªée  ™`̀e  É kYÉªàLG  ø`̀«`̀eCG
 ∂dPh ,Ωƒéf ™HQC’G ¥OÉæa »∏ãªe
 äÉYƒ°VƒªdG  ø`̀e  mOó`̀Y  á°ûbÉæªd
 »a ¥OÉ``̀æ``̀Ø``̀dG ´É`̀£`̀≤`̀H á`̀≤`̀∏`̀©`̀à`̀ª`̀dG
 ´É```̀ °```̀VhC’G π```̀X »```̀a ø``̀jô``̀ë``̀Ñ``̀dG
 AGREG ºdÉ©dG É¡¡LGƒj »àdG áægGôdG
-ó«aƒc)  ÉfhQƒc  ¢Shô«a  »°ûØJ

.(19
 ´É```̀ª```̀ à```̀L’G ∫Ó```````̀N º```````̀Jh
 »àdG  äÉ`̀jó`̀ë`̀à`̀dG  ≈``̀dEG  ´É`̀ª`̀à`̀°`̀S’G
 á`̀eRC’G  πX  »a  ¥OÉæØdG  É¡¡LGƒJ
 á°ûbÉæe  Ö``fÉ``L  ≈````dEG  ,á`̀ª`̀ FÉ`̀≤`̀ dG
 á``̀eRÓ``̀dG äGƒ```£```î```dGh π`̀ Ñ`̀ °`̀ù`̀ dG
 ¥ôWh ,πª©dG ájQGôªà°SG ¿Éª°†d
 äGóYÉ°ùªdG  áeõM  øe  IOÉØà°S’G
 ºJ  Éªc  ,á«eƒμëdG  äÓ«¡°ùàdGh
 äGQƒ°üàdGh  äÉ«FôªdG  áZÉ«°U
 kGó«¡ªJ  ´ÉªàL’G  É¡H  êô`̀N  »àdG
 áaô¨dG  IQGOEG  ¢ù∏ée  ≈dEG  É¡©aôd
 á`̀«`̀ª`̀°`̀Sô`̀dG äÉ``¡``é``dG ≈````̀dEG ¬``̀æ``̀eh
 äÉjóëàdG  áédÉ©e  ±ó¡H  á«æ©ªdG
 ¬``̀LGƒ``̀J »```à```dG äÉ``̀Hƒ``̀©``̀ °``̀ü``̀ dGh

 ±hô¶dG  √ò`̀g  »a  ábóæØdG  ´É£b
 Oó°üdG  Gò`̀g  »`̀ ah  .á«FÉæãà°S’G
 áæé∏dG  ¿CG  ≈`̀dEG  ø«eCG  OÉ¡L  QÉ°TCG
 IQƒ∏Hh  ™°Vh  ≈∏Y  kÉ«dÉM  ∞μ©J
 ´É£≤dG  ºYO  »a  º¡°ùJ  äÉMôà≤e
 ôÑà©j  …ò`̀dG  »bóæØdGh  »MÉ«°ùdG
 áeRC’G πX »a kGôKCÉJ ôãcC’G ´É£≤dG
 ;É`̀fhQƒ`̀c  ¢`̀Shô`̀«`̀a  ø`̀Y  áªLÉædG
 ´É£≤dG  Gòg  »aÉ©J  ¿Éª°†d  ∂dPh
 kGó`̀cDƒ`̀e  ,™`̀jô`̀°`̀S  πμ°ûH  …ƒ`̀«`̀ë`̀dG
 πeÉ©à∏d  OGó``̀©``̀à``̀°``̀S’G  IQhô``̀ °``̀V

 »a äÉ`̀gƒ`̀jQÉ`̀æ`̀«`̀°`̀ù`̀dG ™`̀«`̀ª`̀L ™`̀e
 É¡H  ôªj  »àdG  áLôëdG  á∏MôªdG
 ÖÑ°ùH  kÉ`̀«`̀ª`̀dÉ`̀Y  áMÉ«°ùdG  ´É`̀£`̀b

.áeRC’G äÉ«YGóJ
 á«æWƒdG  Oƒ`̀¡`̀é`̀dG  ø`̀ qª`̀K  Éªc
 »a  øjôëÑdG  áμ∏ªe  É¡dòÑJ  »àdG
 ,É``̀fhQƒ``̀c ¢`̀Shô`̀«`̀ Ø`̀ d …ó`̀ °`̀ü`̀à`̀ dG
 äÉ¡édG  ∞∏N  ±ƒbƒdG  ≈dEG  kÉ«YGO
 ø`̀e √ò``̀î``̀à``̀J É`̀ ª`̀ «`̀ a á`̀ °`̀ü`̀à`̀î`̀ª`̀ dG
 ø``̀eC’G ≈`̀∏`̀Y ®É`̀Ø`̀ë`̀∏`̀d äGAGô`````̀LEG

.OÓÑdG »a »ë°üdG

 ºdÉ©dG »a ôjOQÉ«∏e 100 ôÑcCG äGhôK â©LGôJ
 ,§≤a  øjô¡°T  øe  πbCG  »a  Q’hO  QÉ«∏e  400  ƒëæH

.á«dÉëdG ÉfhQƒc áeRCG áé«àf ∂dPh
 Hurun{  çÉ`̀ë`̀HC’G  ácô°ûd  ôjô≤J  QÉ`̀°`̀TCGh
 Market{  ™``̀bƒ``̀e  √ô``°``û``f  zResearch
 Q’hO QÉ«∏e 400 ƒëf IQÉ°ùN ¿CG  ≈dG  zWatch
 √ÉæL  Ée  πμd  º¡JQÉ°ùN  »æ©j  AÉjôKC’G  äGhô`̀K  øe

.ΩÉ©dG ∞°üfh ø«eÉY QGóe ≈∏Y ¢UÉî°TC’G A’Dƒg
 ¿EÉa  ,ºdÉ©dG  ∫ƒM …ôK ¢üî°T 100 ø«H øeh
 .áeRC’G  π©ØH áMOÉa ôFÉ°ùN GhóÑμJ º¡æe 91 ƒëf
 ôFÉ°ùîdG  ÖæéJ  »a  §≤a  ¢UÉî°TCG  9  íéf  Éª«a
 ™°ùàdG A’Dƒg ¿G ƒg Éæg âØ∏ªdGh  .ìÉHQCG ≥«≤ëJh
 AÉHƒdG  QÉ°ûàfG  õcôe  á«æ«°üdG  á«°ùæédG  ¿ƒ∏ªëj

.ºdÉ©dG ≈dEG
 á«ªdÉ©dG  äÉ°UQƒÑdG  â©LGôJ  ,ôNG  ÖfÉL  øe
 ôjÉæj  ájÉ¡f  ≈àM  ¢SQÉe  ájÉ¡f  øe  øjô¡°T  ∫Ó`̀N
 ∫ÓN ôFÉ°ùîd »YÉæ°üdG  õfƒLhGO ô°TDƒe óÑμJ ™e

 ¥Gƒ°SCG  äóÑμJ  Éª«a  ,%21  ƒëf  â¨∏H  IóªdG  ∂∏J
 áfÉN  »`̀a  ôFÉ°ùN  É¡∏c  É°†jCG  á`̀ «`̀ HhQhC’G  º¡°SC’G
 ƒ«cƒW  »a  º¡°SC’G  ¥Gƒ°SCG  â©LGôJh  ,äGô°û©dG
 Éª«a ,»dGƒàdG ≈∏Y %10h %18 ƒëæH ≠fƒc ≠fƒgh
 IQƒ°üH  ø«°üdG  á°UQƒÑd  »°ù«FôdG  ô°TDƒªdG  ™ØJQG
 »°ù«FôdG ∫ÉªdG ¥ƒ°S ƒg ¿ƒμ«d %0^2 â¨∏H áØ«ØW
 øe  êhô`̀î`̀dG  »a  íéf  …ò`̀dG  ºdÉ©dG  ∫ƒ`̀M  ó«MƒdG

.ôFÉ°ùîdG IôFGO
 ∫Éª∏d  IQÉ°ùN  AÉjôKC’G  ¢UÉî°TC’G  ôãcCG  ¿Éch
 ÖMÉ°U â`̀ dƒ`̀ fQCG  Oô`̀fÉ`̀fô`̀H  ƒ`̀g  á```̀eRC’G  ∂∏J  ∫Ó`̀N
 â©LGôJ  …ò``̀dGh   LVMH  ájQÉéàdG  áeÓ©dG
 ¿ƒ«∏e  20  ∫ó©ªH  Q’hO  QÉ«∏e  30  ƒëæH  ¬JhôK

.á°SGQódG πëe øjô¡°ûdG QGóe ≈∏Y áYÉ°S πc Q’hO
 ¢ù°SDƒe  ¢`̀Shõ`̀«`̀H  ∞«L  ôFÉ°ùN  â¨∏H  Éª«a
 ≈æZCG ∫Gõj ’ ¬æμdh ,Q’hO äGQÉ«∏e 9 ƒëf ¿hRÉeBG
 ÜôbCG øY íjôe ¥QÉa ™e ¢VQC’G Öcƒc ≈∏Y ¢üî°T

.Q’hO QÉ«∏e 131 ƒëæH Qó≤J IhôãH ¬«°ùaÉæe

 çÉ````̀ë````̀HC’G π``̀ eÉ``̀©``̀e ó``̀¡``̀°``̀û``̀J
 äÉcô°ûd  á©HÉàdG  á«ªdÉ©dG  á«ª∏©dG
 Éª¡æ«H  Éª«a  É≤HÉ°ùJ  ,GhódG  áYÉæ°U
 ≈∏Y  »°†≤j  êÓ`̀Y  ≈``̀dEG  ∫ƒ°Uƒ∏d
 Éª«ah  ,óéà°ùªdG  ÉfhQƒc  ¢Shô«a
 ≈∏Y  ®ÉØë∏d  ≥HÉ°ùàdG  Gò¡H  ≥∏©àj
 ’  ¬`̀fEÉ`̀a  ¬àë°Uh  ¿É`̀ °`̀ù`̀fE’G  IÉ`̀«`̀M
 ¥ƒØàdG  äÉÑKEG  »a  ádhÉëª∏d  πØ¨j
 ≈∏Y è¡ædG Gòg ≥Ñ£æj Éªc .»ª∏©dG
 áëaÉμªd ¬«dEG π°UƒàdG OGôªdG QÉ≤©dG
 …òdG  ,óéà°ùªdG  ÉfhQƒc  ¢Shô«a
 ô¨°üdG  á«gÉæàe  äGôc  πμ°T  òNCÉj
 »`̀ ah  .Gô``̀à``̀eƒ``̀fÉ``̀f  125  É`̀gô`̀£`̀ b
 á≤∏©àe  iô`̀NCG  äÉeGóîà°SG  »`̀JB’G

 .ƒfÉædG É«LƒdƒæμàH
 Iƒ≤dG ô¡ée ¿CG øe ºZôdG ≈∏Y
 »a  áª¡e  äGQƒ£J  ó¡°T  ób  ájQòdG

 ∫ƒ°üëdG Ö©°üdG øe ∫Gõj ’ ¬fEÉa Iô«NC’G äGƒæ°ùdG
 .√òg ôjƒ°üàdG Iõ¡LCG øe IOƒédG á«dÉY äGQÉ°TEG ≈∏Y
 äÓYÉØJ  øe  ójó©dG  ¿CG  »a  IóFÉ°ùdG  á∏μ°ûªdG  øªμJ
 ôgÉéªdG  √òg  É¡«∏Y  óªà©J  »àdG  äÉeƒ∏©ªdG  äÉæ«Y
 ∂a  π¡°ùdG  øe  ¢ù«d  ºK  øeh  áYƒæàeh  Ió≤©e  ¿ƒμJ
 G kó«Øe  »YÉæ£°U’G  AÉcòdG  ¿ƒμj  ¿CG  øμªj  .Égô«Ø°ûJ
 äÓμ°ûªdG  ø`̀e  ´Gƒ```̀fC’G  √ò`̀g  ™`̀e  πeÉ©àdG  »`̀a  Gó`̀L

.äGQÉ°TE’ÉH á≤∏©àªdG
 º°SÉH  ±hô©ªdG  »YÉæ£°U’G  AÉcòdG  è¡f  ≈©°ùj
 ≈`̀ dEG  (FR-SPM)  »`̀Ø`̀«`̀Xƒ`̀dG  ±ô`̀©`̀à`̀dG  ôjƒ°üJ
 ô°TÉÑªdG  ójóëàdG  ∫Ó`̀N  øe  á∏μ°ûªdG  √ò`̀g  áédÉ©e
 .á°SÉ≤ªdG á«Ø«£dG π©ØdG OhOQ øe á«∏ëªdG äGAGôLEÓd
 á«Ñ°ü©dG äÉμÑ°ûdG ΩGóîà°SG ø«H á«∏ª©dG √òg ™ªéJ
 »°ù«FôdG ¿ƒμªdG π«∏ëJ ™e (ANNs) á«YÉæ£°U’G
 ≈dEG  ∫É`̀NOE’G  äÉfÉ«H  §«°ùÑàd  Ωóîà°ùJh  ,(PCA)

.á«Ñ°ü©dG áμÑ°ûdG
 øe  ¿ƒãMÉH  ø`̀∏`̀YCG  ,ôjƒ°üà∏d  ô``NBG  Qƒ£J  »`̀a
 AÉ°ûfEG G kôNDƒe …ófGôZ ƒjQ …OGh »a ¢SÉ°ùμJ á©eÉL
 øe  í£°ùH  zá≤«bódG  ™FGƒªdG{  ∂jójƒ∏ahôμ«e  IÉæb
 πμ°ûH  §ÑJôJ  »àdGh  ádGREÓd  πHÉ≤dG  …ƒfÉædG  è«°ùædG
 §ÑJôJ  ¿CG  OôéªHh  .…óãdG  ¿ÉWô°S  ÉjÓîH  ¢UÉN
 ôjƒ°üàdG áFõéJ ºàj .Égôjƒ°üJh É¡LGôîà°SG øμªj
 OóëJ »àdG »YÉæ£°U’G AÉcòdG á«eRQGƒN ™e ¬éeOh
 ≈dEG  G kOÉæà°SG  á«fÉWô°S  á«∏îdG  âfÉc  GPEG  Ée  É«FÉ≤∏J
 ΩÉ¶æd  øμªjh  .á«dÉëdG  á«îjQÉàdG  á«∏îdG  äÉfÉ«H
 ÉjÓîdÉH á«îjQÉàdG äÉæ«©dG áfQÉ≤e ójóédG ôjƒ°üàdG

.»∏©ØdG âbƒdG »a É¡ª««≤J ºàj »àdG
á«FÉ«ª«μdG áLòªædG

 äÉ`̀ «`̀ eRQGƒ`̀î`̀ dG ΩGó`̀î`̀à`̀ °`̀SG π`̀©`̀Ø`̀dÉ`̀H …ô``̀é``̀jh

 äÉÄjõédG  πªY  ô`̀WCG  í«°Vƒàd
 ó`̀jó`̀ë`̀J π`````̀LCG ø```̀e OGƒ````̀ª````̀dGh
 á«Ø«ch  á`̀Ø`̀∏`̀à`̀î`̀ª`̀dG  äÉ`̀Ø`̀°`̀ü`̀dG
 .áØ∏àîe  äÉ`̀Ä`̀«`̀H  »`̀a  É¡∏YÉØJ
 »©«Ñ£dG  Ωó`̀≤`̀ à`̀ dG  iOCG  ó```̀bh
 »YÉæ£°U’G  AÉ`̀cò`̀dG  è`̀eO  ≈`̀ dEG
 º∏©J  äÉ«eRQGƒN  ΩGóîà°SGh

.Ió≤©ªdG ádB’G
 ,áLòªædG  ô¶f  á¡Lh  øe
 ø`̀e Ió````jó````Y ´Gƒ`````````̀fCG ∑É```̀æ```̀g
 É¡£HQ  Öéj  »àdG  §HGƒ°†dG
 ôjƒ°üJ  hCG  IQƒ``°``U  AÉ`̀ °`̀û`̀fE’
 .»FÉ«ª«c  ΩÉ`̀¶`̀æ`̀d  »`̀μ`̀«`̀eÉ`̀æ`̀jO
 ¢`̀†`̀©`̀H ™```̀e ∫É```̀ë```̀dG ƒ```̀g É``̀ª``̀c
 øμªj  ,ô``jƒ``°``ü``à``dG  äÉ`̀«`̀ æ`̀≤`̀ J
 π«∏ëJ  »`̀YÉ`̀æ`̀£`̀°`̀U’G  AÉ`̀cò`̀∏`̀ d
 AÉ°ûfE’ »°VÉªdG øe º∏©àdGh π°†aCG πμ°ûH äÉeƒ∏©ªdG
 .á°SGQódG  ó«b  ¿ƒμj  …ò`̀dG  ΩÉ¶æ∏d  á`̀bO  ôãcCG  π«ãªJ
 »YÉæ£°U’G AÉcòdG π∏≤j ¿CG øμªj ,∫ÉãªdG π«Ñ°S ≈∏Y
 hCG  ΩÉ¶ædG  ºéM  hCG  á°Sóæ¡H  á≤∏©àªdG  CÉ£îdG  á`̀LQO
 PEG ;ájƒfÉædG OGƒª∏d ¢UÉN πμ°ûH ó«Øe Gòg .º«°ùédG
 OGƒªH  ô¡¶J  »àdG  Iójó©dG  ôgGƒ¶dGh  äGô«KCÉàdG  ¿EG

.É¡FÉ°ûfEG IOÉYEG Ö©°üj ób ø«aGôédG πãe
 OGƒª∏d  á«∏μ«¡dG  äÉØ°üdG  ôjƒ°üJ  πM  É°†jCG  ºJ
 á«fƒÑ°ü©dG  äÉμÑ°ûdG  ΩGóîà°SG  ∫ÓN  øe  ájƒfÉædG
 ºJ  ,∫ÉãªdG  π«Ñ°S  ≈∏Y  .zANNs{  á«YÉæ£°U’G
 πcÉ«g  øjƒμJ  áaô©ªd  äÉ«eRQGƒîdG  √òg  ΩGóîà°SG
 äÉØ°üdG  ójóëJ  ∫ÓN  øe  ájƒfÉædG  ¿ƒHôμdG  Ö«HÉfCG
 ,∂dP  ≈∏Y  IhÓY  .AÉæëf’Gh  IGPÉëªdG  πãe  á«∏μ«¡dG
 πãªj  á≤«bôdG  ΩÓaC’G  äÉØ°U  øe  ójó©dG  ôjƒ°üJ  ¿EÉa
 ΩGóîà°SÉH  ™°SGh  ¥É£f  ≈∏Y  É¡àédÉ©e  âªJ  á∏μ°ûe
.á«Ñ°ü©dG äÉμÑ°ûdGh ádB’G º∏©Jh »YÉæ£°U’G AÉcòdG

ájƒfÉædG áÑ°SƒëdG
 »YÉæ£°U’G  AÉ`̀cò`̀dG  ¿CG  á°ûgódG  ô«ãj  ’  Éªe
 áÑ°SƒëdG  πÑ≤à°ùªH  ≥∏©àj  Éª«a  É k°†jCG  ájÉ¨∏d  ó«Øe
 ¢SÉ«≤ªdG äÉ«dBG ∫ÓN øe ºàJ áÑ°SƒM »gh ,ájƒfÉædG
 »àdG  ¥ô£dG  øe  ójó©dG  ∑Éæg  ,É«dÉM  .…ôàeƒfÉædG
 ,áØ«Xh  ò«ØæJ  ájƒfÉædG  áÑ°SƒëdG  Iõ¡LC’  É¡H  øμªj
 á«∏©ØdG äÉ«∏ª©dG øe A»°T …CG »£¨J ¿CG øμªj √ògh
 øe ô«Ñc OóY OÉªàYG ≈dEG G kô¶f .á«Hƒ°SÉëdG ¥ô£dG ≈dEG
 ìÉª°ù∏d  Ió≤©ªdG  ájOÉªdG  áª¶fC’G  ≈∏Y  Iõ¡LC’G  √òg
 ΩGóîà°SG  øμªj  ,Ió`̀≤`̀©`̀e  á«HÉ°ùM  äÉ`̀«`̀eRQGƒ`̀î`̀H
 äÉeƒ∏©ªd  äÓ«ãªJ  AÉ`̀°`̀û`̀fE’  á``̀dB’G  º∏©J  äGAGô```̀LEG
 .äÉeGóîà°S’G øe á©°SGh áYƒªée πLCG øe IójóL

 øjôëÑdG  »a  »FõL  ∫ tƒéJ  ô¶M  ¢Vôa  Iôμa  ójDƒJ  πg
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»LÉM º°SÉL .O :º∏≤H

 ¢†FÉØdG ôjó°üJ ™e »∏ëªdG êÉ«àM’G »£¨j

ÉÑjôb øjôëÑdG »a á«Ñ£dG äÉeÉªμdG áYÉæ°üd ™æ°üe ∫hCG ìÉààaG

≥dÉÿGóÑY »∏Y :Öàc
 áμ∏ªe É`̀¡`̀H ô`̀ª`̀J »`̀à`̀dG ±hô`̀¶`̀ dG π`̀X »`̀a
 äÉeÉªμdG ≈∏Y Ö∏£dG OÉjORG ÖÑ°ùHh øjôëÑdG
 πLQ  øe  πc  ø∏YCG  ,ÉfhQƒc  á`̀eRCG  ó©H  á«Ñ£dG
 IQƒàcódGh ∫É©dGóÑY óªëe »æjôëÑdG ∫ÉªYC’G
 êÉ`̀à`̀fE’  ™æ°üe  ∫hCG  AÉ`̀°`̀û`̀fEG  »`̀Ø`̀jô`̀dG  IQÉ`̀ °`̀S
 äÉeõ∏à°ùªdGh  á«Ñ£dG  äGRÉØ≤dGh  äÉeÉªμdG

.øjôëÑdG áμ∏ªe »a iôNC’G á«Ñ£dG
 ∫ÓN  êÉ`̀à`̀fEÓ`̀d  ™æ°üªdG  õ«¡éJ  ºà«°Sh
 ´hô°ûªdG  ∫GRÉ``̀e  å«M  ,ø«eOÉ≤dG  øjô¡°ûdG
 êÉàfEÉH  CGóÑj  ¿CG  ≈∏Y  ,äÉ≤aGƒªdG  á∏Môe  »a
 ,≈`̀dhCG  á∏Môªc  äGRÉØ≤dGh  á«Ñ£dG  äÉeÉªμdG
 á«Ñ£dG  äÉeõ∏à°ùªdG  êÉ`̀à`̀fEG  ºà«°S  É`̀gó`̀©`̀Hh
 »∏ëªdG êÉ«àM’G á«£¨J ±ó¡H ∂dPh iôN’G

.¢†FÉØdG ôjó°üJh
 á«ªgCG  »ØjôdG  IQÉ`̀°`̀S  IQƒ`̀à`̀có`̀dG  äó``̀cCGh
 IOƒ``é``dG  äGP  á`̀«`̀Ñ`̀£`̀dG  äÉ`̀eÉ`̀ª`̀μ`̀ dG  ™`̀«`̀æ`̀°`̀ü`̀J
 É¡JÉ≤ÑW  »a  ôà∏a  ≈∏Y  …ƒàëJ  »àdGh  á«dÉ©dG
 äÉHÉ¡àd’G  QÉ°ûàfG  ™æªd  ôãcG  á`̀jÉ`̀bh  »£©j
 Gògh É¡eÉéMCGh É¡YGƒfCG  ≈à°ûH  äÉ°Shô«ØdGh
 øeh  ,øjôëÑdG  »a  É«∏ëe  ¬©«æ°üàd  íª£f  Ée
 ¥ƒ°ùdG  á`̀LÉ`̀M  á«Ñ∏J  ó`̀©`̀H  ø`̀e  √ô`̀jó`̀°`̀ü`̀J  º`̀K

 .»∏ëªdG
 »æWƒdG ´hô°ûªdG Gòg πãe ¿G :âaÉ°VCGh
 PG  Ió«gR  áª«≤H  ô©°ùdG  QGô≤à°SG  »a  º¡°ù«°S
 OGô«à°S’Gh  øë°û∏d  áØ∏c  ∑Éæg  ¿ƒμj  ød  ¬fG
 »a  QÉ©°SC’G  IOÉjR  ≈dEG  äOCG  »àdGh ¬aÓN Éeh
 AÉ«à°SG  ≈`̀ dEG  iOG  Éªe  áægGôdG  ±hô`̀¶`̀dG  π`̀X

.QÉ©°SC’G √òg øe »æjôëÑdG ™ªàéªdG

 ™æ°üªdG ¿G :∫É©dGóÑY óªëe ∫Éb ¬à¡L øe
 êÉàfG  ºà«°Sh  äÉ≤aGƒªdG  QÉ¶àfG  »a  ∫GRÉ``e
 É¡MôWh á«dÉ©dG IOƒédG äGP á«Ñ£dG äÉeÉªμdG
 IQÉ`̀é`̀à`̀dG  IQGRh  ¿CG  Gó``̀cDƒ``̀e  ,¥Gƒ```°```SC’G  »`̀a
.´hô°ûªdG ΩÉªJE’ πeÉμdG ºYódG Gƒeób ø«μªJh

 äÉeÉªμdG  ≈∏Y  Ö∏£dG  OGORG  :±É`̀ °`̀VCGh
 »a  êQÉîdG  øe  OQƒà°ùJ  âfÉc  »àdGh  á«Ñ£dG
 áLÉM  »£¨j  ¿Éc  Éªe  ó«gR  ô©°ùHh  ≥HÉ°ùdG
 áLÉM ∑Éæg íÑ°UG ¿’G øμdh ,»∏ëªdG ¥ƒ°ùdG
 É«∏ëe á«Ñ£dG äÉeõ∏à°ùªdG √òg ™«æ°üàd á°SÉe
 ™æªH äGQGôb äQó°UCG ∫hódG º¶©e ¿G á°UÉNh

 .É¡FÓZ ™e á«Ñ£dG äÉeÉªμdG ôjó°üJ
 ô««¨àH  GƒeÉb  º¡fG  ≈`̀dEG  ∫É©dGóÑY  âØdh
 •ƒ£îH  ™æ°üªdG  ìÉààaÉH  á«°ù«FôdG  º¡££N
 èàæªdG  ™æ°üªdG  ™e  π°UGƒàdGh  á∏eÉc  êÉàfG
 ™«æ°üJ  øFÉμe  ∫É`̀°`̀SQEÉ`̀H  ´Gô`̀°`̀S’É`̀H  Iõ¡LÓd

 ’hG  É¡d  á©HÉàdG  á`̀«`̀dhC’G  OGƒ`̀ª`̀dGh  äÉeÉªμdG
 á∏MôªdG  ¬Ñ∏£àJ  Éªd  ,iô```NC’G  øFÉμªdG  πÑb
 ™æ°üªdG  ¿EG  PEG  ,áªFÉ≤dG  äÉjóëàdGh  á«dÉëdG
 iôNC’G  á«Ñ£dG  äÉeõ∏à°ùªdG  êÉàfEÉH  Ωƒ≤«°S

.áeOÉ≤dG πMGôªdG »a
 »æjôëÑdG ∫ÉªYC’G πLQ ¿CG ôcòdÉH ôjóédG

 »ØjôdG  IQÉ°S  IQƒàcódGh ∫É©dGóÑY óªëe
 IOÉjôd øjôëÑdG IõFÉéH GRÉa ób

 ,áØ∏àîe  ï°ùf  »a  ∫ÉªYC’G
 πÑb  ø`̀e  Éª¡ªjôμJ  º`̀J  ó`̀ bh

.ó¡©dG »dh ƒª°S
 Ö«ÑW  Ωó≤ªdG  í°VhCG  óbh

 …QÉ`̀°`̀û`̀à`̀°`̀SG »`̀fÉ`̀£`̀ë`̀≤`̀dG ±É``æ``e
 ≈Ø°ûà°ùªdÉH  ájó©ªdG  ¢``̀VGô``̀eC’G

 »æWƒdG  ≥`̀jô`̀Ø`̀dG  ƒ°†Y  …ôμ°ù©dG
 ¿CG G kôNDƒe ,ÉfhQƒc ¢Shô«Ød …ó°üà∏d

 Ö∏£àJ  πMGôe  Ió©H  ôªJ  ¢Shô«ØdG  á¡LGƒe
 ¢Shô«ØdG Qƒ£J ™e ô«¨àJ ájRGôàMG äGAGôLEG
 øeh AÉHh ≈dEG ¬dƒëJh äÉ©ªàéªdÉH √QÉ°ûàfGh
 ¬©e ô«¨àJh ¬∏ªcCÉH ºdÉ©dG É¡¡LGƒj áëFÉL ºK
 IõμJôªdG  á«∏ª©dG  äÉLÉàæà°S’Gh  äÉ«£©ªdG

.É¡JGóéà°ùeh á«Ñ£dG çƒëÑdG ≈∏Y
 á«ªdÉ©dG  áë°üdG  áª¶æe  ¿CG  ±É``°``VCGh
 í°üæJ º``̀d  ¢`̀Shô`̀«`̀Ø`̀ dG  á`̀¡`̀LGƒ`̀e  á``̀jGó``̀H  »``̀a
 É«ªdÉY  √QÉ`̀°`̀û`̀à`̀fG  ¿ƒ`̀μ`̀d  äÉ`̀eÉ`̀ª`̀μ`̀dG  AGó``̀JQÉ``̀H
 áª¶æªdG  ¿CGh  ,IOóëe  ∫hO  »a  õcôàe  ∑Gò`̀fBG
 Qƒ£J  ™``e  É``¡``JGOÉ``°``TQGh  É¡JÉª«∏©J  â`̀Kó`̀M
 AGóJQÉH  âë°üf  »dÉàdÉHh  ¢Shô«ØdG  QÉ°ûàfG
 ácôëdG ájôM ≈∏Y á¶aÉëª∏d á«Ñ£dG äÉeÉªμdG
 …RGô`̀à`̀MG  AGô``LEÉ``c  ∂``dP  PÉ`̀î`̀JG  ™`̀e  π≤æàdGh
 ’  »àdG  iô`̀NC’G  á«ë°üdG  äGOÉ°TQE’G  ÖfÉéH
 π°ùZ  ≈∏Y  á¶aÉëªdG  å«M  øe  É¡à«ªgCG  π≤J
 ƒgh  »YÉªàL’G  óYÉÑàdGh  QGôªà°SÉH  øjó«dG

 áμ∏ªe »a √PÉîJG ºJ Ée ídÉ°üd  ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG
.™«ªédG

á«Ñ£dG äÉeõ∏à``°ùªdG ™æ``°üj zÉfhQƒc{ ó©Hh ..øjô¡``°T ∫ÓN õ``¡éj

.∫É©dGóÑY óªëe |.»ØjôdG IQÉ°S .O |

 ¥Gƒ°SC’G »a ∂FÉÑ°ùdG í°Th ٪  5^3 ¬Ñ°ùæH ÖgòdG QÉ©°SCG ´ÉØJQG
 :¢SÉÑY ∫Gƒf âÑàc

 ¿ó`̀©`̀ª`̀ dG QÉ``̀©``̀°``̀SG â``̀©``̀Ø``̀JQG
 ™e  á«∏ëªdG  ¥Gƒ°SC’G  »a  ôØ°UC’G
 Ögò∏d  É«ªdÉY  QÉ`̀©`̀°`̀SC’G  ´É`̀ Ø`̀ JQG
 ,ÉfhQƒc AÉHh QÉ°ûàfG áeRCG ÖÑ°ùH
 21 QÉ«Y ÖgòdG ΩGôL ô©°S ™aQ Ée
 18 ≈dEG  22 QÉ«Yh GQÉæjO  18 ≈dEG
 ≈dEG 24 QÉ«Yh ,¢ù∏a 600h GQÉæjO
 â∏°Uhh  ,É°ù∏a  493h  GQÉæjO  20
 ,GQ’hO 1686^900 ≈dEG á°üfhC’G
 á°üfh’G  »a  Q’hO  100  ´ÉØJQÉH

.ø«YƒÑ°SCG ∫ÓN
 ø«°ùM  ÖgòdG  ôLÉJ  ∫ƒ≤jh
 Ö``̀gò``̀dG CGó`````̀H ó``̀≤``̀ d{ :»``̀HÉ``̀¡``̀°``̀û``̀dG
 πjôHG  ô¡°T  ájGóH  òæe  ´ÉØJQ’ÉH
 ≈∏Y  Ö∏£dG  IOÉ``̀ jR  ÖÑ°ùH  ∂``̀dPh
 »a øeB’G PÓªdG ôÑà©j ¬fC’ ÖgòdG
 á∏bh  §ØædG  QÉ©°SCG  ¢VÉØîfG  πX
 øe  øjôªãà°ùªdG  ±ƒ`̀Nh  IóFÉØdG
 Üò`̀Hò`̀à`̀dG  ÖÑ°ùH  º`̀¡`̀°`̀SC’G  ¥ƒ`̀°`̀S
 ∫ÓN  ÖgòdG  ™ØJQG  PEG  ,ôªà°ùªdG
 IOÉjõH  .%5^3  áÑ°ùæH  ø«YƒÑ°SCG
 PEG ,á°üfh’G »a É kÑjô≤J Q’hO 100
.zGQ’hO 1580 á°üfh’G ô©°S ¿Éc

 ∂FÉÑ°S  í°T  »HÉ¡°ûdG  ó``̀cCGh
 øe É``¡``eÉ``é``MCG ™`̀«`̀ª`̀é`̀H Ö``̀gò``̀ dG
 ∑ÉHQE’G  ÖÑ°ùH  »æjôëÑdG  ¥ƒ°ùdG
 ∞bƒJ ≈dEG G kô¶f øë°ûdG á«∏ªY »a
 ´ÉØJQGh  ¿Gô«£dG  äÉcô°T  ¢†©H
 Q’hO øe ∂FÉÑ°ù∏d  øë°ûdG  QÉ©°SCG
.äGQ’hO 4 ≈dEG ¬°üfhCÓd ∞°üfh

 ôØ©L …OÉ°üàb’G ∫ƒ≤j Éªæ«H
 ÖgòdG QÉ©°SCG ´ÉØJQG ¿G{ :≠FÉ°üdG
 ≈∏Y Ö`̀∏`̀£`̀dG IOÉ````̀jR ≈```̀ dEG  ™`̀Lô`̀ j
 øjôªãà°ùªdG  ¿C’h  ÖgòdG  AGô°T

 øeB’G  PÓªdG  ƒg  ÖgòdG  GhôÑàYG
 ,º¡°SC’G ¥ƒ°S øe º¡aƒîJ πX »a
 QÉ©°SCG  ¢VÉØîfG  ≈``dEG  áaÉ°VE’ÉH

 .z§ØædG
 QÉ``ª``ã``à``°``S’G ∂``̀æ``̀H ™```̀ bƒ```̀ Jh
 …òdG  ÖgòdG  ¿ó©e  ¿G  »μjôeC’G
 ºî°†àdG ó°V •ƒëà∏d k’Éée ôÑà©j
 Q’hO 1800 iƒà°ùe ≈dEG π°ü«°S
 á∏Ñ≤ªdG Gô¡°T 12`dG ∫ÓN á°üfhCÓd
 ÜQÉ≤j ÉªH ÖgòdG QÉ©°SCG  äõØb PEG
 äÓ`̀eÉ`̀©`̀J  ∫Ó```̀N  Q’hO  100``````̀ dG

 1686^900  ≈```̀dEG  π°üàd  ¢`̀ù`̀eG
 ∂æÑdG ¬æ∏YCG Ée áé«àf ∂dPh GQ’hO
 äGAGôLE’G øe »μjôeC’G …õcôªdG

 OÉ°üàb’G  º`̀Yó`̀d  ábƒÑ°ùªdG  ô«Z
 áëFÉL áé«àf QƒgóàªdG »μjôe’G

.ÉfhQƒc

»fGó«ªdG ¢û«àØàdG º``Yód ø«Yƒ£àªdG Ö£≤à°ùJ zIQÉéàdG{
 IQÉ``̀é``̀à``̀dGh  á`̀YÉ`̀æ`̀°`̀ü`̀dG  IQGRh  â`̀æ`̀ °`̀TO
 É¡éeÉfôH ¢û«àØàdG IQGOEG »a á∏ãªe áMÉ«°ùdGh
 ø«∏é°ùªdG OGóYCG øe IOÉØà°SÓd ∂dPh ,»∏ª©dG
 ¢û«àØàdG ºYód ,´ƒ£à∏d á«æWƒdG á°üæªdG ≈∏Y

.OÉ°TQEGh á«YƒJ øe ¬ÑMÉ°üj Éeh »fGó«ªdG
 π`̀«`̀cƒ`̀dG ±Gô```̀°```̀TC’G õ`̀jõ`̀©`̀dGó`̀Ñ`̀Y OÉ`````aCGh
 IQGRƒ```̀dG  ¿CÉ``̀ H  OQGƒ``̀ª``̀dGh  á`̀HÉ`̀bô`̀∏`̀d  óYÉ°ùªdG
 ÉYƒ£àe  ø`̀«`̀©`̀Ñ`̀°`̀S  ø``̀e  ô``̀ã``̀cCG  ™``̀e  â`̀∏`̀ °`̀UGƒ`̀J
 ≥`̀jô`̀a ™``̀e π`̀ª`̀©`̀∏`̀d º`̀gOÉ`̀ª`̀ à`̀Y’ ,á`̀Yƒ`̀£`̀ à`̀eh
 ≈`̀ dEG  Gô`̀¶`̀f  ,¢û«àØàdG  IQGOEG  »`̀a  ø«°ûàØªdG
 áægGôdG  ±hô¶dG  »a  á∏°UÉëdG  äGóéà°ùªdG
 á«YƒàdGh  ¢û«àØàdG  ΩÉ¡e  É¡©e  äOGORG  »àdGh
 øe  IOÉØà°S’G  »Yóà°ùj  Ée  ,kÉÑ© q°ûJh  kÉªéM
 á∏ªëdG  »`̀a  ácQÉ°ûª∏d  ø«Yƒ£àªdG  IQOÉ`̀Ñ`̀e
 ∂`̀dPh  ,É`̀ fhQƒ`̀c  ¢`̀Shô`̀«`̀a  áëaÉμªd  á«æWƒdG
 ∂∏J ÜÉ©«à°SG ≈∏Y ¢û«àØàdG IQGOEG IQób IOÉjõd

 .ΩÉ¡ªdG
 IQGOEG  âeÉb  Éæg  øe  :±Gô`̀°`̀TC’G  ±É°VCGh
 øe  ø«Yƒ£àªdG  IQGOE’  á£N  ™°VƒH  ¢û«àØàdG
 º¡ÑjQóàd  IQGOE’G  »°ûàØe  ≈∏Y  º¡©jRƒJ  å«M
 Éªc  ,»fGó«ªdG  πª©dG  »`̀a  º¡bÓ£f’  kGó«¡ªJ

 ø«Yƒ£àªdG  ™``e  kÉ`̀YÉ`̀ª`̀à`̀LG  IQGOE’G  â`̀ª`̀¶`̀f
 ìô°ûd  á`̀«`̀fhô`̀à`̀μ`̀dE’G  äÉ°üæªdG  ió```̀MEG  ô`̀Ñ`̀Y
 áYƒ°VƒªdG  á£îdGh  ¢û«àØàdG  πªY  á©«ÑW
 »àdG  ΩÉ`̀¡`̀ª`̀dG  ójóëJ  å«M  ø`̀e  ø«Yƒ£àª∏d
 ≥«°ùæàdGh  π°UGƒàdG  á`̀«`̀dBGh  É¡H  ¿ƒeƒ≤«°S
 ójhõàd  Ö«JôàdG  É°†jCG  ºJ  ¬`̀fCG  ÉØ«°†e  .º¡©e

 äÉeÉªμdÉc  á«bGƒdG  äÉeõ∏à°ùªdÉH  ø«Yƒ£àªdG
 äÉª«∏©à∏d  kGò«ØæJ  äÉª≤©ªdGh  äGRÉ`̀Ø`̀≤`̀ dGh

.¢Shô«ØdG áëaÉμe ≈dEG á«eGôdG á«°SÉ°SC’G
 óYÉ°ùªdG  π`̀ «`̀cƒ`̀dG  ´É`̀ª`̀ à`̀L’G  ¢``̀SCGô``̀Jh
 IQGOEG  ô`̀jó`̀e  Qƒ`̀°`̀†`̀ë`̀H  OQGƒ```̀ª```̀dGh  á`̀HÉ`̀bô`̀∏`̀d
 ∫ÓN iôLh ,É¡«a ΩÉ°ùbC’G AÉ°SDhQh ¢û«àØàdG

 á∏Ä°SCG  øY  á`̀HÉ`̀LE’Gh  á£îdG  ìô°T  ´ÉªàL’G
.É¡H ¿ƒeƒ≤«°S »àdG ΩÉ¡ªdGh ø«Yƒ£àªdG

 ¢û«àØàdG  IQGOEG  ¿CG  ≈dEG  ±Gô°TC’G  QÉ°TCGh
 »àdG  ,ø«Yƒ£àªdÉH  á°UÉîdG  äGQÉ°ûdG  âª∏°ùJ
 áaÉ°VE’ÉH ,ø«Yƒ£àªdG πÑb øe É¡FGóJQG ºà«°S
 áØ∏àîªdG  äÉ¨∏dÉH  ájƒYƒàdG  äGô°ûædG  ≈`̀ dEG
 »àdGh ,¢Shô«ØdG øe ájÉªëdG äGOÉ°TQEG ¿CÉ°ûH
 òaÉæe ≈∏Y É¡©jRƒàH ø«Yƒ£àªdG ≥jôa Ωƒ≤«°S
 ájQÉéàdGh  á«YÉæ°üdG  äÉ°ù°SDƒªdGh  ™«ÑdG
 Éª«a ™ªàéªdG á«YƒJ »a áªgÉ°ùª∏d ,áØ∏àîªdG
 kÉØ«°†e  ,Égô«Zh  á«FÉbƒdG  äGAGôLE’ÉH  ≥∏©àj
 Oƒ¡édG  ôaÉ°†J  ÖLƒà°ùj  øgGôdG  âbƒdG  ¿CG
 äÉ°ù°SDƒªdGh á«eƒμëdG äÉ¡édG ø«H É¡∏eÉμJh
 πª©dGh  ø«ª«≤ªdGh  ø«æWGƒªdGh  á°UÉîdG
 áëaÉμªd  zø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  ≥``jô``a{  ó```̀MGh  ≥`̀jô`̀Ø`̀c
 äGƒ£îdG √òg πc ¿CG ∂°T ’h ,ÉfhQƒc ¢Shô«a
 áeÓ°S  »a  πYÉØdG  ô`̀KC’G  É¡d  ¿ƒμ«°S  á©ªàée
 ™àªàj  »àdG  á«æWƒdG  ìhôdÉH  kGó«°ûe  ,¢SÉædG
 …òdG  ¢SÉªëdGh  ΩÉªàg’Gh  ,¿ƒYƒ£àªdG  É¡H
 áeóN  πLCG  øe  -´ÉªàL’G  AÉæKCG-  º¡æe  ¬°ùªd

.áæμªªdG πÑ°ùdG πμH øWƒdG Gòg

 ™``e å``ëÑJ á``aô¨dÉH á``MÉ«°ùdGh á``aÉ«°†dG á``æéd
á``μ∏ªªdG »``a ´É``£≤dG äÉ``jóëJ ¥OÉ``æØdG »``∏ãªe

 áYÉ°ùdG »a Q’hO ¿ƒ«∏e 20 ∫ó©ªH º¡JhôK â©LGôJ AÉjôKCG

Ω2020 πjôHCG 12 - `g1441 ¿ÉÑ©°T 19 óMC’G - ¿ƒ©HQC’Gh á°ùeÉîdG áæ°ùdG - (15360) Oó©dG113 Ω2020 πjôHCG 13 - `g1441 ¿ÉÑ©°T 20 ø«æKE’G - ¿ƒ©HQC’Gh á°ùeÉîdG áæ°ùdG - (15361) Oó©dG9

 á∏ªëdG  »``a  ¿ƒ`̀Yƒ`̀£`̀à`̀e  ô`̀ qÑ`̀Y
 ÉfhQƒc  ¢Shô«a  áëaÉμªd  á«æWƒdG
 á°Uôa π«æH ºgôîah ºgRGõàYG øY
 Iô`̀à`̀Ø`̀dG √ò```̀g »``̀a º`̀ ¡`̀ æ`̀Wh á``̀eó``̀N
 áμ∏ªªdG  É¡H  ôªJ  »àdG  á«FÉæãà°S’G
 »a  ø«Hô©e  ,™`̀ª`̀LCG  ºdÉ©dG  ∫hOh
 º¡JOÉ©°S  ió``̀e  ø``Y  ¬```̀JGP  â``bƒ``dG
 Ió`̀Y »`̀a º`̀¡`̀æ`̀Wh á`̀eó`̀î`̀H Iô`̀eÉ`̀¨`̀dG

 .ájƒ«M ΩÉ¡eh ™bGƒe
 »`̀a ¿ƒ``̀Yƒ``̀£``̀à``̀ª``̀dG ™````̀ª````̀LCGh
 AÉ`̀Ñ`̀fCG  á`̀dÉ`̀cƒ`̀d  á°UÉN  äÉëjô°üJ
 º¡ÑM  ¿CG  ≈`̀∏`̀Y  (É``̀æ``̀H)  ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀ dG
 º¡d  ¬eób  Éªd  π«ªédG  OQh  º¡æWƒd
 º¡Yƒ£J  AGQh  ô`̀Ñ`̀cC’G  ™`̀aGó`̀dG  ƒ`̀g
 áeóN  »a  ¢ù«ØædGh  »dÉ¨dG  ∫ò`̀Hh
 ≈∏Y  º«≤j  ø`̀eh  É¡Ñ©°Th  øjôëÑdG

 .ácQÉÑªdG É¡°VQCG
 óªëdG  ó`̀ª`̀M  Qƒ``à``có``dG  ∫É```̀ bh
 á«æWƒdG  á∏ªëdG  »`̀a  ¬`̀Yƒ`̀£`̀J  ¿EG
 ™e  »°VÉªdG  ôjGôÑa  ô¡°T  òæe  CGó`̀H
 å«M ,(444) øNÉ°ùdG §îdG π«©ØJ
 äÉªdÉμªdG  »≤∏J  ≈∏Y  πª©dG  õcôàj
 É¡H  ¬Ñà°ûªdG  ä’É`̀ë`̀dG  ¢ü«î°ûJh
 ä’ƒcƒJhôH ≥ah É«ØJÉg É¡ª««≤Jh

.É«ªdÉY Ióªà©e
 ¬Yƒ£J  ÖÑ°S  ¿CG  óªëdG  ø«Hh
 ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG á`̀eó`̀î`̀d ¬`̀Ñ`̀M ø``̀e ™`̀ HÉ`̀ f
 ¿CG  Öéj{  :kÉØ«°†e  ,»æWh  ÖLGƒc
 ƒdh  GAõL  ¿ƒ`̀cCG  ¿CGh  …ó∏H  óYÉ°SCG
 áëaÉμªd á«æWƒdG á∏ªëdG øe §«°ùH
 RÉéfE’G  Gò¡H  Qƒîa  É`̀fCGh  ,ÉfhQƒc

 .z»æWƒdG »°üî°ûdG
 º`̀à`̀J ¬`````̀fCG ó``̀ª``̀ë``̀dG í````̀°````̀VhCGh
 á°UÉîdG  äÉfÉ«ÑdG  ™«ªL  á©LGôe
 ¢VGôYC’G ójóëJh áªFÉ≤dG ä’ÉëdÉH
 ´ÉØJQGh ∫É©°Sh ¢ùØæJ áHƒ©°U øe
 ≈dEG  áaÉ°VEG  ,º°ùédG  IQGô`̀M  á`̀LQO
 ádÉM  πμd  IQƒ£îdG  πeGƒY  ójóëJ
 º¡à£dÉîe  hCG  º`̀gô`̀Ø`̀°`̀S  ∫É``̀M  »``̀a
 øcÉ°ùe »a º¡àeÉbEG hCG áªFÉb ä’ÉM

.á¶àμe
 Qƒ```̀à```̀có```̀dG ∫É```````b ,√Qhó````````````̀H 
 ≈∏Y  CÉ°ûf  ¬`̀ fEG  Ö«£dG  øªMôdGóÑY
 ¿É`̀M ó``̀ bh ,√ô`̀¨`̀ °`̀U ò`̀æ`̀e ´ƒ`̀£`̀à`̀ dG
 øe  ¢ù«ØædGh  »dÉ¨dG  ºjó≤àd  âbƒdG
 ÖëH  AGó`̀æ`̀dG  á«Ñ∏Jh  ø`̀Wƒ`̀dG  π``̀LCG
 øjôëÑdG  ¿CG  Gó``̀cDƒ``̀e  ,¢``̀UÓ``̀NEGh
 AÉÑWCG øe IDƒØc á«ÑW QOGƒμH ôNõJ
 º`̀gô`̀«`̀Zh  ø«Ø©°ùeh  ø`̀«`̀°`̀Vô`̀ª`̀eh

.ô«ãμdG

 πª©dG CGóH ¬fCG ≈dEG Ö«£dG âØdh
 §îdG  õcôªH  »Yƒ£àdG  ¬dÉée  »a
 å«M  ,kÉÑjô≤J  ô¡°T  πÑb  øNÉ°ùdG
 kÉXƒë∏e kÉØYÉ°†J IôàØdG ∂∏J äó¡°T
 ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒªdG ä’É°üJG »a
 ¢Shô«ØH  º¡àHÉ°UG  ΩóY  øe  ócCÉà∏d
 º¡∏«°UÉØJ  ò`̀NCG  ºàj  å«M  ,ÉfhQƒc
 ≥«Ñ£J  ™`̀e  á«ë°üdGh  á«°üî°ûdG
 »a  á«Ñ£dG  ä’ƒ`̀cƒ`̀Jhô`̀Ñ`̀dG  çó``̀MCG

 .ä’ÉëdG ¢ü«î°ûJ
 Ö«JôJ  ºàj  ¬`̀fG  Ö«£dG  ô``̀cPh
 ¬Ñà°ûªdG ¢UÉî°T’G ¢üëØd ó«YGƒe
 øe  á°UÉNh  ,¢Shô«ØdÉH  º¡àHÉ°UEÉH
 §∏àNG  hCG  ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  êQÉ```̀N  ¿É``̀c
 ™«ªL  ¿CG  kGócDƒe  ,áªFÉb  ä’ÉM  ™e
 §îdG  õcôe  »a  ø«∏eÉ©dG  AÉ`̀Ñ`̀WC’G
 QGó`̀e  ≈∏Y  ¿ƒ∏ª©j  444  øNÉ°ùdG
 äÉªdÉμªdG  π`̀c  ∫ÉÑ≤à°S’  áYÉ°ùdG
 º¡ÑLGh ájOCÉàd OGó©à°S’G ºJCG ≈∏Yh

 øe  óë∏d  ¬`̀Lh  πªcCG  ≈∏Y  »æWƒdG
 .áëFÉédG QÉ°ûàfG

 Qƒ``̀à``̀có``̀dG ∫É`````̀b ,¬``̀à``̀¡``̀L ø```̀ e
 øe É`̀æ`̀Yƒ`̀£`̀J{ :…hÉ`̀é`̀æ`̀∏`̀ dG ó``ª``MCG
 ≥ëà°ùJ  É``̀¡``̀fC’  ;ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀ dG  π````LCG
 »¡a  ,É¡FÉæHCG  øe  äÉ«ë°†àdG  √ò`̀g
 ájÉYôdGh  º«∏©àdG  Éæd  âeób  »àdG
 Éæd  äô`̀ahh  ÉæJÉ«M  ∫GƒW  á«ë°üdG
 äÉÑ∏£àe  πch  ºjôμdG  ¢û«©dG  πÑ°S
 á«dÉ¨dG Éæàμ∏ªªd ¬eó≤f Éeh ,IÉ«ëdG

 .zôcòj ’ §«°ùH A»°T ƒg ¿B’G
 §îdG õcôe ¿CG …hÉéæ∏dG ôcPh
 øe  ä’É°üJG  ≈≤∏àj  444  øNÉ°ùdG
 ∞∏àîªHh  ø«ª«≤ªdGh  ø«æWGƒªdG
 ,áμ∏ªªdG  AÉëfCG  ™«ªL  øeh  äÉ¨∏dG
 ádÉM π``c ™``e π`̀eÉ`̀©`̀à`̀dG º`̀à`̀j å`̀«`̀M
 PÉ`̀î`̀JG º``̀à``̀jh ,á``̀eÉ``̀J á`̀«`̀aGô`̀à`̀MÉ`̀H
 Iôàa  ∫Ó``̀N  á``̀eRÓ``̀dG  äGAGô``````̀LE’G

.∫É°üJ’G

 á`̀jRƒ`̀¡`̀L …hÉ``̀é``̀æ``̀∏``̀dG ó`````̀cCGh
 §îdG  õ`̀cô`̀e  »`̀a  ø«∏eÉ©dG  ™«ªL
 πeÉ©à∏d  AÉ`̀Ñ`̀WCG  ø`̀e  444  øNÉ°ùdG
 QGóe ≈∏Y É«ØJÉg ä’ÉëdG ™«ªL ™e
 ´ƒÑ°S’G  »`̀a  ΩÉ``̀jCG  á©Ñ°S  áYÉ°ùdG
 hCG  á«Hô©dG  AGƒ`̀°`̀S  ,äÉ`̀¨`̀∏`̀dG  π`̀μ`̀Hh
 äÉ¨∏dG ≈àMh ájóæ¡dG hCG ájõ«∏éf’G
 .á«fÉÑ°SE’Gh á«°ùfôØdÉc á«HhQhC’G

 º``̀«``̀≤``̀©``̀à``̀ dG »``````̀a ´ƒ`````£`````à`````dG
..…RGôàM’G

 ´ƒ£J  ¬`̀fEG  ¿GôªdG  ó©°S  ∫É`̀bh
 ¬Ø¨°ûd …RGôàM’G º«≤©àdG ∫Éée »a
 áeóN »`̀æ`̀Wƒ`̀dG  Ö``̀LGƒ``̀dG  á`̀jOCÉ`̀à`̀H
 ™«ªédG  kÉ«YGO  ,ø«æWGƒªdGh ¬æWƒd
 »àdG  áμ∏ªªdG  áeóNh  ´ƒ£àdG  ≈dEG
 »a  º¡©e  âØbhh  º¡JófÉ°S  ÉªdÉ£d

 .AGô°†dGh AGô°ùdG
 IQGOEG  ¿CG  ¿Gô``̀ª``̀dG  ±É``̀ °``̀VCGh
 IQƒμ°ûe  â`̀eó`̀b  »`̀fó`̀ª`̀dG  ´É``̀aó``̀dG

 ø`̀«`̀Yƒ`̀£`̀à`̀ª`̀∏`̀d á```«```aGh Iô``°``VÉ``ë``e
 º«≤©àdG  ™e  πeÉ©àdG  á≤jôW  ∫ƒ`̀M
 ¢ùÑ∏dG  AGó`̀JQG  á«Ø«ch  …RGôàM’G
 äGRGôàMG  øe  §ÑJôj  Éeh  »bGƒdG
 ΩGõàd’ÉH  ™«ªédG  kÉë°UÉf  ,á«FÉbh
 »àdG  äÉ`̀ª`̀«`̀∏`̀©`̀à`̀dGh  äÉ`̀¡`̀«`̀Lƒ`̀à`̀dÉ`̀H
 í`̀dÉ`̀ °`̀ü`̀d á``̀eƒ``̀μ``̀ë``̀ dG É``̀¡``̀à``̀©``̀°``̀Vh

.ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒªdG
 º«gGôHG  óªëe  ∫Éb  ,¬à¡L  øe
 A»°T  π`̀ bCG  ƒ`̀g  ÉæYƒ£J{  :¬∏dGóÑY
 ,á«dÉ¨dG  øjôëÑ∏d  ¬eó≤f  ¿CG  øμªj
 á©aôd  ¢ù«ØædGh  »dÉ¨dG  Ωó≤æ°Sh
 »àdG  áæëªdG  √òg  »a  ¬fƒYh  Éfó∏H

 .zºdÉ©dÉH âªdCG
 ¿EG  »∏YóÑY AÓ`̀Y ∫É`̀b  ,√Qhó`̀H
 ¿CG  øμªj  A»°T  π`̀bCG  ôÑà©j  ¬Yƒ£J
 øe  GAõ`̀L  ¿ƒμj  ¿CÉ`̀H  ¬æWƒd  ¬eó≤j
 ¢Shô«a  áëaÉμªd  á«æWƒdG  á∏ªëdG
 ¬fCG ≈dEG kÉàa’ ,(19-ó«aƒc) ÉfhQƒc

 .øjôëÑdG áeóîd ¬àæHG á≤aôH ´ƒ£J
 ¬Yƒ£J  ¿EG  ƒæ°ûdG  ô°SÉj  ∫Ébh
 »a »```gh IRÉ`̀à`̀ª`̀e á`̀Hô`̀é`̀J π`̀ qμ`̀°`̀T
 ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  á`̀eó`̀î`̀d  ∫hC’G  ΩÉ`̀≤`̀ ª`̀ dG
 ¬∏ªY  ¿CG  ≈`̀dEG  kÉàa’  ,ø««æjôëÑdGh
 »°VÉªdG  ¢ù«ªîdG  CGó`̀ H  »Yƒ£àdG
 áYÉæ°üdG IQGRh π«ch ™e ´ÉªàLÉH
 ºJ å`̀«`̀M ,á`̀MÉ`̀«`̀°`̀ù`̀dGh IQÉ`̀é`̀à`̀ dGh
 ´ƒ£à∏d  á∏eÉμdG  á£îdG  ¢VGô©à°SG
 É`̀eh  ô`̀LÉ`̀à`̀ª`̀dG  ¢û«àØJ  ∫É`̀é`̀e  »`̀a

.á∏Ñ≤ªdG IôàØdG »a ¬H ΩÉ«≤dG Öéj
 ójhõJ  º`̀J  ¬`̀fCÉ`̀H  ƒæ°ûdG  ø«Hh 
 äÉeÉªμdGh  äÉª≤©ªdÉH  ø«Yƒ£àªdG
 ¿Éª°†d  ø«°ûàØªdG  Ωõ`̀∏`̀j  É`̀e  π``ch
 º¡ÑLGh  º¡àjOCÉJ  AÉ`̀æ`̀KCG  º¡àeÓ°S
 ±ô°ûe ô«aƒJ ≈dEG áaÉ°VEG ,»æWƒdG

 .ø«°ûàØªdG πªY ™HÉàj
 :å«d  ôØ©L  »∏Y  ∫É`̀b  ,√Qhó``H
 á¶ëd  òæe  Éæ°ùØfCG  í«°TôàH  Éæªb{

 Éªc  ,kÉ«fhôàμdEG  ´ƒ£àdG  ÜÉ`̀H  íàa
 ájÉªëd  ø``̀jô``̀NB’G  ™«é°ûàH  Éæªb
 ø`̀«`̀ª`̀«`̀≤`̀ª`̀dGh É``̀æ``̀°``̀ù``̀Ø``̀fCGh É``̀æ``̀æ``̀Wh
 ô°T  ø`̀e  áÑ«£dG  ¢``̀VQC’G  √ò`̀g  ≈∏Y

.zÉfhQƒμdG
 ôîØdÉH  ô©°ûf{  :»∏Y  ±É°VCGh
 √ò``̀g »```̀a É``̀æ``̀æ``̀Wh Ωó``̀î``̀f ø``̀ë``̀fh
 ô°üà≤j  ºdh  ,á«FÉæãà°S’G  ±hô¶dG
 ,á`̀«`̀æ`̀Wƒ`̀dG á`̀∏`̀ª`̀ë`̀dG ≈`̀∏`̀Y »`̀Yƒ`̀£`̀J
 »dÉgCG  øe  áæéd  π«μ°ûàH  Éæªb  πH
 »``̀dÉ``̀gCG  á`̀eó`̀î`̀d  Ö`̀«`̀∏`̀c  QGO  á``̀jô``̀b
 º«≤©àd ÉYƒ£àe 150 ™ªLh ájô≤dG
 »fóªdG ´ÉaódG ™e ≥«°ùæàdÉH ájô≤dG
 á«YƒJ ≈dG áaÉ°VEG ,áë°üdG IQGRhh
 º`̀gDhÉ`̀£`̀YEGh º`̀YÉ`̀£`̀ª`̀dGh ô`̀LÉ`̀à`̀ª`̀dG
 áë°üdG  IQGRh  zäGQƒ```̀°```̀Thô```̀H{
 ≈dEG  áaÉ°VEG  ,¢Shô«ØdG  øe  ájÉbƒ∏d
 É¡©jRƒJh  áeÉªc  ±’BG  10  áWÉ«N
 ø«ª«≤ªdGh  »``̀dÉ``̀gC’G  ™«ªL  ≈`̀∏`̀Y

 .zkÉfÉée ø«cÉcódGh
 ¬∏ªY  á©«ÑW  ¿CG  »`̀∏`̀Y  ô```̀cPh
 á`̀«`̀æ`̀Wƒ`̀dG á`̀∏`̀ª`̀ë`̀dG ™``̀e »`̀Yƒ`̀£`̀à`̀dG
 AGôLEG »a õcôàJ ÉfhQƒμdG áëaÉμªd
 ôLÉàªdG  ™«ªL  ≈∏Y  »fGó«e  í°ùe
 ¢ûàØªdG  á≤aôH  ¥’õ``dG  á≤£æe  »a
 kÉfÉcO  12  ≈dEG  10  Iô«JƒH  »ª°SôdG
 ¢ùÑd  »a  ¬«LƒàdGh  ø«àYÉ°S  ∫ÓN

 .äGRÉØ≤dGh äÉeÉªμdG
 GRô«e  AÉ«∏Y  äô``cP  ,É`̀gQhó`̀H
 ™e  »`̀Yƒ`̀£`̀à`̀dG  É¡∏ªY  äCGó```̀ H  É`̀ ¡`̀ fEG
 IQÉ``̀é``̀ à``̀ dGh  á``̀YÉ``̀æ``̀°``̀ü``̀dG  IQGRh
 äÓªM AGôLEG »a Ωƒ«dG áMÉ«°ùdGh
 ôLÉàªdG  ø`̀e  Oó``̀Y  ≈`̀∏`̀Y  á«°û«àØJ

.ájQÉéàdG ∫ÉëªdGh
 âYƒ£J  É`̀¡`̀fCG  AÉ`̀«`̀∏`̀Y  âæ«Hh 
 ±hô¶dG  πX  »ah  É¡æWh  »a  ÉÑM
 ¢Shô«ØdG QÉ°ûàfG øe óë∏d áægGôdG
 â`̀bh ´ô``̀°``̀SCG »`̀ a ¬`̀«`̀∏`̀Y AÉ`̀°`̀†`̀≤`̀dGh

 .øμªe
¢üëØdG õcôe »a ´ƒ£àdG

 âYƒ£J É¡fEG ƒæ°ûdG áfGO âdÉbh
 ¢VQÉ©ªdG ¢VQCÉH ¢üëØdG õcôe »a
 ,»°VÉªdG  ¢`̀SQÉ`̀e  ô¡°T  ø`̀e  á`̀jGó`̀H
 ™«ªL ..πgÉà°ùJ øjôëÑdG{ áØ«°†e
 øgQ  Gƒfƒμj  ¿CG  Öéj  ø«æWGƒªdG

 .z»dÉ¨dG º¡æWh áeóîd IQÉ°TE’G
 É¡∏ªY á©«ÑW ¿CG ƒæ°ûdG äôcPh
 õcôàJ  ¢üëØdG  õcôe »a  »Yƒ£àdG
 á«Ñ£dG  äÉ`̀°`̀Uƒ`̀ë`̀Ø`̀dG  AGô````̀LEG  »``a
 QÉ£e  ø`̀e  ø`̀«`̀eOÉ`̀≤`̀dG  øjôaÉ°ùª∏d
 ¢`̀UÉ`̀î`̀°`̀TC’Gh »``̀dhó``̀dG ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG
 øe  kÉeƒj  14``̀ dG  Iôàa  Gƒ`̀¡`̀fCG  øjòdG
 º¡àeÉbG ïjQGƒJ øe ócCÉàdGh ,∫õ©dG
 øe ócCÉàdG  ≈dG  áaÉ°VEG  º¡æcÉ°ùe »a

 .øjôNB’ º¡à£dÉîe ΩóY
 ¢ShôëªdG ôgÉW ∫Éb ,¬à¡L øe
 êÉàëj  »`̀æ`̀Wh  ¢`̀ù`̀M  ´ƒ`̀£`̀à`̀dG  ¿G
 ºYOh  º¡ØJÉμJh  ™«ªédG  ácQÉ°ûe
 IQGRh É¡°SCGQ ≈∏Y á«ª°SôdG äÉ¡édG
 ¢Shô«a  QÉ°ûàfG  øe  óë∏d  áë°üdG

.ÉfhQƒμdG
 ¬∏ªY ¿CG  ≈dG  ¢ShôëªdG  âØdh
 áë°üdG  IQGRh  ™`̀e  CGó`̀ H  »Yƒ£àdG
 ™ªL  ≈∏Y  õcôàjh  ø«YƒÑ°SG  πÑb
 á«ë°üdGh  á«°üî°ûdG  äÉeƒ∏©ªdG
 »a  ¬Ñà°ûªdG  hG  áªFÉ≤dG  ä’Éë∏d
 º«¶æJh ÉfhQƒc ¢Shô«ØH º¡àHÉ°UEG
 »a  ¢üëØdGh  π«é°ùàdG  äGAGô`̀LG

.¢VQÉ©ªdG ¢VQG

ø`̀ jô`̀ ë`̀ Ñ`̀ dG á``̀eó``̀î``̀d á```̀©```̀FGQ ó``̀ YGƒ``̀ °``̀ S ..É`````fhQƒ`````c á`̀ ë`̀ aÉ`̀ μ`̀ ª`̀ d ¿ƒ``̀Yƒ``̀£``̀à``̀e
™```̀ bƒ```̀ e  …CG  »```````̀a  É````̀æ````̀æ````̀Wƒ````̀d  ¢````̀ù````̀«````̀Ø````̀æ````̀dGh  »`````̀ dÉ`````̀ ¨`````̀ dG  Ωó````̀≤````̀æ````̀°````̀S

 ¢SÉÑY ∫Gƒf :âÑàc
 ÒeC’GóÑY :ôjƒ°üJ

 áæWÓ°ùdG
 ™`̀«`̀H á````cô````M â``̀°``̀û``̀©``̀à``̀fG
 »`̀a á```̀«```̀FGƒ```̀¡```̀dG äÉ``````̀LGQó``````̀dG
 áëFÉL  ó©H  á«∏ëªdG  ¥Gƒ`̀°`̀SC’G
 øe ¢`̀SÉ`̀æ`̀ dG ±ƒ```̀Nh É``̀fhQƒ``̀c
 äÉª«∏©àdÉH  ΩGõàd’Gh  ,êhôîdG
 óYÉÑàdÉH  á°UÉîdG  äGOÉ°TQE’Gh
 äÉ©ªéàdG  Ωó``̀Yh  »`̀YÉ`̀ª`̀à`̀L’G
 ó©H á`̀°`̀UÉ`̀N (â`̀«`̀Ñ`̀dÉ`̀H  ∂`̀«`̀∏`̀N)
 »a ó``©``H ø``̀Y π``ª``©``dG ≥`̀«`̀Ñ`̀£`̀J
 äÉ``̀°``̀ù``̀°``̀SDƒ``̀ª``̀dGh äGQGRƒ``````````̀dG
 π©L Éªe ,á°UÉîdGh á«eƒμëdG
 á°VÉjQ  ø`̀Y  ¿ƒ`̀ã`̀ë`̀Ñ`̀j  ¢`̀SÉ`̀æ`̀dG
 OÉ©àH’Gh π∏ªdG ô°ùμd É¡àdhGõªd

.π°ùμdG øY
 ¢ù«ªN äÉLGQódG ™FÉH ∫ƒ≤j
 ó©H  ™«ÑdG  ácôM  â°û©àfG{  óªMCG
 OÓÑdG »a ÉfhQƒc ¢Shô«a ∫ƒNO
 á°VÉjQ  øY  åëÑj  ™«ªédG  òNCÉa
 äÉ`̀LGQó`̀dG  Üƒ``cQ  πãe  á«¡«aôJ
 ¥ƒa  ÜÉÑ°ûdG  á°UÉNh  á«FGƒ¡dG
 äÉ©«ÑªdG áÑ°ùf ™aQ Éªe ,áæ°S 18
 äÉLGQO 4 ≈dEG 3 ™«Ñf ÉæëÑ°UCG PEG

 ΩÉ````jC’G ¢`̀ù`̀μ`̀Y ≈`̀∏`̀Y Ωƒ``̀«``̀dG »``̀a
 ,É``fhQƒ``c  á`̀ë`̀FÉ`̀L  ≥Ñ°ùJ  »`̀à`̀dG
 ≈∏Y ∫É```̀Ñ```̀bE’G  ≈````̀dEG  á``̀aÉ``̀°``̀VE’É``̀H
 äÉ©Ñ≤dGh  äGQGƒ°ù°ùcE’G  AGô°T

.zÖFÉ≤ëdGh AÉªdG äÉLÉLRh
 ÉYGƒfCG  ∑Éæg  ¿G  ≈dEG  QÉ°TCGh
 QÉ©°SCÉH  äÉ`̀LGQó`̀ dG  ø`̀e  áØ∏àîe
 ≈dEG  GQÉæjO  40  øe  CGóÑJ  áØ∏àîe
 ßMÓªdG  ø`̀e  øμdh  QÉ`̀æ`̀jO  100
 äÉLGQódG  ≈∏Y  ôãcCG  ∫É`̀Ñ`̀bE’G  ¿G

 ÉgQÉ©°SCÉHh  á«°VÉjôdG  á«FGƒ¡dG
.áàbDƒe ¬∏Môe É¡fC’ áÑ°SÉæªdG

 ø°ùM  óªëe  ™FÉÑdG  ∫ƒ≤jh
 ¢SÉædG  ø`̀e  ô«Ñc  ∫É``Ñ``bEG  ∑É`̀æ`̀g{
 AGô°T  ≈∏Y  ÜÉÑ°ûdG  áÄa  á°UÉNh
 √ò`̀g »``̀a á`̀«`̀FGƒ`̀¡`̀ dG äÉ```̀LGQó```̀dG
 áLQóH  ™«ÑdG  ¢û©fCG  Éªe  IôàØdG
 ™«Ñf  Éæc  ≥HÉ°ùdG  »Øa  ,Iô`̀«`̀Ñ`̀c
 ,iô```̀NCGh Iô`̀à`̀a ø`̀«`̀H ø`̀«`̀à`̀LGQO
 øe ™«Ñf  ΩÉ```̀jC’G  √ò``g  »`̀a  ø`̀μ`̀dh

 Ωƒ`̀«`̀dG  »`̀ a  á```̀LGQO  15  ≈```dEG  10
 »dõæªdG  π«°UƒàdG  ≈dEG  áaÉ°VE’ÉH
 ≈``̀dEG ìÉ`̀Ñ`̀°`̀ü`̀dG ø``̀e ó`̀à`̀ª`̀j …ò````dG

.AÉ°ùe ô°ûY ájOÉëdG
 ´Gƒ`````̀fCG ∑É```̀æ```̀g{ ±É````̀°````̀VCGh
 õcôàj øμdh äÉLGQódG øe áØ∏àîe
 á«°VÉjôdG äÉLGQódG ≈∏Y ∫ÉÑbE’G
 ™«ªé∏d  áÑ°SÉæe  ÉgQÉ©°SCG  »àdGh
 ≈dEG  40  øe  ÉgQÉ©°SCG  ìhGô`̀à`̀Jh

.GQÉæjO 50

É``fhQƒ``c Ö`̀Ñ`̀°`̀ù`̀H á`̀ «`̀ FGƒ`̀ ¡`̀ dG äÉ```̀ LGQó```̀ dG ™`̀ «`̀ H ¢`̀ TÉ`̀ ©`̀ à`̀ fG

:ÜÉjO ó«dh Öàc
 »`̀WÉ`̀Hô`̀ª`̀ dG …RÉ````̀Z ø``̀ ∏``̀ YCG

 ¥ôëªdG  …ó∏H  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ

 ¢`̀SÉ`̀«`̀cCG ¢`̀Só`̀μ`̀J á```̀eRCG nAÉ`̀¡`̀à`̀fG

 ≥WÉæe  ø`̀e  mó`̀jó`̀Y  »`̀a  áeÉª≤dG

 IOƒLƒe  âfÉc  »àdGh  áμ∏ªªdG

 ,ø`̀«`̀«`̀°`̀VÉ`̀ª`̀dG ø`̀«`̀eƒ`̀«`̀dG ∫Ó```̀N

 áaÉ¶ædG  »àcô°T  ¿CG  ≈`̀ dEG  É`̀ kà`̀a’

 πeÉμH  Éª¡∏ªY  ¿É`̀Ø`̀fCÉ`̀à`̀°`̀ù`̀à`̀°`̀S

 ìÉÑ°U  ø`̀e  GQÉ`̀Ñ`̀à`̀YG  Éª¡«àbÉW

 AÉ``̀ë``̀ fCG ∞`̀∏`̀ à`̀î`̀e »```̀a Ωƒ```̀«```̀dG

.áμ∏ªªdG

 QÉÑNCG{`d íjô°üJ »a QÉ°TCGh
 ™e  nπ`̀°`̀UGƒ`̀J  ¬``fCG  ≈``dEG  zè«∏îdG
 äÉjó∏ÑdG  IQGRƒ``H  ø«dhDƒ°ùªdG
 Éªc  pπª©dG  nQGôªà°SG  ¬d  Ghó`̀cCGh
 á```dGREG ô`̀Ñ`̀Y ,≥`̀HÉ`̀°`̀ù`̀dG »`̀a ¿É``̀c
 AÉ`̀«`̀MC’G  ∞∏àîe  ø`̀e  á`̀eÉ`̀ª`̀≤`̀dG
 ™«ªédG  ø«æÄª£e  ,¿É`̀Lô`̀Ø`̀dGh
 …CG ádGREGh áeRCG …CG OƒLh Ωó©H

.áeÉª≤dG ¢SÉ«cC’ äÉ°SóμJ
 nô````cP ô``````̀NBG Ö```̀fÉ```̀L ≈``̀∏``̀Y
 …ó∏H  n¢`̀ù`̀∏`̀é`̀e  ¿CG  »`̀WÉ`̀Hô`̀ª`̀dG
 p∫É¨°TC’G  nIQGRh  ÖdÉW  ¥ôëªdG
 §«£îàdGh  äÉjó∏ÑdG  ¿hDƒ°Th

 á`̀Ä`̀«`̀¡`̀Jh ô`̀«`̀aƒ`̀à`̀H »``̀fGô``̀ª``̀©``̀dG

 á°ù∏édG  OÉ≤©f’  ºFÓªdG  ñÉæªdG

 π`̀X »````̀a á``̀ °``̀UÉ``̀N ,ó```̀©```̀H ø````̀Y
 á©ÑàªdG  ájRGôàM’G  äGAGôLE’G
 áμ∏ªªdG  äÉ``̀¡``̀L  ∞`̀∏`̀à`̀î`̀e  »``̀a
 QÉ°ûàfG ó°V äÉWÉ«àM’G PÉîJ’

.ÉfhQƒc ¢Shô«a
 ≈∏Y  l¢üjôM  ¬`̀fCG  í`̀°`̀VhCGh
 á«ë°üdG  äGAGô``````̀LE’G  ô`̀«`̀aƒ`̀J
 ¢ù∏ée  á°ù∏L  ∫ÓN  áÑ°SÉæªdG
 Oó`̀©`̀ dG ó`̀jó`̀ë`̀J ô`̀Ñ`̀Y ¥ô``ë``ª``dG
 áYÉ≤dG  πNGO  OƒLƒªdG  ºFÓªdG
 á«aÉc äÉaÉ°ùe ∑Éæg ¿ƒμJ ¿CGh
 ójõJ ’CGh ôNBGh ¢üî°T πc ø«H

.áYÉ°S øY á°ù∏édG Ióe

áeÉª≤dG ¢SÉ«cCG ¢SóμJ áeRCG AÉ¡àfG

Ωƒ«dG øe GAóH Éª¡«àbÉW πeÉμH áaÉ¶ædG »àcô°T πªY ±ÉæÄà°SG :»``WÉHôªdG
GOQ ≥∏àf ºdh ó©H øY ÉæJÉ°ù∏L OÉ≤©f’ äÉfÉμeE’G ô«aƒJ zäÉjó∏ÑdG{ øe ÉæÑ∏W

.»WÉHôªdG …RÉZ |

 ∫ƒ`̀Ñ`̀≤`̀dG  IQGOEG  ô`̀ jó`̀e  ìô`̀ °`̀U
 á«æ≤àdG  øjôëÑdG  á«∏μH  π«é°ùàdGh
 ∫Ée  ó`̀ª`̀MCG  (øjôëÑdG  ∂æμà«dƒH)
 ¥Éëàd’G äÉÑ∏W ºjó≤J ÜÉH ¿CÉH ¬∏dG
 ΩOÉ≤dG  »©eÉédG  ΩÉ©∏d  ∂æμà«dƒÑdÉH
 ¬∏dG  ¿PEÉH  íàØ«°S  Ω2021–2020
 13  ≥aGƒªdG  ø«æK’G  Ωƒ«dG  ≈dÉ©J
 ∫hC’G ≈dEG ôªà°ùjh ,Ω2020 πjôHCG

 .πÑ≤ªdG ƒ«fƒj ô¡°T øe
 á«∏ªY  ¿CG  ¬`̀∏`̀dG  ∫É`̀e  í`̀ °`̀VhCGh
 ΩÉ`̀©`̀∏`̀d ¥É``̀ë``̀à``̀d’G äÉ`̀Ñ`̀∏`̀W º`̀jó`̀≤`̀ J
 πeÉc  πμ°ûH  º`̀à`̀J  ±ƒ`̀°`̀S  π`̀Ñ`̀≤`̀ª`̀dG
 ∫Ó`̀N ø``e ∂```̀dPh ,â``̀fô``̀à``̀fE’G ô`̀Ñ`̀Y
 ¥Éëàd’G  Ö∏W  IQÉªà°SG  ∫Éªμà°SG
 »fhôàμdE’G ™bƒªdG ≈∏Y IôaGƒàªdG
http://www.)  :∂æμà«dƒÑ∏d
 , (p o l y t e c h n i c .b h
 Ωƒ`̀°`̀SQ ™```̀aO á`̀«`̀∏`̀ª`̀Y ∫É`̀ª`̀μ`̀ à`̀ °`̀SGh
 G kQÉæjO  20)  ¥Éëàd’G  Ö∏W  ºjó≤J

 á«∏ª©dG »a (´ÉLôà°SÓd á∏HÉb ô«Z
 ™aQ ø«eó≤àªdG ≈∏Y ¿CG Éªc ,É¡°ùØf
 ábÉ£H :á«JB’G áHƒ∏£ªdG äGóæà°ùªdG
 ÉjQÉ°S)  ôØ°ùdG  RGƒ``̀L  hCG  ájƒ¡dG
 á∏MôªdG  äGOÉ`̀ ¡`̀ °`̀ Th  ,(∫ƒ`̀©`̀Ø`̀ª`̀dG
 »a ÖdÉ£dG iód IôaGƒàªdG ájƒfÉãdG
 Ωƒ≤«°S  ,º`̀gQhó`̀Hh  .ºjó≤àdG  âbh
 øe  ≥≤ëàdÉH  ∫ƒÑ≤dG  º°ùb  ƒØXƒe
 OÉªàYGh  ,áHƒ∏£ªdG  äGóæà°ùªdG
 º∏°ùà«°S  º`̀K  ø`̀eh  ,Ö∏£dG  ºjó≤J
 »fhôàμdE’G ójôÑdÉH ádÉ°SQ Ωó≤àªdG
 ,¥É`̀ë`̀ à`̀ d’G Ö`̀∏`̀W ¬`̀ª`̀jó`̀≤`̀J â`̀Ñ`̀ã`̀J
 ..∫ƒÑ≤dG  QÉÑàNG  óYƒªH  √ó«ØJh
 »fhôàμdE’G  ™bƒªdG  ôÑY  ∂`̀ dP  π`̀c
 ¬Lƒà∏d »YGO ’ ¬fCG …CG ,∂æμà«dƒÑ∏d
 äGóæà°ùªdG ºjó≤àd á«∏μdG ΩôM ≈dEG

 .áHƒ∏£ªdG
 á`̀Ñ`̀∏`̀£`̀dG ¬```̀∏```̀dG ∫É`````e ¬``````̀Lhh
 OGó©à°S’G IQhô°V ≈dEG  ø«eó≤àªdG

 äÉ«°VÉjôdG  »a  ∫ƒÑ≤dG  äGQÉÑàN’
 á«∏ªY  ¿EG  PEG  ,ájõ«∏éfE’G  á¨∏dGh
 É kª∏Y  ,á«°ùaÉæJ  á«∏ªY  »g  ∫ƒÑ≤dG
 QÉÑàNG øe êPÉªf ô«aƒJ ºJ ób ¬fCG
 »`̀fhô`̀à`̀μ`̀dE’G ™`̀bƒ`̀ª`̀dG »`̀a ∫ƒ`̀Ñ`̀≤`̀dG
 QÉ`̀«`̀à`̀NG º`̀à`̀«`̀°`̀Sh ,∂`̀æ`̀μ`̀à`̀«`̀dƒ`̀Ñ`̀∏`̀d
 óëdG  ¿ƒaƒà°ùj  øjòdG  ø«eó≤àªdG
 á`̀jƒ`̀fÉ`̀ã`̀dG äÉ`̀Ñ`̀∏`̀£`̀à`̀e ø``e ≈````̀ fOC’G
 π≤j  ’  É«ªcGôJ  k’ó©e  …CG  ,áeÉ©dG
 IOÉaEG ºjó≤J Ωó≤àªdG ≈∏Y) %70 øY
 ¿hRÉ`̀à`̀é`̀jh ,(¬`̀Lô`̀î`̀J  ó©H  ∂`̀dò`̀H
 Ö°ùëH  ∂`̀dPh  ,∫ƒÑ≤dG  äGQÉÑàNG
 ∂`̀dP »``a Iô`̀ZÉ`̀°`̀û`̀dG ó`̀YÉ`̀≤`̀ª`̀dG Oó``̀Y

.ΩÉ©dG
 øjôëÑdG  ∂æμà«dƒH  ¿CG  ôcòj
 á``̀ «``̀ª``̀ jOÉ``̀cC’G è```̀eGô```̀Ñ```̀dG ìô```£```J
 IQGOEG  »`̀a  ¢SƒjQƒdÉμÑdG  :á`̀«`̀JB’G
 »a ¢`̀Sƒ`̀jQƒ`̀ dÉ`̀μ`̀ Ñ`̀ dGh ,∫É```̀ª```̀YC’G
 ,á«ªdÉ©dG  äÉ`̀«`̀à`̀°`̀ù`̀Lƒ`̀∏`̀dG  IQGOEG

 á`̀«`̀æ`̀≤`̀J »```̀ a ¢```Sƒ```jQƒ```dÉ```μ```Ñ```dGh

 ,ä’É````̀°````̀ü````̀J’Gh äÉ```eƒ```∏```©```ª```dG

 á`̀«`̀æ`̀≤`̀J »```̀ a ¢```Sƒ```jQƒ```dÉ```μ```Ñ```dGh

 »a ¢`̀Sƒ`̀jQƒ`̀dÉ`̀μ`̀Ñ`̀dGh ,á`̀°`̀Só`̀æ`̀¡`̀dG

 ¢SƒjQƒdÉμÑdGh  ,»FôªdG  º«ª°üàdG

 .»fhôàμdE’G ΩÓYE’G »a

πÑ≤ªdG ƒ«fƒj øe ∫hC’G ≈dEG ôªà°ùjh É«fhôàμdEG ºjó≤àdG

Ωƒ«dG ójóédG »ªjOÉcC’G ΩÉ©∏d ºjó≤àdG ÜÉH íàØJ z∂æμà«dƒÑdG{

.¬∏dG ∫Ée óªMCG |



بيانات الخبر
اليوم

التاريخ
الخبر

جهة النشر
الصفحة

العدد
الرابط اإللكتروني

 ¢ùeCG  Ωƒj  zΩÉ©dG  øjôëÑdG  ô°TDƒe{  πØbCG  :á°UQƒÑdG  AGOCG
 •É≤f  3^14  √Qó`̀b  ¢VÉØîfÉH  1297,23  iƒà°ùe  óæY  ó`̀MC’G
 ô°TDƒe{ πØbCG ø«M »a ,»°VÉªdG ¢ù«ªîdG Ωƒj ¬`dÉØbEÉH á`fQÉ≤`e
 √Qób  ¢VÉØîfÉH  582,94  iƒà°ùe  óæY  z»`eÓ°SE’G  ø`jôëÑdG

.≥HÉ°ùdG ¬`dÉØbEÉH á`fQÉ≤`e •É≤f 5^81

economic@aakgroup.net

≥dÉÿGóÑY »∏Y :Öàc
 •É≤f  äÉ«∏ªY  äGAÉ°üMG  âØ°ûc
 ¢SQÉe ô¡°ûd äÉYƒaóªdG áª¶fCGh ™«ÑdG
 ™«ÑdG  äÉ«∏ªY  áª«b  â¨∏H  ¬`̀fG  2020
 QÉ`̀æ`̀jO  ¿ƒ`̀«`̀∏`̀e  186^5  ô¡°ûdG  ∫Ó``̀N
 2019  ¢SQÉe  ∫ÓN  201^1```H  áfQÉ≤e
 ∫ÓN  â¨∏Hh  ,%7^2  ≠∏H  ¢VÉØîfÉH
 ¿ƒ«∏e  205^7  »dGƒM  2020  ôjGôÑa

.QÉæjO
 ™«ÑdG  äÉ«∏ªY  Oó`̀Y  »dÉªLEG  ≠∏Hh
 6^014^280  ΩÉ©dG  Gòg  ¢SQÉe  ∫ÓN
 á«∏ªY 5^961^164 ≠∏H ø«M »a ,á«∏ªY
 ≠∏H ƒªæH ,»°VÉªdG  ΩÉ©dG  ¢SQÉe ∫ÓN
 ∫ÓN ™«ÑdG äÉ«∏ªY â¨∏H Éªæ«H .%0^9

.á«∏ªY 6^998^698 »°VÉªdG ôjGôÑa
 äÉYÉ£≤dG  ≈∏Y  ±ô°üdG  ∫ó©e  ÉeCG
 »àdG  ™«ÑdG  äÉ«∏ªY  OóY  ´ƒªée  ≠∏Ña
 »dGƒM  â`̀cQÉ`̀e  ôHƒ°ùdG  »`̀a  â∏°üM
 %17^9  ≠∏H  ƒªæH  á«∏ªY  1^168^847
 ø«M  »`̀a  ,ΩÉ`̀©`̀dG  Gò`̀g  ôjGôÑØH  áfQÉ≤e
 ºYÉ£ªdG  ió``̀d  äÉ`̀«`̀∏`̀ª`̀©`̀dG  â°†ØîfG

 1^034^026  ™`̀bGƒ`̀H  %22^6  áÑ°ùæH
.á«∏ªY

 äÓëªdG  ™«H  äÉ«∏ªY  â©ØJQGh
 áÑ°ùæH  ¢`̀SQÉ`̀e  ô¡°T  ∫Ó`̀N  ájQÉéàdG
 ™bGƒH  »°VÉªdG  ôjGôÑØH  áfQÉ≤e  %8^9
 äÉ«∏ªY âªf ∂dòch ,á«∏ªY 856^828
 %1^8  áÑ°ùæH  á`̀«`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀dG  äÉ`̀eó`̀î`̀dG
 ≠∏H  ´ƒªéªH  »°VÉªdG  ôjGôÑØH  áfQÉ≤e
 â°†ØîfG  ø«M  »a  ,á«∏ªY  331^115
 %11^4  áÑ°ùæH  á«ë°üdG  äÉeóîdG  »a
 ´ƒªéªH  2020  ô`̀jGô`̀Ñ`̀Ø`̀H  á``fQÉ``≤``e

.á«∏ªY 257^817
 äÉ`̀«`̀∏`̀ª`̀Y »``̀a ±ô``°``ü``dG ´ƒ`̀ª`̀é`̀e
 ≠∏H  2020  ¢`̀SQÉ`̀e  ∫Ó`̀N  ™«ÑdG  •É≤f
 ¿ƒ«∏e  47^5  á«eƒμëdG  äÉeóîdG  »a
 áfQÉ≤e  %2^6  ≠∏H  ¢VÉØîfÉH  QÉ`̀æ`̀jO
 ´ƒªée ≠∏H ø«M »a ,»°VÉªdG ôjGôÑØH
 21^5  ájQÉéàdG  äÓëªdG  »a  ±ô°üdG
 áfQÉ≤e %35^5 ≠∏H ƒªæH QÉæjO ¿ƒ«∏e
 É k°†jCG âcQÉeôHƒ°ùdG .»°VÉªdG ôjGôÑØH
 äÉ«∏ª©H  %42^5  áÑ°ùæH  Gƒ`̀ª`̀f  ó¡°T

 »a  QÉæjO  ¿ƒ«∏e  14^7  É¡àª«b  â¨∏H
 º`̀YÉ`̀£`̀ª`̀dG äÉ`̀«`̀∏`̀ª`̀Y â`̀°`̀†`̀Ø`̀î`̀fG ø`̀«`̀M
 ø«jÓe  7^1  ™`̀bGƒ`̀H  %3636  áÑ°ùæH
 %40 áÑ°ùæH á«ë°üdG äÉeóîdGh QÉæjO

.QÉæjO ø«jÓe 6^5 ƒëæH
 á«dÉªdG äÉYƒaóªdG áª«b â©ØJQGh
 øe  2020  ¢SQÉe  ∫Ó`̀N  á«fhôàμdE’G
 ôjGôÑØH áfQÉ≤e %34^2 áÑ°ùæH +…Qƒa

 QÉæjO  ¿ƒ«∏e  124^5  áª«≤H  »°VÉªdG
 92^8  ô`̀jGô`̀Ñ`̀a  ∫Ó``̀N  â¨∏H  ø`̀«`̀M  »`̀a
 áÑ°ùæH â©ØJQG ø«M »a .QÉæjO ¿ƒ«∏e
 »àdG  2019  ¢SQÉªH  áfQÉ≤e  %324^9

.§≤a QÉæjO ¿ƒ«∏e 29^3 â¨∏H
 á`̀«`̀dÉ`̀ª`̀dG äÉ``Yƒ``aó``ª``dG á`̀ª`̀«`̀b É```̀ eCG
 2020  ¢``̀SQÉ``̀e  ∫Ó```̀N  á``«``fhô``à``μ``dE’G
 ¢SÉ°SCG  ≈∏Y  â©ØJQG  ó≤a  ,…Qƒ``̀a  ø`̀e

 ´ƒªée  ≠∏H  PEG  %22^5  áÑ°ùæH  …ô¡°T
 QÉæjO  ¿ƒ«∏e  1^266^1  äÉYƒaóªdG

.»°VÉªdG ôjGôÑa 1^033^9`H áfQÉ≤e
 â°†ØîfG  zô`̀«`̀JGƒ`̀a{  á`̀eó`̀N  »`̀ah
 ∫ÓN  á«fhôàμdE’G  á«dÉªdG  äÉYƒaóªdG
 áfQÉ≤e  %12^2  áÑ°ùæH  2020  ¢SQÉe
 áÑ°ùæH  â©ØJQG  É¡æμd  2020  ôjGôÑØH

 .2019 ¢SQÉªH áfQÉ≤e %153^9
 á«dÉªdG  äÉYƒaóªdG  »dÉªLEG  ≠∏Hh
 34  zô`̀«`̀JGƒ`̀a{  áeóN  ø`̀e  á«fhôàμdE’G
 ,2020 ¢`̀SQÉ`̀e  ∫Ó``̀N QÉ`̀ æ`̀ jO  ¿ƒ`̀«`̀∏`̀e
 ∫ÓN  QÉ`̀æ`̀jO  ¿ƒ«∏e  13^4````̀H  á`̀fQÉ`̀≤`̀e
 »a ≠∏H ø«M »a ,»°VÉªdG ΩÉ©dG ¢SQÉe

.QÉæjO ¿ƒ«∏e 38^2 »°VÉªdG ôjGôÑa
 √ò```̀g  ¿CG  ô````̀cò````̀dÉ````̀H  ô````̀jó````̀é````̀dG
 ™`̀bGƒ`̀e ≈`̀∏`̀Y äô`̀°`̀û`̀f äÉ`̀«`̀ FÉ`̀ °`̀ü`̀M’G
 øjôëÑdG ±ô°üªd »YÉªàL’G π°UGƒàdG
 ™«ÑdG  •É≤f  äÉ«∏ªY  ø«ÑJh  ,…õcôªdG
 ,§≤a  á«fhôàμdE’G  äÉYƒaóªdG  áª«bh
 ô°TÉÑªdG  »dÉªdG  πeÉ©àdG  ÜÉ°ùM  ¿hO

.(¢TÉμdG)

 z+…Qƒa{ øe á«fhôàμdE’G á«dÉªdG äÉYƒaóªdG ƒªf ٪324^9

 2020 ¢SQÉe ∫ÓN ™«ÑdG •É≤f äÉ«∏ªY ´ƒªée QÉæjO ¿ƒ«∏e 186^5
zá«eƒμëdG äÉ``eóîdG{h zâ``cQÉe ô``Hƒ°ùdG{ ¢``TÉ©àfGh zá``«ë°üdG äÉ``eóîdG{h zº``YÉ£ªdG{ ô``KCÉJ

 »dGƒàdG ≈∏Y ™HÉ°ùdG ΩÉ©∏d zá``«ÑgòdG ÉÑ°ShQ{ IõFÉéH ôØ¶J zÉ``ÑdCG{
 ,zÉÑdG{  øjôëÑdG  Ωƒ«æªdCG  ácô°T  â∏°UGh
 AÉæãà°SÉH  ºdÉ©dG  »a  Ωƒ«æªdCÓd  ô¡°üe  ôÑcCG
 ∫Éée  »a  á«ªdÉ©dG  õFGƒé∏d  Égó°üM  ,ø«°üdG
 IõFÉéd  Égó°üM  ∫Ó``N  ø`̀e  ∂``̀dPh  ,á`̀eÓ`̀°`̀ù`̀dG
 áeÓ°ùdGh  áë°üdG  áÄa  øY  á«ÑgòdG  á«dGó«ªdG
 áëaÉμªd  á«μ∏ªdG  á«©ªédG  ø`̀e  2020  ΩÉ`̀©`̀d
.»dGƒàdG ≈∏Y ™HÉ°ùdG ΩÉ©∏d (ÉÑ°ShQ) çOGƒëdG

 á`̀ë`̀aÉ`̀μ`̀ª`̀d á`̀«`̀μ`̀∏`̀ª`̀dG á`̀«`̀©`̀ª`̀é`̀dG â``̀eô``̀ch
 á«ªdÉY Iô¡°ûH ≈¶ëJ »àdG (ÉÑ°ShQ) çOGƒëdG
 AGOCG  ∫É`̀é`̀e  »`̀a  Égõ«ªJ  ô«¶f  É`̀Ñ`̀dG  ,á`̀©`̀°`̀SGh
 ôjÉæj  1  øe  IôàØdG  ∫Ó`̀N  áeÓ°ùdGh  áë°üdG

.2019 ôÑª°ùjO 31 ≈àM 2019
 …ò«ØæàdG ¢ù«FôdG ìô°U ,Oó°üdG Gòg »ah

 »dÉ≤ÑdG  »∏Y  (ÉÑdG)  øjôëÑdG  Ωƒ«æªdCG  ácô°ûd
 √ò¡H  RƒØdÉH  ¿hQhô°ùe  ÉÑdG  »a  øëf  :kÓFÉb
 á«μ∏ªdG  á`̀«`̀©`̀ª`̀é`̀dG  ø``e  á`̀bƒ`̀eô`̀ª`̀dG  Iõ`̀FÉ`̀é`̀ dG
 …ò`̀dG  ô```̀eC’G  ,(É`̀ Ñ`̀ °`̀ ShQ)  çOGƒ``̀ë``̀dG  áëaÉμªd
 AGOC’É``̀ H  ôªà°ùªdGh  º`̀FGó`̀ dG  É`̀æ`̀eGõ`̀à`̀dG  ¢ùμ©j
 √ò¡Hh  .áeÓ°ùdGh  áë°üdG  ∫Éée  »a  »dÉ©dG
 ≈dEG  πjõédG  ôμ°ûdÉH  Ωó≤JCG  ¿CG  OhCG  áÑ°SÉæªdG
 Éªd  ácô°ûdG  »a  ø«dhÉ≤ªdGh  ø«ØXƒªdG  áaÉc
 áeÓ°ùdÉH ôμa{ CGóÑªH ï°SGQ ΩGõàdG øe ¬fhóÑoj
 AGQh  G kô°TÉÑe  É kÑÑ°S  ó©j  …ò`̀dGh  zÉ`̀ kª`̀FGOh  ’hCG

.RÉéfE’G Gòg ≥«≤ëJ
 ô¡°üe ôÑcCG  Éæfƒc ÖfÉL ≈dEGh{  :±É°VCGh
 ≈©°ùf  ,ø«°üdG  AÉæãà°SÉH  ºdÉ©dG  »a  Ωƒ«æªdCÓd

 ó«©°U  ≈∏Y  ∫hC’G  ô¡°üªdG  íÑ°üf  ¿CG  ≈``̀dEG
 ôªà°ùªdG  πª©dG  ∫ÓN  øe  ºdÉ©dG  »a  áeÓ°ùdG
 »a  ácô°ûdG  »a  áeÓ°ùdG  iƒà°ùe  õjõ©J  ≈∏Y

.zπ°UGƒàªdG Égƒªf πX
 áëaÉμªd á«μ∏ªdG á«©ªédG ¿CG ôcòdÉH ôjóédG
 íæªJ  á«fÉ£jôH  áª¶æe  (É`̀Ñ`̀°`̀ShQ)  çOGƒ`̀ë`̀dG
 »a Iõ«ªàªdG äÉcô°ûdGh äÉ°ù°SDƒª∏d ÉgõFGƒL
 .É keÉY 50 øe ôãcCG òæe áeÓ°ùdGh áë°üdG ∫Éée
 øY  á«ÑgòdG  á«dGó«ªdG  IõFÉL  ÉÑdG  º∏°ùàà°Sh
 á«©ªédG øe 2020 ΩÉ©d áeÓ°ùdGh áë°üdG áÄa
 πØM ∫ÓN (ÉÑ°ShQ) çOGƒëdG áëaÉμªd á«μ∏ªdG
 8 ïjQÉàH ¿óæd á«fÉ£jôÑdG áª°UÉ©dG »a ΩÉ≤«°S

.2020 ôÑªàÑ°S .»dÉ≤ÑdG »∏Y |

IQGOE’G ¢``ù∏éªd É°ù«FQ »æ°û©ªdG ó``dÉN ø«©j zΩÓ``°ùdG ±ô``°üe{
 ø««©J  ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG-ΩÓ`̀°`̀ù`̀dG  ±ô`̀°`̀ü`̀e  ø`̀ ∏`̀ YCG
 ¢ù∏éªd kÉ°ù«FQ »æ°û©ªdG π«¡à°ùe øH ódÉN ï«°ûdG
 øH  ô«ªY  øH  »£H  áØ«∏îd  kÉØ∏N  ±ô°üªdG  IQGOEG
 ¬Ñ°üæe øe ¬àdÉ≤à°SÉH Ωó≤J …òdG …ô«¡ªdG ∞°Sƒj

.±ô°üªdG IQGOEG ¢ù∏ée ƒ°†Yh ¢ù«Fôc
 ¢ù«FôdG  ∫Éb  …ô«¡ªdG  ádÉ≤à°SG  ≈∏Y kÉ≤«∏©Jh
 øjôëÑdG-ΩÓ°ùdG  ±ô°üe IQGOEG  ¢ù∏éªd ójóédG
 ÉæØ°SDƒj{  :»æ°û©ªdG  π«¡à°ùe  øH  ódÉN  ï«°ûdG
 ô«ªY  ø`̀H  »£H  áØ«∏N  ñC’G  ádÉ≤à°SG  ø∏©f  ¿CG
 ¢ù∏ée  á``̀°``̀SÉ``̀FQh  á`̀jƒ`̀°`̀†`̀Y  ø``̀e  ∞`̀ °`̀ Sƒ`̀j  ø``̀H
 ¬àÑZQ  ≈∏Y  AÉæH  äAÉ`̀L  »àdGh  ±ô°üªdG  IQGOEG
 Éæ©°ùj  ’  IQGOE’G  ¢ù∏ée  »a  øëfh  .á«°üî°ûdG
 ôμ°ûdG πjõéH »£H øH áØ«∏N ó«°ù∏d Ωó≤àf ¿CG ’EG
 »a IOƒ¡°ûe Oƒ¡L øe ¬dòH Ée ≈∏Y ôjó≤àdG ôaGhh

 ør«eÉ©dG »a ¬d ¬JOÉ«b ¿É qHEG ¢ù∏éªdG ∫ÉªYCG ìÉéfEG
 ≥«≤ëJ  »a  ô`̀KC’G  Ö«WCG  ¬d  ¿É`̀c  Éªe  ør««°VÉªdG
 »aÉ°Uh á«bƒ°ùdG ¬à°üM »a ô«Ñc ƒªæd ±ô°üªdG
 äÓ«¡°ùàdGh  ™`̀FGOƒ`̀dG  ºéM  »dÉªLEGh  ìÉ``̀HQC’G

.zá«∏jƒªàdG
 ócDƒf  IQGOE’G  ¢ù∏ée  »a  øëfh{  :±É°VCGh
 ≈£îH  á«∏Ñ≤à°ùªdG  ¬££N  »a  ±ô°üªdG  »°†e
 kÉ«ª«∏bEGh kÉ«∏ëe äÉMÉéædG øe ójõªdG ƒëf áàHÉK
 »àdG  áî°SGôdG  º«≤dG  ≈`̀ dEG  øjóæà°ùe  ,kÉ«ªdÉYh
 ≈∏Y  kGô«°Sh  áàFÉØdG  ø«æ°ùdG  á∏«W  ÉgÉfóªàYG
 áªcƒëdGh  á«°ù°SDƒªdG  ≈∏Y  ºFÉb  ºjƒb  êÉ¡æe
 á`̀«`̀dÉ`̀ª`̀dG äÉ`̀°`̀SÉ`̀«`̀°`̀ù`̀dGh á`̀«`̀aÉ`̀Ø`̀°`̀û`̀dGh Ió``̀°``̀TGô``̀dG
 ™«ªLh ø«ªgÉ°ùªdG ¥ƒ≤M ßØëJ »àdG áØ«°üëdG
 IAÓeh  áfÉàe  ∂dòc  ócDƒfh  .áë∏°üªdG  ÜÉë°UCG

 …QGOEG  ≥jôØH  ¬©àªJh  ±ô°üª∏d  »dÉªdG  õcôªdG
 øe ¬≤«aƒJh ¬∏dG ¿ƒ©H ¬æμªj Éªe Qóà≤eh øμªàe
 Éª«°S ’h ¥Gƒ°SC’G »a á∏KÉªdG äÉjóëàdG á¡HÉée
 áëFÉL  QÉ°ûàfG  ≈∏Y  áÑJôàªdG  äÉ«YGóàdG  πX  »a
 äÉ©∏£J  ≥≤ëj  ÉªHh  19-COVID  ¢Shô«a

.z≈dÉ©J ¬fPEÉH äÉMÉéædG øe ójõªdÉH ¬«ªgÉ°ùe
 »æ°û©ªdG  ódÉN  ï«°ûdG  ¿CG  √ô`̀cP  Qóéj  Éeh
-ΩÓ°ùdG  ±ô°üªd ójóédG IQGOE’G  ¢ù∏ée ¢ù«FQ
 óàªJ  á©°SGh  á«aô°üe  IôÑîH  ™àªàj  øjôëÑdG
 áª¡e ájQGOEG Ö°UÉæe π¨°ûjh ,kÉeÉY 24 øe ôãcC’
 ƒ°†Yh  §≤°ùe  ∂æH  IQGOEG  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  ¬fEG  PEG
 πjƒªàdG äÉeóîd á«fÉª©dG ácô°ûdG IQGOEG ¢ù∏ée
 QÉØX  ácô°T  IQGOEG  ¢ù∏ée  ¢ù«FQh  ,IóëàªdG

.á°†HÉ≤dG QÉªãà°S’Gh á«ªæà∏d á«dhódG.»æ°û©ªdG ódÉN ï«°ûdG |

.ï«°ûdG º«gGôHEG |

 É``gAÓ``ªY ÅaÉ``μJ zø```jô``ëÑdG »JQó``«dƒ`°S{
á«Ñ£dG ºbGƒ£dGh QOGƒ``μdG ™«ªLh ø«Yƒ£àªdG

¿hÉ©àdG ∫hO iód »dÉªdG »WÉ«àM’G ºéM Q’hO Éfƒ«∏jôJ

 á``````£°ûfC’G º`````éM Q’hO QÉ````````«∏````e 100 
è````«∏îdG  »`````a  á```«aô°üªdGh  á````jOÉ`°üàb’G

 øY  øjôëÑdG  »JQó«dƒ°S  äôÑY
 áμ∏ªe  áeƒμëd  Égôjó≤Jh  É¡fÉæàeG
 ,áë°üdG  IQGRhh ,Ió«°TôdG  øjôëÑdG
 á∏ªëdGh ,á«Ñ£dG ºbGƒ£dGh QOGƒμdGh
 ÉfhQƒc  ¢Shô«a  áëaÉμªd  á«æWƒdG
 ø«∏eÉ©dG  ™`̀«`̀ª`̀Lh  ,(19-ó``̀ «``̀ aƒ``̀c)
 ´É`̀aó`̀dG §``̀Nh ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG ≥`̀jô`̀a »`̀ a
 ÉfhQƒc  ¢Shô«a  á¡LGƒe  »a  ∫hC’G

.(19-ó«aƒc)
 Ió`FGQ  ø`«eCÉJ  ácô`°T  É`¡àØ°üH
 á`̀«`̀dhDƒ`̀°`̀ù`̀ª`̀dG CGó``̀Ñ``̀e ø``̀e kÉ``̀bÓ``̀£``̀fGh
 â`̀æ`̀∏`̀YCG ,á``̀«``̀YÉ``̀ª``̀à``̀L’Gh á`̀«`̀æ`̀Wƒ`̀dG
 É¡JQOÉÑe ¥ÓWEG øjôëÑdG »JQó«dƒ°S
 É¡dÓN ø``e  ±ó`̀¡`̀J  »`̀à`̀ dG  Ió`̀ jó`̀é`̀ dG
 ,øjôëÑdG  ≥jôa  ∫É£HCG  ICÉaÉμe  ≈`̀dEG
 øjôëÑdG  »JQó«dƒ°S  Ωƒ≤à°S  å«M
 ø`̀«`̀Yƒ`̀£`̀à`̀ª`̀dG É``̀¡``̀æ``̀FÉ``̀HR ICÉ``̀aÉ``̀μ``̀ª``̀H

 ¢Shô«a  áëaÉμªd  á«æWƒdG  á∏ªëdG  øª°V  ø«∏é°ùªdGh
 ,kÉfÉée  º¡JÉÑcôe  ø«eCÉJ  ójóéàH  (19-ó«aƒc)  ÉfhQƒc
 É¡FÉ¡àfG  ïjQÉJ  ™≤j  »àdG  äÉÑcôªdG  ø«eCÉJ  ≥FÉKƒd  ∂dPh
 Éªc  ,2020  ΩÉY  øe  ƒ«dƒj  ≈dG  πjôHCG  øe  IôàØdG  ∫ÓN
 áYƒaóªdG  äÉÑcôªdG  ø«eCÉJ  ≠dÉÑe  ´ÉLQEÉH  ácô°ûdG  ó¡©àJ
 áHƒ∏£ªdG  äÉfÉ«ÑdG  ºjó≤J  AÓª©∏d  øμªjh  .πjôHCG  ô¡°ûd
solidarity.com.bh/  Éæ©bƒe  IQÉ`̀jR  ≥jôW  øY

 IhÓ```̀Yh   volunteering
 »`̀JQó`̀«`̀dƒ`̀°`̀S Ωƒ`̀≤`̀à`̀°`̀S ,∂```̀dP ≈`̀∏`̀Y
 ¢†«ØîJ  áÑ°ùf  ºjó≤àH  øjôëÑdG
 »àdG  ø«eCÉàdG  ≥FÉKh  ∞∏àîe  ≈∏Y
 πjôHG  øe  IôàØ∏d  ácô°ûdG  É¡eó≤J
 ™«ªéd  2020  ΩÉY  øe  ƒ«dƒj  ≈dEG
 kGôjó≤J  á«Ñ£dG  ºbGƒ£dGh  QOGƒμdG
 áëaÉμe  »`̀a  ádhòÑªdG  ºgOƒ¡éd

.(19-ó«aƒc) ÉfhQƒc ¢Shô«a
 ±ô°TCG  ôÑY ,áÑ°SÉæªdG √ò¡Hh
 ¢ù∏ée  ¢`̀ù`̀«`̀FQ  Ö``FÉ``f  ƒ°ù«°ùH
 : kÓFÉb  øjôëÑdG  »JQó«dƒ°S  IQGOEG
 á«©ªàéªdG  á«dhDƒ°ùªdG  CGóÑe  øe{
 ¿hÉ``̀©``̀à``̀dGh π`̀aÉ`̀μ`̀à`̀∏`̀d G kõ``̀ jõ``̀©``̀ Jh
 áμ∏ªe  »`̀a  ™ªàéªdG  OGô```̀ aCG  ø`̀«`̀H
 »JQó«dƒ°S  »`̀a  øëf  ,ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG
 ΩGhó``̀dG  ≈∏Y  ¿ƒeõà∏e  øjôëÑdG
 √òg  ¥Ó`̀WEG  ÉæÑLGh  øeh  ,™ªàéªdG  √ÉéJ  Éæà«dhDƒ°ùªH
 º`̀bGƒ`̀£`̀dGh  QOGƒ`̀μ`̀∏`̀dh  ø«Yƒ£àªdG  ÉæFÓª©d  IQOÉ`̀Ñ`̀ª`̀dG
 »a  ¿É`̀Ø`̀Jh  ¢`̀UÓ`̀NEG  πμH  É`̀fOÓ`̀H  Gƒ`̀eó`̀N ø`̀jò`̀dG  á«Ñ£dG
 ÉæfCG  Éªc{  : kÓFÉb  ±É°VCGh  .zá«FÉæãà°S’G  ±hô¶dG  √òg
 ÉæFÉcô°Th ÉæFÓªY áeÓ°S ¿Éª°†d πeÉμdG ÉæªYO π°UGƒæ°S
 áÑ«°ü©dG  IôàØdG  √òg  ∫ÓN  πμc  ™ªàéªdGh  Éæ«ØXƒeh

.z™ªLCG ºdÉ©dG É¡H ôªj »àdG

 á`̀cô`̀Ñ`̀dG á`̀Yƒ`̀ª`̀é`̀ª`̀d …ò`̀«`̀Ø`̀æ`̀à`̀dG ¢`̀ù`̀«`̀Fô`̀ dG ∫É```̀b
 ∫ƒM  ¬JÉ©bƒJ  øY  ∞°Sƒj  óªMCG  ¿ÉfóY  á«aô°üªdG
 äGOÉ°üàb’G  ≈∏Y  19  ó«aƒc  AÉ`̀Hh  »°ûØJ  äÉ°SÉμ©fG
 ÉfhQƒc ¢Shô«a »°ûØJ ¿G ∂°T ’{ :á«é«∏îdGh á«Hô©dG
 ∫hO  äÉjOÉ°üàbGh  ,πμc  »ªdÉ©dG  OÉ°üàb’G  ÜÉ°UCG  ób
 ó≤ædG  ¥hóæ°U  Qó≤j  å«M  ,AÉæãà°SG  â°ù«d  ¿hÉ©àdG
 á∏Môe  »a  »ªdÉ©dG  OÉ°üàb’G  πNój  ¿CG  É«dÉM  »dhódG
 áaÉc  ájOÉ°üàb’G  á£°ûfC’G  π£©J  AGô``̀L  ø`̀e  Oƒ``̀cQ
 áYGQõdGh  áYÉæ°üdÉc  äÉYÉ£≤dG  øe  ójó©dG  Qô°†Jh

.zAÉHƒdG »°ûØJ øe Égô«Zh ¿Gô«£dGh áMÉ«°ùdGh
 äòîJG ó≤a GójóëJ ¿hÉ©àdG ∫hóH ≥∏©àj Éª«a ÉeCG
 äGAGô``LE’G  ≈∏Y É©ÑW IhÓ`̀Y  ,äGAGô``̀LE’G  øe  áeõM
 ≈∏Y  á`̀eRC’G  äÉ«YGóJ  ∞«ØîJ  ≈`̀dEG  áaOÉ¡dG  ,á«ë°üdG
 á£°ûfC’G  ºéM  ¿CG  á°UÉNh  ,™ªàéªdGh  ø`̀WGƒ`̀ª`̀dG
 ,Q’hO  QÉ«∏e  100``̀dG  õgÉæJ  á«aô°üªdGh  ájOÉ°üàb’G
 »©ªàéªdG QGô≤à°S’G AÉØ°VEG »a º¡°ùj ±ƒ°S Ée ƒgh
 AÉ°†≤dGh  AÉ`̀Hƒ`̀dG  RÉ«àLG  Iôàa  ∫Ó`̀N  …OÉ`̀°`̀ü`̀à`̀b’Gh

.z¬«∏Y
 äÉ«WÉ«àMG ∂∏àªJ ¿hÉ©àdG ∫hO{ ¿CG ≈°ùæf ’ Éªc
 ±ƒ°S  Ée  Q’hO  ¿ƒ«∏jôJ  2  ≈∏Y  ójõJ  áªî°V  á«dÉe
 ájOÉ°üàbG  äÉ«é«JGôà°SG  º°SQ  øe  ∫hó`̀dG  √òg  øμªj

.zAÉHƒdG ≈∏Y AÉ°†≤dG Iôàa ó©H Ée áÑ°SÉæe á«°TÉ©fEG
 äÉ`̀jOÉ`̀°`̀ü`̀à`̀b’G ΩÉ````̀eCG á`̀MÉ`̀à`̀ª`̀dG π``FGó``Ñ``dG ø``̀Yh
 ∫hO{  ¿EG  ¿ÉfóY  ∫Éb  ,AÉHƒdG  AÉ°†≤fG  ó©H  á«é«∏îdG
 ò«ØæJ  »a  ,AÉHƒdG  Qƒ¡X  πÑb  á«°VÉe  âfÉc  ¿hÉ©àdG
 á∏jƒW iDhôd É≤ah …OÉ°üàb’G ™jƒæàdG äÉ«é«JGôà°SG
 »a á«æWƒdG äÓNóªdG áª«b º«¶©J ≈∏Y õμJôJ πLC’G

 ôÑcCG  ácQÉ°ûe  ∂dòc  ,áMÉ«°ùdGh  äÉeóîdGh  áYÉæ°üdG
 äÉYÉ£b  ≥∏Nh  ,™jƒæàdG  Oƒ¡L  »a  ¢UÉîdG  ´É£≤∏d

.zø«∏eÉ©∏d ∞FÉXƒdG ó«dƒJ ≈∏Y IQOÉb IójóL
 øY  áªLÉædG  ájOÉ°üàb’G  äÉ«YGóàdG{  ¿CG  ∂°T  ’h
 ójó©dG  á©LGôe ≈dEG  ¿hÉ©àdG  ∫hO ™aóJ  ±ƒ°S AÉHƒdG
 ¢TÉ©fE’G  §£N  ≈∏Y  IhÓ©a  .É¡eÉeCG  äGQÉ«îdG  øe
 ôÑcCG  QÉªãà°SG  ∑Éæg  ¿ƒμ«°S  ¬`̀fCG  ó≤àYCG  ,…OÉ°üàb’G
 ™°Sƒà∏d  »©°ùdGh  á«ë°üdG  äÉ°ù°SDƒªdGh  áë°üdG  »a
 ó©H  øY  º«∏©àdGh  á«FGhódGh  á«ë°üdG  äÉYÉæ°üdG  »a
 äÉ«é«JGôà°SG  ™°Vh  ∂dòc  ,á«fhôàμd’G  IQÉéàdGh

.z»FGò¨dG øeCÓd πª°TCG

.ƒ°ù«°ùH ±ô°TCG |

.∞°Sƒj ¿ÉfóY |

:ï«°ûdG ..áª«μëdG IOÉ«≤∏d áaô°ûªdG ∞bGƒªdÉH OÉ°TCG

á`ëFÉ``édG RhÉ````éàd π``eC’G á```bQÉH »``æjôëÑdG Ö```©°ûdG »```Yh
 ,…Oƒ©°ùdG  »æjôëÑdG  ∫ÉªYC’G  ¢ù∏ée ƒ°†Y ócCG
 ∞bGƒªdG{  ¿CG  ï«°ûdG  ¬∏dGóÑY  º«gGôHEG  ∫ÉªYC’G  πLQ
 ≈dEG  É¡bÉÑà°SGh  É¡ØJÉμJh  Ió«°TôdG  IOÉ«≤∏d  áaô°ûªdG
 ±ƒ°S ÉfhQƒc ¢Shô«a áëaÉμe πLCG øe ∫ƒ∏ëdG OÉéjEG
 ºjôμdG  øjôëÑdG  Ö©°T{  ¿CG  kÉØ«°†e  ,zïjQÉàdG  Égó∏îj
 ΩGôàM’Gh  áÑëªdGh  ôjó≤àdG  πc  ΩGôμdG  ¬eÉμëd  øμj
 »î°ùdGh  OhóëeÓdG  ºYódG  ó©H  Éª«°S  ’h  ,A’ƒ``̀dGh
 ÖfÉL  ≈`̀dEG  á«îjQÉàdG  É¡àØbhh  Ió«°TôdG  IOÉ«≤dG  øe
 ƒgh  ,…OÉ°üàb’Gh  …QÉéàdG  ´É£≤dGh  ø«æWGƒªdG
 ÉæFÉæHC’ ¬ª∏©fh ¬¶Øëæ°S »≤«≤M ºYGOh ±ô°ûe ∞bƒe
 áØ«∏N  ∫BG  ΩÉμM  ≈∏Y  Öjô¨H  ¢ù«d  Gò`̀gh  É`̀fOÉ`̀Ø`̀MCGh
 äÉ¡«LƒàdÉH{  ¬JGP  âbƒdG  »a  ï«°ûdG  OÉ°TCGh  .zΩGôμdG
 óªM ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†ëd ácQÉÑªdG Iójó°ùdG
 Oƒ¡édÉHh  ,ióØªdG  OÓÑdG  πgÉY  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  øH
 ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U á°SÉFôH áeƒμë∏d áÑ«£dG
 á©HÉàªdÉHh ,AGQRƒdG ¢ù«FQ áØ«∏N ∫BG ¿Éª∏°S øH áØ«∏N
 áª«μëdGh  áª«∏°ùdG  äGQGô≤dGh  Iôªà°ùªdGh  áã«ãëdG

 ∫BG  óªM  øH  ¿Éª∏°S  ô`̀«`̀eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°üd
 ∫hC’G  ÖFÉædG  ≈∏YC’G  óFÉ≤dG  ÖFÉf  ó¡©dG  »`̀dh  áØ«∏N
 áëFÉL  áeRCG  ™e  πeÉ©àdG  »a  AGQRƒ`̀dG  ¢ù∏ée  ¢ù«Fôd
 ±ƒ°S  ô``̀eC’G  ∂``dP{  ¿CG  ≈∏Y  ï«°ûdG  Oó`̀°`̀Th.zÉ`̀fhQƒ`̀c
 áeóN πLCG  øe ójõªdG  ∫òÑd  kÓ°UGƒJh kGQGô°UEG  Éfójõj
 É¡à¨∏H  »àdG  áaô°ûªdG  IQƒ°üdG  ¿CG  Éª«°S  ’h  ,øWƒdG
 ≈∏Y  â≤≤ëJ  »`̀à`̀dG  áª«¶©dG  äGRÉ``̀é``̀f’Gh  ,áμ∏ªªdG
 ádÓédG  ÖMÉ°U  Iô°†ëd  ôgGõdG  ó¡©dG  ∫ÓN  ¢`̀VQC’G
 ióØªdG  OÓÑdG  πgÉY  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  øH  óªM  ∂∏ªdG
 Éæ«∏Y ºàëàd ,kÉ«ªdÉY ÉgÉæÑ°ùàcG »àdG áÑ«£dG á©ª°ùdGh
 ∫ÓN  ø`̀e  É`̀¡`̀FGô`̀KEGh  É¡fƒ°Uh  É¡«∏Y  ®ÉØëdG  Ö`̀LGh
 Éæ©ªéj å«M ,Ö©°ûdG IóMh ï«°SôJh ±ƒØ°üdG ¢UQ

.z∂∏ª∏dh øWƒ∏d A’ƒdG
 áÑjô¨H  â°ù«d  áaô°ûªdG  áØbƒdG  ∂∏J{  ¿EG  ∫É`̀bh
 ôcP ó≤dh ,QGôHC’G ÉæeÉμM ≈∏Yh Ió«°TôdG ÉæJOÉ«b ≈∏Y
 øjôëÑdG  ΩÉμM  øe  º`̀cOGó`̀LCGh  ºμFÉHBG  áØbh  ïjQÉàdG
 ó≤dh  ,øjôëÑdG  Ö©°T  IófÉ°ùe  »a  ºgQó°üJh  ,ΩGôμdG

 ∞bGƒe  ø`̀e  ¿É`̀eõ`̀dG  ∑GP  »`̀a  Öàc  É`̀e  É`̀fCGô`̀bh  Éæ©ª°S
 Gògh ,º¡Ñ©°ûd ΩGôμdG áØ«∏N ∫BG áÑëe øe ™ÑæJ á∏«°UCG
 øjòdG  ,ÉæNƒ«°Th  ÉæeÉμM  ádÉ°UCG  ≈∏Y  Öjô¨H  ¢ù«d

.zΩƒj ó©H kÉeƒj º¡d ÉfDh’hh Éæà≤K ï°SôàJ
 áeƒμëdG  É¡JòîJG  »àdG  äGAGô``̀LE’G  ¿EG{  :∫É`̀bh
 áØ«∏N  ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  IOÉ«bh  á°SÉFôH
 ó©J  ,ô`̀bƒ`̀ª`̀dG  AGQRƒ```̀dG  ¢ù«FQ  áØ«∏N  ∫BG  ¿Éª∏°S  ø`̀H
 áeƒμëdG  ΩÉªàgG  ióe ócDƒJh ,Qó°üdG  è∏ãJ  äGAGôLEG
 ¢Shô«ØdG Gòg áëaÉμe πLCG øe ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒªdÉH
 »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U Oƒ¡L{ ¿CG ï«°ûdG ôcPh .zπJÉ≤dG
 ÖFÉf  ó¡©dG  »`̀dh  áØ«∏N  ∫BG  óªM  ø`̀H  ¿Éª∏°S  ô`̀«`̀eC’G
 ,AGQRƒ`̀dG  ¢ù∏ée  ¢ù«Fôd  ∫hC’G  ÖFÉædG  ≈∏YC’G  óFÉ≤dG
 »a áeó≤àe á«ªdÉY ÖJGôe ó∏≤J ≈dEG  øjôëÑdG  äOÉb ób
 Ö°ùf  ´ÉØJQÉH  ≥∏©àj  Ée  Éª«°S  ’h ,¢Shô«ØdG  áëaÉμe
 Gògh  ,á«Ñ£dG  äÉ°UƒëØdG  AGô`̀LEGh  »aÉ©àdGh  AÉØ°ûdG
 á«ªdÉ©dG äÉª¶æªdG äGOÉ°TEÉH ≈¶ëJ øjôëÑdG π©L Ée

.zá«ªdÉ©dG áë°üdG áª¶æe Éª«°S ’h ,á«dhódGh
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العدد
الرابط اإللكتروني

 á``aÉ``«``°``†``dG á``̀æ``̀é``̀d äó```̀≤```̀Y
 áYÉæ°Uh IQÉéJ áaô¨H áMÉ«°ùdGh
 º«gGôHEG  OÉ¡L  á°SÉFôH  øjôëÑdG
 øe  áYƒªée  ™`̀e  É kYÉªàLG  ø`̀«`̀eCG
 ∂dPh ,Ωƒéf ™HQC’G ¥OÉæa »∏ãªe
 äÉYƒ°VƒªdG  ø`̀e  mOó`̀Y  á°ûbÉæªd
 »a ¥OÉ``̀æ``̀Ø``̀dG ´É`̀£`̀≤`̀H á`̀≤`̀∏`̀©`̀à`̀ª`̀dG
 ´É```̀ °```̀VhC’G π```̀X »```̀a ø``̀jô``̀ë``̀Ñ``̀dG
 AGREG ºdÉ©dG É¡¡LGƒj »àdG áægGôdG
-ó«aƒc)  ÉfhQƒc  ¢Shô«a  »°ûØJ

.(19
 ´É```̀ª```̀ à```̀L’G ∫Ó```````̀N º```````̀Jh
 »àdG  äÉ`̀jó`̀ë`̀à`̀dG  ≈``̀dEG  ´É`̀ª`̀à`̀°`̀S’G
 á`̀eRC’G  πX  »a  ¥OÉæØdG  É¡¡LGƒJ
 á°ûbÉæe  Ö``fÉ``L  ≈````dEG  ,á`̀ª`̀ FÉ`̀≤`̀ dG
 á``̀eRÓ``̀dG äGƒ```£```î```dGh π`̀ Ñ`̀ °`̀ù`̀ dG
 ¥ôWh ,πª©dG ájQGôªà°SG ¿Éª°†d
 äGóYÉ°ùªdG  áeõM  øe  IOÉØà°S’G
 ºJ  Éªc  ,á«eƒμëdG  äÓ«¡°ùàdGh
 äGQƒ°üàdGh  äÉ«FôªdG  áZÉ«°U
 kGó«¡ªJ  ´ÉªàL’G  É¡H  êô`̀N  »àdG
 áaô¨dG  IQGOEG  ¢ù∏ée  ≈dEG  É¡©aôd
 á`̀«`̀ª`̀°`̀Sô`̀dG äÉ``¡``é``dG ≈````̀dEG ¬``̀æ``̀eh
 äÉjóëàdG  áédÉ©e  ±ó¡H  á«æ©ªdG
 ¬``̀LGƒ``̀J »```à```dG äÉ``̀Hƒ``̀©``̀ °``̀ü``̀ dGh

 ±hô¶dG  √ò`̀g  »a  ábóæØdG  ´É£b
 Oó°üdG  Gò`̀g  »`̀ ah  .á«FÉæãà°S’G
 áæé∏dG  ¿CG  ≈`̀dEG  ø«eCG  OÉ¡L  QÉ°TCG
 IQƒ∏Hh  ™°Vh  ≈∏Y  kÉ«dÉM  ∞μ©J
 ´É£≤dG  ºYO  »a  º¡°ùJ  äÉMôà≤e
 ôÑà©j  …ò`̀dG  »bóæØdGh  »MÉ«°ùdG
 áeRC’G πX »a kGôKCÉJ ôãcC’G ´É£≤dG
 ;É`̀fhQƒ`̀c  ¢`̀Shô`̀«`̀a  ø`̀Y  áªLÉædG
 ´É£≤dG  Gòg  »aÉ©J  ¿Éª°†d  ∂dPh
 kGó`̀cDƒ`̀e  ,™`̀jô`̀°`̀S  πμ°ûH  …ƒ`̀«`̀ë`̀dG
 πeÉ©à∏d  OGó``̀©``̀à``̀°``̀S’G  IQhô``̀ °``̀V

 »a äÉ`̀gƒ`̀jQÉ`̀æ`̀«`̀°`̀ù`̀dG ™`̀«`̀ª`̀L ™`̀e
 É¡H  ôªj  »àdG  áLôëdG  á∏MôªdG
 ÖÑ°ùH  kÉ`̀«`̀ª`̀dÉ`̀Y  áMÉ«°ùdG  ´É`̀£`̀b

.áeRC’G äÉ«YGóJ
 á«æWƒdG  Oƒ`̀¡`̀é`̀dG  ø`̀ qª`̀K  Éªc
 »a  øjôëÑdG  áμ∏ªe  É¡dòÑJ  »àdG
 ,É``̀fhQƒ``̀c ¢`̀Shô`̀«`̀ Ø`̀ d …ó`̀ °`̀ü`̀à`̀ dG
 äÉ¡édG  ∞∏N  ±ƒbƒdG  ≈dEG  kÉ«YGO
 ø`̀e √ò``̀î``̀à``̀J É`̀ ª`̀ «`̀ a á`̀ °`̀ü`̀à`̀î`̀ª`̀ dG
 ø``̀eC’G ≈`̀∏`̀Y ®É`̀Ø`̀ë`̀∏`̀d äGAGô`````̀LEG

.OÓÑdG »a »ë°üdG

 ºdÉ©dG »a ôjOQÉ«∏e 100 ôÑcCG äGhôK â©LGôJ
 ,§≤a  øjô¡°T  øe  πbCG  »a  Q’hO  QÉ«∏e  400  ƒëæH

.á«dÉëdG ÉfhQƒc áeRCG áé«àf ∂dPh
 Hurun{  çÉ`̀ë`̀HC’G  ácô°ûd  ôjô≤J  QÉ`̀°`̀TCGh
 Market{  ™``̀bƒ``̀e  √ô``°``û``f  zResearch
 Q’hO QÉ«∏e 400 ƒëf IQÉ°ùN ¿CG  ≈dG  zWatch
 √ÉæL  Ée  πμd  º¡JQÉ°ùN  »æ©j  AÉjôKC’G  äGhô`̀K  øe

.ΩÉ©dG ∞°üfh ø«eÉY QGóe ≈∏Y ¢UÉî°TC’G A’Dƒg
 ¿EÉa  ,ºdÉ©dG  ∫ƒM …ôK ¢üî°T 100 ø«H øeh
 .áeRC’G  π©ØH áMOÉa ôFÉ°ùN GhóÑμJ º¡æe 91 ƒëf
 ôFÉ°ùîdG  ÖæéJ  »a  §≤a  ¢UÉî°TCG  9  íéf  Éª«a
 ™°ùàdG A’Dƒg ¿G ƒg Éæg âØ∏ªdGh  .ìÉHQCG ≥«≤ëJh
 AÉHƒdG  QÉ°ûàfG  õcôe  á«æ«°üdG  á«°ùæédG  ¿ƒ∏ªëj

.ºdÉ©dG ≈dEG
 á«ªdÉ©dG  äÉ°UQƒÑdG  â©LGôJ  ,ôNG  ÖfÉL  øe
 ôjÉæj  ájÉ¡f  ≈àM  ¢SQÉe  ájÉ¡f  øe  øjô¡°T  ∫Ó`̀N
 ∫ÓN ôFÉ°ùîd »YÉæ°üdG  õfƒLhGO ô°TDƒe óÑμJ ™e

 ¥Gƒ°SCG  äóÑμJ  Éª«a  ,%21  ƒëf  â¨∏H  IóªdG  ∂∏J
 áfÉN  »`̀a  ôFÉ°ùN  É¡∏c  É°†jCG  á`̀ «`̀ HhQhC’G  º¡°SC’G
 ƒ«cƒW  »a  º¡°SC’G  ¥Gƒ°SCG  â©LGôJh  ,äGô°û©dG
 Éª«a ,»dGƒàdG ≈∏Y %10h %18 ƒëæH ≠fƒc ≠fƒgh
 IQƒ°üH  ø«°üdG  á°UQƒÑd  »°ù«FôdG  ô°TDƒªdG  ™ØJQG
 »°ù«FôdG ∫ÉªdG ¥ƒ°S ƒg ¿ƒμ«d %0^2 â¨∏H áØ«ØW
 øe  êhô`̀î`̀dG  »a  íéf  …ò`̀dG  ºdÉ©dG  ∫ƒ`̀M  ó«MƒdG

.ôFÉ°ùîdG IôFGO
 ∫Éª∏d  IQÉ°ùN  AÉjôKC’G  ¢UÉî°TC’G  ôãcCG  ¿Éch
 ÖMÉ°U â`̀ dƒ`̀ fQCG  Oô`̀fÉ`̀fô`̀H  ƒ`̀g  á```̀eRC’G  ∂∏J  ∫Ó`̀N
 â©LGôJ  …ò``̀dGh   LVMH  ájQÉéàdG  áeÓ©dG
 ¿ƒ«∏e  20  ∫ó©ªH  Q’hO  QÉ«∏e  30  ƒëæH  ¬JhôK

.á°SGQódG πëe øjô¡°ûdG QGóe ≈∏Y áYÉ°S πc Q’hO
 ¢ù°SDƒe  ¢`̀Shõ`̀«`̀H  ∞«L  ôFÉ°ùN  â¨∏H  Éª«a
 ≈æZCG ∫Gõj ’ ¬æμdh ,Q’hO äGQÉ«∏e 9 ƒëf ¿hRÉeBG
 ÜôbCG øY íjôe ¥QÉa ™e ¢VQC’G Öcƒc ≈∏Y ¢üî°T

.Q’hO QÉ«∏e 131 ƒëæH Qó≤J IhôãH ¬«°ùaÉæe

 çÉ````̀ë````̀HC’G π``̀ eÉ``̀©``̀e ó``̀¡``̀°``̀û``̀J
 äÉcô°ûd  á©HÉàdG  á«ªdÉ©dG  á«ª∏©dG
 Éª¡æ«H  Éª«a  É≤HÉ°ùJ  ,GhódG  áYÉæ°U
 ≈∏Y  »°†≤j  êÓ`̀Y  ≈``̀dEG  ∫ƒ°Uƒ∏d
 Éª«ah  ,óéà°ùªdG  ÉfhQƒc  ¢Shô«a
 ≈∏Y  ®ÉØë∏d  ≥HÉ°ùàdG  Gò¡H  ≥∏©àj
 ’  ¬`̀fEÉ`̀a  ¬àë°Uh  ¿É`̀ °`̀ù`̀fE’G  IÉ`̀«`̀M
 ¥ƒØàdG  äÉÑKEG  »a  ádhÉëª∏d  πØ¨j
 ≈∏Y è¡ædG Gòg ≥Ñ£æj Éªc .»ª∏©dG
 áëaÉμªd ¬«dEG π°UƒàdG OGôªdG QÉ≤©dG
 …òdG  ,óéà°ùªdG  ÉfhQƒc  ¢Shô«a
 ô¨°üdG  á«gÉæàe  äGôc  πμ°T  òNCÉj
 »`̀ ah  .Gô``̀à``̀eƒ``̀fÉ``̀f  125  É`̀gô`̀£`̀ b
 á≤∏©àe  iô`̀NCG  äÉeGóîà°SG  »`̀JB’G

 .ƒfÉædG É«LƒdƒæμàH
 Iƒ≤dG ô¡ée ¿CG øe ºZôdG ≈∏Y
 »a  áª¡e  äGQƒ£J  ó¡°T  ób  ájQòdG

 ∫ƒ°üëdG Ö©°üdG øe ∫Gõj ’ ¬fEÉa Iô«NC’G äGƒæ°ùdG
 .√òg ôjƒ°üàdG Iõ¡LCG øe IOƒédG á«dÉY äGQÉ°TEG ≈∏Y
 äÓYÉØJ  øe  ójó©dG  ¿CG  »a  IóFÉ°ùdG  á∏μ°ûªdG  øªμJ
 ôgÉéªdG  √òg  É¡«∏Y  óªà©J  »àdG  äÉeƒ∏©ªdG  äÉæ«Y
 ∂a  π¡°ùdG  øe  ¢ù«d  ºK  øeh  áYƒæàeh  Ió≤©e  ¿ƒμJ
 G kó«Øe  »YÉæ£°U’G  AÉcòdG  ¿ƒμj  ¿CG  øμªj  .Égô«Ø°ûJ
 äÓμ°ûªdG  ø`̀e  ´Gƒ```̀fC’G  √ò`̀g  ™`̀e  πeÉ©àdG  »`̀a  Gó`̀L

.äGQÉ°TE’ÉH á≤∏©àªdG
 º°SÉH  ±hô©ªdG  »YÉæ£°U’G  AÉcòdG  è¡f  ≈©°ùj
 ≈`̀ dEG  (FR-SPM)  »`̀Ø`̀«`̀Xƒ`̀dG  ±ô`̀©`̀à`̀dG  ôjƒ°üJ
 ô°TÉÑªdG  ójóëàdG  ∫Ó`̀N  øe  á∏μ°ûªdG  √ò`̀g  áédÉ©e
 .á°SÉ≤ªdG á«Ø«£dG π©ØdG OhOQ øe á«∏ëªdG äGAGôLEÓd
 á«Ñ°ü©dG äÉμÑ°ûdG ΩGóîà°SG ø«H á«∏ª©dG √òg ™ªéJ
 »°ù«FôdG ¿ƒμªdG π«∏ëJ ™e (ANNs) á«YÉæ£°U’G
 ≈dEG  ∫É`̀NOE’G  äÉfÉ«H  §«°ùÑàd  Ωóîà°ùJh  ,(PCA)

.á«Ñ°ü©dG áμÑ°ûdG
 øe  ¿ƒãMÉH  ø`̀∏`̀YCG  ,ôjƒ°üà∏d  ô``NBG  Qƒ£J  »`̀a
 AÉ°ûfEG G kôNDƒe …ófGôZ ƒjQ …OGh »a ¢SÉ°ùμJ á©eÉL
 øe  í£°ùH  zá≤«bódG  ™FGƒªdG{  ∂jójƒ∏ahôμ«e  IÉæb
 πμ°ûH  §ÑJôJ  »àdGh  ádGREÓd  πHÉ≤dG  …ƒfÉædG  è«°ùædG
 §ÑJôJ  ¿CG  OôéªHh  .…óãdG  ¿ÉWô°S  ÉjÓîH  ¢UÉN
 ôjƒ°üàdG áFõéJ ºàj .Égôjƒ°üJh É¡LGôîà°SG øμªj
 OóëJ »àdG »YÉæ£°U’G AÉcòdG á«eRQGƒN ™e ¬éeOh
 ≈dEG  G kOÉæà°SG  á«fÉWô°S  á«∏îdG  âfÉc  GPEG  Ée  É«FÉ≤∏J
 ΩÉ¶æd  øμªjh  .á«dÉëdG  á«îjQÉàdG  á«∏îdG  äÉfÉ«H
 ÉjÓîdÉH á«îjQÉàdG äÉæ«©dG áfQÉ≤e ójóédG ôjƒ°üàdG

.»∏©ØdG âbƒdG »a É¡ª««≤J ºàj »àdG
á«FÉ«ª«μdG áLòªædG

 äÉ`̀ «`̀ eRQGƒ`̀î`̀ dG ΩGó`̀î`̀à`̀ °`̀SG π`̀©`̀Ø`̀dÉ`̀H …ô``̀é``̀jh

 äÉÄjõédG  πªY  ô`̀WCG  í«°Vƒàd
 ó`̀jó`̀ë`̀J π`````̀LCG ø```̀e OGƒ````̀ª````̀dGh
 á«Ø«ch  á`̀Ø`̀∏`̀à`̀î`̀ª`̀dG  äÉ`̀Ø`̀°`̀ü`̀dG
 .áØ∏àîe  äÉ`̀Ä`̀«`̀H  »`̀a  É¡∏YÉØJ
 »©«Ñ£dG  Ωó`̀≤`̀ à`̀ dG  iOCG  ó```̀bh
 »YÉæ£°U’G  AÉ`̀cò`̀dG  è`̀eO  ≈`̀ dEG
 º∏©J  äÉ«eRQGƒN  ΩGóîà°SGh

.Ió≤©ªdG ádB’G
 ,áLòªædG  ô¶f  á¡Lh  øe
 ø`̀e Ió````jó````Y ´Gƒ`````````̀fCG ∑É```̀æ```̀g
 É¡£HQ  Öéj  »àdG  §HGƒ°†dG
 ôjƒ°üJ  hCG  IQƒ``°``U  AÉ`̀ °`̀û`̀fE’
 .»FÉ«ª«c  ΩÉ`̀¶`̀æ`̀d  »`̀μ`̀«`̀eÉ`̀æ`̀jO
 ¢`̀†`̀©`̀H ™```̀e ∫É```̀ë```̀dG ƒ```̀g É``̀ª``̀c
 øμªj  ,ô``jƒ``°``ü``à``dG  äÉ`̀«`̀ æ`̀≤`̀ J
 π«∏ëJ  »`̀YÉ`̀æ`̀£`̀°`̀U’G  AÉ`̀cò`̀∏`̀ d
 AÉ°ûfE’ »°VÉªdG øe º∏©àdGh π°†aCG πμ°ûH äÉeƒ∏©ªdG
 .á°SGQódG  ó«b  ¿ƒμj  …ò`̀dG  ΩÉ¶æ∏d  á`̀bO  ôãcCG  π«ãªJ
 »YÉæ£°U’G AÉcòdG π∏≤j ¿CG øμªj ,∫ÉãªdG π«Ñ°S ≈∏Y
 hCG  ΩÉ¶ædG  ºéM  hCG  á°Sóæ¡H  á≤∏©àªdG  CÉ£îdG  á`̀LQO
 PEG ;ájƒfÉædG OGƒª∏d ¢UÉN πμ°ûH ó«Øe Gòg .º«°ùédG
 OGƒªH  ô¡¶J  »àdG  Iójó©dG  ôgGƒ¶dGh  äGô«KCÉàdG  ¿EG

.É¡FÉ°ûfEG IOÉYEG Ö©°üj ób ø«aGôédG πãe
 OGƒª∏d  á«∏μ«¡dG  äÉØ°üdG  ôjƒ°üJ  πM  É°†jCG  ºJ
 á«fƒÑ°ü©dG  äÉμÑ°ûdG  ΩGóîà°SG  ∫ÓN  øe  ájƒfÉædG
 ºJ  ,∫ÉãªdG  π«Ñ°S  ≈∏Y  .zANNs{  á«YÉæ£°U’G
 πcÉ«g  øjƒμJ  áaô©ªd  äÉ«eRQGƒîdG  √òg  ΩGóîà°SG
 äÉØ°üdG  ójóëJ  ∫ÓN  øe  ájƒfÉædG  ¿ƒHôμdG  Ö«HÉfCG
 ,∂dP  ≈∏Y  IhÓY  .AÉæëf’Gh  IGPÉëªdG  πãe  á«∏μ«¡dG
 πãªj  á≤«bôdG  ΩÓaC’G  äÉØ°U  øe  ójó©dG  ôjƒ°üJ  ¿EÉa
 ΩGóîà°SÉH  ™°SGh  ¥É£f  ≈∏Y  É¡àédÉ©e  âªJ  á∏μ°ûe
.á«Ñ°ü©dG äÉμÑ°ûdGh ádB’G º∏©Jh »YÉæ£°U’G AÉcòdG

ájƒfÉædG áÑ°SƒëdG
 »YÉæ£°U’G  AÉ`̀cò`̀dG  ¿CG  á°ûgódG  ô«ãj  ’  Éªe
 áÑ°SƒëdG  πÑ≤à°ùªH  ≥∏©àj  Éª«a  É k°†jCG  ájÉ¨∏d  ó«Øe
 ¢SÉ«≤ªdG äÉ«dBG ∫ÓN øe ºàJ áÑ°SƒM »gh ,ájƒfÉædG
 »àdG  ¥ô£dG  øe  ójó©dG  ∑Éæg  ,É«dÉM  .…ôàeƒfÉædG
 ,áØ«Xh  ò«ØæJ  ájƒfÉædG  áÑ°SƒëdG  Iõ¡LC’  É¡H  øμªj
 á«∏©ØdG äÉ«∏ª©dG øe A»°T …CG »£¨J ¿CG øμªj √ògh
 øe ô«Ñc OóY OÉªàYG ≈dEG G kô¶f .á«Hƒ°SÉëdG ¥ô£dG ≈dEG
 ìÉª°ù∏d  Ió≤©ªdG  ájOÉªdG  áª¶fC’G  ≈∏Y  Iõ¡LC’G  √òg
 ΩGóîà°SG  øμªj  ,Ió`̀≤`̀©`̀e  á«HÉ°ùM  äÉ`̀«`̀eRQGƒ`̀î`̀H
 äÉeƒ∏©ªd  äÓ«ãªJ  AÉ`̀°`̀û`̀fE’  á``̀dB’G  º∏©J  äGAGô```̀LEG
 .äÉeGóîà°S’G øe á©°SGh áYƒªée πLCG øe IójóL

 øjôëÑdG  »a  »FõL  ∫ tƒéJ  ô¶M  ¢Vôa  Iôμa  ójDƒJ  πg
?z19-ó«aƒc{ ÉfhQƒc ¢Shô«a QÉ°ûàfG áëaÉμe Oƒ¡L øª°V
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»LÉM º°SÉL .O :º∏≤H

 ¢†FÉØdG ôjó°üJ ™e »∏ëªdG êÉ«àM’G »£¨j

ÉÑjôb øjôëÑdG »a á«Ñ£dG äÉeÉªμdG áYÉæ°üd ™æ°üe ∫hCG ìÉààaG

≥dÉÿGóÑY »∏Y :Öàc
 áμ∏ªe É`̀¡`̀H ô`̀ª`̀J »`̀à`̀dG ±hô`̀¶`̀ dG π`̀X »`̀a
 äÉeÉªμdG ≈∏Y Ö∏£dG OÉjORG ÖÑ°ùHh øjôëÑdG
 πLQ  øe  πc  ø∏YCG  ,ÉfhQƒc  á`̀eRCG  ó©H  á«Ñ£dG
 IQƒàcódGh ∫É©dGóÑY óªëe »æjôëÑdG ∫ÉªYC’G
 êÉ`̀à`̀fE’  ™æ°üe  ∫hCG  AÉ`̀°`̀û`̀fEG  »`̀Ø`̀jô`̀dG  IQÉ`̀ °`̀S
 äÉeõ∏à°ùªdGh  á«Ñ£dG  äGRÉØ≤dGh  äÉeÉªμdG

.øjôëÑdG áμ∏ªe »a iôNC’G á«Ñ£dG
 ∫ÓN  êÉ`̀à`̀fEÓ`̀d  ™æ°üªdG  õ«¡éJ  ºà«°Sh
 ´hô°ûªdG  ∫GRÉ``̀e  å«M  ,ø«eOÉ≤dG  øjô¡°ûdG
 êÉàfEÉH  CGóÑj  ¿CG  ≈∏Y  ,äÉ≤aGƒªdG  á∏Môe  »a
 ,≈`̀dhCG  á∏Môªc  äGRÉØ≤dGh  á«Ñ£dG  äÉeÉªμdG
 á«Ñ£dG  äÉeõ∏à°ùªdG  êÉ`̀à`̀fEG  ºà«°S  É`̀gó`̀©`̀Hh
 »∏ëªdG êÉ«àM’G á«£¨J ±ó¡H ∂dPh iôN’G

.¢†FÉØdG ôjó°üJh
 á«ªgCG  »ØjôdG  IQÉ`̀°`̀S  IQƒ`̀à`̀có`̀dG  äó``̀cCGh
 IOƒ``é``dG  äGP  á`̀«`̀Ñ`̀£`̀dG  äÉ`̀eÉ`̀ª`̀μ`̀ dG  ™`̀«`̀æ`̀°`̀ü`̀J
 É¡JÉ≤ÑW  »a  ôà∏a  ≈∏Y  …ƒàëJ  »àdGh  á«dÉ©dG
 äÉHÉ¡àd’G  QÉ°ûàfG  ™æªd  ôãcG  á`̀jÉ`̀bh  »£©j
 Gògh É¡eÉéMCGh É¡YGƒfCG  ≈à°ûH  äÉ°Shô«ØdGh
 øeh  ,øjôëÑdG  »a  É«∏ëe  ¬©«æ°üàd  íª£f  Ée
 ¥ƒ°ùdG  á`̀LÉ`̀M  á«Ñ∏J  ó`̀©`̀H  ø`̀e  √ô`̀jó`̀°`̀ü`̀J  º`̀K

 .»∏ëªdG
 »æWƒdG ´hô°ûªdG Gòg πãe ¿G :âaÉ°VCGh
 PG  Ió«gR  áª«≤H  ô©°ùdG  QGô≤à°SG  »a  º¡°ù«°S
 OGô«à°S’Gh  øë°û∏d  áØ∏c  ∑Éæg  ¿ƒμj  ød  ¬fG
 »a  QÉ©°SC’G  IOÉjR  ≈dEG  äOCG  »àdGh ¬aÓN Éeh
 AÉ«à°SG  ≈`̀ dEG  iOG  Éªe  áægGôdG  ±hô`̀¶`̀dG  π`̀X

.QÉ©°SC’G √òg øe »æjôëÑdG ™ªàéªdG

 ™æ°üªdG ¿G :∫É©dGóÑY óªëe ∫Éb ¬à¡L øe
 êÉàfG  ºà«°Sh  äÉ≤aGƒªdG  QÉ¶àfG  »a  ∫GRÉ``e
 É¡MôWh á«dÉ©dG IOƒédG äGP á«Ñ£dG äÉeÉªμdG
 IQÉ`̀é`̀à`̀dG  IQGRh  ¿CG  Gó``̀cDƒ``̀e  ,¥Gƒ```°```SC’G  »`̀a
.´hô°ûªdG ΩÉªJE’ πeÉμdG ºYódG Gƒeób ø«μªJh

 äÉeÉªμdG  ≈∏Y  Ö∏£dG  OGORG  :±É`̀ °`̀VCGh
 »a  êQÉîdG  øe  OQƒà°ùJ  âfÉc  »àdGh  á«Ñ£dG
 áLÉM  »£¨j  ¿Éc  Éªe  ó«gR  ô©°ùHh  ≥HÉ°ùdG
 áLÉM ∑Éæg íÑ°UG ¿’G øμdh ,»∏ëªdG ¥ƒ°ùdG
 É«∏ëe á«Ñ£dG äÉeõ∏à°ùªdG √òg ™«æ°üàd á°SÉe
 ™æªH äGQGôb äQó°UCG ∫hódG º¶©e ¿G á°UÉNh

 .É¡FÓZ ™e á«Ñ£dG äÉeÉªμdG ôjó°üJ
 ô««¨àH  GƒeÉb  º¡fG  ≈`̀dEG  ∫É©dGóÑY  âØdh
 •ƒ£îH  ™æ°üªdG  ìÉààaÉH  á«°ù«FôdG  º¡££N
 èàæªdG  ™æ°üªdG  ™e  π°UGƒàdGh  á∏eÉc  êÉàfG
 ™«æ°üJ  øFÉμe  ∫É`̀°`̀SQEÉ`̀H  ´Gô`̀°`̀S’É`̀H  Iõ¡LÓd

 ’hG  É¡d  á©HÉàdG  á`̀«`̀dhC’G  OGƒ`̀ª`̀dGh  äÉeÉªμdG
 á∏MôªdG  ¬Ñ∏£àJ  Éªd  ,iô```NC’G  øFÉμªdG  πÑb
 ™æ°üªdG  ¿EG  PEG  ,áªFÉ≤dG  äÉjóëàdGh  á«dÉëdG
 iôNC’G  á«Ñ£dG  äÉeõ∏à°ùªdG  êÉàfEÉH  Ωƒ≤«°S

.áeOÉ≤dG πMGôªdG »a
 »æjôëÑdG ∫ÉªYC’G πLQ ¿CG ôcòdÉH ôjóédG

 »ØjôdG  IQÉ°S  IQƒàcódGh ∫É©dGóÑY óªëe
 IOÉjôd øjôëÑdG IõFÉéH GRÉa ób

 ,áØ∏àîe  ï°ùf  »a  ∫ÉªYC’G
 πÑb  ø`̀e  Éª¡ªjôμJ  º`̀J  ó`̀ bh

.ó¡©dG »dh ƒª°S
 Ö«ÑW  Ωó≤ªdG  í°VhCG  óbh

 …QÉ`̀°`̀û`̀à`̀°`̀SG »`̀fÉ`̀£`̀ë`̀≤`̀dG ±É``æ``e
 ≈Ø°ûà°ùªdÉH  ájó©ªdG  ¢``̀VGô``̀eC’G

 »æWƒdG  ≥`̀jô`̀Ø`̀dG  ƒ°†Y  …ôμ°ù©dG
 ¿CG G kôNDƒe ,ÉfhQƒc ¢Shô«Ød …ó°üà∏d

 Ö∏£àJ  πMGôe  Ió©H  ôªJ  ¢Shô«ØdG  á¡LGƒe
 ¢Shô«ØdG Qƒ£J ™e ô«¨àJ ájRGôàMG äGAGôLEG
 øeh AÉHh ≈dEG ¬dƒëJh äÉ©ªàéªdÉH √QÉ°ûàfGh
 ¬©e ô«¨àJh ¬∏ªcCÉH ºdÉ©dG É¡¡LGƒj áëFÉL ºK
 IõμJôªdG  á«∏ª©dG  äÉLÉàæà°S’Gh  äÉ«£©ªdG

.É¡JGóéà°ùeh á«Ñ£dG çƒëÑdG ≈∏Y
 á«ªdÉ©dG  áë°üdG  áª¶æe  ¿CG  ±É``°``VCGh
 í°üæJ º``̀d  ¢`̀Shô`̀«`̀Ø`̀ dG  á`̀¡`̀LGƒ`̀e  á``̀jGó``̀H  »``̀a
 É«ªdÉY  √QÉ`̀°`̀û`̀à`̀fG  ¿ƒ`̀μ`̀d  äÉ`̀eÉ`̀ª`̀μ`̀dG  AGó``̀JQÉ``̀H
 áª¶æªdG  ¿CGh  ,IOóëe  ∫hO  »a  õcôàe  ∑Gò`̀fBG
 Qƒ£J  ™``e  É``¡``JGOÉ``°``TQGh  É¡JÉª«∏©J  â`̀Kó`̀M
 AGóJQÉH  âë°üf  »dÉàdÉHh  ¢Shô«ØdG  QÉ°ûàfG
 ácôëdG ájôM ≈∏Y á¶aÉëª∏d á«Ñ£dG äÉeÉªμdG
 …RGô`̀à`̀MG  AGô``LEÉ``c  ∂``dP  PÉ`̀î`̀JG  ™`̀e  π≤æàdGh
 ’  »àdG  iô`̀NC’G  á«ë°üdG  äGOÉ°TQE’G  ÖfÉéH
 π°ùZ  ≈∏Y  á¶aÉëªdG  å«M  øe  É¡à«ªgCG  π≤J
 ƒgh  »YÉªàL’G  óYÉÑàdGh  QGôªà°SÉH  øjó«dG

 áμ∏ªe »a √PÉîJG ºJ Ée ídÉ°üd  ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG
.™«ªédG

á«Ñ£dG äÉeõ∏à``°ùªdG ™æ``°üj zÉfhQƒc{ ó©Hh ..øjô¡``°T ∫ÓN õ``¡éj

.∫É©dGóÑY óªëe |.»ØjôdG IQÉ°S .O |

 ¥Gƒ°SC’G »a ∂FÉÑ°ùdG í°Th ٪  5^3 ¬Ñ°ùæH ÖgòdG QÉ©°SCG ´ÉØJQG
 :¢SÉÑY ∫Gƒf âÑàc

 ¿ó`̀©`̀ª`̀ dG QÉ``̀©``̀°``̀SG â``̀©``̀Ø``̀JQG
 ™e  á«∏ëªdG  ¥Gƒ°SC’G  »a  ôØ°UC’G
 Ögò∏d  É«ªdÉY  QÉ`̀©`̀°`̀SC’G  ´É`̀ Ø`̀ JQG
 ,ÉfhQƒc AÉHh QÉ°ûàfG áeRCG ÖÑ°ùH
 21 QÉ«Y ÖgòdG ΩGôL ô©°S ™aQ Ée
 18 ≈dEG  22 QÉ«Yh GQÉæjO  18 ≈dEG
 ≈dEG 24 QÉ«Yh ,¢ù∏a 600h GQÉæjO
 â∏°Uhh  ,É°ù∏a  493h  GQÉæjO  20
 ,GQ’hO 1686^900 ≈dEG á°üfhC’G
 á°üfh’G  »a  Q’hO  100  ´ÉØJQÉH

.ø«YƒÑ°SCG ∫ÓN
 ø«°ùM  ÖgòdG  ôLÉJ  ∫ƒ≤jh
 Ö``̀gò``̀dG CGó`````̀H ó``̀≤``̀ d{ :»``̀HÉ``̀¡``̀°``̀û``̀dG
 πjôHG  ô¡°T  ájGóH  òæe  ´ÉØJQ’ÉH
 ≈∏Y  Ö∏£dG  IOÉ``̀ jR  ÖÑ°ùH  ∂``̀dPh
 »a øeB’G PÓªdG ôÑà©j ¬fC’ ÖgòdG
 á∏bh  §ØædG  QÉ©°SCG  ¢VÉØîfG  πX
 øe  øjôªãà°ùªdG  ±ƒ`̀Nh  IóFÉØdG
 Üò`̀Hò`̀à`̀dG  ÖÑ°ùH  º`̀¡`̀°`̀SC’G  ¥ƒ`̀°`̀S
 ∫ÓN  ÖgòdG  ™ØJQG  PEG  ,ôªà°ùªdG
 IOÉjõH  .%5^3  áÑ°ùæH  ø«YƒÑ°SCG
 PEG ,á°üfh’G »a É kÑjô≤J Q’hO 100
.zGQ’hO 1580 á°üfh’G ô©°S ¿Éc

 ∂FÉÑ°S  í°T  »HÉ¡°ûdG  ó``̀cCGh
 øe É``¡``eÉ``é``MCG ™`̀«`̀ª`̀é`̀H Ö``̀gò``̀ dG
 ∑ÉHQE’G  ÖÑ°ùH  »æjôëÑdG  ¥ƒ°ùdG
 ∞bƒJ ≈dEG G kô¶f øë°ûdG á«∏ªY »a
 ´ÉØJQGh  ¿Gô«£dG  äÉcô°T  ¢†©H
 Q’hO øe ∂FÉÑ°ù∏d  øë°ûdG  QÉ©°SCG
.äGQ’hO 4 ≈dEG ¬°üfhCÓd ∞°üfh

 ôØ©L …OÉ°üàb’G ∫ƒ≤j Éªæ«H
 ÖgòdG QÉ©°SCG ´ÉØJQG ¿G{ :≠FÉ°üdG
 ≈∏Y Ö`̀∏`̀£`̀dG IOÉ````̀jR ≈```̀ dEG  ™`̀Lô`̀ j
 øjôªãà°ùªdG  ¿C’h  ÖgòdG  AGô°T

 øeB’G  PÓªdG  ƒg  ÖgòdG  GhôÑàYG
 ,º¡°SC’G ¥ƒ°S øe º¡aƒîJ πX »a
 QÉ©°SCG  ¢VÉØîfG  ≈``dEG  áaÉ°VE’ÉH

 .z§ØædG
 QÉ``ª``ã``à``°``S’G ∂``̀æ``̀H ™```̀ bƒ```̀ Jh
 …òdG  ÖgòdG  ¿ó©e  ¿G  »μjôeC’G
 ºî°†àdG ó°V •ƒëà∏d k’Éée ôÑà©j
 Q’hO 1800 iƒà°ùe ≈dEG π°ü«°S
 á∏Ñ≤ªdG Gô¡°T 12`dG ∫ÓN á°üfhCÓd
 ÜQÉ≤j ÉªH ÖgòdG QÉ©°SCG  äõØb PEG
 äÓ`̀eÉ`̀©`̀J  ∫Ó```̀N  Q’hO  100``````̀ dG

 1686^900  ≈```̀dEG  π°üàd  ¢`̀ù`̀eG
 ∂æÑdG ¬æ∏YCG Ée áé«àf ∂dPh GQ’hO
 äGAGôLE’G øe »μjôeC’G …õcôªdG

 OÉ°üàb’G  º`̀Yó`̀d  ábƒÑ°ùªdG  ô«Z
 áëFÉL áé«àf QƒgóàªdG »μjôe’G

.ÉfhQƒc

»fGó«ªdG ¢û«àØàdG º``Yód ø«Yƒ£àªdG Ö£≤à°ùJ zIQÉéàdG{
 IQÉ``̀é``̀à``̀dGh  á`̀YÉ`̀æ`̀°`̀ü`̀dG  IQGRh  â`̀æ`̀ °`̀TO
 É¡éeÉfôH ¢û«àØàdG IQGOEG »a á∏ãªe áMÉ«°ùdGh
 ø«∏é°ùªdG OGóYCG øe IOÉØà°SÓd ∂dPh ,»∏ª©dG
 ¢û«àØàdG ºYód ,´ƒ£à∏d á«æWƒdG á°üæªdG ≈∏Y

.OÉ°TQEGh á«YƒJ øe ¬ÑMÉ°üj Éeh »fGó«ªdG
 π`̀«`̀cƒ`̀dG ±Gô```̀°```̀TC’G õ`̀jõ`̀©`̀dGó`̀Ñ`̀Y OÉ`````aCGh
 IQGRƒ```̀dG  ¿CÉ``̀ H  OQGƒ``̀ª``̀dGh  á`̀HÉ`̀bô`̀∏`̀d  óYÉ°ùªdG
 ÉYƒ£àe  ø`̀«`̀©`̀Ñ`̀°`̀S  ø``̀e  ô``̀ã``̀cCG  ™``̀e  â`̀∏`̀ °`̀UGƒ`̀J
 ≥`̀jô`̀a ™``̀e π`̀ª`̀©`̀∏`̀d º`̀gOÉ`̀ª`̀ à`̀Y’ ,á`̀Yƒ`̀£`̀ à`̀eh
 ≈`̀ dEG  Gô`̀¶`̀f  ,¢û«àØàdG  IQGOEG  »`̀a  ø«°ûàØªdG
 áægGôdG  ±hô¶dG  »a  á∏°UÉëdG  äGóéà°ùªdG
 á«YƒàdGh  ¢û«àØàdG  ΩÉ¡e  É¡©e  äOGORG  »àdGh
 øe  IOÉØà°S’G  »Yóà°ùj  Ée  ,kÉÑ© q°ûJh  kÉªéM
 á∏ªëdG  »`̀a  ácQÉ°ûª∏d  ø«Yƒ£àªdG  IQOÉ`̀Ñ`̀e
 ∂`̀dPh  ,É`̀ fhQƒ`̀c  ¢`̀Shô`̀«`̀a  áëaÉμªd  á«æWƒdG
 ∂∏J ÜÉ©«à°SG ≈∏Y ¢û«àØàdG IQGOEG IQób IOÉjõd

 .ΩÉ¡ªdG
 IQGOEG  âeÉb  Éæg  øe  :±Gô`̀°`̀TC’G  ±É°VCGh
 øe  ø«Yƒ£àªdG  IQGOE’  á£N  ™°VƒH  ¢û«àØàdG
 º¡ÑjQóàd  IQGOE’G  »°ûàØe  ≈∏Y  º¡©jRƒJ  å«M
 Éªc  ,»fGó«ªdG  πª©dG  »`̀a  º¡bÓ£f’  kGó«¡ªJ

 ø«Yƒ£àªdG  ™``e  kÉ`̀YÉ`̀ª`̀à`̀LG  IQGOE’G  â`̀ª`̀¶`̀f
 ìô°ûd  á`̀«`̀fhô`̀à`̀μ`̀dE’G  äÉ°üæªdG  ió```̀MEG  ô`̀Ñ`̀Y
 áYƒ°VƒªdG  á£îdGh  ¢û«àØàdG  πªY  á©«ÑW
 »àdG  ΩÉ`̀¡`̀ª`̀dG  ójóëJ  å«M  ø`̀e  ø«Yƒ£àª∏d
 ≥«°ùæàdGh  π°UGƒàdG  á`̀«`̀dBGh  É¡H  ¿ƒeƒ≤«°S
 ójhõàd  Ö«JôàdG  É°†jCG  ºJ  ¬`̀fCG  ÉØ«°†e  .º¡©e

 äÉeÉªμdÉc  á«bGƒdG  äÉeõ∏à°ùªdÉH  ø«Yƒ£àªdG
 äÉª«∏©à∏d  kGò«ØæJ  äÉª≤©ªdGh  äGRÉ`̀Ø`̀≤`̀ dGh

.¢Shô«ØdG áëaÉμe ≈dEG á«eGôdG á«°SÉ°SC’G
 óYÉ°ùªdG  π`̀ «`̀cƒ`̀dG  ´É`̀ª`̀ à`̀L’G  ¢``̀SCGô``̀Jh
 IQGOEG  ô`̀jó`̀e  Qƒ`̀°`̀†`̀ë`̀H  OQGƒ```̀ª```̀dGh  á`̀HÉ`̀bô`̀∏`̀d
 ∫ÓN iôLh ,É¡«a ΩÉ°ùbC’G AÉ°SDhQh ¢û«àØàdG

 á∏Ä°SCG  øY  á`̀HÉ`̀LE’Gh  á£îdG  ìô°T  ´ÉªàL’G
.É¡H ¿ƒeƒ≤«°S »àdG ΩÉ¡ªdGh ø«Yƒ£àªdG

 ¢û«àØàdG  IQGOEG  ¿CG  ≈dEG  ±Gô°TC’G  QÉ°TCGh
 »àdG  ,ø«Yƒ£àªdÉH  á°UÉîdG  äGQÉ°ûdG  âª∏°ùJ
 áaÉ°VE’ÉH ,ø«Yƒ£àªdG πÑb øe É¡FGóJQG ºà«°S
 áØ∏àîªdG  äÉ¨∏dÉH  ájƒYƒàdG  äGô°ûædG  ≈`̀ dEG
 »àdGh ,¢Shô«ØdG øe ájÉªëdG äGOÉ°TQEG ¿CÉ°ûH
 òaÉæe ≈∏Y É¡©jRƒàH ø«Yƒ£àªdG ≥jôa Ωƒ≤«°S
 ájQÉéàdGh  á«YÉæ°üdG  äÉ°ù°SDƒªdGh  ™«ÑdG
 Éª«a ™ªàéªdG á«YƒJ »a áªgÉ°ùª∏d ,áØ∏àîªdG
 kÉØ«°†e  ,Égô«Zh  á«FÉbƒdG  äGAGôLE’ÉH  ≥∏©àj
 Oƒ¡édG  ôaÉ°†J  ÖLƒà°ùj  øgGôdG  âbƒdG  ¿CG
 äÉ°ù°SDƒªdGh á«eƒμëdG äÉ¡édG ø«H É¡∏eÉμJh
 πª©dGh  ø«ª«≤ªdGh  ø«æWGƒªdGh  á°UÉîdG
 áëaÉμªd  zø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  ≥``jô``a{  ó```̀MGh  ≥`̀jô`̀Ø`̀c
 äGƒ£îdG √òg πc ¿CG ∂°T ’h ,ÉfhQƒc ¢Shô«a
 áeÓ°S  »a  πYÉØdG  ô`̀KC’G  É¡d  ¿ƒμ«°S  á©ªàée
 ™àªàj  »àdG  á«æWƒdG  ìhôdÉH  kGó«°ûe  ,¢SÉædG
 …òdG  ¢SÉªëdGh  ΩÉªàg’Gh  ,¿ƒYƒ£àªdG  É¡H
 áeóN  πLCG  øe  -´ÉªàL’G  AÉæKCG-  º¡æe  ¬°ùªd

.áæμªªdG πÑ°ùdG πμH øWƒdG Gòg

 ™``e å``ëÑJ á``aô¨dÉH á``MÉ«°ùdGh á``aÉ«°†dG á``æéd
á``μ∏ªªdG »``a ´É``£≤dG äÉ``jóëJ ¥OÉ``æØdG »``∏ãªe

 áYÉ°ùdG »a Q’hO ¿ƒ«∏e 20 ∫ó©ªH º¡JhôK â©LGôJ AÉjôKCG
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 ø`̀jò`̀dG  ø``̀e  êQÉ``̀î``̀dG  »``̀a  ø`̀«`̀©`̀HÉ`̀≤`̀dG  ¿EG
 IôNÉØdG ≥≤°ûdG »a áëjôªdG á°û«©ªdG Gƒ∏°†a
 ¿GôjEG  »ah  á«HhQhC’G  ¿óªdG  øe  ójó©dG  »a
 AÓ`̀ª`̀©`̀dG ø``e º`̀¡`̀YÉ`̀Ñ`̀JCGh ¿É`̀æ`̀Ñ`̀dh ¥Gô``̀©``̀ dGh
 ≈∏Y  øjôeBÉàªdGh  ¿ƒfÉ≤dG  ≈∏Y  ø«LQÉîdGh
 º¡fCG  ÉfÉà¡Hh  Éª∏X  ¿ƒ`̀Yó`̀j  ø`̀jò`̀dG  ,ø`̀Wƒ`̀dG
 ∫Ó`̀N ø``e ¿É``°``ù``fE’G ¥ƒ`̀≤`̀M ø``Y ¿ƒ`̀©`̀ aGó`̀e
 äÉ`̀¡`̀é`̀dGh iƒ``≤``dG ø``e á`̀dƒ`̀ª`̀ª`̀dG º`̀¡`̀æ`̀«`̀cÉ`̀cO
 øjôëÑ∏d  ô`̀°`̀û`̀dG  ô`̀ª`̀°`̀†`̀J  »`̀ à`̀ dG  á`̀«`̀LQÉ`̀î`̀dG
 ¥ô£dG  πμH  ¿ƒ∏ª©jh  ,É¡Ñ©°Th  É¡JOÉ«bh
 É¡≤≤ëJ »àdG  äGRÉéfE’G  øe π«æ∏d  πFÉ°SƒdGh
 ∂dòdh ,ä’ÉéªdG ∞∏àîe »a øjôëÑdG áμ∏ªe
 ÉfhQƒc ¢Shô«a AÉHh »°ûØJ áëFÉL Gƒ∏¨à°SG
 ≈∏Y  ¢†jôëà∏dh  Iôjô°ûdG  º¡aGógCG  ≥«≤ëàd
 ƒØ©∏d  ágƒÑ°ûªdG  º¡JGƒYO  ∫ÓN  øe  ádhódG
 Gòg  »°ûØJ  ø`̀e  ±ƒ`̀î`̀dG  áéëH  A’õ`̀æ`̀dG  ø`̀Y
 AGôë°U  »a  ¢û«©f  ÉæfCÉch  ,º¡æ«H  ¢Shô«ØdG

.áHÉZ »a hCG
 Qƒ`̀£`̀à`̀e ó`̀ ∏`̀ H ¬`̀ ∏`̀ d ó``̀ª``̀ë``̀dGh ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀ dG
 å«M  ,IRÉàªe  á«ë°U  äÉeóN  ¬«a  óLƒJh
 ø«æWGƒª∏d  Ωó≤J  »àdG  á«ë°üdG  äÉeóîdG  ¿EG
 ádhódG  äÉ`̀jƒ`̀dhCG  º∏°S  »a  »JCÉJ  ø«ª«≤ªdGh
 ∞∏àîe  »a  Iô°ûàæe  »gh  ,¿ÉéªdÉH  Ωó≤Jh
 Ωó≤Jh  ,øjôëÑdG  äÉ¶aÉëeh  iôbh  ≥WÉæe
 ¢`̀VQC’G  √ò`̀g  ≈∏Y  ¢û«©j  øe  πμd  É¡JÉeóN
 ¿É°ùfE’G  áë°U ¿CÉH  ádhódG  øe ÉfÉªjEG  áÑ«£dG

 ,á«ªæJh  Ωó≤J  …CG  ¢SÉ°SCG
 ∞`̀«`̀c É``̀ fó``̀gÉ``̀ °``̀T ∂````dò````dh
 Gò`̀g ™``e á``̀dhó``̀dG â`̀∏`̀eÉ`̀©`̀J
 »a ¬æY ¿ÓYE’G òæe AÉHƒdG
 »°VÉªdG ôjGôÑa ô¡°T ájGóH
 äGAGô`````````̀LE’G ∫Ó`````N ø```̀e
 äÉ`̀WÉ`̀«`̀à`̀M’Gh á`̀©`̀jô`̀°`̀ù`̀dG
 É¡JòîJG  »àdG  á«FÉæãà°S’G
 øe √QÉ°ûàfG ™æªd ÉgòîàJh
 õcGôe  AÉæHh  ó««°ûJ  å«M
 ÉgójhõJh »ë°üdG ôéëdG
 äÉ``̀LÉ``̀«``̀à``̀M’G ∞`̀∏`̀à`̀î`̀ª`̀H
 Iõ`̀¡`̀LCG ø`̀e äÉ`̀Ñ`̀∏`̀£`̀à`̀ª`̀dGh

 º`̀≤`̀WCGh á`````̀jhOCGh ≥``̀aGô``̀eh
 øY  Ó°†a  ,É`̀gô`̀«`̀Zh  á«ÑW
 ºJ »àdG iôNC’G äGAGôLE’G
 á«YƒàdG  äÓªMh  ,É¡fÓYEG

 πFÉ°Shh  ΩÓ`̀YE’G  πFÉ°Sh  ∞∏àîe  ∫ÓN  øe
 øjôëÑdG âëÑ°UCG ≈àM »YÉªàL’G π°UGƒàdG
 ™e ájóL πμH â∏eÉ©J »àdG ∫hódG áeó≤e »a
 »àdG á«æWƒdG áæé∏dG Oƒ¡L π°†ØH AÉHƒdG Gòg
 ¿Éª∏°S ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U É¡°SCGôàj
 ó¡©dG  »``dh  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  ø`̀H  óªM  ø`̀H
 ¢ù«Fôd  ∫hC’G  ÖFÉædG  ≈`̀∏`̀YC’G  óFÉ≤dG  ÖFÉf
 äÉfÉ«ÑdGh äGAÉ°üME’G ∂dòH ó¡°ûJh ,AGQRƒdG
 »a ø«HÉ°üªdG  OGóYCG  ¿CG  ócDƒJ  »àdG  IQOÉ°üdG

 ,∫hó``̀dG  π``̀bCG  ø`̀e  øjôëÑdG
 ôãcCG  øe ø«aÉ©àªdG  OGóYCGh
 äÉ«aƒdG  Oó`̀Y  ¿CGh  ,∫hó`̀ dG
 »a  ä’É```̀M  6  RhÉ`̀é`̀à`̀j  ’
 äÉ«aƒdG  áÑ°ùf  â¨∏H  ø«M
 ÉªH ±’B’G ∫hódG ¢†©H »a
 Gògh ,áeó≤àªdG ∫hódG É¡«a
 è¡ædG áë°U ≈∏Y π«dO ô«N
 »a ÉfOÓH ¬«∏Y ô«°ùJ …òdG

.áëFÉédG √òg ™e É¡∏eÉ©J
 ¿EÉ``̀a ,∂```̀dP ø``̀Y Ó`̀°`̀†`̀a
 …CG  π`̀é`̀°`̀ù`̀J  º``̀d  ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG
 ÉfhQƒc  ¢Shô«ØH  áHÉ°UEG
 ,A’õ`̀æ`̀ dG ø`̀«`̀H ¬`̀∏`̀d ó`̀ª`̀ë`̀dGh
 Iƒ`̀Yó`̀dG √ò``̀g GPÉ`̀ª`̀ d ∂`̀ dò`̀ dh
 ,º¡æY  êGô``̀aE’Gh  ƒØ©dG  ≈`̀dG
 A’õ``̀æ``̀ dG  ¿CG  É`̀ °`̀Uƒ`̀ °`̀ü`̀Nh
 ºjó≤Jh áªFGódG á«ë°üdG äÉeóîdÉH ¿ƒ©àªàj
 ¿ÉæÄªWÓd  º¡d  áÑ°SÉæªdG  á«Ñ£dG  á`̀jÉ`̀Yô`̀dG
 º¡d  á«LÓ©dG  á`̀jhOC’G  ô«aƒJh  º¡àë°U  ≈∏Y

.¿ÉéªdÉH
 ºμëdG  πX  »a  ¢û«©f  ÉæfC’h  ;∂`̀dP  ™eh
 ádÓédG  ÖMÉ°U  Iô°†M  π°†ØJ  ó≤a  ,ó«°TôdG
 áμ∏ªe  ∂∏e  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  øH  óªM  ∂∏ªdG
 √ô`̀eCG  Qó`̀°`̀UCÉ`̀a  ¬`̀∏`̀dG  √ó``̀jCG  ió`̀Ø`̀ª`̀dG  øjôëÑdG
 1000  øe  ôãcCG  øY  ƒØ©dÉH  »eÉ°ùdG  »μ∏ªdG

 ï`̀°`̀SGô`̀dG ¬`̀à`̀dÓ`̀L ¿É``ª``jEG ø`̀e É`̀bÓ`̀£`̀fG π`̀jõ`̀f
 »a  á«fÉ°ùfE’G  ÖfGƒédG  IÉ`̀YGô`̀e  IQhô°†H

.äÉbhC’Gh ±hô¶dG ∞∏àîe
 É¡JÉ¡LƒàH  áahô©e  ∂dP  ó©H  øjôëÑdGh
 º«≤dGh ¿É°ùfE’G ¥ƒ≤ëd É¡eGôàMGh á«fÉ°ùfE’G
 äÉÑ°SÉæªdG  »g  Iô«ãμa  á«fÉ°ùfE’G  ÇOÉÑªdGh
 A’õædG  ø`̀Y  É¡«a  ƒØ©dG  ºàj  »àdG  OÉ`̀ «`̀YC’Gh
 AGƒ°S  É«fódG  ≈∏Y  Éæfƒ«Y  âëàØJ  ¿CG  òæe
 »æWƒdG  ó`̀«`̀©`̀dG  π`̀ã`̀e  á`̀«`̀æ`̀Wƒ`̀dG  É`̀fOÉ`̀«`̀YCG  »`̀a
 πãe  á«æjódG  ÉæJÉÑ°SÉæe  hCG  ¢Sƒ∏édG  ó«Yh
 ó«Y  hCG  ô£ØdG  ó«Y  hCG  ∑QÉÑªdG  ¿É°†eQ  ô¡°T
 πª°ûdG  º∏dh  ™«ªédG  áMôØdG  º©àd  ≈ë°VC’G

.√ƒLƒdG ≈∏Y IOÉ©°ùdG º°SQh
 áLÉM  »a  â°ù«d  øjôëÑdG  ¿EÉ`̀a  ,¬«∏Yh
 É¡«∏Y  IójGõªdG  hCG  ,¢ShQódG  É¡«£©j  øe  ≈dEG
 øjPƒÑæªdGh  ø««HÉgQE’Gh  AÓª©dG  äGƒ`̀YOh
 á∏«ª©dG º¡JGOÉ«b øe º¡JÉª«∏©J ¿ƒ≤∏àj øjòdG
 ¬∏dG  ¬¶ØM  ∂∏ªdG  ádÓéa  ,ió°U  É¡d  óéJ  ød
 ¬d  ó¡°ûj  √ƒØYh  ,∫hC’G  QOÉÑªdG  ƒg  √É`̀YQh
.¬à«Yôd ø«eC’G »YGôdG ƒgh ÜC’G ƒ¡a ™«ªédG
 áªjõ©H øjôëÑdG ¿EG  A’Dƒ¡d ∫ƒ≤f ∂dòdh
 …ó°üàdG  ≈∏Y  IQOÉb  É¡Ñ©°T  IOGQEÉ`̀Hh  É¡JOÉ«b
 ÜÉë°UCG  Éj  ºàfCG  É`̀eCG  ,¬∏dG  ¿PEÉ`̀H  AÉHƒdG  Gò¡d
 ºcQƒëL  »`̀a  Gƒ©ÑbG  ágƒÑ°ûªdG  äGƒ`̀Yó`̀dG
 É¡H  OGô`̀j  ≥M  áª∏c  ’EG  »g  Ée  ºμJGƒYO  ¿Gh

.πWÉH

≥«MÉ°ùªdG πjõj zÉfhQƒc{

»HƒjC’G ¬∏dGóÑY ayoobi99@gmail.com

 πFÉ°Sh  p∞∏àîe  nô`̀Ñ`̀Y  oQhó``̀ j  nå`̀jó`̀M  ’h  ƒ∏©j  näƒ`̀°`̀U  ’
 øY  åjóëdG  ’EG  ,áYƒª°ùªdGh  É¡æe  á«FôªdG  π≤ædGh  ä’É°üJ’G
 p∫hO  o∞∏àîe  É¡°VƒîJ  »àdG  á°Sô°ûdG  ácô©ªdG  äGóéà°ùe  ôNBG
 ,ÉgQÉÑNCGh oácô©ªdG √òg ,óéà°ùªdG zÉfhQƒc{ ¢Shô«a ó°V ºdÉ©dG
 πFÉ°Sh ™«ªL ≈∏Y á≤∏£e ¬Ñ°T Iô£«°S â°Vôa É¡fCG  øe ºZôdÉH
 ,IAhô≤ªdGh IQƒ°üªdGh É¡æe áYƒª°ùªdG ,»YÉªàL’G π°UGƒàdG
 iƒ`̀bCGh  ≈àYCG  â©∏àbG  âbƒdG  ¢ùØf  »a  ,ácô©ªdG  …CG  ,É¡fCG  ’EG
 ôNÉØàJ ∫hódG o¢†©H âfÉc »àdG zIô¡ÑªdG{ Qƒ°üdG øY á«£ZC’G
 o¢VQCG É¡fCG ≈∏Y É¡ n°ùØf Ωó≤Jh ,Üƒ©°ûdGh pºeC’G ∞∏àîe ø«H É¡H
 á«°VQC’G  pIôμdG  ≈∏Y  ó«MƒdG  o¿ÉμªdG  É¡fCGh  »fÉ°ùfE’G  pAÉNôdG

.√QGô≤à°SGh ¬fÉeCGh ¬æeCGh ¿É°ùfE’G zá«gÉaQ{`H øeDƒj …òdG
 ¢Shô«ØdG  Gò`̀g  ó°V  ¢ù«WƒdG  á«eÉM  á«ªdÉ©dG  oácô©ªdG
 ∫hódG øe ójó©∏d á∏«ªédG Qƒ°üdG √òg AGQh ¿CG râØ°ûc óéà°ùªdG
 ≈gÉÑàJ …òdG zôàîÑàdG{h z∫ÉªédG{ Éeh á«≤«≤ëdG IQƒ°üdG øªμJ
 oìÉjôdG  É¡àdGRCG  Ée  ¿ÉYô°S  ≥«MÉ°ùe  Oôée  ’EG  ∫hó`̀dG  √òg  ¬H
 πªY  Iƒb  oOôée  ¬fCG  ∫hó`̀dG  ∂∏J  o¿É°ùfEG  ∞°ûàcÉa  zá«fhQƒμdG{
 øFGõN »a nÖ°SÉμªdG QóJh èàæJ Ée IôãμH É¡àª«b OóëàJ áéàæe
 »àdG á«≤«≤ëdG áª«≤dG ióe âØ°ûc ácô©ªdG √òg ,ô«¨dG Üƒ«Lh
 »ëdG oøFÉμdG Gòg ¿Éc PEG ∫hódG øe ô«ãc »a o¿É°ùfE’G É¡H ≈¶ëj

.∑ÉàØdG ¢Shô«Ø∏d ¢Sô°ûdG pΩƒé¡dG ΩÉeCG á∏¡°S ká°ùjôa
 G kó`̀«`̀Mh  zá`̀bGô`̀Ñ`̀dG{  ∫hó``̀ dG  ∂∏J  »`̀a  ¬ n°ùØf  ¿É`̀°`̀ù`̀fE’G  ó`̀Lh
 ájÉbƒdG øe »Øμj Ée ∑Éæg øμJ ºd PEG zÉfhQƒc{ á°SGô°T ´QÉ°üj
 Ée  πc  ºZQ  ,¢Shô«ØdG  Ωƒég  ó°U  ≈∏Y  IQOÉ≤dG  äÉ«fÉμeE’Gh
 πH ,G kóL á∏FÉg á«dÉeh ájOÉ°üàbG mäGQób øe ∫hódG ∂∏J ¬H ™àªàJ
 áª¶fC’Éa ,É¡JGQGOEG ±ô°üJ âëJ É¡∏c É«fódG nRƒæc â©°Vh É¡fEG
 É¡JQóbh É¡JAÉØc ΩóYh Ég nô«°ü≤J âàÑKCG ∫hódG ∂∏J »a á«ë°üdG
 ∫ÉëdG  ƒg  Éªc  ,áÄLÉØªdGh  ábóëªdG  ôWÉîªdG  á¡LGƒe  ≈∏Y

 πFÉ¡dG  ´É`̀Ø`̀JQ’G  »a  ÖÑ°ùJ  …ò`̀dG  ô`̀eC’G  zÉ`̀fhQƒ`̀c{  áëFÉL  ™e
 É¡fCG  ¢VôàØoj  m∫hO  »a  ¢Shô«ØdG  ÉjÉë°V  OGó`̀YCG  »a  ∞«îªdGh

.GóL IQƒ£àe á«ë°U äÉeƒ¶æªH ™àªàJ
 á©°SGƒdGh  á°Sô°ûdGh  áÄLÉØªdG  áªé¡dGh  o¢Shô«ØdG  Gòg
 nQÉà°ùdG ∫GRCG ,ÉÑjô≤J ºdÉ©dG Üƒ©°Th ∫hO ™«ªL ó°V É¡H ΩÉb »àdG
 ,É¡«æWGƒªd  ,¿É°ùfEÓd  ∫hódG  É¡©°†J  »àdG  á«≤«≤ëdG  áª«≤dG  øY
 ’GƒeCG ¿CG ∞«ch ,äÉeÉªàg’G IóæLCG »a É¡∏àëj »àdG áfÉμªdGh
 äGôeGDƒªdGh  ¢ùFÉ°SódG  ≈∏Y  Qó¡J  ≈°üëJ  ’h  ó©J  ’  á∏FÉW
 ’ …òdG âbƒdG »a ,Üƒ©°ûdGh ∫hódG ô«eóJh ÜhôëdG ∫É©°TEGh
 ΩÉªàg’G  øe  GóL mπ«Ä°V m§°ù≤H  ƒdh  ∫hódG  ∂∏J  ¿É°ùfEG  ≈¶ëj
 ø«eCÉàd ¢ùFÉ°SódGh ÜhôëdG ∫GƒeCG øe AõL ô«î°ùJh ,ájÉYôdGh
 πãe »a ¿É°ùfE’G ≈dEG áÑ°ùædÉH áª¡ªdGh ájQhô°†dG äÉWÉ«àM’G

.Üƒ©°ûdG É¡H ôªJ »àdG ±hô¶dG √òg
 á«dÉª°SCGôdG  ∫hódG  »g øjôNB’G  πÑb  á«°†≤dG  √ò¡H  »æ©ªdG
 êPƒªfE’G  É¡fCÉHh  ºdÉ©dG  zIó«°S{  É¡fCG  ≈∏Y  É¡°ùØf  Ωó≤J  »àdG
 âÑKCG  zÉfhQƒc{  ¢Shô«a  øμd  ,ÉjOÉ°üàbGh  É«°SÉ«°S  ,zíLÉædG{
 Ée  ¿ÉYô°S  AÉaƒL  ájÉYOh  ∞jR  iƒ°S  ¢ù«d  êPƒªfE’G  Gòg  ¿CG
 »àdG  áª«≤dG  ô¡XCG  ¢Shô«ØdG  Gò`̀g  ¿CG  ∂`̀dP  ;zÉ`̀fhQƒ`̀c{  ÉgôîH
 »ë°üdG  ΩÉ¶ædG  å«M  ,»dÉª°SCGôdG  ºdÉ©dG  ¿É°ùfEG  É¡H  ≈¶ëj
 á°Sô°ûdG  áªé¡dG  á¡LGƒe  øY  √õéY  âÑKCG  ºdÉ©dG  Gòg  ∫hO  »a
 ’ É v«ë°U É keÉ¶f »æÑJ ¿CG  É¡fÉμeEÉH ¿Éc l∫hO É¡fCG  ™e ,¢Shô«Ø∏d
 ∫hódG √òg ¬H ™àªàJ Ée ≈dEG G kô¶f ºdÉ©dG »a ôNBG ÉeÉ¶f »gÉ°†j

.GóL á«dÉY á«ª∏Yh á«dÉeh ájOÉe äÉ«fÉμeEG øe
 πãe  á¡LGƒe  ≈∏Y  G kQOÉb  É v«ë°U  É keÉ¶f  øÑJ  ºd  ∫hódG  √òg
 äÉ«fÉμeE’G ∂∏ªJ ’ hCG IQOÉb ô«Z É¡fC’ ¢ù«d ,äGóéà°ùªdG √òg
 Gòg  πãe  ¿C’  É`̀ª`̀fEGh  ,∂`̀ dP  ò«Øæàd  á«ª∏©dGh  ájOÉªdGh  á«dÉªdG
 ≈dEG áÑ°ùædÉH ¿É°ùfE’Gh ,≈dhC’G áLQódÉH ¿É°ùfE’G »æ©j ΩÉ¶ædG

 É¡dhGóJh  É¡dhÉæJ  ºàj  á©∏°S  ¬fƒc  hó¨j  ’  »dÉª°SCGôdG  ΩÉ¶ædG
 ¢SCGQ  äÉLÉ«àMG  ≥ah  É¡àª«b  Oóëàj  ¥ƒ°ùdG  ™∏°S  øe  √ô«¨c
 ∫ÉªdG ¢SCGQ óaQ ≈∏Y z¿É°ùfE’G{ á©∏°ùdG √òg IQób ióeh ∫ÉªdG
 ¢SCGQ  •É°ûæd  ™é°ûªdGh ∑ôëªdG  ƒg ¬fC’  Ö°SÉμªdGh ìÉHQC’ÉH

.¬JÉeÉªàgGh ∫ÉªdG
 É¡≤≤M »àdG ájOÉ°üàb’Gh á«ª∏©dG äGRÉéfE’Gh äÉMÉéædÉa
 á°UÉNh ,ÉeÉªJ áëLÉædG É¡Ø°Uh øμªj »àdG ,»dÉª°SCGôdG ΩÉ¶ædG
 øY  âØNCG  äÉMÉéædG  √ò`̀g  ,¬°ùØf  ∫ÉªdG  ¢`̀SCGQ  ≈`̀ dEG  áÑ°ùædÉH
 á«≤«≤ëdG áª«≤dG á«dÉª°SCGôdG ∫hódG ¿É°ùfEG øe á≤MÉ°ùdG á«ÑdÉ¨dG
 øμd ,∫ÉªdG ¢SCGôd øjô«°ùªdGh ø«ªμëàªdG ô¶f »a É¡∏àëj »àdG
 zÉfhQƒc{  ¢Shô«a  É¡H  Üô°V »àdG  áØ«æ©dGh áÄLÉØªdG  áªé¡dG
 ≈∏Y  ∫hó`̀dG  √òg  ¿É°ùfEG  ø«YCG  íàØJ  ¿CG  É¡fCÉ°T  øe  ∫hó`̀dG  √òg
 Iôàa  É¡àØNCG  π≤æd  hCG  äÉMÉéædG  ∂∏J  É¡àÑ«Z  »àdG  á≤«≤ëdG

.á∏jƒW
 ∞∏àîe ÉgOƒ≤Jh ÉgôjóJ »àdG  ácô©ªdGh ´Gô°üdG  πX »a
 ∑Éæg ¿CG ø«ÑJ ,ÉfQƒc ¢Shô«Ød …ó°üàdGh á¡LGƒªd ºdÉ©dG ∫hO
 É¡æμd ,á«dÉª°SCGôdG ∫hódG øY ,É«ª∏Yh ÉjOÉ°üàbG ,IQób πbCG ’hO
 ¢Shô«ØdG  Gòg  á¡LGƒe  »a  É¡d  Oƒ¡°ûe  Iô¡Ñe  äÉMÉéf  â≤≤M
 É°UÉN  ÉeÉªàgG  »ë°üdG  ΩÉ¶ædG  â£YCG  É¡fCG  ,∂dP  »a  ÖÑ°ùdGh
 ,áª«b ¬dOÉ©J ’ …òdG ¿É°ùfE’G »æ©j Égô¶f »a ΩÉ¶ædG Gòg ¿C’
 »àdG á«HÉéjE’G èFÉàædG ∫ÓN øe Iô¶ædG √òg áë°U âàÑKCG óbh
 ô«°ûf  ¿CG  óH  ’  Éægh  ,¢Shô«ØdG  ó°V  É¡àcô©e  øY  â°†îªJ
 …òdG  »ë°üdG  É¡eÉ¶f  ≈`̀ dEGh  ÉfOÓH  ≈`̀ dEG  RGõàYÉHh  ìƒ°VƒH
 ¢übGƒf ∑Éæg ¿CG QÉμfEG ¿hO ,áª«∏°S m¢ù°SCG ≈∏Y w»æÑe ¬fCG âÑKCG
 É keÉ¶f øjôëÑdG »a »ë°üdG ΩÉ¶ædG ≈≤Ñj øμd ,ó°S ≈dEG êÉàëJ
 ¢SCGQ  áeóîd  ¢ù«dh  ≈dhC’G  áLQódÉH  ¿É°ùfE’G  páeóîd  G kôî°ùe

.∫ÉªdG
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!ÉfhQƒμdG øeR »a äƒªdG

ó«°TQ ájRƒa

 ,É¡∏Ñb oIÉ«ëdG »g Éªc ÉfhQƒμdG øeR »a oIÉ«ëdG ró©J ºd
 oπ«°UÉØàdG É¡©e räô«¨Jh OhóëdG ó©HCG ≈dEG nô«¨J A»°T tπc
 ôØ°ùdGh ¥ƒ°ùàdGh πª©dGh pêhôîdG øe IOÉà©ªdG á«eƒ«dG
 pá£°ûfC’G tπc räô«¨Jh ,»gÉ≤ªdG hCG ºYÉ£ªdG »a ¢Sƒ∏édGh
 »àdG ∫hódG p∫ÉM ≈dEG k’ƒ°Uh Égô«Zh á«¡«aôàdGh á«aÉ≤ãdG
 ¿EÉa ,âfÉc Éªc ó©J ºd oIÉ«ëdG âfÉc GPEGh ,ÉgQhóH räô«¨J

!É°†jCG ¿Éc Éªc ó©j ºd ô°ûÑdG äÉªeh näƒªdG
 ≈JƒªdG  ø`̀aO  o¢Sƒ≤W  ó©J  ºd  ∫hó`̀ dG  øe  ójó©dG  »a
 ≈Jƒª∏d  É¡ëàa  ºJ  á«YÉªL  nôHÉ≤e  ∑Éæg  ¿EG  πH  ,≥HÉ°ùdÉc
 ÉμjôeCG hCG ÉHhQhCG hCG ¿GôjEG hCG ø«°üdG »a AGƒ°S ø«HÉ°üªdG
 Éªc oAGõ©dG ó©j ºdh ,iôNCG ∫hO »a hCG äQÉg IôjõL »a
 ¬JGP  »©«Ñ£dG  oº`̀dC’G  ƒg  ÜÉÑMC’G  pó≤a  »a  º`̀dC’G  ’h  ,¿É`̀c
 Ωƒ«dG o∂∏àªj ÜQÉbC’G ¿õM ’h ,ó«≤©àdG pádÉM »a πNO πH
 AGƒàMGh ÉfhQƒc QÉKBG AGƒàM’h !¬°ùØf øY ô«Ñ©à∏d kAÉ°†a
 o¢†©ÑdG òNCG á«eÓ°SE’G ô«Z ∫hódG »a ¬æe ihó©dG ∫É≤àfG
 ø«ª∏°ùªdG iód øaódG º°SGôe ≈àMh ,åãédG ¥ôM pQÉ«îH
 π°ù¨dG  á≤jôWh  äÉ©ªéàdG  pô£N  ™e  É¡ o°Sƒ≤W  räô«¨J
 ¢ùLGƒg  âJÉH  ≈àM  ,â«ªdG  ≈∏Y  á«YÉªédG  IÓ°üdGh

!É°†jCG ¬Jƒe ∫ƒM ÉªfEGh ¬JÉ«M ∫ƒM §≤a â°ù«d AôªdG
 ¿CG  É kë«°VƒJ  äQó``°``UCG  á«ªdÉ©dG  áë°üdG  áª¶æe
 ,ΩÉY πμ°ûH z19 – ó«aƒc{ ihóY π≤æJ ’ ≈JƒªdG OÉ°ùLCG
 πeÉ©àdG  óæY  ájRGôàM’G  ô«HGóàdG  PÉîJÉH  í°üæJ  øμdh
 øaód  Ó«dO  äQó`̀ °`̀UCGh  ¢Shô«ØdÉH  ≈JƒªdG  OÉ`̀°`̀ù`̀LCG  ™`̀e
 ihó©dG ∫É≤àfG ΩóY øª°†J á«ë°U á≤jô£H AÉHƒdG ÉjÉë°V
 øe ∂dP ô«Zh øaódG øcÉeCG º«≤©Jh »bGƒdG …õdG AGóJQGh

.IOó°ûªdG äGAGôLE’G
 â«ªdG  Iô°SCG  OGô`̀aCG  â©æe  ∫hó`̀dG  øe  ójó©dG  ¿EG  πH
 ¿ƒ©°†îj  Ghô°†M  GPEGh  ø`̀aó`̀dGh  IRÉæédG  Qƒ°†M  øe

 ÜÉ°üªdG  ô«Z  â«ªdG  É``̀eCG  ,»ë°üdG  ∫õ`̀©`̀dG  äGAGô````̀LE’
 »a  ™ªéàdG  ΩóYh  »YÉªàL’G  ó©ÑdG  äGAGô`̀LE’  ™°†î«a

.AGõ©dG hCG øaódG
 øe  ±ƒîdG  ≈∏Y  ô°üà≤j  ºd  É`̀fhQƒ`̀c  ô`̀YP  ¿CG  hóÑj
 ÉfhQƒc  øeR  »a  íÑ°UCG  ÉªfEGh  §≤a  ¢Shô«ØdÉH  áHÉ°UE’G
 ô©°ûà°ùj …òdG äƒªdG øe ±ƒîdG Oôée øe Gó«≤©J ôãcCG
 √ôYP  ¢VôØ«d  äÉ`̀bhC’G  πc  »a  »©«ÑW  πμ°ûH  ¢SÉædG  ¬H
 Iô`̀«`̀ë`̀dGh  ä’DhÉ`̀°`̀ù`̀à`̀ dG  !¬``̀H  äƒ`̀ª`̀ dG  ¢üîj  Éª«a  ≈`̀à`̀M
 ø ne nóéj ’CG øe ÉªfEGh Éæg ¬°ùØf äƒªdG øe ¢ù«d ±ƒîdGh
 IRÉæédG IÓ°U ¬«∏Y º«≤j hCG ¬∏°ù¨j ø ne ¢Shô«ØdÉH oäƒªj
 »fhôàμdE’G π°UGƒàdG ™bGƒe äGƒYO äOGR óbh ¬æaój hCG

.…Oôa πμ°ûH ≈JƒªdG ≈∏Y ÖFÉ¨dG IÓ°U áeÉbEÉH
 ΩóY  øe  á«ªdÉ©dG  áë°üdG  áª¶æe  äÉë«°VƒJ  º`̀ZQ
 äƒªdG ™e πeÉ©àdG ¿EÉa ≈JƒªdG åãL øe ihó©dG ∫É≤àfG
 Iô«ãc  ájRGôàMG  äGó«≤©Jh  ô«Ñc  ôt«¨J  ¬HÉ°UCG  ≈JƒªdGh

.iôf Éªc
 ¿Éμ°ùdG n¢†aQ äÉgƒjó«ØdG o¢†©H äô¡XCG ¢ùfƒJ »a
 áÑjô≤dG  IôÑ≤ªdG  »a  ¢Shô«ØdG  ÉjÉë°V  óMCG  ¿ÉªãL  øaO
 ø«à¶aÉëe  ø«H  â«ªdG  ôØ°S  ºJ  ô°üe  »ah  ,º¡Jƒ«H  øe
 ó©J ºd !º¡°VQCG »a ¬æaO Éª¡æe πc »a ¿Éμ°ùdG ¢†aQ ™e
 ¢Shô«ØdG  øe  ôYòdÉa  záeôM{  ÉfhQƒc  ø`̀eR  »a  â«ª∏d
 ¢Sƒ≤W ≈àM ôs«Z É¡∏ãeh ,IOÉà©ªdG IÉ«ëdG ºdÉ©e sπc ôs«Z
 É¡gƒLh  πc  »a  OÉà©ªdÉc  â°ù«d  IÉ«ëdG  Éªch  !äƒªdG
 páHÉ°UE’G øe ¢Sƒ¡dG π≤àæ«d !OÉà©ªdÉc ¢ù«d äƒªdG ∂dòc
 AGôL ¬æeR »a äƒªdG øe p±ƒîdG p¢Sƒg ≈dEG ¢Shô«ØdÉH
 »àdG  áÑ«é©dG  ∫Gƒ``̀MC’G  øe  pΩÓ``̀YE’G  oäGAÉ°†a  ¬ãÑJ  Ée
 ’EG  Iƒb  ’h  ∫ƒM  ’h  !¢Shô«ØdG  Gò¡H  äƒªj  øe  ≥aGôJ

.¬∏dÉH

 oô«ãJ  É``̀fhQƒ``̀c  oá````̀eRCG  -∫Gõ```̀J  ’h-  â`̀fÉ`̀c
 É¡JGP  áeRC’G  ∫ƒM  ¢ù«d  ä’DhÉ°ùàdG  øe  nójó©dG
 É v«ªdÉY É kjóëJ É¡fƒμH É¡ oëeÓe âë°†JG ÉªHQ PEG
 ióe  ≈∏Y  AGƒ°S  ¬à¡LGƒe  p∫hó``dG  ≈∏Y  øs«©àj
 øe  ¬`̀JQÉ`̀KCG  Éª«a  É`̀ª`̀fEGh  ó«©H  hCG  Öjôb  »æeR
 ±ƒ°S ó`̀jó`̀L mº`̀dÉ`̀Y ∫ƒ`̀M á`̀jô`̀gƒ`̀L ä’DhÉ`̀°`̀ù`̀J
 ÉªY  É k«Ñ°ùf  »eƒ≤dG  ø`̀eC’G  oΩƒ¡Øe  ¬«a  ∞∏àîj
 ájó«∏≤àdG äGójó¡àdG ¿CG  lí«ë°U ,¿B’G óFÉ°S ƒg
 ≈∏Y  G kRQÉH  G kQƒ°†M  É¡d  tπ¶«°S  ájó«∏≤àdG  ô«Zh
 »eƒ≤dG øeC’ÉH á«æ©ªdG Iõ¡LC’Gh ∫hódG IóæLCG
 …ó«∏≤àdG  ÜÉ``̀gQE’Gh  ájhƒædG  äGójó¡àdG  πãe
 âYôb  ó`̀b  É`̀fhQƒ`̀c  á``̀eRCG  ¿CG  ’EG  ,»fGôÑ«°ùdGh
 äGójó¡àdG  ∂∏àd  …ó°üàdG  ¿CÉ`̀H  ô£îdG  n¢SƒbÉf
 πX  »a  ±ÉμH  ¢ù«d  ¬æμdh  É vjQhô°V  G kô``eCG  ó©j
 á«MÉf øªa ,ó`̀jó`̀L ´ƒ`̀f  ø`̀e  äGó`̀jó`̀¡`̀J  Oƒ``̀Lh
 äÓ«∏ëàdGh ôjQÉ≤àdG ¢†©H oQƒ¡X ßMƒod ≈dhCG
 äGQÉÑîà°S’G  pIõ`̀¡`̀LCG  ≈∏Y  pΩƒ∏dÉH  »≤∏J  »àdG
 Gòg  Qƒ¡X  ™bƒJ  ≈∏Y  É¡JQób  Ωó©d  á«μjôeC’G
 ΩÉb  …ò`̀dG  QhódÉH  ∂dòH  øjó¡°ûà°ùe  ¢Shô«ØdG
 »a  »fÉªdC’G  á«LQÉîdG  äGQÉÑîà°S’G  RÉ¡L  ¬H
 áeƒμë∏d  G kôjô≤J  Ω sób  …ò`̀dGh  2002  ΩÉY  ájÉ¡f
 πÑb  ¢`̀SQÉ`̀°`̀S  ¢`̀Shô`̀«`̀a  á©«ÑW  ø`̀Y  á`̀«`̀fÉ`̀ª`̀dC’G
 ≈`̀dEG  iOCG  …ò``̀ dGh  É v«ª°SQ  ¬æY  ø«°üdG  ¿Ó``̀YEG
 »æ©jh  ,∑Gò``fBG  ø«°üdG  »a  ¢üî°T  800  IÉ`̀ah
 Iõ¡LCG  øe  Ö∏£àJ  ±ƒ°S  ÉfhQƒc  áeRCG  ¿CG  ∂dP
 ƒgh  É¡∏ª©d  ójóL  ∫Éée  áaÉ°VEG  äGQÉÑîà°S’G
 »a  QÉ°ûàf’G  á©jô°S  á∏KÉªe  äÉ°Shô«a  Qƒ¡X
 π©ØdÉH  É¡jód  Iõ¡LC’G  ∂∏J  ¿CG  í«ë°U  ,ºdÉ©dG
 ™e  øμdh  á«Lƒdƒ«ÑdG  ÜhôëdG  ∫ÉéªH  lΩÉªàgG
 Iõ¡LC’G  ∂∏J  ¿CG  Qƒ°üJCG  ÉfhQƒc  ¥É£f  ´É°ùJG
 øe  äÉeƒ∏©ªdG  øe  ójó©dG  ™ªL  É¡«∏Y  ¿ƒμ«°S
 ≈`̀dEG  É kÑæL  »ë°üdG  ∫ÉéªdG  »`̀a  AGô`̀Ñ`̀N  ∫Ó`̀N
 á«fÉK  á«MÉf  øeh  ,ø««æeC’G  AGôÑîdG  ™e  ÖæL
 ≈`̀fOC’  ’Éée  ´ó`̀j  ’  ÉªHh  ÉfhQƒc  á`̀eRCG  äó`̀cCG
 á°UÉNh  ájó«∏≤àdG  ádhódG  Iƒb  ô°UÉæY  ¿CG  ∂°T
 äÉ`̀eRC’G  ¢†©H  ¿EÉ`̀a  É¡à«ªgCG  ºZôH  ájôμ°ù©dG
 ájƒ«ëdG  ádhódG  äÉ°ù°SDƒe  πc  ácQÉ°ûe  Ö∏£àJ
 âë°VhCG  »àdGh  »Ñ£dG  ´É£≤dG  É¡æeh  iôNC’G

 øeC’G  ¢ù°SCG  óMCG  ¬fCG  áeRC’G
 ∫ÓN øe §≤a  ¢ù«d  »eƒ≤dG
 á«Ñ£dG  äÉeõ∏à°ùªdG  ôaGƒJ
 É`̀¡`̀LÉ`̀à`̀fEG ≈`̀∏`̀Y IQó``̀≤``̀ dG π``̀H
 äÉ«ªμdÉHh  äÉ```̀eRC’G  ∫Ó`̀N
 ≈`̀ dEG á`̀aÉ`̀°`̀VE’É`̀H ,á`̀Hƒ`̀∏`̀£`̀ª`̀dG
 á«Ñ£dG  QOGƒμdG  ôaGƒJ  ióe
 äÉ`̀eRCG  ∫ÓN  πª©∏d  áeRÓdG
 ¬fCG  Qƒ°üJCGh  ´ƒædG  Gòg  øe
 ±ƒ°S áeRC’G  ∂∏J ÜÉ≤YCG  »a
 ∫hó```̀ dG ø```e ó``̀jó``̀©``̀dG ô`̀«`̀¨`̀J
 á`̀°`̀UÉ`̀Nh É``̀¡``̀JÉ``̀jƒ``̀ dhCG ø```e
 ´É`̀£`̀≤`̀dG  ∂`̀ dò`̀H  ≥∏©àj  É`̀ª`̀«`̀a

 ¢ü«°üîJ  å`̀«`̀M  ø`̀e  AGƒ`̀ °`̀S
 hCG  ¬``̀d  á``̀eRÓ``̀dG  äÉ``̀fRGƒ``̀ª``̀dG
 á«∏ëe  ájô°ûH  QOGƒ``c  Oƒ`̀Lh
 ¿ÉHEG  πª©dG  ≈∏Y  IQó≤dG  É¡jód

 πX »ah áãdÉK á«MÉf øeh ,ÇQGƒ£dGh äÉeRC’G
 G khó`̀Y  ÜQÉëj  ºdÉ©dG  ¿EG  PEG  AÉHƒdG  ∂`̀dP  á©«ÑW
 ¿hõîªdG  ∫ƒM  äô«KoCG  ä’DhÉ°ùàdG  ¿EÉa  k’ƒ¡ée
 á«°†b  QÉ`̀KBG  Ée  ƒ`̀gh  AGò¨dG  øe  »é«JGôà°S’G
 ºdÉ©dG  √ÉÑàfG  ≈Yôà°SG  ó≤∏a  ,»`̀FGò`̀¨`̀dG  ø``̀eC’G
 RƒéY mπLôd á«HhQhC’G ∫hódG ióMEG »a ó¡°ûe
 ôLÉàªdG  óMCG  »a  ájhÉîdG  ∞aQCÓd  ÓeCÉàe  ∞≤j
 âaÉ¡Jh áeRC’G ∫ÓN ø«≤«dG ΩóY ádÉM ≈dEG G kô¶f
 ºK  ø`̀eh  É¡æjõîJh  ™∏°ùdG  AGô°T  ≈∏Y  OGô``̀aC’G
 øe  kAõ`̀L  iƒ°S  øμJ  ºd  ±hÉîªdG  ∂∏J  ,ÉgPÉØf
 ™∏°ùdG  ô«aƒJ  ≈∏Y  ∫hó`̀dG  IQób  ƒgh  ôÑcCG  óëJ
 ÉªHQh  ,äÉeRC’G  ∫ÓN  á«°SÉ°SC’G  äÉLÉ«àM’Gh
 áeRCG ¬àaÉ°VCG Ée ¿CG ’EG Éjó«∏≤J É kjóëJ Gòg ¿ƒμj
 äÉLÉ«àMG  ø«eCÉJ  ø`̀Y  ∫DhÉ`̀°`̀ù`̀à`̀dG  ƒ`̀g  É`̀fhQƒ`̀c
 ∫hódG  ø«H  ™FÉ°†ÑdG  π≤f  ±É≤jEG  πX  »a  ∫hódG
 ádhóH  äó`̀M  »àdG  á«°†≤dG  ∂∏J  ,»Ñ°ùf  πμ°ûH
 »FGòZ  øeCG  áμÑ°T{  AÉ°ûfEG  ìGôàbG  ≈dEG  âjƒμdG
 ≈∏Y  ∂dPh  è«∏îdG  ∫hO  iƒà°ùe  ≈∏Y  zIóMƒe
 ≥«≤ëJ  ±ó¡H  »FÉHô¡μdG  §`̀Hô`̀dG  áμÑ°T  QGô`̀Z
 ∫Ó`̀N ∂```̀ dPh è`̀«`̀∏`̀î`̀dG ∫hó```̀d »``FGò``¨``dG ø````̀eC’G
 ∫hO  »a  IQÉéàdG  AGQRƒd  »FÉæãà°S’G  ´ÉªàL’G

 ìGôàbG  ø`̀Y  Ó°†a  ,è«∏îdG
 »a  á©jô°S  •ƒ`̀£`̀N  AÉ`̀°`̀û`̀fEG
 ¿Éª°†d  ∑QÉ``̀ª``̀é``̀dG  õ``̀cGô``̀e
 äÉéàæªdG  QƒÑYh  á«HÉ«°ùfG
 πãe  ,á°û«©ª∏d  á`̀«`̀°`̀SÉ`̀°`̀SC’G
 ™`̀bGhh  ,á«Ñ£dGh  á«FGò¨dG
 ºd  É`̀ fhQƒ`̀c  á```eRCG  ¿CG  ô```eC’G
 ø`̀eC’G  á«°†≤d  ICÉ°ûæe  øμJ
 É¡fEG PEG É¡d áØ°TÉc πH »FGò¨dG
 ÓFÉg  É kjóëJ  ¿ƒμJ  ¿CG  øμªj
 á«MÉf  ø`̀eh  ,πÑ≤à°ùªdG  »a
 …OÉ°üàb’G  ó©ÑdG  ¿EÉa  á©HGQ
 É`̀ kfƒ`̀μ`̀ e ¿ƒ``μ``«``°``S É``̀ keƒ``̀ª``̀Y
 øeC’G  äÉfƒμe  øª°V  Év«°SÉ°SCG
 ò«ØæJ  ∫ÓN  øe  ¢ù«d  »eƒ≤dG
 §≤a  ájƒªæàdG  äÉYhô°ûªdG
 ∫hó``̀dG äGOÉ`̀°`̀ü`̀à`̀bG IQó``̀b π`̀ H
 äOQGƒ`̀J  ó≤a  ,á∏KÉªe  äÉ`̀eRCG  ∫ÓN  πª©dG  ≈∏Y
 ¢†©H  »a  Ö¡fh  mábô°S  ∫ÉªYCG  Qƒ¡X  øY  AÉÑfCG
 ô°TDƒªdG ÉeCG ,áeRC’G ∂∏J ∫ÓN á«HhQhC’G ∫hódG
 º°SGƒb  Oƒ`̀Lh  á«fÉμeEG  ƒg  ô`̀«`̀NC’Gh  ¢ùeÉîdG
 »eƒ≤dG øeC’G Ωƒ¡Øªd ∫hódG iDhQ ø«H ácôà°ûe
 »a  ΩÉ¶àf’G  ≈∏Y  IQó≤dG  É¡d  í«àj  ÉªH  ójóédG
 ôeC’ÉH  ¢ù«d  ∂dPh  äÉ`̀eRC’G  ∫ÓN  á«YÉªL  ôWCG
 äOÉ`̀b  2015h  2014  »`̀eÉ`̀Y  »Øa  π«ëà°ùªdG
 Éfƒμe  É kØdÉëJ  á`̀«`̀μ`̀jô`̀eC’G  IóëàªdG  äÉ`̀j’ƒ`̀dG
 ¢Shô«a  QÉ°ûàfG  á¡LGƒªd  ∫hó`̀dG  äGô°ûY  øe
 ô«¨J πX »a ¬fCG »æ©j ÉªH ,É«≤jôaEG »a ’ƒÑjE’G
 ø«©àj ºdÉ©dG ∫hO πc ¿EÉa »eƒ≤dG øeC’G Ωƒ¡Øe
 ¿hÉ©àdG  á«ªàM  ≈∏Y  äÉªgÉØJ  É¡jód  ¿ƒμJ  ¿CG
 »a ¥ƒ`̀Ø`̀J »`̀à`̀dG ´ƒ`̀æ`̀dG Gò`̀g ø`̀e äÉ```̀eRCG ∫Ó`̀N
 πH  ájó«∏≤àdG  Ühô`̀ë`̀dG  É¡JÉjóëJh  ÉgôFÉ°ùN
 π¶«°S √ô«°üe ºdÉ©dG ¿CG ¿ƒc πX »a ájhƒædGh

 .G kóMGh
 äGójó¡àdG  AÉ`̀¡`̀à`̀fG  ≥Ñ°S  Éªe  »æ©j  ’h
 πgÉ°ùàj  ød  ºdÉ©dÉa  ,ájó«∏≤àdG  ô«Zh  ájó«∏≤àdG
 …CG »a …hƒf ìÓ°S ôjƒ£J ≈dEG ≈©°ùJ ádhO ™e
 ídÉ°üªdG ójó¡J ¬fCÉ`°T øe ¿ƒμj ºdÉ©dG »a ¿Éμe

 »fhôàμdE’G  ÜÉgQE’G  ¿CG  Éªc ,¬dhód  ájôgƒédG
 ájódG ¢Shô«a ∂dP ócDƒjh Iƒ≤Hh G kô°VÉM π¶j
 øμdh √É°übCG ≈dEG √É°übCG øe ºdÉ©dG Üô°V …òdG
 äGóéà°ùe  ∑Éæg  ¿CG  ƒg  ∫É≤ªdG  Gòg  ±óg  πL
 Éª«a ∫hódG ΩÉªàgG πëe ¿ƒμà°S »eƒ≤dG øeCÓd
 »a πª©dG ∫hódG ≈∏Y ø«©àj ÉªH ÉfhQƒc πãe ó©H
 á«ª«∏©J áeƒ¶æe ôjƒ£J :É¡dhCG äGQÉ°ùe áKÓK
 äÉeRCG ¿ÉHEG á°UÉNh ™ªàéªdG äÉLÉ«àMG »Ñ∏J
 πH  Ö°ùëa  »Ñ£dG  ÖfÉédG  »`̀a  ¢ù«d  á∏KÉªe
 »a  É keƒªY  »LƒdƒæμàdG  ó«©°üdG  ≈∏Y  ≈àM
 ∫ÓN  º¡e  QhO  øe  É«LƒdƒæμàdG  ¬àÑ©d  Ée  πX
 øeC’G  ÉjÉ°†b  áZÉ«°U  ¿CG  :É¡«fÉKh  ,áeRC’G  ∂∏J
 äÉ°ü°üîàdG øe AGôÑN º°†J ¿CG Öéj »eƒ≤dG
 ø««æ©ªdG AÉª∏©dGh É keƒªY AÉÑWC’G πãe á«ª∏©dG
 »æ©j ÉªH ¢UÉN ƒëf ≈∏Y äÉ°Shô«ØdG á°SGQóH
 ƒgh ájôμ°ù©dGh á«fóªdG ô°UÉæ©dG ø«H πeÉμàdG
 á«æ©ªdG  á«æeC’G  äÉ°ù°SDƒªdG  ¢†©H  ¬JCGóH  ôeCG
 IQób  :É¡ãdÉKh  ,Oƒ≤Y  òæe  á«YÉaódG  ÉjÉ°†≤dÉH
 ™e  πª©dG  ≈∏Y  ájôμ°ù©dGh  á«æeC’G  Iõ`̀¡`̀LC’G
 »æYCG  ’h  ,äÉ``̀eRC’G  ∫Ó`̀N  á«fóªdG  äÉYÉ£≤dG
 ÉªfEGh  »àbh  ójó¡J  hCG  IôHÉY  áeRCG  IQGOEG  ∂dòH
 ≈∏Y ∫hódG IQób ≈æ©ªH ,´ƒædG Gòg øe äÉeRCG
 Éª«a  ≥«°ùæàdGh  Oƒ¡édG  IQGOEGh  OQGƒªdG  ó°ûM
 øeC’G  ≥≤ëj  ÉªH  á∏eÉ°ûdG  äÉeRC’G  ∫ÓN  É¡æ«H
 »a  ¢üî∏àj  …ò`̀dG  ô`̀eC’G  ƒgh  ∫hó∏d  »eƒ≤dG
 ?∞«ch  GPÉe  π©Øj  øe  :ÉgOÉØe  á£«°ùH  ádOÉ©e
 IÉcÉëe äÉæjôªàd ’Éée ¿Éc …òdG ∫DhÉ°ùàdG Gòg
 á«YÉaódG  äÉ«∏μdG  øe  ójó©dG  É¡H  âeÉb  äÉeRC’
 áaÉc ºdÉ©dG ∫hO ¿CG Qƒ°üJCGh ºdÉ©dG »a á≤jô©dG
 á`̀eRCG  äÉ«YGóJ  πX  »a  É¡«dEG  ¿ƒμj  Ée  êƒ`̀MCG

.øeGõàe âbh »ah áaÉc ∫hódG ≈∏Y ÉfhQƒc
 ød ÉfhQƒc ó©H Ée ºdÉY ¿EG ∫ƒ≤dG á°UÓNh
 Ö°ùëa »eƒ≤dG øeC’G Ωƒ¡Øe »a äGô«¨J ó¡°ûj
 á°UÉNh  ¬«∏Y  ®ÉØëdG  πÑ°Sh  ¬JÉ«dBG  »`̀a  π`̀H

 .ÉfhQƒc áeRCG QGôZ ≈∏Y äÉeRCG ∫ÓN
 á«é«JGôà°S’G äÉ°SGQódG èeÉfôH ôjóe |
 äÉ``°``SGQó``∏``d ø``jô``ë``Ñ``dG õ``cô``ª``H á``̀ «``̀ dhó``̀ dGh

zäÉ°SGQO{ ábÉ£dGh á«dhódGh á«é«JGôà°S’G

»`̀eƒ`̀≤`̀dG ø```̀ eC’G Ωƒ`̀¡`̀Ø`̀e ≈`̀∏`̀Y É``̀fhQƒ``̀c á```̀ eRCG ô`̀ «`̀ KCÉ`̀ J

 ájOÉ°üàb’G  QÉ``̀ KB’G  ≈∏Y  AGƒ`̀ °`̀ VCG
(5)É```````̀ fhQƒ```````̀ c á```̀ë```̀FÉ```̀é```̀d

 :º∏≤H
| ∂°ûc óª ±ô°TCG .O

 :º∏≤H
»eƒ°ù©dG π«Ñf .O

á``̀gƒ``̀Ñ``̀°``̀û``̀ª``̀dG  äGƒ``````̀ Yó``````̀ dG  ≈```̀∏```̀Y  GOQ
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 ≈dEG  pºdÉ©dG  p∫hO oÖ∏ZCG  râYQÉ°S
 Iô«Ñc  má`̀«`̀dÉ`̀e  PÉ`̀≤`̀ fEG  §£N  p¿Ó```̀YEG
 ,ÉfhQƒc áëFÉL äÉjóëJ á¡LGƒªd
 Éæ«à°ùjôc Ió«°ùdG ¬àæ∏YCG Éªd É k≤aƒa
 á``eÉ``©``dG Iô```jó```ª```dG É``̀Ø``̀«``̀«``̀LQƒ``̀L
 É¡HÉ£N »a »dhódG ó≤ædG ¥hóæ°üd
 Ω2020π``̀jô``̀HCG  9  Ωƒ``j  …ó«¡ªàdG
 ¥hóæ°üd  ™«HôdG  äÉYÉªàLG  π«Ñb
 Qô≤ªdG  ø`̀«`̀«`̀dhó`̀dG  ∂`̀æ`̀Ñ`̀dGh  ó`̀≤`̀æ`̀dG
 ´ƒ`̀Ñ`̀ °`̀SC’G É`̀«`̀°`̀VGô`̀à`̀aG É`̀gOÉ`̀≤`̀©`̀fG
 ™«ªL  »a  äÉeƒμëdG  ¿CG  ,πÑ≤ªdG
 á«dÉe  É keõM  âæ∏YCG  ºdÉ©dG  AÉ`̀ë`̀fCG

 ,Q’hO  äÉfƒ«∏jôJ  (8)  É¡Yƒªée
 áëFÉL  äÉ`̀«`̀YGó`̀J  ∞«ØîJ  ±ó`̀¡`̀H
 ájÉªMh  ,É`̀¡`̀Hƒ`̀©`̀°`̀T  ≈`̀∏`̀Y  É``fhQƒ``c
 Ö∏£àj  Ée  ,OƒcôdG  øe  É¡JGOÉ°üàbG

 ,Ö°SÉæªdG âbƒdG »a á¡Lƒe Iô«Ñc á«dÉe õaGƒM OÉªàYG
 äÉfÉYEGh  ,ÖFGô°†dG  π«LCÉJ{  πª°ûJ  äÉ°SÉ«°S  OÉªàYGh
 ô`̀ã`̀cC’G äÉ`̀Ä`̀Ø`̀dG ≈``̀ dEG á`̀jó`̀≤`̀æ`̀dG äÓ`̀jƒ`̀ë`̀à`̀dGh Qƒ```̀LC’G
 äÓjó©Jh ádÉ£ÑdG äÉfÉYEG ójóªJ ≈dEG áaÉ°VE’ÉH ,zÉØ©°V

.¢Vhô≤dG
 ∞YÉ°V  »`̀dhó`̀dG  ó≤ædG  ¥hó`̀æ`̀°`̀U  ¿CG  â`̀ë`̀°`̀VhCGh
 Q’hO  QÉ«∏e  z100{  ≈`̀ dEG  ÇQÉ`̀£`̀dG  ¢`̀VGô`̀bEÓ`̀d  √ nOQGƒ``̀ e
 IóYÉ°ùe  ≈`̀ dEG  êÉàëJ  »àdG  ¿Gó∏ÑdG  øe  Ö∏£dG  á«Ñ∏àd
 ¢`̀VGô`̀bEG  äÉÑ∏W  ≈≤∏J  ¥hóæ°üdG  ¿CGh  Éª«°S  ,á`̀«`̀dÉ`̀e
 PÉ`̀≤`̀fE’G  Ωõ`̀M  ¿EÉ``a  ¬«a  Ö`̀jQ  ’  Éªeh  .á``̀dhO  z90{  ø`̀e
 âbÉa  »àdGh  ºdÉ©dG  ∫hO  É¡àæ∏YCG  »àdG  á«î°ùdG  »dÉªdG
 ó©J  ,Ω2008  á«ªdÉ©dG  á«dÉªdG  áeRC’G  ó©H  PÉ≤fE’G  ΩõM
 á«eÉæàªdG  á«KQÉμdG  QÉKB’G  RhÉéàd  IÉéædG  ¥ƒW  áHÉãªH
 á«fÉªdC’G  áeƒμëdG  âæ∏YCG  Óãªa  ,ÉfhQƒc  áëFÉL  øY
 z550  {ƒëf  ≠∏ÑJ  áª«≤H  äÉfÉª°V  ™e  ¢Vhôb  ºjó≤J
 ÜôëdG  òæe  á«FÉæãà°SG  äGAGô`̀LEG  ôÑcCG  »a  hQƒj  QÉ«∏e
 IOóëe  ô«Z  ¢Vhôb  øY  IQÉÑY  »gh  ,á«fÉãdG  á«ªdÉ©dG
 »àdG  äÉcô°û∏d  íæªJ  äÉfÉª°V  ™e  ádhódG  øe  ∞≤°ùdG
 ,ádƒ«°ùdG  »a  πcÉ°ûe  hCG  •É°ûædG  »a  É k°VÉØîfG  ¬LGƒJ
 ,IQô°†àªdG  ºYÉ£ªdGh  ,áMÉ«°ùdGh  ôØ°ùdG  äÉcô°T  πãe
 …OÉ°üàbG  ôjô≤J  ô«°ûj  å«M .ájôjó°üàdG  äÉYÉæ°üdGh
 ,ø«dôH »a ájOÉ°üàb’G çƒëÑ∏d zƒØjEG{ ó¡©e øY QOÉ°U
 OÉ°üàb’G  ôFÉ°ùN  ¿CG  ≈`̀dEG  ,Ω2020¢`̀SQÉ`̀e  20  ïjQÉàH
 ôãcCG  ¿Gó≤ah hQƒj ¿ƒ«∏jôJ ∞°üf ≈∏Y ójõJ »fÉªdC’G
 ¿EGh  ,É`̀fhQƒ`̀c  AÉ``Hh  AGô``L  áØ«Xh  ¿ƒ«∏e  ∞°üf  ø`̀e
 ƒªædG  ¢ûªμæj  ób  iôNCG  ô¡°TCG  IóY ´É°VhC’G  äôªà°SG
 ÖÑ°ùH  ΩÉ©dG  Gòg  %20  ≈`̀dEG  π°üJ  áÑ°ùæH  …OÉ°üàb’G
 äÉcô°ûdG  oAGOCG  ™LGôJ  ó≤a  ,zÉ`̀fhQƒ`̀c{  ¢Shô«a  ô«KCÉJ
 á«ªdÉ©dG á«dÉªdG áeRC’G òæe iƒà°ùe ≈fOCG ≈dEG á«fÉªdC’G
 »a  ∫É`̀ª`̀YC’G  ñÉæe  ô°TDƒe  ¢†ØîfG  ó`̀bh  .Ω2008  ΩÉ`̀Y
 z96^0{  øe  ,á£≤f  z86^1{  ≈`̀ dEG  Ω2020¢`̀SQÉ`̀e  ô¡°T
 óæà°ùj ô°TDƒªdG ¿CG  Éª∏Y ,Ω2020ôjGôÑa ô¡°T »a á£≤f
 ±ó¡Jh  .ácô°T  z9000{  ƒëf  πª°T  ḿ Ó£à°SG  ≈∏Y
 IójóL  áLƒe  …OÉØJ  ≈`̀ dEG  PÉ`̀≤`̀fE’G  á£N  øe  áeƒμëdG
 Éª«°S  ,á«YÉæ°üdG  äÉcô°ûdG  »a  äGQÉ«¡f’G  øe  á©bƒàe
 ≈∏Y  »°SÉ°SCG  πμ°ûH  óªà©j  »`̀fÉ`̀ª`̀dC’G  OÉ°üàb’G  ¿CGh
 Qô°†d  √ô«Z øe ôãcCG  ¢Vô©e ¬fEÉa  »dÉàdÉHh ,ôjó°üàdG
 .ÉfhQƒc  áëFÉL  »°ûØJ  ôKEG  á«dhódG  ä’OÉÑªdG  ¢ü∏≤J
 Qƒ¡¶dÉH  ÉfhQƒμd  ájOÉ°üàb’G  äÉ«YGóàdG  â≤aGôJ  óbh
 …OÉ°üàb’G ƒªædG ∫ó©e »a ≥Ñ°ùe ¢VÉØîfG QOGƒH ™e
 äÉ«Ñ∏£dG  ¢ü∏≤J  AÉéa  .ø«Jô«NC’G  ø«àæ°ùdG  ∫Ó`̀N
 áéàæªdG á°UÉNh ,á«fÉªdC’G äÉcô°ûdG Ö∏ZC’ á«LQÉîdG
 »àcô°Th  zøZÉØ°ùμdƒa{  áYƒªée  πãe  äGQÉ«°ù∏d
 áæ°S »a É¡JGOGôjEG â¨∏H »àdG zƒ«∏HO ΩCG »H{h zô∏ªjGO{
 øe ójó©dG AÉ¨dEG ºJh ,hQƒj QÉ«∏e z530{ ƒëf ,Ω2019
 ¢VQÉ©ªdGh  á«°VÉjôdG  äÉjQÉÑªdGh  á«aÉ≤ãdG  á£°ûfC’G
 ≈dEG  âÄLQoCG  hCG  á«°SÉ«°ùdG  äGôªJDƒªdG  ∂dòch  á«æ¡ªdG
 Éªc  .OÉ°üàb’G  ≈∏Y  iô`̀NCG  AÉÑYCG  ∞«°†«d  .ô`̀NBG  âbh

 áëFÉéd  ájOÉ°üàb’G  äÉ`̀«`̀YGó`̀à`̀dG  ¿CG
 ∂æH ≈`̀∏`̀Y G kô`̀«`̀ã`̀c äô````KCG ó``b É``̀fhQƒ``̀c
 ≈fÉY  …ò`̀dG  ,¥Óª©dG  z∂æH  ¬°ûàjhO{
 äGQÉ«∏e äÉÄªH Q qó≤ oJ Iô«Ñc ôFÉ°ùN øe
 ó`̀bh .»`̀°`̀VÉ`̀ª`̀dG ΩÉ`̀©`̀dG ∫Ó``̀N hQƒ`̀ «`̀ dG
 ΩÉ©d  Ió``jó``L  á`̀£`̀N  ¬`````̀JQGOEG  âªª°U
 AÓª©dG  ™e  ábÓ©dG  ¢TÉ©fE’  Ω2020
 ÉªHh  ,∂æÑdG  ™e  á∏eÉ©à oªdG  äÉcô°ûdGh
 ,á≤HÉ°ùdG  √ôFÉ°ùN  RhÉéJ  ≈`̀ dEG  Oƒ≤j
 É¡d  í«àJ  ød  IójóédG  ±hô¶dG  ¿CG  ’EG
 ôWÉîªdG  øe  äOGR  πH  ,á°UôØdG  √òg
 PÉ≤fE’G áeõM ¿EÉa ¬«∏Yh .¬¡LGƒJ »àdG
 áeƒμëdG  É¡æY  â`̀æ`̀∏`̀YCG  »`̀à`̀dG  »`̀dÉ`̀ª`̀dG
 OÉ°üàbÓd  IÉéædG  IôWÉb  áHÉãªH  äAÉL
 ¿ƒμJ  ød  »gh  ,QÉ«¡f’G  øe  »fÉªdC’G
 ¿ƒdhDƒ°ùªdG  ∂dòH  ìô°U  Éªc  Iô«NC’G

.á«fÉªdC’G áeƒμëdG »a
 Ωƒj  Gôà∏éfEG  ∂æH  ≥`̀aGh  IóëàªdG  áμ∏ªªdG  »`̀ah  
 äÉ«∏ªY  π`̀jƒ`̀ª`̀J  ≈`̀∏`̀Y  Ω2020  π``̀jô``̀HCG  9  ¢`̀ù`̀«`̀ª`̀î`̀dG
 ™ªL  ≈∏Y  IQó≤dG  ΩóY  ádÉM  »a  ,»eƒμëdG  ¢VGôàb’G
 AGô`̀LEÉ`̀c  ¿ÉªàF’G  ¥Gƒ`̀°`̀SCG  ø`̀e  …Qƒ`̀a  πμ°ûH  ∫Gƒ``̀eC’G
 ádƒ«°S  Qó°üe  ô«aƒJ  »a  áeƒμëdG  IóYÉ°ùªd  âbDƒe
 ájó≤ædG  äÉ≤aóàdG  ô«°ù«àd  ,ô«°ü≤dG  ióªdG  ≈∏Y »aÉ°VEG
 Iôàa  ∫ÓN  ¥Gƒ°SCÓd  º¶àæªdG  AGOC’G  ºYOh  ,áeƒμë∏d
 ¿CG  Éªc  .É`̀fhQƒ`̀c  áëFÉL  ø`̀Y  áªLÉædG  äÉ`̀HGô`̀£`̀°`̀V’G
 äGóæ°S πjƒªJ »a ájƒb áÑZQ äô¡XCG á«dÉªdG ¥Gƒ°SC’G
 ,»æ«dôà°SEG ¬«æL äGQÉ«∏e z10{ RhÉéàJ áª«≤H á«eƒμM
 ∫Gƒ`̀eC’G  ¢VGôàbÉH  á«fÉ£jôÑdG  áeƒμëdG  Ωƒ≤J  IOÉ`̀Yh

.äGóæ°ùdG QGó°UEG ôÑY á«dÉªdG ¥Gƒ°SC’G øe Iô°TÉÑe
 ,á«ª«∏bEG  áª¶æªc  »HhQhC’G  OÉëJ’G  ó«©°U  ≈∏Yh
 ¿Gó∏ÑdG  áYƒªée  ø«H  á≤«ª©dG  äÉeÉ°ù≤f’G  ∫Gõ`̀J  ’
 »àdG  á«HƒæédG  á«HhQhC’G  ¿Gó∏ÑdGh  á«æ¨dG  á«dÉª°ûdG
 …OÉ°üàbG  PÉ≤fEG  á£N  ∫ƒM  ,á∏«≤K  ¿ƒ`̀jO  âëJ  ìRô`̀J
 ¢Shô«a  »°ûØJ  øe  G kQô°†J  ôãcC’G  á`̀«`̀HhQhC’G  ∫hó∏d
 É°ùfôah  É«fÉÑ°SEGh  É«dÉ£jEG  øe  πc  ÖdÉ£J  PEG  ,ÉfhQƒc
 OÉëJ’G øe áfƒª°†ªdG .zófƒH ÉfhQƒc{ äGóæ°S QGó°UEG
 Éª«a  .OÉ`̀ë`̀J’G  ∫hO  ø«H  ¿ƒ`̀jó`̀dG  ∑QÉ°ûàd  »```̀HhQhC’G
 ¿CG  ∫Éª°ûdG  ∫hO  »a  ¿ƒ¶aÉëªdG  ¿ƒ«°SÉ«°ùdG  ≈°ûîj
 πgÉc  ≈∏Y  ájOÉ«°ùdG  ¿ƒjódG  ™«ªL  ∑QÉ°ûJ  AÖY  ™≤j
 øªK  ¿ƒ©aój  ób  øjòdG  ,º`̀¡`̀dhO  »a  ÖFGô°†dG  »©aGO
 á£N  OÉªàYG  ¿CÉ`̀H  ¿hó≤à©jh  .ÜƒæédG  ∫hO  ±Gô`̀°`̀SEG
 ôeCG  hQƒj äGQÉ«∏e z410{ áª«≤H hQƒ«dG  á≤£æªd PÉ≤fEG
 ∂æÑdG  á£N  øe  π`̀ bCG  »`̀gh  ,ô°VÉëdG  âbƒdG  »a  ±É`̀c
 á¨dÉÑdGh  …OÉ°üàb’G  õ«Øëà∏d  »```̀HhQhC’G  …õ`̀cô`̀ª`̀dG

.hQƒj QÉ«∏e z750{ É¡àª«b
 ¢ù∏ée  Qôe  ó≤a  á«μjôeC’G  IóëàªdG  äÉj’ƒdG  ÉeCG
 »fƒ«∏jôJ ≈£îàJ áª«≤H PÉ≤fEG áeõM »μjôeC’G ÜGƒædG
 ø«æWGƒªdG  ºYód  ,É`̀fhQƒ`̀c  ¢Shô«a  á¡LGƒªd  Q’hO
 ø«æWGƒªdG  ≈``̀dEG  áÑ°ùædÉÑa  ,á`̀«`̀μ`̀jô`̀eC’G  äÉ`̀cô`̀°`̀û`̀dGh
 z2400{  ,OGô`̀aCÓ`̀d  Q’hO  z1200{  ≈àM  íæªdG  ºà«°S
 á©aO  √ògh  .πØW  πμd  Q’hO  z500{h  ,êGhRCÓ`̀d  Q’hO
 º¶©ªd  »aô°üªdG  ÜÉ°ùëdG  »a  Iô°TÉÑe  É¡YGójEG  ºàj
 äGQGô```̀bEG º`̀jó`̀≤`̀J ∫É``̀M »`̀a ,Ió```̀MGh Iô``̀e ¢`̀UÉ`̀î`̀°`̀TC’G
 »eÉY  »`̀a  á`̀«`̀μ`̀jô`̀eC’G  áeƒμë∏d  É«fhôàμdEG  á«Ñjô°V
 Éª«°S  ’h äÉcô°ûdG  ≈dEG  áÑ°ùædÉHh .Ω2019h ,Ω2018
 áëFÉL  ø`̀e  äQô°†J  »àdG  á«YÉæ°üdG  äÉYÉ£≤dG  »`̀a
 »a ø«∏eÉ©dG ÖJGhQ ™aO ≈∏Y áeõëdG πª©à°S ,ÉfhQƒc
 ô«aƒJ  ≈dEG  áaÉ°VE’ÉH  ,ádÉ£ÑdG  øe  º¡àjÉªëd  äÉcô°ûdG
 äÉ«Ø°ûà°ùªdG  º`̀YOh  ,á«YÉæ°üdG  äÉcô°û∏d  …ó≤f  ºYO

.iôNC’G á«ë°üdG äÉ°ù°SDƒªdGh
 ºYódG ΩõM ìÉéf ¿CG  ≈dEG  ¬«dEG  IQÉ°TE’G »¨Ñæj Éeh
 ≈∏Y ¢SÉ°SC’G áLQódÉH óªà©j É¡aGógCG ≥«≤ëJ »a »dÉªdG

 .ÉfhQƒc áëFÉL øe »aÉ©à∏d »æeõdG ióªdG
…OÉ°üàbG ô«ÑNh »ªjOÉcCG |

:º∏≤H
| ¿hó©°ùdG OƒªM ó©°SCG .O 
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 ø`̀∏`̀YCG  :ä’É```̀cƒ```̀dG  - ¿Gô``̀¡``̀W
 »fÉMhQ  ø°ùM  »fGôj’G  ¢ù«FôdG
 zGQÉ°üàfG{  â≤≤M  √OÓ`̀H  ¿CG  ¢ùeG
 ôjôëJ  øe  âæμªJ  Éeó©H  kÉ«fƒfÉb
 »a  Ióªée  âfÉc  á«fGôjEG  Ió°UQCG
 ójõJ  ,»μjôeCG  Ö∏£H  êQƒÑª°ùcƒd

 .Q’hO QÉ«∏e 1^6 ≈∏Y
 ´É`̀ª`̀à`̀LG »`̀ a »``̀fÉ``̀MhQ ∫É```̀bh
 ó``̀MC’G  ¿ƒ`̀jõ`̀Ø`̀∏`̀à`̀dG  ¬`̀ã`̀H  áeƒμë∏d
 IQGRhh  …õ``̀cô``̀ª``̀ dG  É`̀ æ`̀ aô`̀ °`̀ü`̀e{
 ≥«≤ëJ øe GôNDƒe ÉæμªJ á«LQÉîdG
.zá«fƒfÉb ácô©e »a kGóL ó«L ô°üf

 øe Gƒ`̀æ`̀μ`̀ª`̀J º``̀¡``̀fEG ±É``̀ °``̀VGh
 á``̀«``̀fGô``̀j’G Ió````̀ °````̀UQC’G ô``̀jô``̀ë``̀J{
 ,êQƒ``Ñ``ª``°``ù``cƒ``d »```̀a Ió``̀ª``̀é``̀ª``̀dG
 ¿ƒ«∏e  600h  GQÉ`̀«`̀∏`̀e  á`̀¨`̀dÉ`̀Ñ`̀dGh
 ¿ƒ`̀«`̀μ`̀jô`̀e’G  ¿É``̀c  »`̀à`̀ dGh  ,Q’hO
 πμ°ûH  É`̀ghõ`̀é`̀à`̀MGh  ÉghóªL  ó`̀b
 ÉfQEG  ádÉch  Ö°ùëH  ,z»fƒfÉb  ô«Z

 .á«ª°SôdG ájQÉÑNE’G
 ä’hÉ`̀ë`̀e ó`̀©`̀H ¬``̀fCG ±É``̀°``̀VCGh
 ΩÉjG  πÑb  Éæëéf{  Gô¡°TG  äôªà°SG
 øe  ∫Gƒ````̀eC’G  √ò``̀g  ôjôëàH  á∏«∏b

.zø««μjôeC’G á°†Ñb
 ±ÉæÄà°SG  áªμëe  â°ü°üNh
 πjôHG øe »fÉãdG Ωƒj êQƒÑª°ùcƒd
 Ió``°``UQC’G  á«°†b  ≈``̀dG  ´Éªà°SÓd
 êQƒÑª°ùcƒd »a IóªéªdG á«fGôjE’G
 Ö°ùëH  ,»`̀μ`̀jô`̀eG  Ö∏W  ≈∏Y  AÉæH
 …QÉ```̀Ñ```̀N’G zΩÉ``̀Lô``̀ Ñ``̀ «``̀ H{ ™``̀ bƒ``̀e

 áªμëªdG  ô°ûæJ  ºdh  .»FÉ°ü≤à°S’G
 .ÉgQGôb ó©H

 ô°üædG{`H  OÉ°TCG  »fÉMhQ øμdh
 záÑ©°U  ±hô``̀X  »`̀a  ≥≤ëJ  …ò``̀dG
 ôÑcCG  â∏é°S  »àdG  ¿Gô``jG  É¡H  ôªJ
 §`̀°`̀ShC’G  ¥ô°ûdG  »`̀a  äÉ`̀«`̀ah  Oó`̀Y

 â∏é°Sh  .19-ó`̀«`̀aƒ`̀c  áëFÉL  øe
 ôãcCGh  IÉah  4400  øe  ôãcG  ¿GôjG
 ,¢Shô«ØdÉH  á`̀HÉ`̀°`̀UG  71600  ø`̀e

 .áë°üdG IQGRh ΩÉbQG Ö°ùëH
 â``̀dhÉ``̀M  2017  ΩÉ````̀Y  »````̀ah
 1^6  IOÉ```̀ YEG  ihó``̀L  ¿hO  ¿Gô`̀¡`̀W

 ácô°T  »``a  Ió`̀ª`̀é`̀e  Q’hO  QÉ`̀«`̀∏`̀e
 »a  Égô≤eh  á«dÉªdG  zºjôà°Sô«∏c{
 Ö∏£dG ¢VÉb ¢†aQh .êQƒÑª°ùcƒd
 ∫ƒ°UC’G ¿CÉH ºμMh ,âbƒdG ∂dP »a
 ádhódG  »`̀a  É kàbDƒe  Ióªée  π¶à°S
 .»``̀HhQhC’G  OÉëJ’G  »a  Iô«¨°üdG

 äGQ’hódG  äGQÉ«∏e  ó«ªéJ  ºJ  Éªc
 äÉj’ƒdG »a á«fGôjE’G ∫ƒ°UC’G øe
 øe Aõ``̀é``̀c É```````̀ HhQhCGh Ió`̀ë`̀à`̀ª`̀ dG
 ≈dEG  ¿Gô¡W  ™aód  ádhòÑªdG  Oƒ¡édG
 ™e  á`̀jhƒ`̀f  á≤Ø°U  ≈``̀dG  π`̀°`̀Uƒ`̀à`̀dG
 ™«bƒàdG ºJ »àdGh ,á«ªdÉ©dG iƒ≤dG

 .2015 »a É¡«∏Y
 ¢ù«FôdG  Öë°ùfG  2018  »ah
 ¥ÉØJ’G øe ÖeGôJ ódÉfhO »μjôe’G
 ≈∏Y áeQÉ°U äÉHƒ≤Y ¢VôØH OÉYGh
 IQô°†àªdG  ¿Gô``jEG  âÑ∏Wh  .¿Gô``jG
 ¬àª«b  ÉFQÉW  É°Vôb  äÉHƒ≤©dG  øe
 ¥hó`̀æ`̀°`̀U  ø``̀e  Q’hO  äGQÉ`̀ «`̀ ∏`̀ e  5
 »°ûØJ  á`̀ë`̀aÉ`̀μ`̀ª`̀d  »``̀dhó``̀dG  ó`̀≤`̀æ`̀dG
 äÉ`̀j’ƒ`̀dG  øμd  ,19-ó`̀«`̀aƒ`̀c  AÉ``̀Hh
 ¢†≤ædG  ≥M  ∂∏àªJ  »àdG  ,IóëàªdG
 äQÉ°TCG  ,»dhódG  ó≤ædG  ¥hóæ°U »a
 ¢Vô≤dÉH ìÉª°ùdG …ƒæJ ’ É¡fCG ≈dEG
 ∫GƒeC’G Ωóîà°ùà°S ¿GôjEG ¿CG áéëH

 .zêQÉîdG »a ÜÉgQE’G{ πjƒªàd
 ø£æ°TGh  ¿EG  »`̀fÉ`̀MhQ  ∫É``̀bh
 ¿Gô``jEG  ≈∏Y  Gô«Ñc  Éª∏X  ¢`̀SQÉ`̀ª`̀J{
 ™e  ¢Vhôb  ≈∏Y É¡dƒ°üM πbô©Jh
 QÉ°ûàfG  øe ¿ƒfÉ©j  ø««μjôe’G  ¿G
 Gó«L  ¿ƒª∏©jh  ¢Shô«ØdG  ¢ùØf
 º¡æμd ,¿GôjG É¡«fÉ©J »àdG πcÉ°ûªdG
 .Ωƒ`̀j  π`̀c  º¡Wƒ¨°V  ø`̀e  ¿hó`̀jõ`̀j
 ô«Z  ∑ƒ∏°ùdG  Gò`̀g  ¿EÉ``a  ,»dÉàdÉHh
 »a  QÉ`̀Y  áª°Uh  ≈≤Ñ«°S  »fÉ°ùf’G

 .zóHC’G ≈dG º¡îjQÉJ

(Ü ± CG)       .»fÉMhQ ¿ÓYEG ºZQ ó©H ÉgQGôb ô°ûæJ ºd ÆQƒÑª°ùcƒd áªμëe |

 â`̀fÉ`̀c  Q’hO  QÉ`̀ «`̀ ∏`̀ e  1^6  ô`̀ jô`̀ ë`̀ J  ø`̀ ∏`̀©`̀J  ¿Gô`````̀ jEG
 ø`̀£`̀æ`̀°`̀TGh ø``̀ e Ö`̀ ∏`̀£`̀H êQƒ`̀ Ñ`̀ ª`̀ °`̀ ù`̀ cƒ`̀ d »``̀ a Ió`̀ ª`̀ é`̀ e

¬∏dGóÑY ó«ªM.O/OGó¨H
 ¢ù«FQ ∫É°ûa’ §£îe øY OGó¨H »a á«°SÉ«°S QOÉ°üe âØ°ûc

.»ªXÉμdG ≈Ø£°üe ∞∏μªdG »bGô©dG AGQRƒdG
 ¢SQÉªà°S  á«°SÉ«°S  iƒb  ¿G  ≈dEG  »bGôY  ÖFÉf  QÉ°TG  Éª«ah
 ≈∏Y  ∫ƒ°üëdÉH  É¡ÑdÉ£ªd  áHÉéà°SÓd  »ªXÉμdG  ≈∏Y  §¨°†dG
 ≈dG  QOÉ°üªdG  äQÉ°TG  á°ü°UÉëªdG  ¿ƒfÉb  ≥ah  áæ«©e  äGQGRh
 áëjô°U  äGójó¡J  ¢SQÉªJ  äCGó`̀ H  ¿Gô`̀jEÉ`̀H  á£ÑJôe  πFÉ°üa  ¿G
 •ÉÑJQ’ÉH  √ÉjG  áª¡àe  ¬àªYO  »àdG  iƒ≤dG  ó°Vh  »ªXÉμdG  ó°V

.á«μjôeC’G äGôHÉîªdG ádÉch ™e ájô°S äÉbÓ©H
 ¿ÉªdôÑdG  ¢ù«FQ  ¿G  ¿É°ûN  º°SÉH  »bGô©dG  ÖFÉædG  ∫É`̀bh
 áeƒμM  ôjôªJ  á∏bô©H  CGóÑj  ÉªHQ  »°SƒÑ∏ëdG  óªëe  »bGô©dG
 ¬ëæªH  ¬ÑdÉ£ªd  Ö«éà°ùj  ød  ô«NC’G  ¿G  ¬d  ócCÉJ  GPEG  »ªXÉμdG

 ájQGRƒdG  á∏«μ°ûàdG  áWQÉN  ¿G  GócDƒe  ,Égójôj  »àdG  äGQGRƒ`̀dG
 ø«àÑ«≤M  ô°ùîj  »bGô©dG  ¿ÉªdôÑdG  ¢ù«FQ  π©éà°S  áeOÉ≤dG
 ÖFÉàc ¿É«H ¿G QOÉ°üªdG âæ«Hh.¬H íª°ùj ºd Ée ƒgh ø«àjQGRh
 á«©«°ûdG  iƒ≤∏dh »ªXÉμ∏d  í°VGh ójó¡J áHÉãªH ¿Éc ¬∏dG  ÜõM
 Qó°üJ  ¿G  øμªj  ’  ÖFÉàμdG  ¿G  áë°Vƒe ,¬àªYOh ¬àë°TQ  »àdG
 øe  É¡Øbƒeh  á«fGôjE’G  á°SÉ«°ùdG  øY  Gó«©H  áé¡∏dG  √ò¡H  ÉfÉ«H
 »a Gô«ãc ¿GôjEG ¬«∏Y ∫ƒ©J …OÉ«°S Ö°üæe ≈dEG »ªXÉμdG ∫ƒ°Uh

.ájOÉ°üàb’Gh á«æeC’Gh á«°SÉ«°ùdG É¡aGógG ≥«≤ëJ
 ájOƒ©°ùdG É¡àeób Iô«Ñc äÓ«¡°ùJ øY ∞°ûμdG ™e ∂dP øeGõJ
 ≈dEG  π°üJ  QÉ©°SCÉH  á«FÉHô¡μdG  ábÉ£dÉH  √õ«¡éJ  »a  ¥Gô©dG  ≈dEG
 ¿G øY Ó°†a ,¥Gô©dG ≈∏Y ¿GôjEG É¡°VôØJ »àdG áØ∏μdG ™HQ øe πbG
 »fGôjE’G RÉ¨dG øY πjóÑc ¥Gô©∏d RÉ¨dG ô«aƒàH äó¡©J ájOƒ©°ùdG
 ≥HÉ°ùdG  »bGô©dG AGQRƒdG ¢ù«FQ â©æe á«fGôjE’G •ƒ¨°†dG øμd

 √ôcP  Ée  Ö°ùM  ájOƒ©°ùdG  ™e  ¥ÉØJ’G  ΩÉªJG  øe  …OÉÑ©dG  Qó«M
.…hGó¡ØdG º°SÉb ≥Ñ°SC’G AÉHô¡μdG ôjRh

 äOGQG  á«©«°ûdG  iƒ≤dG  ¿G  ≈dEG  á«°SÉ«°ùdG  QOÉ°üªdG  ô«°ûJh
 øe  ¬«a  É¡°ùØf  â©°Vh  …ò``̀dG  êô`̀ë`̀ª`̀dG  ∞`̀bƒ`̀ª`̀dG  ≈aÓàJ  ¿G
 ≥«aƒJ  óªëe)  áeƒμëdG  á°SÉFôd  ø«æKG  ø«ë°Tôe  ∫É°ûaG  ∫ÓN
 »ªXÉμdG  QÉàîJ  ¿G  ≈`̀dG  äô£°VÉa  (»`̀aQõ`̀dG  ¿É`̀fó`̀Yh  …hÓ`̀Y
 ≈∏Y AÉ≤HE’Gh »ªXÉμdG ∫É°ûaG »°†à≤J áÑ©∏dG øμd ¿GôjEG á≤aGƒªH
 äGAÓeEÓd Gò«ØæJh áYÉW ôãcC’G á«°üî°ûdG √QÉÑàYÉH …ó¡ªdGóÑY

.á«fGôjE’G
 ¢†aGQ  É¡°†©Hh  á¶Øëàe  á«©«°ûdG  iƒ≤dG  º¶©e  âfÉch
 á≤aGƒª∏d É¡à©aO áÄé∏ªdG IQhô°†dG øμd »ªXÉμdG ∞«∏μàd ÉeÉªJ
 ò«ØæàH AóÑdG ºK ≈dhG Iƒ£îc »aQõdG øe ¢ü∏îà∏d ¬Ø«∏μJ ≈∏Y

.»ªXÉμdG ∫É°ûaG øª°†àªdG ƒjQÉæ«°ùdG øe á«fÉãdG áëØ°üdG

»ªXÉμdG ∫É``°ûaE’ É``¡H á£ÑJôe á``ë∏°ùe á``«bGôY π``FÉ°üØd â``MhCG ¿Gô``jEG

 âØ°ûc  :(Ü  ±  CG)  -  ¿ó``̀æ``̀d
 á∏HÉ≤e »a èfÉ°SCG  ¿É«dƒéd á«eÉëe
 z…Góæ°U  ¿hCG  π`̀«`̀e{  áØ«ë°U  ™`̀e
 ¢ù°SDƒe ¿CG  óMC’G ¢ùeCG  á«fÉ£jôÑdG
 É¡æe  Ö``̀é``̀fCG  ¢`̀ù`̀μ`̀«`̀∏`̀«`̀μ`̀jh  ™``̀bƒ``̀e
 IQÉØ°S  »a  ÉÄL’  ¿Éc  ÉeóæY  øjódh
 Ó«à°S  âdÉbh  .¿óæd  »a  QhOGƒ`̀cE’G
 á`̀«`̀eÉ`̀ë`̀ª`̀dG  (É``̀eÉ``̀Y  37)  ¢`̀ù`̀ jQƒ`̀e
 ¿CG  É«≤jôaEG  ÜƒæL  ø`̀e  IQóëàªdG
 äÉ`̀j’ƒ`̀dG  Ö∏£J …ò``dG  »`̀dGô`̀à`̀°`̀SC’G
 áª¡àH  ¬àªcÉëªd  ¬ª∏°ùJ  IóëàªdG
 øjò∏dG  É¡«æHG  ó`̀dGh  ƒg  ,¢ù°ùéàdG
 áæ°Sh  ø«àæ°S  ôª©dG  ø`̀e  ¿É¨∏Ñj

 .IóMGh
 á«fÉ£jôÑdG  áØ«ë°üdG  äô°ûfh
 GQƒ°U  »`̀fhô`̀à`̀μ`̀dE’G  É¡©bƒe  ≈∏Y
 Ó«à°S ™e á∏HÉ≤eh ¬«æHG ™e èfÉ°SC’
 É¡fCG  É°Uƒ°üN …hôJ »àdG ¢ùjQƒe
 èfÉ°SCG  ¿É«dƒL  zÖ`̀M  »`̀a  â`̀©`̀bh{
 ¿Éjƒæj  Éª¡fCGh  äGƒæ°S  ¢ùªN  πÑb
 ójõe øY ¢ùjQƒe âØ°ûch .êGhõdG
 ôjô≤J  Qhó°U  Ö≤Y  π«°UÉØàdG  øe
 ™bGƒe  ≈∏Y  ƒjó«a  »a  ,áØ«ë°üdG
 âKóëJh  ,»`̀YÉ`̀ª`̀à`̀L’G  π`̀°`̀UGƒ`̀à`̀dG
 ¢ùªN  äôªà°SG  »àdG  É¡JÉbÓY  øY
 .Éª¡«∏ØW IO’hh èfÉ°SG ™e äGƒæ°S
 ¬Jóe …òdG π«é°ùàdG »a âdÉbh
 ,zÖëdG  »a  Éæ©bh  ó≤d{  á≤«bO  12
 ,2015 »a äCGóH Éª¡æ«H ábÓ©dG ¿EGh
 »a  √Oƒ`̀Lh  øe  äGƒæ°S  çÓ`̀K  ó©H
 …òdG  ¿óæd  §°Sh QhOGƒc’G IQÉØ°S
 :â`̀aÉ`̀°`̀VCGh  .äGƒ`̀æ`̀°`̀S  ™Ñ°S  ôªà°SG
 øe  ôãcCG  ¢üî°ûdG  Gòg  ±ô`̀YCG  É`̀fCG{

 ¢üî°T ¬fEG  ,ºdÉ©dG Gòg »a óMCG …CG
 á«eÉëªdG  âë°VhCGh  .z»FÉæãà°SG
 ø«∏Ø£dG  OƒLh  ∞°ûc  äQÉàNG  É¡fCG
 ¿CG  ≈°ûîJ{  É¡fC’  ¢ùcÉeh  ∫ÉjôHÉZ
 GPEG  ô£N »`̀a  è`̀fÉ`̀°`̀SCG  IÉ`̀«`̀M  ¿ƒ`̀μ`̀J
 …ò`̀dG  øé°ùdG  z¢`̀TQÉ`̀ª`̀∏`̀H  »`̀a  »≤H
 IOó°ûe  á«æeCG  äGAGô```̀LE’  ™°†îj
 ÖÑ°ùH  ,á«fÉ£jôÑdG  áª°UÉ©dG  »`̀a
 É`̀ fhQƒ`̀c ¢`̀Shô`̀«`̀ a AÉ```̀ Hh QÉ`̀°`̀û`̀à`̀fG

 .óéà°ùªdG
 ô`̀ Ø`̀ «`̀ æ`̀L äó``````````̀cCG É``````̀gQhó``````̀H
 äÉ«eÉëe  ió`̀MEG  »gh  ,¿ƒ°ùæHhQ

 ≈∏Y  ¬àaôYh  É«fÉ£jôH  »a  èfÉ°SG
 ø«H  ábÓ©dG  ,2011  »`̀a  ¢ùjQƒe
 ádÉcƒd âMô°Uh .¢ùjQƒeh èfÉ°SG
 ¢ùjQƒe  íjô°üJ  ¿G  ¢SôH  ¢ùfGôa
 á∏°TÉa  ádhÉëe  »a  kÓ«dO  Ωóîà°SG
 »`̀°`̀VÉ`̀ª`̀dG ô`̀¡`̀°`̀û`̀dG á`̀ª`̀μ`̀ë`̀ª`̀dG ΩÉ```̀eG
 Öæéàd  ádÉØμH  èfÉ°SG  øY  êGôaEÓd
 ¿É```̀ch .19-ó```̀«```̀aƒ```̀μ```̀H ¬``̀à``̀HÉ``̀°``̀UG
 ájÉ¡f  »a ¢†aQ »fÉ£jôÑdG  AÉ°†≤dG
 48) è`̀fÉ`̀°`̀SCG ø`̀Y êGô````̀aE’G ¢`̀SQÉ`̀e
 áÑbGôe  âëJ  ¬©°Vh  •ô°ûH  (ÉeÉY
 ÉHÉÑ°SCG{  ∑Éæg  ¿CG  GôÑà©e  ,á«FÉ°†b

 »Ñ∏j  ’  ó``b  ¬```̀fCG  zOÉ`̀≤`̀à`̀YÓ`̀d  á`̀jó`̀L
 .πÑ≤à°ùªdG »a áªμëªdG äGAÉYóà°SG
 »a  ¢ùμ«∏«μjh  ™`̀bƒ`̀e  Ö`̀à`̀ch
 á≤jó°U  ¿CG  ô`̀à`̀jƒ`̀J  ≈`̀∏`̀Y  Ió`̀jô`̀¨`̀J
 ,øjô«¨°U  ø«∏Ø£d  ΩC’G{  è`̀fÉ`̀°`̀SCG
 ≈dEG  IóëàªdG  áμ∏ªªdG  áeƒμM ƒYóJ
 øjôNBG  AÉæé°S  ø`̀Yh  ¬æY  êGô``̀aE’G
 ¢`̀Shô`̀«`̀a Ö`̀Ñ`̀°`̀ù`̀j É`̀ª`̀æ`̀«`̀H AÉ`̀Ø`̀©`̀°`̀V
 »`̀a GQÉ``````̀eO ó`̀é`̀à`̀ °`̀ù`̀ª`̀dG É```̀ fhQƒ```̀c
 ø«H  ábÓ©dG  ¿CG  hóÑjh  .z¿ƒé°ùdG
 2015  »a  äCGóH  ¬à«eÉëeh  èfÉ°SCG
 .á«dÉàdG áæ°ùdG »a ∫hC’G Éª¡æHG ódhh

 ™HÉJ »dGôà°SC’G ¿EG áØ«ë°üdG âdÉbh
 øμªJh  ƒjó«ØdG  ôÑY  ¬«æHG  IO’h
 IQÉØ°ùdG  »a  ∫ÉjôHÉZ  ¬æHG  AÉ≤d  øe
 ¿CG  âaÉ°VCGh  .Gô°S  É¡«dEG  π≤f  »àdG
 ÉªgódGh  GQGRh  ¿É«fÉ£jôH  ø«∏Ø£dG

 .øé°ùdG »a
 ≈àM »fÉ£jôÑdG AÉ°†≤dG ≥∏Yh
 º«∏°ùJ  Ö∏W  »`̀a  ô¶ædG  ƒ`̀jÉ`̀e  18
 »a  ≥MÓªdG  ¢ùμ«∏«μjh  ¢ù°SDƒe
 GQÉÑàYG  √ô°ûæd  IóëàªdG  äÉj’ƒdG
 á≤«Kh ∞dCG 700 øe ôãcCG 2010 øe
 á`̀«`̀μ`̀jô`̀eCG äÉ`̀WÉ`̀°`̀û`̀f ∫ƒ```M á`̀jô`̀°`̀S
 É°Uƒ°üN  á«°SÉeƒ∏HOh  ájôμ°ùY
 ¬ª¡àJh  .¿Éà°ùfÉ¨aCGh  ¥Gô`̀©`̀dG  »a
 ¢`̀†`̀jô`̀©`̀à`̀H Ió``̀ë``̀à``̀ª``̀dG äÉ````̀j’ƒ````̀dG
 á«μjôeC’G  äGQÉÑîà°SÓd  QOÉ°üe
 èfÉ°SCG  ƒeÉëe  iôj  Éªæ«H  ,ô£î∏d
 ≈dEG  óæà°ùJh  á«°SÉ«°S  á«°†≤dG  ¿CG

 .zÖjPÉcCG{
 »`̀a ∞```````̀bhCG è```̀fÉ```̀°```̀SCG ¿É``````̀ch
 äGƒæ°S  ™Ñ°S  ó`̀©`̀H  2019  π`̀ jô`̀HG
 QhOGƒ``̀cE’G  IQÉØ°S  ≈`̀ dEG  ¬Fƒéd  øe
 •hô`̀°`̀T ∞``̀dÉ``̀N É`̀eó`̀©`̀H ¿ó``̀æ``̀d »``̀a
 øe É``aƒ``N ,á`̀Whô`̀°`̀û`̀ª`̀ dG á`̀ jô`̀ë`̀ dG
 âdÉbh  .IóëàªdG  äÉj’ƒ∏d  ¬ª«∏°ùJ
 G kQGô`̀b  ¿É`̀c  á∏FÉY  øjƒμJ{  ¢ùjQƒe
 ¬dƒM  ¿GQó``̀é``̀dG  ô°ùμd  G kOƒ`̀°`̀ü`̀≤`̀e
 IÉ«ëdG  π«îJ  øe  øμªà«d  (èfÉ°SG)
 º``ZQ{ :â``̀aÉ``̀°``̀VCGh .zø`̀é`̀°`̀ù`̀dG ó`̀©`̀H
 øe  ¬`̀fCG  ¿hó≤à©j  ób  øjójó©dG  ¿CG
 √ò`̀g »``̀a á`̀∏`̀FÉ`̀Y ø`̀jƒ`̀μ`̀J ¿ƒ`̀æ`̀é`̀dG
 ¿Éc  Éæd  áÑ°ùædÉH  øμdh  ,±hô`̀¶`̀dG

 .zG kóL É k«≤£æe ôeC’G

 É«fÉ£jôÑH QhOGƒcE’G IQÉØ°S »a Gõéàëe ¿Éc ÉeóæY ¬à«eÉëe øe øjódh ÖéfCG èfÉ°SCG

(Ü ± CG)           .¿óæd »a QhOGƒcE’G IQÉØ°S áaô°T øe ø««Øë°üdG ≈dEG ÉKóëàe èfÉ°SC’ á«Ø«°TQCG IQƒ°U |

 ¢ùeCG  ¿ÉÑdÉW  ácôM  äó©à°SG  :(Ü  ±  CG)-∫ƒHÉc
 ¥ÉØJG  QÉ`̀WEG  »a  É¡jód  Gõéàëe  øjô°ûY  øY  êGô`̀aEÓ`̀d
 ,¬≤«Ñ£J π qLCÉJ á«fÉ¨aC’G áeƒμëdG ™e AÉæé°ùdG ∫OÉÑàd
 øe  ¿hOô`̀ª`̀à`̀ª`̀dG  Öë°ùfG  Éeó©H  É`̀bGô`̀à`̀NG  πμ°ûj  É`̀e
 ´ƒÑ°SC’G  ∫ƒHÉc  ™e  äó≤Y  ¿CÉ°ûdG  Gòg  »a  äÉYÉªàLG
 ±hÉîªdG  ójGõJ  á«Ø∏N  ≈∏Y  ¿ÓYE’G  »JCÉjh  .»°VÉªdG
 ø«H ΩÓ°S äÉãMÉÑe ó≤Y π«Ñ°S ¢Vôà©J äÉÑ≤Y ¿CG øe
 ,iô°SC’G  ∫OÉÑJ  ∞∏e  ¿CÉ°ûH  äÉaÓN  ÖÑ°ùH  ø«ÑfÉédG

 .ájÉ¨dG √òg ≥«≤ëàd »°SÉ°SC’G
 »a  ø«gÉ°T  π«¡°S  ácôëdG  º°SÉH  ≥WÉædG  ∫É`̀bh
 ¿Éà°ùfÉ¨aCG  IQÉ`̀eEG  êôØà°S  Ωƒ«dG{  ôàjƒJ  ≈∏Y  Iójô¨J
 ¿CG ÉØ«°†e z∫ƒHÉc IQGOE’ Éæ«é°S øjô°ûY øY á«eÓ°SE’G
 áæjóe »a ôªMC’G  Ö«∏°ü∏d  áYƒªéªdG  º∏°ùà°S  ¿ÉÑdÉW
 AÉæé°S  áæéd  øe  ƒ°†Y  ∫É`̀bh  .OÓÑdG  ÜƒæL  QÉgóæb
 ¿ƒdGõj ’ øjOôªàªdG ¿EG ¢SôH ¢ùfGôØd ¿ÉÑdÉ£d á©HÉàdG
 º¡æμd ôªMC’G Ö«∏°üdG ™e á«æ≤àdG π«°UÉØàdG ¿ƒ°ûbÉæj
 .á∏Ñ≤ªdG äÉYÉ°ùdG »a áYƒªéªdG øY êGôaE’ÉH ¿ƒ∏eCÉj

 »°VÉªdG  ´ƒÑ°SC’G  á«fÉ¨a’G  áeƒμëdG  â≤∏WCGh

 ¢VGôàYG ºZQ ¿ÉÑdÉW ô°UÉæY øe AÉæé°ùdG äÉÄe ìGô°S
 â©bhh .äÉ©aO ≈∏Y Iƒ£î∏d ∫ƒHÉc ò«ØæJ ≈∏Y ácôëdG
 áMhódG »a ôjGôÑa 29 »a ÉbÉØJG ¿ÉÑdÉW ™e ø£æ°TGh
 äGƒ≤dG  ÜÉë°ùfÉH  ¬ÑLƒªH  IóëàªdG  äÉj’ƒdG  äó¡©J
 CGóÑJ ¿CG •ô°T Gô¡°T 14 ∫ÓN ¿Éà°ùfÉ¨aCG øe á«ÑæLC’G
 OÓÑdG  πÑ≤à°ùe  ¿CÉ°ûH  ∫ƒHÉc  ™e  äÉ°VhÉØe  ácôëdG
 ºd  …ò`̀dG  ¥ÉØJ’G  »°†≤jh  .iô`̀NCG  äÉfÉª°V  ΩôàëJh
 ±’BG  á°ùªN  ádOÉÑªH  É°†jCG  á«fÉ¨aC’G  áeƒμëdG  ¬©bƒJ
 äGƒb OGôaCG  øe ∞dCÉH ø«fƒé°ùªdG ¿ÉÑdÉW ô°UÉæY øe
 á«°SÉ°SCG  á£≤f  πμ°ûj  ¿É`̀c  Ée  ƒ`̀gh  ,á«fÉ¨aC’G  ø`̀eC’G
 á«∏ªY  ºàJ  ¿CG  ¢VôàØj  ¿É``ch  .»FÉæãdG  ¥É`̀Ø`̀J’G  »`̀a
 ΩÉeCG ∫ÉéªdG ìÉ°ùaE’ ¢SQÉe øe ô°TÉ©dG ∫ƒ∏ëH ∫OÉÑàdG

 .IóY äÉÑ≤©H â∏Hƒb á«∏ª©dG øμd ,ΩÓ°ùdG äÉãMÉÑe
 15  øY  êGô``̀aE’G  ójôJ  ¿ÉÑdÉW  ¿EG  ∫ƒHÉc  âdÉbh
 äÉ£∏°ùdG  ¿hOôªàªdG  º¡JG  Éªæ«H  zÉ¡JOÉb  QÉÑc{  øe
 ≥jôa  ≈≤àdGh  .ÖÑ°S  Ó`̀H  â`̀bƒ`̀dG  áYÉ°VEÉH  á«fÉ¨aC’G
 ∫OÉÑJ á«∏ªY á°ûbÉæªd áeƒμëdG ™e ácôëdG øe ô«¨°U
 øe  Öë°ùfG  ¬æμd  »°VÉªdG  ´ƒÑ°SC’G  AÉæé°ù∏d  á∏eÉ°T

 ø«dhDƒ°ùªdG  ¢VôY  øe  ô«°üb  â`̀bh  ó©H  äÉKOÉëªdG
 .äÉ©aO ≈∏Y AÉæé°ùdG øY êGôaE’G

 äGƒ≤dG óFÉb ø«H AÉ≤d ó©H ¢ùeCG Ωƒj ¿ÓYEG AÉLh
 ¿Éà°ùfÉ¨aCG »a »°ù∏WC’G ∫Éª°T ∞∏M äGƒbh á«μjôeC’G
 .∞æ©dG  ¢†ØN á°ûbÉæªd  ácôëdG  IOÉb  ™e ô∏«e äƒμ°S
 øe  áYƒªée  øY  êGô``aE’G  ÉgQGôb  ¿CG  ¿ÉÑdÉW  äó`̀cCGh
 .∫ƒHÉc  ™e  äÉKOÉëªdG  ±ÉæÄà°SG  »æ©j  ’  AÉæé°ùdG
 ógÉée  ¬∏dG  í«HP  øjOôªàªdG  º°SÉH  çóëàªdG  ìô°Uh
 ºd  (äÉ°VhÉØªdG)  á«∏ª©dG  ,’{  ¢SôH  ¢ùfGôa  ádÉcƒd
 á«ædG  ø°ùM  ø`̀Y  ô«Ñ©à∏d  Iƒ£N  √ò`̀g  øμd  ∞fCÉà°ùJ
 ∫OÉÑJ  á«∏ªY  ™jô°ùJ  π``LCG  ø`̀e  (¿É`̀Ñ`̀dÉ`̀W)  ÖfÉL  ø`̀e

 .zAÉæé°ùdG
 ¢ù∏ée  º°SÉH  çóëàªdG  π°ü«a  ó`̀jhÉ`̀L  ó≤àfGh
 á«∏ª©dG º¡FóH Ωó©d øjOôªàªdG »fÉ¨aC’G »eƒ≤dG øeC’G
 ∞æ©dG øe óëdG IQhô°V ≈∏Y GOó°ûe ,≥HÉ°S âbh »a
 ¿CG  Öéj{  ∫É`̀bh  .ø«ÑfÉédG  ø«H  QÉædG  ¥Ó`̀WEG  ∞`̀bhh
 ájQƒ¡ªL  ™e  ¬Lƒd  É¡Lh  ´ÉªàL’  É°†jCG  Ghó©à°ùj

 .zá«eÓ°SE’G ¿Éà°ùfÉ¨aCG

á«f ø°ùM IQOÉH »a Éæ«é°S 20 øY êGôaE’G Ωõà©J ¿ÉÑdÉW ácôM

 ºdÉ©dG É¡H ÅLƒa »àdG ábQÉØªdG øY ¢ùeCG âKóëJ
 ∫hó`̀dGh  ÉμjôeCG  ¿CG  »`̀gh  ,É`̀fhQƒ`̀c  AÉ`̀Hh  QÉ°ûàfG  ™e
 GõéY  âàÑKCGh  ,â£ÑîJh  âμÑJQG  áeó≤àªdG  á«Hô¨dG
 â°ù«d á«ë°üdG É¡ª¶f ¿CG ócCÉJh ,á¡LGƒªdG »a ÉÑjôZ

.IQó≤ªdGh IAÉØμdG øe áHƒ∏£ªdG áLQódG ≈∏Y
 É¡H  ÅLƒa  ábQÉØe  É°†jCG  √ògh  ,âbƒdG  ¢ùØf  »a
 ôÑà©J »àdG  Éeó≤J πbC’G  ∫hódG  ¿CG  ,ºdÉ©dG  »a ¿hô«ãc
 øe á«Hô¨dG ∫hódG √òg ¬μ∏ªJ Ée ∂∏àªJ ’h ,á«eÉf ’hO
 »g âfÉc ,ä’ÉéªdG πc »a OQGƒeh äÉ«fÉμeEGh äGQób
 É¡∏eÉ©J »a á«dÉ©ah áHÉéà°SG ´ô°SC’Gh ,IAÉØc ôãcC’G
 ™æeh ¢Shô«ØdG AGƒàMG πLCG øe É¡JAGôLEGh áeRC’G ™e
 áHôéàdG  »g  Éæg  øjôëÑdG  áHôéJ  π©dh  .√QÉ°ûàfG

.RôHC’Gh ºgC’G
?äÉbQÉØªdG √òg ô°ùØf ¿CG ¿PEG øμªj ∞«c

 øe ô°TÉÑe ô«°ü≤àH Éæg ≥∏©àj ’ ôeC’G ¿CG á≤«≤ëdG
 ,á¡LGƒªdG »a á«Hô¨dG ∫hódGh ÉμjôeCG äÉeƒμMh IOÉb

.ióe ó©HCGh ôÑcCGh ≥ªYCG ôeCÉH ≥∏©àj ¬æμd
 »a  ¬à©«ÑWh  ºμëdG  º¶f  áØ°ù∏ØH  ≥∏©àj  ô`̀eC’G  

.ºdÉ©dG ∫hO ∞∏àîe
 ΩÉ¶ædÉH  á`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀e  á`̀«`̀Hô`̀¨`̀dG  ∫hó````̀dGh  É`̀μ`̀ jô`̀eCG  
 »dÉª°SCGôdG  ΩÉ¶ædG  .¬JÉjƒdhCGh  ¬àØ°ù∏ah  »dÉª°SCGôdG
 Iô«Ñc  á`̀LQO  ≈∏Y  ΩÉ¶f  á«Hô¨dG  ∫hó`̀dG  »a  ¬à¨«°üH
 AÉjôKC’G ≈dEG RÉëæj å«M ,á«fÉ°ùfEG ÓdGh ¢ûMƒàdG øe
 áÄa  ó«H  »g  ∫hó`̀dG  √òg  »a  á«æWƒdG  IhôãdG  Ö∏ZCGh
 »£©j  »dÉª°SCGôdG  ΩÉ¶ædGh  .A’Dƒg  øe  GóL  IOhóëe
 É¡JGhOCGh  ájôμ°ù©dG  Iƒ≤dG  ∑Óàe’  á≤∏£ªdG  ájƒdhC’G

.ºdÉ©dG »a ájQÉª©à°SG ´ÉªWCG ≥≤ëàd É«©°S
 ,»`̀dÉ`̀ª`̀°`̀SCGô`̀dG ΩÉ`̀¶`̀æ`̀dG π`̀X »`̀a ,iô````NCG IQÉ`̀Ñ`̀©`̀H
 ∫ó©dG  ÉjÉ°†bh  ,á«ë°üdG  ájÉYôdG  πãe  ÉjÉ°†b  ¿EÉ`̀ a
 äÉ≤Ñ£dG  ∫Gƒ`̀MCÉ`̀H  ¢Vƒ¡ædG  hCG  ÉeƒªY  »YÉªàL’G
 äÉeÉªàg’G  áªFÉb  »a  ájƒdhCG  …CG  É¡d  â°ù«d  Iô«≤ØdG

.á«eƒμëdG
 ∫hódG √òg ¿CG ºdÉ©dG ∞°ûàcG ∞«c ô°ùØj Ée Gògh
 øY  »ë°üdG  É¡eÉ¶f  õé©j  √ò`̀g  πãe  á``̀eRCG  π`̀X  »`̀a
 »a  Gó`̀L  á£«°ùH  äÉ«°SÉ°SCG  ó≤àØJh  ,É¡©e  πeÉ©àdG

.¢Shô«ØdG á¡LGƒe
 ≈∏Y É¡æe ô«ãμdG hCG ,á«Hô©dG ÉædhO ¿EÉa ,πHÉ≤ªdÉH
 .á°ûMƒàªdG á«dÉª°SCGôdG áØ°ù∏ØdG √òg É¡ªμëJ ’ ,πbC’G
 ¢ù«d  øμdh  ,ôëdG  OÉ°üàb’G  ΩÉ¶f  ™ÑàJ  É¡fCG  í«ë°U

.á«YÉªàLG §HGƒ°V ≥ah øμdh ,≥∏£e πμ°ûH

 áØ°ù∏a  πeCÉàf  ¿CG  §≤a  Éæd  ,Gó«©H  Ögòf  ’  »μdh

 »æÑj É¡°SÉ°SCG ≈∏Y »àdG ájDhôdGh ,øjôëÑdG »a ºμëdG

.äGRÉéfE’G ≥≤ëjh äÉ°SÉ«°ùdG

 »a  º`̀μ`̀ë`̀dG  áØ°ù∏a  Ωƒ`̀≤`̀ J  ,á`̀∏`̀ jƒ`̀W  Oƒ`̀≤`̀ Y  ò`̀æ`̀e

 AÉ£YEG  ≈∏Y  åjóëàdGh  á«ªæàdG  äÉ°SÉ«°Sh  øjôëÑdG

 á«Ñ∏Jh ,øWGƒªdG äÉLÉëH ¢Vƒ¡æ∏d á≤∏£ªdG ájƒdhC’G

.á«°û«©ªdG ¬YÉ°VhCÉH AÉ≤JQ’Gh á«fÉ°ùfE’G ¬JÉLÉ«àMG

 »a  á«ªæàdG  á`̀Hô`̀é`̀J  π`̀ c  âªμM  áØ°ù∏ØdG  √ò``̀g

 ä’Éée  »a  äó°ùéJh  ,á∏jƒW  Oƒ≤Y  ôÑY  øjôëÑdG

 ájÉYôdGh ,º«∏©àdGh ,¿Éμ°SE’Gh ,áë°üdG πãe á«°SÉ°SCG

.Gòμgh ..á«YÉªàL’G

 É`̀ehO  øjôëÑdG  â∏àMG  ,GójóëJ  ÖÑ°ùdG  Gò`̀¡`̀dh

 á«ªæàdG  ä’É`̀é`̀e  »`̀a  É«ªdÉY  áeó≤àe  ≈```dhCG  õ`̀cGô`̀e

.á«dhódG ÉgôjQÉ≤Jh ájô°ûÑdG

 øjôëÑdG »a »ë°üdG ΩÉ¶ædG ¿Éc ,QÉWE’G Gòg »ah

 øe áLQO ≈∏YCG ≈∏Y Éeó≤àe ÉeÉ¶f á∏jƒW Oƒ≤Y òæeh

 ájÉYôdG ô«aƒJ »a íéf ΩÉ¶ædG Gòg .á«dÉ©ØdGh IAÉØμdG

 IQó≤dG  ¬jód  âëÑ°UCGh  ,™«ªé∏d  á∏eÉμàªdG  á«ë°üdG

.äÉjóëJ …CG ™e ∫É©ØdG πeÉ©àdG ≈∏Y

 øe  øjôëÑdG  âæμe  »àdG  IóYÉ≤dG  »g  √òg  âfÉc

 ,á«dÉëdG  ÉfhQƒc  á`̀eRCG  ™e  GóL  á©jô°ùdG  áHÉéà°S’G

 ∫ÉéªdG  Gòg  »a  â≤≤ëJ  »àdG  IOƒ¡°ûªdG  äÉMÉéædGh

.πμdG IOÉ¡°ûH

 øY  Éæd  âØ°ûc  á```̀eRC’G  √ò`̀g  ¿EG  ∫ƒ`̀≤`̀f  ¿CG  ó`̀jô`̀f

 Éæ∏©éJ  ,¬∏c  ºdÉ©dG  »a  äÉjóëJh  ÉjÉ°†bh  ÖfGƒL

.ÉææWh »a ≥≤ëàjh ≥≤ëJ Éªe GóL ô«ãμdÉH ôîàØf

 øe ájGóÑdG òæe â∏©L »àdG ÉæJOÉ«≤H ôîàØf ¿CG Éæd

 Éaóg ¬H ájÉæ©dGh ¬dGƒMCÉH AÉ≤JQ’Gh øWGƒªdG ¿É°ùfE’G

.á≤∏£e ájƒdhCGh ≈ª°SCG

 »àdG  ájôãdG  ájƒªæàdG  ÉæàHôéàH  ôîàØf  ¿CG  Éæd

 â≤≤Mh ,É¡eÉªàgG ôgƒL ájô°ûÑdG á«ªæàdG øe â∏©L

.øWGƒªdG ídÉ°üd Iô«Ñc äGRÉéfEG

 ÉæeÉ¶æH âbƒdG  ∫GƒWh ΩÉjC’G  √òg ôîàØf  ¿CG  Éæd

 ,¬d  ôaGƒàJ »àdG  ¬JÉ«fÉμeEÉH  A∞μdGh Ωó≤àªdG  »ë°üdG

 Gòg .IAÉØμdG øe á«dÉY áLQO ≈∏Y »g »àdG √QOGƒμHh

 á¡LGƒªdG »a äÉMÉéædG ≥«≤ëJ øe Éææμe …òdG ΩÉ¶ædG

.É¡°Vƒîf »àdG ÉfhQƒc ™e áÑ©°üdG

»ë°üdG ÉæeÉ¶f
¬H ôîàØf …òdG

√ôgR ó«°ùdG

 ¢ûjOÓéæH  äÉ£∏°S  âæ∏YCG  :(Ü  ±  CG)  -  ÉcO
 »a  ó`̀MC’G  ¢ùeCG  É≤æ°T  ΩGó`̀YE’G  ºμM  ò«ØæJ  ºJ  ¬fCG
 ï«°ûdG  OÓÑdG  ¢ù°SDƒe  πà≤H  ø`̀jOCG  ≥HÉ°S  §HÉ°V
 øe  ΩÉ``̀jCG  ó©H  ∂`̀ dPh  ,1975  »`̀a  øªMôdG  Ö«ée
 ¿Éch .ÉeÉY 25 äôªà°SG IOQÉ£e ôKG ≈∏Y ¬Ø«bƒJ
 á«dÉëdG  AGQRƒ``̀ dG  á°ù«FQ  ó`̀ dGh  ,øªMôdG  Ö«ée
 ≈dEG ¢ûjOÓéæH OÉb …òdGh óLGh áæ«°ùM áî«°ûdG
 π«àZG ÉeóæY á£∏°ùdG »a ,¿Éà°ùcÉH øY ∫Ó≤à°S’G
 ¢ù£°ùZCG  15  »`̀a  ¬à∏FÉY  ø`̀e  ô`̀Ñ`̀cC’G  Aõ`̀é`̀dG  ™`̀e

 .1975
 ΩGóYE’ÉH  1998  »a  »∏ëªdG  AÉ°†≤dG  ºμMh
 ,IQõéªdG  √òg  QÉWEG  »a  •ÉÑ°V  Iô°ûY  ƒëf  ≈∏Y
 âàÑKh  .É`̀«`̀HÉ`̀«`̀Z  ,ó`̀«`̀é`̀ª`̀dG  ó`̀Ñ`̀Y  ø`̀à`̀HÉ`̀μ`̀dG  º¡æ«H
 ò«ØæJ  âªJh  2009  »`̀a  ºμëdG  É«∏©dG  áªμëªdG
 óÑY  ôah  .ô¡°TCG  ó©H  ø«fGóe  á°ùªN  »a  áHƒ≤©dG
 ¢ûjOÓéæH ≈dEG OÉYh 1996 »a óæ¡dG ≈dEG ó«éªdG
 ¬àØbhCG  ó`̀bh  .áWô°ûdG  Ö°ùM  ,»°VÉªdG  ô¡°ûdG
 »a  AÉKÓãdG  Ωƒj  ìÉÑ°U  ÜÉ`̀gQE’G  áëaÉμe  áWô°T

 ¢ûjOÓéæH »a ∫ó©dG  ôjRh ø∏YCGh .ÉcO áª°UÉ©dG
 øé°ùdG IQGOEG ¿CG ¢SôH ¢ùfGôa ádÉcƒd ≥ëdG ¢ù«fCG
 ó©H  ó``̀MC’G  âÑ°ùdG  π«d  ¬«a  ΩGó```YE’G  ºμM  äòØf
 ¢ùfGôa  ádÉcƒd  ∫É`̀bh  .»°SÉFQ  ƒØY  Ö∏W  ¢†aQ
 óMC’G  00^01  áYÉ°ùdG  óæY  É≤æ°T  ΩóYCG{  ¬fEG  ¢SôH
 ¿CG í°VhCGh .z(¢ûàæjôL â«bƒàH 18^01 âÑ°ùdG)
 »a OÓÑdG »a øé°S ôÑcCG »a ºJ ΩGóYE’G ºμM ò«ØæJ

 .áª°UÉ©dG ÜƒæéH èfÉ¨«fGô«c
 Qhôe  iôcP  áæ°ùdG  √òg  ¢ûjOÓéæH  »«ëJh
 ºJ  øμd  ,ø`̀ª`̀Mô`̀dG  Ö«ée  IO’h  ≈∏Y  ΩÉ``Y  á`̀FÉ`̀e
 QÉ°ûàfG  ÖÑ°ùH  QÉWE’G  Gòg  »a  äÉWÉ°ûædG  ¢ü«∏≤J
 øe  áæ«°ùM  áî«°ûdG  âéfh  .19-ó`̀«`̀aƒ`̀c  AÉ``Hh
 »a  É¡à≤«≤°T  ™e  âfÉc  É¡fC’  1975  »a  IQõéªdG
 ôjRh iCGQ ,ƒjó«a π«é°ùJ »ah .∑Gòæ«M ÉHhQhCG
 óÑY  ∫É≤àYG  ¿CG  ´ƒÑ°SC’G  Gòg  OÓÑdG  »a  á«∏NGódG
 zájƒÄªH  ∫ÉØàM’G  áæ°ùd  ájóg πªLCG{  ƒg ó«éªdG

 .øªMôdG Ö«ée
 øªMôdG  Ö«ée  ∫É«àZG  áédÉ©e  âbô¨à°SGh

 á«°†≤dG √òg âdGRÉeh ÓjƒW Éàbh AÉ°†≤dG πÑb øe
 äCÉaÉch  .¢ûjOÓéæH  »a  á«°SÉ«°ùdG  IÉ«ëdG  ºª°ùJ
 OÓÑdG  ≈∏Y  äô£«°S  »àdG  ájôμ°ù©dG  áeƒμëdG
 Ö°UÉæe  º¡ëæªj  É°Uƒ°üN  á∏à≤dG  ¬dÉ«àZG  ó©H
 π«μ°ûàH  ≈àM  º¡°†©Ñd  íª°S  ó`̀bh  .á«°SÉeƒ∏HO
 äÉæ«fÉªK  »a  äÉHÉîàf’G  »a  ácQÉ°ûªdGh  Üõ`̀M

 .»°VÉªdG ¿ô≤dG
 ∫ƒ°Uh ≈àM ÉeÉY 21`d º¡à≤MÓe ƒØY ™æeh
 óbh  .1996  »`̀a  á£∏°ùdG  ≈``dEG  áæ«°ùM  áî«°ûdG
 »a  á°SÉFôdG  ≈dƒJ  …ò`̀dG  øªMôdG  AÉ«°V  âª¡JG
 »a  ¬`̀dÉ`̀«`̀à`̀ZG  ≈`̀à`̀M  Ö°üæªdG  »`̀a  »`̀≤`̀Hh  1977
 á∏eQCG  øμd  .ÉgódGh  πàb  AGQh  ±ƒbƒdÉH  ,1981
 øe  AGQRƒdG  á°ù«FQ  AÉ«°V  IódÉN  ,øªMôdG  AÉ«°V
 »ØæJ  ,2006  ≈dEG  2001  øeh  1996  ≈dEG  1991
 AÉ«°V  IódÉN  âfÉch  .äÉeÉ¡J’G  √òg  QGôªà°SÉH
 É¡d  IhóY  âëÑ°UCG  É¡æμd  ,áæ«°ùM  áî«°û∏d  áØ«∏M
 äÉ≤MÓe  QÉ`̀WEG  »a  OÉ°ùØdÉH  2018  »a  â`̀æ`̀jOCGh

 .ácôÑØe É¡fCG ócDƒJ

 ¢ûjOÓéæH ádhO ¢ù°SDƒe á∏àb óMCG »a É≤æ°T ΩGóYE’G ºμM ò«ØæJ

 :ä’ÉcƒdG  -  á∏àëªdG  ¢Só≤dG
 »``∏``«``FGô``°``SE’G ¢``ù``«``Fô``dG ¢``̀†``̀aQ
 Ö∏W ¢``̀ù``̀eCG  ø`̀«`̀∏`̀Ø`̀jQ  ø```̀«```̀ahDhQ
 »æ«H  (â°ù«æμdG)  ¿ÉªdôÑdG  ¢ù«FQ
 âbƒdG  ø`̀e  Gó`̀jõ`̀e  ¬ëæe  ¢ùàfÉL
 ô«ãj  É`̀ª`̀e  ,á`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀ dG  π`̀«`̀μ`̀°`̀û`̀à`̀d
 á`̀dÉ`̀MEG  á«fÉμeEG  ¿CÉ°ûH  äÉæ¡μàdG
 á«¡àæªdG AGQRƒdG ¢ù«FQ ≈dEG ôeC’G

 .ƒgÉ«æàf ø«eÉ«æH ¬àj’h
 âÑ°ùdG  Ωƒ`̀j  ¢ùàfÉL  Ö∏Wh
 IOóëªdG  á∏¡ªdG  ójóªJ  ø«∏ØjQ  øe
 »a  ,ø`̀«`̀æ`̀KE’G  π«d  ∞°üàæe  ≈àM
 π«μ°ûàd  äÉKOÉëªdG  QGôªà°SG  πX

 .ƒgÉ«æàf ™e πªàëe ±ÓàFG
 á`̀©`̀HQCG  πÑb  ø«∏ØjQ  ¢`̀Vƒ`̀ah
 ¿É````cQC’G á`̀Ä`̀«`̀g ¢`̀ù`̀«`̀FQ ™`̀«`̀HÉ`̀°`̀SCG
 π«μ°ûJ  ¢ùàfÉL  »æ«H  ≥`̀HÉ`̀°`̀ù`̀dG
 äÉ``̀HÉ``̀î``̀à``̀f’G ó``̀©``̀H á``̀eƒ``̀μ``̀ë``̀ dG
 »fÉãdG  »a  äôL  »àdG  á«©jô°ûàdG
 πbCG  »a  áãdÉãdG  âfÉch  ¢SQÉe  øe

 .ΩÉY øe
 øY QOÉ``°``U ¿É`̀«`̀H »``a AÉ```̀Lh
 ¢ù«FôdG  ≠`̀∏`̀HCG{  :á`̀°`̀SÉ`̀Fô`̀dG  Öàμe
 ¢ùàfÉL  »æ«H  ø«∏ØjQ  ø`̀ «`̀ ahDhQ
 πX  »a  øμªªdG  øe  ¿ƒμj  ød  ¬`̀fCG
 IôàØdG  ójóªJ  á«dÉëdG  ±hô`̀¶`̀dG

 .záeƒμëdG π«μ°ûàd ¬d áMƒæªªdG
 ¢ù«FôdG òîJG{ :¿É«ÑdG ™HÉJh
 ≈`̀dEG  É°†jCG  çóëJ  ¿CG  ó©H  √QGô``̀b
 »`̀a ó```̀cDƒ```̀j º```̀d …ò`````̀dG ƒ`̀gÉ`̀«`̀æ`̀ à`̀ f

 ∂°Th  ≈∏Y  ø«aô£dG  ¿CG  Éª¡àªdÉμe
 ¿CG  ¬fCÉ°T  øe  ¥ÉØJG  ≈∏Y  ™«bƒàdG

 .zIóMh áeƒμM ≈dEG …ODƒj
 ô`̀¡`̀°`̀û`̀dG ¢`̀ù`̀à`̀fÉ`̀L Ö``î``à``fGh
 É°ù«FQ  Å`̀LÉ`̀Ø`̀e  πμ°ûH  »`̀°`̀VÉ`̀ª`̀dG
 »`̀©`̀°`̀ù`̀dÉ`̀H ó``̀¡``̀©``̀Jh ,â`̀°`̀ù`̀«`̀æ`̀μ`̀∏`̀ d
 ÇQGƒ```̀W á`̀eƒ`̀μ`̀M π`̀«`̀μ`̀°`̀û`̀J ≈````̀ dEG
 óM  ™°Vƒd  ƒgÉ«æàf  ™`̀e  á«æWh
 π«FGô°SG  »`̀a  »°SÉ«°ùdG  Oƒªé∏d
 ™e π`̀eÉ`̀©`̀à`̀dG ≈`̀∏`̀Y É`̀¡`̀Jó`̀YÉ`̀°`̀ù`̀eh

 .19-ó«aƒc áëFÉL
 »a  ∑QÉ°ûj  ¢ùàfÉL  ó©j  ºdh
 »eƒμM  ±ÓàFG  π«μ°ûJ  äÉKOÉëe

 .AGQRƒ∏d ¢ù«Fôc ƒg √Oƒ≤j
 ô`̀jQÉ`̀≤`̀à`̀dG ø``e º``Zô``dG ≈`̀∏`̀Yh
 ø«H Ωó≤J RGôMEG  øY âK qóëJ »àdG
 ≈∏Y  ó q°ùéàj  ºd  ∂dP  ¿EÉa  ø«aô£dG

 .¢VQC’G
 ∞`̀dÉ`̀ë`̀à`̀dG ∫É```̀ b ,¬``à``¡``L ø```e
 …ò`̀dG  z¢`̀†`̀«`̀HCG  ¥QRCG{  »`̀£`̀°`̀Sƒ`̀dG
 ¿EG{  :¿É`̀«`̀H  »`̀a  ¢ùàfÉL  ¬ªYõàj
 ¢`̀VhÉ`̀ Ø`̀ à`̀ dG »``̀≤``̀jô``̀a ä’hÉ```̀ë```̀e
 âdGRÉe  Ió`̀Mh  áeƒμëd  π°UƒàdG

 .zIôªà°ùe
 …ò``̀dG Oƒ`̀μ`̀«`̀∏`̀dG Üõ``̀M ∫É```̀bh
 ≥HÉ°S  â`̀bh  »a  ƒgÉ«æàf  ¬ªYõàj
 ΩÉ``eCG  ÉëàØæe  ∫Gõ``̀j  ’  ¬``̀fEG  ¢`̀ù`̀eG

 .IóMh áeƒμM π«μ°ûJ QÉ«N
 ≈dEG π°UƒàdG ºàj ºd ∫ÉM »ah
 ,ø«æKE’G  π«d  ∫ƒ∏ëH  IóMh  ¥ÉØJG

 øe ø«∏ØjQ Ö∏£j ¿CG πªàëªdG øe
 iôNCG á«°üî°T í«°TôJ â°ù«æμdG

 .áeƒμëdG π«μ°ûàd
 59 ƒ`̀gÉ`̀«`̀æ`̀à`̀f á`̀∏`̀à`̀c π`̀à`̀ë`̀Jh
 »∏«FGô°SE’G  á°ù«æμdG  »`̀a  Gó©≤e

 .Gó©≤e 120 øe ∞dDƒªdG
 íæªj  ¿CG  øμªªdG  ø`̀e  ¬«∏Yh
 14 Iôàa  AGQRƒdG  ¢ù«FQ ¿ÉªdôÑdG
 áeƒμëdG  π«μ°ûJ  ádhÉëªd  Éeƒj

 .á∏Ñ≤ªdG
 Ωƒ``∏``©``dG PÉ```̀à```̀°```̀SCG ó``̀≤``̀à``̀©``̀jh
 Ö«HCG  π`̀J  á©eÉL  »`̀a  á«°SÉ«°ùdG
 QÉ``«``N{  ¿CG  ¿ƒ```aÉ```f  π``̀jƒ``̀fÉ``̀ª``̀jEG
 ¬æμd  .zí``````̀LQC’G  ≈`̀≤`̀Ñ`̀j  Ió``̀Mƒ``̀dG
 á«bÉØJ’G  åμf  ƒgÉ«æàf{  ¿CG  iôj
 â¡àfG  ∂dòd  ,¢ùàfÉZ  ™e  á©bƒªdG
 ¢ùàfÉZ  ¿CG  á°UÉNh  äÉ°VhÉØªdG
 ¿ƒaÉf ∫É``̀bh .zä’RÉ``æ``J Ωó`̀≤`̀j  º`̀d
 øμªj ,É`̀jô`̀¶`̀f{  :¢`̀Sô`̀H  ¢`̀ù`̀fGô`̀Ø`̀d
 ¢†jƒØàdG  ó`̀«`̀©`̀j  ¿CG  â°ù«æμ∏d
 ídÉ°üe  â≤aGƒJ  GPEG  ¢ùàfÉZ  ≈`̀dEG
 ¥QRCG  ÜõM øe ø«≤HÉ°ùdG  AÉØ∏ëdG
 øe  º`̀YO  ≈∏Y  π°üM  GPEGh  ¢†«HCG

 .z¿ÉeôÑ«d
 Ωƒ``̀∏``̀©``̀dG PÉ```̀à```̀°```̀SCG ô``̀«``̀°``̀û``̀jh
 äÉHÉîàf’G QÉ«N ¿CG ≈dEG á«°SÉ«°ùdG
 :∞«°†jh ,Gó©Ñà°ùe ¢ù«d á©HGôdG
 ∫ÓN äÉ`̀HÉ`̀î`̀à`̀f’G ≈``̀dEG ÜÉ`̀gò`̀ dG{
 ô`̀Ø`̀æ`̀j ±ƒ```̀°```̀S É````̀fhQƒ````̀c á```````̀eRCG

 .zø««∏«FGô°SE’G

 ó``jóªJ  ¢``†aôj  »``∏«FGô°SE’G  ¢``ù«FôdG
áeƒμM π«μ°ûàd ¢``ùàfÉéd IOóëªdG á``∏¡ªdG
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من خالل ات�سال مرئي بربنامج »جمتمع واعي«.. امللك يف كلمته ال�سامية للطلبة والطالبات:

اأتوا�سل معكم من موقعي كـ»ويل اأمر« و»اأب ٍحم ب    ٍّ « لالطمئنان على �سري تعليمكم

ب�شم اهلل الرحمن الرحيم

اأبنائي وبناتي الطلبة والطالبات، ال�شالم 

عليكم ورحمة اهلل وبركاته،

الطيبة  اجلهود  اأبارك  اأن  بداية  اأود 

الذي  الهادف،  الربنامج  هذا  على  للقائمني 

يتميز بطرحه وتناوله للموا�شيع التي تهمنا 

باإذن  العابر،  الوباء  هذا  مواجهة  يف  جميًعا 

اهلل.

اأن  لنا  يطيب  اجلميع،  عن  وبالنيابة 

العميق  واالمتنان  اخلال�ص  ال�شكر  جندد 

احلثيثة  متابعته  على  االأمني،  عهدنا  لويل 

التعامل مع  البحرين« يف  لـ»لفريق  واإدارته 

للعديد  با�شتباقه  الراهن،  الظرف  متطلبات 

ذات  واالحرتازية  العالجية  االإجراءات  من 

التعامل  يف  واال�شتمرار  العالية،  الكفاءة 

عليه،  للق�شاء  الوباء  خماطر  مع  امل�شوؤول 

لفريق  الكبري  تقديري  مع  اهلل،  من  بعون 

البحرين الطبي على جهوده التي ت�شل الليل 

بالنهار، وبنتائج ترتقي مل�شتوى احلدث.

التقدير  ن�شجل  اأن  اإال  هنا،  ي�شعنا  وال 

ال�شمو  برئا�شة �شاحب  املوقرة  اإىل حكومتنا 

الغايل  تبذل  والتي  الوزراء،  رئي�ص  امللكي 

والنفي�ص خلدمة الوطن العزيز.

اأن  طيبة  لفر�شة  اإنها  وبناتي،  اأبنائي 

واأب  اأمر  كويل  موقعي  من  معكم  اأتوا�شل 

اأتاحه  الذي  املرئي  االت�شال  هذا  عرب  ٍحمب 

�شري  على  لالطمئنان  الربنامج،  هذا  لنا 

هذه  ظل  يف  العلمي،  وحت�شيلكم  تعليمكم 

العامل  على  متر  التي  اال�شتثنائية  الظروف 

اأجمع وتت�شدى لها بالدنا بكل عزمية و�شرب 

الدرا�شية  �شوؤونكم  اأن  علمُت  ولقد  وثبات، 

على خري ما يرام وهلل احلمد.

مقدمة  يف  االأبناء،  اأيها  كنتم،  ولقد 

اأولوياتنا حلمايتكم واملحافظة على �شالمتكم 

اجلائحة،  هذه  الحتواء  االأوىل  اللحظات  منذ 

واتخاذ كل ما يلزم ال�شتكمال عامكم الدرا�شي 

القيام  وملوا�شلة  وجناح،  واأمان  ب�شال�شة 

اأنكم  بواجبكم بجد واجتهاد، واإين على يقني 

�شتحققون النتائج املرجوة كما العهد بكم.

واإنها لفر�شة طيبة نتوجه فيها بالتحية 

معلمني  من  االأفا�شل،  لالأ�شاتذة  والتقدير 

ال�شتمرار  املخل�ص  �شعيهم  على  واإداريني، 

اأف�شل  وعلى  بعد،  عن  التعليمية  العملية 

وجه ممكن. وتذكروا اأيها االأعزاء، باأن اأع�شاء 

مواقعكم  مثل  يف  كانوا  البحرين«،  »فريق 

الدرا�شية، و�شياأتي ذلك اليوم، بتوفيق من اهلل 

م�شريتهم يف  لتوا�شلوا  ونتيجة الجتهادكم، 

خدمة الوطن وعلو �شاأنه يف خمتلف امليادين.

علينا  يتحتم  الظروف،  هذه  مثل  ويف 

حماية  يف  القومي  الوطني  بنهجنا  نلتزم  اأن 

اأمر  وهو  للوطن،  العليا  امل�شلحة  وتقدمي 

ظاهر للعيان يف �شلوك اأهل البحرين الكرام، 

ببذلهم املخل�ص، وان�شباطهم الذاتي ووعيهم 

امل�شوؤول، و�شوالً اإىل بر االأمان وال�شفاء التام 

اهلل  بعون  عهدها،  ل�شابق  احلياة  وبعودة 

تعاىل. 

بكافة  االأخذ  بعد  من  اأمامنا  يبقى  وال 

وجل  عز  اهلل  على  بالتوكل  اإال  االأ�شباب، 

واليقني  االإميان  وبتقوية  اإليه،  واللجوء 

امل�شلمني  عن  البالء  هذا  رفع  على  بقدرته 

املخل�ص  بالدعاء  له  نلهج  واأن  والعاملني، 

بحفظ اجلميع من كل �شّر و�شّر، وبالتوفيق 

لكل ما فيه اخلري واالطمئنان لبالدنا واأهلها 

ومن له حق علينا.

اأن  هذا،  حديثنا  ختام  يف  يفوتنا  وال 

بقرب  اخلال�شة  بتهانينا  للجميع  نتوجه 

نتحرى  الذي  املبارك  رم�شان  �شهر  حلول 

كانت  واإن  والفرح،  اخلري  ب�شائر  قدومه  يف 

اأن  اهلل  ون�شاأل  العام،  هذا  خمتلفة  ظروفه 

يعوده  واأن  وبركاته،  ف�شله  واإياكم  يبلغنا 

علينا وعلى االأمة االإ�شالمية واجلميع باأف�شل 

حال، اإنه �شميع جميب الدعاء.

وال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

�سالمتكم عــلــى  واملــحــافــظــة  حلمايتكم  اأولــويــاتــنــا  مــقــدمــة  يف  الأبـــنـــاء  اأيــهــا  كنتم  لــقــد 

جنـــــــّدد الـــ�ـــســـكـــر لــــــويل عـــهـــدنـــا عـــلـــى مـــتـــابـــعـــتـــه واإدارتــــــــــــه لـــــ»فــــريــــق الـــبـــحـــريـــن«

�إىل  �ملفدى، كلمة �سامية موجهة  �لبالد  �آل خليفة عاهل  �مللك حمد بن عي�سى  وجه ح�سرة �ساحب �جلاللة 

�أبنائه وبناته �لطلبة و�لطالبات، يف ظل �لظروف �لر�هنة جلائحة فريو�س كورونا �مل�ستجد )كوفيد 19(، و�جلهود 

�لوطنية للت�سدي له، وذلك من خالل �ت�سال مرئي بربنامج »جمتمع و�عي« �لذي يبث عرب تلفزيون �لبحرين، هذ� 

ن�سها:

ويل العهد يف برقية للملك: كلمات جاللتكم نهج ن�سري 

عليه وُت�ستنه�ض من خاللها الهمم ملواجهة التحديات

امللك  اجلاللة  �شاحب  ح�شرة  تلقى 

البالد  ملك  خليفة  اآل  عي�شى  بن  حمد 

من �شاحب  وامتنان  �شكر  برقية  املفدى، 

اآل  حمد  بن  �شلمان  االأمري  امللكي  ال�شمو 

االأعلى  القائد  نائب  العهد  ويل  خليفة 

الوزراء؛  جمل�ص  لرئي�ص  االأول  النائب 

املوجهة  ال�شامية  جاللته  كلمة  مبنا�شبة 

الأبناء اململكة من الطلبة والطالبات، واإىل 

كافة املواطنني، يف ظل الظروف الراهنة 

 ،)19 )كوفيد  كورونا  فريو�ص  جلائحة 

واجلهود الوطنية للت�شدي له.

هذا ن�ص الربقية :

�شيدي ح�شرة �شاحب اجلاللة الوالد 

العزيز امللك حمد بن عي�شى اآل خليفة

ملك مملكة البحرين املفدى حفظه اهلل 

ورعاه

ال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته ،،،

خال�ص  جاللتكم  مقام  اإىل  اأرفع 

جاللتكم  كلمة  على  واالمتنان  ال�شكر 

ال�شامية املوجهة الأبناء اململكة من الطلبة 

يف  املواطنني،  كافة  واإىل  والطالبات، 

فريو�ص  جلائحة  الراهنة  الظروف  ظل 

الوطنية  واجلهود  )كوفيد 19(  كورونا 

للت�شدي له.

اإن كلمات جاللتكم دائما هي ال�شعاع 

الذي ي�شيء طريق الوطن نحو م�شتقبل 

جاللتكم  فكلمات  باأبنائه،  مزدهر  م�شرق 

نهج ن�شري عليه، وت�شتنه�ص من خاللها 

والتغلب عليها  التحديات  الهمم ملواجهة 

التي  املخل�شة  الوطنية  اجلهود  بف�شل 

اأثبتت باأنها قادرة على جمابهة ال�شعاب 

بروح فريق البحرين الواحد املتكاتف من 

اأجل هذا الوطن العزيز.

كافة  من  العمل  باأن  جاللتكم  نعاهد 

�شيتوا�شل  الوطني  فريقكم  اأع�شاء 

و�شتبذل من اأجله اجلهود ملواجهة حتدي 

فريو�ص كورونا )كوفيد 19( والتعاطي 

ت�شتوجب  التي  الراهنة  املرحلة  هذه  مع 

االحرتازية  االإجراءات  كافة  تكثيف 

�شحة  على  للحفاظ  الوقائية  والتدابري 

و�شالمة اجلميع.

يحفظ  اأن  وجل  عز  املوىل  �شائالً 

موفور  على جاللتكم  يدمي  واأن  جاللتكم 

ال�شحة وال�شعادة وطول العمر.

�شاملني  اهلل  بعون  �شيدي  ودمتم 

موفقني ،،،    

ابنكم املخل�ص

�شلمان بن حمد اآل خليفة

ويل العهد نائب القائد االأعلى النائب 

االأول لرئي�ص جمل�ص الوزراء

ويل �لعهد
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زيادة االحتياطات يف الوزارات واجلهات احلكومية

االأمل كبري يف جتاوز هذا الظرف الطارئ بف�ضل وعي اأبناء البحرين

اآل  االأمري خليفة بن �شلمان  امللكي  ال�شمو  اأكد �شاحب 

واالإجراءات  اخلطوات  اأن  املوقر،  الوزراء  رئي�س  خليفة 

مواجهة  يف  البحرين  مملكة  اتخذتها  التي  اال�شتباقية 

فريو�س كورونا امل�شتجد اأ�شهمت يف حتقيق نتائج اإيجابية 

مثمرة، وبثت الطماأنينة يف نفو�س اجلميع، وقال �شموه: 

»اإن االأمل كبري يف جتاوز هذا الظرف الطارئ، بف�شل وعي 

اأبناء �شعب البحرين واملقيمني وتكاتفهم جميًعا«.

حل�شرة  والتقدير  ال�شكر  خال�س  عن  �شموه  واأعرب 

�شاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�شى اآل خليفة عاهل البالد 

املفدى؛ على توجيهات جاللته ال�شامية وما ا�شتملت عليه 

من م�شامني تعزز من الوعي املجتمعي وتقوي من عزميته 

ومتابعة  بجهود  �شموه  منوًها  االأزمة،  هذه  مواجهة  يف 

خليفة  اآل  حمد  بن  �شلمان  االأمري  امللكي  ال�شمو  �شاحب 

ويل العهد نائب القائد االأعلى النائب االأول لرئي�س جمل�س 

الوزراء، امل�شتمرة يف �شبيل الت�شدي ملنع انت�شار فريو�س 

»كورونا«.

الوزارات واجلهات احلكومية املخت�شة  ووّجه �شموه 

اإىل زيادة اال�شتعدادات واالحتياطات التي ت�شهم يف جعل 

تبني  اإىل  �شموه  داعًيا  مطمئًنا،  العام  ال�شحي  الو�شع 

الفريو�س،  انت�شار  دون  حتول  التي  الفعالة  االإجراءات 

الرقابة  ت�شديد  عرب  الوافدة،  العمالة  فئات  بني  خا�شة 

واالإجراءات التنظيمية يف اأماكن �شكنهم ومعي�شتهم.

رئي�س  امللكي  ال�شمو  �شاحب  ا�شتقبال  لدى  ذلك  جاء 

الوزراء، بق�شر �شموه بالرفاع اأم�س، كالً من �شمو ال�شيخ 

الوزراء،  رئي�س جمل�س  نائب  خليفة  اآل  مبارك  بن  حممد 

رئي�س  نائب  خليفة  اآل  خليفة  بن  علي  ال�شيخ  و�شمو 

جمل�س الوزراء، وال�شيخ خالد بن عبداهلل اآل خليفة نائب 

رئي�س جمل�س الوزراء.

االأو�شاع  م�شتجدات  �شموه  ا�شتعر�س  اللقاء،  وخالل 

فيما يخ�س جهود احلكومة يف مواجهة فريو�س كورونا 

واخلدمية  واالقت�شادية  ال�شحية  كافة؛  االأ�شعدة  على 

�شموه  توجيهات  ب�شاأن  مت  ما  �شموه  تابع  كما  وغريها، 

املتعلقة بدعم العملية التعليمية وتعاون املدار�س اخلا�شة 

ال�شلع  خمتلف  ومراقبة  توفري  كذلك  االأمور،  اأولياء  مع 

يخ�س  ما  اىل  باالإ�شافة  االأ�شعار،  و�شبط  اال�شتهالكية 

التوجيهات  من  وغريها  الوافدة،  العمالة  وفح�س  �شبط 

التي ت�شهم يف توفري متطلبات املواطنني وتلبيتها.

واأ�شاد �شموه بال�شراكة املجتمعية وجتاوب املواطنني 

للوقاية  االحرتازية  واالإجراءات  التعليمات  مع  واملقيمني 

من املر�س والعمل على جعل البحرين خالية منه، م�شرًيا 

�شموه اإىل اأن جميع االإجراءات االحرتازية والقرارات التي 

مت اتخاذها وتطبيقها، غايتها احلفاظ على �شالمة و�شحة 

املواطن واملقيم.

اأبناء البحرين  اأبداه  وقال �شموه: »اإننا نقدر عالًيا ما 

االحرتازية،  باالإجراءات  االلتزام  يف  ووعي  تعاون  من 

فلهم منا كل ال�شكر والتقدير«.

بها  قامت  التي  واخلطوات  باجلهود  �شموه  واأ�شاد 

الوباء،  هذا  مواجهة  يف  الدولة  وموؤ�ش�شات  وزارات 

كوادرها  وجميع  ال�شحة  وزارة  بجهود  �شموه  منوًها 

يف  ت�شحيات  من  يقدمونه  ما  على  والتمري�شية؛  الطبية 

واملقيمني  املواطنني  و�شالمة  �شحة  على  احلفاظ  �شبيل 

وحمايتهم.

دعوى �ضد �ضاحبة �ضالون جتميل قدمت خدماتها يف املنازل

تلقت  قد  العامة  النيابة  اإن  الوداعي  عدنان  النيابة  رئي�س  قال 

املن�شاآت  بع�س  غلق  قرار  للن�شاء،  جتميل  �شالون  مبخالفة  بالغاً 

اخلا�شة احرتازياً، يف اطار االجراءات والتدابري املتخذة ملنع انت�شار 

فريو�س كورونا امل�شتجد. 

ال�شحة  اإدارة  طلب  ورود  فور  التحقيق  النيابة  با�شرت  وقد 

العامة بتحريك الدعوى اجلنائية �شد امل�شئولة بال�شالون لتقدميها 

خدمات التجميل يف املنازل خالل الفرتة املحظور فيها ذلك، مبوجب 

انت�شار  دون  للحيلولة  التجميل  �شالونات  باإغالق  الوزاري  القرار 

العامة  ال�شحة  اإدارة  مبعرفة  �شبطت  قد  املتهمة  وكانت  الوباء، 

باأعمال  للقيام  زبونة  مع  اتفاقها  بعد  املخت�شة  االأمنية  واالإدارة 

التجميل يف منزلها ولدى دخولها امل�شكن وبحوزتها اأدوات التجميل.

بكفالة  �شبيلها  باإخالء  واأمرت  املتهمة  النيابة  ا�شتجوبت  وقد 

اجلنائية  للمحكمة  الإحالتها  متهيداً  دينار،  خم�شمائة  قدرها  مالية 

املخت�شة.

وزير اخلارجية: كلمة امللك عك�ضت م�ضاعر 

جاللته ال�ضادقة والرعاية االأبوية احلانية

را�شد  بن  عبداللطيف  الدكتور  اأ�شاد 

الكلمة  اخلارجية، مب�شامني  وزير  الزياين، 

�شاحب  ح�شرة  وجهها  التي  االأبوية 

خليفة،  اآل  عي�شى  بن  حمد  امللك  اجلاللة 

عاهل البالد املفدى، عرب االت�شال املرئي اىل 

اأبنائه الطلبة والطالبات من خالل الربنامج 

بثه  الذي  واعي(،  )جمتمع  التلفزيوين 

م�شاعر  عك�شت  والتي  البحرين،  تلفزيون 

احلانية  االأبوية  والرعاية  ال�شادقة  جاللته 

الطلبة  الأبنائه  جاللته  يكنها  التي  واملحبة 

والطالبات، وعموم اأبناء الوطن.

جاللة  كلمة  اإن  اخلارجية  وزير  وقال 

واهتمام  حر�س  عن  عربت  املفدى  امللك 

والطالبات  الطلبة  باأبنائه  الدائم  جاللته 

الذين ميثلون جيل امل�شتقبل وعماد امل�شرية 

حتقيق  توايل  التي  املباركة  التنموية 

كافة  يف  ومتيزها  وجناحاتها  اإجنازاتها 

تعاىل،  اهلل  من  بف�شل  وامليادين،  املجاالت 

اأبناء  من  املخل�شني  االأوفياء  وبجهود 

اأمام حتدي جائحة  برهنوا  والذين  الوطن، 

اإدارة  يف  وفاعلة  عالية  كفاءة  كورونا 

االأزمة والتخطيط املحكم ملواجهة تداعياتها 

�شحة  على  حفاًظا  اأ�شرارها؛  من  والتقليل 

مملكة  يف  واملقيمني  املواطنني  و�شالمة 

البحرين.

امللك  جاللة  اأن  اخلارجية  وزير  واأكد 

املعهودة  وحكمته  النرّي  بفكره  املفدى 

واإن�شانيته الرائعة، اآثر اأن يتحدث من القلب 

الطلبة والطالبات حديًثا مبا�شًرا  اأبنائه  اىل 

العلمي  حت�شيلهم  على  ليطمئن  ووا�شًحا، 

التي  الطارئة  ال�شحية  الظروف  ظل  يف 

اأجمع،  العامل  يف  كورونا  جائحة  فر�شتها 

وليبّث يف قلوبهم االطمئنان، ويوؤكد لهم اأن 

العيون ال�شاهرة على م�شالح الوطن واعية 

كافة  ملواجهة  وم�شتعدة  التحديات  لكل 

االإن�شان  على  حفاًظا  والعقبات،  ال�شعاب 

البحريني ورعايًة ل�شوؤونه وم�شاحله.

را�شد  بن  عبداللطيف  الدكتور  واأعرب 

ومدلوالت  مب�شامني  اعتزازه  عن  الزياين 

كلمة جاللة امللك املفدى، حفظه اهلل ورعاه، 

ملا عك�شته من نهج جاللته الوطني وو�شوح 

الروؤية واالأهداف والتطلعات.

للوقوف على احتياجاتهم مبنا�ضبة قرب حلول �ضهر رم�ضان

ال�ضندوق امللكي ل�ضهداء الواجب يتوا�ضل مع اأ�ضر ال�ضهداء

خالد  بن  �شلمان  بن  خالد  ال�شيخ  اأكد 

لل�شندوق  االإداري  اجلهاز  مدير  اآل خليفة 

توجيهات  اأن  الواجب،  ل�شهداء  امللكي 

�شاحب ال�شمو امللكي االأمري �شلمان بن حمد 

االأعلى  القائد  نائب  العهد  ويل  خليفة  اآل 

امللكي  لل�شندوق  العليا  الهيئة  رئي�س 

يوليه  ما  دوًما  تعك�س  الواجب،  ل�شهداء 

ال�شهداء  لذوي  ورعاية  اهتمام  من  �شموه 

وخمتلف  املنا�شبات  كل  يف  واأ�شرهم 

الذين  الواجب  ل�شهداء  تقديًرا  الظروف؛ 

�شحوا باأنف�شهم من اأجل اإعالء راية الوطن.

بن  �شلمان  بن  خالد  ال�شيخ  واأ�شار 

اأ�شر  مع  توا�شله  خالل  خليفة  اآل  خالد 

عن  ممثلني  مب�شاركة  ال�شهداء  وذوي 

عرب  الداخلية  ووزارة  البحرين  دفاع  قوة 

به  مير  ما  اأن  اإىل  املرئي،  االت�شال  تقنية 

فريو�س  جراء  ا�شتثنائي  ظرف  من  العامل 

كورونا )COVID-19(، جعل ال�شندوق 

االأهايل  مع  التوا�شل  تكثيف  على  يعمل 

جميع  وتوفري  احتياجاتهم  على  للوقوف 

اخلدمات لهم خا�شة مع قرب حلول �شهر 

ال�شندوق  يوا�شل  اإذ  املبارك،  رم�شان 

تنفيذ مبادراته مبا يتما�شى مع االإجراءات 

وي�شهم  الوقائية،  والتدابري  االحرتازية 

يف تلبية احتياجات االأ�شر وي�شمن دعمها 

وم�شاندتها. ال�سيخ خالد بن �سلمان

اأطلقتها املوؤ�ض�ضة امللكية لالأعمال االإن�ضانية بتوجيه من نا�ضر بن حمد

تد�ضني حملة »فينا خري« لدعم اجلهود الوطنية ملكافحة »كورونا«

للت�شدي  املباركة  الوطنية  للجهود  دعماً 

بقيادة   ،)19-COVID( كورونا  لفريو�س 

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

خليفة ويل العهد نائب القائد االأعلى النائب االأول 

لرئي�س جمل�س الوزراء، وتنفيذاً لتوجيهات �شمو 

ال�شيخ نا�شر بن حمد اآل خليفة ممثل جاللة امللك 

م�شت�شار  ال�شباب  و�شوؤون  االإن�شانية  لالأعمال 

املوؤ�ش�شة  اأمناء  جمل�س  رئي�س  الوطني  االأمن 

امللكية لالأعمال االإن�شانية؛ اأعلن الدكتور م�شطفى 

لالأعمال  امللكية  للموؤ�ش�شة  العام  االأمني  ال�شيد 

من  املتنامية  للطلبات  ا�شتجابة  اأنه  االإن�شانية 

القطاع اخلا�س واالأفراد، �شيتم فتح الباب اأمام 

للتربعات  واالفراد  وال�شركات  املوؤ�ش�شات  كافة 

املالية، حتت عنوان »فينا خري«، وذلك من خالل 

الذي مت تخ�شي�شه من  التايل  البنكي  احل�شاب 

قبل وزارة املالية واالقت�شاد الوطني:

احلملة  الوطني-  واالقت�شاد  املالية  وزارة 

الوطنية ملكافحة فريو�س كرونا كوفيد 19

 0000  NBOB  BH66 احل�شاب:  رقم 

0082 1093 70 بنك البحرين الوطني

واأ�شار االأمني العام للموؤ�ش�شة امللكية لالأعمال 

بالتن�شيق  تاأتي  املبادرة  اأن هذه  اإىل  االإن�شانية، 

للت�شدي لفريو�س كورونا  الوطني  الفريق  مع 

)COVID-19(، برئا�شة الفريق طبيب ال�شيخ 

حممد بن عبداهلل اآل خليفة رئي�س املجل�س االأعلى 

واحلمالت  اجلهود  كافة  مع  وتكامالً  ال�شحة، 

املباركة التي تقوم بها االأجهزة التنفيذية لكل من 

املجل�س االأعلى للمراأة، ووزارة العدل وال�شوؤون 

جمل�س  مع  وبالتن�شيق  واالأوقاف،  االإ�شالمية 

النواب، وغرفة جتارة و�شناعة البحرين.

البحرين  مملكة  حر�س  اإىل  ال�شيد  واأ�شار 

خليفة  اآل  عي�شى  بن  حمد  امللك  جاللة  بقيادة 

عاهل البالد املفدى، واجلهود احلكومية برئا�شة 

�شاحب ال�شمو امللكي االأمري خليفة بن �شلمان اآل 

خليفة رئي�س جمل�س الوزراء، ومتابعة �شاحب 

ال�شمو امللكي االأمري �شلمان بن حمد اآل خليفة ويل 

لرئي�س  االأول  النائب  االأعلى  القائد  نائب  العهد 

االإمكانات  كافة  خ�ش�شت  قد  الوزراء،  جمل�س 

الالزمة للت�شدي لفريو�س كورونا، وهو ما نتج 

عن اال�شتعدادات املبكرة والو�شول اإىل اجلاهزية 

ويف  الظروف  هذه  مثل  يف  املطلوبة  الق�شوى 

وقت ق�شري، وبكفاءة عالية اأثنت عليها منظمة 

ال�شحة العاملية.

و�شركات  موؤ�ش�شات  بحر�س  ال�شيد  واأ�شاد 

دعم  االإ�شهام يف  على  واالأفراد  اخلا�س  القطاع 

كورونا،  فريو�س  ملكافحة  الوطنية  اجلهود 

والتي هي مقّدرة، وتوؤكد ما يحملونه من حر�س 

على م�شلحة الوطن و�شحة و�شالمة املواطنني 

الوطني  ح�شهم  من  نابعًة  كونها  واملقيمني، 

باأهمية رفد هذه اجلهود، وذلك من باب امل�شوؤولية 

االجتماعية امل�شرتكة، مقدماً �شكره لكافة اجلهات 

بالقطاع اخلا�س وكذلك االأفراد الذين يحر�شون 

على دعم اجلهود الوطنية التي تقوم بها اململكة 

للحد من انت�شار فريو�س كورونا.

�سمو ال�سيخ نا�سر بن حمد

وزير اخلارجية
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وزير االأ�شغال والبلديات يعقد اجتماًعا باالت�شال املرئي مع �شركات النظافة

دعوة املواطنني لرمي املخلفات داخل احلاويات وعدم تركها اأمام املنازل

ال�شركتان املكّلفتان تعاقدتا مع عّمال اآخرين حلني انتهاء فحو�ص عّمالها

اإخ�شاع »عمال النظافة« لفحو�شات »كورونا«.. وبلديون: »لنتعاون يف تنظيف مناطقنا«

والتخطيط  البلديات  و�ش�ؤون  االأ�شغال  وزير  عقد 

باالت�شال  اجتماًعا  خلف،  عبداهلل  بن  ع�شام  العمراين 

ال�زارة  وكيل  بح�ش�ر  النظافة،  �شركات  مع  املرئي 

البلديات،  يف  التنفيذية  واالأجهزة  البلديات  ل�ش�ؤون 

على  والتغلب  املحافظات  يف  النظافة  و�شع  ملناق�شة 

القائمة. التحديات 

واأكدت وزارة االأ�شغال و�ش�ؤون البلديات والتخطيط 

القمامة  اأكيا�س  اإزالة  عملية  اأن  لها،  بيان  يف  العمراين 

اأول�ية  هي  اآلية،  ب�ش�رة  املنازل  اأمام  ومن  املناطق  من 

النظافة؛ وذلك حفاًظا على �شالمة و�شحة  لدى �شركات 

املجتمع، م�ؤكدة ا�شتمرار عمل �شركات النظافة على اإزالة 

املخلفات وتفريغ احلاويات بال�شكل االعتيادي.

يف  امل�اطنني  من  القائم  بالتعاون  ال�زارة  واأ�شادت 

اأكيا�س  و�شع  على  احلر�س  خالل  من  املناطق  خمتلف 

ما  احلاويات،  داخل  املخ�ش�شة  م�اقعها  يف  القمامة 

املناطق،  النظافة ويحافظ على نظافة  ي�شهل عمل عمال 

حيث اإن رمي املخلفات بعيًدا عن حاويات القمامة ي�ش�ه 

عملية  من  وي�شّعب  العامة،  بال�شحة  وي�شرُّ  املناطق 

االإزالة يف ظل االإجراءات االحرتازية ال�شحية.

ودعت ال�زارة امل�اطنني واملقيمني اإىل احلر�س على 

اأي جتمعات  ملنع  القمامة  حاويات  داخل  املخلفات  رمي 

اأمام  القمامة  اأكيا�س  ترك  وعدم  مناطقهم،  يف  للقمامة 

املنازل اأو الطرقات دون و�شعها يف احلاويات.

واأ�شارت ال�زارة اإىل اأنه تنفيًذا لالإجراءات االحرتازية 

انت�شار  ومنع  الحت�اء  املتخذة  ال�قائية  والتدابري 

اإجراءات  ظل  ويف   ،)19-COVID( ك�رونا  فريو�س 

العمال؛  �شكن  مناطق  يف  بالعمال  املتعلقة  الفح�س 

وبتعاون  النظافة  �شركات  مع  وبالتن�شيق  ال�زارة  فاإن 

القائم  ال��شع  معاجلة  على  تعمل  مناطقهم،  يف  االأهايل 

ت�ؤكد  حيث  ال�شريعة،  االإجراءات  من  �شل�شلة  خالل  من 

التي  التنظيمية  االإجراءات  من  عدًدا  اتخاذها  ال�زارة 

تفعيل  خالل  من  القائم  التحدي  على  التغلب  اإىل  تهدف 

خطط الط�ارئ القائمة.

واأهابت ال�زارة باجلمه�ر الكرمي ب�شرورة التعاون 

�شري  ي�شمن  مبا  والتعاون  التنظيمية  االإجراءات  مع 

عملية النظافة ب�شكل طبيعي.

بني  والتعاون  املجتمعية  ال�شراكة  ال�زارة  واأكدت 

ت�اجد  من  احلد  يف  االإيجابي  ذلك  واأثر  املجتمع  اأفراد 

اأن  على  لها  املخ�ش�شة  االأماكن  يف  ب��شعها  املخلفات 

باإزالة املخلفات من احلاويات،  ال�شركات املخت�شة  تق�م 

رقم  العامة  النظافة  قان�ن  اأي�شا  عليه  ي�ؤكد  ما  وه� 

10 ل�شنة 2019 ب�شرورة و�شع املخلفات يف م�اقعها 

مع  الت�ا�شل  اىل  االأهايل  ال�زارة  دعت  كما  املخ�ش�شة. 

باحلاويات  لتزويدها  منطقة  اأي  يف  املعنية  البلدية 

الالزمة يف حال وج�د نق�س يف احلاويات.

عادل حم�شن:

ت�شريحات  يف  بلدي�ن  قال 

املخت�شة  اجلهات  ان  لـ»االأيام« 

فح��شات  باإجراء  احرتازًيا  بادرت 

النظافة  عمال  على  »ك�رونا« 

التابعني لل�شركتني اللتني ت�شطلعان 

حمافظات  يف  التنظيف  بعمليات 

اململكة االأربع.

واأفادوا يف ت�شريحات لـ»االأيام« 

جميع  �شملت  الفح�س  عمليات  ان 

العمال البالغ عددهم ح�ايل 1300 

عامل؛ ما اأدى لت�قف عملهم وتراجع 

التنظيف يف املناطق  بع�س خدمات 

اىل  امل�اطنني  داعني  م�ؤقت؛  ب�شكل 

االأيام  هذه  خالل  التعاون  �شرورة 

التنظيف  يف  امل�شاركة  خالل  من 

اإلقاء  على  باحلر�س  االقل  على  او 

القمامة يف احلاويات وعدم  اأكيا�س 

حلني  وذلك  املنازل؛  امام  تركها 

االنتهاء من الفح��شات والتاأكد من 

�شالمة العمال.

اجلن�بية  بلدي  جمل�س  رئي�س 

اأكد ل�شحيفة »االأيام«  التميمي،  بدر 

املكلفة  النظافة  �شركة  عّمال  اأن 

اجلن�بية  حمافظتي  بتنظيف 

عمالتها  عدد  البالغ  وال�شمالية، 

جميعهم  عامالً،   840 نح� 

زويد،  راأ�س  منطقة  يف  م�ج�دون 

باآلّياتها  النظافة  �شركة  ت�جد  حيث 

العمالة،  جلميع  اخلا�س  و�شكنها 

للت�شدي  االحرتازية  للجه�د  ف�فًقا 

ومنع انت�شار فريو�س ك�رونا، يتم 

فح�س العّمال ل�شمان عدم اإ�شابتهم 

وقف  ومت  ك�رونا،  بفريو�س 

واالكتفاء  الي�مي  للعمل  مزاولتهم 

من  حمّدد  بعدد  القمامة  بجمع 

العمالة، بعد اأن تعاقدت ال�شركة مع 

جلمع  وتخ�شي�شهم  اإ�شافية  عمالة 

القمامة من احلاويات الكبرية.

االأهايل  »ندع�  واأ�شاف: 

اإىل  القمامة  اأكيا�س  ت��شيل  اإىل 

بجمعها  العمالة  ليق�م  احلاويات، 

القمامة،  نقل  �شاحنات  خالل  من 

والتعاون بعدم و�شعها قرب املنازل 

ا�شتمرارها  و�شمان  املهمة  لت�شهيل 

االإجراءات  من  االنتهاء  حلني 

وبال  ال�شركة،  لعّمال  االحرتازية 

�شك اأن خدمة التنظيف �ش�ف تتاأثر 

نظًرا للظروف احلالية، وال اعرتا�س 

على اأّي جه�د وطنية يتم بذلها يف 

هذا اجلانب، فاالأهم ه� احلفاظ على 

البحرين  مملكة  يف  العاّمة  ال�شحة 

ملنع انت�شار فريو�س ك�رونا«.

به  قامت  ما  اأن  التميمي  وذكر 

بع�س  مع  التعاقد  من  ال�شركة 

عن  ويعّب  اإيجابي  جانب  العمالة 

املنظر  على  للحفاظ  م�ش�ؤوليتها 

على  والرتكيز  للمناطق،  احل�شاري 

انت�شار  ملنع  الكبرية  احلاويات 

الروائح واحل�شرات.

املجتمعية  املبادرات  وح�ل 

رئي�س  راأى  املناطق،  لتنظيف 

جمل�س بلدي اجلن�بية بدر التميمي 

جانب  املجتمعية  ال�شراكة  اأن 

يبقى  ولكن  االأهايل،  من  اإيجابي 

وفًقا  التجمعات  جتّنب  املهم  من 

�شالمتهم  اًعلى  حر�شً للت�جيهات؛ 

قبل اأّي اأمر.

النظافة  �شركة  و�شع  وح�ل 

املحرق  حمافظتي  عن  امل�ش�ؤولة 

والعا�شمة، ذكر ع�ش� جمل�س بلدي 

من  اأكرث  اأن  املجدمي،  با�شم  املحرق 

التنظيف  عن  ت�قف�ا  عامل   400

راأ�س  منطقة  يف  وج�دهم  نتيجة 

زويد ليخ�شع�ا لفح��شات فريو�س 

م�شت�ى  على  اأثر  ما  ك�رونا، 

النظافة يف املحافظة، م�شرًيا اإىل اأن 

اعتبار،  كل  ف�ق  العاّمة  امل�شلحة 

ه�  ك�رونا  فريو�س  انت�شار  ومنع 

حتقيقه  على  ويعمل  اجلميع  هدف 

ال�ق�ف  ويجب  البحرين«،  »فريق 

مع اأّي قرار ي�شّب يف �شالح �شالمة 

امل�اطنني واملقيمني من هذه اجلائحة 

التي اأملّت بالعامل اأجمع.

احلالية  الفرتة  اإن  وقال 

ال�ش�ارع  على  الرتكيز  فيها  �شيتم 

ملعاجلة  خطط  بحث  مع  الرئي�شة، 

امل�ؤقت  التعاقد  خالل  من  النق�س 

لقيادة  املتط�عني  من  اال�شتفادة  اأو 

دون  االآليات  ت�جد  اإذ  ال�شاحنات، 

وج�د �شائقني لها.

جمل�س  ع�ش�  دعا  جانبه،  من 

من  الظاعن،  حممد  ال�شمالية  بلدي 

االجتماعي،  الت�ا�شل  م�اقع  خالل 

اأكيا�س  و�شع  اإىل  االأهايل  جميع 

القمامة يف احلاويات وعدم و�شعها 

عن  واالمتناع  املنازل،  اأب�اب  عند 

واالأثاث  زراعية  خملّفات  و�شع 

االأخرى،  واملخلّفات  امل�شتعمل 

الفح��شات  فرتة  انتهاء  حني  اإىل 

الطبية.

»االأيام« تر�شد عدًدا من املبادرات يف »التوا�شل االجتماعي«

مواطنون ياأخذون زمام تنظيف مناطقهم بعد غياب عمال النظافة

عادل حم�شن:

حمالت  يف  مناطقهم  تنظيف  مبادرة  م�اطن�ن  اأخذ 

عمال  ل�قف  نظًرا  القمامة؛  اأكيا�س  تكد�س  بعد  جمتمعية 

االحرتازية  ال�طنية  اجله�د  �شمن  النظافة  �شركتي 

واإخ�شاعهم  ك�رونا،  فريو�س  انت�شار  ومنع  للت�شدي 

لفح��شات للتاأكد من �شالمتهم من العدوى.

الت�ا�شل  م�اقع  عب  املبادرات  »االأيام«  ور�شدت 

تنظيف  التعاون يف  عاتقها  على  اأخذت  والتي  االجتماعي 

املنطقة، بادر جمم�عة من االأهايل يف قرية النعيم اإىل جمع 

احلاويات  اإىل  املنازل  بني  من  واملخلفات  القمامة  اأكيا�س 

الكبرية يف القرية وكن�س ال�ش�ارع من قبل ال�شباب، وقام�ا 

بن�شر مقطع فيدي� يحمل اأغنية »تبني عيني« يف اإ�شارة اإىل 

التي  الظروف  يف  النظافة  يف  بامل�شاهمة  ال�طني  دورهم 

مير بها العامل يف مكافحة فريو�س ك�رونا.

كما قام جمم�عة من اأهايل اإ�شكان �شند بحملة تنظيف 

احلفاظ  اأهمية  اإىل  فيها  دع�ا  ال�شباب  من  قادها جمم�عة 

على ال�شحة العامة يف املنطقة ومنع تكد�س القمام.

اأما يف جدحف�س فقد عملت جمعية جدحف�س اخلريية 

ت�قف  بعد  املنطقة  لتنظيف  بحملة  االأهايل  مع  بالتعاون 

العمالة  غياب  فرتة  ط�ال  احلملة  لت�شتمر  النظافة  اأعمال 

التابعة ل�شركة التنظيف امل�ش�ؤولة عن املنطقة.

وتداول يف م�اقع الت�ا�شل االجتماعي رجل يف العقد 

اأكيا�س  بجمع  يق�م  �شرتة  منطقة  من  عمره  من  الرابع 

الكامل  التزامه  مع  القمامة  عربة  يف  وي�شعها  القمامة 

العدوى،  انتقال  من  نف�شه  حلماية  ال�قائية  باالإجراءات 

للرجل  وتقديرهم  �شكرهم  الفيدي�  مع  املتفاعل�ن  واأعرب 

وح�شه ال�طني بالقيام بهذا الدور ب�شكل فردي، واأ�شاروا 

اإىل اأنه در�س يقدمه هذا الرجل يف ال�طنية.

و�شدرت تعليقات يف م�اقع الت�ا�شل االجتماعي ت�ؤكد 

اأمام منازلهم واحلفاظ  اأن يبادر اجلميع بالتنظيف  اأهمية 

اإىل  االأكيا�س  نقل  يف  والتعاون  املنطقة،  نظافة  على 

احلاويات، وعبوا باأن البحريني ي�شتطيع اأن يحافظ على 

نظافة منطقته وي�شاهم يف التنظيف ومن يق�م بهذا الدور 

م�شدر فخر ودليل وعي، وال بد من التعاون بني امل�اطنني.

ع�صام بن عبداهلل

تكد�س اأكيا�س القمامة يف اإحدى املناطقمنطقة راأ�س زويد حيث يوجد �صكن العمال
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1793 نزياًل �شملهم العفو و»البديلة« خالل �شهرين.. النائب العام:

ب���دي���ل���ة ب����ع����ق����وب����ات  حم�����ك�����وًم�����ا   60 ع����ق����وب����ة  ا������ش�����ت�����ب�����دال   

يف  اأنه  البوعينني،  ف�شل  بن  علي  العام  النائب  �شرح 

تنفيذ  وا�شتمراًرا يف  البديلة،  العقوبات  قانون  تطبيق  اإطار 

باململكة  املعنية  اجلهات  ل�شائر  ال�شادرة  امللكية  التوجيهات 

عليه  تقف  ملا  مراعاة  القانون؛  اأحكام  تطبيق  يف  بالتو�شع 

والدواعي  واالأ�شرية  ال�شخ�شية  عليهم  املحكوم  ظروف 

للحرية،  ال�شالبة  بالعقوبة  ال�شتبدالها  املربرة  االإن�شانية 

الب�شرية؛  مقوماته  وحفظ  املجتمع  �شالح  من  ذلك  يف  ملا 

االأحكام  تنفيذ  اإدارة  من  طلًبا  العامة  النيابة  تلقت  فقد 

ال�شالبة للحرية  العقوبات  اإبدال  الداخلية للنظر يف  بوزارة 

املحكوم بها على عدد من نزالء موؤ�ش�شة االإ�شالح والتاأهيل، 

وظروفهم  اأو�شاعهم  االإدارة  بحث  نتيجة  �شوء  يف  وذلك 

وقد  االأمنية.  اخلطورة  فيهم  تتوافر  ال  والذين  ال�شخ�شية 

على  القانون  ذلك  اأحكام  تطبيق  اإىل  العامة  النيابة  انتهت 

العقوبة  مدة  ن�شف  ق�شوا  الذين  عليهم  املحكوم  من   )60(

ببقية  البديلة  العقوبات  بع�ض  با�شتبدال  للحرية،  ال�شالبة 

مدد العقوبات املق�شي بها على اأولئك املحكومني، وذلك بعد 

املقررة  وال�شوابط  ال�شروط  �شوء  يف  اأو�شاعهم  درا�شة 

البديلة.  والتدابري  العقوبات  بقانون 

وفًقا  بالقانون  املقررة  االإجــراءات  اتخاذ  مت  وقد  هذا، 

العقاب  تنفيذ  قا�شي  واأ�شدر  الدرا�شة،  هذه  اإليه  انتهت  ملا 

على  املتبقية  للحرية  ال�شالبة  العقوبة  مدة  باإبدال  قراره 

اأنــواع  ببع�ض  باإلزامهم  وذلــك  عليهم،  املحكوم  هــوؤالء 

الراهنة. الظروف  مع  تتنا�شب  التي  البديلة  العقوبات 

ال�شيا�شة  اأن  العام  النائب  اأو�شح  اأخرى،  ناحية  ومن 

قانون  �شوء  يف  البحرين  مملكة  تنتهجها  التي  العقابية 

والتي  ال�شامية،  امللكية  والتوجيهات  البديلة،  العقوبات 

والــظــروف  االإن�شانية  االعــتــبــارات  و�شع  على  تقوم 

العدالة  مبقت�شيات  يخل  ال  مبا  االعتبار  عني  االجتماعية 

تقييم  الإعادة  منا�شًبا  جماالً  اأتاحت  اخلا�شة،  باحلقوق  اأو 

يف  االأخــذ  مع  االإ�شالحي  هدفها  اأ�شا�ض  على  العقوبات 

للمحكومعليه،  واالإن�شانية  ال�شخ�شية  الظروف  االعتبار 

فاإن  ولهذا  املجتمع،  على  تطراأ  التي  املوؤثرة  والتغريات  بل 

على  ت�شتند  القانون  لتطبيق  عليهم  املحكوم  اأو�شاع  درا�شة 

جمتمعة. املعايري  هذه 

الراهنة  للظروف  ونظًرا  النهج،  لهذا  وتطبيًقا  اأنه  كما 

االآونة  يف  �شدر  فقد  اأجمع،  والعامل  البالد  بها  متر  التي 

االأخرية املر�شوم امللكي ال�شامي بالعفو عن )901( حمكوم 

نزالء  اإجمايل  فاإن  وبالتايل  والدواعي،  االعتبارات  تلك  لكل 

ال�شامي،  العفو  �شملهم  الذين  والتاأهيل  االإ�شالح  موؤ�ش�شة 

ال�شالبة  العقوبة  ا�شتبدال  من  ا�شتفاد  من  اإىل  باالإ�شافة 

بلغ  قد  االآن،  وحتى  املا�شيني  ال�شهرين  خالل  للحرية 

)1793( نزيالً. علي بن ف�ضل البوعينني

د. هيا املناعي

»بيبا«: التعليم الإلكرتوين 

يوّفر بيئة تفاعلية غنية بالتطبيقات

املناعي: اأدوار مهمة لأولياء الأمور يف الظروف ال�شتثنائية

»جودة التعليم« ت�شتطلع اآراء الآباء ب�شاأن »التعليم عن ُبعد«

غالبية طلبة الثالث الإعدادي والثانوي ي�شتخدمونه.. م�شادر ل�»الأيام«: 

»Teams« درجات اإ�شافية للمنتظمني يف الف�شول املركزية عرب تطبيق

اإدارة  مدير  باأعمال  القائم  ي�شارك 

االإدارة  مبعهد  والتطوير  التعلم 

حوار  يف  �شاملني  جنم  )بيبا(  العامة 

القطاع  موظفي  مع  ومبا�شر  مفتوح 

احلكومي، اليوم االثنني، عن مو�شوع 

حكومي  تدريب  االإلكرتوين،  )التعلم 

 )Instalive( عرب  وذلــك  معتمد(، 

واحلكومة  املعلومات  هيئة  بح�شاب 

@( »االن�شتغرام«  على  االإلكرتونية 

�شاعة  ن�شف  وملدة   ،)iGABahrain
�شباًحا.   10:30 ال�شاعة  من  ابتداًء 

مدونته  نف�شه  اليوم  يف  و�شتنطلق 

احلي  البث  بعد  وذلك  االإلكرتونية، 

Bahrain.( الوطنية  البوابة  عرب 

.)bh
وياأتي اإطالق املدونة االإلكرتونية 

الهيئة  بني  القائم  التعاون  اإطار  يف 

اأجل  من  )بيبا(؛  العامة  واالإدارة 

احلديثة  التقنيات  من  اال�شتفادة 

احلكومة،  موظفي  مــع  للتوا�شل 

االإلكرتوين  التعلم  جمال  يف  خا�شة 

التكنولوجيا  تطويع  عرب  والتدريب، 

يف �شتى املجاالت، مبا ي�شهم يف دعم 

انت�شار  من  للحد  الوطنية  اجلهود 

)كوفيد  امل�شتجد  كورونا  فريو�ض 

.)19

و�شتت�شمن مدونة �شاملني حماور 

من  يوفره  وما  االإلــكــرتوين  التعلم 

قبل  من  معتمدة  تدريبية  �شاعات 

تعلًما  وكونه  املدنية،  اخلدمة  ديوان 

واأي  وقــت  اأي  يف  يتم  مرًنا  ذاتًيا 

مدير  باأعمال  القائم  باأن  علًما  مكان. 

اإدارة التعلم والتطوير مبعهد االإدارة 

انتهاء  بعد  �شي�شتمر  )بيبا(  العامة 

على جميع  والرد  التوا�شل،  البث يف 

يف  االإلكرتونية  مدونته  على  يرد  ما 

.)Bahrain.bh( البوابة الوطنية

اأن  �شاملني  اأكد  ال�شدد،  هذا  ويف 

تطور  من  املعا�شر  العامل  ي�شهده  ما 

نوعي وكمي غري م�شبوق يف جماالت 

ــاالت،  واالتــ�ــش املعلومات  تقنية 

ميادين  يف  ا�شتخدامه  على  انعك�ض 

اإذ  والتثقيف،  والتدريب  التعليم 

توظيف  مبكان  ال�شهولة  من  اأ�شبح 

الزمان واملكان،  التقنية لتخطي قيود 

الظروف  تفر�شه  ملا  واال�شتجابة 

التعليم  يقدم  بحيث  اال�شتثنائية، 

غنية  تفاعلية  بيئة  يف  االإلكرتوين 

تقنية  على  املعتمدة  بالتطبيقات 

وو�شائطه  و�شبكاته  االآيل  احلا�شب 

كن املتدرب من بلوغ  املتعددة، التي متمُ

اأهداف العملية، ونحن يف هذه املدونة 

التفا�شيل  هذه  على  ال�شوء  ن�شلط 

احلكومي  املوظف  يبداأ  بحيث  كافة، 

بمُعد وهو على  التعليمية عن  العملية 

وعي ودراية كافية مبختلف جوانبها.

االإلكرتونية  املدونة  اأن  اإىل  ي�شار 

املتاحة عرب البوابة الوطنية تهدف اإىل 

تعزيز التوا�شل املبا�شر بني امل�شوؤولني 

اإذ  البحرين،  مملكة  يف  واجلمهور 

تت�شم  االإلكرتونية  امل�شاركة  هذه  اإن 

اجلمهور  بني  التوا�شل  يف  بال�شرعة 

البحرين.  مملكة  يف  القرار  و�شناع 

 2009 عام  منذ  اأنه  بالذكر  اجلدير 

املدونات،  من  جمموعة  ــالق  اإط مت 

امل�شوؤولني  من  جمموعة  فيها  �شارك 

قطاعات  خمتلف  ميثلون  احلكوميني 

املدنية  اخلدمة  ديوان  منها  اململكة، 

و�شمان  للموؤهالت  الوطنية  والهيئة 

ووزارة  والتدريب  التعليم  جــودة 

ال�شحة وغريها.

التعليم  جودة  هيئة  �شرعت 

مع  الــتــوا�ــشــل  يف  ــدريــب  ــت وال

املدار�ض  يف  الطلبة  اأمور  اأولياء 

مبملكة  واخلــا�ــشــة  احلكومية 

اآرائهم  على  للوقوف  البحرين؛ 

ممار�شات  فاعلية  ا�شتطالع  حول 

يف  املطبقة  بمُعد  عــن  التعليم 

مدار�ض اململكة.

وقالت مدير عام االإدارة العامة 

ملراجعة اأداء املوؤ�ش�شات التعليمية 

والتدريبية الدكتورة هيا املناعي: 

هيئة  تتخذها  التي  اخلطوات  »اإنَّ 

اإطار  التعليم والتدريب يف  جودة 

بعد  عن  التعليم  ممار�شات  تقييم 

منطلق  ومن  البحرين،  مملكة  يف 

حول  التقارير  بن�شر  التزامها 

و�شع النظام التعليمي والتدريبي 

والتطورات  اململكة،  يف  العام 

حقيقة  تعك�ض  عليه  تطراأ  التي 

الظرف  هذا  يف  التعليمي  الو�شع 

اال�شتثنائي الطارئ«.

املناعي  الدكتورة  اأكدت  كما 

اأهمية الدور املحوري الذي يوؤديه 

متابعة  يف  الطلبة  اأمــور  اأولياء 

التطبيقات  تنفيذ  اأبنائهم  التزام 

عن بعد خالل جتربتهم التعليمية 

الداعم  اإنهم  حيث  اال�شتثنائية، 

وزارة  به  تقوم  ما  لكل  االأول 

من  واملدر�شة  والتعليم  الرتبية 

جهود؛ ما يعطي تغذيتهم الراجعة 

ومــرئــيــاتــهــم حـــول اخلــدمــات 

التعليمية املقدمة وزًنا كبرًيا، كما 

بتطور  املناعي  الدكتورة  اأ�شادت 

دور ويل االأمر يف مملكة البحرين، 

اأهمية  عن  وعيه  ِن�شبة  وتقّدم 

يف  الطلبة  وت�شجيعه  تكاتفه 

التعليمية، وكذلك  العملية  تطوير 

توجهات  على  املبا�شر  تــاأثــريه 

اأبنائه نحو التعلم.

الهيئة  اأن  اإىل  االإ�شارة  وجتدر 

اأر�شلت ا�شتبانة اإلكرتونية الأولياء 

الر�شائل  طريق  عن  الطلبة  اأمور 

احتوت  والتي   ،SMS الن�شية 

الرئي�شة  البنود  من  العديد  على 

نظام  عن  اآرائهم  حول  متحورت 

التعليم عن بعد املمُّتبع يف مدر�شة 

يقدم،  مــا  وحمــتــوى  اأبــنــائــهــم، 

اإىل  اإ�شافة  التقدمي،  اآليات  وجودة 

بند فاعلية اآليات التوا�شل والدعم 

وامل�شاندة.

على  اال�شتمارة  ا�شتملت  كما   

اأولياء  اآراء  حول  البنود  من  عدد 

التوا�شل  قنوات  ب�شاأن  ــور  االأم

للرد  ومنا�شبتها  اأنف�شهم،  معهم 

كل  ــول  ح ا�شتف�شاراتهم  على 

بعد،  عــن  بالتعليم  يرتبط  مــا 

على  واإطالعه  االأمر  ويل  وتزويد 

باالإ�شافة  ابنه،  اأداء  م�شتوى 

االإلكرتونية  الربامج  توافر  اإىل 

بعد،  عن  التعليم  الإتاحة  امل�شاندة 

املختلفة  االإلكرتونية  وامل�شادر 

للتعلم عن بعد كالكتب، واملراجع 

التعليمية،  واملواقع  االإلكرتونية، 

قبل  من  امل�شتلمة  باملهام  واالإعالم 

وويل  للطالب  بالن�شبة  املدر�شة 

االأمر.

�شمن  اخلطوة  هــذه  وتاأتي 

التعليم  ممار�شات  فاعلية  تقييم 

عملية  ت�شمل  حيث  بعد،  عــن 

من  البع�ض  مع  مقابالت  التقييم 

اأولياء االأمور، والطلبة، واملعلمني، 

واملالحظة  املدر�شية،  والقيادات 

التعليمية  للمواقف  املبا�شرة 

التعليمية  واملن�شات  االفرتا�شية، 

املختلفة.

وزارة  اأن  تربوية  م�شادر  من  »االأيــام«  علمت 

الذين  الطلبة  مكافاأة  تدر�ض  والتعليم  الرتبية 

ينتظمون يف احل�شور اليومي للح�ش�ض االفرتا�شية 

على تطبيق »Teams« عرب منحهم درجات اإ�شافية 

باحت�شابها لهم كم�شاركة �شفية وكتقدير لهم على 

ح�شن التزامهم بتحقيق اأق�شى قدر ممكن من التعلم. 

املتوقع  من  االإجــراء  هذا  اأن  امل�شادر  وذكرت 

وطلبة  االإعدادي  الثالث  ال�شف  طلبة  على  تطبيقه 

البيانات  الثانوية. ووفق  املرحلة  جميع م�شتويات 

املتوافرة عرب تطبيق »Teams« من خالل املعلمني، 

الثالث  ال�شف  طلبة  من  العظمى  الغالبية  فــاإن 

االإعدادي واملرحلة الثانوية قد متكنوا من الت�شجيل 

واأن  االفرتا�شية،  املركزية  احل�ش�ض  اإىل  والدخول 

عدًدا قليالً فقط هو الذي مل يتم ر�شد دخوله على 

التطبيق. 

ا�شتمرار  فاإن  »االأيام«،  عليه  ح�شلت  ما  ووفق 

نهاية  حتى  املركزية  الف�شول  عرب  الطلبة  انتظام 

احت�شابه  يتم  �شوف  الثاين  الدرا�شي  الف�شل 

لكل طالب بح�شب عدد احل�ش�ض  كم�شاركة �شفية 

التي قام بالت�شجيل فيها.

وكيل العدل: 5 اأ�شخا�ص يف

 اإبرام عقود الزواج والتوثيق اخلا�ص

اإجراءات احرتازية ملنع انت�شار »كورونا«.. »الإ�شالح والتاأهيل«: 

خدمة الت�شال املرئي بني النزلء وذويهم بعد وقف الزيارات

�شبط قاربني و5 بحارة

 ل�شيدهم الروبيان خالل فرتة احلظر

حمرر ال�شوؤون املحلية:

وال�شوؤون  العدل  وزارة  وكيل  اأ�شدر 

تعميًما  بوعالي  وائل  واالأوقاف  االإ�شالمية 

من  للحد  االحرتازية  االإجراءات  ب�شاأن 

انت�شار فريو�ض كورونا.

»االأيام«  -الذي ح�شلت  التعميم  ودعا 

واملوثقني  املوثقني  منه-  ن�شخة  على 

عند  ال�شرعيني،  واملاأذونني  اخلا�شني 

اأو  التوثيق  اإجراءات  من  اأي  مبا�شرة 

اإىل اتباع  اإبرام عقود الزواج،  اأو  الت�شديق 

اأبريل   12 تاريخ  من  ابتداًء  التعليمات 

.2020

وجاء يف التعميم اأنه يجب اأال يتجاوز 

وترك  فقط،  اأ�شخا�ض   5 احل�شور  عدد 

م�شافة ال تقل عن مرت واحد بني االأ�شخا�ض 

اإمتام  وبعد  قبل  وتعقيم  احلا�شرين، 

احل�شور  جميع  على  ويجب  االإجراءات، 

والكمامات،  الوجه  اأقنعة  بارتداء  التقّيد 

واخت�شار  االإجراءات  ت�شريع  يراعى  واأن 

الوقت قدر امل�شتطاع.

تنفيذا  اأنه  والتاأهيل؛  لالإ�شالح  العامة  االإدارة  عام  مدير  اأكد 

والتدابري  االإجراءات  كافة  بتعزيز  بااللتزام  الداخلية  وزير  لتوجيهات 

االحرتازية املعمول بها للحدِّ من انت�شار فريو�ض كورونا، بداأت االإدارة 

يف ت�شغيل خدمة االت�شال املرئي بني النزالء وذويهم، وذلك بعد وقف 

النزالء وحتقيق  العمل على حماية  اإطار  الزيارات يف وقت �شابق، يف 

�شالمتهم.

واأو�شح اأن االإدارة ومن منطلق االلتزام بكافة مواد قانون موؤ�ش�شة 

اخلدمات  توفري  على  تعمل  التنفيذية،  والئحته  والتاأهيل  االإ�شالح 

الالزمة والرعاية الطبية املتكاملة لكافة النزالء، وهو ما كان وا�شًحا يف 

نتيجة الفحو�ض التي اأجريت على 1486 نزيال والذي مت االإفراج عنهم 

ما بني عفو ملكي وعقوبات بديلة، حيث جاءت نتيجة »فح�ض كورونا« 

�شلبية جلميع امل�شمولني.

تطهري  اإىل  والتاأهيل  لالإ�شالح  العامة  االإدارة  عام  مدير  واأ�شار 

يومي،  ب�شكل  والتاأهيل  االإ�شالح  مراكز  ومرافق  مباين  جميع  وتعقيم 

على  للحفاظ  للنزالء؛  النظافة  واأدوات  الطبية،  امل�شتلزمات  وتوفري 

�شالمتهم ال�شحية، منوًها كذلك اإىل توفري اأجهزة قيا�ض درجات احلرارة 

قيا�ض  يتم  املركز  فرد من خارج  اأي  البوابات، ويف حال دخول  بكافة 

ومواد  قفازات  من  الالزمة  ال�شحية  باالأدوات  وتزويده  درجة حرارته 

معقمة وكمامات.

واأ�شاف اأنه عند دخول النزالء اجلدد، يتم فح�شهم وعزلهم يف مبنى 

فريو�ض  من  اأخرى  مرة  فح�شهم  يتم  بعدها  يوًما،   14 ملدة  خم�ش�ض 

كورونا للتاأكد من �شالمتهم ال�شحية عند اختالطهم بباقي النزالء.

�شرح قائد خفر ال�شواحل اأن الدوريات البحرية، 

بحارة   5 متنهما  على  قاربني  �شبط  من  متكنت 

املحظور  الروبيان  ب�شيد  يقومون  كانوا  بحرينيني، 

القرار  مبوجب   ، العام  من  الفرتة  هذه  يف  �شيده 

الوقت  منوهاً يف   ، ال�شاأن  هذا  ال�شادر يف  الوزاري 

ذاته اإىل �شبط اأدوات �شيد ممنوعة على منت القاربني 

يخالف  مبا  )الكراف(  القاعية  اجلر  �شباك  وهي 

بعد  البحارة  القب�ض على  اأنه مت  واأ�شاف  القانون. 

حماولتهم الفرار من املوقع، ومت التعامل مع املوقف 

مبوجب ال�شوابط القانونية املقررة، فيما مت التحفظ 

على القاربني.
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ـُة  َيّ َتِ

�إِجـالٍل لُِكـِلّ 

ـاِرٍب حُمَ

ُعُيـوَنــا ـــَرّ  ــــ اأََق ــد  ـــ َق �َشهـًمـا  َكـــــاَن  ــن  ـــ َ لمِ

َحُنـوَنـا َو  ــا   ــ�ــشً ُمــلمِ ــا  ــيــمـــً َرحمِ ــاَن  ـــ َك َو 

ــُه ـــ ــاإمَِنّ َف ي  ــكـــــرمِ ي َو �ــشُ ــرمِ ـــ ي ــدمِ ـــ ــق َت ُكـــــــُلّ   ــُه  ـــ َل

ــوَنا ُح�شُ ـــُدُكّ   ــــ َي ــوٍل  ـــ ـــ َمــُه يٍّ  ــدمِ ـــ ــن ــُج َك

ٍب ــــــــارمِ ّ  ُمَ ــلمِ ـــ ـــ ــُك ـــ ـــاٍل  لمِ ــــ ــُة  اإج ـــ ـــ ــَيّ ـــ َتمِ

ـــَدّ ُكـــُروَنـــا ـــــربمِ �ـــشمِ ــه يف احَل ــفــ�ــشَ ــــى َن َرَم

ّ�ــضٍ ــرمِ ـــ ـــ ــَم ـــ ُم َو  ــٍل  ـــ ــاممِ ـــ َع ــيــٍب  ـــ ـــ ــبمِ َط  ّ ــُكـــــلمِ لمِ

َحـَمـوَنا َو   ـــم   ــــ ـــُه اأَرَوَح ـــَذُروا   ــــ َن ــم  ــُه َف

ـــــهمِ َلــيــــــــلمِ و  الــَنّــهـــــارمِ  يف  ــا  ـــً ــام ــي َق ّتـــــــــراُه  

َعـوَنـا َو  ـــــابمِ   ــلــمــ�ــشَ لمِ ـــَداٍو   ــــ ُم ــُلّ   ـــ ــَظ َي

ـــــٍة ــــــــَمّ ــهمِ بمِ ــاٍت   ـــ ــاممِ ـــ ع ـــٍد   ــــ اأي اهللُ   َجـــــــَزى 

َيَهـُبـوَنـا ــم    ـــ ُه مِ   هللمِ ُجــهـــــَدُهـــــُمـــــو    َو  

اأَذًى ــن  ـــ ممِ ـــــــةمِ  ـــَيّ عمِ الـــَرّ ــُظ  ـــ ــف حمِ ــو  ــُم ـــ ــُه ــُمّ ـــ ــَه َف

َيُهــوَنـا اأذاُه    ــي  ك ـــاٍء   ــــ َوب َدحـــــــُر   َو 

ــَهـــــــــــا ـــــلمِ اأَهمِ َو   ــادمِ   ـــ ــبمِ ــل لمِ ـــاًء   ــــ َوف ــوا  ـــ ــاَن ــَف َت

ـونـا ُغ�شُ ميـــــــاأوَن  ــٍل   ــحـــ ــَن َك ــم   ـــ ـــ ــَراُه َت

ــــــــا ــَن أَجـــــلمِ ــاٌت المِ ـــ ـــ ــَغ ــالمِ ــيـــــاٌت َب ــم َتــ�ــشــحمِ ـــ ــُه ُل

َمُنــُوَنــا الُنُّفــو�ضمِ   بمِ َعَنّـا  ــــــــُدّوَن  َيــ�ــشُ

ـــاأَن ــوا بمِ ــشُ ــَر� ـــ ــٍة َح ــَي ــت ـــن  فمِ ــم ممِ ــهمِ م بمِ ــرمِ ـــ ــاأَك ـــ َف

ـلـوَنـا َي�شمِ الــَوَبـــــا  َدحـــرمِ  يفمِ  الَنّ�شـرمِ  اإمِىل 

أجـلهــم المِ ــيـــــُد  ُنــ�ــشمِ ـــــًبــا  ُنــ�ــشْ ــا   ـــ ــَن َل ــُقّ  ـــ ــُح َي

ــم   َوَهــُبــوَنـــــا همِ ــرمِ ـــ ــم ــن  ُع ـــ ـــا  ممِ ـــــُد  َم ّ ُنــَخـــــلمِ

ــهمِ ـــ ــــــوا بمِ َت ــــُروَن الـــــذاتمِ فــيــمــا اأَ ــــاكمِ ــم َن ــُه ـــ َف

ـــــا اأََروَن الـــَعـــَطـــاءمِ   َدر�ــــضٍ يف  ـــَر  َخ ــم  ه َو 

ــٌب ـــ ـــ َواجمِ َو  ــا  ــيــَن ـــ ــلَ َع َحـــــــٌقّ  ــم  ـــ ــُه ــَراُم ـــ ــاإك َف

�ُشُنــوَنــا ــُروُه   ـــ ــَطّ ــشَ � َقـد  ــا   م �َشَتحَفُظ  

ــــــــٍن ّ  ُمـــــواطمِ ــلمِ ـــ ــُك ـــ يــــــــٍر لمِ ــُة  َتــقــــــــدمِ ـــ ـــ ــَيّ ـــ َتمِ

ـوَنـا َي�شُ ــَبـــــاَد   الـــــعمِ َحـــــَتّــى  ُقـــــــدَوًة   َغـــــدا 

َيــُكـــــن َل  َو  ـــنـــُه  ممِ الَــطــلُـــــوَب  ـــَع  ـــَب ــــ اَتّ ـــد  َق

ُظُنـوَنـا ـيهمِ  َت�شَتبمِ َعـــــا�ــضٍ   ّ ـــــكمِ الــ�ــشَّ ــَن  ـــ ممِ

ُكـلَّهــا ــةمِ   ـــ ــَبّ ـــ ــَح الَ ــَن  ــَري ـــ ــح َب اهللُ   ــي  َيــقمِ

�ُشُجـوَنـا َو  االأَذى   ــيَنـا  َيكفمِ و  ــــاًء  َوَب

َعــا ــهـــــا  بمِ ــعــــــــٌب   �ــشَ َو  ٌمّ  
اأُ ـــــا  ـــــَن َفــَبــحــَريــُن

َيـُكـــوَنا ــَن   ــدي ـــ ائمِ ــَرّ ـــ ال يف  اأَن  ــَم  َواأَقــ�ــشَ

حـــــــَدٌة ومِ ــد  ــَدائمِ ـــ ــشَّ ــ� ال ــــُت  َوق ــــــــا   ــَن ــحــَريــُن َب َو 

َبُنــوَنــا ــوَن   ـــ ـــ ــُن ــاطمِ ـــ ــَق َوال اأٌب   ــيـــــٌك  َمــلمِ

مر�كز �جتماعية جديدة يف �لبديع وجدحف�ص ومدينتي عي�سى وحمد وعايل.. حميد�ن:

وترية �إن�ساء �ملر�فق �الجتماعية ت�سري وفق برنامج عمل �حلكومة

خالل �جتماع تن�سيقي لبحث �آلية تخفيف كثافتها.. »�لعا�سمة«:

بحث عملية �إيو�ء للعمالة تتو�فق مع �الإجر�ء�ت �الحرت�زية

الوزراء  مل�ض  متابعة  �شوء  يف 

بتاريخ  النعقدة  جل�شته  يف  الوقر 

ال�شروعات  ل�شر   2020 مار�ض   30

والتنمية  العمل  وزارة  تنفذها  التي 

اأهداف  لتحقيق  حالًيا  االجتماعية 

مال  يف  احلكومة  برامج  وماور 

ويف  االجتماعية،  والرعاية  التنمية 

ال�شروعات  تلك  تنفيذ  متابعة  اإطار 

يف  الجتمع  احتياجات  تلبي  التي 

متلف مدن وقرى البحرين، اأكد وزير 

بن  جميل  االجتماعية  والتنمية  العمل 

اإن�شاء  وترة  اأن  حميدان  علي  ممد 

الرافق االجتماعية ت�شر وفق االأهداف 

برنامج  عليها  ا�شتمل  التي  والحاور 

-2019 لل�شنوات  احلكومة  عمل 

2022، التمثلة يف تلبية االحتياجات 

مملكة  مافظات  يف  التطويرية 

البحرين، واأكد حميدان يف هذا ال�شياق 

م�شاريع   5 تنفيذ  على  جاٍر  العمل  اأن 

تخدم  متنوعة  خدمات  تقدم  اإن�شائية 

فئات الجتمع الختلفة، وذلك بالتعاون 

البلديات  و�شوؤون  االأ�شغال  وزارة  مع 

مركز  وهي  العمراين،  والتخطيط 

اجتماعي �شامل يف منطقة البديع، وناٍد 

نهاري للوالدين يف منطقة جدحف�ض، 

عايل،  يف  ال�شامل  االإعاقة  وممع 

مبدينة  االجتماعية  الرعاية  وممع 

االجتماعية  اخلدمات  وممع  حمد، 

مبدينة عي�شى. وتاأتي هذه ال�شروعات 

التي مت اإطاقها يف وقت �شابق لتلبية 

الدن  متلف  يف  الواطنني  احتياجات 

والقرى، ومن اأجل تطوير نوع وم�شتوى 

اخلدمات التي تقدمها احلكومة لختلف 

االأ�شخا�ض  فئة  من  خا�شة  الواطنني، 

وكبار  العزمية(  )ذوي  االإعاقة  ذوي 

الواطنني، ف�شاً عن توفر احتياجات 

االأ�شر من متلف ال�شاعدات وخدمات 

الرعاية والتاأهيل االجتماعي.

واأو�شح حميدان يف هذا االإطار اأن 

مركز البديع االجتماعي ال�شامل، والذي 

مليون  نحو  االإجمالية  كلفته  تبلغ 

يهدف  دينار بحريني،  األف  واأربعمائة 

والرعاية  احلماية  خدمات  تقدمي  اإىل 

التنموية واالجتماعية الأهايل الحافظة 

ال�شمالية، يف قرى البديع والدراز وبني 

ومقابة  و�شار  والقرية  وباربار  جمرة 

والرخ وجنو�شان واأبو�شيبع والق�شع 

والقدم،  واحلجر  وكرانة  وال�شاخورة 

ال�شاعدات  خدمات  متلف  ويقدم 

االجتماعية، واالإر�شاد االأ�شري، وتنفيذ 

اأبناء  ال�شتقبال  الق�شائية  االأحكام 

ر�شد  جانب  اإىل  والطلقات،  الطلقني 

البحرينية  االأ�شرة  احتياجات  جميع 

اليداين  االجتماعي  البحث  خال  من 

ال�شامل. كما �شوف ي�شتقبل مركز البديع 

مكتب  عرب  عمل  عن  الباحثني  ال�شامل 

التوظيف الذي يتوىل عملية التوظيف 

والتدريب يف من�شاآت القطاع اخلا�ض، 

التوجيه  على  مهامه  يف  ويعتمد 

واالإر�شاد الهني والتن�شيق بني الوزارة 

واإدارات الوارد الب�شرية يف الوؤ�ش�شات 

العمل  و�شندوق  اخلا�شة  وال�شركات 

عن  الباحثني  تزويد  بهدف  )متكني(؛ 

عمل بالهارات الازمة لختلف الوظائف 

التي يتطلبها القطاع اخلا�ض.

االجتماعي  البديع  مركز  ويقدم 

ال�شامل، الذي تبلغ طاقته اال�شتيعابية 

تنمية  برامج  يومًيا،  مواطًنا   550

خطوة  برنامج  �شمن  االأ�شرة، 

اإىل  يهدف  الذي  النزلية  للم�شروعات 

النزلية،  االأ�شر  م�شاريع  وتنمية  دعم 

الائم  والتمويل  التدريب  عرب 

الت�شويق  مثل  التخ�ش�شة  واخلدمات 

االإنتاجية  الوحدات  وتوفر  واالإدارة، 

والت�شميم واالبتكار لتطوير النتجات، 

لتمكنها من االعتماد على ذاتها وتفتح 

العمل  �شوق  يف  للدخول  الجال  لها 

عن  ف�شاً  ال�شخ�شي،  دخلها  وزيادة 

الثقافية  والربامج  الفعاليات  تنفيذ 

والتوعوية والتطوعية واالجتماعية من 

خال ال�شراكة الجتمعية مع موؤ�ش�شات 

الجتمع الدين والقطاع اخلا�ض.

نادًيا  ال�شامل  الركز  ويت�شّمن هذا 

اجتماعًيا نهارًيا لكبار الواطنني، يقدم 

وال�شحية  الرعائية  اخلدمات  لهم 

والرتفيهية  والنف�شية  واالجتماعية 

االأحياء  و�شط  الفئة  لهذه  والتثقيفية 

اأهاليهم  بالقرب من  الإبقائهم  ال�شكنية، 

وبيئتهم االجتماعية لتعميق التوا�شل 

اآخر  وناٍد  الجتمع،  اأفراد  وبني  بينهم 

يقدم  والنا�شئة  االأطفال  بفئة  معني 

خدماته يف مال تنمية الطفولة، عرب 

وتطور  تنمي  وبرامج  م�شاريع  تنفيذ 

ثقافًيا  والنا�شئة  االأطفال  اإبداعات 

وتعليمًيا واجتماعًيا وترفيهًيا.

منطقة  اأهايل  لرغبة  ونظًرا 

الجاورة يف وجود  والقرى  جدحف�ض 

من  ال�شن  كبار  فئة  يخدم  نهاري  ناٍد 

اأهايل النطقة، اأكد حميدان اإن�شاء نادي 

مركز  يف  للوالدين  النهاري  جدحف�ض 

على  وذلك  االجتماعي،  جدحف�ض 

م�شاحة تبلغ 650 مرًتا مربًعا، بطاقة 

ا�شتيعابية تقدر باأكرث من 100 م�شن 

الت�شميم  فكرة  ات�شمت  اإذ  وم�شنة، 

بالب�شاطة واحلداثة، اإىل جانب مراعاة 

مرافق  بني  واحلركة  االت�شال  �شهولة 

الركز، وبكلفة اإجمالية تبلغ 343 األف 

ا�شتام  التوقع  ومن  بحريني،  دينار 

العام  من  الثاين  الربع  خال  ال�شروع 

االإن�شاءات  من  االنتهاء  بعد  اجلاري 

اجلارية حالًيا.

را�شد  ال�شيخ  اأول  الفريق  لتوجيهات  تنفيًذا 

لبحث  الداخلية،  وزير  خليفة  اآل  عبداهلل  بن 

يف  االأجنبية  العمالة  كثافة  تخفيف  عمل  اآلية 

مناطق �شكنهم، كاإجراء احرتازي �شمن اجلهود 

الوطنية للحد من انت�شار فرو�ض كورونا، عقد 

اآل خليفة مافظ  عبدالرحمن  بن  ه�شام  ال�شيخ 

العا�شمة، اجتماعاً تن�شيقياً، �شم نائب الحافظ 

من  وعدًدا  الحافظة  �شرطة  مديرية  عام  ومدير 

ال�شئولني بالحافظة والديرية.

العا�شمة  مافظة  حر�ض  الحافظ،  واأكد 

اجلهات  متلف  مع  والتن�شيق  التعاون  على 

االأجنبية  العمالة  العنية بغر�ض تخفيف كثافة 

يف مناطق �شكنهم، و�شمان تقيق عملية اإيواء 

العمالة االأجنبية يف عدد من الدار�ض احلكومية 

مع  احرتازية مكمة،  اإجراءات  وفق  بالحافظة 

فرتة  الراحة خال  �شبل  كافة  توفر  من  التاأكد 

كافة  واتخاذ  الوؤقتة،  االإيواء  مراكز  اإقامتهم يف 

التدابر ال�شحية الوقائية مبا ي�شمن �شامتهم.

الوطنية  بالروح  العا�شمة  مافظ  واأ�شاد 

والتاحم والتكاتف الجتمعي يف �شبيل مواجهة 

هذا التحدي من خال التزام اجلميع باالإجراءات 

من  ال�شادرة  الوقائية  والتدابر  االحرتازية 

حلماية  والهادفة  وال�شحة،  الداخلية  وزارتي 

مثمناً  العامة،  ال�شلحة  وتقيق  الجتمع 

البحرين من  التي يبذلها فريق  الكبرة  اجلهود 

جتاوز  بهدف  ومتطوعني  وموظفني  م�شوؤولني 

هذه الرحلة.

وزير العمل والتنمية االجتماعية

�أكد �أن تلك �ملو�قف �الأ�سيلة تنبع من حمبة �آل خليفة �لكر�م ل�سعبهم.. �ل�سيخ: 

�لتاريخ �سيخّلد �ملو�قف �مل�سّرفة للقيادة يف �لتعامل مع جائحة »كورونا«

االأعمال،  ال�شيخ، رجل  عبداهلل  اإبراهيم  اأكد 

ال�شعودي  البحريني  االأعمال  مل�ض  وع�شو 

اأن »الواقف ال�شّرفة للقيادة الر�شيدة وتكاتفها 

اإيجاد احللول من اأجل مكافحة  اإىل  وا�شتباقها 

التاريخ«،  يخلّدها  �شوف  كورونا  فرو�ض 

م�شيًفا اأن »�شعب البحرين الكرمي يكن حلكامه 

الكرام كل التقدير والحبة واالحرتام والوالء، 

من  وال�شخي  الامدود  الدعم  بعد  ال�شيما 

القيادة الر�شيدة ووقفتها التاريخية اإىل جانب 

الواطنني والقطاع التجاري واالقت�شادي، وهو 

موقف م�شرف وداعم حقيقي �شنحفظه ونعلمه 

الأبنائنا واأحفادنا وهذا لي�ض بغريب على حكام 

اآل خليفة الكرام«.

واأ�شاد ال�شيخ يف الوقت ذاته، »بالتوجيهات 

ال�شديدة الباركة حل�شرة �شاحب اجلالة اللك 

الفدى  الباد  عاهل  خليفة  اآل  عي�شى  بن  حمد 

حفظه اهلل ورعاه، وباجلهود الطيبة للحكومة 

خليفة  االأمر  اللكي  ال�شمو  �شاحب  برئا�شة 

الوقر،  الوزراء  رئي�ض  خليفة  اآل  �شلمان  بن 

والقرارات  وال�شتمرة  احلثيثة  وبالتابعة 

اللكي  ال�شمو  ل�شاحب  واحلكيمة  ال�شليمة 

العهد،  ويل  خليفة،  اآل  حمد  بن  �شلمان  االأمر 

لرئي�ض  االأول  النائب  االأعلى،  القائد  نائب 

جائحة  اأزمة  مع  التعامل  يف  الوزراء  مل�ض 

كورونا«.

�شوف  االأمر  »ذلك  اأن  على  ال�شيخ  و�شّدد 

اأجل  من  الزيد  لبذل  وتوا�شاً  اإ�شراًرا  يزيدنا 

ال�شرفة  ال�شورة  واأن  ال�شيما  الوطن،  خدمة 

العظيمة  واالإجنازات  الملكة،  بلغتها  التي 

الزاهر  العهد  االأر�ض خال  على  التي تّققت 

حل�شرة �شاحب اجلالة اللك حمد بن عي�شى 

اآل خليفة عاهل الباد الفدى حفظه اهلل ورعاه، 

وال�شمعة الطيبة التي اكت�شبناها عالًيا، لتحّتم 

واإثرائها  و�شونها  عليها  احلفاظ  واجب  علينا 

وحدة  وتر�شيخ  ال�شفوف  ر�ض  خال  من 

ال�شعب، حيث يجمعنا الوالء للوطن وللملك«.

وقال: »اإن تلك الوقفة ال�شّرفة لي�شت بغريبة 

االأبرار،  حكامنا  وعلى  الر�شيدة  قيادتنا  على 

من  واأجدادكم  اآبائكم  وقفة  التاريخ  ذكر  ولقد 

الكرام، وت�شدرهم يف م�شاندة  البحرين  حكام 

�شعب البحرين، ولقد �شمعنا وقراأنا ما كتب يف 

ذاك الزمان من مواقف اأ�شيلة تنبع من مبة اآل 

خليفة الكرام ل�شعبهم، وهذا لي�ض بغريب على 

اأ�شالة حكامنا و�شيوخنا، الذين ترت�شخ ثقتنا 

ووالئنا لهم يوًما بعد يوم«.

وقال اإن »االإجراءات التي اتخذتها احلكومة 

االأمر  اللكي  ال�شمو  �شاحب  وقيادة  برئا�شة 

الوزراء  رئي�ض  خليفة  اآل  �شلمان  بن  خليفة 

الوقر، تعد اإجراءات تثلج ال�شدر، وتوؤكد مدى 

اأجل  بالواطنني والقيمني من  اهتمام احلكومة 

مكافحة هذا الفرو�ض القاتل«.

ال�شمو  �شاحب  »جهود  اأن  ال�شيخ  وذكر 

ويل  خليفة،  اآل  حمد  بن  �شلمان  االأمر  اللكي 

العهد، نائب القائد االأعلى، النائب االأول لرئي�ض 

تقلّد  اإىل  البحرين  قادت  قد  الوزراء،  مل�ض 

الفرو�ض،  مكافحة  يف  متقدمة  عالية  مراتب 

ال�شفاء  ن�شب  بارتفاع  يتعلق  ما  ال�شيما 

وهذا  الطبية،  الفحو�شات  واإجراء  والتعايف 

النظمات  باإ�شادات  تظى  البحرين  جعل  ما 

ال�شحة  منظمة  ال�شيما  والدولية  العالية 

العالية«.

ال�شيخ »بكافة اجلهود واالإجراءات  واأ�شاد 

اأجل الحافظة على  التي تتخذها احلكومة من 

ال  االأمر  هذا  واإن  والقيمني،  الواطنني  �شامة 

يتحقق اإال بتعاون وتكاتف اجلميع يف االلتزام 

بهذا  ال�شادرة  واالإر�شادات  التعليمات  بتلك 

ال�شاأن«.

ودعا رجل االأعمال وع�شو مل�ض االأعمال 

اأ�ش�ض  اإىل »التكاتف على  البحريني ال�شعودي 

قيم ديننا احلنيف واأعرافنا وتقاليدنا العريقة 

نحو  �شائرون  التليد،  ما�شينا  متثل  التي 

لوطننا  الزاهر  وال�شتقبل  ال�شرف  احلا�شر 

على  التغلب  اأجل  من  الربرة،  واأبنائه  الغايل 

جائحة كورونا«.

ال�شعب  »وعي  اأن  على  ال�شيخ  و�شّدد 

والتكاتف  للتعاون  االأمل  بارقة  هو  البحريني 

»ثقافة وتكاتف  اإىل  منوًها  لتجاوز اجلائحة«، 

دائًما  هي  حيث  البحريني  الجتمع  وتاحم 

تثبت  ما  دائًما  والتي  االأزمات  وقت  الرهان 

جتاوز  يف  البحريني  للمواطن  الطيب  العدن 

لطبيعة  واإدراكه  وعيه  خال  من  الحن  تلك 

اأن  اهلل  داعًيا  العال«،  بها  مير  التي  االأزمة 

»يحفظ البحرين دائًما من كل مكروه«.

حاجب �لروؤية يز�ل يف موقع �ملخالفة.. »�ملرور«: 

حجز �ل�سيارة ذ�ت »�الأ�سو�ت �ملزعجة« �سهًر�

اأكدت االإدارة العامة للمرور اأنها ما�شية 

على  والتاأكيد  القانون  اإنفاذ  حمات  يف 

جتمعات ال�شباب يف متلف الناطق باحلد 

مركباتهم  من  مزعجة  اأ�شوات  اإ�شدار  من 

مبا من �شاأنه اإحلاق ال�شرر بقاطني االأحياء 

الروؤية  حاجب  مالفة  وكذلك  ال�شكنية 

)الرايبون(.

وذكرت اأنه �شيتم حجز ال�شيارات التي 

لدة  مزعجة،  اأ�شوات  باإ�شدار  �شبطها  يتم 

وحماية  اجلميع  �شامة  على  حفاظاً  �شهر، 

احلالية  الظروف  ظل  يف  العامة  لل�شكينة 

التي ت�شتوجب تواجد الواطنني والقيمني يف 

م�شاكنهم، يف حني �شيتم اإزالة الرايبون من 

قبل الخالف يف موقع الخالفة.

وجّددت االإدارة العامة للمرور، تاأكيدها 

على اأهمية التزام اجلميع باالأنظمة والقواعد 

جتمعات  اأي  ت�شكيل  وجتنب  الرورية، 

واالحرتازية  الوقائية  لاإجراءات  مالفة 

للحد من انت�شار فرو�ض كورونا، وتقيقاً 

�شامة  على  وحفاًظا  االجتماعي،  للتباعد 

ال�شائقني وراحة القاطنني وجميع م�شتخدمي 

الطريق و�شمان ان�شيابية احلركة الرورية.

ق�صيدة مهداة اإىل اجُلنُود املجهولني من العاملني يف فريق 

والتقدير  ال�صكر  خال�ص  مع  كرونا  وباء  ملكافحة  البحرين 

واالمتنان لهم على تفانيهم يف عملهم الدوؤُوب يف مكافحة هذا 

الوباء الفتاك و حر�صهم ال�صديد على حماية البحرين واأهلها 

من تداعيات الوباء. ف�صكًرا لكم وبارك اهلل جهودكم.

اإبراهيم ال�صيخ

د. عبداهلل اأحمد من�صور اآل ر�صي

�لتقدمي �إلكرتونًيا وي�ستمر �إىل �الأول من يونيو �ملقبل

»�ليوم« �لبوليتكنك تفتح باب �لتقدم للعام �الأكادميي �جلديد

والت�شجيل  القبول  اإدارة  مدير  �شرح 

بكلية البحرين التقنية )بوليتكنك البحرين( 

اأحمد مال اهلل باأن باب تقدمي طلبات االلتحاق 

بالبوليتكنك للعام اجلامعي القادم 2020-

2021م، �شيفتح باإذن اهلل تعاىل اليوم االثنني 

الوافق 13 اأبريل 2020م، وي�شتمر اإىل االأول 

من �شهر يونيو القبل.

واأو�شح مال اهلل اأن عملية تقدمي طلبات 

االلتحاق للعام القبل �شوف تتم ب�شكل كامل 

ا�شتكمال  خال  من  وذلك  االإنرتنت،  عرب 

على  التوافرة  االلتحاق  طلب  ا�شتمارة 

www. ( للبوليتكنك  االإلكرتوين  الوقع 

دفع  عملية  وا�شتكمال   ،)polytechnic.bh
ر�شوم تقدمي طلب االلتحاق )20 ديناًرا غر 

كما  نف�شها.  العملية  لا�شرتجاع( يف  قابلة 

الطلوبة  ال�شتندات  رفع  التقدمني  على  اأن 

التالية: بطاقة الهوية اأو جواز ال�شفر )�شاريا 

الفعول(، و�شهادات الرحلة الثانوية التوافرة 

وبدورهم،  التقدمي.  وقت  يف  الطالب  لدى 

من  بالتحقق  القبول  ق�شم  موظفو  �شيقوم 

الطلب،  تقدمي  واعتماد  الطلوبة،  ال�شتندات 

بالربيد  ر�شالة  التقدم  �شيت�شلم  ثم  ومن 

االلتحاق،  لطلب  تقدميه  تثبت  االإلكرتوين 

وتفيده مبوعد اختبار القبول.. كل ذلك عرب 

الوقع االإلكرتوين للبوليتكنك، اأي اأنه ال داعي 

ال�شتندات  لتقدمي  الكلية  حرم  اإىل  للتوجه 

الطلوبة.

اإىل  التقدمني  الطلبة  اهلل  مال  ووجه 

يف  القبول  الختبارات  اال�شتعداد  �شرورة 

اإن  حيث  االإجنليزية،  واللغة  الريا�شيات 

عملية القبول هي عملية تناف�شية، علًما باأنه 

يف  القبول  اختبار  من  مناذج  توفر  مت  قد 

الوقع االإلكرتوين للبوليتكنك، و�شيتم اختيار 

من  االأدنى  احلد  ي�شتوفون  الذين  التقدمني 

متطلبات الثانوية العامة، اأي معداًل تراكمًيا 

ال يقل عن %70.
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م�س�ؤول  اجلميع  للنتيجة،  ن�سل  وال�سرب  بااللتزام 

واحلافظ اهلل.

مهدي حميدان

مل�ساركة ق�س�سكم مع فريو�س »كورونا«، الرجاء التوا�سل مع م�سرف ال�سفحة بالـ»وات�ساب« على )66338832(

572

558

6

1,846,833

421,876

113,883

البحرين

احلاالت 
القائمة

جمموع 
الإ�صابات

الـمتعــافــونالـمتعــافــون

الـوفــيــــــاتالـوفــيــــــات

دول العامل

اآخــــر اإحــ�صــــاءات »كـــــورونـــا«

* اإح�ساءات تن�سرها »الأيام« يومًيا حمّدثة حتى ال�ساعة 11 من م�ساء اأم�س

# خليك ـ بالبيت

اأ�سيبا بالفريو�س.. و�سفيا منه.. ورف�سا العودة »تاأديًة لواجب املهنة والإن�سانية«

طبيبان بحرينيان يف قلب معركة مكافحة »كورونا« يف بريطانيا

يف  يبقيا  اأن  ورجب  الوداعي  ل  وف�شّ

و�شغط  املخيف«  »الو�شع  رغم  بريطانيا 

على  جًدا  كبرًيا  �شغًطا  »هناك  الأّن  االأهل؛ 

ما  الطّبي  الكادر  يف  ا  ونق�شً امل�شت�شفيات، 

املهنة«. لتاأدية واجب  بقاءهما  يفر�ض 

ال�شاّبان  الطبيبان  ي�شّجلها  ملهمة  ة  ق�شّ

من  اأكرث  منذ  الوطن  عن  بعيًدا  تغرّبا  اللذان 

اخلربة  واكت�شاب  بريطانيا  يف  للعمل  �شنة 

وطنهما  خلدمة  توؤهلهما  التي  الالزمة 

. م�شتقباًل

الوداعي،  حممد  ال�شيد  الطبيب   وروى 

»كوفيد  كورونا  بفريو�ض  اإ�شابته  ق�شة 

رجب،  حممد  الطبيب  االآخر  زميله  مع   »19

بريطانيا  يف  االحرتازية  التدابري  اأن  اأكد  اإذ 

تفّوقت  بل  املطلوب،  بامل�شتوى  تكن  مل 

االإجراءات  كل  اتخاذ  يف  لندن  على  املنامة 

انت�شار  ومنع  للت�شدي  الوقائية  االحرتازية 

كورونا.  فريو�ض 

االحرتازية  االإجراءات  اإن  الوداعي   وقال 

من ظهرت  على  اقت�شرت  املتحدة  اململكة  يف 

حيث  بالفريو�ض،  االإ�شابة  اأعرا�ض  عليه 

املنزل  البقاء يف  ال�شخ�ض امل�شاب  يطلب من 

املحددة  الفرتة  انق�شاء  وبعد  اأ�شبوع،  ملدة 

اأ�شدرت  بينما  منزله،  من  اخلروج  ي�شتطيع 

ملدة  املنزيل  باحلجر  اأمًرا  ال�شحية  اجلهات 

دون  من  امل�شاب،  خمالطي  على  اأ�شبوعني 

االإ�شابة  من  للتاأكد  فعلّي  اإجراء  اأي  اتخاذ 

عدمها.  من 

العمل  يف  زميله  اأن  الوداعي   وذكر 

اأعرا�ض  الطبيب حممد رجب قد ظهرت عليه 

اجلهات  منه  وطلبت  بالفريو�ض،  االإ�شابة 

اأ�شبوع،  ملدة  املنزل  يف  البقاء  املخت�شة 

وطلبت من الطبيب الوداعي البقاء يف املنزل 

املتخذة يف  االإجراءات  اأ�شبوعني، ح�شب  ملدة 

لندن، اإال اأنه بعد يومني من بقائه يف املنزل، 

ليتم  الوداعي  على  االإ�شابة  اأعرا�ض  ظهرت 

اأ�شبوع  اإىل  اأ�شبوعني  من  الفرتة  ا�شتبدال 

العالجي يف  الربوتوكول  واحد فقط، ح�شب 

املتحدة.  اململكة 

ي�شاب  من  اأن  اإىل  الوداعي   واأ�شار 

لكورونا  م�شابهة  مر�شية  باأعرا�ض 

اإ�شابته  من  فعلًيا  التاأكد  ي�شتطيع  ال 

بالفريو�ض ذاته؛ وذلك الأن اجلهات ال�شحية 

عينات  باأخذ  امل�شابني  تلزم  ال  بريطانيا  يف 

للفحو�شات  تخ�شعهم  وال  كورونا  فح�ض 

الطبية. 

التي  االحرتازية  االإجراءات   وعن 

ا�شتفحال  بعد  املمتحدة  اململكة  اتخذتها 

االآالف  ع�شرات  واإ�شابة  الفريو�ض 

املحال  باإغالق  ال�شلطات  اأمرت  بالفريو�ض، 

حمال  على  االأمر  واقت�شار  كافة  التجارية 

باإغالق  اأمرت  كما  الغذائية،  املواد  بيع 

ُبعد،  عن  العمل  �شيا�شة  وتطبيق  املدار�ض، 

اإر�شادية  االإجراءات  كانت  اأن  بعد  وذلك 

فقط يف بادئ االأمر. 

 وقال الطبيب باأحد م�شت�شفيات بريطانيا 

اإنهما بعد انق�شاء فرتة العزل املنزيل واملقررة 

مزاولة  ا�شتطاعا  فقط،  واحد  اأ�شبوع  ملدة 

قررت  حيث  امل�شت�شفى،  يف  جمددا  عملهما 

من  عدد  اأكرب  ترخي�ض  حينها  امل�شفى  اإدارة 

احلاالت  ال�شتقبال  املجال  الإف�شاح  املر�شى 

كما  كورونا،  فريو�ض  م�شابي  من  احلرجة 

تقرر اإغالق العيادات اخلارجية، وتاأجيل كل 

امل�شتعجلة،  غري  للمر�شى  الطبية  العمليات 

اليومي  العمل  �شاعات  زيادة  اإىل  باالإ�شافة 

العناية  غرف  وتو�شعة  الطبي،  للكادر 

التنف�ض.  باأجهزة  وتزويدها  املركزة 

البحرين  يف  املتخذة  االإجراءات   وعن 

ال�شيد  الطبيب  اأكد  املتحدة،  باململكة  مقارنة 

توجيهات  بف�شل  املنامة  اأن  الوداعي  حممد 

اآل  عي�شى  بن  حمد  امللك  اجلاللة  �شاحب 

االأمري  امللكي  ال�شمو  �شاحب  وقيادة  خليفة، 

البحرين،  اآل خليفة، وفريق  �شلمان بن حمد 

عدة،  اأوروبية  دول  على  بالفعل  تفوقت 

مع  م�شددة  احرتازية  اإجراءات  باتخاذها 

ظهور اأول حالة اإ�شابة بفريو�ض »كورونا«، 

خمتلف  من  وكبرية  ع�شوائية  عينات  واأخذ 

انت�شار  ومنع  الحتواء  املجتمع  �شرائح 

املجتمع  وعي  اأن  كما  »كورونا«،  فريو�ض 

من املواطنني واملقيمني بدا وا�شًحا من خالل 

الوقائية. لالإر�شادات  اتباعهم 

جهود البحرينيني وعطاوؤهم امللفت الذي 

العامل  دول  خمتلف  من  كثريون  عليه  اأثنى 

مل  العاملية،  الطبّية  املّنظمات  خمتلف  ومن 

مكان  لكّل  تعّداه  بل  البحرين؛  على  يقت�شر 

ة الوداعي  يتواجد فيه البحرينيون، وما ق�شّ

ورجب اإاّل واحدة من هذه الق�ش�ض.

الطبيبان من داخل امل�ست�سفى

الطبيبان حممد رجب و�سيد حممد ال�داعي

من قلب املعركة

امل�ست�سفى الذي يعمل فيه الطبيبان ال�داعي ورجب

ال�ستباقية الإجــراءات الحرتازية  املتحدة يف  اململكة  البحرين تفّوقت على 

8 اأطّباء فارقوا احلياة يف بريطانيا ب�سبب »كورونا«.. وجميعهم من املهاجرين

حممد بحر:

يف بريطانيا التي ت�سهد انت�ساًرا ل�باء »ك�رونا-ك�فيد19« وفقدت حتى االآن 8 اأطبّاء جميعهم 

من املهاجرين واأطباء اآخرين يف »العناية املرّكزة«، ي�سّر الطبيبان البحرينيان ال�سيد حممد ال�داعي 

وحممد رجب -اللذان يقيمان يف اململكة املتحدة ويعمالن يف اأحد م�ست�سفياتها- على البقاء هناك، 

التزاًما منهما بال�اجب االإن�ساين واملهني كما ي�ؤّكدان يف حديثهما لـ»االأيام«.

اأكرث من 10 اآالف حالة وفاة �سهدتها اململكة املتّحدة منذ دخ�ل »ك�رونا-ك�فيد19« اإليها، وع�سرات 

اآالف امل�سابني، وا�ستنفار يف جميع امل�ست�سفيات، ولكن الطبيبني ال�ساّبني ي�ا�سالن العمل يف قلب املعركة، 

التي ال ي�ؤّطرها اأي انتماٍء لعرٍق اأو ديٍن �س�ى »االإن�سانية« و»اأخالق املهنة« كما ي�ؤّكدان.

ر مفاجاأًة جلمهوري.. الفّنان ح�سن حممد عن ق�سائه لوقته يف باملنزل: اأح�سّ

اأرّكز على »الأفالم الوثائقية«.. و�سقيقتي تتفّن يف اإعداد الأكل
ح�شني املرزوق:

ن�شح الفنان البحريني ح�شن حممد ب�شرورة 

الو�شع  يف  النف�شية«  »ال�شّحة  على  املحافظة 

فريو�ض  ب�شبب  نعي�شه  الــذي  اال�شتثنائي 

»كورونا-كوفيد19«.

ويف ات�شال مع »االأيام« عن كيفية ق�شائه 

لوقته يف املنزل، قال حممد »مع بداية تف�شي 

الفريو�ض وبقائي يف احلجر املنزيل كان و�شعي 

ك�شائر جميع النا�ض الذين يحاولون التعاي�ض مع 

الو�شع الراهن، حيث اأ�شبح روتيني اليومي عبارة 

ال�شعور  اىل  باالإ�شافة  والنوم،  الوجبات  تناول  عن 

بامللل واالكتئاب والقلق«.

وا�شتدرك »لكن بعد ق�شائي فرتة يف هذا الو�شع قررت تغيري منط 

فبداأت منذ  الو�شع،  اىل متى �شي�شتمر هذا  ل�شت على علم  حياتي الأين 

ما يقارب الع�شرة اأيام مبمار�شة ريا�شة امل�شي على اجلهاز املخ�ش�ض 

ا�شتيقاظي من  بعد  التمارين  املنزل، مع ممار�شة بع�ض  بداخل  للم�شي 

النوم ب�شكل مبا�شر، كما حاولت تغيري منط الغذاء اخلا�ض بي بحيث 

ا�شبح نظامي الغذائي �شحيًّا اأكرث، وال يخلو اأي�شا من 

احللويات واالأمور املاألوفة التي اعتدنا على تناولها، 

باملنزل،  معي  موجودة  �شقيقتي  ان  وخ�شو�شا 

وتقوم ب�شكل يومي بالتفنن يف حت�شري خمتلف 

ا�شناف االطعمة ال�شهية ولكن اأ�شبحت اأدقق 

الطعام  تناول  اأجتنب  بحيث  اأتناوله،  ما  يف 

الوقت  من  مت�شع  لدينا  ا�شبح  كما  ب�شراهة، 

لق�شائه مع اهلنا، والبد من وجود امل�شل�شالت 

امل�شل�شالت  يتابعون  ا�شبحوا  النا�ض  فمعظم 

املوجودة على من�شة »نتفليك�ض«، اأما اأنا فمعظم 

الوثائقية  كاالأفالم  كفنان،  يهمني  ما  اأ�شاهده  ما 

الأمتكن من تن�شيط ذاكرتي حيال بع�ض االأمور«.

�شهر  خالل  �شتعر�ض  التي  اجلديدة  اأعماله  عن  اأما 

رم�شان املبارك، فيقول الفنان ح�شن حممد: »جديدي خالل �شهر رم�شان 

ا�شم حكايات )ابن احلداد(،  �شيكون عبارة عن م�شل�شلني؛ االول يحمل 

يناال  ان  واأمتنى  احلكايات(،  )قنديل  ا�شم  يحمل  )انيمي�شن(  وم�شل�شل 

اعجاب امل�شاهدين، كما ان لدّي مفاجاأة للجمهور خا�شة ب�شهر رم�شان 

املبارك �شوف اعلنها قريًبا«.
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اأ�سدُّ على اأياديكم

 اأيها القاب�سون على اجلمر

التي  اجلماعات  هم  نبالة  واأكرثهم  النا�س  اأجمل 

يف عمق الأزمات وحمنتها القا�سية يقفون يف الطليعة 

ليقدموا اأنف�سهم مدافعني عن �سون املجتمع والوطن 

�سوب،  كل  من  املحن  عوا�سف  عليه  تهب  حينما 

ويرف�سون الوقوف متفرجني كما هم ف�سيلة اخلطاب 

الرثثار والأخطر ف�سيل ميار�س دور اخلفافي�س يف 

اخلفاء مبحاولة �سرب وحدة �سفوف ال�سعب ليقف 

اخلارج  من  العا�سفة  الكارثة  لتجاوز  مرتا�سا  �سفا 

والداخل. 

يف مثل هذه الظروف قد ي�ساهد النا�س من يقفون 

يرون  ل  قد  لكنهم  الأمامية،  ال�سفوف  يف  بب�سالة 

املهن  متعّدد  اإن�سانيًا  ف�سيالً  هناك  اأن  و�سوح  بكل 

والوظائف يقف يف اجلبهات اخللفية م�سانًدا ومثابًرا 

حتتاجه  ما  بكل  الأمامية  اجلبهة  وتغذية  دعم  يف 

اأن  املعروف  فمن  وفعلية،  لوج�ستية  اإمدادات  من 

اجلبهات اخللفية تكمل �سمود وقوة وفاعلية اجلبهات 

الأمامية ب�سدورها املفتوحة للموت واخلطر مبا�سرة، 

كورونا  من  القادمة  املوت  ر�سا�سة  اأخطاأت  فحيثما 

ال�سفوف  نحو  تنتقل  بالتاأكيد  فاإنها  ووح�سيته، 

اخللفية من تلك اجلبهة غري املرئية دوًما ولكنها جبهة 

حا�سرة و�سامدة ومتوا�سعة، م�ستمرة يف خلق تلك 

اجل�سور القتالية بني �سفوف املجتمع املدين. 

يف »حرب البحرين« احلالية التي ل ي�ستهان بها 

والأ�سلحة  والقذائف  املدافع  اأ�سوات  ن�سمع  ل  قد 

اخلفيفة والثقيلة، ولكننا ن�سهد اأ�سلحة اكرث فتًكا من 

براثن �سيطان الكورونا وقفازات �سوداوية وظيفتها 

التحري�س وال�سائعات بهدف تفكيك وحدة ومتا�سك 

ال�سعب يف حلظة تاريخية حا�سمة. 

التناق�سات  كل  وتزاح  تعلق  احلية  ال�سعوب  عند 

ال�سيا�سية  واخلالفات  الجتماعية  وال�سراعات 

وغريها جانبًا، لكي تلتفت جميعها نحو هدف واحد 

البحث عنه وكيف  اإن�سان  اأي  للعيان ل يحتاج  ماثل 

والثعالب  الذئاب  فاإن  التعامل معه. ومع ذلك  ينبغي 

اأو كل الذرع  اأو قطر  ايران  تاأتينا من  والثعابني قد 

املختبئة يف الداخل وكاأمنا �سعادتها – تلك الذرع – 

ووظيفتها ال�سا�سية هو تفتيت تلك الوحدة ال�سعبية 

احلكومة  بني  املتما�سك  املرتا�س  الوطني  واملوقف 

ول  لهيبه  يعرف  ل  الكوروين  فاحلريق  وال�سعب، 

تقف  روح  اأي  ول  ووجه  لون  اأي  املت�سارع  حريقه 

ال�سرور  عنه،  ويعفو  ويتجاوزه  يفرزه  لكي  اأمامه 

فريو�سات  مع  متعاونة  �سليلة  الوبائية  الكورونية 

ب�سرية �سريرة فقدت اهم ما متتلك من م�ساعر وطنية 

يف مناخات عاملية وحملية جلية م�سبباتها وجذورها 

واأخطارها. 

ل احتاج ذكر قائمة رجالت ون�ساء بالدنا الذين 

اأنني  غري  واخللفية،  المامية  ال�سفوف  يف  يقفون 

اأ�ستطيع تاأكيد تقديري وتقدير �سعبنا لتلك اجلماعات 

دون  امل�سوؤولية  راية  حاملة  قوية  بعزمية  الواقفة 

احلاجة لأو�سمة املجد مع اأن كل ما يقومون به جمدا 

حقيقيا يف حلظة املواجهة الكربى. لقد برهن الطبيب 

برمتهم  ال�سحة  وطواقم  ون�ساًء  رجالً  واملمر�س 

الكرث  وامل�ساهمني  البوا�سل  الوطن  و�سرطة  وجنود 

التطوعي، كلهم ي�سكلون كالفرقة  العمل  من عنا�سر 

كلماتها  واأغنية  موّحًدا  اإيقاًعا  يعزفون  الوك�سرتالية 

موحدة ثابتة »كلنا البحرين«. 

ول نن�سى اأطفالنا الذين يف عز طفولتهم وبراءتهم 

مواطنا  تكون  كيف  ملعنى  حميدة  درو�سا  يتعلمون 

راأ�س  الطفال  فكانوا  الكربى،  الزمات  عند  حقيقيا 

اخلطوات  فتلك  التطوعي،  العمل  يف  جديدة  حربة 

وطنية  درو�س  مبثابة  بها  ي�ساهمون  التي  الب�سيطة 

على  يتعلمونها  التي  املدر�سية  الدرو�س  تلك  تفوق 

مقاعدهم. ل حتتاج الوطنية وحب الوطن اىل فل�سفة 

معقدة ودرو�سا �سعبة لفهمها وه�سمها، فهي �سهلة 

عويل،  دون  وغروبها  �سباح  كل  ال�سم�س  ك�سروق 

للكون  والأ�سعة  ال�سوء  توزع  ان  هو  عليها  ما  كل 

كورونا  و�سجن  ظلمة  امام  احلياة  فينا  تدب  لكي 

الغرب  يف  الأ�سدقاء  احد  جملة  ا�ستوقفتني  الدامي. 

قائالً:  بح�سرة  فاأجبني  اخبارك  هي  ما  �ساألته  حني 

بيوت  جادة  على  امل�سي  ا�سبح  موؤملة،  »الظروف 

حلم«.  القهوة  و�سرب  املقهى  واجللو�س يف  اجلريان 

له لن يطول غياب ذلك احللم. ل نفهم مغزى  فقلت 

احلياة وقيمتها اإل عندما نفقدها حتى واإن كانت تلك 

اأو  املنامة  �سوق  ربيعي يف  م�سم�س  يوم  القهوة يف 

العدلية ي�ساغبك كرمي باأحالمه  النافذة يف  يف مقهى 

ال�سبية  لتلك  قلبك  يفرح  فيما  الهند،  يف  البعيدة 

البحرينية ال�سعيدة بدنيا احلداثة والتغيري.

»ال�سقر« يعود لعرين »غرفته«

لي�س جديًدا على اأبي عبداهلل اأو ال�سيد حممد بن جا�سم ال�سقر 

اأن يوىل على قوم، اأن يتقدم �سًفا اأو يعتلي ربوة، اأو يت�سيّد م�سهًدا. 

رجل الأعمال، اأو فار�س الربملان، اأو عنوان ال�سحافة، ل اأدري 

عن  متاًما  غني  فهو  اأنعته،  الألقاب  وباأي  اأ�سميه،  اأن  ميكن  ماذا 

التعريف، وقانع متاًما مبا ق�سمه اهلل له من رزق و�سهرة وجناح، 

وقبل هذا اأو ذاك، بال�سحة والعافية.

جتارة  غرفة  اإدارة  ملجل�س  كرئي�س  بالتزكية  فاز  اأيام  قبل 

و�سناعة الكويت، وقبلها كان قد �سغل عدة منا�سب عامة موؤثرة 

�سواء يف الغرفة العريقة كنائٍب لرئي�س جمل�س الإدارة اأو كنيابٍي 

مرموٍق عندما تراأ�س بجدارة واإتقان وجنومية لفتة مقعد رئي�س 

الأمة  مبجل�س  الوطني  والأمن  والدفاع  اخلارجية  ال�سوؤون  جلنة 

الكويتي ورئي�ًسا للربملان العربي.

»ال�سقر«  قام  عندما  معي  املتتبعون  والكثريون  اأتذكر  لعلني 

لرياأ�س  املتاعب  مهنة  املمتهنة  اجلماعة  مع  اأو  املنفرد،  بالتحليق 

 ،1999 العام  حتى   1982 من  الكويتية  القب�س  �سحيفة  حترير 

مروًرا باأزمة الغزو العراقي للكويت، وبعد اأن كان مرتئ�ًسا لتحرير 

1985 و1991 حني  الدويل ك�سحفٍي لمٍع ما بني عامي  القب�س 

كانت ت�سدر من لندن وباري�س.

واملناكفات،  املكابدات،  من  واملواقع،  املقاعد  من  طويل  تاريخ 

والعربي،  الكويتي  النيابي  القرار  �سناعة  مطبخ  داخل  �سواء 

�سحيفة  اأعداد  توزيع  رفع  عندما  التقليدي  ال�سندوق  خارج  اأو 

القب�س اإىل اأرقام مهمة من خالل اإثارته لبع�س الق�سايا الإقليمية 

على  ال�سرف«  من  »ممنوعة  كانت  والتي  احل�سا�سة  والوطنية 

من�سات التعاطي الإعالمي الر�سمي، وها نحن اليوم اأمام الظهور 

اإدارة  ملجل�س  بالتزكية  كرئي�ٍس  الفارعة  الكويتية  للقامة  املتجدد 

غرفة جتارة و�سناعة الكويت.

يلتقيان،  ل  خطان  والتو�سيف،  الت�سريف  والتكليف،  الدور 

وحموران يتقاطعان مع كارثية امل�سوؤولية، ويتحالفان مع تاريخية 

الن�ساأة، غرفة التجارة وال�سناعة يف الكويت حققت زخمها املعنون 

بالقيمة واجلدارة والتاأثري عندما كان عمه رحمة اهلل عليه ال�سيخ 

عبدالعزيز ال�سقر رئي�ًسا للغرفة معتليًا نف�س املكان واملكانة، حينها 

لعبت »الغرفة« دورها التاأثريي والتنويري املهم لقطاعات الأعمال 

الأعمال  لرجال  وكان  كلمتهم،  للتجار  كان  املنطقة،  والتجارة يف 

زخمهم الذي يظهرون به مع القيادة ال�سيا�سية كتًفا بكتف، وجنبًا 

امليزان  رمانة  هي  »الغرفة«  ال�سقيقة،  الكويت  دولة  اإىل جنب يف 

الراحل  العم  ميار�س  كان  هكذا  اخلا�س،  والقطاع  احلكومة  بني 

طيب اهلل ثراه مهامه اأمام العامل باأ�سره، واليوم نحن اأمام التحدي 

يف  الأ�سد  من  الأخ،  ابن  اإىل  العم  من  الأروع  المتداد  الأ�سعب، 

اآخر،  اإىل  زمن  من  بالإميان،  العامرة  الروح  اإىل  املتجلي،  العرين 

ومن حلظة موؤثرة اإىل اأخرى فارقة.

واليوم  القوامة،  بعد  النطالق  ثم  التاأ�سي�س  كان  بالأم�س 

التحدي بعد اجلائحة واأيامها امل�ستدامة، بالأم�س ظهر العم وكاأنه 

يحمل  وكاأنه  ال�سقيق  ابن  يظهر  واليوم  �سهيل،  ذا  جواًدا  يعتلي 

الروح من اجل�سد العايل، اإىل مديحه املجلجل يف الأ�سيل.

حممد بن جا�سم ال�سقر مل األتقه وجًها لوجه، لكنني التقيته عرب 

التلفاز، م�ساك�سات ومواجهات، اآراء ومواقف ومطارحات، التقطته 

على الورق، وبني ال�سطور، ورمبا يكون قد التقاين اأو التقطني عرب 

الأثري اأو على �سفحات القب�س يف اأيامها اخلوايل.

ر�سالتي لـ»ال�سقر« يف عرينه، ورجائي لتحليقه امل�ستدام بني 

ال�سحب وكوارث الطبيعة القادرة، اأن يعود ل�ساحبة اجلاللة مثلما 

عودنا، مثلما عاد اإىل عرين غرفته، مثلما وعد الأحبة واملريدين، اأن 

ميار�س الكتابة حتى عن بعٍد، اأو حني مي�سرة لو كان الأمر بيده، 

اأو عندما يزول اخلطر.

جمدًدا  ال�سقر  ي�ساركنا  اأن  اأجمعني،  اأيدينا  يف  اهلل  اإرادة  اإن 

من  املتاعب  مهنة  على  اأخرى  �سريعة  نظرة  باإلقاء  املتجدد  همنا 

فنحن جنود  اأو عن طريقنا جميًعا  الرائدة رمبا،  خالل �سحيفته 

موؤمنون باأهمية عودة الفار�س اإىل حلبته املف�سلة، ونحن مدركون 

كم هي م�ساغل الرجل وهو يعتلي املن�سة يف اأعرق غرف التجارة 

وال�سناعة العربية دوًرا واأثًرا وتاأثريًا.

اأمام  حتدًيا  متثل  بالتاأكيد  كورونا،  ما  اأدراك  وما  كورونا 

حقيقيًا  اأم  كان  وهميًا  ال�سلع  بع�س  واختفاء  ال�سقر«،  »الرئي�س 

اأي�ًسا يحتل زوايا ميل حمركة لأبعاد امل�سهد التجاري يف الكويت 

العمالة  حول  املُثارة  واجللبة  واملقيم،  املواطن  �سحة  ال�سقيقة، 

النجوم وامل�ساهري والفنانني، جميعها، جميعها  الوافدة من بع�س 

م�سوؤولياتها،  اأمام  غرفة  وكل  »الغرفة«  ت�سع  ارتكاز  حماور 

وت�سع حممد ال�سقر �سخ�سيًا اأمام عظيم قراراته وعريق مواقفه، 

وج�سارة حتركاته.

لي�ست قرارات �سجاعة على املحك، اأو مواقف تاريخية ننتظرها 

الكوارث  ملف  لإدارة  قومية  اإرادة  حتى  اأو  الطريق،  جادة  على 

الطرق على احلديد  بكل دماثة خلق، ود�سامة تعاطي، ودقة عند 

وهو �ساخن، لكنها اأ�سعب مرحلة يف الكون، واأخطر حتدي يواجه 

للتحدي  ال�سقر  قبول  اأن  اأظن  ول  نكون،  ل  اأو  نكون  املعمورة، 

بقبوله تزكية الزمالء ل يعني يف اأية حلظة، تردًدا يف النق�سا�س، 

اأو متهالً ل يليق، اأو تراجًعا عن التحليق.

الرعاية والعناية ال�سحية متوفرة لكل مواطن ومقيم

اأجهزتها  بكامل  حكومتنا  اأن  كثرياً  حمداً  هلل  احلمد 

لكل  كاملًة  ال�سحية  والرعاية  العناية  قد وفرت  وموؤ�س�ساتها 

حتى  اأو  منطقًة  ترتك  ومل  الأر�س  هذه  فوق  ومقيم  مواطن 

والتح�سينية  ال�سحية  الرعايات  وو�سلتها  اإل  وفريًجا  حارة 

الوقائية ملقاومة فريو�س الكورونا.

الداين  قبل  القا�سي  بها  �سهد  التي  احلقائق  حقيقة  هذه 

والبعيد قبل القريب، وال�سواهد يف ذلك كبرية وكثرية، وبالدنا 

امل�سوؤولية  روح  ولكنها  كان  من  كائناً  اأحٍد  على  تتف�سل  ل 

والواجب الذي دعاها فلبت النداء.

لن  داعي  ل  وامللمو�سة  املح�سو�سة  وبالنتيجة  وبالتايل 

يزايد احد على احد اأو يدخل طرف ما لدوافع ما ليثري البلبلة 

والقلق وي�سوه جهوداً وطنية كبرية.

�سبب  بال  وال�سو�سرة  النف  د�س  اأ�ساليب  اإحدى  ولعل 

يف هذا الوقت، ما تابعناه من دعوات و�سراخ وخطابات عن 

ناجزة،  باأحكام ق�سائية  املحكومني  امل�سجونني  �سراح  اإطالق 

بينهم مهرب املخدرات والل�س واملروج للمواد اخلطرية على 

ابنائنا ال�سغار منهم وال�سباب، وهنا ما ينبغي التحوط واحلذر 

�سابق  اإىل  وعادت  �سراحها  اأطلق  لو  وفئة  نوعية  هكذا  من 

ومن  واملنازل  احلرمات  على  واعتداءات  �سرقات  من  عهدها 

ي�ستوجب  ما  فيها، وهو  والجتار  وبيعها  للمخدرات  ترويج 

ونتائجه  مغبته  وحتذر  منه  تتحّوط  اأن  املعنية  اجلهات  على 

فتاكة  الفريو�س، فجميعها  تقل عن خطورة  ل  التي  اخلطرية 

وان اختلف الفتك بني الفريو�س وبني هذه الفئات التي تفتك 

وال�سبية  الغّر  ال�سباب  وتت�سيد  الأ�سرة  واأمن  املجتمع  باأمن 

ال�سرقة  متار�س  او  يعلمون  ل  حيث  من  فتغويهم  ال�سغار 

وهي املحرتفة يف �سرقة كل ما تطاله يدها اأو ت�سل اإليه ب�ستى 

الو�سائل مبا يخلق حالة ذعر ل تقل عن حالة ما يرتكه وما 

يخلفه الفريو�س يف النا�س يف هذا العامل الوا�سع الذي �سخر 

كل اإمكانياته ملقاومته.

اآل خليفة حفظه اهلل ورعاه  امللك حمد بن عي�سى  وجاللة 

�ساحب م�ساريع ان�سانية ومبادرات خريية كبرية بقلبه البوي 

الوا�سع جلميع الفئات والتكوينات، ولعل م�سروعه الرائد الذي 

»العقوبات البديلة« واحداً من ع�سرات امل�ساريع  اطلقه مبكراً 

اخلرية للجميع، وا�ستطاع هذا امل�سروع احتواء احلق الن�ساين 

تطبيقه  ومت  الرائد،  املو�سوعي  بالتوازن  فاحتفظ  والقانون 

اأطلقه قبل اجلميع،  وفقاً وبناًء على مبادرة جاللة امللك حني 

اخلري  م�ساريع  �ساحب  امللك  من  ووفاء  وعطاًء  ف�ساًء  فكان 

لهذا الوطن.

ال�سنني  منذ ع�سرات  لتقاليدها  وفية  البحرين  وكذلك هي 

فقد داأبت يف كل منا�سبة وطنية ودينية على انتظار املرا�سيم 

امللكية بالعفو عن عدٍد كبري من املحكومني ممن �سملهم العفو 

امللكي، وهو ما كان بوابة مفتوحة لي�ستفيد منها كل من �سمله 

العفو امللكي املعروف والذي برز كاأروع ما يكون مع اإطالق 

جاللة امللك حفظه اهلل مل�سروعه الإ�سالحي الكبري.

هذه هي البحرين ل تنتظر قيادتها الزمن بل تبادر زمنها 

امل�ستقبلية  الروؤية  ميلك  رائد  ملٍك  مب�ساريع  اأحداثه  وت�سبق 

القادرة على حتقيق التطلعات.

وبتوجيٍه من ملك البالد املفدى فاإن دور ال�سالح والتاأهيل 

اأو ما ُيعرف بال�سجون ومراكز التوقيف تتمتع اليوم ويف ظل 

هذه الظروف بكل ما يلزم من ا�ستعدادات مكثفة واإمكانيات 

وت�سخي�س  فح�س  اجهزة  ومن  ورعائية  وعالجية  طبية 

متقدمة و�سعت لرعاية املحكومني وتقدمي كل و�سائل الوقاية 

واحلماية لهم مبا ل يتوفر يف كثري من الماكن الأخرى، ومبا 

الرعاية  ظل  يف  ال�سابة  من  اأمٍن  يف  بها  املوجودين  يجعل 

واحلماية وبرامج الوقاية التي جتري فيها على مدار ال�ساعة.

كبري  واحد  وطني  فريق  البحرين  هي  هذه  اأخرى  ومرًة 

ال�سراكة  وب�سعار  وطنية  واخال�س ومب�سوؤولية  بجهٍد  يعمل 

العامل  له  �سهد  ما  مكان  كل  ويف  موقع  يف  ينجز  املجتمعية 

بجودة العطاء والداء، فال يزايد املزايدون، وحفظ اهلل مملكتنا 

من كل �سوٍء ومكروه.

البحرين ال تنتظر قيادتها الزمن بل تبادر زمنها وت�سبق احداثه 

مب�ساريع ملٍك رائد ميلك الروؤية القادرة على حتقيق التطلعات
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التوعية با�شطراب طيف التوحد

التوحد،  بيوم  معنية  اأنا  هل  اأمامكم  نف�شي  اأ�شاأل 

اأو  دعابة  لي�س  ال�شوؤال  هذا  ما؟؟  �شيًئا  يعني يل  وهل 

اأبريل من كل عام. ففي  املعتادة يف بدايات  املقالب  من 

حني  املهدي  هدى  دكتورة  قول   ا�شتح�شر  احلقيقة.. 

قالت عن التوحد ذات مرة »اإنه اأحد معارك احلياة.. التي 

با�شطراب طيف  العامل  باختيارنا« يحتفل  مل نخ�شها 

التوحد، كما هو احلال كل عام منذ 13 عاًما وما يزيد، 

واالأ�شوات تتعاىل مبختلف الكلمات وال�شعارات الرنانة 

وال�شور واملالب�س واالأنوار الزرقاء واالحتفاالت وتنظيم 

واجلدل  ال�شجال  ويكرث  للتوعية  ال�شنوية  املاراثونات 

بني  الكلمات  وتتقاذف  االجتماعية  احلوارات  وتتنوع 

التوحد، اإعاقة ذهنية، فرط ن�شاط، تاأخر لغوي، �شعف 

تربية،  �شوء  منطي،  و�شلوك  روتني  ب�شري،  التوا�شل 

حمية  التطعيمات،  ح�شد،  �شحر،  الثالجة،  االأم  نظرية 

مبكر،  تدخل  خا�شة،  األعاب  خا�شة،  معاملة  خا�شة، 

�شلوك،  اخت�شا�شي  اخلا�شة،  املراكز  خا�شة،  تربية 

اخت�شا�شي نطق ولغة، انطوائي، ال يحب اخلروج، ال 

خمتل  اختيارية،  واأخرى  اإجبارية  عزلة  اللعب،  يحب 

نوًعا ما، جمنون رمبا، اكت�شاب االطفال �شلوكيات �شيئة 

لي�س  ولكن  بالدمج  املناداة  اإن جال�شوه،  التوحدي  من 

ما هو الدمج ومع من واأين؟  اإذاً  اأطفالنا االأ�شوياء،  مع 

التفكك  االجتماعي،  التعا�شد  املادي،  الدعم  التعليم، 

الكبرية،  واالأ�شرة  واالأخوة  الوالدين  تقبل  االأ�شري، 

اخلجل، و�شمة العار؟! العمل م�شتقبالً.. فما الذي تغري 

مذ بداأمت االحتفاالت واالألوان واملالب�س الزرقاء؟؟ 

اأخت  مرهون،  فاطمة  الدكتورة  بنف�شي..  الأعرفكم 

للتو  توحدي  لطفل  واأم  عاًما،   27 ذي  توحدي  ل�شاب 

دخل عامه الرابع، بني االأول والثاين حمبتي املتعاظمة 

وحمطات حياتي الكربى، بني ال�شحك واللعب وال�شعادة 

وال  والفخر،  وال�شرب  والقوة  واالأمل  بالدمع  املمزوجة 

�شري يف اإظهار امل�شاعر كلها دفعة واحدة، بل اأرى اأنه 

ال�شعارات  خلف  التواري  عن  ا  عو�شً ال�شليم  الو�شع 

واالأقوال امل�شتعارة.

هذا التوحد، ي�شتنزف الروح الأنك ال ت�شتطيع روؤيته 

واأمان  بت�شليم  احلياة  يف  مت�شي  فاأنت  ا!  اأر�شً ولكمه 

وروتني حتى ت�شطدم به دومنا اإنذار! ال يف نف�شك، بل 

ناظرك،  اأمام  يكرب  اأملًا، يف حبيٍب وقريب �شغري!  اأ�شد 

�شكله  ترى  اأن  دومنا  معه،  وال�شاعات  االأيام  ت�شارع 

اأو لونه، هذا التوحد: فقاعة متغرية احلجم واالألوان.. 

احلدة  متغري  اخلطورة..  �شديد   .. متاًما  كالزئبق 

وح�شا�س ملحيطه والأي تغيري واإن كان متناهي الدقة.. 

فيه  لي�س حًبا   .. تتوحد معه  بل  �شريًعا..  تتاأقلم معه 

ولكن حًبا يف من اأحببت.

اأتعرفون ما هو؟   .. هذا التوحد الذي حتتفلون به 

فتلك  تعلم  ال  كنت  اإن  يقال:  كما  هو؟  من  اأتعرفون 

ت�شيء  ال  اأعظُم!  فتلك م�شيبٌة  تعلم  واإن كنت  م�شيبة، 

الفهم.. امل�شيبة لي�شت يف معرفة التوحد واإمنا يف ماذا 

فعلت )اأنت( بعد علمك ومعرفتك بالتوحد؟ وماذا قدمت 

اأن  اأعتقد  وعوائلهم؟  الطيف  بهذا  امل�شابني  لالأ�شخا�س 

اأب�شط �شيء ت�شتطيع تقدميه لنا )فرد واأ�شرته( هو اأن 

تفعل االآتي حينما ال ي�شتجيب لك طفل التوحد، ال ترفع 

ي�شمعك  هو  ال�شمع،  يف  م�شكلة  اأنها  منك  ظًنا  �شوتك 

وال�شوت العايل وال�شراخ يوؤذيه، ترفق وتلطف وحاول 

اأن تبداأ بتقدمي �شيء ب�شري نحن ال  اأو  اأن تربت بيدك 

ن�شتطيع االنتظار طويالً يف الطوابري.. لي�س غروًرا وال 

تكرًبا.. واإمنا التوتر والقلق يتفاقم يف حالة التوحد اإن 

وقف يف طابور انتظار وقد ينهار ب�شبب ذلك! ال ت�شمعني 

اأو تناول  اتباع حمية  كلمة )م�شكني( وال تقرتح علينا 

لي�س  التوحد  الأن  الربكة كعالج..  مع حبة  ثوم  ف�شي 

مر�س واإمنا ا�شطراب اأوالً وثانًيا ال يعالج باخلزعبالت 

ور�شائل الوات�شاب الكاذبة.. لو كانت نافعة ملا بقي اأحد 

األعب مع  اليوم حني  م�شاب بهذا اال�شطراب حتى هذا 

اتباع طريقتك.. دعنا نعي�س  اأطفالك.. ال جتربهم على 

اأطفال  فنحن  امل�شبقة..  اأحكامك  بدون  اللعب  حلظات 

مرحون جًدا.

ال تقلق.. التوحد لي�س معدًيا.. ولي�س م�ًشا من اجلن 

وكفاح..  وحتٍد  همة  التوحد  وباملنا�شبة..  �شحر..  اأو 

)ولي�س اإعاقة(.. ولن يكون اإعاقة اإال اإذا �شببت املعوقات 

يف طريقي كاملنع من التواجد يف بع�س االأماكن العامة 

هني  ب�شيء  لي�س  التوحد  االألعاب!  بع�س  من  والطرد 

لت�شتخدم هذه املفردة ك�شتيمة! توقف عن فعل ذلك واإن 

ا�شتخدام هذه  مل تكن تفعل فامنع من حولك من �شوء 

تقبل  على  يجربك  العامل  الأن  �شكالً  حتتفل  ال  الكلمة! 

التوحد اأو التعامل معه! 

ولكن ثّقف نف�شك، تعلّم واقراأ، )وخذ بيد اأي �شخ�س 

يعاين من هذا اال�شطراب( ال ل�شفقة وال مل�شلحة علمية 

اأقرباءك( الذين يقمعون حتت مظلة  اأو عملية، )�شاعد 

هذا اال�شطراب -واإن مل يطلبوا ذلك- �شدقني بيدك اأن 

االآخرون  بك  واقتدى  تكررت  اإن  ب�شيطة  باأفعال  تقوم 

ف�شنحيا يف جمتمع واٍع وراٍق متقبل لكل اأبنائه واأطيافه! 

حبب اأبناءك واأقرباءك ال�شغار يف التوحد، وال تنفرهم 

منه. فيم اأ�شرك اختالف التوحد عنك؟؟ 

لتكون  وظفهما  مكانة،  اأو  قراٍر  �شاحب  كنت  اإن 

املرونة  قوانينها  يف  واجعل  واآمنة،  حا�شنة  بيئة 

اأو  لت�شاعد كل من يعاين من م�شاكل ح�شية  واحلماية 

تقبل،  التوحد.  ب�شبب  واجتماعية  لغوية  �شعوبات 

بفعل  ت�شتطع  مل  اإن  برفق،  �شاعد  ت�شفق،  وال  اأحبب 

فاأقلها بكلمة طيبة، ت�شجع للتطوع، نحن بحاجة دوًما 

التدخل  اأفرع  يف  للتخ�ش�س  اأبناءك  العون!�شجع  ليد 

املبكر، نحن بحاجة ما�شة و�شديدة ملخت�شني يعينوننا 

علمية  بطرق  امل�شاعب  وتخطي  االأمان  لرب  للو�شول 

اأبنائك  اإعطاء  عن  تتوقف  ال  رجاًء  ومثبتة!  �شحيحة 

التطعيمات بحجة اخلوف من التوحد! فال توجد عالقة 

بني االثنني مطلًقا.. اأنت باحث اأو عامل اأو طبيب، تربوي 

اأو  كاتب  اأو  موؤثر  ريا�شي،  اأو  اأو حقوقي  اح�شائي  اأو 

�شاحب حمل األعاب، اأو تاجر اأو فنان اأو م�شور، اأو حتى 

مهتم فقط،  فكر بالتوحد كم�شروع.. نحن بحاجة ما�شة 

للم�شاهمات املحلية يف التوحد! ال تن�شونا يف خ�شم هذا 

العامل الكبري املت�شارع! 

 امل�شت�شار الوراثي د. فاطمة مرهون

رئي�شة اللجنة التثقيفية التوعوية -  جمعية التوحديني البحرينية

دواء »الكورونا«

 �شدفة.. اأم �شيا�شة الكبار؟

بعد اإعالن ال�شني عن جتارب لقاح م�شاد لفريو�س 

التجارب  من  خطوة  م�شافة  على  واأنها  كورونا، 

كاأنه م�شاد  باإعالٍن  االأمريكي  الرئي�س  قام  ال�شريرية، 

يغريان  قد  دواءين  اأن  اأعلن  حيث  ال�شني،  الإعالن 

لبع�س  ا�شتخدامهما م�شادين  التاريخ، وقد مت  م�شار 

االأمرا�س مثل املالريا.

للكورونا،  ا  م�شادًّ با�شتخدامهما  ن�شح  كما 

مماثل  بت�شريح  قامت  فرن�شا  اأن  ا  اأي�شً والغريب 

لت�شريح الرئي�س االأمريكي، وبالدواء ذاته الذي اأ�شار 

اإليه ترامب، والغريب يف االأمر كله اأن الطبيبة ال�شينية 

التي  نف�شها  هي  ال�شني  لقاح  اختبار  على  امل�شرفة 

اكت�شفت الدواءين امل�شار اإليهما يف فرن�شا واأمريكا!

جمانيًّا  اللقاح  �شيكون  هل  هنا؛  ال�شوؤال  ويبقى 

اأن اجلهد الذي مت بذله هو  عند اكت�شافه؟ حتى نعلم 

جهد م�شّخر لالإن�شانية اأم الأغرا�س �شيا�شية ميار�شها 

الكبار؟!

علي املعمري

جامعيون.. هل �شتقف »كورونا« اأمام اأحالمنا وحتول دون تخرجنا؟

الذي  القرار  االأ�شبوع  البحرين هذا  اأ�شدرت جامعة 

�شيعمل به يف ظل هذه الظروف الراهنة، ونحن كطلبة 

ن�شيد بجهود اجلامعة ونقدر القرار ال�شادر الذي يخري 

الطالب يف اإكمال م�شريته الدرا�شية بني م�شارين؛ امل�شار 

دخول  دون  الر�شوب  اأو  بالنجاح  الطالب  يخول  االأول 

الدرجات للمعدل الرتاكمي ودون تقدمي امتحان نهائي، 

نهائي  امتحان  بتقدمي  الطالب  فيخول  الثاين  امل�شار  اأما 

وعليه �شتح�شب درجته يف معدله الرتاكمي، امل�شار االأول 

�شيكون تخرجهم �شهر 6، اأما امل�شار الثاين ف�شيتخرجون 

�شهر 9؛ اإذ اإنه من غري االإن�شاف اأن يتاأخر تخرجنا لـ3 

اأ�شهر بينما البقية يتخرجون يف املوعد املحدد.

جامعة  ننا�شد  نحن  ولكن  القرار  �شد  ل�شنا  نحن 

اإننا فئة كبرية من الطلبة  اإذ  اأمرنا؛  البحرين النظر يف 

اأكملنا كل متطلبات التخرج واأمتمنا كل املواد الدرا�شية 

بيننا وبني  التخ�ش�شي حال  املعدل  قرار  اأّن  اإال  بنجاح 

رفع  الأجل  مواد  اإنزال  الف�شل  هذا  علينا  فلزم  التخرج. 

عن  والدرا�شة  الراهنة  الظروف  يف  اإال.  لي�س  املعدل 

ُبعد، الكل يعي جًدا اأن التدري�س عن ُبعد لي�س بالدرجة 

املمتازة ومعظم الطلبة يعانون من االأمر، وكما اأ�شدرت 

االمتحان  لتقدمي  كفوؤًا  نف�شه  يرى  من  باأن  اجلامعة 

فليقدم على امل�شار الثاين، نحن جمبورون على اختيار 

امل�شار الثاين ول�شنا خمريين.

ملو�شوع  النظر  باإعادة  البحرين  جامعة  ننا�شد 

ا من اأكملوا كل متطلبات التخرج  اخلريجني، وخ�شو�شً

فنحن  التخ�ش�شي،  املعدل  التخرج  وبني  بينهم  وحال 

اأجلنا  نعترب حالة خا�شة يفرت�س تخ�شي�س قرار من 

اأو اإعفاء الطلبة من املعدل التخ�ش�شي لهذا الف�شل حتى 

ال تظلم �شريحة كبرية من الطلبة.

نحن نعي�س حالة من التوتر والقلق النف�شي، ال نعلم 

»كورونا«  اأن  اأم  حًقا؟  �شنتخرج  هل  علينا،  يجري  ما 

�شتظلمنا! املقرر تقدمي االمتحانات �شهر 9، لكن ماذا اإذا 

زادت االأو�شاع �شوًءا، اإىل متى �شيتاأخر تخرجنا؟

هذا  اأبناء  على  وبخوفكم  وبجهودكم  بكم  اأمل  كلنا 

الوطن.

البيانات لدى املحررة

18 عاًما خلف الق�شبان.. اأرجو لقاء اأ�شرتي ونيل العفو
اأمري بعني  النظر يف  اأتقدم بر�شالتي هذه طالًبا 

الرحمة والراأفة بحالتي ال�شحية وظرويف االإن�شانية 

ال�شعبة، اأنا اأجنبي اجلن�شية م�شلم، واأبلغ من العمر 

56 عاًما، اأعاين من م�شاكل �شحية، ومري�س بالقلب 

احلال  بي  ا�شتقر  اأن  اإىل  عمليات  لعدة  وقد خ�شعت 

على اأن يعمل قلبي بالبطاريات، ناهيكم عن اإ�شابتي 

باأمرا�س اأخرى مزمنة، ومنها ال�شكري الذي يجربين 

على اأخذ اإبر مبعدل 3 مرات يومًيا.

كل تلك االأمور، اأجربتني على الكتابة اإىل املعنيني 

و�شماع  االإن�شانية،  حالتي  يف  للنظر  وامل�شوؤولني 

اأنا  اأمرا�س،  من  اأقا�شيه  ما  كل  جانب  فاإىل  ق�شتي، 

�شجني على مدى 18 عاًما بعيًدا عن والدي واأ�شرتي 

وزوجتي واأبنائي ال�شتة يف اخلارج.

الق�شية التي على اأ�شا�شها مت حب�شي هي ق�شية 

اأنفذها، فكل ما يف  اأت�شبب بها ومل  ال يَد يل بها؛ فلم 

االأمر، ب�شبب نواياي الطيبة، واأنا مبطار بلدي التقيت 

ا هناك طلب مني ت�شلم حقيبة منه واإي�شالها  �شخ�شً

اإىل اأحد اأقاربه يف اململكة العربية ال�شعودية، بعد اأن 

علم باأنني اأعمل هناك، راجًيا م�شاعدتي له، ووافقت 

اإىل  و�شلت  اأن  اإىل  اهلل،  من  االأجر  احت�شاب  طالًبا 

عملي  مقر  اإىل  اأذهب  اأن  على  عابًرا،  البحرين  مطار 

كاإجراء  احلقيبة  تفتي�س  مت  ذلك  بعد  بال�شعودية، 

اأن  القب�س علّي، حيث تبني  اإثرها مت  روتيني وعلى 

احلقيبة حتتوي على كمية من املواد املخدرة، وجاء 

اخلرب كال�شاعقة، خا�شة واأن ال يد يل بها، وحاولت 

من  ت�شلمتها  باأنني  باملطار،  املوظفني  اإخبار  جاهًدا 

موطني،  مطار  يف  التقيتهم  الذين  االأ�شخا�س  اأحد 

رغم اأنني كنت �شادًقا ومل اأكن اأعلم ما بداخلها، ومل 

األَق اأي م�شدق لروايتي وجاءت اأ�شابع االتهام يل.

�شيء  كل  خ�شرت  فقد  اهلل،  اإىل  اأمري  فو�شت 

عملي  خ�شرت  اهلل،  �شاحمه  ال�شخ�س،  هذا  ب�شبب 

يف  اأ�شرتي  لقاء  فر�شة  وخ�شرت  بال�شعودية، 

واختباًرا  اهلل،  من  ابتالء  هذا  واعتربت  موطني، 

بحكم  ال�شجن  يف  قبعت  وفعالً  �شربي،  ملدى  اإلهًيا 

رغم  عاًما   18 االآن  اإىل  منها  ق�شيت  وقد  )موؤبد(، 

و�شل  حتى  اأقا�شيها  التي  االأمرا�س  ورغم  براءتي، 

اأكون  اأن  اإىل  اأجد نف�شي فيه بحاجة  الذي  العمر  بي 

قرب عائلتي وزوجتي واأبنائي.

اأن هذه  اأن يعي  اأرجو كل من يقراأ ر�شالتي هذه 

�شخ�س  من  طلب  واآخر  احلياة  يف  يل  اأمنية  اآخر 

طال به االنتظار، و�ُشجن ظلًما ال يبتغي من احلياة 

بعد ذلك �شوى الفرج ولقاء االأحبة، وال تن�شوا قول 

ي�شلمه  وال  يظلمه  ال  امل�شلم  اأخو  »امل�شلم  الر�شول: 

ومن  حاجته،  يف  اهلل  كان  اأخيه  حاجة  يف  كان  من 

فرج عن م�شلم كربة فرج اهلل عنه كربة من كرب يوم 

القيامة، ومن �شرت م�شلًما �شرته اهلل يوم القيامة«. 

اأرجو من يفرج كربتي ويفك قيدي ويكون عوًنا 

ا مظلوًما  لل�شعيف املحتاج، خا�شة واإن كان �شخ�شً

ال حول له وال قوة.

البيانات لدى املحررة

�شمو الأمري �شلمان.. واجلي�ض الأبي�ض

بالروح  التحديات  كافة  على  �صتنت�صر  »اململكة 

عبرَّ  الكلمات،  بهذه  واٍع«؛  وم�صاركة جمتمع  الوطنية 

�صاحب ال�صمو امللكي الأمري �صلمان بن حمد اآل خليفة 

ويل العهد الأمني النائب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء، 

الأبي�س«  »اجلي�س  قيادة  على  احلثيث  ا�صراره  عن 

 ،)COVID-19( كورونا  فريو�س  وباء  ملواجهة 

والذي بادر �صموه بالت�صدي له مبكًرا، حيث احلكمة 

التى  ال�صتباقية  اخلطوات  باأهمية  القرار  وجهوزية 

اتخذها �صموه، والتي كان لها الدور الكبري يف ا�صتمرار 

حرية التنقل واخلروج من املنزل لل�صرورات املعي�صية 

قرارات  من  اتخاذه  مت  ما  اىل  ا�صارة  يف  للجميع، 

الأول احلفاظ على �صحة و�صالمة  واإجراءات هدفها 

املواطنني واملقيمني يف اململكة كونها اأولوية دائمة.

جائحة  مللف  �صموه  وادارة  لتوجيهات  كان  لقد 

كورونا، وللفريق الوطني، مثال يحتذى به يف التعامل 

مع الأزمات، وهو الأمر الذي بعث الطماأنينة يف نفو�س 

يف  مميزة  البحرين  وجعل  واملقيمني،  البحرينيني 

تعاملها وجاهزيتها ملواجهة هذا التحدي غري امل�صبوق 

الذي يواجه �صتى دول العامل، وكانت �صهادات التقدير 

وال�صادة على هذا التميز التي حظيت بها البحرين على 

كل امل�صتويات، ومنها �صهادة منظمة ال�صحة العاملية، 

ل�صموه على ح�صن  كلها كانت يف مكانها وم�صتحقة 

ادارته ملجريات واحداث هذه الأزمة، وللفريق الوطني 

الذي �صم خبات وكفاءات من كل التخ�ص�صات التى 

الراهنة بكل جهد واإخال�س، بوجه  تفر�صها ظروفنا 

بكل  جديرة  �صموه  بقيادة  الراهنة  الأزمة  ادارة  عام 

الثناء والتقدير، ملا ات�صمت به من حنكة وحكمة وكفاءة 

ومهنية عالية، وهذا اأمر وا�صح وجلّي.

الذي  الباهر  النجاح  هذا  عن  احلديث  �صياق  ويف 

حققته مملكة البحرين يف هذه املواجهة، والتي اأ�صاد 

بها مدير عام منظمة ال�صحة العاملية الدكتور تيدرو�س 

يف  ال�صحي  املوقف  عن  له  حديث  اأول  يف  اهانوم 

الحرتازية  بالجراءات  ا�صادته  خالل  من  البحرين، 

والتدابري الواقية التي قامت بها اململكة لحتواء الوباء 

املنظمة على ما  ا�صتمل تقرير  وال�صيطرة عليه، حيث 

قامت به اململكة من اجراءات ح�صدت بتنفيذها ال�صادة 

الدولية يف ت�صكيل الفريق الوطني لو�صع ال�صرتاتيجية 

لحتواء ومنع انت�صار املر�س، وذلك من خالل تاأمني 

القادمني  لفح�س  الحرتازية  بالجراءات  املنافذ 

للبحرين من الدول املوبوؤة وحتويلهم اىل مراكز ايواء 

الطبي  الكادر  على  اعتماًدا  ذلك  كل  والعالج.  للعزل 

والتمري�صي ورجال الأمن واجلي�س، حيث و�صع هذا 

)اجلي�س الأبي�س( يف ال�صف الأول م�صحني باأنف�صهم 

واأرواحهم من اأجل البحرين واأهلها ومقيميها. كما اأن 

الفرق،  هذه  اتبعتها  التي  ال�صرتاتيجية  هذه  منهجية 

بدًءا من ا�صتقبال القادمني بالفح�س واحلجر والعزل 

والقرارات ال�صريعة والعاجلة يف مواجهة الوباء.

العهد  ويل  ل�صمو  ال�صديدة  التوجيهات  اأن  كما 

الوبائية  التحقيقات  توا�صل  البحرين  مملكة  جعلت 

املو�صعة، بالإ�صافة اإىل ح�صر اأماكن تواجد امل�صابني 

واملخالطني، وو�صع تدابري احرتازية ملكافحة العدوى، 

املواطنني  لإعادة  زمني  برنامج  و�صع  اىل  بال�صافة 

العالقني يف خمتلف دول العامل، وعلى وجه اخل�صو�س 

على  الأثر  ابلغ  له  كان  ايران،  يف  العالقني  الزوار 

ال�صارع البحريني من ا�صادة بحكمة القيادة ال�صيا�صية 

كل  اأن  كما  اخلارج.  يف  وبناتها  باأبنائها  واهتمامها 

خم�ص�صة  مراكز  يف  عالجها  يتم  القائمة  احلالت 

خمت�س  طبي  فريق  اإ�صراف  حتت  والعالج،  للعزل 

املعتمدة،  والوقائية  العالجية  البتوكولت  بح�صب 

وانعك�س ذلك يف معدلت التعايف ال�صريعة واملتوازية 

تتجاوز  املتوفني، حيث مل  اأرقام  وقلة  ال�صابات  مع 

من  الأ�صا�س  يف  تعاين  كانت  التي  حالت  اخلم�س 

اأمرا�س مزمنة مل متكنها من مقاومة املر�س.

ولبد هنا من ال�صادة وال�صاءة على اأن ما حتقق 

تتمتع  ما  بف�صل  جاء  املنزل  من  للعمل  من جناحات 

به اململكة من بنيٍة حتتية متطورة لالت�صالت، متيزت 

�صنوات طويلة.  با�صتثمارها عب  البحرين  بها مملكة 

ما يوؤكد باأن العمل من قبل الفريق الوطني للت�صدي 

واأن  م�صاعفة  بجهود  م�صتمر  كورونا  لفريو�س 

ا�صتمرار اللتزام من قبل جمتمع واٍع يف كل مراحل 

التعامل مع فريو�س كورونا له اأهمية كبى يف حتقيق 

النتائج املرجوة، وذلك بف�صل ا�صرار هذا الأمري ال�صاب 

والواعد لتحقيق النجاح يف مواجهة الفريو�س والذي 

البنية  واكتمال  الفاعلة،  القيادة  وجودة  حكمة  اأكد 

التحتية ال�صحية، وتناغم موؤ�ص�صي واإعالمي وات�صال 

اأمريها  للبحرين  اهلل  بارك  وموؤثر.  مبادر وم�صتجيب 

ال�صاب �صلمان بن حمد، وقيادته الر�صيدة.

كاظم ال�شعيد
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 رئيس الوزراء: تشديد الرقابة 
في أماكن سكن العمالة الوافدة

وجه صاحب السمو الملكي األمير خليفة 
ب��ن س��لمان آل خليف��ة رئيس ال��وزراء، 
الحكومية المختصة  الوزارات والجه��ات 
إل��ى زي��ادة االس��تعدادات واالحتياطات 
التي تس��هم ف��ي جعل الوض��ع الصحي 
العام مطمئن��ًا، داعيًا س��موه إلى تبني 
اإلج��راءات الفعال��ة الت��ي تح��ول دون 
انتش��ار فيروس كورونا المستجد خاصة 
بين فئات العمالة الوافدة عبر تش��ديد 
الرقابة واإلجراءات التنظيمية في أماكن 
س��كنهم ومعيش��تهم. ج��اء ذل��ك لدى 
استقبال صاحب الس��مو الملكي رئيس 
ال��وزراء بقصر س��موه بالرفاع أمس، كال 
م��ن نائب رئي��س مجلس الوزراء س��مو 
الش��يخ محم��د ب��ن مب��ارك آل خليف��ة، 
ونائب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ 
عل��ي بن خليفة آل خليفة، ونائب رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ خالد بن عبداهلل آل 

خليفة.
وأكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، 
أن الخطوات واإلجراءات االستباقية التي 
اتخذته��ا مملكة البحري��ن في مواجهة 
في��روس كورون��ا )كوفيد19(، س��اهمت 
ف��ي تحقيق نتائج إيجابية مثمرة، وبثت 
الطمأنين��ة في نف��وس الجمي��ع. وقال 
س��موه »إن األم��ل كبير في تج��اوز هذا 
الظرف الطارئ بفضل وعي أبناء ش��عب 
البحرين والمقيمين وتكاتفهم جميعًا«.

وأعرب سموه عن خالص الشكر والتقدير 
لحضرة صاحب الجالل��ة الملك حمد بن 
عيس��ى آل خليفة عاهل الب��الد المفدى، 
عل��ى توجيه��ات جاللت��ه الس��امية وما 
اش��تملت عليه من مضامي��ن تعزز من 
الوع��ي المجتمعي وتق��وي من عزيمته 

في مواجهة هذه األزمة.
ونوه س��موه بجه��ود ومتابع��ة صاحب 
الس��مو الملكي األمير س��لمان بن حمد 
آل خليفة ولي العهد نائب القائد األعلى 
النائ��ب األول لرئي��س مجل��س ال��وزراء 

المس��تمرة ف��ي س��بيل التص��دي لمنع 
انتشار فيروس كورونا )كوفيد19(.

س��موه  اس��تعرض  اللق��اء،  وخ��الل 
مس��تجدات األوضاع فيم��ا يخص جهود 
الحكومة ف��ي مواجهة في��روس كورونا 
)كوفيد19( على كافة األصعدة الصحية 

واالقتصادية والخدمية وغيرها.
كما تابع س��موه ما تم بشأن توجيهات 
العملي��ة  بدع��م  المتعلق��ة  س��موه 

الم��دارس الخاصة  التعليمي��ة وتعاون 
مع أولياء االمور وكذل��ك توفير ومراقبة 
مختل��ف الس��لع االس��تهالكية وضب��ط 
األس��عار، باإلضافة إلى ما يخص ضبط 
وفح��ص العمال��ة الواف��دة وغيرها من 
التوجيه��ات الت��ي تس��هم ف��ي توفي��ر 

متطلبات المواطنين وتلبيتها.
وأش��اد س��موه بالش��راكة المجتمعي��ة 
وتج��اوب المواطني��ن والمقيمي��ن م��ع 

التعليمات واإلجراءات االحترازية للوقاية 
من الم��رض والعمل على جعل البحرين 
خالية منه، مش��يرًا س��موه إلى أن جميع 
اإلجراءات االحترازي��ة والقرارات التي تم 
اتخاذها وتطبيقها غايتها الحفاظ على 

سالمة وصحة المواطن والمقيم.
وقال س��موه: »إننا نقدر عالي��ًا ما أبداه 
أبن��اء البحري��ن م��ن تع��اون ووعي في 
االلتزام باإلجراءات االحترازية، فلهم منا 

كل الشكر والتقدير«.
وأشاد س��موه بالجهود والخطوات التي 
قام��ت به��ا وزارات ومؤسس��ات الدولة 
في مواجهة ه��ذا الوباء، منوهًا س��موه 
بجه��ود وزارة الصح��ة وكاف��ة كوادرها 
الطبي��ة والتمريضية عل��ى ما يقدمونه 
م��ن تضحيات في س��بيل الحف��اظ على 
صحة وس��المة المواطني��ن والمقيمين 

وحمايتهم.

زيادة االستعدادات واالحتياطات لجعل الوضع الصحي العام مطمئنًا

إجراءات فعالة للحيلولة دون انتشار الفيروس بين العمالة الوافدة 

اإلجراءات االستباقية للبحرين ساهمت في تحقيق نتائج إيجابية مثمرة

األمل كبير في تجاوز هذا الظرف الطارئ بوعي أبناء شعب البحرين والمقيمين

توفير ومراقبة السلع االستهالكية وضبط األسعار وفحص العمالة الوافدة

 الملك في اتصال مرئي: اتخاذ كل ما يلزم
الستكمال العام الدراسي بسالسة وأمان ونجاح

      الطلبة في مقدمة أولوياتنا لحمايتهم والمحافظة على سالمتهم 

أك��د حض��رة صاح��ب الجالل��ة المل��ك 
حمد بن عيس��ى آل خليفة عاهل البالد 
المفدى »اتخاذ كل ما يلزم الس��تكمال 
العام الدراسي بسالسة وأمان ونجاح«. 
»تجدي��د الش��كر الخال��ص واالمتن��ان 
العميق لصاحب الس��مو الملكي األمير 
س��لمان بن حم��د آل خليفة ولي العهد 
نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس 
مجلس الوزراء، عل��ى متابعته الحثيثة 
وإدارت��ه »لفريق البحرين« في التعامل 
مع متطلبات الظرف الراهن، باستباقه 
العالجي��ة  اإلج��راءات  م��ن  للعدي��د 

واالحترازية ذات الكفاءة العالية«.
ج��اء ذلك، ف��ي كلم��ة س��امية وجهها 
جاللت��ه، إل��ى أبنائ��ه وبنات��ه الطلبة 
والطالب��ات في ظ��ل الظ��روف الراهنة 
المس��تجد  كورون��ا  في��روس  لجائح��ة 
)كوفيد 19( والجهود الوطنية للتصدي 
له، م��ن خالل اتص��ال مرئ��ي ببرنامج 
»مجتمع واعي« الذي يبث عبر تلفزيون 

البحرين هذا نصها:
بسم اهلل الرحمن الرحيم

الطلب��ة والطالب��ات،  أبنائ��ي وبنات��ي 
السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،

أود بداي��ة أن أب��ارك الجه��ود الطيب��ة 
للقائمي��ن على هذا البرنام��ج الهادف، 

الذي يتميز بطرح��ه وتناوله للمواضيع 
الت��ي تهمن��ا جميعًا ف��ي مواجهة هذا 

الوباء العابر، بإذن اهلل.
وبالنيابة عن الجميع، يطيب لنا أن نجدد 
الشكر الخالص واالمتنان العميق لولي 
عهدن��ا األمين، عل��ى متابعته الحثيثة 
وإدارت��ه »لفريق البحرين« في التعامل 
مع متطلبات الظرف الراهن، باستباقه 
العالجي��ة  اإلج��راءات  م��ن  للعدي��د 
العالي��ة،  الكف��اءة  ذات  واالحترازي��ة 
واالس��تمرار في التعامل المس��ؤول مع 
مخاطر الوباء للقض��اء عليه، بعون من 
اهلل، م��ع تقديري الكبير لفريق البحرين 
الطب��ي على جه��وده التي تص��ل الليل 
ترتق��ي لمس��توى  وبنتائ��ج  بالنه��ار، 

الحدث.
وال يسعنا هنا، إال أن نسجل التقدير إلى 
حكومتنا برئاسة صاحب السمو الملكي 
رئي��س ال��وزراء، والت��ي تب��ذل الغالي 

والنفيس لخدمة الوطن العزيز.
أبنائ��ي وبناتي، إنه��ا لفرصة طيبة أن 
أتواص��ل معكم من موقع��ي كولي أمر 
وأب مح��ب عبر ه��ذا االتص��ال المرئي 
الذي أتاحه لنا هذا البرنامج، لالطمئنان 
على سير تعليمكم وتحصيلكم العلمي، 
في ظل هذه الظروف االس��تثنائية التي 

تم��ر على العال��م أجم��ع وتتصدى لها 
بالدنا بكل عزيمة وصب��ر وثبات، ولقد 
علمُت أن ش��ؤونكم الدراسية على خير 

ما يرام وهلل الحمد.
ولق��د كنتم، أيه��ا األبناء، ف��ي مقدمة 
أولوياتن��ا لحمايتك��م والمحافظة على 
س��المتكم منذ اللحظات األولى الحتواء 
ه��ذه الجائح��ة، واتخ��اذ كل م��ا يل��زم 
الس��تكمال عامكم الدراس��ي بسالس��ة 
القي��ام  ولمواصل��ة  ونج��اح،  وأم��ان 
بواجبكم بجد واجتهاد، وأني على يقين 
أنكم س��تحققون النتائج المرجوة كما 

العهد بكم.
وإنه��ا لفرص��ة طيب��ة نتوج��ه فيه��ا 
بالتحي��ة والتقدير لألس��اتذة األفاضل، 
من معلمي��ن وإداريين، على س��عيهم 
المخلص الس��تمرار العملية التعليمية 

عن بعد، وعلى أفضل وجه ممكن. 
وتذكروا أيها األعزاء، بأن أعضاء »فريق 
البحري��ن«، كان��وا في مث��ل مواقعكم 
الدراس��ية، وسيأتي ذلك اليوم، بتوفيق 
من اهلل ونتيج��ة الجتهادكم، لتواصلوا 
مسيرتهم في خدمة الوطن وعلو شأنه 

في مختلف الميادين.
وفي مثل ه��ذه الظ��روف، يتحتم علينا 
أن نلت��زم بنهجن��ا الوطن��ي القويم في 

حماية وتقديم المصلحة العليا للوطن، 
وه��و أمر ظاهر للعيان في س��لوك أهل 
المخلص،  ببذله��م  الك��رام،  البحري��ن 
وانضباطهم الذاتي ووعيهم المسؤول، 
وص��واًل إل��ى بر األم��ان والش��فاء التام 
وبع��ودة الحياة لس��ابق عهدها، بعون 

اهلل تعالى.  
وال يبق��ى أمامنا من بع��د األخذ بكافة 
ع��ز  عل��ى اهلل  بالت��وكل  إال  األس��باب، 
وج��ل واللجوء إلي��ه، وبتقوي��ة اإليمان 
واليقين بقدرته على رفع هذا البالء عن 
المس��لمين والعالمي��ن، وأن نله��ج له 
بالدعاء المخلص بحفظ الجميع من كل 

ش��ر وضر، وبالتوفيق لكل ما فيه الخير 
واالطمئنان لبالدنا وأهلها ومن له حق 

علينا.
وال يفوتن��ا في خت��ام حديثن��ا هذا، أن 
الخالص��ة  بتهانين��ا  للجمي��ع  نتوج��ه 
بقرب حلول شهر رمضان المبارك الذي 
نتحرى في قدومه بشائر الخير والفرح، 
وإن كانت ظروفه مختلف��ة هذا العام، 
ونس��أل اهلل أن يبلغن��ا وإياك��م فضله 
وبركاته، وأن يع��وده علينا وعلى األمة 
اإلس��المية والجمي��ع بأفضل ح��ال، إنه 

سميع مجيب الدعاء.
والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

التوكل على اهلل واللجوء إليه لرفع 
البالء عن المسلمين والعالمين

 العاهل للطلبة: ستحققون
النتائج الطيبة المرجوة منكم 

ولي العهد أدار فريق البحرين بكفاءة عالية

الحكومة برئاسة رئيس الوزراء تبذل 
الغالي والنفيس لخدمة البحرين

 تقدير كبير لفريق البحرين
الطبي على جهود تصل الليل بالنهار

 البرنامج المرئي أتاح لنا االطمئنان
على سير التعليم والتحصيل العلمي

نهنئ بقرب حلول شهر رمضان 
بظروف مختلفة هذا العام



بيانات الخبر
اليوم

التاريخ
الخبر

جهة النشر
الصفحة

العدد
الرابط اإللكتروني

04
local@alwatannews.net

أخبار الوطن
Mon 13 Apr 2020  |  السنة 15  |  العدد 5238   |  االثنين 20 شعبان 1441هـ

وزير الخارجية: كلمة الملك 
عكست الرعاية األبوية

أكد وزي��ر الخارجية د. عبداللطي��ف الزياني، أن مضامين 
الكلمة األبوية التي وجهها حضرة صاحب الجاللة الملك 
حم��د بن عيس��ى آل خليفة، عاه��ل البالد المف��دى، عبر 
االتصال المرئي الى أبنائ��ه الطلبة والطالبات من خالل 
البرنام��ج التلفزيوني »مجتمع واعي«، الذي بثه تلفزيون 
البحرين أمس، عكست مشاعر جاللته الصادقة والرعاية 
األبوي��ة الحاني��ة والمحبة الت��ي يكنها جاللت��ه ألبنائه 

الطلبة والطالبات، وعموم أبناء الوطن.
وق��ال وزي��ر الخارجي��ة إن كلم��ة جاللة المل��ك المفدى، 
عب��رت ع��ن ح��رص واهتم��ام جاللت��ه الدائ��م بأبنائه 
الطلبة والطالبات الذين يمثلون جيل المس��تقبل وعماد 
المسيرة التنموية المباركة التي توالي تحقيق إنجازاتها 
ونجاحاته��ا وتميزه��ا في كاف��ة المج��االت والميادين، 
بفض��ل من اهلل تعالى، وبجه��ود األوفياء المخلصين من 
أبناء الوط��ن، والذين برهنوا أمام تح��دي جائحة كورونا 
كفاءة عالي��ة وفاعلة في إدارة األزمة والتخطيط المحكم 
لمواجه��ة تداعياتها والتقليل م��ن أضرارها حفاظًا على 
صحة وسالمة المواطنين والمقيمين في مملكة البحرين.
وأكد وزير الخارجية أن جاللة الملك المفدى، بفكره النير 
وحكمت��ه المعهودة وإنس��انيته الرائع��ة آثر أن يتحدث 
م��ن القلب الى أبنائ��ه الطلبة والطالبات حديثًا مباش��رًا 
وواضح��ًا، ليطمئ��ن عل��ى تحصيله��م العلم��ي في ظل 
الظروف الصحي��ة الطارئة التي فرضته��ا جائحة كورونا 
ف��ي العالم أجمع، وليبث ف��ي قلوبهم االطمئنان، ويؤكد 
لهم بأن العيون الساهرة على مصالح الوطن واعية لكل 
التحديات ومس��تعدة لمواجهة كافة الصعاب والعقبات، 
حفاظًا على اإلنسان البحريني ورعايًة لشؤونه ومصالحه.
وأعرب س��عادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني عن 
اعتزازه بمضامين ومدلوالت كلمة جاللة الملك المفدى، 
حفظه اهلل ورعاه، لما عكس��ته من نه��ج جاللته الوطني 
ووضوح الرؤية واألهداف والتطلعات، وثقته الراسخة في 
أبناء الوطن وقدرتهم على تجاوز األزمات ومواجهة كافة 

التحديات.

 أولياء أمور لـ                 : كلمات
الملك طمأنتنا على مستقبل أبنائنا

أك��د مواطنون وأولياء أم��ور أن كلمة حضرة 
صاح��ب الجالل��ة المل��ك حم��د بن عيس��ى 
آل خليف��ة عاهل الب��الد المفدى الس��امية، 
جاءت مطمئن��ة لهم على المس��تقبل الذي 
بات غامضًا بس��بب جائحة في��روس كورونا 
)كوفي��د19(، وقالوا إن جاللت��ه يقدر العلم 
الوط��ن  مس��تقبل  ويستش��رف  والتعلي��م، 
باالطمئنان على األجيال القادمة وتحصيلهم 

العلمي. 
وق��ال حم��د الس��بيعي: »عل��ى الرغ��م من 
األوض��اع التي تم��ر بها الب��الد إال أن جاللة 
الملك المفدى، أكد لن��ا أنه يتلمس حاجات 
المواطنين ويتاب��ع قضاياهم، كما لم ينس 
أن يعط��ي كل ذي  الس��امية  ف��ي كلمت��ه 
ح��ق حقه، على م��ا يبذله أبن��اء الوطن وفي 
مقدمته��م فري��ق البحرين بقي��ادة صاحب 
الس��مو الملكي األمير س��لمان ب��ن حمد آل 
خليف��ة ول��ي العه��د النائ��ب األول لرئيس 
ال��وزراء والحكوم��ة بقي��ادة صاحب الس��مو 
الملك��ي األمير س��لمان بن حم��د آل خليفة 

رئيس الوزراء«.
ولف��ت الس��بيعي إل��ى تقدير جالل��ة الملك 
المف��دى للعل��م ف��ي الكلم��ة الت��ي ركزت 
عل��ى ه��ذا القط��اع، وهو م��ا يؤك��د الرؤية 

االستش��رافيه لجاللته، بأن األجيال القادمة 
ه��م بناة المس��تقبل، ولذلك كان��ت الكلمة 
موجهة لهم، وتؤكد على اس��تدامة الرعاية 

واالهتمام بشؤونهم.
م��ن جانبه أك��د أحمد القاس��مي أن كلمات 
جاللة الملك الس��امية بث��ت الطمأنينة في 
قلوب الناس أجمعين، وبخاصة أولياء األمور 
الذين كانوا ال يعلمون نهاية هذه المأس��اة 
الت��ي يعيش��ها العال��م وتؤث��ر عل��ى كافة 
مناح��ي الحياة، ويأتي التعلي��م كأبرز قطاع 
متأثر من األزمة، حيث ال يعلم الطلبة ش��يء 

عن مستقبلهم.
وق��ال القاس��مي إن جالل��ة المل��ك المفدى 
أشعرنا بكلمات جاللته الحانية بأننا نعيش 
تح��ت مظل��ة دولة تق��در العل��م والتعليم، 
وت��درك أهمية هذا القطاع ف��ي بقاء األمم، 
منوها إلى تاريخ البحري��ن في التعليم الذي 
كان له الس��بق في منطق��ة الخليج العربي، 

وكان للمرأة فيه مكان منذ بداية انطالقه.
وأعربت ناهد الصفار عن سعادتها بالكلمة 
الس��امية لجاللة الملك، مؤكدة أنها كلمات 
م��ن القل��ب إل��ى القل��ب، وم��ن أب الوطن 
إل��ى أبنائ��ه جميع��ا، وقال��ت إن جاللته لم 
ين��س المعلم ال��ذي يعتبر أس��اس العملية 

التعليمي��ة، حي��ث أعط��اه ق��دره ف��ي تلك 
المرحلة غير المس��بوقة من تاري��خ العالم، 

الذي يتغير بشكل متسارع.
وأشارت الصفار إلى شمولية الكلمة السامية 
والت��ي ن��وه فيه��ا جاللت��ه بجه��ود الفريق 
الطبي الذي يقف على خط الدفاع األول أمام 
الفيروس القاتل، حيث أصبح هذا الفريق من 
جنود الوطن وحماته الذين يبذلون أغلى ما 
لدى اإلنس��ان وهو صحته، في سبيل حماية 

الوطن وأبنائه.
ط��الل إبراهي��م، ولي أم��ر لطال��ب جامعي 
ي��درس القانون، ق��ال إن كلمة جاللة الملك 
أشعرته بأن جاللته بالفعل ولي أمر لجميع 

أبناء البحرين.
وقال: بعد ما كنت أش��عر بالخوف واالرتباك 
على مس��تقبل ابني المتفوق في دراس��ته، 
غمرتن��ي الطمأنينة والثق��ة بأننا في وطن 
يحفظ ألبنائه حقوقهم كاملة دون انتقاص.

ورأى طالل في كلمات جاللة الملك الس��امية 
م��ا يعبر عن طيبة وحب أهل البحرين للخير، 
وحملت من العبارات م��ا يجعلنا ال نفكر في 
أي أزم��ة، ألن القيادة الواعية أنتجت بالفعل 
مجتمع واعي يعرف مس��ؤولياته ويس��تلهم 

اإلبداع والخير من قيادته.

 الملك يتلقى برقية شكر
من ولي العهد بمناسبة الكلمة السامية

      األمير سلمان: تكثيف اإلجراءات االحترازية واستمرار العمل لمواجهة »كورونا«
تلقى حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى 
آل خليفة ملك البالد المفدى، برقية شكر وامتنان 
من صاحب الس��مو الملكي األمير سلمان بن حمد 
آل خليف��ة ولي العهد نائ��ب القائد األعلى النائب 
األول لرئي��س مجل��س ال��وزراء، بمناس��بة كلم��ة 
جاللت��ه الس��امية الموجه��ة ألبن��اء المملكة من 
الطلب��ة والطالبات وإلى كاف��ة المواطنين في ظل 
الظ��روف الراهنة لجائحة في��روس كورونا )كوفيد 
19( والجه��ود الوطني��ة للتصدي ل��ه. وهذا نص 

البرقية:

س��يدي حضرة صاحب الجاللة الوالد العزيز الملك 
حمد بن عيسى آل خليفة

ملك مملكة البحرين المفدى
السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته ،،،

أرفع إلى مقام جاللتكم خالص الشكر واالمتنان على 
كلمة جاللتكم الس��امية الموجه��ة ألبناء المملكة 
من الطلب��ة والطالبات وإلى كاف��ة المواطنين في 
ظل الظروف الراهنة لجائحة فيروس كورونا )كوفيد 

19( والجهود الوطنية للتصدي له.
إن كلمات جاللتكم دائما هي الش��عاع الذي يضيء 

طريق الوطن نحو مستقبل مشرق مزدهر بأبنائه، 
فكلمات جاللتكم نهج نسير عليه، وتستنهض من 
خاللها الهم��م لمواجهة التحديات والتغلب عليها 
بفضل الجهود الوطنية المخلصة التي أثبتت بأنها 
ق��ادرة على مجابهة الصعاب ب��روح فريق البحرين 

الواحد المتكاتف من أجل هذا الوطن العزيز.
نعاه��د جاللتك��م ب��أن العمل م��ن كاف��ة أعضاء 
فريقك��م الوطني س��يتواصل وس��تبذل م��ن أجله 
الجهود لمواجهة تحدي فيروس كورونا )كوفيد 19( 
والتعاطي مع هذه المرحلة الراهنة التي تستوجب 

والتدابي��ر  االحترازي��ة  اإلج��راءات  كاف��ة  تكثي��ف 
الوقائية للحفاظ على صحة وسالمة الجميع.

س��ائاًل المول��ى عز وج��ل أن يحف��ظ جاللتكم وأن 
يديم على جاللتكم موفور الصحة والسعادة وطول 

العمر.
ودمتم سيدي بعون اهلل سالمين موفقين ،،،

ابنكم المخلص
سلمان بن حمد آل خليفة

ولي العهد نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس 
مجلس الوزراء

أيمن شكل

بتوجيه من ناصر بن حمد.. »المؤسسة الملكية« 
تدشن »فينا خير« لدعم مكافحة »كورونا«

أعل��ن األمي��ن الع��ام للمؤسس��ة الملكي��ة 
لألعمال اإلنس��انية، د. مصطفى السيد، أنه 
اس��تجابة للطلب��ات المتنامية م��ن القطاع 
الخاص واألفراد س��يتم فتح الباب أمام كافة 
المؤسس��ات والش��ركات واألف��راد للتبرعات 
المالية، تحت عنوان »فينا خير«، للمساهمة 
ف��ي دعم جه��ود مكافح��ة في��روس كورونا 

)كوفيد19(.
ويأت��ي اإلعالن ع��ن الحملة، دعم��ًا للجهود 
الوطنية المبارك��ة للتصدي لفيروس كورونا 
)كوفي��د 19(، بقيادة صاحب الس��مو الملكي 
األمير س��لمان بن حمد آل خليفة ولي العهد 
نائ��ب القائد األعل��ى النائ��ب األول لرئيس 
مجل��س ال��وزراء، وتنفي��ذًا لتوجيهات س��مو 
الش��يخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جاللة 
الملك لألعمال اإلنس��انية وش��ؤون الشباب 
مستش��ار األمن الوطني رئيس مجلس أمناء 

المؤسسة الملكية لألعمال اإلنسانية.
وخصص��ت وزارة المالي��ة واالقتصاد الوطني 
المالي��ة  وزارة  التال��ي:  البنك��ي  الحس��اب 
الوطني��ة  الحمل��ة  الوطن��ي_  واالقتص��اد 

لمكافحة فيروس كورونا )كوفيد 19(.. 
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1093 70 بنك البحرين الوطني.
وأش��ار األمي��ن الع��ام للمؤسس��ة إل��ى أن 
ه��ذه المبادرة تأتي بالتنس��يق م��ع الفريق 
الوطن��ي للتص��دي لفيروس كورون��ا )كوفيد 
19( برئاس��ة رئيس المجلس األعلى للصحة 
الفري��ق طبيب الش��يخ محمد ب��ن عبداهلل آل 
خليفة، وتكاماًل مع كاف��ة الجهود والحمالت 
المباركة التي تق��وم بها األجهزة التنفيذية 
لكل من المجلس األعلى للمرأة ووزارة العدل 
والش��ؤون اإلس��المية واألوقاف وبالتنس��يق 
م��ع مجل��س الن��واب وغرفة تج��ارة وصناعة 

البحرين.
وأش��ار الس��يد إلى ح��رص البحري��ن بقيادة 
صاح��ب الجالل��ة المل��ك حم��د بن عيس��ى 
آل خليف��ة عاهل الب��الد المف��دى، والجهود 
الحكومي��ة برئاس��ة صاحب الس��مو الملكي 
األمي��ر خليفة ب��ن س��لمان آل خليفة رئيس 
مجل��س ال��وزراء، ومتابع��ة  صاحب الس��مو 
الملك��ي األمير س��لمان بن حم��د آل خليفة 

ول��ي العه��د نائ��ب القائ��د األعل��ى النائب 
األول لرئي��س مجلس ال��وزراء خصصت كافة 
اإلمكانيات الالزمة للتصدي لفيروس كورونا 
)كوفي��د 19( وهو ما نتج عن االس��تعدادات 
المبك��رة والوص��ول إلى الجاهزي��ة القصوى 
المطلوب��ة في مثل هذه الظ��روف وفي وقت 
قصي��ر وبكف��اءة عالية أثن��ت عليها منظمة 

الصحة العالمية.
وأش��اد الس��يد بحرص مؤسس��ات وشركات 
القط��اع الخ��اص واألفراد على اإلس��هام في 
دع��م الجه��ود الوطني��ة لمكافح��ة فيروس 
كورون��ا )كوفي��د 19( والت��ي ه��ي مق��ّدرة، 
وتؤك��د عل��ى م��ا يحملونه من ح��رص على 
مصلح��ة الوطن وصحة وس��المة المواطنين 
والمقيمي��ن، كونه��ا نابع��ًة م��ن حس��هم 
الوطن��ي بأهمية رفد ه��ذه الجهود، من باب 

المسؤولية االجتماعية المشتركة.
وقدم الس��يد ش��كره لكافة الجهات بالقطاع 
الخاص وكذلك األف��راد الذين يحرصون على 
دعم الجهود الوطنية التي تقوم بها المملكة 
للحد من انتشار فيروس كورونا )كوفيد 19(.

خروج 38 حالة إضافية من الحجر الصحي االحترازي
أعلن��ت وزارة الصح��ة، عن خ��روج 38 حال��ة إضافية من الحج��ر الصحي 
االحت��رازي بع��د اس��تكمالهم فترة الحج��ر الالزم��ة لهم، وإج��راء كافة 
الفحوصات المختبرية للتأكد من سالمتهم وخلوهم من فيروس كورونا 
)كوفي��د19(، ليبل��غ الع��دد اإلجمالي للذي��ن خرجوا من الحج��ر الصحي 

االحترازي 669 شخصًا حتى أمس.
وكانت الووزارة أعلنت، عن تس��جيل 49 إصاب��ة جديدة بفيروس كورونا، 

ليصل إجمالي عدد الحاالت القائمة إلى 572 حالة.
وأش��ارت الوزارة إلى أن ال��� 49 حالة الجديدة تعود لعم��ال وافدين وتم 
اتخاذ اإلجراءات االحترازية والوقائية لكافة مخالطيهم وإجراء الفحوصات 
المختبرية للتأكد من سالمتهم ووضعهم تحت الحجر الصحي االحترازي.
وقالت الحاالت القائمة بين العمال الوافدين تم رصدها ضمن الحمالت 
االس��تباقية لفح��ص العمالة الوافدة في مس��اكنهم بع��دد من مناطق 
البحرين وتبين عدم مغادرتهم ألماكن س��كنهم التزامًا بقرارات الجهات 

الرس��مية ضمن اإلجراءات االحترازية لضمان صحة وس��المة المواطنين 
والمقيمين.

كم��ا أعلنت الوزارة عن تعافي حالة إضافي��ة جديدة، ليصل إجمالي عدد 
حاالت التعافي 572 حالة.

وكان��ت الوزارة أعلنت س��ابقًا عن تس��جيل 47 إصابة جدي��دة بفيروس 
كورون��ا »كوفيد 19«، مش��يرة إلى أن 45 حالة من أص��ل ال� 47 التي تم 

تسجيلها صباحًا تعود لعمالة وافدة، وحالتين من الخارج.
كما أعلنت صباحًا عن تسجيل حالتي تعافي إضافيتين.

وبه��ذا، يصبح مجموع من رصدته البحرين م��ن إصابات أمس 96 حالة، 
منها 94 لعمال وافدين، و2 منها قادمة من الخارج، في حين تم تسجيل 
3 ح��االت تعافي. والتزال 4 من الحاالت القائم��ة تحت العناية المركزة، 

في حين توجد 568 حالة مستقرة.
وأجرت الوزارة حتى اآلن 63973 فحصًا طبيًا حول كورونا.

وزير اإلعالم: كلمة الملك 
تشجيع للطالب على التعليم

أكد وزير شؤون اإلعالم 
عل��ي الرميح��ي، أهمية 
الكلم��ة الس��امية التي 
صاحب  حض��رة  وجهها 
الجالل��ة الملك حمد بن 
عيس��ى آل خليفة عاهل 
ألبنائه  المف��دى  البالد 
عبر  والطالبات  الطلب��ة 
اتصال مرئي مع برنامج 
مبين��ًا  واع��ي،  مجتم��ع 
أن ما خص ب��ه جاللته 
لقطاع  الكلم��ة  به��ذه 

التعليم يعكس ما لهذا القطاع من أهمية ورعاية كبيرة 
من لدن جاللته.

وأضاف أن كلمة جاللة الملك المفدى تضمنت تش��جيعًا 
وتحفي��زًا ألبنائه الطلبة والطالبات عل��ى أهمية التعليم 
حتى وإن كان عن بعد خاصة في هذا الظرف االستثنائي 
كم��ا أك��دت مضامينها ثق��ة جاللته بهذا الجي��ل ودوره 
في اس��تالم ال��دور الوطني بجده��م واجتهادهم  وكذلك 
متابعة جالل��ة الملك المفدى كل اإلج��راءات االحترازية 
وما يتصل بها من شأن اجتماعي واقتصادي بما يعكس 
حرص ولي األمر جاللة الملك على كل مواطن ومقيم على 

أرض البحرين.
ونوه وزير ش��ؤون االعالم، إلى أننا ف��ي مملكة  البحرين 
نملك القدرة على تحويل المصاعب والظروف االستثنائية 
إلى قصص نجاح في ظل قائد المس��يرة المباركة حضرة 

صاحب الجاللة الملك المفدى.
وقال »على الرغم من كل التحديات تخرج مملكة البحرين 
أق��وى بفضل م��ن اهلل ثم الثق��ة المتبادلة بي��ن القائد 
وشعبه فنحن اليوم بقدر حرصنا على تعزيز ثقافة التباعد 
االجتماعي لمس��نا مثااًل كبيرًا لتعزيز ثقافة جديدة وهي 

التواصل حتى وإن كانت عن بعد«.

وزير شؤون اإلعالم
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اليوم            التاريخ               الوقت

26 أبريل 2020 15.750 500/- 15573 توفير خدمات الصيانة والدعم لشفرات 
HP خادم

20 أبريل 2020 15.750 500/- 13986-2,1 خدمات التغليف بألياف الكربون خالل توقيف 
الوحدات لعام 2020

تعلن شركة نفط البحرين ش. م. ب. )مقفلة( عن طرح المناقصة العامة التالية:

ال�شركة  تدعو  وعلية  )بابكو(.  البحرين  نفط  ل�شركة  التابع  الإلكرتوين  املناق�شات  نظام  يف  اأعاله  املذكورة  املناق�شات  اإ�شدار  مت 

املقاولني امل�شجلني والراغبني يف دخول هذه املناق�شة ممن تتوافر فيهم الكفاءة واخلربة ايل ت�شجيل الدخول يف النظام واإدخال ا�شم 

امل�شتخدم وكلمة املرور اخلا�شة فيهم وتنزيل الوثائق بعد دفع ر�شوم الوثائق املذكورة اأعاله.

اأما بالن�شبة للمقاولني اجلدد والغري م�شجلني فباإمكانهم الت�شجيل عن طريق زيارة املوقع التايل:

http://www.bapco.net/en-us/procurement/prequalifications
حتت التاأهيل امل�شبق يرجي اختيار ت�شجيل مورد جديد وثم اكمال اخلطوات.

ملزيد من ال�شتف�شار يرجي الت�شال على دائرة امل�شرتيات على الأرقام التالية:

 17755684-17752995-17755845-17757054
يتم تقدمي العطاءات الكرتونيًا من خالل نظام بابكو اللكرتوين. اأما بالن�شبة لل�شمان البتدائي فيكون يف �شورة �شيك م�شدق اأو�شيك 

معتمد اأو خطاب بنكي م�شدق اأو بولي�شة تاأمني من احدى املوؤ�ش�شات املالية املحلية اأو نقدًا واأن يكون هذا ال�شمان �شاري املفعول طوال 

مدة �شريان العطاء املن�شو�ص عليها يف وثائق املناق�شة )6 �شهور من تاريخ تقدمي العطاء( ويجب تقدمي الن�شخة الأ�شلية ايل ق�شم 

املناق�شات الكائن يف مبني بنك البحرين والكويت ال�شابق بالقرب من البوابة ال�شمالية ل�شركة بابكو اأيام الثالثاء فقط من ال�شاعة 

10:00 �شباحًا ايل ال�شاعة 11:00 �شباحًا.
واملبيعات 	• وامل�شرتيات  واملزايدات  املناق�شات  تنظيم  ب�شاأن   2002 لعام   36 رقم  بقانون  املر�شوم  لأحكام  املناق�شة  هذه  تخ�شع 

احلكومية ولئحته التنفيذية ال�شادرة باملر�شوم رقم 37 لعام 2002.

كما يجب مراعاة ال�شروط التالية:	•

اأن ترفق ن�شخة من �شهادة ال�شجل التجاري �شارية املفعول للعام اجلاري على اأن تكون م�شتملة على ن�شاط مو�شوع املناق�شة.  .1
تدون الأ�شعار الإجمالية واأ�شعار الوحدات )بح�شب الأحوال( على ال�شتمارة. اأن   .2

ترفق �شهادة �شاحلة لإثبات ن�شبة البحرنة �شادرة من وزارة العمل. اأن   .3
�شرورة ختم جميع امل�شتندات الأ�شلية وامل�شورة املقدمة �شمن املناق�شة بخامت ال�شركة اأو اجلهة املقدمة للعطاء.  .4

املقاوليني املعتمدين �شوف يخ�شعون للتاهيل امل�شبق قبل تر�شية املقاولة. قائمة  على  مدرجني  الغري  املقاولني   .5
يعترب هذا الإعالن مكمال لوثائق املناق�شة.	•

 النائب العام: تطبيق »العقوبات البديلة« 
على 60 محكومًا قضوا نصف المدة

د.عل��ي  الع��ام  النائ��ب  ق��ال 
البوعينين إنه ف��ي إطار تطبيق 
البديل��ة،  العقوب��ات  قان��ون 
واستمرارًا في تنفيذ التوجيهات 
الملكية الصادرة لسائر الجهات 
المعنية بالمملكة بالتوسع في 
تطبي��ق أحكام القان��ون مراعاة 
لم��ا تق��ف علي��ه م��ن ظ��روف 
الش��خصية  عليه��م  المحك��وم 
واألس��رية والدواعي اإلنس��انية 
المب��ررة الس��تبدالها بالعقوبة 
الس��البة للحرية، لم��ا في ذلك 
م��ن صال��ح المجتم��ع وحف��ظ 
مقومات��ه البش��رية؛ فقد تلقت 
النياب��ة العامة طلب��ًا من إدارة 

تنفيذ األحكام ب��وزارة الداخلية 
إب��دال العقوب��ات  للنظ��ر ف��ي 
الس��البة للحري��ة المحكوم بها 
عل��ى عدد م��ن نزالء مؤسس��ة 
اإلص��اح والتأهي��ل وذل��ك في 
اإلدارة  بح��ث  نتيج��ة  ض��وء 
الشخصية  وظروفهم  أوضاعهم 
والذين ال تتوافر فيهم الخطورة 

األمنية.
وانته��ت النياب��ة العام��ة إل��ى 
القانون  أح��كام ذل��ك  تطبي��ق 
على )60( م��ن المحكوم عليهم 
الذين قضوا نصف مدة العقوبة 
باس��تبدال  للحري��ة،  الس��البة 
بع��ض العقوبات البديلة ببقية 

بها  المقضي  العقوب��ات  م��دد 
على أولئ��ك المحكومين، وذلك 
بعد دراس��ة أوضاعهم في ضوء 

المقررة  والضواب��ط  الش��روط 
بقان��ون العقوب��ات والتدابي��ر 

البديلة.
وتم اتخ��اذ اإلج��راءات المقررة 
بالقانون وفق��ًا لما انتهت إليه 
ه��ذه الدراس��ة، وأص��در قاضي 
بإبدال  ق��راره  العق��اب  تنفي��ذ 
م��دة العقوبة الس��البة للحرية 
المتبقية على ه��ؤالء المحكوم 
عليهم، وذلك بإلزامهم ببعض 
التي  البديلة  العقوب��ات  أن��واع 

تتناسب مع الظروف الراهنة.
وم��ن ناحية أخرى، أوضح النائب 
العام أن السياسة العقابية التي 
تنتهجه��ا مملك��ة البحرين في 

ضوء قان��ون العقوبات البديلة، 
والتوجيهات الملكية الس��امية، 
والتي تقوم على وضع االعتبارات 
االجتماعية  والظروف  اإلنسانية 
يخ��ل  ال  بم��ا  االعتب��ار  عي��ن 
بمقتضيات العدالة أو بالحقوق 
مج��ااًل  أتاح��ت  ق��د  الخاص��ة، 
مناس��بًا إلعادة تقييم العقوبات 
على أس��اس هدفه��ا اإلصاحي 
مع األخذ ف��ي االعتب��ار الظروف 
للمحكوم  واإلنسانية  الشخصية 
المؤثرة  والتغي��رات  ب��ل  عليه، 
التي تطرأ على المجتمع، ولهذا 
ف��إن دراس��ة أوض��اع المحكوم 
عليهم لتطبيق القانون تس��تند 

على هذه المعايير مجتمعة.
كما أن��ه وتطبيقًا له��ذا النهج، 
ونظرًا للظروف الراهنة التي تمر 
بها الب��اد والعال��م أجمع، فقد 
صدر في اآلونة األخيرة المرسوم 
الملك��ي الس��امي بالعف��و ع��ن 
تل��ك  ل��كل  محك��وم   )901(
وبالتالي  والدواع��ي،  االعتبارات 
ف��إن إجمال��ي ن��زالء مؤسس��ة 
اإلصاح والتأهيل الذين شملهم 
إلى  باإلضافة  الس��امي،  العف��و 
من اس��تفاد من إبدال العقوبة 
الس��البة للحرية خال الشهرين 
الماضيي��ن وحت��ى اآلن ق��د بلغ 

)1793( نزيًا.

د.علي البوعينين

 الشيخ: التاريخ سيخلد المواقف المشرفة
للقيادة في التعامل مع جائحة »كورونا«

أك��د رج��ل األعم��ال وعض��و 
البحرين��ي  األعم��ال  مجل��س 
الس��عودي إبراهيم الشيخ، أن 
للقيادة  المش��رفة  »المواقف 
الرشيدة وتكاتفها واستباقها 
إل��ى إيج��اد الحلول م��ن أجل 
مكافحة فيروس كورونا سوف 
يخلدها التاري��خ«، مضيفًا أن 
»ش��عب البحرين الكريم يكن 
لحكام��ه الك��رام كل التقدير 
والمحب��ة واالحترام والوالء، ال 
س��يما بعد الدعم الامحدود 
والسخي من القيادة الرشيدة 
إل��ى  التاريخي��ة  ووقفته��ا 
والقطاع  المواطني��ن  جان��ب 
وهو  واالقتص��ادي،  التج��اري 
موقف مش��رف وداعم حقيقي 
س��نحفظه ونعلم��ه ألبنائن��ا 
وأحفادنا وه��ذا ليس بغريب 
على حكام آل خليفة الكرام«.

  وأش��اد الش��يخ ف��ي الوق��ت 
السديدة  ذاته، »بالتوجيهات 
صاح��ب  لحض��رة  المبارك��ة 
ب��ن  حم��د  المل��ك  الجال��ة 
عيس��ى آل خليفة عاهل الباد 
المف��دى، وبالجه��ود الطيبة 
صاح��ب  برئاس��ة  للحكوم��ة 

الس��مو الملكي األمير خليفة 
بن س��لمان آل خليفة رئيس 
الحثيثة  وبالمتابعة  ال��وزراء، 
والق��رارات  والمس��تمرة 
لصاحب  والحكيمة  الس��ليمة 
الس��مو الملكي األمير سلمان 
بن حمد آل خليفة ولي العهد 
نائ��ب القائد األعل��ى النائب 
الوزراء  األول لرئيس مجل��س 
في التعامل م��ع أزمة جائحة 
فيروس كورونا«، مشددًا على 
أن »ذل��ك األمر س��وف يزيدنا 
إصرارًا وتواص��ًا لبذل المزيد 
من أج��ل خدم��ة الوط��ن، ال 

المشرفة  الصورة  وأن  س��يما 
المملك��ة،  بلغته��ا  الت��ي 
واإلنج��ازات العظيم��ة الت��ي 
تحقق��ت عل��ى األرض خ��ال 
العه��د الزاهر لحضرة صاحب 
ب��ن  حم��د  المل��ك  الجال��ة 
عيس��ى آل خليفة عاهل الباد 
الطيبة  والس��معة  المف��دى، 
عالمي��ًا،  اكتس��بناها  الت��ي 
لتحت��م علينا واج��ب الحفاظ 
عليها وصونه��ا وإثرائها من 
خال رص الصفوف وترس��يخ 
وحدة الش��عب، حيث يجمعنا 

الوالء للوطن وللملك«.
وقال الش��يخ إن »تلك الوقفة 
المش��رفة ليست بغريبة على 
قيادتنا الرشيدة وعلى حكامنا 
األب��رار، ولق��د ذك��ر التاري��خ 
وأجدادك��م  آبائك��م  وقف��ة 
م��ن ح��كام البحري��ن الكرام، 
وتصدرهم في مساندة شعب 
البحرين، ولقد س��معنا وقرأنا 
ما كتب ف��ي ذاك الزمان من 
مواق��ف أصيلة تنبع من محبة 
آل خليف��ة الكرام لش��عبهم، 
وهذا ليس بغريب على أصالة 
الذي��ن  وش��يوخنا،  حكامن��ا 

تترس��خ ثقتن��ا ووالؤن��ا لهم 
يومًا بعد يوم«.

وأض��اف أن »اإلج��راءات التي 
برئاس��ة  الحكومة  اتخذته��ا 
وقيادة صاحب السمو الملكي 
األمي��ر خليفة بن س��لمان آل 
خليف��ة رئي��س ال��وزراء، تعد 
إجراءات تثل��ج الصدر، وتؤكد 
الحكوم��ة  اهتم��ام  م��دى 
بالمواطني��ن والمقيمين من 
أج��ل مكافحة ه��ذا الفيروس 

القاتل«.
وذكر الشيخ أن »جهود صاحب 
الس��مو الملكي األمير سلمان 
ب��ن حم��د آل خليف��ة، ول��ي 
العهد، نائ��ب القائد األعلى، 
النائ��ب األول لرئيس مجلس 
الوزراء، قد قادت البحرين إلى 
تقلد مراتب عالمية متقدمة 
ال  الفي��روس،  مكافح��ة  ف��ي 
س��يما م��ا يتعل��ق بارتف��اع 
نسب الشفاء والتعافي وإجراء 
وه��ذا  الطبي��ة،  الفحوص��ات 
م��ا جع��ل البحري��ن تحظ��ى 
بإشادات المنظمات العالمية 
منظم��ة  الس��يما  والدولي��ة 

الصحة العالمية«.

إبراهيم الشيخ

 »العدل« للموثقين والمأذونين:
التزموا بالكمامات وتسريع اإلجراءات

أصدر وكيل وزارة العدل والشؤون اإلس���امي���ة 
المستش��ار وائ��ل بوع��اي تعميم��ًا للتوثي��ق 
الش��رعيين،  والمأذوني�ن  الخاصين  والموثقين 
التخ��اذ اإلج��راءات االحترازي����ة عند مباش���رة 
إج��راءات التوثي���ق وإب�����رام والتصدي�ق على 
عق��ود الزواج، منها االلت��زام بارتداء الكمامات، 

واختصار الوقت.
وجاء في التعميم بأنه على الموثقين والموثقين 
ال خاصي������ن والمأذوني���ن الش�����رعيين عند 
مباش�����رة إجراءاتهم، أال يتج��اوز عدد الحضور 
5 أش��خاص فقط، وترك مسافة ال تقل عن متر 
واحد بين األشخاص الحاضرين، وتعقيم اليدين 

قبل وبعد إتمام اإلجراءات.

كم��ا يجب عل��ى جمي��ع الحاضري��ن التقيد 
بارت��داء األقنعة وكمامات الوج��ه، وُيراعى 
تس��ريع اإلج��راءات واختص��ار الوق��ت ق��در 

المستطاع.
ويأت��ي التعمي��م تماش��يًا م��ع اإلج��راءات 
االحترازي��ة الُمعل��ن عنه��ا من قب��ل وزارة 
الصح��ة للحد من انتش��ار في��روس كورونا 
للتعليم��ات  واس��تكمااًل   ،)19 )كوفي��د 
الص��ادرة من ال��وزارة في ه��ذا الخصوص، 
يجب على الموثقي�ن والموثقي�ن الخاصي�ن 
والمأذوني���ن الشرعيين عند مباشرة أي من 
إج��راءات التوثيق أو التصديق أوإبرام عقود 

وائل بوعاليالزواج اتباع التعليمات المذكورة سلفًا.

 »المرور«: الحجز شهرًا 
ألي سيارة تصدر أصواتًا مزعجة

أك��دت اإلدارة العامة للمرور أنها ماضية ف��ي حمات إنفاذ القانون 
والتأكيد على تجمعات الشباب في مختلف المناطق بالحد من إصدار 
أص��وات مزعجة من مركباتهم بما من ش��أنه إلحاق الضرر بقاطني 

األحياء السكنية وكذلك مخالفة حاجب الرؤية »الرايبون«.
وش��ددت على أنه س��يتم حجز الس��يارات التي يت��م ضبطها بإصدار 
أص��وات مزعجة، لمدة ش��هر، حفاظًا على س��امة الجمي��ع وحماية 
للس��كينة العامة في ظ��ل الظ��روف الحالية التي تس��توجب تواجد 
المواطنين والمقيمين في مساكنهم، في حين سيتم إزالة »الرايبون« 

من قبل المخالف في موقع المخالفة.
 وج��ددت اإلدارة العامة للمرور، تأكيدها عل��ى أهمية التزام الجميع 
باألنظمة والقواعد المرورية، وتجنب تش��كيل أي تجمعات  مخالفة 
لإلج��راءات الوقائي��ة واالحترازية للحد من انتش��ار في��روس كورونا 
)كوفي��د19(، وتحقيق��ًا للتباع��د االجتماع��ي، وحفاظًا على س��امة 
الس��ائقين وراح��ة القاطني��ن وجميع مس��تخدمي الطري��ق وضمان 

انسيابية الحركة المرورية.

الموعد النهائي لتقديم العطاءات

 النيابة: محاكمة مسؤولة
صالون نسائي خالفت الحظر 

وقدمت خدمات منزلية
أك��د رئي��س النيابة عدن��ان الوداع��ي أن النياب��ة العامة تلقت 
باغًا بمخالفة صالون تجميل للنس��اء قرار غلق بعض المنشآت 
الخاص��ة احترازي��ًا في إطار اإلج��راءات والتدابي��ر المتخذة لمنع 

انتشار فيروس كورونا )كوفيد19(. 
وباش��رت النيابة التحقي��ق فور ورود طل��ب إدارة الصحة العامة 
تحريك الدع��وى الجنائية ضد المس��ؤولة بالصالون لتقديمها 
خدم��ات التجمي��ل ف��ي المن��ازل خال الفت��رة المحظ��ور فيها، 
بموجب القرار الوزاري بإغ��اق صالونات التجميل للحيلولة دون 

انتشار الوباء.
وكانت المتهمة ضبطت بمعرف��ة إدارة الصحة العامة واإلدارة 
األمنية المختصة بعد اتفاقها مع زبونة للقيام بأعمال التجميل 

في منزلها ولدى دخولها المسكن وبحوزتها أدوات التجميل.
واس��تجوبت النياب��ة المتهمة، وأم��رت بإخاء س��بيلها بكفالة 
مالي��ة قدرها 500 دين��ار، تمهيدًا إلحالته��ا للمحكمة الجنائية 

المختصة. »الملكي لشهداء الواجب«: تكثيف 
التواصل مع األهالي لتوفير احتياجاتهم

أك��د مدير الجه��از اإلداري للصندوق الملكي لش��هداء الواجب الش��يخ 
خالد بن س��لمان ب��ن خالد آل خليفة، أن ما يمر ب��ه العالم من ظرف 
اس��تثنائي جراء فيروس كورونا )كوفيد19( جعل الصندوق يعمل على 
تكثيف التواص��ل مع األهالي للوقوف عل��ى احتياجاتهم وتوفير كافة 

الخدمات لهم خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.
وأوضح، أن توجيهات صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل 
خليف��ة ولي العهد نائب القائد األعلى رئيس الهيئة العليا للصندوق 
الملكي لش��هداء الواج��ب، تعكس دومًا ما يوليه س��موه من اهتمام 
ورعاية لذوي الش��هداء وأسرهم في كافة المناسبات ومختلف الظروف 
تقديرًا لش��هداء الواجب الذين ضحوا بأنفس��هم من أج��ل إعاء راية 

الوطن.
وأش��ار الش��يخ خالد بن س��لمان بن خالد آل خليفة، خال تواصله مع 
أس��ر وذوي الشهداء بمش��اركة ممثلين عن قوة دفاع البحرين ووزارة 
الداخلية عبر تقنية االتص��ال المرئي، إلى أن الصندوق يواصل تنفيذ 
مبادراته بما يتماش��ى مع اإلج��راءات االحترازي��ة والتدابير الوقائية 

ويسهم في تلبية احتياجات األسر ويضمن دعمها ومساندتها.
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محافظ العاصمة: آلية للحد 
من كثافة العمالة األجنبية 

في األماكن السكنية

عقد محافظ العاصمة الش��يخ هشام بن عبدالرحمن 
آل خليف��ة، اجتماع��ًا تنس��يقيًا ضم نائ��ب المحافظ 
ومدي��ر ع��ام مديرية ش��رطة المحافظة وع��ددًا من 
المس��ؤولين لبح��ث آلية للح��د من كثاف��ة العمالة 
األجنبية في مناطق سكنهم للحد من انتشار فيروس 

»كورونا«.
وأك��د المحاف��ظ ح��رص المحافظ��ة عل��ى التعاون 
والتنس��يق م��ع مختل��ف الجه��ات المعني��ة بغرض 
تخفيف كثافة العمالة األجنبية في مناطق س��كنهم، 
وضمان تحقيق عملية إيواء العمالة األجنبية في عدد 
م��ن المدارس الحكومي��ة بالمحافظة وف��ق إجراءات 
احترازي��ة محكم��ة، مع التأكد من توفير كافة س��بل 
الراحة خالل فترة إقامتهم في مراكز اإليواء المؤقتة، 
واتخ��اذ كافة التدابير الصحي��ة الوقائية بما يضمن 

سالمتهم.
وأشاد بالروح الوطنية والتالحم والتكاتف المجتمعي 
في سبيل مواجهة هذا التحدي من خالل التزام الجميع 
باإلجراءات االحترازية والتدابير الوقائية الصادرة من 
وزارتي الداخلية والصحة، والهادفة لحماية المجتمع 
وتحقي��ق المصلحة العام��ة، مثمنًا الجه��ود الكبيرة 
التي يبذلها فريق البحرين من مس��ؤولين وموظفين 

ومتطوعين بهدف تجاوز هذه المرحلة.

 خلف: إزالة المخلفات »آليًا« 
أولوية للحفاظ على سالمة المجتمع

عقد وزير األش��غال وش��ؤون البلدي��ات والتخطيط 
العمران��ي المهن��دس عص��ام ب��ن عب��داهلل خلف 
اجتماعًا عبر االتصال المرئي مع ش��ركات النظافة 
بحضور وكيل الوزارة لش��ؤون البلدي��ات واألجهزة 
التنفيذية في البلديات لمناقش��ة وضع النظافة في 

المحافظات والتغلب على التحديات القائمة.
وأكد الوزير خلف أن عملية إزالة أكياس القمامة من 
المناطق ومن أم��ام المنازل بصورة آلية هو أولوية 
ل��دى ش��ركات النظافة وذل��ك حفاظًا على س��المة 
وصح��ة المجتم��ع، مؤكدًا اس��تمرار عمل ش��ركات 
النظاف��ة عل��ى إزالة المخلف��ات وتفري��غ الحاويات 

بالشكل االعتيادي.
ودعا المواطني��ن والمقيمين إلى وض��ع المخلفات 

داخل حاويات القمامة لمن��ع أي تجمعات للقمامة 
في مناطقهم وعدم ت��رك األكياس أمام المنازل أو 

الطرقات دون وضعها في الحاويات.
كما أكد على الش��راكة المجتمعي��ة والتعاون بين 
أف��راد المجتم��ع وأثر ذل��ك اإليجابي ف��ي الحد من 
تواجدالمخلفات بوضعه��ا في األماكن المخصصة 
له��ا عل��ى أن تق��وم الش��ركات المختص��ة بإزالة 
المخلف��ات من الحاويات، وهوم��ا يؤكد عليه أيضًا 
قان��ون النظاف��ة العام��ة رق��م 10 لس��نة 2019 
بضرورة وضع المخلف��ات في مواقعها المخصصة، 
داعي��ًا األهالي إلى التواصل مع البلدية المعنية في 
أي منطق��ة لتزويده��ا بالحاوي��ات الالزمة في حال 

وجود نقص في الحاويات. وزير األشغال
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أخبار الوطن

تعلن قيادة خفر السواحل أن منطقة شرق جزر حوار  من جزيرة عجيرة شماال إلى 
منطقة حد الذيب جنوبا، منطقة محظورة على جميع مرتادي البحر، حسب الخريطة 

المرفقة، وذلك اعتبارا من تاريخه وحتى إشعار آخر.. 
، إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم االقتراب  ، الجميع  وعليه تدعو قيادة خفر السواحل 

من هذه المنطقة ، حفاظاً على سالمتهم

@moi_bahrain

اعالن

 الدوسري: رفع األنقاض والنفايات
واستمرار التعقيم بعاشرة الجنوبية

أكد العضو البلدي حزام الدوسري 
الجنوبي��ة  أن »بلدي��ة المنطق��ة 
»الجهاز التنفيذي« بالش��راكة مع 
شركة النظافة قاموا خالل الفترة 
الماضية برفع األنقاض والنفايات 
خ��الل  العاش��رة  الدائ��رة  ف��ي 
فت��رات متواصل��ة مقس��مة بين 
فت��رات صباحية وأخرى مس��ائية 
العامة  الصح��ة  على  للمحافظ��ة 
إلى  باإلضافة  للدائ��رة،  والخاصة 

استمرار عمليات التعقيم«. 
الدائ��رة  أهال��ي  أن  إل��ى  وأش��ار 
العاش��رة بالمحافظ��ة الجنوبي��ة 
حريص��ون عل��ى تطبي��ق جمي��ع 
والوقائية  االحترازي��ة  اإلج��راءات 
اللجنة  الص��ادرة من  والتعليمات 
التنسيقية العليا لمكافحة فيروس 
كورونا )كوفيد 19( برئاسة صاحب 
الس��مو الملكي األمير سلمان بن 
حمد آل خليفة ول��ي العهد نائب 
القائد األعلى النائب األول لرئيس 

مجلس الوزراء ال��ذي يبذل جهودًا 
جبارة في خدمة الوطن والمواطن 
الجاللة  بتوجيهات حضرة صاحب 
المل��ك حمد بن عيس��ى آل خليفة 
الب��الد المف��دى، ومتابعة  عاهل 
خاصة من صاحب الس��مو الملكي 
آل  س��لمان  ب��ن  خليف��ة  األمي��ر 
خليف��ة رئيس ال��وزراء، مؤكدًا أن 

جمي��ع األهالي القاطنين في الدره 
ملتزم��ون بالتعليمات واإلجراءات 
الوقائي��ة ومس��تمرون ف��ي عمل 
تعقيم للمرافق العامة بمشاركة 
فعالة ومش��كورة من شركة إدارة 

الدرة.
وأثن��ى الدوس��ري عل��ى القرارات 
الصادرة م��ن قبل حكومة حضرة 
صاح��ب الجاللة المل��ك المفدى 
من مس��اعدات لألس��ر المحتاجة 
ع��ن طري��ق المؤسس��ة الملكية 
لألعمال اإلنس��انية بإشراف سمو 
الش��يخ ناصر بن حم��د آل خليفة 
المتخ��ذة  اإلج��راءات  وكذل��ك 
والخطة الزمنية الجالء الموطنين 
والطالب العالقين في أنحاء دول 
العال��م، مش��يدًا بجه��ود رئيس 
ال��وزراء في عملية اإلجالء حس��ب 
له��ا، مؤكدًا  المرس��ومة  الخطة 
الصح��ة  وزارت��ي  جه��ود  عل��ى 
والداخلية واللجنة التنسيقية لما 

يقوم��ون به من عم��ل متواصل 
في��روس  عل��ى  والقض��اء  للح��د 
كورونا، مش��يدًا بالوعي الشعبي 
من قب��ل المواطنين ف��ي تنفيذ 
باإلجراءات  وااللت��زام  التعليمات 

الوقائية واالحترازية.

حزام الدوسري

 ثبات سعر »الكمامة« الواحدة 
بـ180 فلسًا و6 قطع للمستهلك الواحد

وس��ائل  ف��ي  ناش��طون  ت��داول 
التواص��ل االجتماعي قائمة تضم 
13 صيدلية وسوبرماركت توافرت 
لديها كمامات الوجه الطبية منها 
5 صيدلي��ات و 8 مح��الت س��وبر 

وهايبرماركت.
بالتواصل مع  وقام��ت »الوط��ن« 
أصحاب المح��الت المذكورة والتي 
تبين تواف��ر الكمام��ات في أغلب 
والهايب��ر  الس��وبرماركت  متاج��ر 
ماركت في جمي��ع الفروع بمناطق 
المملك��ة، ف��ي حي��ن لم تس��تلم 
المذك��ورة  الصيدلي��ات  معظ��م 
دفعة الكمامات المحددة لها حتى 

اآلن.
وف��ي رصد قام��ت ب��ه »الوطن«، 
تبين ثب��ات س��عر الكمامات بين 
المحالت المذكورة عند 180 فلسًا 
للحب��ة الواح��دة، في حي��ن تراوح 
سعر علبة الكمامات من 25 دينارًا 
إل��ى 27 دينارًا والت��ي تحتوي على 

150 حبة.

كم��ا تقوم بع��ض األس��واق ببيع 
عل��ب الكمامات فقط، بينما يحدد 
البع��ض اآلخ��ر ع��دد الكمام��ات، 
حيث تت��راوح بي��ن كمامتين إلى 
كمام��ات   5 وبي��ن  للش��خص   3
ال��ى 6 للش��خص الواح��د ويتراوح 
السعر في المجمل من 850 فلسًا 
إل��ى دين��ار، بينم��ا تبي��ع بعضها 
الكمامات القماش��ية بس��عر 300 

فلس.
يذك��ر أن وزارة الصناع��ة والتجارة 
الماضي  أعلنت األسبوع  والسياحة 
عن طرح مليون كمامة وجه طبية 
إضافية في األس��واق والصيدليات 
ليبل��غ إجمالي الكمي��ة المطروحة 
مليوني كمام��ة وجه طبية، وذلك 
لإلس��هام ف��ي تطبيق اإلج��راءات 
به��ا  تق��وم  الت��ي  االحترازي��ة 

المملكة للتصدي لفيروس كورونا 
)كوفي��د19(، كم��ا أعلن��ت الوزارة 
تنسيقها مع األسواق والصيدليات 
بتحديد س��عر بيع الكم��ام الواحد 
بمبلغ 180 فلسًا للقطعة الواحدة.

وكانت ال��وزارة ألغت ص��در القرار 
الصادر عنها رقم )18( لسنة 2020، 
بتحديد س��عر بيع كمامات الوجه 
الطبي��ة، وذل��ك على النح��و اآلتي 
 SURGICAL( كمام��ات من ن��وع
FACE( بمبلغ 100/- فلس كسعر 
بيع للمس��تهلك للقطعة الواحدة، 
 )FACE N95( كمام��ات من ن��وع
ب�مبل��غ 400/1 دين��ار كس��عر بيع 
الواح��دة،  للقطع��ة  للمس��تهلك 
وتك��ون التس��عيرات ال��واردة في 
الفقرة السابقة لمدة 3 أشهر من 

تاريخ العمل بأحكام هذا القرار.

مريم بوجيري

أيمن شكل

27 دينارًا أعلى سعر لعلبة 
»الكمامات« التي تحوي 150 قطعه

 رؤساء بلديات:
ال إحصائيات نهائية ألعداد العمالة اآلسيوية

والمحافظ��ة  المح��رق  بلدي��ات  رؤس��اء  نف��ى 
الجنوبي��ة وأمان��ة العاصمة وج��ود إحصائيات 
لديهم ألعداد العمالة اآلس��يوية والبيوت التي 
يس��كنون فيها، مؤكدين استعدادهم للتعاون 
م��ع وزارة الداخلي��ة والمحافظ��ات ف��ي تنفيذ 
توجيهات وزير الداخلية الخاصة بتخفيف كثافة 
العمال��ة األجنبية في مناطق س��كنهم، كإجراء 
احترازي ضمن الجهود الوطنية للحد من انتشار 

فيروس كورونا. 
وتوقع رئيس بلدية المحرق غازي المرباطي أن 
يتجاوز ع��دد العمالة اآلس��يوية في المحافظة 
100 أل��ف عام��ل، من أصل 235 أل��ف هم عدد 
الس��كان، مبينا أن بيوتا قديمة مؤجرة لعمالة 

كانت تضم في السابق 7 إلى 8 أفراد بحرينيين، 
يتجاوز قاطنيها اليوم 200 عامل.

وح��ول ق��درة الم��دارس عل��ى اس��تيعاب هذه 
األع��داد، أش��ار المرباط��ي إل��ى أن الم��دارس 
لديه��ا أعداد فص��ول دراس��ية باإلضاف��ة إلى 
الصاالت الرياضي��ة المكيفة، ومن الممكن أن 
يت��م تقس��يمها بحيث تطبق إج��راءات التباعد 
االجتماع��ي بش��كل أفض��ل مما ه��و عليه في 

المساكن التي كان يقطنها هؤالء العمال.
م��ن جانبه أوض��ح رئيس بلدي��ة الجنوبية بدر 
التميم��ي أن محافظ��ة الجنوبي��ة تع��د أكب��ر 
المحافظات في المساحة، وعدد العمال األجانب 
نظ��رًا لوج��ود مصان��ع ومناط��ق صناعي��ة في 

المحافظة. وق��ال التميمي إن المحافظة تضم 
إلى جان��ب مصانع الحديد والصلب واأللومنيوم 
ومصانع صغيرة، وش��ركات مثل تعبئة المياه، 
وش��ركة النظافة فقط الت��ي لديها قرابة 850 
عامل، بينم��ا يبلغ أعداد العمال في الش��ركات 
الخاصة متوسطة الحجم ما بين 300 إلى 500 
عامل. م��ن جانبه نف��ى رئيس مجل��س أمانة 
العاصم��ة م. صالح طرادة ورود معلومات حول 
عملي��ة نقل العمال��ة األجنبية إل��ى المدارس، 
مشيرا إلى أن التنسيق يتم بين وزارتي الداخلية 
والتربي��ة والتعليم والمحافظات. كما أوضح أن 
األمان��ة ال تمل��ك إحصائيات ألع��داد العمالة 

األجنبية في المحافظة.

 »الدفاع المدني« 
 يخمد حريقًا في سيارة 

اصطدمت بحاجز حديدي
تمكنت كوادر الدفاع المدني من إخماد حريق في س��يارة 
على ش��ارع الشيخ عيسى بن س��لمان بالقرب من نفق أم 
الحصم باتجاه جس��ر الملك فهد إثر اصطدامها بالحاجز 
الحديدي ما أدى إلى تسرب الوقود من الخزان دون وقوع 

إصابات.
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رؤى

مع انتشار موضوعات الوعي اإلنساني وتفرعاته بما فيها 
الوعي الروحي وتصاعد نسبة المتحدثين فيه بدا الفتًا الحديث 

عن تجربة روحانية واحدة لكل البشرية

محمد درويش

خارج السرب

@yalailmohammed@darwishtv.com

الوعي الروحي

اإلنس��اني  الوع��ي  موضوع��ات  انتش��ار  م��ع 
وتفرعاته، بما فيه��ا الوعي الروحي، وتصاعد 
نس��بة المتحدثين فيه، ب��دا الفتًا الحديث عن 
تجربة روحانية واحدة لكل البشرية رغم اختالف 
أديان ومعتق��دات المتحدثين والممارس��ين، 
وق��د ترج��م البعض ه��ذا على أن��ه محور من 
نظري��ة المؤامرة والق��ول بالتمهي��د لظهور 
»الدين العالمي الموحد«، كجزء من مس��اعي 
»العولم��ة الخبيثة«. كل تلك األس��باب قادت 
لكثير من المخاوف لدى الناس حول سالمتهم 
في أديانهم، وبعثت على التشكيك في مسألة 
الوعي الروحي كون كثير من المش��تغلين فيه 
من معتنقي ديانات أخرى غير اإلس��الم فضاًل 

عن كثير من المسلمين.
 وب��ادئ ذي ب��دء أقف عند اآلية 85 في س��ورة 
آل عم��ران »َوَم��ْن َيْبَتِغ َغْيَر اإِلْس��الِم ِديًنا َفَلْن 
ُيْقَب��َل ِمْنُه َوُهَو ِف��ي اآلِخَرِة ِمَن اْلَخاِس��ِريَن«، 
ومنطل��ق أي حديث عن الوع��ي الروحي لدينا، 
مهم��ا تع��ددت مص��ادره وأف��كاره واختلفت 
تس��مياته وتجاربه حول العالم، فإننا ال ندين 
إاّل باإلس��الم وال ندع��و إاّل إلي��ه، ولكن حديثنا 
اليوم عن الوعي الروحي، إنما يتناول حيزًا من 
الوعي اإلنس��اني بمنظور ع��ام لعله ال يتجاوز 

القبول باآلخر مع الثبات على اإلسالم.
وأرك��ز هنا على العالق��ة االتصالية بين العبد 
ورب��ه، وهي العالقة التي تح��دث عنها بعض 
علم��اء الدي��ن لدينا عل��ى نحو محب��ب ورائع، 
ويعجبني في هذا الس��ياق الداعية اإلس��المي 
الس��وري محم��د راتب النابلس��ي الس��يما في 
طريقته لش��رح أس��ماء اهلل الحس��نى على نحو 
مهيب تقش��عر له األب��دان، إذ يمنح��ك جانبًا 

ممي��زًا من التجربة الروحية الواعية التي تبني 
من خالله��ا اتصالك مع اهلل عل��ى فهم عميق 
ألس��مائه وصفاته بما يعمق إيمانك به أكثر 

وأكثر.
والحديث عن الوعي الروحي واسع ومستفيض، 
وإنم��ا أردت من ه��ذا المقال أن أط��رق أبواب 
القلوب إلى باب هام من أبواب العلم الشرعي 
والعالقة بين العبد وربه، والتي على أساس��ها 
نبن��ي جمي��ع عملياتن��ا االتصالي��ة األخرى مع 
الك��ون المس��خر لنا أو م��ع بقية البش��ر. ومن 
الكت��ب الرائع��ة التي قرأته��ا مؤخ��رًا كتابًا 
للدكتورة التونسية ألفة يوسف، عنوانه »وجه 
اهلل: ثالث��ة س��بل إلى الحق«، اس��تعرضت في 
مقدمت��ه حديثًا عميقًا ح��ول التجربة الروحية 
قائل��ًة أن »جوه��ر الحقيقة اإللهية... ليس��ت 
ملك تقلي��د روحاني واح��د... وأن كل التجارب 
الروحانية هي طري��ق إلى اهلل تعالى«، ولعلي 
هنا أس��تذكر قصة نب��ي اهلل إبراهيم في بحثه 
األول عن رب��ه وكيف أنه عاش تجارب روحانية 
متعددة إلى أن اهتدى إلى اهلل، واقتبس��ت د. 
ألف��ة مقول��ة »إن التج��ارب الروحانية تتعدد 
بتعدد أنفس الخالئق«، وهو ما دعاها لإلشارة 
لمصطلح »الكوني��ة الروحانية« التي قد نفرد 
إليها مقااًل مستقاًل يس��تعرض وجهات النظر 

الفكرية في الوعي الروحي.

* اختالج النبض:
إن مفه��وم الوعي الروح��ي عميق جدًا، ومحفز 
لخوض تجرب��ة اتصالية فريدة مع اهلل، تجربة 
يخشع لها القلب ويس��جد، وهو ما سنقف على 
محطات مقبلة منه في قادم األيام إن شاء اهلل.

الحكومة اإللكترونية واالتصال 
الوطني ودراسات »باقات جميلة«

ذكرن��ا عبر مقاالتنا الس��ابقة أكث��ر الجن��ود المحاربين 
في معركتن��ا الوطنية ضد في��روس كورونا )كوفيد19(، 
ولكن مهما فعلنا فإنه ليس باس��تطاعتنا أن نعدد كل 
الجهات لنش��كرها، ولن نوفيها كامل حقها مهما كتبنا 
عنها، ولكن من »لم يش��كر المخلوق لم يشكر الخالق«. 
لك��ن كل ما نعرفه أن البحرينيين وغير البحرينيين ممن 
يس��كن هذه الوط��ن، عملوا ب��كل طاقته��م ألجل هذه 

األرض الطيبة.
م��ن الجه��ات العاملة بكل جد ونش��اط ألجل اس��تمرار 
الحي��اة العملي��ة وعدم تضرره��ا في كافة مؤسس��اتنا 
الرس��مية وحتى في القطاع الخاص في مملكة البحرين، 
 .»IT-هم العاملون ف��ي مجال »تكنولوجي��ا المعلومات
هذه الش��ريحة المهمة التي تعمل في الليل والنهار من 
أجل أن تس��تمر كافة الخدم��ات للمواطنين والمقيمين 
بشكل طبيعي على الرغم من الظروف الصعبة التي نمر 
بها، نق��دم لها كل التحايا على التضحيات والمجهودات 
التي تقدمها هذه الش��ريحة. ه��ذه الفئة العاملة، ظلت 
وفيَّ��ة للبحري��ن، ألنها تعم��ل طيلة أيام األس��بوع دون 
انقطاع، حتى أننا-وبس��ببها- لم نشعر بأن أي شيء من 
الخدمات قد تأثر، والفضل يعود لجنود ال� IT في مختلف 

مؤسسات الدولة والشركات الكبيرة منها والصغيرة.
هنا وبهذه المناس��بة نق��دم خالص امتنانن��ا للحكومة 
اإللكتروينة ولكل العاملين فيها، وعلى رأس��هم الرئيس 
التنفي��ذي لهيئ��ة المعلوم��ات والحكوم��ة اإللكترونية 
الس��يد محمد علي القائ��د، على ما يقدم��وه للناس في 
مملك��ة البحري��ن من تس��هيالت عب��ر بواب��ة الحكومة 
اإللكتروني��ة، وض��خ المزيد م��ن الخدم��ات اإللكترونية 
 »IT« اإلضافية. كذلك نشكر كل العاملين في هذا قطاع
داخل المؤسس��ات الحكومية وهيأتها، والذين يعملون 

على مدار الساعة حتى ال تتوقف كل أشكال الخدمات.
يقول��ون »رب ضارة نافعة«، وبالفعل، كما أن للفيروس 

مخاطر وس��يئات وأضرارًا، لكنه أرشدنا لبعض المسائل 
المهمة جدًا، ربما كنَّا في غفلة عنها، أو ربما لم نستفد 
منها أو نستغلها بالكامل، فجاء الفيروس ليقول لنا بأن 
هناك م��ن القطاعات يجب أن تس��تفيدوا منها بش��كل 

كبير.
رته��ا مملك��ة البحرين  إن م��ن أه��م األعمال الت��ي طوَّ
ف��ي ظل ه��ذه األزمة، ه��و العمل »عن ُبع��د« في كافة 
القطاع��ات الحكومي��ة، وتم��ت صناعة منص��ات رقمية 
متعددة للخدمات الحكومية فتم تطويرها بما يتناسب 
م��ع الظروف الراهن��ة، كتوفير موارد التعلي��م، والعمل، 

والخدمات بشتى صنوفها.
ليس هذا وحسب، بل علمتنا هذه األزمة أن نتجه للعمل 
»عن ُبع��د« في كافة القطاعات، وأن نطور كل الخدمات 
اإللكتروني��ة، واالقتصار على الدوام ألدنى مس��توياته، 
والتي يتطلب الحضور الش��خصي في حال اسُتْنِفدت كل 
الحل��ول الرقمية. ألن العاملين ف��ي القطاع الرقمي في 
البحرين من كوادر تكنولوجيا المعلومات، أثبتوا للجميع 
قدرته��م عل��ى إدارة البل��د إلكترونيًا، وه��ذه من أضخم 

حسنات األزمة.
في األخير، نش��كر ومن األعماق كل الجهود الجبارة التي 
يبذله��ا كل من، »مركز االتص��ال الوطني« على الجهود 
اللوجستية والداعمة لهذا القطاع ولغيره من القطاعات 
األخرى في البحرين، ومدى التزامه بالمسؤولية الوطنية 
في هذه المعركة، وكذلك نشكر مركز البحرين للدراسات 
عل��ى  »دراس��ات«،  والطاق��ة  والدولي��ة  االس��تراتيجية 
المجه��ودات الجبارة التي يقوم بها ف��ي حقل المتابعة 
الحثيثة للوباء وتداعياته، ودراس��ة الوضع الراهن ومدى 
تأثي��ره على الحاضر والمس��تقبل، ورس��م خطط ووضع 
دراس��ات تبين هذا األثر، س��واء على الجانب السياسي أو 
االقتصادي أو االجتماع��ي، وذلك لوضع تصورات وحلول 

للمستقبل، تفاديًا ألية أزمة محتملة.

أزمة العمالة السائبة 
قبل أن تنفجر

من حسنات أزمة فيروس »كورونا« أنها أرغمت 
الكثير منا على تصحيح عاداته السيئة، وجعلت 
هناك جدية في تصحي��ح كثير من األمور التي 
تراكم��ت عب��ر العق��ود الماضية، س��واء على 

مستوى األفراد أو الدولة معًا.
م��ن الملفات المهمة، والت��ي على مر العقود 
ل��م يوجد حل نهائي لها، ال من قبل الس��لطة 
العمال��ة  مل��ف  التش��ريعية،  وال  التنفيذي��ة 
الس��ائبة، هذا الملف الذي يعتبر جزءًا من كل 
مش��كلة أو أزمة م��رت أو تمر أو ق��د تمر على 

البالد، والبد اليوم من حله.
وفي زمن فيروس كورونا ملف العمالة السائبة 
قنبل��ة موقوت��ة إذا م��ا ت��م فكها ف��ي الوقت 
المناسب، هذا الملف أهمل لسنوات ولم تقدم 
له حل��ول جذرية، فجميع الحل��ول التي طرحت 
س��ابقًا وفي األخير من أجل ح��ل هذا الملف لم 
تن��ِه أو تغير من الوضع ش��يئًا، إعطاء العمالة 
السائبة فرصة لتصحيح الوضع »الفيزا المرنة« 

أتت بنتائج عكسية على التاجر المحلي.
وأنا اليوم لس��ت بصدد مناقشة قضية السوق 
المحلي أو تأثيرات العمالة الهاربة أو السائبة، 
بل كي��ف أن ه��ذه الفئ��ة تهرب م��ن النظام 
كما ته��رب الخفافيش من الن��ور، فبمجرد أن 
توصلت هذه العمالة باإلجراءات والتشديدات 
التي اتخذتها الدولة للحد من انتشار فيروس 
كورون��ا، اختفت فئة كبيرة م��ن هذه العمالة 
خوفًا من التفتيش والذي قد يليها المحاس��بة 

أو الترحيل.
عمال يس��كنون بالعش��رات في غرف مشتركة 

ومكان ش��به معدوم من النظاف��ة، هو فرصة 
تكون بؤرة النتشار الفيروسات في حال إصابة 

أحدهم. 
هناك مجموعة م��ن المجرمين، نعم مجرمين 
يعمل��ون ف��ي نخ��ر نظ��ام واقتص��اد الب��الد 
لمصالحه��م الش��خصية، فت��رى أحدهم يفتح 
مش��روعًا وبمجرد أن يستخرج كم رخصة عمل 
يق��وم ببيعه��ا على اآلس��يويين مقاب��ل مبلغ 
يصل إل��ى 1500 دينار للتصري��ح. وفي األخير 
يتقدم ببالغ ح��ول هروب العامل ويتنصل من 
المسؤولية بشكل قانوني »المسكين«، ويترك 
المسؤولية على الدولة تتصرف كيفما أرادت!

المج��رم  أو  الصغي��ر  للتاج��ر  بالنس��بة  ذاك 
الصغير، بينما هناك هوامير يملكون عش��رات 
التصاري��ح ويحولونه��ا إلى وباء ف��ي المجتمع 
تحت اس��م »الفيري فيزا«، فهنا المال أهم من 

البالد والعباد. 
واليوم ه��ؤالء المجرمون س��يكونون جزءًا من 
مصيب��ة ال س��مح اهلل إن حدث��ت، فلو انتش��ر 
الفيروس بس��بب اختباء بعض المصابين غير 
النظاميين بين مجتمع العمالة سنشهد أرقامًا 

قد ال تكون في الحسبان. 
العمالة الس��ائبة قنبلة والبد من تصحيح هذا 
الوضع قب��ل أن ينفجر، وبش��كل فوري وعاجل، 
وإن لم تتحرك الدولة لحله اآلن فلن ُيحل أبدًا، 
ولهذا أملنا في هذه الفترة في صاحب الس��مو 
الملك��ي ول��ي العه��د، وحكمته الت��ي أثبتت 
نجاحًا كبيرًا في إدارة أزمة فيروس كورونا، أكبر 

أزمات العالم.

نعم القائد سلمان بن حمد

البحرين حالها حال أكث��ر من 200 دولة ومقاطعة على 
ه��ذه األرض، تغلغ��ل فيها الوباء وأصاب ناس��ها، لكن 
الفرق بين البحرين وأغلب الدول التي وصلتها الجائحة 
أن الرحم��ن حباها بقيادة عرف��ت باإليثار وحريصة على 
صح��ة ش��عبها والمقيمي��ن عل��ى أرضها مهم��ا كانت 

التكلفة ومهما اضطرت أن تقدم من تضحيات. 
فقبل اإلعالن ع��ن أولى حاالت اإلصابة بفيروس كورونا 
ف��ي ٢٤ فبراير وحتى اليوم وه��ذه القيادة التي يمثلها 
خي��ر تمثيل، صاحب الس��مو الملكي األمير س��لمان بن 
حمد آل خليفة، ولي العهد، نائب القائد األعلى، النائب 
األول لرئي��س مجلس الوزراء، حفظه اهلل وس��دد خطاه، 
وهي تب��ذل الغال��ي والنفيس م��ن أج��ل أن يبقى أهل 
هذا البلد وضيوفها بخير وعافية. حيث قاد »بوعيس��ى« 
حال��ة اس��تنفار قص��وى على أعل��ى المس��تويات بعيدًا 
ع��ن األض��واء، ومنذ يناير - أي قبل ش��هر كامل من أول 
إصابة -  ش��كل اللجان ذات الخب��رة والفرق من مختلف 
التخصصات واس��تعان بالخبراء م��ن داخل وخارج البالد 
كي تكون البحرين جاهزة طبيًا وماليًا وأمنيًا الس��تقبال 

»الزائر الشرير«. 
ول��م يتردد ه��ذا الرج��ل القائ��د ف��ي اتخاذ الق��رارات 
الضروري��ة والصعب��ة قب��ل »الزي��ارة« وخالله��ا، فأمر 
بتجهيز المحاجر الصحية وتوفي��ر كافة االحتياجات لها 
كما أم��ر بإغالق المدارس والجامعات حرصًا على فلذات 
األكب��اد مع أول ظه��ور لفيروس كورون��ا وبعدها أطلق 
»حزمة إنقاذ« س��خية أراحت المواطن وخففت عليه آثار 
دخول الوباء حدود البلد، فأس��قط رسوم الكهرباء وكبح 
جماح األقساط وتكرم بدفع راتب المواطن داخل وخارج 

الحكومة. 
إدارة سموه لألزمة القت إعجاب العالم، فأشادت منظمة 
الصح��ة العالمي��ة بالجهود الت��ي قادها ف��ي مكافحة 
فيروس كورونا. والس��فير األمريكي الس��ابق آدم إيرلي، 
في مق��ال مطول، أش��اد بقدراته القيادي��ة وبخطواته 
االس��تباقية التي جعلت البحرين تحتوي الوباء بسرعة. 
والسفير األمريكي الحالي عبر عن تقديره ألداء البحرين 
في التعامل مع المرض المعدي وأشاد بالنسبة العالية 
م��ن الفحوص��ات. ودول الجوار الش��قيقة طلبت التعرف 

على تجربة البحرين الناجحة في منع انتشار الوباء. 
وم��ع وصولن��ا إلى منتصف الش��هر الثاني م��ن تعاملنا 
م��ع في��روس كورونا نش��هد يوميًا تح��ركات تصب في 

مصلح��ة الن��اس يقوم به��ا الفريق المكل��ف بمواجهة 
الوباء، وبإش��راف مباشر من س��مو ولي العهد رعاه اهلل. 
فالطاقم الطبي يطوف المدن والقرى ليفحص المواطن 
والمقيم ويطمئن عليهما »وهي خطوة حظيت بإعجاب 
المتابعي��ن«. وطاقم الش��رطة يزور األس��واق ليخاطب 
المقيمين بلغتهم ويدعوهم بكل رقي واحترام لاللتزام 
يش��رف  العس��كري  والطاق��م  الصحي��ة.  بالتعليم��ات 
عل��ى المحاجر الصحي��ة باقتدار وبش��هادة من هم في 
الحجر أنفس��هم ويتحمل مس��ؤولية تش��ييد وتش��غيل 
األجه��زة واألدوات.  بأح��دث  مش��فى ميدان��ي مجه��ز 
وطاقم المفتش��ين يتابع حركة السوق ويضمن حماية 
المس��تهلك من جش��ع بعض التجار. والطاقم اإلعالمي 
ينقل المؤتم��رات الصحفي��ة وينتج البرام��ج التوعوية 
ويبث التنبيهات ليل نهار. وطاقم الس��فارات والش��ؤون 
الخارجية ينظم عمليات اإلجالء الواحد تلو اآلخر للعالقين 
في الخارج. كل الطواقم والفرق تعزف معزوفة عنوانها 

التكاتف واالجتهاد بقيادة األمير سلمان.  
ولعل أحد أسرار القيادة الناجحة لصاحب السمو الملكي 
ولي العهد، هو إيمانه بفكرة تشكيل الفرق التي تتجاوز 
تعقيدات البيروقراطية وتحقق األهداف في وقت أس��رع 
ألنها ال تعمل حس��ب التراتبية التقليدي��ة. والمعروف 
ف��ي عل��م اإلدارة الحديث��ة أن محاس��ن تش��كيل الفرق 
كثيرة خاصة في المؤسس��ات الضخمة مثل الحكومات 
وأبرزها أنها تعطي مس��احة لإلبداع واالبتكار وتش��جع 
على التعاون وتلغي بعض األس��اليب اإلدارية الجامدة 
واألكي��د أن الفرق هي الحل األذك��ى واألمثل في أوقات 

الصعوبات. 
م��ا يقوم به صاحب الس��مو الملكي ول��ي العهد األمير 
سلمان خالل أزمة فيروس كورونا، يعد إنجازًا يحق لنا أن 
نفخر به، فبحسن إدارته وحرصه على سالمة أهله وأبناء 
وطنه وكذل��ك ضيوف بلده اس��تطاع أن يجعل البحرين 
تتف��وق عل��ى دول كبيرة كن��ا نظن أنها أكث��ر جهوزية 

واستعدادًا للتصدي لألمراض.
وقد أوصانا سيد الخلق صلى اهلل عليه وسلم بشكر الناس 
حيث قال »ال يش��كر اهلل من ال يش��كر الن��اس«، لذلك ال 
يسعنا سوى أن نشكر القائد األمير المحنك الذي بفضل 
حكمته نبتعد ش��يئًا فش��يئًا عن مخاطر انتشار العدوى 
ونرفع القبع��ة احترامًا وتقديرًا لفريقه - فريق البحرين 

- الذي أبهرنا أداؤه وأثبت لنا وللعالم كفاءته.
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أكث��ر من مرة تحدثت أغلب الدول عبر لس��ان وزراء 
المالية واالقتصاد في وس��ائل اإلع��ام عن أهمية 
تنوي��ع مصادر الدخل وع��دم االعتماد على المصدر 
الوحي��د وه��و النفط كإيراد أساس��ي ف��ي ميزانية 
ال��دول المنتجة، وقد وض��ع البنك الدول��ي معايير 
قاس��ية في هذا الجان��ب في أهمية تن��وع تحصيل 
اإلي��رادات وجع��ل الجانب االقتص��ادي أهمية وفق 

النموذج الرأسمالي الغربي.
ومع تعرض المنطقة ألزمة جائحة فيروس كورونا، 
فق��د ثبت بم��ا ال يدع مجااًل للش��ك أن النفط لعب 
دورًا محوري��ًا في إنقاذ االقتص��ادات المحلية، كونه 
ه��و الس��لعة المطلوب��ة والملحة عل��ى الرغم من 
هبوط أسعارها، غير أن هذا المورد ال يزال يصب في 
خزائن الدول دون توقف، فاليوم االقتصاد العالمي 
ال��ذي يعتمد على الضرائب والش��ركات المتعددة 

الجنسيات هو أول من تأثر من هذه األزمة والدليل 
إعان الخسائر في وسائل اإلعام المختلفة وخاصة 

الشركات الغربية منها.
م��ا أود أن أص��ل إلي��ه ه��و أن دول الخلي��ج العربي 
المعتمدة على النفط قد كس��بت الرهان العالمي 
في تدارك هذه الجائحة، وأن المنظرين في الجانب 
اآلخر في أن النفط أو كما يقال الذهب األسود ولى 
زمان��ه، هذا ه��و اليوم يفرض هيبت��ه على العالم، 
ويؤكد بأنه المورد األساس��ي الذي يمكن االعتماد 

عليه.
وأن م��ا لف��ت انتباه��ي هي ورق��ة بحثية نش��رت 
بالموقع اإللكتروني لمركز الخليج لسياسات التنمية 
للباحث عمر هش��ام الش��هابي بعنوان »انعكاسات 
كورونا عل��ى اقتص��اد دول الخلي��ج العربية«، وقد 
توصلت ه��ذه الورقة البحثية إل��ى أن »دول الخليج 

تعتمد بش��كل جذري على السوق العالمي ليواصل 
ض��خ اقتصاداتها بإي��رادات النف��ط، وتصبح بهذا 
إيرادات النفط بمثاب��ة أداة لطوي المكان والزمان 
بين االقتصاد المحل��ي والخارجي، والدولة والقطاع 
الخاص، وس��وق العم��ل المحل��ي والخارجي، وهذه 
القدرة التي توفرها إيرادات النفط من استعمالها 
لعدة أغراض وفي عدة مس��احات عل��ى مدد زمنية 
متعددة هي إحدى الميزات األساس��ية في اقتصاد 

.»»OELI«
وبالتالي ف��إن دول الخليج العربي تمتعت في هذه 
األزم��ة وما تم توفي��ره من مدخ��والت نفطية في 
الصناديق الس��يادية، قد أسهم بش��كل مباشر في 
تخفي��ف وطأة جائحة في��روس كورون��ا لكون تلك 
الدول ال تعتمد من األس��اس على االقتصاد كمورد 
أساس��ي في إيراداته��ا، ففي ظل ه��ذه األزمة فإن 
االعتم��اد عل��ى االقتصاد بنس��بة كبيرة س��يصيب 
النظام االقتصادي المحلي بأزمة تحتاج الدولة لكي 
تتعافى منها لس��نوات طويلة، ألنه اإليراد سيصل 

إلى الرقم »صفر«، والمديونيات ستتضاعف.
النقط��ة األساس��ية الت��ي نحت��اج أن نوضحه��ا أن 

رؤي��ة دول الخليج العربي ف��ي االعتماد على النفط 
باتت هي الصحيحة، فالسياس��ات االقتصادية التي 
اتخذته��ا دول مجلس التعاون كانت س��باقة وذات 
حرفية عالية في اس��تغال النفط لتعزيز االقتصاد 
المحل��ي واالنط��اق نحو االنفت��اح العالم��ي، مما 
أس��س قوة اقتصادية ضخمة تحافظ على مكانتها 

رغم األزمات التي مرت بها المنطقة.
خاصة الق��ول، إن جائحة فيروس كورونا كش��فت 
للعالم بأن السياس��ات التي اتخذته��ا دول الخليج 
العرب��ي في االعتم��اد على النفط كمورد أساس��ي 
واالنطاق منه نح��و تنمية اقتصادية مس��تدامة، 
جعلت مجل��س التعاون في ظل هذه الجائحة أقوى 
من الس��ابق، فالدول األوروبية خاص��ة وأمريكا قد 
انه��ار اقتصاده��ا وقد ش��هدت كارثة بم��ا تحمله 
الكلمة من معنى بس��بب السياس��ات الرأس��مالية 
الغربية غير مستندة على تحليل تلك المخاطر التي 
قد تحدث، وكل أزمة تمر على الخليج العربي تؤكد 
دولن��ا تفوقها على الدول التي تدعي بأنها عظمى 
ولكنه��ا أصبحت مترهلة وال تمل��ك مقومات الدول 

الحديثة.
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إن من أهم األعمال 
رتها مملكة  التي طوَّ

البحرين في ظل هذه 
األزمة هو العمل 

»عن ُبعد« في كافة 
القطاعات الحكومية 

وتمت صناعة منصات 
رقمية متعددة 

للخدمات الحكومية

ما يقوم به سمو ولي 
العهد خالل أزمة 

فيروس كورونا يعد 
إنجازًا يحق لنا أن نفخر 

به فبحسن إدارته 
وحرصه على سالمة 

أهله وأبناء وطنه 
وكذلك ضيوف بلده 

استطاع أن يجعل 
البحرين تتفوق على 

دول كبيرة

ليس من عربي إال 
ويتمنى للعراق 

االستقرار سواء على 
يد الكاظمي أو غيره 

لكن مهم اإلشارة 
هنا إلى أن ميليشيا 

»كتائب حزب اهلل« 
اتهمت الكاظمي 
بالتورط في مقتل 

الجنرال اإليراني قاسم 
سليماني وأبو مهدي 

المهندس

العمالة السائبة 
قنبلة والبد من 

تصحيح هذا الوضع 
قبل أن ينفجر وبشكل 

فوري وعاجل وإن لم 
تتحرك الدولة لحله 

اآلن فلن ُيحل أبدًا
خرج علينا جاللة الملك ليعطينا نموذجًا راقيًا في 

تقدير جهود المخلصين.. فالكادر التعليمي من 
مدرسين ومدرسات في مدارس البحرين العامة 

والخاصة يخوض تحديًا من نوع آخر فيه حرص 
على مستقبل أجيال

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

أو سياستها التحريرية 
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إن جائحة فيروس كورونا كشفت للعالم السياسات التي اتخذتها 
دول الخليج العربي في االعتماد على النفط كمورد أساس واالنطالق 

منه نحو تنمية اقتصادية مستدامة

الكاظمي وسط 
األنياب والقواطع

ملخص مش��كلة العراق فيما يخص منصب رئيس الوزراء هو أن المكلف به 
يج��ب أن يكون منتمي��ًا لمذهب معين وأن يحظى بقب��ول إيران والواليات 
المتح��دة والق��وى السياس��ية المختلفة في الع��راق والمرجعي��ة الدينية 

والعامة الذين صار من غير الممكن تجاهل تأثيرهم بعد الحراك األخير.
مسألة في غاية الصعوبة، فالمكلف إن حظي بالقبول من الجميع باستثناء 
طرف واحد س��قط، وهو يس��قط في حالة ع��دم تمكنه من إرض��اء الكتل 

السياسية كافة وتوفير المناصب التي تعزز من وضعهم االقتصادي.
قب��ل مصطفى الكاظمي س��قط محم��د توفيق عاوي وعدن��ان الزرفي، ال 
لش��يء إال ألن واح��دًا من األطراف أو أكث��ر أبدى تحفظ��ًا عليهما، ورغم أن 
التحفظ على شخص الكاظمي أقل من اآلخرين وأن الغالب هو أن الحكومة 
التي سيقدمها خال شهر للبرلمان ستحظى بالموافقة بسبب عمرها الذي 
ينتهي مع إجراء االنتخابات البرلمانية المقررة بعد عام إال أن هذا ال يعني 
أن��ه لن يجد ما يعرقل تحركه، فهناك م��ن الفصائل من قبل به بضغوط 
م��ن إي��ران أو أمريكا أو المرجعية التي تخش��ى أن يفلت هذا المنصب من 

أتباع المذهب المعني به.
ليس تش��كيكًا في عاق��ات رئيس الوزراء المكلف أخيرًا بتش��كيل الحكومة 
العراقي��ة الش��خصية م��ع إي��ران وأمريكا ولك��ن أن يحظى بقب��ول هاتين 
الدولتين في آن يدفع إلى إثارة العديد من عامات االس��تفهام والتعجب، 
وكذا األمر فيما يخص حصوله على قبول القوى السياس��ية والش��ارع الذي 

ألمح إلى أنه أفضل من الخيارين السابقين له.
الكاظم��ي كتب عبر »تويتر«، »أتعهد أمام ش��عبي الكري��م، بالعمل على 
تشكيل حكومة تضع تطلعات العراقيين ومطالبهم في مقدمة أولوياتها، 
وتصون س��يادة الوطن وتحفظ الحقوق، وتعم��ل على حل األزمات، وتدفع 
عجلة االقتص��اد إلى األمام«. وقال في أول تصريح ل��ه إن »تكليفي اختبار 
وطني عس��ير وكبير، والنجاح فيه ليس��ت مهمة فرد واحد« وحدد أولوياته 
بقوله »س��أعمل على حصر الس��اح بإجراءات حاس��مة، ولن أسمح بإهانة 
أي عراقي.. والكابينة  الوزارية التي س��أقدمها في أس��رع وقت إلى مجلس 
الن��واب م��ع البرنامج الحكومي س��تكون حكومة خادمة للش��عب باألفعال 

وليس باألقوال وأنها لن تكون حكومة معزولة أو نتاج غرف مغلقة«.
ليس من عربي إال ويتمنى للعراق االس��تقرار، س��واء عل��ى يد الكاظمي أو 
غيره، لكن مهم اإلش��ارة هنا إلى أن ميليش��يا »كتائ��ب حزب اهلل« اتهمت 
الكاظمي بالتورط في مقتل الجنرال اإليراني قاس��م سليماني وأبو مهدي 
المهندس، وقال��ت إن تكليفه »خيانة للعراق ومؤامرة بمنزلة إعان حرب 
على الش��عب«، وألن هذا الفصيل العراقي المس��لح هو األقرب إلى النظام 
اإليراني لذا صار مهمًا جدًا إثارة عامات االس��تفهام وإيجاد تفسير مقبول 
للتناق��ض في الموقف اإليراني، ف��أن يقبل هذا النظ��ام بالكاظمي ويوعز 
لميليش��ياته اتهامه بالتورط في مقتل س��ليماني علنًا مسألة تحتاج إلى 
فهم. واألمر نفس��ه فيم��ا يخص الواليات المتحدة الت��ي رحبت بالكاظمي 
وقالت إنه »س��يكون رائع��ًا بحال التزم بتحقيق الس��يادة للعراق ومحاربة 

الفساد وأنه سيكون رائعًا للعاقات الثنائية«.   
مهمة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي لن تكون سهلة وإن أمسك 
العصا من الوس��ط، فكل من ه��م حوله أنياب وقواط��ع وبإمكان أي واحد 
منهم أن ينهي مهمته في لحظة، فهؤالء جميعًا – باستثناء المحتجين في 
الشارع – ال تهمهم مسألة الحفاظ على وحدة العراق ومصالحه العليا التي 
تحدث عنها الكاظمي وال يهتمون إال بمصالحهم وال يريدون غير اس��تمرار 

تدفق ما ظل متدفقًا عليهم ما بعد صدام حسين.  
م��ا يريده ه��ؤالء هو أن تظل المفاتي��ح في أيديهم، وال ب��أس لو اختلفوا 
فيم��ا بينهم واختلف��ت الحصص. فهل لدى الكاظم��ي القدرة على منعهم 

من ذلك؟

اقتصاد النفط في محور 
جائحة »كورونا«

خطاب جاللة 
الملك.. حرص 

»األب وولي األمر«

ألن البحري��ن بن��ت حضارتها وتقدمه��ا على أس��اس التعليم، 
وتأس��يس أبنائها على العلم وتطوير المدارك، كان جميًا جدًا 
أن تتمحور كلمة جالة المل��ك حمد حفظه اهلل ليلة أمس، عبر 
»االتص��ال المرئي« م��ع تلفزيون البحرين، ح��ول التعليم، وأن 
يوجه جالته الرسالة األساسية فيها ألبنائه الطلبة والطالبات. 
ومثلما قال جالته، وهو يخاطب أبناءه، من منطلق مس��ؤوليته 
كول��ي أمر، وأب ووالد حن��ون عليهم، يتاب��ع أمورهم، ويطمئن 
عل��ى تحصيلهم، المه��م جدًا لديه أن يضمن أن س��ير العملية 
التعليمية يمضي بساس��ة رغم صعوبة المرحلة، فمس��تقبل 
أبناء هذا الوطن مرتب��ط بتعليمهم وتطويرهم وفتح آفاقهم، 
وهو الديدن الذي عملت بموجبه البحرين، منذ انطاق التعليم 
النظام��ي قبل أكثر من 100 عام، ومنذ بدء تعليم الفتيات الذي 

سبقنا فيه كثيرا من دول المنطقة. 
الملك حمد، القائد المبتس��م دائمًا، الرجل الواثق كما عهدناه، 
الوال��د الحنون على أبنائ��ه، طلته وكامه يأتي ف��ي وقت كلنا 
نحت��اج في��ه للتكاتف وش��د العزائم ف��ي ظل مواجه��ة بادنا 
لخط��ر هذا الفي��روس، إذ حينما ترى قائدك مع��ك على الدوام، 
قلبه عليك، حرصه يتعاظم بش��أنك، يوجه ويرس��م السياسات 
ليضمن س��امة الوطن وشعبه ومن يقيم فيها، فإن الثقة البد 
وأن تكون راس��خة، وه��ذا ما كنا نقوله ون��ردده، فثقتنا بملكنا 
وبقيادت��ه وبعم��ل حكومت��ه واجته��اد فريق البحري��ن بكافة 
تفريعات��ه وتش��كياته، هي األواص��ر والروابط الت��ي تجعلنا 
معا نمض��ي أيامنا وكلنا تفاؤل بأننا س��نتخطى هذه المرحلة، 

وستعود البحرين أقوى. 
مثلما ش��كرنا الكوادر الطبية، خرج علين��ا جالة الملك ليعطينا 
نموذجًا راقيًا ف��ي تقدير جهود المخلصي��ن، فالكادر التعليمي 
من مدرس��ين ومدرسات، في مدارس البحرين العامة والخاصة، 
يخ��وض تحديًا من نوع آخ��ر، فيه حرص على مس��تقبل أجيال، 
م��ن خال ضرورة اس��تمرار مناه��ج التعليم وتقدي��م الدروس، 
وهذا التقدير الملكي والشكر الثمين يستحقه هذا الكادر، الذي 
رأينا جهوده في إعداد الدروس والحصص اإللكترونية بالنس��بة 
للمدارس، وللمدرسين والمدرسات األفاضل الذين سجلوا مئات 
الس��اعات التعليمية التي باتت تع��رض على تلفزيون البحرين 

وعبر قنوات »اليوتيوب« التابعة لوزارة التربية. 
في ظل وجود أي أزمة، يحرص رب العائلة، ويحرص رب األس��رة 
دائما على تأمين س��امة أبناءه، على تأمين معيش��تهم وسير 
حياتهم بشكل سلس، يحرص أال يحسوا بأي ضيق وصعوبة في 
أي جانب كان، وهذا ما فعله باألمس جالة الملك ك�»رب أسرة« 
وك�»ولي أمر« مع أبناءه وبنات��ه الطلبة، ومع العاملين لتحقيق 

مصلحتهم. 
يح��ق لجميع العاملين ف��ي كافة القطاع��ات، وكل أعضاء فريق 
البحرين ال��ذي يضم أيضًا مواطنين يقوم��ون بواجباتهم، يحق 
لهم الش��عور بالفخر واالعتزاز حينما يخرج قائد البلد ليخاطبهم 

بعفوية مقدمًا لهم الشكر والتقدير.
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 أسرة ُمْعدمة من 11 شخصًا بشقة 
متهالكة.. تنتظر بيت إسكان منذ 35 عامًا

أس��رة بحريني��ة في الح��د تتك��ون من 11 
فردًا..تعيش معاناة قاس��ية وس��ط ش��قة 
مس��تأجرة متهالكة منذ 35 عامًا، وتعاني 
خالل هذه الس��نين ألجل الحصول على بيت 

إسكان.
المعان��اة الت��ي تعيش��ها تل��ك األس��رة ال 
يمكن تخيل وطأتها االجتماعية والنفسية 
والصحي��ة إال لمن زاره��ا وعاينها، خصوصًا 
وأن لديها ابنًا من ذوي الهمم مصابًا بشلل 
دماغ��ي في الم��خ وتقوس ف��ي الظهر منذ 
والدته، مما يجعل��ه طريح الفراش ومالزمًا 

السرير معظم يومه.
أم سلمان وابنتها بسمة، تحدثتا في اتصال 
هاتفي ل� »الوطن« ع��ن معاناتهم اليومية 
الت��ي ال يمك��ن تخيله��ا مع ابنه��م المعاق 
س��لمان، وم��ا يلزمه م��ن متابع��ة ألحواله 
وإلباسه مالبسه والنظر في حاجاته اليومية، 
واالنتب��اه إل��ى ما يمك��ن أن يق��وم به من 
تصرفات لها عواقب دون وعي أو إدراك منه.
وأكدت أم سلمان، أنها طالما طرقت أبواب 
وزارة اإلس��كان لمدة 35 سنة للحصول على 
بيت مالئم يؤويها وعائلتها بداًل من شقة 
إيج��ار متهالكة ولك��ن دون أن تحصل على 
جواب يس��اعدها عل��ى تحمل أعب��اء الحياة 
وع��بء ابنه��ا المع��اق، باعتب��ار أن��ه يجد 
صعوبة في الجلوس أو المشي جراء تقوس 

ظهره وإصابته بشلل دماغي منذ الوالدة.
وقالت األم: »منذ بداية والدة ابني س��لمان 
س��الم محمد بعملية قيصرية، انقطع عنه 
األكس��جين، مما سبب له ش��لاًل دماغيًا في 
المخ، وتقوس��ًا في العمود الفقري بالظهر، 
فال يكاد يجلس حوالي ربع س��اعة إال وتألم 
م��ن ظهره وأخ��ذ يتل��وى ويئن م��ن األلم 
ويعود طريح الفراش مرة أخرى، ناهيك عن 
أننا نقوم بإلباسه الحفاضات، ونظرًا لوزنه 
الثقيل فإنه ال يمكننا حمله ومساعدته على 
النهوض، علمًا بأنني مريضة بداء السكري، 
مع وجود ماء في رئتيي وال أستطيع المشي 

كثيرًا بحكم السن«.
وأردفت: »نسكن في شقة إيجار في الطابق 
الثاني بمدينة الحد، وأتمنى أن يكون عالج 
ابني متوفرًا في البحرين وإال نضطر لعالجه 

في الخارج، ولكن ال نعلم تكلفة العالج«.
من جهتها، قالت أخت سلمان، بسمة: »إن 

ثالجة الشقة شبه فارغة، بال أدنى مقومات 
الحياة، فال نكاد نجد ما نسد به قوت يومنا، 
وش��هر رمضان على األبواب، باإلضافة إلى 
أنه في فترة س��قوط األمط��ار يدخل علينا 
الماء من الش��قوق الموج��ودة في حوائط 
الشقة، وحين شكينا األمر إلى صاحب البناية 

ليصلح تلك الش��قوق ويسدها رفض طلبنا، 
علمًا بأننا 11 ش��خصًا في الشقة، أنا وأمي 
وأبي، وأختي، وأخي المعاق سلمان، وكذلك 

أخي الثاني مع زوجته وأبنائه األربعة«.
وطالب��ت بس��مة، وزارة التربي��ة والتعليم، 
بتوفير مدرس أو مدرسة لتدريس أخيها من 
ذوي االحتياج��ات الخاص��ة عن ُبعد في ظل 
الظروف االستثنائية الصحية الحالية، حيث 
يرغب في الحصول على شهادة، مؤكدة أنه 

لم يذهب إلى المدرسة منذ 5 سنوات.
وناش��دت أم س��لمان عبر »الوط��ن«، أهل 
الخير بالوقوف بجانبهم، ومس��اعدتهم في 
اجتي��از محنتهم، واثقة ب��اهلل أن أهل الخيِر 
ل��ن يخيبوا نداءها، نداء م��ن تجرعت كأس 

المرارة اليومي صباحًا ومساًء.
وتابعت »نعد األيام والليالي لتمر س��ريعًا 
لك��ي يتغير حالن��ا إلى األفض��ل، ولكن مع 
ازدياد الحال��ة المرضية البن��ي فإن الوضع 
يسير نحو األس��وأ، ولكن كلي ثقة بأن أهل 
الخير بفضل اهلل لن يتركونا، وسيساهمون 
في انتشال أسرتنا من وحل الفقر والضياع«.

 سرحت من عملي.. 
وكاهلي مثقل بالديون

»تم تس��ريحي من عمل��ي.. ووضعي يزداد س��ؤءًا يومًا 
بعد يوم«.. بهذه الكلمات أكد أحد األئمة المس��جلين 
باألوقاف الجعفرية، والذي تم تسريحه من العمل دون 

إخطار مسبق أو مخالفة قانونية.
ويق��ول »تتمث��ل مش��كلتي ف��ي أنن��ي قبل التس��ريح 
بش��هرين تقريبا أخذت قرضًا من إحدى البنوك لش��راء 
سيارة بعد استالمي ش��هادة راتب من األوقاف إال أنني 
تفاجأت بعدها بقرار التس��ريح فصرت أفكر كيف أسدد 

القسط الشهري«.
ويضيف »راجعت رئيس المجلس وأخبرته بأمر القرض 
فل��م أحصل على فائ��دة وفي نفس الفت��رة كان ولدي 
األكبر ي��درس بكلية العل��وم الصحية ويحتاج لس��يارة 
إال أنن��ي ال أملك أي مبلغ فق��د أصبحت الظروف المادية 
تضيق بي يومًا بعد يوم، ولم يبق أمامي حل س��وى بيع 
الس��يارة الجديدة، من أجل تس��ديد المبلغ للبنك منعا 

من أي إجراء يتخذ بحقي«.
ويتابع »زاد حالي سوًءا، ووصل بي الحال بأنني أفكر في 
كيفي��ة توفير مصروف البيت ومصروف أبنائي للجامعة 
والمدرس��ة، وأيضا كيف سأس��دد قس��ط البيت لوزارة 

اإلسكان، وإذا اقترضت فمن أين أسدد؟«.
وناشد أصحاب األيادي الكريمة مساعدته للحصول على 
مبلغ لش��راء سيارة وس��داد دينه الذي يبلغ 2600 دينار، 
وكل��ي أمل في أن أجد من يلب��ي ندائي ويزيل عني هذا 

الضيق والكرب. 

هكذا تكون قمامتنا 
 في زمن »كورونا«.. 

من يحاسب؟
الرف��اع  ف��ي   901 أهال��ي مجم��ع  نح��ن 
الش��رقي، نعان��ي م��ن تراك��م القمامة 
وقل��ة ع��دد الحاويات التي تت��الءم وعدد 
وأن  خاص��ة  المنطق��ة،  ف��ي  القاطني��ن 
مجمعن��ا أصب��ح مزدحمًا ج��دًا بالعمارات 

السكنية المكتظة.
نتمن��ى أن يت��م التعام��ل م��ع الموضوع 
بشكل جدي يضمن السالمة والنظافة في 
الم��كان، وأن يتم مراقب��ة الوضع الصحي 
والبيئ��ي ف��ي المنطقة من قب��ل الجهات 

المعنية.
البيانات لدى المحررة

 أنتظر تمديد الكهرباء 
بعد طول انتظار

أنا مواطن حصلت في العام 2002 على قرض بناء، وفي 
الع��ام 2005 تم تركيب الكيبل من قبل هيئة الكهرباء 
والماء في الوحدة الس��كنية الخاصة بي مبنى رقم 168 
طري��ق 1202 مجم��ع 112 الح��د، وفوجئت ف��ي فبراير 
الماضي وعند اكتمال بناء الوحدة الس��كنية، بأن هيئة 
الكهرب��اء ترفض إمدادي بالكهرب��اء إال بعد دفع 380 

دينارا لتركيب كيبل جديد.
أخبرتهم بوجود كيبل تم تركيبه قبل ما يقارب 15 عاما 
ف��ي نفس الوقت الذي تحصلت عل��ى قرض البناء، وتم 
إرسال مفتش للتأكد، وبالفعل تم التأكيد بوجوده. إال 
أنهم طلبوا من��ي فاتورة تثبت تركيب��ه من قبل هيئة 

الكهرباء، لعدم وجود أي فاتورة تثبت ذلك لديهم.
وأخبرته��م بأن ال��ذي ق��ام بتركيبه قبل 15 س��نة لم 
يس��لمني أي فاتورة حينها، حيث إن هذه الخدمة تكون 
لم��ن أخذ قرض بناء وح��دة س��كنية، وأخبروني بأنهم 
س��يبحثون ف��ي الوثائق ومن ثم س��يتم ال��رد. بعدها 

تواصلت معهم أكثر من مرة ولم أتحصل على أي رد. 
وتقدم��ت بش��كوى م��ن خ��الل خدم��ة تواص��ل رق��م 
2030640119، وتابع��ت معهم إال أني لم أحصل على 

أي رد أيضًا. 
بعدها زرت الهيئة وتم تحويلي إلى أكثر من رئيس ولم 

أحصل على أي رد.
وها أنا ذا التمس من المس��ؤولين المعنيين من خالل 
ه��ذا المنبر النظ��ر في ذلك، حي��ث إن منزل��ي اكتمل، 
وانتظ��ر الكهرب��اء، وليس م��ن العدل أن أدفع رس��ومًا 
لمعاملة سبق أن تم تقديمها لي قبل 15 عاما، بسبب 
عدم وج��ود فاتورة لم يتم تس��ليمي إياها وغير مثبتة 

عند هيئة الكهرباء.

البيانات لدى المحررة

سوار للمرضى.. فكرة لوزارة الصحة
كثي��رًا ما يتطرق إلى أس��ماعنا أنباء وفيات أش��خاص 
نتيج��ة لتعرضهم ألزم��ات قلبية ح��ادة ومفاجئة، أو 
لهبوط سكر الدم، أو نتيجة لسكتة دماغية تكون قد 
ألمت ب��ه لتعرضه الضطرابات في ال��دورة الدموية، 
أو نتيج��ة لعارض مرض يعاني من��ه يعترضه فجأة، 
كأن يك��ون مريض س��رطان أيًا كان نوعه -ش��فاهم 
اهلل وعافاه��م وأثابه��م خي��رًا على صبره��م وعظيم 

معاناتهم-.
وم��ن هن��ا انبثقت من بن��ات أفكاري ومي��ض خاطرة 
حب��ذا لو تم تطبيقها على أرض الواقع، وهي أن يكون 
ل��كل مريض ابتلي بمثل هذه األمراض أو ما هو على 
ش��اكلتها مهما قل أو عظم ش��أن مرض��ه، أن يكون 
له س��وار يضعه حول معصم ي��ده، يحتوي على كافة 
المعلوم��ات المتعلقة به وبمرض��ه، وعالجاته التي 
يتناولها، وغيرها من البيانات الخاصة به، وأن يحتوي 
هذا الس��وار على ش��ريحة إلكترونية مرتبطة بقس��م 
المستش��فى ال��ذي يتلقى الع��الج من��ه، والمرتبطة 

تلقائي��ًا بقس��م الط��وارىء في��ه، والذي م��ا إن تبدأ 
مؤش��رات المريض الحيوي��ة بالتداعي قارعة ناقوس 
الخطر، حتى تستنفر قس��م الطوارىء بجملته لتصل 
إليه ف��ي قعر موقع��ه، متتبعة موقع��ه اإللكتروني 
لتنتش��له من براثن الم��وت، وتقدم له اإلس��عافات 

الالزمة في الوقت المناسب.
في��ا حبذا ل��و تبن��ت وزارة الصحة مثل ه��ذه الفكرة، 
ووضعته��ا حّي��ز التطبي��ق الفعلي والف��وري، ولتلزم 
قطاع��ات الصحة الخاصة األخرى أن تحذوا حذوها في 
هذا المضمار، ليكون لها الس��بق في هذا المجال على 
مستوى دول الخليج العربي أواًل، وعلى مستوى الوطن 
العربي ثانيًا، ووصواًل لمستوى العالم آخرًا. ولترتقي 

البحرين على سلم التطور في المجال الصحي.
أومن الممكن أن يصبح هذا الحلم حقيقة؟!..أيقظوني 

حينها، ألرى بأم عيني!!!! 

بسمة محمود أبونور

فاطمة يتيم
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 تقرير لـ»دراسات«: البحرين حققت 
نجاحًا منقطع النظير في التعامل مع »كورونا«

     دول الخليج تقدم نموذجًا في احترام حقوق اإلنسان
ق��ال تقرير صادر عن مرك��ز »دراس��ات«، إن البحرين 
حققت نجاح��ًا منقطع النظير ف��ي التعامل مع جائحة 
في��روس كورون��ا )كوفي��د19(، التي اجتاح��ت مختلف 
دول العالم، س��واء في التعامل م��ع الجانب الطبي أو 

التطوعي وكذلك األمني.
وأكد التقرير الذي جاء بعنوان »أزمة كورونا: التداعيات 
واآللي��ات التي انتهجتها ال��دول إلدارة األزمة« لمدير 
برنام��ج الدراس��ات االس��تراتيجية والدولي��ة بالمركز 
د.أش��رف كش��ك، أن البحرين أعلنت الحمل��ة الوطنية 
لمكافحة فيروس كورونا وفتح باب التطّوع للعمل في 
المجالين الصحي واإلنساني، األمر الذي وجد استجابًة 
فورية، حي��ث تلّقت اللجنة خالل الس��اعات األولى من 
اإلعالن تأكي��د 12,700 مواطٍن اس��تعدادهم للعمل 

التطوعي. 
ويس��عى التقرير لتحليل أهم التداعيات التي سببتها 
األزمة لواقع الش��راكات والتحالف��ات الدولية الراهنة، 
فضاًل عن تحليل دور منظم��ات العمل الجماعي خالل 
األزمات، باإلضافة إلى تن��اول تأثير األزمة على األمن 
اإلقليم��ي، ومنه��ا الحرب عل��ى اإلره��اب والتدخالت 
اإليرانية في شؤون دول الجوار، مع اإلشارة إلى الجهود 
الجماعية الدولية بشأن المواجهة االقتصادية لألزمة.

الدروس المستفادة لدول الخليج
وف��ي ظل عدم وجود آليات دولية مش��تركة لمواجهة 
هذه األزمة، أصبح تعوي��ل المواطنين بالدرجة األولى 
على إج��راءات حكوماته��م، األمر الذي ع��ّزز الثقة في 
تل��ك الحكومات، خاصًة في ظل تمّي��ز اإلجراءات التي 
ُعد، ومنها الطبي  اتخذته��ا دول الخليج على كافة الصُّ
على نح��ٍو خاص، فضاًل ع��ن تعزيز مفه��وم الوطنية 
واالنتم��اء، وه��و م��ا عكس��ته المب��ادرات التطوعية 
في ع��دٍد من دول الخلي��ج، باإلضافة إل��ى إنهاء حالة 

االستقطاب داخل بعض الدول.
وم��ع أهمي��ة التحالف��ات والش��راكات الدولي��ة، فإن 
تنويعه��ا يبقى ض��رورًة اس��تراتيجية، في ظ��ل تغّير 
المعادالت الدولية ومراكز القوى، والتي عكس��ت أزمة 

فيروس كورونا بدايتها.
وكان��ت أزمة في��روس كورونا اختب��ارًا حقيقي��ًا لمبدأ 
التضامن ال��ذي تنهض عليه التحالفات والش��راكات 
الدولي��ة، بما يعن��ي أن تل��ك التكّتالت ربما تش��هد 

تحوالٍت في أعقاب هذه األزمة.
وقدمت دول الخلي��ج التي لطالما كانت هدفًا لحمالٍت 
منظم��ٍة م��ن جان��ب المنظم��ات الحقوقي��ة الدولية 
نموذج��ًا يحتذى به ف��ي احترام حقوق اإلنس��ان، منذ 
بدايات أزمة كورونا، حينما قامت بإجالء مواطنيها من 
مدين��ة ووهان الصينية، في حي��ن أن مواطني العديد 
م��ن الدول ال يزالون عالقين في المطارات حتى لحظة 
كتابة هذا التقرير، باإلضافة إلى اإلجراءات االحترازية، 
والتأكيد على القدرة االس��تيعابية للتعامل مع حاالت 
اإلصابة أو االشتباه في اإلصابة بذلك الفيروس، فضاًل 
ع��ن التأكيد على أن الخدم��ات الطبية ُتق��ّدم للوافد 
والمقي��م على حٍد س��واء، وهي جميعًا مؤش��رات ال بد 
من توظيفها مس��تقباًل للرد على الحمالت المشبوهة 

لتلك المنظمات تجاه دول الخليج.
وبحسب التقرير، أكدت أزمة فيروس كورونا  أن هناك 
حالٌة من االعتماد المتبادل بين دول العالم، ومن ثّم 
فإن مصير العالم يظل واح��دًا مهما تباينت المصالح 
والقيم، بما يعني حتمية تفعيل ُأُطر العمل المشترك 
التي ُيعّول عليها في مثل هذه األزمات، وفي ظل عدم 
قدرة المجتمع الدولي على مواجهة هذه األزمة بشكٍل 
جماع��ي ف��إن ذلك يمن��ح الفرصة مج��ددًا لتنظيمات 
األم��ن اإلقليم��ي لالضط��الع بدوره��ا في مث��ل هذه 

األزمات والكوارث.
وأع��ادت هذه األزمة تس��ليط الضوء مج��ددًا على دور 

المجتمع المدني والعمل التطوعي إبان األزمات.
كم��ا اعت��ادت دول العالم عل��ى الحديث ع��ن اإلعالم 
واألزمات، خاص��ًة اإلعالم األمني، إال أن هذه األزمة قد 
س��لطت الضوء على اإلعالم الطبي، وه��و مجاٌل جديٌد 
يتعّي��ن االهتمام به خالل الس��نوات المقبلة. كما أن 
الجي��وش وقوات األمن بحاجة صياغ��ة برامج تدريبية 

للتعامل مع أزماٍت شاملٍة من هذا النوع مستقباًل.

 لماذا كان تحديًا غير مسبوق
األول: أن��ه مقارنًة باألزمات التي ش��هدها العالم من 
قبل، والتي بلغت أقصاها خ��الل الحربين العالميتين 
األول��ى والثانية، فإن دول العالم كانت تعرف من هي 
األط��راف المتحاربة ومدى ومس��ار هاتي��ن الحربين، 
بينم��ا في حالة ه��ذا الوباء فإن العالم بأس��ره يحارب 
عدوًا مجه��واًل يضرب بال هوادة كاف��ة مناحي الحياة، 
وأجب��ر أكثر من نصف س��كان المعم��ورة على مالزمة 
عل��ى  اعت��ادت  العال��م  دول  أن  الثان��ي:  منازله��م. 
التعامل مع أزماٍت أمنيٍة وسياسيٍة واقتصاديٍة وبيئيٍة 
واجتماعية، ولم يكن في حس��بانها وقوع أزمٍة صحيٍة 
تتج��اوز متطلبات مواجهتها إمكانات الدول كافة بما 
فيها ال��دول المتقدمة، وبالتالي كان عنصر المفاجأة 

– الذي يمّيز األزمات والكوارث – حاضرًا وبقوة.
الثالث: اختالف درج��ة اهتمام الدول بالقطاع الصحي 
عموم��ًا. صحي��ٌح أنه يت��م إدراج موازنٍة له��ذا القطاع 

ضمن الموازنات الس��نوية لل��دول، إال أنه لم يكن في 
الحس��بان أن تكون هناك حالة طوارئ يصبح فيها هذا 

القطاع هو المتصدر للمشهد ويتحّمل كل األعباء.
الرابع: اختالف دول العالم فيما بينها بشأن االهتمام 
بمس��ألة إدارة األزم��ات عموم��ًا، وفك��رة اإلج��راءات 
االحترازي��ة، أو باألح��رى، عدم وجود س��يناريوهات تم 
تصميمها مس��بقًا للتعامل مع أزم��ات دولية من هذا 

النوع.
الخام��س: ضع��ف اآللي��ات الدولية للعم��ل الجماعي. 
صحي��ٌح أن هن��اك منظمات متخصص��ة، منها منظمة 
الصح��ة العالمي��ة، ولكن ليس��ت لها س��لطة فوقية 
يمكن من خاللها إلزام الدول على انتهاج هذا المسار 
أو ذاك، خاصًة تحّري الشفافية في تقديم المعلومات 

حول هذا الوباء.

تأثير األزمة على التحالفات 
تنهض فكرة التحالفات الدولية والتنظيمات اإلقليمية 
عل��ى مفهوم التضامن بين الدول، ليس إبان الس��لم 
فحس��ب بل أيضًا ف��ي حاالت الح��روب والطوارئ، وهو 
الفك��رة التي تأس��س بموجبه��ا حلف النات��و وكذلك 
منظومة االتح��اد األوروبي، باإلضافة إلى الش��راكات 
االس��تراتيجية بي��ن الوالي��ات المتح��دة وش��ركائها 
األوروبيي��ن، وم��ن ث��مَّ إذا م��ا أخفق��ت التحالف��ات 
والتنظيمات اإلقليمية في تحقيق ذلك المفهوم، فإن 

بقاءها يصبح محل جدل.
واتض��ح ذلك خالل أزم��ة فيروس كورونا ف��ي أمرين، 
األول: تخلي الواليات المتحدة عن شركائها األوروبيين 
منذ بدايات انتشار الوباء، من خالل إغالق حدودها مع 

الدول اآلوروبية باستثناء بريطانيا. 
أم��ا األم��ر الثاني فه��و: ظهور ما يش��به »التش��رذم 
األوروب��ي« في مواجهة األزمة، س��واًء من خالل إغالق 
ال��دول األوروبي��ة للح��دود فيم��ا بينه��ا، أو التنافس 
للحصول عل��ى المعدات الطبية من الصين، باإلضافة 
إلى ع��دم وجود خطة عاجل��ة إلنقاذ إيطالي��ا؛ الدولة 

األكثر تضررًا من جراء الوباء.
وف��ي الوقت ذات��ه، قدمت روس��يا مس��اعداٍت عاجلٍة 
إليطالي��ا. تأسيس��ًا على ما س��بق، س��يعّزز الس��لوك 
األوروبي من خطاب اليمين المتطرف، الذي يرى عدم 
ج��دوى األطر التعاونية الجماعي��ة، كاالتحاد األوروبي 
وحل��ف الناتو، ويفس��ر ذلك قرار بعض ال��دول تأجيل 
االنتخاب��ات، ومنه��ا قرار فرنس��ا بتأجي��ل االنتخابات 
البلدية حتى ال تكون فرصًة سانحًة لليمين المتطرف 

للصعود إلى سدة الحكم.
إال أن ه��ذه األزمة س��تلقي بظاللها عل��ى االنتخابات 
الرئاسية في الواليات المتحدة، حيث قد تمنح منافسي 
الرئي��س ترمب فرص��ًا أفضل للفوز ح��ال إخفاقه في 
معالجة التداعي��ات االقتصادية ألزمة فيروس كورونا 
عل��ى االقتصاد األمريكي، انطالقًا من أن خطة  ترمب 
للنه��وض باالقتص��اد األمريكي كانت س��ببًا رئيس��يًا 

لفوزه في االنتخابات.
ورغ��م ما كش��فت عن��ه األزم��ة من هشاش��ة وضعف 
التنظيم��ات اإلقليمية مثل االتح��اد األوروبي، وكذلك 
ضعف الشراكات والتحالفات الدولية، فإن ذلك ال يعني 
توقع انهيار منظومة االتحاد األوروبي لثالثة أس��باب، 
األول أنه نشأ عبر تطوٍر تاريخٍي بشكٍل متكامل، سواًء 

على المستوى اآليديولوجي أو الواقعي.
 ويتمث��ل الس��بب الثاني، في اس��تمرار رؤي��ة االتحاد 

األوروبي لروسيا كتحدٍّ للمصالح الغربية، بغض النظر 
عن تطور عالقات بعض دول��ه معها، ومنها إيطاليا. 
أما الثال��ث: أن األزمة لم تكن تحديًا لالتحاد األوروبي 

فحسب، بل لدول العالم كافة، بما يفوق قدراتها.

تأثير األزمة على النظام الدولي
من��ذ انتهاء حقبة الحرب الباردة، يس��ود العالم نظاٌم 
عالم��يٌّ أح��ادي القطبي��ة تق��وده الوالي��ات المتحدة 
األمريكية، مع وجود مناوءٍة من جانب روس��يا والصين 
للدف��ع نحو تأس��يس نظاٍم متعدد األقط��اب، وهو ما 
تجلت آثاره في مؤشراٍت كثيرة، بيد أن تلك المحاوالت 
ل��م تفلح في إثناء الواليات المتحدة عن قيادة العالم، 
إال أن أزم��ة في��روس كورونا س��يكون له��ا تأثير على 

طبيعة ذلك النظام. 
فق��د أظهرت األزم��ة فقدان ثقة الش��ركاء األوروبيين 
للوالي��ات المتحدة بأنها س��تظل الدول��ة القائدة في 
العال��م، ليس بس��بب قدراته��ا، وإنما س��لوك اإلدارة 
األمريكي��ة إبان األزم��ة، والتي قامت بع��زل األراضي 
األمريكي��ة وإغالق الح��دود مع ش��ركائها األوروبيين، 
وال يواجه الرئيس ترمب أزمًة مع ش��ركائه األوروبيين 
فحس��ب، ب��ل أن األزم��ة الداخلي��ة ال تق��ل ح��دًة عن 
نظيرته��ا الخارجية، لي��س أقلها ارتفاع ع��دد طلبات 
إعان��ة البطالة وفق��ًا لبيانات وزارة العم��ل األمريكية 
لنهاية ش��هر مارس 2020، والت��ي تجاوزت 7 ماليين 
طلب، والتي تع��د األعلى على اإلطالق في تاريخ أرقام 
طلب��ات إعانة البطالة، حي��ث بلغت 695 ألف طلب في 
أكتوبر 1982. يش��ار إل��ى أن 11 والية أمريكية قامت 
بتس��ريح آالف العمال في أعقاب ظه��ور أزمة فيروس 
كورون��ا.  كما إن س��عي الصين لتوظي��ف هذه األزمة 
د افتعال  إلعادة صياغة النظام العالمي، س��واًء بتعمُّ
الغموض حول ماهّية الوب��اء وكيفية مواجهته، األمر 
الذي أس��فر في النهاية ع��ن قب��ول اإلدارة األمريكية 
بالحوار م��ع الصين الحتواء ذلك الوب��اء، وهو حواٌر قد 

ينسحب على قضايا أخرى.

التأثير على األمن اإلقليمي
ُيع��ّد األمن اإلقليمي جزًءا ال يتجزأ من األمن العالمي، 
رًا وتأثيرًا، وقد اتضح أثر هذه األزمة  يتفاعل معه تأثُّ

على األمن اإلقليمي من عدة نواٍح:
أواًل: وق��ف االحتجاج��ات في ع��دة دول عربي��ة، وهي 
الع��راق ولبن��ان والجزائ��ر، وثاني��ًا زي��ادة التدخ��الت 
اإليراني��ة اإلقليمي��ة، حيث عملت إيران عل��ى الترويج 
لخطاٍب مف��اده أن العقوب��ات األمريكي��ة عليها تعد 
السبب الرئيس وراء عدم قدرتها على مواجهة تفّشي 

الوباء. 
ثالثًا: ظهور مس��تجدات في نمط العالقات اإلقليمية، 
ومن ذلك إعالن اإلمارات تقديم دعٍم مادي إليران، من 
خالل طائرة عسكرية تابعة للقوات الجوية اإلماراتية، 
والت��ي نقل��ت ما يص��ل إل��ى 7,5 طن م��ن اإلمدادات 
الطبية، فضاًل عن االتصال الذي أجراه الشيخ محمد بن 
زايد آل نهي��ان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى 
للقوات المسلحة اإلماراتية، مع الرئيس السوري بشار 

األسد، لمناقشة تداعيات انتشار فيروس كورونا.

الحرب ضد اإلرهاب
كان لألزم��ة تأثيٌر واضٌح عل��ى الحرب ضد اإلرهاب في 
4 مؤش��رات وهي: إعالن التحال��ف الدولي ضد تنظيم 

داع��ش، بقي��ادة الوالي��ات المتحدة، وتنفي��ذ تنظيم 
داعش لعملياٍت إرهابيٍة في بعض مناطق العالم، في 
محاولٍة الس��تئناف نشاطه مجددًا أثناء انشغال العالم 
بمواجه��ة وب��اء كورونا، وفي الوقت الذي قد تنش��ط 
الجماعات اإلرهابية، ل��ن يكون بمقدور الدول الراعية 
لإلرهاب االس��تمرار بنفس الوتيرة التي س��بقت أزمة 
فيروس كورون��ا، حيث س��تخصص مواردها لمواجهة 

الفيروس.

تأثير األزمة على االقتصاد العالمي
تعددت المصادر التي تتح��دث عن اآلثار االقتصادية 
ألزمة كورونا، ومنه��ا تأكيد مصادٍر بمنظمة التعاون 
االقتصادي والتنمية أن النمو االقتصادي قد ينخفض 

إلى النصف في حال استمرار انتشار الفيروس. 
ووفقًا لتوقعات المنظمة، فإن الناتج المحلي العالمي 
سينمو بنس��بة 1,5% فقط خالل العام الحالي 2020، 
م��ا يعن��ي أن العال��م سيش��هد أزم��ًة اقتصادي��ًة لم 
يشهدها منذ عام 2008، وستكون آثارها أكثر وضوحًا 
في كّلٍ  من اليابان والدول األوروبية. من ناحيٍة أخرى، 
ووفقًا لتقارير منظمة العمل الدولية، من المتوقع أن 
يخس��ر العّمال في جميع أنحاء العالم ما يصل إلى 3,4 

تريليونات دوالر من الدخل بحلول نهاية 2020.
 كم��ا توقعت منظم��ة العمل الدولي��ة أن 25 مليون 
شخص س��يفقدون وظائفهم، مقابل 22 مليون خالل 
األزم��ة االقتصادية عام 2008، باإلضاف��ة إلى تراجع 
قطاع السياحة العالمي بنسبة 30%، فضاًل عن فقدان 
برميل النفط 60% من قيمته منذ بداية العام الحالي، 

ليصل في الوقت الحالي إلى 25 دوالرًا للبرميل.
وبوج��ٍه عام، يمكن القول ب��أن االقتصاد العالمي في 
س��بيله نح��و االنكماش، في ظ��ل قيام م��ا يقرب من 
ُخمس س��كان العالم بالع��زل الذات��ي، وتوّقف عجلة 

اإلنتاج في العديد من الدول جراء هذا الفيروس.
وتظل هناك قطاعات هي األكثر تضررًا، هي الس��ياحة 
والطي��ران، والبيع بالتجزئ��ة والمطاعم والمواصالت، 
وس��تتأثر اقتصادات الدول الخليجية بش��كٍل مضاعف 
نظ��رًا العتم��اد اقتصاداتها بش��كٍل كبي��ٍر على هذه 
القطاع��ات. ففي المملك��ة العربية الس��عودية على 
س��بيل المثال، تلع��ب الزيارات الدينية ألداء مناس��ك 
الحج والعمرة دورًا مهمًا في االقتصاد السعودي، كما 
يعتمد اقتصاد إمارة دبي بشكٍل أساسي على السياحة 

والبيع بالتجزئة والمطاعم والطيران. 

اآلليات األمنية
رغ��م ارتباط األزم��ة بالقطاع الصح��ي، إال أنها تمّس 
حي��اة ووج��ود اإلنس��ان وترتب��ط بالمجتمع بأس��ره، 
وبالتال��ي تقع مهمة حماية المجتمع على عاتق قوات 
األمن والقوات المس��لحة، حتى لو تطلب ذلك التدخل 
إلنف��اذ القانون بالقوة، واتضح ذل��ك من خالل إعالن 
حالة الطوارئ، واستنفار أجهزة الشرطة وحرس الحدود 

والمنافذ، وكذلك األجهزة الطبية بالقوات المسلحة. 
فخالص��ة الق��ول ه��ي أن الق��وات األمني��ة والق��وات 
المس��لحة – رغم تباين أدواره��ا من دولٍة ألخرى خالل 
، خاصًة في  هذه األزم��ة – قد اضطلعت بدوٍر مح��وريٍّ
ظ��ل ض��رورة إجب��ار المخالفي��ن للق��رارات الحكومية 
الهادفة لحماية حياة اإلنس��ان وسالمته. وبوجٍه عام، 
هنالك خمُس مجاالٍت يمكن أن تس��هم فيها الجيوش 

في مثل هذه األزمات.

تخلي أمريكا عن شركائها األوروبيين منذ البداية بإغالق الحدود
11 والية أمريكية تسرح آالف العمال عقب ظهور »كورونا«

دام الواليات المتحدة قد ُتضطر لحواٍر مع الصين لتفادي الصِّ
االقتصاد العالمي يتجه لالنكماش بعد عزل ُخمس السكان ذاتيًا

تغيير التحالفات والشراكات الدولية ضرورًة استراتيجية
األزمة تلقي بظاللها على االنتخابات الرئاسية بالواليات المتحدة
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نجدد الشكر لولي عهدنا األمين على 
متابعته الحثيثة وإدارته لـ “فريق البحرين”

حماية األبناء بمقدمة أولوياتنا واتخاذ 
كل ما يلزم الستكمال العام الدراسي 

بسالسة وأمان

أعضاء “فريق البحرين” كانوا في 
مثل مواقعكم الدراسية وستواصلون 

مسيرتهم في خدمة الوطن

االثنين 13 أبريل 2020 - 20 شعبان 1441 - العدد 4199

جاللة الملك يوجه كلمة سامية إلى الطلبة والطالبات في ظل الظروف الراهنة لجائحة فيروس كورونا والجهود الوطنية للتصدي له

المنامة - بنا

بن  الملك حمد  الجاللة  الــبــالد صــاحــب  عــاهــل  وّجـــه   
عيسى آل خليفة، كلمة سامية إلى أبنائه وبناته الطلبة 
والطالبات في ظل الظروف الراهنة لجائحة فيروس 
الوطنية  والــجــهــود   )19 )كــوفــيــد  المستجد  كــورونــا 
ببرنامج  مرئي  اتصال  خــالل  من  وذلــك  لــه،  للتصدي 
“مجتمع واعي” الذي يبث عبر تلفزيون البحرين، هذا 

نصها:
بسم هللا الرحمن الرحيم

أبنائي وبناتي الطلبة والطالبات، السالم عليكم ورحمة 
هللا وبركاته... 

للقائمين على هذا  الطيبة  الجهود  أبــارك  أن  بداية  أود 
البرنامج الهادف، الذي يتميز بطرحه وتناوله للمواضيع 
التي تهمنا جميعًا في مواجهة هذا الوباء العابر، بإذن 

هللا.
الشكر  نــجــدد  أن  لنا  يطيب  الجميع،  عــن  وبالنيابة 
على  األمين،  عهدنا  لولي  العميق  واالمتنان  الخالص 
في  الــبــحــريــن”  “لــفــريــق  وإدارتـــــه  الحثيثة  متابعته 
التعامل مع متطلبات الظرف الراهن، باستباقه للعديد 
الكفاءة  ذات  واالحترازية  العالجية  اإلجـــراءات  من 
العالية، واالستمرار في التعامل المسؤول مع مخاطر 
الوباء للقضاء عليه، بعون من هللا، مع تقديري الكبير 

الليل  التي تصل  الطبي على جهوده  البحرين  لفريق 
بالنهار، وبنتائج ترتقي لمستوى الحدث.

حكومتنا  إلــى  التقدير  نسجل  أن  إال  هــنــا،  يسعنا  وال 
الوزراء،  الملكي رئيس  الموقرة برئاسة صاحب السمو 

والتي تبذل الغالي والنفيس لخدمة الوطن العزيز.
أبنائي وبناتي، إنها لفرصة طيبة أن أتواصل معكم من 
موقعي كولي أمر وأب محب عبر هذا االتصال المرئي 
سير  على  لالطمئنان  الــبــرنــامــج،  هــذا  لنا  أتــاحــه  الـــذي 
الظروف  هــذه  ظل  في  العلمي،  وتحصيلكم  تعليمكم 
لها  وتتصدى  أجمع  العالم  على  تمر  التي  االستثنائية 
بالدنا بكل عزيمة وصبر وثبات، ولقد علمُت أن شؤونكم 
الدراسية على خير ما يرام ولله الحمد. ولقد كنتم، أيها 
األبناء، في مقدمة أولوياتنا لحمايتكم والمحافظة على 
سالمتكم منذ اللحظات األولى الحتواء هذه الجائحة، 
واتخاذ كل ما يلزم الستكمال عامكم الدراسي بسالسة 
وأمان ونجاح، ولمواصلة القيام بواجبكم بجد واجتهاد، 
المرجوة كما  النتائج  وأني على يقين أنكم ستحققون 
بالتحية  فيها  نتوجه  طيبة  لفرصة  وإنها  بكم.  العهد 
وإداريــيــن،  معلمين  من  األفــاضــل،  لألساتذة  والتقدير 
التعليمية عن  العملية  المخلص الستمرار  على سعيهم 
األعــزاء،  أيها  وتذكروا  ممكن.  وجه  أفضل  وعلى  بعد، 
مواقعكم  مثل  كانوا في  البحرين”،  “فريق  أعضاء  بأن 

الدراسية، وسيأتي ذلك اليوم، بتوفيق من هللا ونتيجة 
الجتهادكم، لتواصلوا مسيرتهم في خدمة الوطن وعلو 

شأنه في مختلف الميادين.
وفي مثل هذه الظروف، يتحتم علينا أن نلتزم بنهجنا 
العليا  المصلحة  وتقديم  حماية  فــي  القويم  الوطني 
للوطن، وهو أمر ظاهر للعيان في سلوك أهل البحرين 
ووعيهم  الذاتي  وانضباطهم  المخلص،  ببذلهم  الكرام، 
المسؤول، وصوالً إلى بر األمان والشفاء التام وبعودة 

الحياة لسابق عهدها، بعون هللا تعالى. 
إال  األســبــاب،  بكافة  األخـــذ  بعد  مــن  أمــامــنــا  يبقى  وال 
وبتقوية  إلــيــه،  والــلــجــوء  وجــل  عــز  هللا  على  بالتوكل 
ــبــالء عن  اإليـــمـــان والــيــقــيــن بــقــدرتــه عــلــى رفـــع هـــذا ال
المخلص  بالدعاء  له  نلهج  وأن  والعالمين،  المسلمين 
بحفظ الجميع من كل شر وضر، وبالتوفيق لكل ما فيه 

الخير واالطمئنان لبالدنا وأهلها ومن له حق علينا.
للجميع  نتوجه  أن  هــذا،  حديثنا  ختام  في  يفوتنا  وال 
المبارك  رمــضــان  شهر  حلول  بقرب  الخالصة  بتهانينا 
الذي نتحرى في قدومه بشائر الخير والفرح، وإن كانت 
ظروفه مختلفة هذا العام، ونسأل هللا أن يبلغنا وإياكم 
فضله وبركاته، وأن يعوده علينا وعلى األمة اإلسالمية 

والجميع بأفضل حال، إنه سميع مجيب الدعاء.
والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.

جاللــة الملــك للطالب: أتواصل معكــم كولي أمر وأب محــب لالطمئنان على ســير تعليمكم

الحكومة برئاسة سمو رئيس الوزراء تبذل الغالي والنفيس لخدمة الوطن

الزياني  الخارجية عبداللطيف  أشاد وزير 
وجهها  الــتــي  األبــويــة  الكلمة  بمضامين 
حمد  الملك  الجاللة  صاحب  البالد  عاهل 
بن عيسى آل خليفة، عبر االتصال المرئي 
خالل  مــن  والــطــالــبــات  الطلبة  أبنائه  إلــى 
واعـــي(،  )مجتمع  الــتــلــفــزيــونــي  الــبــرنــامــج 
البحرين، أمس، والتي  تلفزيون  بثه  الذي 
عكست مشاعر جاللته الصادقة والرعاية 
ــتــي يكنها  األبـــويـــة الــحــانــيــة والــمــحــبــة ال
وعموم  والطالبات،  الطلبة  ألبنائه  جاللته 
أبناء الوطن.وقال الزياني إن كلمة العهل 
الدائم  واهتمام جاللته  عبرت عن حرص 
يمثلون  الذين  والطالبات  الطلبة  بأبنائه 
التنموية  المسيرة  وعماد  المستقبل  جيل 
إنجازاتها  تحقيق  تــوالــي  التي  المباركة 
المجاالت  جميع  في  وتميزها  ونجاحاتها 
والميادين، بفضل من هللا تعالى، وبجهود 
الــوطــن،  أبــنــاء  مــن  المخلصين  األوفـــيـــاء 
والذين برهنوا أمام تحدي جائحة كورونا 
كــفــاءة عــالــيــة وفــاعــلــة فــي إدارة األزمـــة 

تداعياتها  لمواجهة  المحكم  والتخطيط 
والتقليل من أضرارها حفاًظا على صحة 
ــيــن والــمــقــيــمــيــن في  ــمــواطــن ــة ال ــالمـ وسـ

البحرين.
النير  بفكره  الملك  جاللة  أن  الوزير  وأكــد 
آثر  الرائعة  وإنسانيته  المعهودة  وحكمته 
الطلبة  أبنائه  إلــى  القلب  من  يتحدث  أن 
ــا،  ــًحـ ــا مــبــاشــًرا وواضـ ــات حــديــًث ــب ــطــال وال
لــيــطــمــئــن عــلــى تــحــصــيــلــهــم الــعــلــمــي في 
ــروف الــصــحــيــة الـــطـــارئـــة الــتــي  ــظـ ظـــل الـ

أجمع،  العالم  في  كورونا  جائحة  فرضتها 
ويؤكد  االطــمــئــنــان،  قلوبهم  فــي  ليبث  و 
عــلــى مصالح  الــســاهــرة  الــعــيــون  أن  لــهــم 
ومستعدة  التحديات  لكل  واعية  الوطن 
والعقبات، حفاًظا  الصعاب  كافة  لمواجهة 
لشؤونه  ورعايًة  البحريني  اإلنسان  على 

ومصالحه.
بمضامين ومدلوالت  اعتزازه  وأعرب عن 
العاهل، لما عكسته من نهج جاللته  كلمة 
ــــرؤيــــة واألهــــــداف  الـــوطـــنـــي ووضــــــوح ال
أبناء  فــي  الــراســخــة  وثقته  والــتــطــلــعــات، 
الــوطــن وقــدرتــهــم عــلــى تــجــاوز األزمـــات 
ومواصلة  الــتــحــديــات،  جميع  ومــواجــهــة 
ــروح اإليــجــابــيــة والــتــكــاتــف  ــالـ الــتــحــلــي بـ
والتعاون في سبيل مواجهة هذه الجائحة 
وتـــجـــاوز هـــذه الــمــرحــلــة الــصــعــبــة، ســائــاًل 
المولى العلي القدير أن يحفظ هذا الوطن 
يديم  وأن  مــكــروه،  كل  قــيــادًة وشعًبا من 
على البحرين نعمة األمن واألمان ويجنب 

العالم أجمع شر هذه الجائحة العابرة.

وزير الخارجية: جاللة الملك يتحدث من القلب إلى أبنائه
أكــد وزيـــر شـــؤون اإلعـــالم علي 
السامية  الكلمة  الرميحي أهمية 
التي وجهها عاهل البالد صاحب 
الجاللة الملك حمد بن عيسى آل 
والطالبات  الطلبة  ألبنائه  خليفة 
عــبــر اتــصــال مــرئــي مــع برنامج 
ــال إن ما  ــي”. وقــ ــ “مــجــتــمــع واعـ
الكلمة  بــهــذه  بــه جــاللــتــه  خــص 
لهذا  مــا  يعكس  التعليم  لقطاع 
القطاع من أهمية ورعاية كبيرة 

من لدن جاللته.
الملك  جاللة  “كلمة  أن  وأضــاف 
تــضــمــنــت تــشــجــيــعــا وتــحــفــيــزا 
ألبنائه الطلبة على أهمية التعليم 
حتى وإن كان عن بعد، خصوصا 
ــذا الــظــرف االســتــثــنــائــي،  فــي هـ
ــا أكـــــــدت مــضــامــيــنــهــا ثــقــة  ــمـ كـ
في  ودوره  الجيل  بهذا  جاللته 
بجدهم  الوطني  الـــدور  اســتــالم 
ــك مــتــابــعــة  ــذلـ واجـــتـــهـــادهـــم وكـ

المفدى حفظه هللا  الملك  جاللة 
وما  االحترازية  اإلجـــراءات  كل 
اجتماعي  شــأن  مــن  بها  يتصل 
بــمــا يعكس حــرص  واقــتــصــادي 
ولي األمر جاللة الملك أيده هللا 
عــلــى كــل مــواطــن ومــقــيــم على 

أرض البحرين”.
ونــــــوه وزيــــــر شــــــؤون اإلعـــــالم 
نملك  البحرين  مملكة  في  “إننا 
المصاعب  تحويل  على  الــقــدرة 

ــيــة إلــى  ــائ والــــظــــروف االســتــثــن
قصص نجاح بفضل هللا سبحانه 
المسيرة  قائد  ظــل  فــي  وتعالى 
المباركة صاحب الجاللة الملك”.

وقـــــال “رغـــــم كـــل الــتــحــديــات، 
أقــوى  تــخــرج  الــبــحــريــن  مملكة 
بفضل من هللا ثم الثقة المتبادلة 
لله  الــقــائــد وشــعــبــه، فنحن  بــيــن 
على  حرصنا  بقدر  اليوم  الحمد 
التباعد االجتماعي  ثقافة  تعزيز 
ثقافة  لتعزيز  كبيرا  مثاال  لمسنا 
جــديــدة، وهـــي الــتــواصــل حتى 
بعد”، مشيدا بدور  وإن كان عن 
اإلعــــالم ومـــا يــقــوم بــه مــن دور 
كبير في ظل التعامل والتواصل 
ــالم  ــان اإلعـ ــواء كـ ــمــســؤول ســ ال
أو وسائل  الصحافة  أو  الرسمي 
التواصل االجتماعي والمؤثرين، 
أكمل  على  بـــدوره  يــقــوم  فالكل 

وجه.

الرميحي: كلمة جاللته أكدت في مضامينها ثقته بهذا الجيل

علي الرميحيعبداللطيف الزياني

صاحب  ــبــالد  ال مــلــك  تلقى 
الـــجـــاللـــة الــمــلــك حــمــد بن 
برقية  خليفة،  آل  عيسى 
شـــكـــر وامـــتـــنـــان مــــن ولـــي 
األعلى  القائد  نــائــب  العهد 
لــرئــيــس  األول  ــب  ــ ــائ ــ ــن ــ ال
ـــوزراء صــاحــب  ــــ مــجــلــس ال
السمو الملكي األمير سلمان 
بن حمد آل خليفة، بمناسبة 
ــســامــيــة  ــتـــه ال كـــلـــمـــة جـــاللـ
المملكة  ألبـــنـــاء  الــمــوجــهــة 

الراهنة  الظروف  ظل  في  المواطنين  كافة  وإلى  والطالبات  الطلبة  من 
لجائحة فيروس كورونا )كوفيد 19( والجهود الوطنية للتصدي له.

هذا نص البرقية:
سيدي حضرة صاحب الجاللة الوالد العزيز

الملك حمد بن عيسى آل خليفة
ملك مملكة البحرين المفدى حفظه هللا ورعاه

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،،
جاللتكم  كلمة  على  واالمتنان  الشكر  خالص  جاللتكم  مقام  إلــى  أرفــع 
كافة  وإلـــى  والــطــالــبــات  الطلبة  مــن  المملكة  ألبــنــاء  الموجهة  السامية 
المواطنين في ظل الظروف الراهنة لجائحة فيروس كورونا )كوفيد 19( 

والجهود الوطنية للتصدي له.
نحو  الوطن  الذي يضيء طريق  الشعاع  دائما هي  كلمات جاللتكم  إن 
عليه،  نسير  نهج  جاللتكم  فكلمات  بأبنائه،  مــزدهــر  مــشــرق  مستقبل 
التحديات والتغلب عليها بفضل  لمواجهة  الهمم  وتستنهض من خاللها 
الجهود الوطنية المخلصة التي أثبتت بأنها قادرة على مجابهة الصعاب 

بروح فريق البحرين الواحد المتكاتف من أجل هذا الوطن العزيز.
نعاهد جاللتكم بأن العمل من كافة أعضاء فريقكم الوطني سيتواصل 
)كوفيد  كــورونــا  فــيــروس  تحدي  لمواجهة  الجهود  أجله  مــن  وستبذل 
كافة  تكثيف  تستوجب  التي  الراهنة  المرحلة  هذه  مع  والتعاطي   )19
للحفاظ على صحة وسالمة  الوقائية  والتدابير  اإلجــراءات االحترازية 

الجميع.
جاللتكم  على  يديم  وأن  جاللتكم  يحفظ  أن  وجــل  عــز  المولى  ســائــالً 

موفور الصحة والسعادة وطول العمر.
ودمتم سيدي بعون هللا سالمين موفقين،،،

ابنكم المخلص
سلمان بن حمد آل خليفة
ولي العهد نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء

جاللة الملك يتلقى شكر وامتنان سمو ولي العهد
المنامة - بنا

سمو ولي العهد



بيانات الخبر
اليوم

التاريخ
الخبر

جهة النشر
الصفحة

العدد
الرابط اإللكتروني

وأعـــرب ســـموه عن خالص الشـــكر 
البـــاد صاحـــب  لعاهـــل  والتقديـــر 
الجالـــة الملك حمد بن عيســـى آل 
خليفـــة، علـــى توجيهـــات جالتـــه 
عليـــه  اشـــتملت  ومـــا  الســـامية 
مـــن مضاميـــن تعـــزز مـــن الوعـــي 
المجتمعي وتقوي من عزيمته في 
مواجهة هذه األزمة، منوها سموه 
بجهـــود ومتابعة ولـــي العهد نائب 
القائـــد األعلى النائب األول لرئيس 
مجلـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو 
الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد 
آل خليفـــة المســـتمرة فـــي ســـبيل 

التصدي النتشار فيروس كورونا.
ووجه ســـموه الـــوزارات والجهات 
الحكوميـــة المختصـــة إلـــى زيـــادة 
االســـتعدادات واالحتياطات التي 
تســـهم في جعـــل الوضـــع الصحي 
العـــام مطمئًنـــا، داعيـــا ســـموه إلى 

التـــي  الفعالـــة  اإلجـــراءات  تبنـــي 
الفيـــروس  انتشـــار  دون  تحـــول 
خاصـــة بين فئات العمالـــة الوافدة 
عبـــر تشـــديد الرقابـــة واإلجراءات 
ســـكنهم  أماكـــن  فـــي  التنظيميـــة 

ومعيشتهم.
جـــاء ذلك لـــدى اســـتقبال صاحب 
السمو الملكي رئيس الوزراء بقصر 
ســـموه بالرفاع أمـــس نائب رئيس 
مجلس الوزراء سمو الشيخ محمد 
بن مبارك آل خليفة، ونائب رئيس 
مجلس الوزراء ســـمو الشيخ علي 
بن خليفة آل خليفة، ونائب رئيس 
مجلـــس الـــوزراء الشـــيخ خالد بن 

عبدهللا آل خليفة.
وخـــال اللقـــاء اســـتعرض ســـموه 
مســـتجدات األوضـــاع فيما يخص 
مواجهـــة  فـــي  الحكومـــة  جهـــود 
فيـــروس كورونـــا علـــى األصعـــدة 

واالقتصاديـــة  الصحيـــة  كافـــة، 
تابـــع  كمـــا  وغيرهـــا،  والخدميـــة 
بشـــأن توجيهـــات  تـــم  مـــا  ســـموه 
العمليـــة  بدعـــم  المتعلقـــة  ســـموه 
المـــدارس  وتعـــاون  التعليميـــة 
الخاصة مع أوليـــاء األمور وكذلك 
الســـلع  ومراقبـــة مختلـــف  توفيـــر 
األســـعار  وضبـــط  االســـتهاكية 
ضبـــط  يخـــص  مـــا  إلـــى  إضافـــة 
وفحـــص العمالة الوافـــدة وغيرها 
مـــن التوجيهـــات التـــي تســـهم في 
المواطنيـــن  متطلبـــات  توفيـــر 

وتلبيتها.
وأشاد سموه بالشراكة المجتمعية 
وتجـــاوب المواطنيـــن والمقيميـــن 
واإلجـــراءات  التعليمـــات  مـــع 
االحترازيـــة للوقايـــة مـــن المـــرض 
والعمل علـــى جعل البحرين خالية 
منه، مشـــيرا ســـموه إلـــى أن جميع 

اإلجـــراءات االحترازية والقرارات 
التي تم اتخاذها وتطبيقها غايتها 
وصحـــة  ســـامة  علـــى  الحفـــاظ 

المواطن والمقيم.
وقـــال ســـموه “إننـــا نقـــدر عاليـــا ما 
أبـــداه أبنـــاء البحريـــن مـــن تعاون 
ووعي فـــي االلتـــزام باإلجـــراءات 
االحترازيـــة، فلهـــم منا كل الشـــكر 

والتقدير”.
وأشاد ســـموه بالجهود والخطوات 
التي قامت بها وزارات ومؤسسات 
الدولـــة فـــي مواجهـــة هـــذا الوباء، 
وزارة  بجهـــود  ســـموه  منوهـــا 
الصحـــة وجميـــع كوادرهـــا الطبية 
يقدمونـــه  مـــا  علـــى  والتمريضيـــة 
مـــن تضحيات في ســـبيل الحفاظ 
علـــى صحـــة وســـامة المواطنيـــن 

والمقيمين وحمايتهم.

سمو رئيس الوزراء مستقبال سمو الشيخ محمد بن مبارك، وسمو الشيخ علي بن خليفة، والشيخ خالد بن عبدالله

المنامة - بنا

األمـل كبيـر فـي تجـاوز الـظـرف الطـارئ بفضـل الوعـي
ســـمو رئيـــس الـــوزراء: تشـــديد الرقابـــة واإلجـــراءات التنظيميـــة بســـكن العمـــال الوافديـــن
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سمو رئيس الوزراء قدوة زعماء العالم في اإلنسانية
مواطنون من المحرق يعبرون عن بالغ سرورهم بتسلم مبرة سموه السنوية

رفــع مواطنــون مــن أهالــي مدينــة المحرق أســمى آيات الشــكر والتقديــر واالمتنان والعرفــان إلى رئيس 
الوزراء صاحب السمو الملكي سمو األمير خليفة بن سلمان آل خليفة؛ على توجيه سموه بسرعة صرف 
المبرة السنوية للمستحقين من األسر المتعففة وذوي الحاالت الخاصة؛ جريا على عادة سموه السنوية 
التي تضفي البهجة على وجوه تلك الفئات، مؤكدين أن سمو رئيس الوزراء هو صاحب األيادي البيضاء 

داخل وخارج المملكة.

وقالت أم غسان إن فرحة تلك 
الفئات المستحقة بمبرة سمو 
رئيس الوزراء ليســـت بحجم 
المنحـــة بقـــدر ما هي ســـعادة 
بمكانتهـــم لـــدى ســـمو رئيـــس 
كل  يعتبـــره  الـــذي  الـــوزراء، 
شعب البحرين األب الروحي 
والقائـــد الملهـــم لهـــم وحكيم 
العـــرب وصاحـــب المبـــادرات 
فرضـــت  التـــي  التاريخيـــة 
نفســـها على العلـــم. وأضافت 

أم علـــي أن مبرة ســـمو رئيس 
الـــوزراء هي جـــزء من أجزاء 
ال يمكـــن حصرهـــا مـــن وجوه 
البر والخير والعطاء المتدفق 
من سمو رئيس الوزراء ضمن 
جهـــود ســـموه في المشـــاركة 
األســـر  ودعـــم  المجتمعيـــة 
أبنائهـــم  ورعايـــة  المســـتحقة 
متطلباتهـــم،  جميـــع  وتوفيـــر 
وهـــو دأب ســـموه مـــن عقـــود 
محمـــد  أم  وأكـــدت  طويلـــة. 

علي أن ســـمو رئيـــس الوزراء 
هو النمـــوذج الذي يحتذي به 
العالم قادة وشـــعوبا في تعلم 
مبادئ التســـامح واإلنســـانية 
والعطـــاء ودعـــم اآلخـــر، وهو 
مـــا ســـاهم فـــي نشـــر ثقافـــة 
ونبـــذ  المجتمعـــي  التســـامح 
بيـــن فئـــات  العنـــف والفرقـــة 
المجتمـــع فـــي مختلـــف دول 
العالـــم فأصبح ســـموه أيقونة 
المتواصل  بعطائه  اإلنســـانية 

با انقطاع.
أن  إلـــى  راشـــد  أم  وألمحـــت 
صاحب الســـمو الملكي رئيس 
الـــوزراء هو صاحـــب األيادي 
البيضـــاء التي لهـــا أثر في كل 
البحريـــن،  أرض  علـــى  شـــبر 
فئـــة  ســـموه  يتـــرك  ال  حيـــث 
مســـتحقة أو بيتا فيه مشكلة 
أو ظرفـــا إنســـانيا إال ويقـــوم 
بالتوجيـــه الفـــوري مـــن أجـــل 
تقديـــم العـــون والســـند، وهو 
بالفعل نعم األب وخير السند، 
وال تجـــد مشـــكلة تصـــل إلـــى 
فـــي  حلهـــا  ويتـــم  إال  ســـموه 
أســـرع وقت ممكـــن وبرعاية 
شخصيه ومتابعة دورية أيما 
كانـــت الظروف التـــي يمر بها 

سموه.
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الشركة  )بابكو(. وعلية تدعو  البحرين  نفط  التابع لشركة  اإللكتروني  المناقصات  المذكورة أعاله في نظام  المناقصات  تم إصدار 
المقاولين المسجلين والراغبين في دخول هذه المناقصة ممن تتوافر فيهم الكفاءة والخبرة الي تسجيل الدخول في النظام وإدخال اسم 

المستخدم وكلمة المرور الخاصة فيهم وتنزيل الوثائق بعد دفع رسوم الوثائق المذكورة أعاله.

أما بالنسبة للمقاولين الجدد والغير مسجلين فبإمكانهم التسجيل عن طريق زيارة الموقع التالي:

http://www.bapco.net/en-us/procurement/prequalifications

تحت التأهيل المسبق يرجي اختيار تسجيل مورد جديد وثم اكمال الخطوات.

لمزيد من االستفسار يرجي االتصال على دائرة المشتريات على األرقام التالية:

 17755684-17752995-17755845-17757054

يتم تقديم العطاءات الكترونياً من خالل نظام بابكو االلكتروني. أما بالنسبة للضمان االبتدائي فيكون في صورة شيك مصدق أوشيك 
معتمد أو خطاب بنكي مصدق أو بوليصة تأمين من احدى المؤسسات المالية المحلية أو نقداً وأن يكون هذا الضمان ساري المفعول 
طوال مدة سريان العطاء المنصوص عليها في وثائق المناقصة )6 شهور من تاريخ تقديم العطاء( ويجب تقديم النسخة األصلية الي 
قسم المناقصات الكائن في مبني بنك البحرين والكويت السابق بالقرب من البوابة الشمالية لشركة بابكو أيام الثالثاء فقط من الساعة 

10:00 صباحاً الي الساعة 11:00 صباحاً.

والمشتريات 	  والمزايدات  المناقصات  تنظيم  بشأن   2002 لعام   36 رقم  بقانون  المرسوم  ألحكام  المناقصة  هذه  تخضع 
والمبيعات الحكومية والئحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم رقم 37 لعام 2002.

كما يجب مراعاة الشروط التالية:	 

أن ترفق نسخة من شهادة السجل التجاري سارية المفعول للعام الجاري على أن تكون مشتملة على نشاط موضوع المناقصة.. 1

أن تدون األسعار اإلجمالية وأسعار الوحدات )بحسب األحوال( على االستمارة.. 2

أن ترفق شهادة صالحة إلثبات نسبة البحرنة صادرة من وزارة العمل.. 3

ضرورة ختم جميع المستندات األصلية والمصورة المقدمة ضمن المناقصة بخاتم الشركة أو الجهة المقدمة للعطاء.. 4

المقاولين الغير مدرجين على قائمة المقاوليين المعتمدين سوف يخضعون للتاهيل المسبق قبل ترسية المقاولة.. 5

يعتبر هذا اإلعالن مكمال لوثائق المناقصة.	 

تعلن شركة نفط البحرين ش. م. ب. )مقفلة( عن طرح المناقصة العامة التالية:

مـمـلـكـة الـبـحـريـن

رقم المناقصةموضوع المناقصة
قيمة الضمان 

االبتدائي

بالدينار البحريني

قيمة وثائق 
المناقصة

بالدينار البحريني

الموعد النهائي لتقديم 
العطاءات

اليوم التاريخ الوقت

توفير خدمات الصيانة والدعم لشفرات 
HP 26  أبريل 2020 15.750-/15573500خادم 

خدمات التغليف بألياف الكربون خالل توقيف 
  20 أبريل 15.7502020-/2,1500-13986الوحدات لعام 2020

محرر الشؤون المحلية

دعم العملية 
التعليمية ومراقبة 

مختلف السلع 
االستهالكية وضبط 

األسعار 

الخطوات االستباقية 
حققت نتائج إيجابية 

مثمرة وبثت 
الطمأنينة لدى الجميع

نقدر عاليا ما أبداه 
أبناء البحرين من 

تعاون في االلتزام 
باإلجراءات االحترازية

أكــد رئيــس الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي األميــر خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة، أن 
الخطوات واإلجراءات االســتباقية التي اتخذتها مملكة البحرين في مواجهة فيروس 
كورونــا المســتجد، ســاهمت فــي تحقيــق نتائــج إيجابيــة مثمــرة، وبثــت الطمأنينــة فــي 
نفوس الجميع، وقال سموه “إن األمل كبير في تجاوز هذا الظرف الطارئ بفضل وعي 

أبناء شعب البحرين والمقيمين وتكاتفهم جميًعا”.



بيانات الخبر
اليوم

التاريخ
الخبر

جهة النشر
الصفحة

العدد
الرابط اإللكتروني

المنامة - محافظة العاصمة

تنفيـــًذا لتوجيهات وزيـــر الداخلية الفريق أول 
الشـــيخ راشـــد بـــن عبـــدهللا آل خليفـــة، لبحث 
آليـــة عمـــل تخفيـــف كثافـــة العمالـــة األجنبيـــة 
في مناطـــق ســـكنهم، كإجراء احتـــرازي ضمن 
الجهـــود الوطنيـــة للحـــد مـــن انتشـــار فيروس 
كورونا، عقد محافظ العاصمة الشيخ هشام بن 
عبدالرحمن آل خليفة، اجتماًعا تنســـيقًيا، ضم 
نائـــب المحافظ والمدير العام لمديرية شـــرطة 
المحافظـــة وعـــددا من المســـئولين بالمحافظة 

والمديرية.
العاصمـــة  المحافـــظ حـــرص محافظـــة  وأكـــد 
علـــى التعاون والتنســـيق مع مختلـــف الجهات 
المعنية بغرض تخفيف كثافة العمالة األجنبية 
فـــي مناطق ســـكنهم، وضمـــان تحقيـــق عملية 
إيـــواء العمالة األجنبية فـــي عدد من المدارس 
إجـــراءات  وفـــق  بالمحافظـــة  الحكوميـــة 
توفيـــر  مـــن  التأكـــد  مـــع  محكمـــة،  احترازيـــة 
مختلف ســـبل الراحة خالل فترة إقامتهم في 
مراكـــز اإليواء المؤقتة، واتخـــاذ كافة التدابير 

الصحية الوقائية بما يضمن سالمتهم.
وأشـــاد بالـــروح الوطنيـــة والتالحـــم والتكاتف 
المجتمعـــي فـــي ســـبيل مواجهة هـــذا التحدي 
باإلجـــراءات  الجميـــع  التـــزام  خـــالل  مـــن 
االحترازيـــة والتدابيـــر الوقائيـــة الصـــادرة من 
وزارتـــي الداخلية والصحـــة، والهادفة لحماية 
المجتمـــع وتحقيـــق المصلحـــة العامة، مشـــيدا 
بالجهـــود الكبيرة التـــي يبذلها فريـــق البحرين 
من مســـؤولين وموظفيـــن ومتطوعين؛ بهدف 

تجاوز هذه المرحلة.

محافظ العاصمة: توفير مختلف سبل الراحة للعمال في مراكز اإليواء

local@albiladpress.com
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يقارب الفنان التشكيلي عباس الموسوي في لوحته الجديدة المولودة في 
“زمن الكورونا” بين نزول أبينا آدم وأمنا حواء عليهما السالم من الجنة إلى 
األرض بعد أن أوعز لهما الشيطان أن يأكال من فاكهة الشجرة التي أمرهما 
هللا سبحانه وتعالى أال يقرباها، وبين ما أحدثه اإلنسان في الكرة األرضية، 

ليخلص إلى نتيجة ودعوة في آن واحد.. كيف؟
فـــي لوحته التي عرضها في مدخل ســـوق المزارعيـــن البحرينيين بحديقة 
البديع النباتية يوم السبت 11 أبريل 2020، وعلى الرغم من هدوء السوق 
علـــى غيـــر العـــادة ضمـــن إجـــراءات الوقاية مـــن انتشـــار الفيـــروس تنفيًذا 
لتوجيهـــات الدولة، شـــرح الفنان الموســـوي للحضور مضاميـــن العمل الذي 
قسمه إلى لوحتين: األولى تمثل رمزية التفاحة في وسط اللوحة ورمزية 
آدم وحـــواء عليهمـــا الســـالم أعلى التفاحة قبـــل نزولها إلى األرض بســـبب 
مخالفـــة األمر اإللهي بعدم االقتراب من الشـــجرة، والثانية، هي عن كوكب 
األرض وقـــد تلثم بالكمامة، وعلى يمينها انتشـــر فيـــروس كورونا، أما على 
الجهة اليســـرى فاختيار الزهور والـــورود، وأعلى اللوحة نقطة التماس بين 

إصبعين تمتدان من ذراعين.
يشـــرح الموســـوي “نحـــن البشـــر، لم نعرف كيـــف نتعامل مـــع كوكب األرض 
فخلقنـــا فيهـــا المشـــاكل، وهـــا هـــي الكـــرة األرضية تتلثـــم بالكمـــام وأصبح 
التواصـــل والتالقـــي بين الناس ممنوًعـــا وليس كما كان في الســـابق حيث 
اللقـــاء والحب والورد.. لم نعرف كيـــف نتعامل مع األرض وربما نطرد منها 
وهذه رســـالتنا.. إذن، الخالصة هي أن نحول الفيروســـات إلى ورود وحياة 

وأوكسجين حتى نتنفس”.

حتى تتنفس األرض ويعود الحب والوئام

“الملكية اإلنسانية” تدشن “فينا خير”
بتوجيـــه مـــن ناصـــر بـــن حمـــد... ولدعـــم جهـــود مكافحـــة “كورونـــا”

دعًمـــا للجهـــود الوطنيـــة المباركة 
CO� (للتصـــدي لفيـــروس كورونا 
VID 19( بقيـــادة ولـــي العهد نائب 
القائد األعلى النائب األول لرئيس 
مجلـــس الـــوزراء صاحب الســـمو 
الملكي األمير ســـلمان بن حمد آل 
خليفة، وتنفيًذا لتوجيهات ســـمو 
الشـــيخ ناصر بن حمـــد آل خليفة 
لألعمـــال  الملـــك  جاللـــة  ممثـــل 
الشـــباب  وشـــؤون  اإلنســـانية 
مستشـــار األمـــن الوطنـــي رئيـــس 
مجلـــس أمناء المؤسســـة الملكية 
لألعمال اإلنســـانية، أعلـــن األمين 
العـــام للمؤسســـة الملكية لألعمال 
اإلنســـانية مصطفـــى الســـيد أنـــه 
اســـتجابة للطلبـــات المتنامية من 
القطـــاع الخـــاص واألفراد ســـيتم 
فتح الباب أمام جميع المؤسسات 
للتبرعـــات  واألفـــراد  والشـــركات 
المالية، تحت عنـــوان “فينا خير”؛ 
من خالل الحســـاب البنكي التالي 
الذي تم تخصيصه من قبل وزارة 

المالية واالقتصاد الوطني:
وزارة المالية واالقتصاد الوطني، 
لمكافحـــة  الوطنيـــة  الحملـــة 

فيروس كورونا “كوفيد ١٩”،
 BH66 NBOB( الحســـاب:  رقـــم 
بنـــك   ،)0000 0082 1093 70

البحرين الوطني.
وأشـــار األميـــن العـــام للمؤسســـة 
الملكية لألعمال اإلنسانية إلى أن 
هـــذه المبادرة تأتي بالتنســـيق مع 
الفريق الوطني للتصدي لفيروس 

برئاســـة   )COVID 19( كورونـــا 
رئيـــس المجلـــس األعلـــى الصحة 
الفريـــق طبيب الشـــيخ محمد بن 
عبـــدهللا آل خليفـــة وتكامـــاًل مـــع 
جميع الجهود والحمالت المباركة 
التي تقـــوم بها األجهزة التنفيذية 
األعلـــى  المجلـــس  مـــن  لـــكل 
للمـــرأة ووزارة العـــدل والشـــؤون 
اإلســـالمية واألوقاف وبالتنسيق 
مع مجلـــس النواب وغرفة تجارة 

وصناعة البحرين.
وأشـــار الســـيد إلى حـــرص مملكة 
البحرين بقيادة عاهل البالد جاللة 
الملك حمد بن عيســـى آل خليفة، 
برئاســـة  الحكوميـــة  والجهـــود 
رئيـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو 
الملكـــي األمير خليفة بن ســـلمان 
آل خليفـــة، ومتابعـــة ولـــي العهـــد 
نائـــب القائد األعلـــى النائب األول 
لرئيـــس مجلس الـــوزراء صاحب 
الســـمو الملكـــي األمير ســـلمان بن 
حمـــد آل خليفـــة، إذ تم تخصيص 
جميع اإلمكانات الالزمة للتصدي 

لفيـــروس كورونا وهو ما نتج عن 
والوصول  المبكرة  االســـتعدادات 
إلى الجهوزيـــة القصوى المطلوبة 
فـــي مثـــل هـــذه الظـــروف وفـــي 
وقت قصير وبكفاءة عالية أثنت 
عليهـــا منظمـــة الصحـــة العالميـــة. 
وأشـــاد الســـيد بحرص مؤسسات 
وشركات القطاع الخاص واألفراد 
علـــى اإلســـهام فـــي دعـــم الجهود 
فيـــروس  لمكافحـــة  الوطنيـــة 
مقـــّدرة،  هـــي  والتـــي  كورونـــا 
وتؤكـــد مـــا يحملونـــه مـــن حرص 
وصحـــة  الوطـــن  مصلحـــة  علـــى 
وســـالمة المواطنيـــن والمقيمين؛ 
كونهـــا نابعـــة من حســـهم الوطني 
بأهميـــة رفـــد هـــذه الجهـــود، مـــن 
االجتماعيـــة  المســـؤولية  بـــاب 
المشـــتركة، مقدًمـــا شـــكره لجميع 
الجهات بالقطـــاع الخاص وكذلك 
األفراد الذين يحرصون على دعم 
الجهـــود الوطنيـــة التي تقـــوم بها 
المملكة للحد من انتشـــار فيروس 

كورونا.

 المنامة - بنا

تعلن قيادة خفر السواحل أن منطقة شرق جزر حوار  من جزيرة عجيرة شماال إلى 
منطقة حد الذيب جنوبا، منطقة محظورة على جميع مرتادي البحر، حسب الخريطة 

المرفقة، وذلك اعتبارا من تاريخه وحتى إشعار آخر.. 
، إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم االقتراب  ، الجميع  وعليه تدعو قيادة خفر السواحل 

من هذه المنطقة ، حفاظاً على سالمتهم

@moi_bahrain

اعالن

منع تجميع أكياس القمامة أمام المنازل
ــا فـــي الـــحـــاويـــات ــه ــي ــرم ــو ل ــدعـ ــات” تـ ــديـ ــلـ ــبـ “الـ

عقد وزير األشـــغال وشـــؤون البلديات 
خلـــف  عصـــام  العمرانـــي  والتخطيـــط 
اجتماعـــا باالتصال المرئي مع شـــركات 
النظافة بحضور وكيل الوزارة لشؤون 
فـــي  التنفيذيـــة  واألجهـــزة  البلديـــات 
البلديـــات لمناقشـــة وضـــع النظافة في 
المحافظـــات والتغلب علـــى التحديات 
القائمة. وأكدت وزارة األشغال وشؤون 

فـــي  العمرانـــي  البلديـــات والتخطيـــط 
بيان لها أن عملية إزالة أكياس القمامة 
مـــن المناطق ومن أمام المنازل بصورة 
آليـــة هـــو أولوية لدى شـــركات النظافة 
وذلـــك حفاظـــا علـــى ســـالمة وصحـــة 
المجتمع، مؤكدة استمرار عمل شركات 
النظافة علـــى إزالة المخلفـــات وتفريغ 
الحاويات بالشـــكل االعتيـــادي. ودعت 
الـــوزارة المواطنيـــن والمقيمين الكرام 

المخلفـــات  رمـــي  الحـــرص علـــى  إلـــى 
أي  لمنـــع  القمامـــة  حاويـــات  داخـــل 
تجمعـــات للقمامة فـــي مناطقهم وعدم 
تـــرك أكيـــاس القمامـــة أمام المنـــازل أو 
الطرقـــات دون وضعها فـــي الحاويات. 
كما دعت الوزارة األهالي إلى التواصل 
مـــع البلديـــة المعنيـــة فـــي أي منطقـــة 
لتزويدهـــا بالحاويات الالزمة في حال 

وجود نقص في الحاويات.

المنامة - بنا

المنامة - وزارة الداخلية

المنامة - وزارة الداخلية

أكـــدت اإلدارة العامـــة للمـــرور أنهـــا ماضيـــة فـــي 
حمـــالت إنفـــاذ القانـــون والتأكيـــد علـــى تجمعـــات 
الشـــباب فـــي مختلـــف المناطق بالحد مـــن إصدار 
أصوات مزعجة من مركباتهم بما من شأنه إلحاق 
الضـــرر بقاطني األحياء الســـكنية وكذلك مخالفة 
حاجب الرؤية )الرايبون(، مشـــددة على أنه سيتم 
حجز الســـيارات التي يتم ضبطها بإصدار أصوات 
مزعجـــة، لمدة شـــهر، حفاظًا على ســـالمة الجميع 
وحماية للسكينة العامة في ظل الظروف الحالية 
التي تســـتوجب تواجد المواطنين والمقيمين في 
مســـاكنهم، في حين سيتم إزالة الرايبون من قبل 

المخالف في موقع المخالفة.

صرح قائد خفر السواحل بأن الدوريات البحرية 
تمكنت مـــن ضبط قاربين علـــى متنهما 5 بحارة 
الروبيـــان  بصيـــد  يقومـــون  كانـــوا  بحرينييـــن، 
المحظـــور صيـــده فـــي هـــذه الفتـــرة مـــن العـــام، 
بموجب القـــرار الوزاري الصادر في هذا الشـــأن، 
منوهـــا فـــي الوقت ذاته إلى ضبـــط أدوات صيد 
ممنوعـــة علـــى متـــن القاربيـــن وهي شـــباك الجر 

القاعية )الكراف( بما يخالف القانون.
بعـــد  البحـــارة  علـــى  القبـــض  تـــم  أنـــه  وأضـــاف 
محاولتهـــم الفرار من الموقـــع، حيث تم التعامل 
مـــع الموقف بموجب الضوابط القانونية المقررة 

، فيما تم التحفظ على القاربين.
اتخـــاذ  تـــم  أنـــه  الســـواحل  خفـــر  قائـــد  وأكـــد 
اإلجـــراءات القانونيـــة الالزمـــة ، وإحالة القضية 

إلى النيابة العامة.

“المرور”: حجز السيارات 
“المزعجة” شهًرا

ضبط قاربين والقبض على 
بحارتهما الخمسة لصيدهم 

الروبيان بفترة الحظر

سنعود يا “فيرال”
ال أعـــرف كيف تقضي “فيـــرال”، ابنة روما أيامهـــا ولياليها اآلن. كل ما 
أعرفه أن القدر لم يمهلنا سوًيا الرتشاف فنجان قهوة آخر. وال أعتقد 
انـــه يمهلنـــا إياها، ولـــو تقاربت الخطـــى ومنحتنا الحيـــاة صدفًة “بعد 
أن عّز اللقاء” فإن مقائينا ستنزف دما معجونا بالصمت في مقلتينا.

“فيرال”، كلما داهمتني مرارة الذكريات ومطبات األلم في هذه الحياة 
يخفـــق قلبي بذاك األمل الســـرمدي، الذي يتلقـــاه الواقف على عتبات 
كاتدرائيـــة القديـــس يوحنـــا في رومـــا. والتـــي أبهرتنـــي بالغتك في 

وصفها... كعادتك في وصف الروحانيات في حياتنا.
فـــي صمـــت الوحدة، وحيـــن يتهادى المرء بيـــن وابل ســـهام الدهر... 
ويكتم اآلهات، ويلّوذ بالدعاء للخالق عســـى أن تنجلي هذه الغمة... 
ومـــاذا عنِك “فيرال”؟! هل مازلِت تعيشـــين حلـــم التضامن االجتماعي 
بين البشـــر؟ أبعد كل هذا التنكيل واألنانّية الرأســـمالّية؟! هل مازالت 
ترفرف على شـــرفة ســـكناك تلك األعالم الحمراء ذات الموعد القادم 
ال محالـــة... كمـــا أنـــِت حين وصفك اللحظـــة التاريخيـــة الفارقة التي 
تتوعديـــن فيهـــا الحيـــاة؟! أم انكســـرت تلك األلحان علـــى وقع اقدام 
الوحـــش الصغيـــر جدًا جـــدًا... كوفيـــد19. القادم إلـــى العالم كجائحة 

تنهب األرواح نهبًا؟!
أمـــا زالت تلك االبتســـامة ال تفـــارق محّياك في غـــدوك ورواحك. هل 
تذكريـــن انبعاثك األول ذات مســـاء، ذلك االنبعاث األخاذ بين البشـــر 
بالقـــرب مـــن معبـــد “البانثيـــون”، معبـــد كل اآللهـــة فـــي رومـــا... حين 

أفصحت عن العشق اإللهي لتلك المدينة الصامدة... روما.
هل تذكرين ما مّر بنا بالقرب من نافورة “تريفي” حيث المطعم الذي 
يقدم “البيتزا” الرديئة جدًا... وطوافنا حول المواقع األثرية في روما.

أتذكر شـــغفك الدائم بعملـــك وكأني أراك اآلن تتهادين يمنًة ويســـرة، 
تـــارة مع ذلـــك الفوج وأخـــرى مع هذا الجمـــع... شـــارحًة كل ما يمكن 
شـــرحه للزائريـــن. حتى طـــوب “البانثيون” الذي تطأه أقدام الســـواح 
يأخذ نصيبه من الشرح المطّول. وإذا بكل شيء قابل للشرح واألخذ 
والـــرد، ولـــو لـــم يكن هنـــاك تفاصيـــل، فما أســـهل اجتراحك مـــا يمكن 

تقديمه من بنات أفكارك! لذا، أنِت مختلفة “فيرال”!
حينها تحدثنا طويالً عن الرقي اإلنســـاني بين الشرق والغرب، قديما 
وحديثا، وأمطرتينـــي بوابل من معلومات غنّية وغزيرة وعميقة في 
الوقـــت ذاتـــه. اآلن، مازالـــت عباراتك: نحـــن من تعلمـــت أوروبا على 
أيديهم الفن والحضارة، لقد أخذوا منا كل شيء... الموضة بدأت في 
“فلورنســـا” تلـــك المدينة الباهرة ذات المركز االشـــعاعي المضيء في 
أوروبـــا العصور الوســـطى... لقد تأوهت األرض تحت أقـــدام “روما”، 
تحـــت أقـــدام الرومان، الذين أوكلت لهم الســـماء اشـــعال قناديل ليل 

أوروبا.
اليـــوم، أنـــا اتذكر تلك المعالم التاريخية الناطقـــة بألق هذا الجزء من 
الجغرافية األوروبية. فلورنســـا حيث الســـوح المتعددة، الجمهورية، 
السيادة، ساحة مايكل أنغلو، سان لورينزو، ماريا نوفيال، وغيرها من 
معالـــم تلك المدينة المشـــطورة بنهر “أرنو”... وذاك الجســـر الخشـــبي 
العريـــق. وتلـــك القصور والمتاحف والمعارض فـــي كل إيطاليا وليس 

فلورنسا وحسب!
ســـنعود إليـــِك “فيـــرال”. ســـنعود إلـــى “رومـــا” ســـنعود إلى “فلورنســـا” 
وســـنعود إلى إيطاليا، بعد ان تهدأ عاصفة األرض التي لفظتنا جميًعا 
بغتًة... وفرقتنا شـــّيًعا في أصقاع األرض... ســـنعود بأرواح منتشـــية 

فارهة الجمال.
سنعود يا “فيرال” كزهور الميموزا الصفراء الزاهية!

* محام وكاتب بحريني

محمد العثمان *

سمو الشيخ ناصر بن حمد

عصام خلف

الفنان الموسوي شارحا فكرة لوحته

سعيد محمد



بيانات الخبر
اليوم

التاريخ
الخبر

جهة النشر
الصفحة

العدد
الرابط اإللكتروني

أكد المدير العام لإلدارة العامة لإلصالح 
والتأهيـــل أنه تنفيـــذا لتوجيهـــات وزير 
الداخلية بااللتزام بتعزيز كل اإلجراءات 
والتدابيـــر االحترازية المعمول بها للحد 
بـــدأت  كورونـــا،  فيـــروس  انتشـــار  مـــن 
اإلدارة تشـــغيل خدمـــة االتصال المرئي 
بين النزالء وذويهم، بعد وقف الزيارات 
فـــي وقت ســـابق، في إطـــار العمل على 

حماية النزالء وتحقيق سالمتهم.
منطلـــق  ومـــن  اإلدارة  أن  وأوضـــح 
االلتـــزام بجميـــع مـــواد قانون مؤسســـة 
اإلصالح والتأهيـــل والئحته التنفيذية، 
تعمـــل علـــى توفيـــر الخدمـــات الالزمـــة 
لجميـــع  المتكاملـــة  الطبيـــة  والرعايـــة 
النـــزالء، وهو ما كان واضحا في نتيجة 
الفحوص التي أجريت على 1486 نزيال 
الذيـــن تـــم اإلفـــراج عنهـــم ما بيـــن عفو 
ملكـــي وعقوبـــات بديلـــة، حيـــث جاءت 

نتيجـــة “فحـــص كورونا” ســـلبية لجميع 
المشمولين.

وأشـــار إلى تطهير وتعقيم جميع مباني 
ومرافق مراكز اإلصالح والتأهيل يوميا 
وتوفيـــر المســـتلزمات الطبيـــة وأدوات 
النظافة للنزالء للحفاظ على ســـالمتهم 
توفيـــر  إلـــى  كذلـــك  منوهـــا  الصحيـــة، 
أجهـــزة قيـــاس درجـــات الحـــرارة بـــكل 
البوابـــات، وفي حـــال دخول أي فرد من 
خارج المركز يتـــم قياس درجة حرارته 
وتزويده باألدوات الصحية الالزمة من 

قفازات ومواد معقمة وكمامات.
وأضـــاف أنه عند دخـــول النزالء الجدد، 
مبنـــى  فـــي  وعزلهـــم  فحصهـــم  يتـــم 
مخصـــص لمـــدة 14 يومـــا، بعدهـــا يتـــم 
فحصهم مرة أخرى من فيروس كورونا 
عنـــد  الصحيـــة  ســـالمتهم  مـــن  للتأكـــد 

اختالطهم بباقي النزالء.

المنامة - النيابة العامة

بـــأن  صـــرح رئيـــس النيابـــة عدنـــان الوداعـــي 
النيابـــة العامـــة تلقـــت بالغـــا بمخالفـــة صالون 
تجميـــل للنســـاء قـــرار غلـــق بعـــض المنشـــآت 
اإلجـــراءات  إطـــار  فـــي  احترازيـــا  الخاصـــة 
والتدابير المتخذة لمنع انتشار فيروس كورونا 

المستجد.
وباشـــرت النيابـــة التحقيـــق فـــور ورود طلـــب 
إدارة الصحـــة العامة تحريك الدعوى الجنائية 
ضـــد المســـؤولة بالصالـــون لتقديمهـــا خدمـــات 
التجميـــل في المنـــازل خالل الفتـــرة المحظور 
فيهـــا ذلـــك بموجـــب القـــرار الـــوزاري بإغـــالق 
انتشـــار  دون  للحيلولـــة  التجميـــل  صالونـــات 
الوبـــاء، وكانـــت المتهمـــة قـــد ضبطـــت بمعرفة 
إدارة الصحة العامة واإلدارة األمنية المختصة 
بعـــد اتفاقها مع زبونة للقيـــام بأعمال التجميل 
فـــي منزلهـــا ولـــدى دخولها المســـكن وبحوزتها 

أدوات التجميل.
واســـتجوبت النيابـــة المتهمـــة وأمـــرت بإخالء 
ســـبيلها بكفالة مالية قدرها 500 دينار؛ تمهيدا 

إلحالتها للمحكمة الجنائية المختصة.

صالون تجميل يخالف 
قرار غلق المحالت استبدال عقوبات 60 محكوًما قضوا نصف العقوبة

شــهــريــن خــــال  ــن  ــدي ــي ــف ــت ــس ــم ال إجـــمـــالـــي  ــا  ــزيـ نـ  1793 الـــنـــيـــابـــة: 

صــرح النائــب العــام علــي البوعينين بأنه في إطار تطبيق قانون العقوبات البديلة، واســتمرارًا في تنفيذ التوجيهات 
الملكيــة الصــادرة لســائر الجهــات المعنيــة بالمملكــة بالتوســع فــي تطبيــق أحــكام القانون مراعــاة لما تقــف عليه من 
ظروف المحكوم عليهم الشــخصية واألســرية والدواعي اإلنســانية المبررة الســتبدالها بالعقوبة السالبة للحرية، لما 
في ذلك من صالح المجتمع وحفظ مقوماته البشرية؛ فقد تلقت النيابة العامة طلبًا من إدارة تنفيذ األحكام بوزارة 
الداخليــة للنظــر فــي إبــدال العقوبات الســالبة للحريــة المحكوم بها على عدد من نزالء مؤسســة اإلصــاح والتأهيل 

وذلك في ضوء نتيجة بحث اإلدارة أوضاعهم وظروفهم الشخصية والذين ال تتوافر فيهم الخطورة األمنية.

إلـــى  العامـــة  النيابـــة  انتهـــت  وقـــد 
تطبيق أحكام ذلك القانون على )60( 
مـــن المحكـــوم عليهـــم الذيـــن قضوا 
نصف مدة العقوبة الســـالبة للحرية، 
باســـتبدال بعـــض العقوبـــات البديلة 
ببقيـــة مـــدد العقوبـــات المقضـــي بها 
علي أولئك المحكوميـــن، وذلك بعد 
دراسة أوضاعهم في ضوء الشروط 
والضوابط المقررة بقانون العقوبات 

والتدابير البديلة. 
تـــم اتخـــاذ اإلجـــراءات  هـــذا، وقـــد 
المقررة بالقانون وفقًا لما انتهت إليه 
هذه الدراســـة، وأصدر قاضي تنفيذ 
العقـــاب قـــراره بإبدال مـــدة العقوبة 
السالبة للحرية المتبقية على هؤالء 
المحكـــوم عليهـــم، وذلـــك بإلزامهـــم 
ببعـــض أنواع العقوبات البديلة التي 

تتناسب مع الظروف الراهنة.

ومـــن ناحية أخـــرى، أوضـــح النائب 
التـــي  العـــام أن السياســـة العقابيـــة 
فـــي  البحريـــن  مملكـــة  تنتهجهـــا 
البديلـــة،  العقوبـــات  قانـــون  ضـــوء 
الســـامية،  الملكيـــة  والتوجيهـــات 
والتـــي تقوم على وضـــع االعتبارات 
االجتماعيـــة  والظـــروف  اإلنســـانية 
عين االعتبار بما ال يخل بمقتضيات 
العدالـــة أو بالحقـــوق الخاصـــة، قـــد 

أتاحـــت مجاالً مناســـبًا إلعادة تقييم 
هدفهـــا  أســـاس  علـــى  العقوبـــات 
اإلصالحـــي مـــع األخذ فـــي االعتبار 
واإلنســـانية  الشـــخصية  الظـــروف 
والتغيـــرات  بـــل  عليـــه،  للمحكـــوم 

المؤثـــرة التـــي تطرأ علـــى المجتمع، 
ولهذا فإن دراســـة أوضاع المحكوم 
عليهم لتطبيق القانون تســـتند على 

هذه المعايير مجتمعة.
 كما أنه وتطبيقـــًا لهذا النهج، ونظرًا 
للظـــروف الراهنة التي تمر بها البالد 
والعالم أجمع، فقـــد صدر في اآلونة 
األخيـــرة المرســـوم الملكي الســـامي 
بالعفـــو عن )901( محكـــوم لكل تلك 
االعتبارات والدواعي، وبالتالي فإن 
نـــزالء مؤسســـة اإلصـــالح  إجمالـــي 
العفـــو  شـــملهم  الذيـــن  والتأهيـــل 
الســـامي، باإلضافة إلى من اســـتفاد 
مـــن ابـــدال العقوبة الســـالبة للحرية 
خـــالل الشـــهرين الماضييـــن وحتـــى 

اآلن قد بلغ )1793( نزيالً.
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للصنـــدوق  اإلداري  الجهـــاز  مديـــر  أكـــد 
الملكي لشهداء الواجب الشيخ خالد بن 
سلمان بن خالد آل خليفة أن توجيهات 
ولـــي العهـــد نائـــب القائد األعلـــى رئيس 
الهيئـــة العليا للصندوق الملكي لشـــهداء 
الواجب صاحـــب الســـمو الملكي األمير 
ســـلمان بن حمد آل خليفة تعكس دوًما 
مـــا يوليـــه ســـموه مـــن اهتمـــام ورعايـــة 
لـــذوي الشـــهداء وأســـرهم فـــي جميـــع 
المناســـبات ومختلف الظـــروف؛ تقديًرا 
لشـــهداء الواجب الذين ضحوا بأنفسهم 

من أجل إعالء راية الوطن.
وأشـــار الشـــيخ خالد بن سلمان بن خالد 
آل خليفـــة، لدى تواصله مع أســـر وذوي 
الشـــهداء بمشـــاركة ممثليـــن عـــن قـــوة 
دفـــاع البحريـــن ووزارة الداخليـــة عبـــر 
تقنيـــة االتصـــال المرئي، إلـــى أن ما يمر 
بـــه العالـــم مـــن ظـــرف اســـتثنائي جراء 
جعـــل   )COVID 19( كورونـــا  فيـــروس 

الصنـــدوق يعمل علـــى تكثيف التواصل 
مع األهالي؛ للوقـــوف على احتياجاتهم 
وتوفيـــر جميع الخدمـــات لهم خصوصا 
مع قـــرب حلول شـــهر رمضـــان المبارك، 
إذ يواصـــل الصنـــدوق تنفيـــذ مبادراتـــه 
بما يتماشـــى مع اإلجراءات االحترازية 
والتدابيـــر الوقائيـــة ويســـهم فـــي تلبية 
دعمهـــا  ويضمـــن  األســـر  احتياجـــات 

ومساندتها.

الوقوف على احتياجات رمضان لذوي شهداء الواجب

“الداخلية”: تشغيل خدمة االتصال المرئي بين النزالء وذويهم

“الدستورية” تحصن خفض التأمينات معاش العامل بعد التقاعد
مواطنة حصلت على أجر عمل جديد أكثر من معاشـها و“الهيئة” أوقفته مؤقتا

رفضـــت المحكمـــة الدســـتورية دعـــوى 
تقدمـــت بها مواطنة ضـــد الهيئة العامة 
للتأميـــن االجتماعي، تدعـــي فيها عدم 
دســـتورية نـــص المادة 136 مـــن قانون 
تتعلـــق  والتـــي  االجتماعـــي،  التأميـــن 
بخصم الفـــارق بين المعـــاش التقاعدي 

والراتب الجديد.
وتمثـــل الطعـــن فـــي دســـتورية عبـــارة 
مجموعهمـــا  تجـــاوز  عـــدم  “بشـــرط 
متوسط األجر الذي حسب على أساسه 
المعـــاش، فـــإذا زاد المجمـــوع عـــن ذلك 
خصمت الزيادة من المعاش طوال مدة 
حصوله عليها”، الـــواردة بالفقرة األولى 
مـــن المـــادة )136( مـــن قانـــون التأمين 
االجتماعـــي الصـــادر بالمرســـوم بقانون 
رقم 4 لســـنة 1976، والمعدل بالمرسوم 
بقانـــون رقم 15 لســـنة 1987، والقانون 
رقـــم 30 لســـنة 2010، فـــي حيـــن طلب 
جهاز قضايا الدولة عدم قبول الدعوى، 

واحتياطيا برفضها.
وتحصـــل وقائـــع الدعـــوى الموضوعية 
فـــي أن المدعية أقامتهـــا بطلب الحكم 

باآلتي:
الـــذي  القانـــون  بتطبيـــق  االلتـــزام   .1
تخضـــع له خـــالل الفتـــرة محـــل النزاع 
مـــن تاريـــخ 1 ينايـــر  2010 وحتـــى 31 
مارس  2019، أي القانون رقم 13 لسنة 
1975، بشأن تنظيم معاشات ومكافآت 
التقاعد لموظفي الحكومة فقط، وذلك 
بعـــد تحويل تلـــك الفترة للقطـــاع العام 
مـــن القطـــاع الخـــاص حســـب القوانين 

واإلجراءات المنظمة.
2. الحكـــم بإعـــادة صرف جميـــع المبالغ 
التقاعـــدي  بهـــا معاشـــها  التـــي خفـــض 
طـــوال الفتـــرة المذكورة، والتـــي بلغت 
و650  دينـــارا   48375 مجموعهـــا  فـــي 
فلســـا وإلـــزام المدعـــى عليها بســـدادها 
وبالفائـــدة القانونيـــة بواقـــع %10 مـــن 
تاريخ رفع الدعوى حتى السداد التام.

3. إلـــزام المدعى عليها بجميع الرســـوم 
والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.

المحكمة
الدستورية

أوضحت أن

مواطنة
تقاعدت
من شركة 

حصلتاتصاالت
على معاش

تقاعدي
على أساس

متوسط األجر

شغلت
وظيفة جديدة
بالقطاع العام

«التأمينات»
أنقصت معاشها

التقاعدي
حتى أوقفته

بالكامل
تقدمت
بدعوى 

للمطالبة 
بمعاشاتها
فتم رفضها

المحكمة الدستورية 
أكدت المساواة ال تنبذ 

التمييز وإنما هي 
تقسيم مشروع

حفظ التوازن المالي 
ضرورة ويتعين على 

المشرع حمايتها

العمل بعد التقاعد يؤدي إلى إنفاق صناديق 
المعاشات والتأمينات دون وجه حق

التضامن االجتماعي ليس 
مشابها للتأمين الخاص

المتحمل لعبء التأمين 
االجتماعي ال يكون 

بالضرورة المستفيد منه

استأنفت 
وطلبت إعادة 

صرف مبالغ 
وقدرها

48375 ديناًرا

طعنت بعدم 
دستورية المادة 
(136) من قانون 

التأمين 
االجتماعي

محكمة 
االستئناف رأت 

أن بحث دستورية 
النص الزم للفصل 

بالدعوى

عبــــــــاس إبــــراهيــــم

إسمـاعيـــــل السقـــــاي

«الدستورية» تحصن 
خفض التأمينات لمن 

يعمل بعد التقاعد

بشـــرط عـــدم تجـــاوز مجموعهما متوســـط األجـــر الذي حســـب على 
أساســـه المعـــاش، فـــإذا زاد المجمـــوع عن ذلـــك خصمـــت الزيادة من 

المعاش طوال مدة حصوله عليها

نص العبارة في المادة المطعون عليها:
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عباس إبراهيم

“كـود” إلكترونــي لكـل صاحب قضيــة شرعيــة بالمحكمــة
بجهوزيـــة  المهتميـــن  مـــن  عـــدد  أشـــاد 
ا  نظـــام رفـــع الدعاوي الشـــرعية إلكترونيًّ
وبجميـــع أنواعهـــا ودرجاتهـــا، موضحين 
أن ذلـــك سيســـهم برفـــع كفـــاءة الجهـــاز 
الخدمـــات  وتســـيير  للقضـــاء  المعـــاون 
امـــام المحامين والمتقاضيـــن، خصوصًا 
فـــي ظل الظـــروف الراهنـــة المتمثلة في 
مواجهة انتشار فيروس “كورونا” والتي 
جعلـــت مـــن العمـــل عـــن بعد أســـاس في 

صلب العمل الحكومي.

تسهيل المعامالت

وقـــال عبداللطيـــف المحمـــود إن توظيـــف 
وإلنجـــاز  للتواصـــل  الحديثـــة  األجهـــزة 
الشـــرعية  المحاكـــم  فـــي  المعامـــالت 
المدعيـــن  علـــى  سيســـر  أمـــر  الكترونيـــا، 

مـــن  والقضـــاة،  والمحاميـــن  والخصـــوم 
حيـــث توفيـــر الوقـــت، وســـرعة البـــت في 
القضايـــا، مؤكـــًدا علـــى أهميـــة التأكـــد من 
شـــخصيات األطـــراف الحاضـــرة، وحفـــظ 
الوثائـــق الخاصـــة بهم. وأوضـــح المحمود 
بتصريحـــه لـ”البالد” أن البحرين من الدول 
التي قطعت شـــوطًا طويالً في اســـتخدام 
المنصـــات الحديثـــة على مســـتوى الجهاز 
الســـحابي  الفضـــاء  أن  مبينـــا  الحكومـــي، 
سيمكن من االتصاالت بيسر بالغ، خصوصًا 
وأن الحكومـــة اإللكترونيـــة، وبفضـــل هللا 
من ثـــم القيـــادة الرشـــيدة، حققـــت الكثير 
مـــن اإلنجـــازات بهـــذا المضمـــار، وســـهلت 
المعامـــالت على النـــاس، وأوجدت جدران 
ناريـــة صلبة تحمي منظومة من محاوالت 
للقضايـــا  “بالنســـبة  وأضـــاف  االختـــراق. 
مقـــدره  علـــى  القضـــاة  ســـيكون  االســـرية 
بإنجـــاز المعامالت عن بعد بجلســـة مغلقة، 

ولكن وإذ ما كان باإلمكان التقريب بينهما، 
فإن الحضور الشخصي لكليهما امامه أكثر 

منفعة إيجابية لهما معًا”.

قصص نجاح

باألثناء، قال جاسم الذوادي إن الظروف 
االلكترونـــي  العمـــل  تســـتدعي  الحاليـــة 
الشـــامل )عن بعـــد( بكل قطاعـــات العمل 
الممكنة، منعًا لنشـــر األمـــراض والعدوى، 
طبيعـــي  تطويـــر  يمثـــل  بأنـــه  ناهيـــك 
للعمـــل القضائي، والـــذي الوقت على كل 
األطـــراف بمـــا فيهـــم موظفـــي المحكمة 

والقضـــاة. وقـــال “باإلمـــكان انجـــاز أكثر 
من عمـــل بوقت واحد”. وأشـــار الذوادي 
الـــى أن نظـــام رفـــع الشـــكاوي الشـــرعية 
الكترونيا، سيوفر الخصوصية للخصوم، 
بـ)كـــود( خـــاص يمثـــل صاحب الشـــكوى 
التطويـــر  وتابـــع”  نفســـها.  القضيـــة  أو 
االليكتروني أنفع مـــن اليدوي، خصوصًا 
بجميـــع  الشـــرعية  القضائيـــة  للدعـــاوي 
أنواعهـــا ودرجاتها، ناهيـــك أن الحكومة 
اصيـــالً  طرفـــًا  ســـتكون  االليكترونيـــة 
يساعد على تحقيق قصص النجاح هنا”.

سالسة ويسر

أن  القطـــاف  علـــي  المحامـــي  ويؤكـــد 
الجهـــود جبـــارة وملحوظة فيمـــا يتعلق 
بالتطوير اإللكتروني الذي تشهده وزارة 
العـــدل والشـــئون اإلســـالمية واألوقـــاف 
بكافـــة المجاالت الموجـــودة، وبأن هناك 

تغلـــب ناجـــح من قبـــل المســـئولين على 
الظـــروف القاهـــرة والحالية التي ســـببها 
فيـــروس “كورونا”. وأشـــار القطـــاف بأن 
اجـــراء المعامـــالت تجـــري بكل سالســـة 
ويســـر، وبـــأن هنالـــك تســـهيل حقيقـــي 
ومؤثـــر علـــى الناس، على مســـتوى كافة 
الخدمات المقدمة اليهم، وبوقت قياسي 
يختصر خاللها الكثير من ساعات العمل، 

والحصول على النتائج.
وبيـــن أن أكثـــر الدعاوي التـــي تدرج في 
المحاكـــم المدنيـــة والجنائية والشـــرعية 
ال يشـــوبها اليـــوم أي تعطيـــل أو تعثـــر، 
الشـــرعية  المحاكـــم  فـــي  خصوصـــًا 
والتـــي يعـــرف عنها بأنها كثيفـــة األوراق 

والتفاصيل والجلسات والنقاشات.

خطوة ناهضة

أن  الصبـــاغ  ابتســـام  المحاميـــة  وتـــرى 

المحاميـــن -بالمجمـــل- يؤيـــدون إدخال 
المحاكـــم  فـــي  الكترونيـــا  الدعـــاوي 
الشـــرعية ونظيراتها األخـــرى، باعتبارها 
خطـــوة ناهضة ومتطـــورة لعمل الوزارة، 

ومواكبة للتطور الحديث.
وزادت الصبـــاغ “كمـــا أنهـــا ســـتقلل مـــن 
االختناقـــات  ومـــن  النـــاس،  تحـــركات 
المروريـــة وبحث عن مواقف للســـيارات 
للمواعيـــد  تعطيـــل  وأيضـــًا  وغيرهـــا، 
الشـــخصية، وتأخيـــر غيرهـــا مـــن أجـــل 

الحضور للمحكمة”.
وأشـــارت إلـــى أن هـــذه الجهـــود تتطلب 
المحاميـــن  قبـــل  مـــن  المثمـــر  التعـــاون 
التعامـــالت  لتســـيير  والمتقاضيـــن 
وتمريرهـــا واخـــذ المعرفـــة الكاملـــة فـــي 
الكترونيـــا،  الدعـــاوي  متابعـــة تحـــركات 
وآلية التعامل المناســـب معها، بما يحقق 

المصلحة العامة وللجميع.

رجال دين ومحامون 
يؤيدون عبر “البالد” قرار 

رفع الدعاوى إلكترونيا

إبراهيم النهام
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تتجلـــى معانـــي الوطنية والوحدة والتآلـــف بين أبناء الوطـــن بااللتفاف حول قيادة 
صاحـــب الجاللة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة عاهـــل البالد المفدى أيده هللا في 
هذه األيام بأبهى صورها، حتى أصبحت البحرين قيادة وشعبا في تعاملها مع أزمة 
“كورونا” مثال يحتذى به، وقصة كفاح ونجاح في اإلجراء المنظم والتدبير المحكم 
مـــع هـــذه األزمة التي عصفت بالعالم وأســـقطت أنظمة صحية لدول يشـــهد لســـبقها 
الطبـــي ومـــا تمتلكه من خبرات علمية متراكمة ومعاهد أبحاث طبية متقدمة، إال أن 
البحريـــن أثبتت للعالم والمنظمات الدولية عنفوانها وصالبتها وتميزها بنظم أمرها، 

ووعي مواطنيها وتماسك نظامها الصحي.
انبثقـــت توجيهـــات جاللة الملك المفدى أيـــده هللا، من بصيرة قائد فذ حكيم، تلمس 
همـــوم مواطنيـــه فجـــاءت مكرماته الســـخية داعمة لعمـــوم أبنائه، ولـــكل القطاعات 
والفئـــات، هدأت مـــن روع المحنة، فرفعوا أكفهم تضرعا لله بالدعاء لجاللته على ما 

شملهم من رعايته األبوية.
وجاءت القرارات واإلجراءات التي اتخذها صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن 
حمـــد آل خليفـــة ولي العهد نائب القائد األعلى النائـــب األول لرئيس مجلس الوزراء 
حفظه هللا، متفردة وســـباقة وحاســـمة في التعامل مع هذا الوباء المتفشـــي، أنقذت 
القـــرارات عديـــدا من األرواح وحافظت على صحة وســـالمة الجميـــع، ونحن نجني 
ثمارهـــا كمواطنيـــن ومقيمين، ابتدأها ســـموه بقـــرار عاجل لضخ ميزانيـــة بالماليين 
لشـــراء أجهزة حساسة باهظة الثمن ومعدات طبية لدعم القطاع الصحي استعدادا 
وتربصـــا بالوباء قبل فتكه وانتشـــاره، وقـــد آزر تلك القرارات الشـــجاعة والمصيرية 

لصاحب السمو الملكي ولي العهد حفظه هللا فريق حكومي فتي، نخبة من رجاالت 
الوطـــن نباهـــي بهـــم ونفتخر، ســـمي بفريق البحرين، ســـمة وصف بهـــا نتيجة عطاء 
متدفق وتميز ال محدود، فقوبلت تلك اإلجراءات االحترازية التي تخطت توقعات 

وتطلعات الجميع، برحابة صدر ووعي مجتمعي ال محدود. 
ومـــا يزيـــد المـــرء غبطة وســـرورا انتشـــار كثيف فـــي وســـائل التواصـــل االجتماعي 
لكلمـــات صاحـــب الســـمو الملكي ولـــي العهد حفظـــه هللا الصادقة والمعبـــرة عن حبه 
للجميع بال تفرقة أو تفضيل، بنبرة صوت سموه الدافئة والمطمأنة لكل أبناء الوطن 
والمقيميـــن، إذ قابل المواطنون تلك الرســـائل العفوية والصادقـــة بمزيد من المحبة 
والعرفـــان لســـموه، وتقديم الشـــكر والثناء لســـموه حفظه هللا عرفانـــا منهم لمواقفه 
اإلنســـانية النبيلة، وعلى إدارته المحكمة ألزمة تفشـــي المرض، كما قدموا شـــكرهم 
وثناءهـــم لمنتســـبي قوة دفاع البحرين، وأشـــادوا بمهنيتهم العاليـــة في التعامل مع 
هـــذه األزمة، ونقـــل المواطنون في الحجر الصحي تلمســـهم المباشـــر الحرفية التي 
يتمتع بها أفراد قوة دفاع البحرين، وعبروا عن مشاعرهم النابعة من قلوبهم النقية، 
يشـــكرون فيها درع الوطن المنيع وســـده الحصين، ويشـــيدون بحضنها الجامع لكل 
بيت بحريني، وذلك ليس غريبا على هذه المؤسسة العسكرية العتيدة، بقيادة القائد 
العام المشير الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة حفظه هللا، الذي يتابع بدقة واهتمام 

بالغ احترافية األداء وسير العمل وسرعة اإلنجاز.
إنها البحرين وأهلها.. طالما وقفوا يدا بيد مجتمعين متآزرين متحدين  «

يغبطهم الداني والقاصي على هذه الروح الوطنية، تحميهم رعاية الله.

مدارُس القرآن... “النبأ العظيم” أنموذجًا
 Teaching the ذكـــَر أهُل العلِم في ُمتـــون المصّنفات فضل تعليم القرآن الكريم
مه  Holy Quran وتّعلمـــه وحفظـــه وبيانـــه بأنه “ذروة ســـنام اإلســـالم”، بـــل وقدَّ
بعضهـــم علـــى الجهاد الذي سُيســـأل عنـــه وُيجزى به وُيســـتكفى منـــه، فخيركم 
َمـــْن َتعلَّمـــه وعلَّمه ليكون من أهل خاصته وشـــفيعًا له ونورًا يهتدي به وســـبيالً 
ٌيقتدى إلى الصراط المستقيم الذي ُيّزين بعذب األصوات وتّدبر العقول وتعّرف 
الشـــرائع وتفّقه األحكام وتّتبع المنهاج لما به من عظيم األجر في معرفة ُســـُبل 
الســـعادة والشقاء ودقائق الذنوب والمعاصي وأبواب الدعاء والصالة في أجّل 

الّرتب وعلو النُُّزل.
وعلى ذات السياق، جاء إنشاء “إدارة شؤون القرآن الكريم” التابعة لوزارة العدل 
والشـــؤون اإلســـالمية واألوقاف عام 2011م كخطوة فريدة من نوعها في عين 
الســـبيل الذي ُتدار به شـــؤون ُمحكـــم الكتاب ومراكزه العاملـــة، ومن جملة هذه 
المراكـــز المحليـــة ِبِمَثالِها ال َحصِرَها، برَز مركز “النبأ العظيم لعلوم القرآن الكريم” 
الذي تأّســـس فـــي منتصف 2018م بمبـــادرة ثلة من ذوي الخبـــرة والتجربة في 
تعليم الكتاب وتدريس علومه بعد اختالج فكرة إنشـــائه بينهم؛ كمركز مســـتقل 
يعمـــل أِلْن يكـــون مركزًا رائـــًدا يخدم جميع مناطق البحريـــن ورفدها بالكفؤ من 
المدرســـين في مســـاقي “التأســـيس على القراءة الصحيحة والحفـــظ” للصغار، 
وللكبار في مســـاقي “القراءة الصحيحة والتالوة” بشـــقيها النظري والعملي من 
ناحيـــة، ومـــن ناحية أخرى أِلْن يتبوأ المكانة التي ُيشـــار لها بعديد البنان كواحد 
من مدارس تحفيظ القرآن التي َعِهَدت على نفســـها وســـيلة باصرة من وســـائل 
الدعوة السمحة وفق مكنون الكتاب والتعريف باألركان التي َحِفَظْت ضرورات 
الدين والمال والعقل والعرض، وآمنت بالتعاليم الحّقة في مسيرة اإلنسان التي 

ال ُتحّد ِبٌأُطِر السّن أو العلم.
نافلة:  «

حـــاز مركـــز “النبـــأ العظيـــم لعلوم القـــرآن الكريـــم” الفّتي علـــى المركـــز األول من 
بيـــن )39( مركـــزا وحلقـــة لتعليـــم القـــرآن الكريم - قســـم الذكور للعام الدراســـي 
2018/2019م فـــي التقييـــم الســـنوي للمراكـــز والحلقـــات القرآنيـــة فـــي مملكـــة 
البحرين. هذا الفوز تقديٌر مســـتحٌق لعطاء وتفان تخطى الحدود المعهودة في 
اإلنجـــاز المتقـــن والبذل الخالص مـــن ِقَبل كوادر بحرينية خالصة نذرت نفســـها 
لخدمـــة أكثر مـــن )600( من أبناء وطنها البحرين. فضالً عـــن هيكليته التراتبية 
المكونـــة مـــن مجلس رقابي وتنفيذي، انبثق عنه رئيس مجلس إدارة ومشـــرف 
عام وأمين ســـر ومشـــرفا فترتين وأمين مالي ورئيســـا لجنة األنشطة واإلعالم، 
وفـــق نظـــام انتخابـــي كل ثالثة أعـــوام دراســـية تبدأ مـــن ســـبتمبر وتنتهي في 

أغسطس. 
تهانينا القلبية لَِخَدمة الكتاب الكريم بواسع العطاء وخالص المجهود.

jasim.almahari @hotmail.com

د. جاسم المحاري

حسين العويناتي

من فيض التوجيه الملكي... ولي العهد والتدبير المحكم

اآلراء الواردة في 
»منطلقات« تعبر 
عن أصحابها وال 
تلزم »             «

للتواصل: 17111483

النواب والثقافة والفن... حوار أجراس صامتة
حوارنا مع السادة النواب بشأن االهتمام بالثقافة واإلبداع مثل 
حوارنـــا عن الزهد أم العفة، اليقظة البيضاء أم النعاس األزرق، 
حوار أجراس صامتة ملتصقة بالجدران، ووجه يقع في أقصى 
الحياة. 40 نائبا وال أحد منهم لغاية اليوم تقدم بمشروع يدعم 
النتـــاج الفكـــري والثقافـــي والفني وتطويـــر المســـائل الثقافية 
وتشجيعها، ال أحد اقترح مشروعا واضحا ينير الطريق الرحب 
أمـــام الفنانيـــن واألدبـــاء والكتاب جميعـــا، لإلقدام علـــى العمل 

الواسع من أجل التأليف واإلنتاج الفني وتشجيع الشباب. 
إن تشجيع القدرة الخالقة لدى الفنانين يؤدي إلى ثمرات يانعة 
وافرة، والشـــيء الملفت أن في ذلك الزمن الذي لم نكن نعرف 
فيـــه النواب كان التركيز واســـعا على الحيـــاة الثقافية والفنية 
واألدبية، ففي أوســـاط األدب والفن ســـواء في حقل النشر في 
الصحـــف أو إصدار الكتب وبين الكتـــاب والفنانين، حراك دائم 
لبذل الجهود لتقديم مزيد من اإلنتاج بواســـطة ريشـــة الرســـام 
أو قلـــم األديـــب أو أوتـــار اآلالت الموســـيقية أو منجـــزات ذوي 

المواهـــب المغنيـــن إلى غير ذلك، كانت صـــورة الحياة الثقافية 
رائعـــة بـــل كان األدب يؤثر في الحيـــاة وتطورها وتغييرها، أما 
اليـــوم وبوجـــود النـــواب الذين مـــن المفتـــرض أن يقوموا بدور 
كبير في مســـاندة وتشـــجيع الفنانين واألدباء وتفهم مشاكلهم 
وتحسين أعمالهم عن طريق التشريعات والقوانين، ال نرى أية 
صـــورة أو كلمـــة أو وزن للثقافـــة عند النـــواب، وكأن المثقف أو 

األديب يشبه أحد مخلوقات ما قبل التاريخ.

ال أحد يمشي على السلك الممتد ويخرج علينا ويقول “الناس في  «
وين وأنت وين”، ألن من يقول ذلك يفكر باالبتعاد إلى مكان آخر 

خوفا من الحقيقة، فقبل كورونا ومع كورونا وحتى بعد أن تختفي 
ويتحرر العالم منها، ستبقى الثقافة – والفن - بعيدة عن أحاديث 

السادة النواب وصفحاتها العريضة ستخلو من تواقيعهم، بما 
فيها المبادرات الشخصية، وما أكتبه وأطرحه أمام الرأي العام 

للمناقشة، إذ لم يحدث وشاهدنا نائبا واحدا منهمكا في شؤون 
الحياة الثقافية والفنانين والكتاب.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد
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في االجتماع الذي عقده صاحب الســـمو الملكي األمير خليفة بن ســـلمان آل خليفة 
رئيـــس الـــوزراء الُموقر حفظه هللا ورعاه مع عدد من الســـادة الوزراء، أشـــاد ســـموه 
بجميـــع القطاعـــات العامـــة والخاصـــة، وهـــي متابعة أكـــدت حرص واهتمام ســـموه 

بمكافحة “كوفيد 19” واجتثاث تداعياته وصوال للقضاء عليه بإذن هللا تعالى.
ومـــن خـــالل قراءتنـــا لمـــا جاء في هـــذا االجتمـــاع نرصـــد مجموعة مـــن اإلضاءات، 
أوال تقدير ســـموه وشـــكره جهود جميع وزارات الدولة والقطاع الخاص في ُحســـن 
تعاملهـــم مـــع الظـــروف الحالية وتوفيرهـــم كل االســـتعدادات واالحتياطات الالزمة 
مـــن سياســـية واقتصادية واجتماعية ومهنيـــة وطبية لمكافحة الوبـــاء، ثانيا تقدير 
ســـموه وزارة الصحـــة وكوادرها الصحية من أطبـــاء وممرضين لَِما تقدمه من عطاء 
ُمبهر وُمتميز على الصعيد الوطني الذي ســـاهم في نيل البحرين موقًعا ُمتقدًما في 

المجال الصحي والطبي.
ثالثا تحقيق التواصل مع أهل البحرين العالقين في الخارج وســـؤال ســـموه اليومي 
الُمتكـــرر عـــن صحتهم، ُمتمنًيـــا أن يعودوا جميًعـــا إلى وطنهم وُهـــم َيرفلون بأثواب 
الصحة وجالل العافية، وتوجيه ســـموه باإلسراع الستكمال عملية عودتهم بسالمة 
إلـــى البحريـــن وبما يتوافق مع اإلجراءات والتدابيـــر االحترازية الُمتخذة في منافذ 

البحرين.

رابعا تأكيد سموه على ضمان المسيرة التعليمية للطلبة في جميع مراحلها، وتقديم 
أفضـــل الخدمات التعليمية العامة والخاصة باســـتخدام وســـيلة التعليم عن ُبعد بما 
يضمن اســـتمرار تحصيل الدروس وهم ُينفذون توجيهات الدولة، وخامســـا توجيه 
ســـموه الكريم وزارة الخارجية باإلسراع في إجالء الطلبة والمواطنين العالقين في 
الخـــارج وضمان عودتهم الحميدة لبالدهم باعتبارهـــم مواطنين بحرينيين تحرص 

قيادتهم السياسية على تقديم الرعاية لهم سواء في داخل أو خارج البحرين.
سادسا تكثيف حمالت التفتيش والرقابة لضبط األسعار ومكافحة االحتكار لضمان 
توافر الســـلع في األســـواق بأســـعارها المعتادة، وذلك حمايًة لالقتصاد والمواطنين، 
وعـــدم جعـــل هذه الظروف ســـاحة لالســـتغالل وتحقيـــق األرباح. ســـابعا تقديم كل 
المســـاعدات االجتماعية للمواطنين للتخفيف عن الفئات المتضررة، ودعم أصحاب 
المهـــن الُحـــرة، ومتابعة أوضـــاع العمالة الوافدة، وهي لفتة اجتماعية وإنســـانية من 

سموه للحفاظ على مستوى المواطنين المعيشي.
إن هذه اإلضاءات تؤكد حرص سموه الوطني واإلنساني على تعزيز وتيرة  «

التنمية الوطنية وضمان توفير احتياجات المواطنين المعيشية واستمرار 
تقديم الخدمات العامة بذات الكفاءة والجودة، ودعم القطاع الخاص 

ومؤسساته في ظل هذه الظروف.

عبدعلي الغسرة

إضاءات إنسانية

الثقة بالنظام الصحي
ال يخفـــى علـــى الجميـــع الخطر الكبيـــر الذي واجهتـــه الصين بكل 
بســـالة، من خالل منظومة صحية متكاملـــة، قادرة على التصدي 
لألزمـــات، وأرقـــام خياليـــة فـــي بنـــاء المستشـــفيات، وتوظيـــف 
التكنولوجيا، والكوادر الطبية المؤهلة، واإلحســـاس بالمســـؤولية 
مـــن قبل الشـــعب، والقدرة المهولة على رفع القدرة االســـتيعابية، 
وذلـــك في مواجهة فيـــروس كورونا الذي ظهر في مدينة ووهان 
أوالً، وحصـــد كثيرًا من األرواح، مـــا جعل منظمة الصحة العالمية 
تعلنـــه وبـــاًء عالميـــًا، اجتـــاح بقاع األرض قاطبة بســـرعة انتشـــار 

رهيبة.
كمـــا تتعامل مملكة البحرين مع خطر فيروس كورونا بكل مهنية 
ومســـؤولية، بينما تهـــاوت أنظمة صحية عالمية أمـــام الفيروس، 
وفشـــلت فـــي مواجهته بالطريقـــة المثلى، وبالتالـــي حصد المزيد 
من األرواح كفانا هللا، وفي ذلك مســـؤولية كبيرة جدًا تلقى على 
عاتـــق كل المســـؤولين عـــن األنظمـــة الصحيـــة في العالـــم، فكيف 
ألنظمـــة تدعي التقدم، ومواصلة البحث العلمي، واالســـتعداد، أن 
تقـــف عاجزة أمام هذا الوبـــاء، وتجعل الناس يلقون حتفهم دون 
مســـاعدة، فمـــاذا علمهـــم كورونا من دروس؟ وهل ســـيتكرر عجز 

النظام الصحي العالمي مستقبالً بعد انقشاع هذه الغمة؟!
من جانب آخر، ينبغي أن يتحلى الجميع بحس المسؤولية تجاه هذا  «

الخطر حتى تتكامل الجهود، وذلك بااللتزام التام بالتعليمات الموجبة 
للوقاية من المرض، والحد من انتشاره، وعدم االستهانة في تطبيق 

اإلرشادات الصحية والتنظيمية، في الوقت الذي نثق فيه في أجهزتنا 
الصحية، وقدرتها على تجاوز الصعاب، وتفادي األخطاء، ونحمد الله أواًل 

وأخيراً بأننا أبناء هذا الوطن المعطاء.

dr.ali.saegh@gmail.com

د. علي الصايغ

https://alwatannews.net/article/868946
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